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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 ةشارالا 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 الةزالا 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 صلاحالا ياتلعمو صلاحهااو عطالالأ شافتكاب فقط متقو نأ يجب. تصلمخا الفني اسطةبو لإا بها يامقلا زيجو لإ صلاحاتالا 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 نتترنالا على يانةصلا

 :يهبنت
شكلب) تريوبكملا هازلج الخلفي ءالجز على دجوالمو صلالمو ثلم (مطلي يرغ معدني سطح لمس وأ يةكيتاتسالا باءهركلل المضادة يدلا عصابة تخدامسا يقطر عن سكفن يضرتأب قم ية،كيتاتسالا 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 ارتمرسالا 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 اتتصارخالا 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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مهمة ماتمعلو

 :ملاحظة
.بةطر وأ نة،خاس وأ بة،ترم ئاتيب في اللمس شاشة تخدامسا نبتح

 :ملاحظة
.العادي تخدامسالا على ثريؤ ولإ ةيرصق ةترف بعد تفييخ ما وهو اللمس، شاشةل الداخلي سطحلا على ثفكت ثحدو لىا دييؤ قد ةارالحر جةدر في المفاجئ يرغتلا
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2
يبهاكرتو ناتالمكو الةزا
.تريوبكملا من ناتمكو يبكرت وأ الةزا يةفيك لحو يةليصفت ماتمعلو سمقلا هذا فريو

تخدامهاساب الموصى اتدوالأ

:يةلاتلا اتدوالأ دجوو لىا ندتسلما هذا في دةارالو اءاتجرالا تاجتح قد

سطحم سنب يرغص مفك•

Phillips مفك•

يرغص يكيتسلاب مخطاط•

حامل الةزا  Video Electronics Standards Association (VESA)
.تريوبكملا داخل العمل بلق في دةارالو اءاتجرالا بعتا.1
.سفلأ لىا جهتت شاشةلا جعل مع تو،سم سطح على تريوبكملا ضع.2
.سفليلا ءالجز في دةجوالمو قشقولا من ًبداية الغطاء رحر يكي،تسلابلا المخطاط تخدامساب.3

 :ملاحظة
.نايةعب يكيتسلابلا المخطاط مع تعامل ،VESA حامل غطاء تلافا نبجتت لكي

.تريوبكملا عن اًيدعب علىلأ VESA غطاء فعار.4
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.تريوبكملا عن اًيدعب VESA حامل فعارو تريوبكملا في VESA لحامل تةبثلما يرماسلما الةزبا قم.5

حامل يبكرت  VESA
.تريوبكملا من الخلفي ءالجز على ضعهبو وقم VESA حامل اةبمحاز قم.1

.تريوبكملا في VESA لحامل تةبثلما يرماسلما بطار.2

.مكانه في تقرسي حتى تريوبكملا على يهلع اضغطو VESA غطاء ضع.3

.سمق في دةارالو اءاتجرالا بعتا سمق في دةارالو اءاتجرالا بعتا.4

الخلفي الغطاء الةزا

.تريوبكملا داخل العمل بلق في دةارالو اءاتجرالا بعتا.1

.VESA حامل الةزبا قم.2

.تريوبكملا قاعدة من يرماسلما الةزبا قم.3
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.اجخرالا/دخالالا حةلو من ببالقر دةجوالمو قشقولا تخدامساب تريوبكملا من تهلازاب وقم الغطاء فعار.4

الخلفي الغطاء يبكرت

.اجخرالا/دخالالا حةلو من ببالقر دةجوالمو قشقولا تخدامساب تريوبكملا من الخلفي ءالجز على الغطاء ضع.1

.تريوبكملا في الخلفي الغطاء يتبثتل يرماسلما بطار.2

.VESA حامل يبكرتب قم.3

.سمق في دةارالو اءاتجرالا بعتا سمق في دةارالو اءاتجرالا بعتا.4

ةالذاكر الةزا

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

:الةزبا قم.2
a(حامل VESA
b(الخلفي الغطاء

13



.جللخار ةالذاكر عدر فعار.3

.بها الخاص صلالمو من التهازبا وقم ةالذاكر حدةو فعار. علىلأ زبرت حتى ةالذاكر حدةو عن اًيدعب جازتحالا شابكم فعار.4

ةالذاكر يبكرت

.نظاملا حةلو صلمو في دجوالمو سانللا مع ةالذاكر بطاقة في دجوالمو سنلا بمحاذاة قم.1
.مكانها في بتثت حتى يتبثتلا اتوعر تدتر حتى ةالذاكر حدةو على اضغط.2
.مكانه في ةالذاكر عدر ضعو عدأ.3
:يبكرتب قم.4

a(الخلفي الغطاء
b(حامل VESA

.سمق في دةارالو اءاتجرالا بعتا سمق في دةارالو اءاتجرالا بعتا.5

يبكرت حامل الةزا  VESA
.تريوبكملا داخل العمل بلق سمق في دةارالو اءاتجرالا بعتا.1
:الةزبا قم.2

a(حامل VESA
b(الخلفي الغطاء

.تريوبكملا عن اًيدعب الحامل فعار. تريوبكملا في VESA يبكرت لحامل تةبثلما يرماسلما الةزبا قم.3
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يبكرت حامل يبكرت  VESA
.تريوبكملا من الخلفي ءالجز على ضعهبو وقم الحامل اةبمحاز قم.1

.تريوبكملا في VESA يبكرت حامل يتبثتل يرماسلما بطار.2

:يبكرتب قم.3
a(الخلفي الغطاء
b(حامل VESA

.سمق في دةارالو اءاتجرالا بعتا سمق في دةارالو اءاتجرالا بعتا.4

اللمس شاشة حةلو الةزا

.تريوبكملا داخل العمل بلق في دةارالو اءاتجرالا بعتا.1

:الةزبا قم.2
a(حامل VESA
b(الخلفي الغطاء
c(يتبثت حامل VESA

 افصلو صلالمو مزلإج فعار. اللمس شاشة حةلو بلك صلمو من نظاملا حةلو بلك افصل. يكلهلا من اللمس شاشة حةلو عدر الةزبا وقم يكلهلا في له تةبثلما يجلازلما يرتحرل اللمس حةلو حدر انبجو على اضغط.3
.اللمس شاشة حةلو من اللمس شاشة حةلو بلاتك

.يكلهلا من التهازبا وقم اللمس شاشة حةلو فعار. يكلهلا في اللمس شاشة حةللو تةبثلما يرماسلما الةزبا قم.4
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اللمس شاشة حةلو يتبثت

.تريوبكملا يكله في اللمس شاشة حةللو تةبثلما يرماسلما بطار.1

.يجلازلما يتبثتب وقم اللمس شاشة حةلو في دةجوالمو صلاتبالمو اللمس شاشة حةلو بلاتك يعجم يلصوتب قم.2

.اللمس شاشة حةلو بلك صلبمو نظاملا حةلو بلك يلصوتب قم.3

.مكانه في عالدر حزأو تحاتفلا داخل يجلازلما يتبثتل اللمس شاشة حةلو حدر انبجو على الضغطو اةبمحاز قم.4

:يبكرتب قم.5
a(يتبثت حامل VESA
b(الخلفي الغطاء
c(حامل VESA

.تريوبكملا داخل العمل بعد في دةارالو اءاتجرالا بعتا.6

لالمحو حةلو الةزا

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

:الةزبا قم.2
a(حامل VESA
b(الخلفي الغطاء

.تريوبكملا عن اًيدعب لالمحو حةلو فعار. تريوبكملا في لالمحو حةللو تةبثلما يرماسلما الةزبا قم. لالمحو حةلو من لالمحوو يةفللخا ضاءةالا بلاتك افصل.3

لالمحو حةلو يبكرت

.مكانها في لالمحو لوحى ضع.1

.تريوبكملا في لالمحو حةللو تةبثلما يرماسلما بطار.2

.لالمحو حةبلو لالمحوو يةفللخا ضاءةالا بلاتك صل.3

:يبكرتب قم.4
a(الخلفي الغطاء
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b(حامل VESA

.سمق في دةارالو اءاتجرالا بعتا سمق في دةارالو اءاتجرالا بعتا.5

نظاملا حةلو عدر الةزا

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

:الةزبا قم.2
a(حامل VESA
b(الخلفي الغطاء
c(يتبثت حامل VESA

.تريوبكملا عن اًيدعب نظاملا حةلو عدر فعار. تريوبكملا في نظاملا حةلو علدر تةبثلما يرماسلما الةزبا قم.3

نظاملا حةلو عدر يبكرت

.تريوبكملا من الخلفي ءالجز على نظاملا حةلو عدر ضعوو اةبمحاز قم.1

.تريوبكملا في نظاملا حةلو علدر تةبثلما يرماسلما بطار.2

:يبكرتب قم.3
a(يتبثت حامل VESA
b(الخلفي الغطاء
c(حامل VESA

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

ةالمصغر يةالخلو يةبطارلا الةزبا قم

.تريوبكملا داخل العمل بلق في دةارالو اءاتجرالا بعتا.1

:الةزبا قم.2
a(حامل VESA
b(الخلفي الغطاء
c(نظاملا حةللو اقيالو حاللو

.تريوبكملا جخار لىا ةالمصغر يةالخلو يةبطارلا فعار ٍندئذع بس،قلما من جللخار يةبطارلا ثقبنت. يةبطارلا عن اًيدعب يرتحرلا مزلإج على اضغط.3
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ةالمصغر يةالخلو يةبطارلا يبكرت

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

.مكانه في بتثيو يرتحرلا مزلإج تدير حتى سفللأ ةالمصغر يةالخلو يةبطارلا على اضغط.2

:يبكرتب قم.3
a(نظاملا حةلو عدر
b(القاعدة غطاء
c(حامل VESA

.سمق في دةارالو اءاتجرالا بعتا سمق في دةارالو اءاتجرالا بعتا.4

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

:الةزبا قم.2
a(حامل VESA
b(الخلفي الغطاء
c(يتبثت حامل VESA

.تريوبكملا في يةئوضلا اصقرالأ كمحر لحامل تةبثلما يرماسلما الةزبا قم.3

.يةئوضلا اصقرالأ كمحر بلك افصل. جللخار يةئوضلا اصقرالأ كمحر حزأ.4
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.تريوبكملا من يةئوضلا اصقرالأ كمحر فعار.5

.يةئوضلا اصقرالأ كمحر من يةئوضلا اصقرالأ كمحر حامل الةزبا قم. يةئوضلا اصقرالأ كمحر في يةئوضلا اصقرالأ كمحر لحامل تةبثلما يرماسلما الةزبا قم.6
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يةئوضلا اصقرالأ كمحر يبكرت
.يةئوضلا اصقرالأ كمحر على يةئوضلا اصقرالأ كمحر حامل ضع.1

.يةئوضلا اصقرالأ كمحر في يةئوضلا اصقرالأ كمحر لحامل تةبثلما يرماسلما بطار.2

.به الخاصة تحةفلا داخل يةئوضلا اصقرالأ كمحر اةبمحاز قم.3

.يةئوضلا اصقرالأ كمحر بلك صل.4

.تريوبكملا في يةئوضلا اصقرالأ كلمحر بتثلما سمارلما بطار.5

:يبكرتب قم.6
a(يتبثت حامل VESA
b(الخلفي الغطاء
c(حامل VESA

.سمق في دةارالو اءاتجرالا بعتا سمق في دةارالو اءاتجرالا بعتا.7

تةباثلا اصقرالأ كمحر الةزا
.تريوبكملا داخل العمل بلق سمق في دةارالو اءاتجرالا بعتا.1

:الةزبا قم.2
a(حامل VESA
b(الخلفي الغطاء
c(يتبثت حامل VESA

.يةئوضلا اصقرالأ كمحر من يةئوضلا اصقرالأ كمحر بلاتك افصل. تةباثلا اصقرالأ كمحر حامل في دةجوالمو قشقولا من بلاتكلا جخرأ.3

.تريوبكملا عن اًيدعب فعهارو تةباثلا اصقرالأ كمحر حامل حزأ. نظاملا حةلو في تةباثلا اصقرالأ كمحر لحامل بتثلما سمارلما الةزبا قم.4

بةلعل تةبثلما يرماسلما الةزبا قم. تةباثلا اصقرالأ كمحر حامل من تةباثلا اصقرالأ كمحر حاز. تةباثلا اصقرالأ كمحر حامل في تةباثلا اصقرالأ كلمحر تةبثلما يرماسلما الةزبا قم صة،بو 2.5 مقاس تةباثلا اصقرالأ كلمحر بةسنلاب.5  
.تةباثلا اصقرالأ كمحر في تةباثلا اصقرالأ كمحر
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.تةباثلا اصقرالأ كمحر حامل من تةباثلا اصقرالأ كمحر حاز. تةباثلا اصقرالأ كمحر حامل في تةباثلا اصقرالأ كلمحر تةبثلما يرماسلما الةزبا قم صة،بو 3.5 مقاس تةباثلا اصقرالأ كلمحر بةسنلاب.6

تةباثلا اصقرالأ كمحر يبكرت
.تةباثلا اصقرالأ كمحر حامل في تةباثلا اصقرالأ كلمحر تةبثلما يرماسلما بطار. تةباثلا اصقرالأ كمحر حامل داخل لىا تةباثلا اصقرالأ كمحر حزأ صة،بو 3.5 مقاس تةباثلا اصقرالأ كلمحر بةسنلاب.1

 كلمحر تةبثلما يرماسلما بطار. تةباثلا اصقرالأ كمحر حامل في تةباثلا اصقرالأ كمحر حاز. تةباثلا اصقرالأ كمحر في تةباثلا اصقرالأ كمحر بةلعل تةبثلما يرماسلما بطار صة،بو 2.5 مقاس تةباثلا اصقرالأ كلمحر بةسنلاب.2
.تةباثلا اصقرالأ كمحر حامل في تةباثلا اصقرالأ

.نظاملا حةلو في تةباثلا اصقرالأ كمحر لحامل بتثلما سمارلما بطار. تريوبكملا في تةباثلا اصقرالأ كمحر حامل ضعوو اةبمحاز قم.3

.تةباثلا اصقرالأ كمحر حامل في دةجوالمو قشقولا خلال من بلاتكلا ادخل. تةباثلا اصقرالأ كبمحر تةباثلا اصقرالأ كمحر بلاتك صل.4

:يبكرتب قم.5
a(يتبثت حامل VESA
b(الخلفي الغطاء
c(حامل VESA

.سمق في دةارالو اءاتجرالا بعتا سمق في دةارالو اءاتجرالا بعتا.6

تطفللا شافتكا داةأ تاحفم الةزا

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

:الةزبا قم.2
a(حامل VESA
b(الخلفي الغطاء
c(يتبثت حامل VESA
d(نظاملا حةلو عدر

.تريوبكملا في دةجوالمو قشقولا من بلكلا جخرأ. نظاملا حةلو في دجوالمو صلالمو من تطفللا شافتكا داةأ بلك افصل.3
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.تريوبكملا من تهلازاب وقم تطفللا شافتكا داةأ تاحفم فعار. يكلهلا في تطفللا شافتكا داةأ تاحفلم تةبثلما يرماسلما الةزبا قم.4

