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1
تريوبكملا جهاز في العمل

تريوبكملا داخل العمل بلق

دجوو ضترفي ندتسلما هذا في تضمنم اءجرا كل نفا ذلك، يرغ لىا ةشارالإ يتم لم ما. يةصخشلا سلامةلا ضمان على كذلك ساعدةمللو تمل،مح تلفل ضتعرلا من تريوبكملا حماية على ساعدةملل يةلاتلا مانالأ شاداتربا متزلا  
:يةلاتلا فوالظر

.تريوبكملا مع دةارالو مانالأ ماتمعلو اءةبقر قمت لقد•

.عكسي يبترتب الةزالإ اءاتجرا باعتا خلال من نفصلة،م ةربصو ائهشر حالة في بهيكرت وأ ناتالمكو حدأ بدالتسا يمكن•

 :تحذير
/www.dell.com": يميظنتلا افقتولا "بـ الخاصة يةسيئرلا الصفحة اجعر مان،الأ ساتممار فضلأ عن ماتالمعلو من يدمز على لللحصو. تريوبكملاب فقةالمر مانالأ ماتمعلو أاقر تر،يوبكملا داخل العمل بلق

regulatory_compliance .

 :يهبنت
 خدمة خلال من جيهكتو يتم كما وأ تج،نلما ثاقو في موضح هو لما ًفقاو يطةسبلا صلاحالإ ياتلعمو صلاحهااو عطالالأ شافتكاب فقط متقو نأ يجب. تصلمخا الفني اسطةبو لإا بها يامقلا زيجو لإ صلاحاتالإ من العديد

.تجنلما مع فقةالمر مانالأ تعليمات باعتاو اءةقر رجىُي. Dell لدى تمدينعم يرغ ادفرأ اسطةبو يانةصلا عمالبأ يامقلا عن ناتجةلا ياتفلتلا الضمان يغطي لإ. الدعم يقفر اسطةبو وأ هاتفلا برع وأ نتترنالإ على يانةصلا

 :يهبنت
شكلب) تريوبكملا هازلج الخلفي ءالجز على دجوالمو صلالمو ثلم (مطلي يرغ معدني سطح لمس وأ يةكيتاتسالإ باءهركلل المضادة يدلا عصابة تخدامسا يقطر عن سكفن يضرتأب قم ية،كيتاتسالإ باءهركلا نةشح يغتفر نبجتل  
.يردو

 :يهبنت
 افه،حو من معالج ثلم ناتالمكو حدأ سكمأ. بها الخاص المعدني يتبثتلا حامل من وأ ها،فاوح حدىا من بطاقةلا سكمأ. بطاقةلا على دةجوالمو تلامسلا نقاط وأ ناتالمكو تلمس لإ. نايةعب بطاقاتلاو ناتالمكو مع تعامل
.به الخاصة نونسلا من يسلو

 :يهبنت
 من عنولا هذا فصل لتحاو نتك ذافا قفل، ةوبعر دةومز صلاتمو دجوبو يزتمت بلاتكلا بعض. سهفن بلكلا من يسلو به، الخاصة سحبلا ةوعر من وأ به، الخاص صلالمو من اسحب بلات،كلا حدأ تفصل ندماع
 محاذاةو يهجوت تم قد نهأ كدتأ بل،كلا يلصوت بلق ا،ًيضأ. صلالمو نونس من يأ ثني نبجتت لكي يهماساوت على حافظ ها،ضعب عن صلاتالمو سحبب متقو ينمابو. بلكلا فصل بلق القفل اتوعر على فاضغط بلات،كلا
.يحةصح يقةبطر ينلبكلا

 :ملاحظة
.ندتسلما هذا في موضح هو عما تلفمخ شكلب المحددة ناتالمكو بعضو بك الخاص تريوبكملا انلوأ هرظت قد

.تريوبكملا داخل العمل بدأت نأ بلق يةلاتلا اتالخطو يذفنتب قم تلف،لل تريوبكملا ضتعر نبجتل

.للخدش تريوبكملا غطاء ضتعر نبجتل تهفاظنو العمل سطح اءتوسا من كدتأ.1

).تريوبكملا يلغشت يقافا انظر (تريوبكملا يلغشت يقافبا قم.2

 :يهبنت
.بكةشلا جهاز من افصله ثم تر،يوبكملا من الكابل بفصلً ولإأ قم بكة،ش كابل لفصل

.تريوبكملا عن بكةشلا بلاتك كل افصل.3

.هربيكلا يارتلا خذمأ من به تصلةلما ةجهزالأ يعجمو تريوبكملا بفصل قم.4

.اًيضرأ نظاملا حةلو للعز تريوبكملا فصل ناءثأ يلغشتلا رز على ارتمرسالإ مع اضغط.5

.الغطاء الةزبا قم.6
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 :يهبنت
شكلب مطلي يرغ معدني سطح المس العمل، ناءثأ. تريوبكملا من الخلفي ءالجز في دجوالمو المعدني سطحلا ثلم مطلي، يرغ معدني سطح لمس اسطةبو سكفن يضرتأب قم تر،يوبكملا داخل شيء يأ لمس بلق  
.تريوبكملل يةلخالدا ناتالمكو تلفت قد التيو نةكاسلا اءهركلا يغتفرل يردو

تريوبكملا يلغشت يقافا

 :يهبنت
.تريوبكملا يلغشت قفتو نأ بلق حةتوفلما امجبرلا يعجم نهاءبا وقم هاقلغأو حةتوفلما الملفات يعجم بحفظ قم يانات،بلا فقد نبجتت لكي

:يلغشتلا نظام يلغشت يقافا.1

:Windows 8 في–

:للمس ممكن جهاز تخدامسا*

a.عداداتا حددو اتتصارخالإ قائمة تحفاو شاشة،لل يمنىلا الحافة من تقلنا .

b.يلغشتلا يقافا حدد ثم  حدد

:سماو تخدامسا*

a.عداداتا قفو انقرو شاشةلا من يالعلو يمنالأ كنالر لىا ةشاربالإ قم . 

b.يلغشتلا يقافا. حددو  قفو انقر

:Windows 7 يلغشتلا نظام في–

ابدأ قفو انقر.1 .

يلغشتلا يقافا قفو انقر.2 .

وأ

ابدأ قفو انقر.1 .

يلغشتلا يقافا قفو انقر ثم دناه،أ موضح هو كما ابدأ القائمة من سفليلا يمنالأ كنالر في دجوالمو همسلا قفو انقر ثم.2 .

 يقافلإ انثو 6 نحو لمدة يلغشتلا رز علىً مطولإ اضغط يل،غشتلا نظام يلغشت يقافبا متقو ندماع اًيئاقلت به تصلةلما ةجهزالأو تريوبكملا قفتو عدم حالة في. به تصلةلما ةجهزالأ يعجمو تريوبكملا يلغشت يقافا من كدتأ.2
.هاليغشت

تريوبكملا جهاز داخل العمل بعد

.تريوبكملا يلغشت بلق بلاتكو بطاقاتو يةجراخ ةجهزأ يةأ يلصوت من كدتأ يب،كرتلا عادةا اءاتجرا من يأ تكمالسا بعد

.الغطاء يبكرت عدأ.1

 :يهبنت
.تريوبكملاب صلهو ثم بكةشلا هازبج الكابل يلصوتبً ولإأ قم بكة،ش كابل يلصوت

.تريوبكملاب بكةش وأ هاتف بلاتك يأ يلصوتب قم.2

.بها الخاصة يةئابرهكلا خذبالمأ تصلةلما ةجهزالأ كافةو تريوبكملا يلصوتب قم.3

.بك الخاص تريوبكملا يلغشتب قم.4

.Dell Diagnostics يصاتخشتلا داةأ يلغشت يقطر عن يحصح شكلب يعمل تريوبكملا نأ تحقق مر،الأ تطلب ذاا.5
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2
يبهاكرتو ناتالمكو الةزا
.تريوبكملا من ناتمكو يبكرت وأ الةزا يةفيك لحو يةليصفت ماتمعلو سمقلا هذا فريو

الغطاء الةزا

.تريوبكملا داخل العمل بلق سمق في دةارالو اءاتجرالإ بعتا.1

.تريوبكملا جانب في دجوالمو الغطاء يرتحر مزلإج اسحب.2

.تريوبكملا من تهلازاب وقم جةدر 45 يةاوبز علىلأ الغطاء فعار.3

صلة ذات ابطور
الغطاء يبكرت

الغطاء يبكرت

.يكلهلا على تريوبكملا غطاء ضع.1

.مكانه في تقرسي حتى تريوبكملا غطاء على اضغط.2

.تريوبكملا داخل العمل بعد سمق في دةارالو اءاتجرالإ بعتا.3

صلة ذات ابطور
الغطاء الةزا
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ماميالأ طارالإ الةزا

.تريوبكملا داخل العمل بلق سمق في دةارالو اءاتجرالإ بعتا.1

.الغطاء الةزبا قم.2

.يكلهلا عن اًيدعب ماميالأ طارالإ جازتحا شابكم فعار.3

.المعدني يكلهلا من طارللا المقابلة الحافة في دةجوالمو الماسكات يرتحرل تريوبكملا عن اًيدعب طارالإ يرتدوب قم.4

صلة ذات ابطور
ماميالأ طارالإ يبكرت

ماميالأ طارالإ يبكرت

.يكلهلا مقدمة في دةجوالمو تحاتفلا داخل ماميالأ طارالإ من يةلفسلا الحافة لبطو يفطاطلخا دخلأ.1

.مكانها في هاارتقرسا على دلإلة تكه تصو تصدر حتى بعةرالأ ماميالأ طارالإ جازتحا شابكم يقشعت يتم حتى تريوبكملا باتجاه طارالإ يرتدوب قم.2

.الغطاء يبكرتب قم.3

.تريوبكملا داخل العمل بعد سمق في دةارالو اءاتجرالإ بعتا.4

صلة ذات ابطور
ماميالأ طارالإ الةزا

يعسوتلا بطاقة الةزا
.تريوبكملا داخل العمل بلق سمق في دةارالو اءاتجرالإ بعتا.1

.الغطاء الةزبا قم.2

.علىلأ بطاقةلا جازتحا مزلإج على دةجوالمو يرتحرلا ةوعر يرتدوب قم.3
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.تريوبكملا من تهلازاب قم ثم به، الخاص صلالمو جلخارو علىلأ بطاقةلا يرتحرب قم ثم،. بطاقةلا في دجوالمو سنلا من يتبثتلا ةوعر يرتحرب متقو حتى PCIe x16 بطاقة عن اًيدعب يرتحرلا اعذر اسحب.4

.تريوبكملا من التهازبا وقم بها الخاص صلالمو جلخارو علىلأ) دهاجوو حالة في( PCIe x1 يعسوتلا بطاقة فعار.5

.تريوبكملا من التهازبا وقم بها الخاص صلالمو جلخارو علىلأ) دهاجوو حالة في( PCI يعسوتلا بطاقة فعار.6

.تريوبكملا من التهازبا وقم بها الخاص صلالمو جلخارو علىلأ) دهاجوو حالة في( PCI x4 يعسوتلا بطاقة فعار.7
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صلة ذات ابطور
يعسوتلا بطاقة يبكرت

يعسوتلا بطاقة يبكرت
.مكانها في بتثت حتى عليها اضغطو نظاملا حةلو في دجوالمو صلالمو في PCIe x4 بطاقة دخلأ.1

.مكانها في بتثت حتى عليها اضغطو نظاملا حةلو في دجوالمو صلالمو في) دهاجوو حالة في( PCIe بطاقة دخلأ.2

.مكانها في بتثت حتى عليها اضغطو نظاملا حةلو في دجوالمو صلالمو في) دهاجوو حالة في( PCIe x1 بطاقة دخلأ.3

.مكانها في بتثت حتى عليها اضغطو نظاملا حةلو في دجوالمو صلالمو في) دهاجوو حالة في( PCIe x16 بطاقة دخلأ.4

.الغطاء يبكرتب قم.5

.تريوبكملا داخل العمل بعد سمق في دةارالو اءاتجرالإ بعتا.6

صلة ذات ابطور
يعسوتلا بطاقة الةزا

يةئوضلا اصقرالأ كمحر الةزا
.تريوبكملا داخل العمل بلق سمق في دةارالو اءاتجرالإ بعتا.1

.الغطاء الةزبا قم.2

.ماميالأ طارالإ الةزبا قم.3

.يةئوضلا اصقرالأ كمحر من الخلفي ءالجز من يارتلا بلكو ياناتبلا بلك الةزبا قم.4

.تريوبكملا من الخلفي ءالجز باتجاه مامالأ من يةئوضلا اصقرالأ كمحر ادفع ثم على،لأ يةئوضلا اصقرالأ كمحر مزلإج حزأ.5
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صلة ذات ابطور
يةئوضلا اصقرالأ كمحر يبكرت

