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 11 المعلومات عن البحث

المعلومات عن البحث
تتوافر وقد ال الذي تقتنیه. بالكمبیوتر مرفقة تكون أال الممكن ومن اختیاریة، الوسائط أو الخصائص بعض قد تكون مالحظة:

معینة. بلدان الوسائط في الخصائص أو تلك بعض

إضافیة. بمعلومات بك الخاص الكمبیوتر تزوید یتم مالحظة: قد

عنه؟ تبحث الذي هناما المعلومات تتوافر
مشكالت الكمبیوتر لتشخیص برنامج l

للكمبیوتر تشغیل برامج l 

الكمبیوتر وثائق l 

الجهاز وثائق l 

(NSS) المحمول الكمبیوتر نظام برنامج l 

باسم  أیًضا (تعرف المساعدة واألدوات التشغیل برامج وسائط
(ResourceCD

Drivers and (برامج Utilities وسائط تكون مالحظة: قد
بالكمبیوتر. مرفقة وغیر اختیاریة المساعدة) واألدوات التشغیل
على به الخاصة التشغیل وبرامج المنتج وثائق تثبیت بالفعل تم

التشغیل برامج تثبیت إلعادة الوسائط استخدام یمكنك لدیك، الكمبیوتر
Dell "برنامج (راجع Dell Diagnostics برنامج تشغیل أو

(.63 صفحة "Diagnostics
القراءة ملفات إرفاق یتم قد
(Readme) على الوسائط

أحدث لتقدم المتعددة
في المقدمة المعلومات

بشأن األخیرة اللحظات
تم التي الفنیة التغییرات
الكمبیوتر على إدخالها

لتقدم مواد أو الخاص بك،
أو للفنیین متقدمة تقنیة مرجعیة

المستخدمین المتمرسین.
على  التشغیل والوثائق برامج تحدیثات على یمكن العثور مالحظة:

.support.dell.com موقع
الضمان معلومات l 

فقط) المتحدة (للوالیات والبنود الشروط l

األمان تعلیمات l

التنظیمیة المعلومات l 

البشریة بالهندسة الخاصة المعلومات l 

للمستخدم الترخیص اتفاقیة l 

Dell™ منتج معلومات دلیل
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تتوافر المعلومات هناما الذي تبحث عنه؟
 l كیفیة إعداد الكمبیوتر

 l كیفیة االعتناء بالكمبیوتر

 l المعلومات األساسیة الكتشاف األعطال وإصالحها

Dell Diagnostics كیفیة تشغیل برنامج التشخیص l 

 l رموز الخطأ ومصابیح التشخیص

 l األدوات والبرامج المساعدة

 l كیفیة إعداد طابعة

 l معلومات إضافیة حول إعداد الكمبیوتر

 l كیفیة اكتشاف األعطال وإصالحها وحل المشكالت

 l كیفیة فك وتركیب األجزاء

 l كیفیة فتح غطاء الكمبیوتر

 l المواصفات

Dell كیفیة االتصال بشركة l 

(Quick Reference Guide) الدلیل المرجعي السریع 
مالحظة: قد تكون هذه الوثیقة اختیاریة، ومن الممكن أال یتم 

إرسالها مع الكمبیوتر الذي تقتنیه. 

مالحظة: تتوافر هذه الوثیقة كملف PDF على موقع 
.support.dell.com

Express Service رقم الصیانة ورمز خدمة l 

Microsoft Windows ملصق ترخیص l 

Microsoft® Windows® رقم الصیانة وترخیص 
توجد هذه الملصقات على الجانب السفلي من الكمبیوتر. 

 l استخدم رقم الصیانة لتمییز الكمبیوتر الخاص بك عندما تستخدم 

موقع support.dell.com أو االتصال بالدعم الفني. 

 Express أدخل كود خدمة l 

Service لتوجیه مكالمتك 
عند االتصال بالدعم الفني. 
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تتوافر المعلومات هناما الذي تبحث عنه؟
 l الحلول — أفكار مفیدة ونصائح الستكشاف األعطال وإصالحها، 

ومقاالت من الفنیین، ودورات على اإلنترنت، وأسئلة شائعة
 l المنتدى — مناقشات عبر اإلنترنت مع عمالء Dell اآلخرین

 l التحدیثات — معلومات حول التحدیثات الخاصة بالمكونات، مثل 

الذاكرة والقرص الصلب ونظام التشغیل
 l خدمة العمالء — معلومات االتصال ومكالمات الصیانة ومتابعة 

طلبات الشراء والضمان والمعلومات الخاصة باإلصالح
 l الخدمة والدعم — متابعة مكالمات الصیانة وسجل الدعم وعقد 

الصیانة والمناقشات عبر اإلنترنت مع الدعم الفني
 l المراجع — وثائق الكمبیوتر وتفاصیل حول تهیئة الكمبیوتر 

ومواصفات المنتج ودراسات تقنیة
 l التحمیالت — برامج تشغیل وبرامج تصحیح وتحدیثات برامج 

مصدق علیها

Dell — support.dell.com موقع الدعم لشركة 
مالحظة: اختر منطقتك لعرض موقع الدعم المناسب.

Windows كیفیة استخدام نظام تشغیل l 

 l كیفیة التعامل مع البرامج والملفات

 l كیفیة إضفاء طابع شخصي على سطح المكتب لدي

 Windows Help and Support Center (مركز 
Windows للتعلیمات والدعم)

 Help and Support (ابدأ) ثم انقر Start 1 انقر زر 
(التعلیمات الدعم).

 2 اكتب كلمة أو جملة تشرح مشكلتك ثم انقر رمز السهم.
 3 انقر الموضوع الذي یشرح مشكلتك.

 4 اتبع اإلرشادات التي تظهر على الشاشة.
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تتوافر المعلومات هناما الذي تبحث عنه؟
 وسائط نظام التشغیل l كیفیة إعادة تثبیت نظام التشغیل

مالحظة: قد یكون وسیط نظام التشغیل اختیارًیا وقد ال یتم إرفاقه 
مع جهاز الكمبیوتر.

یكون نظام التشغیل مثبتَا بالفعل على الكمبیوتر لدیك، إلعادة تثبیت 
نظام التشغیل، استخدم إحدى الطرق التالیة:

 l  استعادة النظام الخاصة بـ Microsoft Windows — یقوم 

برنامج استعادة النظام الخاص بـ Microsoft Windows بإعادة 
الكمبیوتر إلى حالة التشغیل السابقة بدون التأثیر على ملفات 

البیانات.
 l  استعادة الكمبیوتر الخاصة بشركة Dell — یقوم برنامج استعادة 

الكمبیوتر الخاص بشركة Dell بإعادة الكمبیوتر إلى حالة التشغیل 
األصلیة له. قد تكون استعادة الكمبیوتر الخاصة بشركة Dell غیر 

مرفقة بجهاز الكمبیوتر لدیك.
 l وسائط نظام التشغیل — إذا استلمت وسائط نظام التشغیل مع 

جهاز الكمبیوتر، یمكنك استخدامها الستعادة نظام التشغیل لدیك.
لالطالع على مزید من المعلومات، راجع "استعادة نظام التشغیل" 

صفحة 84.
بعد إعادة تثبیت نظام التشغیل، 

 Drivers استخدم وسائط
and Utilities (برامج 

التشغیل واألدوات المساعدة) 
(راجع صفحة 82) إلعادة 

تثبیت برامج التشغیل لألجهزة 
المرفقة بالكمبیوتر.

توجد عالمة مفتاح المنتج 
لنظام التشغیل لدیك على 

الكمبیوتر.
مالحظة: یختلف لون الوسائط على حسب نظام التشغیل الذي طلبت 

شراءه.
 l متابعة مكالمات الصیانة وسجل الدعم

 l أهم المشكالت الفنیة المتعلقة بالكمبیوتر

 l األسئلة الشائعة

 l تحمیل الملفات

 l تفاصیل حول تهیئة الكمبیوتر

 l عقد الصیانة للكمبیوتر

 موقع الدعم الرئیسي لشركة Dell على الویب— 
premiersupport.dell.com

إن موقع الدعم الرئیسي Dell Premier Support مخصص للعمالء 
من الشركات والعمالء في القطاع الحكومي والتعلیمي. ومن الممكن 

أال یكون هذا الموقع متاحًا في جمیع المناطق.

 



15  نبذة عن جهازك

1 
نبذة عن جهازك

تحدید تهیئة جهاز الكمبیوتر
ا لما قمت باختیاره عند شراء  یحتوي الكمبیوتر على مجموعة متنوعة من تهیئات وحدة تحكم الفیدیو وذلك تبعًً

الكمبیوتر. لتحدید تهیئة وحدة تحكم الفیدیو بجهاز الكمبیوتر: 

 1 قم بالوصول إلى مركز ®Microsoft® Windows للتعلیمات والدعم. للحصول على اإلرشادات، راجع 
"مركز Windows للتعلیمات والدعم" صفحة 13. 

 Use Tools to view your computer information (اختر مهمة)، انقر Pick a task 2 من البند 
and diagnose problems (استخدم األدوات لعرض معلومات الكمبیوتر والتشخیص). 

 3 من My Computer Information (معلومات الكمبیوتر)، حدد Hardware (األجهزة). 

من الشاشة My Computer Information - Hardware (معلومات الكمبیوتر - األجهزة) یمكنك عرض 
نوع وحدة تحكم الفیدیو المثبتة على الكمبیوتر باإلضافة إلى مكونات األجهزة األخرى.
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أمامي منظر

الشاشة1 قفل (2)2تحریر الشاشة الشاشة3أقفال
الطاقة4 اللمس6مصابیح حالة الجهاز5زر لوحة
7(2) المفاتیح9أزرار لوحة اللمس8السماعات لوحة

المفاتیح10 لوحة حالة مصابیح
الالسلكي واالتصال

    

وفتحها. الشاشة أقفال لتحریر اضغط — الشاشة قفل تحریر

مغلقة. على الشاشة لإلبقاء — الشاشة أقفال

.35 صفحة الشاشة" "استخدام راجع جهازك، شاشة حول المعلومات من المزید على لالطالع — الشاشة

الطاقة" إدارة "أوضاع منه. راجع الخروج أو الطاقة إدارة وضع في الدخول أو الكمبیوتر الطاقة لتشغیل زر اضغط الطاقة — زر
صفحة 43.

1 2

3

4

5

6

7

8

9

10
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إدارة أوضاع أحد في الكمبیوتر یكون عندما وتومض الكمبیوتر، تشغیل ببدء تقوم عندما المصابیح هذه تضيء
الطاقة.

البیانات. كتابة أو بقراءة الكمبیوتر یقوم عندما المصابیح هذه تضيء
وضع في المصباح یكون عندما الكمبیوتر تشغیل بإیقاف أبدًا تقم ال البیانات، ضیاع إشعار: لتجنب

الومیض.
البطاریة. شحن حالة لبیان أو یومض متصل بشكل المصباح هذا یضيء

یلي: كما المصباح فسوف یعمل كهربي، متصًال بمأخذ الكمبیوتر كان إذا

الشحن. وضع متصل: البطاریة في أخضر l 

تقریًبا. بالكامل مشحونة البطاریة أخضر: ومیض l 

یلي: كما المصباح یعمل فسوف بطاریة، على معتمدًا یعمل الكمبیوتر كان إذا

التشغیل). وضع إیقاف في الكمبیوتر أن (أو كاٍف بشكل شحن البطاریة تم مطفأ: l 

منخفض. البطاریة شحن مستوى برتقالي: ومیض l 

بالغة. لدرجة البطاریة في الشحن مستوى انخفض متصل: برتقالي l 

الجهاز حالة مصابیح
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إمكانات التمریر. إلى اللمس لوحة على الموجودة الرفیعة الشاشة تشیر الماوس. وظائف تؤدي اللمس — لوحة

بحجم الخاصة لوحة المفاتیح اختصارات أو الوسائط في التحكم أزرار اضغط المدمجة، السماعات في مستوى الصوت لضبط — السماعات
.39 صفحة السماعات" "وظائف المعلومات، راجع المزید من على لالطالع السماعة. صوت

الماوس. وظائف اللمس لوحة أزرار تؤدي — اللمس لوحة أزرار

لالطالع على .Microsoft Windows الذي یحمل شعار عن المفتاح فضًال رقمیة مفاتیح لوحة المفاتیح لوحة تشمل — المفاتیح لوحة
.38 صفحة المفاتیح" "تركیبات راجع المعتمدةو المفاتیح اختصارات حول معلومات
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الالسلكي لوحة المفاتیح واالتصال حالة مصابیح

یلي: ما إلى لوحة المفاتیح أعلى الخضراء الموجودة المصابیح تشیر

الرقمیة. المفاتیح لوحة عمل تمكین یتم عندما یضيء
الكبیرة. الالتینیة األحرف كتابة وظیفة عمل تمكین یتم عندما یضيء

التمریر. یتم تمكین عمل وظیفة إیقاف عندما یضيء
الشبكة لتمكین الالسلكیة. الشبكة تمكین یتم عندما المصباح هذا یضيء

.<Fn><F2> اضغط تعطیلها، الالسلكیة أو

�

�
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األیسر الجانب من منظر

1 2 43

التهویة1 األمان2فتحة كبل الضوئیة3فتحة األقراص محرك حاویة
األقراص4 درج محرك إخراج زر

الضوئیة
    

الخاص الكمبیوتر بوضع وال تقم یتراكم داخلها. الغبار ترك أو داخلها إلى األجسام دفع أو التهویة بسد فتحات تقم ال تنبیه:
قد یتلف الهواء ألن إعاقة سریان وذلك تشغیله. وذلك أثناء - الدوالیب المغلقة مثل - الهواء سریان فیها ینخفض بیئة في بك

حریقًا. یسبب أو الكمبیوتر

الكمبیوتر حرارة ارتفاع درجة یمنع ما وهو فتحات التهویة، الهواء المتدفق عبر تیار من لتولید مراوح یستخدم الكمبیوتر — التهویة فتحة
زائدة. بصورة

األمان. كبل فتحة یناسب أنه تأكد من السرقة ضد الحمایة أحد أجهزة بشراء قیامك قبل إشعار:
المعلومات، من المزید الكمبیوتر. لالطالع على في - للبیع - المتاحة السرقة ضد الحمایة أجهزة تركیب أحد لك تتیح — كبل األمان فتحة

الجهاز. هذا مع المرفقة التعلیمات انظر
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حاویة محرك في ضوئیة آخر أقراص محرك أو DVD أقراص محرك مثل أجهزة تركیب یمكنك — محرك األقراص الضوئیة حاویة
.92 صفحة الضوئیة" األقراص "محرك راجع المعلومات، من المزید على لالطالع الضوئیة. األقراص

الضوئیة. األقراص محرك من DVD قرص CD أو قرص إلخراج الزر هذا اضغط — الضوئیة األقراص محرك درج إخراج زر

األیمن الجانب من منظر

1 2 43 5

2ExpressCardالقرص الصلب1 الوسائط3فتحة ذاكرة بطاقة قارئ
3 في 1

4(2) الصوت توصیل 5USBفتحات (2) توصیل   فتحات

و"مشكالت صفحة 92 الصلب" "القرص راجع المعلومات، من على المزید البرامج والبیانات. لالطالع بتخزین یقوم — الصلب القرص
.67 صفحة الصلب" القرص

في تلك تركیبها یتم فارغة بالستیكیة الكمبیوتر مزوًدا بشریحة ExpressCard واحدة. یأتي بطاقة — تدعم ExpressCard فتحة
الكمبیوتر. جهاز على (WWAN) العریض الترددي النطاق ذات المحمول شبكة اتصال إلتاحة ExpressCard إضافة بطاقة یمكنك الفتحة.

.51 صفحة البطاقات" "استخدام راجع المعلومات، من المزید على لالطالع

ومقاطع والموسیقى الرقمیة وتبادل الصور الفوتوغرافیة لعرض سریعة ومالئمة طریقة یوفر — 1 في ذاكرة الوسائط 3 بطاقة قارئ
Secure Digital (SD)/SDIO بطاقات بقرائة 1 في 3 الوسائط ذاكرة بطاقة قارئ یقوم الوسائط. بطاقة ذاكرة على المخزنة الفیدیو

.MultiMediaCard (MMC) الرقمیة الوسائط وبطاقات ذاكرة
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الصوت توصیل فتحات

1 2 43 5

. التوصیل في فتحة الخارجیة السماعات أو سماعات الرأس بتركیب قم

. فتحة توصیل في بتوصیل میكروفون قم

USB فتحات توصیل

 
توصیل أیًضا یمكنك الطابعة. أو المفاتیح لوحة أو الماوس مثل ،USB أجهزة بتوصیل یقوم

األقراص كبل محرك باستخدام USB توصیل بفتحة االختیاري مباشرة المرنة األقراص محرك
. االختیاري المرنة

خلفي منظر

المتردد1 التیار محول توصیل (RJ-45)2فتحة الشبكة توصیل (RJ-11)3فتحة المودم توصیل فتحة
4USB (2) توصیل الفیدیو5فتحات توصیل   فتحة
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مشترك التیار ووحدات فتحات توصیل أن إال العالم، أنحاء الكهربي في جمیع التیار مآخذ المتردد مع محّول التیار یعمل تنبیه:
أو الكهرباء في وصلة غیر سلیم بشكل الكبل توصیل متوافق أو كبل غیر استخدام ویؤدي إلى أخرى. من بلد تختلف الكهرباء

المعدات. إتالف أو یؤدي لنشوب الحریق قد الكهربائي المأخذ
ولكن بإحكام واسحب - نفسه الكبل ولیس - المّوصل بإمساك قم الكمبیوتر، من المتردد التیار محّول كبل بفصل تقوم عندما إشعار:

الكبل. إتالف لتجنب برفق
(RJ-45) الشبكة توصیل فتحة

 

فتحة جانب إلى الموجودان واألصفر األخضر المصباحان بالشبكة. یبین الكمبیوتر بتوصیل یقوم
السلكیة. الشبكة توصیالت التوصیل نشاط

المرفقة الفوریة محول الشبكة وثائق راجع الشبكة، محول حول استخدام معلومات على لالطالع
بالكمبیوتر.

(RJ-11) المودم توصیل فتحة

 

المودم. توصیل فتحة في الهاتف خط بتوصیل قم الداخلي، المودم الستخدام
مع المقدم للمودم الفوري التعلیمات ملف انظر المودم، استخدام حول معلومات على لالطالع

الكمبیوتر.

خط بإدخال تقم ال بك الخاص الكمبیوتر إتالف المودم. لتجنب توصیل من فتحة قلیًال أكبر الشبكة توصیل فتحة تكون إشعار:
الشبكة. توصیل فتحة في الهاتف

USB فتحات توصیل

 
توصیل أیًضا یمكنك الطابعة. أو المفاتیح لوحة أو الماوس مثل ،USB أجهزة بتوصیل یقوم

األقراص كبل محرك باستخدام USB توصیل بفتحة االختیاري مباشرة المرنة األقراص محرك
. االختیاري المرنة

الكهرباء تیار بتحویل المتردد التیار محّول یقوم بالكمبیوتر. المتردد للتیار محول بتوصیل تقوم — المتردد التیار محول توصیل فتحة
أو وضع التشغیل في كان سواء بالكمبیوتر المتردد التیار محّول توصیل یمكنك الكمبیوتر. یتطلبه ما وهو مستمر، كهرباء إلى تیار المتردد

التشغیل. إیقاف



الفیدیو توصیل فتحة

 
.VGA مع متوافقة بشاشة خارجیة التوصیل في تستخدم

أسفل من منظر
31

البطاریة1 شحن األقراص2مقیاس محرك ربط مسمار
الضوئیة

حاویة3 قفل تحریر مفتاح
البطاریة

الذاكرة6القرص الصلب5البطاریة4 المودم/وحدة غطاء
    مروحة7

.42 البطاریة" صفحة شحن من "التحقق راجع البطاریة. شحن حالة حول معلومات یقدم — شحن البطاریة مقیاس

لالطالع الضوئیة. محرك األقراص بحاویة األقراص الضوئیة تثبیت محرك إحكام في یستخدم — الضوئیة األقراص محرك ربط مسمار
.92 صفحة الضوئیة" األقراص "محرك راجع المعلومات، من على المزید

.45 صفحة البطاریة" "استبدال راجع من حاویة البطاریة. في تحریر البطاریة ُیستخدم — البطاریة حاویة قفل تحریر مفتاح

من على المزید الكهربي. لالطالع للتیار بمأخذ توصیله استخدام الكمبیوتر دون یمكنك فإنه بطاریة، یتم تركیب عندما البطاریة —
.41 صفحة البطاریة" "استخدام راجع المعلومات،

2

4

5

67
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و"مشكالت صفحة 92 الصلب" "القرص راجع المعلومات، من على المزید البرامج والبیانات. لالطالع بتخزین یقوم — الصلب القرص
.67 صفحة الصلب" القرص

من المزید على لالطالع الذاكرة. ووحدات على المودم یحتوي الذي تغطیة التجویف في ُیستخدم — الذاكرة المودم/وحدة غطاء
.94 صفحة و"الذاكرة" 97 صفحة "المودم" راجع المعلومات،

الكمبیوتر درجة حرارة ارتفاع یمنع ما وهو التهویة، فتحات عبر المتدفق الهواء من تیار لتولید مروحة یستخدم الكمبیوتر — المروحة
زائدة. بصورة
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2 

27  إعداد الكمبیوتر

إعداد الكمبیوتر
التوصیل باإلنترنت

 مالحظة: یختلف مزودو خدمات اإلنترنت (ISP) وتختلف العروض التي یقدمونها تبًعا للبلد.
للتوصیل باإلنترنت، سوف تحتاج إلى اتصال مودم أو اتصال شبكة ومزود خدمة إنترنت (ISP). یقدم مزود خدمة 

اإلنترنت أحد الخیارات التالیة أو أكثر:

 l االتصاالت الهاتفیة التي تتیح الوصول إلى اإلنترنت من خالل خط الهاتف. تعتبر االتصاالت الهاتفیة أبطأ إلى حد 

كبیر من اتصاالت DSL ومودم الكبل.

 l توفر اتصاالت DSL وصول عالي السرعة إلى اإلنترنت من خالل خط الهاتف الموجود. ویمكنك باستخدام اتصال 

DSL الوصول إلى اإلنترنت واستخدام الهاتف على نفس الخط في آن واحد.

 l توفر اتصاالت مودم الكبل وصول عالي السرعة إلى اإلنترنت عن طریق خط كبل التلیفزیون المحلي.

إذا كنت تستخدم اتصال هاتفي، قم بتوصیل خط الهاتف في فتحة توصیل المودم الموجودة على جهاز الكمبیوتر ثم بمقبس 
الهاتف على الحائط. إذا كنت تستخدم اتصال DSL أو مودم كبل، اتصل بمزود خدمة اإلنترنت لدیك للحصول على 

إرشادات اإلعداد.

إعداد اتصال اإلنترنت
إلعداد اتصال اإلنترنت باستخدام اختصار مزود خدمة اإلنترنت الموجود على سطح المكتب:

 1 قم بحفظ وإغالق أیة ملفات مفتوحة، والخروج من أیة برامج مفتوحة. 

 .Microsoft® Windows® الموجود على سطح مكتب (ISP) 2 انقر نقًرا مزدوًجا على رمز مزود خدمة اإلنترنت 

 3 اتبع اإلرشادات التي تظهر على الشاشة الستكمال اإلعداد. 

إذا لم تجد رمز مزود خدمة اإلنترنت (ISP) على سطح المكتب أو إذا كنت ترید إعداد اتصال إنترنت مع مزود خدمة 
إنترنت مختلف:

 1 قم بحفظ وإغالق أیة ملفات مفتوحة، والخروج من أیة برامج مفتوحة. 

 .Internet Explorer (ابدأ) ثم انقر Start 2 انقر الزر 

یظهر New Connection Wizard (معالج اتصال جدید).
 3 انقر Connect to the Internet (توصیل باإلنترنت). 

 4 في اإلطار التالیو انقر فوق الخیار المناسب:

 Choose from a list of Internet وترید تحدید واحد، انقر (ISP) إذا لم یكن لدیك مزود خدمة إنترنت l

.((ISP) اختیار من قائمة مزودي خدمات اإلنترنت) service providers
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مضغوط على قرص تحصل لم لكن لدیك، (ISP) اإلنترنت خدمة مزود اإلعداد من معلومات بالفعل على حصلت إذا l

االتصال یدوًیا) (إعداد Set up my connection manually انقر لإلعداد،
مزود من المضغوط القرص انقر Use the CD I got from an ISP (استخدام مضغوطو قرص لدیك كان .إذا l

.((ISP) اإلنترنت خدمة

(التالي).  Next انقر 5 

ذلك، یتم لم إذا .6 الخطوة إلى تابع یدوًیا)و االتصال Set (إعداد up my connection manually تحدید حالة في
اإلعداد. الستكمال الشاشة على تظهر التي اإلرشادات اتبع

لدیك. (ISP) اإلنترنت خدمة بمزود اتصل تحدیده، المطلوب االتصال نوع تعرف لم إذا مالحظة:
ترید االتصال  (كیف How do you want to connect to the Internet? تحت المناسب الخیار انقر فوق 6

(التالي). Next انقر باإلنترنت)و ثم
اإلعداد.  الستكمال (ISP) اإلنترنت خدمة مزود من المقدمة اإلعداد معلومات استخدم 7

تتمكن لم إذا صفحة 67. واإلنترنت" والمودم اإللكتروني البرید "مشكالت راجع باإلنترنتو االتصال مشكالت في إذا واجهتك
بمزود اتصل .(ISP) مزود خدمة اإلنترنت خدمة انتهاء فیحتمل السابق، في االتصال في نجحت بینما باإلنترنت من االتصال

وقت الحق. في االتصال حاول أو من حالة الخدمة، للتحقق لدیك (ISP) اإلنترنت خدمة

جدید كمبیوتر إلى المعلومات نقل
كمبیوتر مصدر إلى جهاز من البیانات لنقل واإلعدادات الملفات نقل معالج Microsoft® Windows® تشغیل نظام یوفر

مثل: البیانات، نقل یمكنك جدید. كمبیوتر
اإللكتروني البرید رسائل l

األدوات شریط إعدادات l

اإلطارات أحجام l

لإلنترنت  المرجعیة العالمات l

قرص مثل لإلزالة، وسائط قابلة على البیانات تخزین یمكنك أو شبكة اتصال عبر جدید كمبیوتر إلى جهاز البیانات نقل یمكنك
جدید. كمبیوتر إلى لنقلها للكتابة، قابل CD

موقع انتقل إلى كمبیوتر، جهازي بین مباشر كبل اتصال إعداد حول إرشادات على لالطالع مالحظة:
How to Set Up a Direct بعنوان رقم 305621، Microsoft قاعدة معارف عن ابحث ثم support.microsoft.com

جهازین بین مباشر كبل اتصال إعداد (كیفیة Cable Connection Between Two Computers in Windows XP
البلدان. بعض في متوفرة المعلومات هذه تكون ال قد .(Windows XP كمبیوتر في

واإلعدادات). الملفات نقل (معالج Files and Settings Transfer Wizard تشغیل یجب جدیدو كمبیوتر إلى المعلومات لنقل
Files أداة على یحتوي معالج قرص إنشاء أو العملیة التشغیل في هذه لنظام االختیاري CD المضغوط قرص یمكنك استخدام

واإلعدادات). الملفات نقل (معالج and Settings Transfer Wizard

التشغیل لنظام المضغوط CD قرص باستخدام الملفات واإلعدادات نقل معالج تشغیل
مع تضمینه یتم ال وقد اختیارًیا القرص قرًصا هذا یعتبر التشغیل. بنظام الخاص CD قرص توفر یتطلب هذا اإلجراء مالحظة:

أجهزة الكمبیوتر. كافة
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لنقل البیانات. الجدید بتحضیر الكمبیوتر قم
واإلعدادات).  الملفات نقل (معالج Files and Settings Transfer Wizard تشغیل ابدأ 1 

 Next انقر الملفات واإلعدادات)، نقل Files (معالج and Settings Transfer Wizard ترحیب شاشة ظهور عند 2
(التالي).

الجدید)  (الكمبیوتر New Computer انقر الكمبیوتر؟)، هذا نوع هو (ما Which computer is this? الشاشة من 3 
(التالي). Next انقر ثم

Windows؟)، انقر  XP لـ المضغوط القرص Do (هل لدیك you have a Windows XP CD? من الشاشة 4 
لـ المضغوط القرص من المعالج استخدم (سوف I will use the wizard from the Windows XP CD

(التالي). Next انقر Windows) ثم XP
القدیم  الكمبیوتر إلى انتقل القدیم)، إلى الكمبیوتر اآلن (انتقل Now go to your old computer الشاشة عند ظهور 5

المرة. هذه Next (التالي) فوق بالنقر تقم المصدر. ال الكمبیوتر أو

القدیم الكمبیوتر من البیانات نسخ
 .Windows XPتشغیل بنظام الخاص CD قرص بإدخال قم القدیمو من الكمبیوتر 1 

Microsoft)، انقر  Windows XP في بك (مرحًبا Welcome to Microsoft Windows XP من الشاشة 2 
إضافیة). مهام (تنفیذ Perform additional tasks

الملفات  (نقل Transfer files and settings انقر تفعل؟)و أن ترید (ماذا What do you want to do? تحت 3
واإلعدادات).

 Next الملفات واإلعدادات)، انقر نقل (معالج Files and Settings Transfer Wizard ترحیب شاشة من 4
(التالي).

القدیم)  (الكمبیوتر Old Computer انقر الكمبیوتر؟)، هذا نوع هو (ما Which computer is this? الشاشة من 5 
(التالي). Next انقر ثم

تفضله.  النقل الذي أسلوب فوق انقر النقل)، أسلوب (حدد Select a transfer method الشاشة من 6 
فوق  انقر نقلها ثم ترید التي العناصر حدد أن تنقل؟)و (ماذا ترید What do you want to transfer? الشاشة من 7 

(التالي). Next
التجمیع). (استكمال مرحلة Completing the Collection Phase الشاشة تظهر المعلومات، نسخ من االنتهاء بعد

(إنهاء).  Finish انقر 8 

الجدید إلى الكمبیوتر البیانات نقل
الجدیدو  الكمبیوتر القدیم) الموجودة على الكمبیوتر إلى اآلن (انتقل Now go to your old computer الشاشة من 1

(التالي). Next انقر
اخترتها لنقل  حدد الطریقة التي واإلعدادات؟)، (أین الملفات Where are the files and settings? الشاشة من 2

(التالي). Next انقر ثم بك الخاصة والملفات اإلعدادات
الجدید. الكمبیوتر على بتطبیقها یقوم واإلعدادات المجمعة ثم الملفات بقراءة المعالج یقوم

(انتهى). Finished شاشة تظهر والملفات، اإلعدادات كافة تطبیق من االنتهاء عند
الجدید.  الكمبیوتر تشغیل إلعادة (إنهاء) Finish انقر 3 

التشغیل. بنظام الخاص CD قرص استخدام بدون واإلعدادات الملفات نقل معالج تشغیل
التشغیل بنظام الخاص CD قرص بدون واإلعدادات) الملفات نقل (معالج Files and Settings Transfer Wizard لتشغیل

على بإنشاء قرص معالج بك. قم لملفات البیانات الخاصة احتیاطیة إنشاء نسخة یتیح لك قرص معالج االختیاري، یجب إنشاء
القدیم. الكمبیوتر إلى الجدید الكمبیوتر من نقله من تتمكن بحیث لإلزالة القابل الوسیط
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إنشاء قرص معالج
 System ß(الملحقات) Accessories ß(البرامج (كافة All Programs إلى أشر ثم (ابدأ) Start انقر الزر 1 

الملفات واإلعدادات). نقل Files (معالج and Settings Transfer Wizard ß(النظام (أدوات Tools
 Next انقر الملفات واإلعدادات)، نقل Files (معالج and Settings Transfer Wizard ترحیب شاشة ظهور عند 2

(التالي).
الجدید)  (الكمبیوتر New Computer انقر الكمبیوتر؟)، هذا نوع هو (ما Which computer is this? الشاشة من 3 

(التالي). Next انقر ثم
 I want to Windows XP؟)، انقر لـ CD قرص لدیك (هل Do you have a Windows XP CD? الشاشة من 4 

ثم التالي:) األقراص مشغل على معالج قرص create: (أرید إنشاء a Wizard Disk in the following drive
(التالي). Next انقر

(موافق).  OK انقر ثم للكتابة، CD قابل قرص المثال سبیل لإلزالة، على القابل بإدخال الوسیط قم 5 
الكمبیوتر  إلى (انتقل اآلن Now go to your old computer الرسالة وظهور القرص من إنشاء االنتهاء عند 6

ال تنقر فوق Next (التالي). القدیم)و
الكمبیوتر القدیم.  انتقل إلى 7 

القدیم الكمبیوتر من البیانات نسخ
المعالج.  قرص بإدخال القدیم، قم الكمبیوتر من 1 

(تشغیل).  Run انقر ثم (ابدأ) Start الزر انقر 2 
المناسب)  القابل لإلزالة (على الوسیط fastwiz إلى مسار (تشغیل) تصفح Run الموجود بإطار Open (فتح) الحقل في 3

(موافق). OK انقر ثم
(التالي).  Next انقر واإلعدادات)، الملفات نقل (معالج Files and Settings Transfer Wizard شاشة ترحیب من 4 

القدیم)  (الكمبیوتر Old Computer انقر الكمبیوتر؟)، هذا نوع هو (ما Which computer is this? الشاشة من 5 
(التالي). Next انقر ثم

تفضله.  النقل الذي أسلوب فوق انقر النقل)، أسلوب (حدد Select a transfer method الشاشة من 6 
فوق  انقر نقلها ثم ترید التي العناصر حدد أن تنقل؟)و (ماذا ترید What do you want to transfer? الشاشة من 7 

(التالي). Next
التجمیع). (استكمال مرحلة Completing the Collection Phase الشاشة تظهر المعلومات، نسخ من االنتهاء بعد

(إنهاء).  Finish انقر 8 

الجدید إلى الكمبیوتر البیانات نقل
الجدیدو  الكمبیوتر القدیم) الموجودة على الكمبیوتر إلى اآلن (انتقل Now go to your old computer الشاشة من 1

(التالي). Next انقر
اخترتها لنقل  حدد الطریقة التي واإلعدادات؟)، (أین الملفات Where are the files and settings? الشاشة من 2

الشاشة. على تظهر التي (التالي). اتبع اإلرشادات Next انقر ثم بك الخاصة والملفات اإلعدادات
الجدید. الكمبیوتر على بتطبیقها یقوم واإلعدادات المجمعة ثم الملفات بقراءة المعالج یقوم

(انتهى). Finished شاشة تظهر والملفات، اإلعدادات كافة تطبیق من االنتهاء عند
الجدید.  الكمبیوتر إلعادة تشغیل (إنهاء) Finished انقر 3 

رقم المستند عن dell.support.com موقع في ابحث اإلجراء، هذا المعلومات حول من مزید على مالحظة: لالطالع
PA1089586 (How Do I Transfer Files From My Old Computer to My New Dell Computer

إلى القدیم الكمبیوتر من بنقل الملفات (كیف أقوم Using the Microsoft® Windows® XP Operating System?
.(Microsoft Windows XP التشغیل نظام باستخدام Dell جدید كمبیوتر

البلدان. متوفًرا في بعض Dell معارف قاعدة مستند إلى الوصول ال یكون قد مالحظة:
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إعداد طابعة
بالكمبیوتر. الطابعة توصیل نظام التشغیل قبل إعداد باستكمال قم إشعار:

كیفیة: والتي تتضمن اإلعداد، معلومات على للحصول بالطابعة المرفقة الوثائق راجع

المحدثة وتثبیتها. التشغیل برامج الحصول على l 

بالكمبیوتر. الطابعة توصیل l 

السائل. الحبر خرطوشة أو الحبر وتركیب الورق تحمیل l 

الطابعة. تصنیع بجهة اتصل الطابعة أو بمصّنع الخاص راجع الدلیل فنیة، مساعدة على للحصول

الطابعة كبل
بكبل مزودة بك الخاصة الطابعة تأتي ال قد أو كبل متواٍز. USB باستخدام كبل الكمبیوتر لدیك بجهاز الطابعة توصیل یتم

شراء أثناء طابعة كبل إذا قمت بشراء والكمبیوتر. متوافق مع الطابعة أنه من تأكد كبل على حدة، شراء حالة في لذا طابعة،
فیها. الكمبیوتر شحن تم التي العبوة في الكبل یصل فقد الكمبیوتر،

USB طابعة توصیل
الكمبیوتر. تشغیل أثناء USB أجهزة توصیل یمكنك مالحظة:

بالفعل.  بذلك قمت تكن قد لم إذا التشغیل إعداد نظام باستكمال قم 1 

فتحات  الكمبیوتر والطابعة. یتم توصیل من كل على الموجودة USB توصیل فتحات USB في بتوصیل كبل طابعة قم 2 
واحد فقط. اتجاه في USB توصیل
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الكمبیوتر1 على USB توصیل الكمبیوتر3كبل طابعة 2USBفتحة على التوصیل فتحة

إضافة  (معالج Add New Hardware Wizard اإلطار ظهور حالة في الكمبیوتر. بتشغیل قم ثم قم بتشغیل الطابعة 3
(إلغاء). Cancel انقر جدید)، إطار

بالطابعة.  المرفقة الوثائق راجع إذا لزم األمر. تشغیل الطابعة برنامج بتثبیت قم 4 

الطاقة حمایة أجهزة
الكهربائي وانقطاعه: التیار تذبذب من للحمایة ألجهزة عدة توفیر یتم

التیار زیادة من الوقایة أجهزة l 

الجهد منظم أجهزة l 

(UPS) المنقطعة غیر بالطاقة اإلمداد وحدات l

التیار زیادة من الوقایة أجهزة
الكمبیوتر تلف على تجنب التیار زیادة من للوقایة بإمكانیة المزودة التیار توزیع وأجهزة التیار زیادة الوقایة من أجهزة تساعد

مصنعي بعض یوفر التیار الكهربي. بعد انقطاع أو الكهربائیة العواصف أثناء أن تحدث یمكن العالي والتي الجهد موجات نتیجة
الوقایة أجهزة أحد اختیار بعنایة عند الجهاز ضمان التلف. اقرأ معینة من ألنواع تغطیة ضمان التیار زیادة الوقایة من أجهزة

الفعالیة الجول لتحدید بمقارنة معدالت من الحمایة. قم مزیًدا عالي معدل جول یحتوي على یوفر الجهاز الذي زیادة التیار. من
المختلفة. لألجهزة النسبیة

1

2

3
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حدوث عند القریبة. البرق صواعق نتیجة التیار انقطاع أو تذبذب التیار من التیار زیادة من الوقایة أجهزة معظم تحمي إشعار: ال
عن الكمبیوتر جهاز بفصل وقم على الحائط، الموجود عن مقبس الهاتف الهاتف سلك قم بفصل فیها، تعیش التي المنطقة في البرق

الكهربائي. التیار مأخذ

التیار زیادة جهاز الحمایة من وثائق المودم. راجع لحمایة هاتف مقبس التیار على زیادة أجهزة الوقایة من معظم تحتوي
المودم. توصیل حول إرشادات على للحصول

خالل على الحائط الشبكة من مقبس الشبكة كبل بفصل قم حمایة لمحول الشبكة. التیار زیادة من أجهزة الوقایة كافة ال توفر إشعار:
الكهربائیة. العواصف

أجهزة منظم الجهد
الكهربائي. التیار انقطاع منظم الجهد من أجهزة تحمي ال إشعار:

ثابت. بمستوى المتردد التیار جهد على للحفاظ الجهد منظم أجهزة تصمیم تم

المنقطعة غیر بالطاقة اإلمداد وحدات
الملف. تلف أو البیانات فقد القرص الصلب إلى على البیانات التیار أثناء حفظ انقطاع یؤدي قد إشعار:

غیر بالطاقة اإلمداد بوحدة فقط الكمبیوتر جهاز بتوصیل قم البطاریة، لتشغیل وقت أقصى على الحصول لضمان مالحظة:
التیار. زیادة من الوقایة یوفر منفصل تیار مثل الطابعة، بموزع األجهزة األخرى، بتوصیل وقم .(UPS) المنقطعة

بالطاقة غیر اإلمداد أجهزة وحدات تحتوي التیار وانقطاعه. من تذبذب (UPS) المنقطعة بالطاقة غیر اإلمداد وحدة تحمي
البطاریة شحن المتردد. ویتم الكهربائي التیار انقطاع عند المتصلة لألجهزة مؤقتة طاقة توفر بطاریة على (UPS) المنقطعة
معلومات على لالطالع (UPS) المنقطعة غیر اإلمداد بالطاقة وحدة مصّنع وثائق راجع متوفًرا. التیار المتردد عندما یكون

.Underwriters Laboratories (UL) من جانب معتمد أن الجهاز من والتأكد البطاریة تشغیل وقت بخصوص
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35  استخدام الشاشة

استخدام الشاشة
ضبط السطوع

عند تشغیل كمبیوتر ™Dell باستخدام الطاقة المستمدة من بطاریة، یمكنك توفیر الطاقة عن طریق ضبط السطوع على 
أقل إعداد ممكن بحیث یكون مریحًا لك، وذلك بالضغط على المفتاح <Fn> مع مفتاح السهم العلوي أو السفلي في لوحة 

المفاتیح.

تبدیل صورة الفیدیو
عند بدء تشغیل الكمبیوتر مع جهاز خارجي (مثل شاشة خارجیة أو جهاز إسقاط خارجي) متصل به وقید التشغیل، فقد 

تظهر الصورة على شاشة الكمبیوتر أو الجهاز الخارجي.

اضغط المفتاحین <Fn> و<F8> معًا لتبدیل صورة الفیدیو لیتم العرض إما على الشاشة فقط أو على الجهاز الخارجي 
فقط، أو الشاشة والجهاز الخارجي معًا في نفس الوقت.

ضبط دقة وضوح الشاشة
لعرض أحد البرامج بدقة وضوح محددة، یجب أن تدعم كل من بطاقة الجرافیكس والشاشة هذا البرنامج، كما یجب تثبیت 

برامج تشغیل الفیدیو الضروریة.

قبل أن تقوم بتغییر اإلعدادات االفتراضیة للشاشة، یجب تدوین تلك اإلعدادات لیسهل الرجوع إلیها الحقًا.

 مالحظة: ال تستخدم إال برامج التشغیل الفیدیو المثبتة بمعرفة شركة Dell، والتي تم تصمیمها لتقدم أفضل أداء مع نظام 
التشغیل المثبت بمعرفة الشركة على جهازك.

إذا اخترت دقة وضوح أو مجموعة ألوان أعلى من الذي تدعمه الشاشة، فإن اإلعدادات یتم ضبطها آلیًا ألقرب قیم تدعمها 
الشاشة.

 1 انقر الزر Start (ابدأ) ثم انقر Control Panel (لوحة التحكم). 

 2 من البند Pick a category (اختر فئة)، انقر Appearance and Themes (المظهر والسمات). 

 or pick a Control Panel (اختر مهمة...)، انقر الجزء الذي ترید تغییره، أو تحت Pick a task... 3 تحت 
icon (أو اختر رمزًا من لوحة التحكم)، انقر Display (عرض). 

 4 قم بتجربة إعدادات مختلفة في كل من Color quality (جودة األلوان) وScreen resolution (دقة وضوح 
الشاشة). 
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یمكن في وال التحریك، وضع في یدخل فإن الكمبیوتر التي تدعمها الشاشة، دقة الوضوح من أعلى الفیدیو وضوح دقة كان إعداد إذا
لعرض سطح المكتب. بأسفل عادة الذي یظهر المهام شریط رؤیة یمكنك ال قد فمثًال، الوقت. نفس كاملة في الشاشة عرض هذا الوضع

والیمین. الیسار وإلى وأسفل أعلى إلى للتحرك التوجیه مفتاح أو اللمس لوحة استخدم الشاشة، باقي

في ضبط معدل التحدیث یجب قبل تستخدمها. التي الخارجیة الشاشة إتالف إلى معتمد غیر تحدیث معدل استخدام یؤدي قد إشعار:
الشاشة. بهذه الخاص إلى دلیل المستخدم الرجوع الخارجیة، الشاشة
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استخدام لوحة المفاتیح ولوحة اللمس
لوحة المفاتیح الرقمیة 

تعمل لوحة المفاتیح الرقمیة بنفس أسلوب مثیلتها في لوحة المفاتیح العادیة، ویقوم كل مفتاح على اللوحة بعدة وظائف. توجد 
األرقام والرموز باللون األزرق على یمین المفاتیح في اللوحة. لكتابة رقم أو إدخال رمز، اضغط على المفتاح <Fn> ثم 

اضغط على المفتاح المطلوب بعد تمكین لوحة المفاتیح.

� إلى أن لوحة المفاتیح نشطة.  l لتنشیط لوحة المفاتیحو اضغط <Fn><Num Lk>. یشیر المصباح 

 l إللغاء تنشیط لوحة المفاتیح، اضغط <Fn><Num Lk> مرة أخرى. 
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المفاتیح تركیبات
النظام وظائف

<Ctrl><Shift><Esc>.(المهام (مدیر Task Manager اإلطار لفتح

البطاریة
<Fn><F3>Dell™ QuickSet البطاریة مقیاس یعرض

DVD قرص أو CD قرص درج
<Fn><F10>Dell تثبیت حالة األقراص (في من مشغل الدرج إلخراج

.(QuickSet

العرض وظائف
<Fn><F8>على) المتوفرة الشاشات خیارات بكافة الخاصة الرموز لعرض

من كًال أو جهاز إسقاط أو خارجیة شاشة أو شاشة فقط المثال سبیل
لتبدیل المرغوب الرمز بتمییز قم وغیرها). اإلسقاط الشاشة وجهاز

الخیار. هذا إلى العرض
العلوي ومفتاح السهم <Fn>الشاشة (ولیس فقط شاشة الجهاز في السطوع درجة یزید

الخارجیة).
السفلي السهم ومفتاح <Fn>ولیس الشاشة) فقط الجهاز شاشة في السطوع من درجة یقلل

الخارجیة).

