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1
عامة ةنظر
 وهو. لديك الحالي بالشبكة الاتصال نظام في عدُب عن وإدارتها الشبكة تدعم بأجهزة) لاسلكية أو سلكية (أجهزتك توصيل إمكانية لك Embedded Box PC 3000 جهاز يتيح
 ويمكن. المؤتمتة بالتجزئة البيع وحلول والمراقبة الرقمية والإشارات والأكشاك الشاملة والإدارة المنفصل والتصنيع المعالجة في المستخدمة بالأجهزة التوصيل إمكانية لك يتيح

 أنظمة يدعم وهو. القضيب حامل باستخدام لديك الحالي للرف الأساسية البنية في تركيبه أو Dell من المعتمدة الحائط على التركيب أدوات مجموعات باستخدام الحائط على تركيبه
 Windowsو بت 64 إصدار Windows 7 Professional for Embedded Systems SP1و بت 64 إصدار Windows 7 Professional SP1 التشغيل

Embedded Standard 7 P/E و بت 64 إصدارWindows 10 Professional و بت 64 إصدارWindows 10 IoT Enterprise LTSB 2015 بت 64 إصدار 
.Ubuntu Desktop 16.04و

 

5



2
امجالبر

يعلو نظرم

امجالبر

 باب بإزالة قم. بالهيكل الأمامي الوصول باب يثبت الذي اللولبي التثبيت مسمار بفك قمالأمامي الوصول باب1
 الحالة في الأقراص محرك أو الثابتة الأقراص محرك إلى للوصول الأمامي الوصول
.SIM بطاقة فتحة أو الصلبة

.الثانية/جيجابت 5 إلى تصل البيانات لنقل سرعات لتوفير. USB يدعم بجهاز للتوصيلUSB 3.0 منفذ2

 جهاز تشغيل لإعادة الدبوس فتحة داخل الموجود الزر على اضغط دبوس، باستخدامالصلب القرص ضبط إعادة3
.Embedded Box كمبيوتر

.تشغيله إيقاف أو Embedded Box كمبيوتر جهاز لتشغيل اضغطالتشغيل زر4

سفلأ من نظرم

امجالبر

 البيانات لنقل سرعات لتوفير. الشبكة إلى للوصول) RJ-45 (إيثرنت كبل بتوصيل قمواحد شبكة منفذ1
.الثانية/ميجابت 10/100/1000 إلى تصل

/ميجابت 480 إلى تصل البيانات لنقل سرعات لتوفير. USB تدعم بأجهزة للتوصيل)USB 2.0 )2 منافذ2
.الثانية

 المعلومات، من لمزيد. الصوت إخراج لتوفير. VGA يدعم آخر جهاز أو شاشة لتوصيلVGA منفذ3
.VGA موصل تخطيط راجع
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البرامج

 استخدام راجع المعلومات، من لمزيد). اختياري (الوظائف متعدد المنفذ كبل بتوصيل قم)أنثى (الوظائف متعدد منفذ4
.الوظائف متعدد المنفذ كبل

 من لمزيد. Embedded Box الكمبيوتر بجهاز RS232/RS485 كابل بتوصيل قم)BIOS في تكوينه يمكن( RS232/RS485 واحد منفذ5
.RS232/RS485 الموصل تخطيط راجع المعلومات،

 Embedded الكمبيوتر جهاز لتزويد فولت 26-12 المستمر التيار طاقة كابل بتوصيل قمفولت 26-12 المباشر التيار منفذ6
Box المستمر، التيار طاقة لمنفذ الفعلية المواصفات حول المعلومات من لمزيد. بالطاقة 
.المستمر التيار طاقة منفذ راجع

.اللاسلكية الإشارات قوة نطاق لزيادة اللاسلكي الهوائي بتوصيل قمواحد لاسلكي هوائي منفذ7

.اللاسلكية الإشارات قوة نطاق لزيادة اللاسلكي الهوائي بتوصيل قماللاسلكي للهوائي منفذان8

.عدُب عن التشغيل مفتاح بتركيب قم1 عدُب عن التشغيل مفتاح9

 من لمزيد. Embedded Box الكمبيوتر بجهاز RS232/RS485 كابل بتوصيل قم)BIOS في تكوينها يمكن( RS232/RS485 منافذ ثلاثة10
.RS232/RS485 الموصل تخطيط راجع المعلومات،

/ميجابت 480 إلى تصل البيانات لنقل سرعات لتوفير. USB يدعم بجهاز للتوصيلUSB 2.0 منفذ11
.الثانية

/ميجابت 480 إلى تصل البيانات لنقل سرعات لتوفير. USB يدعم بجهاز للتوصيلUSB 2.0 منفذ12
.الثانية

 البيانات لنقل سرعات لتوفير. الشبكة إلى للوصول) RJ-45 (إيثرنت كبل بتوصيل قمللشبكة منفذان13
.الثانية/ميجابت 10/100/1000 إلى تصل

 راجع المعلومات، من لمزيد. CANbus منفذ يدعم ملحق محول أو بجهاز للتوصيل)اختياري( CANbus منفذ14
.CANbus موصل تخطيط

.والصوت الفيديو خرج لتوفير. DisplayPort يدعم آخر جهاز أو شاشة لتوصيلالشاشة منفذ15

.النطاق واسع الجوال إشارات قوة نطاق لزيادة النطاق واسع الجوال هوائي بتوصيل قمالنطاق واسع الجوال لهوائي منفذان16

.النطاق واسع الجوال إشارات قوة نطاق لزيادة النطاق واسع الجوال هوائي بتوصيل قمالنطاق واسع الجوال لهوائي واحد منفذ17

 المسامير بربط قم. الخطيرة الكهربائية الجهود جميع من لحمايته) RI (معزز بعازل أو) DI (مزدوج بعازل) AWG - 18 AWG 26 (السلك يتمتع أن ويجب SELV دوائر المنافذ بهذه إجراؤها يتم التى التوصيلات تستخدم أن يجب 1

.بالموصل السلك لتثبيت) بوصة-رطل 2.5 (سم-كجم 2.88 يبلغ بعزم اللولبية

VGA صلمو يططتخ

ةشاراسنةشاراسنةشاراسن

6GND11NCأحمر1

7GND12DDCDATأخضر2

8GND13HSYNCأزرق3

4NC9+5V14VSYNS

5GND10GND15DDCCLK
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RS232 صلمو يططتخ

ةشاراسنةشاراسن

1DCD6DSR

2RXD7RTS

3TXD8CTS

4DTR9RI

5GND

RS485 صلمو يططتخ

ةشاراسنةشاراسن

1-DATA6NC

2+DATA7NC

3NC8NC

4NC9NC

5GND

CANbus صلمو يططتخ
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ةشاراسنةشاراسن

1NC6NC

2CAN_L7CAN_H

3GND8NC

4NC9NC

5NC

تمرسلما يارتلا طاقة نفذم

.المستمر التيار طاقة لمنفذ الفعلية الأبعاد التالي الشكل يوضح

RS422 صلمو يططتخ

ةشاراسنةشاراسن

1-TX6NC

2+TX7NC

3+RX8NC

4-RX9NC

5GND
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نظاملل LED مؤشرات

ةالميز

.للشبكة واحد رقم الشبكة منفذ نشاط يوضحواحد رقم الشبكة حالة مصباح1

.للشبكة اثنين رقم الشبكة منفذ نشاط يوضحاثنين رقم الشبكة حالة مصباح2

.الداخلي التخزين جهاز من الكتابة/القراءة نشاط إلى يشيرالثابتة الأقراص محرك نشاط ضوء3
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3
Embedded Box تريوبكم جهاز عدادا

هازلج بةالمطلو دخالالإ طاقة يطابق فرتولما يارتلا مصدر نأ من ًادائم كدتأ. هازلجا هذا مع ودالمز يارتلا مهايئ بالدمج القائم وأ ولسؤلما العامل تخدمسي نأ يجب ،Embedded Box PC جهاز يبكتر ناءثأ: تحذير  
Embedded Box PC .يلصتولا ياتلعم اءجرا بلق الطاقة) صلاتمو (صلمو اربجو دةجوالمو دخالالإ طاقة علامات افحص.

 لىا تقلنا سات،الممار فضلأ لحو يةفضاا ماتمعلو على لللحصو. Embedded Box PC جهاز مع دةارالو مانالأ ماتمعلو اءةبقر قم سم،قلا هذا في ضحةالمو اءاتجرالإ من يأ في وعشرلا بلق: تحذير
www.dell.com/regulatory_compliance.

.يللالد هذا في ضحةالمو بخلاف يقةطر يبأ Embedded Box تريوبكملا كبتر وأ تخدمست لإ بصر،لا تضعف لإ Embedded Box تريوبكملا جهاز هافريو التي الحماية نأ من كدتألل: تحذير

 الذيو دنى،أ كحد) نهايتهرف جةدر 194 (يةئوم جةدر 90 ةارحر جةدر ندع بيرمأ 15 يفنصتلا يحمل اكزمر 3 على يتويح كابل ثلم يارتلا لحمولة الملائمة بلاتكلا تخدمسا ية،سيئالر بكةشلل يةفضاا طاقة صلاتمو فيرتول: تحذير
).AWG 14 حتى AWG 18 من (مم 2.5 حتى مم 0.8 من الكابلات تخدامسا Embedded Box PC هازلج يمكن. IEC 60245 وأ IEC 60227 يارعالم مع افقتوي

 خطر يللقتل تعامللا ندع يةقاو اتقفاز تخدمسا وأ دتبر نبأ ةجهزللأ اسمح ولذا،. قحر في ببستي قد مما العادي تخدامسالا ناءثأ ةارالحر جةدر على لالحصو نهكيم تاخمم ساخن سطح وأ ساخن سطح لىا شيري  مزالر: تحذير
.قالحر

.عدادالإ ييرغت وأ يبكالتر محاولة عدم العام تخدمسلما على تعينيو. يةيمظنتلا اتشعارالإو) RF (يةكلساللا دداتبالتر تعلقت فةبمعر تعونتمي هلينمؤ ادفرأ بلِق من بهيكتر تعينيو نةيعم تعمالإتسا ناسبيل تجنلما هذا تصميم تم: تحذير

