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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 يةلتالا مانالأ شاداتربا متزلا  
:يةلتالا وفالظر

.تريوبكملا مع دةارالو مانالأ ماتمعلو اءةبقر يامكق•

.عكسي يبتترب الةزالإ اءاتجرا باعتا خلال من تهيبثت -نفصلةم رةبصو ائهشر حالة في -- وأ ناتالمكو حدأ بدالتسا يمكن•

.يارتلا مصدر يلصتو بلق يرمسالماو حاتاللوو يةطغالا كل يبكتر عدأ تر،يوبكملا داخل العمل من الانتهاء بعد. حاتاللو وأ تريوبكملا غطاء تحف بلق يارتلا مصادر كل افصل: تحذير

 اننوعلا على" يميظنتلا افقتولا "بـ الخاصة يةسيئالر الصفح اجعر مان،الأ ساتممار فضلبأ الخاصة يةفضاالإ ماتالمعلو على فتعرلل. تريوبكملبا فقةالمر مانالأ ماتمعلو أاقر تر،يوبكملا داخل العمل بلق: تحذير
www.dell.com/regulatory_compliance 

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

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

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

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

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

.تريوبكملل يةلخالدا اءجزالأ مع تعامللا بلق يةلتالا اتالخطو اءجربا قم تر،يوبكملا تلافا نبجتل

.شللخدو ضتعرلا من تريوبكملا غطاء قايةلو يفظنو سطحم العمل سطح نأ كدتأ.1
).تريوبكملا يلغشت يقافا انظر (تريوبكملا يلغشت قفوأ.2

.بكةشلبا تصللما هازلجا عن افصله ثم تر،يوبكملا عن بلكلا بفصل ًولإأ قم بكة،شلا بلك لفصل: يهبنت

.تريوبكملا عن بكةشلا بلاتك كل افصل.3
.بهم الخاصة هربيكلا يارتلا خذمأ من به تصلةلما ةجهزالأ كافةو تريوبكملا بفصل قم.4
.اًيضرأ نظاملا حةلو للعز تريوبكملا فصل ناءثأ يلغشتلا رز على ارتمرسالا مع اضغط.5
.الغطاء الةزبا قم.6

 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: يهبنت
.تريوبكملل يةلخالدا ناتالمكو تلفت قد التيو نةكسالا اءهركلا يغتفرل ريدو شكلب
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تريوبكملا يلغشت يقافا
.تريوبكملا يلغشت قفتو نأ بلق حةتوفلما امجبرلا يعجم نهاءبا وقم هاقلغأو حةتوفلما الملفات يعجم بحفظ قم يانات،بلا فقد نبجتت لكي: يهبنت

: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 على ًمطولإ اضغط يل،غشتلا نظام يلغشت يقافبا متقو ندماع اًيئتلقا 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 يةجخار ةجهزأ يةأ يلصتو من كدتأ يب،كترلا عادةا اءاتجرا من يأ تكمالسا بعد

.الغطاء يبكتر عدأ.1

.تريوبكملبا صلهو ثم بكةشلا هازبج الكابل يلصتوب ًولإأ قم بكة،ش كابل يلصتو: يهبنت

.تريوبكملبا بكةش وأ هاتف بلاتك يأ يلصتوب قم.2
.بها الخاصة يةئباهركلا خذبالمأ تصلةلما ةجهزالأ كافةو تريوبكملا يلصتوب 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
يبهاكترو ناتالمكو الةزا
.تريوبكملا من ناتمكو يبكتر وأ الةزا يةفيك لحو يةليصفت ماتمعلو سمقلا هذا فريو

تخدامهاسبا الموصى اتدوالأ

:يةلتالا اتدوالأ دجوو لىا ندتسلما هذا في دةارالو اءاتجرالإ تاجتح قد

سطحم سنب يرغص مفك•

Phillips مفك•

يرغص يكيتسبلا مخطاط•

الغطاء الةزا

.تريوبكملا داخل العمل بلق سمق في دةارالو اءاتجرالإ بعتا.1
.تريوبكملا جانب في دجوالمو الغطاء يرتحر مزلإج اسحب.2

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

الغطاء يبكتر

.المعدني يكلهلا على الغطاء ضع.1
.مكانه في تقرسي حتى الغطاء على اضغط.2
.سمق في دةارالو اءاتجرالإ بعتا سمق في دةارالو اءاتجرالإ بعتا.3
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يةمماالأ الحافة الةزا

.تريوبكملا داخل العمل بلق سمق في دةارالو اءاتجرالإ بعتا.1
.الغطاء الةزبا قم.2
.يكلهلا عن اًيدعب ماميالأ طارالإ جازتحا شابكم فعار.3

.تريوبكملا من يةمماالأ الحافة الةزبا وقم يكلهلا فعار ثم. يكلهلا من الحافة من يةمماالأ الحافة في دةجوالمو يفطالخطا يرتحرل تريوبكملا عن اًيدعب الحافة يرتدوب قم.4

يةمماالأ الحافة يبكتر

.يكلهلا مقدمة في دةجوالمو تحاتفلا داخل ماميالأ طارالإ من يةلفسلا الحافة لبطو يفطالخطا دخلأ.1
.مكانها في هاارتقرسا على دلإلة تكه تصو تصدر حتى ماميالأ طارالإ جازتحا شابكم يقشعت يتم حتى تريوبكملا باتجاه طارالإ ادفع.2
.الغطاء يبكترب قم.3
.سمق في دةارالو اءاتجرالإ بعتا سمق في دةارالو اءاتجرالإ بعتا.4
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نطاقلا يةلمح يةكلساللا بكةشلا بطاقة الةزا  (WLAN)
.تريوبكملا داخل العمل بلق سمق في دةارالو اءاتجرالإ بعتا.1
.الغطاء الةزبا قم.2
.تريوبكملا عن اًيدعب ائيهولا بك اسحب. تريوبكملا في ائيهولا بك لـ تةبثلما يرمسالما الةزبا قم.3

.تريوبكملا من التهازبا وقم WLAN بطاقة فعار. علىلأ المزلإج فعارو رقاءالز وةالعر على اضغط.4

يةكلساللا يةللمحا الإتصال بكةش بطاقة يبكتر  (WLAN)
.المزلإج بتث. مكانها في بتثت حتى عليها اضغطو نظاملا حةلو في دجوالمو صلالمو في WLAN بطاقة دخلأ.1
.تريوبكملا في تهيبثتل سمارلما بطارو صلالمو على ائيهولا بك ضع.2
.الغطاء يبكترب قم.3
.تريوبكملا داخل العمل بعد سمق في دةارالو اءاتجرالإ بعتا.4
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اصقرالأ كمحر بةلع الةزا

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

a.الغطاء
b.يةمماالأ الحافة

.اصقرالأ كمحر من الخلفي ءالجز من يارتلا بلكو ياناتبلا بلك الةزبا قم.3

.المقفل يرغ ضعالو في تريوبكملا من الخلفي ءالجز باتجاه اصقرالأ كمحر يةحاو بضقم حزأ.4
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.يكلهلا من اصقرالأ كمحر بةلع فعارو بضقلما تخدامسبا علىلأ اصقرالأ كمحر بةلع يرتدوب قم.5

اصقرالأ كمحر بةلع يبكتر

.تةبثالا اصقرالأ كمحر في دةجوالمو بلكلا صلاتمو لىا لصوالو يحتت لكي تريوبكملا حافة على اصقرالأ كمحر بةلع ضع.1
.تةبثالا اصقرالأ كمحر من الخلفي ءالجز في يارتلا بلكو ياناتبلا بلك صل.2
.يكلهلا في دةجوالمو تحاتفلا خلال من اصقرالأ كمحر بةلع واتعر يتبثت يجب. يكلهلا في هالخدأو اصقرالأ كمحر بةلع اقلب.3
.بلقلما ضعالو في تريوبكملا مقدمة باتجاه اصقرالأ كمحر بةلع بضقم حزأ.4
.يةئالضو اصقرالأ كمحر من الخلفي ءبالجز يارتلا بلكو ياناتبلا بلك صل.5
:يبكترب قم.6

a.يةمماالأ الحافة
b.الغطاء

.سمق في دةارالو اءاتجرالإ بعتا سمق في دةارالو اءاتجرالإ بعتا.7

يةئالضو اصقرالأ كمحر الةزا

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

.تريوبكملا من تهلازلإ للداخل يةئالضو اصقرالأ كمحر احةزبا وقم رقاءالز وةالعر فعار.4
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.يةئالضو اصقرالأ كمحر الةزلإ الحامل انبجو ثنيب قم.5

يةئالضو اصقرالأ كمحر يبكتر

.الحامل في يةئالضو اصقرالأ كمحر دخلأ.1
.تريوبكملا لىا دخالهلإ جللخار يةئالضو اصقرالأ كمحر احةزبا وقم رقاءالز وةالعر فعار.2
.يةئالضو اصقرالأ كبمحر ياناتبلاو الطاقة ّبليك صل.3
.الغطاء يبكترب قم.4
.سمق في دةارالو اءاتجرالإ بعتا سمق في دةارالو اءاتجرالإ بعتا.5

تةبثالا اصقرالأ كمحر الةزا
.تريوبكملا داخل العمل بلق سمق في دةارالو اءاتجرالإ بعتا.1
.الغطاء الةزبا قم.2
.اصقرالأ كمحر يةحاو من تةبثالا اصقرالأ كمحر حامل احةزبا وقم للداخل جازتحالا شابكم على اضغط.3
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.يهلع من ثابتلا تةبثالا اصقرالأ كمحر لزأو تةبثالا اصقرالأ كمحر حامل ثنيب قم.4

.تةبثالا اصقرالأ كمحر حامل من يالعلو ءالجز في تةبثالا اصقرالأ كلمحر تةبثلما يرمسالما رحر.5

.تةبثالا اصقرالأ كمحر حامل من سفليلا ءالجز في تةبثالا اصقرالأ كلمحر تةبثلما يرمسالما رحر.6

تةبثالا اصقرالأ كمحر يبكتر
.تةبثالا اصقرالأ كمحر حامل في تةبثالا اصقرالأ كلمحر تةبثلما يرمسالما بطار.1
.الحامل في تةبثالا اصقرالأ كمحر دخلأو تةبثالا اصقرالأ كمحر حامل ثنيب قم.2
.اصقرالأ كمحر يةحاو داخل تةبثالا اصقرالأ كمحر حامل احةزبا وقم للداخل جازتحالا شابكم على اضغط.3
.الغطاء يبكترب قم.4
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.سمق في دةارالو اءاتجرالإ بعتا سمق في دةارالو اءاتجرالإ بعتا.5

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

.نظاملا حةلو من تهلازبا وقم للداخل، تطفللا شافتكا داةأ تاحفم حزأ.4
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تطفللا شافتكا داةأ تاحفم يبكتر

