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   إعدادات البيــــــــــوس
 
 

BIOS Features Setup 
 
  CPU Level 1 Cache  :لخاصية األولىا

 
 Disable أو Enabled :الخيارات 

 
تسjjتخدم هjjذه الخاصjjية لتمكjjين أو تعطيjjل الjjذاآرة آjjيش مjjن المسjjتوى   

  . Enabledاألول و هذه الخاصية تكون افتراضيا 
تعتبر هذه الخاصية مفيjدة جjدا لمjن يرغبjون بزيjادة سjرعة معالجjاتهم                 

يjد غjالي الjثمن ، فلjو افترضjنا أن أحjدآم       دون الحاجة لشراء معjالج جد    
 و لكjن لjم يعمjل الجهjاز     500 الى 400حاول زيادة سرعة معالجه من   

 فjإن الجهjاز قjد يعمjل      Disabledفإنه بتعطيل هذه الخاصية أي جعلها       
 2بشكل جيد و لكني ال أنصح المستخدمين أصحاب المعالجات بينتيjوم            

 . بتعطيل هذه الخاصية3أو 
 

  CPU Level 2 Cache :نيةالخاصية الثا
 

 Enabled, Disabled :الخيارات
  

مjjا نقولjjه هنjjا مشjjابه لمjjا قلنjjاه بخصjjوص الjjذاآرة آjjيش مjjن المسjjتوى   
 .األول

 
 CPU L2 Cache ECC Checking  :الخاصية الثالثة

 
 Enabled, Disabled :الخيارات

 
تسمح لك هذه الخاصjية بتفعيjل أو تعطيjل ميjزة فحjص الjذاآرة الكjيش                  

 و ذلك في حال توفر    L2 ECCمستوى الثاني و البحث عن أخطاءال
 .هذه الخاصية في جهازك
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من المحبjذ تفعيjل هjذه الخاصjية ألنهjا سjوف تفحjص الjذاآرة و تبحjث                 

و تقjوم    L2عن اإلخطاء أحادية البت في البيانات المخزنة في الذاآرة 
خاصjة فjي   بإصالحها تلقائيا مما يسهم في زيjادة ثبjات عمjل الجهjاز و               

 .حالة زيادة سرعة المعالج  فتقوم بمعالجة األخطاء المحتملة الوقوع
 

بعض المستخدمين يقومون بتعطيل هذه الخاصية ألن البعض يقjول أن            
عمjjل هjjذه الخاصjjية يقلjjل مjjن أداء النظjjام ، و فjjي الحقيقjjة فjjإن هjjذا          
اإلنخفjjاض المزعjjوم ال يكjjاد يلحjjظ و خاصjjة مقابjjل التحسjjن فjjي عمjjل  

 المزيjjد مjjن ثباتjjه و لjjيس ذلjjك فحسjjب بjjل إن هjjذه الخاصjjية    الجهjjاز و
تسjjمح لjjك بزيjjادة سjjرعة المعjjالج أآثjjر ممjjا تسjjتطيعه مjjع تعطيjjل هjjذه   

 .الخاصية، لهذا فأنا أنصح بتفعيل هذه الخاصية
 
 

 Processor Number Feature :الخاصية الرابعة
 

 Enabled, Disabled :الخيارات
 

، و  3 أن آjان لjديك معjالج بينتيjوم     و هذه الخاصية تعمل فقط في حالjة 
عند تفعيلها فإنك تسمح لبرامج خارجية بقراءة و إظهار الرقم التسلسلي 
للمعالج  و هذه الخاصية مفيدة إذا رغبت في التأآد من أن معالجjك هjو              

 .3من فئة بينتيوم 
 

 Quick Power On Self Test  :الخاصية الخامسة
 

 Enabled, Disabled :الخيارات
 
ند تفعيل هذه الميزة فإن سرعة تشغيل أو إقjالع الجهjاز ترتفjع بشjكل         ع

ملحوظ و ذلك نظرا لتخطjي بعjض اختبjارات بjدء التشjغيل ، و ينصjح             
بتعطيل هذه الميزة فقط عند إضافة أي معدات أو أجزاء جديjدة للجهjاز              
، و بعد تكرار التشغيل لبضعة مjرات إذا تبjين أن الجهjاز يعمjل بشjكل                  

 . الممكن إعادة تفعيل هذه الخاصيةجيد حينها من
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 Virus Warning / Anti-Virus :الخاصjjية السادسjjة  
Protection 

 
 ChipAway أو Enabled, Disabled :الخيارات

 
عنjد تفعيjل هjذه الخاصjية فjإن البيjوس سjيظهر رسjالة تحjذير عنjد آjjل           

 مjن قبjل    partition table أو  boot sectorمحاولjة للوصjول لjل    
 .يرهفيروس أو غ

 
يفضjjل عjjادة تفعيjjل هjjذه الخاصjjية للحمايjjة مjjن خطjjر الفيروسjjات مjjع    

 و   boot sectorمالحظjة أن هjذه الخاصjية مخصصjة فقjط لحمايjة       
partition table و ليس القرص الصلب آكل . 

 
و لكن لهذه الخاصية بعض العيوب و التي تتمثل بمنعها لتشjغيل بعjض          

 :البرامج مثل 
 
 .دوزبرنامج  إعداد الوين -1

 
 .برامج فحص األقراص -2

 
لهذا يفضل تعطيjل هjذه الخاصjية مؤقتjا قبjل تشjغيل البjرامج السjابقة و           

 .إعادة تفعيلها بعد اإلتنهاء من العمل على هذه البرامج
 

تعتبر هذه الخاصية عديمة الفائدة إذا آان القرص الصلب لديك موصال      
لjى بيjوس   و الjذي يحتjوي ع    external controllerبمتحكم خارجي 

خjjاص بjjه و بالتjjالي فjjإن الفيjjروس سjjيتخطى البيjjوس األول و يصjjيب   
 :القرص الصلب ، و من أمثلة هذه األقراص 

 
1- SCSI. 

 
2- UltraDMA 66  و UltraDMA100 

 
تحتjjوي علjjى رقjjائق خاصjjة    motherboardsبعjjض اللوحjjات األم  
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ChipAway        اءjات و إعطjة الفيروسjين لمحاربjود معjى آjتحتوي عل
أآبر للقjرص الصjلب ، و لكنهjا أيضjا تصjبح عديمjة الفائjدة فjي                حماية  

  .الحاالت سابقة الذآر
 

 Boot Sequence  :الخاصية السابعة
 

 :الخيارات 
 

A, C, SCSI/EXT 
C, A, SCSI/EXT 
C, CD-ROM, A 
CD-ROM, C, A 

D, A, SCSI/EXT         نjلبين مjين صjل قرصjى األقjديك علjان لjإذا آ 
 )(IDEنوع 

E, A, SCSI/EXT       لبةjراص صjالث أقjإذا آان لديك على األقل ث 
 )(IDEمن نوع 

F, A, SCSI      وعjن نjإذا آان لديك على األقل أربع أقراص صلبة م 
IDE)( 

SCSI/EXT, A, C 
SCSI/EXT, C, A 
A, SCSI/EXT, C 

LS/ZIP, C 
 

هذه الخاصية تعطيك الحق  في اختيار الترتيب الjذي تريjد مjن البيjوس      
ية التشغيل للبحث عjن نظjام التشjغيل ، لهjذا إذا أردت      أن يسلكه عند بدا   

أآبر قjدر مjن تjوفير الوقjت عنjد بjدأ التشjغيل مjع افتjراض أن جهjازك                    
يعمل بشكل جيد فإنه ينصح أن تختار القرص الصلب آjأول جهjاز فjي               
الترتيjjب عنjjد البحjjث عjjن نظjjام التشjjغيل و عjjادة يكjjون رمjjز القjjرص     

 SCSI صjلب مjن نjوع    أمjا إذا آنjت تسjتخدم قjرص     Cالصjلب هjو    
 .ليكون هو الجهاز األول SCSIفاختر 

 
 IDEلjديها مjتحكم    BP6و  ABIT BE6بعjض اللوحjات األم مثjل    

Controller         د أنjة نجjذه الحالjي هjة األم ، فjي اللوحjإضافي مدمج ف
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و هذا الخيار يسjمح   EXTبخيار جديد هو  SCSIالبيوس يبدل الخيار 
موصjjل بالمنفjjذ الثالjjث أو   IDEللجهjjاز بjjاإلقالع مjjن قjjرص صjjلب   

الرابع مjن المjتحكم اإلضjافي علjى  اللوحjة األم أو اإلقjالع مjن قjرص                
SCSI بينما إذا أردت  .و لتحديد أحدهما يجب مراعاة الخاصية القادمة

موصل الى المنفذ األول أو الثاني  فjال   IDEاإلقالع من قرص صلب  
 .EXTتختار 

 
 و هjي    Boot Sequence EXT Means :الخاصjية الثامنjة  

 .متعلقة بالخاصية السابقة
 

 IDE, SCSI :الخيارات
 

ففjي هjذه الحالjة يصjبح      EXTإذا اخترت من الخاصية السjابقة الخيjار   
موصjل بالمنفjذ الثالjث أو      IDEلديك احتماالن هما اإلقالع من قرص 

فjي هjذه    IDEالرابjع مjن المjتحكم اإلضjافي و عنjدها عليjك ان تختjار        
و عنjدها   SCSIتمال اآلخjر هjو اإلقjالع مjن قjرص      الخاصية ، و اإلح

فjي هjذه الخاصjية، و تjذآر أن هjذا آلjه متعلjق          SCSIعليjك اختيjار   
 .BP6و  ABIT BE6باللوحات األم من النوع 

 
 

  Swap Floppy Drive :الخاصية التاسعة 
 

  Enabled, Disabled :الخيارات 
 

راص مرنة و تريjد    هذه الخاصية مفيدة إذا آان لديك أآثر من محرك أق         
تبديل الترتيب المنطقي لهم بدال من فتح الجهاز و تبديل أماآنهم يدويا ، 

 بينمjjا B سيصjjبح Aفعنjjد تفعيjjل هjjذه الخاصjjية فjjإن محjjرك األقjjراص  
 ، و يمكjjjن اإلسjjjتفادة مjjjن هjjjذه  A هjjjو Bسيصjjjبح محjjjرك األقjjjراص 

الخاصية إذا آان لديك محرآا أقراص ذوا حجjم مختلjف و آjان قjرص            
ل الذي تملكjه موافقjا لحجjم محjرك األقjراص الثjاني و آمjا نعلjم                 التشغي

فإن البيوس سjوف يقلjع مjن محjرك األقjراص األول فقjط ، لهjذا يمكjن                 
اللجوء الى هذه الخاصية لتغيير ترتيب محرآjات األقjراص ممjا يسjمح      

 .باإلقالع من المحرك المتوافق مع قرص بدء التشغيل المتوفر لدينا
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  Boot Up Floppy Seek :الخاصية العاشرة

  Enabled, Disabled :الخيارات 

هjjذه الخاصjjية سjjتحدد فيمjjا إذا آjjان البيjjوس سjjيقوم بjjإجراء بحjjث عjjن   
محرك األقjراص المرنjة عنjد بjدأ التشjغيل أم ال فjإذا لjم يسjتطع إيجjاده                    
فسjjيظهر رسjjالة خطjjأ ، آمjjا أنjjه سjjيختبر فيمjjا إذا آjjان لjjدي محjjرك         

حيث أن آل محرآات األقjراص       و   Track مسار   80 أو   40األقراص  
 مسارا فلjيس هنjاك حاجjة لهjذه الخاصjية و مjن الممكjن                80حاليا لديها   

 .Disabledتعطيلها 
 

 Boot Up NumLock Status  :الخاصية الحادية عشر
 

  On, Off:الخيارات 
 

تتحكم هذه الخاصية عند بدأ التشغيل بوظيفة لوحة مفاتيح األرقjام علjى       
حرف عند تفعيل هذه الخاصjية فjإن مفjاتيح لوحjة            يمين لوحة مفاتيح األ   

األرقام ستعمل لطبع األرقام ، بينما عند تعطيل هذه الميزة فستعمل هذه 
 .المفاتيح للتحكم بحرآة المؤشر

 
 Gate A20 Option: الخاصية الثانية عشر

 
 Normal, Fast  :الخيارات

 
 1اآرة فjوق  لعنونة الذ A20تحدد هذه الخاصية آيفية استخدام البوابة 

فjإن مجموعjة رقjائق     Fastميجابايت، عند إعداد هذه الخاصjية لتكjون   
هjي التjي سjتتحكم فjي عمjل       Motherboard Chipsetاللوحjة األم  

فjإن مjتحكم لوحjة     Normal، بينمjا عنjد إعjدادها لتكjون      A20البوابة 
هjو مjن سjيتحكم فjي عمjل البوابjة        Keyboard Controllerالمفاتيح 

A20  ث أنjدوز و    ، و حيjغيل وينjامي التشjنظ OS/2    رجjدخل و تخjت
سjتحتاج الjى    A20مjن الjنمط المحمjي مjن خjالل البيjوس فjإن البوابjة         
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التبديل من وضع التفعيل الى وضع التعطيل و بالعكس مرات عديjدة و             
سيحسن من أداء الوصjول   Fastبالتالي فإن إعداد هذه الخاصية لتكون 

أسjرع بكثيjر مjن     Chipsetقjائق  ميجابايت ألن الر 1الى الذاآرة فوق 
  . Fastمتحكم لوحة المفاتيح، لهذا ينصح بإعداد هذه الخاصية لتكون 

 

  IDE HDD Block Mode :الخاصية الثالثة عشر 

  Enabled, Disabled: الخيارات 

تزيد هذه الخاصية من سرعة الوصول الى القرص الصلب ، و ذلك 
عددة من القرص الصلب في ألنها تسمح بنقل البيانات من مقاطع مت

