
 

Vostro™ 200של  Dell™  

 Mini Tower –מדריך למשתמש 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 DCMFדגם 

 

www.dell.com  |  support.dell.com  



  והתראות הודעות ,הערות

  .יותר טובה ורהבצ המחשב את לנצל לך שיסייע חשוב מידע מציינת הערה :הערה 

הודעה מציינת אפשרות של נזק לחומרה או אובדן נתונים ומסבירה כיצד  :הודעה 

  .להימנע מהבעיה

 .מוות או גופנית פגיעה, לרכוש נזק של אפשרות מציינת התראה :התראה 

  

Microsoft  ההפעלההתייחסויות למערכת
® 

Windows
®
הכלולות במסמך זה אינן חלות על  

  .  ™Dell  של n מחשבים מסדרה

  

  

 

  

 

____________________ 

 .המידע הכלול במסמ� זה נתו� לשינויי
 ללא הודעה מוקדמת

© 2007 Dell Inc.כל הזכויות שמורות .  

  ..Dell Inc רשות בכתב מאת ללא קבלת, בכל דר� שהיא, חל איסור מוחלט על שעתוק מסמ� זה

ה�  Strike Zone וכ� DELL  ,Vostro  ,TravelLiteהלוגו של , Dell :סימני� מסחריי� המופיעי� במסמ� זה

נמצא ו  .Bluetooth SIG, Inc הוא סימ� מסחרי רשו� בבעלות Dell Inc. ;Bluetooth סימני� מסחריי� של

ה� סימני� מסחריי� או  Windows Vista �ו Microsoft  ,Windows  ,Outlook; תחת רישיו� Dellבשימוש 

   Intel  ,Pentium ;אחרותאו בארצות /בארצות הברית ו חברת מיקרוסופט סימני� מסחריי� רשומי� של

; Intel Corporation ה� סימני� מסחריי� של �Coreו SpeedStep, ה� סימני� מסחריי� רשומי� �Celeronו

Blu-ray Disc והלוגו של Blu-ray Disc ה� סימני� מסחריי� של Blu-ray Disc Association.  

סימני� מסחריי� ושמות מסחריי� אחרי� המוזכרי� במסמ� זה מתייחסי� לגורמי� הטועני� לבעלות על 

 מתנערת מכל עניי� קנייני בסימני מסחר ובשמות .Dell Inc. או למוצרי� של גורמי� אלה, הסימני� ועל השמות

  .עט הסימני� והשמות שלה עצמהלמ, מסחריי�

  DCMF דגם

  A01מהדורה   CY543 מספר חלק  2007 יולי



 3   |     תוכן העניינים

 תוכן העניינים

 11.......................................................................................איתור מידע 1

 15.........................................................הגדרת המחשב והשימוש בו 2

 15...........................................................מבט מלפנים על המחשב

 18............................................................מבט מאחור על המחשב

 20...........................................מחברים בלוח האחורי

 22....................................................... סגורהתקנת המחשב בחלל

 24........................................................................התקנת מדפסת

 24.......................................................................כבל מדפסת

 USB............................................................24חיבור מדפסת 

 DVD.........................................................26-הפעלת תקליטורים ו

 27...........................................................התאמת עוצמת הקול

 28................................................................התאמת התמונה

 DVD........................................................28-העתקת תקליטורים ו

 32.......................................)אופציונלי(שימוש בקורא כרטיסי מדיה 



 

 תוכן העניינים        |4

 34.........................................................................חיבור שני צגים

 VGA...........................................34חיבור שני צגים עם מחברי 

 DVI.............35וצג אחד עם מחבר  VGAחיבור צג אחד עם מחבר 

 35....................................................................חיבור טלוויזיה

 36..........................................................שינוי הגדרות התצוגה

 Windows XP...........................36-אפשרויות ניהול צריכת חשמל ב

 37.......................................................................מצב המתנה

 37..........................................................................מצב שינה

 38............................................מאפייני אפשרויות צריכת חשמל

 Windows Vista.......................40-אפשרויות ניהול צריכת חשמל ב

 40.......................................................................מצב המתנה

 41..........................................................................מצב שינה

 41..............................................מלמאפייני תוכנית צריכת החש

™SpeedStepהפעלת טכנולוגיית 
 .........................................43 

 RAID.................................................................43אודות תצורות 

 43...........................................................1 רמה RAIDתצורת 

 RAID..................44הגדרת התצורה של הכוננים הקשיחים עבור 

  באמצעות תוכנית השירותRAIDהגדרת התצורה עבור 

Intel® Option ROM..........................................................45 

  באמצעותRAIDהגדרת התצורה עבור 

Intel® Matrix Storage Manager.......................................46 

 51........................................................ברת מידע למחשב חדשהע

 55.......................................................התקנת רשת בבית ובמשרד

 55.......................................................התחברות למתאם רשת

 56.............................................................אשף הגדרת הרשת

 57..................................................................התחברות לאינטרנט

 58.......................................................הגדרת חיבור האינטרנט



 5   |     תוכן העניינים

 61.....................................................................................פתרון בעיות 3

 61...................................................................עצות לפתרון בעיות

 61............................................................................בעיות סוללה

 62............................................................................בעיות כוננים

 63.................................................................בעיות כונן אופטי

 64.................................................................בעיות כונן קשיח

 64........................................ מודם ואינטרנט,בעיות דואר אלקטרוני

 67.........................................................................הודעות שגיאה

 68...........................................................................בעיות מקלדת

 69.............................................................בעיות היתקעות ותוכנה

 69.............................................................המחשב אינו מופעל

 69.........................................................המחשב מפסיק להגיב

 69...............................................תוכנית כלשהי מפסיקה להגיב

 69.................................תוכנית כלשהי קורסת באופן חוזר ונשנה

 תוכנית כלשהי מיועדת לפעול עם גרסה קודמת של מערכת 

®Microsoft® Windows ההפעלה
........................................70 

 70..........................................................מופיע מסך כחול מלא

 70............................................................בעיות תוכנה נוספות

 72......................................................בעיות בקורא כרטיסי המדיה

 73.............................................................................בעיות זיכרון

 74.............................................................................בעיות עכבר

 75..............................................................................בעיות רשת

 76..................................................................בעיות אספקת מתח



 

 תוכן העניינים        |6

 77..........................................................................בעיות מדפסת

 78..............................................................................בעיות סורק

 79..................................................................בעיות קול ורמקולים

 79......................................................לא בוקע קול מהרמקולים

 80........................................................לא בוקע קול מהאוזניות

 81......................................................................יםבעיות וידאו וצג

 81.................................................................כאשר המסך ריק

 82............................................כאשר יש קושי לקרוא את המסך

 83..........................................................................כלים לפתרון בעיות 4

 83...........................................................................נוריות הפעלה

 84...............................................................................קודי צפצוף

 86.........................................................................הודעות מערכת

 Dell Diagnostics............................................88תוכנית האבחון 

 Dell Diagnostics......................................88-מתי להשתמש ב

 88...... מהדיסק הקשיחDell Diagnosticsהפעלת תוכנית האבחון 

מנהלי ' מתקליטור Dell Diagnosticsון הפעלת תוכנת האבח

 Drivers and Utilities(....................89( 'התקנים ותוכניות שירות

 Dell Diagnostics.................................90התפריט הראשי של  

 92..........................................................................מנהלי התקנים

 92................................................................?מהו מנהל התקן

 92............................................................זיהוי מנהלי התקנים

 93...............התקנה מחדש של מנהלי התקנים ושל תוכניות שירות



 7   |     תוכן העניינים

 96.............................................................שחזור מערכת ההפעלה

 Microsoft Windows...97של  ' שחזור מערכת' התכונה באמצעות

  Dell Factory Image- ובDell PC Restore-השימוש ב
Restore...........................................................................99 

 102.................................שימוש בתקליטור של מערכת ההפעלה

 103................................................פתרון בעיות תוכנה וחומרה

 105.........................................................הוצאה והתקנה של חלקים 5

 105......................................................................לפני שמתחילים

 105..................................................................כלים מומלצים

 106...................................................................כיבוי המחשב

 106..................................................ה בתוך המחשבלפני עבוד

 107...............................................................פירוק מכסה המחשב

 109.............................................................מבט על פנים המחשב

 110.................................................................רכיבי לוח המערכת

 112...............................של ספק הכוח DC הקצאות הפינים במחבר

 115....................................................................................זיכרון

 116......................................................הנחיות להתקנת זיכרון

 117...................................................................התקנת זיכרון

 119....................................................................הסרת זיכרון

 119................................................................................כרטיסים

 PCI Express......................................120 וכרטיס PCIכרטיס 

 127...........................................................................הלוח הקדמי

 127...........................................................וח הקדמיהסרת הל

 128...............................................החזרת הלוח הקדמי למקומו



 

 תוכן העניינים        |8

 129....................................................................................כוננים

 130......................................חיבורים מומלצים של כבלי הכוננים

 130...........................................................חיבור כבלי הכוננים

 130.............................................המחברים של ממשקי הכוננים

 131.............................................חיבור וניתוק של כבלי הכוננים

 131..............................................................הכוננים הקשיחים

 137................................................................כונן התקליטונים

 143............................................................קורא כרטיסי מדיה

 146....................................................................הכונן האופטי

 153..................................................................................ההסולל

 153................................................................החלפת הסוללה

 154..............................................................................ספק הכוח

 155............................................................החלפת ספק הכוח

 156..........................................................................פלט/לוח קלט

 157.........................................................פלט/פירוק לוח הקלט

 158......................................................פלט/התקנת לוח הקלט

 158.............................................................מאוורר הקירור למעבד

 159.......גוף מונע חימום/הסרת המכלול של מאוורר הקירור למעבד

 160.....גוף מונע חימום/התקנת המכלול של מאוורר הקירור למעבד

 161..................................................................................המעבד

 161...................................................................פירוק המעבד

 162.................................................................התקנת המעבד

 165.....................................................................מאוורר התושבת

 165......................................................פירוק מאוורר התושבת

 166.........................................החזרת מאוורר התושבת למקומו



 9   |     תוכן העניינים

 167..........................................................................לוח המערכת

 167...........................................................פירוק לוח המערכת

 168........................................................התקנת לוח המערכת

 169............................................החזרת מכסה המחשב למקומו

 171...............................................................................................נספח 6

 171....................................................................................מפרט

 177.....................................................................הגדרת המערכת

 177...................................................................סקירה כללית

 177....................................................ת המערכתכניסה להגדר

 179................................................אפשרויות הגדרת המערכת

Boot Sequence) 181..........................................)רצף אתחול 

 183........................................................מחיקת סיסמאות שנשכחו

 CMOS..........................................................184  מחיקת הגדרות

 BIOS.........................................................................184-ניקוי ה

 185..........................................................................ניקוי המחשב

 185.....................................................המקלדת והצג, המחשב

 186............................................................................העכבר

 186...............................................................כונן התקליטונים

 DVD............................................................186-תקליטורים ו

 187.....................)ב בלבד"האר (Dellמדיניות התמיכה הטכנית של 

 Dell'...................187'ידי -מותקנים על'הגדרת תוכנה וציוד היקפי 

 187......................'של צדדים שלישיים'הגדרת תוכנה וציוד היקפי 



 

 תוכן העניינים        |10

 188.....................................................)ב בלבד"ארה (FCCהודעת 

FCC Class B.................................................................188 

 Dell.................................................................189פנייה לחברת  

 191...................................................................................מילון מונחים

 207............................................................................................אינדקס

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 11   | איתור מידע    

 איתור מידע
 ייתכן שתכונות מסוימות או תקליטורים מסוימים הם אופציונליים ואינם מצורפים :הערה 

 .ימים אינם זמינים בארצות מסוימותייתכן שתכונות מסוימות או תקליטורים מסו .למחשב

 . מידע נוסף עשוי להיות מצורף למחשב:הערה 

 ?מה אתה מחפש כאן זה נמצא

 ™Dellמדריך מידע מוצר של 

 

 מידע על האחריות • 

 )ב בלבד"ארה(תנאי� ותניות  • 

 הוראות בטיחות • 

 מידע רגולטורי • 

 מידע ארגונומי  • 

  הסכ� רישיו� התוכנה למשתמש קצה • 

 תרשים התקנה

  .עיי� בתרשי� ההתקנה שסופק ע� המערכת

 

 

   המחשב שליכיצד להתקי� את • 
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 ?מה אתה מחפש כאן זה נמצא

®Microsoftתג שירות ורישיון 
 Windows®

 .תוויות אלה נמצאות על המחשב

השתמש בתג השירות לזיהוי המחשב של�  • 

 ובכל support.dell.comבכל ביקור באתר 

  .פנייה לתמיכה הטכנית

הז� את קוד , כאשר אתה מתקשר לתמיכה • 

 .� ניתוב השיחההשירות המהיר לצור

 
העיצוב , כאמצעי בטיחות משופר: הערה

 Microsoftהחדש של תווית הרישיון של 
Windowsשמטרתו ', חור'או ,  כולל חלק חסר

  .למנוע את הסרת התווית

 

  תג שירות וקוד שירות מהיר • 

 • Microsoft Windows License Label 
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 ?מה אתה מחפש כאן זה נמצא

 –  Dellאתר התמיכה של 

support.dell.com 

בחר את האזור שלך כדי להציג את : הערה

 .אתר התמיכה המתאים
לקוחות ארגוניים וממשלתיים ומוסדות : הערה

חינוך יכולים להשתמש גם באתר התמיכה 
בכתובת , Dellהראשי של 

premier.support.dell.com. 
 

,  עצות והמלצות לפתרו� בעיות– פתרונות • 

קורסי� מקווני� , מאמרי� של טכנאי�

 ושאלות נפוצות

  דיו� מקוו� ע� לקוחות אחרי� –קהילה  • 

 Dellשל 

,  מידע על שדרוגי� של רכיבי�–שדרוגי�  • 

 כונ� קשיח ומערכת ההפעלה, למשל זיכרו�

קריאת ,  פרטי יצירת קשר–טיפול בלקוחות  • 

אחריות ומידע על , נותשירות ומצב הזמ

 תיקוני�

 מצב קריאת שירות –שירות ותמיכה  • 

חוזה , והיסטוריה של פניות קודמות לתמיכה

 דיו� מקוו� ע� התמיכה הטכנית, שירות

פרטי� על ,  תיעוד על המחשב–חומר עזר  • 

מפרט המוצר וסקירות , תצורת המחשב שלי

 טכניות

וני תיק,  מנהלי התקני� מאושרי�–הורדות  • 

 תוכנה ועדכוני תוכנה

 :Desktop System Softwareכדי להוריד את 

 ולח� על support.dell.comעבור לכתובת  1 

Downloads) הורדות.(  

 .הז� את תג השירות או את דג� המוצר 2 

 Download Categoryבתפריט הנפתח  3 

 ).הכול( Allלח� על , )קטגוריית הורדה(

 מערכת הפעלה בחר מערכת הפעלה ושפת 4 

 Submitעבור המחשב שברשות� ולח� על 

 ).שלח(

גלול אל , )בחר התק�( Select a Deviceתחת  5 

System and Configuration Utilities 

ולח� על ) תוכניות שירות למערכת ולתצורה(

Dell Desktop System Software 

 ).Dell Desktop Systemהתוכנה (

 Desktop Systemתוכנית השירות  • 
Software)  אוDSS (– התקנה מחדש של 

מערכת ההפעלה במחשב מחייבת ג� התקנה 

תוכנית  .DSSמחדש של תוכנית השירות 

 מספקת עדכוני� קריטיי� DSSהשירות 

למערכת ההפעלה וכ� תמיכה בכונני 

בכונני� ',  אינ�3.5 בגודל USBתקליטוני� 

 .™Dell של  USBאופטיי� ובהתקני 
 נחוצה לתפעול נכו� של DSS תוכנית השירות

התוכנה מזהה באופ�  . שברשות�Dellמחשב 

אוטומטי את המחשב ואת מערכת ההפעלה 

ומתקינה את העדכוני� המתאימי� לתצורה 

 .של�
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 ?מה אתה מחפש כאן זה נמצא

 Windowsמרכז העזרה והתמיכה של 

�ב' עזרה ותמיכה'לפתיחת  1 Windows: 

�ב •Windows XP , ועל התחל לח� על 

 .עזרה ותמיכה

�ב •Windows Vista™  , לח� על הלחצ�

  ולח�  Windows Vista  של  'התחל'

 .עזרה ותמיכהעל 

, הקלד מילה או ביטוי שמתארי� את הבעיה 2 

 .ולאחר מכ� לח� על סמל הח�

 .לח� על הנושא שמתאר את הבעיה 3 

 .בצע את ההוראות המוצגות במס� 4 

�אופ� השימוש ב • Windows Vista™ 

 � תוכניות וקבצי�אופ� העבודה ע • 

 אופ� ההתאמה האישית של שולח� העבודה • 
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 הגדרת המחשב והשימוש בו

 מבט מלפנים על המחשב
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 ניסה כעת בברשות� שמחשב הזיהוי לשמש משירות הגת

 .טכנית התמיכה לפנייה בו אDell ל שתמיכה האתרל

 שירות הג תל שיקומומ

 

1 

  פעלת הצור� לאופטי הכונ� בשתמשה

  .DVD קליטורת/קליטורת

 2 ופטי אונןכ

  .אופטי הכונ� הת אכסה מה זוחל
 )תוח פמצב בוצגמ(

 3 אופטי הכונן הוחל

 וצאת החצןל .אופטי הכונ� ה� מתקליטור הת אהוציא לדי כח�ל

 DVD קליטורת/קליטורת

4 

ופציונלי אופטי אכונן לפרץמ .ופציונלי אופטי אונ� כהכיל לכולי

 

5 

 אופטי הכונ� ה� מתקליטור הת אהוציא לדי כח�ל

 .אופציונליה

 וצאת החצןל

  קליטורת/קליטורת

DVDופציונלי א 

6 

 רטיסי כורא קו אופציונלי אקליטוני� תונ� כהכיל לכולי

 .ופציונלי אדיהמ

 FlexBay ונןכ

 

7 

� המחברי בשתמשהUSBאתה שתקני� החיבור לחזית ב 

 ל שחיבור לוא, צלמות מו איסטיקו' גגו�כ, ע� פדי מחברמ

 תחול אל עוס� נידע מקבלתל (אתחול ליתני� נUSB תקניה

" מערכת הגדרת הפשרויותא "סעי� ביי�ע, USB תק�ה

 ).179 עמודב

 תקני� הבור עאחוריי� הUSB מחברי בהשתמש לומל�מ

 .מקלדות ודפסות מגו�כ, בוע קאופ� במחוברי�ה

 USB 2.0 ) 4( 8 חברימ

  צלמות מגו�כ, הירי� מוריי� טולטימדיה מתקני הברח

 .יגיטליות דידאוו

 IEEE 1394 חברמ

 )ופציונליא(

9 

 וגי סמרבית ווזניות אחיבור לאוזניות למחבר בשתמשה

 .רמקולי�ה

 10 אוזניות לחברמ

 מחשב ליקרופו� מחיבור למיקרופו� למחבר בשתמשה

  ו אול קתוכנית לוסיקה מו אול קהזי� לדיכ, אישיה

  .לפוניה טוכניתת

  מיקרופו� למחברה, ול קרטיס כ� עמחשבי�ב

 .כרטיס במצאנ

 11 מיקרופון לחברמ

 ונ� ככיסוי לקדמי הלוח הל שדלת האחז מת אסטה

FlexBay ,חברי מרבעתא Universal Serial Bus) USB( ,

 .מיקרופו� המחבר ואוזניות החברמ

 חלו הל שדלת האחזמ

 קדמיה

12 
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 נוריתה .מחשב הת אהפעיל לדי כהפעלה החצ� לל עח�ל

 אה רוס� נמידעל .מתח הצב מת אציינת מלחצ� המרכזב

 .174 עמודב" נורות וקדי�פ"

 ת אכבות ליןא, תונים נובדן אמנוע לדיכ :הודעה 

, את זמקוםב .הפעלה החצן לאמצעות בבמחשה

 .הפעלה הערכת מל שיבוי כצעב

 ,פעלה החצןל

 פעלה הוריתנ

13 

 תוני� נורא קמחשב האשר כולקת דכונ� העילות פוריתנ

 � גדלוק לשויה ענוריתה .תוני� נו בותב כו אקשיח ההכונ�מ

 .תקליטורי� הג� נדוגמתכ, תק� הל שעולה פעתב

 14 כונן העילותפ וריתנ
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 מבט מאחור על המחשב
 

 

 

 

1 תח מחברמ .חשמל הבל כת אכנסה

2 תח מחירת בתגמ .מתח הדרגת בבחירה לשמשמ

3 כוח הפק סל שחיווי הוריתנ .כוח הפק סבור עתח מיי� קי כציינתמ

 .מתאי� המחבר לחרי� אהתקני� ומעש, USB תקני הברח
" אחורי הלוח ברי�חבמ "סעי� ביי�ע, וס� נידע מקבלתל

 .20 עמודב

4 אחורי הלוח בחבריםמ

 PCI Express לכרטיסי וPCI כרטיסי לגישה לחברי�מ

 .מחשב במותקני�ה

5 רטיסים כריציח
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 .ניבה גפני מהרתעה לנעול מהתקנת לשמשות מנעילה הבעותט
 תושבת למחשב היסוי כת אחבר לאפשרות מנעילה הבעותט

 דיכ .מחשב הפני� לורשית מתיל בישה גלמנוע ונעול מעזרתב

 לאחרו, טבעות הר� דנעול מעברה, נעילה הטבעות בהשתמשל

 .מנעול הת אעל נכ�מ

6 עילה נבעותט

 תק� הל שמחשב הל איבור חאפשר מאבטחה הבל כרי�ח

 יי�ע, וס� נמידעל .חנויות ברכישה לית� נשר אניבה גמניעתל

 .התק� למצורפות ההוראותב

7 בטחה אבל כריץח

  

 

חסימת פתחי  .ודא כי אף לא אחד מפתחי האוורור של המערכת חסום :התראה

 .האוורור עלולה לגרום לבעיות התחממות חמורות
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 מחברים בלוח האחורי
 

 

 .שת רתוני נולט קו אשדר ממחשב האשר כהוב צאור בהבהבתמ
 דולקת כהיראות לשויה ענוריתה, בוה גרשת בתעבורה הפח נאשרכ

 .בוע קאופ�ב

 1 שת רעילות פיתורנ

 בל כל שחד אצה קברח, חב רס פהתק� לו ארשת למחשב החיבורל

  .רחב הפס ההתק� לו ארשת לו אשת ריציאת לשתר

 לוח ברשת למתא� המחבר לרשת הבל כל ששני הקצה הת אברח

 .יטב החובר מרשת הבל כי כציינת מקישהנ .מחשב הל שאחוריה

 .רשת המחבר ללפוןט בל כחבר ליןא: הערה

 .בכרטיס שמחבר בשתמשה, שת ררטיס כ� עמחשבי�ב

 �א .5 קטגוריה מבמחברי� וחיווט בהשתמש לומל�מ, רשת הבורע

  ל ששת רהירות מכו�א, 3 קטגוריה מחיווט בהשתמש לאל� נתהא

 .קינה תעולה פוודא לדי כשנייה ביביותס�גה מ10

 2 שת רמתאם לחברמ

 שנייה ביביותס�גה מ10/100 שת רי� בקי� תיבור חיי� ק– רוקהי • 

 .מחשב הבי�ל

 .רשת ליזי פיבור חזהה מינו אמחשב ה– בויהכ • 

 קינות תוריתנ

 קישורה

3 

 פקטי� אל שמע שערו� למקול רחיבור לכתו� המחבר בשתמשה

 ראונד סמערכות ביי� קLFE מע שרו�ע ).LFE (מוכי� נתדרי�ב

 LFE רו�ע .מטה ור� ה80 ל שמו� נתדר בידע מושא נהוא ויגיטליד

� הת אפעילמsubwooferאוד ממו� נתדר בצלילי� לאזנה המאפשר ו. 
� בימוש שושות עאינ� שערכותמsubwooferתוני נת אהסיט לכולות י 

�הLFEסראונד המערכת בראשיי� הרמקולי� ל. 

/רכזי מחברמ

subwoofer 

4 



 

 21   | הגדרת המחשב והשימוש בו    

� המחבר בשתמשהline-inגו�כ, פעלהה/קלטה התק� החיבור לכחול ה 

 .ידאו וכשיר מו אקליטורי� ת�גנ, לטות קג�נ

  ניסה כחברמ

line-in 

5 

� המחבר בשתמשהline-outשולב מול ק� עמחשבי� ביי�ק (ירוק ה (

 .שולב מגבר מ� ערמקולי� המרבית ווזניות אחיבורל

 .בכרטיס שמחבר בשתמשה, ול קרטיס כ� עמחשבי�ב

  ציאה יחברמ

line-outדמי ק  

L/R) מאלש/מיןי( 

6 

 הזי� לדיכ, ישי אמחשב ליקרופו� מחיבור לוורוד המחבר בשתמשה

 .לפוניה טוכנית תו אול קתוכנית לוסיקה מו אולק

 .כרטיס במצא נמיקרופו� למחברה, ול קרטיס כ� עמחשבי�ב

 7 יקרופוןמ

 מחשבי� בשופר מראונד סמע שליל צהפקת לאפור המחבר בשתמשה

 .7.1 תצורת בלי�מקו ר�ע

 .כרטיס במצא נמיקרופו� למחברה, ול קרטיס כ� עמחשבי�ב

 L/R ראונד סחברמ

 דדיצ) מאלש/מיןי(

8 

 L/R ראונד סחברמ .רוצי� ערובי ממקולי� רחיבור לשמש משחור הסראונד החברמ

 חוריא )מאלש/מיןי(

9 

� המחברי בשתמשהUSBמחוברי� התקני� החיבור לאחוריי� ה 

 .מקלדות ודפסות מגו�כ, בוע קאופ�ב

 די ממחוברי� התקני� הבור עהשתמש לומל� מקדמיי� המחברי�ב

 .צלמות מו איסטיקו' גגו�כ, ע�פ

  חברימ

USB 2.0 ) 4( 

10

� הבלכVGAהמחבר לתחבר מצג הל ש �VGAמחשב ב. 

 .בכרטיס שמחבר בשתמשה, ידאו ורטיס כ� עמחשבי�ב

VGA 11 ידאו וחברמ

 



 הגדרת המחשב והשימוש בו        |22

 ורהתקנת המחשב בחלל סג

 יצועי בל ערעה להשפיעל, אוויר הרימת זת אהגביל ללולה עגור סחלל במחשב התקנתה

 הנחיות הת אצעב, גור סחלל במחשב התקנת העתב .לו שתר יחימו� ללגרו� ומחשבה

 :להל�ש

 ת אשקף ממשתמש למדריך בכלול הפעולהה מפרטורת טל שמפרטה :הודעה 

 הביא לשי, גור סחלל במחשב התקנת העתב .מרבית הסביבתית הפעולה המפרטורתט

 יא החדר בסביבה המפרטורת טאשרכ, דוגמהל .חדר בסביבה המפרטורת טת אחשבוןב

C° 25 ,דע °5 ל שרווח מותרנ C °10 טמפרטורת שדע, מחשב המפרט להתאםב, לבדב 

 פרט מל ערטים פקבלתל .מחשב הל שמרבית העבודה הטמפרטורת לגיע תסביבהה

  .171 עמודב" פרטמ "סעיף בייןע, מחשבה

 ת אאפשר לדי כמאווררי� המחשב הדי צכל מפחותמ ל" ס10.2 ל שרווח משארה • 

 .קי� תוורור אצור� לדרושה האוויר הרימתז

 ל ש30% פחות לרמאפש הסוג מהיות לליה�ע, לתות ד� גולל כסגור החלל האשרכ • 

 ).מאחור ולפני�מ (חלל הר� דוויר ארימתז

 

 

 פחותמ ל" ס5.1 ל שנוי פטח ששארה, תחתיו מו אולח� שפינת בותק� ממחשב האשרכ • 

 וורור אצור� לדרושה האוויר הרימת זת אאפשר לדי כקיר הבי� למחשב הב גצד הי�ב

 .קי�ת
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 רימת זגבלתה .וויר ארימת זאפשר מאינו שגור סחלל במחשב הת אהתקי� לי�א • 

 .תר יחימו� לגרו� לעלולה ומחשב היצועי בל ערעה לשפיעה מאווירה
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 התקנת מדפסת

 .הפעלה הערכת מל שהתקנה הת אייםס, מחשב למדפסת היבור חפניל :הודעה 

 :ל עה זבכללו, התקנה הל עידע מקבל לדי כמדפסת לנלווה התיעוד ביי�ע

 .התקנת� ותקני� הנהלי מבלתק • 

 .מחשב למדפסת היבורח • 

 .דיו הו אטונר החסנית מהתקנת וייר נעינתט • 

  .מדפסת היצר� לנה פו אמדפסת הל שמשתמש למדרי� ביי�ע, כני טיוע סקבלתל

 כבל מדפסת

 ופקה סמדפסת הי כיתכ�י .קבילי מבל כ� עו אUSB בל כ� עמחשב לתחברת ממדפסתה

 מדפסת לוא� תכבל הי כוודא לש ירכישה העתב. נפרד בותו ארכוש ליש ובל כלאל

 אריזת במצא נכבל הי כיתכ�י, מחשב הכישת רעת בדפסת מבל ככשת ר�א .למחשבו

  .מחשבה

 USBיבור מדפסת ח

 .ועל פמחשב האשר כם גUSB תקני החבר ליתןנ :הערה 

 .הפעלה הערכת מל שהתקנה הת איי�ס, את זיצעת בא לדיי� ע�א 1 

  ריחבמ .במדפסת ומחשב ב�USB המחברי למדפסת הל ש�USB הבל כת אברח 2 

 .סוי� מחד אמצב בק רחיבור לתאימי� מ�USBה
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 1 מחשב בUSB חברמ 2 מדפסת בUSB חברמ 3 מדפסת הל שUSB בלכ

  .מחשב הת אכ� מלאחר ומדפסת הת אדלקה 3 

 � לסייע ישר אדפסת מש� אקיי� שיתכ�י, מחשב בהפעלה המערכת להתא�ב 4 

 :מדפסת הל שהתק� הנהל מת אהתקי�ל

 דפסת מוספתה ← פקסי� ודפסותמ ← תחלה ל עח�ל,  Windows® XP מערכתב

 .'דפסת מוספת הש�א 'ת אהפעיל לדיכ

 דיכ דפסת מוספתה ← שתר ←  תחלה ל עח�ל, ™Windows Vista מערכתב
 .'דפסת מוספת הש�א 'ת אהפעילל

 ל שחדש מתקנהה "סעי� ביי�ע .מדפסת הל שהתק� הנהל מת אתק�ה, צור� המידתב 5 

 .מדפסת לנלווה הבתיעוד ו93 עמודב" ירות שוכניות תלש ותקני� הנהלימ
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 DVD-הפעלת תקליטורים ו

 ליו עלחוץ ליןא, DVD- הגש מו אםתקליטורי הגש מל שגירה סו אתיחה פעתב :הודעה 

 .גור סמגש הת אשארה, שימוש בינו אכונן האשרכ .טה מלפיכ

 .מחשב הת אהזיז ליןא, DVD ו אקליטורים תל שפעלה העתב :הודעה 

 .כונ� החזית בהוצאה החצ� לל עח�ל 1 

 .עלה מלפי כתווית ה� עמגש המרכז בתקליטור הת אנחה 2 

 

 

 .עדינות בנימה פמגש הת אח� דו אהוצאה החצ� לל עח�ל 3 

 די כו אוזיקה מקליטורי תיצור לדיכ, תוני� נמירת שצור� לקליטורי� תאתחל לדיכ

 .מחשב לנלווית התקליטורי� התוכנת ביי�ע, קליטורי� תהעתיקל

 .יוצרים הכויות זוקי חכל לציית מאתה שדאו, קליטורים תעתקת העתב :הערה 

 :באי� הבסיסיי� הלחצני� הת אולל כקליטורי� תג�נ

  פעלה
  נוכחית הרצועה התו� בהחור אבורע
  שההה
  נוכחית הרצועה התו� בדימה קבורע
  צורע
  קודמת הרצועה לבורע
  וצאה
  באה הרצועה לבורע
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 :באי� הבסיסיי� הלחצני� הת אולל כDVD ג�נ

  צורע

  נוכחי הפרק הת אחדש מלפעה

  פעלה

  דימה קמהירות בר�ה

  שההה

  חורה אמהירות בר�ה

  שהיה המצב בחד אפריי� בתקד�ה

  בא הפרק לו אכותר לבורע

  נוכחי הפרק הו אכותר הת ארצ� בפעלה

  קוד� הפרק לו אכותר לבורע

  וצאה

  ו אתקליטורי� הנג� בזרה על עח�ל, �DVD וקליטורי� תפעלת הל עוס� נידע מקבלתל

 ).יי� ק�א (�DVDה

 התאמת עוצמת הקול

 .DVD- הו אתקליטור הת אומעים שאל, ושתקים מרמקולים האשרכ :הערה 

 .קול הוצמת עקרתב חלו� הת אתחפ 1 

 ו אהגביר לדי כטה מו אהעל מסרגל הת אגרור וח�ל, קול הוצמת עקרתב עמודהב 2 

 .קול הוצמת עת אהחלישל

 קרתב חלו� בזרהע ל עח�ל, קול הוצמת על שבקרה הפשרויות אל עוס� נידע מקבלתל

 .קול הוצמתע
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 התאמת התמונה

 ורכי� צנוכחיי� הצבעי� העומק ורזולוציה הי כמציינת הגיאה שודעת הופיעה מ�א

 .תצוגה האפייני מת אתא�ה, �DVDה פעלת הת אמונעי� ודי מדולי� גיכרו� זשאבימ

Windows XP  

 .ושא נערכות וראהמ ← בקרה הוחל  ← תחלה ל עח�ל 1 

 .מס� הזולוציית רת אנהש ל עח�ל, ...שימה מחרב חתת 2 

 .רזולוציה הת אהקטי� לדי כסרגל הת אגרור וח�ל, ס� מזולוצייתר חתת 3 

 .ישורא ל עלח�ו) יביות ס16 (ינוניתב ל עח�ל, בע ציכותא חת תנפתח התפריטב 4 

Windows Vista 

 .ישית אהתאמה וראהמ ל עח� לכ� מלאחרו בקרה הוחל ל עח�ל,  תחלה 1 

 .מס� הזולוציית רת אוונ�כ ל עח�ל, ישית אתאמהה חתת 2 

 .צוגה תאפיינימ חלו� הופיע מעתכ

 .רזולוציה הת אהקטי� לדי כסרגל הת אגרור וח�ל :זולוציהר חתת 3 

 ).יביות ס16 (ינונית בל עח�ל: בעי�צ חתת, נפתח התפריטב 4 

 .ישורא ל עח�ל 5 

 DVD-העתקת תקליטורים ו

 .יוצרים הכויות זוקי חכל לציית מאתה שדאו, DVD ו אקליטורים תצירת יעתב :הערה 

  וזרת חצריבה לDVD ונ�כ, קליטורי� תצריבת לונ� כ� עחשבי� מל עק רל חה זעי�ס

)DVD+/-RW (שולב מונ� כוא) CD-RW/DVD.( 

 התאם בהשתנות לשויים עDell ברת חמציעה שDVD- וקליטורים תונני כוגיס :הערה 

 .רכישה הארץל

 אמצעות בDVD ו אקליטור תל שדויק מותק עבצע ליצד כסבירות מלהל� שהוראותה

 Roxio Creatorתוכנת בהשתמש לית�נ .Roxio Creator Plus – Dell Edition תוכנהה
Plusו אמחשב בשמורי� המע שקובצי מוסיקה מקליטורי תצירת יגו�כ, חרות ארותמט ל 

 ל עח� לכ� מלאחרו, Roxio Creator Plus ת אתחפ, זרה עקבלתל .שובי� חתוני� ניבויג

 .חלו� הל שעליונה הימנית הפינה בשאלה הימ� סמלס
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 DVD או כיצד להעתיק תקליטור

 רשותך בםא .DVD קליטורי תורבים צינם אCD-RW/DVD משולבים הכונניםה :הערה 

 וכנה תיקוני תיימים קם אדוקב, קלטה הבעיות בתקל נאתה וCD-RW/DVD שולב מונןכ

 .sonic.com כתובת בSonic ל שתמיכה האתרב

 תקליטורי מלקרוא ול עכתוב לכולי� יDell™ מחשבי במותקני� הDVD צריבת לכונני�ה

DVD+/-R  ,DVD+/-RW ו�DVD+R DL) פולה ככבהש – dual layer( ,ינ� אול�א 

 כבהש (DVD-R DL ו אDVDRAM תקליטורי מקרוא לא ל� אאוליו, כתוב לכולי�י

 ).dual layer – פולהכ

 העתיקם ליתן נלא ווצרים יזכויות בוגנים ממסחריים הDVD- הקליטורי תרביתמ :הערה 

 .Roxio Creator Plus אמצעותב

 .Roxio Creator Plus תוכנה הת אתחפ 1 

 ).טורקלי תעתקה (Disc Copy ל עח�ל, )עתקהה (Copy כרטיסייה החתת 2 

 :�DVD הו אתקליטור הת אהעתיק לדיכ 3 

, כונות נהגדרות הי כדאו, חד אDVD ונ� כו אקליטורי� תונ� כרשות� ב�א •

 ת אורא קמחשבה ).קליטור תעתקה (Disc Copy ל עח� לכ� מלאחרו

 כונ� במנית זתיקייה לנתוני� הת אמעתיק ומקורי ה�DVD הו אתקליטורה

 .מחשב הל שקשיחה

 .ישורא ל עלח� ויק רDVD ו אקליטור תכונ� לכנסה, כ�ל ונחה תאשרכ

 ת אכנסת הלתוכו שכונ� בחרב, DVD ו אקליטורי� תונני כני שרשות� ב�א •

 עתקה (Disc Copy ל עח� לכ� מלאחרו, מקורי ה�DVD הו אתקליטורה

 מקורי ה�DVD הו אהתקליטור מנתוני� הת אעתיק ממחשבה ).קליטורת

 .ריק ה�DVD הו אתקליטורל

 �DVD הו אתקליטורה, מקורי ה�DVD הו אתקליטור הת אהעתיק לסיימת שאחרל

 .וטומטי אאופ� בהכונ� מוצא ייצרתש

  ריקיםDVDשימוש בתקליטורים ובתקליטורי 

 קליטורי� תרבותל (לבד בצריבה לקליטורי� תצרוב לכולי� יוזרת חצריבה לכונני�ה

 � הצרוב לכולי� יDVD ריבתצ לונני� כאילוו, )בוהה גמהירות בוזרת חצריבהל

 .DVD קליטורי תה� וקליטורי�ת
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 .תוני� נובצי קל שצמיתות לשמירה לו אוסיקה מהקלטת לצריבה לתקליטורי� בשתמשה
, וס� נידע מקבלתל (וב שותו אצרוב לית� נאל, מרבית הקיבולת לתקליטור הגיע מאשרכ

, מחוק לתכוו� מתה אאשרכ וזרת חצריבה לתקליטורי� בשתמשה ).Sonic ל שתיעוד ביי�ע

 .ותר יאוחר ממועד בתקליטור בידע מעדכ� לו אחדש מצרובל

 ל שדולות גמויות כצמיתות לשמור לדי כיקי� רDVD+/-R תקליטורי בהשתמש לית�נ

 � אוד עותו אצרוב להיה יית� נלא שיתכ�י, DVD+/-R קליטור תצירת יחריא .תוני�נ

 שתמשה .תקליטור הצירת יהלי� תל שאחרו� השלב בסגר נו אושל�ה תקליטורה

 ו אחדש מצרובל, מחוק לתכוו� מתה אאשר כוזרת חצריבה לDVD+/-RW תקליטוריב

 .ותר יאוחר ממועד בתקליטור בידע מעדכ�ל

 כוננים לצריבת תקליטורים
 

 סוג תקליטור קריאה צריבה צריבה חוזרת

 צריבה לקליטורת �כ �כ אל

 וזרת חצריבה לקליטורת �כ �כ �כ

 DVDוננים לצריבת כ

 

 סוג תקליטור קריאה צריבה צריבה חוזרת

 צריבה לקליטורת �כ �כ אל

 וזרת חצריבה לקליטורת �כ �כ �כ

 DVD+R �כ �כ אל

 DVD-R �כ �כ אל

 DVD+RW �כ �כ �כ

 DVD-RW קליטורית �כ �כ �כ

 DVD+R DL קליטורית �כ �כ אל

 )פולה ככבהש(

 DVD-R DL קליטורית וליא אל אל

 )פולה ככבהש(

  קליטורית וליא אל אל

DVD-RAM 
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 עצות שימושיות

 השתמש לפשרא, Creator רויקט פפתיחת וRoxio Creator Plus פעלת האחרל • 

  צריבה לתקליטור לבצי� קלשחרר וגרור לדיכ ®Microsoft® Windows ל שסיירב

)CD-R (וזרת חצריבה לתקליטור לוא) CD-RW.( 

 הפעיל לברצונ� שקליטורי� תצריבת לשמשי�מ) CD-R (צריבה לקליטורי�ת • 

 לא שלולי�ע) CD-RW (וזרת חצריבה לקליטורי�ת .גילות רטריאו סמערכותב

 .רכב למערכות בו איתיות במערכות בפעולל

 .מע של שDVD יצור לית� נא לRoxio Creator Plus תוכנתב • 

 בה� שמחשבי� בו אMP3 נגני בק רהפעיל לית� נMP3 תבנית בוסיקה מובציק • 

  .MP3 וכנת תותקנתמ

 לא שלולי� עיתי בולנוע קמערכות במשמשי� וחנויות בנמכרי� הDVD כשירימ • 

  גנ� נומ� תבה� שתבניות השימת רקבלתל .קיימות הDVD בניות תכל בתמו�ל

 .�DVD היצר� לנה פו או לנלווה התיעוד ביי�ע, שות�בר ש�DVDה

. לו שמרבית הקיבולת הד ע– וזרת חצריבה לו אצריבה ל– יק רקליטור תצרוב תלא • 

�גה מ650 ל שקיבולת בתקליטור לתי�ב�גה מ650 גודלו שוב� קעתיק תלא, דוגמהל

 די כתי�ב�גה מ2 ד ע1 ל שנוי פטח שרוש דוזרת חצריבה לתקליטורי� הכונ�ל .תי�ב

 .צריבה הת אהשלי�ל

 יטב התכיר שד עקליטורי� תריבת צתרגל לדי כוזרת חצריבה לתקליטור בשתמשה • 

 נתוני� הת אמחוק לוכל תטעה ת�א .קליטורי� תל שצריבה הכניקות טתא

 צריבה ליקי� רתקליטורי� בהשתמש לית�נ .וב שלנסות ווזרת חצריבה לתקליטורב

 פרויקט הל שופית סריבה צפני לוסיקה מובצי קל ש�רויקטי פבחו� לדי כ� גוזרתח

 .יק רתקליטורב

 .sonic.com כתובת בSonic ל שאינטרנט האתר בקרב, וס� נידע מקבלתל • 
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 )אופציונלי(שימוש בקורא כרטיסי מדיה 

 .מחשב לשירות יתוני� נהעברת לשמש ממדיה הרטיסי כוראק

  :יכרו� זרטיסי כל שבאי� הסוגי� בומ� תדיהמ הרטיסי כוראק

 xD-Picture רטיסכ • 

 • SmartMedia ) SMC( 

 • CompactFlashוג ס Iוג סכ� ו II ) CF I/II( 

 MicroDrive רטיסכ • 

 )SecureDigital ) SD רטיסכ • 

 • MultiMediaCard ) MMC( 

 )Memory Stick ) MS/MS Pro רטיסכ • 

 "דיה מרטיסי כוראק "סעי� ביי�ע, דיה מרטיסי כוראק תקנת הל ערטי� פקבלתל

 .143 עמודב
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   Memory Stick רטיסכ

)MS/MS Pro( 

 כרטיס לריץח 3

CompactFlashוג ס I 
 ) II ) CF I/II סוגו

 MicroDrive לכרטיסו

  כרטיס לריץח 2

xD-Pictureלכרטיס ו 

SmartMedia) SMC( 

1 

 כרטיס לריץח        

SecureDigital ) SD (וא 

  MultiMediaCard רטיסכ

)MMC( 

4 
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 :דיה מרטיסי כקורא בהשתמש לדיכ

 .כרטיס ההכנסת למתאי� הכיוו� הה מברר לדי ככרטיס בו אמדיה בתבונ�ה 1 

  .מקומו ליטב הייכנס שד עמתאי� החרי� לכרטיס הו אמדיה הת אחלקה 2 

  .וב שנסה וכרטיסה יוו� כת אדוקב .וח כפעיל תלא, התנגדות בתקל נתה א�א

 חיבור שני צגים

 

יש לפעול לפי הוראות , לפני התחלת ביצוע השלבים המתוארים בסעיף זה :התראה

 .מדריך מידע על מוצרהבטיחות ב

 להפעיל וחבר לדי כלהל� שהוראות הת אצעב, גי� צשני בתומ� הס� מיסרט ככשת ר�א

 חד אג צוא, )VGA חבר מ� עחד אלכ (גי� צני שחבר ליצד כציינות מהוראותה .צגי� התא

 .לוויזיה טקלט מוא, DVI חבר מ� עחד אצג וVGA חבר מ�ע

 אופציונלי הDVI מתאם לקוק זתהא, VGA חבר מם עגים צני שחבר מתה אםא :הודעה 

 היות לייב חפחות להם מאחדב, טוחים שגים צני שחבר מתה אםא .כבל הת אחבר לדיכ

 ו אVGA (וסף נחד אג צק רחבר לוכלת, לוויזיה טקלט מחבר מתה אםא .VGA חברמ

DVI (טלוויזיה לנוסףב. 