تطفللا شافتكا داةأ تاحفم يبكرت

.يكلهلا في تهيبثتل سمارلما بطارو تريوبكملا في تطفللا شافتكا داةأ تاحفم ضع.1
.نظاملا حةلو في دجوالمو صلبالمو تطفللا شافتكا داةأ تاحفم صلو يكلهلا في دةجوالمو قشقولا لبطو بلكلا دخلأ.2
:يبكرتب قم.3

a(نظاملا حةلو عدر
b(يتبثت حامل VESA
c(الخلفي الغطاء
d(حامل VESA

.سمق في دةارالو اءاتجرالا بعتا سمق في دةارالو اءاتجرالا بعتا.4
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نطاقلا يةلمح يةكلسلالا بكةشلا بطاقة الةزا  (WLAN)
.تريوبكملا داخل العمل بلق سمق في دةارالو اءاتجرالا بعتا.1
:الةزبا قم.2

a(حامل VESA
b(الخلفي الغطاء
c(يتبثت حامل VESA
d(نظاملا حةلو عدر

.صلالمو من WLAN بطاقة الةزبا قم. نظاملا حةلو في WLAN بطاقةل تةبثلما يرماسلما الةزبا قم. WLAN بلاتك افصل.3

يةكلسلالا يةللمحا الاتصال بكةش بطاقة يبكرت  (WLAN)
.تريوبكملا داخل WLAN بطاقة ضعوو اةبمحاز قم.1
.نظاملا حةبلو WLAN بطاقةل تةبثلما يرماسلما بطر حكامبا قم.2
.WLAN بلاتك صل.3
:يبكرتب قم.4

a(نظاملا حةلو عدر
b(يتبثت حامل VESA
c(الخلفي الغطاء
d(حامل VESA

.سمق في دةارالو اءاتجرالا بعتا سمق في دةارالو اءاتجرالا بعتا.5

يارتلاب مدادالا حدةو حةومر الةزا
.تريوبكملا داخل العمل بلق سمق في دةارالو اءاتجرالا بعتا.1
:الةزبا قم.2

a(حامل VESA
b(الخلفي الغطاء
c(يتبثت حامل VESA
d(نظاملا حةلو عدر

.تريوبكملا عن اًيدعب حةوالمر حامل فعار. يكلهلا في حةوالمر لحامل بتثلما سمارلما الةزبا قم.3
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.تريوبكملا من هاعفراو بها الخاص يكلهلا في يارتلاب مدادالا حدةو حةولمر تةبثلما يرماسلما الةزبا قم.4

يارتلاب مدادالا حدةو حةومر يبكرت
.يكلهلا في يتهابثتل يرماسلما بطارو تريوبكملا في يارتلاب مدادالا حدةو حةومر ضع.1

.تريوبكملا في حةوالمر حامل ضعوو اةبمحاز قم.2

.يكلهلا في حةوالمر لحامل بتثلما سمارلما بطار.3

:يبكرتب قم.4
a(نظاملا حةلو عدر
b(يتبثت حامل VESA
c(الخلفي الغطاء
d(حامل VESA

.سمق في دةارالو اءاتجرالا بعتا سمق في دةارالو اءاتجرالا بعتا.5
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يارتلاب مدادالا حدةو الةزا  (PSU)
.تريوبكملا داخل العمل بلق سمق في دةارالو اءاتجرالا بعتا.1
:الةزبا قم.2

a(حامل VESA
b(الخلفي الغطاء
c(يتبثت حامل VESA
d(نظاملا حةلو عدر
e(اجخرالا/دخالالا حةلو عدر
f(يارتلاب مدادالا حدةو حةومر

.تريوبكملا في دةجوالمو يفطاطلخا من بلكلا جخرأ. نظاملا حةلو في دجوالمو صلالمو من يارتلاب مدادالا حدةو بلك افصلو ةوالعر على اضغط.3

.تريوبكملا من التهازبا وقم علىلأ PSU فعار. يكلهلا في يارتلاب مدادالا حدةلو تةبثلما يرماسلما الةزبا قم.4
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يارتلاب مدادالا حدةو يبكرت
.تريوبكملا داخل يارتلاب مدادالا حدةو ضع.1

.يكلهلا في يارتلاب مدادالا حدةلو تةبثلما يرماسلما بطار.2

.تريوبكملا في دةجوالمو يفطاطلخا في بلكلا دخلأ.3

.نظاملا حةلو في دجوالمو صلالمو في يارتلاب مدادالا حدةو بلك صل.4

:يبكرتب قم.5
a(يارتلاب مدادالا حدةو حةومر
b(اجخرالا/دخالالا حةلو عدر
c(نظاملا حةلو عدر
d(يتبثت حامل VESA
e(الخلفي الغطاء
f(حامل VESA

.سمق في دةارالو اءاتجرالا بعتا سمق في دةارالو اءاتجرالا بعتا.6

يارالحر تتشلما عةمجمو الةزا

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

:الةزبا قم.2
a(حامل VESA
b(الخلفي الغطاء
c(يتبثت حامل VESA
d(نظاملا حةلو عدر

.تريوبكملا من تهلازاب وقم علىلأ يارالحر تتشلما عةمجمو فعار. يكلهلا في يةارالحر حدةللو تةبثلما يرماسلما الةزبا قم.3

يارالحر تتشلما عةمجمو يبكرت

.تريوبكملا في يارالحر تتشلما عةمجمو ضعوو اةبمحاز قم.1

.يكلهلاب يارالحر تتشلما عةلمجمو تةبثلما يرماس بطار.2

:يبكرتب قم.3
a(نظاملا حةلو عدر
b(يتبثت حامل VESA
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c(الخلفي الغطاء
d(حامل VESA

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

اجخرالا/دخالالا حةلو عدر الةزا

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

:الةزبا قم.2
a(حامل VESA
b(الخلفي الغطاء
c(يتبثت حامل VESA
d(نظاملا حةلو عدر
e(يارتلاب مدادالا حدةو حةومر

.تريوبكملا عن اًيدعب اجخرالا/دخالالا حةلو فعار.3

.اجخرالا/دخالالا حةلو عبدر يارتلا صلمو في تةبثلما يرماسلما الةزبا قم.4
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.بسقلما في يهلع اضغطو يارتلا صلمو فك. يكلهلا في اجخرالا/دخالالا حةلو علدر تةبثلما يرماسلما الةزبا قم.5

.تريوبكملا من تهلازاب وقم اجخرالا/دخالالا حةلو عدر اقلب.6

.يارتلا صلمو بلك افصل.7
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اجخرالا/دخالالا حةلو عدر يبكرت

.يارتلا صلمو بلك يلصوتب قم.1
.تريوبكملا في اجخرالا/دخالالا حةلو عدر ضع.2
.يكلهلا في اجخرالا/دخالالا حةلو علدر تةبثلما يرماسلما بطار. بسقلما في تهبثو يارتلا صلمو يرتمرب قم.3
.اجخرالا/دخالالا حةلو عدر في يارتلا صللمو تةبثلما يرماسلما بطار.4
.تريوبكملا في اجخرالا/دخالالا حةلو ضع.5
:يبكرتب قم.6

a(يارتلاب مدادالا حدةو حةومر
b(نظاملا حةلو عدر
c(يتبثت حامل VESA
d(الخلفي الغطاء
e(حامل VESA

.سمق في دةارالو اءاتجرالا بعتا سمق في دةارالو اءاتجرالا بعتا.7

يلغشتلا رز حةلو الةزا
.تريوبكملا داخل العمل بلق سمق في دةارالو اءاتجرالا بعتا.1
:الةزبا قم.2

a(حامل VESA
b(الخلفي الغطاء

.يكلهلا من يلغشتلا رز حةلو فعار. حةاللو من يارتلا حةلو بلك افصل.3
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يلغشتتلا رز حةلو يبكرت
.تريوبكملا داخل يلغشتتلا رز حةلو ضعوو اةبمحاز قم.1

.حةباللو يلغشتلا رز بلك صل.2

:يبكرتب قم.3
a(الخلفي الغطاء
b(حامل VESA

.سمق في دةارالو اءاتجرالا بعتا سمق في دةارالو اءاتجرالا بعتا.4

المعالج حةومر الةزا

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

:الةزبا قم.2
a(حامل VESA
b(الخلفي الغطاء
c(يتبثت حامل VESA
d(نظاملا حةلو عدر

.تريوبكملا من اًيدعب فعهارو نظاملا حةلو في المعالج حةولمر تةبثلما يرماسلما الةزبا قم. نظاملا حةلو في دجوالمو صلالمو من المعالج حةومر بلك افصل.3
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المعالج حةومر يبكرت

.نظاملا حةلو في المعالج حةومر يتبثتل يرماسلما بطارو المعالج في المعالج حةومر ضع.1

.نظاملا حةلو في دجوالمو صلبالمو المعالج حةومر بلك يلصوتب قم.2

:يبكرتب قم.3
a(نظاملا حةلو عدر
b(يتبثت حامل VESA
c(الخلفي الغطاء
d(حامل VESA

.سمق في دةارالو اءاتجرالا بعتا سمق في دةارالو اءاتجرالا بعتا.4

المعالج الةزا

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

:الةزبا قم.2
a(حامل VESA
b(الخلفي الغطاء
c(يتبثت حامل VESA
d(نظاملا حةلو عدر
e(يارالحر تتشلما عةمجمو

.به الخاص بسقلما من المعالج الةزبا وقم المعالج غطاء فعار. له بتثلما جازتحالا خطاف من هيرتحرل جللخار كهحر ثم سفللأ يرتحرلا اعذر على اضغط.3

المعالج يبكرت

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

.جازتحالا خطاف مع تهيبثتل للداخل يكهتحرب قم ثم سفل،لأ يرتحرلا اعذر على اضغط.2

:يبكرتب قم.3
a(يارالحر تتشلما عةمجمو
b(نظاملا حةلو عدر
c(يتبثت حامل VESA
d(الخلفي الغطاء
e(حامل VESA

.سمق في دةارالو اءاتجرالا بعتا سمق في دةارالو اءاتجرالا بعتا.4
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تالصو اتبركم الةزا

.تريوبكملا داخل العمل بلق سمق في دةارالو اءاتجرالا بعتا.1
:الةزبا قم.2

a(حامل VESA
b(الخلفي الغطاء
c(يتبثت حامل VESA
d(نظاملا حةلو عدر

.قشقولا من بلاتكلا جخرأ. نظاملا حةلو في دجوالمو صلالمو من ىسريلاو يمنىلا تالصو بركم بلاتك افصل.3

.تريوبكملا من تالصو اتبركم فعار. يكلهلا في تالصو بركلم تةبثلما يرماسلما الةزبا قم.4
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تالصو اتبركم يبكرت

.يكلهلا في تالصو اتبركم يتبثتل يرماسلما بطار. تريوبكملا في اتهابمحاز وقم تالصو اتبركم ضع.1

.نظاملا حةلو في دجوالمو صلبالمو ىسريلاو يمنىلا تالصو بركم بلاتك صل. قشقولا في بلاتكلا دخلأ.2

:يبكرتب قم.3
a(نظاملا حةلو عدر
b(يتبثت حامل VESA
c(الخلفي الغطاء
d(حامل VESA

.سمق في دةارالو اءاتجرالا بعتا سمق في دةارالو اءاتجرالا بعتا.4

نظاملا حةلو الةزا

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

:الةزبا قم.2
a(حامل VESA
b(الخلفي الغطاء
c(يتبثت حامل VESA
d(نظاملا حةلو عدر
e(ةالذاكر
f(يةئوضلا اصقرالأ كمحر
g(تةباثلا اصقرالأ كمحر
h(يارالحر تتشلما عةمجمو
i(يارتلاب مدادالا حدةو
j(اجخرالا/دخالالا حةلو عدر
k(لالمحو حةلو
l(يارتلاب مدادالا حدةو حةومر

.نظاملا حةبلو تصلةم بلاتك يأ افصل.3

.تريوبكملا في نظاملا حةللو تةبثلما يرماسلما بفك قم.4
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.المعدني يكلهلا من التهازبا وقم نظاملا حةلو فعار.5

نظاملا حةلو مخطط

.تريوبكملاب نظاملا حةلو مخطط يةلاتلا ةرالصو ضتعر

34



صلمو.1  PSU

حةومر صلمو.2  PSU

اللمس حةلو صلمو.3

الطاقة رز حةلو صلمو.4

صلمو.5  SATA HDD

طاقة صلمو.6  SATA HDD

طاقة صلمو.7  SATA ODD

حةومر صلمو.8  CPU

صلمو.9  SATA ODD

صلمو.10  LVDS

طاقة صلمو.11  CPU 12 لتفو

المعالج بسقم.12

ةالذاكر صلمو.13  (SODIMM صلمو  B)

ةالذاكر صلمو.14  (SODIMM صلمو  A)

تطفللا شافتكا داةأ تاحفم صلمو.15

بسقم.16  Mini-PCI

الداخلي تالصو بركم صلمو.17

ةالمصغر يةالخلو يةبطارلا صلمو.18

لالمحو حةلو صلمو.19

نظاملا حةلو يبكرت

.تريوبكملا في نظاملا حةلو ضع.1
.القاعدة حةلو في نظاملا حةلو يتبثتل يرماسلما بطار.2
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:يبكرتب قم.3
a(يارتلاب مدادالا حدةو حةومر
b(لالمحو حةلو
c(اجخرالا/دخالالا حةلو عدر
d(يارتلاب مدادالا حدةو
e(يارالحر تتشلما عةمجمو
f(تةباثلا اصقرالأ كمحر

g(يةئوضلا اصقرالأ كمحر
h(ةالذاكر
i(نظاملا حةلو عدر
j(يتبثت حامل VESA

k(الخلفي الغطاء
l(حامل VESA

.سمق في دةارالو اءاتجرالا بعتا سمق في دةارالو اءاتجرالا بعتا.4

روالمر صلةو عداداتا

.اًيلاح تخدمةسم رومر) كلمات (كلمة يأ محوو هذه روالمر كلمات اتيزم يلطعت وأ ينكتمب PASSWORD روالمر صلةو متقو. عدادللا رومر كلمةو نظاملل رومر كلمة نظاملا امجبر مانأ اتيزم تضمنت

رومر كلمة محو  CMOS

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

حامل الةزبا قم.2  VESA، اج،خرالا/دخالالا حةللو اقيالو حاللو يار،تلاب مدادالا حدةو ي،ارالحر تتشلما عةمجمو الصلب، صالقر كمحر ية،ئوضلا اصقرالأ كمحر ة،الذاكر نظام،لا حةللو اقيالو حاللو الخلفي، الغطاء  
يارتلاب مدادالا حدةو حةومر ل،المحو حةلو .

سن من روالمر صلةو الةزبا قم. نظاملا حةلو على دةجوالمو روالمر صلةو حدد.3  PASSWORD.

بسقبم روالمر صلةو يلصوتب قم.4  CMOS_CLEAR.

صليالأ هاعضوم في روالمر صلةو يبكرت عدأ. انثو 4-3 تظرنا.5 .

2 ةالخطو في لتهازأ التي ناتالمكو يبكرتب قم.6 .

تريوبكملا يلغشتب قم. هربيكلا يارتلا خذبمأ ىخرالأ ةجهزالأو تريوبكملا جهاز يلصوتب قم.7 .