.يةكلساللا دداتللتر ضتعرلل يةيمظنتلا باتلطتلما يةبلتل العادية يلغشتلا وفظر في بةيالقر شخاصالأ عن سم 20 اليبحو شعلما ائيهولا بعدي يثبح قعمو في تجنلما يبكتر يجب: تحذير

.Dell كةشر من تمدةعالم) ائيهولا ةجهزأ (ائيهولا هذا تخدامسا ىسو يكلع ما: تحذير

.مةصار يةلايدرف عقوبات لىا دييؤ قد ائحاللو هذه فانتهاك. الصلة ذات ائحاللو في دةارالو دالحدو زتجاوت لإ يةئالنها اجخرالإ طاقة نأ من كدتألاو صبحر يبكالتر ضعمو تحديدب قم: تحذير

.Embedded Box تريوبكملا هازبج تمدعم SELV طاقة مصدر يلصتوب قم: تحذير

 عةمجمو افقتوت نأ يجب. هازلجا يبكتر يهف يتم الذي بلدلل ةارالحر جةدر معدلو هد،لجا تحملت بدالتسالا سلك عةمجمو نأ من كدتأف ها،لبداتسا يجبو للفصل قابلة طاقة يلصتو سلاكأ عةجموبم ودةمزو فقةمر الملحقات وأ هازلجا كان ذاا: تحذير
.انينالقوو ائحاللوو المحلي سلامةلا قانون مع سلاكالأ

فينالمحتر يد على يبكالتر تعليمات

 يبكالتر ادفرأ

 لأي سمحُي ولا. التنظيمية والإشعارات) RF (اللاسلكية بالترددات تتعلق بمعرفة يتمتعون مؤهلين أفراد بلِق من تركيبه ويتعين معينة استعمالات ليناسب المنتج هذا تصميم تم
.الإعداد تغيير أو بالتركيب عام مستخدم

يبكالتر قعمو

 اللاسلكية للترددات للتعرض التنظيمية المتطلبات لتلبية العادية التشغيل ظروف في القريبين الأشخاص عن سم 20 بحوالي المشع الهوائي ُديبع بحيث موقع في المنتج تركيب يجب
)RF.(

 الخارجي ائيهولا

 غير مفرطة أو زائفة) RF (اللاسلكية للترددات انبعاث طاقة المعتمد غير الهوائي) أجهزة (جهاز ينتج فقد. المصنعة الجهة من المعتمد الهوائي) أجهزة (جهاز سوى تستخدم لا
.محظور أمر وهذا FCC/IC حدود انتهاك إلى تؤدي قد فيها مرغوب

يبكالتر اءجرا

.التفاصيل على للحصول المستخدم دليل إلى الرجوع يرجى
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.مةصار يةلايدرف عقوبات لىا دييؤ قد ائحاللو هذه فانتهاك. الصلة ذات ائحاللو في الحدد دالحدو زتجاوت لإ يةئالنها اجخرالإ طاقة نأ من كدتألاو صبحر يبكالتر ضعمو تحديد يرجى: تحذير

يةلايدرفلا الإتصالإت نةلج من تداخللا يانب

 هذا يقبل أن يجب) 2(و اًضارً تداخلا الجهاز هذا يسبب ألا) 1: (التاليين للشرطين التشغيل يخضع. FCC الفيدرالية الاتصالات لجنة قواعد من 15 الجزء مع الجهاز هذا يتوافق
.فيه المرغوب غير التشغيل إلى يؤدي قد الذي التداخل ذلك في بما وارد، تداخل أي الجهاز

 الحماية لتوفير مخصصة الحدود هذه). FCC (الفيدرالية الاتصالات لجنة قواعد من 15 للجزء ًاطبق" ب "الفئة من الرقمية الأجهزة حدود مع متوافق أنه وثبت الجهاز هذا اختبار تم
 تركيبه يتم لم وإذا كذلك يشعها أن الممكن ومن ويستخدمها الراديو موجات ترددات من طاقة الجهاز هذا ّدويول. سكنية أماكن في التركيب عند الضار التداخل ضد الملائمة

 بطريقة التركيب عند التداخل حدوث بعدم ضمان يوجد لا ذلك، ومع. الراديو موجات على المعتمدة الاتصالات في ضار تداخل حدوث في يتسبب فقد للإرشادات، ًاوفق واستخدامه
 نصحُفي تشغيله، ثم الجهاز تشغيل إيقاف طريق عن تحديده يمكن الذي الأمر وهو التلفزيون، أو الراديو موجات استقبال في ضارب تداخل حدوث في الجهاز هذا تسبب إذا. معينة

:التالية الإجراءات من أكثر أو إجراء باتباع التداخل هذا معالجة بمحاولة المستخدم

.بالاستقبال الخاص الهوائي موقع أو اتجاه تغيير•

.الاستقبال وجهاز الجهاز بين المسافة زيادة•

.الاستقبال جهاز بها يتصل التي تلك عن تختلف دائرة من بمأخذ الجهاز توصيل•

.المساعدة على للحصول الراديو/التلفزيون في خبير فني أو الموزع استشارة•

):FCC (يةلايدرفلا الإتصالإت نةلج من يهبنت

.الجهاز هذا لتشغيل المستخدم تفويض إلغاء إلى التوافق عن المسؤولة الجهة قبل من بها مصرح غير تعديلات أو تغييرات إجراء يؤدي قد•

.آخر إرسال جهاز أو هوائي أي مع تشغيله أو هذا الإرسال جهاز توصيل يتم ألا يجب•

:للإشعاع التعرض بيان

 ترك يتم بحيث وتشغيله الجهاز هذا تركيب وينبغي. مراقبة غير لبيئة عليها المنصوص) FCC (الفيدرالية الاتصالات لجنة من للإشعاع التعرض حدود مع الجهاز هذا يتوافق
.وجسمك الرادياتير بين أدنى كحد سم 20 تبلغ مسافة

 الولإيات في هاقيسوت يتم التي WiFi تجاتنم يعجم ضعر يجب ،)FCC (يةلايدرفلا الإتصالإت نةلج ائحللو اًوفقو. تحدةلما للولإيات المخصصة زللطر تاحم غيرو تحدةلما للولإيات المخصصة غير زللطر فقط تاحم بلدلا مزر تحديد: ملاحظة
.فقط يةكيمرالأ يلغشتلا اتنوق على تحدةلما

نديةكلا ناعةصلا ةزارو يانب

:التاليين للشرطين الجهاز تشغيل يخضع. الكندية الصناعة وزارة من الترخيص باستثناء RSS) معايير (معيار مع الجهاز هذا يتوافق

 ً،تداخلا الجهاز هذا يسبب ألا.1
.للجهاز فيه مرغوب غير التشغيل إلى يؤدي قد الذي التداخل ذلك في بما وارد، تداخل أي الجهاز هذا يقبل أن ويجب.2

Embedded Box PC عدادا

.القضيبية DIN حوامل أو الحائط على التثبيت حوامل باستخدام الحائط مثل عمودي سطح على Embedded Box الكمبيوتر جهاز بثبيت قم.1

:التالية الطرق بإحدى بشبكتك اتصل.2

.الشبكة كبل بتوصيل قم•

.اللاسلكي الاتصال لتمكين) WLAN 2و WLAN 1 (اللاسلكية الهوائيات بتركيب قم•
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.العريض الترددي النطاق ذات المحمول شبكة اتصال لتمكين) WWAN 2و WWAN 1 (العريض الترددي النطاق ذات المحمول شبكة مجموعة بتركيب قم•

.اللاسلكي ائيهولا مع شحنها تم التي الوثائق اجعر ،Embedded Box PC هازبج اللاسلكي ائيهولا يلصتو لحو ماتالمعلو من يدلمز: ملاحظة

.www.dell.com/support قعالمو على Embedded Box PC خدمة يللد اجعر ،Embedded Box PC جهاز في WWAN بطاقة يبكتر لحو ماتالمعلو من يدلمز: ملاحظة

.نفصلم شكلب سالماوو يحتالمفا حةلوو اللاسلكي ائيهولا ثلم يةفالطر ةجهزالأ باعُت: ملاحظة

.Embedded Box كمبيوتر جهاز على الموجودة الإخراج/الإدخال بمنافذ الأجهزة بتوصيل قم.3

.Embedded Box كمبيوتر بجهاز لتثبيته المحول مسمار على الجلب ربط وأحكم الطاقة لّمحو بتوصيل قم.4

.التشغيل نظام إعداد وأكمل ،Embedded Box PC جهاز بتشغيل قم.5

.Embedded Box كمبيوتر جهاز على الموجودة الإخراج/الإدخال منافذ بتكوين قم.6

 

الحائط على يتبثتلا الحو تخدامسبا الحائط على Embedded Box تريوبكملا جهاز يبكتر
.الحائط على التثبيت حوامل باستخدام الحائط على Embedded Box PC جهاز بتركيب قم

.فقط Embedded Box تريوبكملا من الخلفي ءالجز في يتبثتلا املحو يتبثت لضمان بةالمطلو اغيالبر تلك مع يتبثتلا املحو شحن يتم: ملاحظة

.Embedded Box الكمبيوتر جهاز من الخلفي الجزء إلى التثبيت حوامل حرك.1
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.M3x5 براغي أربعة باستخدام Embedded Box الكمبيوتر من الخلفي الجزء على التثبيت حاملي ثبت.2

).صةبو/طلر 3.0 لىا 2.6 (يمترتنس-امجريلوك 3.4 لىا 3 راندو مبعز اغيالبر بطار: ملاحظة

.التثبيت حوامل على الموجودة الفتحات مع تتوافق الحائط على فتحات أربعة اثقب.3

.الحائط على الموجودة الفتحات مع التثبيت حوامل على الموجودة الفتحات محاذاة مع الجدار على Embedded Box الكمبيوتر ضع.4
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.الحائط على Embedded Box الكمبيوتر جهاز ثبت.5