الطاقة إدارة
<Fn><Esc>لتنشیط االختصار هذا برمجة إعادة یمكنك الطاقة. إدارة وضع ینشط

Advanced التبویب عالمة باستخدام إلدارة الطاقة مختلف وضع
Power (خصائص Options Properties اإلطار في (متقدم)

الطاقة). خیارات
<Fn><F1>Dell برنامج یكون بد أن ال السبات. في وضع النظام إلدخال

QuickSet موجوًدا.
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السماعة وظائف
<Fn><Page Up>الخارجیة والسماعات للسماعات المدمجة الصوت درجة من یزید

تركیبها. حالة في
<Fn><Page Dn>الخارجیة والسماعات للسماعات المدمجة الصوت درجة من یقلل

تركیبها. حالة في
<Fn><End>الخارجیة والسماعات الداخلیة السماعات عمل إیقاف أو بتمكین یقوم

تركیبها. حالة في

Microsoft® Windows® شعار مفتاح وظائف
مع Windows شعار مفتاح

<m>
اإلطارات المفتوحة كل تصغیر

مع Windows شعار مفتاح
<Shift><m>

الستعادة بالتبدیل األمر هذا یقوم المصغرة. اإلطارات كل استعادة
شعار مفاتیح تركیبة باستخدام السابق في المصغرة كافة اإلطارات

.<m> Windows مع
مع Windows شعار مفتاح

<e>
.Windows Explorer بتشغیل یقوم

مع Windows شعار مفتاح
<r>

(تشغیل). Run مربع الحوار لفتح

مع Windows شعار مفتاح
<f>

البحث). (نتائج Search Results الحوار مربع لفتح

مع Windows شعار مفتاح
<Ctrl><f>

(نتائج Search Results-Computer الحوار مربع یفتح
بشبكة) متصًال ما كان الكمبیوتر (إذا البحث-كمبیوتر)

مع Windows شعار مفتاح
<Pause>

النظام) (خصائص System Properties الحوار مربع یفتح

المفاتیح لوحة إعدادات ضبط
(لوحة Keyboard انقر التحكم) ثم (لوحة Control Panel افتح الحروف، تكرار معدل المفاتیح، مثل لوحة عمل لضبط

(مركز Windows Help and Support Center راجع لوحة التحكم، حول المعلومات من المزید على لالطالع المفاتیح).
والدعم" للتعلیمات Windows مركز" والدعم، راجع التعلیمات إلى مركز والدعم). للوصول للتعلیمات Windows

صفحة 13.
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اللمس لوحة
وأزرار لوحة اللمس لوحة استخدم الشاشة. على المؤشر بتحریك لتسمح األصابع وحركات ضغطات على اللمس لوحة تتعرف

ترید. لتحریك الماوس كیفما اللمس

1

2

اللمس1 التمریر.2لوحة إمكانیات لتصویر الرفیعةو الشاشة
اللمس. لوحة فوق إصبعك برفق قم بتحریك المؤشر، لتحریك l 

اإلبهام  إصبع استخدم اللمس، أو لوحة سطح على واحدة مرة بخفة انقر ثم العنصر على المؤشر العناصر، ضع أحد لتحدید l

األیسر. زر لوحة اللمس على للضغط
المرة  وبعد اللمس، لوحة على مرتین العناصر، ضع المؤشر على هذا العنصر ثم انقر أحد سحب) (أو وتحریك لتحدید l 

سطح اللوحة. فوق إصبعك طریق تحریك عن المحدد العنصر بتحریك وقم لوحة اللمس على إصبعك الثانیة، اترك
استخدم  أو اللمس، لوحة سطح على انقر مرتین ثم هذا العنصر على ضع المؤشر العناصر، أحد على المزدوج للنقر l 

مرتین. األیسر اللمس زر لوحة على للضغط اإلصبع طرف

التمریر تمكین یتم تلك. مناطق التمریر في التمریر إلى إمكانیة لإلشارة الجانبین على رفیعة شاشة على اللمس لوحة تحتوي
التحكم. لوحة طریق الماوس عن خصائص بتعدیل قم هذه الخاصیة، لتعطیل افتراضًیا.

یجب تمكین البرنامج صحیح، بشكل التمریر مناطق تعمل لكي التطبیقیة. البرامج كافة مع التمریر مناطق ال تعمل قد مالحظة:
اللمس. بلوحة التمریر خاصیة استخدام من التطبیقي

تخصیص لوحة اللمس
إعداداتها. ضبط أو اللمس لوحة لتعطیل الماوس) (خصائص Mouse Properties اإلطار استخدام یمكنك

األخرى)و  واألجهزة (الطابعات Printers and Other Hardware انقر ثم التحكم)و (لوحة Control Panel افتح 1
Windows Help راجع التحكم، لوحة المعلومات حول من المزید لالطالع على (الماوس). Mouse فوق انقر ثم

"مركز والدعم، راجع التعلیمات مركز إلى للوصول والدعم). للتعلیمات Windows (مركز and Support Center
.13 صفحة والدعم" للتعلیمات Windows

إعدادات  لضبط المؤشر) Pointer (خیارات Options الماوس)و انقر Mouse (خصائص Properties اإلطار في 2
اللمس. لوحة

وإغالق اإلطار.  اإلعدادات لحفظ (موافق) OK انقر 3
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استخدام البطاریة
أداء البطاریة

 مالحظة: لالطالع على معلومات حول ضمان Dell للكمبیوتر، راجع دلیل معلومات المنتج أو مستند الضمان الورقي 
المنفصل المصاحب للكمبیوتر.

للوصول إلى أفضل أداء للكمبیوتر وللمساعدة على الحفاظ على إعدادات BIOS، قم بتشغیل كمبیوتر ™Dell المحمول مع 
تركیب البطاریة في الجهاز طوال الوقت. یتم تقدیم بطاریة واحدة كمعدة أساسیة في حاویة البطاریة.

 مالحظة: نظرًا ألن البطاریة قد ال تكون مشحونة بشكل كامل، استخدم محول التیار المتردد لتوصیل الكمبیوتر الجدید بمأخذ 
للتیار الكهربي عندما تستخدم الكمبیوتر ألول مرة. للحصول على أفضل النتائج، قم بتشغیل الكمبیوتر بمحول للتیار المتردد 

حتى یتم شحن البطاریة بالكامل. لعرض حالة شحن البطاریة، قم بالدخول إلى Control Panel (لوحة التحكم)وانقر 
Power Options (خیارات الطاقة) و ثم انقر عالمة التبویب Power Meter (مقیاس الطاقة).

 مالحظة: تتناقص فترة تشغیل البطاریة (الفترة التي یمكن خاللها للبطاریة االحتفاظ بالشحن) بمرور الوقت. وعلى حسب 
معدل استخدام البطاریة، وظروف استخدامها، فقد تحتاج لشراء بطاریة جدیدة خالل فترة عمر الكمبیوتر.

تختلف فترة تشغیل البطاریة على حسب ظروف التشغیل. یتناقص زمن التشغیل بشكل كبیر عندما تقوم بإجراء العملیات 
التالیة - على سبیل المثال ال الحصر:

 l استخدام محركات األقراص الضوئیة

.USB أو بطاقات ذاكرة الوسائط أو أجهزة ExpressCard استخدام أجهزة االتصاالت الالسلكیة أو بطاقات l 

 l استخدام إعدادات الشاشة عالیة السطوع أو حافظات الشاشة المجسمة، أو غیرها من البرامج المستهلكة للطاقة مثل 

التطبیقات المعقدة للرسومیات المجسمة.

 l تشغیل الكمبیوتر على أعلى أوضاع األداء (راجع "تهیئة إعدادات إدارة الطاقة" صفحة 44.)

.DVD مالحظة: ُینصح بتوصیل الكمبیوتر بمأخذ للتیار الكهربي عند الكتابة على قرص مضغوط أو قرص 
یمكنك التحقق من شحن البطاریة ( راجع "التحقق من شحن البطاریة" صفحة 42) قبل تركیب البطاریة في الكمبیوتر. كما 
یمكنك أیًضا ضبط خیارات إدارة الطاقة لتقوم بتنبیهك عندما ینخفض شحن البطاریة. راجع "تهیئة إعدادات إدارة الطاقة" 

صفحة 44 لالطالع على معلومات حول الوصول إلى إطار Power Options Properties (خصائص خیارات 
الطاقة).

 تنبیه: قد یؤدي استخدام بطاریة غیر متوافقة إلى زیادة خطر نشوب حریق أو حدوث انفجار. ال تستبدل البطاریة إال 
ببطاریة أخرى متوافقة قمت بشرائها من Dell. لقد تم تصمیم البطاریة للعمل مع كمبیوتر Dell. ال تستخدم بطاریة من 

أجهزة كمبیوتر أخرى مع جهاز الكمبیوتر الخاص بك.
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بهیئة النفایات المحلیة اتصل بأي شحن، بطاریتك تحتفظ ال وعندما المنزلیة. المهمالت مع البطاریات من تتخلص ال تنبیه:
دلیل في البطاریة" "التخلص من راجع أیون. اللیثیوم بطاریات إحدى من التخلص حول المشورة للحصول على البیئة هیئة أو

المنتج. معلومات
حرقها أو البطاریة بثقب تقم ال كیماوي. حرق حدوث حریق أو نشوب زیادة خطر إلى البطاریة إساءة استخدام تؤدي تنبیه: قد

وقم األطفال. متناول عن بعیدًا البطاریة احفظ فهرنهایت). 149) مئویة 65 تتجاوز حرارة لدرجات تعریضها أو تفكیكها أو
وُتلحق تسرب، حدوث البطاریات التالفة في تتسبب قد الحرص. بالغة من بدرجة بتسرب المصابة البطاریات التالفة أو مع بالتعامل

بالمعدات. التلف تحدث أو بدنیة إصابة

البطاریة شحن من التحقق
والرمز Microsoft® Windows® لنظام الطاقة) (مقیاس Power Meter وإطار Dell QuickSet بطاریة مقیاس من إن

البطاریة. شحن حول معلومات كلها تقدم البطاریة وتنبیه انخفاض شحن البطاریة صحة ومقیاس البطاریة شحن ومقیاس ،

Dell™ QuickSet بطاریة مقیاس
مقیاس یعرض .QuickSet لبرنامج البطاریة مقیاس لعرض <Fn><F3> اضغط ،Dell QuickSet تثبیت تم قد كان إذا

الكمبیوتر. في للبطاریة المركبة الشحن اكتمال ووقت الشحن ومستوى البطاریة ومستوى صحة الحالة البطاریة
ثم شریط المهامو في QuickSet الرمز على األیمن الماوس بزر انقر ،QuickSet حول المعلومات المزید من على لالطالع

(تعلیمات). Help انقر

Microsoft Windows طاقة مقیاس
الرمز على على مزدوجًا نقرًا انقر الطاقة، مقیاس من للتحقق البطاریة. في المتبقي الشحن Windows طاقة یبین مقیاس

راجع و الطاقة) (مقیاس Power Meter عن من المعلومات إلى مزید الوصول حول إرشادات على لالطالع المهام. شریط
.44 صفحة الطاقة" إدارة إعدادات "تهیئة

. الرمز  یظهر الكهربائي، للتیار بمأخذ متصًال الكمبیوتر كان إذا

مقیاس الشحن
فإنه یمكنك البطاریة، الشحن في مقیاس على الموجود الزر هذا على االستمرار مع بالضغط أو الحالة زر مرة على بالضغط

یلي: مما التحقق
تحریره) ثم الحالة (تحقق منه بالضغط على زر البطاریة شحن l 

الحالة) زر على االستمرار مع بالضغط منه (تحقق البطاریة صحة l

الشحن تفقد وتفریغ الشحن من دورات مئات عدة فبعد الشحن، مرات عدد أساس على بشكل كبیر البطاریة تشغیل تتحدد فترة
بسعة تحتفظ "مشحونة" ولكنها حالتها قد تظهر البطاریة أن أي صحة البطاریة. مدى أو الشحن من سعة بعضًا البطاریات

مخفضة. شحن (صحة)

البطاریة شحن من التحقق
إلضاءة مصابیح مستوى شحن البطاریة مقیاس على الموجود الحالة زر على مع االستمرار اضغط البطاریة، شحن من للتحقق
مصابیح هناك أربع كانت المثال، إذا سبیل فعلى البطاریة. شحن إجمالي من تقریبًا بالمائة نسبة 20 مصباح ویمثل كل الشحن.
عدم ذلك فیعني مصابیح، ظهور عدم حالة المائة. في في 80 تساوي البطاریة المتبقیة في الشحن نسبة أن یعني فهذا مضیئة،

البطاریة. في شحن وجود
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البطاریة شحن من التحقق
شاحن البطاریة مقیاس على الموجود الحالة زر على االستمرار مع اضغط الشحن، باستخدام مقیاس صحة البطاریة من للتحقق

بالمائة عن 80 یزید بما تحتفظ وأنها جیدة، بحالة البطاریة أن ذلك فیعني مصابیح أیة إنارة عدم حالة في األقل. على ثوان 3 لمدة
سوى یتبقى فال أضواء، خمسة حالة ظهور في المستوى. تراجع من متزایدة حالة كل مصباح ویمثل الشحن األصلیة. من سعة
مزید على لالطالع 135 راجع "المواصفات" صفحة البطاریة. استبدال في علیك التفكیر الشحن، وینبغي سعة من بالمائة 60

البطاریة. تشغیل فترة حول المعلومات من

البطاریة مستوى انخفاض تحذیر
بتوصیل قم ثم البطاریة، مستوى انخفاض تحذیر ظهور بعد على الفور عملك بحفظ قم إتالفها، البیانات أو ضیاع لتجنب إشعار:

آلیًا. (Hibernate) السبات یبدأ وضع فسوف البطاریة، تمامًا من الطاقة نفدت كهربائي. إذا تیار بمأخذ الكمبیوتر
اإلعدادات تغییر یمكنك تقریبًا. بنسبة 90 بالمائة نفد البطاریة قد من أن شحن یحذرك منبثق إطار یظهر افتراضي وبشكل

حول معلومات على 44 لالطالع صفحة الطاقة" إدارة إعدادات "تهیئة راجع البطاریة. شحن انخفاض مستوى بتنبیهات الخاصة
الطاقة). خصائص (خیارات Power Options Properties إطار إلى الوصول

البطاریة طاقة ترشید
طاقة البطاریة: لترشید التالیة بإجراء الخطوات قم

استخدام  مرات عدد من كبیر بشكل یتحدد عمر البطاریة ألن وذلك أمكن، متى للتیار كهربي بمأخذ بتوصیل الكمبیوتر قم l

شحنها. وإعادة البطاریة
من الوقت. راجع  طویلة لفترات متابعة دون عندما تتركه وضع السبات أو االنتظار وضع في الكمبیوتر بتشغیل قم l

والسبات. االنتظار وضعي المعلومات حول من مزید على لالطالع 43 صفحة الطاقة" إدارة "أوضاع
الطاقة،  زر تقوم بالضغط على عندما الخیارات أیضًا ضبط هذه الكمبیوتر. كما یمكن طاقة الخیارات لتحسین استخدام حدد l 

على لالطالع 44 صفحة الطاقة" إدارة إعدادات "تهیئة راجع .<Fn><Esc> مفتاحّي على الضغط أو الشاشة، إغالق أو
المعلومات. من مزید

حول ترشید طاقة البطاریة. المعلومات من مزید لالطالع على صفحة 41 البطاریة" "أداء راجع مالحظة:

الطاقة إدارة أوضاع

االنتظار وضع
الخمول من محددة مرور فترة بعد الصلب والقرص الشاشة تشغیل بإیقاف وذلك الطاقة على ترشید االنتظار وضع یعمل

قبل فیها كان التي حالة التشغیل نفس إلى یعود فإنه االنتظار، وضع یخرج الكمبیوتر من وعندما التشغیل). مهلة عدم (انقضاء
االنتظار. وضع إلى الدخول

البیانات. تضیع أن المحتمل فمن وضع االنتظار، في وجوده أثناء البطاریة وطاقة التیار المتردد طاقة فقد الكمبیوتر إذا إشعار:
االنتظار: وضع لدخول

(انتظار). Stand by انقر ثم تشغیل الكمبیوتر)، Turn (إیقاف off computer انقر ثم (ابدأ)، Start الزر انقر l 

أو



البطاریة استخدام 44

إدارة  إعدادات (راجع "تهیئة (متقدم) Advanced التبویب عالمة في الطاقة إدارة خیارات ضبط طریقة على اعتماًدا l

الطرق إحدى استخدم الطاقة)، خیارات (خصائص Power Options Properties إطار في (44 صفحة الطاقة"
التالیة:

الطاقة. زر اضغط –

الشاشة. بإغالق قم –
.<Fn><Esc> مفتاحّي اضغط –

عالمة تبویب في بضبطها قمت التي الخیارات حسب على الشاشة بفتح قم أو الطاقة زر اضغط وضع االنتظار، من للخروج
اللمس. لوحة لمس أو المفاتیح أحد على االنتظار بالضغط وضع من الكمبیوتر یمكنك إخراج ال (متقدم). Advanced

السبات وضع
بإیقاف یقوم الصلب، ثم القرص على محجوزة منطقة إلى النظام بیانات بنسخ الطاقة بترشید (Hibernate) السبات وضع یقوم

قبل فیها كان التي حالة التشغیل نفس إلى یعود فإنه السبات، وضع من الكمبیوتر یخرج كامل. وعندما بشكل الكمبیوتر تشغیل
السبات. وضع إلى الدخول

السبات. في وضع أثناء وجوده الكمبیوتر إرساء إنهاء أو األجهزة فك یمكنك ال إشعار:
االنخفاض. بالغ البطاریة شحن مستوى أصبح إذا السبات وضع الكمبیوتر یدخل

یدویًا: السبات وضع لدخول
على  االستمرار مع واضغط الكمبیوتر) (إیقاف تشغیل Turn off computer انقر ثم (ابدأ)، Start الزر انقر l

(سبات). Hibernate فوق انقر <Shift>، ثم
أو

 Power Options إطار في (متقدم) Advanced تبویب عالمة في الطاقة إدارة خیارات ضبط كیفیة حسب على l

السبات: وضع التالیة لدخول الطرق إحدى استخدم الطاقة) (خصائص خیارات Properties
الطاقة. زر اضغط –
الشاشة. بإغالق قم –

.<Fn><Esc> مفتاحّي اضغط –
قم السبات. من وضع الكمبیوتر خروج بعد بشكل صحیح ExpressCard أو PC Card بطاقات بعض ال تعمل قد  مالحظة:

(إعادة تشغیل إعادة أو و (52 صفحة فارغة" بطاقة أو ExpressCard بطاقة "إخراج (راجع تركیبها أعد ثم البطاقة بإخراج
الكمبیوتر. تمهید)

یمكنك إخراج ال السبات. للخروج من وضع قصیرة یستغرق الكمبیوتر فترة قد اضغط زر الطاقة. السبات، وضع من للخروج
وضع حول المعلومات من المزید على اللمس. لالطالع أو لمس لوحة أحد المفاتیح بالضغط على وضع السبات من الكمبیوتر

التشغیل. لنظام المصاحبة المنتج وثائق انظر السبات،

الطاقة إدارة إعدادات تهیئة
الكمبیوتر. جهاز في الطاقة إدارة إعدادات لتهیئة Windows بـ الخاصة الطاقة خیارات خصائص استخدام یمكنك

Control ß(ابدأ) Start الزر انقر و الطاقة) خیارات (خصائص Power Options Properties إطار إلى للوصول
(خیارات Power Options ß(والصیانة (األداء Performance and Maintenance ß(التحكم (لوحة Panel

انقر الطاقة)، خیارات Power (خصائص Options Properties إطار حقل في أي معلومات حول على لالطالع الطاقة).
تحتاجها. التي توافق المعلومات التي المنطقة انقر ثم العنوان على شریط االستفهام عالمة رمز
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البطاریة شحن
الكهربي، یقوم للتیار الكمبیوتر بمأخذ توصیل أثناء بطاریة تركیب أو الكهربي للتیار الكمبیوتر بمأخذ بتوصیل عندما تقوم

والمحافظة البطاریة بشحن المتردد التیار شاحن یقوم الضرورة حالة وفي حرارتها. ودرجة البطاریة شحن بفحص الكمبیوتر
شحنها. على

البطاریة شحن أال یتم الممكن ساخن، فمن وضعها في وسط أو جراء استخدامها في الكمبیوتر من ساخنة كانت البطاریة إذا
الكهربي. للتیار بمأخذ الكمبیوتر بتوصیل تقوم عندما

قم باللونین األخضر والبرتقالي بالتناوب. یومض بدء شحنها إذا كان مصباح  إمكانیة لدرجة عدم جًدا ساخنة البطاریة تكون
الغرفة. درجة حرارة إلى حرارتهما درجة تنخفض حتى والبطاریة الكمبیوتر واترك الكهربي، التیار مأخذ الكمبیوتر من بفصل

البطاریة. شحن لمواصلة الكهربي للتیار بمآخذ الكمبیوتر بتوصیل ذلك بعد قم

.76 صفحة "مشكالت الطاقة" راجع و البطاریة مشكالت حل المعلومات حول من مزید على لالطالع

البطاریة استبدال
وقم الكمبیوتر، التیار ومن مأخذ من التیار المتردد محول الكمبیوتر، وفصل بإیقاف تشغیل قم الخطوات القیام بهذه قبل تنبیه:

خارجیة من الكمبیوتر. بفك أیة كبالت أیضًا وقم الحائط ومن الكمبیوتر، مقبس من المودم بفصل

فتحة التوصیل. في تلف حدوث احتمال لتجنب الكمبیوتر من الخارجیة الكبالت جمیع إشعار: یجب إزالة
البطاریة إال ببطاریة تستبدل ال انفجار. حدوث أو حریق نشوب خطر زیادة إلى متوافقة غیر بطاریة استخدام یؤدي قد تنبیه:

خاصة بطاریات تستخدم ال لذا Dell؛ كمبیوتر أجهزة مع لتعمل البطاریة تصمیم تم .Dell من بشرائها أخرى متوافقة قمت
بأجهزة كمبیوتر أخرى.

دقیقة غضون في البطاریة استبدال استكمال یجب عندئذ االنتظار، وضع في الكمبیوتر وكان البطاریة استبدال اخترت إذا إشعار:
محفوظة. غیر أیة بیانات تضیع وسوف الكمبیوتر إغالق یتم واحدة وإال سوف
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البطاریة: إلخراج
اإلرساء  لجهاز المصاحبة المنتج وثائق انظر بإیقاف إرسائه. إرساء (موَّصل) فقم بجهاز الكمبیوتر متصًال كان إذا 1

اإلرشادات. على لالطالع
التشغیل.  إیقاف وضع في الكمبیوتر أن من تأكد 2 

من  البطاریة بإخراج قم ثم الكمبیوتر، من الجانب السفلي على البطاریة الموجود حاویة قفل تحریر مفتاح ومسك بسحب قم 3 
الحاویة.

1 2

البطاریة1 حاویة قفل تحریر البطاریة2مفتاح

عكسي. بترتیب الفك اتبع خطوات البطاریة، الستبدال

البطاریة تخزین
التخزین فترات بتفریغ شحنها خالل البطاریة تقوم حیث مطولة، لفترة الكمبیوتر بتخزین البطاریة عندما تقوم بإخراج قم

قبل صفحة 45) البطاریة" "شحن (راجع بالكامل البطاریة شحن بإعادة قم طویلة، لفترة البطاریة تخزین المطولة. بعد
استخدامها.
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47  استخدام الوسائط المتعددة

استخدام الوسائط المتعددة
DVD أو أقراص CD تشغیل أقراص

 إشعار: ال تضغط على درج قرص CD أو DVD ألسفل عند فتحه أو إغالقه. اترك الدرج مغلقًا عندما ال تستخدم محرك 
األقراص.

 إشعار: ال تقم بتحریك الكمبیوتر أثناء تشغیل أقراص CD أو أقراص DVD. اضغط زر إخراج الدرج الموجود في واجهة 
محرك األقراص.

 1 اضغط زر إخراج الدرج الموجود في واجهة محرك األقراص. 

 2 اسحب الدرج. 

1

1DVD وأقراص CD أقراص
 3 ضع القرص في وسط الدرج بحیث یكون الملصق ألعلى ثم اضغط على القرص لتثبیته على الجزء األوسط من 

الدرج. 
 مالحظة: إذا استخدمت محرك أقراص CD أو أقراص DVD الخاص بجهاز كمبیوتر آخر، فسوف تحتاج إلى تثبیت 

برامج التشغیل والبرمجیات الضروریة لتشغیل أقراص CD أو أقراص DVD أو تسجیل البیانات. لالطالع على المزید 
 Drivers and(برامج التشغیل واألدوات المساعدة) (قرص Drivers and Utilities من المعلومات، ارجع إلى قرص

Utilities هو قرص اختیاري، وقد ال یكون متوافرًا للكمبیوتر الخاص بك في بعض الدول).
 4 ادفع الدرج داخل محرك األقراص مرة أخرى. 
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CD أقراص برنامج راجع ،CD لنسخ أقراص أو CD موسیقیة إلنشاء أقراص أو علیها البیانات CD لتخزین أقراص لتنسیق
الكمبیوتر. مع یأتي الذي

.CD إنشاء أقراص عند االلتزام بكافة قوانین النسخ والطبع مالحظة: تأكد من

الصوت مستوى ضبط
تشغیله. الجاري DVD أو CD قرص سماع لن تستطیع كتم الصوت، وضع في السماعات تكون عندما مالحظة:

 Entertainment ß(الملحقات) Accessories ß(البرامج) Programs إلى وأشر (ابدأ) Start زر انقر 1 
الصوت). في (التحكم Volume Control انقر ثم المتعددة))، (الوسائط Multimedia (الترفیه) (أو

في  (التحكم Volume Control إلى العمود الشریط واسحبه الصوت)، أنقر (التحكم في Volume Control إطار في 2 
الصوت. خفض أو لرفع ألعلى أو ألسفل ثم قم بسحبه الصوت)

Volume اإلطار في (تعلیمات) Help الزر انقر الصوت، في التحكم خیارات المعلومات حول من المزید على لالطالع
في الصوت). Control (التحكم

التالیة: المفاتیح تركیبات ضغط خالل من أو الصوت في التحكم باستخدام أزرار الصوت بضبط مستوى قم
مستوى الصوت.  لرفع <Fn><PageUp> اضغط l 

الصوت. مستوى لخفض <Fn><PageDn> اضغط l 

الصوت. لكتم <Fn><End> اضغط l 

الصورة ضبط
مما یعوق تشغیل الذاكرة، كبیرًا من قدراًً األلوان یستخدمان وعمق الحالیة الوضوح دقة بأن تخطرك خطأ رسالة ظهرت ما إذا

الشاشة. خصائص بضبط تقوم أن فیجب ،DVD أقراص
التحكم).  (لوحة Control Panel انقر ثم (ابدأ) Start الزر انقر 1 

والسمات).  Appearance (المظهر and Themes انقر فئة)، (اختر Pick a category البند من 2 

الشاشة).  وضوح (تغییر دقة Change the screen resolution انقر مهمة ...)، Pick (اختر a task... البند من 3 

 Screen منطقة في التمریر شریط اسحب ثم انقر العرض)، (خصائص Display Properties اإلطار في 4
الشاشة. وضوح دقة إعداد لتخفیض الشاشة) وضوح (دقة resolution

بت)).  16) (متوسط Medium (16 bit) انقر ثم األلوان) Color (جودة quality في المنسدلة القائمة انقر 5 

وإغالق اإلطار.  اإلعدادات لحفظ (موافق) OK انقر 6

DVD وأقراص CD نسخ أقراص
.DVD أقراص أو CD أقراص إنشاء بكافة قوانین النسخ والطبع عند االلتزام من تأكد مالحظة:

أو DVD+/-RW أقراص محرك أو CD-RW المزودة بمحرك أقراص مضغوطة الكمبیوتر بأجهزة الجزء هذا یختص
(كومبو). CD-RW/DVD أقراص محرك

للبلد. تبًعا Dell شركة من المقدمة DVD أقراص CD أو أقراص محركات أنواع تختلف مالحظة:



 49 المتعددة الوسائط استخدام

Sonic أیًضا استخدام یمكنك .DVD قرص أو CD قرص من مطابقة نسخة عمل كیفیة اإلرشادات التالیة توضح
أو لدیك الكمبیوتر على المخزنة الصوت ملفات من للموسیقى CD أقراص إنشاء مثل أخرى، أغراض في DigitalMedia

االستفهام عالمة رمز فوق انقر ثم Sonic DigitalMedia افتح التعلیمات، على لالطالع المهمة. للبیانات احتیاطیة ُنسخ عمل
اإلطار. من الیمنى العلویة الزاویة في

DVD قرص أو CD قرص نسخ كیفیة
CD- مشغل أقراص لدیك كان إذا .DVD وسائط على الكتابة (كومبو) CD-RW/DVD أقرص لمحركات یمكن ال  مالحظة:
موقع الویب على Sonic دعم موقع على المتوفرة البرامج حزم افحص التسجیل، في مشكالت (كومبو) وواجهتك RW/DVD

.www.sonic.com

DVD+/-و DVD+/-R وسائط على الكتابة Dell كمبیوتر أجهزة على للكتابة والمركبة القابلة DVD أقراص لمحركات یمكن
وقد DVD-R DL أو DVD-RAM وسائط على یمكنها الكتابة ال لكن و وقراءتها الطبقة) وDVD+R DL (مزدوج RW

تتمكن من قراءتها. ال

.Sonic DigitalMedia باستخدام نسخها یمكن وال النسخ بحقوق التجاریة محمیة DVD أقراص معظم تكون مالحظة:
 Digital Media Projects ßSonic ß(البرامج) Programs باإلشارة إلى ثم قم (ابدأ)، Start الزر انقر 1

(نسخ). Copy فوق انقر ثم ،(DigitalMedia مشروعات)
قرص).  Disc (نسخ Copy انقر و (نسخ) Copy التبویب عالمة من 2 

:DVD قرص قرص CD أو لنسخ 3 

Disc زر انقر ثم صحیحة اإلعدادات أن من و تأكد DVD واحد أقراص أو CD أقراص لدیك محرك كان إذا l

مؤقت مجلد إلى البیانات ینسخ ثم المصدر DVD قرص أو CD قرص بقراءة الكمبیوتر یقوم قرص). (نسخ Copy
فارغ في DVD أو قرص CD قرص بإدخال قم مطالبتك، تتم لدیك.عندما الثابت بجهاز الكمبیوتر على القرص

(موافق). OK انقر األقراص ثم محرك

أو CD قرص بإدخال قمت األقراص الذي أقراص DVD ، حدد محرك أو CD محركي أقراص إذا كان لدیك l

CD من قرص البیانات بنسخ الكمبیوتر یقوم القرص). (نسخ Disc Copy زر انقر ثم به قرص DVD المصدر
الفارغ. DVD قرص أو CD إلى قرص المصدر DVD قرص أو

إنشائه تم الذي DVD قرص أو CD قرص یتم إخراج DVD المصدر، قرص أو CD قرص نسخ من االنتهاء بمجرد
آلًیا.

DVD الفارغة وأقراص CD استخدام أقراص
یمكن بینما السرعة) عالیة CD-RW (متضمًنا فقط CD أقراص تسجیل وسائط على الكتابة CD-RW أقراص لمحركات یمكن

.DVD وأقراص CD أقراص من كل تسجیل وسائط الكتابة على للكتابة، القابلة DVD أقراص لمحركات

ال یمكنك CD-R إنشاء قرص بعد دائم. بشكل البیانات ملفات تخزین أو الموسیقى لتسجیل CD-R الفارغة أقراص استخدم
CD-RW أقراص استخدام المعلومات). من مزید على لالطالع Sonic وثائق أخرى (راجع مرة القرص هذا على الكتابة

.CD أقراص على تحدیثها أو كتابتها إعادة أو البیانات مسح أو CD أقراص لكتابة الفارغة

،DVD+/-R قرص إنشاء بعد دائم. الحجم بشكل كبیرة المعلومات الفارغة لتخزین DVD+/-R أقراص استخدام یمكن
إنشاء عملیة من األخیرة أثناء المرحلة أو "إغالقه" القرص "إنهاء" تم وذلك إذا أخرى مرة القرص هذا على الكتابة یمكنك ال

هذا القرص تحدیثها على أو كتابتها إعادة أو المعلومات لمسح تخطط كنت إذا الفارغة DVD+/-RW القرص. استخدام أقراص
فیما بعد.
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للكتابة  CD القابلة أقراص  محركات

الوسائط الكتابةالكتابةالقراءةنوع إعادة قابلیة
CD-Rالنعمنعم

CD-RWنعمنعمنعم

للكتابة  القابلة DVD أقراص  محركات

الوسائط الكتابةالكتابةالقراءةنوع إعادة قابلیة
CD-Rالنعمنعم

CD-RWنعمنعمنعم
DVD+Rالنعمنعم
DVD-Rالنعمنعم

DVD+RWنعمنعمنعم
DVD-RWنعمنعمنعم

DVD+R DLالنعمنعم
DVD-R DLالالمحتمل
DVD-RAMالالمحتمل

مفیدة تلمیحات
CD- قرص أو CD-R قرص على الملفات وإسقاط لسحب Microsoft® Windows® Explorer برنامج استخدم l

.DigitalMedia مشروع وفتح Sonic DigitalMedia برنامج تشغیل بدء بعد فقط RW

 CD-RW أقراص تعمل ال العادیة. أجهزة اإلستریو ترید تشغیلها على CD التي إلنشاء أقراص CD-R استخدم أقراص l

السیارة. أو بالمنزل الخاصة اإلستریو معظم أجهزة في

.Sonic DigitalMedia باستخدام للصوت DVD أقراص إنشاء یمكنك ال l

 .MP3 برنامج بها الكمبیوتر المثبت أجهزة مشغالت MP3 فقط أو للموسیقى في MP3 ملفات تشغیل یمكن l 

المتوفرة.  DVD تنسیقات كافة المنزلیة المسارح أنظمة في والمستخدمة تجارًیا المتاحة DVD تدعم مشغالت ال قد l

بجهة الصنع. أو اتصل DVD بمشغل المرفقة الوثائق راجع ،DVD مشغل یدعمها التي قائمة بالتنسیقات للحصول على

 650 ملف بحجم بنسخ ال تقم المثال، سبیل على لها، سعة أقصى على CD-RW أو CD-R أقراص بإنشاء تقم l ال

12 بمقدار مساحة فارغة إلى CD-RW األقراص محرك یحتاج میجابایت. 650 بحجم فارغ CD قرص على میجابایت
التسجیل. میجابایت إلنهاء

 .CD أقراص تسجیل أسالیب على معتاًدا تصبح حتى CD أقراص تسجیل على للتدریب فارغ CD-RW قرص استخدم l 

استخدام یمكنك أیًضا أخرى. مرة المحاولة وإعادة CD-RW قرص من البیانات مسح یمكنك أیة أخطاء، ارتكبت إذا
CD-R قرص على دائم بشكل المشروع تسجیل قبل الموسیقى ملفات مشروعات فارغة الختبار CD-RW أقراص

فارغ.

معلومات إضافیة. على لالطالع www.sonic.com الویب على Sonic شركة موقع راجع l
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استخدام البطاقات 
ExpressCard بطاقات

ترتقي بطاقات ExpressCard بتقنیة بطاقات PC Card لتقدم وسیلة سریعة ومالئمة إلضافة كل من الذاكرة واتصاالت 
الشبكات السلكیة والالسلكیة (متضمنًة اتصاالت شبكة المحمول ذات النطاق الترددي العریض [والتي ُتعرف أیًضا باسم 

WWAN]) والوسائط المتعددة، وخصائص األمان إلى الكمبیوتر لدیك. 

.ExpressCard راجع "الموصفات" صفحة 135 لالطالع على مزید من المعلومات حول بطاقات

 مالحظة: ال تمثل بطاقة ExpressCard جهازًا یمكن التمهید (بدء التشغیل) منه.

بطاقات ExpressCard الفارغة
یأتي الكمبیوتر مزوًدا بشریحة بالستیكیة فارغة مركبة في فتحة بطاقة ExpressCard. وتحمي تلك البطاقات الفارغة 

 ExpressCard الفتحات من الغبار وغیره من الجزیئات. احتفظ بالشریحة الفارغة الستخدامها عندما ال تكون هناك بطاقة
مركبة في الفتحة؛ وقد ال تالئم البطاقات الفارغة من أجهزة كمبیوتر أخرى جهاز الكمبیوتر لدیك.

إلخراج البطاقة الفارغة و راجع "إخراج بطاقة ExpressCard أو بطاقة فارغة" صفحة 52.

ExpressCard تركیب بطاقة
یمكنك تركیب بطاقة ExpressCard في الكمبیوتر أثناء تشغیله. حیث یكتشف الكمبیوتر وجودها آلیًا.

عادًة ما یتم تمییز بطاقات ExpressCard برمز (مثل مثلث أو سهم) أو عالمة لبیان الطرف المفروض إدخاله في الفتحة. 
إن البطاقات ممیزة للوقایة من تركیبها بشكل غیر صحیح. إذا لم یكن اتجاه البطاقة واضحًا، راجع وثائق المنتج المصاحبة 

للبطاقة. 

 تنبیه: قبل أن تبدأ تنفیذ أي من الخطوات الواردة في هذا القسم، یرجى اتباع تعلیمات األمان الموجودة في دلیل معلومات 
المنتج.
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:ExpressCard بطاقة لتركیب
البطاقة.  قبل إدخال "اإلدخال" وضع في إلغالقه القفل یحتاج وقد ألعلى. مواجها الجانب العلوي جعل البطاقة مع امسك 1

التوصیل.  فتحة في تمامًا تستقر حتى الفتحة في البطاقة بدفع قم 2 

أخرى. مرة ثم حاول البطاقة اتجاه من أوًال تحقق الدخول. على البطاقة فال تجبر بالغة واجهت مقاومة إذا

1

1ExpressCard

التهیئة أرشدك برنامج تلقائًیا. إذا للجهاز التشغیل المناسب بتحمیل برنامج ویقوم ExpressCard بطاقة الكمبیوتر على یتعرف
.ExpressCard ببطاقة المرفق القرص المضغوط أو المرن القرص استخدم بجهة الصنع، الخاصة التشغیل برامج تحمیل إلى

أو بطاقة فارغة ExpressCard إخراج بطاقة
معلومات المنتج. دلیل في الموجودة األمان تعلیمات اتباع یرجى القسم، هذا في الواردة من الخطوات أي أن تبدأ تنفیذ قبل تنبیه:
قبل العمل عن وإیقافها بطاقة لتحدید المهام) شریط الرمز الموجود على (انقر ExpressCard تهیئة أداة استخدم إشعار:

البیانات. تفقد فقد للتهیئة، المساعدة األداة في البطاقة عمل بإیقاف تقم لم إذا الكمبیوتر. من إخراجها

مرتین: مرة القفل علیك ضغط یجب األقفال، أنواع لبعض وبالنسبة الفارغة. البطاقة أو البطاقة العادیة بإخراج القفل وقم اضغط
البطاقة. إلخراج والثانیة القفل إلخراج
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الفتحات الفارغة البطاقات تلك وتحمي في الفتحة. ExpressCard بطاقة عدم تركیب حالة في الستخدامها الفارغة البطاقة احفظ
الجزیئات. من وغیره الغبار من

2

1

التحریر1 2ExpressCardزر

الوسائط ذاكرة بطاقات
والموسیقى الرقمیة الصور الفوتوغرافیة وتبادل لعرض سریعة ومالئمة 1 طریقة في 3 الوسائط ذاكرة قارئ بطاقة یوفر

الوسائط. ذاكرة بطاقة على المخزنة الفیدیو ومقاطع

منه. التمهید یمكن ال ذاكرة الوسائط جهاًزا بطاقة تمثل مالحظة:
SDIO الوسائط ذاكرة وبطاقات Secure Digital (SD) بطاقة بقراءة 1 في 3 الوسائط ذاكرة بطاقة قارئ یقوم

.MultiMediaCard (MMC)و

الوسائط ذاكرة بطاقة تركیب
آلیًا. وجودها یكتشف الكمبیوتر حیث تشغیله. أثناء الكمبیوتر في ذاكرة الوسائط بطاقة تركیب یمكنك

إن الفتحة. في إدخاله المفروض الطرف لبیان عالمة (مثل مثلث أو سهم) أو برمز الوسائط ذاكرة بطاقات تمییز یتم ما عادًة
للبطاقة. المصاحبة وثائق المنتج راجع واضحًا، اتجاه البطاقة یكن إذا لم صحیح. غیر بشكل من تركیبها للوقایة ممیزة البطاقات

معلومات المنتج. دلیل في الموجودة األمان تعلیمات اتباع یرجى القسم، هذا في الواردة من الخطوات أي أن تبدأ تنفیذ قبل تنبیه:
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الوسائط: ذاكرة بطاقة لتركیب
ألعلى.  مواجها العلوي الجانب جعل مع البطاقة امسك 1 

التوصیل.  فتحة في تمامًا تستقر حتى الفتحة في البطاقة بدفع قم 2 

أخرى. مرة ثم حاول البطاقة اتجاه من أوًال تحقق الدخول. على البطاقة فال تجبر بالغة واجهت مقاومة إذا

2

1

الوسائط1 ذاكرة بطاقة الوسائط2فتحة ذاكرة بطاقة

إلى التهیئة إذا أرشدك برنامج للجهاز تلقائًیا. المناسب التشغیل برنامج بتحمیل الوسائط ویقوم على بطاقة ذاكرة الكمبیوتر یتعرف
ممكًنا. كان إذا الوسائط، المضغوط المرفق ببطاقة ذاكرة بجهة الصنع، استخدم القرص الخاصة التشغیل برامج تحمیل

الوسائط ذاكرة بطاقة إخراج
معلومات المنتج. دلیل في الموجودة األمان تعلیمات اتباع یرجى القسم، هذا في الواردة من الخطوات أي أن تبدأ تنفیذ قبل تنبیه:

قبل العمل عن وإیقافها بطاقة لتحدید المهام) شریط الموجود على (انقر الرمز الوسائط ذاكرة بطاقة تهیئة أداة استخدم إشعار:
تفقد البیانات. فقد المساعدة للتهیئة، في األداة عمل البطاقة بإیقاف تقم لم إذا الكمبیوتر. من إخراجها

بإزالتها. قم جزئًیا ثم إخراجها یتم بحیث البطاقة قارئ من البطاقة لتحریرها على اضغط
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55  إعداد الشبكة

إعداد الشبكة
التوصیل الفعلي بإحدى الشبكات أو بمودم لنطاق التردد العریض

قبل أن تقوم بتوصیل الكمبیوتر بإحدى الشبكات غیر الالسلكیة، یجب أن یكون هناك محّول شبكة قد تم تركیبه، مع توصیل 
كبل شبكة.

لتوصیل كبل شبكة بالكمبیوتر:

 1 قم بتوصیل كبل الشبكة بفتحة توصیل محول الشبكة والموجودة في ظهر الكمبیوتر. 

 مالحظة: أدخل موصل الكبل حتى تسمع صوت التثبیت، ثم اجذب الكابل برفق للتحقق من أنه مثبت بإحكام.
 2 قم بتوصیل الطرف اآلخر من كبل الشبكة بجهاز توصیل الشبكة أو بفتحة توصیل الشبكة على الحائط. 

