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 قبل البدء

 نظرة عامة حول األمور الفنية

 غطاء الكمبيوتر

 الذاكرة) وحدات(وحدة 

 الوجه األمامي

 حامل بطاقة الرسوميات

 PCI Expressو PCIبطاقات 

 الغطاء العلوي

 محركات األقراص

 اإلخراج العلوية/لوحة اإلدخال

 األمامية USBلوحة 

 Bluetoothمجموعة 

 وحدة زر الطاقة

 المراوح

 المعالج

 البطارية الخلوية المصغرة

 وحدة إمداد الطاقة

 لوحة النظام

 إعداد النظام

 BIOSتحديث 

. إلى المعلومات الهامة التي تساعدك على االستخدام األفضل للكمبيوتر الخاص بك" مالحظة"تشير كلمة : مالحظة

. إلى احتمال حدوث تلف باألجهزة أو فقد للبيانات وتُعلمك بكيفية تجنب المشكلة" تنبيه"تشير كلمة : تنبيه 

. إلى احتمال حدوث ضرر بالممتلكات أو تعرض األشخاص لإلصابة أو الموت" تحذير"تشير كلمة : تحذير 
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  رجوع إلى صفحة المحتويات

 قبل البدء   
  Dell™ Studio XPS™ 8100دليل الخدمة 

 المواصفات الفنية   

 األدوات الموصى بها   

 إيقاف تشغيل الكمبيوتر   

 إرشادات األمان   

 

 :ما لم يتم توضيح غير ذلك٬ يفترض كلٌ إجراء من اإلجراءات توفر الشروط التالية. يتناول هذا الفصل اإلجراءات الخاصة بإزالة وتركيب المكونات في الكمبيوتر

l  إرشادات األمان وإيقاف تشغيل الكمبيوترقيامك باإلجراءات الواردة في. 

 

l قيامك بقراءة معلومات األمان الواردة مع الكمبيوتر. 

 

l  تركيبه من خالل إتباع إجراءات اإلزالة بترتيب عكسي —في حالة شرائه بصورة منفصلة  —من الممكن استبدال أحد المكونات أو. 

 

 المواصفات الفنية  

 .support.dell.com/manuals على ǑƤƧỸһƣỷ ǒỸƖөỷƳƧƣỷللحصول على معلومات حول المواصفات الفنية للكمبيوتر لديك٬ انظر 

 األدوات الموصى بها  

 :قد تتطلب اإلجراءات الواردة في هذا المستند توافر األدوات التالية

l مفك صغير مستوي الحافة 

 

l مفك فيليبس صغير 

 

l مخطاط بالستيكي 

 

l  برنامج تحديثBIOS  القابل للتنفيذ وهو متوفر علىsupport.dell.com 

 

 إيقاف تشغيل الكمبيوتر  

  

  
 . قم بإغالق كافة الملفات المفتوحة وإنهاء جميع البرامج المفتوحة.1

 

   
 : قم بإيقاف تشغيل الكمبيوتر.2

 

®
Windows Vista:

 

 ).إيقاف التشغيل( ٬Shut Down ثم انقر فوق ٬ ثم انقر فوق السهم ) ابدأ (Startانقر فوق 

Windows® 7:

 

 ).إيقاف التشغيل( ٬Shut Down ثم انقر فوق ) ابدأ( Startانقر فوق 

  
 . يتوقف الكمبيوتر عن العمل بعد اكتمال عملية إيقاف تشغيل نظام التشغيل.3

 

   
 . إذا لم يتوقف تشغيل الكمبيوتر تلقائيًا عند إيقاف تشغيل نظام التشغيل٬ فاضغط مع االستمرار على زر الطاقة حتى يتم إيقاف تشغيل الكمبيوتر. تأكد من إيقاف تشغيل الكمبيوتر.4

 

 إرشادات األمان  

 .استعن بإرشادات األمان التالية للمساعدة على حماية جهاز الكمبيوتر من أي تلف محتمل٬ وللمساعدة كذلك على ضمان سالمتك الشخصية

  

  

.لتفادي فقد البيانات٬ قم بحفظ كافة الملفات المفتوحة وإغالقها٬ ثم إنهاء كافة البرامج المفتوحة قبل إيقاف تشغيل الكمبيوتر: تنبيه 

. www.dell.com/regulatory_complianceللمزيد من المعلومات حول أفضل ممارسات األمان٬ انظر الصفحة الرئيسية للتوافق التنظيمي على . قبل العمل داخل جهاز الكمبيوتر٬ قم بقراءة معلومات األمان الواردة مع الكمبيوتر: تحذير 

.Dell™ال يغطي الضمان أي تلف ناتج عن أعمال صيانة غير معتمدة من قبل . يجب أال يقوم بإجراء اإلصالحات على جهاز الكمبيوتر إال فني الخدمة المعتمد: تنبيه 
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 . تأكد من استواء ونظافة سطح العمل لتجنب تعرض غطاء الكمبيوتر للخدش.1

 

   
 . وجميع األجهزة المتصلة به) إيقاف تشغيل الكمبيوترانظر (قم بإيقاف تشغيل الكمبيوتر .2

 

  

  
 . قم بفصل جميع كبالت الهاتف أو شبكة االتصال من الكمبيوتر.3

 

   
 . قم بفصل الكمبيوتر وجميع األجهزة المتصلة به من مآخذ التيار الكهربي.4

 

   
 . افصل جميع األجهزة المتصلة عن الكمبيوتر.5

 

   
 . 1في  19اضغط على أي بطاقات مثبتة وأخرجها من قارئ بطاقات الوسائط .6

 

   
 . اضغط مع االستمرار على زر الطاقة لتأريض لوحة النظام.7

 

  

 رجوع إلى صفحة المحتويات

  

أثناء قيامك بفصل . تشتمل بعض الكبالت على موصالت مزودة بألسنة تثبيت؛ عند فصل هذا النوع من الكبالت٬ اضغط ألسنة التثبيت للداخل قبل فصل الكبل. عندما تقوم بفصل أحد الكبالت٬ قم بسحبه من الموصل أو لسان السحب٬ وليس من الكبل نفسه: تنبيه 
.تأكد أيضاً من صحة اتجاه ومحاذاة كال الموصلين قبل أن تقوم بتوصيل الكبل. الموصالت٬ حافظ على محاذاتها باستواء لتجنب ثني أي من مسامير الموصل

.لتجنب تعرض الكمبيوتر للتلف٬ قم بالخطوات التالية قبل أن تبدأ في العمل داخل الكمبيوتر: تنبيه 

. لفصل كبل شبكة٬ قم أوالً بفصل الكبل من الكمبيوتر٬ ثم افصله من جهاز الشبكة: تنبيه 

أثناء العمل٬ قم بلمس سطح معدني غير مطلي بشكل دوري لتشتيت أي كهرباء . قبل لمس أي مكون داخل الكمبيوتر٬ قم بتأريض نفسك عن طريق لمس سطح معدني غير مطلي٬ مثل الجزء المعدني الموجود على الجانب الخلفي لجهاز الكمبيوتر: تنبيه 
.استاتيكية قد تؤدي إلى اإلضرار بالمكونات الداخلية
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 رجوع إلى صفحة المحتويات 

 الوجه األمامي   
  Dell™ Studio XPS™ 8100دليل الخدمة 

 إزالة الوجه األمامي   

 إعادة تركيب الوجه األمامي   

 

  

  

  

  

 إزالة الوجه األمامي  

  
 . قبل البدءاتبع اإلرشادات الواردة في .1

 

   
 ). إزالة غطاء الكمبيوترانظر (قم بإزالة غطاء الكمبيوتر .2

 

   
 . ضع الكمبيوتر في الوضع العمودي.3

 

   
 . أمسك ألسنة الوجه األمامي وحررها بالتتابع٬ لسان واحد في المرة عن طريق تحريكها نحو الخارج بعيدًا عن اللوحة األمامية.4

 

   
 . قم بتدوير الوجه األمامي وسحبه بعيداً عن واجهة الكمبيوتر من أجل تحرير مشابك الوجه األمامي من فتحات اللوحة األمامية.5

 

  

  
 . ضع الوجه األمامي جانبَ◌ًا في موضع آمن.6

 

 إعادة تركيب الوجه األمامي  

  
 . قبل البدءاتبع اإلرشادات الواردة في .1

 

. www.dell.com/regulatory_complianceللمزيد من المعلومات حول أفضل ممارسات األمان٬ انظر الصفحة الرئيسية للتوافق التنظيمي على . قبل العمل داخل جهاز الكمبيوتر٬ قم بقراءة معلومات األمان الواردة مع الكمبيوتر: تحذير 

. للوقاية من التعرض للصدمات الكهربائية٬ عليك دوماً فصل الكمبيوتر من مأخذ التيار الكهربائي قبل إزالة الغطاء: تحذير 

. مفكوكًا) بما في ذلك أغطية الكمبيوتر واإلطارات األمامية وأذرع الحشو وأماكن إدخال اللوحة األمامية إلخ) (أغطية(ال تقم بتشغيل جهازك إذا كان أي غطاء : تحذير 

.Dell™ال يغطي الضمان أي تلف ناتج عن أعمال صيانة غير معتمدة من قبل . يجب أال يقوم بإجراء اإلصالحات على جهاز الكمبيوتر إال فني الخدمة المعتمد: تنبيه 

 )3(فتحات اللوحة األمامية  2 الوجه األمامي 1

 اللوحة األمامية 4 )4(ألسنة الوجه األمامي  3

 )3(مشابك الوجه األمامي  5
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 . قم بمحاذاة مشابك الوجه األمامي وإدخالها في فتحات اللوحة األمامية.2

 

   
 . قم بتدوير الوجه األمامي نحو الكمبيوتر حتى تستقر ألسنة الوجه األمامي في مكانها.3

 

 

  

  
 ). إعادة تركيب غطاء الكمبيوترانظر (أعد تركيب غطاء الكمبيوتر .4

 

 رجوع إلى صفحة المحتويات

  

 )3(فتحات اللوحة األمامية  2 الوجه األمامي 1

 اللوحة األمامية 4 )4(ألسنة الوجه األمامي  3

 )3(مشابك الوجه األمامي  5
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 رجوع إلى صفحة المحتويات 

  BIOSتحديث   
  Dell™ Studio XPS™ 8100دليل الخدمة 

 

 :BIOSلتحديث . تحديثا في حالة وجود تحديث متاح أو في حالة استبدال لوحة النظام BIOSقد يتطلب 

  
 . قم بتشغيل الكمبيوتر.1

 

   
 .support.dell.comاذهب إلى .2

 

   
 . اختر البلد واللغة.3

 

   
 ). برامج التشغيل والتنزيالت (Drivers and Downloadsانقر فوق .4

 

   
 . للكمبيوتر الخاص بك BIOSحدد موضع ملف تحديث .5

 

 :إذا كان لديك رمز الخدمة الخاص بالكمبيوتر

a.  انقر فوقEnter a Service Tag) أدخل رمز الخدمة .( 

 

b.  أدخل رمز الخدمة الخاص بالكمبيوتر في الحقلEnter a service tag )أدخل رمز الخدمة( ٬ ثم انقر فوقGo) 6وانتقل إلى الخطوة ) انتقال . 

 

 :إذا لم يكن لديك رمز الخدمة الخاص بالكمبيوتر

a.  انقر فوقSelect Your Product Model) تحديد موديل المنتج ( في القائمةSelect your Entry Method) حدد أسلوب اإلدخال .( 

 

b.  حدد نوع المنتج في قائمةSelect Your Product Family )تحديد عائلة المنتج .( 

 

c.  حدد نوع المنتج في القائمةSelect Your Product Line) تحديد خط المنتج .( 

 

d.  حدد رقم موديل المنتج في القائمةSelect Your Product Model )تحديد موديل المنتج .( 

 

e.  انقر فوقConfirm) تأكيد .( 

 

  
 ). اإلخراج األساسي/نظام اإلدخال( BIOSانقر فوق . تظهر قائمة بالنتائج على الشاشة.6

 

   
 ). تنزيل الملف( File Downloadيظهر إطار ). BIOS(لتنزيل أحدث ملف لنظام اإلدخال واإلخراج األساسي ) تنزيل اآلن (Download Nowانقر فوق .7

 

   
 . يتم تنزيل الملف على سطح المكتب الخاص بك. لحفظ الملف على سطح المكتب لديك) حفظ (Saveانقر فوق .8

 

   
 . الذي تم تنزيله BIOSيظهر رمز الملف على سطح المكتب الخاص بك ويحمل نفس عنوان ملف تحديث ). اكتمال التنزيل( Download Completeإذا ظهر إطار ) إغالق( Closeانقر فوق .9

 

   
 . انقر نقرًا مزدوجًا فوق رمز الملف الموجود على سطح المكتب واتبع اإلرشادات التي تظهر على الشاشة.01

 

 رجوع إلى صفحة المحتويات

  

.الخاص بجهاز الكمبيوتر الخاص بك على الجانب العلوي للكمبيوتر Service Tagيوجد رمز الخدمة : مالحظة 

.في الجانب العلوي األيمن من القائمة) البدء مجددًا( Start Overإذا قمت بتحديد موديل مختلف وأردت البدء من جديد٬ فانقر فوق : مالحظة 
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 رجوع إلى صفحة المحتويات 

  Bluetoothمجموعة   
  Dell™ Studio XPS™ 8100دليل الخدمة 

  Bluetoothإزالة مجموعة   

  Bluetoothإعادة تركيب مجموعة   

 

  

  

  

  

  Bluetoothإزالة مجموعة  

  
 . قبل البدءاتبع اإلرشادات الواردة في .1

 

   
 ). إزالة غطاء الكمبيوترانظر (قم بإزالة غطاء الكمبيوتر .2

 

   
 ). إزالة الوجه األماميانظر (قم بإزالة الوجه األمامي .3

 

   
 ). مكونات لوحة النظامانظر (من موصل لوحة النظام  Bluetooth®افصل كبل مجموعة .4

 

   
 . Bluetoothاضغط على اللسان كما هو موضح في الرسم التوضيحي واسحب مجموعة .5

 

   
 . بحرص وأزلها بعيدًا عن الجانب األمامي للكمبيوتر Bluetoothادفع مجموعة .6

 

  

  
 . جانبًا في مكان آمن Bluetoothضع مجموعة .7

 

  Bluetoothإعادة تركيب مجموعة  

  

. www.dell.com/regulatory_complianceللمزيد من المعلومات حول أفضل ممارسات األمان٬ انظر الصفحة الرئيسية للتوافق التنظيمي على . قبل العمل داخل جهاز الكمبيوتر٬ قم بقراءة معلومات األمان الواردة مع الكمبيوتر: تحذير 