.تهيبثتل جالخار لىا تهحازبا وقم الخلف، من يكلهلا في تطفللا شافتكا داةأ تاحفم دخلأ.1
.نظاملا حةبلو تريوبكملا يكله لىا لالدخو تاحفم بلك صل.2
.الغطاء يبكترب قم.3
.سمق في دةارالو اءاتجرالإ بعتا سمق في دةارالو اءاتجرالإ بعتا.4

ةالذاكر حدةو شاداترا

:نظاملا ةذاكر ئةيته ندع يةلتالا العامة شاداترالإ لإحظ تر،يوبكملل ثاليلما داءالأ لضمان

.زعةالمو اتنوقلا يعلجم تلفةمخ ناتيوكت فرتوت نأ يجب لكنو ،)جابايتيج 4و جابايت،يج 2 ثال،لما يلبس على (تلفةمخ حجامأ من ةالذاكر حداتو خلط يمكن•

.لوالأ بسقلما من ًبداية ةالذاكر حداتو يبكتر يجب•

.1,2,3 وأ ،A2 وأ ،A1 ثال،لما يلبس على. هازلجا ينتكو سبح تلفمخ شكلب تريوبكملا داخل ةالذاكر مقابس ملصقات ضعو يتم: ملاحظة

.يضاءب يرتحر عذرأ ذات المقابس في ابعالر يبتترلا من حداتالو يبكتر يجب دية،فر وأ يةعبار حداتو مع ابعالر يبتترلا من ةذاكر حداتو خلط حالة في•

.بةكمر ةذاكر) حداتو (حدةو بطأأ عةسرب تعمل تلفة،مخ عاتسرب ةذاكر حداتو يتبثت حالة في•

ةالذاكر الةزا

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

a.الغطاء
b.يةمماالأ الحافة
c.اصقرالأ كمحر بةلع

.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

ةالذاكر يبكتر

.نظاملا حةلو في دةجوالمو صلاتالمو في ةالذاكر حداتو دخلأ.1
.مكانها في بتثت حتى جازتحالا شابكم تدتر حتى ةالذاكر حداتو على اضغط.2
:يبكترب قم.3

a.اصقرالأ كمحر بةلع
b.يةمماالأ الحافة
c.الغطاء

.سمق في دةارالو اءاتجرالإ بعتا سمق في دةارالو اءاتجرالإ بعتا.4

ةالمصغر يةالخلو يةبطارلا الةزا

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

a.الغطاء
b.يةمماالأ الحافة

.تريوبكملا جخار لىا ةالمصغر يةالخلو يةبطارلا فعار ثم بسقلما من علىلأ هاوزبرب سمحت لكي يةبطارلا عن اًيدعب يرتحرلا مزلإج على اضغط.3
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ةالمصغر يةالخلو يةبطارلا يبكتر

.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
:يبكترب قم.3

a.يةمماالأ الحافة
b.الغطاء

.سمق في دةارالو اءاتجرالإ بعتا سمق في دةارالو اءاتجرالإ بعتا.4

نظاملا وحةمر الةزا

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

a.الغطاء
b.يةمماالأ الحافة
c.اصقرالأ كمحر بةلع
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.نظاملا حةلو عن وحةالمر بلك افصل.3

.بتثلما من بلكلا رحر.4

.يكلهلا خلال يرتمرلبا وقم تحاتفلا لبطو للداخل واتالعر على اضغط ثم. تريوبكملا في هال تةبثلما واتالعر عن اًيدعب نظاملا وحةمر الةزاو ثنيب قم.5
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نظاملا وحةمر يبكتر

.يكلهلا في نظاملا وحةمر ضع.1
.مكانه في تهيبثتل الحز لبطو جللخار حهازأو يكلهلا خلال من واتالعر يرتمرب قم.2
.نظاملا حةبلو يلهصتوب وقم بتثلما خلال من وحةالمر بلك جخرأ.3
:يبكترب قم.4

a.اصقرالأ كمحر بةلع
b.يةمماالأ الحافة
c.الغطاء

.سمق في دةارالو اءاتجرالإ بعتا سمق في دةارالو اءاتجرالإ بعتا.5

تالصو بركم الةزا

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

a.الغطاء
b.يةمماالأ الحافة
c.اصقرالأ كمحر بةلع

.نظاملا حةلو من تالصو بركم بلك افصل.3

.هيرتحرل تريوبكملا من يمنىلا يةحنالا على تالصو بركم حزأو ت،الصو بركم يتبثت وةعر على اضغط.4
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تالصو بركم يبكتر

.يكلهلا من الخلفي ءالجز من ناسبلما قعالمو في تالصو بركم ضع.1
.تهيبثتل تريوبكملا من سريالأ الجانب باتجاه تالصو بركم حزأو تالصو بركم يتبثت وةعر على اضغط.2
.نظاملا حةبلو تالصو بركم بلك صل.3
:يبكترب قم.4

a.اصقرالأ كمحر بةلع
b.يةمماالأ الحافة
c.الغطاء

.سمق في دةارالو اءاتجرالإ بعتا سمق في دةارالو اءاتجرالإ بعتا.5

يارتلا تاحفم بلك الةزا
.تريوبكملل يةلخالدا اءجزالأ مع تعامللا بلق سمق في دةارالو اءاتجرالإ بعتا.1
:الةزبا قم.2

a.الغطاء
b.يةمماالأ الحافة
c.اصقرالأ كمحر بةلع

.نظاملا حةلو عن يارتلا تاحفم كابل افصل.3
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.تريوبكملا مقدمة جخار لىا يارتلا تاحفم بلك حزأو جازتحالا شابكم على اضغط.4

يارتلا تاحفم بلك يبكتر
.تريوبكملا مقدمة خلال من يارتلا تاحفم بلك حزأ.1
.يكلهلا في يارتلا تاحفم بلك يتبثتب قم.2
.يكلهلا بكشم في يارتلا تاحفم بلك دخلأ.3
.نظاملا حةبلو يارتلا تاحفم بلك صل.4
:يبكترب قم.5

a.اصقرالأ كمحر بةلع
b.يةمماالأ الحافة
c.الغطاء

.سمق في دةارالو اءاتجرالإ بعتا سمق في دةارالو اءاتجرالإ بعتا.6

اجخرالإ/دخالالإ حةلو الةزا  (I/O)
.تريوبكملا داخل العمل بلق سمق في دةارالو اءاتجرالإ بعتا.1
:الةزبا قم.2

a.الغطاء
b.يةمماالأ الحافة
c.اصقرالأ كمحر بةلع

.يارالحر تتشلماو وحةالمر يةحاو بكشم من FlyWire بلك)/I/O (اجخرالإ/دخالالإ حةلو جخرأو) I/O (اجخرالإ/دخالالإ حةلو افصل.3
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.تريوبكملا من التهازبا وقم هايرتحرل ينيملا جهة) I/O (اجخرالإ/دخالالإ حزأ ثم. يكلهلا في) I/O (اجخرالإ/دخالالإ حةللو بتثلما سمارلما الةزبا قم.4

اجخرالإ/دخالالإ حةلو يبكتر  (I/O)
.يكلهلا مقدمة في دةجوالمو تحةفلا داخل اجخرالإ/دخالالإ حةلو دخلأ.1
.يكلهلا يتبثتل تريوبكملا من سريالأ الجانب باتجاه اجخرالإ/دخالالإ حةلو حزأ.2
.يكلهلا في اجخرالإ/دخالالإ حةللو بتثلما سمارلما بطار.3
.نظاملا حةبلو FlyWireو I/O حةلو ّبليك صل.4
.يارالحر تتشلما لىا جهالموو وحةالمر يةحاو بكشم داخل FlyWire بلك)/ I/O (اجخرالإ/دخالالإ حةلو دخلأ.5
:يبكترب قم.6

a.اصقرالأ كمحر بةلع
b.يةمماالأ الحافة
c.الغطاء

.سمق في دةارالو اءاتجرالإ بعتا سمق في دةارالو اءاتجرالإ بعتا.7

يارتلبا مدادالإ حدةو الةزا
.تريوبكملا داخل العمل بلق سمق في دةارالو اءاتجرالإ بعتا.1
:الةزبا قم.2

a.الغطاء
b.يةمماالأ الحافة
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c.اصقرالأ كمحر بةلع

.يكلهلا شابكم من يلكلا جخرأو نظاملا حةلو من نونس 4 ذو يارتلا بلك افصل.3

.بتثلما من يارتلا بلك الةزبا قم.4
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.تريوبكملا جخار لىا باعدُلما فعار.5

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

.تريوبكملا من الخلفي ءبالجز بالطاقة مدادالإ حدةو بتثت التي يةبلاللو يرمسالما الةزبا قم.7

.تريوبكملا مقدمة باتجاه يارتلبا مدادالإ حدةو حزأو يار،تلبا مدادالإ حدةو بجانب دةجوالمو رقاءالز يرتحرلا وةعر ادفع.8

25



.تريوبكملا جخار لىا يارتلبا مدادالإ مصدر فعار.9

يارتلبا مدادالإ حدةو يبكتر
.يتهابثتل جللخار احتهازبا وقم يكلهلا في يارتلبا مدادالإ حدةو ضع.1
.تريوبكملا من الخلفي ءالجز في يارتلبا مدادالإ حدةلو تةبثلما يرمسالما بطار.2
باعدُلما دخلأ.3

.نظاملا حةلو في سن 24 ذو يارتلا بلك صل.4
.يكلهلا شابكمو بتثلما في نونس 4 الـ ذو يارتلا بلك دخلأ.5
.نظاملا حةبلو يارتلا بلك صل.6
:يبكترب قم.7

a.اصقرالأ كمحر بةلع
b.يةمماالأ الحافة
c.الغطاء

.سمق في دةارالو اءاتجرالإ بعتا سمق في دةارالو اءاتجرالإ بعتا.8
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يارالحر تتشلما الةزا  

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

a.الغطاء
b.يةمماالأ الحافة
c.اصقرالأ كمحر بةلع

.نظاملا حةلو من فصلهو يارالحر تتشلما عةمجمو بلك يرتحرل بكشلما على اضغط.3

.يارالحر تتشلما في به الخاصة يهجتولا ناةق من FlyWire بلك/I/O دخالالإ/اجخرالإ حةلو رحر.4
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.نظاملا حةلو من وحةالمر بلك فصلو يرتحرل بكشلما على اضغط.5

.علىأ لىا جهتي يارالحر شحملا جعل مع سفل،أ لىا جهتت يثبح وحةالمر مع عةالمجمو مالةبا قم. تريوبكملا من التهازبا وقم علىلأ يارالحر تتشلما عةمجمو فعارو تة،بثلما يرمسالما ُكف.6
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يارالحر تتشلما يبكتر