 إشعار: ال تستخدم كبل شبكة به موصل حائطي للهاتف. 
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الشبكة إعداد معالج
أو الملفات مشاركة عملیة توجیهك خالل یتولى وهو إلعداد الشبكة، ®Microsoft معالج Windows® XP نظام التشغیل یوفر

صغیر. مكتب أو المنزل في الكمبیوتر أجهزة بین اإلنترنت توصیل الطابعات، أو في
 Communication ß(ملحقات) Accessories ß(البرامج) Programs إلى وأشر (ابدأ)، Start الزر انقر 1 

إعداد الشبكة). (معالج Network Setup Wizard انقر ثم ، (اتصاالت)
الترحیب.  شاشة في (التالي) Next انقر 2 

الشبكة).  إنشاء (قائمة تدقیق Checklist for creating a network انقر 3 

(هذا This computer connects directly to the Internet المسمى التوصیل یؤدي اختیار أسلوب مالحظة:
التشغیل Service بنظام Pack 2 (SP2) الخدم المدمج بحزمة جدار الحمایة تنشیط إلى مباشرة باإلنترنت) یتصل الكمبیوتر

.Windows XP

التدقیق.  قائمة باستكمال قم 4 

الشاشة.  على المبینة الشبكة واتبع التعلیمات إعداد معالج إلى ارجع 5 

(WLAN) النطاق محلیة الالسلكیة الشبكة
الهواء موجات عبر البعض تتصل مع بعضها والتي المتصلة الكمبیوتر أجهزة من النطاق هي مجموعة محلیة الشبكة الالسلكیة
- یسمى السلكي جهاز اتصال یقوم (WLAN) النطاق الالسلكیة محلیة في الشبكة كمبیوتر. بكل المتصل كبل الشبكة بدًال من

یتم االتصال بین الشبكة. الوصول إلى ویتیح على الشبكة الكمبیوتر باالتصال بأجهزة - الالسلكي التوجیه جهاز أو الوصول نقطة
بكل منها الخاص من الهوائي البیانات بث طریق عن الالسلكیة الشبكة وبطاقة الالسلكي التوجیه وجهاز الوصول نقطة من كل

الهواء. موجات عبر

النطاق محلیة السلكیة شبكة باستخدام االتصال إنشاء متطلبات
إلى: تحتاج سوف النطاق، محلیة السلكیة شبكة إلعداد

(DSL نظام أو الكبل نظام (مثل (ذي نطاق تردد عریض) باإلنترنت السرعة اتصال فائق l

جید بشكل ویعمل تم توصیله ترددي عریض نطاق ذو مودم l 

وصول نقطة أو السلكي توجیه جهاز l

النطاق. الالسلكیة محلیة بالشبكة توصیله ترید كمبیوتر لكل السلكیة شبكة بطاقة l

 (RJ-45) من النوع شبكة به موصل شبكة كبل l 

لدیك الالسلكیة الشبكة فحص بطاقة
بطاقة وجود من وللتأكد شراء الكمبیوتر. عند باختیاره قمت لما وفقًا وذلك التهیئات متنوعة من مجموعة على الكمبیوتر یحتوي

التالیة: األسالیب من أي اتباع یمكنك البطاقة، هذه نوع وتحدید الكمبیوتر، في السلكیة شبكة

بـ) (اتصال Connect To والخیار (ابدأ) Start الزر l 

تأكید الطلب الخاص بك l 
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بـ) Connect (اتصال To والخیار Start (ابدأ) الزر
(ابدأ).  Start الزر انقر 1 

كل االتصاالت).  Show (عرض all connections انقر ثم بـ)، (اتصال Connect To إلى أشر 2

LAN or High-Speed البند تحت السلكیة) شبكة (اتصال Wireless Network Connection الخیار یظهر لم إذا
السلكیة. شبكة بطاقة لدیك یكون فقد ال السرعة)، فائق النطاق أو إنترنت محلیة (شبكة Internet

السلكیة. شبكة بطاقة لدیك أن یعني فهذا السلكیة)، شبكة (اتصال Wireless Network Connection ظهر الخیار إذا
الالسلكیة: الشبكة بطاقة حول تفصیلیة معلومات لعرض

السلكیة).  شبكة (اتصال Wireless Network Connection على األیمن الماوس بزر انقر 1

Wireless (خصائص  Network Connection Properties اإلطار یظهر (خصائص). Properties انقر 2
(عام). General الالسلكیة في عالمة التبویب الشبكة بطاقة مودیل ورقم اسم من كل یوجد الالسلكیة). اتصال الشبكة

اتصاالت عرض تقلیدیة)، یمكنك (بدایة Classic Start القائمة خیار على لدیك الكمبیوتر جهاز حالة ضبط في مالحظة:
Network Connections إلى اإلشارة ثم (إعدادات) و Settings إلى اإلشارة ثم (ابدأ)، Start الزر على بالنقر الشبكة

لدیك یكون ال فقد السلكیة)، شبكة (اتصال Wireless Network Connection الخیار یظهر لم إذا (اتصاالت الشبكة).
السلكیة. شبكة بطاقة

تأكید الطلب
الكمبیوتر. مع إلیك شحنها التي تم والبرامج األجهزة یوضح الكمبیوتر، على الحصول طلبت عندما استلمته الذي الطلب تأكید إن

النطاق محلیة السلكیة جدیدة إعداد شبكة

عریض نطاق ترددي ذي ومودم السلكي توجیه جهاز توصیل
ذي  بالمودم االتصال الخاصة متطلبات حول معلومات على للحصول (ISP) تتبعه الذي اإلنترنت خدمة بمزود اتصل 1

العریض لدیك. النطاق الترددي
إعداد  تحاول قبل أن وذلك العریض، الترددي النطاق ذي المودم خالل من لدیك باإلنترنت سلكي اتصال من وجود تحقق 2

.55 صفحة العریض" التردد لنطاق بمودم أو الشبكات بإحدى الفعلي "التوصیل راجع باإلنترنت. السلكي اتصال
شحنه إلیك  تم بك قد الخاص الالسلكي التوجیه جهاز یكون قد الالسلكي. التوجیه لجهاز ضروریة برامج أیة بتثبیت قم 3

وخطوات الخاصة بكیفیة التثبیت المعلومات على األقراص هذه مثل تحتوي التثبیت. بعملیة خاص CD قرص ومعه
الصنع. جهة لتعلیمات تبعًا الالزمة البرامج بتثبیت قم وإصالحها. األعطال اكتشاف

في  السلكیة بصورة تعمل أخرى كمبیوتر أجهزة أیة (ابدأ) وكذلك إیقاف Start قائمة من الكمبیوتر تشغیل بإیقاف 4 قم
المحیطة. المنطقة

الكهربائي.  التیار مأخذ من الترددي العریض بمودم النطاق الخاص الطاقة كبل بفصل قم 5 

والمودم.  الكمبیوتر من الشبكة كبل بفصل قم 6 

الشبكة. إعداد في مواصلة العمل قبل العریض، الترددي النطاق مودم فصل بعد دقائق على األقل 5 انتظر لمدة مالحظة:
التوجیه.  إلى جهاز التیار وصول للتحقق من عدم وذلك الالسلكي، التوجیه جهاز من المتردد التیار محول كبل بفصل قم 7 

تم  والذي العریض التردي النطاق مودم والموجودة على (RJ-45) النوع الشبكة من توصیل فتحة في الشبكة كبل أدخل 8 
عنه. التیار فصل
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على جهاز  والموجودة (RJ-45) النوع من اإلنترنت شبكة توصیل فتحة في الشبكة كبل من اآلخر الطرف بتوصیل قم 9
عنه. التیار تم فصل الالسلكي الذي التوجیه

یصل  الذي الشبكة العریض سوى كابل الترددي النطاق بمودم USB أو كابالت كبالت شبكة أیة توصیل عدم من تحقق 10
الالسلكي. التوجیه وجهاز المودم بین

االتصال. في محتمل فشل أي حدوث دون للحیلولة بالترتیب الموضح بأسفل، وذلك تشغیل المعدات الالسلكیة أعد مالحظة:
دقیقتین، انتقل  بعد المودم. أداء یستقر حتى على األقل دقیقتین لمدة ثم انتظر فقط العریض الترددي مودم النطاق بتشغیل قم 11

.12 الخطوة إلى

إلى  انتقل دقیقتین، بعد الجهاز. أداء یستقر حتى األقل على دقیقتین لمدة انتظر الالسلكي ثم التوجیه جهاز بتشغیل قم 12
.13 الخطوة

التحمیل.  عملیة تكتمل حتى وانتظر الكمبیوتر بتشغیل قم 13 

الجهاز: والخاصة بإعداد التالیة الخطوات لتنفیذ وذلك الالسلكي، التوجیه المنتج المرفقة بجهاز وثائق راجع 14

لدیك. التوجیه الالسلكي الكمبیوتر وجهاز اتصال بین إقامة l

الترددي العریض. النطاق ذي التوجیه بجهاز لیتصل الالسلكي التوجیه جهاز تهیئة l

معرف بث جهاز التوجیه هو السم التقني المصطلح لدیك. الالسلكي التوجیه الخاص بجهاز البث اسم على التعرف l

الشبكة. اسم أو (SSID) الخدمة تحدید

بشبكة  راجع "االتصال الالسلكیة. االتصال بالشبكة حتى یمكنك الالسلكیة بطاقة الشبكة بتهیئة ضروریًا، قم ذلك كان ما إذا 15
.58 صفحة النطاق" محلیة السلكیة

النطاق محلیة السلكیة بشبكة االتصال
"الشبكة الالسلكیة في الواردة اإلرشادات اتباع من تحقق النطاق، محلیة الالسلكیة بإحدى الشبكات بالتوصیل تقوم أن قبل مالحظة:

.56 صفحة "(WLAN) النطاق محلیة

وتفاصیل التهیئة الشبكات أسماء ألن وذلك السلكیة، تقنیة خالل لالتصال بشبكة من العامة الالزمة الخطوات القسم هذا یقدم
كیفیة حول المعلومات من مزید على لالطالع 56 صفحة "(WLAN) النطاق محلیة الالسلكیة "الشبكة راجع بالتنوع. تتصف

محلیة النطاق. السلكیة بشبكة الكمبیوتر لتوصیل التحضیر

بالفعل. مثبتة البرمجیات وتكون بالشبكة، توصیلها لیتم معینة تشغیل وبرامج برمجیات الالسلكیة الشبكة بطاقة تتطلب

الشبكة ببطاقة الخاص المستخدم دلیل في الواردة التعلیمات اتباع یمكنك للتلف، أو لإلزالة البرنامج تعرض إذا ما مالحظة:
للشركة التابع الدعم موقع النوع في هذا عن ابحث ثم لدیك، الكمبیوتر في المثبتة الالسلكیة الشبكة بطاقة نوع من تحقق الالسلكیة.

في المثبتة الالسلكیة الشبكة بطاقة نوع حول مزید من المعلومات على لالطالع .support.dell.com على العنوان Dell
.56 صفحة لدیك" الالسلكیة الشبكة بطاقة "فحص راجع لدیك، الكمبیوتر

الالسلكیة الشبكة أجهزة مدیر تحدید
لدیك: الكمبیوتر على المثبتة للبرامج وفقًا وذلك لدیك، أجهزة الشبكة إدارة المختلفة الالسلكیة التهیئة من أدوات یمكن للعدید

الالسلكیة الشبكة بطاقة تهیئة أداة l

Windows XP التشغیل نظام l 
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لدیك: الالسلكیة الشبكة بطاقة التي تقوم بإدارة الالسلكیة التهیئة أداة لتحدید
التحكم).  (لوحة Control Panel انقر ثم (إعدادات) Settings وأشر إلى (ابدأ) Start الزر انقر 1 

الشبكة).  (اتصاالت Network Connections على مزدوجًا نقرًا انقر 2 
 View انقر ثم السلكیة)، شبكة (اتصال Wireless Network Connection الرمز على األیمن بزر الماوس انقر 3

المتاحة). االتصال الالسلكي شبكات (عرض Available Wireless Networks
Windows cannot configure الرسالة السلكیة) شبكة (اختر Choose a wireless network اإلطار أوضح إذا

تقوم التي هي الالسلكیة بطاقة الشبكة تهیئة أداة فإن تهیئة هذا االتصال)، یستطیع ال Windows (نظام this connection
الالسلكیة. الشبكة بطاقة بإدارة

Click an item in the list below البند السلكیة) شبكة (اختر Choose a wireless network اإلطار أوضح إذا
بأسفل القائمة في بند (انقر أي to connect to a wireless network in range or to get more information
الذي هو Windows XP التشغیل نظام فإن من المعلومات)، على المزید للتعرف أو محدد نطاق في السلكیة لالتصال بشبكة

. الالسلكیة بطاقة الشبكة بإدارة یقوم
بالشبكة الخاصة راجع وثائق المنتج لدیك، الكمبیوتر على المثبتة الالسلكیة التهیئة حول أداة محددة أیة معلومات على للتعرف

للتعلیمات والدعم). Windows (مركز Windows Help and Support Center الالسلكیة في
والدعم): Windows للتعلیمات (مركز Windows Help and Support Center إلى للوصول

والدعم).  (التعلیمات Help and Support وانقر (ابدأ) Start الزر انقر 1 
Dell (أدلة  User and System Guides انقر و التعلیمات) موضوع (اختر Pick a Help topic تحت البند 2 

.(Dell من والمستخدم النظام
الالسلكیة.  الشبكة ببطاقة المنتج الخاصة وثائق اختر (أدلة الجهاز)، Device Guides البند في 3 

النطاق محلیة بالشبكة الالسلكیة االتصال إتمام
منبثقة رسالة تظهر المحیط، النطاق في علیها) للعمل الكمبیوتر تهیئة یتم (لم شبكة على التعرف ویتم الكمبیوتر تشغیل عند

.(Windows في نظام المكتب سطح من السفلي األیمن (في الركن منطقة اإلعالم في الرمز من بالقرب
الشاشة. على تظهر األداة والتي عن الصادرة التوجیهیة الرسائل في الواردة اإلرشادات اتبع

الكمبیوتر بأن تخطرك أخرى منبثقة رسالة تظهر سوف باختیارها، قمت بشبكة السلكیة لالتصال أن تتم تهیئة الكمبیوتر بمجرد
الشبكة. بهذه متصل

سوف باختیارها، قمت التي الالسلكیة والخاص بالشبكة المحیط النطاق داخل أي وقت في للكمبیوتر بتسجیل الدخول تقوم وحینما
الالسلكیة. بهذه الشبكة باتصالك الرسالة المنبثقة نفس تخطرك

الالسلكي (الوصول WPA أو الالسلكي) (بروتوكول التشفیر WEP مفتاح یجب إدخال آمنة، شبكة باختیار قمت إذا مالحظة:
Dell شركة بمقدور لیس وبالتالي فقط، هذه الشبكة على مقتصرة الشبكة إعدادات أمان تكون ذلك. منك ُیطلب عندما المحمي)،

بهذه المعلومات. تزویدك
االتصال بالشبكة. لیتم كاملة دقیقة حتى لدیك الكمبیوتر یستغرق مالحظة: قد

الالسلكیة الشبكة بطاقة وإیقاف تشغیل
النطاق السلكیة محلیة بإنشاء شبكة لدیك كافة المكونات الخاصة أن السلكیة، تأكد من بشبكة االتصال من تتمكن لم إذا مالحظة:

بطاقة الشبكة تمكین من ثم تحقق و (56 صفحة محلیة النطاق" السلكیة شبكة االتصال باستخدام إنشاء "متطلبات راجع ،(WLAN)
.<Fn><F2> لدیك بالضغط على الالسلكیة

المفاتیح تركیبة ضغط من خالل لدیك الكمبیوتر لجهاز بالشبكة الالسلكي وظیفة االتصال تشغیل وإیقاف تشغیل یمكنك
وظیفة إیقاف تشغیل في حالة لتعطیلها. <Fn><F2> اضغط بالشبكة، الالسلكي االتصال وظیفة تشغیل حالة في .<Fn><F2>

لتمكینها. <Fn><F2> اضغط بالشبكة، الالسلكي االتصال
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61  تأمین الجهاز

تأمین الجهاز
قفل كبل األمان

 مالحظة: ال یأتي الكمبیوتر مزوًدا بقفل كبل األمان.
یمثل قفل كبل األمان جهازًا للحمایة ضد السرقة متوافرًا في األسواق. الستخدام القفل، قم بتركیبه في فتحة كبل األمان 

الموجودة على كمبیوتر ™Dell. لالطالع على المزید من المعلومات، انظر التعلیمات المرفقة مع هذا الجهاز.

 إشعار: قبل قیامك بشراء أحد أجهزة الحمایة ضد السرقة تأكد من أنه سیناسب فتحة كبل األمان في الكمبیوتر لدیك. 

كلمات المرور
تحمي كلمات المرور من الوصول غیر المخول إلى جهاز الكمبیوتر الخاص بك. عندما تبدأ تشغیل الجهاز، یجب أن تحدد 
كلمة مرور أساسیة عندما ُیطلب منك ذلك. إذا لم تقم بإدخال كلمة المرور خالل دقیقتین، یعود الكمبیوتر إلى حالة التشغیل 

السابقة.

یجب عن استخدام كلمات المرور االلتزام باإلرشادات التالیة:

 l حدد كلمات المرور التي یمكنك تذكرها، لكن یجب أال تكون سهلة للغایة حتى ال یمكن لآلخرین تخمینها. فال تستخدم 

مثًال أسماء أفراد األسرة أو الحیوانات األلیفة التي تربیها ككلمات مرور.
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آمن. في مكان محفوظة أنها أن تتأكد فیحب إال أنه إذا قمت بتدوینها، بك. المرور الخاصة كلمة تقوم بتدوین أال یستحسن l

اآلخرین. األشخاص مع بك الخاصة المرور كلمة تشارك ال l

كلمة المرور. كتابة أثناء لك اآلخرین مراقبة عدم من تأكد l

لیست أنها الصلب لدیك، إال القرص أو الكمبیوتر على الموجودة للبیانات األمان من أعلى مستوى المرور كلمات إشعار: تقدم
مثل وذلك وقم باستخدامها، الحمایة من إضافیة أنواع على احصل األمان، من المزید إلى تحتاج كنت إذا بها. العبث من تمامَا محمیة

التشفیر. المزودة بخصائص (Mini-Card بطاقات (أو ExpressCard أو البیانات، تشفیر برامج الذكیة، أو البطاقات

Control (لوحة Panel من المستخدمین) (حسابات User Accounts إلى بالوصول قم تغییرها، أو إلضافة كلمات المرور
التحكم).

لمزید من .(113 صفحة "Dell بشركة (راجع "االتصال Dell بشركة بك، اتصل الخاصة المرور كلمات من نسیت أًیا إذا
شخص الكمبیوتر یقتصر على استخدام لضمان أن Dell إثبات شخصیتك شركة الفني في الدعم فریق الحمایة، سیطلب منك

له. مصرح

الكمبیوتر تتبع برنامج
شرائه ویمكن البرنامج اختیارًیا هذا یعتبر للسرقة. تعرض إذا ضاع أو الكمبیوتر مكان تحدید تتبع الكمبیوتر برنامج لك یتیح قد

األمان هذه خاصیة حول معلومات على للحصول لدیك المبیعات بمندوب االتصال أو یمكنك الكمبیوتر، شراء طلب عند

البلدان. الكمبیوتر في بعض تتبع برنامج ال یتوافر قد مالحظة:
تقدم التي بالشركة االتصال علیك فیجب للسرقة، تعرض أو الكمبیوتر منك وضاع الكمبیوتر تتبع برنامج كان لدیك مالحظة: إذا

المفقود. الكمبیوتر عن لإلبالغ التتبع خدمة

للسرقة تعرضه أو بك الخاص الكمبیوتر فقدان حالة في
وصف  الصیانة في بإدراج رقم وقم المسروق، أو الضائع الكمبیوتر عن لإلبالغ القانون تطبیق بإحدى هیئات l اتصل

قم أمكن وإن تطبیق القانون. هاتف هیئة ورقم اسم وعنوان الرقم مع بتدوین للقضیة وقم تخصیص رقم اطلب الكمبیوتر.
التحقیق. ضابط اسم على بالحصول

في تلك المنطقة. القانون تطبیق بهیئة اتصل للسرقة، تعرض أو فیه الكمبیوتر منك ضاع الذي المكان تعرف مالحظة: إذا كنت
فیها. المنطقة التي تعیش في القانون تطبیق بهیئة فاتصل تكن تعرف المنطقة، لم وإن

الشركة. األمن في بإخطار مكتب فقم الشركات، إحدى الكمبیوتر یخص إذا كان l

واسم  ورقم القضیة، بالكمبیوتر، الخاص الصیانة رقم قّدم المفقود. الكمبیوتر عن لإلبالغ Dell في العمالء بخدمة l اتصل

التحقیق. ضابط اسم بتقدیم أمكن قم وإن الكمبیوتر الضائع. عن بإبالغها قمت القانون التي تطبیق هاتف هیئة ورقم وعنوان

أو ضائع كجهاز بتسجیل الكمبیوتر یقوم وسوف تحت رقم الصیانة، تقریرك بتسجیل Dell العمالء في خدمة مندوب سیقوم
التعرف فسیتم بك، الخاص الصیانة رقم بتقدیم وقام الفنیة المساعدة على للحصول Dell بشركة ما شخص اتصل إذا مسروق.
Dell تقوم وعنوانه. ثم هاتف المتصل رقم على الحصول المندوب یحاول وسوف أو مسروق. ضائع أنه الكمبیوتر على على

الكمبیوتر الضائع. عن بإبالغها التي قمت تطبیق القانون بهیئة باالتصال
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63  حل المشكالت

حل المشكالت
Dell Diagnostics

 تنبیه: قبل أن تبدأ تنفیذ أي من الخطوات الواردة في هذا القسم، یرجى اتباع تعلیمات األمان الموجودة في دلیل معلومات 
المنتج.

Dell Diagnostics متى تستخدم
إذا واجهت مشكلة في الكمبیوتر، قم بإجراء الفحوص المبینة في جزء "مشكالت عدم االستجابة والبرمجیات" صفحة 74 

.Dell قبل االتصال بالمساعدة الفنیة لشركة Dell Diagnostics ثم قم بتشغیل برنامج
یستحسن أن تقوم بطباعة هذه اإلجراءات قبل البدء.

 إشعار: یقتصر عمل برنامج Dell Diagnostics على أجهزة كمبیوتر Dell فقط.
 مالحظة: قد یكون وسیط Drivers and Utilities (برامج التشغیل واألدوات المساعدة) اختیارًیا وغیر مرفق مع 

الكمبیوتر.
ابدأ تشغیل برنامج Dell Diagnostics من القرص الصلب لدیك أو من وسیط Drivers and Utilities (برامج 

التشغیل واألدوات المساعدة).

بدء برنامج Dell Diagnostics من القرص الصلب
یوجد برنامج Dell Diagnostics في قسم مخفي لألدوات المساعدة للتشخیص على القرص الصلب لدیك.

 "Dell راجع "االتصال بشركة .Dell مالحظة: إذا لم یتمكن الكمبیوتر من عرض صورة على الشاشة و اتصل بشركة 
صفحة 113.

 1 قم بإیقاف تشغیل الكمبیوتر. 

 2 قم بتوصیل الكمبیوتر بمأخذ للتیار الكهربائي، إذا لم یكن متصًال بالفعل. 

 3 قم بتشغیل (أو إعادة تشغیل) الكمبیوتر. 

 4 یمكن بدء برنامج التشخیص Diagnostics بإحدى طریقتین: 

 Diagnostics على الفور. حدد <F12> اضغط المفتاح DELL™ ابدأ تشغیل الكمبیوتر. عندما یظهر شعار a
 .<Enter> (التشخیص) من قائمة التمهید ثم اضغط على

 مالحظة: إذا أطلت االنتظار حتى یظهر شعار نظام التشغیل، فاستمر في انتظارك حتى ترى سطح مكتب 
®Microsoft® Windows. قم بعد ذلك بإیقاف تشغیل الكمبیوتر وإعادة المحاولة.

b اضغط مع االستمرار على المفتاح <Fn> أثناء تشغیل النظام. 

 مالحظة: إذا رأیت رسالة تفید بعدم وجود قسم ألداة التشخیص المساعدة، قم بتشغیل Dell Diagnostics من وسیط 
Drivers and Utilities (برامج التشغیل واألدوات المساعدة).
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من مجموعة والذي یشمل بدء التشغیل)، قبل النظام (تقییم Pre-boot System Assessment الكمبیوتر ُیجري
والشاشة. الصلب والقرص المفاتیح ولوحة النظام للوحة المبدئیة االختبارات

تظهر. قد أسئلة على أیة بالرد التقییم قم هذا خالل l

الكمبیوتر، تشغیل وإعادة التنبیه إلیقاف تنبیه. صوت ویصدر العمل عن الكمبیوتر یتوقف اكتشاف عطل، حالة في l

.<r> االختبار اضغط في فشل الذي المكون إلعادة اختبار <y>؛ اضغط التالي للمتابعة إلى االختبار <n>؛ اضغط

بتدوین قم التشغیل)، قبل بدء النظام (تقییم Pre-boot System Assessment من خالل األعطال اكتشاف حالة في l

.Dell بشركة اتصل ثم الخطأ، (رموز) رمز
Booting رسالة تتلقى بنجاح، فإنك التشغیل) بدء قبل النظام (تقییم Pre-boot System Assessment اكتمل إذا

Dell المساعدة األداة قسم تشغیل بدء Dell (یتم اآلن Diagnostic Utility Partition
للمتابعة). مفتاح (اضغط أي Press any key to continue .(Diagnostics

لدیك.  الصلب القرص على المساعدة التشخیص أداة قسم من Dell Diagnostics لبدء مفتاح أي اضغط 5 

المساعدة) واألدوات (برامج التشغیل Drivers and Utilities من وسیط Dell Diagnostics تشغیل
المساعدة).  واألدوات التشغیل Drivers (برامج and Utilities وسیط أدخل 1 

تشغیله.  إعادة ثم الكمبیوتر تشغیل بإیقاف قم 2 

الفور. <F12> على المفتاح اضغط DELL یظهر شعار عندما
ذلك قم بعد .Windows مكتب سطح ترى حتى انتظارك في فاستمر ،Windows شعار یظهر حتى االنتظار إذا أطلت

المحاولة. وإعادة الكمبیوتر تشغیل بإیقاف

تشغیل بدء التالیة، یتم التشغیل بدء مرة فقط. وفي واحدة لمرة التشغیل تتابع بدء بتغییر التالیة تقوم الخطوات مالحظة:
النظام. برنامج إعداد في المحددة األجهزة حسب على الكمبیوتر

IDE (محرك  CD-ROM Device CD/DVD/CD-RW Drive بتمییز التمهید، قم أجهزة قائمة عند ظهور 3 
.<Enter> اضغط ثم (CD/DVD/CD-RW أقراص محرك أو IDE CD-ROM أقراص

واضغط  تظهر التي من القائمة األقراص المضغوطة) محرك من التشغیل (بدء Boot from CD-ROM اختر 4
.<Enter>

للمتابعة.  <Enter> اضغط المضغوط ثم القرص تشغیل قائمة لبدء 1 الرقم اكتب 5 

في  الرقمیة. القائمة من 32 بت) لنظام Dell Diagnostics (تشغیل Run the 32 Bit Dell Diagnostics اختر 6 
الخاص بك. للكمبیوتر المناسب اإلصدار اختر القائمة، في إصدارات ظهور عدة حالة

الذي ترید تشغیله.  االختبار اختر ،Dell Diagnostics لبرنامج الرئیسیة عندما تظهر القائمة 7 
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Dell Diagnostics الرئیسیة لبرنامج القائمة
المطلوب.  الخاص بالخیار الزر انقر الرئیسیة)، (القائمة Main Menu شاشة Dell Diagnostics وظهور تحمیل بعد 1 

الوظیفةالخیار
Express Test
سریع) (اختبار

حتى 10 بین االختبار ما هذا یستغرق ما وعادًة سریعًا لألجهزة. ُیجري اختبارًا
Express (اختبار Test بإجراء قم جانبك. من تدخل أي إلى یحتاج وال دقیقة 20

بسرعة. المشكلة تتبع إمكانیة لزیادة البدایة في سریع)
Extended Test

ممتد) (اختبار
ویحتاج أكثر أو ساعة االختبار هذا یستغرق ما عادًة دقیقًا لألجهزة. ُیجري فحصًا

آلخر. من وقت أسئلة للرد على منك
Custom Test
خاص) (اختبار

تشغیلها. ترید التي االختبارات تحدید ویمكنك جهازًا خاصًا. یختبر

Symptom Tree
األعراض) (قائمة

االختبارات على أحد اختیار لك ویتیح شیوعًا صادفها التي األعراض أكثر یسرد
لدیك. المشكلة أعراض أساس

كود  بتدوین قم للمشكلة. وشرح خطأ تحمل كود ما، فسوف تظهر رسالة المشكالت خالل اختبار إحدى مصادفة تمت 2 إذا
الشاشة. على المبینة التعلیمات واتبع المشكلة وشرح الخطأ

.113 صفحة "Dell بشركة "االتصال راجع .Dell بشركة اتصل و الخطأ حل من تتمكن إذا لم

الدعم قسم یسألك فسوف ،Dell بشركة باالتصال قمت إذا اختبار. شاشة كل أعلى الصیانة الخاص بالكمبیوتر رقم مالحظة: یوجد
عن رقم الصیانة. الفني

انقر  األعراض)، (قائمة Symptom Tree أو خاص) (اختبار Custom Test الخیار من اختبار بإجراء قمت إذا 3
المعلومات. من المزید على وذلك لالطالع التالي الجدول والمبینة في المناسبة التبویب عالمة

التبویب الوظیفةعالمة
(النتائج) Results.مصادفتها تمت خطأ حاالت وأیة االختبار نتائج تعرض
(األخطاء) Errors.للمشكلة وشرحًا وأكواد الخطأ مصادفتها التي تمت الخطأ حاالت تعرض

(تعلیمات) Help.االختبار إجراء تبین متطلبات وقد االختبار تشرح
(تهیئة) Configuration.المحدد للجهاز األجهزة تهیئة تعرض

من األجهزة التهیئة لجمیع على معلومات Dell Diagnostics برنامج یحصل
المعلومات یعرض ثم الداخلیة المتنوعة، واالختبارات والذاكرة النظام إعداد برنامج

قائمة تعرض أال الممكن من الشاشة. من األیسر في اإلطار األجهزة في قائمة
الملحقة األجهزة جمیع أو لدیك، الكمبیوتر على المركبة المكونات األجهزة أسماء

بالكمبیوتر.
(الُمعاِمالت) Parameters.االختبار إعدادات بتغییر وذلك اختیارك حسب االختبار لك تعدیل تتیح



المشكالت حل 66 

 Drivers and Utilities وسیط من Dell Diagnostics برنامج بتشغیل تقوم وكنت االختبارات من االنتهاء عند 4
الوسیط. بإزالة قم المساعدة)، التشغیل واألدوات (برامج

للخروج  (القائمة الرئیسیة). Main Menu شاشة إلى شاشة االختبار والعودة بإغالق االختبارات، قم االنتهاء من عند 5
الرئیسیة). (القائمة Main Menu شاشة بإغالق قم الكمبیوتر، تشغیل وإعادة Dell Diagnostics برنامج من

مشكالت محركات األقراص
معلومات المنتج. دلیل في الموجودة األمان تعلیمات اتباع یرجى القسم، هذا في الواردة من الخطوات أي أن تبدأ تنفیذ قبل تنبیه:

(جهاز My Computer وانقر (ابدأ) Start الزر المحرك — انقر على یتعرف Microsoft® Windows® أن من تأكد
باستخدام كامل بإجراء مسح قم القائمة، في مدرجًا DVD أو CD أقراص أو المرنة محرك األقراص یكن لم إذا الكمبیوتر).

على التعرف من Windows منع للفیروسات یمكن ما أحیانًا وإزالتها. فیروسات وجود عن للكشف الفیروسات مكافحة برنامج
األقراص. محرك

— المحرك اختبر
األصلي. في القرص عیب وجود احتمال على للقضاء DVD أو CD أو مرن بإدخال قرص قم l

الكمبیوتر. وأعد تشغیل التشغیل لبدء قرص مرن بإدخال قم l 

.146 الكمبیوتر" صفحة "تنظیف راجع — نفسه القرص أو األقراص بتنظیف محرك قم

الدوران. محور على المضغوط القرص تثبیت من تأكد

الكبالت توصیالت افحص

.83 صفحة واألجهزة" في البرامج التوافق عدم راجع "مشكالت — األجهزة بین التوافق عدم من حاالت وجود من تحقق

.63 صفحة "Dell Diagnostics" راجع — Dell Diagnostics™ بتشغیل قم

DVDو CD أقراص محرك مشكالت
ضوضاء حدوث یتسبب في وقد عادیًا، السرعة أمرًا عالیة DVD أو CD محركات أقراص في حدوث االهتزاز یمثل مالحظة:

.DVD أو CD قرص في محرك األقراص أو عیب لوجود ال یشیر مما

جمیع تعمل على DVD أقراص كل فلیس األقراص، واختالف تنسیقات العالم مستوى على المناطق الختالف نظرًا مالحظة:
.DVD محركات

CD/DVD-RW محرك على في الكتابة مشكالت
في خطأ ویحدث الكتابة. البیانات عند من منتظمًا دفقًا CD/DVD-RW محرك یتلقى أن — یجب األخرى البرامج بإغالق قم

.CD/DVD-RW إلى قبل الكتابة البرامج جمیع إغالق ب َجرِّ الدفق. هذا مقاطعة حالة

43 صفحة الطاقة" "أوضاع إدارة راجع — CD/DVD-RW قرص إلى الكتابة قبل Windows االنتظار في وضع قم بإیقاف
االنتظار. وضع حول معلومات على لالطالع

.DVD أو CD أقراص تعلیمات لبرنامج إعداد انظر ملفات — أقل سرعة معدل واختیار الكتابة سرعة بتغییر قم



 67 المشكالت حل

األقراص محرك درج من DVD+RW أو DVD CD-RW أو أو CD قرص إخراج علیك تعذر إذا
التشغیل.  إیقاف وضع في الكمبیوتر أن من تأكد 1 

حتى  بقوة المحرك، واضغط من األمامي الجانب على الموجودة فتحة اإلخراج في طرفیه أحد وأدخل ورق مشبك بفرد 2 قم
جزئي. بشكل الدرج إخراج یتم

نهایته.  إلى حتى یصل الدرج برفق بسحب قم 3 

مألوف غیر صریر أو احتكاك صوت سمعت إذا
بتشغیله. الذي تقوم یصدر عن البرنامج ال الصوت أن تأكد من l

مناسب. بشكل إدخاله تم قد القرص أن من تأكد l 

الصلب القرص مشكالت
السماح جرب التشغیل. بدء التشغیل من یمنع نظام الساخن قد األقراص محرك إن — تشغیله بدء یبرد قبل حتى الكمبیوتر اترك

تشغیله. بدء قبل لدرجة حرارة الغرفة للعودة للكمبیوتر

— Check Disk تشغیل
My (جهاز الكمبیوتر).  Computer وانقر (ابدأ) Start الزر انقر 1 

 .(C: المحلي (القرص Local Disk C: على األیمن الماوس بزر انقر 2 

(خصائص).  Properties انقر 3 

(األدوات).  Tools التبویب عالمة انقر 4

(تحقق اآلن).  Check Now وانقر األخطاء)، (تحري Error-checking تحت 5

(الكشف عن القطاعات التالیة ومحاولة استجابتها).  Scan for and attempt recovery of bad sectors انقر 6 

(ابدأ).  Start انقر 7 

واإلنترنت والمودم اإللكتروني البرید مشكالت
معلومات المنتج. دلیل في الموجودة األمان تعلیمات اتباع یرجى القسم، هذا في الواردة من الخطوات أي أن تبدأ تنفیذ قبل تنبیه:

الرقمي. للهاتف بشبكة یكون متصًال عندما المودم یعمل ال فقط. التناظري الهاتف توصیل بفتحة المودم قم بتوصیل مالحظة:
اإللكتروني: البرید ملحقات فتح تعذر إذا — Microsoft Outlook® Express لبرنامج األمان إعدادات من تتحقق

(األمان).  Security انقر ثم (خیارات) Options وانقر (أدوات)، Tools انقر ،Outlook Express برنامج في 1 

التحدید.  بالمرفقات) إللغاء خانة السماح (عدم Do not allow attachments انقر 2 
الهاتف خط توصیل افحص

الهاتف مقبس افحص
الحائط عل الموجود الهاتف بمقبس مباشرًة المودم بتوصیل قم
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— هاتف آخر  استخدم خط

شكل  على رمز أو خضراء بطاقة المقبس على المودم. (توجد الموجود على بالمقبس متصل الهاتف خط أن من تحقق l 

بجواره). المّوصل

یدل على استقراره في مكانه.  المودم في الهاتف خط مّوصل صوت عند إدخال تأكد من سماح l 

الحرارة.  وتبین صوت بالهاتف. وتوصیله المودم عن خط الهاتف بفصل قم l 

أو  زیادة التیار من واٍق أو فاكس جهاز أو الرد التلقائي جهاز - مثل الخط في تشترك أخرى هاتفیة أجهزة كان لدیك إذا l 

تستخدم كنت إذا الحائط. على الهاتف بمقبس مباشرًة المودم وتوصیل األجهزة هذه بتجاوز (سبلتر)، قم الخط فصل وحدة
أقصر. خطًا استخدام جرب أكثر، أو قدم) 10) أمتار 3 بطول خطًا

انقر ثم (البرامج) Programs إلى أشر ثم (ابدأ)، Start الزر انقر — Modem Helper التشخیص برنامج بتشغیل قم
برنامج یتوافر (ال وحلها. المودم الموجودة على الشاشة للتعرف على مشكالت اإلرشادات اتبع .Modem Helper

الكمبیوتر). أجهزة بعض على Modem Helper

— Windows المودم یتصل بنظام أن من تحقق

التحكم).  (لوحة Control Panel انقر ثم (ابدأ) Start الزر انقر 1 

األخرى).  Printers (الطابعات واألجهزة and Other Hardware انقر 2

والمودم).  (خیارات الهاتف Phone and Modem Options انقر 3 

المودم).  (وحدات Modems التبویب عالمة انقر 4 

لدیك.  المودم COM في منفذ انقر 5 

(فحص  Query Modem انقر ثم (التشخیص)، Diagnostics التبویب عالمة انقر (خصائص)، Properties انقر 6
.Windows مع المودم یتصل من أن للتحقق المودم)

سلیم. بشكل یعمل المودم أن ذلك لها، فیعني استجابات األوامر جمیع تلقت إذا
Outlook اإللكتروني البرید برنامج افتح لخدمة اإلنترنت. موفر مشترك لدى من أنك تأكد — متصل باإلنترنت أنك من تأكد
خانة انقر دون اتصال)، (العمل Work Offline بجوار اختیار خانة هناك كانت إذا (ملف). File انقر ومنه ،Express

خدمة اإلنترنت. بموفر اتصل التعلیمات، على للحصول باإلنترنت. واالتصال التحدید إلزالة االختیار
متكرر، بشكل منبثقة إعالنات تتلقى أو أداء الكمبیوتر، من بطء كنت تعاني إذا — التجسس برامج عن بحثًا الكمبیوتر افحص
لمكافحة برنامجًا استخدم التجسس. ببرامج مصابًا یكون قد الكمبیوتر فإن باإلنترنت، في االتصال مشكالت تواجه كنت أو

التجسس. وإزالة برامج الكمبیوتر وذلك لمسح ترقیة) إلى لدیك البرنامج یحتاج التجسس (قد برامج ضد یشمل حمایة الفیروسات
.spyware األساسیة الكلمة عن وابحث support.dell.com بزیارة قم المعلومات، من المزید على لالطالع

رسائل الخطأ
معلومات المنتج. دلیل في الموجودة األمان تعلیمات اتباع یرجى القسم، هذا في الواردة من الخطوات أي أن تبدأ تنفیذ قبل تنبیه:

الرسالة. ظهرت عندما كان یعمل الذي البرنامج أو التشغیل بنظام الخاصة المنتج وثائق راجع واردة هنا، الرسالة تكن لم إذا
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ماوس أو مفتاح التوجیه أو اللمس لوحة عیب في قد یكون هناك الجهاز الثانوي) — في (عیب Auxiliary device failure
برنامج في اإلشارة) (جهاز Pointing Device خیار بتمكین قم الكبل. توصیل من تحقق الخارجي، للماوس خارجي. بالنسبة
"االتصال راجع .Dell بشركة اتصل و استمرت المشكلة إذا .(143 صفحة إعداد النظام" برنامج "استخدام (راجع النظام إعداد

.113 صفحة "Dell بشركة
المسافات في وضع األوامر، هجاء صحة تأكد من — (Bad command or file name) صحیح اسم ملف غیر أو أمر

الصحیح. الملف اسم استخدمت وأنك الصحیح، المكان
األساسیة ذاكرة الكاش في عطل حدث عطل) — عمل ذاكرة الكاش بسبب (تم إیقاف Cache disabled due to failure

.113 صفحة "Dell بشركة "االتصال راجع Dell بشركة اتصل الدقیق. المعالج الداخلیة في
لألوامر المضغوطة األقراص محرك ال یستجیب — (CD محرك في التحكم وحدة في CD (عطل drive controller failure

.66 صفحة األقراص" "مشكالت محرك راجع الكمبیوتر. عن الصادرة
األقراص" محرك "مشكالت راجع البیانات. قراءة من الصلب القرص یتمكن ال — البیانات) في (خطأ Data error

.66 صفحة
على الذاكرة وحدات إحدى في عیب هناك یكون قد — المتاحة) الذاكرة تقلیل (یتم Decreasing available memory
"الذاكرة" راجع األمر. لزم إن باستبدالها وقم الذاكرة وحدات تثبیت أعد موضعها. في سلیم بشكل مستقرة غیر أنها أو األقل

.94 صفحة
القرص اختبارات بإجراء قم الصلب. القرص تهیئة فشلت — (C: القرص تهیئة (تعذرت Disk C: failed initialization

.63 صفحة "Dell Diagnostics" Dell. راجع Diagnostics برنامج في الصلب
قم العمل. متابعة في الحاویة قبل صلب قرص وجود إلى التشغیل یحتاج — جاهز) األقراص غیر (محرك Drive not ready

.92 صفحة الصلب" راجع "القرص الصلب. حاویة القرص في صلب قرص بتركیب
بطاقة على التعرف للكمبیوتر یمكن ال — (PCMCIA بطاقة قراءة في (خطأ Error reading PCMCIA card
.51 صفحة "ExpressCards "بطاقات أخرى. راجع بطاقة جرب البطاقة أو تركیب بإعادة قم .ExpressCard

NVRAM في المسجل حجم الذاكرة — الممتدة) على الذاكرة تغییر (طرأ Extended memory size has changed
و أخرى مرة ظهر الخطأ إذا الكمبیوتر. تشغیل أعد الكمبیوتر. في المثبَّتة الذاكرة یطابق العشوائي) ال للوصول المستقرة (الذاكرة

.113 بشركة Dell" صفحة راجع "االتصال .Dell اتصل بشركة
وضعه یمكن وال جًدا كبیر الجاري نسخه The (الملف file being copied is too large for the destination drive
قرص إلى الملف نسخ جّرب أن القرص ممتلئ. أو یسعه القرص، من أن أكبر الذي تحاول نسخه الملف — الهدف) المحرك على

سعة أكبر. ذا قرصًا استخدم مختلف أو
األحرف الملف على اسم یشتمل یمكن أن (ال A filename cannot contain any of the following characters

الملفات. أسماء تستخدم هذه األحرف في — ال | < > " ? * : / التالیة:)

باستبدالها وقم الذاكرة وحدات أعد تثبیت ذاكرة مفكوكة. وحدة تكون هناك ربما — (A20 بوابة في (عطل Gate A20 failure
.94 صفحة "الذاكرة" راجع األمر. لزم إن

مثل - محددة الرسالة معلومات تلك یتبع ما عادًة األمر. تنفیذ التشغیل لنظام یمكن ال — عام) (عطل General failure
الالزم. اإلجراء اتخذ الطابعة). من الورق (نفد Printer out of paper

نوع على للكمبیوتر التعرف یمكن ال — الصلب) القرص محرك تهیئة في (خطأ Hard-disk drive configuration error
بتمهید قم و ثم (92 صفحة الصلب" "القرص (راجع الصلب القرص وإخراج الكمبیوتر تشغیل بإیقاف األقراص. قم محرك

بإجراء قم الكمبیوتر. تشغیل أعد ثم الصلب، القرص الكمبیوتر، وأعد تركیب تشغیل بإیقاف قم ثم مضغوط. قرص من الكمبیوتر
.(63 صفحة "Dell Diagnostics" راجع) Dell Diagnostics في برنامج الصلب القرص محرك اختبارات
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القرص یستجیب — ال (0 القرص الصلب محرك في التحكم وحدة في (عطل Hard-disk drive controller failure 0
الصلب" صفحة "القرص (راجع الصلب القرص وإخراج الكمبیوتر تشغیل بإیقاف قم الكمبیوتر. عن الصادرة لألوامر الصلب
تشغیل أعد ثم الصلب، القرص تركیب وأعد تشغیل الكمبیوتر، قم بإیقاف ثم مضغوط. قرص من الكمبیوتر بتمهید قم ثم و (92

Dell برنامج في الصلب القرص محرك اختبارات بإجراء قم آخر. محركًا جّرب المشكلة، استمرار حالة في الكمبیوتر.
.(63 صفحة "Dell Diagnostics" (راجع Diagnostics

الكمبیوتر. عن الصادرة لألوامر الصلب القرص یستجیب ال — الصلب) القرص محرك (عطل في Hard-disk drive failure
من الكمبیوتر بتمهید قم ثم و صفحة 92) "القرص الصلب" الصلب (راجع وإخراج القرص الكمبیوتر تشغیل بإیقاف قم

استمرار الكمبیوتر. في حالة تشغیل أعد الصلب، ثم القرص تركیب الكمبیوتر، وأعد تشغیل ثم قم بإیقاف مضغوط. قرص
Dell" (راجع Dell Diagnostics برنامج في الصلب القرص محرك اختبارات بإجراء قم آخر. محركًا جّرب المشكلة،

.(63 صفحة "Diagnostics
الصلب. المحرك في عیب هناك یكون قد الصلب) — القرص محرك في قراءة (عطل Hard-disk drive read failure

من الكمبیوتر بتمهید قم ثم و صفحة 92) "القرص الصلب" الصلب (راجع وإخراج القرص الكمبیوتر تشغیل بإیقاف قم
استمرار الكمبیوتر. في حالة تشغیل أعد الصلب، ثم القرص تركیب الكمبیوتر، وأعد تشغیل ثم قم بإیقاف مضغوط. قرص
Dell" (راجع Dell Diagnostics برنامج في الصلب القرص محرك اختبارات بإجراء قم آخر. محركًا جّرب المشكلة،

.(63 صفحة "Diagnostics
بدء یمكن ال من قرص التشغیل بدء نظام التشغیل یحاول — منها) التشغیل یمكن بدء وسائط (أدخل Insert bootable media

التشغیل. لبدء مضغوطًا قرصًا أدخل منه. التشغیل
الرسالة هذه األجهزة. تظهر تهیئة ال تطابق النظام — معلومات تهیئة النظام إعداد یرجى تشغیل برنامج - صالحة غیر معلومات

إعداد برنامج "استخدام (راجع النظام إعداد برنامج في المناسب الخیار بتصحیح قم ذاكرة. وحدة تركیب بعد الحاالت أغلب في
.(143 صفحة النظام"

من الخارجیة، تحقق للوحات المفاتیح بالنسبة — المفاتیح) لوحة ساعة خط في Keyboard clock (عطل line failure
"Dell Diagnostics" (راجع Dell Diagnostics برنامج في المفاتیح لوحة تحكم وحدة اختبار بإجراء قم الكبل. توصیل

صفحة 63).
تحقق الخارجیة، المفاتیح للوحات بالنسبة — المفاتیح) لوحة في التحكم وحدة في (عطل Keyboard controller failure

اختبار بإجراء قم التشغیل. بدء خالل روتین الماوس أو المفاتیح لوحة مالمسة وتجنب الكمبیوتر، تشغیل الكبل. أعد توصیل من
Dell" صفحة 63). Diagnostics" (راجع Dell Diagnostics برنامج في المفاتیح وحدة تحكم لوحة

من المفاتیح الخارجیة، تحقق بالنسبة للوحات المفاتیح) — بیانات لوحة في خط (عطل Keyboard data line failure
"Dell Diagnostics" (راجع Dell Diagnostics برنامج في المفاتیح لوحة تحكم وحدة اختبار بإجراء قم الكبل. توصیل

صفحة 63).
الخارجیة، المفاتیح الرقمیة لوحة أو المفاتیح للوحة بالنسبة — المفاتیح) لوحة أصاب (عطل Keyboard stuck key failure

قم بإجراء التشغیل. بدء روتین خالل المفاتیح أو مالمسة لوحة المفاتیح الكمبیوتر، وتجنب تشغیل أعد الكبل. توصیل من تحقق
.(63 صفحة "Dell Diagnostics" (راجع Dell Diagnostics برنامج في المفاتیح التصاق اختبار

الذاكرة سطر عنوان في (عیب read value expecting value و Memory address line failure at address
بشكل موضعها مستقرة في غیر أنها في وحدة الذاكرة أو عیب هناك قد یكون تنتظر القیمة) — القراءة العنوان، قیمة في حدث

.(94 "الذاكرة" صفحة (راجع األمر لزم إن باستبدالها وقم الذاكرة وحدات تثبیت أعد سلیم.
مع التشغیل أو نظام مع یتعارض تشغیله تحاول الذي البرنامج — الذاكرة) تخصیص في (خطأ Memory allocation error
مرة تشغیل البرنامج حاول تشغیله. أعد ثم ثانیة، 30 وانتظر الكمبیوتر، تشغیل بإیقاف قم أخرى. مساعدة أداة أو مع آخر برنامج

بالبرنامج. الخاصة المنتج وثائق انظر الخطأ، رسالة ظهور استمر إذا أخرى.
في حدث الذاكرة بیانات سطر في (عیب read value expecting value و Memory data line failure at address

أعد سلیم. بشكل موضعها في مستقرة غیر أنها أو الذاكرة في وحدة عیب هناك یكون قد — القیمة) تنتظر القراءة قیمة العنوان،
.(94 صفحة (راجع "الذاكرة" األمر باستبدالها إن لزم وقم الذاكرة وحدات تثبیت
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كلمة منطق read (عیب في value expecting value و Memory double word logic failure at address
في مستقرة غیر أنها أو الذاكرة وحدة في عیب هناك یكون قد — القیمة) تنتظر القراءة قیمة العنوان، في حدث الذاكرة في مكررة