. للوقاية من التعرض للصدمات الكهربائية٬ عليك دوماً فصل الكمبيوتر من مأخذ التيار الكهربائي قبل إزالة الغطاء: تحذير 

. مفكوكًا) بما في ذلك أغطية الكمبيوتر واللوحات األمامية وأذرع الحشو ومداخل اللوحة األمامية٬ إلخ) (أغطية(ال تقم بتشغيل الكمبيوتر إذا كان أي غطاء : تحذير 

.Dell™ال يغطي الضمان أي تلف ناتج عن أعمال صيانة غير معتمدة من قبل . يجب أال يقوم بإجراء اإلصالحات على جهاز الكمبيوتر إال فني الخدمة المعتمد: تنبيه 

 Bluetoothلسان مجموعة  Bluetooth  2مجموعة  1

 Bluetoothكبل مجموعة  4 اللوحة األمامية 3
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 . قبل البدءاتبع اإلرشادات الواردة في .1

 

   
 . حتى تستقر في مكانها Bluetoothالموجودة في اللوحة األمامية وادفع مجموعة  Bluetoothمع فتحة مجموعة  Bluetoothقم بمحاذاة لسان مجموعة .2

 

   
 ). مكونات لوحة النظامانظر (بموصل لوحة النظام  Bluetoothقم بتوصيل كبل مجموعة .3

 

   
 ). إعادة تركيب الوجه األماميانظر (أعد تركيب الوجه األمامي .4

 

   
 ). إعادة تركيب غطاء الكمبيوترانظر (أعد تركيب غطاء الكمبيوتر .5

 

   
 . قم بتوصيل جهاز الكمبيوتر واألجهزة األخرى بمآخذ التيار الكهربي٬ ثم قم بتشغيلها.6

 

 رجوع إلى صفحة المحتويات
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 رجوع إلى صفحة المحتويات 

  PCI Expressو PCIبطاقات   
  Dell™ Studio XPS™ 8100دليل الخدمة 

 إزالة حامل تثبيت البطاقة   

 إعادة تركيب حامل تثبيت البطاقة   

  PCI Expressو PCIإزالة بطاقات   

  PCI Expressو PCIإعادة تركيب بطاقات   

 أو تثبيتها  PCI Expressتهيئة جهاز الكمبيوتر الخاص بك بعد فك بطاقة   

 

  

  

  

  

 إزالة حامل تثبيت البطاقة  

  
 . قبل البدءاتبع اإلرشادات الواردة في .1

 

   
 ). إزالة غطاء الكمبيوترانظر (قم بإزالة غطاء الكمبيوتر .2

 

   
 . قم بفك المسمار الذي يثبت حامل تثبيت البطاقة.3

 

   
 . ارفع حامل تثبيت البطاقة وضعه جانبًا في مكان آمن.4

 

  

 إعادة تركيب حامل تثبيت البطاقة  

  
 . قبل البدءاتبع اإلرشادات الواردة في .1

 

   
  :أعد تركيب حامل تثبيت البطاقة مع ضمان ما يلي.2

 

l محاذاة مشبك التوجيه مع فتحة التوجيه. 

 

l محاذاة األسطح العلوية لكل البطاقات وأذرع الحشو مع شريط المحاذاة. 

 

l تناسب السن الموجود في السطح العلوي للبطاقة أو لذراع الحشو حول دليل المحاذاة. 

 

   
 . أعد تركيب المسمار الذي يثبت حامل تثبيت البطاقة.3

 

. www.dell.com/regulatory_complianceللمزيد من المعلومات حول أفضل ممارسات األمان٬ انظر الصفحة الرئيسية للتوافق التنظيمي على . قبل العمل داخل جهاز الكمبيوتر٬ قم بقراءة معلومات األمان الواردة مع الكمبيوتر: تحذير 

. للوقاية من التعرض للصدمات الكهربائية٬ عليك دوماً فصل الكمبيوتر من مأخذ التيار الكهربائي قبل إزالة الغطاء: تحذير 

. مفكوكًا) بما في ذلك أغطية الكمبيوتر واللوحات األمامية وأذرع الحشو ومداخل اللوحة األمامية٬ إلخ) (أغطية(ال تقم بتشغيل الكمبيوتر إذا كان أي غطاء : تحذير 

.Dell™ال يغطي الضمان أي تلف ناتج عن أعمال صيانة غير معتمدة من قبل . يجب أال يقوم بإجراء اإلصالحات على جهاز الكمبيوتر إال فني الخدمة المعتمد: تنبيه 

 حامل تثبيت البطاقة 2 المسمار 1
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  PCI Expressو PCIإزالة بطاقات  

  
 . قبل البدءاتبع اإلرشادات الواردة في .1

 

   
 ). إزالة غطاء الكمبيوترانظر (قم بإزالة غطاء الكمبيوتر .2

 

   
 ). إزالة حامل بطاقة الرسومياتانظر (قم بإزالة حامل بطاقة الرسوميات٬ إذا أمكن .3

 

   
 ). إزالة محرك القرص الصلبانظر (قم بإزالة محرك القرص الصلب الرئيسي٬ إذا أمكن .4

 

   
 ). إزالة حامل تثبيت البطاقةانظر (قم بإزالة حامل تثبيت البطاقة .5

 

   
 . افصل أية كبالت موصلة بالبطاقة٬ إذا أمكن.6

 

   
 : من فتحة البطاقة PCI Expressقم بإزالة بطاقة .7

 

l  لفصل بطاقةPCI  أوPCI Express x1٬ وأمسك البطاقة من طرفيها العلويين٬ وأخرجها برفق من الموصل الخاص بها. 

 

l  لفصل بطاقةPCI Express x16٬ ادفع لسان التثبيت وأمسك البطاقة من طرفيها العلويين وأخرجها بعد ذلك من الموصل الخاص بها برفق. 

 

  

 قضيب المحاذاة 3 حامل تثبيت البطاقة 2 )2(مشابك التوجيه  1

 )2(فتحات التوجيه  6 ذراع الحشو 5 دليل المحاذاة 4

 PCI Express x1فتحة بطاقة  PCI Express x1 2بطاقة  1

 PCI Express x16فتحة بطاقة  4 لسان التثبيت 3

 PCI Express x16بطاقة  5
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 . إذا كنت تقوم بإخراج البطاقة بشكل دائم٬ فقم بتركيب ذراع الحشو في فتحة منفذ البطاقة الفارغة.8

 

  PCI Expressو PCIإعادة تركيب بطاقات  

  
 . قبل البدءاتبع اإلرشادات الواردة في .1

 

   
 . قم بإعداد البطاقة لتركيبها.2

 

 .انظر الوثائق المرفقة بالبطاقة للحصول على معلومات حول تهيئة البطاقة أو إجراء التوصيالت الداخلية أو حتى تخصيصها بحيث تتالءم مع الكمبيوتر الخاص بك

  
 . في الفتحة بشكل كامل PCI Expressتأكد من استقرار بطاقة . في الفتحة الموجودة بلوحة النظام واضغط ألسفل بإحكام PCI Expressضع بطاقة .3

 

  

  
 ). إعادة تركيب حامل تثبيت البطاقةانظر (أعد تركيب حامل تثبيت البطاقة .4

 

 المسمار 2 مشبك تثبيت البطاقة 1

 مكان إدخال مشبك تثبيت البطاقة 4 ذراع الحشو  3

 PCI Expressبطاقة  5

.كما تحول األذرع أيضًا دون دخول األتربة واألوساخ إلى الكمبيوتر. FCCيعد تركيب أذرع الحشو على مداخل فتحات البطاقات الخالية أمرًا ضروريًا لاللتزام بشهادة اعتماد الكمبيوتر الصادرة عن لجنة االتصاالت الفيدرالية : مالحظة 

 PCI Express x1فتحة بطاقة  PCI Express x1 2بطاقة  1

 PCI Express x16بطاقة  PCI Express x16 4فتحة بطاقة  3
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 . قم بتوصيل أي كبالت يجب توصيلها بالبطاقة.5

 

 .للحصول على معلومات حول توصيالت كبل البطاقة يمكنك مراجعة مستندات البطاقة

  

  
 ). إعادة تركيب محرك القرص الصلبانظر (أعد تركيب محرك القرص الصلب الرئيسي٬ إذا أمكن .6

 

   
 ). إعادة تركيب حامل بطاقة الرسومياتانظر (أعد تركيب حامل بطاقة الرسوميات٬ إذا أمكن .7

 

   
 . أعد تركيب غطاء الكمبيوتر٬ ثم أعد توصيل الكمبيوتر واألجهزة بمآخذ التيار الكهربائي وقم بتشغيلها بعد ذلك.8

 

   
 . أو تثبيتها PCI Expressتهيئة جهاز الكمبيوتر الخاص بك بعد فك بطاقة الستكمال عملية التثبيت٬ انظر .9

 

 أو تثبيتها  PCI Expressتهيئة جهاز الكمبيوتر الخاص بك بعد فك بطاقة  

 رجوع إلى صفحة المحتويات

  

 مشبك تثبيت البطاقة 2 المسمار 1

 ذراع الحشو 4 مكان إدخال مشبك البطاقة 3

 PCI Expressبطاقة  5

.فقد يؤدي تمرير الكبالت فوق البطاقات إلى منع إغالق غطاء الكمبيوتر بشكل صحيح٬ مما يتسبب في تلف الجهاز. ال تقم بتوجيه كبالت البطاقة فوق أو خلف البطاقات: تنبيه 

.للحصول على معلومات حول تثبيت برامج التشغيل والبرامج األخرى الخاصة ببطاقتك٬ انظر المراجع الواردة مع البطاقة. қỷқƋƿỷ Ɵƹƣқللحصول على معلومات حول موقع الموصالت الخارجية٬ انظر : مالحظة 

 مفكوك مركب  

بطاقة 
 الصوت

 ). إعداد النظامانظر (ادخل إلى إعداد النظام  .1

 Onboard Audioانتقل إلى  .2
Controller)  وحدة التحكم في الصوت

 ٬Disabled ثم قم بتغيير اإلعداد إلى )المدمجة
 ). تعطيل(

قم بتوصيل أجهزة الصوت الخارجية بموصالت  .3
 . بطاقة الصوت

 ). إعداد النظامانظر (ادخل إلى إعداد النظام  .1

 Onboard Audioانتقل إلى  .2
Controller)  وحدة التحكم في الصوت

 ٬Enabled ثم قم بتغيير اإلعداد إلى )المدمجة
 ). تمكين(

قم بتوصيل أجهزة الصوت الخارجية  .3
 . بموصالت اللوحة الخلفية للكمبيوتر

بطاقة 
 الشبكة

 ). إعداد النظامانظر (ادخل إلى إعداد النظام  .1

 Onboard LAN Controllerانتقل إلى  .2
٬ ثم قم )وحدة التحكم في الشبكة المحلية المدمجة(

 ). تعطيل (Disabledبتغيير اإلعداد إلى 

 . قم بتوصيل كبل الشبكة بموصل بطاقة الشبكة .3

 ). إعداد النظامانظر (ادخل إلى إعداد النظام  .1

 Onboard LAN Controllerانتقل إلى  .2
٬ ثم قم )وحدة التحكم في الشبكة المحلية المدمجة(

 ). تمكين (Enabledبتغيير اإلعداد إلى 

 . قم بتوصيل كبل الشبكة بموصل الشبكة المدمج .3
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 رجوع إلى صفحة المحتويات 

 البطارية الخلوية المصغرة   
  Dell™ Studio XPS™ 8100دليل الخدمة 

 إزالة البطارية الخلوية المصغرة   

 إعادة تركيب البطارية الخلوية المصغرة   

 

  

  

  

  

  

 إزالة البطارية الخلوية المصغرة  

  
 . بحيث يمكنك استعادة اإلعدادات الصحيحة بعد تركيب البطارية الجديدة) إعداد النظامانظر (سجّل كل الشاشات في إعداد النظام .1

 

   
 . قبل البدءاتبع اإلرشادات الواردة في .2

 

   
 ). إزالة غطاء الكمبيوترانظر (قم بإزالة غطاء الكمبيوتر .3

 

   
 ). مكونات لوحة النظامانظر (حدد موقع فتحة البطارية على لوحة النظام .4

 

  

  
 . اضغط على ذراع تحرير البطارية إلزالة البطارية الخلوية المصغرة.5

 

  

  
 . ضع البطارية جانبَ◌ًا في موضع آمن.6

 

 إعادة تركيب البطارية الخلوية المصغرة  

  
 . قبل البدءاتبع اإلرشادات الواردة في .1

 

   
 . لألعلى٬ ثم اضغط على البطارية الخلوية المصغرة لتثبيتها في مكانها"+" في المقبس مع مواجهة الجانب المميز بالعالمة ) CR2032(أدخل البطارية الخلوية المصغرة الجديدة .2

 

. www.dell.com/regulatory_complianceللمزيد من المعلومات حول أفضل ممارسات األمان٬ انظر الصفحة الرئيسية للتوافق التنظيمي على . قبل العمل داخل جهاز الكمبيوتر٬ قم بقراءة معلومات األمان الواردة مع الكمبيوتر: تحذير 

. تخلص من البطاريات المستهلكة وفقًا إلرشادات الجهة المصنعة. ال تستبدل البطارية إال بنفس نوع البطارية أو نوع مكافئ توصي به الجهة المصنعة. من الممكن أن تنفجر البطارية الجديدة إذا تم تركيبها بشكل غير صحيح: تحذير 

. للوقاية من التعرض للصدمات الكهربائية٬ عليك دوماً فصل الكمبيوتر من مأخذ التيار الكهربائي قبل إزالة الغطاء: تحذير 

. مفكوكًا) بما في ذلك أغطية الكمبيوتر واللوحات األمامية وأذرع الحشو ومداخل اللوحة األمامية٬ إلخ) (أغطية(ال تقم بتشغيل الكمبيوتر إذا كان أي غطاء : تحذير 

.Dell™ال يغطي الضمان أي تلف ناتج عن أعمال صيانة غير معتمدة من قبل . يجب أال يقوم بإجراء اإلصالحات على جهاز الكمبيوتر إال فني الخدمة المعتمد: تنبيه 