 VGAחיבור שני צגים עם מחברי 

 .105 עמודב" מתחילי� שפניל "סעי� בהליכי� הת אצעב 1 

 מחבר להצגים מחד אף אחבר תלא, שולב מסך מרטיס כולל כמחשב הםא :הערה 

 ת אחבר לדי כמכסה הת אסיר תלא, כוסה ממשולב הווידאו החבר מםא .משולב הוווידאה

 .פעל יא לצג החרתא, צגה

 .מחשב הגבב) כחולה (VGA מחבר לצגי� החד את אברח 2 

 מחבר לאופציונלי הDVI מתא� האת ואופציונלי הDVI מתא� לשני הצג הת אברח 3 

DVI) מחשב הגבב) לב�ה. 
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 שב שלךייתכן שלא נמצא במח* 
 

 1 ופציונלי אDVI תאםמ 2 )בןל (DVI חברמ

  טלוויזיה לציאה יחברמ 4 )חולכ (VGA חברמ

TV-OUT 

3 

  

 DVI וצג אחד עם מחבר VGAחיבור צג אחד עם מחבר 

 .105 עמודב" מתחילי� שפניל "סעי� בהליכי� הת אצעב 1 

 .מחשב הגבב) כחולה (VGA מחבר לצג בVGA חבר מת אברח 2 

 .מחשב הגבב) לב�ה (DVI מחבר לשני הצג בDVI חבר מת אברח 3 

 חיבור טלוויזיה

 השיג ליתן נותוא, S-video בל כרכוש לשי, מחשב ללוויזיה טקלט מחבר לדיכ :הערה 

 .מחשב הם עלול כינו אכבלה .אלקטרוניקה הנויות חמרביתב
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 .105 עמודב" מתחילי� שפניל "סעי� בהליכי� הת אצעב 1 

 .מחשב הגב בTV-OUT אופציונלי המחבר לS-video בל כל שחד אצה קברח 2 

 .טלוויזיה המכשיר בS-video כניסת לS-video בל כלש שני הקצה הת אברח 3 

 .DVI צג הו אVGA צג הת אברח 4 

 שינוי הגדרות התצוגה

 .מחשב הת אדלקה, טלוויזיה הקלט מוא) צגי� הוא (צג היבור חאחרל 1 

 .®Microsoft® Windows  ל שעבודה ה�ולח שעת כוצג מראשי הצגב

 .ורחב מבודה עולח� שצב מו אכפול שצב מפעלה, תצוגה ההגדרותב 2 

 .הה זמונה תופיעה מצגי� השניב, כפול שמצבב •

 כ� ושני לחד אמס� מובייקטי� אגרור לית�נ, ורחב מבודה עולח� שמצבב •

 .גלוי העבודה הטח שת אהכפילל

 כתובת בקרב, מס� הרטיס כבור עתצוגה התגדרו הינוי של ערטי� פקבלתל

support.dell.com. 

 Windows XP-אפשרויות ניהול צריכת חשמל ב

 ת אהפחית לכולות יMicrosoft Windows XP מערכת בחשמל הריכת ציהול נכונותת

 ריכת צת אהפחית לית�נ .ימוש שו בעשה נלא וועל פוא האשר כמחשב הל שחשמל הריכתצ

 דיכ, ינה שמצב בוא, מתנה המצב בהשתמש לית� נ�א, לבד בקשיח ה�כונ בו אצג בחשמלה

, אנרגיה ביסכו� חמצב מוצא ימחשב האשרכ .ולו כמחשב באנרגיה הריכת צת אהפחיתל

 .צב מאותו לכניסה הפני ליה הבו שפעולה המצב לוזר חואה

 רשת בעבודה ובטחה אכונות תוללת כWindows XP Professional ערכתמ :הערה 

 ערכת מם עחשב מאשרכ .Windows XP Home Edition מערכת במצאות נאינןש

 ופיעות מסוימים מחלונותב, רשת לחובר מWindows XP Professional פעלהה

 .רשת בלעבודה ואבטחה לקשורות הונות שפשרויותא

 מערכת להתאם בהשתנות לשוי עינה שמצב ומתנה הצב מהפעלת לנוהלה :הערה 

 .ברשותך שהפעלהה
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  צב המתנהמ

, בוע קמ� זרק פחרי אקשיח ההכונ� ותצוגה היבוי כדיי�ל ענרגיה אוס� חמתנה הצבמ

 יה הבו שפעולה המצב לוזר חואה, מתנה המצב מוצא ימחשב האשרכ .מ� זסק פמכונהה

 .מתנה המצב לכניסה הפניל

 .תונים נאבד ללול עמחשבה, המתנ המצב בשמל חפסקת התרחשת מםא :הודעה 

 :עילות פי אל שוגדר ממ� זרק פאחר למתנה הצב מל שוטומטית אפעלה ההגדיר לדיכ

 .תחזוקה ויצועיב ← טגוריה קחרב ← בקרה הוחל ← תחלה ל עח�ל 1 

 .שמל חריכת צפשרויותא ל עח�ל, בקרה הלוח במל סחר בוא חתת 2 

  תחלה ל עח�ל, עילות פי אל שמ� זרק פלאל ויידי מאופ� בהמתנה הצב מת אהפעיל לדיכ

 .מתנה הצבמ ← מחשב היבויכ  ←

 .עכבר הת אזז הו אמקלדת בלשהו כקש מל עקשה, מתנה המצב מצאת לדיכ

 צב שינה מ

 לאחרו, קשיח הכונ� במור שחשט למערכת התוני נעתקת הדיי�ל עאנרגיה בוס� חינה שצבמ

 וזר חעבודה הולח�ש, ינה שמצב מוצא ימחשב האשרכ .לא מאופ� במחשב היבוי ככ�מ

 .ינה שמצב לניסתו כפני ליה הו במצבל

 :ינה שצב מהפעיל לדיכ

 .תחזוקה ויצועיב ← טגוריה קחרב ← בקרה הוחל ← תחלה ל עח�ל 1 

 .שמל חריכת ציותפשרוא ל עח�ל, בקרה הלוח במל סחר בוא חתת 2 

 כרטיסייהה, שמל חריכת צרכותע כרטיסייה בקבעות נינה שצב מבור עהגדרותה 3 

 .ינה שצבמ הכרטיסייה ותקדמ

 די כצר קזמ� להזדקק לשוי עמחשבה .הפעלה החצ� לל עח�ל,  ינה שמצב מצאת לדיכ

 קש מל עחיצהל, ינה שמצב בועלי� פינ� אהעכבר והמקלדת שאחרמ .ינה שמצב מצאתל

 .ינה שמצב ממחשב הת אוציאו יא לעכבר הזזת הו אמקלדת בלשהוכ

 דיסק בנוי פטח שי ד� עקשיח הכונ� ביוחד מקוב� בימוש שחייב מינה שמצב שאחרמ

 �א .תאי� מגודל בינה שצב מוב� קראש מוצרת יDell, מחשב היכרו� זל שתוכ� השמירתל

 ת אוטומטי אאופ� בחדשמ וצרת יWindows XP ערכתמ, פג� נמחשב הל שקשיח הכונ�ה

  .שינה הצב מוב�ק
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 מאפייני אפשרויות צריכת חשמל

 קבעותנ, חשמל הריכת צל שוספות נגדרות הכ�ו, ינה שמצב ומתנה הצב מבור עהגדרותה

  פשרויות אאפיינימ חלו� לישה גקבל לדיכ .שמל חריכת צפשרויות אאפיינימ חלו�ב

 :שמל חריכתצ

 .תחזוקה ויצועיב ← טגוריה קחרב ← בקרה הוחל ← תחלה ל עח�ל 1 

 .שמל חריכת צפשרויותא ל עח�ל, בקרה הלוח במל סחר בוא חתת 2 

 כרטיסייהה, שמל חריכת צרכותע כרטיסייה בקבעות נינה שצב מבור עהגדרותה 3 

 .ינה שצבמ הכרטיסייה ותקדמ

 'ערכות צריכת חשמל'כרטיסייה ה

 הערכות מחת אבחור לרצונ� ב�א .רכה עקראת נשמל חריכת צל שגילה רגדרה הלכ

 ריכת צרכותע נפתח התפריט ברכה עחרב, מחשב במותקנות הWindows ל שרגילותה

 גדרות הרכה עכלל .ערכה הש� למתחת ששדות בופיעות מרכה על כבור עהגדרותה .שמלח

 .קשיח הכונ� הכיבוי וצג היבויכ, ינה שצבמ, מתנה הצב מהפעלת לונותש

 מחשבה, צג הפני לכבה יהוא שך כקשיח הכונן הל שזמן הסק פת אכוון תםא :הודעה 

 .עכבר הל עחץ לו אמקלדת בלשהו כקש מל עקשה, התאוששותל .נעול כהיראות ללולע
 . קשיח הכונן הפני לכבה יהצג שך כזמן הסק פת אהגדיר לשי, בעיה הת אמנוע לדיכ

 :באות הערכות הת אציג משמל חריכת צרכות ענפתח התפריטה

 .אנרגיה ביסכו� חלא למחשב בהשתמש לרצונ� באשר כ–) מחדל הרירתב (מיד תועלפ • 

 � עפעל יל� שמשרדי הו אביתי המחשב הי כרצונ� באשר כ– משרדב/בית בולח�ש • 

 .אנרגיה בועט מיסכו�ח

 .נסיעות בות� אמשמש הייד נחשב מרשות� באשר כ– ישאנ/ייד נחשבמ • 

  ימוש שלאל (פסקה הלא לפעל יל� שמחשב הי כרצונ� ב� א– צגתמ • 

 ).אנרגיה בחיסכו�ב

  יסכו� ח� עפעל יל� שמחשבה י כרצונ� ב� א– ינימלית משמל חריכת ציהולנ • 

 .אנרגיה בזערימ

 ותו אפעיל מאתה וייד נחשב מוא הברשות� שמחשב ה� א– קסימלית מוללהס • 

  .מושכי� ממ� זפרקי לוללות סעזרתב
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 נפתח התפריט הל עח�ל, סוימת מרכה עבור עמחדל הרירת בגדרות הת אשנות לרצונ� ב�א

, ינה שמצב במערכתה ו אהמתנה בערכתמה, שיחי קיסקי דיבויכ, ג ציבויכ שדהב

 שנה מרכה עדה שבור עזמ� הסק פינויש .מוצגת ההרשימה ממ� זסק פחר בכ� מלאחרו

 מירהש ל עוח� לתה א� אלאא, רכה עותה אבור עמחדל הרירת בגדרות הת אצמיתותל

 .השתנתה שערכה הבור עדש ח� שמזי� ושב

 'מתקדם'כרטיסייה ה

 :אפשרת מתקדמ כרטיסייהה

, Windows ל שמשימות השורת בחשמל הריכת צפשרויות אל שסמל הת אהציבל • 

 .הירה מישה גקבלתל

 מצב מו אמתנה המצב מציאה יפני לWindows יסמת סת אבקש למחשב להגדירל • 

 .ינהש

 כבות לו אינה שצב מת אהפעילל, מתנה הצב מת אהפעיל להפעלה החצ� לת אתכנתל • 

 .מחשב התא

  לח� ומתאי� הנפתח התפריט בלשהי כפשרות אל עח�ל, לה אתעולו פתכנת לדיכ

 .ישורא לע

 'מצב שינה'כרטיסייה ה

 הגדרות בהשתמש לרצונ� ב�א .שינה הצב מת אהפעיל לאפשרת מינה שצבמ כרטיסייהה

 ינה שצב מפשרא התיב הת אמ�ס, שמל חריכת צרכותע כרטיסייה בנקבעו שפי כינה שצבמ

 .ינה שצבמ כרטיסייהב

 מידע נוסף

 :חשמל הריכת ציהול נפשרויות אל עוס� נידע מקבלתל

 .תחזוקה ויצועיב ← תמיכה וזרהע ← תחלה ל עח�ל 1 

 .מחשב בשמל חריכת צימורש ל עח�ל, תחזוקה ויצועיב חלו�ב 2 
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 Windows Vista-אפשרויות ניהול צריכת חשמל ב

 ריכת צת אהפחית לועדו נ™Windows Vista  מערכת בחשמל היכתר ציהול נכונותת

 ריכת צת אהפחית לאפשרות�ב .ימוש שו בעשה נלא וועל פוא האשר כמחשב הל שחשמלה

 צב מת אגדיר תWindows Vista מערכתו, לבד בקשיח הכונ� הל שו אצג הל שחשמלה

 � כשינה הצב מת אהגדיר לבאפשרות� שוא, מתנה הצב מבורע" בויכ "מחדל הרירתב

 .ותר יוד עחשמל הריכת צת איפחיתש

 ל שעבודה הולח�ש, )ינה שו אמתנהה (אנרגיה ביסכו� חמצב מוצא ימחשב האשרכ

Windowsאנרגיה ביסכו� חמצב לכניסה הפני ליה הו במצב לשוחזר מ. 

 ריכת ציהול נצב מל שיקריות עחדל מרירות בלוש שיימות קWindows Vista מערכתב

  :שמלח

 אוז�מ • 

 שמל חצריכת ביסכו�ח • 

 בוהי� גיצועי�ב • 

Dellומל�מ, ביעי רצב מוסיפה ה Dell  ,הגדרות לחשמל הריכת ציהול נת אקובעה 

 .פעילה החשמל הריכת צוכנית תוהיז .קוחותינו לרבית מבור עיותר באופייניותה

 מצב המתנה

 וס� חמתנה הצבמ .Windows Vista בורע' בויכ 'צב מל שמחדל הרירתב וא המתנה הצבמ

 מצב מוצא ימחשב האשרכ .מ� זסק פחרי אקשיח ההכונ� וצג היבוי כדיי�ל עאנרגיהב

 .מתנה המצב לכניסה הפני ליה הבו שפעולה המצב לוזר חואה, מתנהה

 :עילות פי אל שוגדר ממ� זרק פאחר למתנה הצב מל שוטומטית אפעלה ההגדיר לדיכ

 .תחזוקה וערכתמ ← בקרה הוחל ←  תחלה ל עח�ל 1 

 .שמל חריכת צפשרויותא ל עח�ל, תחזוקה וערכתמ חתת 2 

 ומלצתמ, עליונה האפשרותה .שמל חריכת צוכניות תלוש שציגה מבאה היחש�דו היבתת

Dell ,ל, שמל חריכת צל שוספות נוכניות תהציג לדיכ. נוכחית הפעילה התוכנית היאה� ח

  .רשימה הבתחתית שח� הלע

 על ו תחלה ל עח�ל, עילות פי אל שמ� זרק פלאל, מתנה הצב מיידי מאופ�  בהפעיל לדיכ

 ל שמחדל הברירת כמתנה הצבמ ת אובעת קWindows Vista ערכתמ .יבויכ לחצ� המלס

 .'בויכ 'צבמ
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 .עכבר הת אזז הו אמקלדת בלשהו כקש מל עקשה, מתנה המצב מצאת לדיכ

 .תונים נאבד ללול עמחשבה, מתנה המצב בשמל חפסקת התרחשת מםא :הודעה 
 ומרת שו זכונה ת–' יברידית הינהש 'שם בדשה חכונה תש יWindows Vista מערכתב

, שמל חפסקת התרחשתמ םא .מתנה המצב למערכת הת אמעבירה וקובץ בנתונים התא

 הייתה שזה להה זמצב בפעולה לוזרת חהמערכת וקשיח הכונן בבר כמורים שנתוניםה

 ינהש 'מונח החר איפוש חבצעו' תמיכה וזרהע' ל אבורע, וסף נידע מקבלתל .וב

 מצאת נמערכת האשר כהירה מתעוררות האפשרתמ' יברידית הינהש' .'יברידיתה

 .קשיח הכונן במירתם שדיי-ל ענתונים הל עגנה מם גיא הךא, מתנה המצבב

 מצב שינה 

 לאחרו, קשיח הכונ� במור ששטח למערכת התוני נעתקת הדיי�ל עאנרגיה בוס� חינה שצבמ

 שוחזר מעבודה הולח�ש, ינה שמצב מוצא ימחשב האשרכ .לא מאופ� במחשב היבוי ככ�מ

 ערכתמ, ופעלתמ' יברידית הינהש 'אשרכ .ינה שמצב לניסתוכ פני ליה הו במצבל

Windows Vistaנידע מקבלתל .ינה שצבמ ת אהמשתמש מהסתיר לשויה ע � ל אבורע, וס

 .ינה שצבמ מונח החר אחפשו תמיכה וזרהע

 ):מי� ז�א (יידי מאופ� בינה שצב מהפעיל לדיכ

 .מנעולה מל סלצדש) ימי� למופנהה (ח�ה ל עלח�ו  תחלה ל עח�ל 1 

 .ינה שצבמ חרב, רשימהב 2 

 די כצר קזמ� להזדקק לשוי עמחשבה .הפעלה החצ� לל עח�ל,  ינה שמצב מצאת לדיכ

 קש מל עחיצהל, ינה שמצב בועלי� פינ� אהעכבר והמקלדת שאחרמ .ינה שמצב מצאתל

 .ינה שמצב ממחשב הת אוציאו יא לעכבר הזזת הו אמקלדת בלשהוכ

 דיסק בנוי פטח שי ד� עקשיח הכונ� ביוחד מקוב� בימוש שבחיי מינה שמצב שאחרמ

 �א .תאי� מגודל בינה שצב מוב� קראש מוצרת יDell, מחשב היכרו� זל שתוכ� השמירתל

 וטומטי אאופ� בחדש מוצרת יWindows Vista ערכתמ, פג� נמחשב הל שקשיח הכונ�ה

 .שינה הצב מוב� קתא

 מאפייני תוכנית צריכת החשמל

) מי� ז�א (ינה שצב מגדרותה, צוגה תצב מגדרותה, מתנה הצב מגדרות הת אקבוע לית�נ

  .'שמל חריכת צוכנית תאפיינימ 'חלו� בוספות נשמל חריכת צהגדרותו



 הגדרת המחשב והשימוש בו        |42

 :חשמל הריכת צוכנית תאפיינימ חלו� לישה גקבל לדיכ

 ריכת צפשרויותא ← תחזוקה וערכתמ ← תחזוקה וערכתמ ←  תחלה ל עח�ל 1 

 .שמלח

 .שמל חריכת צוכנית תחר בראשי החלו� לועברת העתכ

 .חשמל הריכת צגדרות הת אשנות לית�נ, שמל חריכת צוכנית תחרב חלו�ב 2 

 :סוימת מוכנית תבור עמחדל הרירת בגדרות הת אשנות לדיכ

 .וקהתחז וערכתמ ←בקרה הוחל  ← תחלה ל עח�ל 1 

 .שמל חריכת צפשרויותא ל עח�ל, תחזוקה וערכתמ חתת 2 

 :גו� כגדרות השנות לדיכ, וכנית תגדרות הנהש ל עח�ל, שמל חריכת צפשרויות אחלו�ב

 .תעוררות העת ביסמה סרושד • 

 .הפעלה החצני לושי� עה מחרב • 

 ריכת צניתוכ תליצור ורצויות ההגדרות בבחור לית� נא�כ (שמל חריכת צוכנית תורצ • 

 ).ישית אותאמת משמלח

 .צג הת אכבות לתי מחרב • 

 .מחשב הל ששינה היתוי עת אנהש • 

 'מתקדם'כרטיסייה ה

 .בסיסיות ההגדרות לעבר מבות רונות שגדרות הביעת קאפשרתמ' תקד�מ 'כרטיסייהה
 רירת בגדרות הת אשארה, קבוע לנ�ברצו שהגדרות לאשר בטוח בינ� או אודע יינ� א�א

  .מחדלה

 :מתקדמות ההגדרות לישה גקבל לדיכ

 .שנות לברצונ� שחשמל הריכת צוכניתת ת אחרב 1 

 .וכנית תגדרות הנהש ל עח�ל, תוכנית הש� לתחת מידמ 2 

 .תקדמות משמל חריכת צגדרות הנהש ל עח�ל 3 

 

קיימות ', דרות מתקדמותהג', 'אפשרויות צריכת חשמל'שיח -בתיבת הדו :התראה

 .הייה זהיר בעת ביצוע שינויים בהגדרות .הגדרות רבות ושונות
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  ™SpeedStepהפעלת טכנולוגיית 

 ינמי דאופ� במתאימה ומעבד הביצועי בוטומטי אאופ� בולטת שSpeedStep כנולוגייתט

 יצועי� בחייב מינו אלשהו כישו� יאשרכ .נוכחית המשימה להתא� בהמתח ותדר התא

 רב מ�ע, גיבי� מדיי� עביצועי�ה .נרגיה אל ששמעותיות ממויות כחסו� לית�נ, לאי�מ

 .פשרי אהדבר שעת באנרגיה בוטומטי אחיסכו� וצור� העת במעבד היצועיב

 Intel ל שSpeedstep כנולוגיות טת אוטומטי אאופ� בפעילה מWindows Vista ערכתמ

 טכנולוגיהה .שמל חצריכת ביסכו�ח כ� ואוז�מ, Dell ומל�מ חשמל הריכת צתוכניותב

 .בוהי גיצועיב חשמל הריכת צתוכנית בושבתתמ

 RAIDאודות תצורות 

�א .מחשב הכישת רעת בחרת באולי שRAID צורת תל עללית כמונה תות� נלהל� שסעי�ה 

 1 מה רRAID צורת תת אVostro מחשבי בציעה מRAID ,Dell צורות תספר מיימות קיכ

 צילו� התחומי בנתוני� הלמות שרישות דבור עומלצת מ1 מהר RAID צורתת .לבדב

 .השמע ודיגיטליה

 ק רRAID סוג מחסו� אמצעי איצור לכול יIntel ל ש�RAID הקרב, ברשות� שמחשבב

 אמצעי מחלק לותו אהפו� לית� נאל, לישי שונ� כיי� קאשרכ .יזיי� פונני� כני שאמצעותב

 ו בהשתמש לנית� שמרותל, Intel ל שורהתצ הגדרת הוכנית תאמצעות בRAID אחסו�ה

 ית�נ, מחשב בונני� כרבעה איימי� קאשרכ, את ז�ע .RAID 1 תצורת בלופי חכונ�כ

 דול גינו אחד אונ� כי כהבטיח לדיכ .1 מה רRAID חסו� אאמצעי כונני� כוג זל כהגדירל

 ייבי� חי�כוננ הניש, )שימוש לית� נא ל� גמכא�ו (וקצה מאינו שטח שכיל מאינו והשנימ

 .הה זגודל בהיותל

 1 רמה RAIDתצורת 

 ש� במוכרת התוני� נתירות יל שחסו� אטכניקת בימוש שושה ע1 מה רRAID צורתת

 .אחר הכונ� בשוקפי� מוא, שוכפלי� מ�ה, ראשי הכונ� בתוני� נכתבי� נאשרכ ."יקו�ש"
 תירות ילש יתרונות הטובת לגבוהות הגישה ההירויות מת אקריבה מ1 מה רRAID צורתת

 .תוני�נ
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 ל אכוונות מכ� מלאחר שהכתיבה וקריאה העולותפ, כונני� האחד בקלה תתרחשת מ�א

 מוכ .שרד שכונ� בנתוני� האמצעות בלופי חונ� כחדש מבנות לית� נכ� מאחרל .שרד שכונ�ה

 ונני כני של שכוללת האחסו� היבולתק, כונני� השני בשוכפלי� מהנתוני� שאחרמ, �כ

RAIDתי�ב�גהי' ג120 יאה, חד אל כתי�ב�גהי' ג120 נפחב, 1 מה ר. 

 יותר בקטן הכונן הגודל לווה שולה כתצורה הודלג, 1 מה רRAID תצורתב :הערה 

 .תצורהב

 RAIDהגדרת התצורה של הכוננים הקשיחים עבור 

 כישת רעת באת זשית עא ל�א, RAID צורת תבור עמחשב הת אהגדיר לכלו תשתרצהכ

 קבלתל .פחות לשיחי� קונני� כשני בור� צשי, RAID צורת תהגדיר לדיכ .מחשבה

 .131 עמודב" קשיחי� הכונני�ה "סעי� ביי�ע, שיח קונ� כל שהתקנה הופ� אל עוראותה

 שתי מאחת בהשתמש לית�נ, RAID תצורת בשיחי� קכונני� בחסו� אמצעי אהגדיר לדיכ

 בוצעת מהיאו , ®Intel ל שOption ROM עזר התוכנית בימוש שושה עחת איטהש .יטותש

 �Intel Matrix בשתמשת משנייה השיטהה .קשיח הכונ� בהפעלה הערכת מתקנת הפניל

Storage Managerשירות התוכנית בו א Storage Utility. תקנת האחר לבוצעת מו זיטהש 

 גדרת הת אחייבות משיטות התיש .Intel Storage שירות התוכנית ופעלהה הערכתמ

 .להל� שמסמ� בRAID צורת תהגדרת לפעולות החילת תפני לופעל מRAID מצב למחשבה
 .התחלה הפניל, ופעל מRAID מצב למחשב הל שגדרה החייבות משיטות התיש
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  מופעלRAIDהגדרת המחשב למצב 

 ).177 עמודב" מערכת ההגדרת לניסהכ "סעי�ב יי�ע (מערכת ההגדרת ליכנסה 1 

 .ונניכ כרטיסייה בבחור לדי כשמאל ומי� יחצי� הקשי מל עח�ל 2 

 לאחרו, ונני כקרב אפשרות הת אהדגיש לדי כמטה ועלה מחצי� הקשי מל עח�ל 3 

 .>Enter <ל עקש הכ�מ

 רתצות (RAID On אפשרות הת אהדגיש לדי כמטה ועלה מחצי� הקשי מל עח�ל 4 

RAIDל עקש הכ� מלאחרו, )ופעלת מ> Enter<. 

 גדרת הפשרויותא "סעיף בייןע, RAID פשרויות אל עוסף נידע מקבלתל :הערה 

 .179 עמודב" מערכתה

 הקש וציאהי/מירהש ותאפשר הת אהדגיש לדי כמטה ועלה מחצי� הקשי מל עח�ל 5 

 .אתחול ההלי� תת אלחדש ומערכת ההגדרת מצאת לדיכ> Enter <לע

  באמצעות תוכנית השירותRAIDהגדרת התצורה עבור 
Intel® Option ROM 

 באמצעות RAID כדי ליצור תצורת אף כי ניתן להשתמש בכוננים בכל גודל :הערה 

 RAIDתצורת ב .רצוי שהכוננים יהיו שווים בגודלם, Intel Option ROMתוכנית השירות 

 .גודל המערך יהיה זה של הקטן משני הדיסקים בשימוש, 1רמה 

 1 רמה RAIDיצירת תצורת 

 RAID מצב למחשב הגדרתה "סעי� ביי�ע (ופעל מRAID מצב למחשב הת אגדרה 1 

 ).45 עמודב" עלופמ

  ל עקשה, Intel RAID Option ROM שירות התוכנית להיכנס לונחה תאשרכ 2 

<Ctrl><i>. 

   RAID פח נורצ אפשרות הת אהדגיש לדי כמטה ועלה מחצי� המקשי בשתמשה 3 

 .>Enter <ל עהקשו

 .>Enter <ל עהקשו, מחדל הרירת ב� שת אבל קוא, �RAID ל� שז�ה 4 

 הקש ו)יקו�ש (RAID1 אפשרות בבחור לדי כמטה ועלה מצי�ח המקשי בשתמשה 5 

 .>Enter <לע

 עלה מחצי� המקשי בשתמשה, מיני� זשיחי� קיסקי� דשני מותר ייימי� ק�א 6 

 די כה� בהשתמש לברצונ� שדיסקי� הני שת אבחור לדי כרווח הבמקש ומטהו

 .>Enter <ל עקש הכ� מלאחרו, מער� הת אהקי�ל
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 מחדל הרירת בר�ע .>Enter <ל עהקש ואחסו� המצעי אבור עויהרצ הקיבולת בחרב 7 

 .מרבי הזמי� הגודל הואה

 .אחסו� המצעי את איצור לדיכ> Enter <ל עקשה 8 

 .RAID סוג מאחסו� המצעי את איצור לברצונ� שאשר לדיכ> y <ל עח�ל 9 

 ימצע אל שנכונה התצורה הוצגת מIntel Option ROM ל שראשי המס� בי כשרא 10 

 .אחסו�ה

  ל עהקש וציאהי אפשרות בבחור לדי כמטה ועלה מחצי� המקשי בשתמשה 11 

>Enter<. 

 .הפעלה הערכת מת אתק�ה 12 

 RAIDמחיקת אמצעי אחסון מסוג 

 .RAID כונני בםנתוני הל כימחקוי, ו זעולה פיצוע בעתב :הערה 

 אחסון המצעי את אוחק מאתה וRAID אפשרות בעת כאותחל ממחשב הםא :הערה 

RAIDשירות התוכנית ב Intel RAID Option ROM ,ת אוב שאתחל להיה ייתן נאל 

 .מחשבה

  ל עקשה, Intel RAID Option ROM שירות הכניתתו להיכנס לונחה תאשרכ 1 

<Ctrl><i>. 

 חסו� אמצעי אחקמ אפשרות הת אהדגיש לדי כמטה ועלה מחצי� המקשי בשתמשה 2 

RAIDל עהקש  ו> Enter<. 

 RAID אחסו� המצעי את אהדגיש לדי כמטה ועלה מחצי� המקשי בשתמשה 3 

 .>Enter <ל עהקש ומחוק לברצונ�ש

 .RAID אחסו� המצעי אחיקת מת אאשר לידכ> y <ל עח�ל 4 

 .Intel Option ROM שירות התוכנית מצאת לדיכ> Esc <ל עח�ל 5 

  Intel® Matrix באמצעות RAIDהגדרת התצורה עבור 
Storage Manager 

 שיח קונ� כהוסי� לברצונ�ו, הפעלה הערכת מותקנת מבו שחד אשיח קונ� כרשות� ב�א

 ערכת מת אאבד לבלי מRAID סוג מחסו� אאמצעי כנני�כו הני שת אחדש מלהגדיר וניש

 סוג מחסו� אאמצעי למעבר האפשרות בהשתמש ללי�ע, נתוני� האת וקיימת ההפעלהה

RAID 1) ביי�ע �  ).48 עמודב" RAID 1 סוג מחסו� אאמצעי לעברמ "סעי
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 :ראש כק רRAID 1 סוג מחסו� אמצעי איצור לפשרא

 מצאת נהפעלה המערכתו (חד איי� קונ� כ� עמחשב לדשי� חונני� כני שוסי� מתהא • 

 סוג מחסו� אאמצעי כחדשי� הכונני� הני שת אהגדיר לברצונ�ו, )יחיד הכונ�ב

RAID. 

 טח שותר נמער� בול�א, מער� כמוגדרי� השיחי� קונני� כני ש� עחשב מבר כ� לשי • 

 .RAID סוג מוס� נחסו� אאמצעי כהגדיר לברצונ� שנויפ

 RAID 1סון מסוג ת אמצעי אחריצי

 .RAID כונני בנתונים הל כימחקוי, ו זעולה פיצוע בעתב :הערה 

 RAID מצב למחשב הגדרתה "סעי� ביי�ע (ופעל מRAID מצב למחשב הת אגדרה 1 

 ).45 עמודב" ופעלמ

 Intel® Matrix Storage ←תוכניות הלכ ←תחלה לע ח�ל, �Windows XPב 2 
Manager ← Intel Matrix Storage Consoleשירות הוכנית תת אהפעיל לדי כ 

Intel® Storage. 

 Intel® Matrix Storage ←תוכניות  ← תחלה ל עח�ל, �Windows Vistaב
Manager ← Intel Matrix Storage Consoleתשירו הוכנית תת אהפעיל לדי כ 

Intel® Storage. 

 א לעדיין שימןס, )עולותפ (Actions תפריט הפשרות את אואה רינך אםא :הערה 

 RAID מצב למחשב הגדרתה "סעיף בייןע (ופעל מRAID מצב למחשב הת אגדרתה

 ).45 עמודב" ופעלמ

 הפעיל לדי  כRAID חסו� אמצעי אורצ אפשרות בחרב, )עולותפ (Actions תפריטב 3 

 .'RAID חסו� אמצעי אצירת יש�א 'תא

 .באה ל עח�ל, ראשו� המס�ב 4 

 כ� מלאחרו, RAID רמת בRAID 1 אפשרות בחרב, אחסו� המצעי א� שת אשרא 5 

 .המשי� לדי כבאה ל עח�ל

 ל עח�ל, )אחסו� המצעי אל שקו�מי החירתב (Select Volume Location מס�ב 6 

 ל עח� לכ� מלאחרו, RAID 1 אחסו� המצעי איצירת לישמש שראשו� הקשיח הכונ�ה

, )בחרנ (Selected חלו� בונני� כני שיופיעו שד עני ששיח קונ� כל עח�ל .ימני הח�ה

 .באה ל עח� לכ� מלאחרו

 Volume Size חר ב,)אחסו� המצעי אל שודל גיי�צ  (Specify Volume Size חלו�ב 7 

 .באה ל עלח� ורצויה) אחסו� המצעי אודלג(
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 בצע לדיכ) זרהח (Back ל עוא, אחסו� המצעי את איצור לדיכ) יו�ס (Finish ל עח�ל 8 

 .ינויי�ש

 אחסו� האמצעי בחיצה מיצירת לMicrosoft Windows מערכת בשלבי� הת אצעב 9 

RAIDחדש ה. 

 RAIDמחיקת אמצעי אחסון מסוג 

 ותו אפצל מם גואה, RAID 1 אחסון המצעי את אוחק מלהלן שתהליך הי כףא :הערה 

 .ינוי שלא לקיימים הנתונים הת אמשאירו, חיצה מם עRAID אינם ששיחים קוננים כשניל

 Intel® Matrix Storage ←ניותתוכ הלכ ←תחלה ל עח�ל, �Windows XPב 1 
Manager←  Intel Matrix Storage Consoleשירות הוכנית תת אהפעיל לדי כ 

Intel® Storage. 

 Intel® Matrix Storage ←תוכניות  ← תחלה ל עח�ל, �Windows Vistaב
Manager←  Intel Matrix Storage Consoleשירות הוכנית תת אהפעיל לדי כ 

Intel® Storage. 

 ברצונ�ש )אחסו� המצעיא (Volume ל שסמל הל עימני העכבר החצ� לאמצעות בח�ל 2 

 ).חסו� אמצעי אחיקתמ (Delete Volume אפשרות בבחר ומחוקל

 ח�ל, )RAID חסו� אמצעי אחיקת מש�א (Delete RAID Volume Wizard מס�ב 3 

 .באה לע

 RAID אחסו� המצעי את ארהעבי לדי כימני הח� החצ� לל עח�ל, Available תיבהב 4 

 .באה ל עח� לכ� מלאחרו, בחרנ תיבה למודגשה

 .אחסו� המצעי את אמחוק לדי כיוס ל עח�ל 5 

 RAID 1מעבר לאמצעי אחסון מסוג 

 RAID מצב למחשב הגדרתה "סעי� ביי�ע (ופעל מRAID מצב למחשב הת אגדרה 1 

 ).45 עמודב" ופעלמ

 Intel® Matrix Storage ←תוכניות הלכ ←תחלה ל עח�ל, �Windows XPב 2 
Manager←  Intel Matrix Storage Consoleשירות הוכנית תת אהפעיל לדי כ 

Intel® Storage. 
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 Intel® Matrix Storage ←תוכניות  ← תחלה ל עח�ל, �Windows Vistaב
Manager←  Intel Matrix Storage Consoleשירות הוכנית תת אהפעיל לדי כ 

Intel® Storage. 

 א לעדיין שימןס, )עולותפ (Actions תפריט הפשרות את אואה רינך אםא :הערה 

 RAID מצב למחשב הגדרתה "סעיף בייןע (ופעל מRAID מצב למחשב הת אגדרתה

 ).45 עמודב" ופעלמ

 Create RAID Volume From Existing ל עח�ל, )ולותעפ (Actions תפריטב 3 
Hard Drive) חסו� אמצעי אורצ RAIDת אהפעיל לדיכ) יי� קשיח קכונ� מ 

Migration Wizard) 'א� ).'מעבר הש

 .באה ל עח�ל, )מעבר הש�א (Migration Wizard ל שראשו� המס�ב 4 

 .למחד הרירת ב� שת אבל קוא, RAID אחסו� האמצעי ל� שז�ה 5 

 . RAID רמת כRAID 1 אפשרות בחרב, נפתחת התיבהב 6 

 ברצונך שהפעלה הערכת מובצי קו אנתונים הובצי קבו שקשיח הכונן בחרב :הערה 

 .מקורי הקשיח הכונן התור בRAID אחסון האמצעי בהחזיקל

 כונ� הל עעמיי� פח�ל, )מקור הונ� כחירתב (Select Source Hard Drive מס�ב 7 

 .באה ל עלח� ועבור לרצונ� בממנו שקשיחה

 ל עעמיי� פח�ל, )בר חשיח קונ� כחירתב (Select Member Hard Drive מס�ב 8 

 .באה ל עלח� ומער� בשיקו� כיפעל שקשיח הכונ�ה

 בור ערצוי הגודל בחרב, )אחסו� המצעיא ודל גיי�צ (Specify Volume Size מס�ב 9 

 .באה ל עלח� ואחסו� המצעיא

 .חבר הכונן בנתונים הל כאבדו יבא השלבב :הערה 

 .י�ינוי שבצע לדיכ) זרהח (Back ל עו אמעבר בהתחיל לדיכ) יו�ס (Finish ל עח�ל 10 
 .גיל ראופ� במחשב בהשתמש לית� נמעבר ההלי� תמש�ב

 יצירת כונן קשיח חלופי

 דיי�ל עזוהה יא לחלופי הקשיח הכונ�ה .לופי חשיח קונ� כיצור לית� נRAID 1 מער�ב

 שירות התוכנית בוא' דיסקי� הנהלמ 'תו� מותו אהציג להיה יית� נול�א, הפעלה הערכתמ

Intel Option ROM. מער� בחבר בקלה תתרחשת מאשרכ RAID 1 ,חדש מונה במחשבה 

 .פגו� לחלופה כחלופי הקשיח הכונ� במשתמש ושיקו� הער� מת אוטומטי אאופ�ב
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 :חלופי כשיח קונ� כסמ� לדיכ

 Intel® Matrix Storage ←תוכניות הלכ ←תחלה ל עח�ל, �Windows XPב 1 
Manager←  Intel Matrix Storage Consoleשירות הוכניתת ת אהפעיל לדי כ 

Intel® Storage. 

 Intel® Matrix Storage ←תוכניות  ← תחלה ל עח�ל, �Windows Vistaב
Manager←  Intel Matrix Storage Consoleשירות הוכנית תת אהפעיל לדי כ 

Intel® Storage. 

 שיח קכונ� כציי� לברצונ� שקשיח הכונ� הל עימני העכבר החצ� לאמצעות בח�ל 2 

 .לופיח

 ).חלופי כמ�ס (Mark as Spare ל עח�ל 3 

 :לופי חשיח קכונ� מחלופי כסימו� הת אהסיר לדיכ

 .חלופי הקשיח הכונ� הל שסמל הל עימני העכבר החצ� לאמצעות בח�ל 1 

  קשיח הכונ� הת אפסא (Reset Hard Drive to Non-RAID ל עח�ל 2 

 .)�RAIDשאינול

 גם שנפRAID 1בנייה מחדש של אמצעי אחסון 

 ית�נ, נפג� שRAID 1 חסו� אמצעי אל עיווח דהמחשב ולופי חשיח קונ� כמחשב בי� א�א

 יצוע בדיי�ל עחר אשיח קכונ� במחשב הל שיתירות היקו� שת אדני יאופ� בחדש מבנותל

 :באות הפעולותה

 Intel® Matrix Storage ←תוכניות הלכ ←תחלה ל עח�ל, �Windows XPב 1 
Manager←  Intel Matrix Storage Consoleשירות הוכנית תת אהפעיל לדי כ 

Intel® Storage. 

 Intel® Matrix Storage ←תוכניות  ← תחלה ל עח�ל, �Windows Vistaב
Manager←  Intel Matrix Storage Consoleשירות הוכנית תת אהפעיל לדי כ 

Intel® Storage. 

 אמצעי בחדש מבנות לברצונ�ש זמי� הכונ� הל עימני העכבר החצ� לאמצעות בח�ל 2 

 ).ה זדיסק לחדש מנהב (Rebuild to this Disk ל עלח� וRAID 1 אחסו�ה

 .מחשב בהשתמש ליתןנ, RAID 1 אחסון המצעי אל שחדש מבנייה העתב :הערה 
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 העברת מידע למחשב חדש

 וספי� ננתוני� ובצי� קהעברת לסיוע כהפעלה הערכת מלש' אשפי�ב 'השתמש לית�נ

 סעי� ביי�ע, וראות הקבלתל .דשח מחשב לש�י מחשבמ, דוגמהל�משנהו לחד אמחשבמ

 .ברשות� שמחשב בפועלת ההפעלה המערכת להתא� בבאה

  Windows XPהעברת מידע באמצעות

' ההגדרות וקבצי� העברת הש�א 'ת אספקת מMicrosoft Windows XP הפעלה הערכתמ

 :גו� כתוני� נהעביר לית�נ .דש חמחשב לקור ממחשב מתוני� נהעביר לדיכ

 רונילקט אואר דודעותה • 

 לי� כרגל סגדרותה • 

 לונות חודליג • 

  ינטרנט אימניותס • 

, שלפת נמדיה בות� אשמור לוא, ורי טיבור חו אשת ריבור חר� דהעביר לית� ננתוני� התא

 .חדש המחשב להעברהל, צריבה לקליטור תגו�כ

 ורי טבל כל ששיר ייבור חדיי-ל עדש חמחשב לשן ימחשב מידע מהעביר ליתןנ :הערה 

 ישה גקבל לשי, ורי טיבור חרך דתונים נהעביר לדיכ .מחשבים הני של שI/O יציאותל

 גדרת הגוןכ, וספות נגדרה העולות פלבצעו' שת ריבוריח 'שירות התוכנית לבקרה הלוחמ

 .אורח ההמחשב ומארח המחשב הציון ותקדם מיבורח
 
 ספר ממאמר בייןע, חשבים מני שין בשיר יבל כיבור חגדרת הנושא בוראות הקבלתל

 How to Set Up: כותרתוש, Microsoft Knowledge Base ידע האגר מתוך מ305621
a Direct Cable Connection Between Two Computers in Windows XP) יצדכ 

 מין זינו אמידע הי כיתכןי ).Windows XP- בחשבים מני שין בשיר יבל כיבור חהגדירל

 .ארצות הכלב

 ית� נ� כש�ל .'ההגדרות וקבצי� העברת הש�א 'ת אפעלה, דש חמחשב לידע מהעברתל

 יצור לוא) הפעלה הערכתמ (Operating System אופציונלי התקליטור בהשתמשל

 .'ההגדרות וקבצי� העברת הש�א '� עשפי� אקליטורת
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 עם תקליטור מערכת ההפעלה' עברת הקבצים וההגדרותאשף ה'הפעלת 

 ).פעלה הערכתמ (Operating System תקליטור בימוש שחייב מה זליךה :הערה 
 .סוימים ממחשבים בלול כאינו שייתכן וופציונלי אוא הה זקליטורת

 :קבצי� ההעברת לדש חחשב מי�הכ לדיכ

זריע ←תוכניות הלכ ←תחלה ל עח�ל :'ההגדרות וקבצי� העברת הש�א 'ת אתחפ 1 

  .ההגדרות וקבצי העברת הש�א ←ערכת מליכ ←

 .באה ל עח�ל, ההגדרות וקבצי העברת הש�א ל שפתיחה הס� מופעת ה�ע 2 

 .באה ←חדש המחשבה ל עח�ל, ?ה זחשב מיזהא מס�ב 3 

 אש� בשתמש אניא ל עח�ל, ? Windows XP ל שקליטור תרשות� בש יאה �מסב 4 

 .באה ← Windows XP קליטור תתו�מ

 .יש� המקור החשב מל אבורע, ל� שיש� המחשב הל אעת כבורע מס� הופיע מאשרכ 5 
 .באה ל עלח� תלא, ה זשלבב

 :יש� ההמחשב מתוני� נהעתיק לדיכ

 .Windows XP הפעלה הערכת מל שתקליטור הת אכנסה, יש� המחשבב 1 

 .וספות נשימות מיצועב ל עח�ל, Microsoft Windows XP ל אבא הרו�ב מס�ב 2 

 בצי קעברתה ל עח�ל, )בצע לרצונ� בהמ (?What do you want to do חתת 3 

 .באה ←הגדרותו

 .באה ←יש� המחשבה ל עח�ל, ?ה זחשב מיזהא מס�ב 4 

 .לי� עמועדפת ההעברה היטתש ל עח�ל, עברה היטת שחרב מס�ב 5 

 .באה ל עלח� והעביר לברצונ� שפריטי� בחרב, ?העביר לרצונ� בהמ מס�ב 6 

 .איסו� הלב שת אשלימ מס� הופיע ממידע העתקת האחרל

 .יוס ל עח�ל 7 
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 :חדש המחשב לתוני� נהעביר לדיכ

 .באה ל עח�ל, ל� שיש� המחשב הל אעת כבורע מס�ב, חדש המחשבב 1 

 הגדרות ההעברת לבחרת ששיטה בחרב, ?ההגדרות וקבצי המצאי ניכ�ה מס�ב 2 

 .באה ל עלח� והקבצי�ו

 .חדש המחשב לות� אמעביר ונאספו שההגדרות וקבצי� הת אורא קאש�ה

 .סתייה מס� הופיעמ, ההגדרות וקבצי� העברת הסיו�ב

 .מחשב הת אחדש מהפעל וסתייה ל עח�ל 3 

 ללא תקליטור מערכת ההפעלה' גדרותאשף העברת הקבצים והה'הפעלת 

 ורצ, הפעלה הערכתמ תקליטור הלאל' ההגדרות וקבצי� העברת הש�א 'ת אהפעיל לדיכ

  .שלפת נמדיה בגיבוי ליקו� שוב� קיצור ל� ליאפשר שש� אקליטורת

 פעולות הת אבצע וWindows XP � עחדש המחשב בשתמשה, ש� אקליטור תיצור לדיכ

 :באותה

זריע ←תוכניות הלכ ←תחלה ל עח�ל :'ההגדרות וקבצי� העברת הש�א 'ת אתחפ 1 

 .ההגדרות וקבצי העברת הש�א ←ערכת מליכ ←

 .באה ל עח�ל, ההגדרות וקבצי העברת הש�א ל שפתיחה הס� מופעת ה�ע 2 

 .באה ←חדש המחשבה ל עח�ל, ?ה זחשב מיזהא מס�ב 3 

 יצור לרצוניב ל עח�ל, ? Windows XP ל שקליטור תרשות� בש יאה מס�ב 4 

 .באה ←בא הדיסק בש� אקליטו�ת

 .ישורא ל עלח�ו, צריבה לקליטור תגו�כ, נשלפת המדיה הת אכנסה 5 

 לא, ל� שיש� המחשב הל אעת כבורע הודעה הופעת הע� ותקליטור הצירת יסיו�ב 6 

 .באה ל עלח�ת

 .יש� המחשב הל אבורע 7 
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 :יש� ההמחשב מתוני� נהעתיק לדיכ