.(94 صفحة "الذاكرة" (راجع األمر لزم إن باستبدالها وقم الذاكرة وحدات تثبیت أعد سلیم. بشكل موضعها
الزوجي المنطق في (عیب read value expecting value و Memory odd/even logic failure at address

في غیر مستقرة أنها الذاكرة أو وحدة في عیب یكون هناك قد — القیمة) القراءة تنتظر قیمة العنوان، حدث في في الذاكرة والفردي
.(94 صفحة "الذاكرة" (راجع األمر لزم إن باستبدالها وقم الذاكرة وحدات تثبیت أعد سلیم. بشكل موضعها

من والكتابة القراءة في read (عیب value expecting value و Memory write/read failure at address
في موضعها مستقرة غیر أنها أو الذاكرة في وحدة عیب هناك یكون قد — تنتظر القیمة) القراءة قیمة العنوان، في الذاكرة حدث

صفحة 94). "الذاكرة" (راجع األمر إن لزم باستبدالها الذاكرة وقم وحدات تثبیت أعد سلیم. بشكل
القرص كان الصلب. إذا القرص إیجاد للكمبیوتر یمكن ال — التشغیل) لبدء جهاز یتوافر (ال No boot device available

كجهاز لبدء التشغیل. وتقسیمه سلیم، بشكل موضعه في استقراره ومن تركیبه من تأكد التشغیل، هو جهاز بدء الصلب
اتصل تالفًا. التشغیل نظام یكون قد — الصلب) القرص على التشغیل لبدء قطاع یوجد (ال No boot sector on hard drive

.113 صفحة "Dell بشركة "االتصال راجع Dell بشركة
بإجراء قم تعمل. ال النظام لوحة على رقاقة تكون هناك لدقات المؤقت) — قد مقاطعة تحدث (لم No timer tick interrupt

.(63 صفحة "Dell Diagnostics" (راجع Dell Diagnostics برنامج في النظام مجموعة اختبارات
البرامج بعض من بالخروج قم - Not enough memory or resources. Exit some programs and try again

وافتح اإلطارات جمیع بإغالق قم المفتوحة. البرامج من للغایة كبیر عدد لدیك — كافیة) مصادر أو ذاكرة توجد ال المحاولة وأعد
استخدامه. ترید الذي البرنامج

"القرص (راجع الصلب القرص تركیب بإعادة قم — موجود) غیر التشغیل (نظام Operating system not found
.113 صفحة "Dell بشركة "االتصال Dell. راجع بشركة اتصل المشكلة و استمرت إذا .(92 صفحة الصلب"

االختیاریة ROM ذاكرة — صالح) غیر االختیاریة ROM لذاكرة االختباري (المجموع Optional ROM bad checksum
صفحة 113. "Dell بشركة "االتصال راجع Dell بشركة اتصل یبدو. على ما فشلت

ینقصه فتحه تحاول الذي البرنامج — .DLL مطلوب) ملف على (تعذر العثور A required .DLL file was not found
تثبیته. وإعادة البرنامج بإزالة قم أساسي. ملف

التحكم).  (لوحة Control Panel انقر ثم (ابدأ) Start الزر انقر 1 

البرامج).  إزالة أو (إضافة Add or Remove Programs انقر 2 

إزالته.  ترید الذي البرنامج اختر 3 

الشاشة.  على واتبع التعلیمات (تغییر/إزالة) Change/Remove أو (إزالة) Remove انقر 4 

التثبیت.  بإرشادات الخاصة المنتج وثائق انظر 5 

لدیك وقد یكون الصلب. القرص على القطاع إیجاد التشغیل لنظام یمكن — ال موجود) غیر (القطاع Sector not found
وذلك للتحقق Windows أخطاء من للتحقق األداة المساعدة بتشغیل قم الصلب. القرص تالف على FAT نظام عیب أو به قطاع
مركز إلى للوصول اإلرشادات. لالطالع على والدعم للتعلیمات Windows مركز راجع الصلب. القرص الملف على من بنیة

قم التالفة، القطاعات من كبیر عدد هناك كان 13. إذا صفحة للتعلیمات والدعم" Windows "مركز راجع والدعم، التعلیمات
الصلب. القرص أعد تهیئة ثم أمكن)، (إن البیانات احتیاطیة من نسخة بعمل

الصلب. القرص على معین مسار إیجاد التشغیل لنظام یمكن ال — التتبع) في (خطأ Seek error
اختبارات قم بإجراء تعمل. ال النظام على لوحة تكون هناك رقاقة قد التشغیل) — في إیقاف (عطل Shutdown failure

.(63 صفحة "Dell Diagnostics" راجع) Dell Diagnostics برنامج في النظام مجموعة
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بتوصیل قم النظام. تهیئة إعدادات في هناك تلف — الطاقة) فقدت حساب التوقیت (ساعة Time-of-day clock lost power
برنامج إلى الدخول طریق عن استعادة البیانات جّرب المشكلة، وجود استمر إذا لشحن البطاریة. الكهربي للتیار بمأخذ الكمبیوتر

مرة الرسالة ظهرت إذا .143 صفحة النظام" إعداد برنامج "استخدام راجع البرنامج. من فورًا بالخروج قم ثم النظام. إعداد
صفحة 113. "Dell بشركة "االتصال راجع .Dell بشركة اتصل و أخرى

قد النظام تهیئة إعدادات تدعم التي — البطاریة االحتیاطیة التوقیت توقفت) حساب (ساعة Time-of-day clock stopped
.Dell اتصل بشركة المشكلة و استمرت إذا البطاریة. لشحن الكهربي للتیار بمأخذ الكمبیوتر بتوصیل تحتاج إلعادة الشحن. قم

صفحة 113. "Dell بشركة "االتصال راجع
برنامج تشغیل یرجى التوقیت، ضبط یتم (لم Time-of-day not set-please run the System Setup program

الخاصة اإلعدادات بتصحیح قم النظام. یطابق ساعة ال النظام إعداد برنامج في المخزن التاریخ أو — الوقت إعداد النظام)
.143 صفحة النظام" إعداد برنامج "استخدام راجع (الوقت). Timeو (التاریخ) Date بخیاري

قم تعمل. ال لوحة النظام رقاقة على هناك تكون — قد المیقاتي) الثاني لرقاقة العداد Timer (فشل chip counter 2 failed
.(63 صفحة "Dell Diagnostics" (راجع Dell Diagnostics برنامج في مجموعة النظام اختبارات بإجراء

وحدة یكون أداء قد المحمي) — الوضع في غیر متوقعة (حدثت مقاطعة Unexpected interrupt in protected mode
وحدة واختبار النظام ذاكرة بإجراء اختبار قم ُمّثبتة. غیر ذاكرة وحدة هناك تكون قد سلیم، أو غیر المفاتیح لوحة في التحكم

.(63 صفحة "Dell Diagnostics" (راجع Dell Diagnostics برنامج من المفاتیح لوحة التحكم
— أدخل مستعد) غیر إلیه. الجهاز الوصول یمكن ال :x (المحرك .x: is not accessible. The device is not ready

المحاولة. وأعد المحرك في قرصًا
باستبدال قم البطاریة. من تنفد الشحن طاقة — بشدة) منخفض البطاریة (مستوى Battery is critically low تحذیر:

الكمبیوتر. تشغیل إیقاف أو السبات وضع بتنشیط قم الكهربي. وإال للتیار بمأخذ الكمبیوتر توصیل البطاریة، أو

ExpressCard بطاقة مشكالت
معلومات المنتج. دلیل في الموجودة األمان تعلیمات اتباع یرجى القسم، هذا في الواردة من الخطوات أي أن تبدأ تنفیذ قبل تنبیه:

التوصیل. فتحة في سلیم بشكل ExpressCard تركیب بطاقة من تأكد — ExpressCard بطاقة افحص

انقر األجهزة). (مدیر Device Manager في مدرجة البطاقة أن من تأكد — البطاقة على یتعرف Windows نظام أن تأكد من
(مدیر Device Manager ß(األجهزة) Hardware ß(النظام) System ß(التحكم) Control ß(ابدأ) Start

األجهزة).
بشركة "االتصال Dell راجع بشركة اتصل — Dell من علیها ExpressCard التي حصلت في بطاقة مشكالت واجهت إذا

Dell" صفحة 113.
.ExpressCard بطاقة تصنیع بجهة اتصل — Dell علیها من في بطاقة ExpressCard التي لم تحصل مشكالت واجهت إذا

المفاتیح لوحة مشكالت
معلومات المنتج. دلیل في الموجودة األمان تعلیمات اتباع یرجى القسم، هذا في الواردة من الخطوات أي أن تبدأ تنفیذ قبل تنبیه:

(برنامج system setup program أو Dell Diagnostics برنامج تشغیل عند المدمجة المفاتیح استخدم لوحة مالحظة:
بشكل كامل. تعمل المدمجة تبقى لوحة المفاتیح خارجیة، بتركیب لوحة مفاتیح تقوم عندما إعداد النظام).
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الخارجیة المفاتیح لوحة مشكالت
كامل. بشكل المدمجة تعمل لوحة المفاتیح تبقى خارجیة، لوحة مفاتیح بتركیب عندما تقوم مالحظة:

التلف، قم أعد عن للكشف وفحصه المفاتیح كبل لوحة بفصل قم تشغیل الكمبیوتر. بإیقاف قم — المفاتیح لوحة تحقق من كبل
بإحكام. الكبل توصیل

بالكمبیوتر. مباشرًة المفاتیح لوحة وتوصیل بفصله قم المفاتیح، للوحة إضافیًا توصیل كبل تستخدم كنت إذا

— الخارجیة المفاتیح لوحة افحص

أخرى.  مرة تشغیله أعد الكمبیوتر، وانتظر دقیقة، قم تشغیل أوقف 1 

روتین  تومض خالل المفاتیح لوحة على (scroll lock) التمریر وقفل الكبیرة األرقام واألحرف أن مصابیح من تحقق 2
التشغیل. بدء

 Accessories ß(البرامج) Programs إلى أشر ثم (ابدأ)، Start زر Windows، انقر مكتب سطح من 3 
.Notepad برنامج انقر ثم (الملحقات) و

الشاشة.  على تظهر من أنها وتحقق الخارجیة المفاتیح على لوحة اكتب بعض األحرف 4 

لدیك معیبة. التي المفاتیح الخارجیة لوحة تكون أن فیحتمل الخطوات، من تلك التحقق یمكنك ال كان إذا

المدمجة. المفاتیح لوحة افحص الخارجیة، المفاتیح لوحة في تكمن المشكلة أن من للتحقق

الكمبیوتر.  تشغیل بإیقاف قم 1 

المفاتیح الخارجیة.  بفصل لوحة قم 2 

الكمبیوتر.  تشغیل ابدأ 3 

 Accessories ß(البرامج) Programs إلى أشر ثم (ابدأ)، Start زر Windows، انقر مكتب سطح من 4 
.Notepad برنامج انقر ثم (الملحقات) و

الشاشة.  على تظهر من أنها وتحقق الداخلیة المفاتیح على لوحة اكتب بعض األحرف 5 

التي الخارجیة المفاتیح لوحة تكون أن الخارجیة، فیحتمل المفاتیح مع لوحة تظهر لم ولكنها اآلن تظهر األحرف إذا كانت
صفحة 113. "Dell بشركة "االتصال راجع Dell بشركة اتصل معیبة. لدیك

Dell برنامج في PC-AT المفاتیح مع لوحات اختبارات توافق بتشغیل — قم المفاتیح لوحة تشخیص حالة اختبارات بإجراء قم
معیبة، خارجیة مفاتیح لوحة وجود كانت االختبارات تبین 63). إذا صفحة "Dell Diagnostics" (راجع Diagnostics

صفحة 113. "Dell بشركة راجع "االتصال Dell بشركة اتصل

متوقعة غیر أحرف
عرض یتم كان إذا الرقمیة المفاتیح لوحة مفتاح <Num Lk> إلیقاف عمل — اضغط الرقمیة المفاتیح لوحة عمل بإیقاف قم

غیر مضاء. األرقام مصباح قفل أن من حروف. تحقق من بدًال أرقام
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االستجابة والبرمجیات عدم مشكالت
معلومات المنتج. دلیل في الموجودة األمان تعلیمات اتباع یرجى القسم، هذا في الواردة من الخطوات أي أن تبدأ تنفیذ قبل تنبیه:

التشغیل ال یبدأ الكمبیوتر
الكهربي. التیار وبمأخذ بالكمبیوتر بإحكام متصل المتردد التیار محول أن من تأكد

االستجابة عن یتوقف الكمبیوتر
نظام التشغیل. تشغیل قادر على إیقاف غیر البیانات إذا كنت تفقد قد إشعار:

خالل من أو لدیك، لوحة المفاتیح على مفتاح على بالضغط استجابة على الحصول على قادرًا تكن إذا لم — الكمبیوتر بإغالق قم
ذلك بعد قم الكمبیوتر. إغالق ثوان حتى یتم 10 إلى 8 عن تقل ال لمدة الطاقة زر على االستمرار مع اضغط تحریك الماوس،

الكمبیوتر. تشغیل بإعادة

متكرر بشكل یتعطل أو االستجابة عن یتوقف البرامج أحد
— البرنامج بإنهاء قم

نفس الوقت.  اضغط مفاتیح <Ctrl><Shift><Esc> في 1 

االستجابة.  توقف عن الذي البرنامج حدد ثم (التطبیقات) Applications التبویب عالمة انقر 2

المهمة).  End (إنهاء Task انقر 3 

الشاشة. تظهر على اإلرشادات التي الكمبیوتر. اتبع تشغیل إعادة chkdsk عند برنامج یتم تشغیل قد مالحظة:
البرنامج على یشمل ما عادًة تثبیته. إعادة تثبیت البرنامج ثم بإلغاء حالة الضرورة، قم في — بالبرنامج الخاصة المنتج راجع وثائق

مضغوط. أو مرن قرص على به أو الخاصة وثائق المنتج في للتثبیت إرشادات

Microsoft® Windows® التشغیل نظام من سابق إصدار على للعمل مصمم البرنامج
Program Compatibility Wizard یقوم — (معالج توافق البرامج) Program Compatibility Wizard بتشغیل قم

بخالف األخرى التشغیل أنظمة لبیئات مشابهة بیئة في تشغیلها یتم بحیث البرامج بتهیئة البرامج) توافق (معالج
.Windows XP

 Program انقر ثم Accessories (ملحقات)، All (البرامج) Programs إلى (ابدأ)، وأشر Start الزر انقر 1 
البرامج). توافق (معالج Compatibility Wizard

Next (التالي).  انقر الترحیب شاشة في 2 

الشاشة.  على اتبع اإلرشادات التي تظهر 3 

معتمة زرقاء شاشة تظهر
خالل من أو لدیك، لوحة المفاتیح على مفتاح على بالضغط استجابة على الحصول على قادرًا تكن إذا لم — الكمبیوتر بإغالق قم

ذلك بعد قم الكمبیوتر. إغالق ثوان حتى یتم 10 إلى 8 عن تقل ال لمدة الطاقة زر على االستمرار مع اضغط تحریك الماوس،
الكمبیوتر. تشغیل بإعادة
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البرامج في أخرى مشكالت
— وإصالحها األعطال حول اكتشاف معلومات على لالطالع البرامج تصنیع بجهة اتصل أو المنتج وثائق راجع

لدیك. الكمبیوتر على المثبت التشغیل نظام مع متوافق البرنامج أن من تأكد l 

المنتج الخاصة  وثائق انظر البرنامج. لتشغیل المطلوبة األجهزة لمتطلبات بالحد األدنى الكمبیوتر یفي أن من تأكد l

المعلومات. على لالطالع بالبرنامج
سلیم. ومهیأ بشكل ُمّثبت البرنامج من أن تأكد l 

البرنامج. مع تتعارض ال الجهاز تشغیل برنامج أن من تحقق l

تثبیته. إعادة ثم البرنامج تثبیت بإلغاء قم الضرورة، حالة في l 

الفور على الملفات احتیاطیة من نسخة بعمل قم
المضغوطة أو المرنة األقراص أو الصلب القرص لفحص الفیروسات عن للكشف برنامجًا استخدم

Start (ابدأ) قائمة من الكمبیوتر تشغیل وقم بإیقاف مفتوحة، برامج أو ملفات أیة وإغالق بحفظ قم

متكرر، بشكل منبثقة إعالنات تتلقى أو أداء الكمبیوتر، من بطء كنت تعاني إذا — التجسس برامج عن بحثًا الكمبیوتر افحص
لمكافحة برنامجًا استخدم التجسس. ببرامج مصابًا یكون قد الكمبیوتر فإن باإلنترنت، في االتصال مشكالت تواجه كنت أو

التجسس. وإزالة برامج الكمبیوتر وذلك لمسح ترقیة) إلى لدیك البرنامج یحتاج التجسس (قد برامج ضد یشمل حمایة الفیروسات
.spyware األساسیة الكلمة عن وابحث support.dell.com بزیارة قم المعلومات، من المزید على لالطالع

في البرامج. بمشكلة حالة الخطأ متعلقة أن فیعني ذلك بنجاح، االختبارات اكتملت جمیع إذا — Dell Diagnostics بتشغیل قم
.63 صفحة "Dell Diagnostics" راجع

الذاكرة مشكالت
معلومات المنتج. دلیل في الموجودة األمان تعلیمات اتباع یرجى القسم، هذا في الواردة من الخطوات أي أن تبدأ تنفیذ قبل تنبیه:

وجود ذاكرة كافیة — عدم إذا تلقیت رسالة حول

لحل  یؤدي ذلك ما إذا كان لترى تستخدمها وذلك مفتوحة ال برامج والخروج من أیة مفتوحة ملفات أیة وإغالق بحفظ l قم

المشكلة.
ذاكرة  قم بتثبیت الضرورة، حالة في الذاكرة. متطلبات من األدنى على الحد لالطالع الخاصة بالبرنامج وثائق المنتج انظر l

.(94 صفحة "الذاكرة" (راجع إضافیة
.(94 صفحة "الذاكرة" (راجع ناجح مع الذاكرة بشكل یتصل لدیك الكمبیوتر للتأكد من أن الذاكرة وحدات تركیب أعد l 

صفحة 63).  "Dell Diagnostics" (راجع Dell Diagnostics برنامج قم بتشغیل l 

الذاكرة — في أخرى أیة مشكالت واجهت إذا

.(94 صفحة "الذاكرة" (راجع ناجح مع الذاكرة بشكل یتصل لدیك الكمبیوتر للتأكد من أن الذاكرة وحدات تركیب أعد l 

.(94 صفحة "الذاكرة" (راجع الذاكرة تركیب إرشادات اتباع من تأكد l 

صفحة 63).  "Dell Diagnostics" (راجع Dell Diagnostics برنامج قم بتشغیل l 
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مشكالت الشبكة
معلومات المنتج. دلیل في الموجودة األمان تعلیمات اتباع یرجى القسم، هذا في الواردة من الخطوات أي أن تبدأ تنفیذ قبل تنبیه:

على الجانب توصیل الشبكة من فتحة كبل الشبكة قد تم تركیبه بإحكام في كًال — تأكد من أن الشبكة كبل توصیل فتحة من تحقق
الشبكة. ومقبس الكمبیوتر من الخلفي

الشبكة. مع تواصل وجود عدم یشیر إلى مصابیح وجود الشبكة — فعدم توصیل فتحة الموجودة على الشبكة مصابیح من تحقق
الشبكة. كبل استبدل

أخرى الشبكة مرة إلى الدخول بتسجیل وقم تشغیل الكمبیوتر أعد

الشبكة إعدادات من صحة للتحقق الشبكة إعداد تولى الذي بالشخص أو الشبكة بمسئول اتصل — الشبكة لدیك إعدادات افحص
تعمل. الشبكة أن ومن

مشكالت الطاقة
معلومات المنتج. دلیل في الموجودة األمان تعلیمات اتباع یرجى القسم، هذا في الواردة من الخطوات أي أن تبدأ تنفیذ قبل تنبیه:
مصباح إذا كان بالطاقة. متصل الكمبیوتر أن ذلك فیعني یومض، أو مضاًء الطاقة مصباح یكون عندما — مصباح الطاقة افحص

المصباح إذا كان وضع االنتظار. من للخروج الطاقة زر اضغط - االنتظار في وضع الكمبیوتر أن ذلك فیعني الطاقة یومض،
الكمبیوتر. تشغیل لبدء الطاقة زر اضغط مطفئًا،

.43 صفحة الطاقة" إدارة راجع "أوضاع و االنتظار حول وضع على معلومات لالطالع مالحظة:
نفد. شحن البطاریة قد یكون قد — البطاریة بشحن قم

البطاریة.  تركیب أعد 1 

للتیار الكهربي.  بمأخذ الكمبیوتر لتوصیل المتردد التیار استخدم محول 2 

الكمبیوتر.  تشغیل ابدأ 3 

معدل وعلى حسب بالشحن) بمرور الوقت. االحتفاظ للبطاریة خاللها یمكن التي (الفترة البطاریة تشغیل فترة تتناقص مالحظة:
الكمبیوتر. عمر فترة جدیدة خالل بطاریة لشراء تحتاج فقد وظروف استخدامها، البطاریة، استخدام

أن ذلك فیعني مستمر، أخضر أو بضوء البرتقالي، باللون یومض البطاریة حالة مصباح إذا كان — البطاریة حالة مصباح افحص
الكهربي. للتیار الكمبیوتر بمأخذ بتوصیل قم أو نفد. منخفض البطاریة شحن

بشحنها. قم یسمح بما ال ساخنة جدًا البطاریة أن ذلك فیعني والبرتقالي، یومض باللونین األخضر البطاریة حالة مصباح كان إذا
الغرفة. حرارة لدرجة یصال لیبردا حتى والكمبیوتر ثم اترك البطاریة الكهربي، التیار مأخذ وفصله من الكمبیوتر تشغیل إیقاف

راجع Dell بشركة اتصل البطاریة. في هناك عیب یكون فقد البرتقالي، بسرعة باللون یومض البطاریة حالة مصباح كان إذا
.113 صفحة "Dell بشركة "االتصال

تشغیل یبدأ درجة فهرنهایت)، فلن المئوي (32 الصفر من البطاریة أقل حرارة كانت درجة — إذا حرارة البطاریة درجة افحص
الكمبیوتر.

(لمبة). مصباح باستخدام جهاز آخر، مثًال مع باختباره وذلك یعمل الكهربي التیار مأخذ أن تأكد من — الكهربي التیار مأخذ اختبر
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ضوء، به التیار المتردد محول كان فإذا المتردد، التیار بمحول الخاص الكبل افحص توصیالت — المتردد التیار افحص محول
التشغیل. وضع في أنه من تأكد

أن من للتحقق التمدید وكبل الكهرباء ومشترك الطاقة حمایة أجهزة تجاوز — مباشرًة الكهربي للتیار بمأخذ الكمبیوتر بتوصیل قم
التشغیل. یبدأ الكمبیوتر

من غیرها أو هالوجین ومصابیح فلورسنت ومصابیح مراوح من القریبة تشغیل األجهزة أوقع — محتمل تداخل أي من تخلص
األجهزة.

.43 صفحة الطاقة" "أوضاع إدارة راجع — الطاقة خصائص بضبط قم
الذاكرة وحدات تركیب أعد خاویة، ظلت الشاشة ولكن مضاًء الكمبیوتر طاقة مصباح كان إذا — الذاكرة وحدات تركیب أعد

.(94 صفحة "الذاكرة" (راجع

من توفیر طاقة كافیة للكمبیوتر التأكد
االختیاري التیار المترددة استخدام محول اختیار یمكنك 65-واط؛ بقدرة متردد تیار استخدام محول الكمبیوتر على تصمیم تم

الوقت إلى تقلیص بقدرة 90-واط المتردد قد یؤدي استخدام محول التیار للنظام. أداء على أفضل 90-واط للحصول بقدرة
بالكامل. البطاریة شحن المطلوب إلعادة

الطابعة مشكالت
معلومات المنتج. دلیل في الموجودة األمان تعلیمات اتباع یرجى القسم، هذا في الواردة من الخطوات أي أن تبدأ تنفیذ قبل تنبیه:

الطابعة. تصنیع بجهة اتصل للطابعة، فنیة مساعدة إلى تحتاج كنت مالحظة: إذا
التشغیل وضع في الطابعة أن من تأكد

— الطابعة كبل توصیالت افحص
توصیالت الكبالت. حول معلومات على بالطابعة لالطالع الخاصة المنتج وثائق انظر l

بالطابعة وبالكمبیوتر.  بإحكام متصلة الطابعة كبالت أن من تأكد l 

(لمبة). مصباح باستخدام جهاز آخر، مثًال مع باختباره وذلك یعمل الكهربي التیار مأخذ أن تأكد من — الكهربي التیار مأخذ اختبر

— الطابعة یتعرف على Windows نظام أن من تحقق
 Printers and Other Hardware انقر ثم التحكم)، (لوحة Control Panel انقر ثم (ابدأ)، Start الزر انقر 1 

األخرى). واألجهزة (الطابعات
المركبة).  الفاكس طابعات أو الطابعات (عرض View installed printers or fax printers انقر 2 

الطابعة. رمز على األیمن الماوس بزر انقر القائمة، في مدرجة الطابعة تكن لم إذا
إعداد  أن من تأكد متوازیة، لطابعة (المنافذ). بالنسبة Ports عالمة التبویب انقر ثم (خصائص)، Properties انقر 3
LPT1 (Printer الخیار على مضبوط (المنافذ) التالیة): إلى المنفذ (طباعة Print to the following port(s)

Print to the following port(s) إعداد أن لطابعة USB، تأكد من بالنسبة الطابعة)). (منفذ LPT1) (Port
.USB الخیار مضبوط على التالیة): المنفذ (المنافذ) (طباعة إلى

التعلیمات. على لالطالع بالطابعة الخاصة وثائق المنتج انظر الطابعة — تشغیل تثبیت برنامج أعد
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مشكالت الماسح الضوئي
معلومات المنتج. دلیل في الموجودة األمان تعلیمات اتباع یرجى القسم، هذا في الواردة من الخطوات أي أن تبدأ تنفیذ قبل تنبیه:

الضوئي. الماسح تصنیع بجهة اتصل الضوئي، للماسح فنیة مساعدة إلى تحتاج كنت إذا مالحظة:
وإصالحها. األعطال واكتشاف اإلعداد معلومات على لالطالع الطابعة وثائق راجع — الطابعة وثائق راجع

اكتشاف معلومات على لالطالع بالماسح الضوئي الخاصة المنتج وثائق انظر — بالماسح الضوئي المنتج الخاصة وثائق راجع
وإصالحها. األعطال

للتأمین. أو زر لسان به إذا التأمین إلغاء وضع في الضوئي الماسح من — تأكد الضوئي الماسح تأمین إلغاء
ثانیة مرة الضوئي الماسح وجّرب الكمبیوتر تشغیل أعد

— الكبالت توصیالت افحص
توصیالت الكبالت. حول معلومات على لالطالع الضوئي بالماسح الخاصة المنتج وثائق انظر l

وبالكمبیوتر. بالماسح الضوئي بإحكام متصلة الضوئي كبالت الماسح أن من تأكد l

— الماسح الضوئي على یتعرف Microsoft Windows أن نظام من تحقق
 Printers and Other Hardware انقر ثم التحكم)، (لوحة Control Panel انقر ثم (ابدأ)، Start الزر انقر 1 

األخرى). واألجهزة (الطابعات
والكامیرات).  الضوئیة (الماسحات Scanners and Cameras انقر 2 

علیه. یتعرف Windows فإن القائمة، في مدرجًا الضوئي الماسح كان إذا
على التعلیمات. لالطالع الضوئي بالماسح الخاصة المنتج وثائق انظر — الضوئي الماسح تشغیل برنامج أعد

والسماعات الصوت مشكالت
معلومات المنتج. دلیل في الموجودة األمان تعلیمات اتباع یرجى القسم، هذا في الواردة من الخطوات أي أن تبدأ تنفیذ قبل تنبیه:

السماعات المدمجة من یوجد صوت ال
من السفلي الجزء األیمن من في الجانب رمز السماعة نقرًا مزدوجًا على — انقر Windows في الصوت مستوى قم بضبط

أو الباص الصوت أو مستوى في التحكم مفاتیح بضبط قم مكتوم. غیر الصوت أن ومن الصوت مستوى رفع تأكد من الشاشة.
الشوشرة. من للتخلص (treble) الثالثي الطنین

تشغیل إعادة أو (كتم) عمل إلیقاف <Fn><End> اضغط — المفاتیح لوحة اختصارات باستخدام الصوت مستوى بضبط قم
السماعات المدمجة.

صفحة 82. المساعدة" واألدوات التشغیل برامج تثبیت "إعادة راجع — الصوت تشغیل برنامج أعد تثبیت

الخارجیة السماعات من صوت یوجد ال
مع لإلعداد المقدم التوضیحي الشكل راجع التشغیل — وضع في العادیة ووفر) والسماعات (صاب الخارجیة السماعات أن من تأكد

الثالثي والطنین والباص الصوت مستوى بضبط فقم الصوت، مستوى في للتحكم مفاتیح بها السماعات كانت إذا السماعات.
الشوشرة. من للتخلص
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الجزء من األیمن في الجانب السماعة مزدوجًا على رمز نقرًا أو انقر مرة واحدة — Windows في الصوت مستوى بضبط قم
غیر مكتوم. الصوت أن ومن رفع مستوى الصوت من تأكد الشاشة. السفلي من

یتم عندما السماعات من الصادر الصوت عمل إیقاف آلیًا یتم — الرأس سماعات توصیل فتحة من الرأس سماعات بفصل قم
للكمبیوتر. األمامي على الجانب الرأس سماعات بفتحة توصیل الرأس سماعات توصیل

(لمبة). مصباح باستخدام جهاز آخر، مثًال مع باختباره وذلك یعمل الكهربي التیار مأخذ أن تأكد من — الكهربي التیار مأخذ اختبر

وجود من للتحقق هالوجین ومصابیح فلورسنت ومصابیح مراوح من القریبة األجهزة تشغیل أوقع محتمل — تداخل تخلص من أي
التداخل.

.82 المساعدة" صفحة واألدوات برامج التشغیل تثبیت راجع "إعادة الصوت — تشغیل تثبیت برنامج أعد
.63 صفحة "Dell Diagnostics" راجع — Dell Diagnostics™ بتشغیل قم

إذا .Windows في الصوت إعداد مستوى MP3 تشغیل بعض برامج في الصوت مستوى التحكم في مفتاح یتخطى مالحظة:
التشغیل. برنامج في الصوت مستوى إیقاف أو بخفض تقم لم أنك من فتأكد ،MP3 أغنیات إلى تستمع كنت

الرأس سماعات في صوت یوجد ال
(راجع سماعة الرأس توصیل فتحة في بإحكام الرأس سماعة كبل تركیب من تأكد — الرأس سماعة توصیالت كبل افحص

.(22 صفحة الصوت" توصیل "فتحات
الجزء من األیمن في الجانب السماعة مزدوجًا على رمز نقرًا أو انقر مرة واحدة — Windows في الصوت مستوى بضبط قم

غیر مكتوم. الصوت أن ومن رفع مستوى الصوت من تأكد الشاشة. السفلي من

أو الماوس اللمس مشكالت لوحة
— اللمس لوحة إعدادات افحص

 Printers and Other Hardware انقر ثم التحكم)، (لوحة Control Panel انقر ثم (ابدأ)، Start الزر انقر 1 
األخرى). واألجهزة (الطابعات

(الماوس).  Mouse انقر 2 

اإلعدادات.  ضبط جّرب 3 

الكبل توصیل أعد قم التلف، عن للكشف وفحصه الماوس كبل بفصل قم الكمبیوتر. تشغیل بإیقاف قم — الماوس كبل من تحقق
بإحكام.

بالكمبیوتر. مباشرًة الماوس وتوصیل بفصله قم للماوس، إضافیًا توصیل كبل تستخدم كنت إذا
— لوحة اللمس افحص الماوس، في تكمن المشكلة من أن للتحقق

الكمبیوتر.  تشغیل بإیقاف قم 1 

الماوس.  بفصل قم 2 

الكمبیوتر.  تشغیل ابدأ 3 

بفتحه.  وقم رمزًا المؤشر، واختر لتحریك اللمس لوحة Windows، استخدم مكتب سطح من 4 

الماوس. في عیب فقد یكون هناك صحیح، اللمس تعمل بشكل لوحة كانت إذا

صفحة 82. المساعدة" واألدوات التشغیل تثبیت برامج — راجع "إعادة لوحة اللمس تشغیل برنامج أعد تثبیت
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الفیدیو وعرض الشاشة مشكالت
معلومات المنتج. دلیل في الموجودة األمان تعلیمات اتباع یرجى القسم، هذا في الواردة من الخطوات أي أن تبدأ تنفیذ قبل تنبیه:

خاویة الشاشة كانت إذا
شاشة بتوصیل بأن تقوم ُینصح فإنه یدعمها الكمبیوتر، التي من أعلى وضوح إلى دقة یحتاج برنامجًا كنت تستخدم إذا مالحظة:

بالكمبیوتر. خارجیة

الكمبیوتر بتوصیل قم نفدت. قد البطاریة طاقة تكون فقد بالطاقة، الكمبیوتر لتزوید بطاریة تستخدم كنت إذا — البطاریة افحص
الكمبیوتر. تشغیل وابدأ المتردد، للتیار محول باستخدام الكهربي للتیار بمأخذ

(لمبة). مصباح باستخدام جهاز آخر، مثًال مع باختباره وذلك یعمل الكهربي التیار مأخذ أن تأكد من — الكهربي التیار مأخذ اختبر

ضوء، به التیار المتردد محول كان فإذا المتردد، التیار بمحول الخاص الكبل افحص توصیالت — المتردد التیار افحص محول
التشغیل. وضع في أنه من تأكد

أن من للتحقق التمدید وكبل الكهرباء ومشترك الطاقة حمایة أجهزة تجاوز — مباشرًة الكهربي للتیار بمأخذ الكمبیوتر بتوصیل قم
التشغیل. یبدأ الكمبیوتر

والدعم. للوصول للتعلیمات Windows مركز في (انتظار) standby الكلمة األساسیة عن ابحث — الطاقة خصائص بضبط قم
والدعم" صفحة 13. Windows للتعلیمات "مركز والدعم، راجع إلى مركز التعلیمات

الفیدیو صورة <Fn><F8> لتبدیل مفتاحّي اضغط خارجیة، بشاشة متصًال الكمبیوتر كان إذا الفیدیو — صورة إلى بالتبدیل قم
الشاشة. على لُتعرض

الشاشة قراءة الصعب من كان إذا
وألسفل. ألعلى األسهم ومفتاحّي <Fn> المفتاح اضغط — السطوع مستوى بضبط قم

فتأكد ووفر، صاب تشمل الخارجیة السماعة كانت إذا — الشاشة أو الكمبیوتر عن بعیدًا ووفر) (صاب الخارجیة السماعة بنقل قم
قدم). 2) عن 60 سم تقل ال بمسافة الخارجیة الشاشة أو الكمبیوتر عن یبعد أنه من

من غیرها أو هالوجین ومصابیح فلورسنت ومصابیح مراوح من القریبة تشغیل األجهزة أوقع — محتمل تداخل أي من تخلص
األجهزة.

الصورة. جودة تدني تسبب والتي قد الشمس، أشعة الناتج عن الوهج تخلص من آخر — اتجاه على وضبطه الكمبیوتر بتدویر قم

— Windows في العرض إعدادات بضبط قم

التحكم).  (لوحة Control Panel انقر ثم (ابدأ) Start الزر انقر 1 

والسمات).  Appearance (المظهر and Themes انقر 2 

Display (عرض).  الرمز انقر أو تغییرها ترید التي المنطقة انقر 3 

الشاشة). وضوح (دقة Screen resolutionو األلوان) (جودة Color quality من كل في مختلفة إعدادات بتجربة قم
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قراءته الممكن هو الشاشة من فقط جزء كان إذا
— خارجیة شاشة بتوصیل قم

بالكمبیوتر.  خارجیة شاشة بتوصیل وقم الكمبیوتر تشغیل أوقف 1 

والتباین.  السطوع بضبط مستوى وقم الكمبیوتر والشاشة تشغیل ابدأ 2 

Dell بشركة اتصل الفیدیو. في التحكم وحدة أو الكمبیوتر شاشة في عیب هناك یكون فقد تعمل، الخارجیة الشاشة كانت إذا
صفحة 113. "Dell بشركة "االتصال راجع

التشغیل برامج
التشغیل؟ برنامج هو ما

جمیع األجهزة إلى وتحتاج المفاتیح. لوحة الماوس أو أو الطابعة مثل األجهزة في أحد یتحكم برنامجًا التشغیل برنامج یمثل
برنامج تشغیل.

جهاز لكل ویوجد الجهاز. تستخدم األخرى التي البرامج غیره من وبین الجهاز بین ترجمة كوحدة التشغیل یعمل برنامج
به. الخاص التشغیل برنامج سوى علیها یتعرف ال التي المتخصصة األوامر من خاص مجموعة

أو التثبیت من لمزید داٍع وجود دون تثبیتها، وقد المطلوبة التشغیل برامج وبه بك الخاص التشغیل برنامج Dell لك ترسل
التهیئة.

بأنظمة خاصة تشغیل برامج على المساعدة) واألدوات التشغیل (برامج Drivers and Utilities قد یحتوي وسیط إشعار:
بك. التشغیل الخاص لنظام المناسبة البرامج تقوم بتثبیت من أنك تأكد لذا لدیك. الكمبیوتر على غیر مثبتة تشغیل

تحتاج قد .Microsoft® Windows® التشغیل نظام - مع المفاتیح تشغیل لوحة برامج - مثل التشغیل برامج من العدید تأتي
التالیة: الحاالت في التشغیل برامج لتثبیت

ترقیة نظام التشغیل. l 

نظام التشغیل. إعادة تثبیت l 

جدید. جهاز تركیب أو توصیل l 

التشغیل برامج على التعرف
التشغیل في بتحدیث برنامج وقم ال، أم المشكلة هو مصدر التشغیل كان برنامج إذا ما بتحدید قم جهاز، أي في مشكلة واجهت إذا

الضرورة. حالة
التحكم).  (لوحة Control Panel انقر ثم (ابدأ) Start الزر انقر 1 

Performance (األداء والصیانة).  and Maintenance انقر فئة)، (اختر Pick a category البند من 2 

(النظام).  System انقر 3 

(األجهزة).  Hardware التبویب عالمة انقر النظام) (خصائص System Properties اإلطار في 4

األجهزة).  (مدیر Device Manager انقر 5 

على  موجودة ([!] عالمة بها صفراء (دائرة تعجب نقطة أي جهاز علیه هناك كان إذا ما لرؤیة القائمة بالتمریر ألسفل 6 قم
الجهاز. رمز

جدید. برنامج تشغیل تثبیت أو التشغیل برنامج تثبیت إلعادة تحتاج فقد الجهاز، اسم بجوار عالمة تعجب وجود حالة في
.82 صفحة المساعدة" واألدوات التشغیل تثبیت برامج "إعادة راجع
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المساعدة واألدوات التشغیل برامج تثبیت إعادة
(برامج التشغیل Drivers and Utilities ووسیط support.dell.com الموقع على Dell دعم موقع من كًال یقدم إشعار:

فمن أخرى، مصادر من علیها حصلت تشغیل برامج Dell. إذا قمت بتثبیت كمبیوتر ألجهزة معتمدة واألدوات) برامج تشغیل
صحیح. الكمبیوتر بشكل أال یعمل الممكن

الكمبیوتر. مع مرفق وغیر اختیارًیا المساعدة) (برامج التشغیل واألدوات Drivers and Utilities وسیط یكون قد مالحظة:

Windows XP نظام في برامج تشغیل األجهزة إعادة خاصیة استخدام
Windows XP Device خاصیة استخدم تحدیثها، التشغیل أو برامج تثبیت أحد بعد لدیك على الكمبیوتر مشكلة حدثت إذا
تم الذي باإلصدار التشغیل برنامج الستبدال (Windows XP نظام في األجهزة تشغیل (إعادة برامج Driver Rollback

ذلك. قبل تثبیته
التحكم).  (لوحة Control Panel انقر ثم (ابدأ) Start الزر انقر 1 

Performance (األداء والصیانة).  and Maintenance انقر فئة)، (اختر Pick a category البند من 2 

(النظام).  System انقر 3 

(األجهزة).  Hardware التبویب عالمة انقر النظام) (خصائص System Properties اإلطار في 4

األجهزة).  (مدیر Device Manager انقر 5 

(خصائص).  Properties وانقر له التشغیل برنامج تثبیت تم الذي الجهاز على األیمن الماوس بزر انقر 6 

التشغیل.  برامج التبویب عالمة انقر 7 

التشغیل).  Roll (إعادة برنامج Back Driver انقر 8 

System برنامج استخدم عندئذ المشكلة، بحل األجهزة) تشغیل برامج (إعادة Device Driver Rollback لم یقوم إذا
الكمبیوتر 84) إلعادة صفحة "Microsoft Windows XP في استعادة النظام "استخدام (راجع (استعادة النظام) Restore

الجدید. التشغیل برنامج تثبیت قبل موجودة كانت التي التشغیل حالة إلى

المساعدة) واألدوات التشغیل (برامج Drivers and Utilities استخدام
الكمبیوتر. مع مرفق وغیر اختیارًیا المساعدة) (برامج التشغیل واألدوات Drivers and Utilities وسیط یكون قد مالحظة:

(استعادة System Restore أو األجهزة) تشغیل برامج (إعادة Device Driver Rollback باستخدام المشكلة حل یتم لم إذا
المساعدة). التشغیل واألدوات (برامج Drivers and Utilities وسیط من التشغیل برنامج تثبیت بإعادة قم عندئذ و النظام)

مفتوحة.  برامج أیة والخروج من مفتوحة، أیة ملفات وإغالق بحفظ قم 1 

المساعدة).  واألدوات التشغیل (برامج Drivers and Utilities وسیط أدخل 2 

محرك دلیل وانقر ،Windows Explorer ابدأ آلیًا، فإذا لم یبدأ تشغیله، القرص المضغوط العمل یبدأ األحوال أغلب في
المرة في .autorcd.exe ملف على مزدوجًا انقر نقرًا المضغوط، ثم القرص محتویات لعرض المضغوطة األقراص

التعلیمات (موافق)، واتبع OK انقر اإلعداد. تثبیت ملفات منك فقد یطلب المضغوط، القرص بتشغیل فیها تقوم التي األولى
للمتابعة. الشاشة على

(إن  األداة المساعدة التشغیل أو لبرنامج المفضلة اللغة اختر األدوات، شریط في (اللغة) Language المنسدلة القائمة 3 من
ترحیب. شاشة تظهر وجدت).