وقت واحد وليس آما في التقنية األقدم التي ال تسمح بنقل البيانات إال 
من مقطع واحد، عند تفعيل هذه الخاصية فإن البيوس سيتفحص 

القرص الصلب ليرى فيما إذا آان يدعم هذه الخاصية أم ال فإذا آان 
ص الصلب ألآبر يدعم هذه الخاصية فسيقوم البيوس تلقائيا بإعداد القر

استفادة من هذه الخاصية ، مع العلم أن أغلب األقراص المتوفرة حاليا 
تدعم هذه الخاصية لهذا يجب تفعيل هذه الخاصية لتحقيق أفضل سرعة 

 آيلوبايت 64مع العلم أنك بتفعيل هذه الخاصية تستطيع إرسال حتى 
طيع من  أما بتعطيلها فلن تستInterruptمن البيانات مع آل مقاطعة 

 .  بايت في المرة الواحدة512نقل أآثر من 

عليك تعطيل هذه الميزة في حالة واحدة فقط وهي إذا آان لديك ويندوز 
NT ألنه ال يدعم هذه الخاصية و لكن إذا آان لديك ويندوز NT و 

 .  فإنها ستقوم بحل المشكلةService Pack 2قمت بتشغيل و تنصيب 

 
 Typematic Rate Setting: الخاصية الرابعة عشر

 
 Enabled, Disabled: الخيارات

 
تسjjjمح لjjjك هjjjذه الخاصjjjية بjjjالتحكم بمعjjjدل تكjjjرار ضjjjربات المفتjjjاح    

Keystroke          ةjى لوحjا علjاح مjى مفتjتمر علjكل مسjغط بشjعندما تض
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المفjjاتيح ، عنjjد تفعيjjل هjjذه الخاصjjية سjjيكون بإمكانjjك الjjتحكم يjjدويا         
       jادمتين و المتعلقتjيتين القjد          بإعدادات الخاصjا عنjية ، أمjذه الخاصjين به

تعطيjjjjل هjjjjذه الخاصjjjjية فjjjjإن البيjjjjوس سjjjjيقوم باسjjjjتخدام اإلعjjjjدادات  
 .اإلفتراضية

 
 Typematic Rate (Chars/Sec): الخاصية الخامسة عشر

 
 30 ,24 ,20 ,15 ,12 ,10 ,8 ,6: الخيارات

 
فjjي هjjذه الخاصjjية تسjjتطيع اختيjjار معjjدل تكjjرار إظهjjار الرمjjوز علjjى   

المتواصjjل علjjى المفتjjاح ، و يقjjاس هjjذا المعjjدل    الشاشjjة عنjjد الضjjغط  
بjjالرمز فjjي الثانيjjة، و هjjذه الخاصjjية تعمjjل فقjjط عنjjد تفعيjjل الخاصjjية     

 .السابقة
 

 Typematic Rate Delay (Msec) :الخاصية السادسة عشر
 

 1000 ,750 ,500 ,250: الخيارات
 

تحjjدد هjjذه الخاصjjية الjjزمن مقاسjjا بjjالميلي ثانيjjة الjjذي تنتظjjره لوحjjة       
اتيح قبل أن تبjدأ تلقائيjا بتكjرار الرمjز المتعلjق بالمفتjاح المضjغوط               المف

عليه بشكل متواصل ، و هذه الخاصية تعمل فقjط عنjد تفعيjل الخاصjية            
 .الرابعة عشر

 
 Security Setup: الخاصية السابعة عشر

 
 System, Setup :الخيارات

 
              jي إعjر فjة سjاء آلمjك بإنشjة قيامjي حالjط فjداد هذه الخاصية ستعمل فق

مjjن شاشjjة البيjjوس    PASSWORD SETTINGآلمjjة المjjرور  
 .الرئيسية

 
فjjإن البيjjوس سjjيطلب منjjك إدخjjال آلمjjة     Systemعنjjد اختيjjارك ل 
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فإن آلمة  Setupالمرور في آل مرة يقلع فيها الجهاز ، أما إذا اخترت 
المjjرور سjjيطلب منjjjك إدخالهjjا فقjjط إذا أردت الjjjدخول الjjى إعjjjدادات      

 .البيوس
 

  .مفيدة لمن يرغب بحماية أآبر لجهازه من المتطفلينهذه الخاصية 
 

أمjjا إذا نسjjيت آلمjjة المjjرور و تريjjد تجjjاوز هjjذه المشjjكلة فلjjديك ثjjالث   
 :خيارات

 
عندما يطلب منjك إدخjال آلمjة المjرور فjإذا آjان البيjوس لjديك مjن           -1

 :فأدخل آلمة المرور التالية   Awardالنوع 
 

shift+s y x z   أي اضغط علىShift   مع األحرفs y x z).( 
 
تسjjتطيع محjjو محتويjjات البيjjوس بمjjا فيjjه آلمjjة المjjرور بjjأن تفjjتح    -2

الجهاز و تبحث عن البطارية و التي سjتجد الjى جانبهjا سjنين معjدنيين                 
jumper    مjjلك أو جسjjأي سjjنين بjjذين السjjين هjjل بjjاطة بالوصjjم ببسjjق

معjjدني لعمjjل دائjjرة مغلقjjة و سjjيكون هjjذا األمjjر آفjjيال بمحjjو محتjjوى     
 .لبيوسا

 
إذا لjjم تجjjد السjjنين المjjذآورين أعjjاله يبقjjى لjjديك الحjjل األخيjjر و      -3

المتمثل بإزالة البطارية من موضعها لفترة من الزمن ثم إعادتها و هjذا          
 .سيكون أيضا آفيال بحل المشكلة

 
 bit Disk Access-32 :الخاصية الثامنة عشر

 
 Enabled, Disabled :الخيارات

 
بت من البيانات باإلنتقال  32 تفعيلها بالسماح ل تقوم هذه الخاصية عند

من القرص الصلب الى المعالج في المرة الواحjدة و يjتم ذلjك بقjراءتين            
بت من القرص الصلب ثم يjدمجا معjا لتكjوين     16متوازيتين آل منهما 

بت تنتقل دفعة واحدة الى المعالج ، وهذا األمjر يjؤدي الjى تحسjين      32
قjjل مjjن الjjjنقالت ستسjjتخدم لنقjjل المقjjjدار     ألن عjjjدد أ PCIأداء ناقjjل  
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المطلوب من البيانات، أما عند تعطيل هjذه الخاصjية فjإن نقjل البيانjات               
 .بت فقط في المرة الواحدة مما يؤثر سلبا على األداء 16سيتم ب 

 
،  NTو مرة أخرى فإن هذه الخاصية ال تعمل بشjكل جيjد مjع وينjدوز     

 . حل هذه المشكلةمن الممكن Service Pack 2و لكن بتنصيب 
 

 .لهذا ينصح بشدة تفعيل هذه الخاصية
 

 PCI/VGA Palette Snoop :الخاصية التاسعة عشر
 

 Enabled, Disabled :الخيارات
 

أو بطاقjjة  MPEGهjjذه الخاصjjية مفيjjدة فقjjط إذا آنjjت تسjjتخدم بطاقjjة  
الjى بطاقjjة الشاشjjة ، تقjوم هjjذه الخاصjjية بتصjjحيح    Add-onمضjافة  

ان و ذلك بjالتحكم بالمعلومjات فjي الjذاآرة اإلحتياطيjة      إعادة إنتاج األلو  
 graphics card's لبطاقة الشاشة  و التي تسلم من موصل 

Feature Connector    ةjى بطاقjالMPEG    ، افةjة المضjأو البطاق
 .لهذا ينصح بتفعيلها إذا آنت تمتلك مثل هذه البطاقات

 

  Assign IRQ For VGA :الخاصية العشرون 

  Enabled, Disabled :الخيارات 

 graphics accelerator cardsفي أغلب بطاقات مسرعات الرسوم 
 ألآبر فائدة من البطاقة IRQهناك حاجة إلستخدام خط طلب مقاطعة 

، لهذا يفضل تفعيل هذه الخاصية إذا آان لديك بطاقة مسرع رسوميات 
اقة ألن تعطيلها سيضعف األداء بشكل ملحوظ ،أما إن لم يكن لديك بط

آهذه فيفضل تعطيل هذه الخاصية حتى ال يتم حجز خط مقاطعة بدون 
 . داعي
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 MPS Version Control For: الخاصية الواحدة و العشرون 
OS  

  1.4، 1.1 :الخيارات 

هذه الخاصية تصلح فقط في حالة أن آانت اللوحة األم لديك في 
 هي اختصار ل MPSجهازك تدعم أآثر من معالج ، 

Multiprocessor Specification 1.4 و 1.1 و هناك خياران 
 يعد نسخة محسنة و يوفر 1.4 قديم نسبيا بينما الخيار 1.1،الخيار 

إعدادات إضافية لدعم معالجات مختلفة آما يوفر أيضا إمكانية 
 PCIالتحديث مستقبال ، آما أنه يدعم تشغيال أفضل ألآثر من ناقل 

 . على لوحة واحدة

 و 2000 و ووينjدوز  NT4شغيل الحديثة مثjل وينjدوز   أغلب أنظمة الت  
 .1.4 لهذا ينصح باختيار 1.4 و ميلينيوم تدعم الخيار المحسن 98

 
 < OS Select For DRAM :الخاصjية الثانيjة و العشjرون   

64MB 
 

 OS/2, Non-OS/2 :الخيارات
 

ميجابايjت فjإن    64لjديك أآبjر مjن     RAMعندما تكjون ذاآjرة الجهjاز    
يختلjjف فjjي تعاملjjه و إدارتjjه لهjjذه    IBMمjjن  OS/2نظjjام التشjjغيل 

الjjذاآرة بالمقارنjjة مjjع غيjjره مjjن أنظمjjة التشjjغيل ، لهjjذا إذا آjjان نظjjام    
فقم باختياره و إن آان لديك نظام تشغيل آخjر   OS/2التشغيل لديك هو 

 .Non-OS/2فاختر 
 

 Report No FDD For Win95 :الخاصية الثالثة و العشرون
 

 Enabled, Disabled :الخيارات
 

أو ميلينيوم و لم يكjن   98أو  95إذا آنت تستخدم نظام التشغيل ويندوز 



 

809 

لjjjديك فjjjي جهjjjازك أي محjjjرك أقjjjراص مرنjjjة ، فإنjjjه ينصjjjح باختيjjjار 
Enabled   ادسjjة السjjب المقاطعjjط طلjjرر خjjلتحIRQ6   لjjو تجع

الوينjjjدوز يتخطjjjى فحjjjص محjjjرك األقjjjراص ألنjjjك إن عطلjjjت هjjjذه      
ينjjدوز أنjjه لjjيس لjjديك محjjرك     فلjjن يعjjرف الو  Disabledالخاصjjية 

مjتحكم محرآjات    Disableأقراص مرنة ، آمjا ينصjح آjذلك بتعطيjل     
و  Onboard FDC Controllerاألقراص المرنة علjى اللوحjة األم   

 Integrated Peripheralsيمكن فعل ذلك من نافذة البيوس المسماة 
و  Onboard FDC Controllerومjjن ثjjم الjjذهاب الjjى الخاصjjية  

 . Disabledاختيار 
 

 Delay IDE Initial (Sec): الخاصية الرابعة و العشرون
 

 15 ,... ,3 ,2 ,1 ,0 :الخيارات
 

نجjjد فjjي األنjjواع الحديثjjة مjjن البيjjوس أن عمليjjة اإلقjjالع تjjتم بسjjرعة      
مثjjل القjjرص الصjjلب أو محjjرك    IDEآبيjjرة، و لكjjن بعjjض أجهjjزة   

مjjن األقjjراص المصjjغوطة لjjيس سjjريعا بمjjا يكفjjي لكjjي يjjتمكن البيjjوس 
التعرف عليه أثناء عملية اإلقالع ، لهذا تستخدم هjذه الخاصjية لإلبطjاء      

ثانية ، فإذا فشjل   0من عملية اإلقالع ، ينصح بداية بجعل قيمة التأخير 
بالعمل و لم يتعرف عليه البيوس أثناء عملية اإلقjالع   IDEأحد أجهزة 

مع آjل زيjادة   فقم بزيادة هذه القيمة تدريجيا مع المحاولة بإقالع الجهاز    
 IDEالى أن تصل الى مرحلة يتعرف فيها البيوس على جميع أجهjزة  

 .أثناء عملية اإلقالع
 

 .HDD S.M.A.R.T  :الخاصjjjية الخامسjjjة و العشjjjرون  
Capability   

 
 Enabled, Disabled :الخيارات

 
هjjذه الخاصjjية تعمjjل علjjى تفعيjjل أو تعطيjjل تقنيjjة خاصjjة بjjاألقراص       

 Self)و هjjي اختصjjار ل   .S.M.A.R.Tالصjjلبة الحديثjjة تسjjمى   
Monitoring Analysis And Reporting)    دارjل و إصjأو تحلي
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تقارير عن المراقبة الذاتية ، تسمح هذه التقنية بالتنبؤ المبكر و التحjذير      
من حدوث أخطار تهدد القرص الصلب آمjا أنهjا تراقjب حالjة القjرص             

يjق أآبjر حمايjة    الصلب على الشبكة ، يفضل تفعيjل هjذه الخاصjية لتحق         
ممكنة  للقjرص الصjلب ، و لكjن هنjاك حjاالت قليلjة يjؤدي تفعيjل هjذه            
الخاصjjية الjjى حjjدوث تكjjرار إلعjjادة تشjjغيل الجهjjاز المjjرتبط بشjjبكة و  