وإال٬ فقد تتسبب في إتالف لوحة النظام من خالل إزالة المقبس . تأكد من إدخال األداة بين البطارية والمقبس قبل أن تحاول إخراج البطارية. إذا قمت بإخراج البطارية من المقبس باستخدام أداة غير حادة٬ فكن حذرًا كي ال تلمس هذه األداة لوحة النظام: تنبيه 
.أو كسر خطوط الدائرة الكهربية الموجودة على لوحة النظام

 البطارية الخلوية المصغرة 2 ذراع تحرير البطارية 1

 مقبس البطارية 3

file:///C:/data/systems/studio8100/ar/sm/index.htm
file:///C:/data/systems/studio8100/ar/sm/sys_setu.htm#wp1005451
file:///C:/data/systems/studio8100/ar/sm/before.htm#wp1180146
file:///C:/data/systems/studio8100/ar/sm/cover_re.htm#wp1193123
file:///C:/data/systems/studio8100/ar/sm/techov.htm#wp1210162
file:///C:/data/systems/studio8100/ar/sm/before.htm#wp1180146


  

  
 ). إعادة تركيب غطاء الكمبيوترانظر (أعد تركيب غطاء الكمبيوتر .3

 

   
 . قم بتوصيل جهاز الكمبيوتر واألجهزة األخرى بمآخذ التيار الكهربي٬ ثم قم بتشغيلها.4

 

   
 . 1خطوة وقم باستعادة اإلعدادات التي قمت بتسجيلها في ) إعداد النظامراجع (ادخل إلى إعداد النظام .5

 

 رجوع إلى صفحة المحتويات

  

 مقبس البطارية 2 البطارية الخلوية المصغرة 1
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 رجوع إلى صفحة المحتويات 

 غطاء الكمبيوتر   
  Dell™ Studio XPS™ 8100دليل الخدمة 

 إزالة غطاء الكمبيوتر   

 إعادة تركيب غطاء الكمبيوتر   

 

  

  

  

  

  

 إزالة غطاء الكمبيوتر  

  
 . قبل البدءاتبع اإلرشادات الواردة في .1

 

   
 . قم بإمالة الكمبيوتر على جانبه مع جعل غطاء الكمبيوتر يتجه ألعلى.2

 

   
 . قم بفك المسمار اللولبي الذي يثبت غطاء الكمبيوتر بالهيكل المعدني٬ باستخدام مفك٬ إذا لزم األمر.3

 

   
 . قم بتحرير غطاء الكمبيوتر عن طريق تحريكه بعيدًا عن مقدمة الكمبيوتر ورفعه ألعلى.4

 

 

  

  
 . ضع غطاء الكمبيوتر جانبًا في مكان آمن.5

 

 إعادة تركيب غطاء الكمبيوتر  

  
 . قبل البدءاتبع اإلرشادات الواردة في .1

 

   
 . تأكد من إن كل الكبالت موصلة٬ وقم بطيّ الكبالت جانبًا.2

 

   
 . تأكد من عدم ترك أدوات أو قطع إضافية داخل الكمبيوتر.3

 

   
 . قم بمحاذاة األلسنة الموجودة في الجزء السفلي من غطاء الكمبيوتر مع الفتحات الموجودة بطول حافة الهيكل المعدني.4

 

   
 . اضغط ألسفل على غطاء الكمبيوتر وحرّكه نحو الجانب األمامي للكمبيوتر.5

 

. www.dell.com/regulatory_complianceللمزيد من المعلومات حول أفضل ممارسات األمان٬ انظر الصفحة الرئيسية للتوافق التنظيمي على . قبل العمل داخل جهاز الكمبيوتر٬ قم بقراءة معلومات األمان الواردة مع الكمبيوتر: تحذير 

. للحماية من احتمال التعرض لصدمة كهربائية أو جرح بسبب حركة شفرات المروحة أو غير ذلك من اإلصابات غير المتوقعة٬ احرص دائمًا على فصل الكمبيوتر عن مأخذ التيار الكهربائي قبل إزالة الغطاء: تحذير 

. مفكوكًا) بما في ذلك أغطية الكمبيوتر واللوحات األمامية وأذرع الحشو ومداخل اللوحة األمامية٬ إلخ) (أغطية(ال تقم بتشغيل الكمبيوتر إذا كان أي غطاء : تحذير 

.Dell™ال يغطي الضمان أي تلف ناتج عن أعمال صيانة غير معتمدة من قبل . يجب أال يقوم بإجراء اإلصالحات على جهاز الكمبيوتر إال فني الخدمة المعتمد: تنبيه 

.من مساحة سطح المكتب) قدم 1(سم على األقل  30 —تأكد من وجود مساحة كافية لدعم الكمبيوتر أثناء إزالة الغطاء : تنبيه 

 غطاء الكمبيوتر 2 مسمار لولبي 1
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 .أعد تركيب المسمار اللولبي الذي يثبت غطاء الكمبيوتر بالهيكل المعدني.6

  

 

 

   
 . ضع الكمبيوتر في الوضع العمودي.7

 

 رجوع إلى صفحة المحتويات

  

 فتحات 2 مسمار لولبي 1

 غطاء الكمبيوتر 3

file:///C:/data/systems/studio8100/ar/sm/index.htm


 رجوع إلى صفحة المحتويات 

 المعالج   
  Dell™ Studio XPS™ 8100دليل الخدمة 

 إزالة وحدة المعالج   

 إعادة تركيب المعالج   

 

  

  

  

  

  

 إزالة وحدة المعالج  

  
 . قبل البدءاتبع اإلرشادات الواردة في .1

 

   
 ). إزالة غطاء الكمبيوترانظر (قم بإزالة غطاء الكمبيوتر .2

 

  

  

  
 ). إزالة مجموعة المروحة والمشتت الحراري للمعالجراجع (قم بإزالة مجموعة المروحة والمشتت الحراري للمعالج من الكمبيوتر .3

 

  
 . اضغط على ذراع التحرير وادفعه لألسفل وللخارج لتحريره من اللسان الذي يثبته.4

 

   
 . قم بفتح غطاء المعالج.5

 

  

. www.dell.com/regulatory_complianceللمزيد من المعلومات حول أفضل ممارسات األمان٬ انظر الصفحة الرئيسية للتوافق التنظيمي على . قبل العمل داخل جهاز الكمبيوتر٬ قم بقراءة معلومات األمان الواردة مع الكمبيوتر: تحذير 

. للوقاية من التعرض للصدمات الكهربائية٬ عليك دوماً فصل الكمبيوتر من مأخذ التيار الكهربائي قبل إزالة الغطاء: تحذير 

. مفكوكًا) بما في ذلك أغطية الكمبيوتر واللوحات األمامية وأذرع الحشو ومداخل اللوحة األمامية٬ إلخ) (أغطية(ال تقم بتشغيل الكمبيوتر إذا كان أي غطاء : تحذير 

.Dell™ال يغطي الضمان أي تلف ناتج عن أعمال صيانة غير معتمدة من قبل . يجب أال يقوم بإجراء اإلصالحات على جهاز الكمبيوتر إال فني الخدمة المعتمد: تنبيه 

.қỷқƋƿỷ Ɵƹƣқللخدمة الفنية٬ انظر . فقد يؤدي إتباع هذه الخطوات بشكل غير صحيح إلى إتالف لوحة النظام. ال تقم بإجراء الخطوات التالية إال إذا كنت على دراية بخطوات إزالة األجهزة وتركيبها: تنبيه 

.Dell™ال يغطي الضمان أي تلف ناتج عن أعمال صيانة غير معتمدة من قبل . يجب أال يقوم بإجراء اإلصالحات على جهاز الكمبيوتر إال فني الخدمة المعتمد: تنبيه 

.تأكد من إتاحة الوقت الكافي لتبرد قبل أن تلمسها. على الرغم من وجود حاجز بالستيكي٬ قد تصبح مجموعة المشتت الحراري ساخنة للغاية أثناء التشغيل العادي: تنبيه 

. إذا لم يتطلب المعالج الجديد وجود مشتت حراري جديد٬ فأعد استخدام مجموعة المشتت الحراري األصلية عند استبدال المعالج: مالحظة 

 المعالج 2 غطاء المعالج 1

 لسان التثبيت 4 المقبس 3
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 . ارفع المعالج برفق إلخراجه من المقبس.6

 

 .اترك ذراع التحرير ممتدة في وضع التحرير بحيث يكون المقبس جاهزًا للمعالج الجديد

 إعادة تركيب المعالج  

  

  

  
 . قبل البدءاتبع اإلرشادات الواردة في .1

 

   
 . المعالج قم بفتح تغليف المعالج الجديد٬ وكن حذرًا كي ال تلمس الجزء السفلي من .2

 

  

  
 . إذا لم تكن ذراع التحرير الموجودة على المقبس ممتدة بالكامل٬ فقم بتحريكها إلى ذلك الوضع.3

 

   
 . قم بتوجيه شقوق المحاذاة األمامية والخلفية الموجودة على المعالج نحو شقوق المحاذاة األمامية والخلفية الموجودة في المقبس.4

 

   
 . الخاصة بالمعالج والمقبس 1قم بمحاذاة أركان السن .5

 

  

  
 . ضع المعالج برفق في المقبس وتأكد من وضعه بشكل صحيح.6

 

   
 . عند استقرار المعالج تمامًا في المقبس٬ اغلق غطاء المعالج وتأكد من أن اللسان الموجود على غطاء المعالج موجود أسفل مزالج الغطاء المركزي على المقبس.7

 

  

 ذراع التحرير 5

.عند إزالة المعالج٬ ال تلمس أيًا من السنون الموجودة داخل المقبس أو تسمح بسقوط أية عناصر فوق السنون الموجودة داخل المقبس: تنبيه 

.قم بتأريض نفسك عن طريق لمس سطح معدني غير مطلي على الجانب الخلفي من الكمبيوتر: تنبيه 

.عند إعادة تركيب المعالج٬ ال تقم بلمس أي من السنون الموجودة داخل المقبس أو تسمح بسقوط أي عناصر فوق السنون الموجودة داخل المقبس: تنبيه 

.يجب أن تقوم بوضع المعالج في المقبس بشكل صحيح لتفادي تعرض المعالج والكمبيوتر لتلف دائم عند تشغيل الكمبيوتر: تنبيه 

.لتجنب التلف٬ تأكد من محاذاة المعالج بطريقة صحيحة مع المقبس٬ وال تستخدم القوة المفرطة عند تركيب المعالج: تنبيه 

 غطاء المعالج 2 شق المحاذاة الخلفي 1

 المعالج 4 قفل الغطاء المركزي 3

 لسان التثبيت 6 المقبس 5

 شق المحاذاة األمامي 8 ذراع التحرير 7

 للمعالج 1مؤشر السن  9
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 . قم بتدوير ذراع تحرير المقبس للخلف تجاه المقبس٬ وثبتها في موضعها إلحكام تثبيت المعالج.8

 

   
 . قم بتنظيف الزيت الحراري من الجزء السفلي من المشتت الحراري.9

 

  

  
 . ضع الزيت الحراري الجديد على الجزء العلوي للمعالج.01

 

   
 ). إعادة تركيب مجموعة المروحة والمشتت الحراري للمعالجراجع (أعد تركيب مجموعة المروحة والمشتت الحراري للمعالج .11

 

  

  
 ). إعادة تركيب غطاء الكمبيوترانظر (أعد تركيب غطاء الكمبيوتر .21

 

 رجوع إلى صفحة المحتويات

  

.يُعد الزيت الحراري في غاية األهمية لضمان وجود ارتباط حراري كافي٬ وهو ما يلزم لتحقيق أفضل تشغيل للمعالج. تأكد من وضع زيت حراري جديد: تنبيه 

.تأكد من تثبيت وتأمين مجموعة المروحة والمشتت الحراري للمعالج بشكل صحيح: تنبيه 
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 رجوع إلى صفحة المحتويات 

 محركات األقراص   
  Dell™ Studio XPS™ 8100دليل الخدمة 

 محرك القرص الصلب   

 محرك األقراص الضوئية   

 قارئ بطاقات الوسائط   

 

  

  

  

  

 محرك القرص الصلب  

  

 إزالة محرك القرص الصلب

  

  
 . قبل البدءاتبع اإلرشادات الواردة في .1

 

   
 ). إزالة غطاء الكمبيوترانظر (قم بإزالة غطاء الكمبيوتر .2

 

   
 . افصل كبلي الطاقة والبيانات عن محرك القرص الصلب.3

 

  
 ). إزالة حامل بطاقة الرسومياتانظر (قم بإزالة حامل بطاقة الرسوميات٬ إذا أمكن .4

 

   
 . قم بفك المسامير األربعة التي تثبت محرك القرص الصلب بلوحة محرك األقراص.5

 

   
 . ازلق محرك القرص الصلب للخارج باتجاه الجانب الخلفي من الكمبيوتر.6

 

  

  

. www.dell.com/regulatory_complianceللمزيد من المعلومات حول أفضل ممارسات األمان٬ انظر الصفحة الرئيسية للتوافق التنظيمي على . قبل العمل داخل جهاز الكمبيوتر٬ قم بقراءة معلومات األمان الواردة مع الكمبيوتر: تحذير 

. للوقاية من التعرض للصدمات الكهربائية٬ عليك دوماً فصل الكمبيوتر من مأخذ التيار الكهربائي قبل إزالة الغطاء: تحذير 

. مفكوكًا) بما في ذلك أغطية الكمبيوتر واللوحات األمامية وأذرع الحشو ومداخل اللوحة األمامية٬ إلخ) (أغطية(ال تقم بتشغيل الكمبيوتر إذا كان أي غطاء : تحذير 

.Dell™ال يغطي الضمان أي تلف ناتج عن أعمال صيانة غير معتمدة من قبل . يجب أال يقوم بإجراء اإلصالحات على جهاز الكمبيوتر إال فني الخدمة المعتمد: تنبيه 

.إذا كنت تقوم باستبدال محرك قرص صلب يحتوي على بيانات ترغب في االحتفاظ بها٬ فقم بإجراء نسخ احتياطي للملفات الخاصة بك قبل أن تبدأ هذا اإلجراء: تنبيه 

.يمكنك استخدام كبل البيانات لتثبيت محرك قرص صلب في وقت الحق. إذا لم تكن بصدد إعادة تركيب محرك القرص الصلب في هذا الوقت٬ فافصل الطرف اآلخر لكبل البيانات عن لوحة النظام وضعه جانبًا: مالحظة 

.تأكد من عدم خدش لوحة دائرة القرص الصلب أثناء فك أو إعادة تركيب محرك القرص الصلب: تنبيه 