(التالي).  Next انقر 4 

یستخدمها الكمبیوتر. التي التشغیل برامج عن للكشف آلیًا المضغوط بفحص األجهزة القرص یقوم
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من  األخرى. المساعدة واألدوات التشغیل اكتشاف برامج أیضًا األجهزة، یمكنك فحص المضغوط القرص ینهي أن بعد 5 
و النظام)، (مودیل System Model المنسدلة القوائم من المناسبة الفئات البحث)، اختر (معاییر Search Criteria

وTopic (موضوع). التشغیل)، (نظام Operating System
بك. الكمبیوتر الخاص یستخدمها التي المحددة المساعدة واألدوات التشغیل لبرامج أكثر أو واحد رابط یظهر

التي  أو األداة المساعدة التشغیل برنامج معلومات حول محددة لعرض أداة مساعدة أو تشغیل الخاص ببرنامج الرابط انقر 6
تثبیتها. ترید

الترحیب، اتبع األوامر  شاشة من المساعدة. األداة أو برنامج التشغیل تثبیت ُوجد) لبدء Install (تثبیت) (إن الزر انقر 7
التثبیت. إلكمال الشاشة على

التعلیمات راجع تعلیمات التثبیت، على خیارًا متاحًا. لالطالع یمثل التثبیت التلقائي (تثبیت)، فال Install الزر یظهر لم إذا
ملف القراءة. قم بقراءة ثم االستخراج، تعلیمات اتبع (استخراج)، Extract انقر التالیة، أو في األقسام الفرعیة المناسبة

برنامج التشغیل معلومات إطار في المضغوط التشغیل، انقر دلیل القرص برامج ملفات لعرض التصفح ُطلب منك إذا
ببرنامج التشغیل هذا. لعرض الملفات المرتبطة

یدویًا التشغیل برامج تثبیت إعادة
ثم  (ابدأ) Start الزر انقر السابق، القسم في مبین كما هو الصلب لدیك القرص على التشغیل برنامج ملفات استخراج بعد 1 

الكمبیوتر). (جهاز My Computer فوق األیمن الماوس بزر انقر
(خصائص).  Properties انقر 2 

األجهزة).  (مدیر Device Manager انقر ثم Hardware (األجهزة) التبویب عالمة انقر 3

 Infrared أو Modems (المودم) (مثًال له التشغیل تثبیت برنامج ترید الذي الجهاز نوع على مزدوجًا نقرًا انقر 4
الحمراء). األشعة تحت (أجهزة devices

له.  التشغیل برنامج ترید تثبیت الذي الجهاز على اسم مزدوجًا نقرًا انقر 5 

التشغیل).  برنامج (تحدیث Update Driver انقر ثم التشغیل) (برنامج Driver التبویب عالمة انقر 6 

ثم  (متقدم)) محدد من موقع أو قائمة من (تثبیت Install from a list or specific location (Advanced) 7 انقر
(التالي). Next انقر

قبل.  من علیه برنامج التشغیل بنسخ ملفات قمت الذي الموقع للوصول إلى (تصفح) وتصفح Browse انقر 8 

(التالي).  Next انقر المناسب، التشغیل برنامج اسم یظهر عندما 9 

الكمبیوتر.  تشغیل وأعد (إنهاء) Finish انقر 10 

واألجهزة البرامج في التوافق عدم مشكالت حل
فیمكنك صحیح، بشكل غیر تمت تهیئته ولكن اكتشافه تم نظام التشغیل، أو إعداد عملیة أحد األجهزة أثناء اكتشاف لم یتم إذا

التوافق. عدم مشكلة لحل األجهزة ومصلحها) أخطاء (مستكشف Hardware Troubleshooter استخدام
مصلحها: األجهزة أعطال مستكشف تشغیل لبدء

والدعم).  (التعلیمات Help and Support وانقر (ابدأ) Start الزر انقر 1 

(بحث)  Search الحقل في األجهزة ومصلحها) أخطاء (مستكشف hardware troubleshooter اكتب 2
البحث. لبدء السهم وانقر
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البحث).  (نتائج Search Results قائمة في ومصلحها) األجهزة (مستكشف أخطاء Hardware Troubleshooter انقر 3 

 I need to resolve a انقر ثم ومصلحها)، األجهزة أخطاء (مستكشف Hardware Troubleshooter قائمة من 4
(التالي). Next انقر ثم الكمبیوتر) األجهزة على بین تعارض لحل (أحتاج hardware conflict on my computer

استعادة نظام التشغیل
التالیة: بالطرق التشغیل نظام استعادة یمكنك

الكمبیوتر  بإرجاع (Windows XP في النظام (استعادة Microsoft® Windows® XP System Restore یقوم l 

أولي كحل النظام) (استعادة System Restore استخدم البیانات. ملفات على التأثیر دون السابقة التشغیل حالة إلى
في النظام استعادة "استخدام راجع اإلرشادات، على لالطالع ملفات البیانات. على والحفاظ لدیك التشغیل نظام الستعادة

.84 صفحة "Microsoft Windows XP
التي  التشغیل حالة إلى الصلب القرص باستعادة Symantec شركة صممته الذي Dell PC Restore برنامج یقوم l 

الصلب القرص الموجودة على البیانات Dell بحذف كافة PC Restore برنامج یقوم شراء الكمبیوتر. عند به كانت
برنامج یفلح لم إذا فقط PC Restore برنامج استخدم الكمبیوتر. استالم بعد مثبتة تطبیقات أیة وإزالة دائم بشكل

برنامج "استخدام راجع على اإلرشادات، لالطالع التشغیل. نظام مشكلة حل في النظام) (استعادة System Restore
.86 صفحة "Symantec من Dell PC Restore

استخدام  یؤدي هذا، مع نظام التشغیل. استخدامه الستعادة یمكنك بك، الكمبیوتر الخاص مع التشغیل تلقیت وسیط نظام إذا l

حالة في فقط المضغوط القرص استخدم الصلب. القرص على الموجودة البیانات كافة حذف إلى أیًضا التشغیل نظام وسیط
راجع و اإلرشادات على لالطالع لدیك. التشغیل مشكلة نظام في حل النظام) (استعادة System Restore برنامج فشل

.87 التشغیل" صفحة نظام "استخدام وسیط

Microsoft Windows XP في النظام استعادة استخدام
لحالة الكمبیوتر إرجاع لك لیتیح النظام) (استعادة System Restore خاصیة Microsoft Windows XP التشغیل نظام یقدم
إعدادات النظام من غیرها البرامج أو أو األجهزة في التغییرات كانت إذا وذلك ملفات البیانات) على التأثیر األولى (دون التشغیل

معلومات إضافیة على والدعم لالطالع للتعلیمات Window مركز راجع للتشغیل. مرغوبة حالة غیر الكمبیوتر في تركت قد
صفحة 13. والدعم" "مركز Windows للتعلیمات إلى التعلیمات، راجع استعادة النظام. للوصول برنامج حول استخدام

ملفات تراقب ال النظام) (استعادة System Restore فخاصیة البیانات، ملفات من منتظم بشكل احتیاطیة نسخ قم بعمل إشعار:
باستعادتها. تقوم وال البیانات

كنت إذا تنطبق ال قد فإنها ولذلك ،Windows في االفتراضي العرض لنظام المستند هذا في الواردة تم إعداد الخطوات  مالحظة:
.Windows الكالسیكي في العرض نمط على Dell™ كمبیوتر بضبط قمت قد

استعادة نقطة إنشاء
والدعم).  (التعلیمات Help and Support وانقر (ابدأ) Start الزر انقر 1 

استعادة).  (نقطة System Restore بـ الخاص المهمة انقر 2 

الشاشة.  على اتبع اإلرشادات التي تظهر 3 

سابقة تشغیل الكمبیوتر لحالة استعادة
تشغیل برامج Device (إعادة Driver Rollback برنامج استخدم برامج التشغیل، أحد بعد تثبیت مشكالت حدثت إذا

هذه تنجح لم إذا المشكلة. 82) لحل صفحة "Windows XP في تشغیل األجهزة برامج إعادة "استخدام األجهزة) (راجع
(استعادة النظام). System Restore الطریقة، استخدم
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برامج أیة من والخروج مفتوحة ملفات أیة وإغالق بحفظ قم سابقة، تشغیل حالة إلى الكمبیوتر تقوم باستعادة قبل أن إشعار:
استعادة النظام. حتى تكتمل أو برامج ملفات أیة أو حذف فتح بتغییر أو تقم ال مفتوحة.

 System Tools ß(الملحقات) Accessories ß(البرامج) Programs إلى أشر ثم (ابدأ)، Start الزر انقر 1 
النظام). (استعادة System Restore ثم انقر و النظام) (أدوات

 Next وانقر سابقة) فترة إلى (استعادة الكمبیوتر Restore my computer to an earlier time اختیار من تأكد 2 
(التالي).

إلیه.  الكمبیوتر استعادة ترید الذي التقویم من تاریخًا انقر 3 

كل تظهر استعادة. نقاط واختیار عرض لك یتیح تقویمًا استعادة) نقطة (اختیار Select a Restore Point شاشة تقدم
أسود عریض. بخط استعادة نقاط بها المتاح تواریخ التقییم

(التالي).  Next وانقر نقطة استعادة حدد 4 

نقطتان أو تتوافر كانت إذا أما النقطة آلیًا. تلك اختیار یتم فإنه فقط، واحدة نقطة استعادة التقییم في التواریخ ألحد كان إذا
تفضلها. التي االستعادة نقطة انقر أكثر،

(التالي).  Next انقر 5 

النظام) جمع System (استعادة Restore ینهي أن بعد االستعادة) (اكتمال Restoration Complete شاشة تظهر
بإعادة التشغیل. الكمبیوتر یقوم البیانات ثم

OK (موافق).  انقر التشغیل، بإعادة الكمبیوتر یقوم أن بعد 6 

عن عملیة التراجع یمكنك أو مختلفة، استعادة باستخدام نقطة بتكرار الخطوات تقوم أن إما یمكنك االستعادة، نقطة لتغییر
االستعادة.

للنظام آخر استعادة عن التراجع
تقم ال مفتوحة. أیة برامج المفتوحة والخروج من الملفات جمیع بحفظ وإغالق للنظام، قم استعادة عن آخر التراجع قبل إشعار:

النظام. استعادة تكتمل حتى برامج أو ملفات أیة حذف أو فتح أو بتغییر
 System Tools ß(الملحقات) Accessories ß(البرامج) Programs إلى أشر ثم (ابدأ)، Start الزر انقر 1 

النظام). (استعادة System Restore ثم انقر و النظام) (أدوات
(التالي).  Next انقر ثم استعادة) آخر عن (التراجع Undo my last restoration انقر 2 

النظام استعادة عمل تمكین
إیقاف یتم فسوف میجابایت، 200 عن تقل الصلب القرص على خالیة مساحة وجود مع Windows XP تثبیت بإعادة قمت إذا

العمل: تمكین وضع في (استعادة النظام) System Restore كان إذا ما لمعرفة آلیًا. (استعادة النظام) System Restore عمل
التحكم).  (لوحة Control Panel انقر ثم (ابدأ) Start الزر انقر 1 

والصیانة).  (األداء Performance and Maintenance انقر 2 

(النظام).  System انقر 3 

النظام).  (استعادة System Restore التبویب عالمة انقر 4 

النظام).  استعادة (إیقاف Turn off System Restore تحدید من إلغاء تأكد 5 
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Symantec من Dell PC Restore برنامج استخدام
برامج أیة وإزالة دائم بشكل الصلب القرص على الموجودة البیانات كافة بحذف Dell PC Restore برنامج یقوم إشعار:
أمكن. إن ،PC Restore استخدام قبل للبیانات احتیاطیة نسخة بعمل قم الكمبیوتر. استالم بعد مثبتة تشغیل براج أو تطبیقات

Microsoft النظام في "استخدام استعادة (راجع النظام استعادة برنامج فشل حالة فقط في PC Restore برنامج استخدم
لدیك. التشغیل نظام مشكلة حل في (84 صفحة "Windows XP

الكمبیوتر. أجهزة على بعض بعض البلدان أو في متوفًرا Symantec من Dell PC Restore یكون برنامج ال قد مالحظة:
PC برنامج یقوم نظام التشغیل لدیك. الستعادة أخیرة كوسیلة فقط Symantec من Dell PC Restore برنامج استخدم

تمت ملفات أو برامج أیة حذف یتم الكمبیوتر. شراء عند به كانت التي التشغیل حالة إلى الصلب القرص باستعادة Restore
البیانات ملفات تتضمن الصلب. القرص على من دائم بشكل البیانات— ملفات ذلك الكمبیوتر—یشمل استالم بعد إضافتها

قبل البیانات لكافة احتیاطیة نسخة بعمل وخالفه. قم الرقمیة والصور اإللكتروني البرید ورسائل الحسابیة والجداول المستندات
أمكن. إن ،PC Restore استخدام

:PC Restore الستخدام

الكمبیوتر.  تشغیل ابدأ 1 

الشاشة. أعلى www.dell.com علیه مكتوب أزرق شریط یظهر التمهید، عملیة أثناء

الفور.  <Ctrl><F11> على اضغط الشریط األزرق، هذا عند رؤیة 2 

تشغیل الكمبیوتر أعد ثم التشغیل، عملیة بدء ینهي الكمبیوتر اترك و الوقت المناسب في <Ctrl><F11> تقم بضغط لم إذا
أخرى. مرة

الخطوة التالیة. في تمهید) (إعادة Reboot انقر ،PC Restore المتابعة باستخدام أردت إذا إشعار:
(استعادة).  Restore الشاشة التالیة التي تظهر، انقر من 3 

التالیة.  الشاشة في (تأكید) Confirm انقر 4 

610 دقائق. ما بین االستعادة عملیة استكمال یستغرق
الكمبیوتر.  تشغیل إلعادة (إنهاء) Finish انقر و مطالبتك عند 5 

بالكامل. إعادة التمهید عملیة یتولى الكمبیوتر واترك (إنهاء) Finish انقر یدوًیا. بإیقاف تشغیل الكمبیوتر تقم ال مالحظة:
(نعم).  Yes انقر و مطالبتك عند 6 

تظهر، التي الشاشات فإن له، األصلیة التشغیل حالة إلى الكمبیوتر استعادة تمت قد ألنه نظًرا الكمبیوتر. إعادة تشغیل تتم
مرة. ألول تشغیل الكمبیوتر ظهرت عند التي الشاشة نفس الترخیص للمستخدم، هي اتفاقیة مثل

(التالي).  Next انقر 7 

الكمبیوتر. تشغیل إعادة وتتم النظام) (استعادة System Restore شاشة تظهر
OK (موافق).  انقر التشغیل، بإعادة الكمبیوتر یقوم أن بعد 8 

Dell PC Restore إزالة
على مع دائم بشكل المساعدة PC Restore حذف أداة إلى الصلب على القرص من Dell PC Restore إزالة تؤدي إشعار:

تشغیل الكمبیوتر. نظام استعادة في استخدامها من تتمكن لن ،Dell PC Restore إزالة الكمبیوتر. بعد
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بعدم الكمبیوتر. ُینصح عند شراء به كانت التي التشغیل حالة إلى الصلب القرص Dell PC استعادة Restore برنامج یتیح
PC Restore بإزالة قمت إذا الصلب. القرص إضافیة على مساحة بهدف توفیر ولو حتى الكمبیوتر، من PC Restore إزالة

نظام تشغیل إعادة في PC Restore استخدام من تتمكن ولن مطلًقا، تتمكن من استردادها لن الصلب، على القرص من
األصلیة. حالته إلى لدیك الكمبیوتر

:PC Restore إلزالة
محلي.  بوصفك مسئول الكمبیوتر إلى بتسجیل الدخول قم 1 

 .c:\dell\utilities\DSR إلى انتقل ،Windows Explorer برنامج في 2 

 .DSRIRRemv2.exe الملف اسم فوق مزدوًجا نقًرا انقر 3 

كمسئول. الدخول بتسجیل أن تقوم بأنك یجب تفید رسالة تظهر محلي، مسئول أنك بتسجیل الدخول على تقم لم إذا مالحظة:
محلي. مسئول أنك على الدخول بتسجیل قم ثم (إنهاء)، Quit انقر

رسالة تظهر الكمبیوتر، لجهاز الصلب على القرص موجوًدا PC Restore ببرنامج الخاص القسم یكن لم إذا مالحظة:
لحذفه. قسم یوجد ال الحالة هذه في (إنهاء); Quit انقر القسم. على العثور تعذر تفید

القرص الصلب.  على من PC Restore برنامج إلزالة (موافق) OK انقر 4 

رسالة تأكید.  ظهور عند (نعم) Yes انقر 5 

القرص الصلب. على الخالیة إلى توزیع المساحة حدیًثا المتوفرة إضافة مساحة القرص وتتم PC Restore حذف قسم یتم

انقر  ثم ،Windows Explorerبرنامج المحلي (c)) في (القرص Local Disk (C) على األیمن الماوس انقر بزر 6
قیمة زیادة خالل علیها من یتم التعرف والتي اإلضافیة الخالیة المساحة توفر من ثم تأكد و (خصائص) Properties

Free (المساحة الخالیة). Space

 .(PC Restore (إزالة PC Restore Removal إلغالق إطار (إنهاء) Finish انقر 7

الكمبیوتر.  تشغیل أعد 8 

استخدام وسیط نظام التشغیل

تبدأ أن قبل
تم تثبیته تشغیل ببرنامج المتعلقة المشكالت إحدى Windows إلصالح XP التشغیل نظام إعادة تثبیت في كنت تفكر إذا

(راجع Windows XP نظام في تشغیل األجهزة) برنامج (إعادة Device Driver Rollback استخدام أوًال مؤخًرا، جّرب
(إعادة Device Driver Rollback إذا لم یحل .(82 صفحة "Windows XP األجهزة في تشغیل برامج إعادة "استخدام

كان التي التشغیل حالة إلى التشغیل نظام إلعادة النظام) (استعادة System Restore استخدم المشكلة، الجهاز) تشغیل برنامج
.84 صفحة "Microsoft Windows XP في النظام استعادة "استخدام راجع الجدید. التشغیل برنامج تثبیت أن یتم قبل علیها

وبالنسبة لدیك. األساسي األقراص محرك على البیانات ملفات جمیع من احتیاطیة نسخة بعمل قم التثبیت، إجراء قبل إشعار:
الكمبیوتر. بمعرفة یتم اكتشافه الذي األول المحرك هو األساسي األقراص یكون محرك الصلب، للقرص التقلیدیة لإلعدادات

التالیة: العناصر تحتاج إلى فإنك ،Windows XP تثبیت إلعادة

Dell™ التشغیل من لنظام المضغوط القرص l 

المساعدة) واألدوات التشغیل (برامج Drivers and Utilities المضغوط القرص l
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تثبیتها تم التي التشغیل برامج على المساعدة) واألدوات التشغیل (برامج Drivers and Utilities یحتوي وسیط مالحظة:
تشغیل برامج أیة لتحمیل المساعدة) واألدوات التشغیل (برامج Drivers and Utilities وسیط أثناء تجمیع الكمبیوتر. استخدام

Drivers شحن وسیط ال یتم فقد و ال أم المضغوطة طلبت األقراص سواء منها أو الكمبیوتر طلب شراء للمنطقة التي تبًعا مطلوبة.
الكمبیوتر. التشغیل) مع Operating (نظام System ووسیط المساعدة) التشغیل واألدوات and (برامج Utilities

Windows XP تثبیت إعادة
إعادة أیضًا علیك فیجب التشغیل، تقوم بإعادة تثبیت نظام إلى ساعتین لتكتمل. بعد أن بین 1 ما التثبیت إعادة عملیة تستغرق قد

البرامج. ذلك من وغیر الفیروسات، من الحمایة وبرنامج الجهاز، برامج تشغیل تثبیت

ویمكن .Windows XP تثبیت إلعادة التشغیل) خیارات (نظام Operating System المضغوط القرص یقدم إشعار:
لم ما Windows XP تثبیت بإعادة تقم ولذلك ال الصلب. القرص على المثبتة البرامج تؤثر على وقد الملفات، تستبدل للخیارات أن

.Dell من أحد ممثلي الدعم الفني ینصحك بذلك

على مثبتة تكون الفیروسات برامج الكتشاف أیة عمل بإیقاف قم ،Windows XP نظام تعارض مع وقوع دون للحیلولة إشعار:
على اإلرشادات. للبرامج لالطالع المصاحبة المنتج وثائق انظر .Windows XP نظام تثبیت إعادة وذلك قبل لدیك الكمبیوتر

مفتوحة.  برامج أیة والخروج من مفتوحة، أیة ملفات وإغالق بحفظ قم 1 

 Install رسالة ظهرت إذا (خروج) Exit انقر التشغیل). (نظام Operating System المضغوط القرص استخدام 2 
.(Windows XP (تثبیت Windows XP

الكمبیوتر.  تشغیل أعد 3 

مباشرًة.  DELL™ شعار ظهور بعد <F12> اضغط 4 

المحاولة. وعاود الجهاز تشغیل بإیقاف قم مكتب Windows، ثم ترى سطح حتى فانتظر التشغیل، نظام شعار ظهر إذا

 .<Enter> ثم اضغط ،CD-ROM لتحدید مفاتیح األسهم اضغط 5 

القرص  التشغیل من لبدء مفتاح أي Press (اضغط any key to boot from CD رسالة وعندما تظهر 6 
المضغوط).

 .<Enter> اضغط ،(Windows XP إعداد) Windows XP Setup شاشة ظهور عند 7 

التثبیت.  إعادة عملیة الستكمال الشاشة على تظهر التي التعلیمات اتبع 8 

راجع  الضرورة. التطبیقات حسب التشغیل وبرامج برامج تثبیت بإعادة قم نظام التشغیل، تثبیت من إعادة االنتهاء عند 9
.82 صفحة المساعدة" واألدوات برامج التشغیل تثبیت "إعادة
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89  إضافة واستبدال األجزاء

إضافة واستبدال األجزاء
قبل أن تبدأ

یقدم هذا الفصل اإلجراءات الخاصة بفك وتركیب المكونات في الكمبیوتر لدیك. وما لم یتم التصریح بغیر ذلك، تفترض كل 
عملیة توافر الشروط التالیة:

 l تنفیذ الخطوات الواردة في "إیقاف تشغیل الكمبیوتر" (راجع هذه الصفحة) و"قبل التعامل مع األجزاء الداخلیة 

للكمبیوتر" (راجع "قبل التعامل مع األجزاء الداخلیة للكمبیوتر" صفحة 90).

.Dell™ أنك اطلعت على معلومات األمان الواردة في دلیل معلومات المنتج من l 

 l یمكن استبدال أحد المكونات، أو تركیبه إذا ما تم شراؤه بصورة منفصلة، عن طریق تنفیذ خطوات الفك بالترتیب 

العكسي.

األدوات الموصى باستخدامها
قد تحتاج اإلجراءات الواردة في هذا المستند إلى وجود األدوات التالیة:

 l مفك صغیر بسن مسطح

Phillips مفك l 

 l مسمار بالستیكي صغیر

(support.dell.com على عنوان Dell Support انظر موقع الدعم) Flash BIOS تحدیث l 

إیقاف تشغیل الكمبیوتر
 إشعار: لتجنب ضیاع البیانات، قم بحفظ وإغالق أیة ملفات مفتوحة، وقم بالخروج من أیة برامج مفتوحة قبل إغالق 

الكمبیوتر.
 1 قم بإیقاف تشغیل نظام التشغیل: 

 Shut Down (ابدأ) ویلیه Start قم بحفظ وإغالق أیة ملفات مفتوحة والخروج من أیة برامج، ثم انقر الزر a
(إیقاف التشغیل). 

b في اإلطار Turn off computer (إیقاف تشغیل الكمبیوتر)، انقر Turn off (إیقاف التشغیل). یتم إیقاف 
تشغیل الكمبیوتر بعد انتهاء عملیة إیقاف تشغیل نظام التشغیل.

 2 تأكد من أن الكمبیوتر وأیة أجهزة متصلة به في وضع اإلغالق. إذا لم یتم إیقاف الكمبیوتر واألجهزة المتصلة به 
تلقائًیا عند إیقاف تشغیل نظام التشغیل، فاضغط مع االستمرار على زر الطاقة لعدة ثوان حتى یتم إیقاف تشغیل 

الكمبیوتر. 
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للكمبیوتر الداخلیة األجزاء مع التعامل قبل
ضمان على وللمساعدة للتلف، تعرضه احتمال من الكمبیوتر حمایة على للمساعدة التالیة لألمان العامة اإلرشادات استخدم

الشخصیة. سالمتك

معلومات المنتج. دلیل في الموجودة األمان تعلیمات اتباع یرجى القسم، هذا في الواردة من الخطوات أي أن تبدأ تنفیذ قبل تنبیه:
حوافها من البطاقة على البطاقة. أمسك االتصال نقاط أو المكونات تلمس والبطاقات بعنایة. وال المكونات مع بالتعامل تنبیه: قم

أسنانه. من ولیس حوافه من بإمساكه المعالج، قم مثل وبالنسبة لمكون المعدني. التركیب مقبض من أو

شخص بمعرفة الصیانة إجراء عن الناتج معتمد. فالتلف خدمة فني على في الكمبیوتر اإلصالحات أن یقتصر إجراء ینبغي إشعار:
الضمان. یغطیه ال Dell شركة من له مصرح غیر

یوجد نفسه. الكبل من ولیس به، الخاصة الشد تخفیف حلقة أو المّوصل من بسحبه قم تقوم بفصل أحد الكبالت، عندما إشعار:
فصل قبل التثبیت اضغط على لسان الكبالت، من النوع هذا بفصل تقوم كنت فإذا للتثبیت، ألسنة ذات الكبالت موصالت بعض في

أحد فصل وأیضًا، قبل المّوصل. أسنان في أیة ثني لتجنب مستقیم وضع في بقائها على الموصالت، حافظ بفصل تقوم عندما الكبل.
الصحیحین. والمحاذاة االتجاه في التوصیل) وفتحة (مقبس المّوصل أن طرفي من تأكد الكبالت،

للكمبیوتر: األجزاء الداخلیة مع التعامل قبل التالیة الخطوات بإجراء قم الكمبیوتر، إتالف لتجنب إشعار:
للخدوش.  التعرض من غطاء الكمبیوتر لوقایة مسطح ونظیف العمل سطح أن من تأكد 1 

 .89 صفحة الكمبیوتر" تشغیل "إیقاف راجع الكمبیوتر. تشغیل بإیقاف قم 2 

الحائط. على الشبكة توصیل فتحة من بفصله قم ثم الكمبیوتر، عن الكبل بفصل أوًال الشبكات، قم كبل إحدى لفصل إشعار:
الكمبیوتر.  الشبكة من أو للهاتف كبالت بفصل أیة قم 3 

للكمبیوتر. صیانة إجراء قبل البطاریة حاویة من البطاریة إخراج یجب النظام، لوحة إتالف لتجنب إشعار:
األخرى البطاریات تستخدم ال الحالي. Dell كمبیوتر لجهاز خصیًصا المصممة استخدم البطاریة الكمبیوتر، لتجنب إتالف إشعار:

األخرى. Dell كمبیوتر ألجهزة المصممة

حاویة  قفل تحریر مفتاح بتحریك قم ثم بها، الخاص التیار الكهربي مأخذ عن المرفقة األجهزة وكافة الكمبیوتر افصل 4
الحاویة. من بإخراج البطاریة أسفل الكمبیوتر مع إمساكه، ثم قم الموجود البطاریة
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البطاریة1 حاویة قفل تحریر البطاریة2مفتاح

النظام.  لوحة "لتأریض" الطاقة زر اضغط 5 

فارغة"  بطاقة ExpressCard أو بطاقة "إخراج (راجع ExpressCard بطاقة فتحة من مركبة أیة بطاقات بإخراج قم 6 
.(54 صفحة الوسائط" ذاكرة بطاقة "إخراج (راجع 1 في 3 الوسائط ذاكرة بطاقة وقارئ (52 صفحة

مستو.  سطح وجهه على على الكمبیوتر الشاشة وأقلب أغلق 7 

صفحة 92).  الصلب" الصلب (راجع "القرص القرص قم بإخراج 8 

1 2
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الضوئیة األقراص محرك
معلومات المنتج. دلیل في الموجودة األمان تعلیمات اتباع یرجى القسم، هذا في الواردة من الخطوات أي أن تبدأ تنفیذ قبل تنبیه:

الكمبیوتر.  تشغیل بإیقاف قم 1 

الضوئیة.  األقراص محرك تثبیت مسمار اخلع ثم الكمبیوتر اقلب 2 

الحاویة.  األقراص من محرك الجانب لتحریر نحو ثم ادفعه اللسان في مسمار بإدخال قم 3 

الحاویة.  خارج إلى األقراص محرك بسحب قم 4 

3 2

1

الضوئیة1 األقراص الضوئیة2محرك محرك األقراص ربط اللسان3مسمار

القرص الصلب
الصلب. للقرص المعدني الغالف تمس فال ساخنًا، یكون القرص الكمبیوتر عندما من الصلب القرص بإخراج قمت إذا تنبیه:

معلومات المنتج. دلیل في الموجودة األمان تعلیمات اتباع یرجى القسم، هذا في الواردة من الخطوات أي أن تبدأ تنفیذ قبل تنبیه:
القرص إخراج قبل (89 صفحة الكمبیوتر" تشغیل "إیقاف الكمبیوتر (راجع تشغیل بإیقاف قم البیانات، ضیاع لتجنب إشعار:

السبات. وضع أو االنتظار أو وضع وضع التشغیل، في الكمبیوتر أثناء وجود القرص الصلب تقم بإخراج ال الصلب.
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تتلفها. أن الصدمات ألقل ویمكن الهشاشة، غایة في الصلبة األقراص إشعار:
.Dell بخالف أخرى مصادر من الواردة الصلبة تقدم دعًما لألقراص للتوافق وال Dell ضماًنا تقدم ال  مالحظة:

وبرامج التشغیل نظام تثبیت إلى تحتاج فسوف ،Dell بخالف آخر مصدر من وارد صلب بتركیب قرص تقوم كنت إذا مالحظة:
التشغیل برامج تثبیت و"إعادة 84 صفحة التشغیل" نظام "استعادة راجع الجدید. الصلب القرص على المساعدة التشغیل واألدوات

.82 واألدوات المساعدة" صفحة
القرص الصلب: حاویة في الصلب القرص إلعادة وضع

 .89 صفحة تبدأ" أن "قبل في الواردة اإلجراءات اتبع 1 

القرص الصلب.  ثم اخلع مسامیر اقلب الكمبیوتر 2 

1
2

1(2) القرص الصلب2المسامیر

من "الوقایة اإلستاتیكیة. انظر للكهرباء عازل واقي غالف في بتخزینه قم الكمبیوتر، داخل القرص الصلب یكون عندما ال إشعار:
المنتج. معلومات دلیل في اإللكتروستاتیكیة" الشحنات تفریغ

الكمبیوتر.  إلى خارج القرص الصلب بسحب قم 3 

غالفه.  من الجدید الصلب القرص أخرج 4 

الصلب. القرص شحن أو لتخزین األصلي الغالف بحفظ قم

فقد تتلف المّوصل. القوة، في استخدام بالغت مكانه. إذا في القرص الصلب إلدخال متساٍو وبشكل بثبات إشعار: اضغط
موضعه.  تمامًا في یستقر حتى الحاویة داخل إلى الصلب بدفع القرص قم 5 
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تثبیتها.  إحكام مع المسامیر وضع أعد 6 

 .84 صفحة التشغیل" نظام "استعادة راجع الكمبیوتر. على التشغیل نظام بتثبیت قم 7 

المساعدة"  برامج التشغیل واألدوات تثبیت "إعادة راجع الكمبیوتر. على المساعدة واألدوات التشغیل برامج بتثبیت قم 8
صفحة 82.

Dell إلى صلب قرص إرجاع
أثناء للتلف الصلب القرص یتعرض فقد وإال الصناعي، الفلین من غالفه األصلي في Dell إلى بإعادة القرص الصلب القدیم قم

النقل.

2

1

الصناعي1 القرص الصلب2الفلین

الذاكرة
معلومات المنتج. دلیل في الموجودة األمان تعلیمات اتباع یرجى القسم، هذا في الواردة من الخطوات أي أن تبدأ تنفیذ قبل تنبیه:

على 135 للحصول صفحة "المواصفات" راجع النظام. للذاكرة في لوحة وحدات بتركیب لدیك الجهاز زیادة ذاكرة یمكنك
للكمبیوتر. المخصصة الوحدات تلك إال الذاكرة وحدات بتركیب تقم ال الكمبیوتر. التي یدعمها الذاكرة حول معلومات

.Dell من المشتراة الذاكرة وحدات الكمبیوتر ضمان مالحظة: یشمل
 .89 صفحة تبدأ" أن "قبل في الواردة اإلجراءات اتبع 1 

الذاكرة.  وحدة غطاء بإزالة قم ثم الذاكرة، وحدة غطاء على الموجود التثبیت مسمار وفك الكمبیوتر، اقلب 2 
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1
2

تثبیت وحدة الذاكرة. لفك مشابك أدوات تستخدم ال وحدة الذاكرة، توصیل فتحة في حدوث تلف إشعار: لمنع
بلمس أو قم للمعصم تأریض شریط باستخدام أرضي بطرف نفسك بتوصیل قم الشحنات اإللكتروستاتیكیة، تفریغ لتجنب إشعار:

الكمبیوتر). من الجانب الخلفي على توصیل فتحة (مثل آلخر وقت من غیر مطلي معدني سطح

الحالیة:  الوحدة بفك قم للذاكرة، وحدة باستبدال تقوم كنت إذا 3 

تندفع أن إلى بحرص الذاكرة توصیل وحدة فتحة طرفي على الموجودة مشابك التثبیت لفك أصابعك أطراف استخدم a
ألعلى. الذاكرة وحدة

التوصیل. فتحة من الذاكرة وحدة بإخراج b قم

توصیل)1 فتحة لكل 2) التثبیت الذاكرة2مشابك وحدة
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1

2

2

1

الذاكرة1 توصیل)2وحدة فتحة لكل 2) التثبیت مشابك

هذا رسالة خطأ تبین توجد وال بشكل سلیم. الكمبیوتر یبدأ تشغیل ال فقد صحیح، بشكل مركبة الذاكرة وحدة تكن لم إذا  مالحظة:
العیب.

الجدیدة:  تركیب وحدة الذاكرة ثم نفسك بطرف أرضي بتوصیل قم 4 

المّوصل. فتحة الموجودة في اللسان مع الوحدة طرف توصیل فتحة السن في بمحاذاة a قم

في ثباتها على یدل یصدر صوت حتى الوحدة ألسفل بتدویر قم ثم درجة، بزاویة 45 الفتحة في الوحدة بثبات ادفع b
تركیبها. وإعادة الوحدة بإخراج قم الصوت، بهذا تشعر لم إذا موضعها.

اللسان2التجویف1

الذاكرة.  وحدة غطاء وضع أعد 5 

الكمبیوتر. یتلف قد الغطاء بالقوة إغالق إن تركیبها. وإعادة الوحدة بفك قم إغالق الغطاء، الصعب كان من إذا إشعار:



 97 األجزاء واستبدال إضافة

الكهربي.  وبمأخذ للتیار بالكمبیوتر المتردد التیار محّول بتوصیل قم أو البطاریة، حاویة البطاریة في أدخل 6 

 .92 صفحة الصلب" راجع "القرص القرص الصلب. تركیب إعادة قم 7 

الكمبیوتر.  تشغیل ابدأ 8 

آلیًا. النظام تهیئة معلومات وتحدیث اإلضافیة الذاكرة باكتشاف یقوم الكمبیوتر، فإنه تشغیل أثناء بدء

و والدعم) Help (التعلیمات and Support ثم انقر (ابدأ)، Start الزر انقر الذاكرة المركبة على الكمبیوتر و حجم من للتأكد
.(Dell نظام (معلومات Dell System Information انقر ثم

المودم
معلومات المنتج. دلیل في الموجودة األمان تعلیمات اتباع یرجى القسم، هذا في الواردة من الخطوات أي أن تبدأ تنفیذ قبل تنبیه:

بالفعل. مركًبا المودم یكون فسوف الكمبیوتر، شراء وقت شراء المودم االختیاري طلبت إذا

 .89 صفحة تبدأ" أن "قبل في الواردة اإلجراءات اتبع 1 

المودم.  غطاء بإزالة قم ثم المودم، غطاء على الموجود التثبیت مسمار وفك الكمبیوتر، اقلب 2 
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1

45 3 2

الموجود:  المودم إزالة 3 

حدة. على وضعه النظام، لوحة في المودم یثبت الذي المسمار بفك a قم

كبل بفصل ثم قم لوحة النظام، على به الخاصة التوصیل فتحة من المودم إلخراج المرفق السحب لسان ألعلى اسحب b
المودم.

المودم1 المودم2مسمار سحب لوحة3لسان على المودم توصیل فتحة
النظام

المودم5المودم4   كبل

تركیب المودم البدیل:  4 

بالمودم. المودم كبل بتوصیل a قم

بإعادة التوصیل وقم من فتحة تحقق بمقاومة، شعرت فإذا الصحیح، التركیب یضمن مما بعالمات ممیزة التوصیل فتحة إن إشعار:
البطاقة. محاذاة

الموجودة على التوصیل فتحة في تركیبه حتى یتم على المودم ألسفل اضغط ثم فتحات المسامیر مع بمحاذاة المودم قم b
النظام. لوحة

النظام. لوحة في المودم یثبت الذي المسمار تركیب بإعادة c قم

المودم.  غطاء تركیب بإعادة قم 5 
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1

2

المفصل غطاء
معلومات المنتج. دلیل في الموجودة األمان تعلیمات اتباع یرجى القسم، هذا في الواردة من الخطوات أي أن تبدأ تنفیذ قبل تنبیه:

بلمس أو قم للمعصم تأریض شریط باستخدام أرضي بطرف نفسك بتوصیل قم الشحنات اإللكتروستاتیكیة، تفریغ لتجنب إشعار:
الكمبیوتر). من الجانب الخلفي على توصیل فتحة (مثل آلخر وقت من غیر مطلي معدني سطح

للكمبیوتر. الداخلیة األجزاء مع قبل التعامل البطاریة حاویة من البطاریة یجب إخراج النظام، لوحة إتالف لتجنب إشعار:
 .89 صفحة في تبدأ" أن "قبل في الواردة اإلجراءات اتبع 1 

إزالة غطاء المفصل:  2 

العمل. سطح مستویة مقابل تكون بحیث درجة) 180 (بمقدار حتى آخرها الشاشة a افتح

الوقت. نفس في الجانبین على برفع الغطاء تقم ال غطاء المفصل، إتالف لتجنب إشعار:
األیمن. الجانب باتجاه المفصل غطاء لرفع الفتحة في مسمار بإدخال قم b

بفكه. قم ثم الیسار، إلى الیمین من واسحبه أعلى، إلى المفصل غطاء بإزاحة c قم

في الغطاء یستقر حتى الیمین إلى اضغط من الیسار ثم الیسرى الحافة المفصل، قم بتركیب غطاء تركیب إعادة عند مالحظة:
مكانه.

المفصل1 المسمار2غطاء
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1

2

3

4

5

المفاتیح لوحة
معلومات المنتج. دلیل في الموجودة األمان تعلیمات اتباع یرجى القسم، هذا في الواردة من الخطوات أي أن تبدأ تنفیذ قبل تنبیه:

بلمس أو قم للمعصم تأریض شریط باستخدام أرضي بطرف نفسك بتوصیل قم الشحنات اإللكتروستاتیكیة، تفریغ لتجنب إشعار:
الكمبیوتر). من الجانب الخلفي على توصیل فتحة (مثل آلخر وقت من غیر مطلي معدني سطح

للكمبیوتر. األجزاء الداخلیة مع التعامل قبل البطاریة حاویة من البطاریة إخراج یجب النظام، لوحة إتالف لتجنب إشعار:
 .89 صفحة تبدأ" أن "قبل في الواردة اإلجراءات اتبع 1 

الشاشة.  افتح 2 

 .99 صفحة "غطاء المفصل" راجع غطاء المفصل. بإزالة قم 3 

المفاتیح:  لوحة إزالة 4 

المفاتیح. لوحة أعلى الموجودین المسمارین بفك a قم

لوحة عند فك حریصًا كن تركیبها. إلعادة وقتًا وضع خاطئ، وتستغرق في تركیبها هشة، ویسهل المسامیر إن رؤوس إشعار:
معها. والتعامل المفاتیح

ثم مسكها من تتمكن حتى قلیًال المفاتیح لوحة ارفع ثم الكمبیوتر، مؤخرة اتجاه في برفق المفاتیح بتحریك لوحة قم b
المفاتیح. لوحة إلى فتحة توصیل لكي تتیح الوصول برفق لألمام حركها

توصیل البالستیكي بفتحة بتدویر الشریط قم النظام، بلوحة المفاتیح لوحة توصیل من فتحة المفاتیح لوحة كبل لتحریر c
الكمبیوتر. مقدمة اتجاه في المفاتیح لوحة
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1(2) المفاتیح2المسامیر األلسنة3لوحة
المفاتیح4 لوحة بفتحة توصیل5كبل البالستیكي الشریط

المفاتیح لوحة
  

لوحة األمامیة من بطول الحافة بتثبیت ألسنة التركیب قم المفاتیح، لوحة أثناء إعادة تركیب مسند الیدین خدش لتجنب إشعار:
المسمارین. إعادة تركیب قبل مكانها المفاتیح في لتثبیت لوحة أعلى الیمنى من على الحافة اضغط ثم مسند الیدین، في المفاتیح

الالسلكیة Mini-Card بطاقة
بالفعل. البطاقة مركبة تكون فسوف الكمبیوتر، مع Mini-Card شراء بطاقة طلبت إذا

معلومات المنتج. دلیل في الموجودة األمان تعلیمات اتباع یرجى القسم، هذا في الواردة من الخطوات أي أن تبدأ تنفیذ قبل تنبیه:
للكمبیوتر. األجزاء الداخلیة مع التعامل قبل البطاریة حاویة من البطاریة إخراج یجب النظام، لوحة إتالف لتجنب إشعار:

 .89 صفحة تبدأ" أن "قبل في الواردة اإلجراءات اتبع 1 

 .99 صفحة "غطاء المفصل" راجع غطاء المفصل. بإزالة قم 2 

صفحة 100.  المفاتیح" "لوحة راجع المفاتیح. لوحة قم بإزالة 3 

بإزالة  قم ،Mini-Card باستبدال بطاقة تقوم كنت إذا إلى الخطوة 5. انتقل و بالفعل Mini-Card مركبة بطاقة كانت إذا 4 
الموجودة: البطاقة

.Mini-Card بطاقة من الهوائي كبلي بفصل a قم
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1

2

1Mini-Card (2)2بطاقة توصیل كبلي الهوائي فتحتا

قلیًال تندفع البطاقة الكمبیوتر حتى مؤخرة اتجاه في المعدنیة التثبیت ألسنة دفع طریق بطاقة Mini-Card عن بفك قم b
لألعلى.

النظام. لوحة بها على الخاصة التوصیل فتحة من Mini-Card بطاقة بإخراج c قم
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1

2

3

1Mini-Card المعدني2بطاقة التثبیت المعدني3لسان التثبیت لسان

توصیل البطاقة فتحات بمقاومة، افحص الصحیح، إذا شعرت التركیب بعالمات مما یضمن ممیزة التوصیل فتحات إن إشعار:
محاذاة البطاقة. بإعادة قم ثم النظام لوحة الموجودة على

البدیلة:  Mini-Card بطاقة تركیب 5 

اآلخر على الطرف اضغط ثم درجة، 45 بزاویة النظام بلوحة التوصیل فتحة في Mini-Card بتركیب بطاقة قم a
مكانها. في البطاقة استقرار یدل على صوًتا تسمع حتى التثبیت اتجاه ألسنة في ألسفل Mini-Card لبطاقة
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1

2

تحت البطاقة. كبالت أیة مطلًقا تضع ال ،Mini-Card إتالف بطاقة لتجنب إشعار:
(مساعد) "aux" اسم تحمل التي التوصیل في فتحة األسود (الكبل Mini-Card ببطاقة الهوائي كبلي بتوصیل قم b

(رئیسي)). "main" تحمل اسم التي فتحة التوصیل في األبیض والكبل

النظام1 التوصیل بلوحة (2)2فتحة الهوائي (2)3كبلي توصیل كبلي الهوائي فتحتا
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المصغرة الخلویة البطاریة
معلومات المنتج. دلیل في الموجودة األمان تعلیمات اتباع یرجى القسم، هذا في الواردة من الخطوات أي أن تبدأ تنفیذ قبل تنبیه:

بلمس أو قم للمعصم تأریض شریط باستخدام أرضي بطرف نفسك بتوصیل قم الشحنات اإللكتروستاتیكیة، تفریغ لتجنب إشعار:
الكمبیوتر). من الجانب الخلفي على توصیل فتحة (مثل آلخر وقت من غیر مطلي معدني سطح

للكمبیوتر. األجزاء الداخلیة مع التعامل قبل البطاریة حاویة من البطاریة إخراج یجب النظام، لوحة إتالف لتجنب إشعار:
 .89 صفحة تبدأ" أن "قبل في الواردة اإلجراءات اتبع 1 

 .99 صفحة "غطاء المفصل" راجع غطاء المفصل. بإزالة قم 2 

صفحة 100.  المفاتیح" "لوحة راجع المفاتیح. لوحة قم بإزالة 3 

البطاریة.  بإخراج قم ثم المصغرة، الخلویة بجانب تجویف البطاریة التوجیه فتحة في بالستیكي مسمار بتركیب قم 4 

علیه عن یتم التعرف (والذي الموجب الجانب المشبك مع جعل تحت بزاویة 30 درجة بتركیبها قم تركیب البطاریة، عند إعادة
مكانها. في تستقر حتى ثم ادفع البطاریة [+]) ألعلى، الرمز زائد طریق

الشاشة
معلومات المنتج. دلیل في الموجودة األمان تعلیمات اتباع یرجى القسم، هذا في الواردة من الخطوات أي أن تبدأ تنفیذ قبل تنبیه:
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1 2 3 4

5

67
8

بلمس أو قم للمعصم تأریض شریط باستخدام أرضي بطرف نفسك بتوصیل قم الشحنات اإللكتروستاتیكیة، تفریغ لتجنب إشعار:
الكمبیوتر). من الجانب الخلفي على توصیل فتحة (مثل آلخر وقت من غیر مطلي معدني سطح

للكمبیوتر. األجزاء الداخلیة مع التعامل قبل البطاریة حاویة من البطاریة إخراج یجب النظام، لوحة إتالف لتجنب إشعار:
 .89 صفحة تبدأ" أن "قبل في الواردة اإلجراءات اتبع 1 

 .99 صفحة "غطاء المفصل" راجع غطاء المفصل. بإزالة قم 2 

المؤخرة).  في واثنان األسفل في في األعلى واثنان (اثنان تثبیت الشاشة عن المسئولة المسامیر الستة بفك قم 3

 .Mini-Card بطاقة من الهوائي كبلي بفصل قم 4 

األرضي.  سلك تثبیت مسمار بفك قم 5 

السحب.  لسان باستخدام الشاشة، كبل بفصل قم 6 

الشاشة.  قناة كبل من الشاشة بتحریر كبل قم 7 

1(2) الشاشة2المسامیر الشاشة3كبل كبل سحب لسان
(2)5مسمار سلك األرضي4 الهوائي االنتظار6كبلي وضع مفتاح
بلوحة7 الشاشة كبل توصیل فتحة

النظام
الشاشة8 كبل   قناة
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الكمبیوتر.  وأبعدها عن ألعلى الشاشة ارفع 8 

وإعادة تركیبها. الشاشة فك أثناء المفتاح على الضغط تجنب الكسر. وسهل هش وضع االنتظار إشعار: یعتبر مفتاح
األلسنة. تحت بإحكام ثنیه قناة كبل الشاشة ومن في وضع كبل الشاشة تأكد من الشاشة، تركیب إعادة عند

الهوائي. كبل مشبك في مستقیم بشكل وضعهما ومن مثنیین غیر الهوائي كبلي أن من أیًضا تأكد
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109 Dell™ QuickSet خصائص 

Dell™ QuickSet خصائص
 مالحظة: قد ال تكون هذه الخاصیة متاحة على الكمبیوتر لدیك.

یتیح لك Dell™ QuickSet الوصول السهل لتهیئة أو عرض األنواع التالیة من اإلعدادات:

 l توصیالت الشبكة

 l إدارة الطاقة

 l الشاشة

 l معلومات النظام

على حسب اإلجراء الذي ترید القیام به في QuickSet، یمكنك بدء البرنامج من خالل النقر أو النقر-المزدوج أو النقر 
بزر-الماوس األیمن فوق رمز QuickSet الموجود على شریط مهام ®Microsoft® Windows. ویوجد شریط المهام 

في الركن السفلي األیمن من الشاشة لدیك.

 Help واختر QuickSet انقر بزر الماوس األیمن على الرمز ،QuickSet لالطالع على المزید من المعلومات حول
(تعلیمات).
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111  اصطحاب الكمبیوتر في السفر

اصطحاب الكمبیوتر في السفر
التعرف على الجهاز

 l قم بتثبیت بطاقة اسم أو بطاقة عمل في الكمبیوتر.

 l قم بتدوین رقم الصیانة وتخزینه في مكان آمن بعیدًا عن الكمبیوتر أو حقیبة الحمل.

.Dell واستخدم رقم الصیانة إذا احتجت لإلبالغ عن ضیاع الجهاز أو سرقته سواء لدى مسئولي األمن أو l 

 l قم بإنشاء ملف على سطح مكتب ®Microsoft® Windows باسم if_found (إذا ُوجد الجهاز). ضع معلومات 

مثل االسم والعنوان ورقم الهاتف في الملف.

 l اتصل بشركة بطاقات االئتمان واستفسر عما إذا كانت تقدم ملصقات تعریف مشفرة.

تعبئة الكمبیوتر
 l قم بفك أیة أجهزة متصلة بالكمبیوتر وتخزینها في مكان آمن. فم بفصل أیة كبالت متصلة ببطاقات الكمبیوتر المركبة 

وقم بإزالة أیة بطاقات كمبیوتر ملحقة. راجع "استخدام البطاقات" صفحة 51.

 l قم بشحن البطاریة األساسیة وأیة بطاریات احتیاطیة بشكل كامل تخطط لحملها معك.

 l قم بإیقاف تشغیل الكمبیوتر.

 l قم بفصل محول التیار المتردد.