روالمر كلمة يلطعت

.اًيلاح تخدمةسم رومر) كلمات (كلمة يأ يلطعتب روالمر كلمة صلةو متقو. عدادالا رومر كلمةو نظاملا رومر كلمة نظاملا امجبر مانأ اتيزم تضمنت

 :ملاحظة
.يةسنلما روالمر كلمة يلطعتل يةلاتلا اتالخطو تخدامسا اًيضأ نككيم

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

:الةزبا قم.2
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a(حامل VESA
b(الخلفي الغطاء
c(يتبثت حامل VESA
d(نظاملا حةللو اقيالو حاللو
e(ةالذاكر
f(يةئوضلا اصقرالأ كمحر

g(الصلب صالقر كمحر
h(يارالحر تتشلما عةمجمو
i(يارتلاب مدادالا حدةو
j(اجخرالا/دخالالا حةللو اقيالو حاللو

k(لالمحو حةلو
l(يارتلاب مدادالا حدةو حةومر

.نظاملا حةلو على PSWD صلةو تحديدب قم.3

.نظاملا حةلو من PSWD صلةو الةزبا قم.4

 :ملاحظة
.صلةالو تخدامسا نبدو يدهتملاب تريوبكملا ميقو حتى) هامحو تم التي (يةلالحا روالمر كلمات يلطعت يتم لإ

.2 ةالخطو في لتهازأ التي ناتالمكو يبكرتب قم.5

 :ملاحظة
.يدهتملا فيها يتم التي يةلاتلا ةالمر في الجديدة روالمر) كلمات (كلمة يلطعتب نظاملا ميقو تة،بثلما PSWD صلةو اسطةبو جديدة بطض وأ/و نظام رومر كلمة ينيعت يتسن ذاا

.تريوبكملا يلغشتب وقم هربيكلا يارتلا نفذبم تريوبكملا صل.6

.هربيكلا يارتلا نفذم من يارتلا بلك افصلو تريوبكملا يلغشت قفوأ.7

.2 ةالخطو ركر.8

.نظاملا حةلو على PSWD صلةو يبكرت عدأ.9

.8 ةالخطو في لتهازأ التي ناتالمكو يبكرتب قم.10

.تريوبكملا داخل العمل بعد سمق في دةارالو اءاتجرالا بعتا.11

.تريوبكملا يلغشتب قم.12

.عدادوالا نظاملا رومر كلمة انظر. جديدة بطض وأ نظام رومر كلمة ينيعتب وقم نظام،لا بطض لىا اذهب.13

شاشةلا حةلو الةزا

.تريوبكملا داخل العمل بلق في دةارالو اءاتجرالا بعتا.1

:الةزبا قم.2
a(حامل VESA
b(الخلفي الغطاء
c(يتبثت حامل VESA
d(نظاملا حةللو اقيالو حاللو
e(اجخرالا/دخالالا حةللو اقيالو حاللو
f(يةكلسلالا يةللمحا بكةشلا بطاقة) WLAN(
g(يةئوضلا اصقرالأ كمحر
h(تةباثلا اصقرالأ كمحر
i(تطفللا شافتكا داةأ تاحفم
j(يلغشتلا رز حةلو

k(لالمحو حةلو
l(يارتلاب مدادالا حدةو حةومر

m(يارتلاب مدادالا حدةو
n(يارالحر تتشلما عةمجمو
o(المعالج حةومر
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p(تالصو اتبركم
q(ائيهولا حدةو
r(نظاملا حةلو

 :ملاحظة
.يفةظن فةغر ئةيب في شاشةلا حةلو فك بغيني

.القاعدة حةلو افحو لحو ياتئاوه وأ بلاتك يأ الةزبا قم. صلالمو من افصلهو للداخل المزلإج على بالضغط LVDS بلك الةزبا قم.3

.سطوالأ طارالا جخار لىا يكلهلا فعار. سطوالأ طارالا في يكلهلل تةبثلما يرماسلما الةزبا قم.4

.شاشةلا حةلو في دةجوالمو صلاتبالمو تصقللما يطشرلا الةزبا قم.5
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.اللمس شاشة حةلو بلاتك افصلو صلالمو يجلازم فعار.6

.سطوالأ طارالا من التهازبا وقم شاشةلا حةلو فعار.7
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.شاشةلا حةلو من شاشةلا املحو الةزبا وقم شاشة،لا حةلو في شاشةلا امللحو تةبثلما يرماسلما الةزبا قم.8
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شاشةلا حةلو يبكرت

.شاشةلا حةبلو شاشةلا امللحو تةبثلما يرماسلما بطر حكمأ.1
.سطوالأ طارالا قفو شاشةلا عةمجمو اةبمحاز قم.2
.شاشةلا حةلو في دةجوالمو صلاتبالمو اللمس شاشة حةلو بلاتك يعجم يلصوتب قم.3
.شاشةلا حةلو في دةجوالمو صلاتبالمو تصقللما يطشرلا يتبثتب قم.4
.سطوالأ طارالا في يكلهلا يتبثتل يرماسلما بطارو شاشةلا حةلو قفو يهساشلا اةبمحاز قم.5
.سطوالأ طارالا في يكلهلل تةبثلما يرماسلما يبكرت عدأ.6
 .القاعدة حةلو افحو لحو خرأ ائيهو وأ بلاتك يأ يلصوتب وقم صلبالمو LVDS بلك صل.7
:يبكرتب قم.8

a(نظاملا حةلو
b(ائيهولا حدةو
c(تالصو اتبركم
d(المعالج حةومر
e(يارالحر تتشلما عةمجمو
f(يارتلاب مدادالا حدةو

g(يارتلاب مدادالا حدةو حةومر
h(لالمحو حةلو
i(يلغشتلا رز حةلو
j(تطفللا شافتكا داةأ تاحفم
k(تةباثلا اصقرالأ كمحر
l(يةئوضلا اصقرالأ كمحر

m(يةكلسلالا يةللمحا بكةشلا بطاقة) WLAN(
n(اجخرالا/دخالالا حةللو اقيالو حاللو
o(نظاملا حةللو اقيالو حاللو
p(يتبثت حامل VESA
q(الخلفي الغطاء
r(حامل VESA

.تريوبكملا داخل العمل بعد في دةارالو اءاتجرالا بعتا.9

ائيهولا حداتو الةزا

.تريوبكملا داخل العمل بلق سمق في دةارالو اءاتجرالا بعتا.1
:الةزبا قم.2

a(حامل VESA
b(الخلفي الغطاء
c(يتبثت حامل VESA
d(نظاملا حةلو عدر
e(اجخرالا/دخالالا حةلو عدر
f(بطاقة WLAN
g(يةئوضلا اصقرالأ كمحر
h(تةباثلا اصقرالأ كمحر
i(تطفللا شافتكا داةأ تاحفم
j(الطاقة رز حةلو

k(لالمحو حةلو
l(المعالج حةومر

m(يارتلاب مدادالا حدةو
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n(يارالحر تتشلما عةمجمو
o(يارتلاب مدادالا حدةو حةومر
p(نظاملا حةلو

.التهازبا وقم ائيهولا حدةو فعار. تريوبكملا افحو لحو من ائيهولا بلك جخرأ. يكلهلا في ائيهولا حدةلو تةبثلما يرماسلما الةزبا قم.3

ائيهولا حداتو يبكرت

.يكلهلا على ائيهولا حدةو ضع.1

يكلهلاب ائيهولا حدةو يتبثتل يرماسلما بطار. تريوبكملا افحو لحو ائيهولا بلك لف.2

:يبكرتب قم.3
a(نظاملا حةلو
b(يارتلاب مدادالا حدةو حةومر
c(يارالحر تتشلما عةمجمو
d(يارتلاب مدادالا حدةو
e(المعالج حةومر
f(لالمحو حةلو
g(يلغشتلا رز حةلو
h(تطفللا شافتكا داةأ تاحفم
i(تةباثلا اصقرالأ كمحر
j(يةئوضلا اصقرالأ كمحر

k(بطاقة WLAN
l(اجخرالا/دخالالا حةلو عدر

m(نظاملا حةلو عدر
n(يتبثت حامل VESA
o(الخلفي الغطاء
p(حامل VESA

.سمق في دةارالو اءاتجرالا بعتا سمق في دةارالو اءاتجرالا بعتا.4

ايرمكالا الةزا
.تريوبكملا داخل العمل بلق في دةارالو اءاتجرالا بعتا.1

:الةزبا قم.2
a(حامل VESA
b(الخلفي الغطاء
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c(يتبثت حامل VESA
d(اللمس شاشة حةلو
e(نظاملا حةللو اقيالو حاللو
f(اجخرالا/دخالالا حةللو اقيالو حاللو
g(يةكلسلالا يةللمحا بكةشلا بطاقة) WLAN(
h(يةئوضلا اصقرالأ كمحر
i(تةباثلا اصقرالأ كمحر
j(تطفللا شافتكا داةأ تاحفم
k(الطاقة رز حةلو
l(لالمحو حةلو

m(المعالج حةومر
n(يارتلاب مدادالا حدةو
o(يارالحر تتشلما عةمجمو
p(يارتلاب مدادالا حدةو حةومر
q(نظاملا حةلو
r(شاشةلا حةلو

.شاشةلا حةلو من ايرمكالا حدةو الةزبا قم. شاشةلا حةلو في ايرمكالل تةبثلما يرماسلما الةزبا قم. ايرمكالا حدةو في دجوالمو صلالمو من ايرمكالا بلك افصل.3

ايرمكالا يبكرت
.شاشةلا حةلو في به الخاصة تحةفلا في ايرمكالا حدةو اةبمحاز قم.1

.شاشةلا حةلو في ايرمكالا حدةلو تةبثلما يرماسلما بطار.2

.صلبالمو ايرمكالا كابل يلصوتب قم.3

:يبكرتب قم.4
a(شاشةلا حةلو
b(نظاملا حةلو
c(يارتلاب مدادالا حدةو حةومر
d(يارالحر تتشلما عةمجمو
e(يارتلاب مدادالا حدةو
f(المعالج حةومر
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g(لالمحو حةلو
h(يلغشتلا رز حةلو
i(تطفللا شافتكا داةأ تاحفم
j(تةباثلا اصقرالأ كمحر

k(يةئوضلا اصقرالأ كمحر
l(يةكلسلالا يةللمحا بكةشلا بطاقة) WLAN(

m(اجخرالا/دخالالا حةللو اقيالو حاللو
n(نظاملا حةللو اقيالو حاللو
o(اللمس شاشة حةلو
p(يتبثت حامل VESA
q(الخلفي الغطاء
r(حامل VESA

.تريوبكملا داخل العمل بعد في دةارالو اءاتجرالا بعتا.5
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3
نظاملا عدادا
:نككيم نظام،لا بطض من. BIOS ىتوسم اتيارخ تحديدو تريوبكملا ناتمكو في تحكملا يةنكاما نظاملا بطض لك يحتي

التهازا وأ ناتالمكو ضافةا بعد NVRAM بطض يريغتب قم•

نظاملا ناتمكو ينتكو ضعر•

تكاملةلما ةجهزالأ يلطعت وأ ينكتم•

الطاقة ةدارا باتتعو داءالأ ينيعت•

تريوبكملا مانأ ةدارا•

يدهتملا سللست
 الذاتي يلغشتلا بارتخا ناءثأ). تةباثلا اصقرالأ كمحر وأ يةئوضلا اصقرالأ كمحر: ثاللما يلبس على (محدد جهاز لىا ةباشرم يدهتملاب ميقوو نظاملا بلق من المحدد يدهتملا جهاز يبترت زتجاو يةنكاما يدهتملا سللست لك يحتي
)POST(، شعار رهوظ ندع Dell، نككيم:

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

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

:هي يدهتملا قائمة اتيارخ. يصخشتلا يارخ ًانمضتم نهم يدهتملا نككيم الذي هازلجا ولىالأ يدهتملا قائمة ضتعر

)هفرتو حالة في (الةزللا القابلة اصقرالأ كمحر•

STXXXX اصقرالأ كمحر•

 :ملاحظة
.SATA اصقرأ كمحر رقم لىا XXX يرشي

يةئوضلا اصقرالأ كمحر•

يصاتخشتلا•

 :ملاحظة
.ePSA يصاتخشت شاشة ضعر يتمس يصات،خشتلا يارتخا ندع

.نظاملا بطض شاشة لىا لصوبالو الخاص يارلخا يدهتملا سللست اًيضأ ضيعر

Navigation Keys
The following table displays the system setup navigation keys.

 :ملاحظة
For most of the system setup options, changes that you make are recorded but do not take effect until you re-start the 

system.

Navigation Keys. 1 لجدو

KeysNavigation

Up arrowMoves to the previous field.

Down arrowMoves to the next field.
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KeysNavigation

>Enter<Allows you to select a value in the selected field (if applicable) or follow the link in the field.

SpacebarExpands or collapses a drop‐down list, if applicable.

>Tab<Moves to the next focus area.

 :ملاحظة
For the standard graphics browser only.

>Esc<Moves to the previous page till you view the main screen. Pressing <Esc> in the main screen 
displays a message that prompts you to save any unsaved changes and restarts the system.

>F1<Displays the System Setup help file.

بطض — نظاملا بطض اتيارخ  BIOS
 :ملاحظة

support.dell.com من BIOS من صدارا حدثأ يتبثتو يلنزت تابعةم بلق

عام. 2 لجدو

صفالويارلخا

:يةلاتلا ماتالمعلو ضتعرنظاملا ماتمعلو

 ,يةكللما مزرو, صلالأ مزرو, الخدمة مزرو ،BIOS صدارا ضتعر—  نظاملا ماتمعلو•
.يعةسرلا الخدمة دكوو ,يعنصتلا تاريخو, يةكللما تاريخو

اتنوق ضعوو ة،الذاكر عةوسر تاحة،لما ةالذاكرو تة،بثلما ةالذاكر ضتعر—  ةالذاكر ماتمعلو•  
.DIMM B حجمو DIMM A حجمو ة،الذاكر يةنقتو ة،الذاكر

.SLOT1 ضتعر—  PCI ماتمعلو•
ية،لالحا ساعةلاو المعالج، فمعرو ب،القلو عددو المعالج، عنو ضتعر—  المعالج ماتمعلو•  

 قتالمؤ ينتخزلا ةذاكرو ساعة،لا عةسرل قصىالأ الحدو ساعة،لا عةسرل دنىالأ الحدو عة،سرلاو
 HTو للمعالج، ثالثلا ىتوسلما من قتالمؤ ينتخزلا ةذاكرو للمعالج، ثانيلا ىتوسلما من

Capable بت 64 ذات يةنقتلاو.
 ،LOM MAC اننوعو ،SATA-1و ،SATA-0 ضتعر—  هازلجا ماتمعلو•

 ،Wi-Fi جهازو دم،المو في تحكملا حدةوو ت،الصو في تحكملا حدةوو يديو،فلا ماتمعلوو
.Bluetooth جهاز و ي،الخلو هازلجاو

 :ملاحظة
 ةالذاكر "من قلأ تكون" تاحةلما ةالذاكر "نفا نظام،لا تخدامسلإ يصهصتخ يتم الذي ةالذاكر حجم ببسب
.تاحةلما ةالذاكر تخدامسا على ةقادر تكون لإ قد يلغشتلا نظمةأ بعض نأ لإحظ". تةبثلما

يلغشت نظام عن بحثلا محاولة ندع ةجهزالأ عن BIOS خلاله من بحثي الذي يبترتلا القائمة هذه تحدديدهتملا سللست  
 على دةجوالمو يارتخالا خانات تخدامساب القائمة من تحديدها لغاءا وأ يدهتملا ةجهزأ تحديد اًيضأ يمكن. يدههتمل

.سريلأا الجانب

ةيرغصلا اصقرالأ كمحر•
•Internal HDD
USB ينتخز جهاز•
CD/DVD/CD-RW اصقرأ كمحر•
•Onboard NIC )معطلة تبكلما سطح نة،ّكمم المحمولة ةجهزالأ(

Boot List Option•قديم
•UEFI
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.رالفو على قتالوو تاريخلا على هااؤجرا يتم التي اتيريغتلا يسرت. نظانلا قتوو تاريخ في يارلخا هذا تحكميقتالو/تاريخلا

•MM /DD /YY
•HH: MM: SS: A/P

يارتلا مهايئ ماتمعلوو العامة، الحالةو شحن،لا حالةو شحن،لا بةسنب بةمصحو اًيموسر يةبطار كل صتعريةبطارلا ماتمعلو  
.ددترلما

نظاملا ئةيته. 3 لجدو

صفالويارلخا

Integrated NICتحكم حدةو في يارلخا هذا تحكمي LAN نةمضلما.