يةئوضلا اصقرالأ كمحر يبكرت
.تريوبكملا مقدمة باتجاه الخلف من ادفعه ثم سفل،لأ يةئوضلا اصقرالأ كمحر مزلإج حزأ.1
.يةئوضلا اصقرالأ كبمحر ياناتبلاو الطاقة ّبليك صل.2
.ماميالأ طارالإ يبكرتب قم.3
.الغطاء يبكرتب قم.4
.تريوبكملا داخل العمل بعد سمق في دةارالو اءاتجرالإ بعتا.5

صلة ذات ابطور
يةئوضلا اصقرالأ كمحر الةزا

تةباثلا اصقرالأ كمحر الةزا
.تريوبكملا داخل العمل بلق سمق في دةارالو اءاتجرالإ بعتا.1
.الغطاء الةزبا قم.2
.تةباثلا اصقرالأ كمحر من الخلفي ءالجز من يارتلا بلكو ياناتبلا بلك الةزبا قم.3

.علىلأ فعهارو تةباثلا اصقرالأ كمحر باتجاه تةباثلا اصقرالأ كمحر حامل مزلإج على اضغط.4
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.الحامل من صةبو 2.5 مقاس ينتباثلا اصقرالأ محركي وأ صة،بو 3.5 مقاس تةباثلا اصقرالأ كمحر الةزبا قم ثم تةباثلا اصقرالأ كمحر حامل ثنيب قم.5

.الحامل جانب على صةبو 2.5 مقاس تةباثلا اصقرالأ كلمحر تةبثلما يرماسلما رحرو تةباثلا اصقرالأ كمحر حامل اقلب.6

.يهلع من صةبو 2.5 مقاس تةباثلا اصقرالأ محركي لزأو تةباثلا اصقرالأ كمحر حامل ثنيب قم.7

.تةباثلا اصقرالأ كمحر حامل من يالعلو ءالجز في صةبو 2.5 مقاس تةباثلا اصقرالأ كلمحر تةبثلما يرماسلما رحر.8
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.تةباثلا اصقرالأ كمحر حامل جانب من صةبو 2.5 مقاس تةباثلا اصقرالأ كلمحر تةبثلما يرماسلما رحر.9

صلة ذات ابطور
تةباثلا اصقرالأ كمحر يبكرت

تةباثلا اصقرالأ كمحر يبكرت
.تةباثلا اصقرالأ كمحر بحامل صةبو 2.5 مقاس تةباثلا اصقرالأ) كاتمحر (كلمحر تةبثلما يرماسلما بطار.1

.الحامل داخل صةبو 2.5 مقاس ينتباثلا اصقرالأ محركي وأ صة،بو 3.5 مقاس تةباثلا اصقرالأ كمحر الةزبا قم ثم تةباثلا اصقرالأ كمحر حامل ثنيب قم.2

.يكلهلا في دخلهأو تةباثلا اصقرالأ كمحر باتجاه تةباثلا اصقرالأ كمحر حامل مزلإج على اضغط.3

.تةباثلا اصقرالأ) كاتمحر (كمحر من الخلفي ءالجز في يارتلا بلكو ياناتبلا بلك صل.4

.الغطاء يبكرتب قم.5

.تريوبكملا داخل العمل بعد سمق في دةارالو اءاتجرالإ بعتا.6

صلة ذات ابطور
تةباثلا اصقرالأ كمحر الةزا

ةالذاكر الةزا

.تريوبكملا داخل العمل بلق سمق في دةارالو اءاتجرالإ بعتا.1

.الغطاء الةزبا قم.2

.ةالذاكر حداتو من جانب كل على دةجوالمو ةالذاكر جازتحا شابكم رحر.3
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.نظاملا حةلو في دةجوالمو صلاتالمو جخار لىا ةالذاكر حداتو فعار.4

صلة ذات ابطور
ةالذاكر يبكرت

ةالذاكر يبكرت

.A1 > B1 > A2 > B2 يبترتلاب دةجوالمو ةالذاكر يبكرتب قم. نظاملا حةلو في دةجوالمو صلاتالمو في ةالذاكر حداتو دخلأ.1
.مكانها في بتثت حتى جازتحالإ شابكم تدتر حتى ةالذاكر حداتو على اضغط.2
.الغطاء يبكرتب قم.3
.تريوبكملا داخل العمل بعد سمق في دةارالو اءاتجرالإ بعتا.4

صلة ذات ابطور
ةالذاكر الةزا

يكلهلا على تطفللا شافتكا داةأ تاحفم الةزا

.تريوبكملا داخل العمل بلق سمق في دةارالو اءاتجرالإ بعتا.1
.الغطاء الةزبا قم.2
.نظاملا حةلو من تطفللا شافتكا داةأ تاحفم بلك افصل.3
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.نظاملا حةلو من تهلازاب وقم يكل،هلا من سفليلا ءالجز باتجاه تطفللا شافتكا داةأ تاحفم حزأ.4

صلة ذات ابطور
تطفللا شافتكا داةأ تاحفم يبكرت

يكلهلا على تطفللا شافتكا داةأ تاحفم يبكرت

.تهيبثتل يكلهلا قمة باتجاه تهحازاب وقم الخلف، من يكلهلا في تطفللا شافتكا داةأ تاحفم دخلأ.1
.نظاملا حةبلو تريوبكملا يكله لىا لالدخو تاحفم بلك صل.2
.الغطاء يبكرتب قم.3
.تريوبكملا داخل العمل بعد سمق في دةارالو اءاتجرالإ بعتا.4

صلة ذات ابطور
تطفللا شافتكا داةأ تاحفم الةزا

تالصو بركم الةزا

.تريوبكملا داخل العمل بلق سمق في دةارالو اءاتجرالإ بعتا.1
.الغطاء الةزبا قم.2
.نظاملا حةلو من تالصو بركم بلك افصل.3
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.يكلهلا بكشم من تالصو بركم بلك جخرأ.4

.تهلازلإ علىلأ تالصو بركم احةزبا وقم تالصو بركم يتبثت ةوعر على اضغط.5

صلة ذات ابطور
الداخلي تالصو بركم يبكرت

تالصو بركم يبكرت

.تهيبثتل سفللأ تهحازاب وقم تالصو بركم يتبثت ةوعر على اضغط.1

.يكلهلا بكشم في الداخلي تالصو بركم بلك دخلأ.2

.نظاملا حةبلو تالصو بركم بلك صل.3

.الغطاء يبكرتب قم.4

.تريوبكملا داخل العمل بعد سمق في دةارالو اءاتجرالإ بعتا.5

صلة ذات ابطور
الداخلي تالصو بركم الةزا
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المعالجو يارالحر تتشلما الةزا

 :ملاحظة
.ناه ليهاا شارلما رالصو عن اًتلفمخ بدوي قدو ائح،شرلا عةمجمو في يارحر تتشم لديك نظاملا حةبلو فرتوي لإ قد

.تريوبكملا داخل العمل بلق سمق في دةارالو اءاتجرالإ بعتا.1
.الغطاء الةزبا قم.2
.نظاملا حةلو من يارالحر تتشلما عةمجمو بلك افصل.3

.4و ،3و ،2و ،1: يبترتلاب يتبثتلا يرماسم ُكف.4

.علىأ لىا جهتي يارالحر شحملا جعل مع سفل،أ لىا جهتت يثبح حةوالمر مع عةالمجمو مالةبا قم. تريوبكملا من التهازبا وقم فق،بر علىلأ يارالحر تتشلما عةمجمو فعار.5

.تهيبثتب ميقو الذي جازتحالإ خطاف من هيرتحرل جللخار كهحر ثم سفل،لأ يرتحرلا اعذر على اضغط.6
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.المعالج غطاء فعار.7

.يةكيتاتسالإ باءهركلل المانعة بةلعلا في ضعه ثم بس،قلما من تهلازلإ المعالج فعار.8

المعالجو يارالحر تتشلما يبكرت

.يحةصح يقةبطر المعالج يتبثت من كدتأ. المعالج خذمأ في المعالج دخلأ.1

.المعالج غطاء اخفض.2

.جازتحالإ خطاف مع تهيبثتل للداخل يكهتحرب قم ثم سفل،لأ يرتحرلا اعذر على اضغط.3

.يكلهلا داخل يارالحر تتشلما عةمجمو ضع.4

.نظاملا حةبلو يارالحر تتشلما عةلمجمو تةبثتلما يرماسلما بطر حكامبا قم.5

.نظاملا حةبلو يارالحر تتشلما عةمجمو بلك صل.6

.الغطاء يبكرتب قم.7

.تريوبكملا داخل العمل بعد سمق في دةارالو اءاتجرالإ بعتا.8
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ةالمصغر يةالخلو يةبطارلا الةزا

.تريوبكملا داخل العمل بلق سمق في دةارالو اءاتجرالإ بعتا.1

.الغطاء الةزبا قم.2

.بسقلما من علىلأ يةبطارلا جوبخر سمحت لكي للداخل ةالمصغر يةالخلو يةبطارلا على اضغط.3

.تريوبكملا جخار ةالمصغر يةالخلو يةبطارلا فعار.4

صلة ذات ابطور
ةالمصغر يةالخلو يةبطارلا يبكرت

ةالمصغر يةالخلو يةبطارلا يبكرت

.نظاملا حةلو في دةجوالمو تحةفلا في ةالمصغر يةالخلو يةبطارلا ضع.1

.يتهابثت يتم حتى سفللأ ةالمصغر يةالخلو يةبطارلا على اضغط.2

.الغطاء يبكرتب قم.3

.تريوبكملا داخل العمل بعد سمق في دةارالو اءاتجرالإ بعتا.4

صلة ذات ابطور
ةالمصغر يةالخلو يةبطارلا الةزا

يارتلا تاحفم بلك الةزا
.تريوبكملا داخل العمل بلق سمق في دةارالو اءاتجرالإ بعتا.1

.الغطاء الةزبا قم.2

.ماميالأ طارالإ الةزبا قم.3

.نظاملا حةلو عن يارتلا تاحفم كابل افصل.4
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.يةبحر يارتلا تاحفم بلك فعار.5

.تريوبكملا مقدمة خلال من يارتلا تاحفم بلك حزأ.6

صلة ذات ابطور
يارتلا تاحفم بلك يبكرت

يارتلا تاحفم بلك يبكرت
.تريوبكملا مقدمة خلال من يارتلا تاحفم بلك حزأ.1

.يكلهلا في يارتلا تاحفم بلك يتبثتب قم.2

.نظاملا حةبلو يارتلا تاحفم بلك صل.3

.ماميالأ طارالإ يبكرتب قم.4

.الغطاء يبكرتب قم.5

.تريوبكملا داخل العمل بعد سمق في دةارالو اءاتجرالإ بعتا.6

صلة ذات ابطور
يارتلا تاحفم بلك الةزا
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ماميالأ يارالحر شعرتسلما الةزا

.تريوبكملا داخل العمل بلق سمق في دةارالو اءاتجرالإ بعتا.1
.الغطاء الةزبا قم.2
.ماميالأ طارالإ الةزبا قم.3
.نظاملا حةلو عن يارالحر شعرتسلما كابل افصل.4

.يكلهلا شابكم من يارالحر شعرتسلما بلك جخرأ.5

.يكلهلا بكشم من يارالحر شعرتسلما بلك جخرأ.6

.تهلازاب وقم يكلهلا مقدمة عن اًيدعب فقبر يارالحر شعرتسلما فعار.7
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صلة ذات ابطور
ماميالأ يارالحر شعرتسلما يبكرت

ماميالأ يارالحر شعرتسلما يبكرت

.يكلهلا بمقدمة يارالحر شعرتسلما يتبثتب قم.1

.يكلهلا شابكم داخل يارالحر شعرتسلما بلك دخلأ.2

.نظاملا حةبلو يارالحر شعرتسلما بلك صل.3

.ماميالأ طارالإ يبكرتب قم.4

.الغطاء يبكرتب قم.5

.تريوبكملا داخل العمل بعد سمق في دةارالو اءاتجرالإ بعتا.6

صلة ذات ابطور
ماميالأ يارالحر شعرتسلما الةزا

نظاملا حةومر فك

.تريوبكملا داخل العمل بلق سمق في دةارالو اءاتجرالإ بعتا.1

.الغطاء الةزبا قم.2

.ماميالأ طارالإ الةزبا قم.3

.نظاملا حةبلو تصلةلما حةوالمر بلك افصل.4

.يكلهلا شابكم من نظاملا حةومر بلك جخرأ.5
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.تريوبكملا مقدمة في دةجوالمو تحاتفلا خلال منو للداخل، بعرالأ اتوالعر حزأ.6

.تريوبكملا جخار التهازبا وقم نظاملا حةومر فعار.7

.نظاملا حةومر من التهازبا وقم بعةرالأ اتوالعر فعار.8

صلة ذات ابطور
نظاملا حةومر يبكرت
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نظاملا حةومر يبكرت