.يكلهلا داخل يارالحر تتشلما عةمجمو ضع.1
.نظاملا حةبلو يارالحر تتشلما عةلمجمو تةبثتلما يرمسالما بطر حكامبا قم.2
.يارالحر تتشلما في يهجتولا ناةق في دخلهأو FlyWire بلك/I/O اجخرالإ/دخالالإ حةلو صل.3
.نظاملا حةلو في وحةالمر بلك صل.4
.نظاملا حةبلو يارالحر تتشلما عةمجمو بلك صل.5
:يبكترب قم.6

a.اصقرالأ كمحر بةلع
b.يةمماالأ الحافة
c.الغطاء

.سمق في دةارالو اءاتجرالإ بعتا سمق في دةارالو اءاتجرالإ بعتا.7

المعالج الةزا

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

a.الغطاء
b.يةمماالأ الحافة
c.اصقرالأ كمحر بةلع
d.يارالحر تتشلما

.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
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المعالج يبكتر

.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
.يارالحر تتشلما يبكترب قم.3
.اصقرالأ كمحر بةلع يبكترب قم.4
.ماميالأ طارالإ يبكترب قم.5
.الغطاء يبكترب قم.6
.تريوبكملا داخل العمل بعد سمق في دةارالو اءاتجرالإ بعتا.7

نظاملا حةلو الةزا

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

a.الغطاء
b.يةمماالأ الحافة
c.اصقرالأ كمحر بةلع
d.يعستولا بطاقة
e.يارالحر تتشلما

.يكلهلا عن اًيدعب بلاتكلا كحرو نظام،لا حةبلو تصلةلما بلاتكلا يعجم افصل.3
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.يكلهلا في نظاملا حةللو تةبثلما يرمسالما بفك قم.4

.نظاملا حةلو من تهلازبا وقم ساعةلا بعقار اتجاه عكس سداسيلا سمارلما ةداربا قم.5

.يكلهلا من نظاملا حةلو الةزبا قم.6
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نظاملا حةلو ناتمكو

.نظاملا حةلو مخطط يةلتالا رةالصو ضتعر

تطفللا شافتكا داةأ تاحفم صلمو.RTC2 ينيعت عادةا صلةو.1

المعالج.4يارتلا صلمو.3

ورالمر كلمة صلةو.6نظاملا وحةمر صلمو.5

 ةالذاكر حدةو صلاتمو.8يارتلا تاحفم صلمو.7

نظاملا يارت صلمو.10نظاملا وحةمر صلمو.9

PCI Express x16 صلاتمو.12الداخلي تالصو بركم صلمو.11

ماميأ USB صلمو.SATA14 صلاتمو.13

ةالمصغر يةالخلو يةبطارلا.15
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نظاملا حةلو يبكتر

.يكلهلا في نظاملا حةلو ضعو يكل،هلا من الخلفي ءالجز في نفذلما صلاتمو مع نظاملا حةلو بمحاذاة قم.1
.تريوبكملا في نظاملا حةللو تةبثلما يرمسالما بطار.2
.ساعةلا بعقار اتجاه في سداسيلا سمارلما بطار.3
.نظاملا حةبلو بلاتكلا يعجم يلصتو عدأ.4
:يبكترب قم.5

a.يارالحر تتشلما
b.يعستولا بطاقة
c.اصقرالأ كمحر بةلع
d.يةمماالأ الحافة
e.الغطاء

.سمق في دةارالو اءاتجرالإ بعتا سمق في دةارالو اءاتجرالإ بعتا.6
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3
نظاملا عدادا
:نككيم نظام،لا بطض من. BIOS ىتوسم اتيارخ تحديدو تريوبكملا ناتمكو في تحكملا يةنمكاا 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). تةبثالا اصقرالأ كمحر وأ يةئالضو اصقرالأ كمحر: ثاللما يلبس على (محدد جهاز لىا ةباشرم يدهتملبا ميقوو نظاملا بلق من المحدد يدهتملا جهاز يبتتر زتجاو يةنمكاا 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•

.SATA اصقرأ كمحر رقم لىا XXX يرشي: ملاحظة

يةئالضو اصقرالأ كمحر•

يصاتخشتلا•

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

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

تقالنالا يحتمفا

.نظاملا بطض تقالنا يحتمفا تاليلا لالجدو ضيعر

.نظاملا يلغشت يدعت حتى يسرت لإ لكنو هاليجست يتم بها متقو التي اتيريغتلا نفا نظام،لا عدادا اتيارخ لمعظم بةسنلبا: ملاحظة
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تقالنالا يحتمفا. 1 لجدو

تقالنالايحتالمفا

.سابقلا الحقل لىا تقلنيعلىلأ همسلا

.تاليلا الحقل لىا تقلنيسفللأ همسلا

>Enter<الحقل في دجوالمو باطتالار بعتا وأ) يقهبطت حالة في (المحدد الحقل في يمةق تحديد يةنمكاا لك يحتي.

.هاقيبطت حالة في سدلة،نم قائمة طي وأ يربكتب متقوسافةلما يطشر

>Tab<يةلتالا يزكترلا نطقةم لىا تقلنت.

.فقط يةسياقلا ماتسوالر ضتعرسلم بةسنلبا: ملاحظة

>Esc<على الضغط دييؤ. يةسيئالر شاشةلا ضتعر حتى يةلتالا الصفحة لىا تقلني> Esc <يلغشت يدعيو ظةمحفو يرغ اتيريغت يأ بحفظ بكلتطا سالةر ضعر لىا يةسيئالر شاشةلا في  
.نظاملا

>F1<نظاملا بطض تعليمات ملف ضتعر.

نظاملا عدادا اتيارخ

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

عام. 2 لجدو

صفالويارلخا

System Informationيةلتالا ماتالمعلو ضتعر:

.يعةسرلا الخدمة دكوو ,يعنصتلا تاريخو, يةكللما تاريخو, يةكللما رمزو, صلالأ رمزو, الخدمة رمزو ،BIOS صدارا ضتعر-  نظاملا ماتمعلو•
 المقاس ،DIMM 1 المقاسو ة،الذاكر يةنقتو ة،الذاكر اتنوق وضعو ة،الذاكر وسرعة تاحة،لما ةالذاكر و تة،بثلما ةالذاكر ضتعر-  ةالذاكر ماتمعلو•

DIMM 2، المقاسو DIMM 3 المقاس و DIMM 4.
.SLOT4و ,SLOT3و ،SLOT2و ،SLOT1 ضتعر-  PCI ماتمعلو•
عةسرل قصىالأ الحدو ساعة،لا عةسرل دنىالأ الحدو عة،سرلاو ية،لالحا ساعةلاو المعالج، فمعرو ب،القلو عددو المعالج، عنو ضتعر-  المعالج ماتمعلو•  

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

 LOM MAC, Audio Controller اننوع, SATA-0, SATA-1, SATA-2 , SATA-3 ضتعر-  هازلجا ماتمعلو•
.Video Controllerو

Boot Sequenceهي اتيارلخا. يلغشت نظام على رثوعلا تريوبكملا به ليحاو الذي يبتترلا تحديد يةنمكاا لك يحتي:

نةالمر اصقرالأ كمحر•
•ST320LT007-9ZV142 / ST3250312AS
USB ينتخز جهاز•
CD/DVD/CD-RW اصقرأ كمحر•
المدمجة بكةشلا اجهةو بطاقة•

Boot List Option•قديم
•UEFI

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

35



نظاملا ئةيته. 3 لجدو

صفالويارلخا

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

معطل•
ممكن•
•w/PXE نّالممك
•w/ImageServer نّالممك

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

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

معطل•
•COM1
•COM2
•COM3
•COM4

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

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

.يةفمخ SATA تحكم حداتو تكون-  معطل•
•ATA  -ئةيته يتم SATA ضعلو ATA.
•AHCI  -ئةيته يتم SATA ضعلو AHCI.
•RAID ON  -ئةيته يتم ATA ضعو لدعم RAID.

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

•SATA-0
•SATA-1
•SATA-2
•SATA-3

SMART Reportingاصفاتمو من اًءجز يةنقتلا هذه برتعت. نظاملا يلغشت بدء ناءثأ عنها بلاغالإ يتم المدمجة كاتللمحر تةبثالا اصقرالأ كمحر خطاءأ كانت ذاا فيما الحقل هذا تحكمي 
SMART )بلاغالإ يةنقتو يةتالذا بةقاالمر يللتح.(

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

USB Configurationتحكم حدةو يةئتهب الحقل هذا ميقو USB ينتخز ةجهزأ من عنو يأ يدهتمب نظاملل سمحي يدهتملا دعم ينكتم حالة في. المدمجة USB سعةلا ةيربك) HDD، 
).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
:يلكشتلا املعو سبح USB ينتكو اتيارخ تلفتخ
:تكون اتيارلخا نفا Mini-Tower، Desktop، Small Form Factor لـ بةسنلبا

يدهتملا دعم ينكتم•
الخلفي نائيثلا USB نفذم ينكتم•
يةفللخا يةعباالر USB نافذم ينكتم•
يةمماالأ USB نافذم ينكتم•
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:تكون اتيارلخا نفا, Ultra Small Form Factor لـ بةسنلبا

يدهتملا دعم ينكتم•
يةفللخا يةئناثلا USB 2.0 نافذم ينكتم•
يةفللخا يةئناثلا USB 3.0 نافذم ينكتم•
يةمماالأ USB نافذم ينكتم•

.عداداتالإ هذه عن نظرلا بغض BIOS عدادا في تعمل ما اًمدو سالماوو USB يحتمفا حةلو: ملاحظة

Miscellaneous Devicesحةاللو على دةجوالمو العديدة ةجهزالأ يلطعت وأ ينكتم لك يحتت.

.يةصالخا تلكل اضيترفالا يلطعتلا يمكن كذلك—  PCI تحةف ينكتم•

مانالأ. 4 لجدو

صفالويارلخا

Admin Passwordولسؤلما ورمر كلمة حذف وأ ير،يغت وأ ين،يعت يةنمكابا الحقل هذا لك سمحي) admin) (ورمر كلمة لك يحتت). بطضلا ورمر كلمة ًايانحأ عليها طلقُي 
.عديدة مانأ اتيزم ولسؤلما

.اًيضاترفا عدادهاا يتم ورمر كلمة يضم لإ اصقرالأ كمحر

القديمة ورالمر كلمة دخلأ•
الجديدة ورالمر كلمة دخلأ•
الجديدة ورالمر كلمة يدكتأب قم•

System Passwordيةسيئالر ورالمر كلمة اًبقسم عليها طلقُي كان (تريوبكملا ورمر كلمة حذف وأ ير،يغت وأ ين،يعت يةنمكاا لك يحتي.(
.اًيضاترفا عدادهاا يتم ورمر كلمة يضم لإ اصقرالأ كمحر

القديمة ورالمر كلمة دخلأ•
الجديدة ورالمر كلمة دخلأ•
الجديدة ورالمر كلمة يدكتأب قم•

Internal HDD-0 Passwordتريوبكملل الداخلي تةبثالا اصقرالأ كمحر في دةجوالمو ورالمر كلمة حذف وأ ير،يغت وأ بط،ض لك يحتي) HDD .(ورالمر كلمة على اتيريغتلا هذه يرثتأ يسري 
.جاحنب رالفو على هذه
.اًيضاترفا عدادهاا يتم ورمر كلمة يضم لإ اصقرالأ كمحر

القديمة ورالمر كلمة دخلأ•
الجديدة ورالمر كلمة دخلأ•
الجديدة ورالمر كلمة يدكتأب قم•

Strong Passwordيةصالخا تللك اضيترفالا يلطعتلا يمكنو ،يةقو ورمر كلمة تخدامسبا قم.