 إشعار: عندما تكون الشاشة مغلقة، فإن وجود أیة أجسام غریبة على لوحة المفاتیح أو مسند الیدین قد یتلف الشاشة.
 l قم بإزالة أیة أجسام غریبة - مثل مشابك الوقت واألقالم والورق - من لوحة المفاتیح ومسند الیدین، وقم بإغالق 

الشاشة.

 l استخدام حقیبة حمل ™Dell لتعبئة الكمبیوتر وملحقاته معًا بشكل آمن.

 l وتجنب تعبئة الكمبیوتر مع أشیاء مثل كریم الحالقة أو العطور أو ماء التوالیت أو األطعمة.

 إشعار: إذا تعرض الكمبیوتر إلى درجات حرارة متطرفة، فاتركه حتى یتأقلم مع درجة حرارة الغرفة لمدة ساعة قبل بدء 
تشغیله.

 l قم بحمایة الكمبیوتر والبطاریات والقرص الصلب من المخاطر مثل درجات الحرارة المتطرفة، والتعرض الزائد 

ألشعة الشمس واالتساخ أو الغبار أو السوائل.

 l قم بتعبئة الكمبیوتر بحیث ال ینزلق على أرضیة حقیبة السیارة أو في حاویة تخزین الحقائب فوق المقاعد.
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نصائح للسفر
البیانات. لمنع فقدان وذلك الضوئیة لألقراص محرك استخدام الكمبیوتر أثناء بتحریك تقم إشعار: ال

السفر. حقائب ضمن الكمبیوتر بتسجیل تقم ال إشعار:
األنشطة  لتعطیل ألقصى حد. البطاریة تشغیل فترة الكمبیوتر بهدف زیادة في الالسلكیة األنشطة تشغیل إیقاف جرب l

.<Fn><F2> اضغط الالسلكیة،

من  الحد األقصى على للحصول (44 صفحة الطاقة" "تهیئة إعدادات إدارة (راجع الطاقة إدارة خیارات في تغییر l فكر

تشغیل البطاریة. وقت

للشركة  مملوكًا كان إذا استخدامه في أو أحقیتك - الجهاز ملكیة على دلیًال معك احمل البالد، خارج إلى تسافر كنت إذا l

على الحصول في وفّكر لزیارتها، تخطط التي للبلدان الجمارك لوائح راجع الجمارك. من خروجك لتعجیل وذلك -
و. حكومتك من البضائع) مرور جواز أیضًا تسمى (والتي "كارنیت"

المناسبة للطاقة. المحوالت معك وجهز بزیارتها، ستقوم التي البلدان في المستخدمة الكهربي التیار نوع مآخذ على تعرف l

لمستخدمي  تقدمها التي السفر خالل المساعدة الطارئة أنواع حول على معلومات للتعرف بطاقات االئتمان راجع شركة l

المحمول. الكمبیوتر

جوًا السفر
بالید. یتم فحصه أن اطلب بأشعة إكس أو جهاز الكشف بإرساله خالل المعادن. وقم جهاز اكتشاف عبر الكمبیوتر تمرر ال إشعار:

تشغیل الكمبیوتر. منك إذا ُطلب حالة ما في بطاریة مشحونة متاحة لدیك من أن تأكد l 

األجهزة  استخدام شركات الطیران تمنع به، فبعض استخدام الكمبیوتر مسموح من أن الطائرة، تحقق دخول قبل l

والهبوط. اإلقالع أثناء اإللكترونیة األجهزة استخدام الطیران شركات جمیع وتمنع الطیران. أثناء اإللكترونیة
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Dell االتصال بشركة
یمكنك االتصال بشركة Dell عبر اإلنترنت أو عن طریق الهاتف:

.support.dell.com للحصول على الدعم عبر الویب و انتقل إلى الموقع l 

 l للحصول على الدعم من جمیع أنحاء العالم عبر الویب، استخدم القائمة Choose A Country/Region (اختر 

دولة/إقلیم) بالقرب من نهایة الصفحة، أو راجع عناوین الویب المسردة في الجدول التالي.

 l للحصول على الدعم عبر البرید اإللكتروني، راجع عناوین البرید اإللكتروني المسردة في الجدول التالي.

 إشعار: یقتصر استخدام أرقام خدمة االتصال المجاني على الدول التي توجد بها هذه األرقام فقط.
 l للحصول على الدعم عبر الهاتف، استخدم أرقام الهاتف واألكواد الموجودة في الجدول التالي. إذا احتجت للمساعدة 

في تحدید الكود الذي یجب استخدامه، اتصل بشركة تقدیم خدمات الهاتف سواء المحلیة أو الدولیة. 
 مالحظة: ُتعتبر معلومات االتصال المقدمة صحیحة في الوقت الذي تم فیه إرسال هذا المستند للطباعة، كما أنها عرضة 

للتغییر. 

الدولة (المدینة)
كود االتصال الدولي كود الدولة

كود المدینةنوع الخدمة

أكواد المناطق،نوع الخدمة
األرقام المحلیة و
أرقام خدمة االتصال المجاني،
عنوان الویب والبرید اإللكتروني 

األرجنتین (بوینوس أیریس)
كود االتصال الدولي: 00

كود الدولة: 54
كود المدینة: 11

www.dell.com.arالدعم عبر اإلنترنت
عنوان البرید اإللكتروني الخاص بأجهزة الكمبیوتر 

المكتبیة واألجهزة المحمولة
 la-techsupport@dell.com

عنوان البرید اإللكتروني الخاص بالملقمات 
EMC® ومنتجات تخزین

la_enterprise@dell.com

رقم خدمة االتصال المجاني: 0730-444-800-0خدمة العمالء
 Dellو Dell PowerApp™ الدعم الفني

 Dell PowerConnect™و PowerEdge™

Dell PowerVault™و

رقم خدمة االتصال المجاني: 0-800-222-0154

 رقم خدمة االتصال المجاني: 0724-444-800-0خدمات الدعم الفني
3355-444-810-0المبیعات

www.dell.com.aw الدعم عبر اإلنترنتأروبا 
la-techsupport@dell.com

رقم خدمة االتصال المجاني: 1578-800 الدعم الفني وخدمة العمالء والمبیعات

14 
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(المدینة) الدولة
الدولة كود الدولي االتصال كود

الخدمة المدینةنوع كود

الخدمة المناطق،نوع أكواد
و المحلیة األرقام
المجاني، االتصال خدمة أرقام
اإللكتروني والبرید الویب عنوان

(مدرید) أسبانیا
االتصال الدولي: 00 كود

كود الدولة: 34
كود المدینة: 91

اإلنترنت عبر support.euro.dell.comالدعم
الصغیرة والشركات المنازل  عمالء

130 100 902الدعم الفني
العمالء 540 118 902خدمة

541 118 902المبیعات
المركزي 541 118 902الهاتف

539 118 902الفاكس
 الشركة

130 100 902الدعم الفني
العمالء 236 115 902خدمة

المركزي 00 92 722 91الهاتف
83 95 722 91الفاكس

أسترالیا (سیدني)
0011 الدولي: االتصال كود

كود الدولة: 61
2 المدینة: كود

اإلنترنت عبر support.ap.dell.comالدعم
support.ap.dell.com/contactus

 الدعم الفني
المنزلیة والمكاتب المنازل 533-655-1300عمالء المجاني: االتصال خدمة رقم

والكبیرة المتوسطة 559-633-1800الشركات المجاني: االتصال خدمة رقم
والحكومة المحلیة والتعلیم 889-060-1800الشركات الصغیرة المجاني: االتصال خدمة رقم

العمالء 196-662-1300خدمة المجاني: االتصال خدمة رقم
اإلنترنتاإلكوادور عبر www.dell.com/ecالدعم

la-techsupport@dell.com
(االتصال والمبیعات وخدمة العمالء الفني الدعم

كیوتو) من
المجاني: خدمة االتصال رقم
999-119-877-655-3355

(االتصال والمبیعات وخدمة العمالء الفني الدعم
جوایاكویل) من

المجاني: خدمة االتصال رقم
1800-999-119-877-655-3355
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(المدینة) الدولة
الدولة كود الدولي االتصال كود

الخدمة المدینةنوع كود

الخدمة المناطق،نوع أكواد
و المحلیة األرقام
المجاني، االتصال خدمة أرقام
اإللكتروني والبرید الویب عنوان

(فرانكفورت) ألمانیا
االتصال الدولي: 00 كود

كود الدولة: 49
كود المدینة: 69

اإلنترنت عبر support.euro.dell.comالدعم
tech_support_central_
europe@dell.com

7200-9792 069الدعم الفني
الصغیرة المنازل/الشركات عمالء 224400-5-0180خدمة

الدولیة من الشریحة العمالء 7320-9792 069خدمة
الممیزین العمالء الشتراكات العمالء 7320-9792 069خدمة
الكبیرة الشركات الشتراكات عمالء 7320-9792 069خدمة

العام الشتراكات القطاع العمالء 7320-9792 069خدمة
المركزي 069الهاتف 9792-7000

وباربودا اإلنترنتأنتجوا عبر www.dell.com.agالدعم
la-techsupport@dell.com

والمبیعات العمالء وخدمة الفني 1-805-800-592الدعم
اإلنترنتأنجویال عبر www.dell.com/aiالدعم

اإللكتروني البرید la-techsupport@dell.comعنوان
والمبیعات العمالء وخدمة الفني 0031-335-800الدعم المجاني: االتصال خدمة رقم

اإلنترنتأورجواي عبر www.dell.com/uyالدعم
la-techsupport@dell.com

والمبیعات العمالء وخدمة الفني االتصال المجاني:الدعم خدمة رقم
000-413-598-2521
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(المدینة) الدولة
الدولة كود الدولي االتصال كود

الخدمة المدینةنوع كود

الخدمة المناطق،نوع أكواد
و المحلیة األرقام
المجاني، االتصال خدمة أرقام
اإللكتروني والبرید الویب عنوان

وود) (شیري أیرلندا
االتصال الدولي: 00 كود

353 الدولة: كود
1 المدینة: كود

اإلنترنت عبر support.euro.dell.comالدعم
dell_direct_support@dell.com

 الدعم الفني
بالشركات الكمبیوتر الخاصة 543 543 1850أجهزة

بالمنازل الكمبیوتر الخاصة 543 543 1850أجهزة
المنازل في 889 200 1850الدعم

 المبیعات
المنازل 200 333 1850عمالء

656 664 1850الشركات الصغیرة
المتوسطة 646 200 1850الشركات

646 200 1850الشركات الكبیرة
للمبیعات اإللكتروني البرید Dell_IRL_Outlet@dell.comعنوان

العمالء  خدمة
الصغیرة والشركات المنازل 4014 204 01عمالء
موظف) 200 من (أكثر 982 200 1850الشركات

 عام
المبیعات خدمة 0103 204 01الفاكس/فاكس

المركزي 4444 204 01الهاتف
من (لالتصال المتحدة المملكة من العمالء خدمة

داخل المملكة المتحدة فقط)
0870 906 0010

داخل من (لالتصال للشركات العمالء خدمة
فقط) المتحدة المملكة

0870 907 4499

داخل من (لالتصال المتحدة المملكة مبیعات
فقط) المتحدة المملكة

0870 907 4000
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(المدینة) الدولة
الدولة كود الدولي االتصال كود

الخدمة المدینةنوع كود

الخدمة المناطق،نوع أكواد
و المحلیة األرقام
المجاني، االتصال خدمة أرقام
اإللكتروني والبرید الویب عنوان

الالتینیة الوالیاتأمریكا تكساس، (أوستین، الفني العمالء دعم
األمریكیة) المتحدة

512 728-4093

المتحدة الوالیات تكساس، (أوستین، العمالء خدمة
األمریكیة)

512 728-3619

(أوستین، العمالء) وخدمة الفني (الدعم الفاكس
األمریكیة) المتحدة الوالیات تكساس،

512 728-3883

الوالیات المتحدة تكساس، (أوستین، المبیعات
األمریكیة)

512 728-4397

تكساس، الوالیات (أوستین، الفاكس المبیعات عبر
األمریكیة) المتحدة

512 728-4600
512 728-3772 أو

إیطالیا (میالن)
االتصال الدولي: 00 كود

كود الدولة: 39
كود المدینة: 02

اإلنترنت عبر support.euro.dell.comالدعم
الصغیرة والشركات المنازل  عمالء

90 826 577 02الدعم الفني
العمالء 14 821 696 02خدمة

13 821 696 02الفاكس
المركزي 12 821 696 02الهاتف

 الشركة
90 826 577 02الدعم الفني

العمالء 55 825 577 02خدمة
30 035 575 02الفاكس

المركزي 02الهاتف 577 821
أیمون

853 الدولة: كود
المجاني: 105-0800الدعم الفني االتصال خدمة رقم

الصین) (زیامین، العمالء 34خدمة 160 910
(زیامین، الصین) 29مبیعات الصفقات 693 115

اإلنترنتباربادوس عبر www.dell.com/bbالدعم
la-techsupport@dell.com

والمبیعات العمالء وخدمة الفني 3142-534-800-1الدعم
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(المدینة) الدولة
الدولة كود الدولي االتصال كود

الخدمة المدینةنوع كود

الخدمة المناطق،نوع أكواد
و المحلیة األرقام
المجاني، االتصال خدمة أرقام
اإللكتروني والبرید الویب عنوان

البرازیل
االتصال الدولي: 00 كود

كود الدولة: 55
كود المدینة: 51

اإلنترنت عبر www.dell.com/brالدعم
BR_TechSupport@dell.com

الفني 3355 970 0800خدمة العمالء والدعم
الفاكس من خالل الدعم الفني 5470 2104 51 خدمة

العمالء خدمة 5480 2104 51 فاكس
3390 970 0800المبیعات

البرتغال
االتصال الدولي: 00 كود

351 الدولة: كود

اإلنترنت عبر support.euro.dell.comالدعم
707200149الدعم الفني

العمالء 413 300 800خدمة
300المبیعات 412 800 أو 300 411 800 أو 300 410

21 أو 10 07 422 800
12 01 424 21الفاكس

(بروكسل) بلجیكا
االتصال الدولي: 00 كود

كود الدولة: 32
2 المدینة: كود

اإلنترنت عبر support.euro.dell.comالدعم
88 92 481 02الدعم العام

الفاكس من خالل الدعم العام 95 92 481 02خدمة
العمالء 65 15 713 02خدمة

الشركات 00 91 481 02مبیعات
99 92 481 02الفاكس

المركزي 00 91 481 02الهاتف
اإلنترنتبنما عبر www.dell.com/paالدعم

la-techsupport@dell.com
والمبیعات العمالء وخدمة الفني 1264-507-800-011الدعم

(وارسو) بولندا
011 الدولي: كود االتصال

كود الدولة: 48
كود المدینة: 22

اإلنترنت عبر support.euro.dell.comالدعم
pl_support_tech@dell.com

العمالء خدمة 700 95 57 هاتف
العمالء 999 95 57 خدمة

999 95 57 المبیعات
العمالء خدمة 806 95 57 فاكس

االستقبال مكتب 998 95 57 فاكس
المركزي 999 95 57 الهاتف
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(المدینة) الدولة
الدولة كود الدولي االتصال كود

الخدمة المدینةنوع كود

الخدمة المناطق،نوع أكواد
و المحلیة األرقام
المجاني، االتصال خدمة أرقام
اإللكتروني والبرید الویب عنوان

اإلنترنتبولیفیا عبر www.dell.com/boالدعم
la-techsupport@dell.com

والمبیعات العمالء وخدمة الفني 0238-10-800الدعم المجاني: االتصال خدمة رقم
اإلنترنتبویرتوریكو عبر www.dell.com/prالدعم

la-techsupport@dell.com
4695-390-866-1الدعم الفني المجاني: االتصال خدمة رقم

1-866-851-1760 أو
والمبیعات العمالء 3355-537-877-1خدمة

اإلنترنتبیرمودا عبر www.dell.com/bmالدعم
la-techsupport@dell.com

والمبیعات العمالء وخدمة الفني 0751-890-877-1الدعم
اإلنترنتبیرو عبر www.dell.com/peالدعم

la-techsupport@dell.com
والمبیعات العمالء وخدمة الفني 669-50-0800الدعم

تایالند
001 الدولي: كود االتصال

كود الدولة: 66

اإلنترنت عبر support.ap.dell.comالدعم
OptiPlex الفني (ألجهزة الدعم خدمة

(Dell Precisionو Latitudeو
1800 0060 07 المجاني: رقم خدمة االتصال

PowerApp الفني (ألجهزة الدعم خدمة
PowerConnectو PowerEdgeو

(PowerVaultو

1800 0600 09 المجاني: رقم خدمة االتصال

العمالء 1800خدمة 006 007 المجاني: خدمة االتصال رقم
( 7 (الخیار

الشركات 1800مبیعات 006 009 المجاني: االتصال رقم خدمة
الصفقات 1800مبیعات 006 006 المجاني: االتصال رقم خدمة

تایوان
002 الدولي: كود االتصال

886 الدولة: كود

اإلنترنت عبر support.ap.dell.comالدعم
support.dell.com.cn/emai l

Latitudeو OptiPlex أجهزة – الفني الدعم
اإللكترونیة واألجهزة Dimensionو Inspironو

والملحقات

0080 186 1011 المجاني: االتصال رقم خدمة

التخزین وأجهزة الملقمات – الفني 0080الدعم 160 1256 المجاني: االتصال رقم خدمة
العمالء 0080خدمة 160 1250 المجاني: خدمة االتصال رقم

( 5 (الخیار
الصفقات 0080مبیعات 165 1228 المجاني: االتصال رقم خدمة
الشركات 0080مبیعات 165 1227 المجاني: االتصال رقم خدمة
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(المدینة) الدولة
الدولة كود الدولي االتصال كود

الخدمة المدینةنوع كود

الخدمة المناطق،نوع أكواد
و المحلیة األرقام
المجاني، االتصال خدمة أرقام
اإللكتروني والبرید الویب عنوان

وتوباجو اإلنترنتترینیداد عبر www.dell.com/ttالدعم
la-techsupport@dell.com

والمبیعات العمالء وخدمة الفني 5908-799-888-1الدعم المجاني: االتصال خدمة رقم
اإلنترنتجامایكا عبر la-techsupport@dell.comالدعم

(االتصال والمبیعات وخدمة العمالء الفني الدعم
فقط) جامایكا من

1-800-440-9205

اإلنترنتجرینادا عبر www.dell.com/gdالدعم
la-techsupport@dell.com

والمبیعات العمالء وخدمة الفني 3355-540-866-1الدعم المجاني: االتصال خدمة رقم
الهولندیة األنتیل اإلنترنتجزر عبر la-techsupport@dell.comالدعم

والمبیعات العمالء وخدمة الفني 1519-882-800-001الدعم
الباهاما اإلنترنتجزر عبر www.dell.com/bsالدعم

la-techsupport@dell.com
والمبیعات العمالء وخدمة الفني 3038-874-866-1الدعم المجاني: االتصال خدمة رقم

البریطانیة فیرجن والمبیعاتجزر العمالء وخدمة الفني 6820-278-866-1الدعم المجاني: االتصال خدمة رقم
والشیكوس الترك اإلنترنتجزر عبر www.dell.com/tcالدعم

la-techsupport@dell.com
والمبیعات العمالء وخدمة الفني 4735-441-877-1الدعم المجاني: االتصال خدمة رقم

األمریكیة فیرجن اإلنترنتجزر عبر www.dell.com/viالدعم
la-techsupport@dell.com

والمبیعات العمالء وخدمة الفني 4360-702-877-1الدعم المجاني: االتصال خدمة رقم
كایمان اإلنترنتجزر عبر la-techsupport@dell.comالدعم

والمبیعات العمالء وخدمة الفني 5415-262-877-1الدعم
جمهوریة التشیك (براغ)
االتصال الدولي: 00 كود

420 الدولة: كود

اإلنترنت عبر support.euro.dell.comالدعم
czech_dell@dell.com

2727 22537الدعم الفني
العمالء 2707 22537خدمة

2714 22537الفاكس
الفاكس من خالل الدعم الفني 2728 22537خدمة

المركزي 2711 22537الهاتف
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(المدینة) الدولة
الدولة كود الدولي االتصال كود

الخدمة المدینةنوع كود

الخدمة المناطق،نوع أكواد
و المحلیة األرقام
المجاني، االتصال خدمة أرقام
اإللكتروني والبرید الویب عنوان

الدومینیكان اإلنترنتجمهوریة عبر www.dell.com/doالدعم
la-techsupport@dell.com

والمبیعات العمالء وخدمة الفني 1588-156-800-1الدعم
أفریقیا (جوهانسبرج) جنوب

الدولي: االتصال كود
09/091

كود الدولة: 27
كود المدینة: 11

اإلنترنت عبر support.euro.dell.comالدعم
dell_za_support@dell.com

الذهبي المستوى 7713 709 011خدمة
7710 709 011الدعم الفني

العمالء 7707 709 011خدمة
7700 709 011المبیعات

0495 706 011الفاكس
المركزي 7700 709 011الهاتف

اإلنترنتجواتیماال عبر www.dell.com/gtالدعم
la-techsupport@dell.com

والمبیعات العمالء وخدمة الفني 1-999-800-0136الدعم
اإلنترنتجیانا عبر la-techsupport@dell.comالدعم

والمبیعات العمالء وخدمة الفني 4609-270-877-1الدعم المجاني: االتصال خدمة رقم
(كوبنهاجن) الدانمارك

االتصال الدولي: 00 كود
45 الدولة: كود

اإلنترنت عبر support.euro.dell.comالدعم
0182 7023الدعم الفني

العالقات – العمالء 0184 7023خدمة
الصغیرة المنازل/الشركات عمالء 5505 3287خدمة

العالقات – المركزي 1200 3287الهاتف
العالقات – المركزي 1201 3287الفاكس

عمالء المنازل/الشركات – المركزي الهاتف
الصغیرة

3287 5000

عمالء المنازل/الشركات – المركزي الفاكس
الصغیرة

3287 5001

والدول الواقعة آسیا جنوب شرق دول
الهادي المحیط على

(بینانج، والمبیعات العمالء وخدمة الفني الدعم
مالیزیا)

604 633 4810

اإلنترنتدومینیكا عبر www.dell.com/dmالدعم
la-techsupport@dell.com

والمبیعات العمالء وخدمة الفني 6821-278-866-1الدعم المجاني: االتصال خدمة رقم
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(المدینة) الدولة
الدولة كود الدولي االتصال كود

الخدمة المدینةنوع كود

الخدمة المناطق،نوع أكواد
و المحلیة األرقام
المجاني، االتصال خدمة أرقام
اإللكتروني والبرید الویب عنوان

وجرینادینز فینسنت اإلنترنتسانت عبر www.dell.com/vcالدعم
la-techsupport@dell.com

والمبیعات العمالء وخدمة الفني 4353-464-866-1الدعم المجاني: االتصال خدمة رقم
ونیفایس كیس اإلنترنتسانت عبر www.dell.com/knالدعم

la-techsupport@dell.com
والمبیعات العمالء وخدمة الفني 3355-540-866-1الدعم المجاني: االتصال خدمة رقم

لوتشیا اإلنترنتسانت عبر www.dell.com/lcالدعم
la-techsupport@dell.com

والمبیعات العمالء وخدمة الفني 4352-464-866-1الدعم المجاني: االتصال خدمة رقم
بروناي سلطنة

673 الدولة: كود
مالیزیا) (بینانج، الفني 4966 633 604الدعم

مالیزیا) (بینانج، العمالء 604خدمة 633 3101
801 1012 المجاني: االتصال خدمة رقم أو

مالیزیا) (بینانج، الصفقات 604مبیعات 633 3101
801 1012 المجاني: االتصال خدمة رقم أو

اإلنترنتالسلفادور عبر www.dell.com/svالدعم
la-techsupport@dell.com

والمبیعات العمالء وخدمة الفني 6132-800الدعم
(براغ) سلوفاكیا

االتصال الدولي: 00 كود
421 الدولة: كود

اإلنترنت عبر support.euro.dell.comالدعم
czech_dell@dell.com

5727 5441 02الدعم الفني
العمالء 2707 22537 420خدمة

8328 5441 02الفاكس
الفاكس من خالل الدعم الفني 8328 5441 02خدمة

(المبیعات) المركزي 7585 5441 02الهاتف
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(المدینة) الدولة
الدولة كود الدولي االتصال كود

الخدمة المدینةنوع كود

الخدمة المناطق،نوع أكواد
و المحلیة األرقام
المجاني، االتصال خدمة أرقام
اإللكتروني والبرید الویب عنوان

(سنغافورا) سنغافورا
005 الدولي: كود االتصال

كود الدولة: 65

المقدمة باألرقام االتصال أن یتم إشعار: ینبغي
فقط. سنغافورة أو مالیزیا الجزء من داخل هذا في

 

اإلنترنت عبر support.ap.dell.comالدعم
Inspironو Dimension أجهزة – الفني الدعم

والملحقات واألجهزة اإللكترونیة
1 800 394 7430 المجاني: خدمة االتصال رقم

Latitudeو OptiPlex أجهزة – الفني الدعم
Dell Precisionو

1 800 394 7488 المجاني: خدمة االتصال رقم

PowerApp أجهزة – الفني الدعم
PowerConnectو PowerEdgeو

PowerVaultو

1 800 394 7478 المجاني: خدمة االتصال رقم

العمالء 1خدمة 800 394 7430 المجاني: االتصال خدمة رقم
( 6 (الخیار

الصفقات 1مبیعات 800 394 7412 المجاني: خدمة االتصال رقم
الشركات 1مبیعات 800 394 7419 المجاني: خدمة االتصال رقم

فازباي) (أبالندز السوید
االتصال الدولي: 00 كود

كود الدولة: 46
8 المدینة: كود

اإلنترنت عبر support.euro.dell.comالدعم
199 05 590 08الدعم الفني

العالقات - العمالء 642 05 590 08خدمة
الصغیرة المنازل/الشركات عمالء 527 70 587 08خدمة

(EPP) للموظفین البیع برنامج 44 14 140 020دعم
الفاكس من خالل الدعم الفني 594 05 590 08خدمة

81 705 587 08المبیعات
(جنیف) سویسرا

االتصال الدولي: 00 كود
كود الدولة: 41
كود المدینة: 22

اإلنترنت عبر support.euro.dell.comالدعم
Tech_support_central_
Europe@dell.com

الصغیرة والشركات المنازل عمالء الفني 411 811 0844الدعم
الشركات الفني 844 822 0844الدعم

الصغیرة والشركات المنازل عمالء العمالء 202 802 0848خدمة
الشركات العمالء 721 821 0848خدمة

الرئیسي 599 335 0848المركز
90 01 799 022الفاكس

01 01 799 022المبیعات
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(المدینة) الدولة
الدولة كود الدولي االتصال كود

الخدمة المدینةنوع كود

الخدمة المناطق،نوع أكواد
و المحلیة األرقام
المجاني، االتصال خدمة أرقام
اإللكتروني والبرید الویب عنوان

(سانتیاجو) شیلي
كود الدولة: 56
2 المدینة: كود

اإلنترنت عبر www.dell.com/clالدعم
la-techsupport@dell.com

العمالء وخدمة 3397-020-1230المبیعات المجاني: االتصال خدمة رقم
800-20-1385 أو

(زیامین) الصین
كود الدولة: 86

592 المدینة: كود

اإلنترنت عبر support.dell.com.cnالدعم
للدعم الفني اإللكتروني البرید support.dell.com.cn/emailعنوان

العمالء اإللكتروني لخدمة customer_cn@dell.comعنوان البرید
الفاكس من خالل الدعم الفني 1350خدمة 818 592

Dell™ Dimension™ الفني جهاز الدعم
Dell Inspiron™وجهاز

800 858 2969 المجاني: االتصال خدمة رقم

Dellوجهاز Dell OptiPlex™ جهاز الفني الدعم
Dell Precision™ وجهاز Latitude™

800 858 0950 المجاني: االتصال خدمة رقم

التخزین وأجهزة الملقمات الفني 858 800الدعم 0960 المجاني: االتصال خدمة رقم
البیانات مساعد وأجهزة اإلسقاط أجهزة الفني الدعم

وغیرها. والتوجیه التحویل وأجهزة الشخصي
800 858 2920 المجاني: االتصال خدمة رقم

الطابعات الفني 858 800الدعم 2311 المجاني: االتصال خدمة رقم
العمالء 858 800خدمة 2060 المجاني: االتصال خدمة رقم

العمالء خدمة 1308 818 592فاكس
الصغیرة والشركات المنازل 858 800عمالء 2222 المجاني: االتصال خدمة رقم

الممیزین العمالء اشتراكات 858 800قسم 2557 المجاني: االتصال خدمة رقم
GCP الكبیرة من الشركات العمالء 858 800اشتراكات 2055 المجاني: االتصال خدمة رقم

- الكبیرة الشركات من العمالء اشتراكات
األساسیة االشتراكات

800 858 2628 المجاني: االتصال خدمة رقم

الشمال الشركات الكبیرة - العمالء من 858 800اشتراكات 2999 المجاني: االتصال خدمة رقم
- التعلیم الكبیرة الشركات من العمالء اشتراكات

الشمال في الحكومي والقطاع
800 858 2955 المجاني: االتصال خدمة رقم

الشرق - الكبیرة الشركات من العمالء 858 800اشتراكات 2020 المجاني: االتصال خدمة رقم
- التعلیم الكبیرة الشركات من العمالء اشتراكات

الشرق في الحكومي والقطاع
800 858 2669 المجاني: االتصال خدمة رقم

العمل فریق - الكبیرة الشركات من العمالء 858 800اشتراكات 2572 المجاني: االتصال خدمة رقم
الجنوب الشركات الكبیرة - العمالء من 858 800اشتراكات 2355 المجاني: االتصال خدمة رقم
الغرب - الكبیرة الشركات من العمالء 858 800اشتراكات 2811 المجاني: االتصال خدمة رقم

الغیار قطع - الكبیرة الشركات من العمالء 858 800اشتراكات 2621 المجاني: االتصال خدمة رقم
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(المدینة) الدولة
الدولة كود الدولي االتصال كود

الخدمة المدینةنوع كود

الخدمة المناطق،نوع أكواد
و المحلیة األرقام
المجاني، االتصال خدمة أرقام
اإللكتروني والبرید الویب عنوان

(مونبلییه) (باریس) فرنسا
االتصال الدولي: 00 كود

كود الدولة: 33
(4) (1) المدن: أكواد

اإلنترنت عبر support.euro.dell.comالدعم
الصغیرة والشركات المنازل  عمالء

270 387 0825الدعم الفني
العمالء 833 823 0825خدمة

المركزي 700 004 0825الهاتف
خارج فرنسا) (لالتصال من المركزي 00 40 75 99 04الهاتف

700 004 0825المبیعات
701 004 0825الفاكس

خارج فرنسا) من (لالتصال 01 40 75 99 04الفاكس
 الشركة

719 004 0825الدعم الفني
العمالء 339 338 0825خدمة

المركزي 00 71 94 55 01الهاتف
00 71 94 55 01المبیعات

01 71 94 55 01الفاكس
اإلنترنتفنزویال عبر www.dell.com/veالدعم

la-techsupport@dell.com
والمبیعات العمالء وخدمة الفني 4752-100-0800الدعم

(هلسنكي) فنلندا
990 الدولي: كود االتصال

358 الدولة: كود
9 المدینة: كود

اإلنترنت عبر support.euro.dell.comالدعم
fi_support@dell.com

555 533 0207الدعم الفني
العمالء 538 533 0207خدمة

المركزي 533 533 0207الهاتف
530 533 0207الفاكس

موظف 540 533 0207للمبیعات دون 500
موظف من 500 ألكثر 533 533 0207للمبیعات
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(المدینة) الدولة
الدولة كود الدولي االتصال كود

الخدمة المدینةنوع كود

الخدمة المناطق،نوع أكواد
و المحلیة األرقام
المجاني، االتصال خدمة أرقام
اإللكتروني والبرید الویب عنوان

(نورث یورك، أونتاریو) كندا
011 الدولي: كود االتصال

اإلنترنت عبر الشراء طلبات www.dell.ca/ostatusمتابعة
اإلنترنت عبر support.ca.dell.comالدعم

لألجهزة اآللي (الدعم AutoTech خدمة
والضمان)

1-800-247-9362 المجاني: االتصال خدمة رقم

العمالء  خدمة
المنزلیة المنازل/المكاتب 4096-847-800-1عمالء المجاني: االتصال خدمة رقم

3355-906-800-1الشركات الصغیرة المجاني: االتصال خدمة رقم
والتعلیم والحكومة والكبیرة المتوسطة 5757-387-800-1الشركات المجاني: االتصال خدمة رقم
األجهزة على للضمان الهاتف عبر الفني  الدعم

المنزلیة للمنازل/المكاتب كمبیوتر 4096-847-800-1أجهزة المجاني: االتصال خدمة رقم
والمتوسطة الصغیرة للشركات كمبیوتر أجهزة

والكبیرة والحكومة
1-800-387-5757 المجاني: االتصال خدمة رقم

التلیفزیون وأجهزة اإلسقاط وأجهزة الطابعات
الرقمیة الموسیقى وأجهزة المحمول والكمبیوتر

واألجهزة الالسلكیة

1-877-335-5767

 المبیعات
المنزلیة والمكاتب المنازل عمالء 3355-999-800-1مبیعات المجاني: االتصال خدمة رقم

5752-387-800-1الشركات الصغیرة المجاني: االتصال خدمة رقم
والحكومة والكبیرة المتوسطة 5755-387-800-1الشركات المجاني: االتصال خدمة رقم

الممتدة والخدمة الغیار 3355 440 866 1قطع
(سول) كوریا

001 الدولي: كود االتصال
كود الدولة: 82
2 المدینة: كود

اإلنترنت عبر support.ap.dell.comالدعم
العمالء وخدمة الفني 3800-200-080الدعم المجاني: االتصال خدمة رقم

وأجهزة Dimension أجهزة الفني الدعم
اإللكترونیة واألجهزة الشخصي البیانات مساعد

والملحقات

080-200-3801 المجاني: االتصال خدمة رقم

3600-200-080المبیعات المجاني: االتصال خدمة رقم
6202-2194الفاكس

المركزي 6000-2194الهاتف
اإلنترنتكوستاریكا عبر www.dell.com/crالدعم

la-techsupport@dell.com
والمبیعات العمالء وخدمة الفني 0800-0231-012الدعم
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(المدینة) الدولة
الدولة كود الدولي االتصال كود

الخدمة المدینةنوع كود

الخدمة المناطق،نوع أكواد
و المحلیة األرقام
المجاني، االتصال خدمة أرقام
اإللكتروني والبرید الویب عنوان

اإلنترنتكولومبیا عبر www.dell.com/coالدعم
la-techsupport@dell.com

والمبیعات العمالء وخدمة الفني 01-915-800-4755الدعم
لوكسمبرج

االتصال الدولي: 00 كود
352 الدولة: كود

اإلنترنت عبر support.euro.dell.comالدعم
الدعم 5 07 08 08 342خدمة

الصغیرة والشركات المنازل 32+مبیعات عمالء (0)2 713 15 96
الشركات 1 8 77 25 26مبیعات

العمالء 9 1 91 481 2(0) 32+خدمة
82 77 25 26الفاكس

(بینانج) مالیزیا
االتصال الدولي: 00 كود

كود الدولة: 60
4 المدینة: كود

اإلنترنت عبر support.ap.dell.comالدعم
Dell Precision أجهزة – الفني الدعم

Latitudeو OptiPlexو
1 800 880 193 المجاني: خدمة االتصال رقم

Inspironو Dimension أجهزة – الفني الدعم
والملحقات واألجهزة اإللكترونیة

1 800 881 306 المجاني: خدمة االتصال رقم

PowerApp أجهزة – الفني الدعم
PowerConnectو PowerEdgeو

PowerVaultو

1 800 881 386 المجاني: االتصال رقم خدمة

العمالء 1خدمة 800 881 306 المجاني: االتصال رقم خدمة
( 6 (الخیار

الصفقات 1مبیعات 800 888 202 المجاني: خدمة االتصال رقم
الشركات 1مبیعات 800 888 213 المجاني: خدمة االتصال رقم

المكسیك
االتصال الدولي: 00 كود

كود الدولة: 52

اإلنترنت عبر www.dell.com/mxالدعم
la-techsupport@dell.com

5 442-563-866-001الدعم الفني
8800-81-50المبیعات

001-800-888-3355 أو
العمالء 8979-384-877-001خدمة

001-877-269-3383 أو
الرئیسي 8800-81-50المركز

001-800-888-3355 أو
001-866-851-1754 أو
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(المدینة) الدولة
الدولة كود الدولي االتصال كود

الخدمة المدینةنوع كود

الخدمة المناطق،نوع أكواد
و المحلیة األرقام
المجاني، االتصال خدمة أرقام
اإللكتروني والبرید الویب عنوان

(براكنیل) المتحدة المملكة
االتصال الدولي: 00 كود

كود الدولة: 44
1344 المدینة: كود

اإلنترنت عبر support.euro.dell.comالدعم
dell_direct_support@dell.com

support.euro.dell.com/uk/en/ECare/form/home.asp اإلنترنت عبر العمالء خدمة
 المبیعات

الصغیرة والشركات المنازل 4000 907 0870مبیعات عمالء
العام والقطاع الشركات 456 860 01344مبیعات

العمالء  خدمة
الصغیرة والشركات المنازل 0010 906 0870عمالء

185 373 01344الشركات
موظف) 5005000) الممیزین العمالء 0010 906 0870اشتراكات

العامة العمالء 186 373 01344اشتراكات
المركزیة 193 373 01344الحكومة

والتعلیم المحلیة 199 373 01344الحكومة
194 373 01344الصحة

 الدعم الفني
(ما PCA/الممیزین الشركات/اشتراكات العمالء

موظف) 1000 عن یزید
0870 908 0500

األخرى Dell 0800 353 0870منتجات
 عام

الصغیرة والشركات المنازل عمالء 4006 907 0870فاكس
اإلنترنتمونتسیرات عبر la-techsupport@dell.comالدعم

والمبیعات العمالء وخدمة الفني 6822-278-866-1الدعم المجاني: االتصال خدمة رقم
(لیسیكر) النرویج

االتصال الدولي: 00 كود
كود الدولة: 47

اإلنترنت عبر support.euro.dell.comالدعم
16882 671الدعم الفني

العالقات - العمالء 17575 671خدمة
الصغیرة المنازل/الشركات عمالء 23162298خدمة

المركزي 16800 671الهاتف
المركزي 16865 671الفاكس
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(المدینة) الدولة
الدولة كود الدولي االتصال كود

الخدمة المدینةنوع كود

الخدمة المناطق،نوع أكواد
و المحلیة األرقام
المجاني، االتصال خدمة أرقام
اإللكتروني والبرید الویب عنوان

(فیینا) النمسا
900 الدولي: كود االتصال

كود الدولة: 43
1 المدینة: كود

اإلنترنت عبر support.euro.dell.comالدعم
tech_support_central_
europe@dell.com

الصغیرة والشركات المنازل 00 30 05 24 20 08مبیعات عمالء
الصغیرة والشركات المنازل عمالء 49 30 05 24 20 08فاكس
الصغیرة المنازل/الشركات عمالء 14 30 05 24 20 08خدمة
الصغیرة المنازل/الشركات عمالء 17 30 05 24 20 08دعم

الممیزین/ العمالء الشتراكات العمالء خدمة
الشركات

08 20 24 05 30 16

الممیزین/الشركات العمالء اشتراكات 17 30 05 24 20 08دعم
المركزي 08الهاتف 20 24 05 30 00

اإلنترنتنیكاراجوا عبر www.dell.com/niالدعم
la-techsupport@dell.com

والمبیعات العمالء وخدمة الفني 1377-220-800-001الدعم
نیوزیلندا

االتصال الدولي: 00 كود
كود الدولة: 64

اإلنترنت عبر support.ap.dell.comالدعم
support.ap.dell.com/contactus

والمبیعات العمالء وخدمة الفني 567 441 0800الدعم
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(المدینة) الدولة
الدولة كود الدولي االتصال كود

الخدمة المدینةنوع كود

الخدمة المناطق،نوع أكواد
و المحلیة األرقام
المجاني، االتصال خدمة أرقام
اإللكتروني والبرید الویب عنوان

اإلنترنتالهند عبر support.ap.dell.comالدعم
المحمولة والمكتبیة أجهزة الكمبیوتر  دعم

الكمبیوتر أجهزة لدعم اإللكتروني البرید عنوان
المكتبیة

india_support_desktop@dell.com

الكمبیوتر أجهزة لدعم اإللكتروني البرید عنوان
المحمولة

india_support_notebook@dell.com

الهاتف أو 25068034-080أوأرقام 080-25068032
خدمة رقم 60003355أو + لمدینتك STD كود
1-800-425-8045 المجاني: االتصال

الملقمات  دعم
اإللكتروني البرید india_support_Server@dell.comعنوان

الهاتف أو 25068034-080أوأرقام 080-25068032
خدمة رقم 60003355أو + لمدینتك STD كود
1800 425 8045 المجاني: االتصال

فقط الدولي  الدعم
اإللكتروني البرید eec_ap@dell.comعنوان

الهاتف +أرقام لمدینتك STD 25068033-080أو كود
: االتصال المجاني خدمة رقم 60003355أو
1-800-425-9045

العمالء  خدمة
الصغیرة والشركات المنازل India_care_HSB@dell.comعمالء

1800-4254051 المجاني: االتصال خدمة رقم
الكبیرة الشركات من العمالء India_care_REL@dell.comاشتراكات

1800-4252067 المجاني: االتصال خدمة رقم
 المبیعات

الكبیرة الشركات من العمالء 8044 33 1600اشتراكات
الصغیرة والشركات المنازل 8046 33 1600عمالء
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(المدینة) الدولة
الدولة كود الدولي االتصال كود

الخدمة المدینةنوع كود

الخدمة المناطق،نوع أكواد
و المحلیة األرقام
المجاني، االتصال خدمة أرقام
اإللكتروني والبرید الویب عنوان

(امستردام) هولندا
االتصال الدولي: 00 كود

كود الدولة: 31
كود المدینة: 20

اإلنترنت عبر support.euro.dell.comالدعم
00 45 674 020الدعم الفني

الفاكس من خالل الدعم الفني 66 47 674 020خدمة
الصغیرة المنازل/الشركات عمالء 00 42 674 020خدمة

العالقات - العمالء 4325 674 020 خدمة
الصغیرة والشركات المنازل 00 55 674 020مبیعات عمالء

العالقات - المبیعات 00 50 674 020خدمة
الصغیرة والشركات المنازل عمالء مبیعات 75 47 674 020فاكس

العالقات - الفاكس عبر 50 47 674 020المبیعات
المركزي 00 50 674 020الهاتف
المركزي 50 47 674 020الفاكس

كونج هونج
001 الدولي: كود االتصال

852 الدولة: كود

اإلنترنت عبر support.ap.dell.comالدعم
support.dell.com.cn/email

Inspironو Dimension جهازي الفني 3188 2969-00852الدعم
Latitudeو OptiPlex أجهزة الفني الدعم

Dell Precisionو
00852-2969 3191

التخزین وأجهزة الملقمات الفني 3196 2969-00852الدعم
البیانات مساعد وأجهزة اإلسقاط أجهزة الفني الدعم

وخالفه والتوجیه التحویل وأجهزة الشخصي
00852-3416 0906

العمالء 0910 3416-00852خدمة
الكبیرة الشركات من العمالء 0907 3416-00852اشتراكات

الدولیة الشریحة من العمالء 0908 3416-00852برامج
المتوسطة الشركات 0912 3416-00852قسم

الصغیرة والشركات المنازل عمالء 3105 2969-00852قسم
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(المدینة) الدولة
الدولة كود الدولي االتصال كود

الخدمة المدینةنوع كود

الخدمة المناطق،نوع أكواد
و المحلیة األرقام
المجاني، االتصال خدمة أرقام
اإللكتروني والبرید الویب عنوان

(أوستین، األمریكیة الوالیات المتحدة
تكساس)

011 الدولي: كود االتصال
1 الدولة: كود

أو ضعاف الصم من Dell للعمالء شركة خدمات
صعوبات في الكالم من یعانون السمع أو ممن

االتصال المجاني: خدمة رقم
1-877 DELLTTY (1-877-335-5889 )

8320-727-800-1الفاكس المجاني: االتصال خدمة رقم
support.dell.comالدعم الفني

المنزلیة والمكاتب المنازل 9896-624-800-1عمالء المجاني: االتصال خدمة رقم
المحمولة الكمبیوتر ألجهزة AutoTech خدمة

والمنزلیة
1-800-247-9362 المجاني: االتصال خدمة رقم

3355-456-800-1الشركات الصغیرة المجاني: االتصال خدمة رقم
والكبیرة المتوسطة 3355-671-877-1الشركات المجاني: االتصال خدمة رقم

3355-981-800-1الوالیة والحكومة المحلیة المجاني: االتصال خدمة رقم
الفیدرالیة 1100-727-800-1الحكومة المجاني: االتصال خدمة رقم

الصحیة 1550-274-800-1الرعایة المجاني: االتصال خدمة رقم
مرحلة 12 من 3355-977-888-1التعلیم االبتدائي المجاني: االتصال خدمة رقم

االبتدائي 7799-274-800-1التعلیم المجاني: االتصال خدمة رقم
البیانات وأجهزة مساعد اإلسقاط الطابعات وأجهزة

MP3 تشغیل وأجهزة الشخصي
1-877-459-7298 المجاني: االتصال خدمة رقم

العمالء 9897-624-800-1خدمة المجاني: االتصال خدمة رقم
اآللیة طلبات الشراء 9014-433-800-1متابعة المجاني: االتصال خدمة رقم

3355-456-800-1الشركات الصغیرة المجاني: االتصال خدمة رقم
والكبیرة المتوسطة 3355-671-877-1الشركات المجاني: االتصال خدمة رقم

3355-981-800-1الوالیة والحكومة المحلیة المجاني: االتصال خدمة رقم
الفیدرالیة 1100-727-800-1الحكومة المجاني: االتصال خدمة رقم

الصحیة 1550-274-800-1الرعایة المجاني: االتصال خدمة رقم
مرحلة 12 من 3355-977-888-1التعلیم االبتدائي المجاني: االتصال خدمة رقم

العالي 7799-274-800-1التعلیم المجاني: االتصال خدمة رقم
(EPP) للموظفین البیع 8133-695-800-1برنامج المجاني: االتصال خدمة رقم

www.dellfinancialservices.comالخدمات المالیة
والقروض 3355-577-877-1اإلیجارات المجاني: االتصال خدمة رقم

(DPA) عمالء Dell الممیزین 2210-283-800-1اشتراكات المجاني: االتصال خدمة رقم
3355-879-800-1المبیعات أو 1-800-289-3355

Dell 7561-798-888-1جهات بیع المجاني: االتصال خدمة رقم
الطرفیة واألجهزة 3355-671-800-1مبیعات البرامج المجاني: االتصال خدمة رقم
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(المدینة) الدولة
الدولة كود الدولي االتصال كود