.يكلهلا في نظاملا حةومر ضع.1

.مكانه في يتهابثتل زوالحز لبطو جللخار حهازأو يكلهلا خلال من بعرالأ اتوالعر يرتمرب قم.2

.يكلهلا شابكم في نظاملا حةومر بلك دخلأ.3

.نظاملا حةلو في نظاملا حةومر بلك صل.4

.ماميالأ طارالإ يبكرتب قم.5

.الغطاء يبكرتب قم.6

.تريوبكملا داخل العمل بعد سمق في دةارالو اءاتجرالإ بعتا.7

صلة ذات ابطور
نظاملا حةومر فك

اجخرالإ/دخالالإ حةلو الةزا

.تريوبكملا داخل العمل بلق سمق في دةارالو اءاتجرالإ بعتا.1

.الغطاء الةزبا قم.2

.ماميالأ طارالإ الةزبا قم.3

.نظاملا حةلو من FlyWire بلك وأ اجخرالإ/دخالالإ حةلو بلك افصل.4

.يكلهلا في اجخرالإ/دخالالإ حةللو بتثلما سمارلما الةزبا قم.5

.يكلهلا من هيرتحرل نظاملا من يمنالأ الجانب باتجاه اجخرالإ/دخالالإ حةلو حزأ.6
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.اجخرالإ/دخالالإ حةلو الةزبا قم.7

صلة ذات ابطور
اجخرالإ/دخالالإ حةلو يبكرت

اجخرالإ/دخالالإ حةلو يبكرت

.يكلهلا مقدمة في دةجوالمو تحةفلا داخل اجخرالإ/دخالالإ حةلو دخلأ.1

.يكلهلا يتبثتل تريوبكملا من سريلأا الجانب باتجاه اجخرالإ/دخالالإ حةلو حزأ.2

.يكلهلا في اجخرالإ/دخالالإ حةللو بتثلما سمارلما بطار.3

.نظاملا حةبلو FlyWire بلك وأ اجخرالإ/دخالالإ حةلو صل.4

.ماميالأ طارالإ يبكرتب قم.5

.الغطاء يبكرتب قم.6

.تريوبكملا داخل العمل بعد سمق في دةارالو اءاتجرالإ بعتا.7

صلة ذات ابطور
اجخرالإ/دخالالإ حةلو الةزا

يارتلاب مدادالإ حدةو الةزا
.تريوبكملا داخل العمل بلق سمق في دةارالو اءاتجرالإ بعتا.1

.الغطاء الةزبا قم.2

.يارالحر PSU شعرتسمالةزبا قم.3

.نظاملا حةلو من نونس 4 ذو يارتلا بلك افصل.4
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.يكلهلا شابكم من نونسلا باعير يارتلا بلك جخرأ.5

.نظاملا حةلو من ًانس 24 ذو يارتلا بلك افصل.6

.يكلهلا شابكم من ًانس 24 الـ ذو يارتلا بلك جخرأ.7

.تريوبكملا من الخلفي ءبالجز بالطاقة مدادالإ حدةو بتثت التي يةبلوللا يرماسلما الةزبا قم.8
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.تريوبكملا مقدمة باتجاه يارتلاب مدادالإ حدةو حزأو يار،تلاب مدادالإ حدةو بجانب دةجوالمو قاءرالز يرتحرلا ةوعر ادفع.9

.تريوبكملا جخار لىا يارتلاب مدادالإ مصدر فعار.10

صلة ذات ابطور
يارتلاب مدادالإ حدةو يبكرت

يارتلاب مدادالإ حدةو يبكرت
.تهيبثتل تريوبكملا من الخلفي ءالجز باتجاه حهازأو يكلهلا في يارتلاب مدادالإ حدةو ضع.1

.تريوبكملا من الخلفي ءالجز من يارتلاب مدادالإ حدةلو تةبثلما يرماسلما بطار.2

.يكلهلا بكشم في ًانس 24 الـ ذو يارتلا بلك دخلأ.3

.نظاملا حةلو في ًانس 24 الـ ذو يارتلا بلك صل.4

.يكلهلا شابكم في نونس 4 الـ ذو يارتلا بلك دخلأ.5

.نظاملا حةلو في نونس 4 الـ ذو يارتلا بلك صل.6

.يارالحر PSU شعرتسم يبكرتب قم.7

.الغطاء يبكرتب قم.8

.تريوبكملا داخل العمل بعد سمق في دةارالو اءاتجرالإ بعتا.9
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صلة ذات ابطور
يارتلاب مدادالإ حدةو الةزا

نظاملا حةلو الةزا

.تريوبكملا داخل العمل بلق سمق في دةارالو اءاتجرالإ بعتا.1

.الغطاء الةزبا قم.2

.ماميالأ طارالإ الةزبا قم.3

.تةباثلا اصقرالأ كمحر الةزبا قم.4

.يعسوتلا بطاقات الةزبا قم.5

.يارالحر تتشلما الةزبا قم.6

.نظاملا حةبلو تصلةلما بلاتكلا يعجم افصل.7

.نظاملا حةللو تةبثلما يرماسلما لىا لصوللو هرحرو يعسوتلا بطاقة مزلإج فعار.8

.تريوبكملا في نظاملا حةللو تةبثلما يرماسلما بفك قم.9

.تريوبكملا من ماميالأ ءالجز باتجاه نظاملا حةلو كمحر حزأ.10
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.يكلهلا من نظاملا حةلو الةزبا قم.11

نظاملا حةلو يبكرت

.يكلهلا في نظاملا حةلو ضعو يكلهلا من الخلفي ءالجز في دجوالمو نفذلما صلاتمو مع نظاملا حةلو بمحاذاة قم.1

.يكلهلا في نظاملا حةللو تةبثلما يرماسلما بطار.2

.يعسوتلا بطاقة مزلإج غلقأ.3

.نظاملا حةبلو بلاتكلا صل.4

.يارالحر تتشلما يبكرتب قم.5

.يعسوتلا بطاقة يبكرتب قم.6

.تةباثلا اصقرالأ كمحر يبكرتب قم.7

.ماميالأ طارالإ يبكرتب قم.8

.الغطاء يبكرتب قم.9

.تريوبكملا داخل العمل بعد سمق في دةارالو اءاتجرالإ بعتا.10

شعرتسم الةزا  PSU يارالحر

.تريوبكملا داخل العمل بلق سمق في دةارالو اءاتجرالإ بعتا.1

.الغطاء الةزبا قم.2

.نظاملا حةلو عن يارالحر شعرتسلما كابل افصل.3
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.يكلهلا بكشم من يارالحر شعرتسلما بلك جخرأ.4

.يكلهلا من تهلازاب وقم يارتلاب مدادالإ مصدر عن اًيدعب يارالحر شعرتسلما فقبر فعار.5

صلة ذات ابطور
يارالحر PSU شعرتسم يبكرت

شعرتسم يبكرت  PSU يارالحر

.يارتلاب مدادالإ حدةبو يارالحر شعرتسلما يتبثتب قم.1

.يكلهلا بكشم داخل يارالحر شعرتسلما بلك دخلأ.2

.نظاملا حةبلو يارالحر شعرتسلما بلك صل.3

.الغطاء يبكرتب قم.4

.تريوبكملا داخل العمل بعد سمق في دةارالو اءاتجرالإ بعتا.5

صلة ذات ابطور
يارالحر PSU شعرتسم الةزا
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3
نظاملا عدادا

نظاملا عدادا

:يةلاتلا اتيارلخا تريوبكملا هذا ضيعر

>F2 <على الضغط خلال من نظاملا عدادا لىا لصوالو•

>F12 <على الضغط يقطر عن احدةو ةلمر هرظت يدهتم قائمة هارظا•

 مضتو ندماع> F2 <على فاضغط تاح،فلما هذا تخدامساب" نظاملا عدادا "لىا لالدخو في شكلةلم ضتتعر ذاا. يفتعرلل القابلة تخدمسلما عداداتا في اتيريغتلا اءجربا وقم" نظاملا عدادا "لىا لللدخو> F2 <على اضغط
.يحتافلما حةبلو الخاصة LED يحباصم

يدهتملا قائمة
اصقرالأ كمحر وأ ،CD-ROM وأ نة،المر اصقرالأ كمحر: ثاللما يلبس على (محدد جهاز لىا ةباشرم يدهتملاو نظاملا عدادا اسطةبو فالمعر يدهتملا جهاز يبترت زجاوتل ملائمةو يعةسر يةلأ ينمدختسملل ةيزلما هذه تعطي  

).تةباثلا

يفةظولاتاحفلما ضغطة

>Ctrl><Alt><F8<ساعدةم يصخشت داةأو احدةو يدهتم قائمة

>F12<ساعدةم يصخشت داةأو احدةو يدهتم قائمة

يدهتملا قائمة ناتيستح
:يلي كما هي يدهتملا قائمة ناتيستح

يدهتم ناءثأ> F12 <على هولةسب الضغط يقطر عن يمكنف القائمة، تدعاءسلإ تخدامهسا يمكنو ا،ًدجومو اليز ما> Ctrl><Alt><F8 <يحتافلما على الضغط نأ من الرغم على—  هولةس ثركأ لصوو•  
.القائمة لىا لصوالو نظاملا

 على الضغط يظل لإ). يةلاتلا ةرالصو انظر( BIOS ذاذر شاشة على دةجوالمو يحتافلما على الضغط تخدامساب تخدمسلما بةلاطم يمكن لكنو فقط، هولةسلاب القائمة لىا لالدخو يزتمي لإ—  تخدمسلما بةلاطم•
".اًيفمخ "يحتافلما

 لإ نهأ في ناه الفائدة تطكمنو. ساعدةلما اتدوالأ سمق لىا يدهتملاو) 90/90 تةباث اصقرأ كمحر يصاتخشت( IDE اصقرأ كمحر يصاتخشت ين،صيخشت ينيارخ يدهتملا قائمة تضمنت—  يةصيخشتلا اتيارلخا•
).تعمل تظل نهاأ من الرغم على> (Ctrl><Alt><F10<و> Ctrl><Alt><D <يحتافلما على الضغط تذكر تخدمسلما على ميلز

 :ملاحظة
.يحتافلما تصارخلإ يةعرفلا القائمة بعد" / نظاملا مانأ "ضمن كليهما وأ تاحفلما ضغطة امروأ حدأ ماا يلطعت يحتي ياربخ BIOS يزتمي

.هازلجا يدهتم قائمة يحتافلما سللست تدعيسي. ًانينر تريوبكملا يصدر يحة،صح يقةبطر> Ctrl><Alt><F8 <وأ> F12 <يحتافلما ضغطات تدخل ندماع
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.صلاحهااو شكلاتلما شكافتسا تكمالسا بعد يلمعلا يدهتم يبترت تعادةساب الفني يامق لىا تاجتح لإ التي المضافة ةيزلماب يزتمت نهافا الحالي، يدهتملا على فقط ثرتؤ يةلالحا يدهتملا قائمة نلأ اًنظرو

يتقوتلا تاحفم سللست

يحتافلما حةبلو خاصة خطأ سالةر هرظت ذلك، ثحدو ندعو. يحتافلما حةلو قفل لىا دييؤ ذلك نفا ا،ًجد بكرم شكلب تاحفم يأ على الضغط حالة ففي لذلك، جةيتنو. عدادالإ خلال يدههتم يتم جهاز لوأ ستيل يحتافلما حةلو  
>.Ctrl><Alt><Del <يحتافلما تخدامساب نظاملا يلغشت عادةا نككيم ولإ شاشة،لا على

:ذلك ثبحدو فتعر لكي تانقيرط جدتو. تاحفلما على الضغط بلق يحتافلما حةلو ئةيته حتى تظرنا يو،ناريسلا هذا نبجتت لكيو

.يحتافلما حةلو يحباصم مضتو•

.يدهتملا ناءثأ شاشةلا من يمنالأ يالعلو كنالر في F2=Setup بةلاطلما هرظت•

  —يحتافلما حةلو يحباصم — ولىالأ يقةالطر على تمدعا كذلك، مرالأ كان ذافا. يديوفلا ةشارا شاهدةم بلق صةالفر نافذة ريمر ما ًعادة نظاملا نفا كذلك، تكن لم ذااو. بالفعل ئةفاد شاشةلا كانت ذاا يدةفم تعد يةناثلا يقةالطر
.يحتافلما حةلو ئةيته من كدتأت لكي

يةصنلا الخطأ سائلو يةتوصلا ةشارالإ ادكوأ
OptiPlex BIOS هرظأ ذااو. ةشارالإ ادكوأ بجانبو يطة،سب يةيزلنجا بلغة الخطأ سائلر ضعر على قادر BIOS يلي لما شابهةم خطأ سالةر ضيعر نهفا اً،ناجح يكن لم سابقلا يدهتملا نأ:

 هذه حل على للمساعدة ______ المراجعة نقطة عند النظام تمهيد عند سابقة محاولات فشلت
.Dell بشركة الخاص الفني بالدعم والاتصال هذه المراجعة نقطة ملاحظة رجىُي المشكلة،