).صةبو/طلر 4.7 لىا 4.3 (يمترتنس-امجريلوك 5.4 لىا 5 راندو مبعز) M4×6 (اغيالبر بطار: ملاحظة

DIN يبضق على Embedded Box PC جهاز يبكتر
.DIN قضيب مشابك استخدام طريق عن DIN قضيب على Embedded Box PC جهاز تركيب يمكن

DIN يبضقل بةالمطلو ةجهزالأ

DIN لقضيب مشبكان•

)مم 18 مقاس لولبي لمسمار فتحة( M4x7 لولبيان مسماران•

:DIN يبضق على يبكالتر تحاتف
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4
بك الخاص يلغشتلا نظام عدادا

.ونةبمر Embedded Box PC جهاز يلغشت يقافلإ يلغشتلا نظام تخدمسا يار،تلا في المفاجئ الانقطاع من يلغشتلا نظام تلف نعلم: تحذير

:التالية التشغيل أنظمة بأحد مزود Embedded Box الكمبيوتر شحن يتم

•Windows 7 Professional SP1 بت 64 إصدار
•Windows 7 Professional for Embedded Systems SP1 بت 64 إصدار
•Windows Embedded Standard 7 P بت 64 إصدار
•Windows Embedded Standard 7 E بت 64 إصدار
•Windows 10 Professional بت 64 إصدار
•Windows 10 IoT Enterprise LTSB 2015 بت 64 إصدار
•Ubuntu Desktop 16.04

.msdn.microsoft.com اجعر ،Windows يلغشت نظمةأ لحو ماتالمعلو من يدمز على لللحصو: ملاحظة

.www.ubuntu.com/desktop اجعر ،Ubuntu Desktop يلغشت نظام لحو ماتالمعلو من يدمز على لللحصو: ملاحظة

 

Ubuntu Desktop

Ubuntu Desktop يلغشتلا نظام يتبثت عادةا

:التالي من تأكد ،Ubuntu Desktop التشغيل نظام تثبيت إعادة قبل

 Dell Wyse Cloud Client أو جلسة خلال من Embedded Box PC بجهاز التوصيل أو Embedded Box PC بجهاز وشاشة وماوس مفاتيح لوحة توصيل•
Manager (CCM) أو Dell Command | Monitor (DCM).

.للتمهيد قابل محمول USB أقراص محرك إنشاء•

.www.cloudclientmanager.com على ةفرتولما CCM وثائق اجعر ،CCM تخدامسا لحو ماتالمعلو من يدمز على لللحصو: ملاحظة

.www.dell.com/clientsystemsmanagement على ةفرتولما DCM وثائق اجعر ،DCM تخدامسا لحو ماتالمعلو من يدمز على لللحصو: ملاحظة

.ةمر لولأ Ubuntu Desktop يتبثت بلق تعادةسللا لمحمو USB اصقرأ كمحر شاءنبا Dell يلصتو: ملاحظة

:Ubuntu Desktop التشغيل نظام تثبيت لإعادة الخطوات هذه ابتع

.للتمهيد القابل Ubuntu Desktop التشغيل نظام على يحتوي الذي المحمول USB أقراص محرك أدخل.1

.Embedded Box كمبيوتر جهاز بتشغيل قم.2

.التمهيد قائمة إلى للوصول F12 الزر على اضغط.3

.Ubuntu Desktop التشغيل بنظام الخاصة المحمول USB أقراص محرك من التمهيد بإجراء قم ثم النظام إعداد في UEFI يدهتم ضعو بتمكين قم.4

.Ubuntu Desktop التشغيل نظام تثبيت لبدء Dell من دادالاستر حدد.5

.عليه Ubuntu Desktop التشغيل نظام تثبيت في ترغب الذي الأقراص محرك حدد.6

.Embedded Box كمبيوتر تشغيل أعد التثبيت، اكتمال بعد.7

.ورالمر كلمة/تخدمسلما اسم وإعدادات ،يحتالمفا حةلو يططتخو ،قعالموو ،يصخالتر يةقاتفاو ،اللغة لتكوين الشاشة على المعروضة التعليمات اتبع.8
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.بنجاح Ubuntu Desktop التشغيل نظام لتمهيد Embedded Box كمبيوتر تشغيل إعادة يتم

Ubuntu Desktop يلغشتلا نظام تعادةسا

:التالية المواقف من أي تواجه كنت إذا الجديدة للحالة Embedded Box الكمبيوتر جهاز على Ubuntu Desktop التشغيل نظام استعادة يمكنك

Ubuntu Desktop التشغيل نظام بدء عليك تعذر•

Ubuntu Desktop التشغيل نظام تلف•

.احتياطي نسخ صورة باستخدام للاستعادة USB فلاش محرك إنشاء يجب الاستعادة، قبل

تعادةسللا المخصص لالمحمو USB كمحر من Embedded Box PC جهاز على Ubuntu Desktop تعادةسا

.Embedded Box PC جهاز في للاستعادة المخصص المحمول USB محرك أدخل.1

.Embedded Box كمبيوتر جهاز بتشغيل قم.2

.التمهيد قائمة إلى للوصول F12 الزر على اضغط.3

.Ubuntu Desktop التشغيل بنظام الخاص المحمول USB أقراص محرك من التمهيد بإجراء قم ثم النظام إعداد في UEFI يدهتم ضعو بتمكين قم.4

.Ubuntu Desktop استرداد لبدء Dell من دادالاستر حدد.5

.عليه Ubuntu Desktop التشغيل نظام تثبيت في ترغب الذي القرص حدد.6

.Embedded Box كمبيوتر تشغيل أعد التثبيت، اكتمال بعد.7

.ورالمر كلمة/تخدمسلما اسموإعدادات ،يحتالمفا حةلو يططتخو ،قعالموو ،يصخالتر يةقاتفاو ،اللغة لإكمال الشاشة على المعروضة التعليمات اتبع.8

.بنجاح Ubuntu Desktop التشغيل نظام لتمهيد Embedded Box كمبيوتر تشغيل إعادة يتم

يدهتملل قابل لمحمو USB اصقرأ كمحر شاءنا

.www.ubuntu.com/download/desktop من Ubuntu Desktop التشغيل نظام من ISO صورة بتنزيل قم.1

.www.ubuntu.com/download/desktop/create-a-usb-stick-on-windows في الواردة الإرشادات اتبع.2

.للتمهيد قابل USB أقراص محرك من Ubuntu Desktop التشغيل نظام تثبيت أعد.3

تعادةسللا مخصص لمحمو USB اصقرأ كمحر شاءنا

.مرة لأول Ubuntu Desktop تثبيت عند للاستعادة قرص إنشاء

.Embedded Box كمبيوتر جهاز بتشغيل قم.1

.مرة لأول Embedded Box الكمبيوتر جهاز تشغيل بدء عند الشاشة على تظهر التي الإرشادات اتبع.2

.)تابعةم( Continue فوق وانقر )اللغة( Language حدد.3

.)تابعةم( Continue فوق وانقر الترخيص اتفاقية على وافق.4

.)تابعةم( Continue فوق وانقر ًاموقع حدد.5

.)تابعةم( Continue فوق انقر ثم المفاتيح لوحة تخطيط حدد.6

.تابعةم فوق انقر ثم المرور، وكلمة المستخدم اسم أدخل.7

.تابعةم فوق انقر ثم المحمول، USB أقراص محرك على استعادة لإنشاء أكثر أو جيجابايت 2 بمساحة محمول USB أقراص محرك أدخل.8

.)بدءلا صقر شاءنا( Make Startup Disk فوق وانقر ،)تخدمسلما صلهيو الذي USB صقر( USB stick user plugged حدد التشغيل، بدء قرص لإنشاء.9

.للاستعادة مخصص محمول USB أقراص محرك إنشاء تم

Windows يلغشت نظام

Windows 7 Professional SP1
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عامة ةفكر

-https://support.microsoft.com/en راجع المعلومات، من لمزيد. Windows 7 Professional SP1 التشغيل بنظام ًامزود Embedded Box PC جهاز شحن يتم
us.

لالدخو يلجستو يدهتملا

 Embedded Box جهاز بتشغيل قم. Embedded Box PC بجهاز وشاشة وماوس مفاتيح لوحة بتوصيل قم ،Windows 7 Professional SP1 التشغيل نظام تكوين قبل
PC إلى التشغيل لتمهيد Windows.

.الإقليمية الإعدادات حدد.1

.مستخدم حساب بإنشاء قم.2

.عليها والموافقة بها المعمول المستخدم ترخيص اتفاقيات بقراءة قم.3

.لديك المفضلة الإعدادات حدد.4

.هافرتو حالة في يةكلسلإ بكةشب بالإتصال قم: ملاحظة

Windows 7 Professional SP1 يلغشتلا نظام تعادةسا

 قسم على للاسترداد التشغيل نظام صورة استخدام طريق عن Embedded Box PC الكمبيوتر جهاز على Windows 7 Professional SP1 التشغيل نظام استعادة يمكنك
.المصنع صورة إلى أخرى مرة التشغيل وقت صورة تعيين إعادة على يعمل الذي التمهيد،

:الخطوات هذه اتباع طريق عن الاسترداد بيئة إلى بالتمهيد قم. Embedded Box PC بجهاز وشاشة وماوس مفاتيح لوحة بتوصيل قم

.بك الخاص الكمبيوتر جهاز تشغيل بإيقاف قم.1

.Embedded Box كمبيوتر جهاز بتشغيل قم.2

.)تقدمةلما يدهتملا اتيارخ( Advanced Boot Options قائمة لفتح مرات عدة F8 على اضغط الشاشة، على Dell شعار ظهور عند.3

.Enter على واضغط )تريوبكملا جهاز صلاحا( Repair Your Computer لتحديد الأسهم مفاتيح استخدم.4

.)تاليلا( Next فوق انقر ثم ا،ًوتخطيط مفاتيح لوحة حدد ،)نظاملا تعادةسا اتيارخ( System Recovery Options قائمة من.5

.مسؤول أو محلي كمستخدم الدخول بتسجيل قم التالية، الشاشة على.6

.)نعصالم رةصو تعادةسا( Factory Image Restore حدد ،)تعادةسالا اتيارخ( Recovery options قائمة من.7

