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سكإ و - كيارتس اريإ  ةيبلت  VX V نم ديدجلا  ءاوهلا  لكيه  قالطإو  يوتلم  تاراطإلاو  يلبقتسملا  ميمصتلا  نم  ةلسلس  اقبسم   Aerocool كيارتس -X. ةديدج ةلسلس  نع  الضف  قوسلا ، يف  لعفلاب  وه  هراظتنا  لاط  يذلا  جتنملا   Vx Advance. ءاوهلا لكيه  زيمتي   Strike-X ةكرشل اقفو  .حوتفم  راطإ  عونو  لصألا  قئاف  ميمصتب   Aerocool، لكيه .لكيهلا  نوكم  يأ  ىلإ  رشابملا  لوصولا  عيمجلل  نكمي  ثيحب  مادختسالا  ةلوهس  ىلع  زيكرتلا  ناك 
ءاوهلا  Strike-X لثم مألا  تاحوللا  معديو  بلصلا  نم  عونصم   Micro ATX و E-ATX و ATX، سبقمل ةظفاحلا  ميمصت  مت  .ةصوب  ساقم 5.25 و3.5  ةيجراخ  تادحو  ثالثب  لكيهلا  زيهجت  مت  .مم  تاموسر 330  تاقاطب  ىلإ  ةفاضإلاب   USB 3.0 ذخآم ةثالثو  دحاو ،  USB 2.0، 3.5 ذخأم نم  جوزو  mm نوفوركيم عم  سأرلا  تاعامسل  . ... ... Xigmatek لكيه قالطإل   alfar رهشلا اذه   Xigmatek و ديدجلا ،  لكيهلا  ةلسلس  قالطإ  كشو  ىلع 
زمرلاب ىمسملا   Alfar. ةريغصلا مألا  ةحوللا  ماجحأ  لوبقل  دادعتسا  ىلع  يهو  لكشلا  لماع  جرب  فصتنم  يف  ةثالثلا  تاقفرملا  عيمج  ميمصت  مت  .دوسألا  لك  تمسرو  بلصلا  نم  ةعونصم  اهسفن  ةيضقلا  يلاقتربلاو .) ضيبألاو  دوسألا   ) ةيمامألا ةكبشلا  ىلع  جاردإلا  نول  يف  ضعبلا  اهضعب  نع  فلتخت  جذامن  ةثالث  نم  ةلسلسلا  نوكتت   ITX و micro-ATX و ATX. Xigmatek ةعسوت تاحتف  عبس  لزانم  رافلأ   PCI، تادربم ذختت  نأ  نكمي 

ىلإ 160 لصت  جلاعملا  mm 320 ىلإ لصت  تاموسرلا  تاقاطبو  ةيلاع ، mm ذفانم نم  ديدعلا  لمحيو  ةيولعلا  ةحوللا  ىلع  ةهجاولا  طيرش  عقي  .ةصوب  صارقأل 3.5  تاروصقملا  نم  لثامم  ددعو  ةصوب  ةيلخادلا 2.5  تاروصقملا  ةعبرأ  ةيجراخلا , ةصوب  صرقلا 5.25  تاروصقم  ثالث  عم  لكيهلا  زيهجت  مت  دقو  .ةيسايقلا  ةقاطلا  تادادمإو  ةليوط ،  USB 3.0 ميلست مقط  يوتحي  .مم  ةيسايقلا 3.5  توصلا  ذخآمو   Xigmatek Alfar ىلع يمسالا 
نيعجشملا 120 نم  نينثا  mm ماظن سلجم  ءانب  مت  .ةيفلخلاو ...  ةيمامألا  حاولألا  ىلع  نيدوجوملا   BP-FT3bGS ىلع مجحلا  عضاوتملا   AMD G-Line SoC The Sapphire Co. تاجلاعمل فورعم  دروم  وهو   AMD ، دروملا اذه  ةدج  نكلو   ، BP-FT3bGS ، دجي ةعنصملا  ةكرشلا  كلذ ، نم  الدب  .تاجلاعملا  بيكرت  معد  مدعل  ةظوحلم   G- طخلا  AMD SoC نوكي نأ  ضرتفيو  .امدقم  كلذ  ىلع   GX-210KL وأ  GX-210HL SoC وأ عم 4.5 
7 W TDP ةركاذلا ةدحو  مكحت  ةدحو  معد  وه  قرفلا  .يلاوتلا  ىلع   DDR3-1333/DDR3-1066، ريفزلا .ةيوئم  ةجرد   105-40 ةيوئم -/ ةجرد  نم 90-0  ليغشتلا  ةرارح  ةجرد  قاطن  كلذكو   BP-FT3bGS ةكرش نأل  طقف ، ملم   100  × 100 ةريبك ، تسيل   SoC نأ نكمي  يتلا  ةزهجألا  هذه  ةنمضملل  صصختلا  ميمصت  مت  .ةيرارحلا  بيبانألا  نم  نينثا  عم  دربملا  ديربت  ماظن  ىلع  روثعلا  اضيأ  كنكمي  ثيح  سلجملا ، نم  يفلخلا  ءزجلا  ىلع  يه 