الخدمة المدینةنوع كود

الخدمة المناطق،نوع أكواد
و المحلیة األرقام
المجاني، االتصال خدمة أرقام
اإللكتروني والبرید الویب عنوان

(كاواساكي) الیابان
001 الدولي: كود االتصال

كود الدولة: 81
كود المدینة: 44

اإلنترنت عبر support.jp.dell.comالدعم
Inspironو Dimension جهازي الفني 226-198-0120الدعم المجاني: االتصال خدمة رقم

جهازي الیابان للعمالء من خارج الدعم الفني
Inspironو Dimension

81-44-520-1435

Dell Precision أجهزة الفني الدعم
Latitudeو OptiPlexو

0120-198-433 المجاني: االتصال خدمة رقم

Dell خارج الیابان أجهزة للعمالء من الفني الدعم
Latitudeو OptiPlexو Precision

81-44-556-3894

Dellو Dell PowerApp أجهزة الفني الدعم
Dellو Dell PowerConnectو PowerEdge

PowerVault

0120-198-498 المجاني: االتصال خدمة رقم

الیابان خارج من للعمالء الفني الدعم
PowerEdgeو PowerApp أجهزة
PowerVaultو PowerConnectو

81-44-556-4162

البیانات مساعد وأجهزة اإلسقاط أجهزة الفني الدعم
التوجیه وأجهزة والطابعات الشخصي

0120-981-690 المجاني: االتصال خدمة رقم

أجهزة الیابان للعمالء من خارج الدعم الفني
البیانات الشخصي مساعد اإلسقاط وأجهزة

التوجیه وأجهزة والطابعات

81-44-556-3468

Faxbox 3490-556-044خدمة
الیوم مدار على اآللیة الشراء طلبات 3801-556-044خدمة متابعة

العمالء 4240-556-044خدمة
موظف 400 حتى الشركات مبیعات 1465-556-044قسم

یزید ما الممیزین العمالء اشتراكات قسم مبیعات
موظف 400 عن

044-556-3433

والمؤسسات العام الهیئات الحكومیة القطاع مبیعات
والطبیة التعلیمیة

044-556-5963

- الیابان 3469-556-044الشریحة الدولیة
العادي 1657-556-044المستخدم

العادي للمستخدم اإلنترنت عبر 2203-556-044المبیعات
العادي للمستخدم الموقع في 4649-556-044المبیعات

المركزي 4300-556-044الهاتف
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(المدینة) الدولة
الدولة كود الدولي االتصال كود

الخدمة المدینةنوع كود

الخدمة المناطق،نوع أكواد
و المحلیة األرقام
المجاني، االتصال خدمة أرقام
اإللكتروني والبرید الویب عنوان

الیونان
االتصال الدولي: 00 كود

كود الدولة: 30

اإلنترنت عبر support.euro.dell.comالدعم
18 95 14 44-00800الدعم الفني

الممیزة للخدمة الفني 83 00 14 44-00800الدعم
المركزي 2108129810الهاتف

الممیزة 2108129811الهاتف المركزي لخدمة العمالء
2108129800المبیعات

2108129812الفاكس
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المواصفات
المعالج

AMD Turion™ 64 أو ™AMD Sempronنوع المعالج
الذاكرة الوسیطة - المستوى األول 

(L1 cache)
128 كیلوبایت

الذاكرة الوسیطة - المستوى الثاني 
(L2 cache)

256 كیلوبایت و 512 كیلوبایت و 1 و024 
كیلوبایت

تردد الناقل الخارجي (ناقل الواجهة 
األمامیة)

533 هرتز

 

معلومات النظام
ATI RS485M / SB600مجموعة رقاقات النظام

64 بتعرض ناقل البیانات
عرض ناقل DRAM (ذاكرة الوصول 

العشوائي الدینامیكیة)
ناقالت مزدوجة القناة (2) 64-بت

40 بتعرض ناقل عنوان المعالج
ذاكرة قراءة فقط قابلة للبرمجة والمحو 

(EPROM) فالش
1 میجابایت

داخلیةناقل الرسومات
ناقل محلي للربط البیني بین المكونات 

(PCI) المحیطیة
32 بت

 

ExpressCard
ExpressCard وحدة تحكمATI SB600

ExpressCard واحدة (54 ملم)فتحة توصیل ExpressCard فتحة
ExpressCard/54 (54 ملم)البطاقات المعتمدة

1.5 فولت و3.3 فولت
ExpressCard 26 سنحجم فتحة توصیل
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1 3 في الوسائط ذاكرة قارئ بطاقة
1 3 في الوسائط ذاكرة بطاقة Ricoh R5C832وحدة تحكم

1 3 في الوسائط ذاكرة بطاقة 1فتحة توصیل 3 في كومبو بطاقة فتحة توصیل
SD/SDIO/MMCالبطاقات المعتمدة

فتحة توصیل بطاقة ذاكرة الوسائط حجم
3 في 1

ملم 4.55 ملم 28.9 ملم 30.55

 

الذاكرة
الذاكرة وحدة توصیل SODIMMفتحة توصیل فتحتي

الذاكرة وحدة جیجابایتسعة و1 میجابایت و512 میجابایت 256
الذاكرة V SODIMM DDR-2-1.8نوع

للذاكرة األدنى میجابایتالحد 256
للذاكرة األقصى جیجابایتالحد 2

 

التوصيل وفتحات المنافذ
سماعاتالصوت توصیل فتحة المیكروفون، توصیل فتحة

اإلستریو الرأس/سماعات
Mini-Card النوعبطاقة من واحدة Mini-Card slot فتحة

Type IIIA
RJ-11المودم منفذ

الشبكة RJ-45محول منفذ
USBمع ومتوافقة أسنان 4 ذات توصیل فتحات أربعة

USB 2.0 النوع
15 فتحةالفیدیو فتحة توصیل

 

االتصاالت
 المودم:

v.92 MDC HDالنوع
التحكم softmodemوحدة

Azalia-MDCالوصلة وصلة
الشبكة لوحةمحول على 100/10 النطاق محلیة Ethernet شبكة

النظام
PCI-eاالتصال الالسلكي داخلیة النطاق محلیة السلكیة شبكة

Mini-Card
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الفیدي

الشراء. وقت توفرها حسب حالة على الفیدیو االختیاریة تحكم وحدة تحدیثات توفیر یتم إشعار:
15.و صفحة الكمبیوتر" تهیئة "تحدید راجع و لدیك بالكمبیوتر الخاصة التهیئة لتحدید

الفیدیو: النظامنوع لوحة على مدمج
الفیدیوم في تحكم ATI R485Mوحدة

الفیدیو (معذاكرة المشتركة للذاكرة میجابایت 128 إلى تصل
میجابایت 224 أو النظام) ذاكرة من میجابایت 256

ذاكرة من میجابایت 512 (مع المشتركة للذاكرة
النظام)

الكریستالیة الشاشة منخفضة الجهدواجهة التباینیة البیانات إشارات نقل
(LVDS)

 

الصوت
الصوت القناةنوع متطور ثنائیة تشفیر صوت فك وحدة

الصوت في التحكم Sigmatelوحدة STAC9200 التشفیر فك وحدة
اإلستریو تناظري)تحویل إلى إلى رقمي ورقمي (تناظري بت 24

التوصیالت:
Azaliaداخلیة عالیة بجودة صوت

سماعاتخارجیة توصیل فتحة المیكروفون، توصیل فتحة
اإلستریو الرأس/سماعات

أومالسماعات 8 سماعتان
الداخلي الصوت أوممكبر 8 إلى واط 1 تحویل قناة

في الصوت البرامجوحدات التحكم لوحة المفاتیح، قوائم اختصارات
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الشاشة
(TFT مصفوفة األلوان النشطة (نظام و15.4 بوصة WXGAالنوع WXGA 14.1 بوصة

بوصة): 15.4) العرض منطقة
بوصة)االرتفاع 8.2) ملم 207
بوصة)العرض 13.0) ملم 331

(15.4 بوصة)القطر 391.2 ملم
بوصة): 14.1) العرض منطقة

(7.5 بوصة)االرتفاع 189.6 ملم
(11.9 بوصة)العرض 303.3 ملم

(14.1 بوصة)القطر 357.7 مم
الوضوح األقصى لدقة لونالحد و144 262 بـ مصحوبة 1280 x 800 

التحدیث هیرتزمعدل 60
التشغیل درجةزاویة 180 إلى التشغیل) إیقاف (أثناء 0º
العرض:  زاویا

درجةاألفقیة 40± أدنى بحد
درجةالرأسیة -30 إلى / درجة +10 من أدنى حد

بكسل:  المسافة بین 2
ملم15.4 بوصة 0.259
ملم14.1 بوصة 0.237

التحكم من خاللأزرار في درجة السطوع یمكن التحكم
(38 (راجع صفحة المفاتیح اختصارات لوحة

 

المفاتیح لوحة
المفاتیح 88عدد وكندا)؛ المتحدة األمریكیة (الوالیات 87

(أوروبا); 91 (الیابان)
QWERTY/AZERTY/Kanjiالتصمیم

 

اللمس لوحة
الجرافیكس) جدول (وضع X/Y موضع البوصةدقة في رمز 240

 األبعاد:
المستشعرالعرض حساسیة منطقة بوصة) 2.9) ملم ر73.0
بوصة) مستطیلاالرتفاع - 1.7) - ملم 42.9
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البطاریة
9النوع مقاس اللیثیوم خلویة أیون "ذكیة" من بطاریة

6 مقاس اللیثیوم خلویة أیون "ذكیة" من بطاریة
4 مقاس اللیثیوم خلویة أیون "ذكیة" من بطاریة

متوفرة) تكون (عندما
األبعاد:
9)العمق مقاس (بطاریة بوصة) 2.37) ملم 60.1

مقاس 6) (بطاریة بوصة) 1.93) 49 ملم
4، عندما مقاس (بطاریة بوصة) ملم (1.93 49

متوفرة) تكون
بوصة)االرتفاع 0.94) ملم 24
(8.14 بوصة)العرض 206.8 مم

9)الوزن مقاس (بطاریة رطل) 1.06) كجم 0.48
(6 مقاس (بطاریة رطل) 0.7) كجم 0.32

عندما ،4 (بطاریة مقاس (0.55 رطل) كجم 0.25
متوفرة) تكون

الكهربي ومقاسالجهد 6 مقاس (بطاریة مستمر تیار فولت 11.1
(9

عندما 4 مقاس (بطاریة مستمر تیار فولت 14.8
متوفرة) تكون

الشحن (تقریبًا):  فترة
الكمبیوتر تشغیل إیقاف 9)أثناء مقاس (بطاریة ساعة 3.5

(6 مقاس (بطاریة ساعة 2.5
متوفرة) تكون عندما 4 مقاس (بطاریة ساعة 2.5

التشغیل التشغیلمدة لظروف تبعًا البطاریة تشغیل وقت یختلف
نتیجة لبعض كبیرة بصورة ینخفض ویمكن أن

"مشكالت راجع للطاقة. العالي االستهالك ظروف
.76 صفحة الطاقة"

لالطالع على صفحة 41 "استخدام البطاریة" راجع
البطاریة. عمر المعلومات حول من مزید

(تقریبًا): البطاریة وشحنعمر تفریغ دورة 300
الحرارة: درجة نطاق

التشغیل درجةأثناء 95 إلى 32) مئویة درجة 35 حتى 0°
فهرنهایت)

التخزین درجةأثناء 140 إلى -40°) مئویة °60درجة حتى -40°
فهرنهایت)

مصغرة خلویة CR-2032بطاریة
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المتردد التیار محول
لإلدخال الكهربي مترددالجهد تیار فولت 100-240

األقصى) اإلدخال (الحد أمبیرتیار 1.5
اإلدخال هرتزتردد 50-60
اإلخراج 4تیار كل نبض بمعدل األقصى (الحد 4.34 أمبیر

(مستمر) أمبیر 3.34 ثوان)؛
اإلخراج واططاقة 65

لإلخراج التقدیري الكهربي مترددالجهد تیار فولت 19.5 +/-1.0
 األبعاد:

بوصة)االرتفاع 11.1) ملم 28.2
بوصة)العرض 2.28) ملم 57.9

(5.4 بوصة)العمق 137.2 ملم
الكبالت) (مع (0.79 رطل)الوزن 0.36 كجم

الحرارة: درجة نطاق
التشغیل درجةأثناء 95 إلى 32) مئویة درجة 35 إلى صفر من

التخزین) فهرنهایتأثناء
التخزین درجةأثناء 149 إلى -40) مئویة درجة 65 إلى -40

فهرنهایت)
 

الفیزیائیة الخصائص
بوصة)االرتفاع 1.42) ملم 36
بوصة)العرض 14.02) ملم 356

بوصة)العمق 10.45) ملم 265
:(6 مقاس بطاریة (مع  الوزن

من: أقل على رطل)مهیأ 6.38) كجم 2.9
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الخصائص البیئیة
الحرارة: درجة نطاق

التشغیل درجةأثناء 95 إلى 32) مئویة درجة 35 حتى 0°
فهرنهایت)

التخزین درجةأثناء 149 إلى -40) مئویة درجة 65 حتى -40°
فهرنهایت)

(الحد األقصى):  الرطوبة النسبیة
التشغیل (بدون تكاثف)أثناء 90% إلى 10% من
التخزین تكاثف)أثناء (بدون 95% إلى 5% من

نطاق (باستخدام لالهتزاز األقصى الحد
بیئة یحاكي الذي العشوائي االهتزاز

المستخدم):
التشغیل GRMS 0.9أثناء
التخزین GRMS 1.3أثناء

للصدمة األقصى الحد
األقصى للصدمة الحد قیاس یتم مالحظة:

وضع الثابت في القرص طریق جعل عن
بنصف جیب نبضة بمقدار رأسي وتوجیه

التشغیل، حالة في ثانیة 2ملي مدتها الزاویة
القرص جعل طریق عن قیاسه أیًضا یتم كما

وضع رأسي وتوجیه نبضة الصلب في
ملي مدتها 2 الزاویة جیب بمقدار بنصف

للتخزین. ثانیة

 

التشغیل 122 ثقلأثناء
التخزین 163 ثقلأثناء

األقصى): (الحد  االرتفاع
التشغیل قدم)أثناء آالف 10 إلى -50) متر إلى 3048 -15.2
التخزین قدم)أثناء آالف 35 (50- إلى متر إلى 10668 -15.2
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16 
ملحق

استخدام برنامج إعداد النظام
 مالحظة: قد یقوم نظام التشغیل لدیك بتهیئة معظم الخیارات المتاحة في برنامج إعداد النظام، وبذلك یستبدل الخیارات 
التي قمت بضبطها بنفسك في برنامج إعداد النظام. (وذلك فیما عدا الخیار External Hot Key (مفتاح االختصار 

الخارجي)، والذي یمكنك إیقافه أو تشغیله من خالل برنامج إعداد النظام.) لالطالع على المزید من المعلومات حول 
خصائص التهیئة في نظام التشغیل، راجع مركز Windows للتعلیمات والدعم. للوصول إلى مركز التعلیمات والدعم، 

راجع صفحة 13.

تعرض شاشات إعداد النظام إعدادات ومعلومات اإلعداد الحالیة في الكمبیوتر، وهي مثل:

 l تهیئة النظام

 l اإلعدادات األساسیة لتهیئة الجهاز

 l تهیئة التمهید (بدء التشغیل)

 إشعار: ال تقم بتغییر إعدادات برنامج إعداد النظام، ما لم تكن خبیًرا في استخدام الكمبیوتر، أو قد تم توجیهك للقیام بذلك 
من جانب قسم الدعم الفني في Dell للقیام بهذا التغییر. قد تؤدي بعض التغییرات المحددة إلى تشغیل الكمبیوتر بصورة 

غیر صحیحة. 

الدخول إلى برنامج إعداد النظام
 1 قم بتشغیل (أو إعادة تشغیل) الكمبیوتر. 

 .F2 األزرق و یجب مالحظة ظهور مطالبة DELL™ 2 أثناء عرض شعار 

 3 بمجرد ظهور مطالبة F2 تلك، اضغط <F2> على الفور. 

 مالحظة: یشیر توجیه F2 إلى أنه قد تم االنتهاء من تشغیل لوحة المفاتیح. قد یظهر هذا التوجیه بصورة سریعة، 
لذا یجب مراقبة ظهوره، ثم ضغط <F2>. في حالة ضغط <F2> قبل ظهور التوجیه، فسوف یتم فقد إمكانیة 

ضغط هذا المفتاح.

 4 إذا أطلت االنتظار حتى ظهر شعار نظام التشغیل و فاستمر في انتظارك حتى یتم عرض سطح مكتب 
®Microsoft® Windows، ثم قم بإغالق جهاز الكمبیوتر (راجع "إیقاف تشغیل الكمبیوتر" صفحة 89) ثم 

حاول مرة أخرى. 

شاشة إعداد النظام
تعریض شاشة إعداد النظام معلومات التهیئة الحالیة أو القابلة للتغییر بالنسبة للكمبیوتر. یتم تقسیم المعلومات الموجودة 
في هذه الشاشة إلى أربعة مناطق: القائمة الموجود باألعلى واإلطار الرئیسي وحقل تعلیمات العنصر ووظائف المفاتیح 

المسردة في األسفل. 
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إعداد في المتوفرة لإلعدادات الرئیسیة القائمة الفئات شریط یسرد — القائمة) Menu (شریط bar
ألخرى. قائمة لالنتقال من واألیسر األیمن السهم مفتاحي استخدم النظام.

هذا یظهر — الخیارات) (قائمة Options List
إعداد النظام. إطار األیسر من الجانب في الحقل
تحتوي للتمریر قابلة قائمة عن عبارة الحقل هذا

الكمبیوتر. جهاز تحدد تهیئة التي الخصائص على

باستخدام وأسفلها القائمة أعلى بالتمریر قم
أحد تمییز عند وألسفل. السهم ألعلى مفتاحي
Item Specific إطار یعرض الخیارات و
مزیًدا بالعنصر) الخاصة (التعلیمات Help
واإلعدادات الخیار هذا حول المعلومات من

كان الخیار إذا الخیار. لذلك الحالیة والمتوفرة
لعرض <Enter> ضغط للتهیئة، یمكنك قابل

اإلعداد. لهذا تغییرها أو الخیارات

خاصة (تعلیمات Item Specific Help
على معلومات الحقل هذا یحتوي بالعنصر) —
استخدامها ینبغي والمفاتیح التي خیار كل حول

اإلعدادات. لتغییر

الخیار) Option Field (حقل أسفل یظهر هذا الحقل — المفاتیح) Key (وظائف Functions
ووظائفها. النشط النظام إعداد حقل في الموجودة المفاتیح ویسرد

االستخدام شائعة اإلعدادات
الجدیدة. اإلعدادات تفعیل یتم حتى الكمبیوتر تشغیل إعادة الخیارات بعض تتطلب

التمهید تتابع تغییر
التمهید تتابع في التحكم ویمكنك التشغیل. المطلوبة لبدء نظام البرامج للكمبیوتر مكان وجود التمهید ترتیب أو التمهید تتابع یحدد

النظام. إعداد في برنامج التمهید) Boot Order (ترتیب صفحة باستخدام األجهزة وتمكین/تعطیل

.145 مرة واحدة" صفحة التمهید راجع "تنفیذ فقط، لمرة واحدة التمهید لتغییر تتابع مالحظة:
على الكمبیوتر، وتتضمن على والمثبتة القابلة للتمهید، باألجهزة عامة قائمة التمهید) (ترتیب Boot Order الصفحة تعرض

الحصر: ال المثال سبیل

األقراص المرنة محرك l

الداخلي محرك األقراص الصلبة l

USB تخزین جهاز l 

CD/DVD/CD-RW أقراص محرك l 

الوحدات متعدد الصلبة محرك األقراص l

فقط. للتمهید القابلة األجهزة هي برقم المتبوعة األجهزة مالحظة:
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الموجودة النظام تشغیل ملفات بدء على للتعرف نشط جهاز كل ویفحص القائمة أول من التشغیل خطوات بدء أثناء الكمبیوتر یبدأ
التشغیل. نظام ویبدأ البحث یتوقف عن فإنه هذه الملفات، الكمبیوتر یجد عندما علیه.

أو بتشغیل قم ثم العلوي أو السفلي السهم مفتاح على بالضغط األجهزة أحد بتحدید (تظلیل) قم التشغیل، في أجهزة بدء للتحكم
القائمة. تغییر ترتیبه في تشغیل الجهاز أو إیقاف

تكون  ال برقم; بینما متبوعة النشطة األجهزة تكون المسافة. مفتاح اضغط ثم بتظلیله إیقافه، قم أو األجهزة أحد l لتشغیل

برقم. متبوعة المعطلة العناصر

لتحریك  <d> أو القائمة أعلى لتحریك الجهاز <u> اضغط الجهاز ثم بتظلیل قم القائمة و في ما جهاز ترتیب إلعادة l

القائمة. أسفل الجهاز

النظام. إعداد برنامج من والخروج التغییرات هذه بحفظ تقوم أن بمجرد التشغیل بدء تتابع في التغییرات تفعیل یتم

واحدة تتابع التمهید لمرة تغییر
تشغیل اإلجراء لبدء بهذا االستعانة كذلك (یمكنك النظام. برنامج إعداد في الدخول بدون واحدة لمرة تتابع التمهید تغییر یمكنك

الصلب لدیك). القرص على المساعدة التشخیص أداة قسم من Dell Diagnostics برنامج
(ابدأ).  Start القائمة من الكمبیوتر تشغیل بإیقاف قم 1 

الكهربي.  للتیار الكمبیوتر بمأخذ بتوصیل قم 2 

یظهر  حتى االنتظار أطلت إذا على الفور. <F12> المفتاح DELL اضغط ظهور شعار عند الكمبیوتر. تشغیل ابدأ 3
وإعادة الكمبیوتر بإیقاف تشغیل ذلك بعد قم .Windows مكتب سطح ترى حتى في انتظارك فاستمر ،Windows شعار

المحاولة.
 .<Enter> اضغط ثم منه، التشغیل ترید بدء بتحدید الجهاز الذي التمهید، قم أجهزة قائمة تظهر عندما 4 

المحدد. من الجهاز الكمبیوتر بالتمهید یقوم

السابق. التشغیل بدء ترتیب لنفس تبعًا التشغیل ببدء الكمبیوتر لیقوم التالیة المرة وفي
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الكمبیوتر تنظیف
معلومات المنتج. دلیل في الموجودة األمان تعلیمات اتباع یرجى القسم، هذا في الواردة من الخطوات أي أن تبدأ تنفیذ قبل تنبیه:

والشاشة المفاتیح ولوحة الكمبیوتر
بتنظیف قم به. بطاریات مثبتة أیة وخلع الكهربائي التیار مأخذ من الجهاز بفصل الكمبیوتر تنظیف تقوم قبل أن یجب تنبیه:

مواد تحتوي على والتي قد غازیة، أو أیة منظفات سائلة ال تستخدم بالماء. المبلل القماش الناعم قطعة من باستخدام الكمبیوتر
لالشتعال. قابلة

أو  أوساخ أیة وإزالة المفاتیح لوحة في بین المفاتیح الموجودة األتربة إلزالة المضغوط الهواء من عبوة استخدام یمكنك l

الشاشة. على موجودة نسالة

المنتجات إال تستخدم ال الشاشة. التنظیف مباشرة على ال تقم برش محلول الخاصة بك، الشاشة أو إتالف الكمبیوتر لتجنب إشعار:
المنتجات. المرفقة بهذه التعلیمات اتباع ضرورة مع الشاشات، خصیصًا لتنظیف المصنعة

على  یعتمد منظف أو الكحول تستخدم الشاشة. ال بمنظف أو بالماء النسالة من الناعم الخالي القماش قطعة من بترطیب قم l

ال األصابع. بصمات وإزالة تنظیفها یتم أن الحواف إلى إلى ومنتهًیا من المنتصف المسح بادًئا برفق الشاشة امسح األمونیا.
بشدة. تضغط

الماء  ال تدع المفاتیح. بمسح الكمبیوتر ولوحة قم ثم النسالة، من الخالي القماش الناعم قطعة من لترطیب الماء استخدام l

بها. المحیط الید راحة ومسند اللمس لوحة بین یتسرب القماش بقطعة الموجود

اللمس لوحة
 .89 صفحة الكمبیوتر" تشغیل "إیقاف راجع وإغالقه. الكمبیوتر تشغیل بإیقاف قم 1 

الكهربائي.  مآخذ التیار فصلها عن مع بك، الخاص بفصل األجهزة المتصلة بالكمبیوتر قم 2 

 .41 صفحة البطاریة" "استخدام راجع مثبتة. بطاریات أیة بخلع قم 3 

الماء  ال تدع برفق. اللمس لوحة سطح قم بمسح ثم النسالة، من الخالي القماش الناعم من قطعة لترطیب الماء استخدام 4
بها. المحیط الید راحة ومسند اللمس لوحة بین یتسرب القماش بقطعة الموجود

المرنة األقراص محرك
یعیق مما محاذاة الرؤوس، بإتالف الخطأ طریق تقوم عن فقد قطنیة، باستخدام ماسحة المحرك تنظیف رؤوس تحاول ال إشعار:

المحرك. تشغیل

سابقة مرنة أقراص على األطقم هذه تحتوي للبیع. المتاحة التنظیف أطقم أحد باستخدام المرنة األقراص بتنظیف محرك قم
المعتاد. التشغیل أثناء تتراكم الملوثة التي المواد بإزالة تقوم التجهیز
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DVD وأقراص CD أقراص
التعلیمات المرفقة اتباع ضرورة مع ،CD/DVD محرك لتنظیف العدسات في المضغوط الهواء استخدام دائمًا إشعار: یجب

المحرك. في العدسات المضغوط. یجب مراعاة عدم لمس الهواء بعبوات

األقراص. تنظیف محاولة یجب حدوث تخطي، مثل ،DVD أو CD أقراص جودة تشغیل في مشكلة أیة ما الحظت إذا
بوسط القرص.  الموجودة للفتحة الداخلیة الحافة لمس أیضًا یمكنك الخارجیة. حافته من امسك بالقرص 1 

دائریة. حركة في القرص سطح بمسح ال تقم إتالف سطح القرص، لتجنب إشعار:
في  وذلك الملصقات)، من الخالي (الجانب برفق القرص أسفل مسح في النسالة من الخالي الناعم القماش من قطعة استخدم 2 

للقرص. الخارجیة الحافة إلى المركز من مستقیم اتجاه
المنتجات شراء یمكنك المعتدل. والصابون الماء من مخفف محلول أو الماء استخدام یمكن الصعبة، لألوساخ بالنسبة

یمكن والخدوش. األصابع وبصمات األتربة من لها الحمایة بعض وتوفیر األقراص والخاصة بتنظیف باألسواق المتوافرة
.DVD أقراص مع بأمان CD أقراص تنظیف منتجات استخدام

فقط) المتحدة الوالیات ) Dell لشركة الدعم الفني سیاسة
كما وإصالحها األعطال استكشاف عملیة في ومشاركته العمیل جانب من التعاون یتطلب الصیانة فني بمساعدة الفني إن الدعم
تشغیل وبرامج والبرامج التشغیل لنظام بالنسبة Dell شركة من الصادرة االفتراضیة األصلیة التهیئة استعادة الفني یتیح الدعم

الفني بمساعدة الدعم إلى وباإلضافة المركبة. Dell أجهزة وكافة للكمبیوتر المناسبة الوظائف من التحقق إلى باإلضافة األجهزة،
اإلضافیة الفني الدعم خیارات قد تكون .support.dell.com الموقع على اإلنترنت عبر فني دعم أیًضا یتوفر الصیانة، فني

للشراء. متوفرة

توفیر یتم .1 طرفیة أجهزة وأیة "Dell شركة جانب من "مثبتة برامج وأیة الكمبیوتر على محدوًدا فنًیا دعًما Dell شركة توفر
األجهزة أو البرامج تلك یشمل ذلك و األصلي جانب المصّنع من لجهة خارجیة التابعة الطرفیة واألجهزة البرامج الدعم على
واتفاقیة العمیل من المثبتة بطلب والبرامج Dell بشركة الخاصة واألجهزة الطرفیة البرامج طریق عن المثبتة المشتراة و/أو

المخصص2. التصنیع تكامل
الكمبیوتر. شراؤها مع یتم دعم اختیاریة خدمة تعاقد الضمان المحدود وأي وشروط وفًقا لبنود اإلصالح خدمات توفیر یتم 1

المحدود Dell خالل ضمان (CFI) من المخصص التصنیع تكامل اتفاقیة مشروع في المضمنة القیاسیة Dell مكونات كافة تتم تغطیة 2

لجهة القیاسیة التابعة غیر األجهزة مكونات جمیع لیشمل الغیار قطع استبدال برنامج بتوسیع Dell شركة تقوم و ذلك مع للكمبیوتر.
الكمبیوتر. جهاز صیانة عقد مدة طوال (CFI) المخصص التصنیع تكامل اتفاقیة طریق عن المتكاملة خارجیة

الطرفیة واألجهزة "Dell شركة جانب من "المثبتة البرامج تعریف
التصنیع عملیة أثناء الكمبیوتر تثبیتها على یتم التي البرامج وبعض التشغیل نظام Dell شركة جانب من المثبتة البرامج تتضمن

وغیرها). Norton Antivirusو Microsoft® Office برامج (مثل

أو Dell ماركة تحمل نمطیة وحدات حاویات أو داخلیة توسیع بطاقات أیة Dell جانب من المثبتة الطرفیة األجهزة تتضمن
وسماعات وماوس مفاتیح شاشات ولوحات أیة أیًضا الطرفیة ذلك، تتضمن األجهزة إلى ملحقات ExpressCard. باإلضافة

Dell تحمل ماركة اتصال شبكة ومنتجات متماثلة للمنافذ نسخ عمل إرساء وأجهزة وقواعد هاتفیه مودم ومیكروفونات وأجهزة
المرتبطة. الكبالت وكافة
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خارجیة لجهة التابعة الطرفیة واألجهزة تعریف البرامج
Dell شركة جانب من بیعه یتم برنامج أو ملحق أو جهاز طرفي خارجیة أي لجهة التابعة الطرفیة واألجهزة البرامج تتضمن
البرامج عن الدعم یتم توفیر وخالفه). واأللعاب والكامیرات الضوئیة والماسحات الطابعات (مثل Dell ماركة یحمل ال لكنه

للمنتج. األصلي المصّنع طریق لجهة خارجیة عن التابعة الطرفیة واألجهزة

فقط) األمریكیة المتحدة (للوالیات لجنة االتصاالت الفیدرالیة إشعار
B الفئة الفیدرالیة، االتصاالت لجنة

مع كتیب التعلیمات یتماشى واستخدامه بما یتم تركیبه تردد رادیو، وإذا لم طاقة یشع ویمكن أن الجهاز یصدر ویستخدم هذا
المواصفات تطابقه مع الجهاز وتبین هذا اختبار تم الرادیو. ضارًا التصاالت یسبب تشویشًا فقد التصنیع، جهة عن الصادر

الفیدرالیة. االتصاالت لجنة لوائح من 15 الجزء مع یتوافق وبما ،B الفئة من الرقمیة باألجهزة الخاصة

التالیین: للشرطین تشغیل الجهاز یخضع .(FCC) الفیدرالیة االتصاالت لوائح لجنة من 15 الجهاز الجزء هذا یطابق

ضارًا.  تشویشًا الجهاز یسبب أال l 

األداء.  في غیر المرغوب بعض الخلل یسبب كان وإن حتى استقباله، یتم أي تشویش هذا الجهاز یقبل أن یجب l 

شركة جانب من كتابیة موافقة بدون تتم التي التعدیالت أو التغییرات أن على الفیدرالیة االتصاالت لجنة لوائح إشعار: تنص
الجهاز. هذا لتشغیل إلى إلغاء التصریح الخاص بك تؤدي قد ،Dell Inc.

لیس أنه إال سكنیة. منطقة في الجهاز حالة تركیب في التشویش ضد الحمایة معقوًال من لتوفر قدرًا تم وضع هذه المواصفات
أجهزة الستقبال ضارًا تشویشًا یسبب الجهاز كان هذا ما إذا حاالت التركیب. من في أي التشویش حدوث عدم یضمن هناك ما
التشویش بواسطة تصحیح تحاول أن فإنه یجب الجهاز، وتشغیل إغالق خالل من تحدیده یمكن ما وهو التلیفزیون، أو الرادیو

التالیة: األسالیب من أكثر أو واحد

االستقبال. هوائي توجیه إعادة l

االستقبال. لوحدة وفقًا النظام مكان تغییر l

االستقبال. وحدة عن بعیدًا النظام نقل l

كهربیتین  دائرتین في ووحدة االستقبال النظام كل من یصبح الكهربي، بحیث آخر للتیار الجهاز بمأخذ بتوصیل قم l

مختلفتین.

أجهزة الرادیو والتلیفزیون في متخصص ألي فني أو الرجوع ،.Dell Inc شركة مندوبي استشارة أحد الضرورة حالة في یمكن
أخرى. استفسارات وجود حالة في
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معجم

المعلومات ألغراض المعجم هذا في المصطلحات تقدیم تم
جهازك مع المضمنة الخصائص تشرح أن الممكن ومن فقط،

الخصائص. تلك أال تشرح أیضًا الممكن ومن الخاص،

A
الطاقة بتوصیل یقوم الكهربي التیار من نوع - متردد تیار - AC
التیار محول من الطاقة كبل تّوصل عندما بك الخاص بالكمبیوتر

الكهربي. التیار بمأخذ المتردد
الطاقة إلدارة - خاصیة المتقدمة التهیئة والكهرباء - وصلة ACPI

تحویل تتیح Microsoft® Windows® التشغیل لنظام تتیح
الطاقة الكهربیة كم أو السبات لتوفیر االنتظار لوضع الكمبیوتر

بالكمبیوتر. ملحق جهاز لكل المخصص
للجرافیكس یتیح منفذ مخصص - الجرافیكس المعّجل - منفذ AGP

صورة AGP یقدم بالفیدیو. المرتبطة للمهام النظام ذاكرة استخدام
بین األسرع البینیة الوصلة بسبب الحقیقیة وباأللوان متجانسة فیدیو

الكمبیوتر. ذاكرة وبین الفیدیو دوائر
اإلضاءة مستشعر - یتعرف اإلضاءة المحیطة مستشعر - ALS

الضوء خفض أو بزیادة تلقائًیا ویقوم الطبیعیة اإلضاءة على المحیطة
أو شدیدة اإلضاءة منخفضة البیئات تعویض بهدف للشاشة الخلفي

اإلضاءة.
یشیر - كافة التضاریس) All-Terrain Grade (متوافق مع
كمبیوتر جهاز إلى Dell بشركة الخاص ™ATG ™ مصطلح

القاسیة. البیئات في إضافیة حمایة لتوفیر Dell شركة صممته
یتیح لك إرساء جهاز المتماثل المتقدم للمنافذ - الناسخ - APR

من غیره ذلك أو ماوس مفاتیح أو لوحة شاشة أو استخدام السهولة في
المحمول. الكمبیوتر مع الخارجیة األجهزة

لتوصیل آلیة لتحدید معیار قیاسي التنبیه - معاییر صیغة - ASF
على لتعمل ASF تصمیم اإلدارة. تم لوحدة والبرامج األجهزة بیانات

التشغیل. ونظم المنصات جمیع

B
أداة (أو برنامج - األساسي واإلخراج اإلدخال - نظام BIOS

نظام وبین الكمبیوتر مكونات بین البینیة الوصلة بدور یقوم مساعدة)
على اإلعدادات تلك ستحدثه الذي للتأثیر مستوعبّا تكن لم إذا التشغیل.

النظام. برنامج إعداد باسم أیًضا إلیه یشار بتغییرها. فال تقم الكمبیوتر،
الحرارة. لناتج قیاس وحدة - البریطانیة الحراریة الوحدة - BTU

C
المتعددة، الوسائط لتخزین بصري وسیط - مضغوط قرص - CD

والبرامج. یستخدم للصوت ما عادًة
األقراص نسخة من - علیه للتسجیل قابل قرص مضغوط - CD-R
مرة إال البیانات تسجیل یمكن وال التسجیل علیها. یمكن المضغوطة
مسح فال یمكن التسجیل، وبمجرد .CD-R قرص على فقط واحدة

علیها. الكتابة أو البیانات
من نسخة - علیه الكتابة قابل إلعادة مضغوط - قرص CD-RW

البیانات كتابة علیها. ویمكن الكتابة یمكن إعادة المضغوطة األقراص
علیه (إعادة والكتابة مسحه ذلك بعد ویمكن ،CD-RW قرص على

علیه). الكتابة
Rambus من شركة المباشرة المستمرة - وحدة الذاكرة CRIMM

ذاكرة وتستخدم لملء فتحات شرائح یوجد بها ال خاصة وحدة -
المستخدمة. غیر RIMM

D
نقل البیانات ذات معدل SDRAM ذاكرة -  DDR SDRAM
دفع بمضاعفة دورة ذاكرة SDRAM یقوم من - نوع المضاعف

النظام. أداء من یحسن مما البیانات،
البیانات معدل نقل ذات SDRAM 2 - ذاكرة DDR2 SDRAM

prefetch تقنیة ذاكرة SDRAM یستخدم من - نوع المضاعف
التغییرات من وغیرها بت 4 بسرعة الذاكرة) في األوامر (تنظیم
میجاهرتز. 400 إلى یصل ما الذاكرة إلى سرعة لتعزیز الهیكلیة

المتوازیة. الذاكرة المزدوجة وحدة - DIMM
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بتخزین ذاكرة تقوم - الدینامیكیة العشوائي ذاكرة الوصول - DRAM
على المكثفات. تحتوي مدمجة دوائر المعلومات في

ألنواع المعالج تتیح تجاوز - قناة المباشر للذاكرة الوصول - DMA
الجهاز. وبین RAM ذاكرة بین البیانات نقل عملیات من معینة

األجهزة شركات من مجموعة - الموزعة اإلدارة عمل - قوة DMTF
لسطح المّوزعة التشغیل لبیئات إدارة معاییر بتطویر تقوم والبرامج

واإلنترنت. والمؤسسات والشبكات المكتب
مستمر اتصال إنترنت تقدم تقنیة - رقمي للمشتركین خط - DSL

(أنالوج). تناظري خط هاتف خالل من السرعة عالي
یتم ما عادًة السعة عالي قرص - متعدد رقمي قرص - DVD

أغلب تقرأ أن DVD لمحركات ویمكنً استخدامه لتخزین األفالم.
وسائط CD أیضا.

أقراص من نسخة - علیه للتسجیل قابل مضغوط قرص - DVD-R
واحدة مرة إال البیانات تسجیل یمكن وال علیها. یمكن التسجیل DVD
البیانات مسح فال یمكن التسجیل، وبمجرد .DVD-R قرص على فقط

علیها. الكتابة أو
الكمبیوتر بین الرقمي معیار للنقل الرقمیة - الفیدیو واجهة - DVI

الرقمیة. الفیدیو عرض وشاشة
من أقراص نسخة DVD یمكن الكتابة علیه - قرص - DVD+RW
DVD- على قرص البیانات كتابة ویمكن علیها. یمكن الكتابة DVD

علیه). الكتابة علیه (إعادة مسحه والكتابة ذلك بعد ویمكن ،RW
(DVD-RW تقنیة عن DVD+RW تقنیة (تختلف

E
الذاكرة یشمل من نوع - وتصحیحها التحقق من األخطاء - ECC

الذاكرة لداخل مرورها عند البیانات دقة الختبار خاصة دوائر
وخارجها.

محسنًا نقًال توصیل متوازیة تقدم - فتحة بقدرات موسعة منفذ - ECP
تستخدم ECP فإن EPP وعلى نفس شاكلة في اتجاهین. للبیانات

تحسن األداء. البیانات وغالبًا ما الوصول المباشر للذاكرة لنقل
من محسنة نسخة - المحسنة المتكاملة األجهزة إلكترونیات - EIDE

.CD ومحركات الصلبة لألقراص IDE وصلة
اإلشعاع عن ینتج كهربي تداخل - الكهرومغناطیسي التداخل - EMI

الكهرومغناطیسي.
البیئة حمایة وكالة متطلبات - ENERGY STAR®

مجمل من تحد التي Environmental Protection Agency
الكهرباء. استهالك

متوازیة یقدم نقًال - تصمیم لفتحة توصیل محسن - منفذ متواٍز EPP
للبیانات في اتجاهین.

للكهرباء سریع تفریغ - الشحنات اإللكتروستاتیكیة تفریغ - ESD
الموجودة المتكاملة الدوائر یتلف أن التفریغ لهذا ویمكن اإلستاتیكیة.

االتصال. ومعدات الكمبیوتر في
معیار مع تتوافق (I/O) وإخراج إدخال بطاقة - ExpressCard
شائعة أنواعًا الشبكة ومحّوالت المودم وتمثل وحدات .PCMCIA

من كًال ExpressCard بطاقات وتدعم .ExpressCard من بطاقات
.USB PCI و2.0 Express معیار

F
أمریكیة مسئولة عن وكالة - الفیدرالیة االتصاالت لجنة - FCC
المسموح اإلشعاع كم وتقرر تطبیق اللوائح المتعلقة باالتصاالت

اإللكترونیة. المعدات من وغیره الكمبیوتر من بإصداره
بین األجهزة البیانات ووصلة مسار - األمامي ناقل الجانب - FSB

.RAM وذاكرة المعالج
لتبادل لإلنترنت قیاسي برتوكول - الملفات نقل برتوكول - FTP

باإلنترنت. أجهزة الكمبیوتر المتصلة بین الملفات

G
والقوة. للوزن قیاس - جاذبیة - G

H
الرموز مجموعة من - المتشعب النص لغة ترمیز - HTML

متصفح على للعرض ومخصصة إنترنت، صفحة في إدخالها یتم
لإلنترنت.

الملفات بین لتبادل برتوكول - التشعبي النص نقل برتوكول - HTTP
باإلنترنت. المتصلة الكمبیوتر أجهزة

I
تنظیم مسئولة عن كندیة تنظیمیة هیئة - الكندیة هیئة الصناعة - IC

االتصاالت وظیفة لجنة بنفس تقوم اإللكترونیة، األجهزة من االنبعاثات
المتحدة. (FCC) في الوالیات الفیدرالیة
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الكلي التخزین ألجهزة واجهة - المتكاملة األجهزة إلكترونیات - IDE
.CD محرك أو الصلب القرص في مدمجة فیها التحكم وحدة تكون

Institute of Electrical لمؤسسة - اختصار IEEE 1394
الكهرباء مهندسي (معهد .and Electronics Engineers, Inc
لتوصیل یتم استخدامه األداء عالي تسلسلي ناقل - واإللكترونیات)

الرقمیة وأجهزة مثل الكامیرات - IEEE 1394 مع األجهزة المتوافقة
بالكمبیوتر. - DVD تشغیل

الكمبیوتر لدیك إلى یدخل أو جهاز عملیة - وإخراج - إدخال I/O
إدخال أجهزة والطابعات المفاتیح لوحات وتمثل البیانات. ویستخرج

وإخراج.
(مؤسسة Infrared Data Association السم - اختصار IrDA
الدولیة المعاییر بوضع تقوم التي المؤسسة - الحمراء) تحت األشعة

الحمراء. تحت باألشعة لالتصاالت
لجهاز معین إلكتروني مخصص مسار مقاطعة - - طلب IRQ

IRQ لكل تخصیص یجب مع المعالج. االتصال للجهاز یمكن بحیث
IRQ لنفس مشاركة جهازین إمكانیة من وعلى الرغم جهاز. توصیل

الوقت. نفس في جهازین تشغیل یمكنك ال أنه إال المخصص،
للملقم الوصول لك تتیح شركة - اإلنترنت خدمة موفر - ISP

واستقبال باإلنترنت، وإرسال مباشرًة لالتصال بها الخاص المضیف
موفر لك یقدم ما وعادًة لمواقع اإلنترنت. والوصول البرید اإللكتروني
للوصول عبر وأرقام للمستخدم واسم برامج مجموعة اإلنترنت خدمة

الهاتف نظیر رسوم.

L
صغیرة. مساحة تغطي كمبیوتر شبكة - النطاق محلیة شبكة - LAN

قریبة، مبان أو مجموعة على مبنى LAN شبكة تقتصر ما عادًة
خالل خطوط من مسافة أیة على أخرى LAN بشبكة توصیلها ویمكن

.(WAN) النطاق واسعة شبكة لتكون الالسلكیة والموجات الهاتف
المستخدمة في التقنیة - السائل الكریستال عرض شاشة - LCD

المسطحة. العرض وشاشات المحمول الكمبیوتر
الضوء مكون كهربي یشع - للضوء صمام ثنائي مشع - LED

الكمبیوتر. حالة لبیان لإلشارة
متواٍز إلحدى توصیل تخصیص - الخط طباعة - طرف LPT

األجهزة المتوازیة. من غیرها أو الطابعات

M
باالتصاالت المتعلقة المدمجة الطرفیة لألجهزة معیار - Mini PCI
Mini تعتبر .(NIC) الشبكة في البینیة التحكم ووحدات المودم مثل
البیني توسیع التوصیل بطاقة وظیفة بنفس صغیرة تقوم بطاقة PCI

القیاسیة. (PCI) األجهزة الطرفیة لمكونات

N
الشبكة. محّول انظر - NIC

الذاكرة من نوع - العشوائي للوصول مستقرة ذاكرة - NVRAM
التشغیل إیقاف وضع في یكون الكمبیوتر عندما البیانات بتخزین یقوم

لحفظ NVRAM ویستخدم الخارجي. مصدر الكهرباء فقد أو
من خیارات وغیرهما والوقت التاریخ مثل الكمبیوتر معلومات تهیئة

ضبطها. التي یمكنك اإلعداد

P
معیار تتوافق مع (I/O) وإخراج إدخال - بطاقة PC Card

من شائعة أنواعًا الشبكة ومحّوالت المودم وحدات وتمثل .PCMCIA
.PC Card بطاقات

PCI یمثل - الطرفیة األجهزة لمكونات البیني التوصیل - PCI
مسارًا یقدم مما و64-بت، 32-بت البیانات مسارات یدعم محلیًا ناقًال
األقراص مثل الفیدیو ومحركات واألجهزة المعالج بین السرعة عالي

والشبكات.
نقل معدل من یعزز البینیة PCI وصلة في تعدیل - PCI Express

PCI Express لـ بها. یمكن الملحقة واألجهزة المعالج بین البیانات
جیجابایت/ 4 وحتى من 250 میجابایت/ث تبدأ بسرعات البیانات نقل
قادرًا الجهاز وكان ضبطها، PCI قد تم Express رقاقة كانت إذا ث.