 .אש� הקליטור תת אכנסה, יש� המחשבב 1 

 .פעלהה ←תחלה ל עח�ל 2 

 נשלפת המדיהב (fastwiz ל אנתיב הת אפשח, פעלהה חלו� בת אתחפ שדהב 3 

 .ישורא ל עלח�ו) מתאימהה

 .באה ל עח�ל, ההגדרות וקבצי העברת הש�א ל שפתיחה המס�ב 4 

 .באה ←יש� המחשבה ל עח�ל, ?ה זחשב מיזהא מס�ב 5 

 .לי� עמועדפת ההעברה היטת של עח�ל, עברה היטת שרחב מס�ב 6 

 .באה ל עלח� והעביר לברצונ� שפריטי� בחרב, ?העביר לרצונ� בהמ מס�ב 7 

 .איסו� הלב שת אשלימ מס� הופיע ממידע העתקת האחרל

 .יוס ל עח�ל 8 

 :חדש המחשב לתוני� נהעביר לדיכ

 .באה ל עח� ל,ל� שיש� המחשב הל אעת כבורע מס�ב, חדש המחשבב 1 

 הגדרות ההעברת לבחרת ששיטה בחרב, ?ההגדרות וקבצי המצאי ניכ�ה מס�ב 2 

 .מס� במוצגות ההוראות הת אע בצ.באה ל עלח� והקבצי�ו

 .חדש המחשב לות� אמעביר ונאספו שההגדרות וקבצי� הת אורא קאש�ה

 .סתייה מס� הופיעמ, ההגדרות וקבצי� העברת הסיו�ב

 .מחשב הת אחדש מהפעלו סתייה ל עח�ל 3 

  וחפש support.dell.comבקר בכתובת , נוסף על תהליך זה ידע מקבלתל :הערה 

 What Are The Different Methods To Transfer Files (154781את מסמך מספר 
From My Old Computer To My NewDell™  Computer Using the Microsoft® 

Windows® XP Operating System?( )  מהן השיטות השונות להעברת קבצים

  החדש שלי באמצעות מערכת ההפעלה  ™Dellמהמחשב הישן שלי למחשב 

Windows XP?.( 

  ™Dellייתכן שלא תתאפשר גישה למסמכים ממאגר הידע, מסוימות ארצותב :הערה 
Knowledge Base. 
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 Windows Vistaהעברת מידע באמצעות 

 תוני� נהעביר לדיכ' וחה נעברהה 'ש� את אספקת מWindows Vista הפעלה הערכתמ

 :גו� כתוני� נהעביר לית�נ .דש חמחשב לקור ממחשבמ

 שתמש משבו�ח • 

 תיקיות ובצי�ק • 

 וכניות תל שגדרותה • 

 ינטרנט אהגדרות וועדפי�מ • 

 לקטרוני אואר דהודעות ושר קנשיא, גדרותה • 

, שלפת נמדיה בות� אשמור לוא, ורי טיבור חו אשת ריבור חר� דהעביר לית� ננתוני� התא

 .חדש המחשב להעברהל, צריבה לקליטור תגו�כ

 :'וחה נעברהה '�אש לישה גקבלת לרכי� דתי ששנ�י

 Windowsל שפתיחה הס� מופיעמ, Windows Vista ערכת מל שהתקנה הסיו�ב • 
Vista. קעברתה וא הפתיחה המס� בסמלי� החדא  ה זמל סל עח�ל .הגדרות ובצי

 .'�Windows בוחה נעברהה 'ת אהפעיל לדיכ

 דיי�ל עוחה נהעברה לישה גקבל לית�נ, סגרה נפתיחה הס� מל שיחש�דו היבת ת�א • 

 .וחה נעברהה ←ערכת מליכ ←זריע ←תוכניות הלכ  ← תחלה ל עחיצהל

 התקנת רשת בבית ובמשרד

 התחברות למתאם רשת

 בל כת אחבר תלא .מחשב ברשת למתאם המחבר לרשת הבל כת אברח :הודעה 

 .קיר בטלפון השקע לרשת הבל כת אחבר תלא .מחשב במודם המחבר לרשתה

 .מחשב הגב ברשת למתא� המחבר לרשת הבל כת אברח 1 

 די כעדינות בותו אשו� מכ� מלאחרו, נקישה במקומו לייכנס שד עכבל הת אכנסה

 .יטב החובר מוא הי כוודאל

 .שת רהתק� לרשת הבל כל ששני הקצה הת אברח 2 
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 1 שת רמתאם לחברמ 2 שת רתקןה

 3 מחשב בשת רמתאם לחברמ 4 שת רבלכ
  

 אשף הגדרת הרשת

 ות� אמנחהה' רשת הגדרת הש�א 'ספקת מMicrosoft Windows הפעלה הערכתמ

 .ט� קמשרד בו אבית בחשבי� מי� בינטרנט איבור חו אדפסותמ, בצי� קיתו� שי�תהלב

Windows XP 

 ל עח� לכ� מלאחרו, קשורתת ←זריע ←תוכניות הלכ ל עצבעה, תחלה ל עח�ל 1 

 .רשת הגדרת הש�א

 .באה ל עח�ל, פתיחה המס�ב 2 

 .שת רצירת יש לבצע ליש שמשימות השימתר ל עח�ל 3 

 ת אפעילה מאינטרנט לשירות יתחבר מה זחשבמ חיבור השיטת בחירהב :הערה 

 .Windows XP SP1 ם עמסופקת המשולבת האש הומתח

 .דרושות ההכנות האת ומשימות השימת רת אשל�ה 4 

 .מס� במוצגות הראותהו הת אבצעו' רשת הגדרת הש�א 'ל אזורח 5 
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Windows Vista 

 .הפעלה הפריט תל שימני הצדו בשתר ל עח� לכ� מלאחר ו תחלה ל עח�ל 1 

  .שיתו� ושת ררכזמ ל עח�ל, שת ריח שדו המס�ב 2 

" לחוטי אתקן הוספתה"לו" דפסת מספתוה" לישורים קם גספק מה זסךמ :הערה 

 ).מינים זםא(

 .שת רו איבור חגדרה ל עח�ל, שיתו� ושת ררכז ממס�ב 3 

 מופיעות ההנחיות הפי לפעל ול� שרשת הבור עיותר במתאימה המשימה בחרב 4 

 .מס�ב

 .שתר חיפוש המונח בהשתמש ותמיכה וזרהע ל אבורע, וס� נידע מקבלתל

 התחברות לאינטרנט

 .ארץ לארץ משתנים מהצעותיהםו) ISP (אינטרנט הירותי שפקיס :הערה 

 פקס .נטינטר אירותי שבספקו, רשת לחיבור בו אמוד� בור� צש יאינטרנט להתחבר לדיכ

 :אינטרנט להתחברות לותר יו אחת אפשרות אציע יאינטרנט הירותיש

 ירות שו אקיי� הטלפו� הו קר� דאינטרנט להירה מישה גמאפשרי�ה, DSL יבוריח • 

 השתמש לזמ� בבו ואינטרנט לישה גקבל לית�נ, DSL יבור ח�ע .סלולרי הטלפו�ה

 .טלפו�ב

 כבלי� הירות שר� דאינטרנט לירהה מישה גמאפשרי�ה, בלי� כוד� מיבוריח • 

 .מקומיה

 לוויזיה טערכת מר� דאינטרנט להירה מישה גמאפשרי�ה, ווייני לוד� מיבוריח • 

 .ווייניתל

 � החיוג ביבורי�ח .לפו� טו קר� דאינטרנט לישה גמאפשרי�ה, חיוג ביבורי�ח • 

 ).וויי� לוא (בלי� כוד� מחיבורי וDSL יבורי חאשר מיטיי� אותר ירבהה

 אינטרנט לישה גמאפשרי�ה, )LAN (קומית מקשורת תרשת בלחוטיי� איבורי�ח • 

 .®Bluetooth לחוטית אקשורת תאמצעותב

 טלפו� הלשקע ומחשב במוד� המחבר ללפו� טו קברח, חיוג בחיבור בשתמש מתה א�א

 וד� מחיבור בו אDSL חיבור בשתמש מתה א�א .אינטרנט לחיבור הגדרת הפני לקירב

 .גדרה הוראות הקבלת לאינטרנט הירותי שספק לנהפ, ווייני לו אבלי�כ
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 הגדרת חיבור האינטרנט

 :תו� נינטרנט אירותי שספק לר� דיצור ק� עינטרנט איבור חהגדיר לדיכ

 .פתוחות התוכניות הכל מצא ופתוחי� הקבצי� הל כת אסגור ומורש 1 

 Windows ל שעבודה השולח�  באינטרנט הירותיש פק סל שסמל הל עעמיי� פח�ל 2 
Vista. 

 .הגדרה הת אהשלי� לדי כמס� במופיעות ההוראות הת אצעב 3 

 יבור חהגדיר לרצונ� ב� או אינטרנט אירותי שפק סל שמל סופיע מא לעבודה השולח� ב�א

 ואמות תשרא, בא הסעי� בפעולות הת אצעב, חר אינטרנט אירותי שפק ס� עינטרנטא

 .ל� שמחשב השתמש מבה שהפעלה הרכתמעל

 ואר דעיותב "סעיף בייןע ,אינטרנט להתחברות בבעיות בתקל נתה אםא :הערה 

 מרות לאינטרנט להתחבר לצליח מינך אםא .64 עמודב" אינטרנט וודםמ, לקטרוניא

 נהפ .לך שאינטרנט הירותי שמתן בפסקה הלה חי כיתכןי, הצלחה באת זתשי עבעברש

 .ותר יאוחר מוב שהתחבר לסה נו אשירות הצב מת אבדוק לדי כאינטרנט הירותי שספקל

 ירותי שקבלת לרשמת נא ליןדי עםא .לך שמשתמש הרטי פת אראש מכןה :הערה 

 .כך בך לסייע לכול יאינטרנט להתחברותה שףא, ינטרנטא

Windows XP 

 .פתוחות התוכניות הכל מצא ופתוחי� הקבצי� הל כת אסגור ומורש 1 

 .Internet Explorer ←תחלה ל עח�ל 2 

 .חדשה ההתקשרות הש�א ופיע מעתכ

 .אינטרנט לתחברה ל עח�ל 3 

 :מתאימה האפשרות הלע ח�ל, בא החלו�ב 4 

 תו� מחרב ל עח�ל, פק סבחור לברצונ� וינטרנט אירותי שפק ס� לי� אדיי� ע�א •

 .ינטרנט אירותי שפקי סל ששימהר

 קליטור תיבלת קא ל�א, אינטרנט הירותי שספק מגדרה הרטי פבר כיבלת ק�א •

 .דני יאופ� בלי שהתקשרות הת אגדרה ל עח�ל, גדרהה

 ספק מקיבלתי שתקליטור בשתמשה ל עח�ל, טורקלי תרשות� בש י�א •

 .ינטרנט אירותיש
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 ).באה (Next ל עח�ל 5 

 ת אצעב, חרתא. 6 שלב למש�ה, דני יאופ� בלי שהתקשרות הת אגדרה חרת ב�א

 .הגדרה הת אהשלי� לדי כמס� במופיעות ההוראותה

 כ� מלאחרו,  ?אינטרנט להתחבר לרצונ� ביצדכ חת תמתאימה האפשרות הל עח�ל 6 

 .באה ל עח�ל

 .אינטרנט הירותי שספק לנהפ, בחור ליבור חוג סאיזה בודע יינך אםא :הערה 

 ת אסיי� לדי כאינטרנט הירותי שפק סדיי�ל ע� לניתנו שהגדרה הפרטי בשתמשה 7 

 .הגדרהה

Windows Vista 

 .פתוחות התוכניות הכל מצא ופתוחי� הקבצי� הל כת אסגור ומורש 1 

 .אינטרנט לתחברה ←בקרה הוחל  ← תחלה ל עח�ל 2 

 .אינטרנט לתחברותה חלו� הופיע מעתכ

 :רצוי החיבור האופ� להתא�ב, יוגח ל עו א) PPPoE (חב רספ ל עח�ל 3 

 בלי� כוד�מ, ווייניל וד�מ, DSL חיבור בהשתמש לרצונ� ב� אחב רספ ל עח�ל •

 .Bluetooth לחוטית אקשורת תוא

 .ISDN ו איוג חמוד� בהשתמש לרצונ� ב� איוגח חרב •

 ספק לנה פו אבחור לי לזורע ל עחץל, בחור ליבור חוג סאיזה בודע יינך אםא :הערה 

 .אינטרנטה ירותיש

 פק סדיי�ל ע� לניתנו שהגדרות הפרטי בהשתמש ומס� במופיעות ההוראות הת אצעב 4 

 .הגדרה הת אסיי� לדי כאינטרנט הירותיש
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 פתרון בעיות

כמה מן החלקים המתוארים בפרק זה ניתנים להחלפה על ידי טכנאי  :התראה 

 .שירות מורשים בלבד ואינם מיועדים להחלפה על ידי הלקוח

 עצות לפתרון בעיות

 :ל� שמחשב בעיות בפתור לנסה תאשר כבאות העצות להתא� בעלפ

 ודא והתקנה הליכי הת אדוקב, צה צהבעיה שפני ללשהו ככיב רסרת הו אוספת ה�א • 

 .ראוי כותק� ההרכיבש

 .ראוי כחובר מההתק� שדאו, ועל פינו איקפי התק� ה�א • 

 ו זודעהה .מדויקת ההודעה הת אעצמ� לשו�ר, מס� הל עגיאה שודעת הופיעה מ�א • 

 .תרו� פבהצעת ועיות באבחו� בטכנית התמיכה האנשי לסייע לשויהע

 .תוכנית התיעוד ביי�ע, תוכנית בגיאה שודעת הופיעה מ�א • 

  עיות סוללה ב

החלף את הסוללה אך  .סוללה חדשה שלא הותקנה כראוי עלולה להתפוצץ :התראה 

ת הסוללות סלק א .ורק בסוללה מסוג דומה או זהה בהתאם להמלצת היצרן

 .המשומשות בהתאם להוראות היצרן

יש לפעול לפי הוראות , לפני התחלת ביצוע השלבים המתוארים בסעיף זה :התראה 

 .מדריך מידע מוצרהבטיחות ב

 

, מחשב הפעלת האחר לשוב ווב שהתארי� ושעה התוני נת אאפס ללי� ע�א – סוללה החלפתה
 חלפתה "אהר (סוללה הת אחל�ה, גויי� שארי� תו אעה שוצגי� מהפעלה המהל� ב� אוא

 חברת לנייהפ "אהר (�Dell לנהפ, ראוי כועלת פא לדיי� עסוללה ה�א ). 153 עמודב" סוללהה

Dell "189 עמודב.( 
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 בעיות כוננים

ות יש לפעול לפי הורא, לפני התחלת ביצוע השלבים המתוארים בסעיף זה :התראה 

 .מדריך מידע מוצרהבטיחות 

 

MICROSOFT י כדאו
® WINDOWS

®
  .כונן הת אזהה מ

Windows XP 

 .לי שמחשבה ל עלח� ותחלה ל עח�ל  •

Windows Vista™ 

 .חשבמ ל עלח� וWindows Vista ל ש תחל החצ� לל עח�ל  •

 גלות לדי כ�ל שירוסו�אנטי הוכנת תאמצעות בלאה מריקה סצעב, רשימה בופיע מינו אכונ� ה�א

 כונ� הת אזהות ל�Windows ממנוע לעתי� ללולי� עירוסי�ו .ירוסי� ולהסירו

 177 עמודב" מערכת הגדרתה "אהר – מערכת הגדרת התוכנית באופשר מכונן הי כדאו

  – כונן הת אדוקב

 .גו� פהמקורי שאפשרות הת אשלול לדי כחר אDVD קליטור תו אקליטורת, קליטו� תכנסה • 

 .מחשב הת אחדש מהפעל ואתחול לניתנת שדיה מסכנה • 

 .185 עמודב" מחשב היקוינ "אהר – דיסק הת או אכונן הת אקהנ

 בדוק את חיבורי הכבלים

 .96 עמודב" ל� שהפעלה הערכת מחזורש "אהר – חומרה העיות בותר פת אפעלה

 הדיסק מDell Diagnostics  תוכנית האבחו�פעלתה "אהר – DELL DIAGNOSTICS ת אפעלה

 .88 עמודב" קשיחה
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 בעיות כונן אופטי

 אינוש, רעש לגרום לעשויות וגילה רופעה תן המהיר האופטי הןכונ הל שנודותת :הערה 

 .DVD- התקליטור בו אתקליטור בו אכונן בגם פל עעידמ

 ל כאל, עולם הרחבי בקיימים השונות הדיסקים התבניות ושונים האזורים האורל :הערה 

 .DVD- הונני ככל בפעלו יDVD- הותריכ

 

 – WINDOWS ל שקול הוצמת עקרת בת אווןכ

 .מס� הל שתחתונה הימנית הבפינה שרמקול המל סל עח�ל • 

 .עלה מלפי כגרירתו וגלילה הרגל סל עחיצה לאמצעות בוגברת מקול הוצמת עי כדאו • 

 .לשה� כסומנות מתיבו תל עחיצה לאמצעות בושתקת מינה אקול הוצמת עי כדאו • 

 .79 עמודב" רמקולי� וול קעיותב "אהר – SUBWOOFER- האת ורמקולים הת אדוקב

  
 CD/DVD-RWבעיות בצריבה לכונן 

 

 .צריבה העת בתוני� נל שציב יצ� רקבל לייב ח�CD/DVD-RW הונ�כ – חרות אוכניות תגורס
  צרוב תטר� בתוכניות הל כת אסגור לסהנ .גיאה שתרחשת, רצ� לפרעה הגרמת נ�א

 .�CD/DVD-RWל

 אה ר– WINDOWS- בהמתנה הצב מת אטלב, CD/DVD-RW תקליטור לצריבה הפניל

 מפתח הילת מבור עיפוש חרו� עו א36 עמודב" �Windows XP בחשמל ריכת ציהול נפשרויותא"

 .חשמל הריכת צל שיהול נצבי מל עדעמי לWindows ל שתמיכה ועזרה במתנהה
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 בעיות כונן קשיח 
 

 – דיסק הדיקת בת אפעלה

Windows XP 

  .לי שמחשבה ל עלח� ותחלה ל עח�ל 1 

 :C קומי מיסקד ל עימני העכבר החצ� לאמצעות בח�ל 2 

 .עת כדיקהב ←י�לכ ←אפייני�מ ל עח�ל 3 

 .תחלה ל עלח�ו שחזר� לנסה וגומי� פקטורי� סרוקס ל עח�ל 4 

Windows Vista 

 .חשבמ ל עלח�ו  תחלה ל עח�ל 1 

 :C קומי מיסקד ל עימני העכבר החצ� לאמצעות בח�ל 2 

 .עת כדיקהב ←לי�כ ←אפייני�מ ל עח�ל 3 

; מש�ה ל עח�ל, מחשב בתערכ מנהל מתה א�א .הופיע לשוי עשתמש משבו� חקרתב חלו�ה

 .רצויה הפעולה בימשי� שדי כל� שמערכת המנהל לנהפ, � כא ל�א

 .מס� במוצגות ההוראות הת אצעב 4 

 .ה זליך הבצע לדי כערכת מנהל מל שרשאות האמצעות בהיכנס לליךע: הערה

 מודם ואינטרנט, בעיות דואר אלקטרוני

 

יש לפעול לפי הוראות , לפני התחלת ביצוע השלבים המתוארים בסעיף זה :התראה

 .מדריך מידע מוצרהבטיחות 

 חובר מוא האשר כועל פינו אמודםה .לבד בנלוגי אלפון טשקע למודם הת אברח :ערהה 

 .יגיטלית דלפונים טרשתל

MICROSOFT OUTLOOK  ל שאבטחה הגדרות הת אדוקב
®

 EXPRESS– כול יינ� א�א 

 :ל� שאלקטרוני הדואר למצורפי� הקבצי� הת אפתוחל

 .בטחהא ←פשרויותא ←לי�כ ל עח�ל, Outlook Express תו�ב 1 

 .סימו� הת אהסיר לדיכ צורפי� מבצי� קאפשר תלא ל עח�ל 2 
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 טלפון הו קיבור חת אדוקב

 טלפון הקע שת אדוקב

 בקיר שטלפון השקע לשירות ימודם הת אברח

  – חר אלפון טקו בשתמשה

 צורת במל סו ארוקה יווית תופיעה משקע הצדל( .במוד� ששקע לחובר מטלפו� הו קי כדאו • 

  ).חברמ

  .מוד� לטלפו� הו קחבר מת אכניס משאתה כנקישה בש חתה אי כדאו • 

  .יוג חצליל לקשבה .לפו� טמכשיר לותו אחבר ומוד� ה� מטלפו� הו קת אתקנ • 

 יאי שפני בגנה התק�ה, קס פכשירמ, שיבו� מגו�כ, וספי� נלפו� טתקני הותפי� שקו ל�א • 

 תה א�א .בקיר שטלפו� השקע לרותשי ימוד� הת אחבר וות� אקו�ע, פצלי� מו אתחמ

 .ותר יצר קבל כסהנ, ותר יו אטרי� מ3 אורכו שכבל בשתמשמ

 – מודם הל שאבחון הלי כת אפעלה

Windows XP 

  .מוד� הוזרע ←תוכניות הל כ←תחלה ל עח�ל 1 

 מי� זינו אמוד� הוזרע .ות� אלפתור ומוד� בעיות בזהות לדי כבמס� שהנחיות הפי לעלפ 2 

 .סוימי�מ מחשבי�ב

Windows Vista 

 .מוד� הבחו� אליכ ←תוכניות הל כ ← תחלה ל עח�ל 1 

 ינו אמוד� הבחו� אליכ .ות� אלפתור ומוד� בעיות בזהות לדי כבמס� שהנחיות הפי לעלפ 2 

 .מחשבי� הכל במי�ז
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 – WINDOWS ם עקשורת תקיים ממודם הי כדאו

Windows XP 

 מוד� ולפו� טפשרויותא ←חרי� אומרה חרכיביו דפסותמ ←בקרה הוחל ←תחלה ל עח�ל 1 

 .וד�מ ←

 די כמוד� לאילתה שצעב ← בחו�א ← אפייני�מ ←ל� שמוד� הל שCOM ציאת יל עח�ל 2 

 .Windows � עקשורת תקיי� מהמוד� שוודאל

 .ראוי כועל פמוד�ה, גובה תקבלות מפקודות הל כ�א

Windows Vista 

 .ודמי�מ ←מוד� ולפו� טפשרויותא ←קול וומרהח ←בקרה הוחל ←  תחלה ל עח�ל 1 

 דיכ מוד� לאילתה שצעב ←בחו�א ←אפייני�מ ←ל� שמוד� הל שCOM ציאת יל עח�ל 2 

 .Windows � עקשורת תקיי� מהמוד� שוודאל

 .ראוי כועל פמוד�ה, גובה תקבלות מפקודות הל כ�א

 אשרכ .ינטרנט אירותי שספק למנוי כצטרפת הי כדאו  – אינטרנט לחובר מתה אי כדאו

 צורה בבוד עאפשרות ה�א .וב� קל עח�ל, תוחה פOutlook Express אלקטרוני הדואר הוכנתת

 ירותי שספק לנהפ, סיועל .אינטרנט להתחבר והסירו לדי כסימ� הל עח�ל, סומנת מקוונת מאל

 .ל� שאינטרנטה
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 הודעות שגיאה

 ל שו אהפעלה הערכת מל שתיעוד ביי�ע, הל� לפורטת מינה אתקלת נבה שהודעה ה�א

 .ופיעה ההודעה האשר כפעלת האותה שתוכניתה

 

 לה אתווי� בשתמש תלא –  |< > "?  / : * \: לכלול את התווים הבאיםלא ניתן שם קובץ ב

 .בצי� קשמותב

A REQUIRED .DLL FILE WAS NOT FOUND )ובץק .DLLתוכניתב – )מצא נא לרוש ד 

 :תוכנית הל שחדש מלהתקנה והסרהל .יוני חוב� קסר חפתוח לנסה מאתהש

Windows XP 

 .תכונות ווכניותת ←וכניות תל שסרה הו אוספהה ←בקרה הוחל ←תחלה ל עח�ל 1 

 .הסיר לרצונ� באותה שתוכנית בחרב 2 

 .תקנה הסרה ל עח�ל 3 

 .תוכנית התיעוד במופיעות ההתקנה הוראותה ביי�ע 4 

Windows Vista 

 .תכונות ווכניותת ←וכניותת ←בקרה החלו  ← תחלה ל עח�ל 1 

 .הסיר לרצונ� באותה שתוכנית בחרב 2 

 .תקנה הסרה ל עח�ל 3 

 .תוכנית התיעוד במופיעות ההתקנה ההוראות ביי�ע 4 

drive letter :\ IS NOT ACCESSIBLE. THE DEVICE IS NOT READY  

 כנסה .דיסק הת אקרוא לכונ� האפשרות בי�א .וכ� מינו אהתק�ה – )גיש נינוא:/ ונן כותא(

 .וב שנסה וכונ� ליסקד

INSERT BOOTABLE MEDIA) קליטור תו אקליטו� תכנסה – )אתחול לניתנת שדיה מכנסה 

 .אתחול לניתני�ש

NON-SYSTEM DISK ERROR) מתקליטו� הת אסרה – )ערכתמ יסק דאינו שיסק דגיאתש � 

 .מחשב הת אחדש מהפעל וכונ�ה
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NOT ENOUGH MEMORY OR RESOURCES. CLOSE SOME PROGRAMS AND TRY AGAIN  

 סה נכן מלאחר ווכניות תספר מגור ס .פעולה ההשלמת לשאבים מו איכרון זי דיןא(

, סוימי� ממקרי�ב .השתמש לרצונ� בבה שתוכנית הת אפתח וחלונות הל כת אגורס –) ניתש

 חילה תפעלה, זה כמקרהב .שאביו מת אשחזר לדי כמחשב הת אחדש מהפעיל לתידרש שיתכ�י

 .השתמש לרצונ� בבה שתוכנית התא

OPERATING SYSTEM NOT FOUND) ברת חל אנהפ – )מצאה נא לפעלה הערכתמ Dell 

 ).189 עמודב" Dell חברת לפנייהה "אהר(

 עיות מקלדתב

 

יש לפעול לפי הוראות , לפני התחלת ביצוע השלבים המתוארים בסעיף זה :התראה

 .מדריך מידע מוצרהבטיחות 

   –ת מקלד הבל כת אדוקב

 .מחשב לראוי כחובר ממקלדת הבל כי כדאו • 

 מתואר כמקלדת הבל כת אחבר וזורח, )106 עמודב " מחשב היבויכ "אהר (מחשב הת אבהכ • 

 .מחשב הת אחדש מפעל הכ� מלאחר ומחשב הל שהתקנה התרשי�ב

 .לויי� בו אגומי� פחוטי� ה� אדוקב; בורי� שו אעוקמי� מיני� פכבל המחבר ב� אדוקב • 
 .מעוקמי� הפיני� הת אישרי

 .מחשב לשירות ימקלדת הת אחבר ומקלדת הל שמאריכי� הכבלי� הת אסרה • 

 .ה בהשתמש לנסה ומחשב לקינה תדתקל מברח – מקלדת הת אדוקב

" מערכת הגדרתה "אהר – מערכת הגדרת התוכנית באופשרות מUSB- הציאות יי כדאו

 )177 עמודב

 .96 עמודב" ל� שהפעלה הערכת מחזורש "אהר – חומרה העיות בותר פת אפעלה
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 בעיות היתקעות ותוכנה

 

יש לפעול לפי הוראות ,  המתוארים בסעיף זהלפני התחלת ביצוע השלבים :התראה

 .מדריך מידע מוצרהבטיחות 

 המחשב אינו מופעל
 

 .חשמל הלשקע ומחשב לראוי כחובר מחשמל הבל כי כדאו

 המחשב מפסיק להגיב

 .תונים נאבד ללול עתהא, הפעלה הערכת מל שיבוי כבצע לצליח מינך אםא :הודעה 

 מקלדת המקשי מחד אל עקשה האמצעות בגובה תקבל לליחצ מינ� א�א – מחשב הת אבהכ

 ניות ש10 ד ע8 מש� בחו� לותו אהחזק והפעלה החצ� לל עח�ל, עכבר הזזת האמצעות בוא

 .מחשב הת אחדש מפעל הכ� מאחרל .מחשב הכיבוי לדע, פחותל

 שהי מפסיקה להגיבתוכנית כל
 

 – תוכנית העולת פתא ייםס

 .זמ� בו ב<Ctrl><Shift><Esc> ל עח�ל 1 

 .ישומי�י ל עח�ל 2 

 .גיבה מאינה שתוכנית הל עח�ל 3 

 .שימה מיי�ס ל עח�ל 4 

 תוכנית כלשהי קורסת באופן חוזר ונשנה

 ו אתקליטון בו אלהן שתיעוד בלולות כוכנות תל שהתקנה הוראותה, לל כדרךב :הערה 

 .קליטורת

 

 ת אהתק� וזור חכ� מלאחר והתקנה הת אסרה, צור� המקרהב – תוכנה התיעוד בייןע

 .תוכניתה
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 תוכנית כלשהי מיועדת לפעול עם גרסה קודמת של מערכת ההפעלה
Microsoft® Windows® 

 

 – יותתוכנ האימות תשף את אפעלה

Windows XP 

 סביבה בעולתה פת אמאפשר שאופ� בוכנית תל שתצורה הת אגדיר מתוכניות האימות תש�א

 .XP אינ� שפעלה הערכות מל שסביבות לדומהה

 .באה ←תוכניות האימות תש�א ←זרי�ע ←תוכניות הלכ ←תחלה ל עח�ל 1 

 .מס� במוצגות ההוראות הת אצעב 2 

Windows Vista 

 סביבה בעולתה פת אמאפשר שאופ� בוכנית תל שתצורה הת אגדיר מניותתוכ האימות תש�א

 .Windows Vista אינ� שפעלה הערכות מל שסביבות לדומהה

 ו זגירסה בותר ישנה יתוכנית בשתמשה ←וכניותת ←בקרה הוחל  ← תחלה ל עח�ל 1 

 . Windows לש

 .באה ל עח�ל, פתיחה המס�ב 2 

 .מס� במוצגות ההוראות הת אצעב 3 

 מופיע מסך כחול מלא
 

 מקלדת המקשי מחד אל עקשה האמצעות בגובה תקבל לצליח מינ� א�א – מחשב הת אבהכ

 ניות ש10 ד ע8 מש� בחו� לותו אהחזק והפעלה החצ� לל עח�ל, עכבר הזזת האמצעות בוא

 .מחשב הת אחדש מפעל הכ� מאחרל .שבמח הכיבוי לדע, פחותל
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 בעיות תוכנה נוספות
 

    – עיות בפתרון לנוגע בידע מקבלת לתוכנה היצרן לנה פו אתוכנה התיעוד בייןע

 .ל� שמחשב במותקנת ההפעלה המערכת לואמת תתוכנה הי כדאו • 

 יי�ע .תוכנה ההפעלת לנדרשות המינימליות החומרה הדרישות בומד על� שמחשב הי כדאו • 

 .ידע מקבל לדי כתוכנה התיעודב

 .ראוי כמוגדרת וותקנת מתוכנית הי כדאו • 

 .תוכנית להתקני� הנהלי מי� בתנגשויות הי� אי כדאו • 

 .תוכנית הת אהתק� וזור חכ� מלאחר והתקנה הת אסרה, צור� המקרהב • 

 גבה את הקבצים שלך ללא דיחוי

התקליטונים או , השתמש בתוכנית לסריקת וירוסים לצורך בדיקת הכונן הקשיח

 התקליטורים

סגור ושמור קבצים פתוחים או תוכניות פתוחות וכבה את המחשב שלך באמצעות 

 .תפריט התחל
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 בעיות בקורא כרטיסי המדיה
 

  – וקצתה אות כונןלא ה

, ונ� כות אוטומטית או לקצה מיאה, מדיה הרטיסי כורא קת אזהה מWindows ערכת מאשרכ

 כונ� ה�א .מערכת הל שאחרי� הפיסיי� הכונני� הל כחרי אבא הלוגי הכונ� היותו העצ�מ

 ות אוטומטית אקצה מינה אWindows, שת רכונ� למופה מפיסיי� הכונני� החרי אבא הלוגיה

  .מדיה הרטיסי כקורא לונ�כ

 :דני יאופ� בונ� כמדיה הרטיסי כקורא להקצות לדיכ

Windows XP 

 .יהולנ חר בכ� מלאחר ולי שמחשבה ל עימני העכבר החצ� לאמצעות בח�ל, תחלה ל עח�ל 1 

  .יסקי� דיהולנ אפשרות בחרב 2 

 .שנות לש יאותה שכונ� הות אל עימני העכבר החצ� לאמצעות בח�ל, שמאלית החלוניתב 3 

 .ונני� כנתיבי וות אינויש חרב 4 

 .מדיה הרטיסי כורא קבור עחדשה הכונ� האות בחרב, נפתחת הרשימה התו�מ 5 

 .חירת� בת אאשר לדי כישורא ל עח�ל 6 

Windows Vista 

 חר בכ� מלאחרו לי שמחשבה ל עימני העכבר החצ� לאמצעות בח�ל,  תחלה ל עח�ל 1 

 .יהולנ

 .מש�ה ל עח�ל, תבקש ת�א 2 

 .יסקי� דיהול בנבחר ואחסו� הובייקט את ארחבה ל עח�ל 3 

 .שנות לש יאותה שכונ� הות אל עימני העכבר החצ� לאמצעות בח�ל, שמאלית החלוניתב 4 

 .ונני� כנתיבי וות אינויש חרב 5 

 .נהש ל עח�ל 6 

 .מדיה הרטיסי כורא קבור עחדשה הכונ� האות בחרב, נפתחת הרשימה התו�מ 7 

 .חירת� בת אאשר לדי כישורא ל עח�ל 8 

 .ה זליך הבצע לדי כערכת מנהל מל שרשאות האמצעות בהיכנס לליךע: הערה

 ארבעת מחד אלכ .חובר מוא האשר כק רמופה מכונן כופיע ממדיה הרטיסי כוראק: הערה

 םא .לשהי כדיה מותקנת מא לם אםג, כונן למופה ממדיה הרטיסי כורא קל שחריציםה

 הכניס לתבקשת, דיה מו בוכנסת מא לאשר כמדיה הרטיסי כקורא לישה גהשיגל נסהת

  .דיהמ

 – מין זינו אFlexBay תקןה

 אשר כק רופיעה משרא, מי� זלא לFlexBay ת אהפו� לאפשרות היימת ק�BIOS ההגדרותב

 וא ה� אדוקב, ועל פינו אול�א, יסית פותק� מ�FlexBay התק� ה�א .FlexBay תק� הותק�מ

 .�BIOS ההגדרות בופשראמ
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 בעיות זיכרון 

 

יש לפעול לפי הוראות , לפני התחלת ביצוע השלבים המתוארים בסעיף זה :התראה

 .מדריך מידע מוצרהבטיחות 

 

 – ספיק מאינו שיכרון זדבר בודעה היבלת קםא

 בדוק לדיכ, שתמש מינ� אבה� שחותתו פתוכניות מצא ולשה� כתוחי� פבצי� קסגור ומורש • 

 .בעיה הת אותרות פלה אעולות פ�א

, צור� המקרהב .מינימליות הזיכרו� הרישות דל ערטי� פקבל לדי כתוכנה התיעוד ביי�ע • 

 ).116 עמודב" יכרו� זהתקנת לנחיותה "אהר (וס� ניכרו� זתק�ה

 קיי� מהמחשב שוודא לדיכ) 117 עמודב" יכרו� זתקנתה "אהר (זיכרו� הודולי מת אפסא • 

 .זיכרו� ה� עספקת מקשורתת

 ).88 עמודב" Dell Diagnosticsתוכנית האבחו�  "אהר (Dell Diagnostics ת אפעלה • 

 – זיכרון בקשורות הוספות נבעיות בתקל נתה אםא

 קיי� מהמחשב שוודא לדיכ) 117 עמודב" יכרו� זתקנתה "אהר (זיכרו� הודולי מת אפסא • 

 .זיכרו� ה� עספקת מקשורתת

  עמודב" יכרו� זתקנתה "אהר (זיכרו� ההתקנת לנוגעות ההנחיות הפי לועל פתה אי כדאו • 

117.( 

 די יל ענתמ� הזיכרו� הוג סודות אוס� נמידעל .DDR2 סוג מזיכרו� בומ� תל� שמחשבה • 

 .171 עמודב" יכרו�ז "אהר, ל� שמחשבה

 ).88 עמודב " Dell Diagnosticsנית האבחו�  תוכ "אהר (Dell Diagnostics ת אפעלה • 
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 עיות עכברב

 

יש לפעול לפי הוראות , לפני התחלת ביצוע השלבים המתוארים בסעיף זה :התראה

 .מדריך מידע מוצרהבטיחות 

 

 .עכבר היקוי נהוראות ל186 עמודב" כברעה "אהר – עכבר הת אקהנ

 – רעכב הבל כת אדוקב

 .מחשב לשירות יעכבר הת אחברו, יימי� ק�א, עכבר הל שאריכי� מבלי� כסרה 1 

 .מחשב הל שהתקנה התרשי� במתואר כעכבר הבל כת אחבר וזורח 2 

 – מחשב הת אחדש מפעלה

 .תחלה פריט תת אהציג לדי כ<Ctrl><Esc> ל עמנית זו בח�ל 1 

 Turn Off ו אShut down ת אסמ� לדי כמקלדת הל שחצי� הקשי מל עח�ל, u קלדה 2 

 .>Enter <ל עח� לכ� מלאחרו) יבויכ(

 .מחשב הל שהתקנה התרשי� במתואר כעכבר הבל כת אחבר וזורח, מחשב היבוי כאחרל 3 

 .מחשב הת אפעלה 4 

" מערכת הגדרתה "אהר – מערכת הגדרת התוכנית באופשרות מUSB- הציאות יי כדאו

 .177 עמודב

 .ו בהשתמש לנסה ומחשב לקי� תכבר עברח – עכבר הת אדוקב

 – עכבר הגדרות הת אדוקב

Windows XP 

 .כברע ←בקרה הוחל ←תחלה ל עח�ל 1 

 .צור� הפי להגדרות הת אתא�ה 2 

Windows Vista 

 .כברע ←קול וומרהח ←בקרה הוחל←   תחלה ל עח�ל 1 

 .צור� הפי להגדרות הת אתא�ה 2 
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 של ותקני� הנהלי מל שחדש מתקנהה "אהר – עכבר הל שהתקן הנהל מת אחדש מתקןה

 .90 עמודב" ירות שוכניותת

 .96 עמודב" ל� שהפעלה הערכת מחזורש "אהר – חומרה העיות בותר פת אפעלה

 עיות רשת ב

 

יש לפעול לפי הוראות , לפני התחלת ביצוע השלבים המתוארים בסעיף זה :התראה

 .מדריך מידע מוצרהבטיחות 

 

 בחלק שרשת המחבר לראוי כחובר מרשת הבל כי כדאו – רשת הבל כחבר מת אדוקב

 .רשת ההתק� לו ארשת הליציאת ומחשב הל שאחוריה

 אל, בויה כקישור הקינות תורת נ�א – מחשב הל שאחורי הבחלק שרשת הורות נת אדוקב

 אהר, רשת הורות נל שתיאורל .מקומו לרשת הבל כת אחזרה .שת רקשורת תל כתקיימתמ

 .174 עמודב" נורות וקדי�פ"

 .הפעל מחדש את המחשב והיכנס שוב לרשת

, ועלת פרשת הכי וכונות נל� שרשת ההגדרות שוודא לדיכ – לך שרשת הגדרות הת אדוקב

 .רשת הת אהגדיר שאד� לו ארשת המנהל לנהפ

 .96 עמודב" ל� שהפעלה הערכת מחזורש "אהר – חומרה העיות בותר פת אפעלה
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 בעיות אספקת מתח

 

יש לפעול לפי הוראות , לפני התחלת ביצוע השלבים המתוארים בסעיף זה :התראה

 .מדריך מידע מוצרהבטיחות 

 

 .תח מקבל מאינו שו אבוי כמחשבה – בויה כהפעלה הורית נאשרכ

 .חשמל הלשקע ומחשב הל שאחורי הבחלק שמתח המחבר לראוי כמתח הבל כת אברח • 

 שקעי� הוח לכי ושמל חשקע לחובר משקעי� הוח לי כדאו, קעי� שלוח לחובר ממחשב ה�א • 

 י כוודא לדי כלשה� כאריכי� מכבלי� וקעי� שוחותל, תח מגנת התקני הקו� ע� כמוכ .ועלפ

 .ראוי כדלק נמחשבה

 .ורה נגו�כ, חר אתק� העזרת בדיקתו באמצעות בועל פחשמל הקע שי כדאו • 

" נוריות הפעלה "אהר – גיב מינו אהמחשב ובוע קחול כאור בוארת מהפעלה הורית נםא

 .83 עמודב

 מקשי מחד אל עקשה .מתנה המצב במחשבה – כחול בהבהבת מהפעלה הורית נאשרכ

 .רגילה הפעולה הת אחדש לדי כלההפע החצ� לל עח� לו אעכבר הת אזזה, מקלדתה

 – נימי פהתקן בקלה תו אתח מעייתב .ציב יתום כאור בוארת מהפעלה הורית נאשרכ

 וח לכיביר "אהר (מערכת הלוח לראוי כחוברמ) 12V (ולט ו12 ל שמתח החבר מי כדאו • 

 ).110 עמודב" מערכתה

 כיביר "אהר (מערכת הלוח לראוי כחוברי� מקדמי הלוח הכבל וראשי המתח הבל כי כדאו • 

 ).110 עמודב" מערכת הוחל

 קלה תיש שיתכ�י; שמלי חר� זקבל ממחשבה – כתום בהבהבת מהפעלה הורית נאשרכ

 .ראוי כותק� מינו ארכיבי� האחד שו ארכיבב

 ).115 עמודב" יכרו�ז "אהר (ות� אהתק� וזור חכ� מלאחר וזיכרו� הודולי מת אסרה • 

 ).119 עמודב" רטיסי�כ "אהר (ות� אהתק� וזור חכ� מלאחרו לשה� כרטיסי� כסרה • 

 רטיס כסרתה" אהר (ותו אהתק� וזור חכ� מלאחרו, יי� ק�א, גרפי הכרטיס הת אסרה • 

PCI/PCI Express "125 עמודב.( 
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 :הפרעות לפשריי� אורמי� גספר מהל�ל – פרעות הטלב

 .עכבר וקלדתמ, תח מל שאריכי� מבלי�כ • 

 .חד אקעי� שלוח בדי מי�ב רתקני�ה • 

 .חיד ישמל חשקע לחוברי� מקעי� שוחות לספרמ • 

 בעיות מדפסת

 

יש לפעול לפי הוראות , לפני התחלת ביצוע השלבים המתוארים בסעיף זה :התראה

 .מדריך מידע מוצרהבטיחות 

 .מדפסת היצרן לנהפ, לך שמדפסת הבור עכני טסיוע לקוק זתה אםא :הערה 

 

 .עיות בפתרו� ותקנה הל עמידע למדפסת היעוד תאהר – מדפסת התיעוד בייןע

 .ודא כי המדפסת פועלת

 – מדפסת הל שכבלים היבורי חת אדוקב

 .כבלי� היבור חל עידע מקבלת למדפסת התיעוד ביי�ע • 

 " דפסת מתקנתה "אהר (למחשב ומדפסת לראוי כחוברי� ממדפסת הבלי כי כדאו • 

 ).24 עמודב

, חר אתק� העזרת בדיקתו באמצעות בועל פחשמל הקע שי כדאו – חשמל הקע שת אדוקב

 .ורה נגו�כ
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 – WINDOWS די יל עזוהה ממדפסת הי כדאו

Windows XP 

 מדפסות הת אצגה ←חרי� אומרה חרכיבי ודפסותמ ←בקרה הוחל ←תחלה ל עח�ל 1 

 .מותקנות הפקס הדפסות מאת ורגילותה

 .ימני העכבר החצ� לאמצעות במדפסת המל סל עח�ל, רשימה בופיעה ממדפסת ה�א 2 

 יציאות לדפסה הגדרה הי כדאו, קבילית מדפסת מבורע .ציאותי ←אפייני�מ ל עח�ל 3 

 יציאות לדפסה הגדרה הי כדאו, USB דפסת מבורע .)דפסת מציאתי (LPT1 יאה :באותה

 .USB יאה :באותה

Windows Vista 

 .דפסתמ ←קול וומרהח ←בקרה הוחל  ← תחלה ל עח�ל 1 

 .ימני העכבר החצ� לאמצעות במדפסת המל סל עח�ל, רשימה בופיעה ממדפסת ה�א 2 

 .ציאותי ל עלח� ואפייני�מ ל עח�ל 3 

 .�צור הפי להגדרות הת אתא�ה 4 

 תיעוד במופיעות ההוראות ביי�ע – מדפסת הל שהתקן הנהל מת אחדש מתקןה

 .מדפסתה

 בעיות סורק

 

יש לפעול לפי הוראות , לפני התחלת ביצוע השלבים המתוארים בסעיף זה :התראה

 .מדריך מידע מוצרהבטיחות 

 .סורק היצרן לנהפ, לך שסורק הבור עכני טסיוע לקוק זתה אםא :הערה 

 

 .עיות בפתרו� ותקנה הל עמידע לסורק היעוד תאהר – סורק התיעוד בייןע

 לחצ� בו אלשונית בצויד מוא ה�א, עול נינו אל� שסורק הי כדאו – סורק העילת נת אחררש

 .עילהנ

 .הפעל מחדש את המחשב ונסה שוב את הסורק
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    – כבלים היבורי חת אדוקב

 .כבלי� היבור חל עידע מקבלת לסורק התיעוד ביי�ע • 

 .למחשב וסורק לראוי כחוברי� מסורק הבלי כי כדאו • 

  – Microsoft WINDOWS די יל עזוהה מסורק הי כדאו

Windows XP 

 .מצלמות וורקי�ס ←חרי� אומרה חרכיבי ותדפסומ ←בקרה הוחל ←תחלה ל עח�ל 1 

 .סורק הת אזהה מWindows, ופיע מל� שסורק ה�א 2 

Windows Vista 

 .מצלמות וורקי�ס ←קול וומרהח ←בקרה הוחל  ← תחלה ל עח�ל 1 

  .סורק הת אזהה מWindows, ופיע מל� שסורק ה�א 2 

 .סורק היעוד תאהר, תקנה ההוראותל – סורקה ל שהתקן הנהל מת אחדש מתקןה

 בעיות קול ורמקולים

 