ًاقباس لمعت   AMD Geode تاحتف نمضتت  نأ  نكمي  .طئارخلا  ىلإ  ًادانتسا   SODIMM يئاوشعلا لوصولا  ةركاذ  نم  تياباجيج  ىلإ 16  لصي  ام   DDR3. ذفنمب لصتم  صارقألا  كرحم   mSATA. ةحتف ينيم   PCI-E، ويديفلا ةطرشأ  نم  نينثاو   HDMI ... 82801 ص )  ) لتنإ قئاسلا  مسا  DB/DBM USB 2.0 24 بقارملا -  فيضملا  ةمدقتم  CD 3725 فلملا مسا  _USB_2.exe عون تفوسوركيام  ليغشت  جمانرب   USB تياب وليك  مجح 317 
82801 ص )  ) لتنا يناجم ل  ليغشت  جمانرب  ليمحت  ليمحت 21-06-2011  زودنيو 2003  يب ، سكإ  زودنيو  زودنيو 2000 ، زودنيو 2000 ،  زودنيو 2000 ،  زودنيو 2000 ،  زودنيو 2000 ،  زودنيو 2000 ،  زودنيو 2000 ،  زودنيو 2000 ، ليغشتلا  ماظن  خيرات 01-07-2001  ليغشتلا  جمانرب  رادصإلا 5.1.2600.1106  DB/DBM USB 2.0 4 2 فيضملا -  ةمدقتم  CD جمانرب ىلع  روثعلا  نم  نكمتت  مل  اذإ  زودنيو 2003 يب ، سكإ  زودنيو  زودنيو 2000 ،

ةيجراخ ةهج  عقومب  لاصتالا  حتفيس  هالعأ  نآلا  ةرايز  رز  ىلع  رقنلا  فتاهلا  . قيرط  نع  انيدل  معدلا  ةعومجمب  لاصتالا  وأ  قيرف  ىلع  ةباجإلاو  لاؤسلا  ىلع  ةباجإلاو  كلاؤس  حرط  كنكمي  كب ، صاخلا  ليغشتلا  ماظنل  بسانملا  ليغشتلا  . Download.com ليغشت جمارب  ليغشت  جمارب  .لماك  لكشب  ىرخألا  تاهجلا  جمارب  نيمأت  نكمي  ليغشت Intel BIOS Motherboard Drivers Download ال  جمارب  ثدحأ   Intel 82801DB DBM USB 2.0
فيضملا 24 مكحت  ةدحو  ةمدقتم  CD قيقدلا. ليغشتلا  جمانرب  ىلع  روثعلل  صصخملا  ثحبلا  كرحم  مدختسا  تاقباطتلا ، نم  ديزملا  ةدهاشمل  .كتاجايتحا  يبلي  ليغشت  جمانرب  ىلع  روثعلل  هاندأ  ةمئاقلا  حفصت  .ةراضلا  جماربلاو  تاسوريفلا  نم  ةيلاخ  نوكتل  ةنومضم  يهو  تاسوريفلا ، ةحفاكم  جمارب  ثدحأ  ةطساوب  ًايئوض  اهحسم  مت  عقوملا  اذه  ىلع  ةرفوتملا  تاليزنتلا  عيمج  .رتويبمكلا  زاهج  كب  صاخلا  ليغشتلا  ماظنل  ليغشت  جمانرب 
82801 ليغشتلا ل ـ جمانرب  ثيدحت  ةادأ  لواح  حيحصلا ، ليغشتلا  جمانرب  وه  رارق  ذاختا  يف  ةلكشم  هجاوت  تنك  اذإ  ةينفلا : ةروشملا  DB DBM USB 2.0 24 فيضملا ةنسحم  CD ةديدج نيقئاسلا  نم  تائم  نوفيضيو  .ملاعلا  ءاحنأ  عيمج  نم  قيرف  انيدل  .اناجم  ليمحتلل  ةحاتملا  زودنيو  ليغشت  جمارب  نم  ةعساو  فيشرأ  ظفتحي  ليغشتلا  جمانرب  .ايئاقلت  كل -  بسانملا  ليغشتلا  جمانرب  دجت  فوس  يتلا  تايجمربلا  ةادأ  وه  لب  .مكحت  ةدحو 
ةيبعش ل ليغشت  جمانرب  تاثيدحت  .كل  هدجن  فوسو  ليغشت  جمانرب  بلط  كنكمي  وأ  قفارملا ، ليغشت  جمانربل  ةيئاقلت  ةيقرت  لواح  بسانملا ؟ قئاسلا  ىلع  روثعلا  يف  ةلكشم  هجاوت  له  .موي  لك  انعقومل   Intel 82801DB DBM USB 2.0 24 فيضملا مكحت  ةدحو  ةنسحم  CD معد  OS: زودنيو اتسيف ،  زودنيو  زودنيو 7 ،  زودنيو 8.1 ،  زودنيو 10 ،  XPFile عون عومجملا :  فلملا :  ناونع  تياباغيم   5.2 فلملا :  مجح  رادصإلا 5.6.12  رادصإلا : 