.يلغشتلا نظام علىأ ةظاهر يرغو قفةتوم يةلخالدا LAN بكةش — عطلُم•
.معطلة يةلخالدا LAN بكةش — مكنُم•
•w/PXE اًيضارتفا محددة (نةكمُم — (بكةش LAN نةكمُم يةلخالدا) يدهتم مع PXE.(
•w/ImageServer بكةش — مكنُم LAN يدهتم مع (نةكمُم يةلخالدا ImageServer.(

.SATA تةباثلا اصقرالأ كمحر في تحكملل المدمجة حدةبالو الخاص يلغشتلا ضعو ئةيتهب يارلخا هذا ميقوSATA اصقرأ كمحر يلغشت

.يةفمخ SATA تحكم حداتو تكون — عطلُم•
•ATA  —ئةيته يتم SATA ضعلو ATA.
•AHCI )ئةيته يتم) — اًيضارتفا تحديدها يتم SATA لـ AHCI.
).Intel من يعةسرلا تعادةسالا يةنقت( RAID ضعو لدعم ئةيمه—  RAID يلغشت•

.نةكمُم اتيارلخا هذه تكون ا،ًيضارتفا. حةاللو على دةجومو عديدة ةجهزأ ينكتم وأ يلطعت يةنكاما يارلخا هذا لك يحتياصقرالأ كاتمحر

•SATA-0
•SATA-1

 اصفاتمو من اًءجز يةنقتلا هذه برتعت. نظاملا يلغشت بدء ناءثأ عنها بلاغالا يتم المدمجة كاتللمحر تةباثلا اصقرالأ كمحر خطاءأ كانت ذاا فيما الحقل هذا تحكميSMART يرتقار عدادا
SMART )بلاغالا يةنقتو يةتالذا بةقارلما يللتح.(

.اًيضارتفا يارلخا هذا يلطعت يتم-  SMART يرتقار عدادا ينكتم•

 ،HDD (سعةلا ةيربك USB ينتخز ةجهزأ من عنو يأ يدهتمب نظاملل سمحي يدهتملا دعم ينكتم حالة في. المدمجة USB تحكم حدةو يةئتهب الحقل هذا ميقوUSB ئةيته
).نالمر صالقر ة،الذاكر تاحفم
.يلغشتلا نظامل اًتاحمو ًانكمم يكون نفذلما بهذا فقالمر هازلجا نفا ،USB نفذم ينكتم حالة في
.نفذلما بهذا تصلم جهاز يأ شاهدةم يلغشتلا نظامل يمكن لإ ،USB نفذم يلطعت حالة في

يدهتملا دعم ينكتم•
يةماملأا USB نافذم ينكتم•
الخلفي نائيثلا USB نفذم ينكتم•
يةفللخا يةثلاثلا USB نافذم ينكتم•

.حةاللو على دةجوالمو العديدة ةجهزالأ يلطعت وأ ينكتم لك يحتتعةنوتلما ةجهزالأ

فونويكرلما يلطعت/ينكتم•
ايرمكالا يلطعت/ينكتم•
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سائطالو بطاقة يلطعت/ينكتم•

مانالأ. 4 لجدو

صفالويارلخا

Admin Passwordلوسؤلما رومر كلمة حذف وأ ير،يغت وأ ين،يعت يةنكاماب الحقل هذا لك سمحي) admin) (رومر كلمة لك يحتت). بطضلا رومر كلمة ًايانحأ عليها طلقُي  
.عديدة مانأ اتيزم لوسؤلما

.اًيضارتفا عدادهاا يتم رومر كلمة يضم لإ اصقرالأ كمحر

القديمة روالمر كلمة دخلأ•
الجديدة روالمر كلمة دخلأ•
الجديدة روالمر كلمة يدكأتب قم•

.روالمر كلمة يلصافت دخالا بعد افقمو قفو انقر

System Passwordيةسيئرلا روالمر كلمة اًبقسم عليها طلقُي كان (تريوبكملا رومر كلمة حذف وأ ير،يغت وأ ين،يعت يةنكاما لك يحتي.(
.اًيضارتفا عدادهاا يتم رومر كلمة يضم لإ اصقرالأ كمحر

القديمة روالمر كلمة دخلأ•
الجديدة روالمر كلمة دخلأ•
الجديدة روالمر كلمة يدكأتب قم•

.روالمر كلمة يلصافت دخالا بعد افقمو قفو انقر

روالمر كلمة على اتيريغتلا هذه يرثأت يسري). HDD (تريوبكملل الداخلي تةباثلا اصقرالأ كمحر في دةجوالمو روالمر كلمة حذف وأ ير،يغت وأ بط،ض لك يحتيالداخلي HDD-0 رومر كلمة  
.جاحنب رالفو على هذه
.اًيضارتفا عدادهاا يتم رومر كلمة يضم لإ اصقرالأ كمحر

القديمة روالمر كلمة دخلأ•
الجديدة روالمر كلمة دخلأ•
الجديدة روالمر كلمة يدكأتب قم•

.روالمر كلمة يلصافت دخالا بعد افقمو قفو انقر

.اًيضارتفا يارلخا هذا يلطعت يتم - يةالقو روالمر كلمة ينكتميةقو رومر كلمة

.نظاملاو لوسؤلما رومر لكلمات هالاخداب حسمولما فوالحر لعدد علىالأو دنىالأ الحد في الحقل هذا تحكميروالمر كلمة ئةيته

لوسؤلما رومر لكلمة دنىالأ الحد•
لوسؤلما رومر لكلمة قصىالأ الحد•
نظاملا رومر لكلمة دنىالأ الحد•
نظاملا رومر لكلمة قصىالأ الحد•

Password Bypassرومر كلمة امروأو نظاملا رومر كلمة زتجاو لك يحتي HDD نظاملا يلغشت عادةا ندع يةلخالدا.

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

 :ملاحظة
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 نظاملا

Password Changeلوسؤلما رومر كلمة ينيعت ندع بها اًحسموم تةباثلا اصقرالأ كمحرو نظاملا رومر كلمات في هااؤجرا يتم التي اتيريغتلا كانت ذاا ما تحديد يةنكاما يحتي.
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)اًيضارتفا تحديدها يتم (لوسؤلما يرغ رومر كلمة يريغتب سماحلا•

TPM Securityكانت ذاا ما في تحكملا يةنكاما يارلخا هذا لك يحتي Trusted Platform Module (TPM (يلغشتلا نظامل يةئرمو نةكمم نظاملا في دةجوالمو.
)اًيضارتفا تحديده يتم( TPM مانأ

 :ملاحظة
 على يارلخا هذا في هااؤجرا يتم التي اتيريغتلا يسرت. عدادالا نامجبرل يةضارتفالا القيم يلمتح حالة في سحلماو يط،شنتلا لغاءاو يط،شنتلا اتيارخ ثرتأت لإ
.رالفو

.TCM مانأ يلطعت وأ ينكتم يةنكاما لك يحتيTCM مانأ
)اًيضارتفا تحديده يتم( TCM مانأ

 :ملاحظة
 على يارلخا هذا في هااؤجرا يتم التي اتيريغتلا يسرت. عدادالا نامجبرل يةضارتفالا القيم يلمتح حالة في سحلماو يط،شنتلا لغاءاو يط،شنتلا اتيارخ ثرتأت لإ
.رالفو

Computrace حدةو صلةو يطشنت لغاءا وأ يطشنت يةنكاما الحقل هذا لك يحتي BIOS خدمة بـ الخاصة Computrace من Absolute Software. 

).اًيضارتفا تحديده يتم - (يطشنتلا لغاءا•
يلطعت•
يطشنت•

Chassis Intrusionيكلهلا لىا لالدخو ةيزم في الحقل هذا تحكمي.

يلطعت•
)اًيضارتفا تحديده يتم (ينكتم•
صامت يلغشت•

CPU XD Supportيلهطعت وأ للمعالج يلطعتلا يذفنت ضعو ينكتم لك يحتي.

)اًيضارتفا تحديده يتم( CPU XD دعم ينكتم•

تصارخالا يحتافم برع) Option Read Only Memory (OROM ينتكو شاشات لىا لصوالو ًانكمم كان ذاا ما تحديد يةنكاما لك يحتيOROM يحتافم حةلو لىا لصوالو  
 Intel Management Engine BIOS وأ) Intel RAID (CTRL+I لىا لصوالو عداداتالا هذه نعتم. يدهتملا ناءثأ

Extension (CTRL+P/F12.(

.تصارخالا يحتافم برع OROM ئةيته شاشات لىا لالدخو تخدمسملل يمكن) — اًيضارتفا تحديده يتم (ينكتم•
 ديعو يد،هتملا بعد. تاليلا يدهتملا ندع تصارخالا يحتافم برع OROM ينتكو شاشات لىا لالدخو تخدمسملل يمكن — احدةو ةمر ينكتملا•

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

.لوسؤلما رومر كلمة ينكتم ندع بطضلا لىا لللدخو يارلخا يلطعت وأ ينكتم يةنكاما لك يحتيلوسؤلما عدادا قفل

)اًيضارتفا تحديده يتم (لوسؤلما بطض قفل ينكتم•

داءالأ. 5 لجدو

صفالويارلخا

.يةفاضالا بالقلو تخدامسا مع سنحتيس يقاتبطتلا بعض داءأ. عدمه من يةلمعلل نةكمم بالقلو يعجم كانت ذاا ما يحدداكزالمر تعددم الدعم

)اًيضارتفا تحديده يتم (الكل•
•1
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•2

Intel Speed Stepضعو ينكتم لك يحتي Intel SpeedStep يلهطعت وأ للمعالج.

)اًيضارتفا تحديده يتم( Intel SpeedStep ينكتم•

.اضيترفالا المعالج سكون حالإت يلطعت وأ ينكتم لك يحتتC حالإت في تحكملا

)اًيضارتفا تحديده يتم( C حالإت•

Intel TurboBoostضعو ينكتم لك يحتي Intel TurboBoost يلهطعت وأ بالمعالج الخاص.

ىتوسم يادةز يةنكاما Intel TurboBoost يلغشت نامجبرل يحتت) — اًيضارتفا تحديده يتم( Intel TurboBoost ينكتم•  
.ياتموسرلا معالج وأ يةكزالمر المعالجة حدةو داءأ

.Hyperthread تحكم يلطعتو ينكتم يةنكاما ينمدختسملل اتيارلخا هذه يحتتHyperThread تحكم

)اًيضارتفا تحديده يتم( HyperThread تحكم•

.تةباثلا اصقرالأ كمحر حماية بطاقة يلطعت وأ ينكتم يةنكاما لك يحتيHDD حماية دعم
يلطعتلا/ينكتملا-  HDD حماية بطاقة

الطاقة ةدارا. 6 لجدو

صفالويارلخا

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

)اًيضارتفا تحديده يتم (يلغشتلا يقافا•
يلغشتلا•
ةيرخلأا شحنلا حالة•

 ).يةناث:يقةقد:ساعة (ياسيق ساعة 12 يقسنتب منالز على الحفاظ يتم. اًيئاقلت نظاملا يلغشت يتم نأ خلاله يدتر الذي ميولا من قتالو ينيعتب يارلخا هذا ميقوتلقائيلا يلغشتلا قتو
.A.M./P.M لحقو وفي قتالو في القيم تابةك اسطةبو يلغشتلا بدء منز يرغتي نأ يمكن

.اًيئاقلت نظاملا يلغشت يتم لن — عطلُم•
.علىبأ حددته الذي قتالو في ميو كل في نظاملا يلغشت يتم — ميو كل•
.علاهأ حددته الذي قتالو في الجمعة لىا يننثالا ميو من نظاملا يلغشت يتم — عبوسلأا يامأ•
.علاهأ حددته الذي قتالو في علاهأ المحددة يامالأ في نظاملا يلغشت يتم — يامالأ تحديد•

دةجومو تكن لم

 :ملاحظة
 في وأ يارتلا شدة في المفاجئ تفاعالار 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
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Fan Control Overrideنظاملا حةومر عةسر في تحكملل.

)محددة يرغ (حةوالمر في تحكملا زتجاو•

 :ملاحظة
.ىالقصو عتهاسرب حةوالمر تعمل نه،يكتم ندع

USB Wake Supportةجهزأ ينكتم يةنكاما يارلخا هذا لك يحتي USB تعدادسالا ضعو من تريوبكملا يهبنتل.

)اًيضارتفا تحديده يتم لإ( USB يهبنت ينكتم•

 حالة من يهبنتلا ثرتأي لإ. خاصة LAN ةشارا خلال من يطهشنت ندع يلغشتلا يقافا حالة من باءهركلاب تريوبكملا مدادا يةنكاما تريوبكملل يارلخا هذا يحتيLAN/WLAN على يهبنتلا
.ددترلما هربيكلا يارتلاب مدادالا بمصدر تريوبكملا يلصوت ندع فقط ةيزلما هذه تعمل. يلغشتلا نظام في نهيكتم يجبو بطضلا هذا اسطةبو تعدادسالا

.يةكلسلإ LAN وأ LAN من خاصة يهبنت اتشارا تلقىي ندماع نظاملا يلغشتب سمحت لإ) — اًيضارتفا تحديده يتم (معطل•
•LAN اتشارا اسطةبو نظاملا يلغشتب سمحت — فقط LAN نةيعم.
•WLAN اتشارا اسطةبو نظاملا يلغشتب سمحت - فقط WLAN نةيعم.
•LAN وأ WLAN  -اتشارا اسطةبو نظاملا يلغشتب سمحت LAN اتشارا وأ نةيعم LAN يةكلسلإ.

سكونلا ضعو لىا لالدخو حظر .يلغشتلا نظام ئةيب في) S3 حالة (سكونلا ضعو لىا لالدخو قفل يةنكاماب يارلخا هذا لك سمحي 

.اًيضارتفا يارلخا هذا يلطعت يتم) - S3 الحالة (سكونلا حظر•

يلغشتلا بدء ندع الذاتي بارتخالا كسلو. 7 لجدو

صفالويارلخا

Adapter Warningsنظاملا عدادا تحذير سائلر يلطعت وأ ينكتم لك يحتت) BIOS (نةيعم طاقة ئاتيامه تخدامسا ندع.

Numlock LEDةيزم ينكتمب اًحسموم كان ذاا ما تحدد NumLock نظاملا يدهتم ندع.