יש לפעול לפי הוראות , לפני התחלת ביצוע השלבים המתוארים בסעיף זה :התראה

 .מדריך מידע מוצר הבטיחות

 לא בוקע קול מהרמקולים

 וצמת עגדרת הני פל עדיפות עש יקול הבקרתל, סוימים מMP3 גני נל שמקרהב :הערה 

 יתיב כו אנמכת הא לי כדאו, MP3 תבנית בשירים לקשבת הםא .Windows ל שקולה

 .נגן הל שקול הוצמת עתא

 

 התקנה התרשי� במתואר כחוברי� מרמקולי� הי כדאו – רמקולים הבלי כיבורי חת אדוקב

 .כרטיס לחוברי� מרמקולי� הי כדאו, ול קרטיס ככשת ר�א .רמקולי� למצור�ה

" מערכת הגדרתה "אהר – BIOS- הגדרת התוכנית באופשר מנכון השמע התרון פי כדאו

 .177 עמודב

 �א .רמקולי� למצור� ההתקנה הרשי� תאהר – ועלים פהרמקולים וSUBWOOFER- הי כדאו

 הטרבל ובס הלילי צאת וקול הוצמת עת אוונ�כ, ול קוצמת עפקדי בצוידי� מל� שרמקולי�ה

 .יוות עמנוע לדיכ



 

 פתרון בעיות        |80

 רמקול המל סל עפולה כחיצה לח� לו אח�ל – WINDOWS ל שקול הוצמת עקרת בת אווןכ

 .ושתק מינו אקול הכי ווגברת מקול הוצמת עי כדאו .מס� הל שתחתונה הימנית הבפינהש

 אשר כמי� זבלתי לוטומטית אופ� הרמקולי� הולק – אוזניות המחבר מאוזניות הת אתקנ

 .מחשב הל שקדמי הבלוח שאוזניות המחבר לחוברת מאוזניותה

, חר אתק� העזרת בדיקתו באמצעות בועל פחשמל הקע שי כדאו – חשמל הקע שת אדוקב

 .ורה נגו�כ

 דיכ, סמו� בנמצאי� שלוג� הורות נו איאו� נורותנ, אווררי� מבהכ – פשריות אפרעות הטלב

 .פשריות אפרעות הבדוקל

 נהלי מל שדנית י חוזרתתקנהה "אהר – קול הרטיס כל שהתקן הנהל מת אחדש מתקןה

 .95 עמודב" תקני�ה

 .96 עמודב" ל� שהפעלה הערכת מחזורש "אהר – חומרה העיות בותר פת אפעלה

 לא בוקע קול מהאוזניות
 

 חבר מתו� לראוי כוכנס מאוזניות הבל כי כדאו – אוזניות הבל כל שחיבור הת אדוקב

 ).15 עמודב" מחשב הל עלפני� מבטמ "אהר (אוזניותה

 בפינה שרמקול המל סל עעמיי� פח� לו אח�ל – WINDOWS ל שלקו הוצמת עקרת בת אווןכ

 .ושתק מינו אקול הכי ווגברת מקול הוצמת עי כדאו .מס� הל שתחתונה הימניתה

" מערכת הגדרתה "אהר – BIOS- הגדרת התוכנית באופשר מנכון השמע התרון פי כדאו

 .177 עמודב
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 בעיות וידאו וצגים

 

יש לפעול לפי הוראות , השלבים המתוארים בסעיף זהלפני התחלת ביצוע  :התראה

 .מדריך מידע מוצרהבטיחות 

 .צג התיעוד בייןע, עיות בתרון פל שנהלים הל עמידעל :הערה 

 כאשר המסך ריק
 

 – צג הבל כל שחיבור הת אדוקב

 .מחשב הל שהתקנה התרשי� במתואר כצג הבל כת אחבר וזורח • 

 ווידאו המחבר ללא וכרטיס לחובר מצג הבל כי כדאו, ופציונלי אידאו ורטיס כותק� מ�א

 .מערכת הבלוחש

 ל שירושופ, בעיה הת אותרת פכבל ההסרת ורפי גרטיס כל שארי� מכבל בשתמש מתה א�א • 

 .גו� פכבל הי כברד

 .גו� פחשמל הבל כ� אקבוע לדי כצג השל ומחשב הל שחשמל הבלי כי� בחל�ה • 

 ופעה ת� הגי� צכבלי בסרי� חיני�פ( .בורי� שו אעוקמי� מיני� פיימי� קמחבר ב� אדוקב • 

 ).גילהר

 וודא לדי כצ�לח הל עיטב הח�ל, בויה כהפעלה הורת נ�א – צג הל שהפעלה הורת נת אדוקב

 הפעלה הורת נ�א .צג לתח מספקת אשי, הבהבת מו אוארת מהפעלה הורת נ�א .ולק דהצגש

 .עכבר הת אזז הו אמקלדת המקשי מחד אל עח�ל, הבהבתמ

, חר אתק� העזרת בדיקתו באמצעות בועל פחשמל הקע שי כדאו – חשמל הקע שת אדוקב

 .ורה נגו�כ

 .83 עמודב" הפעלה הותורינ "אהר – אבחון הורות נת אדוקב
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 כאשר יש קושי לקרוא את המסך
 

, הבהירות וניגודיות הכוונו� לנוגע בהוראות לצג התיעוד ביי�ע – צג הגדרות הת אדוקב

 .לו שעצמית הבדיקה ההפעלת וצג הלש) יותמגנט הטרולנ (מגנטיזציהד

 דאו, subwoofer וללת כל� שרמקולי� הערכת מ�א – צג הן מSUBWOOFER- הת ארחקה

 .צג ה� מפחותמ ל" ס60 ל שמרחק במצא נהואש

 התקני� ולוג� הורותנ, יאו� נורותנ, אווררי�מ – יצוניים חתח ממקורות מצג הת ארחקה

 פרעה הבדוק לדי כמוכי� סתקני� הבהכ .רצד למס� התמונת לגרו� ללולי� עחרי� אשמליי�ח

 .פשריתא

 .סובב את הצג כדי למנוע השתקפות של אור שמש והפרעה אפשרית

 – WINDOWS ל שתצוגה הגדרות הת אווןכ

Windows XP 

 .ושא נערכות וראהמ ←בקרה הוחל ←תחלה ל עח�ל 1 

 .צוגהתה מל סל עח� לו אשנות לברצונ� שאזור הל עח�ל 2 

 .ס� מרזולוציית ובע ציכותא בור עונות שגדרות הסהנ 3 

Windows Vista 

 .צוגה תגדרותה ←ישית אתאמהה ←קול וומרהח ←בקרה הוחל  ← תחלה ל עח�ל 1 

 .צור� הפי לצבעי�ה ורזולוציה הגדרות הת אתא�ה 2 
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 כלים לפתרון בעיות

 נוריות הפעלה

 

יש לפעול לפי הוראות , לפני התחלת ביצוע השלבים המתוארים בסעיף זה :התראה

 .מדריך מידע מוצרהבטיחות ב

 ו אמהבהבת ווארת ממחשב החזית בממוקמתה) בעי� צשני בLED (הפעלה החצ� לורתנ

 :וני� שמצבי� לאותכ, ציב יאור באירהמ

 .תח מקבל מאינו שו אבוי כמחשבה, בויה כההפעל הורת נאשרכ • 

 לשקע ומחשב הל שאחורי הבחלק שמתח המחבר לראוי כמתח הבל כת אברח –

 .חשמלה

 כי ושמל חשקע לחובר משקעי� הוח לי כדאו, קעי� שלוח לחובר ממחשב ה�א –

 כבלי� וקעי� שוחותל, תח מגנת התקני הקו� ע� כמוכ .ועל פשקעי� הוחל

 .ראוי כדלק נמחשב הי כוודא ליד כלשה� כאריכי�מ

 .ורה נגו�כ, חר אתק� העזרת בדיקתו באמצעות בועל פחשמל הקע שי כדאו –

 :גיב מינו אהמחשב ובוע קחול כאור בוארת מהפעלה הורת נ�א • 

 .מופעל וחובר מצג הי כדאו –

 .83 עמודב" הפעלה הוריותנ "אהר, מופעל וחובר מצג ה�א –

 מקשי מחד אל עקשה .מתנה המצב במחשבה, כחול בהבהבת מהפעלה הורת נ�א • 

 .רגילה הפעולה הת אחדש לדי כהפעלה החצ� לל עח� לו אעכבר הת אזזה, מקלדתה
  :גיב מינו אהמחשב וחול כאור בוארת מהפעלה הורת נ�א

  .מופעל וחובר מצג הי כדאו –

 .83 עמודב" הפעלה הוריותנ "אהר, מופעל וחובר מצג ה�א –
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 באחד שיתכ�י; שמלי חתח מקבל ממחשבה, כתו� בהבהבת מהפעלהה ורת נ�א • 

 .ראוי כותק� מינו אהוא שו אקלה תש ירכיבי�ה

 " יכרו�ז "אהר (ות� אהתק� וזור חכ� מלאחר וזיכרו� הודולי מת אסרה –

 ).115 עמודב

 " רטיסי�כ "אהר (ות� אהתק� וזור חכ� מלאחר ולשה� כרטיסי� כסרה –

 ).119 עמודב

 " רטיסי�כ "אהר (ותו אהתק� וזור חכ� מלאחר וגרפי הכרטיס הת אסרה –

 ).119 עמודב

 ו אמתח האספקת בעיה ביש שיתכ�י, ציב יתו� כאור בוארת מהפעלה הורת נ�א • 

 .ראוי כועל פינו אנימי פהתק�ש

 וח לכיביר "אהר (מערכת הלוח לראוי כחוברי� מחשמל הבלי כל כי כדאו –

 ).110 עמודב" מערכתה

 מערכת הלוח לראוי כחוברי� מקדמי הלוח הכבל וראשי המתח הבל כי כאדו –

 ).110 עמודב" מערכת הוח לכיביר "אהר(

 קודי צפצוף

 הציג לכול יינו אצג ה�א, הפעלה המהל� בפצופי� צדרת סהשמיע לשויע ל� שמחשבה

 ודק .עיה בזההמ, פצו� צוד קש� במכונהה, פצופי� צל שו זדרהס .עיות בו אגיאותש

 יידע מה זפצו� צודק .צמ� על עחוזרי� הצרי� קפצופי� צלושה שולל כחד אפשרי אפצו�צ

 .א� הוח לל שפשרי אכשל בתקל נמחשב הי כות�א

 :הפעלה המהל� בצפצ� מל� שמחשב ה�א

  .צפצו� הוד קהו מתובכ 1 

 ).88 עמודב" Dell Diagnosticsתוכנית האבחו�  "אהר (Dell Diagnostics ת אפעלה 2 
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קוד  תיאור פתרון אפשרי

צפצופים (

קצרים 

 )חוזרים

 .�BIOS בchecksum בדיקת בשלכ .Dell חברת לנהפ
 .א� הלוח בפשרי אשלכ

1 

 ו איכרו� זודולי מני שצל� אי�ותקנ מ�א

 חד את אחדש מתק�ה, ות� אסרה, ותרי

) 117 עמודב" יכרו� זתקנתה "אהר (מודולי�ה

 לה עמחשב ה�א .מחשב הת אוב שהפעלו

 .נוס� המודול הת אחדש מתק�ה, קי� תאופ�ב
 ירעה אבו שמודול הת אתאתר שד ע� כמש�ה

 ל כת אהצלחה בתתקי� שד עו אתקלהה

 .מודולי�ה

 הה זסוג מקי� תיכרו� זל� שמחשב ב�תקה

 " יכרו� זתקנתה "אהר (מי� זוא ה�א

 ).117 עמודב

 .Dell חברת לנהפ, משכת נבעיה ה�א

 2 יכרו� זל שודולי� מלל כותרו אאל

 3 א� הלוח בפשרי אשלכ .Dell חברת לנהפ

 גבי ליוחדות מרישות דיימות קא לי כדאו

 אהר (יכרו� זחברימ/יכרו� זודולי מיקו�מ

 ).116 עמודב" יכרו� זהתקנת לנחיותה"

 כ� אהתקנת שזיכרו� הודולי מי כדאו

 נחיותה "אהר (ל� שמחשב לואמי�ת

 ).116 עמודב" יכרו� זהתקנתל

 .Dell חברת לנהפ, משכת נבעיה ה�א

 �RAM. 4 לריבהצ/קריאה בשלכ

" סוללה החלפתה "אהר (סוללה הת אחל�ה

 ).153 עמודב

 .Dell תחבר לנהפ, משכת נבעיה ה�א

 פשרי אשלכ .מת אמ� זשעו� בשלכ

 .א� הלוח בו אסוללהב

5 

 6 ידאו וBIOS בדיקת בשלכ .Dell חברת לנהפ

 CPU 7 טמו� מבדיקת בשלכ .Dell חברת לנהפ
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 הודעות מערכת

 הפעלה הערכת מל שתיעוד בייןע, הלן לפורטת מינה אתתקל נבה שהודעה הםא :הערה 

 .ופיעה ההודעה האשר כפעלת האותה שתוכנית הל שוא

 

ALERT! PREVIOUS ATTEMPTS AT BOOTING THIS SYSTEM HAVE FAILED AT 

CHECKPOINT [NNNN]. FOR HELP IN RESOLVING THIS PROBLEM, PLEASE NOTE THIS 

CHECKPOINT AND CONTACT DELL TECHNICAL SUPPORT )ודמים קיסיונותנ! תראהה 

 הי מייןצ, בעיה הפתרון בסיועל ].[NNNN ביקורת הנקודת בכשלו נמערכת הת אאתחלל

 גרת שת אהשלי� לצליח הא למחשבה – )DELL ל שטכנית התמיכה לפנה וביקורת הקודתנ

 " Dell ברתח לנייהפ "אהר, עזרהל .גיאה שותה אגי�ב, רציפות בעמי� פלוש שאתחולה

 .189 עמודב

CMOS CHECKSUM ERROR )בדיקת בגיאהש checksumב -CMOS( – לוח בפשרי אשלכ 

" סוללה החלפתה "אהר (סוללה הת אחל�ה ).RTC (מת אמ� זעו� של שלשה חוללה סו אא�ה

 .189 עמודב" Dell חברת לנייהפ "אהר, עזרהל ).153 עמודב

CPU FAN FAILURE )המאוורר בשלכ -CPU( –  המאוורר בשלכ �CPU. האוורר מת אחל�ה �

CPU. 159 עמודב" ימו� חונע מו�ג/מעבד לקירור האוורר מ שלכלולמה הסרת "אהר. 

DISKETTE DRIVE 0 SEEK FAILURE )אחד שיתכ�י – )0 תקליטונים הונן כאיתור בשלכ 

 יבוריח ת אדוקב .חומרה התצורת לואמי� תינ� אמחשב הצורת תפרטי שוא, ופ� רכבלי�ה

 .189 עמודב" Dell חברת לנייהפ "אהר, עזרהל .כבלי�ה

DISKETTE READ FAILURE )אחד שוא, גו� פהתקליטו� שיתכ�י – )תקליטון הקריאת בשלכ 

 .ופ� רכבלי� החיבורי מחד א� אבדוק ותקליטו� הת אחל�ה .ופ� רכבלי�ה

HARD-DISK DRIVE FAILURE )קשיח הדיסק הכונ� ביפשר אשלכ – )קשיח הדיסק הכונן בשלכ 

" Dell חברת לנייהפ "אהר, עזרהל .שיחי� קונני� כחל� הו אבלי� כדוקב .HDD POST מהל�ב

 .189 עמודב

HARD-DISK DRIVE FAILURE )דיסק הכונ� בפשרי אשלכ .)קשיח הדיסק הונן כקריאת בשלכ 

" Dell רתחב לנייהפ "אהר, עזרהל .קשיח הדיסק הונ� כל שאתחול הדיקת במהל� בקשיחה

 .189 עמודב



 

 87   | כלים לפתרון בעיות    

KEYBOARD FAILURE )עיותב "אהר .ופ� רמקלדת הכבל שו אמקלדת בשלכ – )קלדת משלכ 

 .68 עמודב" קלדתמ

NO BOOT DEVICE AVAILABLE )כונ� באתחול לניתנת שחיצה מי�א – )אתחול למין זתקן היןא 

 ונ� כו איחקש הכונ� הבלכ, תקליטוני� הכונ� באתחול לנית� שקליטו� תי�א, קשיחה

  .אתחול לנית� שתק� היי� קלא שו אופ� רתקליטוני�ה

 נית� שקליטו� תמצא נכונ� בי כדאו, ל� שאתחול התק� הוא התקליטוני� הונ� כ�א •

 .אתחולל

 ותק� מכונ� הכי וחוברי� מכבלי� הי כדאו, ל� שאתחול התק� הוא הקשיח הכונ� ה�א •

 .תחול אהתק� כמחולק וראויכ

 הגדרת לכניסהה "אהר .כוני� נאתחול הצ� ררטי פי כודא ומערכת הותהגדר ליכנסה •

 .177 עמודב" מערכתה

NO TIMER TICK INTERRUPT )אחד בקלה תיש שיתכ�י – )מן זוצב קתקתוק לסיקה פיןא 

 .189 עמודב" Dell חברת לנייהפ "אהר, עזרהל .א� הלוח בשל כו אמערכת הוח לשבבימ

NON-SYSTEM DISK ERROR )תקליטו� הת אחל�ה – )ערכת מיסק דאינו שיסק דיאתגש 

 A כונ� מתקליטו� הת אוצא הוא, אתחול ליתנת נשר אפעלה הערכת מו ביש שחר אתקליטו�ב
 .מחשב הת אחדש מהפעלו

NOT A BOOT DISKETTE )אתחול לנית� שקליטו� תכנסה – )תחול אקליטון תינו אתקליטוןה 

 .ל� שמחשב הת אהפעלו

USB OVER CURRENT ERROR )בתר יתח מגיאתש -USB( – התק� הת אתקנ �USB. 
 .�USB התק� הבור עיצוני חתח ממקור בשתמשה

NOTICE – HARD DRIVE SELF MONITORING SYSTEM HAS REPORTED THAT A 

PARAMETER HAS EXCEEDED ITS NORMAL OPERATING RANGE. DELL RECOMMENDS 

THAT YOU BACK UP YOUR DATA REGULARLY. A PARAMETER OUT OF RANGE MAY OR 

MAY NOT INDICATE A POTENTIAL HARD DRIVE PROBLEM. )ניטור הערכתמ – ודעהה 

 Dell. לו שרגיל הפעולה הטווח מרג חפרמטרים החד אי כיווחה דקשיח הכונן הל שעצמיה

 ל עהעיד לשוי עטווח לוץח מנמצא שרמטרפ. גרתי שאופן בתוניך נת אגבה תי כמליצהמ

  – )קשיח הכונן בפשרית אעיהב

 מינה זלא להפכה לו או זכונה תהפעיל לית�נ .קשיח הכונ� בפשרי אשל כו אS.M.A.R.T גיאתש

 .�BIOS ההגדרותב
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 Dell Diagnosticsתוכנית האבחון 

 

 וראות הפי לפעול לשי, ה זסעיף במתוארים השלבים היצוע בתחלת הפניל :התראה

 .מדריך מידע מוצר בבטיחותה

 Dell Diagnostics- בהשתמש לתימ

"  היתקעות תוכנהעיותב "בסעי� שבדיקות הת אצעב, מחשב בבעיה בתקל נתה א�א

 Dell חברת לתקשר מאתה שפני לDell Diagnostics אבחו� הוכנת תת אהר� ו69 עמודב

 .כנית טמיכה תקבלתל

 .קהבדי החילת תפני ללה אליכי� ההדפיס לומל�מ

 .™Dell מחשבי ברק וך אועלת פDell Diagnostics תוכניתה :הודעה 

 היה תלא שייתכן וופציונלית איא השירות התוכניות והתקנים הנהלי מדייתמ :הערה 

 .לך שמחשב לצורפתמ

 י כודא ו177 עמודב" מערכת הגדרותה "אהר, ל� שמחשב הל שתצורה הרטי פבדיקתל

 .עיל פהוא ומערכת הגדרת התוכנית בופיע מבדוק לרצונ� באותו שהתק�ה

 התקני� הנהלי מדיית מתו� מו אל� שקשיח הכונ� ה� מDell Diagnostics ת אפעלה

  .שירות התוכניותו

  מהדיסק הקשיחDell Diagnosticsהפעלת תוכנית האבחון 

 לאבחו� בכונ� כלי עזר של נסתרתמחיצה ממוקמת על גבי  Dell Diagnosticsתוכנית ה

 . של�הקשיח

 " Dell חברת לנייהפ "אהר, סך ממונת תהציג לכול יינו אלך שמחשב הםא :הערה 

 .189 עמודב

 .קינה תצורה בועל פוא הי כ� לדוע ישר אשמלי חשקע לחובר ממחשב הי כדאו 1 

 .ל� שמחשב התא) חדש מפעל הוא( דלקה 2 
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™DELL ל שלוגו השיופיע כידמ 3 
 Diagnostics אפשרות בחרב .>F12 <ל עקשה, 

  .>Enter <ל עלח� ואתחול התפריטמ) בחו�א(

 משךה, ופיע ההפעלה הערכת מל שהלוגוו, די מב רמן זמתנת הםא :הערה 

 ת אבה ככן מאחרל; Microsoft Windows ל שעבודה הולחן שהצגת לד עהמתיןל

 .וב שנסה ומחשבה

 פעלה, אבחון לזר עלי כחיצת מל כמצאה נא לי כקובעת הודעה הראה תםא :הערה 

 .שירות התוכניות והתקנים הנהלימ דיית מתוך מDell Diagnostics תוכנית התא

 עזר הלי כחיצת מתו� מDell Diagnostics וכנית תת אהפעיל לדי כקש מל כל עח�ל 4 

 .ל� שקשיח הבכונ� שאבחו�ל

מנהלי התקנים ' מתקליטור Dell Diagnosticsהפעלת תוכנת האבחון 

 )Drivers and Utilities(' ותוכניות שירות

 ).Drivers and Utilities (ירות שתוכניות ותקני� הנהלימ תקליטור הת אכנסה 1 

 .חדש מותו אהפעל ומחשב הת אבהכ 2 

 .>F12 <ל עקשה, DELL ל שלוגו השיופיע כידמ

 משךה, ופיע ההפעלה הערכת מל שהלוגוו, די מב רמן זמתנת הםא :הערה 

 ת אבה ככן מאחרל; Microsoft Windows לש עבודה הולחן שהצגת לד עהמתיןל

 .וב שנסה ומחשבה

 הפעלהב .לבד בעמי פד חאופן באתחול הדר סת אשנים מבאים הצעדיםה :הערה 

 .רכתמע הגדרת הל שתוכנית במוגדרים ההתקנים הפי לאתחול התבצע יבאהה

 CD/DVD/CD-RW אפשרות הת אמ�ס, אתחול הפשרויות אשימת רשתופיעכ 3 

 .>Enter <ל עהקשו

 ).תקליטור מתחולא (Boot from CD-ROM אפשרות בחרב, מופיע שתפריטב 4 

 .המשי� לדיכ> Enter <הקש וליטורתק הפריט תת אהפעיל לדי כ1 קלדה 5 

 פעלה (Run the 32 Bit Dell Diagnostics אפשרות בחרב, ממוספרת הרשימהב 6 

 ת אחרב, חת אגרסה מותר יופיעה מרשימה ב�א ).יביותס 32� לאבחו� הוכנת תתא

 .ל� שמחשב למתאימה הגרסהה

 בדיקה הת אחרב, Dell Diagnostics אבחו� הוכנית תל שראשי התפריטה שמופיעכ 7 

 .הפעיל לברצונ�ש
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 Dell Diagnostics  ל שראשי התפריטה
 פריטת (Main Menu ס� מהופעת וDell Diagnostics תוכנית העינת טאחרל 1 

� לרצויה האפשרות הבור עלחצ� הל עח�ל, )אשיר. 

 דיקה בהפעיל לדיכ) ערכת מדוקב (Test System אפשרות בבחור לומלץמ :הערה 

 .לך שמחשב הל שלאהמ

 אפשרות פעולה

 Test Memory צמאית עיכרו זדיקת בל שפעלהה

 )יכרו זדוקב(

  Test System מערכת הבחו אפעלתה

 )ערכת מדוקב(

 )ציאהי( Diagnostics Exit התוכנית מציאהי
 

, ראשי התפריט התו�מ) ערכת מדוקב (Test System פשרותא בבחירה האחרל 2 

 :בא התפריט הופיעמ

 תפריט התוךמ) בדיקה מורחבת (Extended Test אפשרות בבחור לומלץמ :הערה 

 .חשבמ התקני הל שותר יסודית ידיקה בהפעיל לדיכ, באה

 

 אפשרות פונקציה

 לל כדר� במשכת נו זדיקהב .מערכת התקני הל שהירה מדיקה בביצועל

 .קות ד�20 ל10 יב

Express Test 

 )הירה מדיקהב(

לל כדר� במשכת נו זדיקהב .מערכת התקני הל שסודית ידיקה בביצועל

 .ותר יו אשעהכ

Extended Test 

 )ורחבת מדיקהב(

.מופעלות הבדיקות הל שישית אהתאמה לו אפציפי סתק הל שבדיקהל Custom Test 

 ותאמת מדיקהב(

 )ישיתא

 .תקלת נבה שבעיה הסמיני תמ� סל עדיקות בבחור ל� לאפשרמ
 .יותר בנפוצי� הסימפטומי� הת אפרטת מו זפשרותא

Symptom Tree 

 )תסמיני� ה�ע(

 את ושגיאהה וד קת אכוללת הודעה הופיעהמ, עיה בתעוררת מבדיקה המהל� ב�א 3 

" Dell חברת לנייהפ "ראה ובעיה היאור תאת ושגיאה הוד קת אתובכ . בעיה היאורת

 .189 עמודב

 עתב .דיקה בסך מל כל שעליון החלקו במוקם ממחשב הל ששירות הגת :הערה 

 .טכנית התמיכה הדי יל עשירות הג תת אציין לבקשת תDell חברת לנייהפ
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 ותאמת מדיקהב (Custom Test פשרות אתו� מבדיקה הת אפעיל מתה א�א 4 

 מתאימה הכרטיסייה הל עח�ל, )תסמיני� ה�ע (Symptom Tree וא) ישיתא

 .באה הטבלה במתוארכ, וס� נידע מקבלתל

 

 כרטיסייה פונקציה

 )וצאותת (Results .התגלו ששגיאה הנאי תל כאת ובדיקה הוצאות תת אציגהמ

)גיאותש (Errors .בעיה התיאור ושגיאה הודיק, התגלו ששגיאה הנאי תהצגתל

)זרהע (Help .בדיקה ההפעלת לדרישות הציו לא� שייתכ ובדיקה התיאורל

 .נבחר ההתק הל שחומרה הצורת תהצגתל

 ל כבורע תצורה הרטי פת אשיגה מDell Diagnostics תוכניתה

 דיקות במספר וזיכרוה, מערכת הגדרת הדיקות בר� דהתקני�ה

 חלונית במופיעה שתקני� הרשימת במידע הת אמציגהו, נימיותפ

 ל כמות שת אהציג ללא ששויה עהתקני� השימתר .במס� ששמאליתה

 מחוברי� ההתקני� הל כת אוא, ל� שמחשב הל עמותקני� הרכיבי�ה

 .מחשבל

Configuration 

)צורה תתביעק(

 גדרות הינוי שאמצעות בבדיקה הת אישית אהתאי� ל� לאפשרתמ

 .בדיקהה

Parameters 

)רמטרי�פ(

 Main Menu מס� לחזור לדי כבדיקה הס� מת אגורס, בדיקות השלמת ה�ע 5 

 ת אחדש מלהפעיל וDell Diagnostics התוכנית מצאת לדיכ ).אשי רפריטת(

 .Main Menu מס� הת אגורס, מחשבה

 ).מינה ז�א (שירות התוכניות והתקני� הנהלימ דיית מת אסרה 6 
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 מנהלי התקנים

 ?מהו מנהל התקן

 התקני� הלכ .קלדת מו אכברע, דפסת מגו� כהתקני� בשולטת הוכנית תוא התק� הנהלמ

 .תק� הנהל מל שוכנית תורשי�ד

 כלל .התק� בימוש שעושות שחרות אוכניות תבי� להתק� הי� במתרג� כועל פהתק� הנהלמ

 .לו שהתק� הנהל מדי יל ערק ו� אמזוהות הקודות פל שיחודית ירכה עתק�ה

 אל – ו בותקני� מבר כנדרשי� ההתקני� השמנהלי כל� שמחשב הת אספקת מDell ברתח

 .וספת נצורה תגדרת הו אתקנה הל כדרשתנ

 בור עתקן הנהלי מהכיל לשויה עשירות התוכניות והתקנים הנהלימ דייתמ :הודעה 

 מתאימה התוכנה הת אהתקין לקפדה .לך שמחשב בותקנות מאינן שפעלה הערכותמ

 .לך שהפעלה המערכתל

 הפעלה המערכת ל�צורפימ, מקלדת הל שהתק� הנהל מגו�כ, בי� רתק� הנהלימ

Microsoft Windows. תה אאשר כתקני� הנהלי מהתקי� לתידרש שיתכ�י: 

 .ל� שהפעלה הערכת מת אשדרגמ • 

 .הפעלה הערכת מת אחדש מתקי�מ • 

 .דש חתק� התקי� מו אחברמ • 

 זיהוי מנהלי התקנים

 �א. בעיה הקור מוא ההתק�ה נהל מ� אההז, לשהו כהתק� בקשורה העיה בווית ח�א

 .ותו אדכ�ע, רי�צ

Windows XP 

 .בקרה הוחל על ותחלה ל עח�ל 1 

 .תק� הנהלמ ←ומרהח ←ערכתמ ←תחזוקה ויצועי�ב ל עח�ל, טגוריה קחרב חתת 2 

 מו� סופיע משרא [!]) סימ� הבו ויגולע (ריאה קימ� סחפש והתקני� הרשימת בלולג 3 

 .התק� הש�ל

 נהל מת אחדש מהתקי� לתידרש שיתכ�י, התק� הש� למו� סאהרי קימ� סופיע מ�א

 של ותקני� הנהלי מל שחדש מתקנהה "אהר (דש חתק� הנהל מהתקי� לו אהתק�ה

 ).93 עמודב" ירות שוכניותת



 

 93   | כלים לפתרון בעיות    

Windows Vista 

 .תק� הנהלמ ←ערכת מאפיינימ ←חשבמ ←  תחלה ל עח�ל 1 

 ערכת מנהל מתה אםא .הופיע לשוי עשתמש משבון חקרתב חלוןה :הערה 

 .ימשיך שדי כלך שמערכת המנהל לנהפ, ן כא לםא; משךה ל עחץל, מחשבב

 ריאה קימ� סופיע מלשהו כתק� הל שמל סל ע� אבדוק לדי כרשימה הר� דלולג 2 

  [!]).בתוכו והוב ציגולע(

 נהל מת אחדש מהתקי� לתידרש שיתכ�י, התק� הש� למו� סריאה קימ� סעופי מ�א

 של ותקני� הנהלי מל שחדש מתקנהה "אהר (דש חתק� הנהל מהתקי� לו אהתק�ה

 ).93 עמודב" ירות שוכניותת

 התקנה מחדש של מנהלי התקנים ושל תוכניות שירות

 התקנים הנהלימ מדיית וsupport.dell.com כתובת בDell ל שתמיכה התרא :הודעה 

 נהלי מתקין תםא .Dell חשבי מבור עאושרים מתקנים הנהלי מספקים משירות התוכניותו

 .קינה תצורה בפעול ללא שלול עלך שמחשבה, חרים אמקורות מהגיעו שתקניםה

  Windowsהשימוש בתכונת ביטול השינויים של מנהלי התקנים של 

 שתמשה, לשהו כתק� הנהל מל שעדכו� הו אהתקנה האחר למחשב בעיות בתעוררות מ�א

 התק� הנהל מת אהחלי� לדי כWindows ל שהתקני� הנהלי מל ששינויי� היטולב תכונתב

 .הותקנה שקודמת הגרסהב

Windows XP 

 .בקרה הוחל על ותחלה ל עח�ל 1 

 ←ערכת מאפיינימ ←ערכתמ ←תחזוקה ויצועי�ב ל עח�ל, טגוריה קחרב חתת 2 

 .תק� ההלנמ ←ומרהח

 דש חתק� הנהל מותק� העבורו שהתק� הל עימני העכבר החצ� לאמצעות בח�ל 3 

 .אפייני�מ ל עח� לכ� מלאחרו

 .תק� הנהל מל שינויי� שטלב ל עלח� ותק� הנהלמ ל עח�ל 4 



 כלים לפתרון בעיות        |94

Windows Vista 

 .תק� הנהלמ ←ערכתמ אפיינימ ←חשבמ  ← תחלה ל עח�ל 1 

 ערכת מנהל מתה אםא .הופיע לשוי עשתמש משבון חקרתב חלוןה :הערה 

 מנהל להיכנס לדי כלך שמערכת המנהל לנהפ, ן כא לםא; משךה ל עחץל, מחשבב

 .התקןה

 דש חתק� הנהל מותק� העבורו שהתק� הל עימניה עכבר החצ� לאמצעות בח�ל 2 

 .אפייני�מ ל עח� לכ� מלאחרו

 .תק� הנהל מל שינויי� שטלב ל עלח� ותק� הנהלמ ל עח�ל 3 

השתמש באפשרות , � התכונה ביטול שינויי� של מנהלי התקני� אינה פותרת את הבעיהא

 המחשב למצב כדי להחזיר את) 96בעמוד " שחזור מערכת ההפעלה("שחזור המערכת 

 .הפעולה שהיה קיי� לפני התקנת מנהל ההתק� החדש

 ).Drivers and Utilities (מנהלי התקנים ותוכניות שירותהשימוש בתקליטור 

 ערכת מחזורש ("מערכת החזור שו אהתקני� הנהלי מל ששינויי� היטול בכונת ת�א

 תו� מהתק� הנהל מת אחדש מתק�ה, בעיה הת אותרת פינה א)96 עמודב" הפעלהה

 .שירות התוכניות והתקני� הנהלימ קליטורת

 התקני� הנהלימ תקליטור הת אכנסה, וצג מWindows ל שעבודה השחלו�כ 1 

 .שירות התוכניותו

 בורע, שירות התוכניות והתקני� הנהלימ תקליטור בל� שראשו� השימוש ההו ז�א

 .5 שלב לבור ע,א ל�א. 2 שלבל

, ופעלת משירות התוכניות והתקני� הנהלימ תקליטור הל שהתקנה הוכנית תאשרכ 2 

  .מס� במופיעות שהנחיות הפי לעלפ

 נהלימ תקליטור הת אוצאה, InstallShield Wizard Complete לו� חופיע מאשרכ 3 

 .חשבמ הת אחדש מהפעיל לדיכ) יו�ס (Finish ל עלח� וירות שתוכניות ותקני�ה

 נהלימ תקליטור הת אהכנס וזורח, Windows ל שעבודה הלו� חת אשתראהכ 4 

 .ירות שתוכניות ותקני�ה



 

 95   | כלים לפתרון בעיות    

  .Next ל עח�לWelcome Dell System Owner  מס�ב 5 

 בור ערק וך אתקנים הנהלי מציג משירותה תוכניות והתקנים הנהלימ קליטורת :הערה 

 נהלימ, וספת נומרה חתקנת הםא .שסופק כלך שמחשב בותקנת מהייתה שחומרהה

 נהלימ תקליטור הדי יל עוצגים מהיות ללא ששויים עחדשה החומרה הל שהתקניםה

 תקליטור התוכנית מאצ, וצגים מינם אלה אתקנים הנהלי מםא .ירות שתוכניות ותקניםה

 תיעוד בייןע, תקנים הנהלי מל עוסף נידע מקבלתל .ירות שתוכניות ותקניםה נהלימ

 .התקן למצורףה

 זהה מירות שתוכניות ותקני� הנהלי מתקליטור הי כצהירה משרא, ודעה הופיעהמ

 .ל� שמחשב בומרהח

  חלו� בוטומטית אוצגי� מל� שמחשב הת אמשמשי� ההתקני� הנהלימ

My Drivers—The Drivers and Utilities media has identified these 
components in your system. 

  .מס� במופיעות ההוראות הפי לפעל ולהתקי� וחזור לברצונ� שהתק� הנהל מל עח�ל 6 

 די יל עדרש נינו אהתק� הנהל מי כבר דל שירושופ, ופיע מא לסוי� מתק� הנהל מ�א

 .הפעלה הערכתמ

 ניםהתקנה חוזרת ידנית של מנהלי התק

 כונ� לירות שתוכניות ותקני� הנהלימ קליטור תתו� מהתקני� הנהלי מובצי קילו� חאחרל

 .דנית יהתק� הנהל מת אעדכ� לתידרש שיתכ�י, ל� שקשיחה

Windows XP 

 .בקרה הוחל על ותחלה ל עח�ל 1 

 ←ערכת מאפיינימ ←ערכתמ ←תחזוקה ויצועי�ב ל עח�ל, טגוריה קחרב חתת 2 

 .תק� הנהלמ ←ומרהח

 .התק� הנהל מת אתקי� מתה אעבורו שהתק� הוג סל עעמיי� פח�ל 3 

 נהל מת אחדש מתקי� מתה אעבורו שהתק� הל עימני העכבר החצ� לאמצעות בח�ל 4 

 .אפייני�מ ל עח� לכ� מלאחר והתק�ה

 פציפי סמיקו� מו אשימה רתו� מתק�ה ←תק� הנהל מדכ�ע ←תק� הנהלמ ל עח�ל 5 

 .באה ←)תקד�מ(
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 נווט ויו�ע ל עח� לכ� מלאחר וחיפוש בה זיקו� מלולכ אפשרות הת אסמ� לדי כח�ל 6 

 .התק� הנהלי מובצי קמצאי� נבו שקשיח הכונ� במיקו�ל

 .באה ל עח�ל, מתאי� ההתק� הנהל מל שמו שופיע מאשרכ 7 

 .ל� שמחשב הת אחדש מהפעל ויו�ס ל עח�ל 8 

Windows Vista 

 .תק� הנהלמ ←ערכת מיאפיינמ ←חשבמ  ← תחלה ל עח�ל 1 

 ערכת מנהל מתה אםא .הופיע לשוי עשתמש משבון חקרתב חלוןה :הערה 

 מנהל להיכנס לדי כלך שמערכת המנהל לנהפ, ן כא לםא; משךה ל עחץל, מחשבב

 .התקןה

 ו אמעש, דוגמהל (התק� הנהל מת אתקי� מתה אעבורו שק�הת הוג סל עעמיי� פח�ל 2 

 ).ידאוו

 .התק� הנהל מת אתקי� מתה אעבורו שהתק� ה� של עעמיי� פח�ל 3 

 .לי שמחשב בתק� הנהל מוכנת תתרא ←תק� הנהל מדכ�ע ←תק� הנהלמ ל עח�ל 4 

 .התק� הנהל מובצי קת אעבר בעתקת האליו שמיקו� לעבור ויו�ע ל עח�ל 5 

 .ש� הל עח�ל, מתאי� ההתק� הנהל מל שמו שופיע מראשכ 6 

 .מחשב הת אחדש מהפעל ויו�ס ←באה ←ישורא ל עח�ל 7 

 שחזור מערכת ההפעלה

 :באות הדרכי� בהפעלה הערכת מת אשחזר לאפשרות�ב

 בלי מוד� קעולה פמצב לל� שמחשב הת אחזירה מהפעלה הערכת מחזור שכונתת • 

 שחזור לראשו� הפתרו� כמערכת השחזור בששתמה .נתוני� הובצי קל עהשפיעל

 .נתוני� הובצי קלשימור ול� שהפעלה הערכתמ

 • Dell PC Restoreל ש Symantec) במינהז �Windows XP (ו�Dell Factory Image 
Restore) במינהז �Windows Vista (שקשיח הכונ� הת אחזירותמ � פעולה המצב לל

 כונ� התוני נל כת אצמיתות לוחקות מותתוכני התיש .מחשב הכישת רעת ביה הבוש

� בשתמשה .מחשב הבלת קאחר להותקנו שוכניות תמסירות וקשיחהDell PC 
Restoreב ו�Dell Factory Image Restoreינה אמערכת החזור שכונת ת� אק ר 

 .ל� שהפעלה הערכת מעיית בת אותרתפ
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 שחזר לדי כו בשהשתמ לוכלת, ל� שמחשב ה� עפעלה הערכתמ קליטור תיבלת ק�א • 

 מחיקת לור� גהפעלה הערכתמ תקליטור בשימושה, את ז�ע .הפעלה הערכת מתא

 ינה אמערכת החזור שכונת ת� אקר תקליטור בשתמשה .קשיח הבכונ� שנתוני� הלכ

 .הפעלה הערכת מעיית בת אותרתפ

 Microsoft Windows  של' שחזור מערכת'באמצעות התכונה  השימוש 

 מאפשרה) System Restore (ערכת מחזור שלי כוללת  כWindows הפעלה הערכתמ

 מקרהב, )נתוני� הובצי קל עהשפיע לבלימ (וד� קעולה פמצב לל� שמחשב הת אהחזירל

 עולה פמצב למחשב הת אביאו החרות אערכת מהגדרות בו אתוכנהב, חומרה בשינויי�ש

 פי� הוא המערכת החזור שכונת תדי יל על� שמחשב במבוצע שינוי שלכ .צוי רלתיב

 .חלוטי�ל

 ת אודק בינו אמערכת החזורש .לך שנתונים הובצי קל שיבויים גדיר סאופן בכןה :הודעה 

 .ותם אשחזר מאינו ונתונים הציובק

 ל שמחדל הרירת בצוגת תבור עכתבו נה זמסמך במתוארים הנהליםה :הערה 

Windowsחשב מת אגדיר מתה אאשר כחול ללא שעשויים ו Dellהתאם בברשותך ש 

 .Windows ל שקלאסית התצוגהל

 הפעלת שחזור המערכת

 קבצים הל כת אסגור ומורש, ותר יוקדם מעולה פמצב למחשב החזור שפניל :הודעה 

 וכניות תו אבצים קמחק תו אפתחת, שנה תלא .פתוחות התוכניות הכל מצא ופתוחיםה

 .מערכת החזור ששלמתה פני ללשהםכ

Windows XP 

 .ערכת מחזורש ←ערכת מליכ ←זרי�ע ←תוכניות הלכ ←תחלה ל עח�ל 1 

 .חזור שקודת נורצ ל עו אוד� קזמ� ללי שמחשב הת אחזרש ל עח�ל 2 

 .מס� במופיעות ההנחיות האר שפי לפעל ובאה ל עח�ל 3 

Windows Vista 

 . תחלה ל עח�ל 1 

 .>Enter <ל עלח�ו ערכת מחזורש קלדה, יפוש חתחל התיבהב 2 

 ערכת מנהל מתה אםא .הופיע לשוי עשתמש משבון חקרתב חלוןה :הערה 

 ימשיך שדי כלך שמערכת המנהל לנהפ, ן כא לםא; משךה ל עחץל, מחשבב

 .רצויה הפעולהב
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 .מס� במופיעות ההנחיות האר שפי לפעל ובאה ל עח�ל 3 

 מערכת החזור שת אבטל לאפשרות�ב, בעיה הת אפתור לצליח מינו אמערכת החזור ש�א

 .אחרו�ה

 ביטול שחזור המערכת האחרון

 צא ופתוחים הקבצים הל כת אסגור ומורש, אחרון המערכת החזור שיטול בפניל :הודעה 

 פני ללשהם כוכניות תו אבצים קמחק תו אפתחת, שנה תלא .פתוחות התוכניות הכלמ

 .מערכת החזור ששלמתה

Windows XP 

 .ערכת מחזורש ←ערכת מליכ ←זרי�ע ←תוכניות הלכ ←תחלה ל עח�ל 1 

 .באה לח�ו) Undo my last restoration (לי שאחרו� השחזור הת אטלב ל עח�ל 2 

Windows Vista 

 . תחלה ל עח�ל 1 

 .>Enter <ל עלח� וערכת מחזורש קלדה, יפוש חתחל התיבהב 2 

 .באה לח� ולי שאחרו� השחזור הת אטלב ל עח�ל 3 

 הפעלת שחזור המערכת

 שטח האשר כםג, מין זלא למערכת החזור שת אופך הינו אWindows Vista :הערה 

 . Windows XP ל ערק וך אלים חבאים השלביםה, פיכךל .טן קדיסק בפנויה

200� מחות פו ביש שמחשב בWindows XP שמתקיני�כ MBופכת הנוי פיסק דטח של ש 

  .מינה זבלתי לוטומטי אאופ� באת זפשרותא

 :מינה זמערכת החזור שפשרות א� אבדוק לדיכ

 .ערכתמ ← תחזוקה ויצועי�ב ←בקרה הוחל ←תחלה ל עח�ל 1 

 ינה אמערכת החזור שת אטלב אפשרות הי כודא וערכת מחזורש כרטיסייה הל עח�ל 2 

 .סומנתמ
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 Dell Factory Image Restore- ובDell PC Restore-השימוש ב

 וחק מDell Factory Image Restore- בו אDell PC Restore- בשימושה :הודעה 

 אחר להותקנו שתקן המנהלי ווכניות תמסיר וקשיח הכונן הן מנתונים הל כת אצמיתותל

 .לה אאפשרויות בשימוש הפני לנתונים הת אבהג, אפשר המידתב .מחשב הבלתק
 חזור שכונת תם אק רDell Factory Image Restore-ב וPC Restore- בשתמשה

 .לך שהפעלה הערכת מעיית בת אותרת פינה אמערכתה

 שויות עDell Factory Image Restore- וSymantec ל שDell PC Restore :הערה 

 . סוימים ממחשבים בו אסוימות ממדינות בינותמ זהיות ללאש

� בשתמשהDell PC Restore) Windows XP (בוא �Dell Factory Image Restore  

)Windows Vista (שהפעלה הערכת משחזור לו�אחר המוצא כקר � לה אפשרויותא .ל

 ו אוכניותת .מחשב הת אשרכשת כיה הבו שפעולה המצב לקשיח הכונ� הת אחזירותמ

 כונ� ה� מצמיתות למחקי� נ– תוני� נובצי קולל כ– מחשב הבלת קאז מהתווספו שבצי�ק

, לקטרוני אואר דודעותה, לקטרוניי� איליונותג, סמכי� מוללי� כנתוני� הובציק .קשיחה

 פני לנתוני� הל כת אבהג, אפשר המידתב .לאה הכ� ווסיקה מובציק, יגיטליות דמונותת

� בשימושהPC Restoreבו א �Factory Image Restore. 