 لوحة محرك األقراص 2 كبل الطاقة 1

 محرك القرص الصلب الرئيسي 4 )4(المسامير  3

 SATAموصل  6 كبل البيانات 5
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 ). إعداد النظامانظر (إذا أدى إخراج محرك القرص الصلب إلى تغيير في تهيئة محرك القرص٬ فتأكد من انعكاس هذه التغييرات على إعداد النظام .7

 

  

 إعادة تركيب محرك القرص الصلب 

  
 . قبل البدءاتبع اإلرشادات الواردة في .1

 

   
 . راجع المستندات المرفقة مع محرك القرص للتأكد من تهيئته للكمبيوتر.2

 

   
 . ضع محرك القرص الصلب داخل حاوية محرك القرص الصلب.3

 

   
 . قم بمحاذاة فتحات المسامير في محرك القرص الصلب مع فتحات المسامير في لوحة محرك األقراص.4

 

   
 . أعد تركيب المسامير اللولبية األربعة التي تثبت محرك األقراص الصلبة بلوحة محرك األقراص.5

 

   
 ). مكونات لوحة النظامانظر (قم بتوصيل كبالت الطاقة والبيانات بمحرك القرص الصلب .6

 

   
 ). إعادة تركيب حامل بطاقة الرسومياتانظر (إذا كنت تقوم بإعادة تركيب محرك القرص الصلب الرئيسي٬ فأعد تركيب حامل بطاقة الرسوميات .7

 

   
 ). إعادة تركيب غطاء الكمبيوترانظر (أعد تركيب غطاء الكمبيوتر .8

 

   
 . قم بتوصيل جهاز الكمبيوتر واألجهزة األخرى بمآخذ التيار الكهربي٬ ثم قم بتشغيلها.9

 

   
 . انظر المستندات المرفقة بمحرك األقراص للحصول على إرشادات حول تثبيت أي برامج مطلوبة لتشغيل محرك القرص.01

 

   
 ). إعداد النظامانظر (راجع إعداد النظام لمعرفة التغييرات في تهيئة محرك القرص .11

 

 محرك األقراص الضوئية  

  

 إزالة محرك األقراص الضوئية

  
 . قبل البدءاتبع اإلرشادات الواردة في .1

 

   
 ). إزالة غطاء الكمبيوترانظر (قم بإزالة غطاء الكمبيوتر .2

 

   
 ). إزالة الوجه األماميانظر (قم بفك اإلطار األمامي .3

 

   
 . افصل كبالت الطاقة والبيانات عن محرك األقراص الضوئية.4

 

  
 . قم بفك المسمارين المثبتين لمحرك األقراص الضوئية بلوحة محرك األقراص.5

 

   
 . وقم بدفع وإخراج محرك األقراص الضوئية عبر الجانب األمامي للكمبيوتر.6

 

.يمكنك استخدام كبل البيانات لتركيب محرك األقراص الضوئية في وقتٍ الحق. إذا لم تكن بصدد إعادة تركيب محرك األقراص الضوئية في هذا الوقت٬ فافصل الطرف اآلخر لكبل البيانات عن موصل لوحة النظام وضعه جانبًا: مالحظة 
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 . ضع محرك األقراص الضوئية جانبَ◌ًا في موضع آمن.7

 

  

 إعادة تركيب محرك األقراص الضوئية

  
 . قبل البدءاتبع اإلرشادات الواردة في .1

 

   
 . قم بفك المسمار من محرك األقراص الضوئية القديم وضعها في محرك األقراص الضوئية الجديد.2

 

 

  

  
 . مرر محرك األقراص الضوئية بلطف داخل فتحة محرك األقراص الضوئية عبر الجزء األمامي من الكمبيوتر.3

 

   
 . قم بمحاذاة فتحات المسامير الموجودة في محرك األقراص الضوئية مع فتحات المسامير الموجودة في لوحة محرك األقراص.4

 

   
 . أعد تركيب المسمارين المثبتين لمحرك األقراص الضوئية بلوحة محرك األقراص.5

 

   
 ). مكونات لوحة النظامانظر (قم بتوصيل كبالت الطاقة والبيانات بمحرك األقراص الضوئية .6

 

   
 ). إعادة تركيب الوجه األماميانظر (أعد تركيب اإلطار األمامي .7

 

   
 ). إعادة تركيب غطاء الكمبيوترانظر (أعد تركيب غطاء الكمبيوتر .8

 

 محرك أقراص ضوئية 2 )2(المسامير  1

 كبل البيانات 4 لوحة محرك األقراص 3

5 SATA كبل الطاقة 6 موصل 

 المسمار 1
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 . قم بتوصيل جهاز الكمبيوتر واألجهزة األخرى بمآخذ التيار الكهربي٬ ثم قم بتشغيلها.9

 

   
 . انظر المستندات المرفقة بمحرك األقراص للحصول على إرشادات حول تثبيت أي برامج مطلوبة لتشغيل محرك القرص.01

 

   
 ). إعداد النظامانظر (راجع إعداد النظام لمعرفة التغييرات في تهيئة محرك القرص .11

 

 قارئ بطاقات الوسائط  

  

 إزالة قارئ بطاقات الوسائط

  
 . قبل البدءاتبع اإلرشادات الواردة في .1

 

   
 ). إزالة غطاء الكمبيوترانظر (قم بإزالة غطاء الكمبيوتر .2

 

   
 ). إزالة الوجه األماميانظر (قم بإزالة اإلطار األمامي .3

 

   
 ). إزالة محرك األقراص الضوئيةانظر (قم بإزالة محرك األقراص الضوئية .4

 

   
 ). إزالة الغطاء العلويانظر (قم بإزالة الغطاء العلوي .5

 

   
 . توجد المسامير اللولبية أسفل قارئ بطاقات الوسائط. قم بفك المسمارين اللولبيين المثبتين لقارئ بطاقات الوسائط باللوحة األمامية.6

 

   
 ). مكونات لوحة النظامانظر (افصل كبل قارئ بطاقات الوسائط عن موصل لوحة النظام .7

 

   
 . قم بتحريك قارئ بطاقات الوسائط وإزالته من الكمبيوتر كما هو موضح في الرسم التوضيحي.8

 

 

  

  

 إعادة تركيب قارئ بطاقات الوسائط

  
 . قبل البدءاتبع اإلرشادات الواردة في .1

 

   
 . مرر موجهات قارئ بطاقات الوسائط بلطف داخل الفتحات الموجودة في اللوحة العلوية.2

 

   
 . أعد تركيب المسمارين اللولبيين المثبتين لقارئ بطاقات الوسائط باللوحة األمامية.3

 

 )2(الفتحات  2 )2(موجهات قارئ بطاقات الوسائط  1

 )2(المسامير  4 قارئ بطاقات الوسائط 3
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 ). مكونات لوحة النظامانظر (قم بتوصيل كبل قارئ بطاقات الوسائط بموصل لوحة النظام .4

 

   
 ). إعادة تركيب الغطاء العلويانظر (أعد تركيب الغطاء العلوي .5

 

   
 ). إعادة تركيب محرك األقراص الضوئيةانظر (أعد تركيب محرك األقراص الضوئية .6

 

   
 ). إعادة تركيب الوجه األماميانظر (أعد تركيب اإلطار األمامي .7

 

   
 ). إعادة تركيب غطاء الكمبيوترانظر (أعد تركيب غطاء الكمبيوتر .8

 

   
 . قم بتوصيل جهاز الكمبيوتر واألجهزة األخرى بمآخذ التيار الكهربي٬ ثم قم بتشغيلها.9

 

 رجوع إلى صفحة المحتويات
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 رجوع إلى صفحة المحتويات 

 المراوح   
  Dell™ Studio XPS™ 8100دليل الخدمة 

 مروحة الهيكل المعدني   

 مجموعة المروحة والمشتت الحراري للمعالج   

 

  

  

  

  

 مروحة الهيكل المعدني  

  

 إزالة مروحة الهيكل

  

  
 . قبل البدءاتبع اإلرشادات الواردة في .1

 

   
 ). إزالة غطاء الكمبيوترانظر (قم بإزالة غطاء الكمبيوتر .2

 

   
 ). مكونات لوحة النظامانظر (قم بفصل كبل مروحة الهيكل عن موصل لوحة النظام .3

 

   
 . قم بفك المسامير األربعة التي تثبت مروحة الهيكل بالهيكل.4

 

   
 . قم بتحريك مروحة الهيكل ورفعها بعيدًا عن الكمبيوتر كما هو موضح في الرسم التوضيحي.5

 

 

  

  

 إعادة تركيب مروحة الهيكل

  
 . قبل البدءاتبع اإلرشادات الواردة في .1

 

   
 . قم بمحاذاة فتحات المسامير الموجودة في مروحة الهيكل مع فتحات المسامير الموجودة في الهيكل.2

 

. www.dell.com/regulatory_complianceللمزيد من المعلومات حول أفضل ممارسات األمان٬ انظر الصفحة الرئيسية للتوافق التنظيمي على . قبل العمل داخل جهاز الكمبيوتر٬ قم بقراءة معلومات األمان الواردة مع الكمبيوتر: تحذير 

. للوقاية من التعرض للصدمات الكهربائية٬ عليك دوماً فصل الكمبيوتر من مأخذ التيار الكهربائي قبل إزالة الغطاء: تحذير 

. مفكوكًا) بما في ذلك أغطية الكمبيوتر واللوحات األمامية وأذرع الحشو ومداخل اللوحة األمامية٬ إلخ) (أغطية(ال تقم بتشغيل الكمبيوتر إذا كان أي غطاء : تحذير 

.Dell™ال يغطي الضمان أي تلف ناتج عن أعمال صيانة غير معتمدة من قبل . يجب أال يقوم بإجراء اإلصالحات على جهاز الكمبيوتر إال فني الخدمة المعتمد: تنبيه 

.قد يؤدي هذا إلى إتالف المروحة. ال تلمس شفرات المروحة عندما تقوم بإزالة مروحة الهيكل المعدني للكمبيوتر: تنبيه 

 مروحة الهيكل المعدني 2 )4(المسامير  1
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 . أعد تركيب المسامير األربعة التي تثبت مروحة الهيكل بالهيكل.3

 

   
 ). مكونات لوحة النظامانظر (قم بتوصيل كبل مروحة الهيكل بموصل لوحة النظام .4

 

   
 ). إعادة تركيب غطاء الكمبيوترانظر (أعد تركيب غطاء الكمبيوتر .5

 

 مجموعة المروحة والمشتت الحراري للمعالج  

  

  

  

 إزالة مجموعة المروحة والمشتت الحراري للمعالج

  
 . قبل البدءاتبع اإلرشادات الواردة في .1

 

   
 ). إزالة غطاء الكمبيوترانظر (قم بإزالة غطاء الكمبيوتر .2

 

   
 ). مكونات لوحة النظامانظر (قم بفصل كبل مروحة المعالج عن موصل لوحة النظام .3

 

   
 . ضع مفك مستوى الحافة في الفتحة وأدر أغطية الربط األربعة في عكس اتجاه عقارب الساعة لفك مجموعة المشتت الحراري للمعالج.4

 

   
 . ارفع أغطية الربط األربعة لتحرير مجموعة المشتت الحراري للمعالج من لوحة النظام.5

 

  

  
 . ارفع مجموعة المروحة والمشتت الحراري للمعالج بعيدًا عن الكمبيوتر.6

 

 

  

  

 إعادة تركيب مجموعة المروحة والمشتت الحراري للمعالج

  
 . قبل البدءاتبع اإلرشادات الواردة في .1

 

. تأكد من توفير الوقت الكافي لتبرد قبل أن تلمسها. على الرغم من وجود واقي بالستيكي٬ قد تصبح مجموعة المروحة والمشتت الحراري للمعالج ساخنة للغاية أثناء التشغيل العادي: تحذير 

.ال تحاول إزالة المروحة بشكل منفصل. تُعتبر مجموعة المروحة والمشتت الحراري للمعالج وحدة واحدة: تنبيه 

.عند قيامك بإخراج مجموعة المروحة والمشتت الحراري للمعالج٬ يجب عليك قلبها رأساً على عقب أو وضعها على جانبها لتجنب إلحاق التلف بالواجهة الحرارية للمشتت الحراري: تنبيه 

 موصل لوحة النظام 2 مفك مستوي الحافة 1

 )4(أغطية الربط  4 فتحة 3

 مجموعة المروحة والمشتت الحراري للمعالج 5
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 . قم بتنظيف الزيت الحراري من الجزء السفلي من المشتت الحراري.2

 

  

  
 . ضع الزيت الحراري الجديد على الجزء العلوي للمعالج.3

 

   
 . إذا لزم األمر٬ فأدر أغطية الربط الموجودة على مجموعة المشتت الحراري للمعالج في اتجاه عقارب الساعة للتأكد من إنها في وضع القفل.4

 

   
 . قم بمحاذاة أغطية الربط األربعة الموجودة على مجموعة المروحة والمشتت الحراري في فتحات المسامير الموجودة بلوحة النظام والضغط عليها.5

 

   
 ). مكونات لوحة النظامانظر (قم بتوصيل كبل مجموعة المروحة والمشتت الحراري للمعالج بموصل لوحة النظام .6

 

   
 ). إعادة تركيب غطاء الكمبيوترانظر (أعد تركيب غطاء الكمبيوتر .7

 

   
 . قم بتوصيل جهاز الكمبيوتر واألجهزة األخرى بمآخذ التيار الكهربي٬ ثم قم بتشغيلها.8

 

 رجوع إلى صفحة المحتويات

  

.يُعد الزيت الحراري في غاية األهمية لضمان وجود ارتباط حراري كافي٬ وهو ما يلزم لتحقيق أفضل تشغيل للمعالج. تأكد من وضع زيت حراري جديد: تنبيه 
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 رجوع إلى صفحة المحتويات 

 األمامية  USBلوحة   
  Dell™ Studio XPS™ 8100دليل الخدمة 

 األمامية  USBإزالة لوحة   

 األمامية  USBإعادة تركيب لوحة   

 

  

  

  

  

 األمامية  USBإزالة لوحة  

  
 . قبل البدءاتبع اإلرشادات الواردة في .1

 

   
 ). إزالة غطاء الكمبيوترانظر (قم بإزالة غطاء الكمبيوتر .2

 

   
 ). إزالة الوجه األماميانظر (قم بإزالة الوجه األمامي .3

 

  

  
 ). مكونات لوحة النظامانظر (األمامية من موصالت لوحة النظام  USBافصل كبالت لوحة .4

 

   
 . األمامية باللوحة األمامية USBقم بفك المسمار الذي يثبت لوحة .5

 