تقالنالإ

.سالماو وأ يحتافلما حةلو اسطةبو ماا نظاملا عدادا ينب تقالنالإ يمكن

:BIOS شاشات خلال تقالنلال يةلاتلا يحتافلما على اضغط

تاحفلما ضغطةاءجرالإ

 +/–تاملاع وأ ين،يملا وأ ساريلل همسلا تاحفم وأ> Enter<يهطو الحقل يعسوت

< >لالحقو يعجم يرغصت وأ يربكت

نهاءا/تجاهل نهاء،ا/حفظ عداد،الإ في بقاءلا> — BIOS(>Esc (ساسيالأ اجخروالإ دخالالإ نظام نهاءا

ينيملل وأ ساريلل همسلا تاحفمعداداتالإ حدأ يريغت

>Enter<هيريغتل حقل تحديد

>Esc<تعديلاتلا لغاءا
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المفتاح ضغطةالإجراء

)يةضارتفالإ عداداتالإ يلمتح( Load Defaults القائمة يارخ وأ> Alt><F<يةضارتفالإ عداداتالإ ينيعت عادةا

نظاملا عدادا اتيارخ

 :ملاحظة
.هرظت لإ قد وأ سمقلا هذا في جةالمدر ناصرعلا هرظت قد يبها،كرت تم التي ةجهزالأو تريوبكملا جهاز على ًناءب

عام. 1 لجدو

صفالويارلخا

:يةلاتلا ماتالمعلو ضتعرنظاملا ماتمعلو

.يعةسرلا الخدمة مزرو يع،نصتلا تاريخو ية،كللما تاريخو صل،الأ مزرو الخدمة، مزرو ،BIOS صدارا ضتعر: نظاملا ماتمعلو•
 المقاس و ،DIMM 1 المقاسو ة،الذاكر يةنقتو ة،الذاكر اتنوق ضعوو ة،الذاكر عةوسر تاحة،لما ةالذاكر و تة،بثلما ةالذاكر ضتعر: ةالذاكر ماتمعلو•

DIMM 2، المقاسو DIMM 3 ، المقاسو DIMM 4.
عةسرل قصىالأ الحدو ساعة،لا عةسرل دنىالأ الحدو عة،سرلاو ية،لالحا ساعةلاو المعالج، فمعرو ب،القلو عددو المعالج، عنو ضتعر: المعالج ماتمعلو•  

 و ،|HT Capableو للمعالج، ثالثلا ىتوسلما من قتالمؤ ينتخزلا ةذاكرو للمعالج، ثانيلا ىتوسلما من قتالمؤ ينتخزلا ةذاكر و ساعة،لا
.بت 64 ذات يةنقتلا

SLOT1، SLOT2، SLOT3، SLOT4 ضتعر: PCI ماتمعلو•
.LOM MAC اننوعو ،SATA-3و ،SATA-2و ،SATA-1و ،SATA-0 ضتعر: هازلجا ماتمعلو•

Boot Sequenceالقائمة هذه في المحددة ةجهزالأ من يلغشت نظام على رثوعلا خلاله من تريوبكملا ليحاو الذي يبترتلا تحديد يةنكاما لك يحتي.

USB ينتخز جهاز•
CD/DVD/CD-RW اصقرأ كمحر•
المدمجة بكةشلا اجهةو بطاقة•

Date/Timeرالفو على قتالو يرثأت يسريو نظام،لا تاريخ لىا تقلني. ينيلالحا قتالوو تاريخلا عداداتا ضعر يةنكاما يحتي.

نظاملا ئةيته. 2 لجدو

صفالويارلخا

Integrated NICينيعت نككيم. تكاملةلما بكةشلا بطاقة يلطعت وأ ينكتم يةنكاما لك يحتي NIC لىا تكامللما:

معطل•
)اضيترفا (نّممك•
•w/PXE نّالممك
•w/ImageServer نّالممك

 :ملاحظة
.هرظت لإ قد وأ سمقلا هذا في جةالمدر ناصرعلا هرظت قد يبها،كرت تم التي ةجهزالأو تريوبكملا جهاز على ًناءب

Serial Portلىا سليلستلا نفذلما ينيعت نككيم. سليلستلا نفذلما عداداتا بطض تحديد يةنكاما لك يحتي:

معطل•
تلقائي•
•COM1
•COM2
•COM3
•COM4
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الوصفالخيار

 :ملاحظة
.عدادالإ يلطعت حالة في حتى دارالمو يصصتخ يلغشتلا نظام يعطتسي

SATA Operationالمدمجة تةباثلا اصقرالأ كمحر في تحكملا حدةو يلغشت ضعو ئةيتهب لك سمحت.

يةفمخ SATA تحكم حداتو تكون = معطل•
•ATA  =ئةيته يتم SATA ضعلو ATA

Drivesحةاللو على دةجوالمو العديدة اصقرالأ كاتمحر يلطعت وأ ينكتم لك يحتت:

•SATA-0
•SATA-1
•SATA-2
•SATA-3

Smart Reportingاًيضارتفا يارلخا هذا يلطعت يتم. نظاملا يلغشت بدء ناءثأ المدمجة اصقرالأ كاتلمحر تةباثلا اصقرالأ كبمحر خطاءالأ يرتقر عدادا في الحقل هذا تحكمي.

USB Configurationتحكم حدةو يلطعت وأ ينكتمب لك سمحت USB لـ المدمجة:

يدهتملا دعم•
يةفللخا يةئانثلا USB نافذم•
يةماملأا USB نافذم•
يةفللخا يةعابرلا USB نافذم•

Miscellaneous Devicesاديور يلطعت وأ ينكتم لك يحتت Wi-Fi.

مانالأ. 3 لجدو

صفالويارلخا

Administrative Passwordنظاملا عدادا نامجبر لىا يدقلما لصوالو ينيعت يةنكاما لك يحتت.

System Passwordمنها تحققلاو نظاملل جديدة رومر كلمة ينيعتب سمحت كما نظام،لا رومر كلمة مانأ ةيزلم يةلالحا الحالة ضتعر.
.اًيضارتفا يارلخا هذا بطض يتم لإ

Internal HDD-0 Passwordنظاملل الداخلي تةباثلا اصقرالأ كمحر على روالمر لكلمة يةلالحا الحالة ضتعر) HDD.(
اًيضارتفا يارلخا هذا بطض يتم لإ

Strong Passwordنظاملل يةالقو روالمر كلمات يلطعت وأ ينكتم يةنكاما يارلخا هذا لك يحتي.

Password Configurationنظاملا رومر كلمةو لوسؤلما رومر لكلمة بها حسمولما فوالحر لعدد علىالأو دنىالأ الحد في تحكملا يةنكاما لك يحتي.

Password Bypassرومر كلمة امروأو) يدهتملا (نظاملا رومر كلمة زتجاو يةنكاما يارلخا هذا لك يحتي HDD نظاملا يلغشت عادةا ندع يةلخالدا.

.اًيضارتفا يارلخا هذا يلطعت يتم. ينهايعت حالة في يةلخالدا HDDو نظاملا رومر كلمة دخالبا اًمدو نظاملا يطالب — عطلُم•
).الدافئ يدهتملا عادةا اتمر (يلغشتلا عادةا ندع روالمر كلمة زجاوتب يطالب — يدهتملا عادةا زتجاو•

 :ملاحظة
نظاملا يطالبس ا،ًًيضأ). دبارلا يدهتملا (يلغشتلا يقافا حالة من يارتلاب مدادها ندع يةلخالدا HDDو نظاملاب الخاصة روالمر كلمات تابةكب اًمدو نظاملا يطالب  
.دةجوالمو HDD لـ حدةو بةلع يأ في روالمر كلمات تابةكب اًمدو

Password Changesلوسؤلما رومر كلمة ينيعت ندع تةباثلا اصقرالأ كمحر رومر كلماتو نظاملا في هااؤجربا حسمولما اتيريغتلا تحديد يةنكاما يارلخا هذا لك يحتي.
.اًيضارتفا يارلخا هذا ينكتم يتم-  لوسؤلما يرغ ىخرأ رومر كلمات تخدامساب اتيريغت اءجربا سماحلا
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Computraceحدةو اجهةو" يلطعت "وأ" يطشنت "يةنكاما يارلخا هذا لك يحتي BIOS بخدمة الخاصة Computrace من يةيارتخالإ Absolute 
Software .خدمة يلطعت وأ ينكتمب ميقو Computrace لصوالأ ةدارلإ المصممة يةيارتخالإ.

.اًيضارتفا يارلخا هذا يلطعت يتم-  يطشنتلا لغاءا•
يلطعت•
يطشنت•

Chassis Intrusionلـ يارلخا هذا ينيعت نككيم. يكلهلا لىا لصوالو ةيزم في تحكملا لك يحتي:

ينكتم•
يلطعت•
.يكلهلا لىا لالدخو محاولة شافتكا حالة في اًيضارتفا ينهاكتم يتم—  صامت يلغشت•

CPU XD Supportضعالو يلطعت وأ ينكتم يةنكاما لك يحتي Execute Disable اًيضارتفا يارلخا هذا ينكتم يتم. للمعالج.

OROM Keyboard Accessيارخ ئةيته شاشات لىا لالدخو على نوقادر تخدمونسلما كان ذاا ما يارلخا هذا يحدد ROM هذه نأو ا،ًصخصوو. يدهتملا ناءثأ تصارخالإ يحتافم برع 
 Intel Management Engine BIOS Extension وأ Intel RAID (CTRL+I) لىا قائيالو لصوالو على ةقادر عداداتالإ

(CTRL+P/F12)

.تصارخالإ يحتافم برع OROM ئةيته شاشات لىا لالدخو تخدمسملل يمكن—  ينكتم•
تالي،لا يدهتملا بعد. فقط تاليلا يدهتملا ندع تصارخالإ يحتافم برع OROM ئةيته شاشات لىا لالدخو تخدمسملل يمكن—  احدةو ةمر ينكتملا•  

.المعطل ضعالو لىا بطضلا ديعو
.تصارخالإ يحتافم برع OROM ئةيته شاشات لىا لالدخو تخدمسملل يمكن—  يلطعت•

.اًيضارتفا" ينكتم "لىا يارلخا هذا ينيعت يتم

Admin Setup Lockoutاًيضارتفا يارلخا هذا ينيعت يتم لإ. لوسؤلما رومر كلمة ينيعت ندع عدادالإ لىا لبالدخو الخاص يارلخا يلطعت وأ ينكتم لك يحتي.

Secure Boot. 4 لجدو

صفالويارلخا

Secure Boot Enableمنالأ يدهتملا ةيزم يلطعت وأ ينكتم لك يحتي

يلطعت•
ينكتم•

Expert key Managementهي اتيارلخا. اًيضارتفا المخصص ضعالو ينكتم يارلخا يلطعت يتم. المخصص ضعالو في نظاملا كان ذاا فقط مانالأ تاحفم ياناتب قاعدة يعزتو يةنكاما لك يحتي:

•PK
•KEK
•db
•dbx

:هي اتيارلخا. dbx و ،db و ،KEK و ،PK تكون الصلة ذات اتيارلخا هرظت المخصص، ضعالو ينكتمب يامكق حالة في

تخدمسلما اسطةبو محدد ملف لىا تاحفلما تحفظ- ملف لىا حفظ•
تخدمسلما اسطةبو محدد ملف من تاحفبم الحالي تاحفلما بدلتسا- ملف من بدالتسالإ•
تخدمسلما اسطةبو محدد ملف من يةلالحا ياناتبلا قاعدة لىا اًتاحفم يفضي- ملف من لحاقا•
المحدد تاحفلما يحذف- حذف•
اضيترفالإ بطضلا ينيعت يدعت- يحتافلما يعجم ينيعت عادةا•
يحتافلما يعجم تحذف- يحتافلما يعجم حذف•
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 :ملاحظة
.يةضارتفالإ عداداتالإ لىا يحتافلما تعادةسا يتمسو هامحو يتمس هااؤجرا يتم التي اتيريغتلا يعجم نفا ،"المخصص ضعالو "ينكتم حالة في

داءالأ. 5 لجدو

صفالويارلخا

Multi Core Supportاًيضارتفا يارلخا هذا ينكتم يتم. بالقلو يعجم وأ احدو قلب ينكتم تضمنتس يةلمعلا كانت ذاا ما الحقل هذا يحدد.

Intel SpeedStepضعالو يلطعت وأ ينكتم يةنكاما لك يحتي Intel SpeedStep اًيضارتفا يارلخا هذا يلطعت يتم. للمعالج.

C States Controlاًيضارتفا يارلخا هذا يلطعت يتم. ضافيالإ بالمعالج سكونلا حالإت يلطعت وأ ينكتم لك يحتي.

Hyper-Thread Controlيلطعت وأ ينكتم يةنكاما لك يحتي Hyper-Threading Technology .اًيضارتفا يارلخا هذا ينكتم يتم.