أقل. بسرعة یعمل فسوف مختلقة، سرعات أداء على
Personal Computer Memory لشركة اختصار - PCMCIA

لبطاقات الدولیة (المؤسسة Card International Association
لبطاقات المعاییر تضع التي المؤسسة - الشخصي) الكمبیوتر ذاكرة

.PC Card
الحروف و/أو لألرقام تسلسل - الشخصي التعریف رقم - PIN

الكمبیوتر به لشبكات المصرح غیر من الوصول للحد المستخدمة
اآلمنة األخرى. األنظمة من وغیرها
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جهازین من بین الملفات لنقل أسلوب - مبرمج وإخراج إدخال - PIO
البیانات. مسار من كجزء معالج خالل

لتشخیص برنامج - التشغیل بدء عند الذاتي - االختبار POST
أساسیة اختبارات بإجراء ویقوم BIOS بواسطة تحمیله یتم المشكالت

الصلبة واألقراص الذاكرة مثل للكمبیوتر الرئیسیة المكونات على
یواصل ،POST خالل مشكالت أیة اكتشاف عدم حالة في والفیدیو.

التشغیل. بدء عملیة الكمبیوتر
لوحة لتركیب فتحات التوصیل من - نوع شخصي/2 نظام - PS/2

.PS/2 مع متوافقة لوحة أرقام أو ماوس أو مفاتیح
(مجهز WfM لنظام - معیار التشغیل قبل بدء نظام التنفیذ - PXE

علیها یوجد والتي ال - للشبكة المتصلة الكمبیوتر ألجهزة یتیح لإلدارة)
عن بعد. وبدؤها تهیئتها تتم أن - نظام تشغیل

R
لتقدیم أسلوب - المستقلة األقراص من تكراري - صف RAID

RAID لنظام الشائعة التطبیقات بین ومن للبیانات. تكراریة معالجة
RAID و10 RAID RAID و5 RAID و1 0 أنظمة توجد

.RAID 50و
المؤقتة التخزین مساحة - العشوائي الوصول ذاكرة - RAM

مخزنة معلومات أیة وتضیع والبیانات. البرامج إلرشادات األساسیة
الكمبیوتر. تشغیل بإیقاف تقوم عندما RAM في

الرادیو ترددات یتولد عن تداخل - ترددات الرادیو تداخل - RFI
100.000 وحتى كیلوهرتز 10 من یبدأ نطاق في الشائعة

التردد نطاق من الطرف األدنى في توجد ترددات الرادیو میجاهرتز.
مع بالمقارنة تداخل إحداث في تسببها احتمال ویزید الكهرومغناطیسي

الحمراء والضوء. تحت مثل األشعة األعلى التردد إشعاعات
والبرامج البیانات تقوم بتخزین - ذاكرة فقط القراءة ذاكرة - ROM
فإن ROM عكس وعلى الكتابة علیها. حذفها أو یمكن للكمبیوتر وال
وتوجد الكمبیوتر. تشغیل إیقاف بعد بمحتویاتها تحتفظ RAM ذاكرة

.ROM ذاكرة في الكمبیوتر لتشغیل األساسیة بعض البرامج
على لوحة بالبطاریة ساعة تعمل الحقیقي - الوقت - ساعة RTC
الكمبیوتر. تشغیل إیقاف بعد والوقت التاریخ على وتحافظ النظام
مرور وصلة - الحقیقي الوقت ساعة ضبط إعادة - RTCRST

یمكن والتي غالبًا ما الكمبیوتر، أجهزة بعض لوحة النظام في على
وإصالحها. األعطال اكتشاف لمشكالت استخدامها

S
من الملفات بالتحقق تقوم Microsoft من مساعدة أداة - ScanDisk

تعمل ما غالبًا األخطاء. الكتشاف الصلب القرص وسطح والمجلدات
عن یتوقف أن بعد بإعادة تشغیل الكمبیوتر تقوم عندما ScanDisk

االستجابة.
نوع - للوصول العشوائي المتزامنة الذاكرة الدینامیكیة - SDRAM

الساعة المثالیة للمعالج. سرعة مع تتم مزامنته DRAM ذاكرة من
صیغة ملفات - Sony/Philips لشركتّي الرقمیة الواجهة - S/PDIF
أو من تحویله دون آخر لملف ملف من الصوت نقل تتیح الصوت لنقل

جودة النخفاض یؤدي ما قد وهو (األنالوج)، التناظریة إلى الصیغة
الملف.

تقوم التشغیل بیئة قاعدة على معززة منطقة - Strike Zone™
امتصاص عندما كجهاز العمل خالل القرص الصلب من بحمایة

كان (سواء للسقوط تعرضه عند أو ارتجاج لصدمة الكمبیوتر یتعرض
اإلیقاف). أم التشغیل وضع في الكمبیوتر

لبطاقات للفیدیو معیار - الفائق للفیدیو جرافكیس مصفوفة - SVGA
لـ الشائعة الوضوح دقة مستویات وتكون الفیدیو. في التحكم ووحدات

.768 * 600 و1024 * 800 SVGA إما
البرنامج على قدرات یعرضها التي الوضوح ودقة األلوان عدد ویعتمد

الفیدیو ذاكرة وحجم التشغیل وبرامج الفیدیو في تحكم ووحدة الشاشة
الكمبیوتر. على تركیبها تم التي

لبطاقات فیدیو معیار - متقدمة ممتدة جرافیكس مصفوفة - SXGA
إلى تصل الوضوح دقة من درجات تدعم الفیدیو في التحكم ووحدات

.1024 * 1280
فیدیو معیار معدلة - متقدمة ممتدة مصفوفة جرافیكس - SXGA+
دقة الوضوح درجات من تدعم الفیدیو في لبطاقات ووحدات التحكم

.1050 إلى 1400 * تصل

T
یتیح - الهاتفیة االتصاالت تقنیة تطبیقات برمجة واجهة - TAPI

من أجهزة عریضة مجموعة مع العمل Windows لبرامج
والفاكس والفیدیو. والبیانات الصوت یشمل بما االتصاالت الهاتفیة،
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U
النظام بشكل ذاكرة تخصیص - للذاكرة الُمّوحد - التخصیص UMA

دینامیكي (متغیر) للفیدیو.
یتم للطاقة احتیاطي مصدر - للطاقة منقطع غیر مصدر - UPS

لمستوى تنخفض أو الكهربائیة الطاقة في عطل یحدث عندما استخدامه
تشغیل حالة في الكمبیوتر UPS ویبقي الكهربي. الجهد من مقبول غیر
وعادًة الكهربي. للتیار مصدر یوجد عندما ال من الوقت محدودة لفترة
على تعمل قد كما التیار الحد من ارتفاع إمكانیة UPS أنظمة تقدم ما

بطاریات طاقة الصغیرة UPS أنظمة وتقدم الكهربي. الجهد تنظیم
إیقاف تشغیل الكمبیوتر. دقائق لتتیح لك لعدة

ُتستخدم لألجهزة بیني توصیل واجهة - العام التسلسلي الناقل - USB
المفاتیح مثل لوحة USB مع والمتوافقة منخفضة السرعة لألجهزة

مجموعة أو الضوئیة والماسحة األلعاب في التحكم الماوس وعصا أو
العریض التردد ذات نطاق اإلنترنت أو أجهزة الطابعة أو السماعات

أو التصویر أجهزة أو كبالت) عبر والمودم المتصل DSL (مثل
4 سنون ذي بمقبس مباشرًة األجهزة توصیل ویتم التخزین. أجهزة

یتم المنافذ (hub) متعددة وصل لوحة لدیك، وفي الكمبیوتر على
USB وفصلها أجهزة توصیل ویمكن لدیك. الكمبیوتر تركیبها في

التوازي. على معًا توصیلها یمكن كما الكمبیوتر، تشغیل أثناء
نوع من إلى االصطالح یشیر معزول - غیر - زوج مجدول UTP
الكمبیوتر. الهاتف وبعض شبكات في أغلب شبكات یستخدم الكبالت

التداخل لحمایتها من غیر المعزولة األسالك أزواج جدل یتم حیث
معدني واٍق تركیب على من االعتماد بدًال الكهرومغناطیسي، وذلك

التداخل. من لحمایته األسالك من كل زوج حول
لبطاقات فیدیو معیار - فائقة ممتدة جرافیكس مصفوفة - UXGA

إلى تصل الوضوح دقة من درجات تدعم الفیدیو في التحكم ووحدات
.1200 * 1600

W
لبطاقات فیدیو معیار - عریضة ممتدة جرافیكس مصفوفة - WXGA

1280 إلى الوضوح تصل الفیدیو تدعم دقة التحكم في ووحدات
.800 ×

X
ووحدات لبطاقات فیدیو معیار - ممتدة جرافیكس مصفوفة - XGA

1024 تصل إلى الوضوح دقة من درجات تدعم في الفیدیو التحكم
.768 *

Z
التوصیل فتحات أو المقابس نوع من - صفریة إدخال نقطة - ZIF

وال الشریحة على الضغط دون فكها أو الكمبیوتر رقاقة تركیب یتیح
المقبس.

ضغطها تم التي الملفات تسمى البیانات. لضغط شائعة صیغة - Zip
وهناك ..zip الملف امتداد ما تحمل وعادًة ،Zip ملفات Zip بصیغة

یحمل والذي الفك، ذاتي الملف هو المضغوطة الملفات من خاص نوع
علیه. المزدوج بالنقر ذاتي الفك ملف ویمكنك فك ..exe امتداد الملف

ا
مكونات بین أداة مساعدة تقوم بدور الوصلة البینیة - النظام إعداد

التي الخیارات تهیئة النظام لك إعداد ویتیح التشغیل. ونظام الكمبیوتر
كلمة أو والوقت التاریخ مثل ،BIOS في اختیارها للمستخدم یمكن

اإلعدادات تلك ستحدثه الذي للتأثیر مستوعبّا تكن لم إذا النظام. مرور
البرنامج. هذا إعدادات بتغییر تقم فال الكمبیوتر، على

األفقي البكسل بعدد تعریفه یمكن للفیدیو وضع - الجرافیكس أوضاع
ألوضاع ویمكن .z عدد األلوان في y الرأسي البكسل عدد في x

والخطوط. األشكال من محدودة غیر مجموعة تعرض أن الجرافیكس
یتم القرص الصلب. على البیانات ویكتب یقرأ محرك الصلب - القرص
المعنى. بنفس صلبة صلب ومحرك أقراص قرص استخدام اصطالحّي
الحالیة البرامج من اإلطارات والخروج إغالق عملیة - التشغیل إیقاف

الكمبیوتر بإغالق قمت إذا البیانات تفقد قد الكمبیوتر. تشغیل وإیقاف
التشغیل. إیقاف قبل

والمجلدات والملفات للبرامج سریعًا وصوًال یقدم رمز - اختصار
سطح على مفتاح اختصار تضع عندما االستخدام. شائعة والمحركات

یمكنك فتح فإنه الرمز، على مزدوجًا نقرًا وتنقر Windows مكتب
تغیر وال أوًال. إلیجاده الحاجة دون إلیه یشیر الذي الملف المجلد أو
اختصار، فإن بحذف إذا قمت مكان الملفات. من االختصار رموز
االختصار. تسمیة رمز إعادة یمكنك كما یتأثر. ال األصلي الملف
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سیتم الذي المكان تبین عرض أو شاشة وحدة على عالمة - المؤشر
الماوس. وغالبًا ما أو اللمس المفاتیح أو لوحة للوحة اإلجراء التالي فیه

صغیر. سهم أو تحته، ممیزًا بخط حرفًا وامضًا أو خطًا متصًال تكون
األجهزة من عالیة معالجة سرعة یقدم للبیانات ناقل - المحلي الناقل

للمعالج.

ب
ما وعادًة الكمبیوتر. یستخدمها التي البیانات األساسیة وحدة - بایت

بت. تساوي البایت 8
الكمبیوتر. یفسرها بیانات وحدة أصغر - بت

بما یشمل برامج لك، البیانات بمعالجة یقوم أي برنامج برنامج -
واأللعاب. البیانات وقواعد النصوص ومعالجة الحسابیة الجداول

تشغیل. نظام وجود البرامج تشغیل ویستلزم
البیانات. نقل سرعة لقیاس القیاسیة الوحدة - الثانیة في بت - ب/ث

تشغیل. برنامج الجهاز - انظر تشغیل برنامج
البرامج وتثبیت األجهزة لتركیب استخدامه یتم - برنامج إعداد برنامج

أغلب مع install.exe أو setup.exe برنامج ویأتي وتهیئتها.
عن برنامج اإلعداد برنامج یختلف .Windows برامج مجموعات

النظام. إعداد
استخدامه ویتم الشحن، إلعادة قابل للطاقة - مصدر داخلي بطاریة

للتیار بمحول متصلة تكون ال عندما المحمولة لتشغیل أجهزة الكمبیوتر
الكهربائي. للتیار ومأخذ المتردد

وعزلها الفیروسات لتحدید برنامج مصمم - الفیروس مكافحة برامج
لدیك. الكمبیوتر من حذفها و/أو

ویمكن ذاكرة. ورقاقة مدمج بمعالج مزودة بطاقة - ذكیة بطاقة
أجهزة على المستخدمین أحد لمصادقة الذكیة البطاقات استخدام

الذكیة. الستخدام البطاقات المعدة الكمبیوتر
عند PC Card فتحة خارج حافة تمتد PC بطاقة - ممتدة PC بطاقة

تركیبها.
على لوحة للتمدید فتحة في تركیبها یتم دوائر لوحة - بطاقة تمدید

الكمبیوتر. وتشمل قدرات وذلك لتوسع من األجهزة بعض في النظام
والمودم والصوت. الفیدیو األمثلة بطاقات

األجهزة أحد التشغیل التحكم في لنظام - برنامج یتیح تشغیل برنامج
إذا لم تعمل بشكل سلیم التي ال األجهزة من العدید هناك الطابعة. مثل

الكمبیوتر. على الصحیح التشغیل برنامج تثبیت یتم

مثل إلكتروني، بشكل ما یمكن تخزینه كل ویر) (سوفت - برمجیات
الكمبیوتر. برامج أو ملفات

في البكسل ترتیب العرض. ویتم على شاشة واحدة نقطة - بكسل
- الفیدیو عرض عن دقة ویتم التعبیر لتكوین صورة. وأعمدة صفوف
عبر الشاشة بحساب عدد نقاط البكسل كعدد نقاط - 600 مثًال 800 *

ألعلى وأسفل. البكسل

ت
بدء الكمبیوتر التي یحاول األجهزة ترتیب یحدد التمهید - تتابع

منها. التشغیل
عناوین بتخصیص الكمبیوتر خاللها من یقوم عملیة الذاكرة - تخطیط
أن والبرامج لألجهزة ویمكن التشغیل. بدء عند مادیة لمواقع الذاكرة

إلیها. الوصول للمعالج یمكن التي المعلومات تحدد
نفس في مفاتیح عدة على الضغط منك یتطلب أمر - مفاتیح تركیبة

الوقت.
لألقراص. عدة محركات على البیانات لنشر - أسلوب األقراص تقسیم

تتلقى التي سرعة العملیات یرفع من األقراص أن ویمكن لتقسیم
أجهزة ما تتیح وعادًة على القرص. تخزینها من مكان البیانات

یختار للمستخدم أن األقراص تقسیم أسلوب تستخدم التي الكمبیوتر
البیانات. قسم عرض أو البیانات وحدة حجم

یقدم آلیًا. األجهزة تهیئة على الكمبیوتر قدرة - والتشغیل التوصیل
مع اآللي والتوافق والتهیئة التركیب إمكانیة والتشغیل التوصیل
وجمیع األجهزة التشغیل ونظام BIOS كان إذا األجهزة الحالیة

“التوصیل والتشغیل”. مع إمكانیة متوافقة
یتم وعندما الملفات. أو قرص لتخزین محرك إعداد عملیة - تهیئة

الحالیة المعلومات تضیع األقراص محركات األقراص أو أحد تمهید
علیه.

ج
المفاتیح أو لوحة الطابعة أو األقراص محرك مثل المعدات - جهاز

لدیك. توصیلها بالكمبیوتر تركیبها أو یتم التي
.APR إرساء - انظر جهاز

میجابایت 1024 تعادل البیانات لتخزین قیاس وحدة جیجابایت
على للتخزین لإلشارة استخدامها عند بایت). 1.073.741.824)

1,000,000,000 إلى المصطلح تقریب یتم ما فغالبًا الصلب، القرص
بایت.
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ألف أو هرتز، ملیون ألف تعادل التردد قیاس وحدة - جیجاهرتز
وناقالت تقاس سرعات معالجات الكمبیوتر وغالبًا ما میجاهرتز.

بالجیجاهرتز. مقاسة البینیة والوصالت البیانات

ح
األقراص مثل محركات تدعم األجهزة حاویة - الوحدة حاویة

الضوئیة.
قم .Windows مكتب سطح على الخلفیة صورة أو نمط - خلفیة

ویمكنك .Windows نظام في التحكم لوحة خالل من بتغییر الخلفیة
خلفیة. إلى وتحویلها ضوئیًا المفضلة صورتك مسح أیضًا

د
ُتعرض أو الطابعة تنتجها الصورة التي ووضوح دقة - الوضوح دقة
الصورة. وضوح كلما زاد الوضوح، دقة كلما ارتفعت الشاشة. على

دقة الوضوح. انظر - وضوح الفیدیو دقة
ما وغالبًا الدقیقة. في تحدث التي الدورات عدد - الدقیقة في دورة

الدقیقة. في الدورات بعدد الصلب القرص سرعة ُتقاس
علیها ُیصنع الدقیقة للموصالت رقاقة أو دقیقة دائرة مدمجة شریحة
معدات في الستخدامها الدقیقة اإللكترونیة المكونات مالیین أو آالف

والفیدیو. والصوت الكمبیوتر

ذ
الكمبیوتر لدیك. ونظرًا داخل البیانات لتخزین - مساحة مؤقتة ذاكرة

تقوم أن ینصح فإنه دائمة، غیر الذاكرة في الموجودة البیانات ألن
بحفظ دائمًا تقوم وأن معها، تعاملك أثناء متكرر بشكل البیانات بحفظ

أن یحتوي لدیك للكمبیوتر ویمكن الكمبیوتر. تشغیل إیقاف ملفاتك قبل
ROMو (رام)، RAM مثل الذاكرة من ومتعددة مختلفة صور على

الذاكرة كلمة استخدام ویتم الفیدیو. وذاكرة فقط)، القراءة (ذاكرة
“رام”. لكلمة كمرادفة

لوظائف الذاكرة المخصصة رقائق من تتألف - ذاكرة الفیدیو ذاكرة
ویؤثر النظام. ذاكرة أسرع من الفیدیو تكون ذاكرة ما وعادًة الفیدیو.
األلوان عدد على أساسیًا تأثیرًا النظام في المركبة الفیدیو ذاكرة حجم

یعرضها. أن للبرنامج یمكن التي

ر
یحدد لدیك الكمبیوتر على (باركود) كودي شریط - الصیانة رقم

موقع Dell على إلى دعم تصل بك عندما الكمبیوتر الخاص
خدمة أجل من Dell بشركة تتصل عندما أو support.dell.com

الفني. الدعم أو العمالء

س
ینقل بها التي السرعة وتوضح بالمیجاهرتز، السرعة - سرعة الناقل

البیانات. الناقل
التي السرعة مدى تبین التي بالمیجاهرتز السرعة - الساعة سرعة

النظام. في البیانات ناقل بها یعمل أن یمكن

ش
مخرجات یعرض عالیة وضوح بالتلفزیون ذو دقة شبیه جهاز - شاشة

الكمبیوتر.
على یوجد حروف وأرقام من Windows - كود األصالة شهادة

معرف المنتج أو مفتاح باسم أیًضا إلیه یشار على الكمبیوتر. ملصق
المنتج.

ع
البیانات بشكل لتخزین استخدامه یتم محدد موضع - عنوان الذاكرة

مؤقت.
(مثل فتحة معین بجهاز یرتبط RAM ذاكرة في عنوان - I/O عنوان
مع االتصال للمعالج تمدید) ویتیح فتحة متوازیة أو أو تسلسلیة توصیل

الجهاز. ذلك
اإلعالم. - انظر منطقة النظام علبة

ویساعد المعالجات بعض على موجود معدني لوح - التبرید غرفة
الحرارة. تصریف على

ف
تلفزیون لتركیب یتم استخدامها فتحة توصیل - S-video إخراج فتحة

بالكمبیوتر. الرقمي للصوت جهاز أو



معجم 158

استخدامه یتم ما غالبًا وإخراج إدخال منفذ - متوازیة توصیل فتحة
منفذ باسم أیضًا إلیه ویشار لدیك. بالكمبیوتر متوازیة طابعة لتوصیل

.LPT
استخدامه یتم ما غالبًا وإخراج إدخال منفذ - تسلسلیة توصیل فتحة
الرقمیة الكامیرا أو المحمول الرقمي الجهاز مثل األجهزة لتوصیل

لدیك. الكمبیوتر على
المخزنة تدمیر البیانات أو لمضایقتك تم تصمیمه برنامج - فیروس

إلى كمبیوتر من الفیروس برنامج وینتقل لدیك. الكمبیوتر على
المحملة البرمجیات من أو بالعدوى، مصاب قرص خالل من آخر
البرنامج یبدأ وعندما اإللكتروني. البرید ملحقات أو اإلنترنت، من

اآلخر. هو العمل في یبدأ فیه المندس الفیروس فإن العمل في المصاب
یتم والذي التشغیل بدء فیروس للفیروسات الشائعة ومن األنواع

ترك تم إذا المرن. القرص التشغیل على بدء قطاعات في تخزینه
إعادة ثم إیقاف تشغیل الكمبیوتر محرك عندما یتم في المرن القرص
بدء قطاعات یقرأ عندما بالفیروس الكمبیوتر یصاب فسوف تشغیله،

إذا انتقلت التشغیل. نظام إیجاد منه المنتظر المرن القرص التشغیل من
على نفسه بنسخ التشغیل یقوم فیروس بدء فقد للكمبیوتر اإلصابة

حتى ذلك الكمبیوتر على كتابتها أو قراءتها تتم المرنة التي األقراص
الفیروس. مسح یتم

فولت ویتولد الكهربیة. أو القوة الحركیة الكهربیة القدرة قیاس - فولت
1 تیار تبلغ شدته یسري عندما واحد أوم قدرها خالل مقاومة من واحد

المقاومة. هذه خالل أمبیر
خاللها یمكن التي الفترة الزمنیة (باألعوام) - البطاریة عمر فترة

شحنها. إعادة الطاقة ویتم تفقد أن الكمبیوتر المحمول لبطاریة
التي الساعات) أو (بالدقائق الزمنیة الفترة - البطاریة تشغیل فترة

تزوید المحمول بالشحن أثناء تحتفظ خاللها بطاریة الكمبیوتر
بالطاقة. الكمبیوتر

نقطة °32 هي درجة فیه تكون الحرارة لدرجات مقیاس فهرنهایت -
الماء. نقطة غلیان 212° حرارة درجة فیما یتمثل التجمد،

أجهزة (في بعض النظام لوحة على توصیل فتحة تمدید - فتحة
النظام. بناقل وتوصیلها تمدید، بطاقة بإدخال فیها تقوم الكمبیوتر)

ق
لبدء یمكنك استخدامه مضغوط قرص - لبدء التشغیل مضغوط قرص
في حالة أو للتلف، القرص الصلب حالة تعرض في تشغیل الكمبیوتر.

مضغوط توافر قرص من دائمًا فتأكد الكمبیوتر، فیروس على وجود
Drivers and المضغوط القرص ویمثل مرن. قرص لبدء التشغیل أو

ResourceCD أو واألدوات المساعدة) التشغیل (برامج Utilities
على المادي للتخزین مساحة - التشغیل.قسم لبدء مضغوطین قرصین
التخزین من مساحات أو أكثر یتم تخصیصها لواحدة الصلب القرص
أن قسم لكل ویمكن المنطقیة. المحركات باسم تعرف والتي المنطقیة

منطقیة. محركات عدة على یحتوي
الكمبیوتر. تشغیل استخدامه لبدء قرص یمكنك - التشغیل لبدء قرص

فیروس وجود حالة في أو للتلف، الصلب القرص تعرض حالة في
التشغیل أو لبدء مضغوط قرص توافر من دائمًا فتأكد على الكمبیوتر،

مرن. قرص

ك
قیاس للدوائر المدمجة 1024 بت. من البیانات تعادل كیلوبایت وحدة

الذاكرة. لسعة
جزءًا تكون قد والتي للتخزین، السرعة عالیة خاصة آلیة - كاش

السرعة. عالي مستقل تخزین جهاز أو الذاكرة األساسیة، محجوزًا من
المعالج. عملیات من العدید كفاءة من الكاش تزید

في المعالج. تخزینه األساسي الذي یتم الكاش - L1 كاش
مدمجًا أو على المعالج خارجیًا یكون أن ثانوي یمكن كاش - L2 كاش

المعالج. بنیة في
االستیراد المؤقت عملیات للجمارك یسهل من دولي مستند - كارنت

البضائع. سفر جواز ویعرف أیضًا باسم األجنبیة. للبلدان
كمبیوتر ملصق على یوجد رقمي كود - السریعة الخدمة كود

Dell بشركة االتصال عند السریعة الخدمة كود استخدم .Dell™
في السریعة الخدمة تتوافر أكواد ال وقد على المساعدة. للحصول

البلدان. بعض
غالبًا ما ولكن بایت 1024 تعادل البیانات من وحدة - كیلوبایت ك/ب -

بایت. إلیها بـ 1000 یشار
هرتز. - مقیاس للتردد یعادل 1000 كیلوهرتز
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ل
تعدیل لك تتیح Windows نظام في مساعدة أداة - التحكم لوحة

العرض. إعدادات مثل واألجهزة التشغیل نظام إعدادات
أیضًا وتعرف الكمبیوتر. الدوائر الرئیسیة في لوحة - النظام لوحة

األم. اللوحة باسم
یمكنك ال أنه إال عرضها یمكنك ملفات و/أو بیانات للقراءة فقط -

في للقراءة فقط الملف أن تكون حالة ویمكن حذفها. تحریرها أو
التالیة: الحاالت

قرص أو مضغوط أو قرص مرن قرص موجوًدا على كان إذا –
محمي ضد الكتابة. DVD

النظام مسئول وقام األدلة الشبكة في أحد موجوًدا على كان إذا –
فقط. معینین ألشخاص صالحیات بإعطاء

م
ما وغالبًا الثانیة. في یعادل ملیون دورة للتردد قیاس - میجاهرتز

البینیة والوصالت البیانات وناقالت الكمبیوتر معالجات سرعات تقاس
بالمیجاهرتز.

أجهزة الكمبیوتر األخرى مع االتصال للكمبیوتر یتیح جهاز - مودم
مودم المودم: من أنواع ثالثة وهناك الهاتف التناظریة. خطوط عبر

داخلي. ومودم ExpressCard وبطاقة PC Card وبطاقة خارجي
وتبادل باإلنترنت لالتصال بك الخاص المودم ستستخدم ما وعادًة

اإللكتروني. البرید
نقطة المئوي هو الصفر فیه یكون الحرارة لدرجات مقیاس مئوي - - م

الماء. نقطة غلیان درجة 100 حرارة درجة فیما یتمثل التجمد،
أیًضا باسم یعرف التخزین. لوسائط كهرومغناطیسي - وسیط مرن

المرن. القرص
والكتابة على یمكنه القراءة محرك لألقراص - األقراص المرنة محرك

األقراص المرنة.
أو القرص مساحة موجودة على اصطالح یستخدم لوصف - مجلد

أحد في الموجودة الملفات عرض ویمكن وجمعها. تنظیمها یتم المحرك
أو التاریخ حسب على أبجدیًا أو مثًال طرق، بعدة وترتیبها المجلدات

الحجم.
ما أحیانًا أوامر البرنامج. وتنفیذ بتفسیر كمبیوتر تقوم رقاقة - معالج

المركزیة). المعالجة (وحدة CPU باسم المعالج اإلشارة إلى تتم

منتج من مجموعة برامج أو مع یأتي ملف نصي ملف القراءة -
وتشرح التركیب معلومات حول القراءة ملفات ما تقدم وعادًة األجهزة.

بعد. یتم تدوینها لم التي الجدید المنتج في أو التصحیحات التعزیزات
التي الملفات وتعدیل إلنشاء استخدامه یتم برنامج - محرر نصوص

برنامج Windows نظام یستخدم فمثًال فقط، نص على تحتوي
تحریر النصوص برامج تقدم ال ما محرر نصوص. وعادًة Notepad

خط (خیارات وضع النص تنسیق وظائف أو النص إمكانیة التفاف
ذلك). إلى تغییر الخطوط وما أو سفلي

یشتمل قد بالشبكة. تقدم قدرات لالتصال شریحة - محّول الشبكة
قد أو به، الخاصة النظام لوحة على للشبكة محّول على الكمبیوتر
أیضًا ویشار علیها. بمحول مزودة PC Card لوحة على یحتوي

الشبكة). في البینیة التحكم (وحدة NIC باسم الشبكة لمحّول
على یحتوي Windows في المهام شریط من جزء - اإلعالم منطقة

الساعة مثل الكمبیوتر، ووظائف للبرامج السریع الوصول تتیح رموز
النظام. علبة إلیه باسم ویشار وحالة الطباعة. الصوت ومستوى
كتابة للقراءة أو الضوئیة التقنیة یستخدم محرك ضوئي - محرك

DVD أقراص أو المضغوطة) (األقراص CD أقراص من البیانات
ومن أمثلة .DVD+RW أقراص أو الرقمیة) (أقراص الفیدیو

والمحركات CD-RWو CD أقراص محركات البصریة المحركات
.CD-RW/DVD المركبة

الشاشة شحن خطوط إعادة به بالهرتز الذي تتم التردد التحدیث - معدل
معدل ارتفع وكلما الرأسي). التردد باسم إلیه یشار ما (أحیانًا األفقیة

للعین الظاهرة الصورة تشوش ظهور احتمال قل كلما التحدیث،
البشریة.

DIN مع معاییر یتوافق أسنان بستة دائري - مّوصل DIN مّوصل
لتوصیل یتم استخدامه ما وعادًة األلماني)، الصناعي (المعیار

.PS/2 بنظام الماوس أو مفاتیح لوحة كبل موصالت
واألجهزة على والبرامج الكمبیوتر أجهزة من مجموعة - مجال

لیتم مشتركة وإجراءات بقواعد كوحدة إدارتها ویتم الشبكات، إحدى
ویقوم المستخدم المستخدمین. معینة من مجموعة جانب استخدامها من

المصادر. إلى للوصول المجال إلى الدخول بتسجیل
البیانات لقراءة البصریة التقنیة یستخدم محرك - DVD محرك
الرقمیة) وCD (األقراص الفیدیو أقراص DVD (أقراص من

المضغوطة).
مشغل DVD. یعرض لمشاهدة یستخدم برنامج - DVD ّمّشغل

األفالم. لمشاهدة أحد استخدامها یمكنك أزرار إطارًا به DVD
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شركة السعة قامت أقراص مرنة عالي - محرك Zip محرك
بوصة 3.5 أقراص ویستخدم بتطویره، Iomega Corporation
من قلیًال أكبر Zip أقراص تكون .Zip أقراص وتسمى للفك قابلة

إلى یصل لما وتسع تقریبًا، سمكها وبضعف العادیة، المرنة األقراص
البیانات. میجابایت من 100

بین لك نقل البیانات منفذ یتیح األشعة تحت الحمراء - مستشعر
استخدام دون الحمراء تحت األشعة مع المتوافقة واألجهزة الكمبیوتر

كبل. عبر توصیل
النظام لوحة على عادًة توجد المكونات التي إلى عادًة یشیر - متكامل

مدمج. باسم إلیه ویشار الكمبیوتر. في
تغییرها. استخدم یمكن ال أو الوسائط التي الملفات الكتابة - ضد محمي

أو للتغییر من تعرضها البیانات حمایة ترید الكتابة عندما ضد الحمایة
اللسان بسحب ضد الكتابة قم بوصة مرن 3.5 لحمایة قرص التدمیر.

المفتوح. بالحمایة للوضع الخاص
لقراءة البصریة التقنیة یستخدم محرك - مضغوطة أقراص محرك

المضغوطة. األقراص البیانات من
الموسیقى أقراص لتشغیل یستخدم برنامج - مضغوطة أقراص ّمّشغل

أزرار إطارًا به المضغوطة األقراص مشغل یعرض المضغوطة.
مضغوط. قرص لتشغیل استخدامها یمكنك

(األقراص CD محرك یمكنه قراءة أقراص - CD-RW محرك
القابلة CD CD-RW (أقراص أقراص والكتابة على المضغوطة)

للتسجیل القابلة CD (أقراص CD-R وأقراص علیها) الكتابة إلعادة
ال أنه إال مرات، عدة CD-RW على أقراص الكتابة یمكنك علیها).

واحدة. مرة CD-R إال أقراص یمكنك الكتابة على
محرك باسم أحیانا إلیه یشار محرك - CD-RW/DVD محرك
(األقراص CD أقراص قراءة ویمكنه ،(combo drive) مجمع

أقراص على والكتابة الرقمیة) الفیدیو (أقراص DVDو المضغوطة)
CD- وأقراص علیها) الكتابة إلعادة القابلة CD (أقراص CD-RW
أقراص على الكتابة یمكنك علیها). للتسجیل القابلة CD (أقراص R
CD-R أقراص یمكنك الكتابة على ال أنه إال عدة مرات، CD-RW

واحدة مرة إال
حول إرشادیة أو وصفیة معلومات على یحتوي ملف - تعلیمات ملف

مثل خاص، ببرنامج التعلیمات ملفات بعض ترتبط المنتجات. أحد
التعلیمات ملفات تعمل .Microsoft Word في (تعلیمات) Help
التعلیمات ملفات تحمل ما عادًة منفصلة. مرجعیة كمصادر األخرى

...chm أو .hlp الملف امتداد
الشاشة لدیك. المؤشر على حركة في إشارة یتحكم - جهاز ماوس

لتحریك مستٍو صلب على سطح بتحریك الماوس تقوم ما وعادًة
لدیك. الشاشة على المؤشر أو المشیرة

الثانیة. من األلف من مقیاس للوقت یعادل جزء - ثانیة مللي - م/ث
بالمللي ثانیة. التخزین ألجهزة الدخول فترات یتم قیاس ما غالبًا

كیلوبت. 1024 یعادل رقاقة الذاكرة لسعة قیاس - میجابایت
یتم ما وعادًة الثانیة. في بت ملیون - الثانیة في میجابت - میجابت/ث
وأجهزة المودم. للشبكات البیانات نقل لسرعات القیاس استخدام هذا
بایت. 1.048.576 تعادل البیانات لتخزین قیاس وحدة - میجابایت

لإلشارة استخدامها عند كیلوبت. 1024 واحدة میجابایت تعادل
إلى المصطلح تقریب یتم ما فغالبًا الصلب، القرص على للتخزین

بایت. 1.000.000
ما الثانیة. وعادًة في بایت ملیون - الثانیة في میجابایت میجابایت/ث -

البیانات. نقل قیاس لعملیات القیاس هذا استخدام یتم
وسائط وأغلب DVD أقراص یقرأ محرك - DVD+RW محرك

إلعادة (قرص DVD قابل DVD+RW والكتابة على أقراص CD
علیه). الكتابة

ن
الثانیة. من الملیار من جزء یعادل للوقت مقیاس - ثانیة نانو - ن/ث

الكمبیوتر. مكونات بین لالتصال مسار - ناقل
على قرص البیانات أو ملفات البرامج من أحد نسخة - نسخة احتیاطیة

احتیاطي یمكنك كإجراء الصلب. القرص أو DVD أو CD أو مرن
بشكل لدیك الصلب القرص من البیانات لملفات احتیاطیة نسخة عمل

منتظم.

ه
تقاس ما غالبًا في الثانیة. دورة التردد تعادل لقیاس وحدة - هرتز

أو المیجاهرتز أو بالكیلوهرتز اإللكترونیة الكمبیوتر واألجهزة أجهزة
التیراهرتز.

و
خالل من المستخدم مع یتعامل برنامج الرسومیة االستخدام واجهة
على تعمل التي البرامج أغلب وتمثل والرموز. واإلطارات القوائم

رسومیة. استخدام واجهات Windows تشغیل أنظمة
التیار الذي من أمبیر 1 1 واط یساوي الطاقة الكهربیة. - قیاس واط

فولت. 1 بجهد یسري
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للبطاریة. لبیان السعة النسبیة االستخدام شائعة قیاس وحدة واط/ساعة
من واط 66 تقدم أن بقدرة 66 واط في الساعة لبطاریة یمكن فمثًال

ساعتین. لمدة 33 واط ساعة واحدة أو لمدة الطاقة
الذاكرة وبین المعالج بین البیانات نقل في تتحكم شریحة - تحكم وحدة

األجهزة. من وغیره المعالج بین أو
داخل تركیبه یمكن بحیث تصمیمه تم بالستیكي جهاز تنقالت - وحدة

الكمبیوتر. وزن من للتقلیل المحمول الكمبیوتر في الوحدات حاویة
ذاكرة، على رقاقات تحتوي صغیرة دوائر - لوحة الذاكرة وحدة

النظام. بلوحة وتتصل
الذاكرة في في شيء كل یحفظ الطاقة إلدارة وضع السبات - وضع

القرص بإیقاف تشغیل ویقوم الصلب، القرص محجوزة على مساحة
استعادة آلیًا الكمبیوتر، یتم تشغیل تقوم بإعادة وعندما الصلب.

الصلب. القرص على حفظها تم التي الذاكرة معلومات
ثانیة شاشة لك استخدام یتیح للعرض - إعداد الثنائي العرض وضع

الممتد. العرض وضع باسم إلیه ویشار لشاشتك. كامتداد
ثانیة شاشة استخدام لك یتیح للعرض إعداد - الممتد العرض وضع

الثنائي. وضع العرض باسم إلیه لشاشتك. ویشار كامتداد
فیدیو على بطاقة الموجودة الدوائر مجموعة - في الفیدیو تحكم وحدة

بوحدة مدمجة المزودة الكمبیوتر أجهزة (في النظام على لوحة أو
جانب الفیدیو إلى عرض إمكانات للكمبیوتر تقدم في الفیدیو) للتحكم

الشاشة.
الشاشة. على والرسوم النص عرض كیفیة یبین وضع - الفیدیو وضع

في - Windows تشغیل أنظمة مثل - وتعرض البرامج الرسومیة
في x األفقي بعدد البكسل تعریفها یمكن الفیدیو، والتي عرض أوضاع

المعتمد البرامج عرض z. أما األلوان y وعدد الرأسي البكسل عدد
فیها العرض فیتم قیاس مثل محررات النصوص - - األحرف على

.y الصفوف x في عدد األعمدة بعدد
كتلك - الكهربي في الجهد حاالت االرتفاع تمنع التیار - زیادة واقیات
من خالل الكمبیوتر دخول من - الكهربیة العواصف أثناء التي تحدث

البرق صدمات من التیار زیادة واقیات تحمي وال التیار الكهربي. مأخذ
الجهد ینخفض عندما تحدث قد والتي الكهربي، الجهد انخفاض أو

لخط الكهربي أدنى مستوى الجهد 20 بالمائة تزید عن بنسبة الكهربي
التیار.

دائمًا قم ذلك الشبكة توصیالت حمایة التیار زیادة لواقیات یمكن وال
الكهربیة. العواصف خالل الشبكة توصیل فتحة من كبل الشبكة بفصل

عملیات یقوم بإیقاف تشغیل جمیع إلدارة الطاقة وضع - االنتظار وضع
الطاقة. لترشید الضروریة غیر الكمبیوتر
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D
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Dell, 63

Dell Diagnostics
Dell Diagnostics, 63

Microsoft Windows, 12

R
ResourceCD, 82

USB, 31

W
Windows XP

Windows XP, 84

أ
113 اتصال,

Dell, اتصل بشركة 113

باإلنترنت االتصال
11 للمستخدم, الترخیص اتفاقیة

11 للمستخدم, الترخیص اتفاقیة
76 الطاقة, مصابیح أحوال

أجهزة
32 حمایة, أجهزة

32 منظم الجهد, أجهزة
32 التیار, زیادة من الوقایة أجهزة

38 اختصارات,
41 أداء,

الطاقة إدارة

11 األمان, إرشادات
52 إزالة,

54 ,52 إزالة,
54 إزالة,
99 إزالة,
95 إزالة,

100 إزالة,
105 إزالة,
45 إزالة,

92 استبدال,
105 استبدال,

المصغرة, الخلویة البطاریة استبدال
105

84 حالة التشغیل السابقة, استعادة

86 الكمبیوتر، استعادة
التشغیل حالة الكمبیوتر إلى استعادة

84 السابقة,
إلى الحالة التشغیل استعادة نظام

84 السابقة,

84 النظام, استعادة

وإصالحها استكشاف األخطاء

في السفر اصطحاب الكمبیوتر
Dell, إلى 94 إعادة

82 برامج تشغیل األجهزة, إعادة
84 ,14 تثبیت, إعادة

التثبیت إعادة
14 تثبیت, إعادة
82 تثبیت, إعادة

Windows XP, 84 تثبیت إعادة
27 إعداد,
31 إعداد,
35 إعداد,

النظام إعداد
74 أعطال,

74 الكمبیوتر, أعطال

CD, 48 أقراص

DVD, 48 أقراص
11 أمان,

51 أنواع,
53 أنواع,

الطاقة, 42 استخدام أوضاع إدارة

ب
الصلب, 63 القرص من بدء التشغیل
لبرامج CD من قرص التشغیل بدء

64 المساعدة, واألدوات التشغیل
75 ,68 الكمبیوتر, بطء أداء

75 ,68 األداء, بطء
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75 ,74 برامج,

التشغیل برامج

النظام إعداد برنامج

تتبع برنامج
75 ,68 تجسس, برنامج

74 متكررة, بصورة یتعطل برنامج
74 االستجابة, عن یتوقف برنامج

بطاریة خلویة مصغرة

Mini-Card بطاقة
53 ذاكرة الوسائط, بطاقات

الوسائط ذاكرة بطاقات
ExpressCard, 51 بطاقات

ExpressCard بطاقات

البطاریة
52 ,51 فارغة, بطاقات

54 فارغة, بطاقات

الفارغة البطاقات

ت
35 الفیدیو, صورة تبدیل

144 التمهید, تتابع
15 التهیئة, تحدید

15 المركبة, التحكم وحدات تحدید
42 الشحن, من التحقق

46 تخزین,
40 تخصیص,

43 البطاریة, طاقة ترشید
43 الطاقة, ترشید

51 تركیب,
53 تركیب,
94 تركیب,
97 تركیب,

101 تركیب,
Mini-Card, 101 تركیب
Mini-Card بطاقة تركیب

النطاق محلیة للشبكة الالسلكیة
WLAN), 101)

تشخیص
47 تشغیل,

CD, 47 أقراص تشغیل

DVD, 47 أقراص تشغیل

تعارضات
83 تعارضات,
83 تعارضات,
83 تعارضات,

IRQ, 83 تعارضات
81 التعرف,
111 تغلیف,

CardBus تقنیة
CardBus, 51 تقنیة
CardBus, 53 تقنیة

112 تلمیحات,
50 مفیدة, تلمیحات

تنظیف
146 تنظیف,
11 تنظیمي,

الفیدیو في التحكم وحدة تهیئة
Windows, 74 مع البرامج توافق

توصیل
USB، 22, توصیل بفتحة توصیل

23
74 االستجابة, عن التوقف

ج
112 جًوا,

ح
62 حمایة,

61 الكمبیوتر, حمایة
62 لدیك, الكمبیوتر حمایة

27 حول,
43 حول,
48 حول,
48 حول,
61 حول,
63 حول,
81 حول,
82 حول,

خ
68 خطأ,

27 خیارات,
االستخدام, 144 شائعة خیارات

د
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األقراص محرك أیًضا راجع
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74 زرقاء, شاشة

الشاشة
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شبكة
76 شبكة,

النطاق محلیة السلكیة شبكة
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النطاق محلیة السلكیة شبكة
(WLAN), 55

ترددي نطاق ذات محمول شبكة
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(WWAN), عریض 51

الترددي النطاق ذات المحمول شبكة
(WWAN) العریض
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صوت
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طاقة, 76
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م
ضوئي ماسح

78 ضوئي, ماسح
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66 األقراص, محركات
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CD-RW, أقراص 66 محرك

CD, 66 أقراص محرك
DVD, 66 أقراص محرك

مرنة أقراص محرك

الضوئیة األقراص محرك

المضغوطة األقراص محرك
12 سریع, مرجع

13 والدعم, التعلیمات مركز

13 والدعم, التعلیمات مركز
للتعلیمات Windows مركز

13 والدعم,

مروحة

ومصلحها, األجهزة أعطال مستكشف
83

األجهزة أعطال مستكشف
83 ومصلحها,

الصوت مستوى
78 الصوت, مستوى
78 الصوت, مستوى

28 واإلعدادات, الملفات نقل معالج
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66 مشكالت,
67 مشكالت,
72 مشكالت,

75 مشكالت, 74,
76 مشكالت,
78 مشكالت,
80 مشكالت,

17 حالة الجهاز, مصابیح

الطاقة مصباح
74 البرامج, توافق معالج
74 البرامج, توافق معالج

28 واإلعدادات, الملفات نقل معالج
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11 البدنیة, الراحة معلومات

11 تنظیمیة, معلومات

11 الضمان, معلومات
48 عامة, معلومات

24 البطاریة, حاویة قفل تحریر مفتاح
42 ,24 الشحن, مقیاس

42 الطاقة, مقیاس

Microsoft Windows, 12 ملصق

ملصقات

تعلیمات ملف
51 ممتد,

135 مواصفات,

135 مواصفات,

مودم

13 الدعم, موقع
13 الدعم, موقع

14 الرئیسي, الدعم موقع

Dell، لشركة الرئیسي الدعم موقع
11, 14
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DVD أقراص نسخ
62 نسیان,

التشغیل نظام
14 التشغیل, نظام

28 جدید, كمبیوتر إلى المعلومات نقل

و
وثائق

المنقطعة غیر بالطاقة إمداد وحدة
UPS), 32)

18 وصف,
20 وصف,
21 وصف,
21 وصف,
23 وصف,
23 وصف,

االنتظار وضع
االنتظار, 43 وضع
وضع السبات, 44

المنقطعة. غیر بالطاقة اإلمداد وحدات
منقطعة غیر بالطاقة إمداد وحدة راجع

UPS) 32)

المنقطعة غیر بالطاقة إمداد وحدة
UPS), 32)

23 ,22 وصف,
24 وصف,

الفیدیو في تحكم وحدة
وضع السبات, 44

االنتظار, 43 وضع
24 وصف,
16 وصف,
21 وصف,

25 ,21 وصف,
25 ,21 وصف,
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