تقjjوم أحيانjjا بإرسjjال حjjزم مjjن البيانjjات عبjjر   S.M.A.R.Tذلjjك ألن 
الشبكة مع أنه ال يوجد أي جهاز يراقب هjذه البيانjات علjى الشjبكة ممjا            

يؤدي الى إعادة تشغيل ال إراديjة للجهjاز، لهjذا إن آنjت تعمjل علjى                  قد  
 .شبكة و عانيت من هذه المشكلة فبإمكانك تعطيل هذه الخاصية

 
 Video BIOS Shadowing  :الخاصية السادسة و العشرون

 
 Enabled, Disabled :الخيارات

 
يتم نسjخها مjن    Video BIOSعند تفعيل هذه الخاصية فإن معلومات 

السريعة ، و ذلك لتحقيق  DRAMالبطيئة الى الذاآرة  ROMذاآرة ال
وصول أسرع لهذه المعلومات مما يحسjن مjن أداء البيjوس ألن سjرعة        
نقل البيانات من ذاآرة الرام أآبر بمئة مرة تقريبjا مjن نقلهjا مjن ذاآjرة                
الjjروم ، و يكjjون العيjjب الوحيjjد أن جjjزءا مjjن الjjذاآرة الjjرام سيصjjبح     

 .المعلومات المنسوخة من الروممحجوزا لتخزين 
 

و مjا   95و لكjن و حيjث أن أنظمjة التشjغيل الحديثjة بjدءا مjن وينjدوز         
تالها ال تستخدم البيوس للوصjول الjى بطاقjة الشاشjة بjل تتعامjل معهjا              
مباشرة مما يجعل هذه الخاصية عديمة النفع، لهذا ينصح بتعطيلها إذ ال 

        jب أن        حاجة بنا لنحجز جزءا من ذاآرة الرام ليضjن أحjدى ، و لكjيع س
أنوه الى أن أغلب األلعاب القديمة التي تعمjل مjن خjالل الjدوس تسjتفيد          
من هذه الخاصية ،و لهذا إن آنت من المدمنين علjى مثjل هjذه األلعjاب               

 .فإنه يمكنك تفعيل هذه الخاصية
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 Shadowing Address  :الخاصjjjية السjjjابعة و العشjjjرون
Ranges (xxxxx-xxxxx Shadow) 

 
 Enabled, Disabled :الخيارات

 
نفس نصيحة الخاصية السابقة مع إضjافة أنjه ال حاجjة لjك بتفعيjل هjذه                  
الخاصية حتى و لو آنت تستخدم ألعاب الjدوس، ألنهjا متعلقjة فقjط فjي                  
حالة آان لديك بطاقة شاشة من النوع الذي يقبل بترآيب بطاقة إضافية            

Add-on    ثjjلية ، و حيjjة األصjjس البطاقjjى نفjjغيل علjjة التشjjأن أنظم
الحديثjjة آمjjا سjjبقنا ال تسjjتعين بjjالبيوس للوصjjول الjjى هjjذه البطاقjjة فjjال  
حاجة لنا بتفعيل هذه الخاصية إال إذا آنت تستخدم نظjام تشjغيل الjدوس     

 .فقط و هذا و اهللا أعلم أمر مستبعد
 

Chipset Features Setup 
 

 SDRAM CAS Latency : الخاصjية الثامنjة و العشjرون   
Time 

 
 3،  2 :لخياراتا

 
( هjjذه الخاصjjية تjjتحكم بمقjjدار وقjjت التjjأخير مقاسjjا بjjدورات السjjاعة       

clock cycles - CLKs      الزمjزمن الjا الjيقصد بدورات الساعة بأنه
و يحصjل   )إلنتقال األمر من المعالج الى الjذاآرة و العjودة مjرة أخjرى    

بتنفيjjذ أمjjر القjjراءة بعjjد    SDRAMهjjذا التjjأخير قبjjل أن تبjjدأ ذاآjjرة   
سلمها إياه ، آما أن هjذه الخاصjية تحjدد عjدد دورات السjاعة الالزمjة                  ت

إلنهاء الجزء األول من عملية نقل  البيانات ، آلمjا آjان مقjدار التjأخير                
 SDRAMأقل آلما زادت سرعة نقل البيانات ، و لكjن بعjض أنjواع    

ال تسjjjتطيع أن تjjjدعم اإلنخفjjjاض فjjjي التjjjأخير ممjjjا يjjjؤدي الjjjى عjjjدم      
لألداء األفضjل ، و إذا عانيjت    2نصح باختيار القيمة استقرارها، لذى ي

 .3من عدم استقرار للجهاز فغير القيمة الى 
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 SDRAM Cycle Time :الخاصjjية التاسjjعة و العشjjرون  
Tras/Trc 

 
  6/8 ,5/6  :الخيارات

 
هjjذه الخاصjjية تحjjدد العjjدد األدنjjى مjjن دورات السjjاعة التjjي يحتاجهjjا      

TRAS  وTRC . 
 

Tras    ارjو اختصjل هSDRAM's Row Active Time    ذيjو ال
هjjjو عبjjjارة عjjjن طjjjول المjjjدة التjjjي يسjjjتغرقها أي صjjjف فjjjي ذاآjjjرة      

SDRAM        بحjتح و يصjي يفjدة ، لكjفوف و أعمjن صjو التي تتكون م
 .جاهزا لنقل البيانات 

 
و هjjو الوقjjت الjjالزم  Row Cycle Timeالjjى  TRCبينمjjا يشjjير 

 .SDRAMألآمال عملية فتح و تحديث الصف في ذاآرة 
 

و لكjن إن    5/6آلما قلت المدة زادت السرعة لهذا يفضل اختيار العjدد  
 .6/8أصبح نظامك غير مستقر فغير القيمة الى 

 
 SDRAM RAS-to-CAS Delay  :الخاصية الثالثون

 
 3و  2  :الخيارات

 
 RAS (Rowتسمح هذه الخاصية بتحديد الزمن الفاصل بين إشارات 

Address Strobe)   اراتjjو إشCAS (Column Address 
Strobe)    رةjjى ذاآjjة علjjل آتابjع آjjتتكرر مjjة سjjرة الزمنيjذه الفتjjو ه ،

SDRAM أو قراءة منها أو تحديثها. 
 

و إن عانيjjت مjjن  2و آلمjjا قلjjت هjjذه المjjدة تحسjjن األداء ، إذاً  اختjjر   
 .3مشاآل في استقرار الجهاز غير القيمة الى 
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 SDRAM RAS Precharge :الخاصية الواحدة و الثالثون 
Time  

  3 ، 2 :الخيارات 

 لتنجز عملية RASتحدد هذه الخاصية عدد دورات الساعة الالزمة ل 
 ، بتقليل هذا العدد SDRAMشحنها قبل أن يتم تحديث الذاآرة 

 فإذا عانيت من مشاآل في 2سيتحسن األداء ، لهذا ينصح ياختيار 
 . 3ثبات الجهاز فاختر 

  SDRAM Cycle Length :ن الخاصية الثانية و الثالثو

  3 ، 2 :الخيارات 

 SDRAMهذه الخاصية مشابهة تماما للخاصية الثامنة و العشرون 
CAS Latency Timeو لها نفس الوظيفة  . 

 
 SDRAM Leadoff  :الخاصjjjjية الثالثjjjjة و الثالثjjjjون 

Command 
 

 .4، 3  :الخيارات
 

ر قبjل أن يسjمح      باستخدام هذه الخاصية تستطيع التحكم بالوقت الذي يم       
، آلمjا قjل زمjن     SDRAMبالوصول الى البيانات المخزنة في ذاآرة 

فjإذا   3الوصول آلما آان أفضل ، إذًا و آما في الخواص السابقة اختjر  
 .4عانيت من عدم ثبات الجهاز فاختر 
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 SDRAM Precharge  :الخاصjjjية الرابعjjjة و الثالثjjjون 
Control 

 
 Enabled, Disabled :الخيارات

 
سjيكون   SDRAMهذه الخاصية تحدد فيما إذا آjان المعjالج أو ذاآjرة    

 .SDRAMالمسئول عن التحكم بعملية شحن ذاآرة 
 

عند تعطيل هذه الخاصية فإن أوامر المعالج للذاآرة سjتؤدي الjى شjحن       
و هjذا يjؤدي الjى تحسjين الثبjات و       SDRAMجميjع قطاعjات ذاآjرة    

 .لكنه يؤدي الى خسارة في األداء
 
ا عند تفعيل هذه الخاصية فjإن عمليjة الشjحن سjتكون موآلjة بالكامjل        أم

للjjذاآرة بنفسjjها و هjjذا يقلjjل عjjدد المjjرات التjjي يjjتم فيهjjا شjjحن ذاآjjرة      
SDRAM        ةjjون موجهjjي تكjjالج و التjjدة دورات للمعjjث أن عjjحي ،

للذاآرة تتم قبل أن تكون الjذاآرة بحاجjة الjى إعjادة شjحن، لهjذا ينصjح            
فضل أداء و لكن مع مو اجهة مشاآل في الثبات        بتفعيل هذه الخاصية أل   

 .يمكنك تعطيلها
 

 DRAM Data Integrity  :الخاصjjية الخامسjjة و الثالثjjون
Mode 

 
 ECC, Non-ECC  :الخيارات

 
ECC    ار لjي اختصjهError Checking and Correction  و ،

-72هذه الخاصية يجب تفعيلها فقjط إذا آنjت تملjك ذاآjرة خاصjة هjي                  
bit ECC RAM   ادjjن إيجjjيتمكن مjjام سjjإن النظjjا فjjد تفعيلهjjو عن ،

و ذلjك   )األخطاء أحادية البت و تصحيحها تلقائيا ، إذًا ينصjح بتفعيلهjا   
فقjط إذا آنjت تمتلjك هjذه الjذاآرة الخاصjة و عطلهjا            ( ECCباختيjار  
  .إذا آنت ال تملك مثل هذه الذاآرة Non-ECCأي اختر 
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 SDRAM Bank Interleave  :الخاصية السادسة و الثالثون
 

 Bank, 4-Bank, Disabled-2 : الخيارات
 

هذه الخاصية تسمح لك بjالتحكم بjنمط التjداخل فjي واجهjة عمjل ذاآjرة                 
SDRAM. 

 
يسjjمح لjjjك التjjjداخل بjjjإجراء تبjjادل بjjjين دورات الوصjjjول و التحjjjديث   

، فبينمjا يjتم تحjديث قطjاع مjا فjي الjذاآرة ، يjتم          SDRAMلقطاعjات  
 آخر في نفس الوقت ، و هذا يؤدي الى تحسن آبيjر    الوصول الى قطاع  

نظjjرا للتjjوفير فjjي الوقjjت الjjذي يمjjر عنjjد    SDRAMفjjي أداء ذاآjjرة 
 .تحديث آل قطاع في الذاآرة

 
مكونjjة مjjن أربjjع   SDRAMلنلjjق نظjjرة علjjى مjjا يحjjدث فjjي ذاآjjرة   

 :قطاعات 
 
يرسل المعالج العنوان األول إليجjاد البيانjات المطلوبjة الjى القطjاع       -1
 .SDRAMول من لوحة الذاآرة األ
 
يرسل المعالج العنوان الثاني إليجاد البيانjات المطلوبjة الjى القطjاع      -2

و فjي نفjس الوقjت يتلقjى البيانjات       SDRAMالثاني من لوحة الjذاآرة  
 .التي طلبها من القطاع األول

 
يرسل المعالج العنوان الثالjث إليجjاد البيانjات المطلوبjة الjى القطjاع            -3

و فjي نفjس الوقjت يتلقjى البيانjات       SDRAMمن لوحة الذاآرة الثالث 
 .التي طلبها من القطاع الثاني

 
 يرسل المعالج العنوان الرابع إليجاد البيانjات المطلوبjة الjى القطjاع           -4

و فjي نفjس الوقjت يتلقjى البيانjات       SDRAMالرابع من لوحة الذاآرة 
 .التي طلبها من القطاع الثالث

 
 .التي طلبها من القطاع الرابع يتلقى البيانات -5
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و لكjjي نjjدرك مقjjدار التjjوفير فjjي الوقjjت الjjذي نحصjjل عليjjه باسjjتخدام    
، لنرى آيف ستتم الخطjوات السjابقة     interleavingخاصية التداخل 

 :بدون استخدام التداخل
 
 .SDRAMيتم تحديث ذاآرة  -1
 
 يرسjjjjل المعjjjjالج العنjjjjوان األول للبيانjjjjات المطلوبjjjjة الjjjjى ذاآjjjjرة    -2

SDRAM. 
 
 . يتلقى المعالج البيانات الموجودة في العنوان األول من الذاآرة-3
 
 .SDRAMيتم تحديث ذاآرة   -4
 
 يرسjjjل المعjjjjالج العنjjjوان الثjjjjاني للبيانjjjات المطلوبjjjjة الjjjى ذاآjjjjرة     -5

SDRAM. 
 
 . يتلقى المعالج البيانات الموجودة في العنوان الثاني من الذاآرة-6
 
 .SDRAMيتم تحديث ذاآرة   -7
 
يرسjjjل المعjjjالج العنjjjوان الثالjjjث للبيانjjjات المطلوبjjjة الjjjى ذاآjjjرة     -8

SDRAM. 
 
 .يتلقى المعالج البيانات الموجودة في العنوان الثالث من الذاآرة -9
 
 .SDRAMيتم تحديث ذاآرة  -10

 
يرسjjل المعjjالج العنjjوان الرابjjع للبيانjjات المطلوبjjة الjjى ذاآjjرة         -11

SDRAM. 
 