الطاقة ةدارا. 6 لجدو

صفالويارلخا

AC Recoveryددترلما يارتلا طاقة تخدامسا عادةا ندع نظاملا جابةتسا يةفيك يحدد) AC (لىا ددترلما يارتلا تعادةسا ينيعت نككيم. الطاقة انقطاع بعد:

يلغشتلا يقافا•
يلغشتلا•
حالة خرأ•

.اًيضارتفا يارلخا هذا يلغشت يقافا يتم

Auto On Timeيلغشتلا بدء قتو يريغت يمكنو). يةناث:يقةقد:ساعة (ساعة 12 يقسنتب قتللو ياسيقلا يقسنتلا على الحفاظ يتم. اًيئاقلت تريوبكملا يلغشتل قتالو ينيعتب ميقو  
.م/ص لالحقو في قتالو في دةجوالمو القيم تابةك اسطةبو

 :ملاحظة
 في وأ يارتلا شدة في المفاجئ تفاعالإر من قايةللو جهاز وأ بائيهرك كترشم على دجوالمو تاحفلما تخدامساب تريوبكملا يلغشت يقافا حالة في ةيزلما هذه تعمل لإ

.معطل على تلقائي يلغشت ينيعت حالة

Deep Sleep Controlينكتم ندع تحكملا ناصرع تحديد يةنكاما لك يحتي Deep Sleep.

معطل•
فقط S5 في نهيكتم يتم•
S5و S4 في نهيكتم يتم•

.اًيضارتفا يارلخا هذا يلطعت يتم

Fan Control Overrideاًيضارتفا يارلخا هذا يلطعت يتم. نظاملا حةومر عةسر في تحكمت.

 :ملاحظة
.ىالقصو عتهاسرب حةوالمر تعمل نه،يكتم ندع

Wake on LANةشارا اسطةبو هاليغشت ندع يقافالإ حالة من يلغشتلا يةنكاما تريوبكملل يارلخا هذا لك يحتي LAN بمصدر تريوبكملا يلصوت ندع فقط ةيزلما هذه تعمل. خاصة 
.ددترلما يارتلل

.يةكلسلإ LAN وأ LAN من خاصة يهبنت اتشارا تلقىي ندماع نظاملا يلغشتب سمحت لإ-  معطل•
•LAN اتشارا اسطةبو نظاملا يلغشتب سمحت-  فقط LAN نةيعم.

.اًيضارتفا يارلخا هذا يلطعت يتم
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يلغشتلا بدء ندع الذاتي بارتخالإ كسلو. 7 لجدو

صفالويارلخا

Numlock LEDةيزم يلطعت وأ ينكتم لك يحتي Numlock اًيضارتفا يارلخا هذا ينكتم يتم. تريوبكملا يلغشت بدء ندع.

Keyboard Errorsاًَيضارتفا يارلخا هذا ينكتم يتم. تريوبكملا يلغشت بدء ندع يحتافلما حةلو عطل عن بلاغالإ يلطعت وأ ينكتم لك يحتي.

POST Hotkeysتريوبكملا يلغشت بدء ندع شاشةلا على هاضرعل ظائفالو يحتافم تحديد يةنكاما لك يحتت.
ًاضيترفا نهيكتم يتم( يدهتملا قائمة=  F12 ينكتم

Fast Bootافقتولا اتخطو من بعض زتجاو اسطةبو يدهتملا يةلعم يعسرت يارلخا هذال يمكن:

.سابقلا POST اكتمال عدم حالة في وأ ة،الذاكر يريغت وأ ،BIOS تحديث يتم لم ما يعسرلا يدهتملاب نظاملا ميقو — دنىالأ الحد•
.يدهتملا يةلعم في اتالخطو من يأ نظاملاىطختي لإ — شامل•
).Simple Boot Flag يلغشتلا نظام يدعم ندماع فقط ذلك يعمل (بطضلا هذا في تحكملاب يلغشتلا نظامل ذلك سمحي — تلقائي•

.اًيضارتفا شامل لىا يارلخا هذا ينيعت يتم

يةضارتفالإ المحاكاة دعم. 8 لجدو

صفالويارلخا

Virtualizationيالظاهر هازلجا شاشة مكانبا كان ذاا ما يارلخا هذا يحدد) VMM (يةنقت تقدمها التي يةفاضالإ ةجهزالأ مكاناتا تخدامسا Intel® Vitalization. 
Enable Intel Virtualization Technology  -اًيضارتفا يارلخا هذا يلطغت يتم.

VT for Direct I/Oاضيترفالإ هازلجا شاشة يلطعت وأ ينكتم على يعمل) VMM (يةنقت هافرتو التي يةفاضالإ ةجهزالأ مكاناتا من تفادةسالإ يقطر عن Intel® 
Virtualization باشرلما اجخرالإ/دخالللا .Enable Intel Virtualization Technology for Direct I/O  -ينكتم يتم  

.اًيضارتفا يارلخا هذا

يانةصلا. 9 لجدو

صفالويارلخا

Service Tagتريوبكملاب الخاص يانةصلا رقم ضيعر.

Asset Tagاًيضارتفا يارلخا هذا ينيعت يتم لإ. بالفعل صلأ علامة ينيعت عدم حالة في نظاملل صلأ علامة شاءناب لك سمحي.

SERR Messagesسائلر يةلأ في تحكمي SERR .سائلر يةلأ يلطعت ماتسوالر بطاقات بعض تاجتح. اًيضارتفا يارلخا هذا ينيعت يتم لإ SERR.

Image Server. 10 لجدو

صفالويارلخا

Lookup Methodبحث يةفيك تحديدل ImageServer الخادم اننوع عن.

•Static IP
•DNS )اًيضارتفا نّممك(

 :ملاحظة
 لىا System Configuration عةالمجمو في دجوالمو Integrated NIC تحكملا تاحفم ينيعت ندع فقط ًاملائم الحقل هذا يعد

Enabled with ImageServer.

ImageServer IPنتترنالإ لكوتووبر اننوع يحدد) IP (بـ الخاص ثابتلا ساسيالأ ImageServer اننوع. به بالإتصال يلمعلا نامجبر ميقو الذيو IP هو اضيترفالإ 
255.255.255.255. 
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 :ملاحظة
 لىا System Configuration عةالمجمو في دجوالمو Integrated NIC تحكملا تاحفم ينيعت ندع فقط ًاملائم الحقل هذا يعد

Enabled with ImageServer ينيعت ندعو Lookup Method لىا Static IP.

ImageServer Portنفذم يحدد IP لـ ساسيالأ ImageServer نفذم. يلمعلا به تصليس الذي IP 06910 هو اضيترفالإ. 

 :ملاحظة
 لىا System Configuration عةالمجمو في دجوالمو Integrated NIC تحكملا تاحفم ينيعت ندع فقط ًاملائم الحقل هذا يعد

Enabled with ImageServer.

Client DHCPنتترنالإ لكوتووبر اننوع على يلمعلا لحصو يةفيك يحدد) IP.(

ثابت نتترنا لكوتووبر•
•DNS )اًيضارتفا نّممك(

 :ملاحظة
 لىا System Configuration عةالمجمو في دجوالمو Integrated NIC تحكملا تاحفم ينيعت ندع فقط ًاملائم الحقل هذا يعد

Enabled with ImageServer.

Client IPاننوع يحدد IP اننوع. يلمعلاب الخاص ثابتلا IP 255.255.255.255 هو اضيترفالإ.

 :ملاحظة
 لىا System Configuration عةالمجمو في دجوالمو Integrated NIC تحكملا تاحفم ينيعت ندع فقط ًاملائم الحقل هذا يعد

Enabled with ImageServer ينيعت ندعو Client DHCP لىا Static IP.

Client Subnet Mask255.255.255.255 هو اضيترفالإ بطضلا. يلمعلل يةعرفلا بكةشلا ناعق يحدد.

 :ملاحظة
 لىا System Configuration عةالمجمو في دجوالمو Integrated NIC تحكملا تاحفم ينيعت ندع فقط ًاملائم الحقل هذا يعد

Enabled with ImageServer ينيعت ندعو Client DHCP لىا Static IP.

Client Gatewayاننوع يحدد IP 255.255.255.255 هو اضيترفالإ بطضلا. يلمعلاب الخاص ابةبولل.

 :ملاحظة
 لىا System Configuration عةالمجمو في دجوالمو Integrated NIC تحكملا تاحفم ينيعت ندع فقط ًاملائم الحقل هذا يعد

Enabled with ImageServer ينيعت ندعو Client DHCP لىا Static IP.

License Statusيصخرتلل يةلالحا الحالة ضيعر.

نظاملا سجلات. 11 لجدو

صفالويارلخا

BIOS Eventsينيلاتلا ينيارلخا لك يحتيو نظاملا حداثأ سجل ضتعر:

جلسلا سحم•
دخالإتالإ يعجم على علامة ضعو•
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4
صلاحهااو خطاءالأ شافكتسا

يحباصم  LED يةصيخشتلا

 :ملاحظة
.POST ينتور يقافا لىا دتأ التي شكلةلما لىا هذه LED يحباصم يرشت لإ. POST يةلعم خلال تقدملل كمؤشر فقط يةصيخشتلا LED يحباصم تعمل

.يةئرم يرغ بحصتو نطفئت نهافا يل،محتلا في يلغشتلا نظام بدء دجربم. POST يةلعم خلال يةئرم بحصتو يةصيخشتلا يحباصلما هذه شطنت. يلغشتلا رز اربجو يكلهلا مقدمة في يةصيخشتلا LED يحباصم جدتو

.دقةو هولةس ثركأ يقةبطر نظاملا في تملةمح شكلةم يحضوت على ساعدةملل محاولة في POST LED يحباصمو pre-POS يحباصم نالأ نظاملا تضمني

 :ملاحظة
.خرأ شيء يأ لىا ذلك يرشي لإ. قرزأ بلون ضاءتأ ذاا يحباصلما تلك مضتو لنو ،مطفأ كان ذاا وأ مانيهرك بلون يلغشتلا رز ضاءأ ذاا يةصيخشتلا يحباصلما مضتو

يةصيخشتلا يحباصلما نماطأ

LED

يلغشتلا رز

.يارتلا تلقىي لإ وأ يلغشتلا يقافا ضعو في تريوبكملاشكلةلما صفو

شكلاتلما شافكتسا اتخطو  
صلاحهااو

.بائيهركلا يارتلا خذمأو تريوبكملا جهاز ةخربمؤ دجوالمو الطاقة صلمو في الطاقة بلك يبكرت عادةبا قم•
.يحصح شكلب تريوبكملا جهاز يلغشت بدء من تحققلل الطاقة حماية ةجهزأ من هايرغو يارتلا طالةا بلاتكو يةئابرهك كاتترشم تخدامسا نبتج•
.هاليغشتو بائيهرك يارت خذبمأ تخدمةسم يةئابرهك كاتترشم يةأ يلصوت من كدتأ•
ً.ثلام باحصكم خر،أ هازبج هبارتخاب ذلكو بائيهركلا يارتلا خذمأ عمل من كدتأ•
.نظاملا حةبلو حكامبا يةماملأا حةاللو كابلو يةسيئرلا الطاقة كابل يلصوت من كدتأ•

LED

يلغشتلا رز

.نظاملا حةلو في تملمح خطأشكلةلما صفو

شكلاتلما شافكتسا اتخطو  
صلاحهااو

.يلغشتلا رز على اضغطو هربيك نفذبم تريوبكملا صل. يارتلا يفتصر يتم حتى احدةو يقةقد لمدة تظرنا. تريوبكملا افصل

LED
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يلغشتلا رز

.يةفرطلا ةجهزالأ من يأ وأ الطاقة، مصدر وأ نظام،لا حةلو في تملمح خطأ حدثشكلةلما صفو

شكلاتلما شافكتسا اتخطو  
 كان ذاا. يارتلاب مدادالإ حدةو من الخلفي ءالجز في دجوالمو يارتلاب مدادالإ حدةو بارتخا رز علىً مطولإ اضغط. تصلام تريوبكملا كاترو تر،يوبكملا يلغشت قفوأ•صلاحهااو

.نظاملا حةلو في شكلةلما تكون فقد ا،ًئيضم تاحفملل رالمجاو LED باحصم

 فقد ضاء،أ ذااو. يارتلاب مدادالإ حدةو بارتخا رز علىً مطولإ اضغطو ية،لخالداو يةجرالخا يةفرطلا ةجهزالأ كل فافصل تاح،فملل رالمجاو LED باحصم يضيء لم ذاا•
.يةفرطلا ةجهزالأ حدأ في شكلةم ناكه تكون

 تكون فقد باح،صلما ضاءأ ذاا ماأ. يارتلاب مدادالإ حدةو رز علىً مطولإ اضغط ثم نظام،لا حةلو من PSU صلاتمو الةزبا قم ،مطفأ LED باحصم ظل ذاا•
.نظاملا حةلو في شكلةم ناكه

