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بسم اهللا الرحمن الرحیم

وبھ نستعین

.PS/2احد مكونات اللوحھ األم

PS/2تعریف للمنفذ ال Port""ح   اختصار للمصطل یدل علىحیث انھ""Personal System /2

 م  والتى تم من خاللھا اتصال كال م ن الف أره   1987  سنة IMB ولقد تم تقدیم ھذه التقنیھ بواسطھ شركھ 

Mouse   ولوح ة المف اتیح Keyboard م  باللوح ھ األMotherboard  دن اه  أوره  موض ح بال ص  ا ھ و  كم

مختلفین لكال ومتفق علیھما الStandard""ونین للباجھزه الجدیده یكونان ممیزین حیث ان المنفذین فى األ

ج د ھن ا الل ون     ونره ولوح ھ المف اتیح      أك ذلك یكون ان ف ى ك ال م ن وص الت الف              و، من الفأره ولوح ة المف اتیح     

باالض افھ   اللون البنفسجى فھو ی دل عل ى م دخل لوح ة المف اتیح           ا یرمز الى مدخل الفأره ام     خضر الفاتح   األ

ن الفأره ولوح ة المف اتیح عل ى ك ل م دخل للتمیی ز ب ین الم داخل وخاص تا ف ى           الى وجود رسمھ ترمز لكال م  

.لوان فى المداخل الخاصھ بھاالقدیمھ والتى التستخدم األاألم ح اولاأل

ونالحظ فى األونھ االخیره كثرت االعطال التى تواجھنا فى ھذه الم داخل وع دم ق رأة الون دوز أو التع رف                   

.الى الفاره ولوحة المفاتیح

ھذا سوف نخصص الیوم ھذا الموضوع لكیفیھ عالج ھذا المنفذ ولنناقش امكانیھ الحلول المختلفھ وماھیھ    ول

 او من المكونات التى قد تسبب فى تلف ھذا الجزء ومااحتمالیھ اختالف ھذه الموكونات من لوحھ الى لوحھ

.جھاز الى جھاز

ن یكون م ن ع دت اس باب وس وف ن سردھا عل ى             من الممكن بأ  اللوحھ االم    فى   PS2النسبة لعطل منفذ ال   ف

/PS.حسب احتماالت حدوثھا 2
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Female

(Socket)

Male

(Plug)

6-pin Mini-DIN (PS/2):

1 - Data

2 - Not Implemented

3 - Ground

4 - Vcc (+5V)

5 - Clock

6 - Not Implemented.
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.ولحتمال األاإل

:عدادات الوندوز او من البیوس فنقوم باالتىإبعد التأكد من ان المشكلھ لیست من 

 فم  ن المحتم  ل ب  أن یك  ون  حلوح  ة المف  اتی والف  أره الخ  اص بك  ال م  ن PS2لمنف  ذ الالك  شف عل  ى ا.1

الف أره ولوح ةالمفاتیح   مستھلك واطرافھ متسعھ من كثره االستخدام وخاص تا اذا كن ت مم ن یفك ون             

وم ن الممك ن الح صول علیھ ا        ،  فتستبدل ف ورا   ذكرتفااذا كانت كما    ، الخ.... للتجارب و  بأستمرار

.من لوحھ أم تقطیع او تخرید

حتمال الثانىاإل

networkیھھناك مقاومات شبك.2 resistor ارج ل وف ى الغال ب م ا تك ون اثن ین وذل ك عل ى         8 لھا 

م ا منف صلیین او   إ واح دة  وح دة  عب ارة ع ن مجموع ة مقاوم ات ف ى      ھ ى  واللوحھ االم حسب نوع 

.كما ھو موضح بالشكل ادناهیكون لونھا اسود ومكتوب علیھا قیمتھا باللون االبیض و،متصلیین

.ل على ذلك لمعرفة قیمتھا كما یلى ومثا

.472 او 471 او 470اذا كان مكتوب علیھا 

. یاخذ كما ھو4ول فالرقم األ

. یاخذ كما ھو7والرقم الثانى 

.وھنا الصفر یعنى الیوجد أصفار فى القیمھ، صفارأل عن عدد الثالث فھو یعبرولكن الرقم ا

.وم أ47 فھذا یعنى بان قیمتھا 470فى الرقم الكتوب 

.ومأ470 فانھ یعبر عن القیمھ 471اما الرقم الثانى 

.وم أ كیلو4.7أو وم أ4700 فیعبر عن القیمھ 472اما الرقم الثالث 
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.مقاومھطریقھ القیاس لھذه ال

مكونھ من اربع مقاومات داخلیھ وھى ذات ثمانى ارج ل و س تجد ك ل اربع ة ارج ل موج وده             تعتبر شریحھ   