.)ياناتبلا حذف يدكتأ( Confirm Data Deletion قائمة لفتح )تاليلا( Next فوق انقر.8

ئةيته لىا نظاملا امجبر تعادةساو الصلب صالقر ئةيته عادةبا قم نعم،( Yes, reformat hard drive and restore system software to factory condition الاختيار خانة حدد.9  
.)تاليلا( Next فوق وانقر )نعصالم

.الكمبيوتر تشغيل لإعادة )نهاءا( Finish فوق انقر الاستعادة، عملية اكتمال عند.10

Windows 7 Professional SP1 يلغشتلا نظامل يةسساالأ ظائفالو

)BIOS( ساسيالأ اجخرالإو دخالالإ نظام تحديث

 من تشغيله يمكن للتنفيذً قابلا ًاملف التنزيل يتضمن. dell.com/support من Embedded Box PC لجهاز) BIOS (الأساسي والإخراج الإدخال نظام تحديثات تنزيل يمكن
.المحلي الجهاز

Watchdog Timer

 الإدخال نظام إلى بالدخول قم). BIOS (الأساسي والإخراج الإدخال نظام إعداد خلال من Windows 7 Professional SP1 التشغيل لنظام" المراقبة مؤقت "في التحكم يتم
→  )بةقاالمر قتمؤ دعم( Watchdog Timer Support→  )نظاملا ئةيته( System Configuration حدد. F2 على الضغط خلال من التمهيد أثناء) BIOS (الأساسي والإخراج

Enable Watchdog Timer )(الأساسي والإخراج الإدخال نظام إعداد برنامج في )بةقاالمر قتمؤ تمكين BIOS.(

:التالية الحالات أثناء التشغيل نظام لاستعادة" المراقبة مؤقت "ميزة ستخدمُت

.BIOS/UEFI بواسطة صحيح ٍبشكل تشغيله بدء عملية اكتمال لضمان الكمبيوتر جهاز على POST اختبار إجراء أثناء•

.التشغيل لنظام" المراقبة مؤقت "تشغيل برنامج خلال من التشغيل نظام إلى BIOS/UEFI من التحول أثناء•

 والإخراج الإدخال نظام إعداد ضمن وتعطيله" المراقبة مؤقت "تمكين يتم. الكمبيوتر جهاز استجابة عدم عند" المراقبة مؤقت "يعمل بشري، تدخل أي ودون الحالتين، كلتا في
."بةقاالمر قتمؤ") BIOS (الأساسي
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TPM support) به قثوالمو ساسيالأ البرنامج حدةو دعم(

/https://technet.microsoft.com/en-us راجع ،TPM موارد حول المعلومات من لمزيد. TPM 1.2 يدعم Windows 7 Professional SP1 التشغيل نظام
library/cc749022(v=ws.10).aspx.

نظاملا يلغشت يقافا
.Embedded Box PC جهاز تشغيل لإيقاف )يلغشتلا يقافا( Shut down فوق انقر ثم ،)ابدأ( Start فوق انقر

نظاملا يلغشت عادةا
.Embedded Box PC جهاز تشغيل لإعادة )يلغشتلا عادةا( Restart فوق انقر ثم, )يلغشتلا يقافا( Shut down بجوار السهم فوق وانقر, )ابدأ( Start فوق انقر

LAN بكةش ينتكو

.البحث مربع في )الشبكة( Network واكتب )ابدأ( Start فوق انقر.1

.البحث نتيجة من )كةشارلماو بكةشلا كزمر( Network and Sharing Center فوق انقر.2

.)كةشارلماو بكةشلا كزمر( Network and Sharing Center نافذة تظهر

.)هايئلما اعدادات ييرغت( Change adapter settings فوق انقر, اليسرى اللوحة من.3

WLAN بكةش ينتكو

.البحث مربع في )الشبكة( Network واكتب )ابدأ( Start فوق انقر.1

.البحث نتيجة من )كةشارلماو بكةشلا كزمر( Network and Sharing Center فوق انقر.2

.)كةشارلماو بكةشلا كزمر( Network and Sharing Center نافذة تظهر

.)هايئلما عداداتا ييرغت( Change adapter settings فوق انقر, اليسرى اللوحة من.3

Bluetooth ينتكو

.البحث مربع في Bluetooth واكتب )ابدأ( Start فوق انقر.1

.البحث نتيجة من Bluetooth عداداتا ييرغت فوق انقر.2

.)Bluetooth عداداتا( Bluetooth Settings الحوار مربع يظهر

DW5580 بكةش ينتكو
 والفصل للاتصال الخطوات هذه اتبع ،SIM وبطاقة الوحدة تركيب بمجرد. وتهيئتهما للنظام المناظرة الاتصالات لشركة SIM وبطاقة DW5580 وحدة لتركيب الخدمة دليل اتبع
.WWAN من

.البحث مربع في )الشبكة( Network واكتب )ابدأ( Start فوق انقر.1

.البحث نتيجة من )كةشارلماو بكةشلا كزمر( Network and Sharing Center فوق انقر.2

.)كةشارلماو بكةشلا كزمر( Network and Sharing Center نافذة تظهر

.)هايئلما اعدادات ييرغت( Change adapter settings فوق انقر, اليسرى اللوحة من.3

.المطلوب WWAN اتصال موقع حدد.4

.التوالي على ،WWAN مهايئ من الفصل أو للاتصال )فصل( Disconnect أو )اتصال( Connect حدد ثم ،WWAN اتصال على الأيمن الماوس بزر انقر.5

شائعةلا نافذلما يطاتطتخ

سليلستلا نفذلما يططتخ

 Windows 7 Professional SP1 for التشغيل نظام صورة مع Embedded Box PC 3000 جهاز من السفلي الجزء في التسلسلي المنفذ تخطيط التالي الجدول يعرض
Embedded Systems مصنع في المثبت Dell.

سليلستلا نفذلما يططتخ. 1 لجدو

هازلجا عقدةصلالمونفذلما عنورقم

1RS232/485DB9COM1

1COM2 في 7 كبل)RS232/422 (الأغراض متعدد المنفذ2

3RS232/485DB9COM3
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Windows 7 Professional for Embedded Systems SP1 يلغشتلا نظام

عامة ةفكر

//:https راجع المعلومات، من لمزيد. Windows 7 Professional for Embedded Systems التشغيل بنظام ًامزود Embedded Box PC جهاز شحن يتم
www.microsoft.com/windowsembedded/en-us/windows-embedded-enterprise-7.aspx.

لالدخو يلجستو يدهتملا

 بتشغيل قم. Embedded Box PC بجهاز وشاشة وماوس مفاتيح لوحة بتوصيل قم ،Windows 7 Professional for Embedded Systems التشغيل نظام تكوين قبل
.Windows إلى التشغيل لتمهيد Embedded Box PC جهاز

.الإقليمية الإعدادات حدد.1

.مستخدم حساب بإنشاء قم.2

.عليها والموافقة بها المعمول المستخدم ترخيص اتفاقيات بقراءة قم.3

.لديك المفضلة الإعدادات حدد.4

.هافرتو حالة في يةكلسلإ بكةشب بالإتصال قم: ملاحظة

Windows 7 Professional for Embedded Systems يلغشتلا نظامل يةسساالأ ظائفالو

Watchdog Timer

 قم). BIOS (الأساسي والإخراج الإدخال نظام إعداد خلال من Windows 7 Professional for Embedded Systems التشغيل لنظام" المراقبة مؤقت "في التحكم يتم
 Watchdog Timer→  )نظاملا ئةيته( System Configuration حدد. F2 على الضغط خلال من التمهيد أثناء) BIOS (الأساسي والإخراج الإدخال نظام إلى بالدخول

Support )بةقاالمر قتمؤ دعم(  →Enable Watchdog Timer )(الأساسي والإخراج الإدخال نظام إعداد برنامج في )بةقاالمر قتمؤ تمكين BIOS.(

:التالية الحالات أثناء التشغيل نظام لاستعادة" المراقبة مؤقت "ميزة ستخدمُت

.BIOS/UEFI بواسطة صحيح ٍبشكل تشغيله بدء عملية اكتمال لضمان الكمبيوتر جهاز على POST اختبار إجراء أثناء•

.التشغيل لنظام" المراقبة مؤقت "تشغيل برنامج خلال من التشغيل نظام إلى BIOS/UEFI من التحول أثناء•

 والإخراج الإدخال نظام إعداد ضمن وتعطيله" المراقبة مؤقت "تمكين يتم. الكمبيوتر جهاز استجابة عدم عند" المراقبة مؤقت "يعمل بشري، تدخل أي ودون الحالتين، كلتا في
."بةقاالمر قتمؤ") BIOS (الأساسي

TPM support) به قثوالمو ساسيالأ البرنامج حدةو دعم(

//:https راجع ،TPM موارد حول المعلومات من لمزيد. TPM 1.2 يدعم Windows 7 Professional for Embedded Systems التشغيل نظام
technet.microsoft.com/en-us/library/cc749022(v=ws.10).aspx.