.يارتلاب مدادالإ حدةو في شكلةلما تكون فقد مضاء، يرغ LED باحصم ظل ذاا•

LED

يلغشتلا رز

.ةالذاكر طاقة في عطل حدث لكنو ة،الذاكر حداتو شافتكا تمشكلةلما صفو

شكلاتلما شافكتسا اتخطو  
 تابع ية،عيبط يقةبطر تريوبكملا يلغشت بدء حالة في. تريوبكملا يلغشت عدأو حدةو يتبثت عدأ ثم حدات،الو الةزبا قم ثر،كأ وأ احدةو ةذاكر حدةو يتبثت حالة في•صلاحهااو

 حدةو يتبثت حالة في. طلُع دجوو نبدو حداتالو يعجم يتبثت عدأ وأ المعطلة، حدةالو تحديدب متقو حتى) ةمر كل في احدةو (يةفاضا ةذاكر حداتو يتبثت
.تريوبكملا يلغشت عدأو خرأ DIMM صلمو لىا هالقن لحاو فقط، احدةو ةذاكر

.تريوبكملا داخل عنولا نفس من قةثومو ةذاكر يتبثتب قم ه،فرتو حالة وفي•

LED

يلغشتلا رز

.اًدمفقو يكون قد يأ BIOS في تلف حدث بمارشكلةلما صفو

شكلاتلما شافكتسا اتخطو  
صلاحهااو

.اًدمفقو يكون بمار وأ BIOS في تلف حدث بمار لكنو ية،عيبط ةربصو تعمل تريوبكملا ةجهزأ

LED

يلغشتلا رز

.نظاملا حةلو في تملمح خطأشكلةلما صفو

شكلاتلما شافكتسا اتخطو  
صلاحهااو

 تجد حتى ىخرالأ تلو بطاقة يةفرطلا بطاقاتلا ضافةا عدأ تر،يوبكملا يدهتم حالة في. تريوبكملا يلغشت عدأو ،PCI-Eو PCI تحاتف من يةفرطلا بطاقاتلا يعجم الةزبا قم
.تالفةلا بطاقةلا
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LED

يلغشتلا رز

.يحةصح يقةبطر بتثم يرغ الطاقة صلموشكلةلما صفو

شكلاتلما شافكتسا اتخطو  
صلاحهااو

.يارتلاب مدادالأ حدةو من جالخار 2x2 يارتلا صلمو يلصوت عدأ

LED

يلغشتلا رز

.مالأ حةاللو في وأ يةفرطلا ةجهزالأ بطاقات حدىا في عطل حدث بمارشكلةلما صفو

شكلاتلما شافكتسا اتخطو  
صلاحهااو

 تجد حتى ىخرالأ تلو بطاقة يةفرطلا بطاقاتلا ضافةا عدأ تر،يوبكملا يدهتم حالة في. تريوبكملا يلغشت عدأو ،PCI-Eو PCI تحاتف من يةفرطلا بطاقاتلا يعجم الةزبا قم
.تالفةلا بطاقةلا

LED

يلغشتلا رز

.نظاملا حةلو في تملمح خطأشكلةلما صفو

شكلاتلما شافكتسا اتخطو  
بطاقةلا تجد حتى ىخرالأ تلو احدةو يةفرطلا بطاقاتلا ضافةا عدأ تر،يوبكملا يدهتم حالة في. تريوبكملا يلغشت عدأو ية،جرالخاو يةلخالدا يةفرطلا ةجهزالأ يعجم افصل•صلاحهااو  

.تالفةلا

.تالفة نظاملا حةلو تكونف شكلة،لما ارتمرسا حالة في•

LED

يلغشتلا رز

.ةالمصغر يةالخلو يةبطارلا في عطل حدث بمارشكلةلما صفو

شكلاتلما شافكتسا اتخطو  
صلاحهااو

.تريوبكملا يلغشت عدأو يةبطارلا يتبثت عدأو احدة،و يقةقد لمدة ةالمصغر يةالخلو يةبطارلا جخرأ

LED
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يلغشتلا رز

.المعالج في تملمح خلل حدثشكلةلما صفو

شكلاتلما شافكتسا اتخطو  
صلاحهااو

.المعالج يتبثت عدأ

LED

يلغشتلا رز

.ةالذاكر في خطأ قعو لكن ةالذاكر حداتو شافتكا تمشكلةلما صفو

شكلاتلما شافكتسا اتخطو  
 يقةبطر تريوبكملا يلغشت بدء حالة في. تريوبكملا يلغشت عدأو احدة،و حدةو يبكرت عدأ ثم حدات،الو الةزبا قم ثر،كأ وأ احدةو ةذاكر حدةو يبكرت حالة في•صلاحهااو

.بيوعلا من يةلالخا حداتالو يعجم يبكرت عدأ وأ تالفة،لا حدةالو تحديدب متقو حتى) ةمر كل في احدةو (يةفاضا ةذاكر حداتو يبكرت تابع ية،عيبط

.تريوبكملا داخل عنولا نفس من عاملة ةذاكر يتبثتب قم ه،فرتو حالة وفي•

LED

يلغشتلا رز

.تةباثلا اصقرالأ كمحر في تملمح خلل حدثشكلةلما صفو

شكلاتلما شافكتسا اتخطو  
صلاحهااو

.ياناتبلاو الطاقة بلاتك كل يبكرت عادةبا قم

LED

يلغشتلا رز

.USB شاشة في تملمح خطأ حدثشكلةلما صفو

شكلاتلما شافكتسا اتخطو  
صلاحهااو

.بلاتكلا صلاتو كل اجعرو USB ةجهزأ كل يبكرت عدأ

LED

يلغشتلا رز
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.ةذاكر حداتو شافتكا يتم لمشكلةلما صفو

شكلاتلما شافكتسا اتخطو  
 يقةبطر تريوبكملا يلغشت بدء حالة في. تريوبكملا يلغشت عدأو احدة،و حدةو يبكرت عدأ ثم حدات،الو الةزبا قم ثر،كأ وأ احدةو ةذاكر حدةو يبكرت حالة في•صلاحهااو

.بيوعلا من يةلالخا حداتالو يعجم يبكرت عدأ وأ تالفة،لا حدةالو تحديدب متقو حتى) ةمر كل في احدةو (يةفاضا ةذاكر حداتو يبكرت تابع ية،عيبط
.تريوبكملا داخل عنولا نفس من عاملة ةذاكر يتبثتب قم ه،فرتو حالة وفي•

LED

يلغشتلا رز

.افقتولا في وأ ةالذاكر ئةيته في خطأ قعو لكن ة،الذاكر حداتو بعتت تمشكلةلما صفو

شكلاتلما شافكتسا اتخطو  
.ةالذاكر حدةو/صلمو ضعلو خاصة باتلطتم دجوو عدم من كدتأ•صلاحهااو

.بك الخاص تريوبكملا من مةمدعو تخدمهاست التي ةالذاكر نأ من كدتأ•

LED

يلغشتلا رز

.سعةتولا بطاقة في خطأ حدث بمارشكلةلما صفو

شكلاتلما شافكتسا اتخطو  
.تريوبكملا يلغشت عدأو) يةموسر بطاقة يسل (سعةتو بطاقة الةزا ببسب ضتعار ناكه كان ذاا ما حدد•صلاحهااو

.تريوبكملا يلغشت عدأو ىخرأ بطاقة جخرأ ثم جتهاخرأ التي بطاقةلا يتبثت عادةبا قم شكلة،لما تتمرسا ذاا•
 من صلاحهابا وقم التهازا يتم بطاقة خرأ في دةجوالمو شكلةلما شفكتسا ية،عيبط يقةبطر تريوبكملا يلغشت بدء حالة في. بةكرم سعةتو بطاقة لكل يةلمعلا هذه ركر•

.درالمو ضاتتعار على فتعرلل تريوبكملا خلال

LED

يلغشتلا رز

.ةجهزالأ وأ/و نظام،لا حةلو في تملمح خطأ حدثشكلةلما صفو

شكلاتلما شافكتسا اتخطو  
.CMOS سحما•صلاحهااو

بطاقةلا تجد حتى ىخرالأ تلو احدةو يةفرطلا بطاقاتلا ضفأ تر،يوبكملا يدهتم حالة في. تريوبكملا يلغشت عدأو ية،جرالخاو يةلخالدا يةفرطلا ةجهزالأ يعجم افصل•  
.تالفةلا

.تالف نظاملا حةلو مكون / نظاملا حةلو تكونف شكلة،لما ارتمرسا حالة في•

LED
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يلغشتلا رز

.خرأ طلُع حدثشكلةلما صفو

شكلاتلما شافكتسا اتخطو  
.نفصلةم يةموسر بطاقةب تصلم ضالعر جهاز/شاشةلا نأ كدتأ•صلاحهااو

.نظاملا حةلو في يحةصح يقةبطر تصلةم يةئوضلا اصقرالأ كمحر بلاتكو تةباثلا اصقرالأ كاتمحر يعجم نأ كدتأ•

.ملائم شكلب يعمل نهأ من كدتأتل هازلجا فافحص) تةباثلا اصقرالأ كمحر (ةجهزالأ حدأ في شكلةم لىا يرشت شاشةلا على خطأ سالةر ناكه كانت ذاا•

 في تةبثلما ةجهزللأ بةسنلاب يدهتملا سللست دقة من كدتألل نظاملا عدادا فافحص) يةئوضلا اصقرالأ كمحر (ة،جهزالأ حدأ من يدهتملا ليحاو يلغشتلا نظام كان ذاا•
.تريوبكملا

يةتوصلا ةشارالإ ادكوأ
ةشارالإ ادكوأ اسم عليها طلقُي التيو ية،توصلا اتشارالإ من سلةلسلا هذه متقوو. شاشةلا على شكلاتلما وأ خطاءالأ رهوظ عدم حالة في يلغشتلا بدء ناءثأ يةتوصلا ةشارالإ ادكوأ من سلةلس تريوبكملا صدرُي نأ يمكن  
 كل بعدو. ث/مل 300 لمدة يةتوصلا ةشارالإ رصدو تمرسيو ان،ثو 3 لىا اتشارالإ من عةمجمو كل ينب يرخأتلا يصلو ث،/مل 300 لىا ىخرأو ةشارا كل ينب يرخأتلا مدة تصلو. عديدة شكلاتم تحديدب ية،توصلا
 العادية، يلغشتلا يقافا يةلعم يذفنتب ميقوو الحلقة من BIOS جيخرسف كذلك، مرالأ كان ذافا. يلغشتلا رز على يضغط تخدمسلما كان ذاا ما BIOS شفتكي نأ بغيني ية،توصلا اتشارالإ من عةمجمو كلو يةتوص ةشارا
.يلغشتلا نظامو

2-1-1دالكو

يققلدا المعالج جلسم في عطلببسلا

3-1-1دالكو

NVRAMببسلا

4-1-1دالكو

ROM BIOS لـ يبارتخالإ عالمجمو في عطلببسلا

1-2-1دالكو

مجةبرلل القابل منيالز الفاصل قتموببسلا

2-2-1دالكو

DMA ئةيته في شلفببسلا

3-2-1دالكو

DMA صفحة سجل لىا تابةكلا/اءةالقر في شلفببسلا

4-4-2 لىا 1-3-1 مندالكو

يحةصح يقةبطر تخدامهاسا وأ DIMM يفتعر يتم لإببسلا

1-1-3دالكو

تابعلا DMA يلجست شلفببسلا

2-1-3دالكو

يسيئرلا DMA يلجست شلفببسلا
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3-1-3دالكو

يسيئرلا المقاطعة ناعق يلجست شلفببسلا

4-1-3دالكو

تابعلا المقاطعة ناعق يلجست شلفببسلا

2-2-3دالكو

المقاطعة جهمو يلمتح شلفببسلا

4-2-3دالكو

يحتافلما حةلو في تحكملا حدةو بارتخا شلفببسلا

1-3-3دالكو

NVRAM طاقة فقدانببسلا

2-3-3دالكو

NVRAM ئةيتهببسلا

4-3-3دالكو

يديوفلا ةذاكر بارتخا شلفببسلا

1-4-3دالكو

شاشةلا ئةيته شلفببسلا

2-4-3دالكو

شاشةلا بعتت عادةا شلفببسلا

3-4-3دالكو

يديوفلا ROM عن بحثلا شلفببسلا

1–2–4دالكو

قتو تحديد عدم يارتخاببسلا

2–2–4دالكو

يلغشتلا يقافا شلفببسلا

3–2–4دالكو

Gate A20 في عطلببسلا

4–2–4دالكو

المحمي ضعالو في قعةتوم يرغ مقاطعة حدثتببسلا

1–3–4دالكو

0FFFFh اننوعلا علىأ ةالذاكر شلفببسلا
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3–3–4دالكو

قتالمو صلقر 2 العداد شلفببسلا

4–3–4دالكو

يوميلا يتقوتلا ساعة قفتوببسلا

1–4–4دالكو

يازتولما وأ سليلستلا نفذلما بارتخا شلفببسلا

2–4–4دالكو

يلغشتلا يقافا ةذاكر لىا الضغط فك في شلفببسلا

3–4–4دالكو

ياتضايرلل كترشلما المعالج بارتخا شلفببسلا

4–4–4دالكو

قتالمؤ ينتخزلا ةذاكر بارتخا شلفببسلا

الخطأ سائلر

دةجومو يرغ اننوعلا علامة

.صالقر من ينعم قطاع على رثوعلا تعذر وأ ص،القر من تالف قطاع على BIOS ثرعصفالو

اجعةالمر نقطة ندع نظاملا هذا يدهتمل سابقةلا المحاولإت شلف! يهبنت  [nnnn]، بالدعم والإتصال هذه اجعةالمر نقطة ملاحظة جاءالر شكلة،لما هذه حل على ساعدةملل 
كةشرل الفني  Dell.