Password Configurationنظاملاو ولسؤلما ورمر لكلمات هالدخابا حسمولما وفالحر لعدد علىالأو دنىالأ الحد في الحقل هذا تحكمي.

ولسؤلما ورمر لكلمة دنىالأ الحد•
ولسؤلما ورمر لكلمة قصىالأ الحد•
نظاملا ورمر لكلمة دنىالأ الحد•
نظاملا ورمر لكلمة قصىالأ الحد•

Password Bypassورمر كلمة امروأو نظاملا ورمر كلمة زتجاو لك يحتي HDD نظاملا يلغشت عادةا ندع يةلخالدا.

.يةصالخا هذهل اضيترفالا يلطعتلا يتم. ينهايعت حالة في يةلخالدا HDDو نظاملا ورمر كلمة دخالبا اًمدو نظاملا يطالب — عطلُم•
).الدافئ يدهتملا عادةا اتمر (يلغشتلا عادةا ندع ورالمر كلمة زجاوتب يطالب — يدهتملا عادةا زتجاو•
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 ).دبارلا يدهتملا (يلغشتلا يقافا حالة من يارتلبا مدادها ندع يةلخالدا HDDو نظاملبا الخاصة ورالمر كلمات تابةكب اًمدو نظاملا يطالب: ملاحظة
.دةجوالمو HDD لـ حدةو بةلع يأ في ورالمر كلمات تابةكب اًمدو نظاملا يطالبس ا،ًًيضأ

Password Changeولسؤلما ورمر كلمة ينيعت ندع بها اًحسموم تةبثالا اصقرالأ كمحرو نظاملا ورمر كلمات في هااؤجرا يتم التي اتيريغتلا كانت ذاا ما تحديد يةنمكاا يحتي.

.يةصالخا هذهل اضيترفالا يلطعتلا يتم-  ولسؤلماورمر كلمة يرغ ىخرأ ورمر كلمات تخدامسبا اتيريغت اءجربا سماحلا•

TPM Securityكانت ذاا ما في تحكملا يةنمكاا يارلخا هذا لك يحتي Trusted Platform Module (TPM (يلغشتلا نظامل يةئمرو نةكمم نظاملا في دةجوالمو.
..اًيضاترفا يارلخا هذا يلطعت يتم-  TPM مانأ

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

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

.يةصالخا هذهل اضيترفالا يلطعتلا يتم-  يطشنتلا لغاءا•
يلطعت•
يطشنت•

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

.يةصالخا تلكل اضيترفالا يلطعتلا يمكن كذلك— )CPU XD (يةكزالمر المعالجة حدةو دعم ينكتم•

OROM Keyboard Accessينتكو شاشات لىا لصوالو ًانكمم كان ذاا ما تحديد يةنمكاا لك يحتي Option Read Only Memory (OROM (تصارخالا يحتمفا برع  
 Intel Management Engine BIOS وأ) Intel RAID (CTRL+I لىا لصوالو عداداتالإ هذه نعتم. يدهتملا ناءثأ

Extension (CTRL+P/F12.(

.تصارخالا يحتمفا برع OROM ئةيته شاشات لىا لالدخو تخدمسملل يمكن—  ممكَّن•
 حالة تدترسو. القادم يدهتملا خلال تصارخالا يحتمفا خلال من OROM ئةيتهلا شاشات لىا لالدخو تخدمسملل يمكن-  احدةو ةلمر ينكتملا•

.يدهتملا انتهاء بعد معطل لىا عداداتالإ
ل• .تصارخالا يحتمفا خلال من OROM ئةيته شاشات لىا لالدخو تخدمسملل يمكن لإ-  معطَّ

.اًيضاترفا" ينكتم "لىا يارلخا هذا ينيعت يتم

Admin Setup Lockoutولسؤلما ورمر كلمة ينكتم ندع بطضلا لىا لللدخو يارلخا يلطعت وأ ينكتم يةنمكاا لك يحتي.

.يةصالخا هذهل اضيترفالا يلطعتلا يمكن ولإ-  ولسؤلمبا الخاص عدادالإ ضعو ينمتأ ينكتم•

Secure Boot. 5 لجدو

صفالويارلخا

Secure Boot Enableمنالأ يدهتملا ةيزم يلطعت وأ ينكتم لك يحتي

يلطعت•
ينكتم•

Expert key Managementهي اتيارلخا. اًيضاترفا المخصص ضعالو ينكتم يارلخا يلطعت يتم. المخصص ضعالو في نظاملا كان ذاا فقط مانالأ تاحفم ياناتب قاعدة زيعتو يةنمكاا 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
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تخدمسلما اسطةبو محدد ملف لىا تاحفلما تحفظ- ملف لىا حفظ•
تخدمسلما اسطةبو محدد ملف من تاحفبم الحالي تاحفلما بدلتسا- ملف من بدالتسالا•
تخدمسلما اسطةبو محدد ملف من يةلالحا ياناتبلا قاعدة لىا اًتاحفم يفضي- ملف من لحاقا•
المحدد تاحفلما يحذف- حذف•
اضيترفالا بطضلا ينيعت يدعت- يحتالمفا يعجم ينيعت عادةا•
يحتالمفا يعجم تحذف- يحتالمفا يعجم حذف•

.يةضاترفالا عداداتالإ لىا يحتالمفا تعادةسا يتمسو هامحو يتمس هااؤجرا يتم التي اتيريغتلا يعجم نفا ،"المخصص ضعالو "ينكتم حالة في: ملاحظة

داءالأ. 6 لجدو

صفالويارلخا

Multi Core Supportيةفضاالإ بالقلو تخدامسا مع سنحتيس يقاتبطتلا بعض داءأ. عدمه من يةلمعلل نةكمم بالقلو يعجم كانت ذاا ما يحدد.

.ًيعاجم هال اضيترفالا ينكتملا يتم•
•1
•2

Intel® SpeedStep™ضعو ينكتم لك يحتي Intel SpeedStep اًيضاترفا يارلخا هذا ينكتم يتم. يلهطعت وأ بالمعالج الخاص.

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

Intel® TurboBoost™ضعو ينكتم لك يحتي Intel TurboBoost يلهطعت وأ بالمعالج الخاص.

ل• .ياسيقلا داءالأ ىتوسم قيفو شكلب بالمعالج الخاصة داءالأ حالة يادةبز TurboBoost يلغشت نامجبرل سمحت لإ—  معطَّ
.ماتسوالر معالج وأ يةكزالمر المعالجة حدو داءأ ىتوسم يادةز ،Intel من TurboBoost اصقرأ كلمحر يحتت—  نّممك•

Hyper-Thread Controlيةنقت ينكتم يةنمكاا لك يحتي Hyper-Threading اًيضاترفا يارلخا هذا ينكتم يتم. هاليطعت وأ.

الطاقة ةدارا. 7 لجدو

صفالويارلخا

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

)اضيترفا (يلغشتلا يقافا•
يلغشتلا•
ةيرخالأ شحنلا حالة•

Auto On Timeيةنثا:يقةقد:ساعة (ياسيق ساعة 12 يقسنتب منالز على الحفاظ يتم. اًيئتلقا نظاملا يلغشت يتم نأ خلاله يدتر الذي ميولا من قتالو ينيعتب يارلخا هذا ميقو.( 
.A.M./P.M لحقو وفي قتالو في القيم تابةك اسطةبو يلغشتلا بدء منز يرغتي نأ يمكن

ل• .ًيائتلقا هازلجا يلغشت يتم لن-  معطَّ
.علاهأ حددته الذي قتالو في ًياميو نظاملا يلغشت يتمس-  ميو كل•
.علاهأ حددته الذي قتالو في الجمعة ميو لىا يننثالإ ميو من ًبدء هازلجا يلغشت يتمس-  العمل يامأ خلال•
.حددته الذي قتالو في علاهأ تهاترخا الذي يامالأ خلال نظاملا يلغشت يتمس-  يامالأ ترخا•

 في المفاجئ تفاعالار من قايةللو جهاز وأ بائيهرك كترشم على دجوالمو تاحفلما تخدامسبا تريوبكملا يلغشت يقافا حالة في ةيزلما هذه تعمل لإ: ملاحظة
.معطل على تلقائي يلغشت ينيعت حالة في وأ يارتلا شدة

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

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

.اًيضاترفا يارلخا هذا يلطعت يتم

Fan Control Overrideاًيضاترفا يارلخا هذا يلطعت يتم. نظاملا وحةمر عةسر في تحكمت.

.ىالقصو عتهاسرب وحةالمر تعمل نه،يكتم ندع: ملاحظة

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

.يةصالخا تلكل اضيترفالا يلطعتلا يمكن كذلك—  يةكزالمر المعالجة حدةو دعم ينكتم•

Wake on LANةشارا خلال من يطهشنت ندع يلغشتلا يقافا حالة من باءهركلبا تريوبكملا مدادا يةنمكاا تريوبكملل يارلخا هذا يحتي LAN حالة من يهبنتلا ثرتأي لإ. خاصة 
.ددترلما هربيكلا يارتلبا مدادالإ بمصدر تريوبكملا يلصتو 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-  معطل•
•LAN اتشارا اسطةبو نظاملا يلغشتب سمحت-  فقط LAN نةيعم.
•WLAN اتشارا خلال من نظاملا يلغشت يةنمكاا يحتت-  فقط WLAN لـ. (خاصة Ultra Small Form Factor فقط(
•LAN وأ WLAN  -اتشارا خلال من نظاملا يلغشت يةنمكاا يحتت LAN وأ WLAN لـ. (خاصة Ultra Small Form 

Factor فقط(

.اًيضاترفا يارلخا هذا يلطعت يتم

Block Sleepحالة (سكونلا ضعو لىا لالدخو قفل يةنمكابا يارلخا هذا لك سمحي S3 (يلغشتلا نظام ئةيب في.

.يةصالخا تلكل اضيترفالا يلطعتلا يمكن كذلك- )S3 ضعو (سكونلا ضعو•

POST Behavior. 8 لجدو

صفالويارلخا

Numlock LEDيفةظو كانت ذاا ما يحدد NumLock اًيضاترفا يارلخا هذا ينكتم يتم. نظاملا يدهتم ندع ينهاكتم يمكن.