 .يانات الموجودة في العنوان الرابع من الذاآرةيتلقى المعالج الب -12

 
اآلن و قjjjد عرفنjjjا أهميjjjة خاصjjjية التjjjداخل ، البjjjد أن نعjjjرف أن هjjjذه   
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الخاصية مفيدة فقط إذا آانjت البيانjات المتتاليjة المطلوبjة مjن قطاعjات                
 .مختلفة من الذاآرة

 
تتكون إما من من قطاعين أو من أربع  SDRAM DIMMآل لوحة 
 .قطاعات

 
 16Mbit SDRAMات التي تتكون من قطاعين تستخدم رقائق اللوح

chips       نjjاوز عjjذاآرة ال يتجjjة الjjي للوحjjم الكلjjون الحجjj32و يك 
 .ميجابايت

 
أمjا اللوحjات التjي تتكjون مjن أربjjع قطاعjات فتسjتخدم رقjائق تبjدأ مjjن          

64Mbit SDRAM chips  256و قد تصل الىMbit   ، ةjلكل رقاق
 .ميجابايت 64حة الذاآرة عن بينما ال يقل الحجم الكلي للو

 
و ذلjك يتحjدد بسjعة       (إذا آنت تستخدم لوحة ذاآرة واحدة ذات قطjاعين          

 .Bank-2فاختر  )ميجابايت أو أقل 32الذاآرة و ذلك بأن تكون 
 

أما إذا آنت تستخدم لjوحتين آjل واحjدة ذات قطjاعين أو آنjت تسjتخدم                  
كjون سjعتها   اللوحjة ذات األربjع قطاعjات ت    (لوحة ذات أربع قطاعjات  

-4أو   Bank-2فjي هjذه الحالjة لjك أن تختjار       )ميجابايت أو أآثر 64
Bank     ارjإن الخيjام فj4، و بشكل ع-Bank      ارjن الخيjل مjر أفضjيعتب

2-Bank. 
 

و  Awardتبقى مالحظة أخيرة و هي إذا آان البيوس لديك مjن النjوع   
 16Mbit SDRAMآنت تستخدم ألواح ذاآرة ذات رقائق مjن نjوع   

DIMM نه يفضل تعطيل هذه الخاصية فإDisabled.   

  Read-Around-Write :الخاصية السابعة و الثالثون

  Enabled, Disabled :الخيارات

تسمح هذه الخاصية للمعالج أن ينفذ أوامر القراءة آما لو آانت مستقلة 
عن أوامر الكتابة ، لهذا إذا آان أمر القراءة يشير الى عنوان في 
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 أوامر الكتابة ما زالت محفوظة في الكيش و لم تكتب الذاآرة و الذي
بعد الى هذا العنوان من الذاآرة فإن أمر القراءة سيكتفي بالمعلومات 

الموجودة في الكيش ولن ينتظر الى أن تكتب هذه المعلومات من 
 . الكيش الى الذاآرة ليقوم بقراءتها بعد ذلك

يjد مjن فعاليjة الjذاآرة        لذى فإن تفعيjل هjذه الخاصjية يحسjن األداء و يز            
SDRAM. 

  System BIOS Cacheable :الخاصية الثامنة و الثالثون

  Enabled, Disabled :الخيارات

تسمح هذه الخاصية بنسخ محتويات البيوس من الذاآرة الروم الى 
 . ذاآرة الكيش المستوى الثاني

 فينصjjح بشjjدة تعطيjjل هjjذه  OS/2إذا آنjjت تسjjتخدم نظjjام الوينjjدوز أو  
 .اصيةالخ
 

 Video BIOS Cacheable  :الخاصية التاسعة و الثالثون
 

 Enabled, Disabled :الخيارات
 

تستخدم هذه الخاصية لنسخ معلومات الفيديو بيjوس مjن الjذاآرة الjروم               
الى ذاآرة الكيش المستوى الثاني ، و لكن إن آنت تستخدم الويندوز أو             

OS/2 ح حينئذ بتعطيلهافلن تحتاج الى تفعيل هذه الخاصية و ينص. 
 

 Memory Hole At 15M-16M  :الخاصية األربعون
 

 Enabled, Disabled :الخيارات
 

-15Mتحتاج الى هذه المنطقة مjن الjذاآرة    ISAبعض أنواع بطاقات 
16M         يؤديjية سjذه الخاصjل هjإن تفعيjذا فjدة لهjلكي تعمل بصورة جي

لكjjن المشjjكلة الjjى حجjjز هjjذه المنطقjjة مjjن الjjذاآرة إلسjjتخدام البطاقjjة و 



 

819 

الخطيرة في هذه الخاصية أنها ستمنع الجهاز من استخدام الذاآرة فjوق          
ميجابايت بمعنى أنه عند تفعيل هذه الخاصية فإن نظام التشغيل لjن   16

ميجابايjت مjن الjذاآرة مهمjا آjان الحجjم        15يستطيع استخدام أآثر من 
 الخاصية،  الفعلي للذاآرة الموجودة لديك ، لهذا ينصح بشدة تعطيل هذه         

 .و إن آنت تستخدم مثل هذه البطاقات فأنصحك بتبديلها بنوعية أحدث
 

 bit I/O Recovery Time-8  :الخاصية الواحدة و األربعون
 

 NA, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  :الخيارات
 

بjت،   ISA 8أسjرع بكثيjر مjن ناقjل      PCIآمjا هjو معjروف فjإن ناقjل      
لناقjل   I/O يجjب مjع دوائjر    بjت آمjا   ISA 8لهذا و لكي تعمل بطاقات 

PCI  فإن آلية ناقلI/O     اعةjر سjتضيف دوائClock Cycle   يjو الت
و تكون موجهة الى  PCIيحدثها ناقل  I/Oسبق شرحها بين آل دوائر 

بjjت و ذلjjك لتعjjويض الفjjرق فjjي السjjرعة، و إفتراضjjيا   ISA 8ناقjjل 
 دورة سjاعة و باسjتخدام هjذه الخاصjية تسjتطيع      3.5تضيف هذه اآللية 

تغييjjر هjjذا الjjرقم اإلفتراضjjي إذا واجهjjت بعjjض المشjjاآل مjjع بطاقjjات   
ISA 8  بت المتوفرة في جهازك ، فمبدئيا اخترNA   ددjو هو يوفر الع

فإذا و اجهت مشاآل فحاول زيادة هذا الرقم ، و إن لjم   3.5اإلفتراضي 
بت فإن هذه الخاصية ليس لها أي معنjى   ISA 8يكن لديك أية بطاقات 

 .كبالنسبة إلي
 

 bit I/O Recovery Time-16  :الخاصية الثانية و األربعون
 

 NA, 4, 1, 2, 3  :الخيارات
 

بjت،   ISA 16أسjرع بكثيjر مjن ناقjل      PCIآما هو معروف فإن ناقjل  
لناقjل   I/Oبت آما يجب مع دوائjر   ISA 16لهذا و لكي تعمل بطاقات 

PCI  فإن آلية ناقلI/O     اعةjر سjتضيف دوائClock Cycle ي  و اjلت
و تكون موجهة الى  PCIيحدثها ناقل  I/Oسبق شرحها بين آل دوائر 

بjت و ذلjك لتعjويض الفjرق فjي السjرعة، و إفتراضjيا         ISA 16ناقjل  
دورة سjاعة و باسjتخدام هjذه الخاصjية تسjتطيع       3.5تضيف هذه اآللية 

تغييjjر هjjذا الjjرقم اإلفتراضjjي إذا واجهjjت بعjjض المشjjاآل مjjع بطاقjjات   
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ISA 16   وفرةjت المتjر     بjدئيا اختjازك ، فمبjي جهjف NA    وفرjو يjو ه
فإذا و اجهت مشاآل فحاول زيادة هذا الjرقم ، و   3.5العدد اإلفتراضي 

بjت فjإن هjذه الخاصjية لjيس لهjا        ISA 16إن لم يكن لديك أية بطاقjات  
هjjذه الخاصjjية مطابقjjة للخاصjjية السjjابقة مjjع     .أي معنjjى بالنسjjبة إليjjك  

 .بت 16بت أو  8هل هي  ISAاإلختالف في نوعية بطاقة 
 

 Video RAM Cacheable  :الخاصية الثالثة و األربعون
 

 Enabled, Disabled :الخيارات
 

هذه الخاصية تسمح بنسخ ذاآرة الفيديو رام الى ذاآرة الكيش المسjتوى   
الثاني و هذا من المفروض أن يحسن أداء ذاآرة الفيديو رام ألن ذاآjرة       

 .ثالكيش أسرع و لكن فعليا هذا ال يحد
 

تحتjjوي بطاقjjات الشاشjjة الحديثjjة علjjى ذاآjjرة رام سjjريعة سjjعة نطاقهjjا  
 (128bit X 166MHz DDR)جيجابايت في الثانية  5.3تصل الى 

 0.8أآثjjر مjjن  SDRAMبينمjjا ال تتجjjاوز سjjعة النطjjاق فjjي ذاآjjرة 
و إن آنت تستخدم ذاآرة  (64bit X 100MHz)جيجابايت في الثانية 

SDRAM  وعjjن النjjمPC133 لjjى فستصjjاق الjjعة النطjj1.06 س 
 .(64bit X133MHz)جيجابايت في الثانية

 
اآلن إذا عرفنا أن سعة نطاق ذاآرة الكيش المستوى الثاني فjي المعjالج           

Pentium III 650   ىjة    20.8تصل الjي الثانيjت فj256)جيجابايbit 
X 650MHz)     ذاآرةjjذه الjjتخدم هjjل أن تسjjن األفضjjا مjjه منطقيjjفإن

  jjات الjjخ محتويjjريعة لنسjjذاآرة السSDRAM   يjjبيا و التjjة نسjjالبطيئ
يستخدمها النظام آثيرا بدال من نسjخ محتويjات ذاآjرة الفيjديو رام ذات               
السرعة المعقولjة و لjيس ذلjك و حسjب و لكjن إذا علمنjا أننjا إذا قررنjا                 
استخدام ذاآرة الكيش السريعة لنسjخ محتويjات الفيjديو رام فjإن الكjيش         

و الjذي يjوفر فjي     AGPل ناقjل  ستتصل مع ذاآرة الفيديو رام من خjال 
فjjإن سjjعة  AGP4Xأفضjjل حاالتjjه و عنjjد اسjjتخدام النسjjخة المحسjjنة 

جيجابايjjت فjjي الثانيjjة فقjjط ال غيjjر بjjل فjjي  1.06النطjjاق ستصjjل الjjى 
الحقيقjjة فjjإن السjjعة هjjي نصjjف هjjذا الjjرقم ألن علjjى البيانjjات أن تمjjر      

ه باتجjjjاهين،  إذًا عمليjjjا لjjjيس هنjjjاك أي فائjjjدة حقيقيjjjة مjjjن نفعيjjjل هjjjذ   
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 .الخاصية و ينصح بتعطيلها
 
 Passive Release  :الخاصية الرابعة و األربعون 
 

 Enabled, Disabled :الخيارات
 

عند تفعيل هذه الخاصية فإن المعالج سjيكون قjادرا علjى الوصjول الjى                
مشjغوال و حيjث    ISAفي نفس الوقت الذي يكjون فيjه ناقjل     PCIناقل 

لغاية فإن تعطيjل هjذه الخاصjية    بطيئ ل ISAأنه من المعروف أن ناقل 
عملjjه ، لهjjذا  ISAسjjيرغم المعjjالج علjjى اإلنتظjjار ريثمjjا ينهjjي ناقjjل   

 .ISAينصح بتفعيل هذه الخاصية إال إذا واجهتك مشاآل مع بطاقة 
 

 Delayed Transaction  :الخاصية الخامسة و األربعون
 

 Enabled, Disabled :الخيارات
 

 ISAات نقل البيانات من و إلى ناقل عند تفعيل هذه الخاصية فإن عملي
أسرع بكثير فإذا تم  PCIإلن ناقل  PCIال تتم مباشرة عن طريق ناقل 

فسjيؤدي هjذا الjى بطjئ      ISAبنقل البيانjات مjن و إلjى     PCIتقييد ناقل 
آبير في عمل النظام، لهذا يتم أوال تخزين البيانات في ذاآرة احتياطيjة             

 للقيjام بمهjام أخjرى الjى ينتهjي ناقjل       ليتفرغ PCIبينما يتم تحرير ناقل 
ISA          يjا إال فjية دائمjذه الخاصjل هjح بتفعيjذا ينصjل، لهjمن عملية النق

 .PCI 2.1لديك قديمة و ال تدعم مواصفات  ISAحالة أن آانت بطاقة 
 

 PCI 2.1 Compliance  :الخاصية السادسة و األربعون
 

 Enabled, Disabled :الخيارات
 

الخاصjjية السjjابقة ارتباطjjا وثيقjjا فعنjjد تفعيjjل     هjjذه الخاصjjية مرتبطjjة ب  
الخاصية السابقة البد من تفعيل هذه الخاصية أيضا ألن العملية السjابقة          

Delayed Transaction  تعتمد على تحقيق مواصفاتPCI 2.1. 
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 AGP 2X Mode  :الخاصية السابعة و األربعون
 

 Enabled, Disabled :الخيارات
 

عيjjل أو تعطيjjل اسjjتخدام بروتوآjjول النقjjل  تسjjمح لjjك هjjذه الخاصjjية بتف 
AGP 2X    ارjوفر المعيjي ،AGP1X   رددjرعة    66تjاهرتز و سjميج

 AGP2Xميجابايjت فjي الثانيjة أمjا معيjار      264نقل بيانات تصل الى 
فيوفر ضjعف هjذا الjرقم ، إذا ينصjح بتفعيjل هjذه الخاصjية و لكjن قبjل           