زاهجلا  : USBSupported OS : يب سكإ  نيو  ةيسيئرلا ،  يب  سكإ  نيو   ProRelease 57.5 فلملا : مجح   20( تاقيلعت  681 تامييقت ،   635  : ) فينصتلا عومجم  فلملا :  ناونع  تيابوليك   57.5 فلملا :  مجح   20-08-2002 خيراتلا :   KB 57.5 فلملا : مجح   20( تاقيلعت  681 تامييقت ,  635 : ) مييقتلا عومجم  فلملا : ناونع   KB 855 . 133 20 تاقيلعت )  681 تامييقت ,  635 : ) فينصت عومجم  فلملا : ناونع   DownloadsSubmitted ,28 سطسغأ
2003 Byrd ( وضعلا  DG) زاهجلا عون  : USBSupported OS: ةيسيئرلا زوف   XP, نيو  XP ProFile 57.5 مجح  20-8 0-2002 رادصإلا : خيرات  رادصإلا 4.10.1011  رادصإلا :  KB 36,454 ضارعتسا )  191 تامييقت ,  184 : ) يلامجإلا بيترتلا  ناونعلا : فلم   DownloadsSubmitted وضع  ) نودنارب  2004 سرام 22 ,  DG): روحم ىلع  رقنا  ليمحت   USB قوف رقنا  .ليغشتلا  جمانرب  بيوبتلا  ةمالع  ىلإ  لقتنا  .صئاصخ  رايتخاو  زاهجلا  ريدم  يف 

فيشرألا فيشرألا ، عقوم  رتخا  .ليغشتلا  جمانرب  تاثيدحت  وأ  لامحألا  ، You're All Ready Device Type: USBSupported OS: Win 2003 Server, Win XP Home, Win XP Pro, Win XP Pro, Win 2000 WorkStation, Win 2000 Server, Win NT 4.0, Win ME, Win 98SE, Win 98, Win 95File Version: Version 5.00.2195.6717 Release Date: 2003-06-19 File Size: 74.5 KB File Title: Overall Rating: (221
rating, 238 reviews)30,877 DownloadsSubmitted February 22, 2005 by morpheusmemnoch (DG Member): This driver is a complete set if inf and sys files that will allow USB 2.0 controllers when installed through device manager (unzip 1) Device type: USBSupported OS: XP Win Home, Win XP ProFile Version: Version 5. 1.2600.1106 Release date: 2002-05-10 File size: 500.6 KB
File title: Total rating: (227 ratings, 243 reviews)47.181 DownloadsSubmitted January 15, 2004 Vaughnric (MEMBER DG) : Here it is زاهجلا ريدم  ىلع  رقنا  مث  ةزهجألا  بيوبتلا  ةمالع  قوف  رقنا  ىلإ /  لقتنا  .صئاصخلا  ددح  مث  يب  صاخلا  رتويبمكلا  زاهج  قوف  رقنا  اريخا !!!! . Источник: Сайт производителя (Официальная загрузка)Тип устройства: USBSupported OS: Win XP Home, Win XP Pro,
Win 2000 Рабочая станция, Win 2000 ServerFile Версия: Версия 5.1.2600.1106 Дата выпуска: 2001-07-01 Размер файла: 295.7 KB Название файла: Общий рейтинг: (57 оценок, 57 оценок, 57 просмотров)6,918 DownloadsSubmitted 19 августа 2004 по Jayakumar (DG сотрудник): USB Turbo 2.0 Для ноутбуков (USBX-2001) - USB 2.0 Драйверы для Windows