Keyboard Errorsاًيضاترفا يارلخا هذا ينكتم يتم. يدهتملا ندع عنها بلاغالإ تم قد يحتالمفا حةبلو تعلقةلما خطاءالأ كانت ذاا ما يحدد.

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

.اًيضاترفا يارلخا هذا ينكتم يتم-  F12 يدهتم اتيارخ قائمة ينكتم•

يةضاترفالا المحاكاة دعم. 9 لجدو

صفالويارلخا

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

.اضيترفا شكلب يارلخا هذا يلطعت يتم-  Intel Virtualization يةنقت ينكتم•

VT for Direct I/Oاضيترفالا هازلجا شاشة يلطعت وأ ينكتم على يعمل) VMM (يةنقت هافرتو التي يةفضاالإ ةجهزالأ مكاناتا من تفادةسالا يقطر عن Intel® 
Virtualization باشرلما اجخرالإ/دخالللا.

.يةصالخا تلكل اضيترفالا يلطعتلا يمكن كذلك - باشرلما اجخرالإ/دخالللا Intel من يةضاترفالا المحاكاة يةنقت ينكتمب قم•

Trusted Executionياسهق يتم الذي يالظاهر هازلجا شاشة كانت ذاا ما يارلخا هذا يحدد) MVMM (اسطةبو تاحةلما يةفضاالإ ةجهزالأ ياتنمكاا من تفادةسالا على ةقادر 
Intel Trusted Execution Technology .من كل ينكتم يجب TPM Virtualization Technology 

.ةيزلما هذه تخدامسلإ باشرلما اجخرالإ/دخالللا Virtualization Technologyو
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.يةصالخا تلكل اضيترفالا يلطعتلا يمكن كذلك-  قثومو يذفنت•

يانةصلا. 10 لجدو

صفالويارلخا

Service Tagتريوبكملبا الخاص يانةصلا رقم ضيعر.

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

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

Image Server. 11 لجدو

صفالويارلخا

Lookup Methodبحث يةفيك تحديدل ImageServer الخادم اننوع عن.

ثابت نتترنا لكووتوبر•
•DNS )اًيضاترفا نّممك(

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

ImageServer IPنتترنالإ لكووتوبر اننوع يحدد) IP (بـ الخاص ثابتلا ساسيالأ ImageServer اننوع. به بالإتصال يلمعلا نامجبر ميقو الذيو IP هو اضيترفالا 
255.255.255.255. 

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

ImageServer Portنفذم يحدد IP لـ ساسيالأ ImageServer، نفذم. للاتصال يلمعلا اسطةبو تخدامهسا يمكن الذي IP 06910 هو اضيترفالا. 

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

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

ثابت نتترنا لكووتوبر•
•DHCP )اًيضاترفا ممكن(

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

Client IPاننوع يحدد IP اننوع. يلمعلبا الخاص ثابتلا IP 255.255.255.255 هو اضيترفالا.

 اسطةبو نّمكُم لىا نظاملا ئةيته عةالمجمو في دجوالمو تكاملةلما NIC حدةو تحكملا تاحفم ينيعت ندع فقط اًملائم الحقل هذا يعد: ملاحظة
ImageServer يةعالفر بكةشلا ناعق لكووتوبر ينيعت ندعو DHCP ثابت نتترنا لكووتوبر لىا يلمعلبا الخاص.

Client SubnetMask255.255.255.255 هو اضيترفالا بطضلا. يلمعلل يةعالفر بكةشلا ناعق يحدد.

 اسطةبو نّمكُم لىا نظاملا ئةيته عةالمجمو في دجوالمو تكاملةلما NIC حدةو تحكملا تاحفم ينيعت ندع فقط اًملائم الحقل هذا يعد: ملاحظة
ImageServer يةعالفر بكةشلا ناعق لكووتوبر ينيعت ندعو DHCP ثابت نتترنا لكووتوبر لىا يلمعلبا الخاص.

Client Gatewayاننوع يحدد IP 255.255.255.255 هو اضيترفالا بطضلا. يلمعلبا الخاص ابةبولل.

 اسطةبو نّمكُم لىا نظاملا ئةيته عةالمجمو في دجوالمو تكاملةلما NIC حدةو تحكملا تاحفم ينيعت ندع فقط اًملائم الحقل هذا يعد: ملاحظة
ImageServer يةعالفر بكةشلا ناعق لكووتوبر ينيعت ندعو DHCP ثابت نتترنا لكووتوبر لىا يلمعلبا الخاص.

41



الوصفالخيار

License Statusيصخترلل يةلالحا الحالة ضيعر.

نظاملا سجلات. 12 لجدو

صفالويارلخا

BIOS eventsجلسلا سحبم لك سماحلاو نظاملا حداثأ سجل ضلعر.

جلسلا سحم•

 BIOS تحديث
هربيكلا يارتلا جبمخر تصلةمو بالكامل نةشحوم تريوبكملا يةبطار نأ من كدتأ المحمولة، تريوبكملا ةجهزلأ بةسنلبا. تحديث فرتو حالة في وأ نظام،لا حةلو بدالتسا ندع ذلكو ،)نظاملا بطض( BIOS تحديثب وصىُي

.تريوبكملا يلغشت عادةا.1
.dell.com/support لىا اذهب.2
.سالرا قفو انقرو يعةسرلا الخدمة دكو وأ الخدمة مزر دخلأ.3

الخدمة؟ مزر جديو ينأ قفو انقر الخدمة، علامة قعمو تحديدل: ملاحظة

.شاشةلا على دةارالو تعليماتلا مع تابع". جيتنم شافتكا" Detect My Product قفو انقر الخدمة، علامة على رثوعلا عدم حالة في: ملاحظة

.بك الخاص تريوبكملل تجنلما ئةف قفو فانقر الخدمة، مزر قعمو تحديد يعطتست لإ نتك ذاا.4
.القائمة من تجنلما عنو ترخا.5
.بك الخاص تريوبكملل تجنلما دعم صفحة هرظتسو تر،يوبكملا ازطر حدد.6
".الكل ضعر" View All Drivers قفو انقرو" يلغشتلا امجبر على لالحصو" Get drivers قفو انقر.7

".يلاتنزتلاو يلغشتلا امجبر" Drivers and Downloads صفحة تحفت

.BIOS حدد ،)يلغشتلا نظام( Operating System سدلةنلما القائمة سفلأ ،)يلاتنزتلاو يلغشتلا امجبر( Drivers and Downloads شاشة في.8
.ملف يلنزت قفو انقرو BIOS من ملف حدثأ حدد.9

.شاشةلا على دةارالو تعليماتلا بعتاو. ثاتيتحدلا على لللحصو" نظاملا يللتح" Analyze System قفو انقر. تحديثها يتم نأ لىا تاجتح يلغشتلا امجبر من يأ يللتح نككيم

.نالأ يلنزتلا قفو انقر ثم دناه،أ يلنزتلا بسلوأ تحديد يرجى نافذةلا في المفضل يلنزتلا بسلوأ حدد.10
.الملف يلنزت نافذة هرظت

.لديك تريوبكملا على الملف لحفظ حفظ قفو انقر.11
.تريوبكملا على المحدث BIOS بطض يتبثتل يلغشت قفو انقر.12

.شاشةلا على ضحةالمو شاداترالإ بعتا

صلةالو بطض

.نظاملا حةلو صلةو بطض تاليلا لالجدو ضيعر. نظاملا حةلو على يهلا شارلما) نونسلا (سنلا في نايةعب بهيكترب وقم) نونسلا (سنلا من بسقلما اسحب صلة،الو بطض يريغتل
صلةالو بطض. 13 لجدو

صفالوبطضلاصلةالو

PSWDورالمر كلمة اتيزم ينكتم يتماضيترفالا

RTCRSTصلاحهااو شكلاتلما شافكتسلإ تخدامهاسا يمكن. الفعلي يتقتولا ساعة ينيعت عادةا يتم2و 1 سن.

بطضلا وأ نظاملا ورمر كلمة

.تريوبكملا ينمتأل بطضلا ورمر كلمةو نظاملا ورمر كلمة شاءنا نككيم
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صفالوورالمر كلمة عنو

.نظاملا لىا لالدخو يلجستل هالدخاا يكلع يجب التي ورالمر كلمةنظاملا ورمر كلمة

.تريوبكملبا الخاصةو فيها يريغت حداثاو BIOS بطض لىا لصوللو هالدخاا يكلع يجب التي ورالمر كلمةبطضلا ورمر كلمة

.تريوبكملا على دةجوالمو ياناتبلل مانالأ من يسيئر ىتوسم ورالمر كلمة اتيزم فرتو: يهبنت

.بةقامر يرغ هاكترو ينهامتأ عدم حالة في تريوبكملا على نةالمخز ياناتبلا لىا لصوالو نهكيم شخص يأ: يهبنت

.نظاملاو بطضلا ورمر كلمة ةيزم يلطعت مع تريوبكملا شحن يتم: ملاحظة

بطضلل ورمر كلمةو نظاملل ورمر كلمة ينيعت

 كلمة يريغت من تمكنت فلن, مقفلة ورالمر كلمة حالة كانت ذاا. مقفلة يرغ ورالمر كلمة حالة تكون ندماع فقط جديدة بطض ورمر كلمة وأ/و نظام ورمر كلمة يريغت وأ جديدة بطض ورمر كلمة وأ/و نظام ورمر كلمة ينيعت نككيم
.نظاملا ورمر

.تريوبكملا لىا لالدخو يلجستل نظاملا ورمر كلمة يرفتو ميلزو يةلالحا بطضلا ورمر كلمةو نظاملا ورمر كلمة حذف يتم ور،المر كلمة صلةو يلطعت حالة في: ملاحظة

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

>.Enter <على اضغطو نظاملا ينمتأ حدد نظاملا بطض وأ نظاملا BIOS شاشة في.1
.نظاملا ينمتأ شاشة هرظت

.مقفلة يرغ ورالمر كلمة حالة نأ كدتأ نظاملا ينمتأ شاشةلا في.2
>.Tab <وأ> Enter <على اضغطو نظام،لا ورمر كلمة دخلأ,  نظاملا ورمر كلمة حدد.3

:نظاملا ورمر كلمة ينيعتل يةلتالا شاداترالإ تخدمسا

.فحر 32 لىا يصل ما ورالمر كلمة تكونت نأ يمكن•

.9 لىا 0 من قامرأ على ورالمر كلمة يتوتح نأ يمكن•

.ةيربك وفبحر تابةكلبا سمحُي لإ يثح ة،يرغص وفبحر تابةكلبا سمحُي•

, (”), (+), (,), (-), (.), (/), (;), ([), (\), (]), (`).سافةلما: فقط الخاصة وفالحر تابةكب فقط سمحُي•

.بها بةلالمطا ندع نظاملا ورمر كلمة دخالا عدأ

.افقمو قفو انقرو اًبقسم دخلتهاأ التي نظاملا ورمر كلمة تبكا.4
>.Tab <وأ> Enter <على اضغطو نظاملا ورمر كلمة تبكا, بطضلا ورمر كلمة حدد.5