معيjjjار فعjjjل ذلjjjك يجjjjب أن تتأآjjjد مjjjن أن بطاقjjjة الشاشjjjة لjjjديك تjjjدعم  
AGP2X  فإن آانت تدعم هذا المعيار فإن عليك تفعيل هذه الخاصية ،

، و لكنjjك قjjد تواجjjه بعjjض المشjjاآل مjjع اللوحjjات األم ذوات المقjjبس      
Super Socket 7     لjتطيع تعطيjاآل فتسjفإذا واجهتك مثل هذه المش ،

 .هذه الخاصية
 

   AGP Master 1WS Read  :الخاصية الثامنة و األربعون
 

 Enabled, Disabled :اتالخيار
 

ينتظjر علjى األقjل دورتjي      AGPبشكل افتراضjي فjإن المjتحكم بناقjل     
سjjاعة قبjjل أن يبjjدأ بعمليjjة القjjراءة ، هjjذه الخاصjjية تسjjمح لjjك بتقليjjل       
التأخير الjى دورة واحjدة ، هjذا األمjر يحسjن مjن األداء بشjكل ملحjوظ             

بطاقjة  لهذا ينصح بتفعيل هذه الخاصjية و لكjن إن واجهتjك مشjاآل فjي            
 .الشاشة فعليك تعطيل هذه الخاصية

 
 AGP Master 1WS Write :الخاصية التاسعة و األربعون

 
 Enabled, Disabled  :الخيارات

 
ينتظjر علjى األقjل دورتjي      AGPبشكل افتراضjي فjإن المjتحكم بناقjل     

سjjاعة قبjjل أن يبjjدأ بعمليjjة الكتابjjة ، هjjذه الخاصjjية تسjjمح لjjك بتقليjjل        
حjدة ، هjذا األمjر يحسjن مjن األداء بشjكل ملحjوظ         التأخير الjى دورة وا    

لهذا ينصح بتفعيل هذه الخاصjية و لكjن إن واجهتjك مشjاآل فjي بطاقjة             
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 .الشاشة فعليك تعطيل هذه الخاصية
 

 USWC Write Posting :الخاصية الخمسون
 

 Enabled, Disabled :الخيارات
 

بعjjjد تجjjjارب عديjjjدة علjjjى معالجjjjات مختلفjjjة تبjjjين أن هjjjذه الخاصjjjية   
 .يستحسن تفعيلها فقط إذا آنت تستخدم معالج بينتيوم برو 

 
USWC أو Uncacheable Speculative Write 

Combination       اتjjن البيانjjغيرة مjjات الصjjع الكتابjjه بتجميjjي أنjjتعن 
 بت و إرسالها دفعة واحدة بدال مjن  إرسjالها بشjكل منفjرد ،          64لتكون  

ار معين مjن البيانjات    فإن ذلك سيؤدي الى تقليل عدد مرات نقل أي مقد         
 لبطاقjjة الشاشjjة ، ممjjا يحسjjن مjjن   framebufferالjjذاآرة اإلحتياطيjjة 

األداء و لكن تذآروا أن ال تفعلوا هذه الخاصية إال مع معالجات بينتيوم            
 .برو أما مع المعالجات األحدث فإن النتائج قد ال تكون مرضية

 
 Spread Spectrum :الخاصية الواحدة و الخمسون

 
 Enabled, Disabled, 0.25% , 0.5% , Smart :اتالخيjار 

Clock 
 

عندما تعمل ساعة النظام في اللوحة األم فإنها تصدر نبضات للمحافظة 
علjjjjjى التوقيjjjjjت ، و لكjjjjjن هjjjjjذه النبضjjjjjات تسjjjjjبب حjjjjjدوث تjjjjjداخل   

 مjjع األجهjjزة Electromagnetic Interferenceآهرومغناطيسjjي 
بيjjوتر ، تقjjوم خاصjjية   اإللكترونيjjة الموجjjودة بjjالقرب مjjن جهjjاز الكم    

Spread Spectrum داخلjjjjjjدوث تjjjjjjة حjjjjjjن فرصjjjjjjل مjjjjjjبالتقلي 
آهرومغناطيسjjjي و هjjjي تحقjjjق هjjjذا األمjjjر بjjjالتغيير المسjjjتمر لتjjjردد    
النبضjjات بحيjjث ال يjjتم المحافظjjة علjjى تjjردد معjjين إال للحظjjة قبjjل أن   
يتغير الى تردد جديد و هذا األمر يقلل من فرص حدوث تداخل مjع أي             

از إلكتروني خارجي ، ولكن تبقى مشjكلة أخjرى و         تردد محدد ألي جه   
هي أن تفعيل هذه الخاصية سjيؤدي الjى تjأثير سjلبي علjى ثبjات و أداء          

 .SCSIالنظام و خاصة إذا آان لديك أي أجهزة 
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بعjjjض أنjjjواع البيjjjوس الحديثjjjة تjjjوفر خيjjjارا جديjjjدا فيمjjjا يخjjjص هjjjذه  

ي تعديل  ، ال يقوم هذا الخيار بإجراء أSmart Clockالخاصية و هو 
علjjى التjjردد و لكنjjه بjjدال مjjن ذلjjك يقjjوم بإيقjjاف عمjjل سjjاعات آjjل مjjن  

AGP   ، PCI   و SDRAM          قوقهاjون شjعندما ال يتم استخدامها أو تك 
فارغjjة و غيjjر مشjjغولة بjjأي بطاقjjات ، وهjjذا األمjjر يقلjjل مjjن حjjدوث      

 .التداخل و يوفر في استهالك الطاقة
 

ديك أي مشjاآل تjداخل   و هكذا ينصح بتعطيل هذه الخاصية إذا لم تكن ل        
آهرومغناطيسي مع األجهزة اإللكترونية ، و لكjن إن وجjدت مثjل هjذه           

 إن توفر هذا الخيjار لjديك ، و لكjن إن    Smart Clockالمشاآل فاختر 
 لتحقيق ثبات   %0.25لم يتوفر فاختر أن تكون نسبة التعديل في التردد          

 لكن حمايjة  و الذي يؤدي الى ثبات أقل و%0.5 أآبر بدال من استخدام 
 .أآبر من التداخل

 
 Auto Detect DIMM/PCI :الخاصjية الثانيjة و الخمسjون   

Clk 
 

 Enabled, Disabled :الخيارات
 

 Smartهjjذه الخاصjjية مشjjابهة تمامjjا للخاصjjية السjjابقة مjjع الخيjjار     
Clock    رتjjإن اختjjه فjjة بjjو مرتبط Smart Clock  يةjjي الخاصjjف 

إن آنت ال تعjاني مjن حjدوث أي     السابقة فقم بتفعيل هذه الخاصية ، أما        
 .تداخل فبإمكانك تعطيل هذه الخاصية أيضا

 
 Flash BIOS Protection :الخاصية الثالثة و الخمسون

 
 Enabled, Disabled :الخيارات

 
هذه الخاصية تحمي البيوس من الفيروسjات ، فعنjد تفعيلهjا فjإن بيانjات        

يjويس باسjتخدام    البيوس ال يمكن تغييرها حتjى عنjد محاولjة تحjديث الب            
 ، لهذا البد من تفعيل هذه الخاصjية  Flash BIOSأي برنامج لتحديث 
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دائمjjا و لكjjن إذا رغبjjت بتحjjديث البيjjوس لjjديك فالبjjد فjjي البدايjjة مjjن       
تعطيل هذه الخاصية ثم تحديث البيوس و بعدها يجب إعادة تفعيjل هjذه              

 .الخاصية
 

 Hardware Reset Protect :الخاصية الرابعة و الخمسون
 

 Enabled, Disabled :الخيارات
 

 سjاعة أو  24هذه الخاصية مفيدة لمن يملكون مjزودات يجjب أن تعمjل         
لمن لديه أطفال مشاغبون ، فعند تفعيل هذه الخاصية لن يعمل مفتاح أو 

 عنjد الضjغط عليjه ، لهjذا ينصjح      Reset Buttonزر  إعادة التشjغيل  
السابقة و عطلها إن لم بتفعيل هذه الخاصية إن آنت تعاني من المشاآل 

 .يكن لديك مشاآل مشابهة
 

 DRAM Read Latch :الخاصjjjية الخامسjjjة و الخمسjjjون
Delay 

 
 Enabled, Disabled :الخيارات

 
تقوم هذه الخاصية بإضافة تأخير زمني للحظات قبل أن أن يبjدأ النظjام         

 ، و هjذه الخاصjية موجهjة         DRAMبقراءة البيانات من لوحة الjذاآرة       
اح الjjذاآرة الخاصjjة و التjjي لjjديها توقيjjت غيjjر اعتيjjادي ، و لjjبعض ألjjو

هكذا ينصح بتعطيل هذه الخاصية ما لم تكن تواجه بعjض المشjاآل مjع     
ثبات الجهاز و تشك أن المشكلة تكمن في الذاآرة ، لهذا إن آنت تواجه        
مشjاآل غريبjة فjي الجهjاز مثjjل إعjادة تشjغيل تلقjائي أو توقjف الجهjjاز         

جمjjده فحjjاول أن تفعjjل هjjذه الخاصjjية فقjjد تحjjل     بكثjjرة عjjن العمjjل و ت  
 .المشكلة
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 DRAM Interleave Time :الخاصية السادسة و الخمسون
 

 0ms, 0.5ms :الخيارات
 

 فإنjjك باسjjتخدام هjjذه الخاصjjية تسjjتطيع   36عنjjد تفعيjjل الخاصjjية رقjjم  
التحكم بالزمن الالزم لقراءة القطاع الثاني من الjذاآرة ، آلمjا آjان هjذا            

 ألداء أفضjjل و لكjjن إن 0msأقjjل آلمjjا آjjان أفضjjل لهjjذا اختjjر   الjjزمن 
 .0.5msواجهت أي مشاآل في ثبات النظام فاختر 

 
 Byte Merge :الخاصية السابعة و الخمسون

 
 Enabled, Disabled :الخيارات

 
 بت من البيانات الموجهة 16 بت أو 8عند تفعيل هذه الخاصية فإن آل  

خزينها مؤقتا في ذاآرة احتياطيjة و يjتم       يتم ت  PCIمن المعالج الى ناقل     
 و هjذا يحسjن األداء       PCI بت ثم يتم نقلها الى ناقjل         32تجميعها لتكون   

ألنه يقلل من عدد الjنقالت مjن المعjالج الjى الناقjل، لهjذا ينصjح بتفعيjل           
 .هذه الخاصية

 
 PCI Pipeline / PCI :الخاصjjjية الثامنjjjة و الخمسjjjون 

Pipelining 
 

 Enabled, Disabled :الخيارات
 

تتحكم هذه الخاصية بالخاصية التي تسبقها ، فعنjد تفعيjل هjذه الخاصjية        
 يقjوم بjتفحص اإلشjjارات القادمjة مjن المعjjالج     PCIفjإن المjتحكم بناقjjل   

 بت لترسل معا الjى ناقjل   32ليحدد البيانات التي يمكن تجميعها لتكوين   
PCIلهذا ينصح بتفعيل هذه الخاصية أيضا ، . 
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 Fast R-W Turn Around :تاسعة و الخمسونالخاصية ال
 

 Enabled, Disabled :الخيارات
 

هذه الخاصية تقلل من الزمن الذي يمر بين قراءة المعjالج للبيانjات مjن               
الjjذاآرة و الكتابjjة عليهjjا ، فعنjjد تفعيjjjل هjjذه الخاصjjية سjjيقل التjjjأخير        

تابjة،  الحادث و سيتم اإلنتقال بشكل أسرع من حالة القراءة الى حالة الك    
لهjjذا ينصjjح بتفعيjjل هjjذه الخاصjjية مjjا لjjم تعjjاني مjjن مشjjاآل فjjي ثبjjات    

 .الجهاز و الذي قد ينتج عن لوحات ذاآرة رديئة
 

 CPU to PCI Write Buffer :الخاصية الستون
 

 Enabled, Disabled :الخيارات
 

هذا يتحكم بالذاآرة اإلحتياطية المستخدمة لكتابjة البيانjات المرسjلة مjن             
 ، فعند تفعيل هذه الخاصية فإن المعjالج سيرسjل           PCIى ناقل   المعالج ال 

مباشjjرة حتjjى أربjjع آلمjjات مjjن البيانjjات الjjى الjjذاآرة اإلحتياطيjjة لكjjي   
يتفرغ المعالج ألداء مهام أخرى و ال يصبح مضjطرا إلنتظjار وصjول      

 البطيئ ، و ستبقى هذه البيانات في الjذاآرة          PCIهذه البيانات الى ناقل     
 ، إذًا الغرض مjن      PCIأن تبدأ دورة قراءة جديدة لناقل       اإلحتياطية الى   

 و اإلهتمام بأداء PCIهذه الخاصية هو تحرير المعالج من انتظار ناقل 
 .أمور أخرى ، لهذا ينصح بتفعيل هذه الخاصية

 
 PCI Dynamic Bursting :الخاصية الواحدة و الستون

 
 Enabled, Disabled :الخيارات

 
ة فإن البيانات التي تنتقل الى الذاآرة اإلحتياطية        عند تفعيل هذه الخاصي   

بjjت 32 يjjتم نقلهjjا الjjى وجهتهjjا حالمjjا يjjتم تجميعهjjا لتكjjوين   PCIلناقjjل 
 .إلرسالها دفعة واحدة

 
بينمjjjا عنjjjدما يjjjتم تعطيjjjل هjjjذه الخاصjjjية فjjjإن البيانjjjات فjjjي الjjjذاآرة      
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           jيس قبjة و لjذاآرة اإلحتياطيjتالء الjد امjا إال عنjتم نقلهjل اإلحتياطية ال ي
 .ذلك