2000/XP Источник: Производитель веб-сайт (официальная загрузка)Тип устройства: USBSupported OS: Win XP Главная, Win XP Pro, Win 2000 Рабочая станция, Win 2000 ServerFile Версия: Версия 5.1.2600.1106 Дата выпуска: 2001-07-01 Размер файла: 295.7 KB Название файла: Общий рейтинг: (31 рейтинги, 34 отзыва)5,196 DownloadsSubmitted 19 августа
2004 года Джаякумар (сотрудник DG): USB Turbo 2.0 PCI (USBX-2000) - USB 2.0 Драйверы для Windows 2000/XP Тип устройства : ةكبش  / EthernetUpsupsed OS: 30.9 فلملا : مجح   15-02-2008 رادصإلا : خيرات  رادصإلا 8.3.0.1011  رادصإلا : يليفورب  يب  سكإ  نيو  ةيسيئرلا ، يب  سكإ  نيو   MB 26,280( رظنلا تاهجو   48 تامييقت ،  48 : ) فينصت عومجم  فلملا : ناونع   DownloadsSubmitted ,28 سرام

يف وضع   ) وريمور وكرام  لبق  نم   2008 DG): ويديفلا ىلع  فلملا  اذه  يوتحي   DRVs ابيشوت يدلب  عم  مهل  ةموعدملا  انأ  .ةمزاللا  ىرخألا  زوفلا  يب  سكإ  نيقئاسلا  عيمج  ىلإ  ةفاضإلاب   A200 - PSAF0A زوفلل يعانصلا  رمقلا  ليغشت   XP. مدوم زاهجلا : عون   / ISDNS 2000 نيو ورب ، يب  سكإ  نيو  ةيسيئرلا ، يب  سكإ  نيو  مداخ ، زوف 2003  معادلا : ليغشتلا  ماظن   WorkStation، نيو مداخ ، نيو 2000   NT 4.0، زوف  ME، 98 نيو SE، نيو
نيو 95 ، 98File 6 928 فلملا : مجح   11-10-2002 رادصإلا : خيرات  رادصإلا 2.1.31.0  رادصإلا :  KB 12003 تاضارعتسالا )  65 بيترتلا ،   63  : ) فلملا ناونع  فينصت  عومجم  فلملا :  ناونع   DownloadsSubmitted 2005 ربمتبس 30 ،   TAUSEEF (قئاسلا ل اذه  وضع : )  IBM R50 زاهجلا عون  ةركفملا   : BIOS / نيو عاديإلامألا :  ةحوللا   XP ProFile 32.8MB 779 تاضارعتسالا )  3 بيترتلا ,  3 : ) يلامجإلا بيترتلا  ناونعلا : فلم 
DownloadsSubmitted وضعلا  ) ليزاربلا نم  ةملكلا   2012 رياربف 24 ,  DG): زودنيو تفوسوركيام  عم -  لمعلل  ةمزاللا  نيقئاسلا  عيمج   XP. ةزهجألا زاهجلا : عون  : / MotherboardSupported OS: نيو ةيسيئرلا ، يب  سكإ  نيو   XP 24.5 مجحلا : يليفورب  MB 129,843( ءارآلا  96 تامييقت ،  96 : ) مييقتلا عومجم  فلملا : ناونع   DownloadsSubmitted 2009 سطسغأ 7 ,  Robinimanam ( وضع  DG): فلم ليغشتو  فلملا  ليمحت   exe لتنإ
82801DB/DBM USB 2.0 24 ليغشت جمارب  عمج  مت  فيضملا -  مكحت  ةدحو  ةمدقتم  CD 82801 لتنإ ةداعتسا  ىلع  كدعاست  يمسرلا  ليغشتلا  جمانرب  مزح  فوس  .ىرخأ  اهب  قوثوم  رداصمو  ةيمسرلا  نيعنصملا  عقاوم  نم  DB/DBM USB 2.0 24 فيضملا -  مكحت  ةدحو  ةنسحم  CD (82801 ليغشتلا ل جمارب  ثدحأ  ليمحت  ةكبش .) DB لتنإ /DBM USB 2.0 24 مكحت -  فيضملا  ةمدقتم  CD زودنيو ىلع  . Windows.
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