)اًيضارتفا( Numlock ينكتم•

.يدهتملا ندع عنها بلاغالا تم قد يحتافلما حةبلو تعلقةلما خطاءالأ كانت ذاا ما يحدديحتافلما حةلو خطاءأ

)اًيضارتفا تحديده يتم (يحتافلما حةلو خطاءأ بعتت ينكتم•

يلغشتلا بدء ندع الذاتي بارتخلال تصارخالا يحتافم  
)POST(

.BIOS يدهتم اتيارخ قائمة دخاللإ بةالمطلو يحتافلما ضغطات سللست شاشةلا تلك ضتعرو سالة،ر ضتعر لالدخو يلجست شاشة كانت ذاا ما يحدد

)اًيضارتفا تحديده يتم( F12 يدهتم اتيارخ قائمة ينكتم•

.افقتولا اتخطو من بعض زتجاو اسطةبو يدهتملا يةلعم يعسرت يارلخا هذال يمكنيعسرلا يدهتملا

عةسرلل دنىالأ الحد•
شامل•
تلقائي•

يةضارتفالا المحاكاة دعم. 8 لجدو

صفالويارلخا

Virtualizationيالظاهر هازلجا شاشة مكانبا كان ذاا ما يارلخا هذا يحدد) VMM (يةنقت تقدمها التي يةفاضالا ةجهزالأ مكاناتا تخدامسا Intel Virtualization.
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)اًيضارتفا تحديده يتم( Intel Virtualization يةنقت ينكتم•

 ®Intel يةنقت هافرتو التي يةفاضالا ةجهزالأ مكاناتا من تفادةسالا يقطر عن) VMM (اضيترفالا هازلجا شاشة يلطعت وأ ينكتم على يعملباشرلما اجخرالا/دخالللا VT يةنقت
Virtualization باشرلما اجخرالا/دخالللا.

)اًيضارتفا تحديده يتم (باشرلما I/O لـ Intel VT ينكتم•

 اسطةبو تاحةلما يةفاضالا ةجهزالأ ياتنكاما من تفادةسالا على ةقادر) MVMM (ياسهق يتم الذي يالظاهر هازلجا شاشة كانت ذاا ما يارلخا هذا يحددقثومو يذفنت
Intel Trusted Execution Technology .من كل ينكتم يجب TPM Virtualization Technology 

.ةيزلما هذه تخدامسلإ باشرلما اجخرالا/دخالللا Virtualization Technologyو

.اًيضارتفا يارلخا هذا يلطعت يتم - قثوالمو يذفنتلا•

اللاسلكي الاتصال. 9 لجدو

صفالويارلخا

.اللاسلكي الاتصال تاحفم اسطةبو به تحكملا يمكن الذي اللاسلكي هازلجا تاحفلما هذا يحدداللاسلكي الاتصال تاحفم

•WWAN
•WLAN
•Bluetooth

.يةلخالدا يةكلسلالا ةجهزالأ يلطعت/ينكتم يةنكاما يارلخا هذا لك يحتياللاسلكي هازلجا ينكتم

•WWAN
•WLAN
•Bluetooth

يانةصلا. 10 لجدو

صفالويارلخا

Service Tagتريوبكملاب الخاص الخدمة مزر ضتعر.

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 .سالةر يةلأ يلطعت لىا يةموسرلا بطاقاتلا بعض تاجتح SERR.

)اًيضارتفا تحديدها يتم( SERR سائلر ينكتم•

Image Server. 11 لجدو

صفالويارلخا

.الخادم اننوع عن ImageServer بحث يةفيك تحديدلبحثلا يقةطر

ثابت نتترنا لكوتووبر•
•DNS )اًيضارتفا تحديده يتم(
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 :ملاحظة
.ImageServer اسطةبو نّمكُم لىا نظاملا ئةيته عةالمجمو في دجوالمو تكاملةلما NIC حدةو تحكملا تاحفم ينيعت ندع فقط ًاملائم الحقل هذا يعد

 هو اضيترفالا IP اننوع. به بالإتصال يلمعلا نامجبر ميقو الذيو ImageServer بـ الخاص ثابتلا ساسيالأ) IP (نتترنالا لكوتووبر اننوع ضيعرImageServer بـ الخاص نتترنالا لكوتووبر
255.255.255.255.

 :ملاحظة
ندعو ImageServer اسطةبو نّمكُم لىا نظاملا ئةيته عةالمجمو في دجوالمو تكاملةلما NIC حدةو تحكملا تاحفم ينيعت ندع فقط ًاملائم الحقل هذا يعد  
.ثابتلا IP لىا بحثلا يقةطر ينيعت

 .06910 هو اضيترفالا IP نفذم. للاتصال يلمعلا اسطةبو تخدامهسا يتمس الذي ImageServer لـ ساسيالأ IP نفذم تحديد يةنكاما لك يحتيImageServer نفذم

 :ملاحظة
.ImageServer اسطةبو نّمكُم لىا نظاملا ئةيته عةالمجمو في دجوالمو تكاملةلما NIC حدةو تحكملا تاحفم ينيعت ندع فقط ًاملائم الحقل هذا يعد

).IP (نتترنالا لكوتووبر اننوع على يلمعلا لحصو يةفيك يحدديلمعلاب الخاص DHCP يةعرفلا بكةشلا ناعق لكوتووبر

ثابت نتترنا لكوتووبر•
•DHCP )اًيضارتفا تحديده يتم(

 :ملاحظة
.ImageServer اسطةبو نّمكُم لىا نظاملا ئةيته عةالمجمو في دجوالمو تكاملةلما NIC حدةو تحكملا تاحفم ينيعت ندع فقط ًاملائم الحقل هذا يعد

.255.255.255.255 هو اضيترفالا IP اننوع. يلمعلاب الخاص ثابتلا IP اننوع ضيعريلمعلاب الخاص IP لكوتووبر

 :ملاحظة
ندعو ImageServer اسطةبو نّمكُم لىا نظاملا ئةيته عةالمجمو في دجوالمو تكاملةلما NIC حدةو تحكملا تاحفم ينيعت ندع فقط ًاملائم الحقل هذا يعد  
.ثابت نتترنا لكوتووبر لىا يلمعلاب الخاص DHCP يةعرفلا بكةشلا ناعق لكوتووبر ينيعت

.255.255.255.255 هو اضيترفالا بطضلا. يلمعلل يةعرفلا بكةشلا ناعق ضيعريلمعلاب الخاص SubnetMask لكوتووبر

 :ملاحظة
ندعو ImageServer اسطةبو نّمكُم لىا نظاملا ئةيته عةالمجمو في دجوالمو تكاملةلما NIC حدةو تحكملا تاحفم ينيعت ندع فقط ًاملائم الحقل هذا يعد  
.ثابت نتترنا لكوتووبر لىا يلمعلاب الخاص DHCP يةعرفلا بكةشلا ناعق لكوتووبر ينيعت

.255.255.255.255 هو اضيترفالا بطضلا. يلمعلاب الخاص ابةبولل IP اننوع يحدديلمعلا ةبارع

 :ملاحظة
ندعو ImageServer اسطةبو نّمكُم لىا نظاملا ئةيته عةالمجمو في دجوالمو تكاملةلما NIC حدةو تحكملا تاحفم ينيعت ندع فقط ًاملائم الحقل هذا يعد  
.ثابت نتترنا لكوتووبر لىا يلمعلاب الخاص DHCP يةعرفلا بكةشلا ناعق لكوتووبر ينيعت

.يصخرتلل يةلالحا الحالة ضيعريصخرتلا حالة

نظاملا سجلات. 12 لجدو

صفالويارلخا

.جلسلا سحبم لك سماحلاو نظاملا حداثأ سجل ضلعرBIOS حداثأ

جلسلا سحم•

53



لـ (نظاملا عدادا اتيارخ  Windows 8 فقطy)
 :ملاحظة

support.dell.com من BIOS من صدارا حدثأ يتبثتو يلنزت تابعةم بلق

عام. 13 لجدو

صفالويارلخا

:يةلاتلا ماتالمعلو ضتعرنظاملا ماتمعلو

 ,يةكللما مزرو, صلالأ مزرو, الخدمة مزرو ،BIOS صدارا ضتعر—  نظاملا ماتمعلو•
.يعةسرلا الخدمة دكوو ,يعنصتلا تاريخو, يةكللما تاريخو

اتنوق ضعوو ة،الذاكر عةوسر تاحة،لما ةالذاكرو تة،بثلما ةالذاكر ضتعر—  ةالذاكر ماتمعلو•  
.DIMM B حجمو DIMM A حجمو ة،الذاكر يةنقتو ة،الذاكر

.SLOT1 ضتعر—  PCI ماتمعلو•
ية،لالحا ساعةلاو المعالج، فمعرو ب،القلو عددو المعالج، عنو ضتعر—  المعالج ماتمعلو•  

 قتالمؤ ينتخزلا ةذاكرو ساعة،لا عةسرل قصىالأ الحدو ساعة،لا عةسرل دنىالأ الحدو عة،سرلاو
 HTو للمعالج، ثالثلا ىتوسلما من قتالمؤ ينتخزلا ةذاكرو للمعالج، ثانيلا ىتوسلما من

Capable بت 64 ذات يةنقتلاو.
 ،LOM MAC اننوعو ،SATA-1و ،SATA-0 ضتعر—  هازلجا ماتمعلو•

 ،Wi-Fi جهازو دم،المو في تحكملا حدةوو ت،الصو في تحكملا حدةوو يديو،فلا ماتمعلوو
.Bluetooth جهاز و ي،الخلو هازلجاو

 :ملاحظة
 ةالذاكر "من قلأ تكون" تاحةلما ةالذاكر "نفا نظام،لا تخدامسلإ يصهصتخ يتم الذي ةالذاكر حجم ببسب
.تاحةلما ةالذاكر تخدامسا على ةقادر تكون لإ قد يلغشتلا نظمةأ بعض نأ لإحظ". تةبثلما

يلغشت نظام عن بحثلا محاولة ندع ةجهزالأ عن BIOS خلاله من بحثي الذي يبترتلا القائمة هذه تحدديدهتملا سللست  
 على دةجوالمو يارتخالا خانات تخدامساب القائمة من تحديدها لغاءا وأ يدهتملا ةجهزأ تحديد اًيضأ يمكن. يدههتمل

.سريلأا الجانب

ةيرغصلا اصقرالأ كمحر•
•UEFI: HDD
•HDD قديم
•Onboard NIC(IPV
USB ينتخز جهاز•
•Onboard NIC(IPV6
CD/DVD/CD-RW اصقرأ كمحر•
•Onboard NIC )معطلة تبكلما سطح نة،ّكمم المحمولة ةجهزالأ(

Boot List Option•قديم
•UEFI

القديم يارخلل ROM ينكتمتقدمةلما يدهتملا اتيارخ

.رالفو على قتالوو تاريخلا على هااؤجرا يتم التي اتيريغتلا يسرت. نظانلا قتوو تاريخ في يارلخا هذا تحكميقتالو/تاريخلا

•MM /DD /YY
•HH: MM: SS: A/P
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نظاملا ئةيته. 14 لجدو

صفالويارلخا

Integrated NICتحكم حدةو في يارلخا هذا تحكمي LAN نةمضلما.

.يلغشتلا نظام علىأ ةظاهر يرغو قفةتوم يةلخالدا LAN بكةش — عطلُم•
.معطلة يةلخالدا LAN بكةش — مكنُم•
•w/PXE اًيضارتفا محددة (نةكمُم — (بكةش LAN نةكمُم يةلخالدا) يدهتم مع PXE.(
•w/ImageServer بكةش — مكنُم LAN يدهتم مع (نةكمُم يةلخالدا ImageServer.(

.SATA تةباثلا اصقرالأ كمحر في تحكملل المدمجة حدةبالو الخاص يلغشتلا ضعو ئةيتهب يارلخا هذا ميقوSATA اصقرأ كمحر يلغشت

.يةفمخ SATA تحكم حداتو تكون — عطلُم•
•ATA  —ئةيته يتم SATA ضعلو ATA.
•AHCI )ئةيته يتم) — اًيضارتفا تحديدها يتم SATA لـ AHCI.

.نةكمُم اتيارلخا هذه تكون ا،ًيضارتفا. حةاللو على دةجومو عديدة ةجهزأ ينكتم وأ يلطعت يةنكاما يارلخا هذا لك يحتياصقرالأ كاتمحر

•SATA-0
•SATA-1

 اصفاتمو من اًءجز يةنقتلا هذه برتعت. نظاملا يلغشت بدء ناءثأ عنها بلاغالا يتم المدمجة كاتللمحر تةباثلا اصقرالأ كمحر خطاءأ كانت ذاا فيما الحقل هذا تحكميSMART يرتقار عدادا
SMART )بلاغالا يةنقتو يةتالذا بةقارلما يللتح.(

.اًيضارتفا يارلخا هذا يلطعت يتم-  SMART يرتقار عدادا ينكتم•

 ،HDD (سعةلا ةيربك USB ينتخز ةجهزأ من عنو يأ يدهتمب نظاملل سمحي يدهتملا دعم ينكتم حالة في. المدمجة USB تحكم حدةو يةئتهب الحقل هذا ميقوUSB ئةيته
).نالمر صالقر ة،الذاكر تاحفم
.يلغشتلا نظامل اًتاحمو ًانكمم يكون نفذلما بهذا فقالمر هازلجا نفا ،USB نفذم ينكتم حالة في
.نفذلما بهذا تصلم جهاز يأ شاهدةم يلغشتلا نظامل يمكن لإ ،USB نفذم يلطعت حالة في

يدهتملا دعم ينكتم•
يةفللخا/يةئانثلا USB 3.0 نافذم ينكتم•
)2x2.0 (يةفللخا يةعابرلا USB 2.0 نافذم تمكن•

..تالصو ينكتمب الحقل لك سمحيتالصو
تالصو ينكتم

.حةاللو على دةجوالمو العديدة ةجهزالأ يلطعت وأ ينكتم لك يحتتعةنوتلما ةجهزالأ

فونويكرلما يلطعت/ينكتم•
ايرمكالا يلطعت/ينكتم•
سائطالو بطاقة يلطعت/ينكتم•

مانالأ. 15 لجدو

صفالويارلخا

Admin Passwordلوسؤلما رومر كلمة حذف وأ ير،يغت وأ ين،يعت يةنكاماب الحقل هذا لك سمحي) admin) (رومر كلمة لك يحتت). بطضلا رومر كلمة ًايانحأ عليها طلقُي  
.عديدة مانأ اتيزم لوسؤلما

.اًيضارتفا عدادهاا يتم رومر كلمة يضم لإ اصقرالأ كمحر

القديمة روالمر كلمة دخلأ•
الجديدة روالمر كلمة دخلأ•
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الجديدة روالمر كلمة يدكأتب قم•

.روالمر كلمة يلصافت دخالا بعد افقمو قفو انقر

System Passwordيةسيئرلا روالمر كلمة اًبقسم عليها طلقُي كان (تريوبكملا رومر كلمة حذف وأ ير،يغت وأ ين،يعت يةنكاما لك يحتي.(
.اًيضارتفا عدادهاا يتم رومر كلمة يضم لإ اصقرالأ كمحر

القديمة روالمر كلمة دخلأ•
الجديدة روالمر كلمة دخلأ•
الجديدة روالمر كلمة يدكأتب قم•

.روالمر كلمة يلصافت دخالا بعد افقمو قفو انقر

روالمر كلمة على اتيريغتلا هذه يرثأت يسري). HDD (تريوبكملل الداخلي تةباثلا اصقرالأ كمحر في دةجوالمو روالمر كلمة حذف وأ ير،يغت وأ بط،ض لك يحتيالداخلي HDD-0 رومر كلمة  
.جاحنب رالفو على هذه
.اًيضارتفا عدادهاا يتم رومر كلمة يضم لإ اصقرالأ كمحر

القديمة روالمر كلمة دخلأ•
الجديدة روالمر كلمة دخلأ•
الجديدة روالمر كلمة يدكأتب قم•

.روالمر كلمة يلصافت دخالا بعد افقمو قفو انقر

.اًيضارتفا يارلخا هذا يلطعت يتم - يةالقو روالمر كلمة ينكتميةقو رومر كلمة

.نظاملاو لوسؤلما رومر لكلمات هالاخداب حسمولما فوالحر لعدد علىالأو دنىالأ الحد في الحقل هذا تحكميروالمر كلمة ئةيته

لوسؤلما رومر لكلمة دنىالأ الحد•
لوسؤلما رومر لكلمة قصىالأ الحد•
نظاملا رومر لكلمة دنىالأ الحد•
نظاملا رومر لكلمة قصىالأ الحد•

Password Bypassرومر كلمة امروأو نظاملا رومر كلمة زتجاو لك يحتي HDD نظاملا يلغشت عادةا ندع يةلخالدا.