 
 .ألداء أفضل ينصح بتفعيل هذه الخاصية

 
 PCI Master 0 WS Write :الخاصية الثانية و الستون

 
 Enabled, Disabled :الخيارات

 
تحدد هذه الخاصية فيما إذا آان هناك أي تأخير قبل تنفيذ أوامر الكتابjة            

 فعنjjد تفعيjل هjذه الخاصjjية فjإن أوامjر الكتابjjة الjى ناقjjل      PCIالjى ناقjل   
PCI       يةjjذه الخاصjjل هjjد تعطيjjا عنjjأخير ، بينمjjورا دون أي تjjتنفذ فjjس 

فسيكون هناك تأخير بسيط قبل البدأ بتنفيjذ أوامjر الكتابjة ، لهjذا ينصjح               
 ، و لكjن تعطيلهjا   PCIبتفعيل هjذه الخاصjية لتحقيjق أداء أفضjل لناقjل       

 و الذي قد يjؤدي الjى عjدم ثبjات      PCIمفيد في حالة زيادة سرعة ناقل 
 تعطيjjل هjjذه الخاصjjية إلضjjافة تjjأخير بسjjيط سيسjjهم فjjي      للجهjjاز ، و

 .تحسين أداء الناقل بعد زيادة سرعته
 

 PCI Delay Transaction :الخاصية الثالثة و الستون
 

 Enabled, Disabled :الخيارات
 

 و يختلjف اسjمها و فقjا    45و هذه الخاصية مشابهة تماما للخاصية رقjم       
 .للبيوس المستخدم

 
 PCI#2 Access #1 Retry :و الستونالخاصية الرابعة 

 
 Enabled, Disabled :الخيارات

 
 60 ، فعنjjد تفعيjjل الخاصjjية 60هjذه الخاصjjية مرتبطjjة بالخاصjjية رقjjم  

فإن البيانات ستنقل مjن المعjالج الjى ذاآjرة احتياطيjة قبjل أن تنقjل الjى                    
 ، و لكjjن مjاذا يحjjدث إذا فشjلت الjjذاآرة اإلحتياطيjة فjjي نقjjل    PCIناقjل  
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  ؟PCI الى ناقل البيانات
 

تحدد هjذه الخاصjية فيمjا إذا سjتقوم الjذاآرة اإلحتياطيjة بإعjادة محاولjة            
 .إرسال البيانات الى الناقل أم ال

 
فعنjjjد تفعيjjjل هjjjذه الخاصjjjية فjjjإن الjjjذاآرة اإلحتياطيjjjة سjjjتقوم بتكjjjرار   
المحاولة مرة بعد مرة الى أن تنجح عملية نقل البيانات الى الناقل ، أمjا          

ه الخاصjjية فjjإن المعjjالج سjjيعاود إرسjjال البيانjjات مjjرة   عنjjد تعطيjjل هjjذ
أخرى الى الذاآرة اإلحتياطية لتقوم بjدورها فيمjا بعjد بإرسjال البيانjات               
الى الناقل، لهذا ينصح بتفعيل هذه الخاصjية إال فjي حالjة أن آjان لjديك            

 بطيئjjjة ففjjjي هjjjذه الحالjjjة فjjjإن تعطيjjjل هjjjذه  PCIالعديjjjد مjjjن بطاقjjjات 
 .فضلالخاصية سيعطي نتائج أ

  
 SDRAM Page Closing :الخاصjjية الخامسjjة و السjjتون 

Policy 
 

 One Bank, All Banks :الخيارات
 

 SDRAM Precharge 34هjjذه الخاصjjية مطابقjjة للخاصjjية رقjjم  
Control ارjjو الخي Disabled  مjjية رقjjي الخاصjjار 34 فjjه الخيjjيماثل 

All Banks  ارjjذه و الخيjjيتنا هjjي خاصjjف Enabled ارjjه الخيjjيماثل  
One Bankفي هذه الخاصية . 

 
 AGP 4X Mode :الخاصية السادسة و الستون

 
 Enabled, Disabled :الخيارات

 
 AGP4Xهذه الخاصية تتوفر فقط في اللوحات األم الحديثة التي تدعم 

و لكjjن عليjjك اإلنتبjjاه الjjى أن تكjjون بطاقjjة الشاشjjة لjjديك تjjدعم أيضjjا       
 هذه الخاصية و لكjن      ، فإذا آانت آذلك فعليك تفعيل      AGP4Xخاصية  

 . فحينها عليك تعطيل هذه الخاصيةAGP4Xإن لم تكن بطاقتك تدعم 
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 Master Priority Rotation :الخاصية السابعة و الستون
 

 PCI, 2 PCI, 3 PCI 1 :الخيارات
 

 .PCIتتحكم هذه الخاصية بوصول المعالج الى ناقل 
 

ة بالوصjول الjى    فإن المعالج سوف يكون له األولويPCI 1إذا اخترت 
 بعjد إنتهjاء الجهjاز المjتحكم بالناقjل مjن عمليjة نقjل البيانjات            PCIناقل  

و هjذا   .الحالية ، بغض النظر عن عدد األجهزة المنتظرة للتحكم بالناقjل          
 من قبل المعالج و لكن أداء أسوء لبjاقي  PCIيوفر أسرع وصول لناقل  
 .األجهزة المتحكمة بالناقل

 
عالج سوف يكون له األولوية بالوصjول الjى    فإن المPCI 2إذا اخترت 

 بعjjد إنتهjjاء الجهjjاز الحjjالي المjjتحكم بالناقjjل مjjن عمليjjة نقjjل  PCIناقjjل 
البيانات و آذلك بعد انتهاء الجهاز الذي يليه في قائمة اإلنتظار ، بغض     

هjذا يعنjي أن المعjالج      .النظر عن عدد األجهزة المنتظرة للjتحكم بالناقjل        
ل أن يتحكم بالناقjل و آjذلك يjوفر وصjوال أسjرع      عليه اإلنتظار قليال قب  

 .لباقي األجهزة لتتحكم بالناقل
 

 فإن المعالج سوف يكون له األولوية بالوصjول الjى   PCI 3إذا اخترت 
 بعjjد إنتهjjاء الجهjjاز الحjjالي المjjتحكم بالناقjjل مjjن عمليjjة نقjjل  PCIناقjjل 

عjده فjي    البيانات و آذلك بعد انتهاء الجهjاز الjذي يليjه و الجهjاز الjذي ب                
قائمjjة اإلنتظjjار ،  بغjjض النظjjر عjjن عjjدد األجهjjزة المنتظjjرة للjjتحكم      

 و لكjن  PCIو هذا يوفر أداءا أسjوء لوصjول المعjالج الjى ناقjل            .بالناقل
 .يوفر سرعة أآبر لباقي األجهزة لتتحكم بالناقل

 
 . هو المثالي و ينصح باختيارهPCI 2يعتبر الخيار الثاني 

 
 AGP Driving Control :الخاصية الثامنة و الستون

 
 Auto, Manual :الخيارات

 
 ، عjادة يكjون الخيjار    AGPتسمح لك هذه الخاصية بالتحكم بقوة قيjادة        
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 مهمjjjة Chipset لتتjjjرك لمجموعjjjة الرقjjjائق  Autoاإلفتراضjjjي هjjjو  
 بمjjا يتناسjjب مjjع بطاقjjة    AGPالjjتحكم و اإلعjjداد التلقjjائي لقjjوة قيjjادة     

AGPالمرآبة في الجهاز . 
 

حاالت التي يكون من المفيد فيهjا اختيjار اإلعjداد اليjدوي           هناك بعض ال  
Manualو في هذه الحالة سيكون عليك إعداد الخاصية التالية . 

 
 AGP Driving Value :الخاصية التاسعة و الستون

 
 to FF (Hex numbers) 00 :الخيارات

 
هذه الخاصية مرتبطة بالخاصjية السjابقة و أي إعjداد لهjذه الخاصjية ال             

ن له أي قيمjة إال إذا آنjت قjد اختjرت فjي الخاصjية السjابقة الخيjار                   يكو
Manual. 

 
 آلمjjjا زادت قيمjjjة هjjjذه AGPتحjjjدد هjjjذه الخاصjjjية قjjjوة إشjjjارة ناقjjjل  

الخاصية آلما آانjت اإلشjارة أقjوى، يتjراوح مjدى قيمjة هjذه الخاصjية                  
 و هjjjذه األرقjjjام FF و 00 بjjjين Hexمقاسjjjة باألرقjjjام السjjjت عشjjjرية 

 ، بشjjكل 255 و 0هjjا الjjى النظjjام العشjjري مjjا بjjين تتjjراوح عنjjد ترجمت
 و لكjjن إذا آنjjت   DA (218)افتراضjjي تكjjون قيمjjة هjjذه الخاصjjية      

 فينصjjjح NVIDIA GeForce2 مjjjن نjjjوع AGPتسjjjتخدم بطاقjjjة 
 لتحقيjق اإلسjتفادة القصjوى    EA (234)باختيjار القيمjة األعلjى و هjي     

 .من البطاقة
 

 Delay DRAM Read Latch :الخاصية السبعون
 
 Auto, No Delay, 0.5ns, 1.0ns, 1.5ns :لخياراتا

 
تحدد هذه الخاصية الوقت الذي تنتظره مجموعjة الرقjائق علjى اللوحjة               

 و هjذا يعتمjد علjى    DIMMاألم قبل أن تبدأ القراءة مjن لوحjة الjذاآرة       
 :مقدار حمل لوحات الذاآرة و هذا األمر مناط بعاملين

 
 .يك المرآبة لدDIMM عدد لوحات الذاآرة -1
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 طبيعة اللوحات هل تحتوي على رقائق ذاآرة علjى جانjب واحjد أو              -2

 .على آلي الجانبين
 

آلمjjا زاد حمjjل لوحjjات الjjذاآرة بزيjjادة عjjدد اللوحjjات و احتوائهjjا علjjى  
رقjjائق علjjى آلjjي الجjjانبين آلمjjا زاد الوقjjت الjjالزم لمجموعjjة الرقjjائق   

 .لتتمكن من بدأ القراءة من لوحات الذاآرة
 

 لجعjjل البيjjوس يقjjرر بنفسjjه    Autoدي يفضjjل أن تختjjار  بشjjكل اعتيjjا 
الوقت األمثل و لكن إذا أضفت لوحات ذاآjرة جديjدة الjى جهjازك و لjم             
يتعjjرف عليهjjا أو لjjم تعمjjل آمjjا يجjjب فمjjن الممكjjن حjjل هjjذه المشjjكلة     
بمساعدة هذه الخاصية فابدأ باختيار قيمة صغيرة و ارفعها تدريجيا الى 

  jjبحت تعمjjة أصjjرى أن البطاقjjة    أن تjjت القيمjjا آانjjد و آلمjjكل جيjjل بش
 .أصغر آلما آان أفضل من ناحية األداء

 
إذا آان لديك لوحة ذاآرة واحدة و الرقائق متوضjعة علjى جانjب واحjد         

 . لتحقيق أفضل أداءNo Delayمنها، فاختر 
 

 AGP Aperture Size (MB) :الخاصية الواحدة و السبعون
 

 256 ,128 ,64 ,32 ,16 ,8 ,4 :الخيارات
 

هjذا الثقjب هjو عبjارة عjن جjزء          . AGPهذه الخاصية تحدد حجم ثقjب       
مjjن  مjjدى عنjjاوين الjjذاآرة و يكjjون مخصصjjا لعنjjاوين ذاآjjرة بطاقjjة      

 . الشاشة
 

 دون AGPدوائر المعالجة التي تقع ضمن هذا الثقب يتم توجيههjا الjى        
الحاجjjة الjjى ترجمتهjjا ، آمjjا أن هjjذا الثقjjب يحjjدد الحجjjم األقصjjى مjjن     

ذي مjjن الممكjjن اسjjتخدامه مjjن قبjjل بطاقjjة الشاشjjjة        الRAM jjذاآjjرة  
لتخjjزين معلومjjات و قjjوام الصjjور المعقjjدة فjjي األلعjjاب ثالثيjjة األبعjjاد   

 .مثال
 

 . ميجابايت64الخيار األمثل لهذه الخاصية هو 
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 MD Driving Strength :الخاصية الثانية و السبعون
 

 Hi/High, Lo/Low :الخيارات
 

ة لخطjjوط بيانjjات الjjذاآرة فكلمjjا آانjjت تحjjدد هjjذه الخاصjjية قjjوة اإلشjjار
القيمjjة أعلjjى آلمjjا آانjjت قjjوة اإلشjjارة أآبjjر ، و تسjjتخدم هjjذه الخاصjjية  

بjjأن (  ذات الحمjjل الكبيjjر DRAMأساسjjا لتعزيjjز قjjوة الjjتحكم بjjذاآرة 
و فjي  ) يكون هناك أآثر من لوحة ذاآرة ذات رقائق علjى آلjي جانبيهjا       

ن آانjjت الjjذاآرة لjjديك   أمjjا إHigh أو Hiهjjذه الحالjjة ينصjjح باختيjjار   
تتكون مjن قطعjة واحjدة و الرقjائق موزعjة علjى جانjب واحjد فينصjح                    

 .Low أو Loباختيار 
 

Integrated Peripherals 
 

 Onboard IDE-1 Controller :الخاصية الثالثة و السبعون
 

 Enabled, Disabled :الخيارات
 

تحكم  األولjjى فjjي مIDE jjتjjتحكم هjjذه الخاصjjية بتفعيjjل أو تعطيjjل قنjjاة   
IDE       لبة أوjراص الصjن األقjعلى اللوحة األم ، فإذا آنت تستخدم أيا م 

محرآات األقjراص المضjغوطة الموصjلة الjى هjذه القنjاة علjى اللوحjة              
األم فال بد من تفعيلها و إال لن تعمل هذه األجهزة ، آمjا يمكنjك تعطيjل       

 إن لم يكن لديك أية أجهزة موصلة الى هذه IRQهذه الخاصية لتحرير 
 لديك موصلة بالقناة الثانيjة أو بمjتحكم         IDEلقناة ، بأن تكون األجهزة      ا

 و ليس SCSIمستقل عن اللوحة األم أو آانت األجهزة لديك من النوع    
IDE. 