Windows XP: PC Restore Dell 

� בשימושהPC Restore: 

 .מחשב הת אדלקה 1 

 ל שעליו� החלקוב www.dell.com כתובת העליו שחול כס פופיע מאתחול המהל�ב

 .מס�ה

 .<Ctrl><F11> ל עח�ל, פס בשתבחי� כידמ 2 

 הפעלה הת אסיי� למחשב להניח ללי�ע, זמ� ב<Ctrl><F11> ל עלח� תא ל�א

 .חדש מהפעילו לכ� מלאחרו

 תחולא (Reboot ל עחץל, PC Restore פעולת בהמשיך לעוניין מינך אםא :הודעה 

 ).חדשמ

 ).ישורא (Confirm ל עלח�ו) חזרש (Restore ל עח�ל 3 

 .קירוב בקות ד10 ד ע6 מש� נשחזור ההלי�ת

 .מחשב הת אחדש מאתחל לדיכ) יו�ס( Finish ל עח�ל, שתתבקשכ 4 

 ת אבצע למחשב להנח ויוםס ל עחץל .דני יאופן במחשב הת אכבה תלא :הערה 

 .מלואה בחדש מאתחול העולתפ
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 ).�כ (Yes ל עח�ל, שתתבקשכ 5 

 מסכי�ה, לו שמקורי הפעולה המצב לוזר חהמחשב שיוו�כ .חדש מופעל ממחשבה

 עת בהופיעו שאלה להי�ז, קצה השתמש מל שרישיו� הסכ�ה גו�כ, מופיעי�ה

  .מחשב הת אראשונה להדלקתש

 ).באה (Next ל עח�ל 6 

  .חדש מופעל מהמחשבו, )System Restore (ערכת מחזורש מס� הופיעמ

 ).OK (ישורא ל עח�ל, חדש מהפעלה החריא 7 

 :PC Restore סרתה

  שירות הוכנת תת אוחקת מקשיח הכונן הן מDell PC Restore סרתה :הודעה 
PC Restoreסרת האחרל .לך שמחשב הן מצמיתות ל Dell PC Restore ,וכל תאל 

 .לך שמחשב הל שהפעלה הערכת מת אשחזר לדי כה בהשתמשל

Dell PC Restoreלאפשרת מ � יה הבו שפעולה המצב לקשיח הכונ�ה ת אהחזיר ל

 צור� ל� א�ג, מחשב ה�מ PC Restore ת אהסיר ללא שומל�מ .מחשב הת אשרכשתכ

 עול� לוכל תאל, קשיח הכונ� ה� מPC Restore ת אסיר ת�א .קשיח הכונ� בקו� מינויפ

 .מקורי המצבו לל� שמחשב החזרת הצור� לה בהשתמש לוכל תלא ותוכנית הת אאחזרל

 .קומי מערכת ממנהל כמחשב לסיכנה 1 

�ב 2 Microsoft® Windows® Explorer ,לבורע �c:\dell\utilities\DSR. 

 .DSRIRRemv2.exe קוב� ה� של עעמיי� פח�ל 3 

 ליך עי כצהיר תשר אעהוד הופיע תקומי מערכת ממנהל כיכנס תא לםא :הערה 

 ערכת ממנהל כיכנס הכן מלאחרו) אצ (Quit ל עחץל .ערכת ממנהל כהיכנסל

 .קומימ

, PC Restore בור עחיצה מיימת קא למחשב הל שקשיח הכונן בםא :הערה 

 ל כיןא; )אצ (Quit ל עחץל .מצאה נא למחיצה הי כצהיר תשר אודעה הופיעת

 .מחוק לעליך שחיצהמ

 .קשיח הבכונ� שPC Restore חיצת מת אהסיר לדי כישורא ל עח�ל 4 

 ).�כ (Yes ל עח�ל, אישור הודעת השתופיעכ 5 

 פנוי השטח ההקצאת לתווס� מהתפנה שדיסק השטח ומחקת נPC Restore חיצתמ

  .קשיח הכונ�ב
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 על לח�,  )C( מקומי דיסק על הימני העכבר לחצ� באמצעות לח�, Windows בסייר 6 

של  מוגדל הער� המציי� שפיכ, זמי� אכ� הנוס� הדיסק שטח כי וודא מאפייני�

 .פנויה שטחה

) PC Restore סרתה( PC Restore Removal לו� חת אסגור לדי כיו�ס ל עח�ל 7 

 .מחשב הת אחדש מהפעלו

Windows Vista: Dell Factory Image Restore 

� בשימושהFactory Image Restore: 

 דיכ> F8 <ל עעמי� פספר מח�ל, Dell ל שסמל הופיע מאשרכ .מחשב הת אדלקה 1 

 ).Advanced Boot Options (מתקדמות האתחול הפשרויות אחלו� לישה גהשיגל

 .מחשב היקו�ת אפשרות בחרב 2 

 .ופיעמ) System Recovery Options (מערכת החזור שיותפשרו אלו�ח

 .באה  עללח� וקלדת מריסת פחרב 3 

  ל אישה גהשיג לדיכ .קומי ממשתמש כיכנסה, שחזור האפשרויות לישה גהשיג לדיכ 4 

 .ישורא ל עלח� ושתמש מ� ששדה בadministrator קלדה, פקודה הורתש

 .Dell Factory Image Restore ל עח�ל 5 

  אפשרות בבחור לתידרש שיתכןי, לך שתצורה ההגדרת להתאםב :הערה 

Dell Factory Toolsבכן מלאחר ו -Dell Factory Image Restore. 

 .ופיעמ  Dell Factory Image Restore ל שפני� הבלת קס�מ

 ).באה (Next לע ח�ל 6 

  .ופיע מConfirm Data Deletion) (נתוני� החיקת מישור אס�מ

 ל עחץל, Factory Image Restore פעולת בהמשיך לעוניין מינך אםא :הודעה 

Cancel) יטולב.( 

 קשיח הכונ� הל שחדש מפרמוט בהמשי� לברצונ� שאשרל די כסימו� היבת תל עח�ל 7 

 .באה ל עח� לכ� מלאחרו, יצר� הגדרות המצב להחזרתה ומערכת הוכנת תבשחזורו

 צב מחזור שאחרל .ותר יו אקות דמש חהימש� לעשוי ותחיל משחזור ההלי�ת

 ופיעהמ, יצר� הדי יל עהותקנו שיישומי� השל והפעלה הערכת מל שיצר� הגדרותה

  .עהודה

 .מערכת הת אחדש מאתחל לדי כיו�ס ל עח�ל 8 
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 שימוש בתקליטור של מערכת ההפעלה

 לפני שמתחילים

 קשורה העיה בפתור לדי כWindows הפעלה הערכת מת אחדש מהתקי� לוקל שתה א�א

 נהלימ ל ששינויי� היטול בתכונת בהשתמש לחילה תסהנ, אחרונה להותק� שתק� המנהלב

" ירות שתוכניותשל  ותקני� הנהלי מה מחדש שלתקנה "אהר .Windows ל שהתקני�ה

 שתמשה, בעיה הת אותרת פינה אתקני� הנהלי מל שינויי� שיטול בכונת ת�א. 93 עמודב

 תק� הפני למצאה נבו שפעולה המצב להפעלה הערכת מת אהחזיר לדי כמערכת השחזורב

 Microsoft לש" ערכת מחזורש "תכונהאמצעות ה בשימושה "אהר .חדש ההתק� הנהלמ
Windows 97 עמודב.  

 .לך שראשי הקשיח הבכונן שנתונים הובצי קל כת אבהג, התקנה היצוע בפניל :הודעה 
 כונן הוא הראשי הקשיח הנןכוה, שיחים קוננים כל שסורתיות מצורות תל שמקרהב

 .מחשב הדי יל עמזוהה הראשוןה

 :באי� הפריטי� לזדקקת, Windows ת אחדש מהתקי� לדיכ

™Dell ל שהפעלה הערכתמ קליטורת • 
 

  Dellל ששירות התוכניות והתקני� הנהלימ דייתמ • 

 תקנים הנהלי מוללת כDell ל ששירות התוכניות והתקנים הנהלימ דייתמ :הערה 

 שירות התוכניות והתקנים הנהלימ מדיית בשתמשה .מחשב הרכבת המהלך בהותקנוש

 ת אזמנת הממנו שאזור לכפוףב .נדרשים ההתקנים הנהלי מת אטעון לדי כDell לש

 ל ששירות התוכניות והתקנים הלינהמ מדיית שיתכןי, מדיה ההזמנת לוא, לך שמחשבה

Dellלך שמחשב הם עסופק תא ל. 

 Windows Vista או Windows XPהתקנה מחדש של 

 ערכת מל שחדש מתקנה האחרל .שעתיי� לעה שי� בהימש� לשוי עחדש מהתקנה ההלי�ת

 ירוסי� ופני בהגנה הוכניתת, התקני� הנהלי מת א� גחדש מהתקי� ללי�ע, הפעלהה

 .ותוספ נתוכנותו

  ל שחדש מהתקנה לפשרויות אספקת מהפעלה הערכתמ דייתמ :הודעה 

Windows XP. וכניות תל עהשפיע לאף שסביר ובצים קמחוק לכולות יאפשרויותה  

  לאא, Windows XP ת אחדש מתקין תלא, פיכךל .לך שקשיח הכונן בותקנות משרא

 .ך כעשות לך לורה מDell ל שטכנית התמיכה הציג נםא
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 .פתוחות התוכניות הכל מצא ופתוחי� הקבצי� הל כת אסגור ומורש 1 

 .הפעלה הערכתמ קליטור תת אכנסה 2 

) Windows ת אתק�ה( Install Windows הודעה ה�א) ציאהי (Exit ל עח�ל 3 

 .ופיעהמ

 .מחשב הת אחדש מפעלה 4 

 .>F12 <ל עקשה, DELL ל שלוגו השיופיע כידמ

 משךה, ופיע ההפעלה הערכת מל שהלוגוו, די מב רמן זמתנת הםא :הערה 

 בה ככן מאחרל;  ®Microsoft® Windowsל שעבודה הולחן שהצגת לד עהמתיןל

 .וב שנסה ומחשב התא

 הפעלהב .לבד בעמי פד חאופן באתחול הדר סת אשנים מבאים הצעדיםה :הערה 

 .מערכת הגדרת הל שתוכנית במוגדרים ההתקנים הפי לאתחול התבצע יבאהה

 CD/DVD/CD-RW אפשרות הת אמ�ס, אתחול הפשרויות אשימת רשתופיעכ 5 

 .>Enter <ל עהקשו

 .תקליטור מתחולא בצע לדי כלשהו כקש מל עקשה 6 

 .התקנה הת אהשלי� לדי כמס� במופיעות ההוראות הת אצעב 7 

 פתרון בעיות תוכנה וחומרה

 א לוגדר מ� אזוהה מוא ה� או אהפעלה הערכת מתקנת המהל� בזוהה מינו אתק� ה�א

 Hardware (ומרה חעיות בתרו� פש� אמצעותא בתאימותה�י את אפתור לפשרא, כו�נ
Troubleshooter.( 

Windows XP 

 .תמיכה וזרהע ל עח� לכ� מלאחר ותחלה ל עח�ל 1 

 .חיפוש בהתחיל לדי כח� הל עלח� ויפושח שדה בחומרה העיות בותרפ קלדה 2 

 .יפוש חוצאותת רשימה בחומרה העיות בותרפ ל עח�ל 3 

 לח� ומחשב בומרה חתנגשות הפתור ללייע ל עח�ל חומרה העיות בותרפ רשימהב 4 

 .באה לע
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Windows Vista 

 .תמיכה וזרהע ל עח� לכ� מלאחר ו תחלה ל עח�ל 1 

 התחיל לדיכ> Enter <הקש ויפוש חשדה בחומרה העיות בותרפ קלדה 2 

 .חיפושב

 בעיה הת איותר בטובה הצורה במתארת האפשרות הת אחרב, חיפוש התוצאותב 3 

 .בעיה התרו� פל שנותרי� השלבי� הפי לפעלו
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 הוצאה והתקנה של חלקים

 

כמה מן החלקים המתוארים בפרק זה ניתנים להחלפה על ידי טכנאי  :התראה

 .שירות מורשים בלבד ואינם מיועדים להחלפה על ידי הלקוח

 לפני שמתחילים

 לכ, חרת אאמר נ
 אלאא .מחשב הכיבי רל שהתקנה והוצאה להליכי
 הת אתאר מה זרקפ

 :תקיימי
 מבאי
 התנאי
 הי כהנחה הל עבוסס מ�ליה

 פניל "בסעי� ו106 עמודב" מחשב היבויכ "סעי� במופיעי
 השלבי
 הת איצעתב • 

 .106 עמודב" מחשב התו� בבודהע

™Dell ל שמוצר המידע מדרי� במופיע שבטיחותי המידע הת אראתק • 
. 

 הוצאה הלי� היצוע בצעותאמ בהתקינול – נפרד ברכש נ
א – ו אכיב רהחלי� לית�נ • 

 .פו� הסדרב

 כלים מומלצים

 :באי
 הכלי
 הת אכ� הה זמסמ� במתואר ההלי� הת אבצע לדיכ

 ט� קטוח שברגמ • 

 ט� קיליפס פברגמ • 

 ט� קלסטי פרצעמ • 

� הניקוי לפעלה הוב� קל שדכו� עוכניתת • BIOSל שתמיכה האתר ב Dellכתובת ב 

support.dell.com.
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 כיבוי המחשב

 תוחות פתוכניות מצא ותוחים פבצים קסגור ומורש: תונים נובדן אמנוע לדיכ :הודעה 

 .מחשב היבוי כפניל

 .פתוחות התוכניות הכל מצא ופתוחי
 ה
קבצי הל כת אסגור ומורש 1 

 :הפעלה הערכת מת אבהכ 2 

�ב •Windows XP ,ל� .יבויכ ←מחשב היבויכ ←תחלה ל עח

�ב •Windows Vista ,ל�  כ� מלאחרו  ח� הלע ח�ל,  תחלה ל עח

 יבויכ ל עח�ל

 .סתיי
 יהפעלה הערכת מיבוי כתהלי� שאחר לושל
 ימחשב היבויכ

 ההתקני
 ומחשב ה
א .בויי
 כליו אמחוברי
 ההתקני
 הכל והמחשב שדאו 3 

 ות
 אבהכ, הפעלה הערכת מיבוי כעת בוטומטי אאופ� בכבי
 נא לליו אמחוברי
ה

 .פחות לניות ש10 ד ע8 מש� בהפעלה התג מל עמושכת מחיצה לח�ל. עתכ

 לפני עבודה בתוך המחשב

 פשרי אזק נפני משבמח הל עהגנה ב� לסייעו ישרא, באות הבטיחות ההנחיות בשתמשה

 .אישית הטיחות� בל עבשמירהו

 

יש לפעול לפי הוראות , לפני התחלת ביצוע השלבים המתוארים בסעיף זה :התראה

 .מדריך מידע מוצרהבטיחות ב

 על שמגעים בו ארכיבים ביגע תלא .כרטיסיםב ורכיבים בטיפול בהירות זקוטנ :הודעה 

 ש יעבד מגון ככיביםר .התקנה למשמש הזוויתן בו אקצותיו בכרטיס הת אחזקה .כרטיסה

 .פינים בלא וקצוות באחוזל

 גין בנגרם שזקנ .ורשה מירות שכנאי טיד יל ערק וך אבוצעו ימחשב ביקוניםת :הודעה 

 .אחריות המסגרת בכוסה מינו אDell די יל עורשות מאינן שירות שעולותפ

 משיכה הלשונית בו אלו שמחבר בלאא, צמו עכבל במשוך תלא, בל כנתק לדיכ :הודעה 

, ה זסוג מבל כל שניתוקב. עילה נשוניות לעל במחבר בצוידים מסוימים מבליםכ .לוש

 קפדה, מחברים הין בהפרדה העתב .כבל היתוק נפני לנעילה השוניות לל עלחוץ לקפדה

 דאו, בל כיבור חפניל, ן כמוכ .פינים היפוף כת אמנוע לדיכ, זה ליחס בה זשרים ייהיוש

  .לכהה כמיושרים וכוונים ממחברים השניש

 נתקו לכן מלאחר וחילה תמחשב הן מכבל הת אנתק לשי, שת רבל כנתק לדיכ :הודעה 

 .רשת ההתקןמ
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 .מחשב ה� מרשת הבלי כו אטלפו� הבלי כל כת אתקנ 1 

 .לה
 שחשמל השקעי מי
מחובר ההתקני
 הל כאת ול� שמחשב הת אתקנ 2 

 .מערכת הוח לת אהאריק לדי כהפעלה החצ� לל עח�ל 3 

 

יש לנתק תמיד את המחשב משקע החשמל לפני , למניעת התחשמלות :התראה

 .פתיחת המכסה

 .מחשב הכסה מת אתחפ 4 

 גיעה נאמצעות בצמך עת אארקה, מחשב התוך בלשהו כחלק ביגע תטרםב :הודעה 

, עבודה המהלךב .מחשב הל שאחורי הבחלק שמתכת הגוןכ, שוף חתכת ממשטחב

 טטי סשמל חפרוק לדי כתושבת הבי גל עשוף חתכתי ממשטח בעם פדי מגעת לקפדה

 .פנימיים הרכיבים להזיק לעלולש

 פירוק מכסה המחשב

 

יש לפעול לפי הוראות , לפני התחלת ביצוע השלבים המתוארים בסעיף זה :התראה

 .מדריך מידע מוצרהבטיחות ב

 

יש לנתק תמיד את המחשב משקע החשמל לפני , למניעת התחשמלות :התראה

 .הסרת המכסה

 .105 עמודב" מתחילי
 שפניל "סעי� בהליכי
 הת אצעב 1 

  .הוסר שמכסה בתמיכה לספיק מרווח מיים קי כדאו :הודעה 

 משטח לו אמחשב לריטות שמנוע לדיכ, מוגן ושר ישטח מל עעבוד לקפדה :הודעה 

 .יצב נוא העליוש

 .עלה מלפי כופנה ממחשב הכסה מאשרכ, דו צל עמחשב הת אנחה 2 

 .מכסה הת אמקבעי
 הברגי
 הני שת אסרה 3 
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 1 מחשב הכסהמ 2  מחשב הזיתח

  
  הרמתו ומחשב החזית ממשיכה ברחקתו האמצעות במחשב הכסה מת אחררש 4 

 .עלה מלפיכ

 .טוח במיקו
 במכסה הת אנחה 5 
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 מבט על פנים המחשב

 

יש לפעול לפי הוראות , לפני התחלת ביצוע השלבים המתוארים בסעיף זה :התראה

 .מדריך מידע מוצרהבטיחות ב

 

 

 

 

 1 ופטי אונןכ 2 וח כפקס 3 ופציונלי אופטי אונןכ

 4 דיה מורא קו אקליטונים תונןכ 5  שיח קונןכ 6 ופציונלי אשיח קונןכ
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 רכיבי לוח המערכת
 

 

 

  זיכרון הודול מחברמ

)DIMM_1( 

 קירור האוורר מחברמ 3

 )CPU_FAN (מעבדל

 CPU( 1 (מעבד הקעש 2

  זיכרון הודול מחברמ

)DIMM_4( 

  זיכרון הודול מחברמ 6

)DIMM_3( 

  זיכרון הודול מחברמ 5

)DIMM_2( 

4 

  תקליטונים הונן כחברמ 9 וללה סקעש

)FLOPPY( 

  ראשי המתח החברמ 8

)ATX_POWER( 

7 
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  CMOS גשרמ

)CLEAR CMOS( 

12   Serial ATA  ונן כחברמ

)SATA1( 

11 Serial ATA ונן  כחברמ
)SATA0( 

10

 Serial ATA  ונן כחברמ

)SATA4( 

15   דמי קוח לחברמ

)F_PANEL( 

14   יסמה סגשרמ

)CLEAR_PW( 

13

 דמי קUSB חברמ

(F_USB2) 

18    ונן כחברמ
Serial ATA )SATA5( 

 דמי קUSB חברמ 17

(F_USB1) 

16 

F_AUDIO( 21 (דמי קמעש  ל שקירור האוורר מחברמ

 )SYS_FAN1 (מערכתה

 דמי קUSB חברמ 20

(F_USB3) 

19 

 PCI Express x1 חברמ

(PCIE_X1) 

24  PCI ) PCI2( 22חברמ PCI  (PCI1) 23חברמ

 מחבר וUSB חברי מ2

LAN 1 

27  PCI Express חברמ 26 מע שחברימ
x16 (PCIE_X16) 

25 

VGA( 30 (ידאו וחברמ   ושבת תירור קאווררמ

)CHASSIS_FAN( 

 USB 28 חברי מ2 29

  CPU- לתחמ       

)ATX_CPU( 

31 
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 של ספק הכוח DC הקצאות הפינים במחבר

 

 

 

 DC P1מחבר מתח 
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 מספר פין שם אות צבע חוט  גודל חוט

20 AWG 1 ולט ו3.3 תו�כ 
20 AWG 2 ולט ו3.3 תו�כ 

20 AWG חורש RTN 3 

20 AWG 4  ולט ו5 דו�א 

20 AWG חורש RTN 5 

20 AWG 6  ולט ו5 דו�א 

20 AWG חורש RTN 7 

22 AWG פורא POK 8 

20 AWG גולס AUX 59 ולט ו 

20 AWG 10 ולט ו+12 הובצ 

20 AWG 11  ולט ו+12 הובצ 

20 AWG 12 ולט ו3.3 תו�כ 

20 AWG 13 ולט ו3.3 תו�כ 

22 AWG 14 ולט ו�12 חולכ 

20 AWG חורש RTN 15 

22 AWG רוקי PS_ON 16 

20 AWG חורש RTN 17 

20 AWG חורש RTN 18 

20 AWG חורש RTN 19 

  OPEN 20 

20 AWG 21  ולט ו5 דו�א 
20 AWG 22  ולט ו5 דו�א 
20 AWG 23  ולט ו5 דו�א 
20 AWG חורש RTN 24 
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 DC  P2חבר מתח מ
 

   
AWG-18 וטח  מספר פין שם אות

 1 )דמהא (GND חורש

 2 )דמהא (GND חורש

 VADC 3 12+ הובצ

 VADC 4 12+ הובצ

 P6- וDC P3 ,P4 ,P5מחברי חשמל 

  

 
AWG-18 וטח  מספר פין שם אות

 DC 1 ולט ו+3.3 תו�כ

 2 )דמהא (GND חורש

 DC 3 ולט ו+5 דו�א

 4 )דמהא (GND חורש

 VBDC 5 12+ ב�ל
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 DC P7מחבר מתח 

 

 

 

 

AWG-22 וטח  מספר פין שם אות

 DC 1 ולט ו+5 דו�א

 2 )דמהא (GND חורש

 3 )דמהא (GND חורש

 VADC 4+ 12 הובצ

 זיכרון

 וח לל עיכרו� זודולי מתקנת האמצעות בל� שמחשב היכרו� זת אהגדיל לאפשרות�ב

 זיכרו� הוג סודות אוס� נמידעל .DDR2 סוג מזיכרו� בומ� תל� שמחשבה .מערכתה

  .171 עמודב" יכרו�ז "אהר, ל� שמחשב הדי יל ענתמ�ה

 אינו וECC אינו שיכרון זקר .Buffered ו אECC יכרון זודולי מהתקין ליןא :הודעה 

Bufferedתמך נ. 
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 הנחיות להתקנת זיכרון

  DIMM_1 מחברי בחלה, ומרי נסדר ב�DIMM החברי מת אאכלס לשי • 

 .�DIMM_4 וDIMM_2 מחברי� הכ� מלאחרו, �DIMM_3ו

 .DIMM_1 מחבר בהתקינו ללי�ע, חיד יDIMM ותק� מ�א

 ודל גבחינת מתואמי� הזוגות בזיכרו� הודולי מת אהתקי� לשי, יטביי� מביצועי�ל • 

 זוגות בותקני� מינ� אזיכרו� הודולי מ�א .הטכנולוגיה ומהירותה, זיכרו�ה

 על שתווית האהר( .מעא קחותי� פהיו ייצועיו בול�א, פעל ימחשבה, ואמי�ת

 כולל העורב מוג זתקי� ת�א, דוגמהל ).מודול היבולת קהי מקבוע לדי כמודולה

, ר�ה�גה מ�800 ור�ה�גה מ667 ל שDDR2 מודול ור�ה�גה מ533 ל שDDR2 ודולמ

 .הותקנה שיותר בנמוכה המהירות בפעלו ימודולי�ה

 

 

 

  ודולי מל שואם תוגז :' בוגז

  DIMM_3 מחברים ביכרוןז

 DIMM_4-ו

  ודולי מל שואם תוגז :' אוגז 2

  DIMM_1 מחברים ביכרוןז

  DIMM_2-ו

1 

  
, זיכרון הדרוג שמהלך במחשב הן ממקוריים הזיכרון הודולי מת אסיר תםא :הודעה 

 חדשים המודולים הת אכשת רם אםג, ברשותך שחדשים הזיכרון המודולי מותם אפרדה

 .דש חיכרון זודול מם עקורי מיכרון זודול מזווג תלא, אפשר המידתב .Dell חברתמ
 מקוריים הזיכרון הודולי מת אהתקין לליךע .ראוי כפעול ללא שלול עלך שמחשבה, חרתא

 .4- וDIMM 3 מחברי בוא, 2- וDIMM 1- המחבריב, זוגותב

  .מחשב החריות אדי יל עהכוס מDell חברת מנרכש שזיכרוןה :הערה 
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 התקנת זיכרון

 

יש לפעול לפי הוראות , לפני התחלת ביצוע השלבים המתוארים בסעיף זה :התראה

 .מדריך מידע מוצרבהבטיחות 

 

ראה  .PCI Express X16עליך להסיר את כרטיס , לפני התקנת הזיכרון :התראה

 .119בעמוד " כרטיסים"

 חשמל הת אפרוק לליךע, מחשב הבתוך שרכיבים לטטי סחשמל מזק נמניעתל :הודעה 

 אפשרותךב .במחשב שאלקטרוניים הרכיבים האחד בוגע נאתה שפני לגופך מסטטיה

 .מחשב בשוף חתכת ממשטח בגיעה נדי יל עאת זעשותל

 .105 עמודב" מתחילי� שפניל "סעי� בהליכי� הת אצעב 1 

  .זיכרו� הודול מחבר מל שקצותיו מחד אבכל שמקבע התפס הל עח�ל 2 

 

 

 

 

 DIMM_1( 1 (יכרון זחברמ 2 )2 (יבוע קפסית 3 חברמ
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 .מחבר העל שבליטה למודול הבתחתית שחרי� הת אתא�ה 3 

 

 1 )2 (יתוךח 2 יכרון זודולמ

 3 יץרח 4 ליטהב

 וךת, מחבר התוך לשירות ימודול הת אחץל, זיכרון המודול לזק נמנוע לדיכ :הודעה 

 .מודול הקצות מחד אל כל עהה זחץ לפעלתה

  .מקומו בינעל יהמודול שד עמחבר התו� למודול הת אכנסה 4 

  משני שמגרעות התו� לינעלו יקיבוע הפסית, ראוי כמודול הת אתכנס ה�א

 .מודול הדיצ

 

 

 .119 עמודב" רטיסי�כ "אהר .מקומו ל PCI Express x16 רטיס כת אחזרה 5 

  .מקומו למחשב היסוי כת אחזרה 6 

 בר חכן מלאחר ורשת ההתקן לכבל הת אחילה תברח, שת רבל כחבר לדיכ :הודעה 

 .מחשב לותוא

 .ות� אהפעל וחשמל השקעי להתקני� האת ומחשב הת אברח 7 



119   הוצאה והתקנה של חלקים   |     
  

  .אפייני	מ ל עלח� ולי שמחשבה מל סל עימני העכבר החצ� לאמצעות בח�ל 8 

 .לליכ כרטיסייה הל עח�ל 9 

 .נקובהה) RAM (זיכרו� המות כת אדוקב, ראוי כותק� מזיכרו� הי כוודא לדיכ 10 

 הסרת זיכרון

 

יש לפעול לפי הוראות , לפני התחלת ביצוע השלבים המתוארים בסעיף זה :התראה

 .מדריך מידע מוצרבהבטיחות 

 

  .PCI Express X16עליך להסיר את כרטיס , לפני הסרת הזיכרון :התראה

 .119בעמוד " כרטיסים"ראה 

 חשמל הת אפרוק לליךע, מחשב הבתוך שרכיבים לטטי סחשמל מזק נמניעתל :הודעה 

 אפשרותךב .במחשב שאלקטרוניים הרכיבים האחד בוגע נאתה שפני לגופך מסטטיה

 .חשבמ בשוף חתכת ממשטח בגיעה נדי יל עאת זעשותל

 .105 עמודב" מתחילי� שפניל "סעי� בהליכי� הת אצעב 1 

 .זיכרו� הודול מחבר מל שקצותיו מחד אבכל שמקבע התפס הל עחוצה הח�ל 2 

 .הר� ומודול הל שלוח הקצה בחוזא 3 

 .119 עמודב" רטיסי�כ "אהר .מקומול PCI Express x16 רטיס כת אחזרה 4 

 כרטיסים

 

יש לפעול לפי הוראות , לפני התחלת ביצוע השלבים המתוארים בסעיף זה :התראה

 .מדריך מידע מוצרהבטיחות ב

 חשמל הת אוקפר לליךע, מחשב הבתוך שרכיבים לטטי סחשמל מזק נמניעתל :הודעה 

 אפשרותךב .במחשב שאלקטרוניים הרכיבים האחד בוגע נאתה שפני לגופך מסטטיה

 .מחשב בשוף חתכת ממשטח בגיעה נדי יל עאת זעשותל

 :�PCI Express וPCI רטיסי כבור עבאי� החריצי� הת אולל כברשות� ש™Dell חשבמ

 )PCI Express x16) SLOT1 כרטיס לחד ארי�ח • 

 )PCI Express x1) SLOT2 רטיסכ לחד ארי�ח • 

 )PCI) SLOT3 ,SLOT4 כרטיס לריצי� חניש • 

 .110 עמודב" מערכת הוח לכיביר "אהר, כרטיסי� הריצי חיקו� מל עפרטי�ל
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 PCI Expressוכרטיס  PCI כרטיס

 PCI בכרטיס וחד אPCI Express x16 כרטיסב, PCI רטיסי כשני בומ� תל� שמחשבה
Express x1חד א. 

 

 

  .בא הסעי� במתוארי� ההליכי� הפי לעלפ, רטיס כחלי� מו אתקי� מתה א�א • 

" PCI/PCI Express רטיס כסרתה "אהר, רטיס כחלי� מינ� אול� אסיר מתה א�א • 

 .125 עמודב

 ערכת מתו� מכרטיס הבור עקיי� ההתק� הנהל מת אסרה, רטיס כחלי� מתה א�א • 

 .הפעלהה

 PCI/PCI Expressהתקנת כרטיס 

 .105 עמודב" מתחילי� שפניל "סעי� בהליכי� הת אצעב 1 

 .107 עמודב" מחשב הכסה מפירוק "אהר .מחשב הכסה מת אסרה 2 
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 1 כרטיס הקיבוע לוויתןז 2 ורגב
  

 .כרטיס הקיבוע לזווית� הת אמקבע הבורג הת אסרה 3 

 .טוח במקו� בותו אהנח וכרטיס הקיבוע לזווית� הת אר�ה 4 

 וחית לעל שחרי� ליליפס פברג מל שצהו קת אתא�ה, דש חרטיס כתקי� מתה א�א 5 

 .מתכת הוחית לת אנתק לדיכ, ו� חלפי כמברג הת אסובב ונתיקה המתכתה

 .כרטיס הת אסרה, מחשב בותק� מכבר שרטיס כחלי� מתה א�א 6 

  .כרטיס למחוברי� הבלי� כתקנ, צור� המקרהב

  תו� מותו אשחרר ועליוני� הקצותיו בכרטיס בחוזא, PCI רטיס כבורע •

 .לו שמחברה

 קצותיו בכרטיס בחוזא, מקבעת הלשונית בשו�מ, PCI Express רטיס כבורע •

 .לו שמחבר התו� מותו אשחרר ועליוני�ה

 .איור במתואר הזה מונה שהיות לשוי עחליף מתה אאותו שכרטיס היקוםמ :הערה 
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 .התקנה לכרטיס הת אכ�ה 7 

 יבורי� חיצועב, כרטיס הל שתצורה הביעת קל עמידע לכרטיס למצור� התיעוד ביי�ע

 .מחשב לחרת אישית אתאמה הל כו אנימיי�פ

 

מים מפעילים את המחשב אוטומטית כאשר הם מתאמי רשת מסוי :התראה

הקפד לנתק את המחשב שלך משקע , כדי להגן בפני התחשמלות .מחוברים לרשת

 .החשמל לפני התקנת כרטיסים

 מלואו במוק� מכרטיס הי כדאו .חוזקה בטה מלפי כלח� ומחבר לכרטיס הת אכנסה 8 

 .חרי� התו�ב

 

 

  מוקם מרטיסכ 3 כרטיס ממוקם חלקית

 ומלואב

 1 תאמה הספ 2

 4  התאמה הכווןמ 5 חריץ בוויתןז 6 חריץ לחוץ מפוס תוויתןז

 כרטיס הת אק�מ, �x16 הרטיס כחבר מתו� לPCI Express רטיס כתקי� מתה א�א 9 

 .קיבוע הלשונית לותא� מהיה יקיבוע החרי� ש�כ
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 מלואו במוק� מכרטיס הי כדאו .חוזקה בטה מלפי כלח� ומחבר לכרטיס הת אכנסה 10 

 .חרי� התו�ב

 

  PCIרטיסכ 2 יבוע קשוניתל PCI Express x1 3 רטיסכ
Express x16 

1 

 PCI רטיס כריץח    
Express x1 

 PCI רטיס כריץח 5
Express x1 

4 

 :קפדה הו�ת, מקומו לכרטיס הקיבוע לזווית� הת אחזרה 11 

 .מכוו� החרי� לותא� מהיה ימכוו� המהדק היכ •

 .התאמה הס פ� עיושר ממילוי הזוויתני וכרטיסי� הל כל שעליו� החלק היכ •

 כוו� מת אקי� ממילוי הווית� זל שו אכרטיס הל שעליו� החלק בחרי� היכ •

 .התאמהה
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 1  תאמה הכווןמ 2 ילוי מוויתןז 3 תאמה הספ

 4 כרטיס הקיבוע לוויתןז 5 ורגב 6 )2 (כוון מהדקמ

 7 )2 (כוון מריץח        

 .הידוקו ומקומו לבורג החזרת האמצעות בכרטיס הקיבוע לזווית�ה ת אבעק 12 

 .כרטיס לחוברי� מהיות לצריכי� שכבלי� הת אברח 13 

 .כרטיס הל שכבלי� היבורי חל עמידע לכרטיס התיעוד ביי�ע

 על ממונחים הבליםכ .אחוריהם מו אכרטיסים לעל מרטיסים כבלי כהניח ליןא :הודעה 

 .ציוד לזק נלהסב ומחשב הל שאותה נגירה סמנוע ללולים עכרטיסיםל

 בר חכן מלאחר ורשת ההתקן לכבל הת אחילה תברח, שת רבל כחבר לדיכ :הודעה 

 .מחשב לותוא
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 חשמל השקעי להתקני� האת ומערכת הת אחדש מברח, מערכת הכסה מת אגורס 14 

 .ות� אדלק הכ� מלאחרו

 :ול קרטיס כתקנת ה�א 15 

 התקני לבורע, )177 עמודב" מערכת הגדרותה "אהר (מערכת ההגדרות ליכנסה א

 .כיבוי להגדרה הת אנה שכ� מאחרל. שולב משמע בבחר ולוחה

 מע שתקני החבר לי�א .קול הרטיס כמחברי ליצוניי� חמע שניתק הברח ב

 .אחורי הבלוח שline-in ו אוזניותא/רמקולי�ה, מיקרופו� המחברי ליצוניי�ח
 .20 עמודב" חורי אוח לחברימ "אהר

 משולב הרשת התא� מת אהפו� לעוניי� מאתה ורשת לוספת תתא� מתקנת ה�א 16 

 :מי� זבלתיל

 התקני לבורע, )177 עמודב" מערכת הגדרותה "אהר (תמערכ ההגדרות ליכנסה א

 .כיבוי להגדרה הת אנה שכ� מלאחרו, שולב משת רמשק מכרטיס בבחר ולוחה

 רשת הבל כת אחבר לי�א .רשת לתוספת התא� ממחברי לרשת הבל כת אברח ב

 .20 עמודב" חורי אוחלב �חברימ "אהר .אחורי הבלוח שמשולב המחברל

 .כרטיס התיעוד במתואר ככרטיס לנחוצי� ההתקני� הנהלי מת אתק�ה 17 

 PCI/PCI Expressהסרת כרטיס 

 .105 עמודב" מתחילי� שפניל "סעי� בהליכי� הת אצעב 1 

 107 עמודב" מחשב הכסה מפירוק" אהר .מחשב הכסה מת אסרה 2 

 .כרטיס הקיבוע לזווית� הת אמקבע הבורג הת אסרה 3 

 .טוח במקו� בותו אהנח וכרטיס הקיבוע לזווית� הת אר�ה 4 

 .כרטיס הת אסרה, מחשב בותק� מכבר שרטיס כחלי� מתה א�א 5 

  .כרטיס למחוברי� הבלי� כתקנ, צור� המקרהב

 מחבר התו� מותו אשחרר ועליוני� הקצותיו בכרטיס בחוזא, PCI רטיס כבורע •

 .לוש

 קצותיו בכרטיס בחוזא, מקבעת הלשונית בשו�מ, PCI Express רטיס כבורע •

 .לו שמחבר התו� מותו אשחרר ועליוני�ה
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 רטיס כל שריק הפתח בילוי מווית� זתק�ה, צמיתות לכרטיס הת אסיר מתה א�א 6 

 .חרי�ה

 תחזוקת ליונית חכרטיסים הריצי חל שריקים הפתחים במילוי התניווי זתקנתה :הערה 

 .מחשב הן מלכלוך ובק ארחיקים מף אזוויתניםה .מחשב הל שFCC- הישויר

 :קפדה הו�ת, מקומו לכרטיס הקיבוע לזווית� הת אחזרה 7 

 .מכוו� החרי� לותא� מהיה ימכוו� המהדק היכ •

 .התאמה הס פ� עיושר ממילוי היזוויתנ וכרטיסי� הל כל שעליו� החלק היכ •

 כוו� מת אקי� ממילוי הווית� זל שו אכרטיס הל שעליו� החלק בחרי� היכ •

 .התאמהה

 .הידוקו ומקומו לבורג החזרת האמצעות בכרטיס הקיבוע לזווית� הת אבעק 8 

 בר חכן מלאחר ורשת ההתקן לכבל הת אחילה תברח, שת רבל כחבר לדיכ :הודעה 

 .מחשב לותוא

 חשמל השקעי להתקני� האת ומערכת הת אחדש מברח, מערכת הכסה מת אגורס 9 

 .ות� אדלק הכ� מלאחרו

 .הפעלה המערכת מכרטיס הל שהתק� הנהל מת אסרה 10 

 :ול קרטיס כסרת ה�א 11 

 התקני לבורע, )177 עמודב" מערכת הגדרותה "האר (מערכת ההגדרות ליכנסה א

 ).On( פעיל להגדרה הת אנה שכ� מלאחרו, שולב משמע בבחרו לוחה

 אהר .מחשב הל שאחורי הבלוח ששמע המחברי ליצוניי� חמע שתקני הברח ב

 .20 עמודב" חורי אוחלב �חברימ"

 :רשת לוספת תחבר מסרת ה�א 12 

 התקני לבורע, )177 עמודב" מערכת הותגדרה "אהר (מערכת ההגדרות ליכנסה א

  הגדרה הת אנה שכ� מלאחרו, שולב משת ררטיס כממשק בבחרו לוחה

 ).On( פעילל

" חוריא וחלב �חברימ "אהר .מחשב הגב במשולב המחבר לרשת הבל כת אברח ב

 .20 עמודב
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 הלוח הקדמי

 

 הוראות יש לפעול לפי, לפני התחלת ביצוע השלבים המתוארים בסעיף זה :התראה

 .מדריך מידע מוצרהבטיחות ב

 

יש לנתק תמיד את המחשב משקע החשמל לפני , למניעת התחשמלות :התראה

 .הסרת המכסה

 הסרת הלוח הקדמי

 .105 עמודב" מתחילי� שפניל "סעי� בהליכי� הת אצעב 1 

 ).107 עמודב" מחשב הכסה מפירוק" אהר (מחשב הכסה מת אסרה 2 

 

 

 

 

 1 )3 (קדמי הלוח האחזמ 2 וחל 3 )3 (קדמי הלוח ההדקמ

 4 )3 (מהדק הניסת כריץח 5 מחשב הבג    

 � מות� אשחרר לדיכ, ה זחר אזה בות� אהר� וקדמי הלוח האחזי משלושת בחוזא 3 

 .קדמי המשטחה
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 לושת שת אשחרר לדיכ, המחשב ממשיכה בותו אהרחק וקדמי הלוח הת אובבס 4 

 .לה� שהכניס הנקודות מקדמי הלוח ההדקימ

 .טוח במיקו� בקדמי הלוח הת אנחה 5 

 החזרת הלוח הקדמי למקומו

 .לה� שכניסה הנקודות לות� אהכנס וקדמי הלוח ההדקי מת אתא�ה 1 

 

 

 

 

 1 )3 (קדמי הלוח האחזמ 2 וחל 3 )3 (קדמי הלוח ההדקמ

 4 )3 (מהדק הניסת כריץח 5 מחשב הבג    

  

  קדמי המשטח במקומו ביינעל שד ע,מחשב הלפי כקדמי הלוח הת אובבס 2 

 .מחשב הלש
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 כוננים

  :להאה התקני� השילוב בומ� תל� שמחשבה

 Serial ATA סוג משיחי� קונני� כני שדע • 

 חד אופציונלי אדיה מרטיסי כורא קו אחד אופציונלי אקליטוני� תונ�כ • 

 ופטיי� אונני� כני שדע • 

 

 

 

 

דיה מאור קו אקליטונים תונןכ  1 ופטי אונןכ 2 ופציונלי אופטי אונןכ 3

 4 ופציונלי אשיח קונןכ 5 שיח קונןכ    
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 חיבורים מומלצים של כבלי הכוננים

 תוויות הת אנושאי� המחברי� לSerial ATA סוג מקשיחי� הכונני� הת אברח • 

"SATA0"ו א "SATA1"מערכת הבלוח ש. 