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

 :ملاحظة
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 نظاملا

Password Changeلوسؤلما رومر كلمة ينيعت ندع بها اًحسموم تةباثلا اصقرالأ كمحرو نظاملا رومر كلمات في هااؤجرا يتم التي اتيريغتلا كانت ذاا ما تحديد يةنكاما يحتي.

)اًيضارتفا تحديدها يتم (لوسؤلما يرغ رومر كلمة يريغتب سماحلا•

TPM Securityكانت ذاا ما في تحكملا يةنكاما يارلخا هذا لك يحتي Trusted Platform Module (TPM (يلغشتلا نظامل يةئرمو نةكمم نظاملا في دةجوالمو.

)اًيضارتفا تحديده يتم( TPM مانأ•
سحم•
TPM ACPI دعم•
TPM PPI Deprovision زتجاو•
TPM PPI Provision زتجاو•
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 :ملاحظة
 على يارلخا هذا في هااؤجرا يتم التي اتيريغتلا يسرت. عدادالا نامجبرل يةضارتفالا القيم يلمتح حالة في سحلماو يط،شنتلا لغاءاو يط،شنتلا اتيارخ ثرتأت لإ
.رالفو

Computrace حدةو صلةو يطشنت لغاءا وأ يطشنت يةنكاما الحقل هذا لك يحتي BIOS خدمة بـ الخاصة Computrace من Absolute Software. 

).اًيضارتفا تحديده يتم - (يطشنتلا لغاءا•
يلطعت•
يطشنت•

Chassis Intrusionيكلهلا لىا لالدخو ةيزم في الحقل هذا تحكمي.

يلطعت•
)اًيضارتفا تحديده يتم (ينكتم•
صامت يلغشت•

CPU XD Supportيلهطعت وأ للمعالج يلطعتلا يذفنت ضعو ينكتم لك يحتي.

)اًيضارتفا تحديده يتم( CPU XD دعم ينكتم•

تصارخالا يحتافم برع) Option Read Only Memory (OROM ينتكو شاشات لىا لصوالو ًانكمم كان ذاا ما تحديد يةنكاما لك يحتيOROM يحتافم حةلو لىا لصوالو  
 Intel Management Engine BIOS وأ) Intel RAID (CTRL+I لىا لصوالو عداداتالا هذه نعتم. يدهتملا ناءثأ

Extension (CTRL+P/F12.(

.تصارخالا يحتافم برع OROM ئةيته شاشات لىا لالدخو تخدمسملل يمكن) — اًيضارتفا تحديده يتم (ينكتم•
 ديعو يد،هتملا بعد. تاليلا يدهتملا ندع تصارخالا يحتافم برع OROM ينتكو شاشات لىا لالدخو تخدمسملل يمكن — احدةو ةمر ينكتملا•

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

.لوسؤلما رومر كلمة ينكتم ندع بطضلا لىا لللدخو يارلخا يلطعت وأ ينكتم يةنكاما لك يحتيلوسؤلما عدادا قفل

)اًيضارتفا تحديده يتم (لوسؤلما بطض قفل ينكتم•

منالأ يدهتملا. 16 لجدو

صفالويارلخا

.منالأ يدهتملا يلطعت/ينكتمب سمحيمنالأ يدهتملا

".ضعللو يةسيئرلا ةدارالا"و" يربخلل يةسيئرلا ةدارالا "يارخ ذلك يحتييربخلل يةسيئرلا ةدارالا

يربخلل يةسيئرلا ةدارالا•
المخصص ضعالو ينكتم•
يربخلل يةسيئرلا ةدارالا يصصتخ•
•PK
•KEK
•db
•dbx
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داءالأ. 17 لجدو

صفالويارلخا

.يةفاضالا بالقلو تخدامسا مع سنحتيس يقاتبطتلا بعض داءأ. عدمه من يةلمعلل نةكمم بالقلو يعجم كانت ذاا ما يحدداكزالمر تعددم الدعم

)اًيضارتفا تحديده يتم (الكل•
•1
•2

Intel Speed Stepضعو ينكتم لك يحتي Intel SpeedStep يلهطعت وأ للمعالج.

)اًيضارتفا تحديده يتم( Intel SpeedStep ينكتم•

.اضيترفالا المعالج سكون حالإت يلطعت وأ ينكتم لك يحتتC حالإت في تحكملا

)اًيضارتفا تحديده يتم( C حالإت•

Intel TurboBoostضعو ينكتم لك يحتي Intel TurboBoost يلهطعت وأ بالمعالج الخاص.

ىتوسم يادةز يةنكاما Intel TurboBoost يلغشت نامجبرل يحتت) — اًيضارتفا تحديده يتم( Intel TurboBoost ينكتم•  
.ياتموسرلا معالج وأ يةكزالمر المعالجة حدةو داءأ

.Hyperthread تحكم يلطعتو ينكتم يةنكاما ينمدختسملل اتيارلخا هذه يحتتHyperThread تحكم

)اًيضارتفا تحديده يتم( HyperThread تحكم•

.تةباثلا اصقرالأ كمحر حماية بطاقة يلطعت وأ ينكتم يةنكاما لك يحتيHDD حماية دعم
يلطعتلا/ينكتملا-  HDD حماية بطاقة

الطاقة ةدارا. 18 لجدو

صفالويارلخا

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

)اًيضارتفا تحديده يتم (يلغشتلا يقافا•
يلغشتلا•
ةيرخلأا شحنلا حالة•

 ).يةناث:يقةقد:ساعة (ياسيق ساعة 12 يقسنتب منالز على الحفاظ يتم. اًيئاقلت نظاملا يلغشت يتم نأ خلاله يدتر الذي ميولا من قتالو ينيعتب يارلخا هذا ميقوتلقائيلا يلغشتلا قتو
.A.M./P.M لحقو وفي قتالو في القيم تابةك اسطةبو يلغشتلا بدء منز يرغتي نأ يمكن

.اًيئاقلت نظاملا يلغشت يتم لن — عطلُم•
.علىبأ حددته الذي قتالو في ميو كل في نظاملا يلغشت يتم — ميو كل•
.علاهأ حددته الذي قتالو في الجمعة لىا يننثالا ميو من نظاملا يلغشت يتم — عبوسلأا يامأ•
.علاهأ حددته الذي قتالو في علاهأ المحددة يامالأ في نظاملا يلغشت يتم — يامالأ تحديد•

دةجومو تكن لم

 :ملاحظة
 في وأ يارتلا شدة في المفاجئ تفاعالار 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•
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فقط S5 في نهيكتم يتم•
S5و S4 في نهيكتم يتم•

.اًيضارتفا يارلخا هذا يلطعت يتم

Fan Control Overrideنظاملا حةومر عةسر في تحكملل.

)محددة يرغ (حةوالمر في تحكملا زتجاو•

 :ملاحظة
.ىالقصو عتهاسرب حةوالمر تعمل نه،يكتم ندع

USB Wake Supportةجهزأ ينكتم يةنكاما يارلخا هذا لك يحتي USB تعدادسالا ضعو من تريوبكملا يهبنتل.

)اًيضارتفا تحديده يتم لإ( USB يهبنت ينكتم•

 حالة من يهبنتلا ثرتأي لإ. خاصة LAN ةشارا خلال من يطهشنت ندع يلغشتلا يقافا حالة من باءهركلاب تريوبكملا مدادا يةنكاما تريوبكملل يارلخا هذا يحتيLAN/WLAN على يهبنتلا
.ددترلما هربيكلا يارتلاب مدادالا بمصدر تريوبكملا يلصوت ندع فقط ةيزلما هذه تعمل. يلغشتلا نظام في نهيكتم يجبو بطضلا هذا اسطةبو تعدادسالا

.يةكلسلإ LAN وأ LAN من خاصة يهبنت اتشارا تلقىي ندماع نظاملا يلغشتب سمحت لإ) — اًيضارتفا تحديده يتم (معطل•
•LAN اتشارا اسطةبو نظاملا يلغشتب سمحت — فقط LAN نةيعم.
•WLAN اتشارا اسطةبو نظاملا يلغشتب سمحت - فقط WLAN نةيعم.
•LAN وأ WLAN  -اتشارا اسطةبو نظاملا يلغشتب سمحت LAN اتشارا وأ نةيعم LAN يةكلسلإ.

سكونلا ضعو لىا لالدخو حظر .يلغشتلا نظام ئةيب في) S3 حالة (سكونلا ضعو لىا لالدخو قفل يةنكاماب يارلخا هذا لك سمحي 

.اًيضارتفا يارلخا هذا يلطعت يتم) - S3 الحالة (سكونلا حظر•

يلغشتلا بدء ندع الذاتي بارتخالا كسلو. 19 لجدو

صفالويارلخا

Numlock LEDةيزم ينكتمب اًحسموم كان ذاا ما تحدد NumLock نظاملا يدهتم ندع.

)اًيضارتفا( Numlock ينكتم•

.يدهتملا ندع عنها بلاغالا تم قد يحتافلما حةبلو تعلقةلما خطاءالأ كانت ذاا ما يحدديحتافلما حةلو خطاءأ

)اًيضارتفا تحديده يتم (يحتافلما حةلو خطاءأ بعتت ينكتم•

يلغشتلا بدء ندع الذاتي بارتخلال تصارخالا يحتافم  
)POST(

.BIOS يدهتم اتيارخ قائمة دخاللإ بةالمطلو يحتافلما ضغطات سللست شاشةلا تلك ضتعرو سالة،ر ضتعر لالدخو يلجست شاشة كانت ذاا ما يحدد

)اًيضارتفا تحديده يتم( F12 يدهتم اتيارخ قائمة ينكتم•

.افقتولا اتخطو من بعض زتجاو اسطةبو يدهتملا يةلعم يعسرت يارلخا هذال يمكنيعسرلا يدهتملا

عةسرلل دنىالأ الحد•
شامل•
تلقائي•
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يةضارتفالا المحاكاة دعم. 20 لجدو

صفالويارلخا

Virtualizationيالظاهر هازلجا شاشة مكانبا كان ذاا ما يارلخا هذا يحدد) VMM (يةنقت تقدمها التي يةفاضالا ةجهزالأ مكاناتا تخدامسا Intel Virtualization.

)اًيضارتفا تحديده يتم( Intel Virtualization يةنقت ينكتم•

 ®Intel يةنقت هافرتو التي يةفاضالا ةجهزالأ مكاناتا من تفادةسالا يقطر عن) VMM (اضيترفالا هازلجا شاشة يلطعت وأ ينكتم على يعملباشرلما اجخرالا/دخالللا VT يةنقت
Virtualization باشرلما اجخرالا/دخالللا.

)اًيضارتفا تحديده يتم (باشرلما I/O لـ Intel VT ينكتم•

 اسطةبو تاحةلما يةفاضالا ةجهزالأ ياتنكاما من تفادةسالا على ةقادر) MVMM (ياسهق يتم الذي يالظاهر هازلجا شاشة كانت ذاا ما يارلخا هذا يحددقثومو يذفنت
Intel Trusted Execution Technology .من كل ينكتم يجب TPM Virtualization Technology 

.ةيزلما هذه تخدامسلإ باشرلما اجخرالا/دخالللا Virtualization Technologyو

.اًيضارتفا يارلخا هذا يلطعت يتم - قثوالمو يذفنتلا•

اللاسلكي الاتصال. 21 لجدو

صفالويارلخا

.يةلخالدا يةكلسلالا ةجهزالأ يلطعت/ينكتم يةنكاما يارلخا هذا لك يحتياللاسلكي هازلجا ينكتم

•WLAN
•Bluetooth

يانةصلا. 22 لجدو

صفالويارلخا

Service Tagتريوبكملاب الخاص الخدمة مزر ضتعر.

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 .سالةر يةلأ يلطعت لىا يةموسرلا بطاقاتلا بعض تاجتح SERR.

)اًيضارتفا تحديدها يتم( SERR سائلر ينكتم•

Image Server. 23 لجدو

صفالويارلخا

.الخادم اننوع عن ImageServer بحث يةفيك تحديدلبحثلا يقةطر

ثابت نتترنا لكوتووبر•
•DNS )اًيضارتفا تحديده يتم(

 :ملاحظة
.ImageServer اسطةبو نّمكُم لىا نظاملا ئةيته عةالمجمو في دجوالمو تكاملةلما NIC حدةو تحكملا تاحفم ينيعت ندع فقط ًاملائم الحقل هذا يعد

 هو اضيترفالا IP اننوع. به بالإتصال يلمعلا نامجبر ميقو الذيو ImageServer بـ الخاص ثابتلا ساسيالأ) IP (نتترنالا لكوتووبر اننوع ضيعرImageServer بـ الخاص نتترنالا لكوتووبر
255.255.255.255. 
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 :ملاحظة
ندعو ImageServer اسطةبو نّمكُم لىا نظاملا ئةيته عةالمجمو في دجوالمو تكاملةلما NIC حدةو تحكملا تاحفم ينيعت ندع فقط ًاملائم الحقل هذا يعد  
.ثابتلا IP لىا بحثلا يقةطر ينيعت

 .06910 هو اضيترفالا IP نفذم. للاتصال يلمعلا اسطةبو تخدامهسا يتمس الذي ImageServer لـ ساسيالأ IP نفذم تحديد يةنكاما لك يحتيImageServer نفذم

 :ملاحظة
.ImageServer اسطةبو نّمكُم لىا نظاملا ئةيته عةالمجمو في دجوالمو تكاملةلما NIC حدةو تحكملا تاحفم ينيعت ندع فقط ًاملائم الحقل هذا يعد

).IP (نتترنالا لكوتووبر اننوع على يلمعلا لحصو يةفيك يحدديلمعلاب الخاص DHCP يةعرفلا بكةشلا ناعق لكوتووبر

ثابت نتترنا لكوتووبر•
•DHCP )اًيضارتفا تحديده يتم(

 :ملاحظة
.ImageServer اسطةبو نّمكُم لىا نظاملا ئةيته عةالمجمو في دجوالمو تكاملةلما NIC حدةو تحكملا تاحفم ينيعت ندع فقط ًاملائم الحقل هذا يعد

.255.255.255.255 هو اضيترفالا IP اننوع. يلمعلاب الخاص ثابتلا IP اننوع ضيعريلمعلاب الخاص IP لكوتووبر

 :ملاحظة
ندعو ImageServer اسطةبو نّمكُم لىا نظاملا ئةيته عةالمجمو في دجوالمو تكاملةلما NIC حدةو تحكملا تاحفم ينيعت ندع فقط ًاملائم الحقل هذا يعد  
.ثابت نتترنا لكوتووبر لىا يلمعلاب الخاص DHCP يةعرفلا بكةشلا ناعق لكوتووبر ينيعت

.255.255.255.255 هو اضيترفالا بطضلا. يلمعلل يةعرفلا بكةشلا ناعق ضيعريلمعلاب الخاص SubnetMask لكوتووبر

 :ملاحظة
ندعو ImageServer اسطةبو نّمكُم لىا نظاملا ئةيته عةالمجمو في دجوالمو تكاملةلما NIC حدةو تحكملا تاحفم ينيعت ندع فقط ًاملائم الحقل هذا يعد  
.ثابت نتترنا لكوتووبر لىا يلمعلاب الخاص DHCP يةعرفلا بكةشلا ناعق لكوتووبر ينيعت

.255.255.255.255 هو اضيترفالا بطضلا. يلمعلاب الخاص ابةبولل IP اننوع يحدديلمعلا ةبارع

 :ملاحظة
ندعو ImageServer اسطةبو نّمكُم لىا نظاملا ئةيته عةالمجمو في دجوالمو تكاملةلما NIC حدةو تحكملا تاحفم ينيعت ندع فقط ًاملائم الحقل هذا يعد  
.ثابت نتترنا لكوتووبر لىا يلمعلاب الخاص DHCP يةعرفلا بكةشلا ناعق لكوتووبر ينيعت

.يصخرتلل يةلالحا الحالة ضيعريصخرتلا حالة

نظاملا سجلات. 24 لجدو

صفالويارلخا

.جلسلا سحبم لك سماحلاو نظاملا حداثأ سجل ضلعرBIOS حداثأ

جلسلا سحم•

Updating the BIOS 
It is recommended to update your BIOS (system setup), on replacing the system board or if an update is available. For 

laptops, ensure that your computer battery is fully charged and connected to a power outlet

1.Re-start the computer.