 
 Onboard IDE-2 Controller :الخاصية الرابعة و السبعون

 
 Enabled, Disabled :الخيارات

 
 الثانيjjة فjjي مjjتحكم  IDEتjjتحكم هjjذه الخاصjjية بتفعيjjل أو تعطيjjل قنjjاة    
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IDE       لبة أوjراص الصjن األقjعلى اللوحة األم ، فإذا آنت تستخدم أيا م 
محرآات األقjراص المضjغوطة الموصjلة الjى هjذه القنjاة علjى اللوحjة              
األم فال بد من تفعيلها و إال لن تعمل هذه األجهزة ، آمjا يمكنjك تعطيjل       

موصلة الى هذه  إن لم يكن لديك أية أجهزة IRQهذه الخاصية لتحرير 
 لديك موصلة بالقناة األولى أو بمjتحكم  IDEالقناة ، بأن تكون األجهزة     

 و ليس SCSIمستقل عن اللوحة األم أو آانت األجهزة لديك من النوع    
IDE. 

 
 Master/Slave Drive PIO :الخاصjية الخامسjة و السjبعون   

Mode 
 

 Auto ,4 ,3 ,2 ,1 ,0 :الخيارات
 

 Programmed Input/Outputإعداد نمط هذه الخاصية تسمح لك ب
(PIO)      يدjديك السjلبين لjين الصjي القرصjلك Master دjjو العب Slave 

 . IDEالمرتبطين بقناة 
 

 لتترك للبيوس مهمة التعرف على نمط Autoبشكل عام يفضل اختيار     
 :األقراص الصلبة لديك، إال في الحاالت التالية

 
 . الصحيحPIO نمط  إذا لم يتمكن البيوس من التعرف على-1
 
 إذا أردت أن يعمل القرص الصلب لديك بنمط يوفر سرعة أآبر من    -2

 .السرعة التي صنع من أجلها
 
 ، فأصبح أحد القرصjين أو آالهمjا         PCI إذا قمت برفع سرعة ناقل       -3

 .PIOال يعمل بشكل جيد فمن الممكن لحل هذه المشكلة أن تقلل قيمة 
 

 قjد تjؤدي الjى ضjياع للبيانjات           PIO و البد مjن مالحظjة أن رفjع قيمjة          
 .على القرص الصلب

 
 المختلفjjة و سjjرعات نقjjل البيانjjات التjjي   PIOهjjذا جjjدول يبjjين أنمjjاط   

 .توفرها
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 Master/Slave Drive :الخاصية السادسة و السبعون
UltraDMA 

 
 Auto, Disabled :الخيارات 
 

حjال  في   (UltraDMAتسمح لك هذه الخاصية بتفعيل أو تعطيل دعم         
 .IDEلكي القرصين السيد و العبد المتصالن بقناة ) توفره

 
 لتتjjjرك للبيjjjوس مهمjjjة اختيjjjار نمjjjط     Autoيفضjjjل عjjjادة اختيjjjار  

UltraDMA     واعjjjض أنjjjديك ، و بعjjjلبة لjjjراص الصjjjب لألقjjjالمناس 
البيjjوس يسjjمح لjjك اختيjjار الjjنمط بنفسjjك و هjjذا جjjدول يبjjين األنمjjاط       

 .فرها و السرعات التي توUltraDMAالمختلفة ل 
 

 
 

ولكjjي تسjjتفيد مjjن هjjذه الخاصjjية البjjد مjjن تفعيjjل خاصjjية النقjjل عبjjر       
DMA          يjديك ، ففjمن نظام التشغيل ل Win9x       ىjب الjوم اذهjو ميليني 

 ثjjjم � محرآjjjات أقjjjراص � إدارة األجهjjjزة � النظjjjام �لوحjjjة الjjjتحكم 
تختار القرص الصلب و تضغط على خصائص ثم تذهب الى إعjدادات           
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 ثjjم DMA مربjjع وصjjول مباشjjر للjjذاآرة  و هنjjاك تضjjع إشjjارة علjjى 
 .تضغط على موافق

 
 

 Ultra DMA-66/100 IDE :الخاصjية السjابعة و السjبعون   
Controller 

 
 Enabled, Disabled :الخيارات

 
-Ultra DMAتسjjمح لjjك هjjذه الخاصjjية بتفعيjjل أو تعطيjjل مjjتحكم     

 ).في حال توفره( اإلضافي المدمج باللوحة األم 66/100
 

ه الخاصية إن آان لديك أقراص صلبة موصلة الjى هjذا            عليك تفعيل هذ  
 :المتحكم ، و عليك تعطيلها في الحاالت التالية 

 
 . إذا لم يكن لديك أي أقراص صلبة موصلة الى هذا المتحكم-1
 
 . إذا لم يكن لديك على اللوحة األم أي متحكم من هذا النوع-2
 

كون مفيjjدا فjjي  فjjي الحjjالتين السjjابقتين فjjإن تعطيjjل هjjذه الخاصjjية سjjي     
 .إسراع عملية إقالع الجهاز

 
 USB Controller :الخاصية الثامنة و السبعون

 
 Enabled, Disabled :الخيارات

 
 للناقjjل IRQتسjjمح هjjذه الخاصjjية بتفعيjjل أو تعطيjjل  تخصjjيص خjjط     

، فjإذا آjان لjديك    USB (Universal Serial Bus)المتسلسjل العjام   
 .صية و إال فقم بتعطيلها فقم بتفعيل هذه الخاUSBأية أجهزة 
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 USB Keyboard Support :الخاصية التاسعة و السبعون
 

 Enabled, Disabled :الخيارات
 

تسمح لك هذه الخاصية بتفعيل أو تعطيل دعم لوحة المفاتيح مjن النjوع               
USB           ذهjjل هjم بتفعيjاتيح فقjات المفjن لوحjوع مjذا النjديك هjان لjإن آjف 

 .الخاصية و إال فقم بتعطيلها
 

 USB Keyboard Support Via :الخاصية الثمانون
 

 OS, BIOS :الخيارات
 

هذه الخاصية تحjدد فيمjا إذا آنjت تريjد أن يjتم دعjم لوحjة المفjاتيح مjن                    
 . من قبل البيوس أو نظام التشغيلUSBالنوع 

 
 أمjا إذا آنjت تسjتخدم لوحjةالمفاتيح مjن الjدوس              OSألداء أفضل اختjر     

 .BIOSفاختر 
 

 Init Display First :دة و الثمانونالخاصية الواح
 

 AGP, PCI :الخيارات
 

إذا آان لديك أآثر من بطاقة شاشة ، فهذه الخاصية تسمح لك باإلختيار             
 لجعلها البطاقة األولية، أما إن آانت لديك    PCI و   AGPبين البطاقتين   

لتjjوفير الوقjjت ) PCI, AGP( بطاقjjة واحjjدة فتسjjتطيع اختيjjار نوعهjjا 
 .تعرف عليهاعلى البيوس لل

 
 KBC Input Clock Select :الخاصية الثانية و الثمانون 
 

 8MHz, 12MHz, 16MHz :الخيارات
 

تسjjمح لjjك هjjذه الخاصjjية الjjتحكم بتjjردد سjjاعة لوحjjة المفjjاتيح ، ينصjjح  
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 ألداء أفضjjل ، فjjإن واجهتjjك أيjjة مشjjاآل مjjع لوحjjة   16MHzباختيjjار 
 .المفاتيح فاختر قيمة أقل

 
 Onboard FDD Controller :ثمانونالخاصية الثالثة وال

 
 Enabled, Disabled :الخيارات

 
تسمح لjك هjذه الخاصjية بتفعيjل أو تعطيjل المjتحكم بمحjرك األقjراص                  
المرنة علjى اللوحjة األم ، لهjذا قjم بتفعيjل هjذه الخاصjية إذا آjان لjديك                      
محرك أقراص مرنة متصل بjالمتحكم علjى اللوحjة األم و قjم بتعطيلهjا            

 .ديك محرك أقراص مرنة أو آان متصال بمتحكم إضافيإذا لم يكن ل
 

 Onboard Serial Port 1/2 :الخاصية الرابعة والثمانون
 

 ,Disabled, 3F8h/IRQ4, 2F8h/IRQ3 :الخيjjjjjارات
3E8h/IRQ4, 2E8h/IRQ3, 3F8h/IRQ10, 

2F8h/IRQ11, 3E8h/IRQ10, 2E8h/IRQ11, Auto 
 

كم تلقjائي أو يjدوي بالمنفjذ        تسمح لك هذه الخاصية بتعطيل أو توفير تح       
 بjjأن تتjjرك  Autoالمتسلسjjل علjjى اللوحjjة األم ، اإلختيjjار األمثjjل هjjو    

 المناسjبين للمنفjذ ، إذا لjم    IRQ و I/O Addressللبيوس مهمة تحديد 
، أما إذا أردت أن IRQتكن تستخدم هذا المنفذ فبإمكانك تعطيله لتحرر    

 قjjد تjjم IRQ لغjjرض أن تحjjرر IRQ و I/O Addressتحjدد بنفسjjك  
شjغله مjjن قبjjل المنفjذ المتسلسjjل ، فتسjjتطيع أن تختjار بنفسjjك عنjjوان و    

 . آخر للمنفذ المتسلسلIRQخط 
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 Onboard IR Function :الخاصية الخامسة و الثمانون 
 

 IrDA (HPSIR) mode, ASK IR (Amplitude :الخيارات
Shift Keyed IR) mode, Disabled 

 
لتحكم بنمط إرسال البيانات الى جهاز تسمح لك هذه الخاصية با

خارجي باستخدام األشعة تحت الحمراء ، في حال توفر هذه الخاصية 
 .في اللوحة األم لديك

 
هناك نمطان لهذا النوع من اإلتصال ، و يمكن اإلختيار بينهما بما 

 .يتناسب مع جهاز بث األشعة المتوفر لديك
 

 Duplex Select :الخاصية السادسة و الثمانون
 

 Full-Duplex, Half-Duplex :الخيارات
 

هذه الخاصية تسمح لك باختيار نمط اإلرسال عبر جهاز األشعة تحت 
 أي إرسال و استقبال في نفس Full-Duplexالحمراء  هل هو  

  أي إرسال في اتجاه واحد إما إرسال أو Half-Duplexالوقت أو 
 .استقبال

 
 RxD, TxD Active :الخاصية السابعة  و الثمانون

 
 High, Low :الخيارات

 
تسمح لك هذه الخاصية بالتحكم بقطبية اإلرسال عبر األشعة تحت 

 و هذا يعتمد على نوع Low أو منخفض Highالحمراء هل هو عالي 
 . جهاز اإلرسال لديك
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 Onboard Parallel Port: الخاصية الثامنة و الثمانون
 

 ,3BCh/IRQ7, 278h/IRQ5, 378h/IRQ7 :الخيjjjjارات
Disabled 

 
 المناسjjب للمنفjjذ IRQ و I/Oتسjjمح لjjك هjjذه الخاصjjية اختيjjار عنjjوان  

 هjjjو 378h/IRQ7المتjjjوازي ، فjjjي أغلjjjب األحjjjوال يعتبjjjر الخيjjjار     
 .األنسب

 
 Power On Function :الخاصية التاسعة و الثمانون

 
 Button Only, Keyboard 98, Hot Key, Mouse :الخيارات

Left, Mouse Right 
 

 .تسمح لك هذه الخاصية اختيار الطريقة التي تريد بها تشغيل جهازك
 

 فال تسjتطيع تشjغيل جهjازك إال مjن خjالل      Button Onlyإذا اخترت 
 .زر التشغيل

 
  فسيتم تشغيل الجهاز بواسjطة زر خjاص   Keyboard 98إذا اخترت 

      jذه الميjزة في لوحة المفاتيح و ذلك إذا آانت لوحة المفاتيح لديك تدعم ه
 .98و آان لديك على جهازك ويندوز 

 
 فتسjjjتطيع تشjjjغيل جهjjjازك باسjjjتخدام لوحjjjة   Hot Keyإذا اختjjjرت 

 Ctrl+F1المفاتيح مع اختيار المفتاح المناسjب و تكjون الخيjارات مjن       
 .Ctrl+F12الى 

 
 فتسjتطيع تشjغيل جهjازك بjالنقر علjى الjزر       Mouse Leftإذا اخترت 

 ).PS/2 من النوع و التي يجب أن تكون( األيسر للفأرة 
 

 فتستطيع تشغيل جهازك بالنقر على الjزر  Mouse Rightإذا اخترت 
 ).PS/2و التي يجب أن تكون من النوع ( األيمن للفأرة 

 



 

841 

 Parallel Port Mode :الخاصية التسعون
 

 ECP, EPP, ECP+EPP, Normal (SPP) :الخيارات
 

jjتخدم للمنفjjات المسjjل البيانjjط نقjjية نمjjذه الخاصjjدد هjjوازي ، و تحjjذ المت
 :هناك أربع خيارات

 
 و هو يعمل مع جميjع األجهjزة التjي    Normal (SPP): الخيار األول 

 .قد تتصل بالمنفذ المتوازي و لكنه بطيئ جدا
 

 و هjjو يسjjتخدم  ECP (Enhanced Com Port): الخيjjار الثjjاني 
  و هو خيار سريع حيث تصل سرعة نقjل البيانjات             DMAبروتوآول  