.بطضلا ورمر كلمة تابةك عادةبا سالةر بكلتطا

.افقمو قفو انقرو اًبقسم دخلتهاأ التي بطضلا ورمر كلمة تبكا.6
.اتيريغتلا بحفظ بكلتطا سالةر هرظتسو> Esc <على اضغط.7
.اتيريغتلا لحفظ> Y <على اضغط.8

.يدهتملا عادةبا تريوبكملا ميقو

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

 في بطضلا ورمر كلمة وأ حالي نظام يريغت وأ حذف نككيم لإ. عدادالإ ورمر كلمة وأ/و الحالي نظاملا يريغت وأ حذف محاولة بلق) نظاملا بطض في (نةّممؤ يرغ )ورالمر كلمة حالة( Password Status نأ كدتأ
.نةّممؤ )ورالمر 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 ينمتأ حدد نظاملا بطض وأ نظاملا BIOS شاشة في.1
.نظاملا ينمتأ شاشةلا ضعر يتم

.نةّممؤ يرغ ورالمر كلمة حالة نأ كدتأ نظاملا ينمتأ شاشةلا في.2
>.Tab <وأ> Enter <على اضغطو يةلالحا نظاملا ورمر كلمة حذف وأ تعديلب وقم, نظاملا ورمر كلمة حدد.3
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>.Tab <وأ> Enter <على اضغطو يةلالحا نظاملا ورمر كلمة حذف وأ تعديلب وقم, بطضلا ورمر كلمة حدد.4

.به بةلالمطا ندع الحذف يدكتأب قم بط،ضلا وأ/و نظاملا ورمر كلمة بحذف يامكق حالة في. الطلب حالة في الجديدة ورالمر كلمة دخالا عدأ بط،ضلا ورمر كلمة وأ/و نظاملا يريغتب يامكق حالة في: ملاحظة

.اتيريغتلا بحفظ بكلتطا سالةر هرظتسو> Esc <على اضغط.5
.نظاملا بطض من وجالخرو اتيريغتلا لحفظ> Y <على اضغط.6

.يدهتملا عادةبا تريوبكملا ميقو

نظام ورمر كلمة يلطعت

.اًيلحا تخدمةسم ورمر) كلمات (كلمة يأ يلطعتب ورالمر كلمة صلةو متقو. بطضلا ورمر كلمةو نظاملا ورمر كلمة نظاملا امجبر مانأ اتيزم تضمنت

.يةسنلما ورالمر كلمة يلطعتل يةلتالا اتالخطو تخدامسا اًيضأ نككيم: ملاحظة

.تريوبكملا داخل العمل بلق سمق في دةارالو اءاتجرالإ بعتا.1
.الغطاء الةزبا قم.2
.نظاملا حةلو على PSWD صلةو تحدد.3
.نظاملا حةلو من PSWD صلةو الةزبا قم.4

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

.الغطاء يبكترب قم.5

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

.تريوبكملا يلغشتب وقم هربيكلا يارتلا نفذبم تريوبكملا صل.6
.هربيكلا يارتلا نفذم من يارتلا بلك افصلو تريوبكملا يلغشت قفوأ.7
.الغطاء الةزبا قم.8
.نظاملا حةلو على PSWD صلةو ضعو عدأ.9

.الغطاء يبكترب قم.10
.تريوبكملا بداخل العمل بعد في ليهاا شارلما اءاتجرالإ بعتا.11
.تريوبكملا يلغشتب قم.12
.نظام ورمر كلمة بطض انظر. جديدة بطض وأ نظام ورمر كلمة ينيعتب وقم نظام،لا بطض لىا اذهب.13
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يصاتخشتلا
 وأ يةفضاا معدة تخدامسا لىا الحاجة نبدو تريوبكملا جهاز بارتخا هو يصاتخشتلا يلغشت من ضالغر. يةنفلا ساعدةلما لطلب Dell بـ الإتصال بلق ePSA يصاتخشت يلغشتب قم تر،يوبكملا في شكلةم تكفصاد ذاا

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

يدهتملا بلق نظاملل سنلمحا ييمقتلا يصاتخشت  (ePSA)
فرتوو. اًيلخدا 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  
:يةنمكاا لك يحتت التي ةجهزالأ من عاتلمجمو وأ محددة ةجهزلأ اتيارلخا من كاملة عةمجمو نظاملا يصاتخشت

تفاعلم ضعو في وأ اًيئتلقا اتبارتخا يلغشت•

اتبارتخالا ارتكر•

هاظفح وأ بارتخالا تائجن ضعر•

المعطل) ةجهزالأ (هازلجا لحو يةفضاا ماتمعلو يرفتول يةفضاا يةبارتخا اتيارخ تقديمل شاملة اتبارتخا يلغشت•

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

بارتخالا ناءثأ أتطر التي شكلاتلمبا كبرتخ التي الخطأ سائلر ضعر•

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

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

.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 سريالأ ءالجز من هازلجا حدد.5
.الخطأ ادكوأ ضعر يتم شكلات،م يأ دجوو حالة في.6

.Dell بـ اتصلو الخطأ دكو لإحظ
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صلاحهااو تريوبكملبا الخاصة شكلاتلما شافكتسا
.تريوبكملا يلغشت ناءثأ الخطأ رسائلو ية،تالصو ةشارالإ ادكوأو. يصخشتلا يحبمصا ثلم المؤشرات تخدامسبا صلاحهااو تريوبكملا شكلاتم شافكتسا نككيم

باحصم ياتصخشت  LED يارتلل

.تفييخ نهفا يل،محتلا يلغشتلا نظام بدء دجربم. POST يةلعم ناءثأ هرظيو فقط يصيخشتلا LED باحصم شطني. انلوالأ نائيث يصيخشت LED باحصكم اًيضأ يعمل يكلهلا مقدمة في دجوالمو يارتلل LED باحصم رز

 على. تصفنلما في يلةطو قتمؤ قفتو ةترف رتكرلما نمطلا ضمن جديو. 7 لىا تصل قد مضاتو x عدد ثم ة،يرصق قتمؤ قفتو ةترفب عةبوتم مضاتو 3 لىا 2 عن ةبارع نمطلا – مانيهركلا LED باحصم يضمو مخطط
.مرالأ ارتكر يتم ثم يلةطو قتمؤ قفتو ةترفب عةبوتم مانيهرك بلون مضاتو3و ة،يرصق قتمؤ قفتو ةترفو ماني،هرك بلون تانضمو=  2.3 ثال،لما يلبس

يارتلل LED باحصم ياتصخشت. 14 لجدو

صفالويضبالأ LED باحصم حالةمانيهركلا LED باحصم حالة

يلغشتلا عن قفتوم نظاملايلغشتلا عن قفتوميلغشتلا عن قفتوم

سكون حالة في نظاملامضيويلغشتلا عن قفتوم

)PSU (يارتلبا مدادالإ حدةو في طلُعيلغشتلا عن قفتوممضيو

دالكو على لالحصو في شلف نهكلو يعمل PSUيلغشتلا عن قفتومجاهز

يلغشتلا يدق نظاملاجاهزيلغشتلا عن قفتوم

صفالومانيهركلا LED باحصم حالة

نظاملا حةلو في عطل2,1

PSU بلك يلاتصتو وأ ،PSU وأ نظام،لا حةلو في طلُع2,2

CPU في وأ ةالذاكر في وأ نظام،لا حةلو في طلُع2,3

ةالمصغر يةالخلو يةبطارلا في طلُع4, 2

2,5BIOS تالف

CPU في وأ CPU ينتكو في طلُع2,6

ةالذاكر في طلُع جديو لكنو ة،الذاكر حداتو شافتكا تم2,7

نظاملا حةلو في وأ يةفالطر بطاقةلا في تملمح طلُع3,1

USB في تملمح طلُع3,2

ةذاكر حداتو شافتكا يتم لم3,3

نظاملا حةلو في تملمح خطأ3,4

افقتولا في وأ ةالذاكر ينتكو في خطأ حدث لكنو ة،الذاكر حداتو شافتكا تم3,5

ةجهزالأ وأ/و نظاملا حةلو ردمو في تملمح طلُع3,6

46



الوصفالكهرماني LED مصباح حالة

شاشةلا على هرظت سائلر خلال من خرأ طلُع دجوو عن علانالإ يتم3,7

يةتالصو ةشارالإ ادكوأ

ةشارالإ ادكوأ اسم عليها طلقُي التيو ية،تالصو اتشارالإ من سلةلسلا هذه متقوو. شاشةلا على شكلاتلما وأ خطاءالأ رهوظ عدم حالة في يلغشتلا بدء ناءثأ يةتالصو ةشارالإ ادكوأ من سلةلس تريوبكملا صدرُي نأ يمكن  
ةشارا كل بعدو. ث/مل 300 لمدة يةتالصو ةشارالإ رصدو تمرسيو ان،ثو 3 لىا اتشارالإ من عةمجمو كل ينب يرختألا يصلو ث،/مل 300 لىا ىخرأو ةشارا كل ينب يرختألا مدة تصلو. عديدة شكلاتم تحديدب ية،تالصو  
 نظامو 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،تالصو اتشارالإ من عةمجمو كلو يةتصو
.يلغشتلا

2-3-1دالكو

ةالذاكر في عطلببسلا

الخطأ سائلر

صفالوالخطأ سالةر

.صالقر من ينعم قطاع على رثوعلا تعذر وأ ص،القر من تالف قطاع على BIOS ثرعدةجومو يرغ اننوعلا علامة

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

 الإتصالو 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

.التهازا يتم حتى AMT ةدارا اتيزم يلطعت وتم MFG_MODE صلةو ينيعت تم.مانالأ زتجاو صلةو يبكتر تم! يهبنت

.نترقم اصقرأ كمحر لىا ياناتبلا سالرا يمكنها لإ تةبثالا اصقرالأ كمحر في تحكملا حدةو وأ نالمر صالقر سالرا يمكن لإفقللمر جابةتسالا شلف

.يحصح سارم اسم تخدمساو يحة،حصلا ماكنهاأ في سافاتلما ضعو يح،صح شكلب مرالأ تابةك من كدتأخاطئ ملف اسم وأ خطأ مرأ

 )ECC (صالح يرغ خطأ يححصت مزر
صالقر اءةقر ندع

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

.بةمعطو نةترقلما تحكملا حدةو وأ تةبثالا اصقرالأ كمحرتحكملا حدةو في طلُع حدث

 صالقر على الملفات يةنب اجعةلمر ساعدةلما يصخشتلا داةأ يلغشتب قم ،Windows يلغشتلا نظامل بةسنلبا. ياناتبلا اءةقر تةبثالا اصقرالأ كمحر وأ نالمر صللقر يمكن لإياناتبلا في خطأ
.بةسنالما المقابلة ساعدةلما داةالأ يلغشتب قم يل،غشت نظام يلأ بةسنلبا. تةبثالا اصقرالأ كمحر وأ نالمر