 נושאי� המחברי� לSerial ATA סוג מ�DVD הג� נו אתקליטורי� הונ� כת אברח • 

  .מערכת הבלוח ש"SATA5" ו א"SATA4" תוויות התא

 חיבור כבלי הכוננים

 אחורי החלקל – תוני� נכבל וDC שמל חבלכ – בלי� כני שחבר ללי�ע, ונ� כתקנת העתב

 .כונ� הלש

 

 

 

 1 תח מבלכ 2 מתח הניסת כחברמ

 המחברים של ממשקי הכוננים

 חבר מפתח מת אראוי כתא�ה .כונה נהכנסה לותאמי� מכונני� הבלי כל שמחברי�ה

  .חיבור הפני לכונ� העל וכבל העל שכבלה
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 1 משק מבלכ 2 משק מחברמ

  

 חיבור וניתוק של כבלי הכוננים

 אמצעות בכבל הת אנתק ללי�ע, Serial ATA ונ� כל שנתוני� הבל כניתוק ויבור חעתב

 . לו שמשיכה השוניתל

 רי� חיכ, בר דל שירושופ; כונה נהכנסה לותאמי� מSerial ATA ונני כל שממשק החברימ

 .אחר הבמחבר שסתו� החור לו אלשונית לואמי� תמחברי� האחד בסר חי� פוא

 הכוננים הקשיחים

 

יש לפעול לפי הוראות , י התחלת ביצוע השלבים המתוארים בסעיף זהלפנ :התראה

 .מדריך מידע מוצרהבטיחות ב

 

יש לנתק תמיד את המחשב משקע החשמל לפני , למניעת התחשמלות :התראה

 .הסרת המכסה

 ת אנחה, את זמקוםב .שיח קשטח מל עותו אהניח ליןא, כונן לקז נמנוע לדיכ :הערה 

 ).משלל, פוג סוחל (רופד משטח מל עכונןה

 קבצים הת אבהג, שמור לברצונך שתונים נמכיל השיח קונן כחליף מתה אםא :הערה 

 .ה זהליךב תחיל תטרם בלךש

 .ל� שמחשב להתא� בוגדרת מצורתו תי כוודא לדי ככונ� היעוד תת אדוקב
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 הסרת כונן קשיח

 .105 עמודב" מתחילי� שפניל "סעי� בהליכי� הת אצעב 1 

 ).107 עמודב" מחשב הכסה מפירוק" אהר (מחשב הכסה מת אסרה 2 

 .כונ� ה� מהנתוני� ומתח הבלי כת אתקנ 3 

 .מערכת הלוח מנתוני� הבל כת אתקנ 4 

 

 

 

 

 1 שיח קונןכ 2 תח מבלכ Serial ATA 3 תונים נבלכ

 4 מערכת הוח לחברמ 5 )4 (רגיםב  

  

 .קשיח הכונ� הת אמקבעי� הברגי� הרבעת את אסרה 5 

 ל שמעגלים הוח לכלול מכןש, מברג הם עברגים הורי חת אשרוט לא לקפדה :הודעה 

 .שוף חקשיח הכונןה
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 .מחשב הל שקדמי החלקו מותו אהרחק וחוצה הכונ� הת אשו�מ 6 

 יטוי בתת ללי� עהיהי, כונני� הל שתצורה הגדרת הת אשנה מכונ� הסרת ה�א 7 

 הגדרת ליכנסה, מחשב הל שחדש מפעלה האחרל .מערכת הגדרתה בלה אשינויי�ל

 לש" ונני�כ "סעי� לבור עכ� מלאחרו) 174 עמודב" מערכת הגדרתה "אהר (מערכתה

 .נכונה התצורה להתא� בכונ� הת אגדרה, 3 ד ע0 ונ�כ תחת ומערכת הגדרתה

 " מקומו למחשב הכסה מחזרתה "אהר (מקומו למחשב הכסה מת אחזרה 8 

 ).169 עמודב

 .חשמל השקע לאחרי� ההתקני� האת ומחשב הת אברח 9 

 התקנת כונן קשיח

 .105 עמודב" מתחילי� שפניל "סעי� בהליכי� הת אצעב 1 

 ).107 עמודב" מחשב הכסה מפירוק" אהר (מחשב הכסה מת אסרה 2 

 .ל� שמחשב להתא� בוגדרת מצורתו תי כוודא לדי ככונ� היעוד תת אדוקב 3 

 .קשיח הכונ� הא תתו� לקשיח הכונ� הת אחלקה 4 

  .קשיח הכונ� הבתא שברגי� החורי לקשיח הבכונ� שברגי� הורי חרבעת את אתא�ה 5 
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 1 שיח קונןכ 2 תח מבלכ Serial ATA 3 תונים נבלכ

 כונן התא ברגים בוריח

 )4 (קשיחה

  וח לחברמ 5 )4 (רגיםב 6

 מערכתה

4 

 .קשיח הכונ� הת אקבע לדי כות� אהדק ומקומ� לברגי� הרבעת את אחזרה 6 

 .כונ� להנתוני� ומתח הבלי כת אברח 7 

 .מערכת הוח לל אנתוני� הבל כת אברח 8 

 .מקומ� במקובעי� וראוי כחוברי� מ� הי כוודא לדי ככבלי� הל כת אדוקב 9 

 " מקומו למחשב הכסה מחזרתה "האר (מקומו למחשב הכסה מת אחזרה 10 

 ).169 עמודב

 רשת הל שהתקן לו איציאה לכבל הת אבר חחילהת, שת רבל כחבר לדיכ :הודעה 

 .מחשב לותו אבר חכן מלאחרו
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 .ות� אלהפע וחשמל השקעי להתקני� האת ומחשב הת אברח 11 

 צור� לנדרשות הלשה� כוכנות תהתקנת לנוגע בהנחיות לכונ� למצור� התיעוד ביי�ע 12 

 .כונ� העולתפ

 ניסהכ "אהר (כונני� התצורת בשלה� כינויי� שלו ח� אמערכת ההגדרת בדוקב 13 

  ).177 עמודב" מערכת ההגדרתל

  כונן קשיח שניהתקנת 

 

יש לפעול לפי הוראות , לפני התחלת ביצוע השלבים המתוארים בסעיף זה :התראה

 .מדריך מידע מוצרהבטיחות ב

 

יש לנתק תמיד את המחשב משקע החשמל לפני , למניעת התחשמלות :התראה

 .הסרת המכסה

 ת אנחה, את זמקוםב .שיח קשטח מל עותו אהניח ליןא, כונן לזק נמנוע לדיכ :הודעה 

 ).משלל, פוג סוחל (רופד משטח מל עכונןה

, מחשב הל ששוניתרא הרכישה העת בצורפים מינם אוספים נוננים כבור ערגיםב :הערה 

 .נוספים הכוננים הם עסופקים מלאא

 .105 עמודב" מתחילי� שפניל "סעי� בהליכי� הת אצעב 1 

 ).107 עמודב" מחשב הכסה מפירוק" אהר (מחשב הכסה מת אסרה 2 

 .ל� שמחשב להתא� בוגדרת מצורתו תי כוודא לדי ככונ� היעוד תת אדוקב 3 

 .שני הקשיח הכונ� האת תו� לשני הקשיח הכונ� הת אחלקה 4 

 כונ� הבתא שברגי� החורי לשני הקשיח הבכונ� שברגי� הורי חרבעת את אתא�ה 5 

 .שני הקשיחה
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  ני ששיח קונןכ 2 תח מבלכ Serial ATA 3 תונים נבלכ

 )ופציונליא(

1 

 כונן התא ברגים בוריח

 )4 (קשיחה

 4 מערכת הוח לחברמ 5 )4 (רגיםב 6

 .קשיח הכונ� הת אקבע לדי כות� אהדק ומקומ� לי�ברג הרבעת את אחזרה 6 

 .כונ� להנתוני� ומתח הבלי כת אברח 7 

 .מערכת הוח לל אנתוני� הבל כת אברח 8 

 .מקומ� במקובעי� וראוי כחוברי� מ� הי כוודא לדי ככבלי� הל כת אדוקב 9 

 " מקומו למחשב הכסה מחזרתה "אהר (מקומו למחשב הכסה מת אחזרה 10 

 ).169 עמודב

 רשת הל שהתקן לו איציאה לכבל הת אבר חחילהת, שת רבל כחבר לדיכ :הודעה 

 .מחשב לותו אבר חכן מלאחרו
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 .ות� אהפעל וחשמל השקעי להתקני� האת ומחשב הת אברח 11 

 צור� לנדרשות הלשה� כוכנות תהתקנת לנוגע בהנחיות לכונ� למצור� התיעוד ביי�ע 12 

 .כונ� העולתפ

 ניסהכ "אהר (כונני� התצורת בשלה� כינויי� שלו ח� אמערכת ההגדרת בדוקב 13 

  ).177 עמודב" מערכת ההגדרתל

 כונן התקליטונים

 

יש לפעול לפי הוראות , צוע השלבים המתוארים בסעיף זהלפני התחלת בי :התראה

 .מדריך מידע מוצרהבטיחות ב

 

יש לנתק תמיד את המחשב משקע החשמל לפני , למניעת התחשמלות :התראה

 .הסרת המכסה

 .136 עמודב" קליטונים תונן כתקנתה "אהר, טוניםקלי תונן כוסיף מתה אםא :הערה 

 הסרת כונן תקליטונים

 .105 עמודב" מתחילי� שפניל "סעי� בהליכי� הת אצעב 1 

 ).107 עמודב" מחשב הכסה מפירוק"ראה  (מחשב הכסה מת אסרה 2 

 ).127 עמודב" קדמי הלוח הסרתה "אהר (קדמי הלוח הת אסרה 3 
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 1 קליטונים תונןכ 2 תונים נבלכ 3 תח מבלכ

 4 מערכת הוח לחברמ 5 )2 (רגיםב  

 .תקליטוני� הכונ� מהנתוני� ומתח הבלי כת אתקנ 4 

 ונן כחברי מת אכסה יהכרטיס שיתכן יPCI Express x16 רטיס כתקנת הםא :הערה 

 רטיס כסרתה "אהר (תקליטונים הונן כבלי כיתוק נפני לה זרטיס כסרה .תקליטוניםה

PCI/PCI Express "125 עמודב.( 

 .מערכת הלוח מנתוני� הבל כת אתקנ 5 

 .תקליטוני� הונ� כת אמקבעי� הברגי� הני שת אסרה 6 

 .מחשב הל שקדמי הלקו חר� דחוצה התקליטוני� הונ� כת אחלקה 7 
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 כיסוי חזרתה "אהר (כונ� הוח ליסוי כת אחדש מתק�ה, נ�כו הת אחלי� מינ� א�א 8 

 ).142 עמודב" מקומו לתקליטוני� הונ� כוחל

 " מקומו למחשב הכסה מחזרתה "אהר( מקומו למחשב הכסה מת אחזרה 9 

 ).169 עמודב

 .ות� אהפעל וחשמל השקעי להתקני� האת ומחשב הת אברח 10 

 תקליטורי� הונ� כל שאפשרויות בשלה� כינויי� שלו ח� אמערכת ההגדרת בדוקב 11 

 ).177 עמודב" מערכת ההגדרת לניסהכ "אהר(

 התקנת כונן תקליטונים

 .105 עמודב" מתחילי� שפניל "סעי� בהליכי� הת אצעב 1 

 ).107 דעמוב" מחשב הכסה מפירוק" אהר (מחשב הכסה מת אסרה 2 

 ).127 עמודב" קדמי הלוח הסרתה "אהר (קדמי הלוח הת אסרה 3 

 ברג מל שצהו קת אתא�ה, ונ� כחלי� מלא ודש חקליטוני� תונ� כתקי� מתה א�א 4 

 נתק לדיכ, ו� חלפי כמברג הת אסובב ונתיקה המתכת הוחית לעל שחרי� ליליפספ

 .מתכת הוחית לתא

 

 

 .�FlexBay החרי�ב, מקומו לני�תקליטו הונ� כת אעדינות בחלקה 5 

 .�FlexBayב שברגי� החורי לתקליטוני� הבכונ� שברגי� הורי חת אתא�ה 6 
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 .תקליטוני� הונ� כת אקבע לדי כברגי� הני שת אדקה 7 

 .תקליטוני� הכונ� להנתוני� ומתח הבלי כת אברח 8 

 בלוחש FLOPPY תווית הת אנושא המחבר לנתוני� הבל כל שאחר הצהו קת אברח 9 

 על שהדק הר� דכבל הת אנתבו) 110 עמודב" מערכת הוח לכיביר "אהר (מערכתה

 .כיסויה

 

 

 1 קליטונים תונןכ 2 תונים נבלכ 3 תח מבלכ

 כונן ברגים בוריח

 תקליטוניםה

 4 מערכת הוח לחברמ 5 )2 (רגיםב 6

 י� בויראו הרימת זת אחסמו ילא ש� ככבלי� הת אנתב וכבלי� היבורי חל כת אדוקב 10 

 .קירור הפתחי לקירור האווררמ

 ).128 עמודב" מקומו לקדמי הלוח החזרתה "אהר (מקומו לקדמי הלוח הת אחזרה 11 
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 " מקומו למחשב הכסה מחזרתה "אהר (מקומו למחשב הכסה מת אחזרה 12 

 ).169 עמודב

 בר חכן מלאחר ורשת ההתקן לכבל הת אחילה תברח, שת רבל כחבר לדיכ :הודעה 

 .מחשב לותוא

 .ות� אהפעל וחשמל השקעי להתקני� האת ומחשב הת אברח 13 

 צור� לנדרשות הלשה� כוכנות תהתקנת לנוגע בהנחיות לכונ� למצור� התיעוד ביי�ע

 .כונ� העולתפ

 אפשרות בבחרו) 177 עמודב" מערכת הרתגדה "אהר (מערכת ההגדרת ליכנסה 14 

 .תקליטוני	 הונ�כ בור עמתאימהה

  Dell Diagnostics תוכנית הפעלת האמצעות בראוי כועל פמחשב הי כדאו 15 

 ).88 עמודב" Dell Diagnosticsתוכנית האבחו� " אהר(

 FlexBay-הסרת לוחית המתכת הנתיקה של ה
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 מברג הת אסובב ונתיקה המתכת הוחית לעל שחרי� ליליפס פברג מל שצהו קת אתא�ה

 .מתכת הוחית לת אלהסיר ונתק לדי כו� חלפיכ

 החזרת כיסוי לוח כונן התקליטונים למקומו
 

 

 

 

 1 )ופציונליא (כונן הוח לוטםא 2 מחשב הבג

 .ותו אדח� ותקליטוני� הונ� כל שריק החרי� הצוות קאור� לכונ� הוח לוט� את אתא�ה
 .מקומו בינעל יכונ� הוח לוט�א

 אחר למקומו לכונן הוח לוטם את אהחזיר לומלץמ, FCC- התקנות לציית לדיכ :הערה 

  .מחשב הן מתקליטונים הונן כסרתה
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 קורא כרטיסי מדיה

 

יש לפעול לפי הוראות , לפני התחלת ביצוע השלבים המתוארים בסעיף זה :התראה

 .מדריך מידע מוצרהבטיחות ב

 

יש לנתק תמיד את המחשב משקע החשמל לפני , למניעת התחשמלות :התראה

 .הסרת המכסה

 הסרת קורא כרטיסי מדיה

 .105 עמודב" מתחילי� שפניל "סעי� בהליכי� הת אצעב 1 

 ).107 עמודב" מחשב הכסה מפירוק" אהר (מחשב הכסה מת אסרה 2 

 ).127 עמודב" קדמי הלוח הסרתה "אהר (קדמי הלוח הת אסרה 3 

 
 .לא קיים בכל המחשבים*

 1 דיה מרטיסי כראוק 2 תונים נבלכ 3 תח מבלכ

 4 מערכת הוח לחברמ 5 )2 (רגיםב    
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 ורא קל שאחורי החלקו מחשמל הבל כאת ו�FlexBay הל ש�USB הבל כת אתקנ 4 

 וח לכיביר "אהר (מערכת הבלוח שפנימי ה�USB הממחבר ומדיה הרטיסיכ

 ).110 עמודב" מערכתה

 .מדיה הרטיסי כורא קת אמקבעי� הברגי� הני שת אסרה 5 

 .מחשב הל שקדמי הלקו חר� דחוצה המדיה הרטיסי כורא קת אחלקה 6 

 כונ� הוח לוט� את אחזרה, מדיה הרטיסי כורא קת אחדש מתקי� מינ� א�א 7 

 .צור� הפיל, מקומול

 ).128 עמודב" מקומו לקדמי הלוח החזרתה "אהר (מקומו לקדמי הלוח הת אחזרה 8 

 " מקומו למחשב הכסה מחזרתה "אהר (מקומו למחשב הכסה מת אחזרה 9 

 ).169 עמודב

 .ות� אהפעל וחשמל השקעי להתקני� האת ומחשב הת אברח 10 

 התקנת קורא כרטיסי מדיה

 .105 עמודב" מתחילי� שפניל "סעי� בהליכי� הת אצעב 1 

 ).107 עמודב" מחשב הכסה מפירוק" אהר (מחשב הכסה מת אסרה 2 

 ).127 עמודב" קדמי הלוח הסרתה "אהר (קדמי הלוחה ת אסרה 3 

  :דש חדיה מרטיסי כורא קל שהתקנה בדובר מ�א 4 

  ל שנתיקה המתכת הוחית לסרתה "אהר (כונ� הוח לוט� את אסרה •

  )141 עמודב" �FlexBayה

  .אריזתו ממדיה הרטיסי כורא קת אוצאה •

 .�FlexBay החרי�ב, מקומו למדיה הרטיסי כורא קת אעדינות בחלקה 5 

 .�FlexBay הבתא שברגי� החורי למדיה הרטיסי כבקורא שברגי� הורי חת אתא�ה 6 

 .מדיה הרטיסי כורא קת אמקבעי� הברגי� הני שת אדקה 7 

 .FlexBay- הבל כיבור חניפ למדיה הרטיסי כורא קת אהתקין לקפדה :הערה 

 ורא קל שאחורי החלקו לחשמל הבל כאת ו�FlexBay הל ש�USB הבל כת אברח 8 

 וח לכיביר "אהר (מערכת הבלוח שפנימי ה�USB החבר מאת ומדיה הרטיסיכ

 ).110 עמודב" מערכתה
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 .לא קיים בכל המחשבים*

 1 דיה מרטיסי כוראק 2 תונים נבלכ 3 תח מבלכ

 ריץח ברגים בוריח

FlexBay) 2( 

 4 מערכת הוח לחברמ 5 )2 (רגיםב 6

  

 ).128 עמודב" מקומו לקדמי הלוח החזרתה "אהר (מקומו לקדמי הלוח הת אחזרה 9 

 "מקומו למחשב הכסה מחזרתה "אהר (מקומו למחשב הכסה מת אחזרה 10 

 ).169 עמודב

 .ות� אהפעל וחשמל השקעי להתקני� האת ומחשב הת אברח 11 
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 האופטיהכונן 

 

יש לפעול , לפני התחלת ביצוע כל אחד מההליכים המפורטים בסעיף זה :התראה

  .מדריך מידע מוצרלפי הוראות הבטיחות שנמצאות ב

 

יש לנתק תמיד את המחשב משקע החשמל לפני , למניעת התחשמלות :התראה

 .הסרת המכסה

 אופטיהסרת כונן 

 .105 עמודב" מתחילי� שפניל "סעי� בהליכי� הת אצעב 1 

 ).107 עמודב" מחשב הכסה מפירוק"ראה  (מחשב הכסה מת אסרה 2 

 ).127 עמודב" קדמי הלוח הסרתה "אהר (קדמי הלוח הת אסרה 3 

 .מערכת הוח למחבר מאופטי הכונ� הל שנתוני� הבל כת אתקנ 4 

 .כונ� הל שאחורי החלקו מאופטי הכונ� הל שתוני�נ הבל כאת וחשמל הבל כת אתקנ 5 
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 1 ופטי אונןכ 2 תונים נבלכ 3 תח מבלכ

 4 מערכת הוח לחברמ 5 )2 (רגיםב    
  



 והתקנה של חלקיםהוצאה    |     148

 .אופטי הכונ� הת אמקבעי� הברגי� הני שת אסרה 6 

 .מחשב הל שקדמי הלקו חר� דחוצה האופטי הכונ� הת אחלקה 7 

  מקומו לכונ� הוח לוט� את אחזרה, מקומו לכונ� הת אחזיר מינ� א�א 8 

 ).142 עמודב" מקומו לתקליטוני� הונ� כוח לכיסוי חזרתה "אהר(

 .)129 עמודב" ונני�כ "אהר (מקומו לכונ� הוח לת אחזרה 9 

 "מקומו למחשב הכסה מחזרתה "אהר (מקומו למחשב הכסה מת אחזרה 10 

 ).169 עמודב

 .ות� אהפעל ומלחש השקעי להתקני� האת ומחשב הת אברח 11 

" מערכת ההגדרת לניסהכ "סעי� ביי�ע (מערכת ההגדרות בכונני� הצורת תת אגדרה 12 

 ).177 עמודב

 התקנת כונן אופטי

 .105 עמודב" מתחילי� שפניל "סעי� בהליכי� הת אצעב 1 

 ).107 עמודב" מחשבה כסה מפירוק" אהר (מחשב הכסה מת אסרה 2 

 ).127 עמודב" קדמי הלוח הסרתה "אהר (קדמי הלוח הת אסרה 3 

 .מקומו לעדינות בכונ� הת אחלקה 4 

  בתא שברגי� החורי לאופטי הבכונ� שברגי� הורי חרבעת את אתא�ה 5 

 .אופטי הכונ�ה

 .ות� אהדק ומקומ� לאופטי הכונ� הת אמקבעי� הברגי� הני שת אחזרה 6 

 .כונ� להנתוני� ומתח הבלי כת אברח 7 

 .מערכת הוח לעל שמערכת הוח למחבר לנתוני� הבל כת אברח 8 
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 1 ופטי אונןכ 2 תונים נבלכ 3 תח מבלכ

  תא ברגים בוריח 6 )2 (רגיםב

 )2 (אופטי הכונןה

 4 מערכת הוח לחברמ 5

  

 ).128 עמודב" מקומו לקדמי הלוח החזרתה "אהר (מקומו לקדמי הלוח הת אחזרה 9 

 "מקומו למחשב הכסה מחזרתה "אהר (מקומו למחשב הכסה מת אחזרה 10 

 ).169 עמודב

 בר חכן מלאחר ורשת ההתקן לכבל הת אחילה תברח, שת רבל כחבר לדיכ :הודעה 

 .מחשב לותוא

 .ות� אהפעל וחשמל השקעי להתקני� האת ומחשב הת אברח 11 

 צור� לנדרשות הלשה� כוכנות תהתקנת לנוגע בהנחיות לכונ� למצור� התיעוד ביי�ע

 .כונ� העולתפ
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 אפשרות בבחרו) 177 עמודב" מערכת הגדרתה "אהר (מערכת ההגדרת ליכנסה 12 

 .ונ�כ בור עמתאימהה

 Dell Diagnostics תוכנית הפעלת האמצעות בראוי כועל פמחשב הי כדאו 13 

 ).88 עמודב" Dell Diagnosticsתוכנית האבחו�  "אהר(

  התקנת כונן אופטי שני

 .105 עמודב" מתחילי� שפניל "סעי� בהליכי� הת אצעב 1 

 ).107 עמודב" מחשב הכסה מפירוק" אהר (מחשב הכסה מת אסרה 2 

 ).127 עמודב" קדמי הלוח הסרתה "אהר (קדמי הוחל הת אסרה 3 

 

 

 ת אסובב ונתיקה המתכת הוחית לעל שחרי� ליליפס פברג מל שצהו קת אתא�ה 4 

 .מתכת הוחית לת אלהסיר ונתק לדי כו� חלפי כמברגה

 .מקומו לעדינות בכונ� הת אחלקה 5 

  בתא שברגי� החורי לאופטי הבכונ� שברגי� הורי חרבעת את אתא�ה 6 

 .אופטי הכונ�ה

 .ות� אהדק ומקומ� לאופטי הכונ� הת אמקבעי� הברגי� הני שת אחזרה 7 

 .כונ� להנתוני� ומתח הבלי כת אברח 8 

 .מערכת הוח לעל שמערכת הוח למחבר לנתוני� הבל כת אברח 9 
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 1 ופטי אונןכ 2 ני שופטי אונןכ 3 תונים נבלכ

  תא ברגים בוריח

 )2 (אופטי הכונןה

 4 תח מבלכ 5 מערכת הוח לחברמ 6

  

 י� באוויר הרימת זת אחסמו ילא ש� ככבלי� הת אנתב וכבלי� היבורי חל כת אדוקב 10 

 .קירור הפתחי לקירור האווררמ

 .ות� אהדק ומקומ� לאופטי הכונ� הת אמקבעי� הברגי� הני שת אחזרה 11 

 ).128 עמודב" מקומו לקדמי הלוח החזרתה "אהר (מקומו לקדמי הלוח הת אחזרה 12 

 "מקומו למחשב הכסה מחזרתה "אהר (מקומו למחשב הכסה מת אחזרה 13 

 ).169 עמודב

 בר חכן מלאחר ורשת ההתקן לכבל הת אחילה תברח, שת רבל כחבר לדיכ :הודעה 

 .מחשב לותוא
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 .ות� אהפעל וחשמל השקעי להתקני� האת וחשבמ הת אברח 14 

 צור� לנדרשות הלשה� כוכנות תהתקנת לנוגע בהנחיות לכונ� למצור� התיעוד ביי�ע

 .כונ� העולתפ

 אפשרות בבחרו) 177 עמודב" מערכת הגדרתה "אהר (מערכת ההגדרת ליכנסה 15 

 .ונ�כ בור עמתאימהה

 Dell Diagnostics תוכנית הפעלת האמצעות בראוי כועל פמחשב הי כדאו 16 

 ).88 עמודב" Dell Diagnosticsתוכנית האבחו�  "אהר(

 החזרת אוטם לוח הכונן האופטי למקומו
 

 

 

 1 )ופציונליא (כונן הוח לוטםא 2 מחשב הבג

  



153   הוצאה והתקנה של חלקים   |     
  

 שר אדע ח�ד .אופטי הכונ� הל שריק החרי� הקצות לאופטי הכונ� הוח לוט� את אתא�ה

 .מקומו בינעל יכונ� הוח לוט�א

 אחר למקומו לכונן הוח לוטם את אהחזיר לומלץמ, FCC- התקנות לציית לדיכ :הערה 

 .מחשב הן מאופטי הכונן הסרתה

 הסוללה

 החלפת הסוללה

 

יש לפעול לפי הוראות , לפני התחלת ביצוע השלבים המתוארים בסעיף זה :אההתר

 .מדריך מידע מוצרהבטיחות ב

 חשמל הת אפרוק לליךע, מחשב הבתוך שרכיבים לטטי סחשמל מזק נמניעתל :הודעה 

 אפשרותךב .במחשב שאלקטרוניים הרכיבים האחד בוגע נאתהש פני לגופך מסטטיה

 .מחשב בשוף חתכת ממשטח בגיעה נדי יל עאת זעשותל

 .פתור כוללת סאמצעות בשמרי� נמחשב הל שהתארי� וזמ� התוני נכ� ותצורה הגדרתה
 וב שהתארי� וזמ� התוני נת אאפס ללי� ע�א .ני� שספר ממש� בפעול לכולה יסוללהה

 .סוללה הת אהחלי� ליש שדבר הירושפ, מחשב הפעלת האחר לשובו

 

החלף את  .סוללה חדשה עלולה להתפוצץ אם היא מותקנת בצורה שגויה :התראה

סלק את  .הסוללה אך ורק בסוללה מסוג דומה או זהה בהתאם להמלצת היצרן

 .הסוללות המשומשות בהתאם להוראות היצרן

 :וללה סהחלי� לדיכ

 ) 177 עמודב" מערכת הגדרתה "אהר (מערכת ההגדרותב מסכי� הל כת אמורש 1 

 .9 שלב בנכונות ההגדרות הת אשחזר לתוכל שדיכ

 .105 עמודב" מתחילי� שפניל "סעי� בהליכי� הת אצעב 2 

  ).107 עמודב" מחשב הכסה מפירוק" אהר (מחשב הכסה מת אסרה 3 

 ).110 עמודב" מערכת הוח לכיביר "אהר (סוללה הקע שת אתרא 4 

 הסוללה שדע, סוללה ה� מותה אהרחק וסוללה החרור שדית יל עזהירות בח�ל 5 

  .חוצה הקפו�ת

 ופנהמ "+" סימו� הת אנושא הצד האשרכ, שקע התו� לחדשה הסוללה הת אכנסה 6 

 .מקומה לנקישה בסוללה הת אכנס הכ� מלאחר ועלה מלפיכ
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 1 סוללה החרור שדיתי 2 )יובי חוטבק (וללהס

  

 "מקומו למחשב הכסה מחזרתה "אהר (מקומו למחשב הכסה מת ארחזה 7 

 ).169 עמודב

 בר חכן מלאחר ורשת ההתקן לכבל הת אחילה תברח, שת רבל כחבר לדיכ :הודעה 

 .מחשב לותוא

 .ות� אהפעל וחשמלה שקעי להתקני� האת ומחשב הת אברח 8 

 הגדרות הת אשחזרו) 177 עמודב" מערכת הגדרתה "אהר (מערכת ההגדרות ליכנסה 9 

 דבר בשגיאה הודעת הת אנקה וחזוקהת סעי� לבור עכ� מאחרל. 1 שלב בשמרתש

  תו� מסוללה ההחלפת בקשורות הוספות נגיאה שודעות הכ� וחלשה הסוללהה

 .אירועי	 הומ�י

 .ראוי כישנה הסוללה הת אלקס 10 

 .מדרי	 מידע מוצר ביי�ע, סוללה הילוק סל עידע מקבל לדיכ

 ספק הכוח

 

יש לפעול , לפני התחלת ביצוע כל אחד מההליכים המפורטים בסעיף זה :התראה

 .מדריך מידע מוצרלפי הוראות הבטיחות שנמצאות ב

 חשמל הת אפרוק לליךע, מחשב הבתוך שרכיבים לטטי סחשמל מזק נמניעתל :הודעה 

 אפשרותךב .במחשב שאלקטרוניים הרכיבים האחד בוגע נאתה שפני לגופך מסטטיה

 .מחשב בשוף חתכת ממשטח בגיעה נדי יל עאת זעשותל
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 החלפת ספק הכוח

 .105 עמודב" מתחילי� שפניל "סעי� בהליכי� הת אצעב 1 

 ).107 עמודב" מחשב הכסה מפירוק" אהר (מחשב הכסה מת אסרה 2 

  .כונני� המ� ומערכת הלוחמ) DC (מתח הבלי כת אתקנ 3 

 סרת� העתב, מחשב הבתושבת שלשוניות לתחת מDC מתח הבלי כניתוב לב לי�ש

, ראוי כהניח� לצטר� תמקומ� לכבלי� החזרת העתב .כונני� המ� ומערכת הלוחמ

 .יפול קו אח� לה� מעמנו לדיכ

 לוח הל שסרט הבלכ, אופטי הכונ� הל שנתוני� הבלכ, קשיח הכונ� הבל כת אסרה 4 

 .כוח הפק סלצד שקיבוע ההדק מחר אבל ככל וקדמיה

 .מחשב הארז מגב לכוח הפק סת אחברי� משר אברגי� הרבעת את אסרה 5 

 

 

 

 

 1 וח כפקס 2 )4 (רגיםב
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 .ותו אהר�ו כוח הפק סת אחוצה החלקה 6 

 .מחשב הל שאחורי הדו צעבר לחלופי הכוח הפק סת אחלקה 7 

. מחשב הארז מגב לכוח הפק סת אחברי� משר אברגי� הרבעת את אמקומ� לחזרה 8 

 .ברגי� הת אדקה

 

עלולה להיווצר , אם לא תחזיר את כל הברגים למקומם ותבריג אותם כראוי :התראה

 .רכיב מרכזי בהארקת המערכתהתחשמלות משום שברגים אלה מהווים מ

 כבלים הת אהניח לשי .תושבת הלשוניות לתחת מDC מתח הבלי כת אנחה :הודעה 

 .כבלים לזק נמנוע לדי כראויכ

 .לכונני� ומערכת הלוח לDC מתח הבלי כת אחבר וזורח 9 

 לוח הל שסרט הבלכ, אופטי הכונ� הל שנתוני� הבלכ, קשיח הכונ� הבל כת אברח 10 

  .כוח הפק סלצד שקיבוע ההדק לחר אבל ככל וקדמיה

  .קינותם תת אוודא לדי ככבלים היבורי חת אבדוק וזורח :הערה 

 "מקומו למחשב הכסה מחזרתה "אהר (מקומו למחשב הכסה מת ארחזה 11 

 ).169 עמודב

  .ות� אהפעל וחשמל השקעי להתקני� האת ומחשב הת אברח 12 

 Dell Diagnostics תוכנית הפעלת האמצעות בראוי כועל פמחשב הי כדאו 13 

 ).88 עמודב" Dell Diagnosticsתוכנית האבחו�  "אהר(

 פלט /לוח קלט

 

יש לפעול לפי הוראות , לפני התחלת ביצוע השלבים המתוארים בסעיף זה :התראה

 .מדריך מידע מוצרהבטיחות ב

 

יש לנתק תמיד את המחשב משקע החשמל לפני , למניעת התחשמלות :התראה

 .פתיחת המכסה

 

ספק הכוח ורכיבים אחרים עשויים , המכלול של הגוף מונע החימום :התראה

 הנח להם להתקרר די הצורך לפני  .לה רגילהלהתחמם מאוד במהלך פעו

 .שתיגע בהם

 חשמל הת אפרוק לליךע, מחשב הבתוך שרכיבים לטטי סחשמל מזק נמניעתל :הודעה 

 אפשרותךב .במחשב שאלקטרוניים הרכיבים האחד בוגע נאתה שפני לגופך מסטטיה

 .מחשב בשוף חתכת ממשטח בגיעה נדי יל עאת זעשותל
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 פלט /פירוק לוח הקלט

 עת בראוי כלהניחם וחזור לתוכל שדיכ, סרתם העת בכבלים הל כניתוב לב ליםש :הערה 

 .חדש הלטפ/קלט הוח לתקנתה

 .105 עמודב" מתחילי� שפניל "סעי� בהליכי� הת אצעב 1 

 ).107 עמודב" מחשב הכסה מפירוק" אהר (מחשב הכסה מת אסרה 2 

  ).127 עמודב" קדמי הלוח הסרתה "אהר (קדמי הלוח הת אסרה 3 

 הירות זוסרח .מיוחד בהיר זיהה, מחשב לחוץ מלטפ/קלט החו לחלקת העתב :הודעה 

 .כבלים היתוב נלהדקי וכבלים המחברי לזק נהסב ללולע

 .מערכת הלוח מלטפ/קלט הלוח למחוברי� הכבלי� הל כת אתקנ 4 

  .לטפ/קלט הוח לת אמקבע הבורג הת אסרה 5 

 .מחשב ה� מלטפ/קלט הוח לת אזהירות בסרה 6 

 

 1  לטפ/קלט הוח להדקמ 2  לטפ/לט קוחל 3 ורגב

  ל שמהדק הריץח  

  לטפ/קלט הוחל

 4 בליםכ 5
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 פלט/התקנת לוח הקלט

 .חרי� בלטפ/קלט הוח לת אק�מ 1 

 וח לחלקת העת בכבלים היתוב נבהדקי ובליםכ המחברי בפגוע ללא שקפדה :הודעה 

 .מחשב התוך ללטפ/קלטה

 .לטפ/קלט הוח לל שמהדק הרי� חתו� ללטפ/קלט הוח להדק מת אהסט ותא�ה 2 

 .ותו אהדק ומקומו ללטפ/קלט הוח לת אמקבע הבורג הת אחזרה 3 

  .מערכת הוח לל אכבלי� הל כת אחבר וזורח 4 

 ).128 עמודב" מקומו לקדמי הלוח החזרתה "אהר (מקומו לקדמי הלוח הת אחזרה 5 

 "מקומו למחשב הכסה מחזרתה "אהר (מקומו למחשב הכסה מת אחזרה 6 

 ).169 עמודב

  .ות� אהפעל וחשמל השקעי להתקני� האת ומחשב הת אברח 7 

 Dell Diagnostics תוכנית הפעלת האמצעות בראוי כועל פמחשב הי כדאו 8 

 ).86 עמודב" Dell Diagnosticsתוכנית האבחו�  "אהר(

 מאוורר הקירור למעבד

 

יש לפעול לפי הוראות , לפני התחלת ביצוע השלבים המתוארים בסעיף זה :התראה

 .מדריך מידע מוצרהבטיחות ב

 

יש לנתק תמיד את המחשב משקע החשמל לפני , למניעת התחשמלות :התראה

 .פתיחת המכסה

 

ספק הכוח ורכיבים אחרים עשויים , המכלול של הגוף מונע החימום :התראה

הנח להם להתקרר די הצורך לפני שתיגע  .להתחמם מאוד במהלך פעולה רגילה

 .בהם

 חשמל הת אפרוק לליךע, מחשב הבתוך שרכיבים לטטי סחשמל מזק נמניעתל :הודעה 

 אפשרותךב .במחשב שאלקטרוניים הרכיבים האחד בוגע נאתה שפני לגופך מסטטיה

 .מחשב בשוף חתכת ממשטח בגיעה נדי יל עאת זעשותל

 נסה תלא .חת אחידה יהווים מחימום הונע מהגוף ומעבד הל שקירור האווררמ :הערה 

 .נפרד בקירור האוורר מת אהסירל
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 גוף מונע חימום/הסרת המכלול של מאוורר הקירור למעבד

 געת ליןא, חימום הונע מגוףה/מאוורר לקירור העבד מל שמכלול הסרת העתב :הודעה 

 .קירור המאוורר לזק נהסב ללול עדברה .מאוורר הלהביב

 .105 עמודב" מתחילי� שפניל "סעי� בהליכי� הת אצעב 1 

 ).107 עמודב" מחשב הכסה מפירוק" אהר (מחשב הכסה מת אסרה 2 

" מערכת הוח לכיביר "אהר (מערכת הלוח ממעבד לקירור האוורר מבל כת אתקנ 3 

 ).110 עמודב

  גו�ה/מעבד לקירור האווררמ מכלול לעל ממנותבי� הבלי� כזהירות ברחקה 4 

  .חימו� הונעמ

 קירור האוורר מכלול מת אמקבעי� התפוסי� הברגי� הרבעת את אחררש 5 

 .עלה מלפי כמכלול הת אהר� וחימו� הונע מגו�ה/מעבדל

 

למרות סיכוך הפלסטיק שלו עשוי מכלול הגוף מונע החימום והמאוורר  :התראה

 . לו להתקרר די הצורך לפני שתיגע בוהנח .להתחמם מאוד במהלך פעולה רגילה

 

 וףג/מעבד לקירור האוורר מכלולמ

 ימום חונעמ

 1 )4 (פוסים תרגיםב 2

  

 ונה שהיות לשוי עלך שבמחשב שימום חונע מוףג/מעבד לקירור האוורר מכלולמ :הערה 

 .איור במתוארה זהמ
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 גוף מונע חימום/התקנת המכלול של מאוורר הקירור למעבד

 מחברים החוטים הל עלחוץ ללא שקפדה, מקומו לקירור האוורר מחזרת העתב :הודעה 

 .קירור האוורר מם עמערכת הוח לתא

 חימו� הו�ג/מעבד לקירור האוורר מכלול מעל שתפוסי� הברגי�ה ת אתא�ה 1 

 .מערכת הלוח בהברגה הורי חל שמתכתיות הבליטות הארבעל

 

 

 וףג/מעבד לקירור האוורר מכלולמ

 ימום חונעמ

 1 )4 (פוסים תרגיםב 2

  

 ונה שהיות לשוי עלך שבמחשב שימום חונע מוףג/מעבד לקירור האוורר מכלולמ :הערה 

 .לעיל שאיור במתואר הזהמ

 .תפוסי� הברגי� הרבעת את אדקה 2 

  מוקם מימום חונע מוףג/מעבד לקירור האוורר מכלול מי כדאו :הערה 

 .מקובע וראויכ

  מערכת הלוח לחימו� הונע מגו�ה/מעבד לקירור האוורר מכלול מבל כת אברח 3 

  ).110 עמודב" מערכת הוח לכיביר "אהר(

 "מקומו למחשב הכסה מחזרתה "אהר (מקומו למחשב הכסה מת אחזרה 4 

 ).169 עמודב

  .ות� אהפעל וחשמל השקעי להתקני� האת ומחשב הת אברח 5 
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 דהמעב

 

יש לפעול , לפני התחלת ביצוע כל אחד מההליכים המפורטים בסעיף זה :התראה

 .מדריך מידע מוצרלפי הוראות הבטיחות שנמצאות ב

 ירוק המעבדפ

 .105 עמודב" מתחילי� שפניל "סעי� בהליכי� הת אצעב 1 

 ).107 עמודב" מחשב הכסה מפירוק" אהר (מחשב הכסה מת אסרה 2 

 

ך הפלסטיק שלו עשוי מכלול הגוף מונע החימום להתחמם למרות סיכו :התראה

 .הנח לו להתקרר די הצורך לפני שתיגע בו .מאוד במהלך פעולה רגילה

 סרתה "אהר (מחשב ה� מחימו� הונע מגו�ה/מעבד לקירור האוורר מכלול מת אסרה 3 

 ).159 עמודב" חימו� הונע מגו�ה/מעבד לקירור האווררמשל  כלולמה

 וזר חימוש ששהע, חדש המעבד הבור עדש חימום חונע מוף גדרש נם אלאא :הודעה 

  .מקומו למעבד החזרת העת בחימום הונע מגוף הל שמקורי המכלולב

 לפי כו�ח דכ� מלאחר ושחרור הדית יל שתפס הקצה בצבע� את אנחה, מעבד הלע 4 

 .ותו אמקבעת שלשונית ה� משחררו לדי כהחוצה וטהמ



 והתקנה של חלקיםהוצאה    |     162

 

 

 1 מעבד הכסהמ 2 עבדמ

 3 קעש 4 חרור שדיתי
  

 אפשר לאין ושקע הבתוך שפינים בגעת ליןא, מקומו למעבד החזרת העתב :הודעה 

 .אלה הפינים הל עיפול לםלשה כעצמיםל

 .שקע ה� מעדינות במעבד הת אסרה 5 

 וכ� מהיה יהשקע ש�כ, שחרור המצב בתוחה פשהיא כשחרור הדית ית אשארה

 .חדש המעבדל

 התקנת המעבד

 ל שאחורי החלקו בשוף חתכת ממשטח בגיעה נאמצעות בצמך עת אארקה :הודעה 

 .מחשבה

 אפשר לאין ושקע הבתוך שפינים בגעת ליןא, מקומו למעבד החזרת העתב :הודעה 

 .אלה הפינים הל עיפול ללשהם כעצמיםל
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 .105 עמודב" מתחילי� שפניל "סעי� בהליכי� הת אצעב 1 

 .תחתו� החלקו בגעת ללא שיזהר ה� כדי כו�ת. אריזתו מחדש המעבד הת אוצאה 2 

 פיך הלתי בזק נמנוע לדי כשקע התוך בזהירות במעבד הת אהציב לליךע :הודעה 

 .במחש הפעלת העת בלמחשב ומעבדל

 .ה זמצב לותה אעברה, מלואה בתוחה פינה אשקע העל ששחרור הדית י�א 3 

 חריצי להתא� במעבד העל שהאחוריי� וקדמיי� ההתאמה הריצי חת אוונ�כ 4 

  .שקע העל שהאחוריי� וקדמיי� ההתאמהה

 .השקע ומעבד הל ש�1י� פל שפינות הת אתא�ה 5 

 ב רכוח בשתמש תלא. שקע לראוי כמעבד הת אהתאים לקפדה, זק נמנוע לדיכ :הודעה 

 .מעבד התקנת העת בדימ

 .ראוי כמוק� מוא הי כודא ושקע לעדינות במעבד הת אכנסה 6 

 .מעבד הכסה מת אגורס, שקע התו� במלואו במוק� ממעבד האשרכ 7 

  מרכזי המכסה התפס לתחת ממעבד הכסה מעל שניתלשו הת אמק� לקפדה

  .שקע העלש

 קבע לדי כמקומה בותה אנעלו, מאחור ששקע העבר לשקע החרור שדית ית אובבס 8 

 .מעבד התא
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 1 מעבד הכסהמ 2 שוניתל 3 עבדמ

 4 מעבד הקעש 5 מרכזי המכסה הפסת 6 חרור שדיתי

 7 דמי קתאמה הריץח 8 מעבד הל ש1-ין פחווןמ 9 חורי אתאמה הריץח
  

 חימו� הונע מגו� התחתית מתרמי הסיכה הומר חת אקהנ 9 

 ריטי קוא הדש חרמי תיכה סומרח .דש חרמי תיכה סחומר בהשתמש לקפדה :הודעה 

 .מעבד הל שיטבית מפעולה לדרושה האותה נרמית תידבקות ההבטחתל

 .מעבד הל שעליו� הלקו חל עחדש התרמי הסיכה החומר בשתמשה 10 

 כלולמה תקנתה "אהר (חימו� הונע מגו�ה/מעבד לקירור האוורר מכלול מת אתק�ה 11 

 ).160 עמודב" חימו� הונע מגו�ה/מעבד לקירור האווררמשל 

 .מקובע וראוי כמוקם מימום חונע מוףג/מעבד לקירור האוורר מכלול מי כדאו :הודעה 

 "מקומו למחשב הכסה מחזרתה "אהר (מקומו למחשב הכסה מת אחזרה 12 

 ).169 עמודב
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 מאוורר התושבת

 

 יש לפעול לפי הוראות, לפני התחלת ביצוע השלבים המתוארים בסעיף זה :התראה

 .מדריך מידע מוצרהבטיחות ב

 

יש לנתק תמיד את המחשב משקע החשמל לפני , למניעת התחשמלות :התראה

 .פתיחת המכסה

 

ספק הכוח ורכיבים אחרים עשויים , המכלול של הגוף מונע החימום :התראה

 הנח להם להתקרר די הצורך לפני  .להתחמם מאוד במהלך פעולה רגילה

 .שתיגע בהם

 חשמל הת אפרוק לליךע, מחשב הבתוך שרכיבים לטטי סחשמל מזק נמניעתל :הודעה 

 אפשרותךב .במחשב שאלקטרוניים הרכיבים האחד בוגע נאתה שפני לגופך מסטטיה

 .מחשב בשוף חתכת ממשטח בגיעה נדי יל עאת זעשותל

 וורר התושבתפירוק מא

 זק נהסב ללול עדברה .תושבת האוורר מסרת העת במאוורר הלהבי בגעת ליןא :הודעה 

 .קירור המאווררל

 .105 עמודב" מתחילי� שפניל "סעי� בהליכי� הת אצעב 1 

 

 1 )4 (רגיםב 2 ושבת תאווררמ
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 ).107 עמודב" מחשב הכסה מפירוק" אהר (מחשב הכסה מת אסרה 2 

 .תושבת האוורר מת אמקבעי� הברגי� הרבעת את אסרה 3 

 .ותו אהר� ומחשב הל שקדמי הלקו חעבר לתושבת האוורר מת אחלקה 4 

 החזרת מאוורר התושבת למקומו 

 .105 עמודב" מתחילי� שפניל "סעי� בהליכי� הת אצעב 1 

 

 

 

 1 )4 (רגיםב 2 ושבת תרראוומ
  

 ).107 עמודב" מחשב הכסה מפירוק" אהר (מחשב הכסה מת אסרה 2 

 .מחשב הל שאחורי הדו צעברל, מקומו לתושבת האוורר מת אחלקה 3 

 .תושבת האוורר מקיבוע לברגי� הרבעת את אדקה 4 



167   הוצאה והתקנה של חלקים   |     
  

 לוח המערכת

 פירוק לוח המערכת

 

 המחשב משקע החשמל לפני יש לנתק תמיד את, למניעת התחשמלות :התראה

 .פתיחת המכסה

 

ספק הכוח ורכיבים אחרים עשויים , המכלול של הגוף מונע החימום :התראה

הנח להם להתקרר די הצורך לפני שתיגע  .להתחמם מאוד במהלך פעולה רגילה

 .בהם

 גיעה נאמצעות בצמך עת אארקה, מחשב התוך בלשהו כחלק ביגע תטרםב :הודעה 

, עבודה המהלךב .מחשב הל שאחורי הבחלק שמתכת הגוןכ, שוף חתכת ממשטחב

 טטי סשמל חפרוק לדי כתושבת הבי גל עשוף חתכתי ממשטח בעם פדי מגעת לקפדה

 .פנימיים הרכיבים להזיק לעלולש

 .105 עמודב" מתחילי� שפניל "סעי� בהליכי� הת אצעב 1 

 ).107 עמודב" מחשב הכסה מפירוק" אהר (מחשב הכסה מת אסרה 2 

 ).119 עמודב" רטיסי�כ "אהר (מערכת הלוח מלשה� כוספת תרטיסי כסרה 3 

 כלולמה סרתה "אהר (חימו� הונע מגו�ה/מעבד לקירור האוורר מכלול מת אסרה 4 

 ).159 מודעב" חימו� הונע מגו�ה/מעבד לקירור האווררמשל 

 ודול מיזה אעצמ� לציי�ו) 119 עמודב" יכרו� זסרתה "אהר (זיכרו� הודולי מת אסרה 5 

 מקומ� לזיכרו� הודולי מת אהחזיר להיה ינית� שדיכ, יכרו� זקע שכל מוסר מיכרו�ז

  .לוח החלפת האחרל

 דיכ, סרת� העת בכבלי� הל כניתוב לב לי�ש .מערכת הלוח מכבלי� הל כת אתקנ 6 

  .חדש המערכת הוח לתקנת העת בראוי כלהניח� וחזור לכלתוש

  .מערכת הלוח מברגי� המונת שת אסרה 7 

 .ותו אהוצא ומערכת הוח לת אר�ה 8 



 והתקנה של חלקיםהוצאה    |     168

 בורגי לוח המערכת
 

 