 ميجابjjjت فjjي الثانيjjة و هjjjو مناسjjب لألجهjjزة مثjjjل     2.5التjjي يوفرهjjا   
 .Scannersالطابعات و الماسحات الضوئية 

 
 و هjjو خيjjار EPP (Enhanced Parallel Port): الخيjjار الثالjjث

سريع أيضا و هjو مناسjب لمحرآjات األقjراص الخارجيjة التjي تتصjل          
 . و نحوهZIPبالمنفذ المتوازي مثل 

 
سjjjتخدم إذا آنjjjت تجهjjjل الjjjنمط   و هjjjو يECP+EPP: الخيjjjار الرابjjjع

المناسjب لjjك فتسjjتطيع تjjرك األمjjر للبيjوس حيjjث سيسjjتخدم أحjjد هjjذين   
النمطين و لكنjي أنصjح باختيjار الخيjار الثjاني أو الثالjث و فقjا للجهjاز                  

 .الذي لديك
 

 ECP Mode Use DMA :الخاصية الواحدة و التسعون
 

 Channel 1, Channel 3 :الخيارات
 

 jjjتظهر فقjjjية سjjjذه الخاصjjjد  هjjjابقة أحjjjية السjjjي الخاصjjjرت فjjjط إذا اخت
 ، و فjjjي هjjjذه الخاصjjjية تسjjjتطيع    ECP+EPP أو ECP: الخيjjjارين 

 هjjو Channel 3 المسjjتخدم ، و يعتبjjر الخيjjار   DMAاختيjjار نمjjط  
اإلفتراضي و هو الخيار األنسب و لكن إن تعرضjت الjى تعjارض مjع                

 .Channel 1أجهزة أخرى تستخدم هذه القناة فاختر حينها 
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 EPP Mode Select :ة الثانية والتسعونالخاصي
 

 EPP 1.7, EPP 1.9 :الخيارات
 

هjjذه الخاصjjية سjjتظهر فقjjط إذا اختjjرت فjjي الخاصjjية قبjjل السjjابقة أحjjد 
 و في هjذه الخاصjية تسjتطيع اختيjار         ECP+EPP أو   EPP: الخيارين

 ألداء أفضjjjل و لكjjjن إن  EPP 1.9 المسjjjتخدم ، فjjjاختر  EPPنمjjjط 
 .EPP 1.7جرب الخيار واجهتك مشاآل مع جهازك ف

 
 Assign IRQ For USB :الخاصية الثالثة و التسعون

 
 Enabled, Disabled :الخيارات

 
 USBهjjjذه الخاصjjjية مشjjjابهة تمامjjjا للخاصjjjية الثامنjjjة و السjjjبعون 

Controller      لةjjjزة منصjjتخدم أجهjjت تسjjjط إذا آنjjا فقjjب تفعيلهjjو يج 
 .USBبمنفذ 

 
 PNP OS Installed: الخاصية الرابعة و التسعون

 
 Yes, No :الخيارات

 
 & Plugإذا آنjت تسjتخدم نظjام تشjغيل يjدعم خاصjية رآjب و شjغل         

Play (PnP) فاختر  Yes و أما إذا آان نظامك ال يدعم هذه الخاصية 
 فjjjإن ميكروسjjjوفت 2000 ، بالنسjjjبة لمسjjjتخدمي وينjjjدوز Noفjjjاختر 

 .Noتنصح باختيار 
 

 Assign IRQ For VGA :الخاصية الخامسة و التسعون
 

 Enabled, Disabled :الخيارات
 

 لبطاقة مسjرعات    IRQباستخدام هذه الخاصية تستطيع تخصيص خط       
الرسوم لديك ، حيjث أن أغلjب بطاقjات المسjرعات تحتjاج لjذلك ، فjإن           
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آنjjت تملjjك مثjjل هjjذه البطاقjjات فقjjم بتفعيjjل هjjذه الخاصjjية ، و لكjjن إن    
 .آانت بطاقتك قديمة فلن تحتاج لتفعيلها

 
 PCI IRQ Activated By : السادسة و التسعونالخاصية

 
 Edge, Level :الخيارات

 
 .هذه الخاصية نادرا ما تستخدم في البيوس

 
 و الjjjذي يjjjوفر Edge القديمjjjة الخيjjjار PCI و ISAتسjjjتخدم بطاقjjjات 

 .IRQفولطية واحدة وعدم تشارك في خطوط 
 

ويات  و الjذي يjوفر مسjت       Levelأما البطاقات الحديثjة فتسjتخدم الخيjار         
 و هjjو الخيjjjار  IRQفولطيjjة متعjjددة و يسjjمح بالتشjjjارك فjjي خطjjوط      

 .األفضل ما لم تكن تستخدم بطاقات قديمة
 

 / Force Update ESCD :الخاصjjية السjjابعة و التسjjعون 
Reset Configuration Data 

 
 Enabled, Disabled :الخيارات

 
 ESCD (Extended Systemتعتبjjjjjر هjjjjjذه الخاصjjjjjية  

Configuration Data) من ضمن الخواص التي يوفرها  Plug & 
Play BIOS    اتjزين معلومjوم بتخjو التي تق IRQ و DMA و I/O 

 فjjjjي AGP و PCI و ISAو إعjjjjدادات الjjjjذاآرة لكjjjjل مjjjjن بطاقjjjjات  
 .الجهاز

 
عادة يجب تعطيل هذه الخاصية ، و لكن إن قمت بإضافة بطاقjة جديjدة               

 jjتطيع تفعيjjد فتسjjكل جيjjالع بشjjي اإلقjjل فjjازك ففشjjية لجهjjذه الخاصjjل ه
 .ليقوم البيوس بإعادة تنظيم إعدادات البطاقات في الجهاز
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 Resource Controlled By :الخاصية الثامنة و التسعون
 

 Auto, Manual :الخيارات
 

هذه الخاصية تسمح لك باإلختيار بين أن يقوم البيوس باإلعداد التلقjائي         
ز أو إعjدادها     الخاصة بالبطاقjات فjي الجهjا       DMA و   IRQلمعلومات  

 .بشكل يدوي من قبل المستخدم
 

 و لكjjن إن فشjjلت بعjjض البطاقjjات القديمjjة مثjjل    Autoيفضjjل اختيjjار  
Legacy ISA  اخترjفي الجهاز بالعمل آما يجب ف Manual   رjو اخت 

 . المتوافقة مع البطاقات لديكDMA و IRQمعلومات 
 

 ~ .PIRQ_0 Use IRQ No :الخاصjية التاسjعة و التسjعون   
PIRQ_3 Use IRQ No. 

 
 Auto, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15 :الخيارات

 
يجjjjب اسjjjتخدام هjjjذه الخاصjjjية مjjjن قبjjjل المسjjjتخدمين المحتjjjرفين أو     

 .المتقدمين فقط
 

 بشjكل   AGP و   PCI لبطاقjات    IRQتسمح لك هjذه الخاصjية باختيjار         
يدوي ،و تعتبjر هjذه الخاصjية مفيjدة خاصjة عنjدما تقjوم بنقjل القjرص                 

  jغيل                    الصلب مjام التشjيب نظjد تنصjد أن تعيjر و ال تريjى آخjاز الjن جه
 ، لهjjذا إن قمjjت باختيjjار إعjjدادات  IRQليعيjjد التعjjرف علjjى إعjjدادات  

IRQ             ازjي الجهjدادات فjع اإلعjق مjا يتفjللبطاقات في الجهاز الجديد بم 
القديم سيحل الكثير من المشاآل عند تشغيلك للقرص الصjلب مjع نظjام        

 .يدالتشغيل في الجهاز الجد
 

 :مالحظات
 
 محjjدد فإنjjك لjjن تسjjتطيع اسjjتخدام نفjjس IRQ إذا قمjjت هنjjا باختيjjار -1

IRQ لبطاقات ISA. 



 

845 

 
 : Interrupts مقاطعjjjات 4 يسjjjتطيع تفعيjjjل حتjjjى PCI آjjjل شjjjق -2

INT A, INT B, INT C 
, INT D. 

 
 .INT B و INT A:  يستطيع تفعيل حتى قطاعانAGP شق -3
 
 أمjا بjاقي المقاطعjات    INT Aطعjة   عادة فإن آل شjق يسjتخدم المقا  -4

فتكون بمثابة مقاطعات إحتياطية في حالة أن آانت بطاقة ما تحتاج الى   
 أو آjان خjط المقاطعjة المطلjوب مشjغوال          IRQأآثر مjن خjط مقاطعjة        
 .من قبل جهاز آخر

 
 األول يتشjjjارآان فjjjي نفjjjس خطjjjوط     PCI و شjjjق AGP شjjjق -5

 .IRQالمقاطعة 
 
 يتشjارآان فjي نفjس خطjوط المقاطعjة            الرابع و الخامس   PCI شقي   -6

IRQ. 
 
7- USB يستخدم PIRQ_4. 
 

 .INT و المقاطعات PIRQفي الجدول التالي عرض للعالقة بين 
 

 
 

نالحظ من الجدول أن المقاطعات موزعة بشكل يقلل من فرص حدوث         
 األول فjي نفjس    PCI و شقAGPتعارض، و لكن نظرا لتشارك شق 

 الرابjjع و PCIمjjر بالنسjjبة لشjjقي    و نفjjس األIRQخطjjوط المقاطعjjة  
الخامس  فإنه من المستحسن استخدام أحد الشقين المتشjارآين  فقjط إال               
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 .إن آانت باقي الشقوق مشغولة
 

 و لكjjن إن رغبjjت فjjي اإلعjjداد بشjjكل يjjدوي Autoعjjادة يجjjب اختيjjار 
 :فعليك فعل ما يلي

 
 . لهاIRQ تفحص رقم الشق للبطاقة التي تود اختيار -1 
 
 . المناسبPIRQص الجدول السابق لتعرف  تفح-2
 
  .PIRQ اختر رقم المقاطعة المطلوب ل -3
 

 :لنأخذ مثاال على ذلك
 

 الثالjث  PCIلنفترض أن لديك بطاقة شبكة مرآبة في جهjازك فjي شjق      
 اإلبتjjjدائي للشjjjق الثالjjjث هjjjو  PIRQ، إذا راجعنjjjا الجjjjدول سjjjنجد أن  

PIRQ_2 ألن جميع البطاقات تستخدم INT A  jي حjد    فjوفره، بعjال ت
 ليسjتخدم مjن قبjل    IRQ 7 الذي تريjده و لنفتjرض أنjه    IRQذلك اختر 
PIRQ_2في خيارات هذه الخاصية . 

 
 :إذا نستنتج ما يلي

 
 يجjjب أن  AGP أو PCI 1 الخjjاص بالبطاقjjة فjjي الشjjق    IRQرقjjم 

 .PIRQ_0يستخدم من قبل 
 

 يجب أن يستخدم من قبjل  PCI 2 الخاص بالبطاقة في الشق IRQرقم 
PIRQ_1. 

 
 يجب أن يستخدم من قبjل  PCI 3 الخاص بالبطاقة في الشق IRQرقم 

PIRQ_2. 
 

 يجjjب أن PCI 5  أو PCI 4 الخjjاص بالبطاقjjة فjjي الشjjق IRQرقjjم 
 .PIRQ_3يستخدم من قبل 
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  CPU Drive Strength :الخاصية المئة 
 

 3، 2، 1 ، 0 :الخيارات
 

مجموعة الرقjائق الjى     تحدد هذه الخاصية قوة إشارات نقل البيانات من         
المعالج ، آلما آانjت القيمjة أعلjى آانjت اإلشjارة أقjوى ، و تعتبjر هjذه                      
الخاصjjية مفيjjدة عنjjدما ترغjjب بزيjjادة سjjرعة معالجjjك فjjإن زيjjادة قjjوة    

 .اإلشارة يساعد على تحسين ثبات النظام عند تسريع المعالج
 

  Force 4-Way Interleave :الخاصية المئة و واحد 
 

 Enabled, Disabled :الخيارات
 

 SDRAM Bankهذه الخاصية مشابهة للخاصية السادسة و الثالثون 
Interleave           واحjن ألjون مjت  64 ،فإذا آانت الذاآرة لديك تتكjميجاباي 

فقjjم بتفعيjjل هjjذه الخاصjية فjjإن لjjم تكjjن آjذلك فقjjم بتعطيjjل هjjذه   أو أآثjر  
 .الخاصية

 
  PCI Latency Timer  :الخاصية مئة و إثنان و األخيرة

 
 255 � 0 :الخيارات

 
 PCIهjjذه الخاصjjية تjjتحكم بjjالفترة الزمنيjjة التjjي يسjjتطيع آjjل جهjjاز       
آلمjا  خاللها التحكم بالناقjل قبjل أن ينتقjل الjتحكم الjى الجهjاز التjالي، و           

زادت القيمة زادت هذه الفترة و بالتالي تحسنت آفاءة سعة نطاق الناقل 
، و لكن من ناحية أخرى فإن زيادة هذه الفترة سjيجعل علjى آjل جهjاز       

PCI             ل وjى الناقjول الjن الوصjتمكن مjل أ ن يjول قبjأن ينتظر فترة أط 
 .بالتالي ستتأخر عملية نقل البيانات بشكل عام

 
 دورة و لكjjن للحصjjول علjjى 32هjjذه الخاصjjية هjjي القيمjjة اإلعتياديjjة ل

 . و لكن ليس أآثر من ذلك128 أو 64أداء أفضل جرب القيمة 
 

http://www.rojakpot.com/Speed_Demonz/BIOS_Guide/BIOS_Guide_02a.htm#SDRAM Bank Interleave
http://www.rojakpot.com/Speed_Demonz/BIOS_Guide/BIOS_Guide_02a.htm#SDRAM Bank Interleave

