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نظرة عامة 

 مالحظة: برنامجدلدددغلردماعو دفيدSTل /P1.2دد)ديتعروفةدباسمد مدCh مسمدد 
)سلسلةد يزي(.

ُيسملا دتطبلقدDell Display Managerدوهودأحادتطبلقاتدنظا دديمشغل دسdow مWدفيدإ درةدشاشةد
ودحاةدأودمجتوعةدمندديشاشات،دحلثديستحدهذددديمطبلقدبإمكانلةدضبطدديصورةدديتعروضةدوتحاياددإلعاد دتد

ديملقائلةدوإ درةدطاقةدديشاشةدوتنظلمددينافذةدوتاويردديصوردوغلرهادمندديلصائصدديتموفرةدفيدطردزدتدشاشاتد
ييلد.دوبتجر دتثبلتدهذددديبرنامج،ديباأدفيدديعت دتلقائًلادعنادباءدتشغل ددينظا دمعدظهورددأليقونةدديلاصةدبهد
فيدشريطددإلشعاردت.دو دئًتادمادتموفردديتعلوماتدديلاصةدبايشاشةدديتمصلةدباينظا دعنادديوقوفدبايتاوسدعلىد

أيقونةدشريطددإلشعاردت.د

استخدام حوار اإلعدادات السريعة
يؤ يددينقردفوقدأيقونةدعلبةدتبللغدlلeد دل مديتسمد ييلددإيىدفمحدمربعدحودرداإلعدادات السريعة.دعناماد
يكوندهناكدأكثردمندمو ي دييلددماعمدودحادممص دباينظا ،ديتكندتحايادشاشةدمسمهافةدمحا ةدباسملاد دديقائتةد
ديتموفرة.ديملحدحودرداإلعدادات السريعةدإجردءدضبطدمناسبديتسموياتدسسل ehtمBlدوtسدCo tlديلشاشة،د

ويتكندتحايادسلodل tلسلPlدبطريقةدياويةدأودديضبطدعلىدلodل Auto،دويتكندتغللرد قةدديشاشة.د
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يوفردحودرداإلعدادات السريعةدإمكانلةدديوصولدإيىدودجهةدديتسملا دديتمقامةديبرنامجدمديتسمد ييلد 
lلeد دلدوديميديممددسملادمهاديضبطدوظائفدcمسدB،دتهلئةدAuto Modeدوديوصولدإيىدملزدتدأخرى.د

Basic إعداد وظائف العرض
 .Bمسدcديلشاشةدديتحا ةدبطريقةدياويةدباسملاد دديقائتةدعلىدعالمةدديمبويبدPreset Modeيتكندتطبلقد

بشك دباي ،ديتكندتتكلندAuto Mode.ديؤ يدAuto ModeدإيىدتطبلقدPreset Modeدديتفض د
يايكدتلقائلًادعنامادتكوندديمطبلقاتدديلاصةدنشطة.دتعرضدديرسايةدديميدتظهردعلىدديشاشةدمنديحظةدألخرىد

لodل tلسلPlدديحاييدعنادتغللردديوضع.

.Bمسدcدديشاشةدديتحا ةدمباشرةدمندعالمةدديمبويبدContrastو Brightnessيتكندأيضًادضبطد
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تعيين Preset Modes على التطبيقات 
تملحدعالمةدديمبويبدAuto ModeدربطدPreset Modeدمحا دمعدتطبلقدمحا ،دويممدتطبلقهدتلقائلًا.دعناد
تتكلندAuto Mode،دسوفدتنمق دDell Display ManagerدتلقائلًادإيىدPreset Modeدديتمودفقد

ممىدتمدتنشلطدديمطبلقدديترتبط.دقاديكوندPreset Modeدديتعلنديمطبلقدمادهودنفسهدعلىدك دشاشةدممصلة،د
أودقاديلملفدمندشاشةدإيىدديشاشةدديمايلة.

تممدتهلئةدlلeد دل مديتسمد ييلددمسبقًاديلعايادمندديمطبلقاتدديشائعة.دإلضافةدتطبلقدجايادإيىدقائتةد
ديمعللنات،ددسحبدببساطةدديمطبلقدمندسطحدديتكمب،دقائتةدltدStدمندسdow مWدأودفيدمكاندآخر،دوأ رجهد

إيىدديقائتةدديحايلة.

مالحظة: تسمهافدتعللناتدPreset Modeدملفاتدديتجتوعات،ددينصوص،دوديتحتالت،دباإلضافةد
إيىدديتلفاتدغلردديقابلةديلمنفلذدمث دأرشلفاتدتمzدأودديتلفاتدديتعبأة،دغلردماعتةدوسوفدتكوندغلردفعاية.