نظاملا يلغشت يقافا
.Embedded Box PC جهاز تشغيل لإيقاف )يلغشتلا يقافا( Shut down فوق انقر ثم ،)ابدأ( Start فوق انقر

نظاملا يلغشت عادةا
.Embedded Box PC جهاز تشغيل لإعادة )يلغشتلا عادةا( Restart فوق انقر ثم, )يلغشتلا يقافا( Shut down بجوار السهم فوق وانقر, )ابدأ( Start فوق انقر

LAN بكةش ينتكو

.البحث مربع في )الشبكة( Network واكتب )ابدأ( Start فوق انقر.1

.البحث نتيجة من )كةشارلماو بكةشلا كزمر( Network and Sharing Center فوق انقر.2

.)كةشارلماو بكةشلا كزمر( Network and Sharing Center نافذة تظهر

.)هايئلما اعدادات ييرغت( Change adapter settings فوق انقر, اليسرى اللوحة من.3

WLAN بكةش ينتكو

.البحث مربع في )الشبكة( Network واكتب )ابدأ( Start فوق انقر.1

.البحث نتيجة من )كةشارلماو بكةشلا كزمر( Network and Sharing Center فوق انقر.2

.)كةشارلماو بكةشلا كزمر( Network and Sharing Center نافذة تظهر
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.)هايئلما عداداتا ييرغت( Change adapter settings فوق انقر, اليسرى اللوحة من.3

Bluetooth ينتكو

.البحث مربع في Bluetooth واكتب )ابدأ( Start فوق انقر.1

.البحث نتيجة من Bluetooth عداداتا ييرغت فوق انقر.2

.)Bluetooth عداداتا( Bluetooth Settings الحوار مربع يظهر

DW5580 بكةش ينتكو
 والفصل للاتصال الخطوات هذه اتبع ،SIM وبطاقة الوحدة تركيب بمجرد. وتهيئتهما للنظام المناظرة الاتصالات لشركة SIM وبطاقة DW5580 وحدة لتركيب الخدمة دليل اتبع
.WWAN من

.البحث مربع في )الشبكة( Network واكتب )ابدأ( Start فوق انقر.1

.البحث نتيجة من )كةشارلماو بكةشلا كزمر( Network and Sharing Center فوق انقر.2

.)كةشارلماو بكةشلا كزمر( Network and Sharing Center نافذة تظهر

.)هايئلما اعدادات ييرغت( Change adapter settings فوق انقر, اليسرى اللوحة من.3

.المطلوب WWAN اتصال موقع حدد.4

.التوالي على ،WWAN مهايئ من الفصل أو للاتصال )فصل( Disconnect أو )اتصال( Connect حدد ثم ،WWAN اتصال على الأيمن الماوس بزر انقر.5

Windows 7 Professional for Embedded Systems يلغشتلا نظام مع Embedded Box PC 5000 جهاز على شائعةلا نافذلما يطاتطتخ

سليلستلا نفذلما يططتخ

 Windows 7 Professional for التشغيل نظام صورة مع Embedded Box PC 3000 جهاز من السفلي الجزء في التسلسلي المنفذ تخطيط التالي الجدول يعرض
Embedded Systems.

سليلستلا نفذلما يططتخ. 2 لجدو

هازلجا عقدةصلالمونفذلما عنورقم

1RS232/485DB9COM1

1COM2 في 7 كبل)RS232/422 (الأغراض متعدد المنفذ2

3RS232/485DB9COM3

Windows Embedded Standard 7 P/E

عامة ةفكر

 راجع ،Windows 7 التشغيل نظام حول المعلومات من لمزيد. Windows Embedded Standard 7 P/E التشغيل بنظام ًامزود Embedded Box PC جهاز شحن يتم
https://support.microsoft.com/en-us.

لالدخو يلجستو يدهتملا

.Embedded Box PC بجهاز وشاشة وماوس مفاتيح لوحة بتوصيل قم ،Windows Embedded Standard 7 P/E التشغيل نظام تكوين قبل

.Windows Embedded Standard 7 P/E التشغيل نظام إلى الدخول وتسجيل Embedded Box PC جهاز بتشغيل قم.1

.الإقليمية الإعدادات حدد.2

.تخدمسم سابح بإنشاء قم.3

.وقبولها) EULA (المستخدم ترخيص اتفاقية بقراءة قم.4

.لديك المفضلة الإعدادات حدد.5

.هافرتو حالة في يةكلسلإ بكةشب بالإتصال قم: ملاحظة

Windows Embedded Standard 7 P/E. يةسساالأ ظائفالو

)BIOS( ساسيالأ اجخرالإو دخالالإ نظام تحديث

.المحلي الجهاز من التنزيل حزمة في للتنفيذ القابل الملف بتشغيل قم. www.dell.com/support من) BIOS (الأساسي والإخراج الإدخال نظام من إصدار أحدث بتنزيل قم
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بةقاالمر قتمؤ
 نظام إلى بالدخول قم). BIOS (الأساسي والإخراج الإدخال نظام خلال من وتعطيله .Windows Embedded Standard 7 P/E التشغيل لنظام المراقبة مؤقت تمكين يتم

 قتمؤ دعم( Watchdog Timer Support→  )نظاملا ئةيته( System Configuration حدد. F2 على الضغط خلال من التمهيد أثناء) BIOS (الأساسي والإخراج الإدخال
).BIOS (الأساسي والإخراج الإدخال نظام إعداد برنامج في )بةقاالمر قتمؤ تمكين( Enable Watchdog Timer→  )بةقاالمر

:التالية الحالات أثناء التشغيل نظام لاستعادة" المراقبة مؤقت "ميزة ستخدمُت

.BIOS/UEFI بواسطة صحيح ٍبشكل تشغيله بدء عملية اكتمال لضمان الكمبيوتر جهاز على POST اختبار إجراء أثناء•

.التشغيل لنظام" المراقبة مؤقت "تشغيل برنامج خلال من التشغيل نظام إلى BIOS/UEFI من التحول أثناء•

 والإخراج الإدخال نظام إعداد ضمن وتعطيله" المراقبة مؤقت "تمكين يتم. الكمبيوتر جهاز استجابة عدم عند" المراقبة مؤقت "يعمل بشري، تدخل أي ودون الحالتين، كلتا في
."بةقاالمر قتمؤ") BIOS (الأساسي

TPM support) به قثوالمو ساسيالأ البرنامج حدةو دعم(

Windows Embedded Standard 7 P/E. يدعم TPM 1.2 .راجع المعلومات، من لمزيد https://technet.microsoft.com/en-us/library/
cc749022.aspx.

نظاملا يلغشت يقافا
.Embedded Box PC جهاز تشغيل لإيقاف )يلغشتلا يقافا( Shut down فوق انقر ثم ،)ابدأ( Start رمز فوق انقر

نظاملا يلغشت عادةا
.)يلغشتلا عادةا( Restart فوق وانقر )يلغشتلا يقافا( Shut down الزر بجوار الأيمن السهم فوق انقر ثم ،)ابدأ( Start رمز فوق انقر

 LAN/WLAN بكةش ينتكو

.Network عن ابحث ثم) ابدأ( Start رمز فوق انقر.1

.)كةشارلماو بكةشلا كزمر( Network and Sharing Center افتح.2

.اليسرى اللوحة على )هايئلما عداداتا ييرغت( Change adapter settings فوق انقر.3

.Embedded Box PC جهاز على LAN شبكة لتكوين

Bluetooth ينتكو

.Bluetooth عن ابحث ثم) ابدأ( Start رمز فوق انقر.1

.)Bluetooth عداداتا تغير( Change Bluetooth settings فوق انقر.2

)WWAN (DW5580 بكةش ينتكو

:SIM بطاقةو WWAN حدةو يبكتر بعد. www.dell.com/support قعالمو على نظامكل الخدمة يللد اجعر ،SIM بطاقةو WWAN بطاقة يبكتر لحو شاداترا على لللحصو: ملاحظة

.Network عن ابحث ثم) ابدأ( Start رمز فوق انقر.1

.)كةشارلماو بكةشلا كزمر( Network and Sharing Center افتح.2

.اليسرى اللوحة على )هايئلما عداداتا ييرغت( Change adapter settings فوق انقر.3

).منها الفصل أو( WWAN بوحدة للتوصيل الإدخال وحدد WWAN وصلة موقع بتحديد قم.4

شائعةلا نافذلما يطاتطتخ  

سليلستلا نفذلما يططتخ
Windows Embedded Standard 7 P/E التشغيل نظام مع الوظائف متعدد المنفذ وكبل Embedded Box PC 3000 جهاز على التسلسلي المنفذ تخطيط الجدول يسرد
 .Dell مصنع في المثبت

سليلستلا نفذلما يططتخ. 3 لجدو

هازلجا عقدةصلالمونفذلما عنوسليلستلا نفذلما رقم

1RS232/485DB9COM1

2RS232/422  —متعدد المنفذ كبل 
الوظائف

1COM2 في 7 كبل
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الجهاز عقدةالموصلالمنفذ نوعالتسلسلي المنفذ رقم

3RS232/485DB9COM3

Windows 10 Professional

عامة ةفكر

//:https راجع ،Windows 10 التشغيل نظام حول المعلومات من لمزيد. Windows 10 Pro التشغيل بنظام ًامزود Embedded Box PC جهاز شحن يتم
support.microsoft.com/en-us.

لالدخو يلجستو يدهتملا

.Embedded Box PC بجهاز وشاشة وماوس مفاتيح لوحة بتوصيل قم ،Windows 10 Pro التشغيل نظام تكوين قبل

.Windows Pro إلى الدخول وتسجيل Embedded Box PC جهاز بتشغيل قم.1

.الإقليمية الإعدادات حدد.2

.وقبولها) EULA (المستخدم ترخيص اتفاقية بقراءة قم.3

.تخدمسم سابح بإنشاء قم.4

.لديك المفضلة الإعدادات حدد.5

.هافرتو حالة في يةكلسلإ بكةشب بالإتصال قم: ملاحظة

Windows 10 Pro يلغشتلا نظام تعادةسا

.المصنع صورة إلى Embedded Box PC جهاز على Windows 10 Pro التشغيل نظام باسترداد قم التمهيد، بقسم للاستعادة التشغيل نظام صورة باستخدام

:Embedded Box PC بجهاز وشاشة وماوس مفاتيح لوحة بتوصيل قم ،Windows 10 Pro التشغيل نظام استعادة عملية بدء قبل

.المكتب سطح إلى لتمهيد قم.1

.التشغيل ورمز ابدأ رمز فوق انقر.2

.)يلغشتلا عادةا( Restart فوق وانقر Shift مفتاح على الاستمرار مع اضغط.3

.الاستعادة في التحكم وحدة إلى بالتمهيد النظام سيقوم

.)هالحو شكلاتلما شافكتسا( Troubleshoot حدد.4

.)نعصالم رةصو تعادةسا( Factory Image Restore حدد.5

.)تاليلا( Next حدد.6

.النظام على الافتراضية المصنع صورة تثبيت يتم حتى انتظر

.)نهاءا( Finish حدد.7

Windows 10 Pro يلغشتلا نظامل يةسساالأ ظائفالو

)BIOS( ساسيالأ اجخرالإو دخالالإ نظام تحديث

.المحلي الجهاز من التنزيل حزمة في للتنفيذ القابل الملف بتشغيل قم. www.dell.com/support من) BIOS (الأساسي والإخراج الإدخال نظام من إصدار أحدث بتنزيل قم