.هالبدتسا مر،الأ ملز ذااو ة،الذاكر حداتو يتبثت عدأ. يحةصح يرغ يقةبطر تةبثم وأ تالفة، تكون قد ثركأ وأ احدةو ةذاكر حدةوتاحةلما ةالذاكر انخفاض

.ةجهزالأ ئةيتهل مطابقة تريوبكملا ئةيته ماتمعلو تكون لإ قد وأ كًامفكو بلكلا يكون قد0 نالمر صالقر كمحر عن بحثلا شلف

.خرأ صقر تخدامسا لحاو ا،ًَئيضم اصقرالأ كمحر لىا لصوالو باحصم كان ذاا. كًامفكو بلكلا يكون قد وأ ًابمعطو نالمر صالقر يكون قدصالقر اءةقر شلف

.تالفة نالمر صالقر في تحكملا حدةو تكون قدصللقر عيالفر نظاملا ينيعت عادةا شلف

.هالبدتسا مر،الأ ملز ذااو ة،الذاكر حداتو يتبثت عدأ. يحةصح يرغ يقةبطر تةبثم وأ تالفة، تكون قد ثركأ وأ احدةو ةذاكر حدةوGate A20 في عطل

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

.تةبثالا اصقرالأ كمحر ئةيته شلتفتةبثالا اصقرالأ كمحر ئةيته في خطأ

اصقرالأ كمحر في تحكملا حدةو شلف  
تةبثالا

.تةبثالا اصقرالأ كمحر ئةيته شلتف
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الوصفالخطأ رسالة

.تةبثالا اصقرالأ كمحر ئةيته شلتفتةبثالا اصقرالأ كمحر شلف

.تةبثالا اصقرالأ كمحر ئةيته شلتفتةبثالا اصقرالأ كمحر اءةقر في شلف

 جاءبر صالحة، يرغ ئةيته ماتمعلو
نظاملا عدادا نامجبر يلغشت

.ةجهزالأ ئةيته مع تريوبكملا ئةيته ماتمعلو تلاءمت لإ

شرن جاءالر صالحة، يرغ ةالذاكر ئةيته  
DIMM1

.حدةالو يتبثت وأ يبكتر عادةا بغيني. ةالذاكر حدةو على DIMM1 تحةف فتعرت لإ

.تالفة سالماو/يحتالمفا حةلو في تحكملا حدةو وأ يحتالمفا حةلو تكون قد وأ ،كًامفكو صلالمو وأ بلكلا يكون قديحتالمفا حةلو عطل

اننوعلا ندع ةالذاكر اننوع خط شلف  
اءةالقر يمةق قعتو يمةقو

.هالبدتسا مر،الأ ملز ذااو ة،الذاكر حداتو يبكتر عدأ. يحةصح يرغ يقةبطر تةبثم وأ تالفة ةالذاكر حدةو تكون قد

.ساعدةم داةأ مع وأ خرأ نامجبر مع وأ يلغشتلا نظام مع يلهغشت في غبتر الذي نامجبرلا ضتعاريةالذاكر تحديد في خطأ

اننوعلا ندع ةالذاكر ياناتب خط شلف  
اءةالقر يمةق قعتو يمةقو

.هالبدتسا مر،الأ ملز ذااو ة،الذاكر حداتو يبكتر عدأ. يحةصح يرغ يقةبطر تةبثم وأ تالفة ةالذاكر حدةو تكون قد

ندع جدوالمز ةالذاكر كلمات نطقم شلف  
اءةالقر يمةق قعتو يمةقو اننوعلا

.هالبدتسا مر،الأ ملز ذااو ة،الذاكر حداتو يبكتر عدأ. يحةصح يرغ يقةبطر تةبثم وأ تالفة ةالذاكر حدةو تكون قد

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

هالبدتسا مر،الأ ملز ذااو ة،الذاكر حداتو يبكتر عدأ. يحةصح يرغ يقةبطر تةبثم وأ تالفة ةالذاكر حدةو تكون قد

 قعتو يمةقو اننوعلا ندع ةالذاكر تابةك/اءةقر
اءةالقر يمةق

.هالبدتسا مر،الأ ملز ذااو ة،الذاكر حداتو يبكتر عدأ. يحةصح يرغ يقةبطر تةبثم وأ تالفة ةالذاكر حدةو تكون قد

.تريوبكملا في تةبثلما ةالذاكر جملح مطابقة يرغ تريوبكملا ئةيته ماتمعلو في جلةسلما ةالذاكر مقدارصالح يرغ CMOS في ةالذاكر حجم

 على بالضغط ةالذاكر اتبارتخا نهاءا تم
تاحفلما

.ةالذاكر بارتخا يحتالمفا على الضغط قاطع

.تةبثالا اصقرالأ كمحر وأ نالمر صالقر على رثوعلا من تريوبكملا تمكني لميدهتم جهاز جديو لإ

 كمحر على يدهتملل قطاع جديو لإ
تةبثالا اصقرالأ

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

.نظاملا حةلو على تةبثلما قائقالر من قاقةر في رقصو جديو بمارقتالمؤ لمؤشر قفتو دجوو عدم

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 صالقرصبالقر خطأ وأ نظاملل تابع يرغ صالقر  
.تريوبكملا يلغشت عدأو A اصقرالأ كمحر من نالمر صالقر

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

.ثركأ وأ احدةو بطاقة ئةيته محاولة ناءثأ شكلةم تريوبكملا صادفيلغشتلاو يلصتولا ئةيته في خطأ

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

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

.صالقر ينيعت عادةا يةلعم شلتفينيعتلا عادةا شلف

.تةبثالا اصقرالأ كمحر وأ نالمر صالقر على قطاع تحديد من يلغشتلا نظام تمكني لمدجومو يرغ القطاع

.تةبثالا اصقرالأ كمحر وأ نالمر صالقر على محدد سارم على رثوعلا من يلغشتلا نظام تمكني لمبحثلا في خطأ

.نظاملا حةلو على تةبثلما قائقالر من قاقةر في رقصو جديو بماريلغشتلا يقافا شلف

.تالفة يةبطارلا تكون قديوميلا يتقتولا ساعة قتتو
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الوصفالخطأ رسالة

 نامجبر يلغشت جاءر قت،الو بطض يتم لم
نظاملا عدادا

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

.نظاملا حةلو على تةبثلما قائقالر من قاقةر في رقصو جديو بمار2 قتالمؤ قاقةر عداد شلف

 ضعالو في قعةتوم يرغ مقاطعة حدثت
المحمي

.تةبثا يرغ ةذاكر حدةو دجوو احتمال ناكه وأ يح،تالمفا حةلو تحكم حدةو في رقصو جديو قد

 Dell اصقرأ بةقامر نظام: تحذير
 ]0/1 [اصقرأ كمحر نأ شفتكا

 EIDE تحكملا حدةو على دجوالمو
 طارا جخار تعمل] يةثانولا/يةسساالأ[
 رالفو على نصحُي. يةعيبطلا اصفاتالمو
ياناتبلا من يةطياتحا سخةن بعمل  
 اسطةبو تةبثالا اصقرالأ كمحر بدالتساو

.Dell كةشرب وأ الدعم تبكبم الإتصال

 كمحر بدلتساو ر،الفو على ياناتبلا من يةطياتحا سخةن بعمل قم يد،هتملا نهاءبا تريوبكملا ميقو ندماع. تملمح خطأ وفظر اصقرالأ كمحر شفتكا ولي،الأ يلغشتلا بدء ناءثأ
 كمحر يكن لم ذااو ر،الفو على بديل اصقرأ كمحر فرتو عدم حالة في). تريوبكملا عنول بةسنالما" يارغلا قطع الةزاو ضافةا "اجعر يت،بثتلا اءاتجرا على فتعرلل (تةبثالا 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

.تةبثالا اصقرالأ كمحر وأ نالمر صالقر لىا تابةكلا يلغشتلا نظامل يمكن لإتابةكلا في خطأ

 كمحر على تابةكلا في خطأ جديو
المحدد اصقرالأ

.تةبثالا اصقرالأ كمحر وأ نالمر صالقر لىا تابةكلا يلغشتلا نظامل يمكن لإ
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6
اصفاتالمو

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

المعالج. 15 لجدو

اصفاتالموةيزلما

Intel Core i3 سلةلس•المعالج عنو
Intel Core i5 سلةلس•
Intel Core i7 سلةلس•
القلب نائيث Intel Pentium سلةلس•
Intel Celeron سلةلس•

.Dell OptiPlex 7010 لـ فقط Intel Celeron سلةلس فرتوت: ملاحظة

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

ةالذاكر. 16 لجدو

اصفاتالموةيزلما

DDR3عنولا

تزجاهريم 1600عةسرلا

:صلاتالمو

Desktop، Mini-Tower، Small Form 
Factor

DIMM تحاتف بعرأ

DIMM تاحتفالصغر ناهيتم شكللا عامل

سعةلا

Optiplex 70102 جابايتيج 16و جابايت،يج 8و جابايت،يج 6و جابايت،يج 4و جابايت،يج

Optiplex 90102 32و جابايتيج 16و, جابايتيج 8و, جابايتيج 6و, جابايتيج 4و, جابايتيج 
جابايتيج

جابايتيج 2ةالذاكر سعةل دنىالأ الحد

:ةالذاكر سعةل قصىالأ الحد

Optiplex 701016 جابايتيج

Optiplex 901032 جابايتيج
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يديوفلا. 17 لجدو

اصفاتالموةيزلما

)Celero/Pentium CPU-GPU (الدقة يةلعا ماتسوالر تلنا•مدمجة
 iCore DC/QC Intel 7 Series Express( 2000 الدقة يةلعا ماتسوالر تلنا•

Chipset CPU-GPU combo(
 i3/i5/i7 DC/QC Intel 7 Series Express( 2500/4000 الدقة يةلعا ماتسوالر تلنا•

Chipset CPU-GPU Combo(

PCI Express x16 ماتسور مهايئنفصلةم

تالصو. 18 لجدو

اصفاتالموةيزلما

اتنوقلا نائيث حضوالو فائق تصومدمجة

بكةشلا. 19 لجدو

اصفاتالموةيزلما

ث/جابايتيم 10/100/1000 عةسرب الإتصال على ةقادر Intel 82579LM بكةشمدمجة

نظاملا ماتمعلو. 20 لجدو

اصفاتالموةيزلما

Intel 7 Series Express ائحشرلا عةمجمونظاملا ائحشر عةمجمو

مجةبرم نفصلةم اتنوق بعسب ودتانمز 82C37 DMA تحكم حدتاوDMA اتنوق

مقاطعة يةلعم 24 مع المدمجة I/O APIC ةقدرالمقاطعة ياتتوسم

جابايتيم NVRAM(12 (ساسيالأ اجخرالإو دخالالإ نظام يحةشر

يعستولا ناقل. 21 لجدو

اصفاتالموةيزلما

USB 3.0و ،USB 2.0و ،)gen3 (x16و ،PCIe gen2ناقللا عنو

:PCI Expressناقللا عةسر

•x1 -ث/جابتيم 500 – تحةفلل الإتجاه يةئناث عةسرلا
•x16-ث/جابتيج 16 – تحةفلل الإتجاه يةئناث عةسرلا