 1 )8 (רגיםב 2 ערכת מוחל
  

 תוכל שדיכ, חלופי המערכת הוח ליד לסרת התה עזה שמערכת הוח לכלול מת אנחה

 .הי� זה� שדאלוו ויניה� בהשוותל

 התקנת לוח המערכת

 .מחשב הל שאחורי הלקו חעבר לותו אהחלק ותושבת ללוח הת אעדינות בתא�ה 1 

 .תושבת למערכת הוח לת אבעק, ברגי� המונת שאמצעותב 2 
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 .מערכת הלוח מהסרת שכבלי� הת אמקומ� לחזרה 3 

 "עבדמ התקנתה "אהר (חימו� הונע מהגו� ומעבד הכלול מת אמקומו לחזרה 4 

  ).162 עמודב

 .מקובע וראוי כמוקם מחימום הונע מגוף הכלול מי כדאו :הודעה 

 ות� אשהסרת כמצאו נבה� שמיקומי�ב, זיכרו� השקעי לזיכרו� הודולי מת אחזרה 5 

 ).115 עמודב" יכרו�ז "אהר(

  .מערכת הלוח לתוספת הרטיסי כת ארחזה 6 

 "מקומו למחשב הכסה מחזרתה "אהר (מקומו למחשב הכסה מת אחזרה 7 

 ).169 עמודב

  .ות� אהפעל וחשמל השקעי להתקני� האת ומחשב הת אברח 8 

 Dell Diagnostics תוכנית הפעלת האמצעות בראוי כועל פמחשב הי כדאו 9 

 ).86 עמודב" Dell Diagnosticsתוכנית האבחו�  "אהר(

 החזרת מכסה המחשב למקומו

 

יש לפעול , לפני התחלת ביצוע כל אחד מההליכים המפורטים בסעיף זה :התראה

 .מדריך מידע מוצרלפי הוראות הבטיחות שנמצאות ב

 .פריעו ילא שדי כות� אקפל וחוברי� מכבלי� הל כי כדאו 1 

 .יותרי� מלקי� חו אלי� כשארו נא למחשב התו� בי כדאו 2 

  אור� לממוקמי� החריצי� למחשב הכסה מבתחתית שלשוניות הת אתא�ה 3 

 .מחשב הצהק

 דע, מחשב הל שקדמי הלקו חעבר לותו אהסט וטה מלפי כמחשב הכסה מת אח�ל 4 

 .ראוי כמוק� מוא הי כתחוש שד עו אנקישה בתחושש

  .ראוי כמוק� ממכסה הכ� אי כדאו 5 

 .ות� אהדק ומקומ� למחשב הכסה מת אמקבעי� שברגי� הני שת אחזרה 6 
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 1 מחשב הכסה משוניתל 2 ריץח

 3 מחשב הכסהמ 4 מחשב הזיתח

  

 .נכי אמצב למחשב הת אעברה 7 

 בר חכן מלאחר ורשת ההתקן לכבל הת אחילה תברח, שת רבל כחבר לדיכ :הודעה 

 .מחשב לותוא

 גרום ללולה עסימתםח .סום חמערכת הל שאוורור הפתחי מחד אא לף אי כדאו :הודעה 

 .מורות חרמיות תבעיותל
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 נספח

 מפרט

 

 מעבד

 Intel® Core™ 2 Duo מעבד

 Intel® Pentium® Dual-Coreד מעב

®Intel® Celeronד מעב
 

 עבדמוג ס

ויכרז SRAM  כיווני �שמונה, אסוציאטיבי, תיבה חוזרתכשל

 .בתי� לפחות�וילק 512 בנפח, ע� פרצי� חופפי�

 טמומLevel 2) L2( 

 

 זיכרון

DDR2 SDRAM  וגס הר�� מגה800, הר��גהמ 667של 

  זיכרויחברמ עהרבא

 ות זיכרוליבוק בתי��יגה' ג2בתי� או �יגה' ג1, בתי��מגה 512

 מינימליויכרז בתי��מגה 512 

 מרביויכרז בתי��היג'ג 4 

 

 נתוני מחשב

ICH9    שבבי�תבוצק Intel G33וכ

RAID 1) ושיק� RAIDת מיכת )

 DMAי רוצע הבעש

 פסיקה מותר 24

 )BIOS) NVRAM בבש סיביות�המג 16

 ס ממשק רשת כרטי 10/100ק רשת משולב ע� יכולת תקשורת ממש

 )NIC(משולב 
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 וידאו

 וגס Intel  משולב שלאוידו

 

 שמע

Realtec ALC888 וגס ) ערוצי�7.1מסוג (ע מ ש 

 

 אפיק הרחבה

PCI 2.3 
PCI Express 1.0A 

SATA 1.0�2.0 ו 
USB 2.0 

 פיקאוג ס

PCI: 133 בתי� בשנייה�מגה 

PCI Express 

 בתי� בשנייה�ה מג500 –ות דו כיוונית רמהי x1רי� ח

  בתי� בשנייה�יגה' ג8 –ת וניויכ�ות דומהיר x1 �חרי

SATA: 1.5 הגי'ג�  סיביות בשנייה�יגה' ג3.0סיביות בשנייה וכ

USB: 480 סיביות בשנייה מהירות גבוהה�מגה , 

סיביות � מגה1.2, סיביות בשנייה מהירות מלאה� מגה12

 בשנייה מהירות נמוכה

 יקפת אוהירמ

  PCI 

 �יחברמ �נייש

 מחבר ודלג �יפינ 124

 )מרבי(נתוני מחבר  וחבר ותיבסי 32

  PCI Express 

 חברמ x1 חדא

 מחבר ודלג �יפינ 36

 )מרבי(נתוני מחבר  וחבר אחד PCI Express למסלו

  PCI Express 

 חברמ x16 חדא

 מחבר ודלג �יפינ 164

 )מרבי(נתוני מחבר  וחבר PCI Express ליומסל 16
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 כוננים

 (FlexBay) ' אינ� 3.5חד א כונתא 

 ' אינ�5.25 תאי כונני� שני

 :ת חיצוניתוגישנ

 ת פנימיתוגישנ ' אינ�3.5 תאי כונני� שני

 כונני� יושנ Serial ATA מסוג'  אינ�3.5ונני� קשיחי�  כניש

 , Serial ATA CD-ROM ,CD-RW מסוג'  אינ�5.25
DVD-ROM ,DVD-RW  משולב כאו  )אופציונלי(ונ

או קורא כרטיסי ) אופציונלי('  אינ��3.5 אחד ליטוניתק ונכ

 )אופציונלי(מדיה 

 � זמיני�יתקנה

 

 מחברים

 :� חיצוניי�יחברמ

 וידאו חורי� 15 חברמ

 רשת תא�מ RJ-45חבר מ

  הקדמי וארבעה חבלו USB 2.0  מחברי� תואמיהרבעא

 בלוח האחורי

USB 

 מעש 7.1ת  מחברי� לתמיכה בתבנישישה

 : לוח המערכתיחברמ

 Serial ATA  מחברי� של שבעה פיני�הרבעא

 ימפני USBתק ה )USB תמיכה בארבע יציאות(חברי� של עשרה פיני� מני ש

 תקליטוני� ונכ  פיני�34אחד של  חברמ

 ר הקירור למעבדראוומ  פיני�4אחד של  חברמ

 ר תושבתראוומ אחד של שלושה פיני� חברמ

 PCI 2.3  פיני�124של  מחברי�ני ש

 PCI Express x1  פיני�36אחד של  חברמ

 16PCI Express x  פיני�164אחד של  חברמ
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 )המשך( מחברים

 הלוח הקדמי קרתב  פיני�10אחד של  חברמ

  הקדמיבלוח USB רחיבו  פיני�10חברי� של מני ש

 מע של ש HDA תכותר  פיני�10אחד של  חברמ

 בלוח הקדמי

 עבדמ י� פינ775אחד של  חברמ

ויכרז  פיני�240 מחברי� של הרבעא  

 ולטו 12תח מ אחד של ארבעה פיני� חברמ

 תחמ  פיני�24אחד של  חברמ

 

 פקדים ונורות

 

 :המחשב זיתח

 הפעלה חצל הצלחיב

 כחול קבוע ;  כחול מהבהב במצב שינה–כחול אור 

 .במצב מופעל

הבהב מהבהב מציי בעיה בלוח  חו� צ אור–ו� צהבהב  חאור

חו� צהבהב קבוע בעת שאי אפשר לאתחל את אור  .המערכת

המערכת מציי כי ללוח המערכת אי אפשרות להפעיל את 

 כי מדובר בבעיה בלוח המערכת או בספק ייתכ .האתחול

 ).76בעמוד " בעיות אספקת מתח"עיי בסעי� (הכוח 

  הפעלהתורינ

הב מציי כי המחשב קורא נתוני� ול מהב אור כח–כחול  אור

 כונ התקליטורי� אואו מ SATA מהכונ הקשיח מסוג

 .ותב נתוני� באחד מה�ו כא, �DVD ה

  פעילות הכונתורינ



175    |   נספח
  

 

 )המשך( פקדים ונורות

  :מחשבגב ה 

 . קיי� חיבור תקי בי הרשת למחשב–ירוק אור 

 . המחשב אינו מזהה חיבור פיזי לרשת–) אי אור(יה וכב

 ישור ת תקינות הקנורי

 )מתא� הרשת המשולבב(

במתא� (ת פעילות הרשת נורי הבהב צהובמור א

 )הרשת המשולב

 

 

 מתח

 :DC וחכפק ס

 חשמלי בוואטי� ספקה ואט 300

 ואט 162

שמלי פיזור החום מחושב בעזרת ההספק הח :הערה

 .בוואטים של ספק הכוח

  חו� מרביריזופ

לקבלת מידע חשוב על (מתח    אמפר4/ראמפ 7, הר� AC ,50/60ט וול 115/230

עיי בהוראות , הגדרת המתח

 י� מדרבבטיחות הנמצאות 

 )  מידע מוצר

  כפתורתוללס  CR2030  וולט3 כפתור ליתיו� לתולס

 

 תמידות פיזיו

 ובהג מ" ס36.2

 וחבר מ" ס17.0

 ומקע מ" ס43.5

 שקלמ ג" ק12.7
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 תנאי סביבה

 :טורהטמפר

10 °Cעד  °C 35 הפעלה 

°C 4065°ד  ע�C חסוא 

 יחסית חותל ) לא עיבויל (80% עד 20%

 :רבימטט ר

 הפעלה  G2/Hz0.0002 �ר� ב ה350עד  5

חסוא G2/Hz 0.01   עד�0.001ב  ר�ה 500 עד 5 

 :ע מרביזעזו

40 G /+� 5% פ ע� � 10% �+/יות השנייה  אלפ2 מה שלעימש

 ).מ בשנייה" ס�51ל לשקו(

 הפעלה

105 G/+�  5% פעימה של  ע� � �+/ אלפיות השנייה 2מש

 ).מ בשנייה" ס127 �שקול ל (10%

חסוא 

 :גובה

 הפעלה ' מ3048עד  �15.2

חסוא 'מ 10,668 עד �15.2 
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 המערכת הגדרת

 סקירה כללית

  : בהגדרת המערכת באופ� הבאששתמה

שינוי או הסרה של חומרה , לשנות את פרטי תצורת המערכת לאחר הוספהכדי  • 

 כלשהי במחשב

כגו� סיסמת , ידי המשתמש� עללהגדיר או לשנות אפשרות ניתנת לבחירהכדי  • 

 המשתמש

 דיר את סוג הכונ� המותק� להגי אוכחקרוא את נפח הזיכרו� הנולדי כ • 

מומל� לרשו� את הפרטי� של מס� הגדרת המערכת ,  השימוש בהגדרת המערכתלפני

 .לשימוש עתידי

 .אלא אם אתה משתמש מיומן מאוד, אל תשנה את ההגדרות עבור תוכנית זו :הודעה 
  .שינויים מסוימים עלולים לגרום לפעולה לא תקינה של המחשב

 כניסה להגדרת המערכת

 .את המחשב) או הפעל מחדש (הפעל 1 

 .F2הופעתה של הנחיית עלי� להמתי� עד ל, ול מופיע הכח™DELL סמל כאשר 2 

 .>F2<הקש מיד על ,  הופעת ההנחיהלאחר 3 

הנחיה זו יכולה להופיע  . מעידה על אתחול המקלדתF2 ההנחיה להקיש על :הערה 

  .>F2< מכן להקיש על לכן עליך לשים לב מתי היא מופיעה ולאחר, במהירות רבה

 .ההקשה לא תפעל, לפני שתתבקש> F2< אם תקיש על

המש� להמתי� עד להצגת , והלוגו של מערכת ההפעלה הופיע, מתנת זמ� רב מדיא� ה 4 

 כבה את המחשב ,  מכ�לאחר ®Microsoft® Windows. שולח� העבודה של

 .ונסה שוב) 106ד עמוב" בהמחשי כיבו"ראה (

 מסכי הגדרת המערכת

.עבור המחשב, או הניתנת לשינוי, הגדרת המערכת מציג את פרטי התצורה הנוכחיתמס� 
שדה האפשרויות הפעילות , ת האפשרויותמרשי :ע במס� מחולק לשלושה אזורי�המיד

 .ופונקציות המקשי�
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Option Field – י� על כל אפשרותל פרטלוזה כדה ש.  

ציג את ההגדרות הנוכחיות ולבצע  זה נית� להשדהב

 .שינויי� בהגדרות

 .י החצי� ימי� ושמאל משמשי� לסימו� האפשרויותמקש
 .להפו� את הבחירה לפעילהכדי  <Enter> עלהקש 

 

 

 

 

 

 

 

 Key Functions– זה מופיע תחת  שדהOption Field  

ה את המקשי� ואת הפונקציות שלה� בתו� השדה ומונ

 .הפעיל של הגדרת המערכת

 – ת האפשרויותרשימ

זה מופיע בצד שדה 

השמאלי של חלו� הגדרת 

 א הוהשדה .המערכת

 ניתנת לגלילה רשימה

הכוללת תכונות 

ות את תצורת שמגדיר

כולל החומרה , המחשב

יסכו� ח, המותקנת

 .בחשמל ותכונות אבטחה
 

ילה מעלה ומטה הגל

מתבצעת באמצעות 

מקשי החצי� מעלה 

 מדגישי� כאשר .ומטה

  ,אפשרות כלשהי

Option Field מציג 

פרטי� נוספי� על אותה 

אפשרות ועל ההגדרות 

מות עבור והקיי תכחיונוה

 .האפשרות
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 אפשרויות הגדרת המערכת

ה פריטים המוצגים באזור זה עשויים  , ם  שהותקנו בו  בהתא ם למח שב ולה תקני:הערה 

 .או  להופיע  לא בדיוק בצורה שבה הם מוצגי ם, שלא להופיע

 

System Info )מידע על המערכת( 

 BIOS Info פרטי התארי� ואת BIOS� את מספר גרסת המציג

כגו� ש� המחשב ופרטי� אחרי� ,  את פרטי המערכתמציג

 .המיוחדי� למערכת

System Info  

ג את מהירות  ומציHyper-Threading�בומ� ת דב א� המעמגלה

מהירות השעו� ונפח זיכרו� , מזהה המעבד, האפיק של המעבד

 .L2 המטמו� מסוג

CPU Info 

 מצב ערו� , מהירות הזיכרו�, � את נפח הזיכרו� המותק�מציי

 .וסוג הזיכרו� המותק�) כפול או יחיד(

Memory Info 

Standard CMOS Features) תכונות CMOS סטנדרטיות( 

  . את ההגדרות הנוכחיות של התארי� והשעהמציג

 (mm:dd:yy) � ארית

Date/Time 

 ; SATA-0(לבי� במערכת המשו SATA  את הכונני� מסוגמציג
SATA-1 ;SATA-2 ;  ;SATA-3 ;SATA-4  (SATA-5  

SATA Info 

 ו מחובר שאלי SATA  באופ� אוטומטי את מחברמזהה

 .הכונ� הקשיח

SATA HDD Auto-
Detection 

 SATA. Capacity�ולת המותקנת המשולבת של כל התקני ההקיב

None  ;1.44M  ; 3.5 in. 1.44M )3.5 ת המחדל היא רירב in.( Drive A 

All Error  ;All;  But Keyboard. )ת המחדל היארירב All, But 
Keyboard( 

Halt On 

Advanced BIOS Features) תכונות BIOS מתקדמות( 

 • Limit CPUID Value-Enabled ;Disabled )ת המחדל ריבר

 Disabled)היא 

 • Execute Disable Bit-Enabled ;Disabled )ת המחדל רירב

 )Enabledהיא 

 •  Virtualization Technology-Enabled ;Disabled )ת רירב

 )Enabledהמחדל היא 

 • Core Multi-Processing-Enabled ;Disabled )המחדל ת יררב

 )Enabledהיא 

CPU Feature 
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Off ;On) יא  המחדל הרירתבOn( Boot Up NumLock 
 Status 

Boot Device Configuration) גדרת התקן האתחולה( 

 ונני כגו�כ, נשלפי� ההתקני� הל שקדימות הקביעת לשמשמ

 אופ�ב תעדכני� ממוצגי� הפריטי�ה .USB סוג מקליטוני�ת

 .מחוברי� הנשלפי� ההתקני� להתא� בינמיד

Removable Device 
Priority 

 פריטי�ה .קשיחי� הכונני� הל שקדימות הקביעת לשמשמ

 קשיחי� הכונני� להתא� בינמי דאופ� בתעדכני� ממוצגי�ה

 .מחוברי�ה

Hard Disk Boot 
Priority 

Removable ;Hard Disk ;CDROM ;USB-CDROM ;Legacy

LAN; Disabled) יא  המחדל הרירתבRemovable( 

First Boot Device 

Removable ;Hard Disk ;CDROM ;USB-CDROM ;Legacy

LAN ;Disabled) יא  המחדל הרירתבHard disk( 

Second Boot Device

Removable ;Hard Disk ;CDROM ;USB-CDROM ;Legacy

LAN ;Disabled) יא  המחדל הרירתבCD-ROM( 

Third Boot Device 

Enabled ;Disabled) יא  המחדל הרירתבDisabled( Boot Other Device 

Advanced Chipset Features) כונות מתקדמות של ערכת השבביםת( 

PCI Slot ,Onboard ,PCIEx ) ת המחדל היא רירב (PCI Slot Init Display First 

1 MB ,8 MB) 8רת המחדל היא ברי MB( Video Memory Size 

FIXED ,DVMT ) ת המחדל היא רירב (DVMT DVMT Mode 

128 MB ,256 MB , MAX) 128רת המחדל היא ברי MB( DVMT/FIXED 
Memory Size 

Integrated Peripherals) ציוד היקפי משולב( 

 • USB Controller–Enabled  וא Disabled )ת המחדל רירב 

 )Enabled היא

 • USB Operation Mode–High Speed; Full/Low Speed 
 High Speed) ת המחדל היא רירב(

USB Device 
Setting 

Enabled וא Disabled )ת המחדל היא רירב (Enabled Onboard FDC 
 Controller 

Enabled וא Disabled )ת המחדל היא רירב (Enabled Onboard Audio 
Connector 

 Enabledאו Disabled )היא ת המחדל רירבEnabled( Onboard LAN 
Connector 
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Enabled  וא Disabled )ת המחדל היארירב (Disabled  Onboard LAN 
Boot ROM 

IDE ;RAID ;AHCI) ת המחדל היא רירבIDE( SATA Mode 

Power Management Setup )הגדרת ניהול צריכת החשמל( 

S1(POS) ;S3(STR) )ת המחדל היא רירב (S3(STR) ACPI Suspend Type 

Disabled ;Enabled)  ת המחדל היא רירב (Disabled Quick Resume 

On; Off) ת המחדל היא רירב (On Remote Wake Up 

Enabled ;Disabled )ת המחדל היא רירבDisabled( USB Kb Wake-Up 
From S3 

Enabled;  Disabled ) ת המחדל היא רירב (Disabled Auto Power On 

0 Auto Power 
On Date 

0:00:00 Auto Power 
On Time 

Off ;On ;Former-Sts) ת המחדל היא רירב (Off AC Recovery 

Boot Sequence) רצף אתחול( 

 .ה זו מאפשרת לשנות את רצ� האתחול עבור התקני�תכונ

 הגדרות האפשרויות

 • Diskette Drive ) מנסה לאתחל מכונ� התקליטוני�במחשה – )וני�יט תקלכונ� . 
א� אי� תקליטו� בכונ� או א�  ,א נית� לאתחל מהתקליטו� הנמצא בכונ�א� ל

 .המחשב יוצר הודעת שגיאה, במחשב לא מותק� כונ� תקליטוני�

 • Hard Drive) א . המחשב מנסה לאתחל מהכונ� הקשיח הראשי–)  קשיחכונ� �

 .וצר הודעת שגיאהשב יחמה ,פעלה ה לא מותקנת מערכתכונ�ב

 • CD Drive ) י� � אא . המחשב מנסה לאתחל מכונ� התקליטורי�–)  תקליטורי�ונ�כ

 .המחשב יוצר הודעת שגיאה, תקליטור בכונ� או א� אי� מערכת הפעלה בתקליטור

 • USB Flash Device ) הבזקתק�ה (USB  – את את התק� הזיכרו� ליציהכנס USB 
ע בפינה ופימ F12 = Boot Menuהכיתוב  כאשר .ב המחשאתל מחדש והפע

 את ההתק� ומוסי� מגלהBIOS �ה <F12>. הקש על, הימנית העליונה של המס�

  USB. לתפריט האתחול את אפשרות ההבזק

 כדי לוודא כי .ההתקן חייב להיות ניתן לאתחול ,USB לאתחל מהתקן כדי :הערה 

 .עיין בתיעוד הנלווה להתקן, לאתחול ההתקן ניתן
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Changing Boot Sequence for the Current Boot  

 )שינוי רצף האתחול עבור האתחול הנוכחי(

כ� , כדי להורות למחשב לאתחל מכונ� התקליטורי�, לדוגמה,  להשתמש בתכונה זונית�

,  Drivers and Utilitiesיתממדי Dell Diagnostics �חובאהוכנת  תעיל אתפשתוכל לה

 להשתמש ית�נ . ברצונ� שהמחשב יאתחל מהכונ� הקשיח בסיו� בדיקות האבחו�ול�א

זיכרו� ,  כונ� תקליטוני�כגו� USB, מחשב מהתק�בתכונה זו ג� כדי להפעיל מחדש את ה

 .נייד או כונ� צורב תקליטורי�

יש להגדיר תחילה את כונן , USB כאשר מאתחלים מכונן תקליטונים :הערה 

 .)177מוד ראה ע(בהגדרת המערכת  OFF התקליטונים לאפשרות

 USB. ר  למחב�USBחבר את התק� היש ל USB,  מאתחלי� מהתק�כאשר 1 

 .את המחשב) או הפעל מחדש (הפעל 2 

 יתע בפינה הימנמופי F2 = Setup, F12 = Boot Menu הכיתוב כאשר 3 

 <F12>. הקש על , � המס שלהנוהעלי

מתי� עד להצגת המש� לה, והלוגו של מערכת ההפעלה הופיע, מתנת זמ� רב מדיא� ה

 . מכ� כבה את המחשב ונסה שוב אחרל Microsoft Windows. שולח� העבודה של

ע ומציג את כל התקני האתחול ימופ) Boot Device Menu (תפריט התקני האתחול

  .ומספריע פומהתק� ל כליד  .הזמיני�

 הז� את מספר ההתק� שבו יש להשתמש עבור האתחול ,  לתפריטמתחת 4 

 .בדהנוכחי בל

 USB Flash Deviceאתסמ� USB, א� אתה מאתחל מזיכרו� נייד בחיבור , מהלדוג
 <Enter>.  על והקש USB)  הבזק�קהת(

 שהתקן  כדי לוודא.ההתקן חייב להיות ניתן לאתחול USB, כדי לאתחל מהתקן :הערה 

 .עיין בתיעוד הנלווה להתקן, ניתן לאתחול

 שינוי רצף האתחול עבור האתחולים העתידיים

 ). 177בעמוד "  להגדרת המערכתהכניס"עיי� בסעי� (ס להגדרת המערכת היכנ 1 

  Boot Sequence ש במקשי החצי� כדי להדגיש את אפשרות התפריטהשתמ 2 

)� .לקבל גישה לתפריטכדי  <Enter> לקש עהו )תחולא רצ

 .למקרה שתרצה לשחזר אותו,  רשום את רצף האתחול הנוכחי:הערה 

 3  � .על מקשי החצי� מעלה ומטה כדי לנוע ברשימת ההתקני�לח
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 4  �ליד ההתקני� המופעלי� (ל או להשבית התק� כלשהו על מקש הרווח כדי להפעילח

 .)מופיע סימ� ביקורת

כדי להעביר התק� שנבחר מעלה או מטה ) �(על הסימ� או  (+) הסימ� ללח� ע 5 

 .ברשימה

 מחיקת סיסמאות שנשכחו

 

יש לפעול , יף זהלפני התחלת ביצוע כל אחד מההליכים המפורטים בסע :התראה

 .במדריך מידע מוצרלפי הוראות הבטיחות שנמצאות 

 .102בעמוד " לפני שמתחילי�"עי� את ההליכי� בסבצע  1

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ).107בעמוד " פירוק מכסה המחשב"עיי� בסעי� (את מכסה המחשב פרק  2 

 .לושה פיני�ע� ש (PSWD) אתר את מחבר הסיסמה,  המערכתבלוח 3 

 .2פי� לו 1  לפי�תו והכנס או3 ומפי� 2ת שקע המגשר ע� שני הפיני� מפי�  אהוצא 4 

 .סמה הסי כחמש שניות לניקויהמת� 5 

 2 והחזר אותו למקומו בפי� 2 ומפי� 1 את שקע המגשר ע� שני הפיני� מפי� הוצא 6 

 . כדי להפעיל את תכונת הסיסמה3ובפי� 
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" החזרת מכסה המחשב למקומו"עיי� בסעי� ( את מכסה המחשב למקומו החזר 7 

 .)169בעמוד 

 .תחילה חבר את הכבל להתקן הרשת ולאחר מכן למחשב, כדי לחבר כבל רשת :הודעה 

 . את המחשב ואת ההתקני� לשקעי חשמל והפעל אות�רבח 8 

 CMOS  מחיקת הגדרות

 

יש לפעול , ורטים בסעיף זהלפני התחלת ביצוע כל אחד מההליכים המפ :התראה

 .במדריך מידע מוצרלפי  הוראות הבטיחות שנמצאות 

 .102בעמוד " לפני שמתחילי�"את ההליכי� בסעי� בצע  1 

 .החשמליש לנתק את המחשב משקע CMOS -כדי למחוק את הגדרות ה: הערה 

 ).107בעמוד " פירוק מכסה המחשב"עיי� בסעי� (מחשב ה את מכסה קרפ 2 

 :כחיותונ ה�CMOS את הגדרות הספא 3 

ח ולב (RTCRST CMOS) שלושת הפיני� � ע�CMOSאת מגשר ה תרא .א

 ).106בעמוד " רכיבי לוח המערכת"עיי� בסעי� (המערכת 

 .CMOS (CLEAR CMOS)   של המגשר3 ומפי� 2א את שקע המגשר מפי� צוה .ב

 CMOS  .(CLEAR CMOS)  של מגשר 2 ולפי� 1ס את שקע המגשר לפי� נכה .ג

  CMOS  של המגשר 3י� פלו 2זר אותו לפי� החא את שקע המגשר וצוה .ד
(CLEAR CMOS). 

" החזרת מכסה המחשב למקומו"עיי� בסעי� (ר את מכסה המחשב למקומו זחה 4 

 ).169בעמוד 

תחילה חבר את הכבל ליציאת הרשת או להתקן הרשת , לחבר כבל רשתכדי  :הודעה 

 .ולאחר מכן למחשב

 .ל והפעל אות�שמ את המחשב ואת ההתקני� לשקעי חרבח 5 

 BIOS-ניקוי ה

 .קק לניקוי כאשר קיי� עדכו� או בעת החלפת לוח המערכתדה להזשויע �BIOSת המערכ

 . את המחשבהפעל 1 

  את קוב� העדכו� של אצמ ,support.dell.comובת תכב Dell, ר התמיכה שלתאב 2 

 .ר המחשב שברשות�ועב �BIOSה

 .הוריד את הקוב� לכדי) ד כעתרהו ( Download Now על �חל 3 
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ור על עמידה בחוקי תיו( Export Compliance Disclaimer מופיע החלו� �א 4 

 .)ל את ההסכ�אני מקב, �כ ( Yes, I Accept this Agreementלח� על, )היצוא

 .דת קוב�רוה מופיע החלו� תעכ

 .ורשיאחר מכ� לח� על אלור תוכנית זו בדיסק ומש על �חל 5 

 .רה בש�ימש מופיע החלו� תעכ

חר אול ,ח� עבודהלוש רבח ,רה בש�ימשיג את התפריט צ הח� מטה כדי להלע� חל 6 

 .רומשמכ� לח� על 

 .ב� יורד כעת לשולח� העבודהוקה

 .'סגור' על �לח ,רדה הסתיימהוהההחלו� ר מופיע שאכ 7 

 הקוב� מופיע בשולח� העבודה ותחתיו כותרת זהה לזו של קוב� ההורדה של למס

 .�BIOS להעדכו�

 .י� על סמל הקוב� בשולח� העבודה ובצע את ההוראות המופיעות במס�ימע פ�חל 8 

 ניקוי המחשב

 

יש לפעול , ורטים בסעיף זהלפני התחלת ביצוע כל אחד מההליכים המפ :התראה

 .במדריך מידע מוצרהוראות הבטיחות שנמצאות  לפי

 המקלדת והצג, המחשב

 

נקה את המחשב במטלית  .נתק אותו משקע החשמל, לפני ניקוי המחשב :התראה

שכן הם , אל תשתמש בחומרי ניקוי נוזליים או בתרסיס .רכה טבולה במעט מים

 .םעלולים להכיל חומרים דליקי

ש בשואב אבק ע� אביזר מברשת כדי לנקות בעדינות את האבק מהחריצי� השתמ • 

 .דתומהחורי� במחשב ומבי� המקשי� במקל

הדבר עלול לגרום נזק  .אל תנגב את מסך הצג בסבון או בתמיסת אלכוהול :הודעה 

 .לציפוי נוגד הבוהק

, ת האפשרמידב .חהנקייה ומעט ל, השתמש במטלית רכה, לנקות את מס� הצגכדי  • 

סטטי �השתמש במטלית מיוחדת לניקוי המס� או בתמיסה המתאימה לציפוי האנטי

 .של הצג

טלית ניקוי רכה מב ,ואת החלק הפלסטי של הצג,  והמחשבתדקלאת המנגב  • 

 .חלקי� מי� וחלק אחד של חומר ניקוי לכלי מטבחושה שהורטבה בתמיסה של של

מים ואל תאפשר למים לטפטף על המחשב או אל תשרה את המטלית ב :הודעה 

 .המקלדת
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 העכבר

 קות עכבר י לנד כ.נקה את העכבר, סמ� במס� קופ� או נע באופ� לא רגילא� ה

 :פטיושאינו א

 .רולאחר מכ� הוצא את הכדו, בעת התחתונה של העכבר נגד כיוו� השעו�טה ב אתבוס   1

 . את הכדור במטלית נקייה נטולת מו�בגנ 2 

� בזהירות לתו� בית הכדור כדי לסלק חלקיקי אבק ומו�ושנ 3 . 

בה מעט רטנקה אות� בספוגית שהו, הגלגלות בתו� בית הכדור מלוכלכות �א 4 

 .באלכוהול איזופרופילי

 שהספוגית אדו .מרכז אות� מחדש בחרי� המיועד לה�, גלגלות אינ� מיושרותא� ה 5 

 .לא השאירה פלומה על הגלגלות

ב את הטבעת בכיוו� השעו� בוסו, ר למקומ� את הכדור ואת הטבעת התחתונהזחה 6 

 .עד שתיכנס למקומה בנקישה

 כונן התקליטונים

 אתה עלול להזיז את הראשים .אל תנסה לנקות את ראשי הכונן בעזרת ספוגית :הודעה 

 .ממקומם ולגרום לתקלה בפעולת הכונן

מערכות ה מ כ.שאותה נית� להשיג בחנויות יאת כונ� התקליטוני� בעזרת ערכת ניקונקה 

ת תקליטוני� מטופלי� מראש להסרת חומרי� מזהמי� המצטברי� במהל� וללואלה כ

 .פעולה רגילה

 DVD-תקליטורים ו

יש להשתמש תמיד באוויר דחוס ולבצע את , לניקוי העדשות בכונן האופטי :הודעה 

 .כונןלעולם אין לגעת בעדשות ב .ההוראות הנלוות למדחס

,  דילוגי�כגו� DVD תה נתקל בבעיות באיכות ההפעלה של תקליטורי� ותקליטוריא� א

 .נסה לנקות את התקליטורי�

ת� להחזיק את התקליטור ינ, פי�לוח ל.טור בקצהו ההיקפי החיצונילי את התקהחזק 1 

 .ג� בקצהו ההיקפי הפנימי של החור שבמרכזו

 .אל תנגב אותו בתנועות סיבוביות,  התקליטורכדי למנוע נזק לפני השטח של :הודעה 

הצד ללא (נגב את הצד התחתו� של התקליטור , רת מטלית רכה ונטולת מו�זעב 2 

 .וי� ישרי� מהמרכז כלפי חו�קוב) תווית
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נסה להשתמש במי� או בתמיסה מדוללת של מי� ,  לכלו� קשה להסרהלש רי�קמב

� לניקוי תקליטורי� המעניקי� הגנה � ג� לרכוש בחנויות מוצריתני .וסבו� עדי�

� להשתמש במוצרי� לניקוי  נית.טביעות אצבעות ושריטות, פני אבקממסוימת 

 DVD.  יקוי תקליטורילנתקליטורי� ללא חשש ג� 

 )ב בלבד"ארה( Dell יות התמיכה הטכנית שלמדינ

ה טכנית בסיוע טכנאי מחייבת שיתו� פעולה והשתתפות הלקוח בתהלי� פתרו� תמיכ

וכונני החומרה לברירת ת וכנהתו, ת את לשחזר את מערכת ההפעלהשרהבעיות ומאפ

ל לאמת את התפקוד הנכו� שוכ�  Dell, ידי�כפי שנשלחו על, המחדל של התצורה המקורית

� לתמיכה הטכנית בסיוע טכנאיבנוס Dell. ידי�המחשב ושל כל החומרה שהותקנה על ,

ות אפשרויות יימק.  support.dell.comנית� לקבל תמיכה טכנית באינטרנט בכתובת 

 .ה טכנית בתשלו�יכמלתנוספות 

Dell המותקני� 'ניקה תמיכה טכנית מוגבלת למחשב וכ� לתוכנה ולציוד ההיקפי מע 

ידי היצרני� � ספקי� חיצוניי� ניתנת עללמיכה בתוכנות ובציוד היקפי שהת .Dell'1 ייד�על

  וכנות והציוד ההיקפי שלהתאו הותקנו באמצעות /לרבות אלה שנרכשו ו, המקוריי�
,Dell ,Readyware  2.ירותי האינטגרציה המותאמת אישית במפעלשו 

ל כתב האחריות המוגבלת ולחוזה שירותי התיקונים ניתנים בהתאם לתנאים ולתניות ש 1

 .המחשבאשר נרכש עם , אופציונלי לשירות ותמיכה

 'לאינטגרציה מותאמת אישית במפע' הנכללים בפרוייקט Dell-כל הרכיבים בסטנדרט 2

(CFI) ,חברת,  עם זאת.ידי כתב האחריות המוגבלת עבור המחשב-מכוסים על Dell 
את כל הרכיבים שאינם סטנדרטיים ואת המכסה , מפעילה גם תוכנית להחלפת חלקים

למשך התקופה של חוזה  CFI, ששולבו בפרויקט החומרה של צדדים שלישיים-רכיבי

 .השירות למחשב

 'Dellידי -מותקנים על'הגדרת תוכנה וציוד היקפי 

ות את מערכת ההפעלה ומספר תוכנות המותקנות כולל Dell ידי�ות המותקנות עלתוכנ

 .)הלאה וכ� Microsoft® Office  Norton Antivirus,(ייצור במחשב במש� תהלי� ה

ואביזרי� �  כרטיסי הרחבה פנימיי� או תאי מודוליכולל Dell ידי� היקפי המותק� עלציוד

 Dell, נכללי� בזאת כל פריטי הציוד ע� המותגעוד  Dell. לכרטיסי מחשב ע� המותג
תחנות ,  למודמי� טלפוניי�מיקרופוני�, רמקולי�, עכברי�, מקלדות, ת צגי�לרבו

 .מוצרי רשת והכבלי� הנלווי� אליה�, משכפלי יציאות/נהיעג

 'של צדדים שלישיים'הגדרת תוכנה וציוד היקפי 

אביזרי� או תוכנות הנמכרי� , � ציוד היקפילילכוה וציוד היקפי של צדדי� שלישיי� תוכנ

.)משחקי� וכ� הלאה, מצלמות, סורקי�, ותדפסמ( Dell תחת המותגשלא  Dell ידי�על
 .ידי היצר� המקורי של המוצר�וכנה וציוד היקפי של ספקי� חיצוניי� ניתנת עלתכה בהתמי
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 )ב בלבד"ארה( FCC הודעת

FCC Class B 

א� לא יותק� ויופעל . משתמש בה ועשוי להקרינה, יורד דר זה מפיק אנרגיית תציוד

 זה נבדק ונמצא יודצ .וטלוויזיההוא עלול לשבש קליטת רדיו , בהתא� להוראות שבמדרי�

 -FCC. של כללי ה�15 לחלק בהתא Class B תוא� למגבלות של התק� דיגיטלי בסיווג

  :י� הבאי�נאת הלה כפופה לשניההפע  �FCCל כללי ה ש15 זה תוא� לחלק �התק

 .� לא יגרו� להפרעה מזיקהההתק 1 

 לה לגרו� לפעולה כולל הפרעה שעלו, ק� חייב לקבל כל הפרעה שמתקבלתתהה 2 

 .לא רצויה

 Dell Inc. שינויים אשר לא אושרו במפורש על ידי , -FCCעל פי תקנות ה :הודעה 

 .עלולים לשלול את סמכותך להפעיל ציוד זה

אי� כל , �אולו .הגנה סבירה נגד הפרעה מזיקה בהתקנה ביתית קפות אלה נועדו לסמגבל

תק� זה גור� להפרעה מזיקה  ה� א.תערובה לכ� שלא תתרחש הפרעה בהתקנה מסוימ

מומל� , וכיבוי של הציודעלה דבר שנית� לקבוע על ידי הפ,   בקליטת רדיו או טלוויזיה

  :באחד מהאמצעי� הבאי� או כמה מה�ה לתק� את ההפרע

 .את כיוו� האנטנה הקולטתשנה  • 

 .את המחשב במיקו� אחר ביחס למקלטהצב  • 

 . מהמקלטב את המחשהרחק • 

 כ� שהמערכת והמקלט יפעלו על , את המערכת לשקע חשמל אחרחבר  • 

 .מעגלי� נפרדי�

 , טלוויזיה מנוסה/ רדיואיע� טכנ וא  .Dell Inc התייע� ע� נציג של, רה הצור�קמב

� .לייעו� נוס
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 בתאימות , ע הבא מסופק על ההתק� או ההתקני� הנדוני� במסמ� זהדהמי

 :�FCCלתקנות ה

 

Dell™ Vostro™ 200   :וצרש� המ

DCMF  :  דג�מספר

Dell Inc. 
Worldwide Regulatory Compliance & Environmental 
Affairs 
One Dell Way 
Round Rock, TX 78682 USA 
512-338-4400

 :חברהש� ה

 .במדריך מידע מוצרעיין , ף על תקנותלקבלת מידע נוס :הערה 

 Dell פנייה לחברת 

  )WWW.DELL ) 800.999.3355-800ו� לפיתקשרו לט, ות בארצות הבריתלקוח

   באפשרותך לקבל את פרטי הפנייה לחברת, אם אין ברשותך חיבור לאינטרנט :הערה 
Dell החשבון או קטלוג המוצרים של, תעודת המשלוח,  בחשבונית הקנייה .Dell  

נות זמי ה.ו�יכה ושירות באינטרנט ובטלפ לתמדה מספר אפשרויותמעמי Dell חברת

.ושירותי� מסוימי� עשויי� שלא להיות זמיני� במקו� מגורי�, משתנה לפי אר� ומוצר
 :תמיכה טכנית או שירות לקוחות, אי מכירותבנוש Dell יה לחברתלפני

 .support.dell.com כתובתב בקר 1 

   Choose A Country/Regionו האזור של� בתפריט הנפתח א � את האררחב 2 

  .בחלק התחתו� של הד�) אזור/ אר�רבח(

 .בצד השמאלי של הד�)  קשררוצ ( Contact Us על�חל 3 

 .הנחוצי�  בקישור המתאי� לשירות או לתמיכהרחב 4 

 . הנוחה ל�Dellבחר בשיטת הפנייה אל   5
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 מילון מונחים

המונחי� במילו� זה ניתני� למטרות יידוע בלבד ועשויי� להתאי� או שלא להתאי� 

 .לתכונות הכלולות במחשב שברשות�

 א

 .שבמהלכו יכולה סוללה של מחשב נייד להתרוק� ולהיטע�) בשני�( מש� הזמ� – אור� חיי הסוללה

סמלי� לגישה מהירה לתוכניות המקטע הכולל , Windows בשורת המשימות של – אזור ההודעות

 .מכונה ג� מגש המערכת .בקרת עוצמת הקול ומצב הדפסה, כגו� השעו�, ולפונקציות המחשב

המשמש לעתי� ,  מגשר בלוח המערכת של מחשבי� מסוימי�–  )RTCRST(איפוס שעו� זמ� אמת 

 .קרובות לפתרו� בעיות

מתרחשת הפסקת חשמל או נפילת מתח  מקור מתח לגיבוי הנכנס לפעולה כאשר –  )UPS(פסק �אל

פסק משאירה את המחשב בפעולה לפרק זמ� �מערכת אל, בעת הפסקת חשמל .לרמה שאינה מקובלת

מערכות  .פסק כוללות הגנה מנחשולי מתח ולפעמי� א� ויסות מתח�מערכות אל, בדר� כלל .מוגבל

 .ת כיבוי המחשבכדי לאפשר א, פסק קטנות מספקות אנרגיה מסוללה למש� מספר דקות�אל

 . נתיב תקשורת בי� רכיבי המחשב לבי� עצמ�– אפיק

 . אפיק נתוני� המעניק קצב העברה מהיר בי� התקני� מסוימי� לבי� המעבד– אפיק מקומי

 המידע הקיי� , בעת אתחול כונ� או דיסק . התהלי� המכי� כונ� או דיסק לאחסו� קבצי�– אתחול

 .בו אובד

 ב

 .בית שווה לשמונה סיביות, בדר� כלל .בסיסית המשמשת את המחשב יחידת הנתוני� ה– בית

 שבב השולט על העברת הנתוני� בי� המעבד לבי� הזיכרו� או בי� מעבד לבי� התקני� – בקר

 .מסוימי�

) במחשבי� ע� בקר וידאו משולב( המעגלי� בכרטיס וידאו או בלוח המערכת – בקר וידאו

 .ולות הווידאו של המחשב את יכ– במשולב ע� הצג –המאפשרי� 

 Microsoft Windows תכונת אבטחה של מערכת ההפעלה –  )UAC(בקרת חשבו� משתמש 
Vista™

מעניקה שכבת אבטחה נוספת בי� חשבונות המשתמשי� לבי� , בעת שהיא מופעלת,  אשר 

 .גישה להגדרות של מערכת ההפעלה
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 ג
 .ע בפיזור החו�לוח מתכת המסיי,  במעבדי� מסוימי�– גו� מונע חימו�

לעתי�  ). בתי�1,073,741,824או (בייט � מגה1024יחידת אחסו� נתוני� השווה , GB – בייט�יגה'ג

 מעגלי� אותו, כאשר משתמשי� במונח זה כדי לציי� אחסו� בכונ� קשיח, קרובות

 . בתי��1,000,000,000ל

 .הר�� לאל� מגהאו,  יחידת מדידה של תדר השווה לאל� פעמי� מיליו� הר�– הר��יגה'ג

 .הר��יגה'אפיקי� וממשקי� נמדדות לעתי� קרובות בג, מהירויותיה� של מעבדי מחשבי�

 ד
 .מנהל התק� ראה – דרייבר

 ה
 . תוכנית שירות המשמשת כממשק בי� חומרת המחשב לבי� מערכת ההפעלה– הגדרת המערכת

  המשתמש במערכת ידי�הגדרת המערכת מאפשרת להגדיר את האפשרויות הניתנות לבחירה על

אלא א� אתה , אל תשנה את ההגדרות בתוכנית זו .כגו� תארי� ושעה או סיסמת מערכת, �BIOSה

 .מבי� היטב את ההשלכות שיש לה� על המחשב

 כאשר  . יכולתו של המחשב להגדיר התקני� באופ� אוטומטי–  )Plug-and-Play(הפעל �הכנס

, הפעל מאפשרת התקנה�פעולת הכנס,  לתק� זהמערכת ההפעלה וכל ההתקני� תואמי�, �BIOSה

 .הגדרה והתאמה אוטומטיות ע� החומרה הקיימת

 . זיכרו� מערכת המוקצה לווידאו באופ� דינמי–  )UMA(הקצאת זיכרו� אחידה 

מחשבי� והתקני� אלקטרוניי�  .יחידת מדידה של תדר השווה למחזור אחד בכל שנייה  – Hzהר� 

 או ) GHz(הר� �יגה'ג, )MHz(הר� �מגה, )KHz(הר� �ידות של קילונמדדי� לעתי� קרובות ביח

 ).THz(הר� �טרה

 .המותקנת במחשב או מחוברת אליו, מדפסת או מקלדת, כגו� כונ� דיסקי�,  חומרה– התק�

כדי להתאי� מחשב נייד , ניהול כבלי� ותכונות אבטחה,  מספק שכפול יציאות– התק� עגינה

 .לסביבת עבודה שולחנית

 ו
תוכנית וירוס  . תוכנית שנועדה להטריד אות� או להשמיד נתוני� השמורי� במחשב של�– וירוס

תוכנה שירדה מהאינטרנט או קבצי� מצורפי� לדואר , עוברת ממחשב אחד למשנהו דר� דיסק נגוע

סוג נפו� של וירוסי�  .הווירוס שבתוכה מופעל ג� הוא, כאשר מפעילי� תוכנית נגועה .אלקטרוני

כאשר התקליטו� נשאר בכונ� בעת כיבוי  .השמור בסקטור האתחול של תקליטו�, וירוס האתחולהוא 