بةقاالمر قتمؤ
 الأساسي والإخراج الإدخال نظام إلى بالدخول قم). BIOS (الأساسي والإخراج الإدخال نظام خلال من وتعطيله Windows 10 Pro التشغيل لنظام المراقبة مؤقت تمكين يتم
)BIOS (على الضغط خلال من التمهيد أثناء F2 .حدد System Configuration )نظاملا ئةيته(  →Watchdog Timer Support )بةقاالمر قتمؤ دعم(  →Enable 

Watchdog Timer )(الأساسي والإخراج الإدخال نظام إعداد برنامج في )بةقاالمر قتمؤ تمكين BIOS.(

:التالية الحالات أثناء التشغيل نظام لاستعادة" المراقبة مؤقت "ميزة ستخدمُت

.BIOS/UEFI بواسطة صحيح ٍبشكل تشغيله بدء عملية اكتمال لضمان الكمبيوتر جهاز على POST اختبار إجراء أثناء•

.التشغيل لنظام" المراقبة مؤقت "تشغيل برنامج خلال من التشغيل نظام إلى BIOS/UEFI من التحول أثناء•

 والإخراج الإدخال نظام إعداد ضمن وتعطيله" المراقبة مؤقت "تمكين يتم. الكمبيوتر جهاز استجابة عدم عند" المراقبة مؤقت "يعمل بشري، تدخل أي ودون الحالتين، كلتا في
."بةقاالمر قتمؤ") BIOS (الأساسي
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TPM support) به قثوالمو ساسيالأ البرنامج حدةو دعم(

.https://technet.microsoft.com/en-us/library/cc749022.aspx راجع المعلومات، من لمزيد. TPM 2.0 يدعم Windows 10 Pro التشغيل نظام

نظاملا يلغشت يقافا
.Embedded Box PC جهاز تشغيل لإيقاف )يلغشتلا يقافا( Shut down فوق انقر. التشغيل رمز ثم ابدأ رمز فوق انقر

نظاملا يلغشت عادةا
.Embedded Box PC جهاز تشغيل لإعادة )يلغشتلا عادةا( Restart فوق انقر. التشغيل رمز ثم ابدأ رمز فوق انقر

 LAN بكةش

.Embedded Box PC جهاز على LAN شبكة لتكوين )نتنترالإو بكةشلا( Network & Internet فوق انقر. الإعدادات رمز ثم) ابدأ( Start رمز فوق انقر

 WLAN بكةش ينتكو

.Embedded Box PC جهاز على اللاسلكية الأجهزة لتكوين Bluetoothو )ةجهزالأ( Devices فوق انقر. الإعدادات رمز ثم) ابدأ( Start رمز فوق انقر

)WWAN (DW5580 بكةش ينتكو

:SIM بطاقةو WWAN حدةو يبكتر بعد. www.dell.com/support قعالمو على نظامكل الخدمة يللد اجعر ،SIM بطاقةو WWAN بطاقة يبكتر لحو شاداترا على لللحصو: ملاحظة

.الإعدادات رمز ثم) ابدأ( Start رمز فوق انقر.1

.)نتنترالإو بكةشلا( Network & Internet فوق انقر.2

.WWAN وحدة) فصل (بتوصيل وقم Wi-Fi قسم في WWAN وصلة موقع بتحديد قم.3

شائعةلا نافذلما يطاتطتخ  

سليلستلا نفذلما يططتخ
 .Dell مصنع في المثبت Windows 10 Pro التشغيل نظام مع الوظائف متعدد المنفذ وكبل Embedded Box PC 3000 جهاز على التسلسلي المنفذ تخطيط الجدول يسرد
سليلستلا نفذلما يططتخ. 4 لجدو

هازلجا عقدةصلالمونفذلما عنوسليلستلا نفذلما رقم

1RS232/485DB9COM1

2RS232/422  —متعدد المنفذ كبل 
الوظائف

1COM2 في 7 كبل

3RS232/485DB9COM3

Windows 10 IoT Enterprise LTSB 2015

عامة ةفكر

 راجع ،Windows التشغيل نظام حول المعلومات من لمزيد. Windows 10 IoT Enterprise LTSB 2015 التشغيل بنظام ًامزود Embedded Box PC جهاز شحن يتم
https://support.microsoft.com/en-us.

لالدخو يلجستو يدهتملا

.Embedded Box PC بجهاز وشاشة وماوس مفاتيح لوحة بتوصيل قم ،Windows 10 IoT Enterprise LTSB 2015 التشغيل نظام تكوين قبل

.Windows إلى الدخول وتسجيل Embedded Box PC جهاز بتشغيل قم.1

.الإقليمية الإعدادات حدد.2

.لديك المفضلة الإعدادات حدد.3

.تخدمسم سابح بإنشاء قم.4

.هافرتو حالة في يةكلسلإ بكةشب بالإتصال قم: ملاحظة
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Windows 10 IoT Enterprise LTSB 2015 يلغشتلا نظام تعادةسا

 إلى Embedded Box PC جهاز على Windows 10 IoT Enterprise LTSB 2015 التشغيل نظام باسترداد قم التمهيد، بقسم للاستعادة التشغيل نظام صورة باستخدام
.المصنع صورة

:Embedded Box PC بجهاز وشاشة وماوس مفاتيح لوحة بتوصيل قم ،Windows 10 IoT Enterprise LTSB 2015 التشغيل نظام استعادة عملية بدء قبل

.المكتب سطح إلى بالتمهيد قم.1

.التشغيل ورمز ابدأ رمز فوق انقر.2

.)يلغشتلا عادةا( Restart فوق وانقر Shift مفتاح على الاستمرار مع اضغط.3

.الاستعادة في التحكم وحدة إلى بالتمهيد النظام سيقوم

.)هالحو شكلاتلما شافكتسا( Troubleshoot حدد.4

.)نعصالم رةصو تعادةسا( Factory Image Restore حدد.5

.)تاليلا( Next حدد.6

.النظام على الافتراضية المصنع صورة تثبيت يتم حتى انتظر

.)نهاءا( Finish حدد.7

Windows 10 IoT Enterprise LTSB 2015 يلغشتلا نظامل يةسساالأ ظائفالو

)BIOS( ساسيالأ اجخرالإو دخالالإ نظام تحديث

.المحلي الجهاز من التنزيل حزمة في للتنفيذ القابل الملف بتشغيل قم. www.dell.com/support من) BIOS (الأساسي والإخراج الإدخال نظام من إصدار أحدث بتنزيل قم

بةقاالمر قتمؤ
 نظام إلى بالدخول قم). BIOS (الأساسي والإخراج الإدخال نظام خلال من وتعطيله Windows 10 IoT Enterprise LTSB 2015 التشغيل لنظام المراقبة مؤقت تمكين يتم

 قتمؤ دعم( Watchdog Timer Support→  )نظاملا ئةيته( System Configuration حدد. F2 على الضغط خلال من التمهيد أثناء) BIOS (الأساسي والإخراج الإدخال
).BIOS (الأساسي والإخراج الإدخال نظام إعداد برنامج في )بةقاالمر قتمؤ تمكين( Enable Watchdog Timer→  )بةقاالمر

:التالية الحالات أثناء التشغيل نظام لاستعادة" المراقبة مؤقت "ميزة ستخدمُت

.BIOS/UEFI بواسطة صحيح ٍبشكل تشغيله بدء عملية اكتمال لضمان الكمبيوتر جهاز على POST اختبار إجراء أثناء•

.التشغيل لنظام" المراقبة مؤقت "تشغيل برنامج خلال من التشغيل نظام إلى BIOS/UEFI من التحول أثناء•

 والإخراج الإدخال نظام إعداد ضمن وتعطيله" المراقبة مؤقت "تمكين يتم. الكمبيوتر جهاز استجابة عدم عند" المراقبة مؤقت "يعمل بشري، تدخل أي ودون الحالتين، كلتا في
."بةقاالمر قتمؤ") BIOS (الأساسي

TPM support) به قثوالمو ساسيالأ البرنامج حدةو دعم(

/https://technet.microsoft.com/en-us/library راجع المعلومات، من لمزيد. TPM 2.0 يدعم Windows 10 IoT Enterprise LTSB 2015 التشغيل نظام
cc749022.aspx.