SATA: 1.5 ث/جابتيج 6و ث،/جابتيج 3.0و ث،/جابتيج

بطاقاتلا. 22 لجدو

اصفاتالموةيزلما

PCI:

تفاعالار كاملة بطاقة لىا تصلمصغر جبر

جمالح ةيرغص احدةو بطاقة لىا تصلبيتكم
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المواصفاتالميزة

بلايرغصلا شكللا عامل

بلاالصغر ناهيتم شكللا عامل

PCI Express x1:

تفاعالار كاملة بطاقات ثلاث لىا تصلمصغر جبر

جمالح ةيرغص بطاقات ثلاث لىا تصلبيتكم

جمالح يرتيغص ينتقبطا لىا تصليرغصلا شكللا عامل

بلاالصغر ناهيتم شكللا عامل

PCI-Express x16:

تفاعالار كاملتي ينتقبطا حتىمصغر جبر

جمالح يرتيغص ينتقبطا لىا تصلبيتكم

جمالح يرتيغص ينتقبطا لىا تصليرغصلا شكللا عامل

بلاالصغر ناهيتم شكللا عامل

Mini PCI Express:

بلامصغر جبر

بلابيتكم

بلايرغصلا شكللا عامل

تفاعالار يةفصن بطاقة لىا تصلالصغر ناهيتم شكللا عامل

اصقرالأ كاتمحر. 23 لجدو

اصفاتالموةيزلما

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

نانثامصغر جبر

احدوبيتكم

احدةو يعةفر يةئضو اصقرأ كمحر تحةفيرغصلا شكللا عامل

احدةو يعةفر يةئضو اصقرأ كمحر تحةفالصغر ناهيتم شكللا عامل

صاتبو 2.5 مقاس SATA اصقرأ كاتمحر ياتحاوصاتبو 3.5 مقاس SATA اصقرأ كاتمحر ياتحاوالداخل من ليهاا لصوالو يمكن

نانثانانثامصغر جبر

نانثااحدوبيتكم

نانثااحدويرغصلا شكللا عامل

احدوبلاالصغر ناهيتم شكللا عامل

52



يةجالخار صلاتالمو. 24 لجدو

اصفاتالموةيزلما

:تالصو

احدو سأر سماعة صلموو احدو وفونيكرم صلمويةمماالأ حةاللو

احدو وفونيكرم/دخل صلموو احدو جخر صلمويةفللخا حةاللو

احدو RJ45 صلموبكةشلا مهايئ

C 16550 مع افقتوم; نونس 9 ذو صلموسليلست

)small form factorو ، desktopو ،mini-tower لـ ييارتخا (سن 25 ذو صلمويازتوم صلمو

USB 2.0:

Mini-Tower، Desktop، Small Form Factorتاننثا: يةمماالأ حةاللو

بعةار: يةفللخا حةاللو

بلا: يةمماالأ حةاللوالصغر ناهيتم شكللا عامل

تاننثا: يةفللخا حةاللو

USB 3.0:تاننثا: يةمماالأ حةاللو

تاننثا: يةفللخا حةاللو

ًانس 15 ذو VGA صلمو•يديوفلا
سن 20 ذو DisplayPort صلانمو•

.المحددة ماتسوالر بطاقة سبح يديوفلا صلاتمو تلفتخ قد: ملاحظة

يةلخالدا صلاتالمو. 25 لجدو

اصفاتالموةيزلما

:بت 32) — قصىأ بحد( PCI 2.3 ياناتبلا ضعر

Mini-Tower وDesktopسن 120 ذو احدو صلمو

Small Form Factor بلاالصغر ناهيتم شكللا عاملو

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

Mini-Tower وDesktopسن 36 ذو احدو صلمو

Small Form Factor بلاالصغر ناهيتم شكللا عاملو

PCI Express x16 )ثلم اًيكلس تصلم x4 (ياناتبلا ضعر) طخطو بعرأ) — قصىأ بحد PCI Express:

Mini-Tower، Desktop، Small Form Factorسن 164 ذو احدو صلمو

بلاالصغر ناهيتم شكللا عامل

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

Mini-Tower، Desktop، Small Form Factorسن 164 ذو احدو صلمو

بلاالصغر ناهيتم شكللا عامل

:احدةو USB واجهةو احدو PCI Express خط) — قصىأ بحد( Mini PCI Express ياناتبلا ضعر
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المواصفاتالميزة

Mini-Tower، Desktop، Small Form Factorبلا

سن 52 ذو احدو صلموالصغر ناهيتم شكللا عامل

ATA سليلست:

ًانس 7 ذات صلاتمو بعرأمصغر جبر

نونس 7 ذات صلاتمو ثلاثةبيتكم

نونس 7 ذات صلاتمو ثلاثةيرغصلا شكللا عامل

نونس 7 ذا صلانموالصغر ناهيتم شكللا عامل

:ةالذاكر

Mini-Tower، Desktop، Small Form Factorًانس 240 ذات صلاتمو بعرأ

ًانس 240 ذا صلانموالصغر ناهيتم شكللا عامل

USB داخلي:

Mini-Tower وDesktopنونس 10 ذو احدو صلمو

Small Form Factor بلاالصغر ناهيتم شكللا عاملو

نونس 5 ذو احدو صلمونظاملا وحةمر

:يةمماأ تحكم حةلو

Mini-Tower، Desktop، Small Form Factorسن 20 ذو صلانموو نونس 6 ذو صلمو

نونس 10 ذو صلموو سن، 20 ذو صلموو سن، 14 ذو صلموالصغر ناهيتم شكللا عامل

نونسلا نائيث احدو صلمويارالحر شعرتسلما

سن 1155 ذو احدو صلموالمعالج

نونس 5 ذو احدو صلموالمعالج وحةمر

نونسلا نائيث احدو صلموالخدمة ضعو صلةو

نونسلا نائيث احدو صلموورالمر كلمة سحم صلةو

نونسلا نائيث احدو صلموRTC ينيعت عادةا صلةو

نونس 5 ذو احدو صلموالداخلي تالصو بركم

نونس 3 ذو احدو صلموالمدخل صلمو

:يارتلا صلمو

Mini-Tower، Desktop، Small Form Factorنونس 4 ذو احدو صلموو ا،ًنس 24 ذو احدو صلمو

نونس 4 ذو احدو صلموو نون،س 6 ذو صلموو نون،س 8 ذو صلموالصغر ناهيتم شكللا عامل
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يحبالمصاو تحكملا ناصرع. 26 لجدو

اصفاتالموةيزلما

:تريوبكملا مقدمة

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

اصقرالأ كمحر لىاو من تابتهاكب ميقو وأ ياناتبلا أيقر تريوبكملا نأ لىا امضالو يضبالأ باحصلما يرشي - يضبالأ باحصلمااصقرالأ كمحر شاطن باحصم  
.تةبثالا

:تريوبكملا هازلج الخلفي الجانب

.تريوبكملاو بكةشلا ينب يةنثا/جابتيم 10 عةسرب يدج اتصال جديو — خضرأالمدمج بكةشلا هايئبم الإتصال سلامة باحصم

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

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

.بكةشلبا اًيلعف ًاتصالإ تريوبكملا شفتكي لإ) — ءضو جديو لإ (مطفأ

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

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

يارتلا. 27 لجدو

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

هربيكلا هدلجاةارالحر بديدتل قصىالأ الحداتبالو يةبهركلا ةالقدريارتلا

 60 لىا 50 من دد،ترم يارت لتفو 240 لىا 100 منساعة/يةنيطابر يةارحر حدةو 1390اتو 275مصغر جبر
يربمأ 5.0 تز،هر

 60 لىا 50 من دد،ترم يارت لتفو 240 لىا 100 منساعة/يةنيطابر يةارحر حدةو 1312اتو 250بيتكم
يربمأ 4.4 تز،هر

 60 لىا 50 من دد،ترم يارت لتفو 240 لىا 100 منساعة/يةنيطابر يةارحر حدةو 1259اتو 240يرغصلا شكللا عامل
يربمأ 3.6 تز،هر

 60 لىا 50 من دد،ترم يارت لتفو 240 لىا 100 منساعة/يةنيطابر يةارحر حدةو 758اتو 200الصغر ناهيتم شكللا عامل
يربمأ 2.9 تز،هر

لتفو 3 هدبج CR2032 ةمصغر يةخلو ميوثيل يةبطارةالمصغر يةالخلو يةبطارلا

المادية بعادالأ. 28 لجدو

زنالوالعمقضالعرتفاعالارالمادية انبالجو

)طلر 20.72 (جمك 9.40)صةبو 16.42 (سم 41.70)صةبو 6.89 (سم 17.50)صةبو 14.17 (سم 36.00مصغر جبر

)طلر 17.42 (جمك 7.90)صةبو 16.14 (سم 41.00)صةبو 4.01 (سم 10.20)صةبو 14.17 (سم 36.00بيتكم

)طلر 13.22 (جمك 6.00)صةبو 12.28 (سم 31.20)صةبو 3.66 (سم 9.30)صةبو 11.42 (سم 29.00يرغصلا شكللا عامل

)طلر 7.28 (جمك 3.30)صةبو 9.45 (سم 24.00)صةبو 2.56 (سم 6.50)صةبو 9.33 (سم 23.70الصغر ناهيتم شكللا عامل
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يةئيبلا الخصائص. 29 لجدو

اصفاتالموةيزلما

:ةارالحر جةدر نطاق

)يةتينهاهرف 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% (80 لىا% 20 منيلغشتلا ندع

)تكاثف بلا% (95 لىا% 5 منينتخزلا

:ازتزهللا قصىالأ الحد

GRMS 0.26يلغشتلا ندع

GRMS 2.20ينتخزلا

:الاصطدام تحملل قصىالأ الحد

G 40يلغشتلا ندع

G 105ينتخزلا

:بحرلا سطح عن تفاعالار

)قدم 10000 لىا قدم 50 –من (م 3048 لىا م 15.20 –منيلغشتلا ندع

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

ANSI/ISA-S71.04-1985 في محدد هو كما قلأ وأ G1العالقة ساخوالأ ىتوسم

 

56



7
كةشرب الإتصال  Dell 

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

 .support.dell.com قعالمو ةياربز تفضل.1

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

 .الصفحة من سريالأ الجانب على )ناب الإتصال( Contact Us قفو انقر.3

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

.بكسنات التي Dell كةشرب الإتصال يلةسو ترخا.5
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