ש� הוא מצפה , המחשב מזדה� תו� כדי קריאת סקטורי האתחול בתקליטו�, המחשב והפעלתו

וירוס האתחול עלול לשכפל את עצמו בכל , כאשר המחשב נגוע .למצוא את מערכת ההפעלה

 .עד להשמדת הווירוס,  מה� או כותב בה�התקליטוני� שהמחשב קורא
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 ז
 מונח המתאר סוג של כבל שבו משתמשי� במרבית רשתות הטלפו� –  )UTP(זוג שזור לא מוג� 

ההגנה על כבלי� של זוגות לא מוגני� מפני הפרעות אלקטרומגנטיות  .וברשתות מחשב מסוימות

 .ידי שזירת� במקו� סיכו� מתכתי סביב כל זוג גידי��נעשית על

מאחר שהנתוני� אינ� נשמרי� בזיכרו�  . מקו� לאחסו� זמני של נתוני� בתו� המחשב– זיכרו�

מומל� לשמור את הקבצי� לעתי� קרובות במהל� העבודה עמ� ולשמור אות� תמיד לפני , לצמיתות

 כגו� זיכרו� לגישה אקראית , המחשב עשוי לכלול מספר צורות שונות של זיכרו� .כיבוי המחשב

)RAM( , זיכרו� לקריאה בלבד)ROM (זיכרו�'לעתי� קרובות משתמשי� במונח  .וזיכרו� וידאו '

 ).RAM(כמילה נרדפת לזיכרו� לגישה אקראית 

זיכרו� דינמי לגישה  (Dynamic Random-Access Memory ראשי התיבות של –  DRAM זיכרו�

 . זיכרו� השומר מידע במעגלי� משולבי� המכילי� קבלי�– )אקראית

זיכרו� וידאו , באופ� רגיל . זיכרו� המורכב משבבי זיכרו� ייעודיי� לפונקציות וידאו– זיכרו� וידאו

נפח זיכרו� הווידאו המותק� משפיע בראש ובראשונה על מספר הצבעי�  .מהיר יותר מזיכרו� מערכת

 .שתציג תוכנית כלשהי

 ח
שב לבי� התקני אינפרה אדו�  יציאה המאפשרת להעביר נתוני� בי� המח– חייש� אינפרה אדו�

 .מבלי להשתמש בחיבור כבל

חלוקת נתוני� בדיסק  . טכניקה להפצת נתוני� על פני מספר כונני� קשיחי�– חלוקת נתוני דיסק

מחשבי� העושי� שימוש בחלוקת נתוני� , בדר� כלל .מאיצה פעולות של אחזור הנתוני� מהדיסקי�

  .תוני� או את רוחב הרצועהמאפשרי� למשתמש לבחור את גודל יחידת הנ

שבו מכניסי� כרטיס הרחבה והמחבר ) במחשבי� מסוימי�( מחבר בלוח המערכת – חרי� הרחבה

 .אותו לאפיק המערכת

 ט
שינוי הטפט נעשה דר� לוח  . Windows דוגמת הרקע או תמונת הרקע בשולח� העבודה של – טפט

 .ב ולהפו� אותה לטפטנית� ג� לסרוק תמונה למחש .Windowsהבקרה של מערכת 

 כ
 כונ� לקריאת תקליטורי� ולצריבת תקליטורי� – )תקליטורי� לצריבה חוזרת (CD-RWכונ� 

 ניתני� CD-RWתקליטורי  ). CD-R(ותקליטורי� לצריבה ) CD-RW(ניתני� לצריבה חוזרת 

 . ניתני� לצריבה רק פע� אחתCD-Rאול� תקליטורי , לצריבה מספר פעמי�
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, המכונה לעתי� כונ� משולב,  כונ�– )DVD/כונ� תקליטורי� לצריבה חוזרת (CD-RW/DVDכונ� 

) CD-RW( ולצריבת תקליטורי� לצריבה חוזרת DVDלקריאת תקליטורי� ותקליטורי 

אול� ,  ניתני� לצריבה מספר פעמי�CD-RWתקליטורי  . )CD-R(פעמית �ותקליטורי� לצריבה חד

 .חת ניתני� לצריבה רק פע� אCD-Rתקליטורי 

 ומרבית סוגי DVD כונ� לקריאת תקליטורי –  )לצריבה חוזרת DVD+RW) DVD כונ�

 . )DVD+RW(  לצריבה חוזרת DVDולצריבת תקליטורי , התקליטורי�

 ועושה שימוש Iomega Corporationידי � כונ� תקליטוני� בקיבולת גבוהה שפותח על–  Zipכונ� 

 עולי� מעט בגודל� על Zipתקליטוני�  . Zipליטוני הנקראי� תק'  אינ�3.5בתקליטוני� נשלפי� 

 .בייט של נתוני�� מגה100עוביי� כפול בער� וקיבולת� עד , תקליטוני� רגילי�

,  כונ� העושה שימוש בטכנולוגיה אופטית לקריאה או לצריבה של נתוני� בתקליטורי�– כונ� אופטי

דוגמאות של כונני� אופטיי�  ).DVD+RW( לצריבה חוזרת DVD או תקליטורי DVDתקליטורי 

  .וכונני� משולבי�) CD-RW(כונני תקליטורי� לצריבה חוזרת , DVDכונני , ה� כונני תקליטורי�

 לעתי� קרובות משתמשי� במונח  . כונ� הקורא וכותב נתוני� בדיסק קשיח– כונ� קשיח

 .במשמעות זהה" דיסק קשיח" ובמונח" כונ� קשיח"

כגו� כרטיסי ממשק לרשתות , ס קט� המיועד לציוד היקפי משולב כרטי–  Mini-Cardכרטיס 

 .PCIלכרטיס הרחבה מסוג , מבחינת התפקוד,  הוא שווה ער�Mini-Cardכרטיס  .תקשורת

 כרטיס מחשב המתפשט אל מעבר לקצה החרי� של כרטיס המחשב כאשר הוא –  מורחבPCכרטיס 

 .מותק� בו

בי� מסוימי� בחרי� הרחבה בלוח המערכת ומרחיב  מעגל מודפס המותק� במחש– כרטיס הרחבה

 .וכרטיסי קול, מודמי�, דוגמאות לכרטיסי� מעי� אלה ה� כרטיסי וידאו .את יכולות המחשב

נית� להשתמש בכרטיסי� חכמי� כדי  . כרטיס שבו משובצי� מעבד ושבב זיכרו�– כרטיס חכ�

 .לאמת את זהותו של משתמש במחשבי� התומכי� בכרטיסי� חכמי�

סוגי� נפוצי� של כרטיסי מחשב  . PCMCIAפלט נשל� התוא� לתק� / כרטיס קלט– כרטיס מחשב

 .ה� מודמי� ומתאמי רשת

 . ראה מתא� רשת–  )NIC(כרטיס ממשק רשת 

מחבר מקבילי או , כגו� מחבר טורי( המשויכת להתק� ספציפי RAM כתובת בזיכרו� –  I/Oכתובת 

 .שר ע� אותו התק�והמאפשרת למעבד לתק) חרי� הרחבה

 .שבו נשמרי� נתוני� באופ� זמני) RAM( מקו� מסוי� בזיכרו� לגישה אקראית – כתובת זיכרו�

 ל
 המאפשרת לשנות הגדרות במערכת ההפעלה Windows תוכנית שירות של מערכת – לוח הבקרה

 .כגו� הגדרות התצוגה, ובחומרה

 .וח א	למכונה ג�  . המעגל המודפס הראשי במחשב– לוח מערכת

,  טכנולוגיה שבה שתי יחידות מחשוב פיזיות נמצאות בתו� אריזה של מעבד יחיד– ליבה כפולה

 .המגבירה את כוח המחשוב ואת היכולת לפעול בריבוי משימות
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 מ
  1024בייט שווה � מגה1 . בתי�1,048,576 יחידת אחסו� נתוני� השווה –  )MB(בייט �מגה

מעגלי� אותו , משתמשי� במונח זה כדי לציי� אחסו� בכונ� קשיחכאשר , לעתי� קרובות .בתי��קילו

 . בתי��1,000,000ל

 .בד� כלל משמשת יחידה זו לציו� קצב העברה . מיליו� בתי� לשנייה– בייט לשנייה�מגה

, מהירויותיה� של מעבדי מחשבי� . יחידת תדר השווה מיליו� מחזורי� לשנייה–  )MHz(הר� �מגה

 .הר��דות לעתי� קרובות במגהאפיקי� וממשקי� נמד

 .סיביות� קילו1024 יחידת קיבולת שבב זיכרו� השווה –  )Mb(סיביות �מגה

בדר� כלל משמשת יחידה זו למדידת  . מיליו� סיביות לשנייה–  )Mbps(סיביות לשנייה �מגה

 .מהירויות של רשתות ומודמי�

 . דיגיטליות יחידת רזולוציית תמונה המשמשת במצלמות–  )MP(פיקסל �מגה

כגו� אלה העלולות להתרחש במהל� סופת ,  מונע מהקפיצות במתח החשמלי– מג� מנחשולי�

מגני� מנחשולי� אינ� מגיני� מפני מכות ברק או מפני  .מלהיכנס למחשב דר� שקע החשמל, ברקי�

 . מהרמה הרגילה של אספקת החשמל�20%נפילות מתח של יותר מ

בעת סופה חשמלית יש תמיד לנתק את  .אמצעות מגני� מנחשולי�לא נית� להג� על חיבורי רשת ב

 .כבל הרשת ממחבר הרשת

במקרה של נזק  . או תקליטו� שיכול לשמש להפעלת המחשבDVD,  תקליטור– מדיה ניתנת לאתחול

 או תקליטו� נית� DVD, ודא שתמיד יהיה ברשות� תקליטור, בכונ� הקשיח או וירוס במחשב

מנהלי התקני� ותוכניות  (Drivers and Utilities ניתנת לאתחול היא מדיית דוגמה למדיה .לאתחול

 ).שירות

 .המציינת באיזו מהירות יכול אפיק להעביר מידע, הר��המבוטאת במגה,  המהירות– מהירות אפיק

המציינת את מהירות הפעולה של רכיבי המחשב , הר��מבוטאת במגה,  המהירות– מהירות שעו�

  . המערכתהמחוברי� לאפיק

הגנה מפני כתיבה משמשת כאשר רוצי�  . קבצי� או מדיה שלא נית� לשנות�– מוג� מפני כתיבה

יש להעביר את , מפני כתיבה'  אינ�3.5כדי להג� על תקליטו�  .להג� על נתוני� מפני שינוי או השמדה

 .לשונית ההגנה מפני כתיבה שלו למצב פתוח

 .המתחבר ללוח המערכת, בבי זיכרו� מעגל מודפס קט� ע� ש– מודול זיכרו�

 התק� עשוי פלסטיק המיועד להיכנס לתא מודול של מחשב נייד במטרה להקטי� – מודול לנסיעות

 .את משקל המחשב

קיימי�  . התק� המאפשר למחשב לתקשר ע� מחשבי� אחרי� דר� קווי טלפו� אנלוגיי�– מוד�

דר� כלל משתמשי� במוד� כדי להתחבר ב .כרטיס מחשב ופנימי, חיצוני :שלושה סוגי מודמי�

 .אלקטרוני-לאינטרנט ולשלוח דואר

� רבד; )DIN ) Deutsche Industrie-Norm מחבר עגול ב� שישה פיני� העומד בתק� –  DINמחבר 

 . או של עכברי�PS/2כלל משמש להתחברות למחברי� של מקלדת מסוג 



 

 מילון מונחים        |196

יד דיגיטלי �כגו� התק� כ�, יבור התקני�פלט המשמשת לעתי� קרובות לח/ יציאת קלט– מחבר טורי

 .למחשב, או מצלמה דיגיטלית

 .פלט המשמשת לעתי� קרובות לחיבור מדפסת מקבילית למחשב/ יציאת קלט– מחבר מקבילי

 . LPTמכונה ג� יציאת 

כל  ).כונ� לוגי(שטח אחסו� פיזי המוקצה לשטח אחסו� לוגי אחד או יותר ,  בכונ� קשיח– מחיצה

 .ה לכלול מספר כונני� לוגיי�מחיצה יכול

שהוא אזור שמור בזיכרו� העיקרי או התק� אחסו� מהיר ,  מנגנו� אחסו� מהיר מיוחד– מטמו�

 .המטמו� משפר את היעילות של רבות מפעולות המעבד .עצמאי

 . מטמו� עיקרי המאוחס� בתו� המעבד–  L1מטמו� מסוג 

 .ד או כלול בארכיטקטורת המעבד מטמו� משני שהוא חיצוני למעב–  L2מטמו� מסוג 

, זמני גישה של התקני אחסו� נמדדי� . יחידת זמ� השווה לאלפית השנייה–  )ms(שנייה �מילי

 .שניות�במילי, לעתי� קרובות

 . התהלי� שבו המחשב מקצה כתובות זיכרו� למיקומי� פיזיי� במהל� ההפעלה– מיפוי זיכרו�

 .ות בהמש� מידע שהמעבד יוכל לקבל גישה אליופעולה זו מאפשרת להתקני� ולתוכנות לזה

התקני�  .כגו� מדפסת,  תוכנה המאפשרת למערכת ההפעלה לשלוט בהתק� כלשהו– מנהל התק�

 .רבי� אינ� פועלי� כהלכה כאשר מנהל ההתק� הנכו� אינו מותק� במחשב

 יחידת – CPUלעתי� מכונה המעבד  . שבב מחשב המפרש הוראות של תוכניות ומבצע אות�– מעבד

 .עיבוד מרכזית

שבו מיוצרי� אלפי או מיליוני רכיבי� אלקטרוניי� , או שבב, מולי�� מצע חצי– )IC(מעגל משולב 

  .שמע ווידאו, לשימוש בציוד מחשבי�

 z פיקסלי� אנכיי� כפול y פיקסלי� אופקיי� כפול �x מצב וידאו הנית� להגדרה כ– מצב גרפיקה
 .הציג מגוו� אינסופי של צורות וגופני�מצבי גרפיקה יכולי� ל .צבעי�

 מצב ניהול צריכת חשמל המשבית את כל הפעולות הלא נחוצות של המחשב כדי – מצב המתנה

 .לחסו� באנרגיה

, תוכנה המבוססת על גרפיקה . מצב המתאר את אופ� ההצגה של טקסט וגרפיקה בצג– מצב וידאו

 פיקסלי� אופקיי� כפול  �x הניתני� להגדרה כמציגה במצבי וידאו, Windowsכגו� מערכת ההפעלה 

y פיקסלי� אנכיי� כפול zמציגה במצבי , כגו� עורכי טקסט, תוכנה המבוססת על תווי� . צבעי�

 . שורות של תווי�y עמודות כפול �xוידאו הניתני� להגדרה כ

קשיח  מצב ניהול צריכת חשמל השומר את כל תכולת הזיכרו� בשטח שמור בכונ� ה– מצב שינה

המידע שהיה בזיכרו� ונשמר בדיסק הקשיח , כאשר מפעילי� מחדש את המחשב .ומכבה את המחשב

 .משוחזר באופ� אוטומטי

מכונה ג�  . הגדרת תצוגה המאפשרת להשתמש בצג נוס� כהרחבה לצג הקיי�– מצב תצוגה כפול

 .מצב תצוגה מורחבת

מכונה ג�  .וס� כהרחבה לצג הקיי� הגדרת תצוגה המאפשרת להשתמש בצג נ– מצב תצוגה מורחב

 .מצב תצוגה כפולה
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 .לרכיבי� הנמצאי� באופ� פיזי בלוח המערכת של המחשב, בדר� כלל,  מונח המתייחס– משולב

 .מכונה ג� מובנה

 .שבו סוללה של מחשב נייד מפעילה אותו) בדקות או בשעות( מש� הזמ� – מש� הפעולה של סוללה

או , המחשב עשוי לכלול מתא� רשת בלוח המערכת שלו .ות רשת שבב המעניק יכול– מתא� רשת

 ).NIC(מתא� רשת מכונה ג� כרטיס ממשק רשת  .לכלול כרטיס מחשב ע� מתא�

 נ
 . יחידת זמ� השווה אחד חלקי מיליארד של שנייה–  )ns(שנייה �ננו

 ס
 .ני�היחידה הסטנדרטית למדידת המהירות של העברת נתו, )bps( סיביות לשנייה – ש/ס

בתיקיות ועל ,  הבודקת שגיאות בקבצי�Microsoft תוכנית שירות של – ) ScanDisk(סורק הדיסק 

סורק הדיסק פועל לעתי� קרובות בהפעלה מחדש של המחשב לאחר שהפסיק  .פני השטח של הדיסק

 .להגיב

 . היחידה הקטנה ביותר של נתוני� שמכיר המחשב– סיבית

מהירות הכונ� הקשיח נמדדת לעתי�  .יבובי� המתרחשי� בדקהמספר הס,  סיבובי� לדקה– ד"סל

 .ד"קרובות בסל

לוח , המראה היכ� תתרחש הפעולה הבאה של המקלדת,  מציי� המיקו� בתצוגה או במס�– סמ�

 .קו תחתו� או ח� קט�, זהו קו מלא מהבהב, לרוב .המקשי� או העכבר

ת המארח שלה במטרה להתחבר ישירות  חברה המאפשרת גישה לשר–  )ISP(ספק שירותי אינטרנט 

ספק שירותי , בדר� כלל .לשלוח ולקבל דואר אלקטרוני ולקבל גישה לאתרי אינטרנט, לאינטרנט

  .סיסמה ומספרי טלפו� לגישה, ש� משתמש, האינטרנט מספק בתשלו� חבילת תוכנה

 ע
פנקס ,  לדוגמה; תוכנית המשמשת ליצירה ולעריכה של קבצי� הכוללי� טקסט בלבד– עור� טקסט

עורכי טקסט אינ� מאפשרי� , בדר� כלל . עושה שימוש בעור� טקסטWindowsהרשימות של 

 ).לשנות גופני� וכ� הלאה, האפשרות להדגיש בקו תחתו�(גלישת מילי� או עיצוב 

 פ
 .הפיקסלי� מסודרי� בשורות ובעמודות ויוצרי� תמונה . נקודה אחת במס� תצוגה– פיקסל

 .מבוטאת במספר הפיקסלי� לרוחב כפול מספר הפיקסלי� לגובה, x  800  600כגו� , ורזולוציית וידא

מוכר ג�  . מסמ� בינלאומי של רשויות המכס המקל על יבוא זמני למדינות זרות– )carnet(פנקס 

 ).merchandise passport(במונח דרכו� לסחורות 
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 היא נקודת 212°קפיאה ואילו  היא נקודת ה32° סול� למדידת טמפרטורות שבו – פרנהייט

 .הרתיחה של המי�

 ק
 Readmeקובצי , בדר� כלל . קוב� טקסט הנלווה לחבילת תוכנה או למוצר חומרה–  Readmeקוב� 

 .מספקי� פרטי התקנה ומתארי� שיפורי� ותיקוני� חדשי� אשר עדיי� לא תועדו

השתמש בקוד השירות  .שות� שבר ™Dell קוד מספרי הנמצא על מדבקה במחשב – קוד שירות מהיר

 .לא קיי� בכל הארצות' קוד שירות מהיר'השירות  .Dellהמהיר בעת פנייה לקבלת סיוע מחברת 

 חייש� העושה שימוש בטביעת האצבעות הייחודית של כל אד� כדי לאמת – קורא טביעות אצבעות

  .את זהות המשתמש ולהגביר את אבטחת המחשב

 . בתי�1000א� מחושבת לעתי� קרובות בתור ,  בתי�1024י� השווה  יחידת נתונ– )KB(בייט �קילו

 . הר�1000 יחידת תדר השווה –  )KHz(הר� �קילו

 .מידת הקיבולת של מעגלי זיכרו� משולבי� . סיביות1024 יחידת נתוני� השווה – סיביות�קילו

 .צאי� בשימוש תדירתיקיות וכונני� הנמ, קבצי�,  סמל המאפשר גישה ישירה לתוכניות– קיצור דר�

נפתחי� התיקייה ,  ולוחצי� עליו פעמיי�Windowsכאשר מציבי� קיצור דר� בשולח� העבודה של 

הסמלי� של קיצורי הדר� אינ� משני�  .המתאימה או הקוב� המתאי� מבלי לאתר אות� תחילה

נית� ג� , �כמו כ .אי� לכ� השפעה על הקוב� המקורי, כאשר מוחקי� קיצור דר� .את מיקו� הקבצי�

 .לשנות את הש� של סמל קיצור דר�

מקלדות ומדפסות ה� התקני  . פעולה או התק� הנכנס למחשב ומחל� ממנו נתוני�–  )I/O(פלט /קלט

  .פלט/קלט

לעתי� (שבה נטעני� מחדש הקווי� האופקיי� במס� , )Hz(מבוטאת בהר� ,  התדירות– קצב רענו�

תמונת הווידאו יציבה יותר לעי� , הרענו� גבוה יותרככל שקצב  ).מכונה ג� התדירות האנכית

 .האנושית

הסטטוס של קוב�  .או קבצי� ניתני� להצגה א� לא לעריכה ולא למחיקה/ נתוני� ו– בלבד�קריאה

 :בלבד כאשר�הוא לקריאה

 . מוג� מפני כתיבה באופ� פיזיDVDתקליטור או , הוא נמצא בתקליטו� •

 .המערכת הקצה הרשאות לאנשי� מסוימי� בלבדהוא נמצא בתיקיית רשת ומנהל  •

 ר
, ככל שהרזולוציה גבוהה יותר . החדות והבהירות של תמונה בצג או של תמונה מודפסת– רזולוציה

 .התמונה חדה יותר

 .רזולוציה ראה – רזולוציית וידאו

 . מציי� את סדר ההתקני� שמה� המחשב מנסה לאתחל– רצ� אתחול
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 ש
 .מחייבת ללחו� בעת ובעונה אחת על מספר מקשי� פקודה ה– שילוב מקשי�

השומר את התארי� והשעה , ידי סוללה�מופעל על,  שעו� בלוח המערכת–  )RTC(שעו� זמ� אמת 

 .לאחר כיבוי המחשב

 ת
של   ™TravelLiteסוללה נוספת או מודול ,  תא התומ� בהתקני� כגו� כונני� אופטיי�– תא מדיה

Dell. 

 .יהתא מד ראה – תא מודול

 בכתובת Dell תווית ברקוד המזהה את המחשב בעת כניסה לאתר התמיכה של – תג שירות

support.dell.com או בעת פנייה טלפונית לשירות הלקוחות או לתמיכה הטכנית של Dell. 

 או setup.exeהתוכנית  . תוכנית המשמשת להתקנה ולהגדרה של חומרה ותוכנה– תוכנית התקנה

install.exeקת ע� מרבית חבילות התוכנה  מסופWindows. לבי�  תוכנית התקנהיש להבדיל בי� 

 .הגדרת המערכת

 .או למחוק וירוסי� מהמחשב/לבודד ו,  תוכנית המיועדת לזהות– וירוס�תוכנת אנטי

המנוהלי� כיחידה אחת ע� כללי� ונהלי� , תוכניות והתקני� ברשת,  קבוצת מחשבי�– תחו�

כל משתמש מתחבר לתחו� כדי לקבל גישה  .וצת משתמשי� ספציפיתלשימושה של קב, משותפי�

 .למשאבי�

נית�  .שבו מסודרות משפחות של קבצי�, בדיסק או בכונ�,  מונח המשמש לתיאור שטח– תיקייה

 .לפי תארי� או לפי גודל, כגו� בסדר אלפביתי, להציג ולמיי� קבצי� בתיקייה בדרכי� שונות

®Bluetoothתקשורת אלחוטית 
  תק� של תקשורת אלחוטית לרישות התקני� לטווחי� קצרי� –  

 .המאפשר להתקני� המופעלי� לזהות זה את זה באופ� אוטומטי) ' מ9(

A 
AC תבנית החשמל המזי� את המחשב כאשר מחברי� את הכבל של ספק הכוח – )ח"ז( זר� חילופי� 

 .לשקע חשמל

ACPI – ראשי התיבות של Advanced Configuration and Power Interface , מפרט לניהול

Microsoftצריכת החשמל המאפשר למערכות ההפעלה 
®

 Windows
®

 להעביר מחשב למצב המתנה 

 .כדי לחסו� באנרגיה המוקצית לכל התק� המחובר למחשב, או שינה

AGP –  ראשי התיבות שלAccelerated Graphics Port –  יציאה גרפית ייעודית המאפשרת שימוש 

 מעניקה תמונת וידאו צבעונית אמיתית וחלקה AGP .ו� המערכת למשימות הקשורות לווידאובזיכר

 .הודות למהירות הגבוהה יותר של הממשק בי� מעגלי הווידאו לבי� זיכרו� המחשב

AHCI – ראשי התיבות של Advanced Host Controller Interface – ממשק עבור בקר כונ� קשיח 

SATAשל אמצעי האחסו� להפעיל טכנולוגיות כגו� תור פקודות מובנה  המאפשר למנהל ההתק � 

)NCQ (וחיבור ח�. 
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ALS – ראשי התיבות של Ambient Light Sensor –תכונה המסייעת לשלוט בבהירות התצוגה . 

ASF – ראשי התיבות של Alert Standards Format – תק� להגדרת מנגנו� של דיווח על התרעות 

 . נועד להיות בלתי תלוי בפלטפורמה ובמערכת ההפעלהASFתק�  .� ניהולחומרה ותוכנה למסו

B 
BIOS – ראשי התיבות של Basic Input/Output system – המשמשת ) או תוכנית שירות( תוכנית

אלא א� אתה מבי� היטב , אל תשנה הגדרות אלה .כממשק בי� חומרת המחשב לבי� מערכת ההפעלה

 .מונח זה מוכר ג� בש� הגדרת המערכת .באת ההשלכות שיש לה� על המחש

Blu-ray Disc™)  אוBD( – בייט�יגה' ג50 טכנולוגיית אחסו� אופטית המציעה קיבולת של עד ,

 �7.1וצליל סראונד לא דחוס מקורי ב) HDTVמחייב ( פיקסלי� 1080רזולוציית וידאו מלאה של 

 .ערוצי�

BTU – ראשי התיבות של British Thermal Unit –דידה של פלט החו� מ. 

C 
C –היא נקודת 100° היא נקודת הקפיאה ואילו 0°סול� למדידת טמפרטורות שבו ,  צלזיוס 

 .הרתיחה של המי�

CD-R – גרסה ניתנת לצריבה של ,  תקליטור נית� לצריבה– תקליטור לצריבהCD) רגיל) תקליטור. 

לא נית� למחוק , ו הנתוני�משנצבר.  נית� לצרוב פע� אחת בלבדCD-Rתקליטור לצריבה מסוג 

 .אות� או לצרוב עליה�

CD-RW) גרסה של תקליטור הנית� ,  תקליטור נית� לצריבה חוזרת– )תקליטור לצריבה חוזרת

ולאחר מכ� למחוק אות� , )CR-RW(נית� לצרוב נתוני� בתקליטור לצריבה חוזרת  .לצריבה חוזרת

 ).לכתוב מחדש(ולהחליפ� 

CMOS –מחשבי� עושי� שימוש בנפח קט� של זיכרו�  .רוני סוג של מעגל אלקטCMOS המופעל 

  .השעה ואפשרויות הגדרת המערכת, ידי סוללה כדי לשמור את התארי��על

COA – ראשי התיבות של Certificate of Authenticity) נומרי � הקוד האלפא– )אישור אותנטיות

 .תח המוצר או מזהה המוצרמכונה ג� מפ .הנמצא על מדבקה במחשב, Windowsשל מערכת 

CRIMM – ראשי התיבות של Continuity Rambus In-line Memory Module – מודול מיוחד 

 . שאינ� בשימושRIMMללא שבבי זיכרו� המשמש למילוי חריצי זיכרו� 

D 
DDR SDRAM  – ראשי התיבות של Double-Data-Rate SDRAM – סוג של זיכרו� SDRAM 

 . רצ� הנתוני� ומשפר את ביצועי המערכתהמכפיל את המחזור של

DDR2 SDRAM  – ראשי התיבות של Double-Data-Rate 2 SDRAM – סוג של זיכרו� SDRAM 

כדי להגביר את , וכ� בשינויי� ארכיטקטוניי� נוספי�, העושה שימוש בסידור מראש ב� ארבע סיביות

 .הר� ויותר� מגה400מהירות הזיכרו� עד 
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DIMM –של  ראשי התיבות Dual In-line Memory Module –מעגל מודפס ע� שבבי זיכרו�  ,

 .המחובר למודול זיכרו� בלוח המערכת

DMA – ראשי התיבות של Direct Memory Access) המאפשר – )גישה ישירה לזיכרו� � ערו

 .לעקו� את המעבד,  לבי� התק� כלשהוRAMבי� זיכרו� , לסוגי� מסוימי� של העברת נתוני�

DMTF – ראשי התיבות של Distributed Management Task Force – איחוד של חברות חומרה 

 .ארגוניות ואינטרנטיות, רשתיות, ותוכנה המפתח תקני ניהול עבור סביבות מבוזרות שולחניות

DSL  –  ראשי התיבות שלDigital Subscriber Line – טכנולוגיה המעניקה חיבור אינטרנט יציב 

  .טלפו� אנלוגיומהיר דר� קו 

DVD+RW – תקליטור DVDנית� לצרוב נתוני� בתקליטור  . נית� לצריבה חוזרתDVD לצריבה 

 שונה מזו DVD+RWהטכנולוגיה של תקליטורי ( ולאחר מכ� למחוק אות� ולצרוב עליה�, חוזרת

 ).DVD-RWשל תקליטורי 

DVD-R – תקליטור DVDנית� לצרוב נתוני� בתקליטור  . נית� לצריבהDVDולאחר ,  רק פע� אחת

 .הצריבה לא נית� למחוק ממנו נתוני� או לצרוב עליה�

DVI – ראשי התיבות של Digital Video Interface – תק� שידור דיגיטלי בי� מחשב לבי� צג וידאו 

 .דיגיטלי

E 
ECC  – ראשי התיבות של Error Checking and Correction – סוג של זיכרו� הכולל מעגלי� 

 .� לבדיקת הנתוני� בזמ� שה� עוברי� אל הזיכרו� וממנומיוחדי

ECP  – ראשי התיבות של Extended Capabilities Port – עיצוב של מחבר מקבילי המעניק שידור 

 עושה שימוש בגישה ישירה לזיכרו� ולעתי� ECPיציאת , �EPPבדומה ל .כיווני משופר�נתוני� דו

 .קרובות משפרת את הביצועי�

EIDE   –  ראשי התיבות שלEnhanced Integrated Device Electronics – גרסה משופרת של 

 . עבור כונני� קשיחי� וכונני תקליטורי�IDEממשק 

EMI  – ראשי התיבות של Electro-Magnetic Interference –ידי � הפרעות חשמליות הנגרמות על

 .קרינה אלקטרומגנטית

EPP  –  ראשי התיבות שלEnhanced Parallel Port – עיצוב של מחבר מקבילי המעניק שידור 

 .כיווני�נתוני� דו

ESD – ראשי התיבות של Electro-Static Discharge – פריקה  . פריקה מהירה של חשמל סטטי

מהירה של חשמל סטטי עלולה לגרו� נזק למעגלי� המשולבי� הנמצאי� במחשבי� ובציוד 

 .תקשורת

ExpressCard –התוא� לתק� פלט / כרטיס קלט �סוגי� נפוצי� של כרטיסי  . PCMCIAנשל

ExpressCardכרטיסי  . ה� מודמי� ומתאמי רשתExpressCard תומכי� בתק� PCI Express 

 . כאחדUSB 2.0ובתק� 
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F 
FBD – ראשי התיבות של Fully-Buffered DIMM – זיכרו� DIMM ע� שבבי� DDR2 DRAM 

 . לבי� המערכתDDR2 SDRAMתקשורת בי� שבבי המאי� את ה) AMB(ומאגר זיכרו� מתקד� 

FCC – ראשי התיבות של Federal Communications Commission – הסוכנות האמריקנית 

הקובעי� את עוצמת הקרינה המותרת ממחשבי� ומציוד , האחראית לאכיפת חוקי התקשורת

 .אלקטרוני אחר

FSB  – ראשי התיבות של Front Side Bus – והממשק הפיזי בי� המעבד לבי� זיכרו�  נתיב הנתוני�

 .�RAMה

FTP  – ראשי התיבות של File Transfer Protocol – פרוטוקול אינטרנט סטנדרטי המשמש 

 .להחלפת קבצי� בי� מחשבי� המחוברי� לאינטרנט

G 
G  –מדידה של משקל ושל כוח,  מהמילה גרביטציה. 

GUI  – ראשי התיבות של Graphical User Interface) תוכנה הפועלת – )ממשק גרפי למשתמש 

מרבית התוכניות הפועלות  .חלונות וסמלי�, באופ� הדדי ע� המשתמש באמצעות תפריטי�

 . ה� ממשק גרפי למשתמשWindowsבמערכות ההפעלה 

H 
HTTP  – ראשי התיבות של Hypertext Transfer Protocol – פרוטוקול החלפת קבצי� בי� 

  .רנטמחשבי� המחוברי� לאינט

Hyper-Threading  – Hyper-Threading היא טכנולוגיה של חברת Intel שביכולתה לשפר את 

ידי מת� אפשרות למעבד פיזי אחד לפעול כשני מעבדי� �רמת הביצועי� הכוללת של המחשב על

 .לוגיי� שבאפשרות� לבצע משימות מסוימות באותו זמ�

I 
IDE  – ראשי התיבות של Integrated Device Electronics – ממשק להתקני אחסו� בנפח גדול שבו 

 .הבקר משולב בתו� הכונ� הקשיח או כונ� התקליטורי�

IEEE 1394  – ראשי התיבות של Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.  –  

ות כגו� מצלמ, IEEE 1394אפיק טורי ע� ביצועי� גבוהי� המשמש לחיבור התקני� תואמי 

  .למחשב, DVDדיגיטליות ונגני 

IrDA  – ראשי התיבות של Infrared Data Association –  הארגו� שיוצר תקני� בינלאומיי� עבור

 .תקשורת באינפרה אדו�

IRQ  – ראשי התיבות של Interrupt Request) נתיב אלקטרוני המוקצה להתק� – )בקשת פסיקה 

א� כי  .IRQכל חיבור של התק� חייב לקבל הקצאת  .עבדספציפי כדי שההתק� יוכל לתקשר ע� המ

 .לא נית� להפעיל� בו בזמ�, IRQשני התקני� יכולי� לחלוק באותה 
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L 
LAN  – ראשי התיבות של Local Area Network) רשת מחשבי� המכסה – )רשת תקשורת מקומית 

רשת  .נייני� סמוכי�רשת תקשורת מקומית מתוחמת לבניי� אחד או למספר ב, בדר� כלל .שטח קט�

LAN אחת עשויה להיות מחוברת לרשת LANדר� קווי טלפו� וגלי רדיו , בכל מרחק שהוא,  נוספת

 .WANוליצור רשת 

LCD  – ראשי התיבות של Liquid Crystal Display) הטכנולוגיה שבה משתמשי� – )צג גבישי נוזלי 

 .בצגי� שטוחי� ומחשבי� ניידי�

LED  – ראשי התיבות של Light-Emitting Diode) רכיב אלקטרוני הפולט – )דיודה פולטת אור 

 .אור כדי לציי� את מצב המחשב

LPT  – ראשי התיבות של Line Print Terminal – הכינוי של חיבור מקבילי למדפסת או להתק� 

  .מקבילי אחר

M 
Mini PCI  –וכרטיסי ממשק כגו� מודמי�,  תק� להתקני� היקפיי� משולבי� ע� דגש על תקשורת 

לכרטיס , מבחינת התפקוד,  הוא כרטיס חיצוני קט� שהוא שווה ער�Mini PCIכרטיס  ).NIC(רשת 

 .PCIהרחבה מסוג 

N 
NVRAM  – ראשי התיבות של NonVolatile Random Access Memory – סוג זיכרו� השומר 

משמש לשמירת  NVRAMזיכרו�  .נתוני� כאשר מכבי� את המחשב או במקרה של הפסקת חשמל

 .של המערכת, ניתנות להגדרה, שעה ואפשרויות נוספות, כגו� תארי�, פרטי תצורת המחשב

P 
PCI  – ראשי התיבות של Peripheral Component Interconnect – אפיק מקומי התומ� בנתיבי 

כונני� ,  סיביות ופותח נתיב נתוני� מהיר בי� המעבד לבי� התקני� כגו� וידאו64 ושל 32נתוני� של 

 .ורשתות

PCI Express  – שינוי בממשק PCI המגביר את קצב העברת הנתוני� בי� המעבד לבי� ההתק� 

 4בייט לשנייה ועד � מגה250 מסוגל להעביר נתוני� במהירויות של PCI Express .המחובר אליו

ירויות  וההתק� ה� בעלי מהPCI Expressבמקרי� שבה� ערכת השבבי� של . בייט לשנייה�יגה'ג

 .ההעברה תתבצע במהירות הנמוכה יותר, שונות

PCMCIA  – ראשי התיבות של Personal Computer Memory Card International  
Association –הארגו� היוצר את התקני� עבור כרטיסי מחשב . 

PIO  – ראשי התיבות של Programmed Input/Output – שיטה להעברת נתוני� בי� שני התקני� 

 .ר� המעבד כחלק מנתיב הנתוני�ד

POST  – ראשי התיבות של Power-On Self-Test) תוכניות אבחו� – )בדיקה עצמית בהפעלה 
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כגו� ,  ומבצעות בדיקות בסיסיות של רכיבי המחשב העיקריי��BIOSידי מערכת ה�הנטענות על

המחשב ממשי� , POSTכאשר לא נמצאת א� תקלה במהל� בדיקת  .כונני� קשיחי� ווידאו, זיכרו�

 .בהפעלה

PS/2  – ראשי התיבות של Personal System/2 –עכבר או לוח ,  סוג של מחבר לחיבור מקלדת

 .PS/2מקשי� תואמי 

PXE  – ראשי התיבות של Pre-boot execution Environment – תק� Wired for 
Management)  אוWfM (ותקנת בה� המאפשר להגדיר ולהפעיל מרחוק ברשת מחשבי� שלא מ

 .מערכת הפעלה

R 
RAID  – ראשי התיבות של Redundant Array of Independent Disks – שיטה ליצירת יתירות 

  וכ� RAID 0  ,RAID 1 , RAID 5  ,RAID 10 ה� RAIDכמה יישומי� נפוצי� של  .נתוני�

RAID 50. 

RAM  – ראשי התיבות של Random-Access Memory) שטח האחסו� – )זיכרו� לגישה אקראית 

נמחק כל המידע הנשמר , כאשר מכבי� את המחשב .הזמני העיקרי של הוראות תוכניות ושל נתוני�

 .RAMבזיכרו� 

RFI  – ראשי התיבות של Radio Frequency Interference) הפרעה הנוצרת– )הפרעה לתדר הרדיו  ,

תדרי רדיו נמצאי� בקצה  .הר��מגה 100,000הר� לבי� � קילו10בתחו� שבי� , בתדרי רדיו, בדר� כלל

התחתו� של ספקטרו� התדרי� האלקטרומגנטי וה� חשופי� יותר להפרעות מאשר קרניי� בתדרי� 

 .כגו� אינפרה אדו� ואור, גבוהי� יותר

ROM  – ראשי התיבות של Read-Only Memory) זיכרו� השומר נתוני� – )זיכרו� לקריאה בלבד 

 שלא כמו הזיכרו� לגישה אקראית  .ידי המחשב�קה או להחלפה עלותוכניות שאינ� ניתני� למחי

)RAM( , הזיכרו� לקריאה בלבד)ROM (תוכניות  .שומר את התוכ� הנמצא בו אחרי כיבוי המחשב

 ).ROM(נמצאות בזיכרו� לקריאה בלבד , חיוניות לפעולת המחשב, מסוימות

S 
S/PDIF  –  ראשי התיבות שלSony/Philips Digital Interface)  ממשק דיגיטלי שלSony/Philips( – 

דבר , תבנית קוב� המאפשרת העברת שמע מקוב� אחד למשנהו ללא המרה לתבנית אנלוגית וממנה

� .שעלול היה לפגו� באיכות הקוב

SAS  – ראשי התיבות של Serial Attached SCSI – גרסה טורית מהירה של ממשק SCSI)  בניגוד

 ). המקוריSCSI ממשק לארכיטקטורה המקבילית של

SATA  – ראשי התיבות של Serial ATA – גרסה טורית מהירה של ממשק ATA ) IDE .( 

SCSI  – ראשי התיבות של Small Computer System Interface – ממשק מהיר המשמש לחיבור 

  נית�SCSIבממשק  .מדפסות וסורקי�, כונני תקליטורי�, כגו� כונני� קשיחי�, התקני� למחשב

הגישה לכל התק� נעשית באמצעות מספר זיהוי נפרד באפיק של  .לחבר התקני� רבי� דר� בקר יחיד

 .SCSIבקר 
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SDRAM  – ראשי התיבות של Synchronous Dynamic Random-Access Memory – סוג של 

 .המסונכר� במהירות השעו� האופטימלית של המעבד) DRAM(זיכרו� דינמי לגישה אקראית 

SIM  –שי התיבות של  ראSubscriber Identity Module) כרטיס –) מודול זיהוי מנוי SIM נושא 

 בטלפוני� או במחשבי� SIMנית� להשתמש בכרטיסי  .שבב זעיר המצפי� שידורי קול ונתוני�

 .ניידי�

Strike Zone™
ידי ספיגת ההל� �המג� על הכונ� הקשיח על,  אזור משורי� בבסיס הפלטפורמה–   

 ).מחשב פועל או כבוי(שב סופג מכה מהדהדת או נופל בעת שהמח

SVGA  – ראשי התיבות של Super-Video Graphics Array –תק� וידאו לכרטיסי� ולבקרי וידאו . 

 .x  1024 768 וכ� x  800 600 ה� SVGAהרזולוציות האופייניות לתק� 

 בבקר הווידאו ובמנהלי ,מספר הצבעי� והרזולוציה שמציגה תוכנית כלשהי תלוי ביכולות הצג

 .ההתקני� שלו וכ� בנפח זיכרו� הווידאו המותק� במחשב

S-video TV-out  –מחבר המשמש לחיבור טלוויזיה או התק� שמע דיגיטלי למחשב . 

SXGA  – ראשי התיבות של Super-Extended Graphics Array – תק� וידאו לכרטיסי� ולבקרי 

 .x  1280 1024וידאו התומ� ברזולוציות של עד 

SXGA+   – ראשי התיבות של Super-Extended Graphics Array Plus , תק� וידאו לכרטיסי�

 .x  1400 1050ולבקרי וידאו התומ� ברזולוציות של עד 

T 
TAPI  – ראשי התיבות של Telephony Application Programming Interface)  ממשק תכנות

 לפעול ע� מגוו� רחב של התקני� Windows מערכת מאפשר לתוכניות – )ליישומי טלפוניה

 .פקס ווידאו, נתוני�, כולל דיבור, טלפוניי�

TPM  – ראשי התיבות של Trusted Platform Module) תכונת – )מודול של פלטפורמה מהימנה 

היא משפרת את אבטחת הרשת , כאשר היא משולבת ע� תוכנת אבטחה. אבטחה מבוססת על חומרה

 .ידי הפעלת תכונות כגו� הגנה על קבצי� ועל דואר אלקטרוני�והמחשב על

U 
USB  – ראשי התיבות של Universal Serial Bus –כגו� מקלדת ,  ממשק חומרה עבור התק� איטי

 DSLמוד� (התקני פס רחב , מדפסת, קבוצת רמקולי�, סורק, ידית משחק, עכבר, USBתואמת 

ההתקני� מתחברי� ישירות לשקע ע� ארבעה  .סו�התקני הדמיה או התקני אח, )ומוד� כבלי�

 בעת USBנית� לחבר ולנתק התקני  .פיני� במחשב או לרכזת מרובת יציאות המתחברת למחשב

 .שהמחשב פועל וא� לשרשר אות� יחד

UXGA   – ראשי התיבות של Ultra Extended Graphics Array – תק� וידאו לכרטיסי� ולבקרי 

 .x  1600 1200ת של עד וידאו התומ� ברזולוציו
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V 
V  –וולט אחד הוא המתח המופיע על פני  .יחידת המתח החשמלי או הכוח האלקטרומוטורי,  וולט

 . אמפר1 אוה� כאשר זור� בה זר� בעוצמה של 1התנגדות של 

W 
W  –אמפר הזור� במתח של 1ואט אחד הוא זר� בעוצמה של  .יחידת ההספק החשמלי,  ואט  

 . וולט1

WHr –לדוגמה .יחידת מידה נפוצה המשמשת לציו� הקיבולת המשוערת של סוללה, שעה�אט ו ,

 . ואט במש� שעתיי�33 ואט של הספק במש� שעה אחת או 66שעה יכולה לספק � ואט66סוללה של 

WLAN  – ראשי התיבות של Wireless Local Area Network) סדרה של  ).רשת מקומית אלחוטית

באמצעות נקודות , � ומנהלי� תקשורת בינ� לבי� עצמ� דר� גלי האתרמחשבי� המחוברי� ביניה

 .ומספקי� גישה לאינטרנט, כניסה או נתבי� אלחוטיי�

WWAN  – ראשי התיבות של Wireless Wide Area Network) רשת  ).רשת אזורית אלחוטית

דול מאשר רשת נתוני� אלחוטית מהירה בטכנולוגיה סלולרית המכסה אזור גיאוגרפי הרבה יותר ג

WLAN.  

WXGA  – ראשי התיבות של Wide-Aspect Extended Graphics Array – תק� וידאו לכרטיסי� 

 .x  1280 800ולבקרי וידאו התומ� ברזולוציות של עד 

X 
XGA   – ראשי התיבות של Extended Graphics Array – תק� וידאו לכרטיסי� ולבקרי וידאו 

 .x  1024 768התומ� ברזולוציות של עד 

Z 
ZIF  – ראשי התיבות של Zero Insertion Force , סוג של שקע או מחבר המאפשר להתקי� או להסיר

 .שבב מחשב ללא הפעלת כוח על השבב או על השקע

Zip  –קבצי� שנדחסו בתבנית  . תבנית נפוצה מאוד לדחיסת נתוני�Zip נקראי� קובצי Zip וסיומת 

ע� ,  הוא הקוב� לחילו� עצמיzipסוג מיוחד של קובצי  . zip. , לבדר� כל, ש� הקוב� שלה� היא

 � .ידי לחיצה כפולה על הקוב��החילו� מקוב� לחילו� עצמי נעשה על . exe. סיומת ש� הקוב
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