2.Go to dell.com/support.

3.Enter the Service Tag or Express Service Code and click Submit.
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NOTE: 
To locate the Service Tag, click Where is my Service Tag?

NOTE: 
If you cannot find your Service Tag, click Detect My Product. Proceed with the instructions on screen.

4.If you are unable to locate or find the Service Tag, click the Product Category of your computer.

5.Choose the Product Type from the list.

6.Select your computer model and the Product Support page of your computer appears.

7.Click Get drivers and click View All Drivers.
The Drivers and Downloads page opens.

8.On the Drivers and Downloads screen, under the Operating System drop-down list, select BIOS.

9.Identify the latest BIOS file and click Download File.
You can also analyze which drivers need an update. To do this for your product, click Analyze System for Updates 

and follow the instructions on the screen.

10.Select your preferred download method in the Please select your download method below window; click Download 
File.

The File Download window appears.

11.Click Save to save the file on your computer.

12.Click Run to install the updated BIOS settings on your computer.
Follow the instructions on the screen.

System and Setup Password
You can create a system password and a setup password to secure your computer.

Password TypeDescription

System passwordPassword that you must enter to log on to your system.

Setup passwordPassword that you must enter to access and make changes to the BIOS settings of your 
computer.

 :يهبنت
The password features provide a basic level of security for the data on your computer.

 :يهبنت
Anyone can access the data stored on your computer if it is not locked and left unattended.

 :ملاحظة
Your computer is shipped with the system and setup password feature disabled.

Assigning a System Password and Setup Password

You can assign a new System Password and/or Setup Password or change an existing System Password and/or Setup 
Password only when Password Status is Unlocked. If the Password Status is Locked, you cannot change the System 

Password.

 :ملاحظة
If the password jumper is disabled, the existing System Password and Setup Password is deleted and you need not 

provide the system password to log on to the computer.
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To enter a system setup, press <F2> immediately after a power-on or re-boot.

1.In the System BIOS or System Setup screen, select System Security and press <Enter.<
The System Security screen appears.

2.In the System Security screen, verify that Password Status is Unlocked. 

3.Select System Password , enter your system password, and press <Enter> or <Tab.<
Use the following guidelines to assign the system password:

–A password can have up to 32 characters.

–The password can contain the numbers 0 through 9.

–Only lower case letters are valid, upper case letters are not allowed.

–Only the following special characters are allowed: space.(`) ,([) ,(\) ,(]) ,(;) ,(/) ,(.) ,(-) ,(,) ,(+) ,(”) ,

Re-enter the system password when prompted.

4.Type the system password that you entered earlier and click OK.

5.Select Setup Password, type your system password and press <Enter> or <Tab.<
A message prompts you to re-type the setup password.

6.Type the setup password that you entered earlier and click OK.

7.Press <Esc> and a message prompts you to save the changes.

8.Press <Y> to save the changes.
The computer reboots.

بطضلا رومر كلمة وأ/و حالي نظام رومر كلمة يريغت وأ حذف

 في بطضلا رومر كلمة وأ حالي نظام يريغت وأ حذف نككيم لإ. عدادالا رومر كلمة وأ/و الحالي نظاملا يريغت وأ حذف محاولة بلق) نظاملا بطض في (نةّمؤم يرغ )روالمر كلمة حالة( Password Status نأ كدتأ
.نةّمؤم )روالمر كلمة حالة( Password Status كانت ذاا ما حالة

.ةباشرم يدهتملا عادةا وأ يلغشتلا بعد> F2 <على اضغط نظام،لا بطض لىا لللدخو

>.Enter <على اضغطو نظاملا ينمأت حدد نظاملا بطض وأ نظاملا BIOS شاشة في.1
.نظاملا ينمأت شاشةلا ضعر يتم

.نةّمؤم يرغ روالمر كلمة حالة نأ كدتأ نظاملا ينمأت شاشةلا في.2

>.Tab <وأ> Enter <على اضغطو يةلالحا نظاملا رومر كلمة حذف وأ تعديلب وقم, نظاملا رومر كلمة حدد.3

>.Tab <وأ> Enter <على اضغطو يةلالحا نظاملا رومر كلمة حذف وأ تعديلب وقم, بطضلا رومر كلمة حدد.4

 :ملاحظة
.به بةلاطلما ندع الحذف يدكأتب قم بط،ضلا وأ/و نظاملا رومر كلمة بحذف يامكق حالة في. الطلب حالة في الجديدة روالمر كلمة دخالا عدأ بط،ضلا رومر كلمة وأ/و نظاملا يريغتب يامكق حالة في

.اتيريغتلا بحفظ بكلاطت سالةر هرظتسو> Esc <على اضغط.5

.نظاملا بطض من جوالخرو اتيريغتلا لحفظ> Y <على اضغط.6
.يدهتملا عادةبا تريوبكملا ميقو
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4
يصاتخشتلا
 وأ يةفاضا معدة تخدامسا لىا الحاجة نبدو تريوبكملا جهاز بارتخا هو يصاتخشتلا يلغشت من ضالغر. يةنفلا ساعدةلما لطلب Dell بـ الاتصال بلق ePSA يصاتخشت يلغشتب قم تر،يوبكملا في شكلةم تكفداص ذاا

.شكلةلما حل على ساعدتكلم يصاتخشتلا تائجن تخدامسا الدعمو الخدمة لوسؤلم يمكنف سك،فنب شكلةلما صلاحا على اًقادر تكن لم ذاا. ياناتبلل فقدان

 :ملاحظة
 support.dell.com من BIOS من صدارا حدثأ يتبثتو يلنزت تابعةم بلق

يدهتملا بلق نظاملل سنلمحا ييمقتلا يصاتخشت  (ePSA)
فرتوو. اًيلخاد BIOS اسطةبو هاليغشت يتمو BIOS مع) ePSA (يدهتملا بلق نظاملل سنلمحا ييمقتلا يصاتخشت ينمضت يتمو. ةجهزللأ شامل فحص بعمل) ePSA (يدهتملا بلق نظاملل سنلمحا ييمقتلا يصاتخشت متقو  
:يةنكاما لك يحتت التي ةجهزالأ من عاتلمجمو وأ محددة ةجهزلأ اتيارلخا من كاملة عةمجمو نظاملا يصاتخشت

تفاعلم ضعو في وأ اًيئاقلت اتبارتخا يلغشت•

اتبارتخالا ارتكر•

هاظفح وأ بارتخالا تائجن ضعر•

المعطل) ةجهزالأ (هازلجا لحو يةفاضا ماتمعلو يرفوتل يةفاضا يةبارتخا اتيارخ تقديمل شاملة اتبارتخا يلغشت•

جاحنب تمت قد اتبارتخالا كانت ذاا بما كبرتخ حالة سائلر ضعر•

بارتخالا ناءثأ أتطر التي شكلاتلماب كبرتخ التي الخطأ سائلر ضعر•

 :يهبنت
.خطأ سائلر رهوظ وأ يحة،صح يرغ تائجن ثحدو لىا ىخرأ تريوبكم ةجهزأ مع نامجبرلا هذا تخدامسا دييؤ. تريوبكملا بارتخلإ نظاملا يصاتخشت تخدمسا

 :ملاحظة
.يةصيخشت اتبارتخا اءجرا ندع تريوبكملا جهاز من ببالقر دكجوو من اًمدو كدتأ. تخدمسلما مع تفاعللا لىا نةيعم ةجهزبأ الخاصة اتبارتخالا بعض تاجتح

.تريوبكملا يلغشتب قم.1
.Dell شعار رهوظ ندع> F12 <تاحفلما على اضغط تر،يوبكملا يدهتم يتم ينماب.2
.يصاتخشت يارلخا حدد يد،هتملا قائمة شاشة في.3

.شفةتكلما ةجهزالأ يعجم على اتبارتخالا يلغشتب يصاتخشتلا متقو. تريوبكملا في شفةتكلما ةحهزالأ يعجم دسر يتمو يدهتملا بلق نظاملل سنلمحا ييمقتلا نافذةلا ضعر يتم

.يصيخشتلا بارتخالا يقافلإ نعم قفو انقرو> Esc <على فاضغط محدد، جهاز على يةصيخشت اتبارتخا يلغشت في غبتر نتك ذاا.4
.اتبارتخالا يلغشت قفو انقرو سريلأا ءالجز من هازلجا حدد.5
.الخطأ ادكوأ ضعر يتم شكلات،م يأ دجوو حالة في.6

.Dell بـ اتصلو الخطأ دكو لإحظ

يارتلاب مدادالا حدةو في المدمج الذاتي بارتخالا
.صلاحهااو خطاءالأ شافكتسا في ساعدت) BIST (يارتلاب مدادالا حدةو في مدمج ذاتي بارتخا حدةبو اًهزمج تريوبكملا هذا تييأ
.الطاقة صلمو جديو يثح حدةالو من يالعلو ءالجز على LED باحصمو بارتخا رز جديو. لالعز ضعو في ذاتي يارتخا يةنكاما يارتلاب مدادالا حداتو تضمنت
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 12v+و 5v+و 3.3v +بانضقلا يلصوت يتم ندماع). Power_Good (PG سمىت يارتلاب مدادالا حدةو في ةشاربا رالز يضيء. بارتخالا رز على الضغط خلال من الطاقة نظام سلامة بارتخا العملاء يعطتسي
تصللما هازجلل العطل ببس تحديد نككيم بار،تخالا هذا تازتج لم التي حداتالو في بلاتكلا امحز الةزا خلال من. الذاتي بارتخلإاب الخاص LED باحصم ضاءةا لىا دييؤ مما ،PG ةشارا تضيء اصفات،المو ضمن بحصتو  
ةشاربا الخاص LED باحصم ضاءأ ذاا. ىخرأ ةمر بارتخالاو ةجهزالأ من صلاتالمو الةزا نككيم ر،الز على الضغط ندع الذاتي بارتخلإاب الخاص LED باحصم ضاءةا عدم حالة في ثال،لما يلبس على. يارتلاب مدادالا حدةبو  

PG باحصم يضيء لم ذاا. يارتلاب مدادالا حدةو تعطل ببسي ما وهو تصلةلما ةجهزالأ حدبأ بائيهرك قصر دجوو يعني هذاف ن،الأ LED، يارتلاب مدادالا حدةو تلف يعني هذاف.
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5
صلاحهااو تريوبكملاب الخاصة شكلاتلما شافكتسا
.تريوبكملا يلغشت ناءثأ الخطأ سائلرو ية،توصلا ةشارالا ادكوأو. يصخشتلا يحباصم ثلم اتالمؤشر تخدامساب صلاحهااو تريوبكملا شكلاتم شافكتسا نككيم

مهمة ماتمعلو

 :ملاحظة
.بةطر وأ نة،خاس وأ بة،ترم ئاتيب في اللمس شاشة تخدامسا نبتح

 :ملاحظة
.العادي تخدامسالا على ثريؤ ولإ ةيرصق ةترف بعد تفييخ ما وهو اللمس، شاشةل الداخلي سطحلا على ثفكت ثحدو لىا دييؤ قد ةارالحر جةدر في المفاجئ يرغتلا

يحباصم زمور  LED يارتلل يةصيخشتلا
.يارتلل LED يحباصم حالإت تاليلا لبالجدو موضح

 :ملاحظة
.POST يةلمعل ينيتورلا سللستلا يقافا لىا دتأ التي شكلةلما لىا هذه LED يحباصم يرشت لإ. POST يةلعم خلال تقدملل كمؤشر فقط يارتلل LED يحباصم تعمل

صفالويارتلاب الخاص LED باحصم

.مضيء يرغ LED باحصمو يلغشتلا يقافا ضعو في الطاقةيلغشتلا يقافا

عطالالأو مانيهركلا باللون يارتلاب الخاص LED باحصم يضمو حالإت يصخشتب تعلقةلما احاتترقلال تاليلا لالجدو اجعر. يلغشتلا ضعو في LED باحصملل ولىالأ الحالةامضو مانيهرك  
.تملةلمحا

.شطةن POWER_GOOD ةشارا نأ لىا يرشت. يلغشتلا ضعو في LED باحصلم يةناثلا الحالةثابت مانيهرك

.عطل حالة لىا يرشي لإ. الطاقة انخفاض حالة في نظاملاامضو يضبأ

.يارتلا يلغشت حالة في تريوبكملاثابت يضبأ

ةترف يهلي مضاتو ثلاث وأ ينتضموب نمطلا: تاليلكا هو مانيهركلا باللون الخاص LED باحصم يضمو نمط. دناهأ موضح هو كما عطالأ بضعة تحديد في مانيهركلا باللون يارتلاب الخاص LED باحصم يضمو نمط ساعدكيس  
 مضاتو 3و ة،يرصق تةقؤم قفتو ةترفو مانيهركلا باللون ينتضمو=  2،3 ثال،لما يلبس على. سطالو في يلةطو تةقؤم قفتو ةترف تخللهي رتكرلما نمطلا. مضاتو بعس لىا يصل مضاتالو من X عدد ثم ة،يرصق تةقؤم قفتو

.رتكرت ثم يلة،طو تةقؤم قفتو ةترف يليها مانيهركلا باللون

يارتلاب الخاص LED باحصم يضمو  
مانيهركلا باللون

شكلةلما صفو

.مالأ حةاللو في عطل دجوو احتمال2,1

.يارتلاب مدادالا بلاتك وأ يارتلاب مدادالا حدةو وأ مالأ حةاللو في عطل دجوو احتمال2,2