   
 . األمامية ألسفل لتحرير المشابك من اللوحة األمامية٬ ثم اسحبها بعيدًا USBادفع لوحة .6

 

  

. www.dell.com/regulatory_complianceللمزيد من المعلومات حول أفضل ممارسات األمان٬ انظر الصفحة الرئيسية للتوافق التنظيمي على . قبل العمل داخل جهاز الكمبيوتر٬ قم بقراءة معلومات األمان الواردة مع الكمبيوتر: تحذير 

. للوقاية من التعرض للصدمات الكهربائية٬ عليك دوماً فصل الكمبيوتر من مأخذ التيار الكهربائي قبل إزالة الغطاء: تحذير 

. مفكوكًا) بما في ذلك أغطية الكمبيوتر واللوحات األمامية وأذرع الحشو ومداخل اللوحة األمامية٬ إلخ) (أغطية(ال تقم بتشغيل الكمبيوتر إذا كان أي غطاء : تحذير 

.Dell™ال يغطي الضمان أي تلف ناتج عن أعمال صيانة غير معتمدة من قبل . يجب أال يقوم بإجراء اإلصالحات على جهاز الكمبيوتر إال فني الخدمة المعتمد: تنبيه 

.األمامية الجديدة USBدون مالحظة باتجاه كل الكبالت أثناء فكها حتى تستطيع إعادة توجيهها بشكل صحيح عند تركيب لوحة : مالحظة 

.الكبالت قد يؤدي اإلهمال إلى إتالف موصالت ومشابك توجيه. األمامية خارج الكمبيوتر USBتوخَ الحذر الشديد عند دفع لوحة : تنبيه 

 األمامية  USBلوحة  2 األمامية USBفتحة مشبك لوحة  1

 المسمار 3
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 األمامية  USBإعادة تركيب لوحة  

  

  
 . قبل البدءاتبع اإلرشادات الواردة في .1

 

   
 . األمامية USBاألمامية ودفعه داخل فتحة مشبك لوحة  USBقم بمحاذاة مشبك لوحة .2

 

   
 . األمامية باللوحة األمامية USBأعد تركيب المسمار الذي يثبت لوحة .3

 

   
 ). مكونات لوحة النظامانظر (األمامية بموصالت لوحة النظام  USBقم بتوصيل كبالت لوحة .4

 

   
 ). إعادة تركيب الوجه األماميانظر (أعد تركيب الوجه األمامي .5

 

   
 ). إعادة تركيب غطاء الكمبيوترانظر (أعد تركيب غطاء الكمبيوتر .6

 

   
 . قم بتوصيل جهاز الكمبيوتر واألجهزة األخرى بمآخذ التيار الكهربي٬ ثم قم بتشغيلها.7

 

 رجوع إلى صفحة المحتويات

  

.األمامية في فتحة المشبك الخاصة بها USBاحرص على عدم إتالف موصالت الكبالت ومشابك توجيه الكبالت عند إدخال لوحة : تنبيه 
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 رجوع إلى صفحة المحتويات 

 حامل بطاقة الرسوميات   
  Dell™ Studio XPS™ 8100دليل الخدمة 

 إزالة حامل بطاقة الرسوميات   

 إعادة تركيب حامل بطاقة الرسوميات   

 

  

  

  

  

 إزالة حامل بطاقة الرسوميات  

  
 . قبل البدءاتبع اإلرشادات الواردة في .1

 

   
 ). إزالة غطاء الكمبيوترانظر (قم بإزالة غطاء الكمبيوتر .2

 

   
 . قم بفك المسمارين المثبتين لحامل بطاقة الرسوميات بلوحة محرك األقراص.3

 

   
 . قم بتدوير حامل بطاقة الرسوميات ألعلى وارفعه بعيدًا عن فتحة المشبك المفصلي.4

 

   
 . ضع حامل بطاقة الرسوميات جانبًا في مكان آمن.5

 

  

 إعادة تركيب حامل بطاقة الرسوميات  

  
 . قبل البدءاتبع اإلرشادات الواردة في .1

 

   
 . قم بمحاذاة المشبك المفصلي الموجود على حامل بطاقة الرسوميات وإدخاله في فتحة المشبك المفصلي الموجودة على الهيكل.2

 

   
 . قم بتدوير حامل بطاقة الرسوميات ألسفل.3

 

   
 . أعد تركيب المسمارين المثبتين لحامل بطاقة الرسوميات بلوحة محرك األقراص.4

 

. www.dell.com/regulatory_complianceللمزيد من المعلومات حول أفضل ممارسات األمان٬ انظر الصفحة الرئيسية للتوافق التنظيمي على . قبل العمل داخل جهاز الكمبيوتر٬ قم بقراءة معلومات األمان الواردة مع الكمبيوتر: تحذير 

. للوقاية من التعرض للصدمات الكهربائية٬ عليك دوماً فصل الكمبيوتر من مأخذ التيار الكهربائي قبل إزالة الغطاء: تحذير 

. مفكوكًا) بما في ذلك أغطية الكمبيوتر واللوحات األمامية وأذرع الحشو ومداخل اللوحة األمامية٬ إلخ) (أغطية(ال تقم بتشغيل الكمبيوتر إذا كان أي غطاء : تحذير 

.Dell™ال يغطي الضمان أي تلف ناتج عن أعمال صيانة غير معتمدة من قبل . يجب أال يقوم بإجراء اإلصالحات على جهاز الكمبيوتر إال فني الخدمة المعتمد: تنبيه 

.يكون حامل بطاقة الرسوميات موجودًا في الكمبيوتر الخاص بك فقط إذا كنت قد طلبت بطاقة رسوميات ذات عرض مزدوج وقت شرائك للجهاز: مالحظة 

 المشبك المفصلي 2 فتحة المشبك المفصلي 1

 حامل بطاقة الرسوميات 4 )2(المسامير  3
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 ). إعادة تركيب غطاء الكمبيوترانظر (أعد تركيب غطاء الكمبيوتر .5

 

 رجوع إلى صفحة المحتويات
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 رجوع إلى صفحة المحتويات 

 الذاكرة ) وحدات(وحدة   
  Dell™ Studio XPS™ 8100دليل الخدمة 

 الذاكرة ) وحدات(إزالة وحدة   

 الذاكرة ) وحدات(إعادة تركيب وحدة   

 

  

  

  

  

 الذاكرة ) وحدات(إزالة وحدة  

  
 . قبل البدءاتبع اإلرشادات الواردة في .1

 

   
 ). إزالة غطاء الكمبيوترانظر (قم بإزالة غطاء الكمبيوتر .2

 

   
 ). مكونات لوحة النظامانظر (الذاكرة على لوحة النظام ) وحدات(حدد موقع وحدة .3

 

   
 . اضغط على مشبك التثبيت الموجود على كل طرف من أطراف موصل وحدة الذاكرة.4

 

  

  
 . امسك وحدة الذاكرة واسحبها ألعلى.5

 

 .إذا كان من الصعب إزالة وحدة الذاكرة٬ فقم بتحريكها برفق إلى الخلف ثم إلى األمام إلخراجها من الموصل

 الذاكرة ) وحدات(إعادة تركيب وحدة  

  
 . قبل البدءاتبع اإلرشادات الواردة في .1

 

   
 . اضغط على مشبك التثبيت الموجود على كل طرف من أطراف موصل وحدة الذاكرة.2

 

  

  

  

. www.dell.com/regulatory_complianceللمزيد من المعلومات حول أفضل ممارسات األمان٬ انظر الصفحة الرئيسية للتوافق التنظيمي على . قبل العمل داخل جهاز الكمبيوتر٬ قم بقراءة معلومات األمان الواردة مع الكمبيوتر: تحذير 

. للوقاية من التعرض للصدمات الكهربائية٬ عليك دوماً فصل الكمبيوتر من مأخذ التيار الكهربائي قبل إزالة الغطاء: تحذير 

. مفكوكًا) بما في ذلك أغطية الكمبيوتر واللوحات األمامية وأذرع الحشو ومداخل اللوحة األمامية٬ إلخ) (أغطية(ال تقم بتشغيل الكمبيوتر إذا كان أي غطاء : تحذير 

.Dell™ال يغطي الضمان أي تلف ناتج عن أعمال صيانة غير معتمدة من قبل . يجب أال يقوم بإجراء اإلصالحات على جهاز الكمبيوتر إال فني الخدمة المعتمد: تنبيه 

 مشبك التثبيت 2 موصل وحدة الذاكرة 1

.Dell™ال يغطي الضمان أي تلف ناتج عن أعمال صيانة غير معتمدة من قبل . يجب أال يقوم بإجراء اإلصالحات على جهاز الكمبيوتر إال فني الخدمة المعتمد: تنبيه 

 .ECCال تقم بتثبيت وحدات الذاكرة : تنبيه 

إذا أمكن٬ ال تقم بتركيب وحدة ذاكرة أصلية مع . Dell™الجديدة من ) الوحدات(ذاكرة جديدة لديك٬ حتى لو قمت بشراء الوحدة ) وحدات(الذاكرة األصلية من الكمبيوتر أثناء ترقية الذاكرة٬ فاحتفظ بها بعيداً عن أية وحدة ) وحدات(إذا قمت بإزالة وحدة : تنبيه 
.4و 3رقم  DIMMالذاكرة المتطابقة األخرى المركبة في موصالت ) وحدات(ووحدة  2و 1رقم  DIMMالذاكرة المتطابقة المركبة في موصالت ) وحدات(وحدة : تكوينات الذاكرة الموصى بها هي. وإال فقد ال يعمل الكمبيوتر بشكل صحيح. وحدة ذاكرة جديدة
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 . قم بمحاذاة الفتحة الموجودة بالجزء السفلي من وحدة الذاكرة مع اللسان الموجود في الموصل.3

 

  

  

  
 . أدخل وحدة الذاكرة في الموصل حتى تستقر في مكانها.4

 

 .إذا أدخلت وحدة الذاكرة بشكل صحيح٬ فستستقر مشابك التثبيت في األجزاء المفصولة عند كل طرف من طرفي وحدة الذاكرة

  

  
 ). إعادة تركيب غطاء الكمبيوترانظر (أعد تركيب غطاء الكمبيوتر .5

 

   
 . قم بتوصيل جهاز الكمبيوتر واألجهزة األخرى بمآخذ التيار الكهربي٬ ثم قم بتشغيلها.6

 

 .للمتابعة> F1<عند ظهور رسالة تفيد بحدوث تغيير في حجم الذاكرة٬ اضغط على 

  
 . قم بتسجيل الدخول إلى جهاز الكمبيوتر الخاص بك.7

 

   

 4و 3رقم  DIMMوحدات الذاكرة المتطابقة في موصالت  1
 )مشابك إحكام التثبيت السوداء(

 2و 1رقم  DIMMوحدات الذاكرة المتطابقة في موصالت  2
 )مشابك إحكام التثبيت البيضاء(

 لسان التثبيت 2 )2(أجزاء مفصولة  1

 وحدة الذاكرة 4 الشق 3

.لتجنّب إلحاق الضرر بوحدة الذاكرة٬ اضغط عليها إلى األسفل مباشرة نحو الموصل بقوة متساوية على كل طرف من طرفي وحدة الذاكرة: تنبيه 

 )تم استقراره في موضعه(مشبك التثبيت  2 )2(أجزاء مفصولة  1
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®الموجود على سطح مكتب ) جهاز الكمبيوتر (My Computerانقر بالزر األيمن للماوس فوق الرمز .8
Microsoft® Windows  الخاص بك٬ ثم انقر فوقProperties) خصائص .( 

 

   
 ). عام (Generalانقر فوق عالمة التبويب .9

 

   
 . المدرجة) RAM(للتأكد من تثبيت الذاكرة بشكل صحيح تحقق من حجم ذاكرة الوصول العشوائي .01

 

 رجوع إلى صفحة المحتويات
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 رجوع إلى صفحة المحتويات 

 وحدة إمداد الطاقة   
  Dell™ Studio XPS™ 8100دليل الخدمة 

 إزالة وحدة إمداد الطاقة   

 إعادة تركيب وحدة إمداد الطاقة   

 

  

  

  

  

 إزالة وحدة إمداد الطاقة  

  
 . قبل البدءاتبع اإلرشادات الواردة في .1

 

   
 ). إزالة غطاء الكمبيوترانظر (قم بإزالة غطاء الكمبيوتر .2

 

   
 ). مكونات لوحة النظامانظر (افصل كبالت التيار المستمر عن لوحة النظام ومحركات األقراص .3

 

   
 . افصل كافة الكبالت من مشبك التثبيت الموجود على جانب وحدة إمداد الطاقة.4

 

   
 . قم بإزالة المسامير اللولبية األربعة التي تثبت وحدة إمداد الطاقة بالهيكل.5

 

   
 . اضغط على مشبك وحدة إمداد الطاقة لتحرير وحدة إمداد الطاقة من الهيكل.6

 

  

 إعادة تركيب وحدة إمداد الطاقة  

  
 . قبل البدءاتبع اإلرشادات الواردة في .1

 

   
 . قم بمحاذاة فتحات المسامير الموجودة في وحدة إمداد الطاقة مع فتحات المسامير الموجودة على الهيكل.2

 

. www.dell.com/regulatory_complianceللمزيد من المعلومات حول أفضل ممارسات األمان٬ انظر الصفحة الرئيسية للتوافق التنظيمي على . قبل العمل داخل جهاز الكمبيوتر٬ قم بقراءة معلومات األمان الواردة مع الكمبيوتر: تحذير 

. للوقاية من التعرض للصدمات الكهربائية٬ عليك دوماً فصل الكمبيوتر من مأخذ التيار الكهربائي قبل إزالة الغطاء: تحذير 

. مفكوكًا) بما في ذلك أغطية الكمبيوتر واللوحات األمامية وأذرع الحشو ومداخل اللوحة األمامية٬ إلخ) (أغطية(ال تقم بتشغيل الكمبيوتر إذا كان أي غطاء : تحذير 

.Dell™ال يغطي الضمان أي تلف ناتج عن أعمال صيانة غير معتمدة من قبل . يجب أال يقوم بإجراء اإلصالحات على جهاز الكمبيوتر إال فني الخدمة المعتمد: تنبيه 

 الهيكل 2 )4(المسامير  1

 كبل 4 وحدة إمداد الطاقة 3

 مشبك وحدة إمداد الطاقة 5
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 . أعد تركيب المسامير اللولبية األربعة التي تثبت وحدة إمداد الطاقة بالهيكل.3

 

   
 ). مكونات لوحة النظامانظر (قم بتوصيل كبالت التيار المستمر بلوحة النظام ومحركات األقراص .4