نظاملا يلغشت يقافا
.Embedded Box PC جهاز تشغيل لإيقاف )يلغشتلا يقافا( Shut down فوق انقر. التشغيل رمز ثم ابدأ رمز فوق انقر

نظاملا يلغشت عادةا
.Embedded Box PC جهاز تشغيل لإعادة )يلغشتلا عادةا( Restart فوق انقر. التشغيل رمز ثم ابدأ رمز فوق انقر

 LAN بكةش

.Embedded Box PC جهاز على LAN شبكة لتكوين )نتنترالإو بكةشلا( Network & Internet فوق انقر. الإعدادات رمز ثم) ابدأ( Start رمز فوق انقر

 WLAN بكةش ينتكو

.Embedded Box PC جهاز على اللاسلكية الأجهزة لتكوين Bluetoothو )ةجهزالأ( Devices فوق انقر. الإعدادات رمز ثم) ابدأ( Start رمز فوق انقر

26

HTTPS://WWW.DELL.COM/SUPPORT
HTTPS://WWW.DELL.COM/SUPPORT
HTTPS://TECHNET.MICROSOFT.COM/EN-US/LIBRARY/CC749022.ASPX
HTTPS://TECHNET.MICROSOFT.COM/EN-US/LIBRARY/CC749022.ASPX
HTTPS://TECHNET.MICROSOFT.COM/EN-US/LIBRARY/CC749022.ASPX


)WWAN (DW5580 بكةش ينتكو

:SIM بطاقةو WWAN حدةو يبكتر بعد. www.dell.com/support قعالمو على نظامكل الخدمة يللد اجعر ،SIM بطاقةو WWAN بطاقة يبكتر لحو شاداترا على لللحصو: ملاحظة

.الإعدادات رمز ثم) ابدأ( Start رمز فوق انقر.1

.)نتنترالإو بكةشلا( Network & Internet فوق انقر.2

.WWAN وحدة) فصل (بتوصيل وقم Wi-Fi قسم في WWAN وصلة موقع بتحديد قم.3

شائعةلا نافذلما يطاتطتخ  

سليلستلا نفذلما يططتخ
 Windows 10 IoT Enterprise LTSB التشغيل نظام مع الوظائف متعدد المنفذ وكبل Embedded Box PC 3000 جهاز على التسلسلي المنفذ تخطيط الجدول يسرد

 .Dell مصنع في المثبت 2015
سليلستلا نفذلما يططتخ. 5 لجدو

هازلجا عقدةصلالمونفذلما عنوسليلستلا نفذلما رقم

1RS232/485DB9COM1

2RS232/422  —متعدد المنفذ كبل 
الوظائف

1COM2 في 7 كبل

3RS232/485DB9COM3

Windows يلغشتلا نظامب يعمل الذي Embedded Box تريوبكمل مخصصة بها موصى يقاتبطتو يلغشت امجبر

.msdn.microsoft.com اجعر ،Windows يلغشت نظمةأ ينتكوو يتبثت لحو ماتالمعلو من يدمز على لللحصو: ملاحظة

:التالي بالترتيب www.dell.com/support من Embedded Box PC لـ اللازمة والتطبيقات التشغيل برامج بتثبيت Dell توصي

Intel Mobile شرائح مجموعة برامج تثبيت أداة.1

Microsoft من) QFE (المهمة السريع الإصلاح هندسة أداة.2

الرسومات.3
Intel إدارة تقنية.4

الصوت.5
 المدمج السلكية الشبكة محول.6
)اختياري( Bluetoothو اللاسلكية المحلية الشبكة محولات.7

8.USB 3.0

9.ZigBee )اختياري(

10.CANbus )اختياري(

Intel Mobile Chipset امجبر يتبثت داةأ

.www.dell.com/support إلى بالانتقال قم.1

.سالرا فوق انقر ثم ،Embedded Box PC لجهاز الخدمة رمز أدخل ،تجنلما دعم فوق انقر.2

.Embedded Box PC ازطر ًيدويا ضتعرسا وأ تلقائيلا شفكلا ةميز تخدمسفا الخدمة، مزر لديك يكن لم ذاا: ملاحظة

.نفسيب عليها رثوعلا→  يلاتتنزلاو يلغشتلا امجبر على بالنقر قم.3

.ائحشرلا عةمجمو بتوسيع وقم لأسفل الصفحة بتمرير قم.4

.Intel Mobile شرائح مجموعات برامج تثبيت أداة لتنزيل يلتنز فوق انقر.5

.بداخله الشرائح مجموعة تشغيل برنامج ملف حفظت الذي المجلد إلى انتقل التنزيل، اكتمال بعد.6

.الشاشة على تظهر التي التعليمات واتبع الشرائح مجموعة تشغيل برنامج ملف أيقونة على اًمزدوج اًنقر انقر.7

Microsoft من همةلما يعسرلا صلاحالإ ندسةه اتدوأ

.www.microsoft.com من أو Windows Update خلال من Embedded Box PC بجهاز الخاصة الأخيرة المتوفرة الإصلاحات جميع بتثبيت Dell توصي
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ماتسوالر

.www.dell.com/support إلى بالانتقال قم.1

.سالرا فوق انقر ثم ،Embedded Box PC لجهاز الخدمة رمز أدخل ،تجنلما دعم فوق انقر.2

.Embedded Box PC ازطر ًيدويا ضتعرسا وأ تلقائيلا شفكلا ةميز تخدمسفا الخدمة، مزر لديك يكن لم ذاا: ملاحظة

.نفسيب عليها رثوعلا→  يلاتتنزلاو يلغشتلا امجبر على بالنقر قم.3

.يديوفلا بتوسيع وقم لأسفل الصفحة بتمرير قم.4

.الرسومات تشغيل برنامج ملف لتنزيل يلتنز فوق انقر.5

.بداخله الرسومات تشغيل برنامج ملف حفظت الذي المجلد إلى انتقل التنزيل، اكتمال بعد.6

.الشاشة على تظهر التي التعليمات واتبع الرسومات تشغيل برنامج ملف رمز على اًمزدوج اًنقر انقر.7

Intel ةدارا يةنقت

.www.dell.com/support إلى بالانتقال قم.1

.سالرا فوق انقر ثم ،Embedded Box PC لجهاز الخدمة رمز أدخل ،تجنلما دعم فوق انقر.2

.Embedded Box PC ازطر ًيدويا ضتعرسا وأ تلقائيلا شفكلا ةميز تخدمسفا الخدمة، مزر لديك يكن لم ذاا: ملاحظة

.نفسيب عليها رثوعلا→  يلاتتنزلاو يلغشتلا امجبر على بالنقر قم.3

.ائحشرلا عةمجمو بتوسيع وقم لأسفل الصفحة بتمرير قم.4

.Intel TXEI تشغيل برنامج لتنزيل يلتنز فوق انقر.5

.بداخله Intel TXEI تشغيل برنامج ملف حفظت الذي المجلد إلى انتقل التنزيل، اكتمال بعد.6

.الشاشة على تظهر التي التعليمات واتبع Intel TXEI تشغيل برنامج ملف رمز على اًمزدوج اًنقر انقر.7

تالصو

.www.dell.com/support إلى بالانتقال قم.1

.سالرا فوق انقر ثم ،Embedded Box PC لجهاز الخدمة رمز أدخل ،تجنلما دعم فوق انقر.2

.Embedded Box PC ازطر ًيدويا ضتعرسا وأ تلقائيلا شفكلا ةميز تخدمسفا الخدمة، مزر لديك يكن لم ذاا: ملاحظة

.نفسيب عليها رثوعلا→  يلاتتنزلاو يلغشتلا امجبر على بالنقر قم.3

.تالصو بتوسيع وقم لأسفل الصفحة بتمرير قم.4

.HD Audio تشغيل برنامج لتنزيل يلتنز فوق انقر.5

.بداخله HD Audio تشغيل برنامج ملف حفظت الذي المجلد إلى انتقل التنزيل، اكتمال بعد.6

.الشاشة على تظهر التي التعليمات واتبع HD Audio تشغيل برنامج ملف رمز على اًمزدوج اًنقر انقر.7

 المدمج يةكلسلا بكةشلا لمحو

.www.dell.com/support إلى بالانتقال قم.1

.سالرا فوق انقر ثم ،Embedded Box PC لجهاز الخدمة رمز أدخل ،تجنلما دعم فوق انقر.2

.Embedded Box PC ازطر ًيدويا ضتعرسا وأ تلقائيلا شفكلا ةميز تخدمسفا الخدمة، مزر لديك يكن لم ذاا: ملاحظة

.نفسيب عليها رثوعلا→  يلاتتنزلاو يلغشتلا امجبر على بالنقر قم.3

.بكةشلا بتوسيع وقم لأسفل الصفحة بتمرير قم.4

.LAN تشغيل برنامج لتنزيل يلتنز فوق انقر.5

.LAN تشغيل برنامج ملف حفظ تم حيث المجلد إلى انتقل التنزيل، اكتمال بعد.6

.الشاشة على تظهر التي التعليمات واتبع LAN تشغيل برنامج ملف أيقونة على اًمزدوج اًنقر انقر.7

.المدمج يةكلسلا بكةشلا في تحكملا حدةو يلغشت برنامج يتبثت بعد نتنترالإ بكةشب اتصلوWindows Update تمكينب قم: ملاحظة

Bluetoothو يةكلساللا يةلالمح بكةشلا محولإت

.www.dell.com/support إلى بالانتقال قم.1

.سالرا فوق انقر ثم ،Embedded Box PC لجهاز الخدمة رمز أدخل ،تجنلما دعم فوق انقر.2

28

http://www.dell.com/support
http://www.dell.com/support
http://www.dell.com/support
http://www.dell.com/support
http://www.dell.com/support
http://www.dell.com/support
http://www.dell.com/support
http://www.dell.com/support
http://www.dell.com/support
http://www.dell.com/support


.Embedded Box PC ازطر ًيدويا ضتعرسا وأ تلقائيلا شفكلا ةميز تخدمسفا الخدمة، مزر لديك يكن لم ذاا: ملاحظة

.نفسيب عليها رثوعلا→  يلاتتنزلاو يلغشتلا امجبر على بالنقر قم.3

.بكةشلا بتوسيع وقم لأسفل الصفحة بتمرير قم.4

.Bluetoothو اللاسلكية LAN تشغيل برامج لتنزيل يلتنز فوق انقر.5

.LAN تشغيل برنامج ملف حفظ تم حيث المجلد إلى انتقل التنزيل، اكتمال بعد.6

.الشاشة على تظهر التي التعليمات واتبع LAN تشغيل برنامج ملف أيقونة على اًمزدوج اًنقر انقر.7

USB 3.0

.www.dell.com/support إلى بالانتقال قم.1

.سالرا فوق انقر ثم ،Embedded Box PC لجهاز الخدمة رمز أدخل ،تجنلما دعم فوق انقر.2

.Embedded Box PC ازطر ًيدويا ضتعرسا وأ تلقائيلا شفكلا ةميز تخدمسفا الخدمة، مزر لديك يكن لم ذاا: ملاحظة

.نفسيب عليها رثوعلا→  يلاتتنزلاو يلغشتلا امجبر على بالنقر قم.3

.ائحشرلا عةمجمو بتوسيع وقم لأسفل الصفحة بتمرير قم.4

.USB 3.0 تشغيل برنامج لتنزيل يلتنز فوق انقر.5

.بداخله USB 3.0 تشغيل برنامج ملف حفظت الذي المجلد إلى انتقل التنزيل، اكتمال بعد.6