. باالفو واذا كان بھا عطل تستبدلفى ناحیھ وطریقة القیاس یقاس كل رجلین متقابلتین مع بعض

.حتمال الثالثاإل

"C"ولی ست   "L"وللتأكی د ح رف     "L"ھناك فیوزات لونھا اسود ویكون مكتوب جنبھا ح رف          .3

اما ھنا فھ ى تحم ل رم ز مل ف     ،،، لونھا اسود القدیمھ تكون على شكل مقاومھ عادیھ     لوح االم   وفى  

ف اذا ل م تك ن مت صلھ ف یمكن ب ان       أو الج رس    Buzzerتقاس باالفو بال  ووظیفتھا كاوظیفة الفیوز و   

تأخد شعیره من ال شعیرات  (وب  جدا ومثال على سمك السلك المطلسلك رفیعتعمل علیھا كوبرى ب   

وف ى ال شكل الت الى ش كل م ن اش كال            )البروسیسور وھو یفى ب الغرض    الموجوده فى سلك مروحة     

.المقاومھ الفیوزیھ ولونھا اخضر
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.حتمال الرابع واالخیراإل

 وی  سمى ای  ضا ای  سى  ITEی  سمى بالبل  دى ای  سى ال  سكرتیر ویكت  ب علی  ھ     و"ى س  ىأ"متكامل  ھ ال.4

Input/output وھ  و العام  ل االساس  ى لتنظ  یم ، باللوح  ھ األمھ  و ی  تحكم ف  ى الم  داخل المت  صلھ   و

 وھ ذا االی سى ی تم فك ھ بط رق       ،وتنتج منھ معظ م م شاكل الب اور       ، "Power،ورباال"مصدر الطاقھ   

ق رأة م ن م شاركات    ولكنن ى  ،،،، ج دا كثیره وباستخدام شبلونھ خاصھ واجھزه ف ك لیزری ھ ومكلف ھ        

وت سمى ی ستخدم طریق ھ ناجح ھ ولكنھ ا تحت اج ال ى دق ھ             بأحد المنتدیات بأنھ     محموداحمدمھندس  ال

Hot air gun طریق ھ اخ ره   ق ام م ؤخرا بأبتك ار   وكذلك قرأت اخیرا بأنھ ستخدامھا افمن الممكن 

 مجھودات ھ ویزی د ف ى می زان      واتمنى بأن یوفقھ اهللا عل ى  التزال تحت التنفیذ  ھاولكنوالتركیب  للفك  

.حسناتھ

ام المخ رج المخ صص     عطل فى استخد  ھذا ال وبذلك اكون قد قمت بتغطیھ احتماالت العیوب التى تؤدى الى           

.حة  المفاتیحوللفأره ول
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باللوحھ األم مع المتصلھ الشكل المرفق اعاله یوضح اتصال المنفذ الخاص بالفاره ولوحة المفاتیح بالمكونات 

رقام والتى تدل فنجد ھنا بالشكل بعض األ،ولكن الفكره واحدهحالیا ه اختالف بسیط فى بعض اللوح الموجود

:على االتى

.المقاومھ الشبكیھ.1

.االشاره القادمھ من الفأره الى المدخل متصلھ بالمقاومھ الفیوزیھ.2

.االشاره القادمھ من لوحة المفاتیح الى المدخل متصلھ بالمقاومھ الفیوزره.3

VIAوشریحة الوسائط الرقمیة .4 CN700المزودة بالمعالج الرسومى المدمج.

.PS/2المدخل .5

قم ت بھ ذا   ق د   و،وفى النھایھ اتمنى بأن اكون قد أوصلت ولو جزءا بسیطا من المعلومات المتاح ھ ل دى        

.مرضاتھلاالعمل لوجھ اهللا وابتغاء

مھن دس  اوال ث م لمواض یع وم شاركات االخ وه االفاض ل كال       س بحانھ وتع الى     ویرجع ھذا ال ى ف ضل اهللا        

خاص الم شاركین بالمواض یع المفی ده      ود والمھندس صالح ال سید والبروفی سور وبع ض االش           ماحمدمح

 عل  ى اعم  الھم  اهللا ب  أن یج زیھم ن واتمن ى م   ، ف ى ھ  ذا المج  ال باالض افھ ال  ى خبرت ى الب  سیطھ والعملی  ھ  

.یع الجمحسناتمیزان فى ویزید والتقوى ویرفعھم ویرفعنا درجات العلم والنور واالیمان 

. لتعم الفائده،،،،،،وھذا الموضوع قابل للتعدیل والزیاده والنشر

وفى الختام السالم

السالم علیكم ورحمة اهللا وبركاتھ