 

   
 ). إعادة تركيب غطاء الكمبيوترانظر (أعد تركيب غطاء الكمبيوتر .5

 

   
 . لضمان تحديد الجهد الكهربائي الصحيح) إذا كان ذلك متاحًا(افحص مفتاح تحديد الجهد الكهربائي .6

 

   
 . قم بتوصيل جهاز الكمبيوتر واألجهزة األخرى بمآخذ التيار الكهربي٬ ثم قم بتشغيلها.7

 

 رجوع إلى صفحة المحتويات

  

. قد يؤدي تعذر إعادة تركيب وإحكام جميع المسامير إلى حدوث صدمة كهربائية حيث تعتبر هذه المسامير جزءا رئيسيا من تأريض النظام: تحذير 
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 رجوع إلى صفحة المحتويات 

 وحدة زر الطاقة   
  Dell™ Studio XPS™ 8100دليل الخدمة 

 إزالة وحدة زر الطاقة   

 إعادة تركيب وحدة زر الطاقة   

 

  

  

  

  

 إزالة وحدة زر الطاقة  

  
 . قبل البدءاتبع اإلرشادات الواردة في .1

 

   
 ). إزالة غطاء الكمبيوترانظر (قم بإزالة غطاء الكمبيوتر .2

 

   
 ). إزالة الوجه األماميانظر (قم بإزالة الوجه األمامي .3

 

   
 ). إزالة محرك األقراص الضوئيةانظر (قم بإزالة محرك األقراص الضوئية .4

 

   
 ). إزالة الغطاء العلويانظر (قم بإزالة الغطاء العلوي .5

 

   
 ). مكونات لوحة النظامانظر  (FP1افصل كبل وحدة زر الطاقة من موصل لوحة النظام .6

 

   
 . اضغط على ألسنة وحدة زر الطاقة لتحريرها من اللوحة العلوية وارفع وحدة زر الطاقة.7

 

  

  
 . ضع وحدة زر الطاقة جانبًا في مكان آمن.8

 

 إعادة تركيب وحدة زر الطاقة  

  

. www.dell.com/regulatory_complianceللمزيد من المعلومات حول أفضل ممارسات األمان٬ انظر الصفحة الرئيسية للتوافق التنظيمي على . قبل العمل داخل جهاز الكمبيوتر٬ قم بقراءة معلومات األمان الواردة مع الكمبيوتر: تحذير 

. للوقاية من التعرض للصدمات الكهربائية٬ عليك دوماً فصل الكمبيوتر من مأخذ التيار الكهربائي قبل إزالة الغطاء: تحذير 

. مفكوكًا) بما في ذلك أغطية الكمبيوتر واللوحات األمامية وأذرع الحشو ومداخل اللوحة األمامية٬ إلخ) (أغطية(ال تقم بتشغيل الكمبيوتر إذا كان أي غطاء : تحذير 

.Dell™ال يغطي الضمان أي تلف ناتج عن أعمال صيانة غير معتمدة من قبل . يجب أال يقوم بإجراء اإلصالحات على جهاز الكمبيوتر إال فني الخدمة المعتمد: تنبيه 

 وحدة زر الطاقة 2 كبل 1

 )4(ألسنة وحدة زر الطاقة  4 فتحة 3
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 . قبل البدءاتبع اإلرشادات الواردة في .1

 

   
 . قم بمحاذاة ألسنة وحدة زر الطاقة وادفعها داخل الفتحات الموجودة في اللوحة العلوية.2

 

   
 ). مكونات لوحة النظامانظر  (FP1قم بتوصيل كبل وحدة زر الطاقة بموصل لوحة النظام .3

 

   
 ). إعادة تركيب الغطاء العلويانظر (أعد تركيب الغطاء العلوي .4

 

   
 ). إعادة تركيب محرك األقراص الضوئيةانظر (أعد تركيب محرك األقراص الضوئية .5

 

   
 ). إعادة تركيب الوجه األماميانظر (أعد تركيب اإلطار األمامي .6

 

   
 ). إعادة تركيب غطاء الكمبيوترانظر (أعد تركيب غطاء الكمبيوتر .7

 

   
 . قم بتوصيل جهاز الكمبيوتر واألجهزة األخرى بمآخذ التيار الكهربي٬ ثم قم بتشغيلها.8

 

 رجوع إلى صفحة المحتويات
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 رجوع إلى صفحة المحتويات 

 لوحة النظام   
  Dell™ Studio XPS™ 8100دليل الخدمة 

 إزالة لوحة النظام   

 إعادة تركيب لوحة النظام   

  BIOSإدخال رمز الخدمة في   

 

  

  

  

  

 إزالة لوحة النظام  

  
 . قبل البدءاتبع اإلرشادات الواردة في .1

 

   
 ). إزالة غطاء الكمبيوترانظر (قم بإزالة غطاء الكمبيوتر .2

 

   
 ). PCI Expressو PCIإزالة بطاقات انظر (٬ إذا كانت موجودة PCI Expressو PCIقم بإزالة أي بطاقة من بطاقات .3

 

   
 ). إزالة مجموعة المروحة والمشتت الحراري للمعالجانظر (قم بإزالة مجموعة المروحة والمشتت الحراري للمعالج .4

 

   
 ). إزالة وحدة المعالجانظر (قم بإزالة المعالج .5

 

   
 . ٬ حتى يمكن تركيب وحدات الذاكرة في نفس الفتحة بعد إعادة تركيب لوحة النظامDIMMوتسجيل وحدة الذاكرة التي تمت إزالتها من كل فتحة ) الذاكرة) وحدات(إزالة وحدة انظر (قم بإزالة وحدات الذاكرة .6

 

   
 . الحظ اتجاه كافة الكبالت أثناء فكها حتى تستطيع إعادة توجيهها بشكل صحيح بعد تركيب لوحة النظام الجديدة). مكونات لوحة النظامانظر (قم بفصل كل الكبالت المتصلة بلوحة النظام .7

 

   
 . قم بإزالة المسامير الثمانية التي تثبت لوحة النظام بالهيكل المعدني.8

 

  

  
 . ارفع لوحة النظام إلى األعلى وللخارج.9

 

. www.dell.com/regulatory_complianceللمزيد من المعلومات حول أفضل ممارسات األمان٬ انظر الصفحة الرئيسية للتوافق التنظيمي على . قبل العمل داخل جهاز الكمبيوتر٬ قم بقراءة معلومات األمان الواردة مع الكمبيوتر: تحذير 

. للوقاية من التعرض للصدمات الكهربائية٬ عليك دوماً فصل الكمبيوتر من مأخذ التيار الكهربائي قبل إزالة الغطاء: تحذير 

. مفكوكًا) بما في ذلك أغطية الكمبيوتر واللوحات األمامية وأذرع الحشو ومداخل اللوحة األمامية٬ إلخ) (أغطية(ال تقم بتشغيل الكمبيوتر إذا كان أي غطاء : تحذير 

.Dell™ال يغطي الضمان أي تلف ناتج عن أعمال صيانة غير معتمدة من قبل . يجب أال يقوم بإجراء اإلصالحات على جهاز الكمبيوتر إال فني الخدمة المعتمد: تنبيه 

 لوحة النظام 2 )8(المسامير  1
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 . قارن لوحة النظام التي قمت بإزالتها منذ لحظات مع لوحة النظام البديلة للتأكد من أنهما متطابقتان.01

 

 إعادة تركيب لوحة النظام  

  
 . قبل البدءاتبع اإلرشادات الواردة في .1

 

   
 . قم بمحاذاة اللوحة برفق داخل الهيكل٬ ثم حرّكها نحو الجزء الخلفي من الكمبيوتر.2

 

   
 . أعد تركيب المسامير الثمانية التي تثبت لوحة النظام بالهيكل المعدني.3

 

   
 ). مكونات لوحة النظامانظر (قم بتوصيل الكبالت التي فصلتها من لوحة النظام .4

 

   
 ). إعادة تركيب المعالجانظر (أعد تركيب المعالج .5

 

   
 ). إعادة تركيب مجموعة المروحة والمشتت الحراري للمعالجانظر (أعد تركيب مجموعة المروحة والمشتت الحراري للمعالج .6

 

  

  

  
 ). الذاكرة) وحدات(إعادة تركيب وحدة راجع (أعد وضع وحدات الذاكرة .7

 

   
 ). PCI Expressو PCIإعادة تركيب بطاقات انظر (على لوحة النظام٬ إذا كانت موجودة  PCI Expressو PCIقم بإعادة تركيب أي بطاقة من بطاقات .8

 

   
 ). إعادة تركيب غطاء الكمبيوترانظر (أعد تركيب غطاء الكمبيوتر .9

 

   
 . قم بتوصيل جهاز الكمبيوتر واألجهزة األخرى بمآخذ التيار الكهربي٬ ثم قم بتشغيلها.01

 

   
 . الخاص بالنظام٬ حسب الحاجة BIOSقم بتحديث .11

 

 BIOSإدخال رمز الخدمة في  

  
 . قم بتشغيل الكمبيوتر.1

 

   
 . للدخول إلى برنامج إعداد النظام POSTأثناء اختبار التشغيل الذاتي > F2<اضغط على .2

 

   
 ). ضبط رمز الخدمة (Set Service Tagانتقل إلى عالمة التبويب الخاصة باألمان وأدخل رمز الخدمة في الحقل .3

 

 رجوع إلى صفحة المحتويات

  

.قد تكون بعض المكونات والموصالت في النظام البديل في مواضع مختلفة مقارنة بالمكونات والموصالت الموجودة في لوحة النظام الحالية: مالحظة 

.يتم مسبقُا إعادة ضبط إعدادات وصلة المرور على لوحة النظام البديلة في المصنع: مالحظة 

.Dell™ال يغطي الضمان أي تلف ناتج عن أعمال صيانة غير معتمدة من قبل . يجب أال يقوم بإجراء اإلصالحات على جهاز الكمبيوتر إال فني الخدمة المعتمد: تنبيه 

.تأكد من تركيب وتثبيت مجموعة المشتت الحراري بشكل صحيح: تنبيه 

.BIOSتحديث الخاص بالنظام٬ راجع  BIOSللحصول على معلومات حول تحديث : مالحظة 
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 رجوع إلى صفحة المحتويات 

 إعداد النظام   
  Dell™ Studio XPS™ 8100دليل الخدمة 

 نظرة عامة   

 مسح كلمات المرور المنسية   

  CMOSمسح إعدادات   

 

 نظرة عامة  

 : استخدم إعداد النظام من أجل

l تغيير معلومات تهيئة النظام بعد أن تقوم بإضافة أو تغيير أو إزالة أي أجهزة على الكمبيوتر الخاص بك. 

 

l ضبط أو تغيير أي من الخيارات القابلة للتحديد من قبل المستخدم٬ مثل كلمة المرور الخاصة بالمستخدم. 

 

l قراءة الحجم الحالي للذاكرة أو تحديد نوع محرك القرص الصلب المركب. 

 

  

  

  

 الدخول إلى إعداد النظام

  
 . الكمبيوتر الخاص بك) أو إعادة تشغيل(قم بتشغيل .1

 

   
 . على الفور> F2<٬ ثم اضغط على F2األزرق٬ انتظر ظهور رسالة المطالبة بالضغط على  DELL™عند عرض شعار .2

 

  

 شاشات إعداد النظام 

. قائمة الخيارات وحقل الخيارات النشطة ووظائف المفاتيح: تنقسم المعلومات الموجودة على الشاشة إلى ثالثة أجزاء. تعرض شاشة إعداد النظام معلومات التهيئة الحالية أو القابلة للتغيير الخاصة بجهاز الكمبيوتر

  

 خيارات إعداد النظام 

.Dell™ال يغطي الضمان أي تلف ناتج عن أعمال صيانة غير معتمدة من قبل . يجب أال يقوم بإجراء اإلصالحات على جهاز الكمبيوتر إال فني الخدمة المعتمد: تنبيه 

.من الممكن أن تتسبب بعض التغييرات في عمل الكمبيوتر بشكل غير صحيح. ما لم تكن مستخدمًا خبيرًا للكمبيوتر٬ فال تقم بتغيير اإلعدادات الخاصة بهذا البرنامج: تنبيه 

.قبل قيامك بتغيير إعداد النظام٬ يوصى بتدوين معلومات شاشة إعداد النظام كمرجع في المستقبل: مالحظة 

قبل ظهور رسالة المطالبة٬ فسيفقد > F2<إذا قمت بالضغط على . >F2<قد تظهر رسالة المطالبة هذه بسرعة فائقة٬ لذا يجب أن تنتظر حتى يتم عرضها٬ ثم اضغط على . إلى بدء تشغيل لوحة المفاتيح F2تشير رسالة المطالبة بالضغط على : مالحظة 
.وحاول مرة أخرى) إيقاف تشغيل الكمبيوترانظر (يعد ذلك٬ قم بإيقاف تشغيل جهاز الكمبيوتر . Microsoft® Windows®إذا انتظرت طويالً وظهر شعار نظام التشغيل٬ فواصل االنتظار حتى ترى سطح مكتب . النقر على هذا المفتاح تأثيره

Menu )قائمة (—  تظهر في الجزء العلوي من إطارSystem Setup) إعداد النظام .(حينما يكون خيار . اضغط على مفاتيح األسهم لألعلى ولألسفل للتنقل. يعرض هذا الحقل قائمة للوصول إلى خيارات إعداد النظامMenu) مظلال٬ً تقوم ) قائمةOptions List 
 .بسرد الخيارات التي تعرف األجهزة المثبتة على جهازك) قائمة الخيارات(

Options List )تظهر في الجانب األيسر إلطار  —) قائمة الخيارات
System Setup) يقوم الحقل بسرد الخصائص التي تحدد ). إعداد النظام

تهيئة جهاز الكمبيوتر٬ بما في ذلك األجهزة المركبة وترشيد الطاقة وميزات 
 . األمان

قم بالتمرير إلى أعلى القائمة وإلى أسفلها باستخدام مفتاحي األسهم لألعلى 
حقل ( Options Fieldعندما يتم تظليل أحد الخيارات٬ يقوم . ولألسفل
 .بعرض اإلعدادات الحالية والمتاحة للخيار) الخيارات

Options Field) حقل الخيارات (— يظهر في الجانب األيمن من Options List )ويتضمن معلومات ) قائمة الخيارات
في هذا الحقل يمكنك مشاهدة معلومات حول الكمبيوتر وإجراء ). قائمة الخيارات( Options Listحول كل خيار تم ذكره في 

للعودة إلى > ESC<اضغط على . إلجراء تغييرات في اإلعدادات الحالية> Enter<اضغط على . التغييرات في اإلعدادات الحالية
Options List )قائمة الخيارات.( 

  

 .قابلة للتغيير) حقل الخيارات (Options Fieldليست كل اإلعدادات المدرجة في : مالحظة

Help )تظهر في الجانب األيمن من إطار  —) تعليمات
إعداد النظام وتتضمن معلومات للمساعدة بشأن الخيار 

 ).قائمة الخيارات( Options Listالذي تم تحديده في 

Key Functions) وظائف المفاتيح (—  تظهر أسفلOptions Field) ويقوم بسرد المفاتيح ووظائفها بداخل حقل إعداد النظام النشط) حقل الخيارات. 