.الدعم لفني) nnnn (اجعةالمر نقطة مزر تحديدب وقم Dell كةشرب اتصل. الخطأ نفس ببسب تابعةتم اتمر ثلاث يدهتملا اءاتجرا تكمالسا في تريوبكملا شلفصفالو

مانالأ زتجاو صلةو يبكرت تم! يهبنت .

.التهازا يتم حتى AMT ةدارا اتيزم يلطعت وتم MFG_MODE صلةو ينيعت تمصفالو

فقللمر جابةتسالإ شلف

.نترقم اصقرأ كمحر لىا ياناتبلا سالرا يمكنها لإ تةباثلا اصقرالأ كمحر في تحكملا حدةو وأ نالمر صالقر سالرا يمكن لإصفالو

 خاطئ ملف اسم وأ خطأ مرأ

.يحصح سارم اسم تخدمساو يحة،حصلا ماكنهاأ في سافاتلما ضعو يح،صح شكلب مرالأ تابةك من كدتأصفالو

صالح يرغ خطأ يححصت مزر  (ECC) صالقر اءةقر ندع

.يحهحصت يمكن لإ اءةقر خطأ ثابتلا صالقر في تحكملا حدةو وأ نالمر صالقر شفتكاصفالو

48



تحكملا حدةو في طلُع حدث

.بةمعطو نةترقلما تحكملا حدةو وأ تةباثلا اصقرالأ كمحرصفالو

ياناتبلا في خطأ  

 صالقر على الملفات يةنب اجعةلمر ساعدةلما يصخشتلا داةأ يلغشتب قم ،Windows يلغشتلا نظامل بةسنلاب. ياناتبلا اءةقر تةباثلا اصقرالأ كمحر وأ نالمر صللقر يمكن لإصفالو
.بةسانلما المقابلة ساعدةلما داةالأ يلغشتب قم يل،غشت نظام يلأ بةسنلاب. تةباثلا اصقرالأ كمحر وأ نالمر

تاحةلما ةالذاكر انخفاض  

.هالدبتسا مر،الأ ملز ذااو ة،الذاكر حداتو يتبثت عدأ. يحةصح يرغ يقةبطر تةبثم وأ تالفة، تكون قد ثركأ وأ احدةو ةذاكر حدةوصفالو

0 نالمر صالقر كمحر عن بحثلا شلف

.ةجهزالأ ئةيتهل مطابقة تريوبكملا ئةيته ماتمعلو تكون لإ قد وأً كامفكو بلكلا يكون قدصفالو

صالقر اءةقر شلف

.خرأ صقر تخدامسا لحاو ا،ًَئيضم اصقرالأ كمحر لىا لصوالو باحصم كان ذاا. ًكامفكو بلكلا يكون قد وأ ًابمعطو نالمر صالقر يكون قدصفالو

صللقر عيالفر نظاملا ينيعت عادةا شلف

.تالفة نالمر صالقر في تحكملا حدةو تكون قدصفالو

في عطل  Gate A20

.هالدبتسا مر،الأ ملز ذااو ة،الذاكر حداتو يتبثت عدأ. يحةصح يرغ يقةبطر تةبثم وأ تالفة، تكون قد ثركأ وأ احدةو ةذاكر حدةوصفالو

 عام شلف

.شكلةلما لحل ناسبلما اءجرالإ اتخذ. الطابعة من قرالو نفد ثاللما يلبس على — محددة ماتمعلو ًعادة سالةالر هذه يعقب. مرالأ يذفنت على قادر يرغ يلغشتلا نظامصفالو

تةباثلا اصقرالأ كمحر ئةيته في خطأ  

.تةباثلا اصقرالأ كمحر ئةيته شلتفصفالو

تةباثلا اصقرالأ كمحر في تحكملا حدةو شلف

.تةباثلا اصقرالأ كمحر ئةيته شلتفصفالو

تةباثلا اصقرالأ كمحر شلف  

.تةباثلا اصقرالأ كمحر ئةيته شلتفصفالو
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تةباثلا اصقرالأ كمحر اءةقر في شلف

.تةباثلا اصقرالأ كمحر ئةيته شلتفصفالو

نظاملا عدادا نامجبر يلغشت جاءبر صالحة، يرغ ئةيته ماتمعلو

.ةجهزالأ ئةيته مع تريوبكملا ئةيته ماتمعلو تلاءمت لإصفالو

شرن جاءالر صالحة، يرغ ةالذاكر ئةيته  DIMM1

.حدةالو يتبثت وأ يبكرت عادةا بغيني. ةالذاكر حدةو على DIMM1 تحةف فتعرت لإصفالو

يحتافلما حةلو عطل

.تالفة سالماو/يحتافلما حةلو في تحكملا حدةو وأ يحتافلما حةلو تكون قد وأ ً،كامفكو صلالمو وأ بلكلا يكون قدصفالو

 اءةالقر يمةق قعتو يمةقو اننوعلا ندع ةالذاكر اننوع خط شلف

.هالدبتسا مر،الأ ملز ذااو ة،الذاكر حداتو يبكرت عدأ. يحةصح يرغ يقةبطر تةبثم وأ تالفة ةالذاكر حدةو تكون قدصفالو

ةالذاكر تحديد في خطأ

.ساعدةم داةأ مع وأ خرأ نامجبر مع وأ يلغشتلا نظام مع يلهغشت في غبتر الذي نامجبرلا ضتعاريصفالو

اءةالقر يمةق قعتو يمةقو اننوعلا ندع ةالذاكر ياناتب خط شلف

.هالدبتسا مر،الأ ملز ذااو ة،الذاكر حداتو يبكرت عدأ. يحةصح يرغ يقةبطر تةبثم وأ تالفة ةالذاكر حدةو تكون قدصفالو

اءةالقر يمةق قعتو يمةقو اننوعلا ندع جدوالمز ةالذاكر كلمات نطقم شلف

.هالدبتسا مر،الأ ملز ذااو ة،الذاكر حداتو يبكرت عدأ. يحةصح يرغ يقةبطر تةبثم وأ تالفة ةالذاكر حدةو تكون قدصفالو

اءةالقر يمةق قعتو يمةقو اننوعلا ندع ةللذاكر تظمنلما/العابر نطقلما شلف

.هالدبتسا مر،الأ ملز ذااو ة،الذاكر حداتو يبكرت عدأ. يحةصح يرغ يقةبطر تةبثم وأ تالفة ةالذاكر حدةو تكون قدصفالو

اءةالقر يمةق قعتو يمةقو اننوعلا ندع ةالذاكر تابةك/اءةقر

.هالدبتسا مر،الأ ملز ذااو ة،الذاكر حداتو يبكرت عدأ. يحةصح يرغ يقةبطر تةبثم وأ تالفة ةالذاكر حدةو تكون قدصفالو

في ةالذاكر حجم  CMOS صالح يرغ

.تريوبكملا في تةبثلما ةالذاكر جملح مطابقة يرغ تريوبكملا ئةيته ماتمعلو في جلةسلما ةالذاكر مقدارصفالو
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تاحفلما على بالضغط ةالذاكر اتبارتخا نهاءا تم

.ةالذاكر بارتخا يحتافلما على الضغط قاطعصفالو

يدهتم جهاز جديو لإ

.تةباثلا اصقرالأ كمحر وأ نالمر صالقر على رثوعلا من تريوبكملا تمكني لمصفالو

تةباثلا اصقرالأ كمحر على يدهتملل قطاع جديو لإ

.يحةصح يرغ تكون قد" نظاملا عدادا "في دةجوالمو تريوبكملا ئةيته ماتمعلوصفالو

 قتالمؤ لمؤشر قفتو دجوو عدم

.نظاملا حةلو على تةبثلما قائقالر من قاقةر في رقصو جديو بمارصفالو

صبالقر خطأ وأ نظاملل تابع يرغ صالقر

الةزبا قم وأ تميهد،لل قابل يلغشت نظام يضم خرأ صبقر نالمر صالقر بدالتسا ماا نككيم. يهلع بتثم يدهتملل قابل يلغشت نظام يضم لإ A اصقرالأ كمحر في دجوالمو نالمر صالقرصفالو  
.تريوبكملا يلغشت عدأو A اصقرالأ كمحر من نالمر صالقر

يدهتم صقر جديو لإ

.يدهتملل قابل نمر صقر دخلأ. يهلع بتثم تميهدلل قابل يلغشت نظام يضم لإ نمر صقر لىا يدهتملا يلغشتلا نظام ليحاوصفالو

يلغشتلاو يلصوتلا ئةيته في خطأ

.ثركأ وأ احدةو بطاقة ئةيته محاولة ناءثأ شكلةم تريوبكملا صادفصفالو

اءةقر خطأ

.يبعم بالمطلو الطقاع وأ ص،القر على محدد قطاع على رثوعلا تريوبكملا على تعذر تة،باثلا اصقرالأ كمحر وأ نالمر صالقر من اءةالقر يلغشتلا نظامل يمكن لإصفالو

دجومو يرغ بالمطلو القطاع

.يبعم بالمطلو الطقاع وأ ص،القر على محدد قطاع على رثوعلا تريوبكملا على تعذر تة،باثلا اصقرالأ كمحر وأ نالمر صالقر من اءةالقر يلغشتلا نظامل يمكن لإصفالو

ينيعتلا عادةا شلف

.صالقر ينيعت عادةا يةلعم شلتفصفالو

دجومو يرغ القطاع  

.تةباثلا اصقرالأ كمحر وأ نالمر صالقر على قطاع تحديد من يلغشتلا نظام تمكني لمصفالو
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بحثلا في خطأ  

.تةباثلا اصقرالأ كمحر وأ نالمر صالقر على محدد سارم على رثوعلا من يلغشتلا نظام تمكني لمصفالو

يلغشتلا يقافا شلف  

.نظاملا حةلو على تةبثلما قائقالر من قاقةر في رقصو جديو بمارصفالو

يوميلا يتقوتلا ساعة قفتو  

.تالفة يةبطارلا تكون قدصفالو

نظاملا عدادا نامجبر يلغشت جاءر قت،الو بطض يتم لم  

.تريوبكملا ساعةل مطابق يرغ" نظاملا عدادا "في نالمخز تاريخلا وأ قتالوصفالو

 2 قتالمؤ قاقةر عداد شلف

.نظاملا حةلو على تةبثلما قائقالر من قاقةر في رقصو جديو بمارصفالو

المحمي ضعالو في قعةتوم يرغ مقاطعة حدثت

.تةباث يرغ ةذاكر حدةو دجوو احتمال ناكه وأ يح،تافلما حةلو تحكم حدةو في رقصو جديو قدصفالو

اصقرأ بةقارم نظام: تحذير  Dell [0/1] اصقرأ كمحر نأ شفتكاEIDE [ سخةن بعمل رالفو على نصحُي. يةعيبطلا اصفاتالمو طارا جخار تعمل] يةثانولا/يةساسلأا  
كةشرب وأ الدعم تبكبم الإتصال اسطةبو تةباثلا اصقرالأ كمحر بدالتساو ياناتبلا من يةطايتحا  Dell. تحكملا حدةو على دجوالمو

 كمحر بدلتساو ر،الفو على ياناتبلا من يةطايتحا سخةن بعمل قم يد،هتملا نهاءبا تريوبكملا ميقو ندماع. تملمح خطأ فوظر اصقرالأ كمحر شفتكا ولي،الأ يلغشتلا بدء ناءثأصفالو
 كمحر يكن لم ذااو ر،الفو على بديل اصقرأ كمحر فرتو عدم حالة في). تريوبكملا عنول بةسانلما" يارغلا قطع الةزاو ضافةا "اجعر يت،بثتلا اءاتجرا على فتعرلل (تةباثلا اصقرالأ
.تريوبكملا من اصقرالأ كمحر الةزبا قم ثم. بلا لىا ناسبلما اصقرالأ كمحر بطض يريغتب وقم" نظاملا عدادا "دخلأ يد،هتملل القابل اصقرالأ كمحر هو اصقرالأ