باإلضافةدإيىدهذد،ديتكندتتكلندخلاردماديتكندأنديسببددسملاد دGame" Preset Mode"دفيدأيدوقتد
يممدفلهدتشغل دتطبلقددct3لlمددبت ءدديشاشةدعلىدديشاشةدديتتملئة.ديمجاوزدهذددديسلوكدمعدديلعبةدديفر ية،د

تقو دديعناويندبإضافمهادإيىدقائتةدديمعللناتدمعدلodل tلسلPl.دديمطبلقاتدديتوجو ةدفيدقائتةدديمعللناتدتكوند
يايهاددألويويةدعندضبطددct3لlمددديعا .
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تطبيق ميزات الحفاظ على الطاقة
تموفردعالمةدديمبويبدOptions )الخيارات(دفيدطردزدتدشاشاتدييلددديتاعومةدبهذهدديلاصلةديمقايمد

خلاردتددسمهالكدديطاقةدديتوجو ةدفيدبرنامجدتدlNلPow.دفبتجر دتفعل دشاشةدديموقف،ديتكندضبطدسطوعد
ديشاشةدتلقائًلادإيىدديتسموىددأل نىدأوديتكندضبطدديشاشةدفيدوضعدديلتولديموفلردطاقةدإضافلة.دد
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تنظيم النوافذ باستخدام خاصية Easy Arrange )التنظيم السهل(
تمتلزدبعضدطردزدتدشاشاتدييلددباعمدخاصلةدالتنظيم السهلدديميدتستحدبمنظلمدسطحدمكمبدديشاشةدديتحا ةد

باخملاردتلطلطدمندضتندعاةدتلطلطاتديلنودفذدديتلصصةدأودديتحا ةدمسبًقا.دفبتجر دتتكلندهذهدديلاصلة،د
يتكندضبطددينودفذديمغللردوضعهادأودحجتهادتلقائًلاديت ءدديتناطقدديتحا ةدفيدتلطلطددينافذة.

يباءدتشغل دخاصلةدالتنظيم السهل،ددخمردديشاشةدديترد دتطبلقدديلاصلةدعللهادوحا دأحادديملطلطاتدديتحا ةد
مسبًقا،دوسوفدتظهردديتناطقدديلاصةدبهذددديملطلطدعلىدديشاشةديلحظة.ددسحبدبعادذيكدأيدنافذةدمفموحةدعبرد
ديشاشة.دسلظهرديكدديملطلطدديحاييديلنافذةدأثناءدقلامكدبسحبهادمعدتظلل دديتنطقةددينشطةدكلتادتترددينافذةدديميد

تسحبهادفوقدهذهدديتنطقة.دأفلتددينافذةدديميدتسحبهادفيدديتنطقةددينشطةدفيدأيدوقتدوسوفديممدتغللردحجمددينافذةد
ووضعهادتلقائًلاديت ءدهذهدديتنطقة.

إلنشاءدتلطلطدملصصديلنودفذ،دعللكدأواًلدتحايادحجمدووضعد10دنودفذدعلىدسطحدديتكمبدثمددينقردفوقدديردبطد
Save )حفظ(دمندخاصلةدلe دAll مسدEد)ديمنظلمدديسه (.دسلممدحفظدحجمد10دنودفذدووضعهادكملطلطد

ملصصدوإنشاءددأليقونةدديلاصةدبهذددديملطلط.د

مالحظة: الديممدحفظدديمطبلقدديذيديتملكدك دنافذةدفيدديملطلطدديتلصص،دويكنديممدحفظدحجمددينافذةد
ووضعهادفقط.
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حا دأيقونةدديملطلطدديتلصصدإلسملاد دديملطلطدديتلصصدديتحفوظدحايًلا.ديحفظدتلطلطدملصصدجايا،د
عللكدأواًلدتحايادحجمدووضعد10دنودفذدعلىدسطحدديتكمبدثمددينقردفوقدديردبطدSave )حفظ( مندخاصلةد

لe دAll مسدE )ديمنظلمدديسه (.دوإندأر تدحذفدديملطلطدديتلصصدديتحفوظدحايًلا،دأغلقدجتلعددينودفذد
ديتوجو ةدعلىدسطحدديتكمبدثمددنقردفوقدديردبطدSave )حفظ(دمندخاصلةدلe دAll مسدEد)ديمنظلمدديسه (.د
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