.قد تختلف العناصر الموضحة في هذا الجدول وفقًا لجهاز الكمبيوتر واألجهزة المثبتة الخاصة بك: مالحظة 

  

System Info) معلومات النظام( 

BIOS Info)  معلوماتBIOS(  يعرض رقم إصدارBIOS ومعلومات التاريخ 

System) يعرض رقم موديل النظام )النظام 

Service Tag) يعرض رمز الخدمة الخاص بالكمبيوتر )رمز الخدمة 

Asset Tag) يعرض ملصق تمييز جهاز الكمبيوتر إذا كان موجوداً  )تمييز الجهاز 

Processor Type) يعرض نوع المعالج )نوع المعالج 

Processor Cache L1)  ذاكرة الكاش للمعالجL1(  يعرض حجم ذاكرة الكاش للمعالجL1 

Processor Cache L2)  ذاكرة الكاش للمعالجL2(  يعرض حجم ذاكرة الكاش للمعالجL2 
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Processor Cache L3)  ذاكرة الكاش للمعالجL3(  يعرض حجم ذاكرة الكاش للمعالجL3 

Memory Installed) يوضح حجم الذاكرة المثبتة بالميجابايت )الذاكرة المثبتة 

Memory Available) يوضح حجم الذاكرة المتاح بالميجابايت )الذاكرة المتاحة 

Memory Speed) يوضح حجم سرعة الذاكرة بالميجاهرتز )سرعة الذاكرة 

Memory Technology) يوضح تقنية الذاكرة؛  )تقنية الذاكرةDDR3 

  

Standard CMOS Features)  مزاياCMOS القياسية( 

System Time) ث ث:د د:يعرض الوقت الحالي بتنسيق س س )وقت النظام 

System Date) سنة:يوم:يعرض التاريخ الحالي بتنسيق شهر )تاريخ النظام 

SATA1  يعرض محرك األقراصSATA1 المدمج في الكمبيوتر 

SATA2  يعرض محرك األقراصSATA2 المدمج في الكمبيوتر 

SATA3  يعرض محرك األقراصSATA3 المدمج في الكمبيوتر 

SATA4  يعرض محرك األقراصSATA4 المدمج في الكمبيوتر 

eSATA  يعرض محرك األقراصeSATA المدمج في الكمبيوتر 

  

Advanced BIOS Features)  مزاياBIOS المتقدمة( 

CPU Feature) ميزة وحدة المعالجة المركزية( l Hyper-Threading) تقنية الربط الفائق (— Enabled) تمكين ( أوDisabled) تعطيل) ( اإلعداد االفتراضي هوEnabled) تمكين(( 

l  تقنيةEnabled — Intel SpeedStep™ Tech) تمكين ( أوDisabled) تعطيل) ( اإلعداد االفتراضي هوEnabled) تمكين(( 

l  تقنيةEnabled — Intel® C-STATE Tech) تمكين ( أوDisabled) تعطيل) ( اإلعداد االفتراضي هوEnabled) تمكين(( 

l  تقنية التحويل االفتراضيEnabled — Intel® Virtualization Tech) تمكين ( أوDisabled) تعطيل) ( اإلعداد االفتراضي هوEnabled) تمكين (( 

l  القيمة الحديةEnabled — Limit CPUID Value) تمكين ( أوDisabled) تعطيل) ( اإلعداد االفتراضي هوDisabled) تعطيل (( 

l  تقنية الدعمEnabled — CPU XD Support) تمكين ( أوDisabled) تعطيل) ( اإلعداد االفتراضي هوEnabled) تمكين(( 

l  الدعم المركزي المتعددAll — Multi Core Support) اإلعداد االفتراضي هو  (2أو  1أو ) الكلAll) الكل(( 

USB Device Setting)  إعداد جهازUSB( l USB) USB Controller  وحدة التحكم في (— Enabled) تمكين ( أوDisabled) تعطيل) ( اإلعداد االفتراضي هوEnabled) تمكين (( 

l USB) USB Operation Mode وضع تشغيل (— High Speed) سرعة عالية( ؛Full/Low Speed) اإلعداد االفتراضي هو ) (منخفضة/سرعة كاملةHigh 
Speed) سرعة عالية (( 

  

Advanced Chipset Features)  مزايا مجموعة الرقائق
 )المتقدمة

  

Onboard Audio Controller)  وحدة التحكم في الصوت
 )المدمجة

 ")تمكين"اإلعداد االفتراضي هو (تمكين أو تعطيل 

SATA Mode)  وضع محرك أقراصSATA( ATA/RAID)  اإلعداد االفتراضي هوRAID( 

Onboard LAN Controller)  وحدة التحكم في شبكةLAN 
 )المدمجة

 ")تمكين"اإلعداد االفتراضي هو (تمكين أو تعطيل 

Onboard LAN Boot ROM)  ذاكرة تمهيد شبكةLAN تعطيل"اإلعداد االفتراضي هو (تمكين أو تعطيل  )المدمجة(" 

Onboard 1394 Controller)  تمكين"اإلعداد االفتراضي هو (تمكين أو تعطيل  )المدمجة 1394وحدة التحكم(" 

Memory Remap feature) تمكين"اإلعداد االفتراضي هو (تمكين أو تعطيل  )ميزة إعادة تخطيط الذاكرة(" 

  

Boot Device Configuration) تهيئة جهاز التمهيد( 

  

Boot Settings Configuration) يقوم بتهيئة اإلعدادات أثناء تمهيد النظام )تهيئة إعدادات التمهيد. 

Hard Disk Boot Priority) يتم تحديث العناصر المعروضة ديناميكيا وفقا لمحركات األقراص الصلبة التي يتم اكتشافها. لضبط أولوية التمهيد من محرك القرص الصلب )أولوية التمهيد من القرص الصلب 

1st Boot Device) يحدد تتابع التمهيد من األجهزة المتاحة )جهاز التمهيد األول 

Removable) أقراص قابل لإلزالة( ؛CD/DVD ؛Hard Drive) محرك القرص الصلب( ؛Disabled) تعطيل) ( اإلعداد االفتراضي هوRemovable) أقراص قابلة لإلزالة(( 

2nd Boot Device) يحدد تتابع التمهيد من األجهزة المتاحة )جهاز التمهيد الثاني 

Removable) أقراص قابل لإلزالة( ؛CD/DVD ؛Hard Drive) محرك القرص الصلب( ؛Disabled) اإلعداد االفتراضي هو ) (تعطيلCD/DVD( 

3rd Boot Device) يحدد تتابع التمهيد من األجهزة المتاحة )جهاز التمهيد الثالث 

Removable) أقراص قابل لإلزالة( ؛CD/DVD ؛Hard Drive) محرك القرص الصلب( ؛Disabled) تعطيل) ( اإلعداد االفتراضي هوHard Drive) محرك القرص الصلب(( 

Boot Other Device) جهاز آخر للتمهيد( No) ال( ؛Yes) نعم) ( اإلعداد االفتراضي هوYes) نعم(( 

  

Power Management Setup) إعداد إدارة الطاقة( 

  

ACPI Suspend Type)  نوع تعليقACPI(   يحدد نوعACPI  المعلق اإلعداد االفتراضي هوS3 

Remote Wake Up) التنبيه عن بعد(  يقوم هذا الخيار بتشغيل الكمبيوتر عندما تحاول الوصول إلى الكمبيوتر من خالل شبكةLAN)  اإلعداد االفتراضي هوEnabled) تمكين(( 

AC Recovery) اإلعداد االفتراضي هو (يحدد سلوك الكمبيوتر بعد االستعادة من حالة فقدان الطاقة  )استعادة التيار المترددOff) إيقاف التشغيل(( 

l On) يقوم الكمبيوتر بالتشغيل بعد االستعادة من عطل في الطاقة —) تشغيل 

l Off) يظل الكمبيوتر في وضع إيقاف التشغيل  —) إيقاف التشغيل 

l Last) يعود الكمبيوتر إلى حالة الطاقة التي كان عليها قبل حدوث عطل في الطاقة —) األخير 



  

 تتابع التمهيد

 .تتيح لك هذه الميزة تغيير تتابع التمهيد الخاص باألجهزة

  

 خيارات التمهيد 

l Hard Drive) في حالة عدم وجود نظام تشغيل على المحرك٬ يُصدر الكمبيوتر رسالة خطأ. يحاول الكمبيوتر التمهيد من محرك القرص الصلب الرئيسي —) محرك القرص الصلب. 

 

l CD/DVD Drive)  محركCD/DVD (—  يحاول الكمبيوتر التمهيد من محركCD/DVD . في حالة عدم وجود قرص مضغوط أو قرصDVD  في المحرك٬ أو ال يشتمل القرص المضغوط أو قرصDVD على نظام تشغيل٬ يُصدر الكمبيوتر رسالة خطأ. 

 

l USB Flash Device)  جهاز ذاكرة فالشUSB (—  قم بإدخال جهاز التخزين في منفذUSB عند ظهور . وأعد تشغيل الكمبيوترF12) F12 = Boot Menu = على الشاشة٬ اضغط على ) قائمة التمهيد>F12< . يكتشفBIOS  الجهاز ويقوم بإضافة
 .في قائمة التمهيد USBخيار ذاكرة فالش 

 

  

 تغيير تتابع التمهيد لعملية التمهيد الحالية فقط 

عند انتهاء اختبارات ). برامج التشغيل واألدوات المساعدة (Drivers and Utilitiesمن قرص ) Dellتشخيص  (Dell Diagnosticsلتشغيل  CD/DVDيمكنك استخدام هذه الميزة لتغيير تسلسل التمهيد الحالي٬ على سبيل المثال٬ للتمهيد من محرك األقراص 
 .التشخيص٬ يتم استعادة تسلسل التمهيد السابق

  
 . USBبموصل  ٬USB فقم بتوصيل جهاز USBإذا كنت تقوم بالتمهيد لجهاز .1

 

   
 . الكمبيوتر الخاص بك) أو إعادة تشغيل(قم بتشغيل .2

 

   
 . >F12<على الشاشة٬ اضغط على ) قائمة التمهيد = F12 = Boot Menu (F12 ,)إعداد = F2) F2 = Setupعند ظهور .3

 

 .قم بعد ذلك بإيقاف تشغيل الكمبيوتر وإعادة المحاولة. Microsoft® Windows®إذا انتظرت طويالً وظهر شعار نظام التشغيل٬ فواصل االنتظار حتى ترى سطح مكتب 

 . يوجد رقم بجانب كل جهاز. ٬ حيث تسرد كافة أجهزة التمهيد المتاحة)قائمة أجهزة التمهيد (Boot Device Menuتظهر 

  
 . ٬ اختر الجهاز الذي ترغب في التمهيد منه)قائمة جهاز التمهيد (Boot Device Menuمن .4

 

 .>Enter<واضغط على ) USBجهاز ذاكرة فالش  (USB Flash Device ٬ فقم بتمييزUSBعلى سبيل المثال٬ إذا كنت تقوم بالتمهيد إلى مفتاح ذاكرة 

  

 تغيير تتابع التمهيد لعمليات التمهيد في المستقبل 

  
 ). الدخول إلى إعداد النظامانظر (ادخل إلى إعداد النظام .1

 

   
 . للوصول إلى القائمة> Enter<واضغط على ) تهيئة جهاز التمهيد (Boot Device Configurationاستخدم مفاتيح األسهم لتمييز خيار القائمة .2

 

  
 . اضغط على مفاتيح األسهم لألعلى ولألسفل للتنقل عبر قائمة األجهزة.3

 

   
 . لتغيير أولوية التمهيد الخاصة بالجهاز) –(أو السالب (+) اضغط على عالمة الموجب .4

 

Auto Power On) يتيح لك إمكانية تعيين منبه لتشغيل الكمبيوتر تلقائيًا )التشغيل التلقائي 

Low Power Mode) تمكين"اإلعداد االفتراضي هو (تمكين أو تعطيل  )وضع الطاقة المنخفضة(" 

  

BIOS Security Features)  خصائصBIOS األمنية( 

  

Supervisor Password) حالة المشرف المثبت )كلمة مرور المشرف 

User Password) حالة المستخدم المثبت )كلمة مرور المستخدم 

Set Supervisor Password) يتيح لك تعيين كلمة مرور المشرف المطلوبة )تعيين كلمة مرور المشرف 

  

Exit) اإلنهاء( 

  

  

Exit Options) خيارات اإلنهاء(  يوفر خياراتLoad Default )تحميل القيم االفتراضية(٬ و Save and Exit Setup )الحفظ والخروج من اإلعداد( و٬Exit Without Saving )الخروج بدون الحفظ.( 

.للتأكد من أن جهازك قابل للتمهيد٬ راجع وثائق الجهاز. ٬ يجب أن يكون الجهاز قابل للتمهيدUSBللتمهيد إلى جهاز : مالحظة 

.للتأكد من أن جهازك قابل للتمهيد٬ راجع وثائق الجهاز. ٬ يجب أن يكون الجهاز قابل للتمهيدUSBللتمهيد إلى جهاز : مالحظة 

.قم بتدوين تتابع التمهيد الحالي الخاص بك في حالة أردت استرداده: مالحظة 



 مسح كلمات المرور المنسية  

  

  

  
 . قبل البدءاتبع اإلرشادات الواردة في .1

 

   
 ). إزالة غطاء الكمبيوترانظر (قم بإزالة غطاء الكمبيوتر .2

 

   
 ). مكونات لوحة النظامانظر (على لوحة النظام ) PSWD1(حدد موضع وصلة إعادة تعيين كلمة المرور ذات ثالثية السنون .3

 

  

  
 . 2و1وتركيبه في السنين  3و 2قم بفك قابس وصلة المرور ثنائية السنون من السنين .4

 

   
 . قم بتشغيل الكمبيوتر لمسح كلمة المرور.5

 