تابةكلا في خطأ

.تةباثلا اصقرالأ كمحر وأ نالمر صالقر لىا تابةكلا يلغشتلا نظامل يمكن لإصفالو

المحدد اصقرالأ كمحر على تابةكلا في خطأ جديو

.تةباثلا اصقرالأ كمحر وأ نالمر صالقر لىا تابةكلا يلغشتلا نظامل يمكن لإصفالو

X:\ جاهز يرغ هازلجا. يهلا لصوالو يمكن لإ 

.ىخرأ ةمر لحاوو اصقرالأ كمحر داخل نمر صقر دخلأ. صالقر اءةقر نةالمر اصقرالأ كلمحر يمكن لإصفالو
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5
اصفاتالمو

اصفاتالمو

 :ملاحظة

يارلخا حدد ثم الدعم،و تعليماتلاو ،)Windows XP في) ابدأ( Start رالز قفو انقر وأ() ابدأ( Start قفو انقر تر،يوبكملا ئةيتهب تعلقي فيما ماتالمعلو من يدلمز. نطقةلما سبح ضوالعر تلفتخ قد  
.بك الخاص تريوبكملا لحو ماتمعلو ضبعر الخاص

نظاملا ماتمعلو

Intel H61 Express ائحشرلا عةمجمونظاملا ائحشر عةمجمو

مجةبرم نفصلةم اتنوق بعسب دةومز 82C37 DMA تحكم حدتاوDMA اتنوق

24 بـ دةوالمز المدمجة I/O APIC ةقدرالمقاطعة ياتتوسم

)جابايتيم 8 (جابايتيم 64)BIOS (NVRAM يحةشر

المعالج

Intel Core i3 سلةلس•المعالج عنو
Intel Core i5 سلةلس•

المعالج عنو سبح جابايتيم 8 لىا يصلقتالمؤ ينتخزلا ةذاكر حجم جماليا

ةالذاكر

DDR3عنولا

تزجاهريم 1333عةسرلا

DIMM تاحتفصلاتالمو

جابايتيج 4و جابايتيج 2و جابايتيج 1سعةلا

جابايتيج 1ةالذاكر سعةل دنىالأ الحد

جابايتيج 8ةالذاكر سعةل قصىالأ الحد

يديوفلا

:يديوفلا عنو

Intel HD Graphics 2000 ماتسوالر بطاقاتمدمجة

AMD Radeon HD 6350•نفصلةم
•AMD Radeon HD 6450
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الفيديو

:يديوفلا ةذاكر

 Microsoft Windows Vista (جابايتيج 1.7 لىا تصل كةترشم يديوف ةذاكرمدمجة
)Windows 7و

جابايتيج 1 لىا تصلنفصلةم

تالصو

حضوالو فائق المدمج Conexant CX20641 الصوتي يزمرتلامدمجة

بكةشلا

 10/100/1000 عةسرب الإتصال على ةالقادر المدمجة Realtek RTL8111E Ethernetمدمجة
ث/جابتيم

يعسوتلا ناقل

USB 2.0و ،SATA 2.0و ،PCI Express 2.0ناقللا عنو

:PCI Express:ناقللا عةسر

•x1  -ث/جابايتيج 1 – تحةفلل الإتجاه يةئانث عةسرلا
•x16-ث/جابتيج 16 – تحةفلل الإتجاه يةئانث عةسرلا

SATA: 1.5 جابتيج 3.0و جابتيج

بطاقاتلا

PCI Express x1

تفاعالإر كاملة بطاقات ثلاث لىا تصلمصغر جبر

جملحا ةيرغص بطاقات ثلاث لىا تصلبيتكم

جملحا ةيرغص احدةو بطاقة لىا تصليرغصلا شكللا عامل

PCI-Express x16

تفاعالإر كاملة بطاقة لىا تصلمصغر جبر

جملحا ةيرغص احدةو بطاقة لىا تصلبيتكم

جملحا ةيرغص احدةو بطاقة لىا تصليرغصلا شكللا عامل

اصقرالأ كاتمحر

)صةبو 5.25 مقاس اصقرأ كاتمحر علب (جالخار من ليهاا لصوالو يمكن

نانثامصغر جبر

احدوبيتكم

احدةو يعةفر يةئوض اصقرأ كمحر تحةفيرغصلا شكللا عامل

:الداخل من ليهاا لصوالو يمكن

صةبو 3.5 مقاس SATA اصقرأ كاتمحر ياتحاو
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الأقراص محركات

نانثامصغر جبر

احدوبيتكم

احدويرغصلا شكللا عامل

يةجرالخا صلاتالمو

:تالصو

يةفللخا حةاللو

Mini-Tower/Desktopفونويكرلماو الدخل، خطو ج،الخر خط من لكل احدو صلات،مو ثلاثة

فونويكرلما/جالخر خطو الدخل لخط صلانمويرغصلا شكللا عامل

سأالر سماعةو فونويكرملل صلانمويةماملأا حةاللو

احدو RJ45 صلموبكةشلا مهايئ

USB 2.0

2: يةماملأا حةاللو

6: يةفللخا حةاللو

سن 19 ذو HDMI صلمو سن، 15 ذو VGA صلمويديوفلا

 :ملاحظة
.المحددة ماتسوالر بطاقة سبح تاحةلما يديوفلا صلاتمو تلفتخ قد

نظاملا حةلو صلاتمو

احدو PCI Express خط) — قصىأ بحد( PCI Express x1 ياناتبلا ضعر

Mini-Tower، esktopاًَنس 36 ذات صلاتمو ثلاثة

ًانس 36 ذو احدو صلمويرغصلا شكللا عامل

اًخط PCI Express 16) — قصىأ بحد( PCI Express x16 ياناتبلا ضعر

Mini-Tower، Desktop، Small Form 
Factor

سن 164 ذو احدو صلمو

ATA سليلست

Mini-Tower، Desktopًانس 7 ذات صلاتمو بعرأ

نونس 7 ذا صلانمويرغصلا شكللا عامل

ًانس 24 ذو احدو صلموPS2/COM صلمو

ًانس 240 ذا صلانموةالذاكر

نظاملا حةومر

Mini-Tower، esktopنونس 3 ذا صلاتمو

نونس 5 ذو احدو صلمويرغصلا شكللا عامل

نونس 5 ذو احدو صلموو نون،س 10 ذو صلموو ا،ًنس 16 ذو صلمويةمامأ تحكم حةلو

55



النظام لوحة موصلات

سن 1155 ذو احدو صلموالمعالج

المعالج حةومر

Mini-Tower، esktopنونس 4 ذو احدو صلمو

نونس 5 ذو احدو صلمويرغصلا شكللا عامل

نونس 3 ذو احدو صلموروالمر كلمة سحم صلةو

نونس 3 ذو احدو صلموRTC ينيعت عادةا صلةو

نونس 5 ذو احدو صلموالداخلي تالصو بركم

نونس 3 ذو احدو صلموالمدخل صلمو

نونس 4 ذو احدو صلموو ا،ًنس 24 ذو احدو صلمويارتلا صلمو

يحباصلماو تحكملا ناصرع

:تريوبكملا مقدمة

يرشي ينماب تر،يوبكملا يلغشت حالة لىا ثابتلا قرزالأ ءالضو يرشي — قرزالأ باحصلمايلغشتلا رز باحصم  
.تريوبكملا في سكونلا حالة لىا امضالو قرزالأ ءالضو

تريوبكملا يلغشت بدء عدم حالة في ثابتلا مانيهركلا باحصلما يرشي — مانيهركلا باحصلما  
مانيهركلا ءالضو يرشيو. يارتلاب مدادالإ مصدر في وأ نظام،لا حةلو في شكلةم دجوو لىا  
.نظاملا حةلو في شكلةم دجوو لىا امضالو

تبهاكي وأ ياناتبلا أيقر تريوبكملا نأ لىا امضالو قرزالأ ءالضو يرشي — قرزالأ باحصلمااصقرالأ كمحر شاطن باحصم  
.يهلا وأ تةباثلا اصقرالأ كمحر من

يحباصلما لحو ماتالمعلو من يدلمز. تريوبكملل يةماملأا حةاللو في جدتو يحباصم بعةرأيةصيخشتلا يحباصلما  
/support.dell.com اننوعلا على الخدمة يللد انظر ية،صيخشتلا

manuals.

:تريوبكملا هازلج الخلفي الجانب

بلك يلصوت يجب. يلهغشتو يار،تلاب مدادالإ مصدر يلغشت يتم — خضرالأ باحصلمايارتلا لمصدر يصيخشت باحصم  
.هربيكلا يارتلا خذبمأو) تريوبكملا من الخلفي ءالجز في (يارتلا صلبمو يارتلا

 :ملاحظة
يارتلاب مدادالإ يةتلوف كانت ذاا. بارتخالإ رز على بالضغط يارتلا نظام ةقو بارتخا نككيم  
 ذاا. يضيء الذاتي بارتخلإاب الخاص LED باحصم نفا اصفات،المو ضمن نظاملل هربيكلا
يارتلا يلصوت يجب. يارتلاب مدادالإ في يبع ناكه يكون فقد ،LED باحصم يضيء لم  
.بارتخالإ هذا ناءثأ ددترلما هربيكلا

هربيكلا هدلجاةارالحر بديدتل قصىالأ الحداتبالو يةبرهكلا ةالقدرالطاقة

/يةناطيرب يةارحر حدةو 1390اتو 265مصغر جبر
ساعة

يربمأ 5.0 تز،هر 60 لىا 50 من دد،ترم يارت لتفو 240 لىا 100 من

/يةناطيرب يةارحر حدةو 1312اتو 250بيتكم
ساعة

يربمأ 4.4 تز،هر 60 لىا 50 من دد،ترم يارت لتفو 240 لىا 100 من

/يةناطيرب يةارحر حدةو 1259اتو 240يرغصلا شكللا عامل
ساعة

ير،بمأ 3.6 تز،هر 60 لىا 50 من دد،ترم يارت لتفو 240 لىا 100 من
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الكهربي الجهدالحرارة لتبديد الأقصى الحدبالوات الكهربية القدرةالطاقة

تاتلوف 3 هدبج CR2032 ةمصغر يةخلو ميوثيل يةبطارةالمصغر يةالخلو يةبطارلا

 :ملاحظة
.اتبالو الطاقة لمصدر هربيكلا هدلجا معدل تخدامساب يارالحر الفقد سابح يتم

نزالوالعمقضالعرتفاعالإرالمادية انبالجو

)طلر 19.55 (جمك 8.87)صةبو 16.42 (سم 41.70)صةبو 6.89 (سم 17.50)صةبو 14.17 (سم 36.00مصغر جبر

)طلر 16.67 (جمك 7.56)صةبو 16.14 (سم 41.00)صةبو 4.01 (سم 10.20)صةبو 14.17 (سم 36.00بيتكم

)طلر 12.57 (جمك 5.70)صةبو 12.28 (سم 31.20)صةبو 3.65 (سم 9.26)صةبو 11.42 (سم 29.00يرغصلا شكللا عامل

يةئيبلا انبالجو

:ةارالحر جةدر نطاق

)نهايتهرف جةدر 95 لىا 50 من (يةئوم جةدر 35 لىا 10 منيلغشتلا ناءثأ

)نهايتهرف جةدر 149 لىا 40 -من (يةئوم جةدر 65 لىا 40 -منينتخزلا ناءثأ

):قصىالأ الحد (يةبسنلا بةطوالر

)تكاثف بلا% (80 لىا% 20 منيلغشتلا ناءثأ

)تكاثف بلا% (95 لىا% 5 منينتخزلا ناءثأ

:ازتزهلال قصىالأ الحد

GRMS 0.26يلغشتلا ناءثأ

GRMS 2.2ينتخزلا ناءثأ

:الإصطدام تحملل قصىالأ الحد

G 40يلغشتلا ناءثأ

G 105ينتخزلا ناءثأ
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6
كةشرب الإتصال  Dell

كةشرب الإتصال  Dell
 :ملاحظة

.Dell تجنم يبتك وأ ةرالفاتو وأ شحنلا يصالا وأ بك الخاصة اءشرلا ةرفاتو على الإتصال ماتمعلو على رثوعلا نككيمف نت،ترنلإاب شطن اتصال لديك يكن لم ذاا

 وأ يعاتبلماب تعلقت سائلم عن سارفتسلال Dell كةشرب للاتصال. تكقطنم في الخدمات بعض فرتوت لإ قدو تج،نلماو بلدلا سبح فرتولا تلفيخ. نتترنالإو هاتفلا على القائمة الخدمةو الدعم اتيارخ من العديد Dell فرتو
:العملاء خدمة وأ الفني الدعم

 dell.com/support قعالمو ةياربز تفصل.1
.الدعم ئةف حدد.2
.الصفحة من يالعلو ءالجز في) نطقةم/دولة يارتخا (سدلةنلما القائمة في تكقطنم وأ تكلود من تحقق.3
.ياجاتكتحلإ اًفقو الدعم باطترا وأ الملائمة الخدمة حدد.4
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