.المعالج وأ ةالذاكر وأ مالأ حةاللو في عطل دجوو احتمال2,3

.ةالمصغر يةالخلو يةبطارلا في عطل دجوو احتمال2,4

.support.dell.com/support من BIOS نظامل ملف حدثأ يتبثتو يلنزتب قم. ادادترسالا ضعو في نظاملا يكون قد2,5

.المعالج في عطل دجوو احتمال2,6
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 بالتيار الخاص LED مصباح وميض
الكهرماني باللون

المشكلة وصف

.ىخرأ ةذاكر حدةو يبكرت وأ ةالذاكر يتبثت عادةبا قم. ةالذاكر في عطل دجوو احتمال2,7

.له عيالفر نظاملا وأ يديوفلا جهاز في عطل دجوو احتمال3,1

.يديوفلل عيالفر نظاملا في عطل دجوو احتمال3,2

.ةذاكر حدةو شافتكا يتم لم3,3

.ينتخزلا جهاز في عطل دجوو احتمال3,4

.افقةتوم يرغ ةالذاكر تكون قد3,5

.نظاملا حةلو في عطل دجوو احتمال3,6

.يحةصح يرغ ئةيتهب لكنهاو ةالذاكر شافتكا تم3,7

يةتوصلا ةشارالا ادكوأ
 صلاحا لىا ةالذاكر حداتو يبكرت عادةا ديتؤ قد يان،حلأا بعض في. ةالذاكر في شكلةلم ضتعر قد تريوبكملا نأ على يدل) تانيتوص تانشارا ثم ية،توص اتشارا 3 ثم احدة،و يةتوص ةشارا( 2-3-1 يةتوصلا ةشارالا نمط
.يةتوصلا ةشارالا ادكوأ خطاءأ

الخطأ سائلر

صفالوسالةالر

 هذا يدهتمل سابقةلا المحاولإت شلف! يهبنت
 ،]nnnn [اجعةالمر نقطة ندع نظاملا
 جاءالر شكلة،لما هذه حل على ساعدةملل

 والاتصال هذه اجعةالمر نقطة ملاحظة
.Dell كةشرل الفني بالدعم

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

حةوالمر في تملمح عطلنظاملا حةومر في عطل

CPU fan failure) في عطل 
).يةكزالمر المعالجة حدةو حةومر

.يةكزالمر المعالجة حدةو حةومر في عطل ثحدو احتمال

Hard-disk drive 
failure) صالقر كمحر في عطل 

)الصلب

).POST (يلغشتلا بدء ندع الذاتي بارتخالا ناءثأ الصلب صالقر كمحر في عطل ثحدو احتمال

Hard-disk drive read 
failure )كمحر اءةقر في عطل 

)الصلب صالقر

.يدهتملا بارتخا ناءثأ الصلب صالقر كمحر في عطل ثحدو احتمال

Keyboard failure) عطل 
)يحتافلما حةلو في

.سالماو/يحتافلما حةلو في تحكملا حدةو وأ يحتافلما حةلو في عطل دجوو احتمال وأ ك،مفكو صلمو وأ بلك دجوو احتمال

يلمتح تم لقد ،RTC ينيعت عادةا تتم  
 اضغط. BIOS عدادا ياتضارتفا

 على اضغطو تابعة،ملل F1 تاحفلما على
F2 عدادللا ساعدةلما داةالأ يلغشتل.

.ئةطاخ يقةبطر RTC صلةو ينيعت تم بمار
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الوصفالرسالة

No boot device 
available) يدهتم جهاز جديو لإ  

)تاحم

.يدهتملل قابل جهاز جديو لإ وأ كمفكو صلمو وأ بلك دجوو وأ الصلب صالقر على يدهتملل قابل سمق جديو لإ

.يدهتم هازجك يمهسقتو يحصح شكلب تهيبثتو كالمحر يبكرت منو بلاتكلا يلصوت من كدتأف بك، الخاص يدهتملا جهاز هو الصلب صالقر كمحر كان ذاا•

.يحةصح يدهتملا تابعت ماتمعلو نأ كدتأو نظاملا عدادا لىا ادخل•

No timer tick interrupt
)قتالمؤ لمؤشر قفتو دجوو عدم(

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

USB over current 
error) هازبج يارتلا تفاعار خطأ  
USB(

اًدومز هازلجا كان ذاا وأ ،USB جهاز يلصوتل خارجي طاقة مصدر تخدمسا. يحةصح يقةبطر يعمل حتى الطاقة من يدالمز لىا USB جهاز تاجيح. USB جهاز افصل  
.منهما كل يلصوتب فقم ،USB بليكب

 كلمحر يةتالذا بةقارلما نظام بلغأ - يهبنت
 قد المعلمات حدىا نبأ الصلب صالقر
 توصي. يعيبطلا يلغشتلا نطاق تزتجاو

Dell اًيطايتحا ياناتكب سخنب متقو نبأ  
دةجوالمو المعلمة يرشت لإ قد. تظامناب  

 في تملةمح شكلةم دجوو لىا نطاقلا جخار
 لىا يرشت لإ قدو الصلب صالقر كمحر
.ذلك

.شكلةلماب الدعم فني بلغأو Dell كةشرب اتصل. الصلب صالقر كمحر في تملمح خلل ناكه يكون قد ،S.M.A.R.T في خطأ
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6
يةنفلا اصفاتالمو

 :ملاحظة

تريوبكملا لحو ماتمعلو ضلعر يارلخا حدد ثم. الدعم،و تعليماتلا→  )ابدأ مزالر( " ابدأ "قفو انقر تر،يوبكملا ئةيته لحو ماتالمعلو من يدلمز. نطقةلما سبح ضوالعر تلفتخ قد

نظاملا ماتمعلو. 25 لجدو

اصفاتالموةيزلما

Intel من نائيثلا القلب•المعالج عنو
Intel Core i3 سلةلس•
Intel Core i5 سلةلس•
Intel Core i7 سلةلس•

المعالج عنو سبح جابايتيم 8 لىا تصل سعةب قتمؤ ينتخز ةذاكرقتالمؤ ينتخزلا ةذاكر حجم جماليا

Intel Q77 Express قائقر عةمجموائحشرلا عةمجمو

ةالذاكر. 26 لجدو

اصفاتالموةيزلما

ناةقلا نائيث DDR3 ئةيتهو, ECC يرغو ياطيتحا نبمخز دومز يرغ, تزجاهريم 1600 لىا تصلعنولا

اًيلخاد ليهماا لصوالو تخدمسملل يمكن DDR3 SODIMM يلصوت خذامأصلاتالمو

جابايتيج 8و جابايتيج 4و جابايتيج 2سعةلا

جابايتيج 2ةالذاكر سعةل دنىالأ الحد

جابايتيج 16ةالذاكر سعةل قصىالأ الحد

يديوفلا. 27 لجدو

اصفاتالموةيزلما

Video Controller )مدمج(Intel HD2000، وأ HD2500، وأ HD3000، وأ HD4000 )المحدد المعالج سبح(

Video Memoryكةترشلما ةالذاكر

HDMIو VGAيةجرالخا شاشةلا دعم

تالصو. 28 لجدو

اصفاتالموةيزلما

Waves MaxxAudio3 مع Intel High Definition Audioتحكملا حدةو

)ناةق لكل اتو 5 سطتوبم (يمنالأو سريلأا تالصو بركم عةمجمو في موأ 8 ديةفر تصو اتبركمتالصو بركم

ناةق لكل اتو 15 لىا يصلداخلي تصو بركم مضخم
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نائيثلا قميالر فونويكرلماالداخلي فونويكرلما دعم

يحتافلما حةلو سائطو في تحكملا يحتافمو نامج،برلا ائمقوو ت،الصو خفض/فعر اررزأتالصو في تحكملا حداتو

الاتصالإت. 29 لجدو

اصفاتالموةيزلما

نظاملا حةلو على ث/جابتيم 10/100/1000 عةسرب Ethernet يةلمح بكةشبكةشلا مهايئ

يةيارتخا) -  Wi-Fi b/g/n (يةفصنلا mini-card بطاقة•اللاسلكي الاتصال
 ) - Wi-Fi b/g/n وBluetooth 4.0 (ظائفالو تعددةم يةفصن mini-card بطاقة•

يةيارتخا

بطاقاتلا. 30 لجدو

اصفاتالموةيزلما

Mini PCI Expressاحدو

ضتعر. 31 لجدو

اصفاتالموةيزلما

صةبو 23 مقاس Full HD WLED يةفلخ ضاءةاعنولا

x 1080 1920للدقة قصىالأ الحد

تزهر 60تحديثلا معدل

)سيأر° (160) / فقيأ( °170يلغشتلا يةاوز

مم 0.2652سلكبلا حداتو ينب سافةلما

شاشةلا على تحكملا ناصرعتحكملا ناصرع

اصقرالأ كاتمحر. 32 لجدو

اصفاتالموةيزلما

مهائي حامل مع صةبو 2.5 مقاس احدو SATA اصقرأ كمحر وأ صةبو 3.5 مقاس احدو SATA اصقرأ كمحرتةباثلا اصقرالأ كمحر

ظائفالو تعددم Blu-ray كاتب وأ DVD+/- RW وأ ،DVD-ROM)ييارتخا (يةئوضلا اصقرالأ كمحر

صلاتالموو نافذلما. 33 لجدو

اصفاتالموةيزلما

احدو جخر صلمو•:تالصو
فونويكرلما/تالصو دخاللإ احدو نفذم•
سأر سماعة نفذم•

احدو RJ45 صلموبكةشلا مهايئ

USB 2.0بعةرأ

USB 3.0بعةرأ
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ًانس 15 ذو VGA صلمويديوفلا

HDMIًانس 19 من مكون جخر نفذم

1 في 8 تحةفسائطالو بطاقة ئقار

يارتلا. 34 لجدو

اصفاتالموةيزلما

Hz – 60 Hz 50ددترلا

تمرسم يارت لتفو 240 – تمرسم يارت لتفو 100هربيكلا هدلجا

:دخالالا يارت

يربمأ 2.90 قصىأ بحدتمرسم يارت لتفو 90

يربمأ 1.45 قصىأ بحدتمرسم يارت لتفو 180

تاتلوف 3 هدبج CR2032 ةمصغر يةخلو ميوثيل يةبطارةالمصغر يةالخلو يةبطارلا

)يةيارتخا (ايرمكالا. 35 لجدو

اصفاتالموةيزلما

سلكب جايم 1.3ةرالصو دقة

 )سلكب HD (720يديوفلا دقة

جةدر 60يةالقطر ضالعر يةاوز

جةدر 10 -لىا جةدر 1+يةالقطر يةاوالز

الحامل. 36 لجدو

اصفاتالموةيزلما

جةدر 30 لىا جةدر- 5 منمائل

جةدر 60 لىا جةدر- 5 منالمفصلي الحامل

المادية بعادالأ. 37 لجدو

اصفاتالموةيزلما

)صةبو 22.60 (مم 574.00ضالعر

)صةبو 17.34 (مم 440.40تفاعالار

:العمق

)صةبو 2.68 (مم 68.00يسيئرلا الحامل نبدو

)صةبو 8.66 (مم 220.00يسيئرلا الحامل تخدامساب

:نزالو

)طلر 19.84 – طلر 16.18 (جمك 9.00 – جمك 7.34يسيئرلا الحامل نبدو

)طلر 24.69 – طلر 20.59 (جمك 11.20 – جمك 9.34يسيئرلا الحامل تخدامساب
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 :ملاحظة
.نعةصلما كةشرلا في عنوتلاو بالمطلو ينتكولا سبح تريوبكملا نزو تلفيخ قد

)طلر 22.09 لىا – طلر 15.49 من (جمك 10.02 لىا – جمك 7.03 منالمفصلي الحامل نبدو

)طلر 28.70 لىا – طلر 22.11 من (جمك 13.02 لىا – جمك 10.03 منالمفصلي الحامل تخدامساب

يحباصلماو تحكملا ناصرع. 38 لجدو

اصفاتالموةيزلما

 حالة لىا امضالو يضبلأا باحصلما يرشيو يار،تلا يلغشت حالة لىا ثابتلا يضبلأا باحصلما يرشي - يضبلأا باحصلمايلغشتلا رز باحصم
.تريوبكملاب الخاصة سكونلا

اصقرالأ كمحر لىاو من تابتهاكب ميقو وأ ياناتبلا أيقر تريوبكملا نأ لىا امضالو يضبلأا باحصلما يرشي - يضبلأا باحصلماتةباثلا اصقرالأ كمحر شاطن باحصم  
.تةباثلا

.يلغشتلا يدق ايرمكالا نأ لىا ءالضو يرشي ينماب ثابت — يضبلأا باحصلماايرمكالاب الخاص LED باحصم

:يةفللخا حةاللو

.تريوبكملاو بكةشلا ينب يةناث/جابتيم 10 عةسرب يدج اتصال جديو — خضرأ :المدمج بكةشلا هايئبم الاتصال سلامة باحصم

.تريوبكملاو بكةشلا ينب يةناث/جابتيم 100 عةسرب يدج اتصال جديو — تقاليبر

.تريوبكملاو بكةشلا ينب يةناث/جابتيم 1000 عةسرب يدج اتصال جديو — صفرأ

.بكةشلاب اًيلعفً اتصالإ تريوبكملا شفتكي لإ) — ءضو جديو لإ (مطفأ

.بكةشلا شاطن دجوو لىا امضالو صفرالأ ءالضو يرشي — صفرالأ باحصلماالمدمج بكةشلا هايئبم بكةشلا شاطن باحصم

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

يةئيبلا الخصائص. 39 لجدو

اصفاتالموةيزلما

:ةارالحر جةدر نطاق

)يةتيانهرهف جةدر 95 لىا 50 من (يةئوم جةدر 35 لىا 10 منيلغشتلا ندع

)نهايتهرف جةدر 149 لىا نهايتهرف جةدر 40 –من (يةئوم جةدر 65 لىا يةئوم جاتدر 40 –منينتخزلا

):قصىالأ الحد (يةبسنلا بةطوالر

)تكاثف بلا% (90 لىا% 10 منيلغشتلا ندع

)تكاثف بلا% (95 لىا% 10 منينتخزلا

:ازتزهلال قصىالأ الحد

GRMS 0.66يلغشتلا ندع

GRMS 1.30ينتخزلا

:الاصطدام تحملل قصىالأ الحد

G 110يلغشتلا ندع

G 160ينتخزلا
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:بحرلا سطح عن تفاعالار

)قدم 10,000 لىا قدم 50 –من (م 3048 لىا م 15.20 –منيلغشتلا ندع

)قدم 35000 لىا 50 –من (م 10668 لىا م 15.20 من– ينتخزلا

ANSI/ISA-S71.04-1985 في محدد هو كما قلأ وأ G2العالقة ساخوالأ ىتوسم
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7
كةشرب الاتصال  Dell 

:العملاء خدمة وأ الفني الدعم وأ يعاتبلما سمقل لصوللو Dell كةشرب للاتصال

قعالمو ةياربز تفضل.1  support.dell.com. 

سدلةنلما القائمة في بك الخاصة نطقةلما وأ الدولة تحديدب قم.2  Choose A Country/Region ( الصفحة سفلأ )نطقةم/دولة يارتخا . 

قفو انقر.3  Contact Us ( الصفحة من سريلأا الجانب على )ناب الاتصال . 

تكجالح اًفقو الملائم الدعم ابطر وأ الخدمة تحديدب قم.4 . 

كةشرب الاتصال يلةسو ترخا.5  Dell بكسانت التي .
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