   
 . أوقف تشغيل الكمبيوتر وافصله مع جميع األجهزة المتصلة عن المنافذ الكهربية المتصلة بها.6

 

   
 . من أجل تمكين ميزة كلمة المرور 3و 2وإعادة تركيبه في السنين  2و 1قم بفك مقبس وصلة المرور ثنائية السنون من السنين .7

 

   
 ). إعادة تركيب غطاء الكمبيوترانظر (أعد تركيب غطاء الكمبيوتر .8

 

   
 . قم بتوصيل جهاز الكمبيوتر واألجهزة األخرى بمآخذ التيار الكهربي٬ ثم قم بتشغيلها.9

 

  CMOSمسح إعدادات  

  

  

  
 . قبل البدءاتبع اإلرشادات الواردة في .1

 

   
 ). إزالة غطاء الكمبيوترانظر (قم بإزالة غطاء الكمبيوتر .2

 

   
 ). مكونات لوحة النظامانظر (على لوحة النظام ) CLR_CMOS1(ثالثية السنون  CMOSحدد موضع وصلة إعادة تعيين .3

 

 

. قبل الشروع في أي إجراء من اإلجراءات الموضحة في هذا القسم٬ اتبع إرشادات األمان الواردة مع الكمبيوتر: تحذير 

. يجب فصل الكمبيوتر عن مأخذ التيار الكهربي لمسح إعداد كلمة المرور: تحذير 

. قبل بدء أيٍ من اإلجراءات المذكورة في هذا القسم٬ اتبع تعليمات السالمة الواردة مع الكمبيوتر: تحذير 

. CMOSيجب فصل الكمبيوتر عن مأخذ التيار الكهربي لمسح إعداد : تحذير 
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 . 2و1وتركيبه في السنين  3و 2قم بفك قابس وصلة المرور ثنائية السنون من السنين .4

 

   
 . CMOSانتظر لمدة خمس ثوانٍ تقريبًا لمسح ضبط .5

 

   
 . 3و 2وإعادة تركيبها في السنين  2و 1قم بفك مقبس وصلة المرور ثنائية السن من السنين .6

 

   
 ). إزالة غطاء الكمبيوترانظر (أعد تركيب غطاء الكمبيوتر .7

 

   
 . قم بتوصيل جهاز الكمبيوتر واألجهزة األخرى بمآخذ التيار الكهربي٬ ثم قم بتشغيلها.8

 

 رجوع إلى صفحة المحتويات
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  رجوع إلى صفحة المحتويات

 نظرة عامة حول األمور الفنية   
  Dell™ Studio XPS™ 8100دليل الخدمة 

 المنظر الداخلي لجهاز الكمبيوتر   

 مكونات لوحة النظام   

 

  

 المنظر الداخلي لجهاز الكمبيوتر  

  

 مكونات لوحة النظام  

. www.dell.com/regulatory_complianceللمزيد من المعلومات حول أفضل ممارسات األمان٬ انظر الصفحة الرئيسية للتوافق التنظيمي على . قبل العمل داخل جهاز الكمبيوتر٬ قم بقراءة معلومات األمان الواردة مع الكمبيوتر: تحذير 

 محرك القرص الصلب الثانوي 2 الوجه األمامي 1

 حامل بطاقة الرسوميات 4 محرك القرص الصلب الرئيسي 3

 مشبك تثبيت البطاقة 6 لوحة النظام  5

 محرك األقراص الضوئية الرئيسي 8 وحدة إمداد الطاقة 7

 محرك األقراص الضوئية الثانوي 9
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 رجوع إلى صفحة المحتويات

  

 مقبس المعالج PWR2( 2(موصل الطاقة  1

 )DIMM3(موصل وحدة الذاكرة  4 )CPU_FAN1(موصل مروحة المعالج  3

 )DIMM4(موصل وحدة الذاكرة  6 )DIMM1(موصل وحدة الذاكرة  5

 )PWR1(موصل الطاقة الرئيسي  8 )DIMM2(موصل وحدة الذاكرة  7

 )PSWD1(وصلة إعادة تعيين كلمة المرور  10 )CLR_CMOS1) CMOSوصلة إعادة تعيين  9

 )SATA (SATA2موصل  12 )SATA1) SATAموصل  11

 )SATA (SATA4موصل  14 )FP1(موصل زر الطاقة  13

 )F_USB2(باللوحة األمامية  USBموصل  16 )F_USB1(باللوحة األمامية  USBموصل  15

 )F_USB3(باللوحة األمامية  USBموصل  18 )SATA3) SATAموصل  17

 )F_USB5(باللوحة األمامية  USBموصل  20 )F_USB4(باللوحة األمامية  USBموصل  19

 )F_AUDIO1(موصل الصوت باللوحة األمامية  22 )SPDIF_OUT2) S/PDIFفتحة توصيل  21

  PCI Express x1فتحة بطاقة  PCI1) PCI( 24فتحة بطاقة  23

)PCI-EX1_1( 

  PCI Express x1فتحة بطاقة  BAT1( 26(مقبس البطارية  25

)PCI-EX1_2( 

  PCI Express x16فتحة بطاقة  27

)PCI-EX16_1( 
 )sys_fan1(موصل مروحة الهيكل  28
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  رجوع إلى صفحة المحتويات

  Dell™ Studio XPS™ 8100دليل الخدمة 

 

 .المعلومات الواردة في هذه الوثيقة عرضة للتغيير بدون إشعار
© 2009 .Dell Inc محفوظة الحقوق كافة. 

 .Dell Inc.ممنوع منعًا باتاً إعادة إنتاج هذه المواد بأي شكل من األشكال بدون إذن كتابي من شركة 

DellңỸƌһƳ  DELL وStudio XPS  هي عالمات تجارية لشركة.Dell Inc ؛ والعالمتانIntel وIntel SpeedStep  هما عالمتان تجاريتان أو عالمتان تجاريتان مسجلتان لشركةIntel Corporation  في الواليات المتحدة والبلدان األخرى؛ وتعدMicrosoft٬Ƴ : العالمات التجارية المستخدمة في هذا النص
Windows٬Ƴ Windows Vista  وشعار زر ابدأ فيWindows Vista  عالمات تجارية أو عالمات تجارية مسجلة خاصة بشركةMicrosoft Corporation أو البلدان األخرى/في الواليات المتحدة و. 

 .أية ملكية خاصة بعالمات تجارية أو أسماء تجارية بخالف تلك الخاصة بها. Dell Inc.تنفي شركة . قد تُستخدم عالمات تجارية وأسماء تجارية أخرى في هذه الوثيقة لإلشارة إما إلى الكيانات المالكة لهذه العالمات واألسماء أو إلى منتجاتها

 A00مراجعة      2009ديسمبر 

 رجوع إلى صفحة المحتويات

  

. إلى المعلومات الهامة التي تساعدك على االستخدام األفضل للكمبيوتر الخاص بك" مالحظة"تشير كلمة : مالحظة 

. إلى احتمال حدوث تلف باألجهزة أو فقد للبيانات وتُعلمك بكيفية تجنب المشكلة" تنبيه"تشير كلمة : تنبيه 

. إلى احتمال حدوث ضرر بالممتلكات أو تعرض األشخاص لإلصابة أو الموت" تحذير"تشير كلمة : تحذير 
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 رجوع إلى صفحة المحتويات 

 الغطاء العلوي   
  Dell™ Studio XPS™ 8100دليل الخدمة 

 إزالة الغطاء العلوي   

 إعادة تركيب الغطاء العلوي   

 

  

  

  

  

 إزالة الغطاء العلوي  

  
 . قبل البدءاتبع اإلرشادات الواردة في .1

 

   
 ). إزالة غطاء الكمبيوترانظر (قم بإزالة غطاء الكمبيوتر .2

 

   
 ). إزالة الوجه األماميانظر (قم بإزالة الوجه األمامي .3

 

   
 ). إزالة محرك األقراص الضوئيةانظر (قم بإزالة محرك األقراص الضوئية .4

 

   
 . اسحب لسان التحرير٬ ثم ازلق الغطاء العلوي نحو الجزء األمامي للكمبيوتر لتحرير ألسنة الغطاء العلوي من الفتحات الموجودة في اللوحة العلوية.5

 

   
 . اسحب الغطاء العلوي بعيدًا عن اللوحة األمامية.6

 

 

  

  
 . ضع الغطاء العلوي جانبًا في مكان آمن.7

 

 إعادة تركيب الغطاء العلوي  

  
 . قبل البدءاتبع اإلرشادات الواردة في .1

 

   

. www.dell.com/regulatory_complianceللمزيد من المعلومات حول أفضل ممارسات األمان٬ انظر الصفحة الرئيسية للتوافق التنظيمي على . قبل العمل داخل جهاز الكمبيوتر٬ قم بقراءة معلومات األمان الواردة مع الكمبيوتر: تحذير 

. للوقاية من التعرض للصدمات الكهربائية٬ عليك دوماً فصل الكمبيوتر من مأخذ التيار الكهربائي قبل إزالة الغطاء: تحذير 

. مفكوكًا) بما في ذلك أغطية الكمبيوتر واللوحات األمامية وأذرع الحشو ومداخل اللوحة األمامية٬ إلخ) (أغطية(ال تقم بتشغيل الكمبيوتر إذا كان أي غطاء : تحذير 

.Dell™ال يغطي الضمان أي تلف ناتج عن أعمال صيانة غير معتمدة من قبل . يجب أال يقوم بإجراء اإلصالحات على جهاز الكمبيوتر إال فني الخدمة المعتمد: تنبيه 

 فتحات 2 ألسنة الغطاء العلوي  1

 اللوحة العلوية 4 لسان التحرير 3

 الغطاء العلوي 5
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 . قم بمحاذاة األلسنة الموجودة في الغطاء العلوي مع الفتحات الموجودة في اللوحة العلوية.2

 

   
 . اضغط على الغطاء العلوي وادفعه نحو الجانب الخلفي للكمبيوتر حتى يستقر في موضعه.3

 

   
 ). إعادة تركيب محرك األقراص الضوئيةانظر (أعد تركيب محرك األقراص الضوئية .4

 

   
 ). إعادة تركيب الوجه األماميانظر (أعد تركيب الوجه األمامي .5

 

   
 ). إعادة تركيب غطاء الكمبيوترانظر (أعد تركيب غطاء الكمبيوتر .6

 

 رجوع إلى صفحة المحتويات
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 رجوع إلى صفحة المحتويات 

 اإلخراج العلوية /لوحة اإلدخال  
  Dell™ Studio XPS™ 8100دليل الخدمة 

 اإلخراج العلوية /إزالة لوحة اإلدخال  

 اإلخراج العلوية /إعادة تركيب لوحة اإلدخال  

 

  

  

  

  

 اإلخراج العلوية /إزالة لوحة اإلدخال 

  
 . قبل البدءاتبع اإلرشادات الواردة في .1

 

   
 ). إزالة غطاء الكمبيوترانظر (قم بإزالة غطاء الكمبيوتر .2

 

   
 ). إزالة الوجه األماميانظر (قم بإزالة الوجه األمامي .3

 

   
 ). إزالة محرك األقراص الضوئيةانظر (قم بإزالة محرك األقراص الضوئية .4

 

   
 ). إزالة الغطاء العلويانظر (قم بإزالة الغطاء العلوي .5

 

   
 ). مكونات لوحة النظامانظر  (F_AUDIO1و F_USB3اإلخراج العلوية من موصالت لوحة النظام /قم بفصل كبالت لوحة اإلدخال.6

 

   
 . اإلخراج العلوية في الغطاء العلوي/قم بإزالة المسمارين اللولبيين المثبتين للوحة اإلدخال.7

 

  

  
 . اإلخراج العلوية من الكمبيوتر بحرص/قم بإزالة لوحة اإلدخال.8

 

. www.dell.com/regulatory_complianceللمزيد من المعلومات حول أفضل ممارسات األمان٬ انظر الصفحة الرئيسية للتوافق التنظيمي على . قبل العمل داخل جهاز الكمبيوتر٬ قم بقراءة معلومات األمان الواردة مع الكمبيوتر: تحذير 

. للوقاية من التعرض للصدمات الكهربائية٬ عليك دوماً فصل الكمبيوتر من مأخذ التيار الكهربائي قبل إزالة الغطاء: تحذير 

. مفكوكًا) بما في ذلك أغطية الكمبيوتر واللوحات األمامية وأذرع الحشو ومداخل اللوحة األمامية٬ إلخ) (أغطية(ال تقم بتشغيل الكمبيوتر إذا كان أي غطاء : تحذير 

.Dell™ال يغطي الضمان أي تلف ناتج عن أعمال صيانة غير معتمدة من قبل . يجب أال يقوم بإجراء اإلصالحات على جهاز الكمبيوتر إال فني الخدمة المعتمد: تنبيه 

.اإلخراج العلوية الجديدة/دون مالحظة باتجاه كل الكبالت أثناء فكها حتى تستطيع إعادة توجيهها بشكل صحيح عند تركيب لوحة اإلدخال: مالحظة 

 اإلخراج العلوية/لوحة اإلدخال 2 )2(المسامير  1

 اللوحة العلوية 3
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 اإلخراج العلوية /إعادة تركيب لوحة اإلدخال 

  
 . قبل البدءاتبع اإلرشادات الواردة في .1

 

   
 . اإلخراج العلوية مع فتحات المسامير الموجودة في اللوحة العلوية/قم بمحاذاة فتحات المسامير الموجودة في لوحة اإلدخال.2

 

   
 . اإلخراج العلوية باللوحة العلوية/أعد تركيب المسمارين اللولبين المثبتين للوحة اإلدخال.3

 

   
 ). مكونات لوحة النظامانظر  (F_AUDIO1و F_USB3اإلخراج العلوية بموصالت لوحة النظام /قم بتوصيل كبالت لوحة اإلدخال.4

 

   
 ). إعادة تركيب الغطاء العلويانظر (أعد تركيب الغطاء العلوي .5

 

   
 ). إعادة تركيب محرك األقراص الضوئيةانظر (أعد تركيب محرك األقراص الضوئية .6

 

   
 ). إعادة تركيب الوجه األماميانظر (أعد تركيب الوجه األمامي .7

 

   
 ). إعادة تركيب غطاء الكمبيوترانظر (أعد تركيب غطاء الكمبيوتر .8

 

   
 . قم بتوصيل جهاز الكمبيوتر واألجهزة األخرى بمآخذ التيار الكهربي٬ ثم قم بتشغيلها.9

 

 رجوع إلى صفحة المحتويات
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