.الشاشة على تظهر التي التعليمات واتبع USB 3.0 تشغيل برنامج ملف رمز على اًمزدوج اًنقر انقر.7

ZigBee

.www.dell.com/support إلى بالانتقال قم.1

.سالرا فوق انقر ثم ،Embedded Box PC لجهاز الخدمة رمز أدخل ،تجنلما دعم فوق انقر.2

.Embedded Box PC ازطر ًيدويا ضتعرسا وأ تلقائيلا شفكلا ةميز تخدمسفا الخدمة، مزر لديك يكن لم ذاا: ملاحظة

.نفسيب عليها رثوعلا→  يلاتتنزلاو يلغشتلا امجبر على بالنقر قم.3

.بكةشلا بتوسيع وقم لأسفل الصفحة بتمرير قم.4

.ZigBee 3.0 تشغيل برنامج لتنزيل يلتنز فوق انقر.5

.بداخله ZigBee 3.0 تشغيل برنامج ملف حفظت الذي المجلد إلى انتقل التنزيل، اكتمال بعد.6

.الشاشة على تظهر التي التعليمات واتبع ZigBee 3.0 تشغيل برنامج ملف رمز على اًمزدوج اًنقر انقر.7

CANbus

.www.dell.com/support إلى بالانتقال قم.1

.سالرا فوق انقر ثم ،Embedded Box PC لجهاز الخدمة رمز أدخل ،تجنلما دعم فوق انقر.2

.Embedded Box PC ازطر ًيدويا ضتعرسا وأ تلقائيلا شفكلا ةميز تخدمسفا الخدمة، مزر لديك يكن لم ذاا: ملاحظة

.نفسيب عليها رثوعلا→  يلاتتنزلاو يلغشتلا امجبر على بالنقر قم.3

.ائحشرلا عةمجمو بتوسيع وقم لأسفل الصفحة بتمرير قم.4

.CANbus تشغيل برنامج لتنزيل يلتنز فوق انقر.5

.بداخله CANbus تشغيل برنامج ملف حفظت الذي المجلد إلى انتقل التنزيل، اكتمال بعد.6

.الشاشة على تظهر التي التعليمات واتبع CANbus تشغيل برنامج ملف أيقونة على اًمزدوج اًنقر انقر.7
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5
اصفاتالمو
زنالوو بعادالأ

)بوصة 9.31 (مم 236.50العرض

)بوصة 6.33 (مم 160.80العمق

)بوصة 2.36 (ملم 60الارتفاع

)رطل 4.41 (كجم 2.00الوزن

نظاملا ماتمعلو

Dell Embedded Box PC 3000الموديل رقم

Intel Atom E3825•المعالج

•Intel Atom E3827

•Intel Atom E3845

بت 64 إصدار Windows 7 Professional SP1•المدعومة التشغيل أنظمة
•Windows 7 Professional for Embedded Systems SP1 64 إصدار 

بت
•Windows Embedded Standard 7 P بت 64 إصدار
•Windows Embedded Standard 7 E بت 64 إصدار
•Windows 10 Professional بت 64 إصدار
•Windows 10 IoT Enterprise LTSB 2015 بت 64 إصدار
•Ubuntu Desktop 16.04

ينتخزلا

بوصة 2.5 مقاس واحد SATA أقراص محركالثابتة الأقراص محرك

بمداخل مزود M.2 واحد ثابتة أقراص محركالثابتة الحالة أقراص محرك

.الطلب ينتكول اًفقو بةلص وأ تةبثا اصقرأ كبمحر ودمز Embedded Box تريوبكملا جهاز شحن يتم: ملاحظة

ةالذاكر

واحدة DIMM فتحةالفتحات

DDR3Lالنوع

ميجاهرتز 1333السرعة

جيجابايت 4•المدعومة التهيئات
جيجابايت 8•

صلاتالموو نافذلما

واحد VGA منفذ•الفيديو/الصوت
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والموصلات المنافذ

واحد DisplayPort منفذ•

واحد) الصوت إدخال (تغذية منفذ•)اختياري (الوظائف متعدد منفذ كابل
واحد خرج خط منفذ•
واحد ميكروفون منفذ•
PS/2 منفذان•

واحد GPIO منفذ•
واحد RS232/RS422 منفذ•
)ذكر (الوظائف متعدد منفذ•

RJ45 منفذان•الشبكة

اللاسلكي للهوائي منفذان•
النطاق واسعة الجوال شبكة لهوائي منفذان•

)اختياري (واحد CANbus منفذ•إخراج/إدخال منفذ

RS232/RS485 منفذان•

USB•منفذ USB 3.0 واحد
USB 2.0 منافذ أربعة•

الإتصالإت

WiFi802.11b/g/n/ac النطاق ثنائي

BluetoothBluetooth 4.1 LE

الطاقة باتلطتم

أمبير 1.90/مباشر تيار فولت 26-أمبير 4.10/مباشر تيار فولت 12الإدخال طاقة تيار/جهد

)ميوثيل يونأ( RTC ةصغير يةخلو يةبطار

أخرىCR-2032HBR-2032النوع

.Hitachi Ltd•المصنعة الشركة

•Maxell Ltd.
Panasonic Corp.البطارية نوع حسب يختلف

:الطبيعي غير للشحن معدل أقصى

فولت 3فولت 3فولت 3الكهربي الجهد

أمبير مللي 10أمبير مللي 10أمبير مللي 10التيار

UL1642UL1642UL1642قياسي

)UL (MH12568(UL (MH12210(UL (MHxxxxxاعتماد

يةئيبلا باتلطتلما

:الحرارة درجة نطاق

)فهرنهايت درجة 104 إلى 32 من (مئوية درجة 40 إلى 0 منالصلبة الأقراص محرك: التشغيل

 درجة 122 حتى فهرنهايت درجة 32 (مئوية درجة 50 حتى مئوية درجة 0الثابتة الأقراص محرك: التشغيل
)فهرنهايت

 149 إلى فهرنهايت درجة 40 – من (مئوية درجة 65 إلى مئوية درجة 40 – منالتشغيل عدم حالة في
)فهرنهايت درجة
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البيئية المتطلبات

):الأقصى الحد (النسبية الرطوبة

)تكاثف بلا% (90 إلى% 10 منالتشغيل عند

)تكاثف بلا% (95 إلى% 5 منالتشغيل عدم حالة في

):مضغوط غير الأقصى، الحد (الارتفاع

)قدم 16,404 إلى قدم 50 (–متر 5000 إلى متر 15.20–التشغيل عند

)قدم 35,000 إلى البحر سطح مستوى (متر 10,668 إلى متر 15.20–التخزين

IPIP 30 مستوى
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6
المحمولة ةجهزللأ دديالتر نطاقلا ضعر خدمة يطشنت

.www.dell.com/support قعالمو على Embedded Box تريوبكم خدمة يللد اجعر ،Embedded Box تريوبكم في SIM بطاقة يتبثت لحو ماتالمعلو من يدمز على لللحصو: ملاحظة

.Embedded Box كمبيوتر جهاز بتشغيل قم.1

:الواسع الترددي النطاق ذات المحمول بشبكة للاتصال الخطوات هذه بعّات.2

:يةلتالا ماتالمعلو على لالحصوو الخدمة فربمو الإتصال يرجى ل،المحمو بكةشل يضالعر دديالتر نطاقلا خدمة يطشنتل: ملاحظة

Windows يلغشت نظام

a.يالخلو هاتفلا حدد ثم الشبكة رمز حدد المهام، شريط من.

.يالخلو هاتفلا صفحة عرض يتم

b.الخيارات لعرض يضالعر دديالتر نطاقلا ذات لالمحمو بكةش حدد.

c.تقدمةم اتيارخ حدد.

.الخيارات عرض يتم

d.الدولي لالمحمو هازلجا فّمعر لاحظ) IMEI( المدمجة ةالذاكر بطاقة فمعر و) ICCID(.

Ubuntu يلغشتلا نظام

.يةفالطر ةجهزالأ نافذة افتح

a.إدخال خلال من الفائق المستخدم وضع إلى انتقل:$sudo su -
b.النطاق واسعة المحمول بشبكة الاتصال تعريف ملف بتكوين قم:

#nmcli con add type gsm ifname ttyACM3 con-name <connection name> apn <apn> user <user 
name> password <password<

c.المحمول الهاتف بشبكة اتصل :#nmcli con up >الاتصال اسم<

>.الاتصال اسم< nmcli con down#: المحمول الهاتف شبكة من للفصل
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7
ظائفالو تعددم نفذلما بلك تخدامسا

.نفصلم شكلب ظائفالو تعددم نفذلما بلك باعي: ملاحظة

.Embedded Box PC جهاز على المتاحة المنافذ عدد لزيادة الوظائف متعدد المنفذ كبل استخدام يمكنك

امجالبر

.GPIO يدعم ملحق محول أو بجهاز للتوصيلGPIO منفذ1

.التشغيل أو التسجيل أجهزة بتوصيل قم)الصوت إدخال (التغذية منفذ2

.الصوت ومكبرات السماعات مثل الصوت إخراج أجهزة بتوصيل قمإخراج منفذ3

.صوت دخل لتوفير خارجي ميكروفون لتوصيلالميكروفون منفذ4

 في للتكوين قابل (اثنين رقم RS232/RS422 منفذ5
BIOS(

/RS232 الموصل تخطيط راجع المعلومات، من لمزيد. RS232/RS422 كابل بتوصيل قم
RS422.

.PS/2 ماوس بتوصيل قم)الماوس( PS/2 موصل6

.PS/2 مفاتيح لوحة بتوصيل قم)الفاتيح لوحة( PS/2 موصل7

 Embedded جهاز على الموجود الوظائف متعدد بالمنفذ الوظائف متعدد المنفذ كبل بتوصيل قمالوظائف متعدد المنفذ8
Box PC.

.GPIO منفذ أسنان رقم تخطيط التالي الشكل يوضح

.GPIO منفذ أسنان تعريف تفاصيل التالي الجدول يوضح
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ةشاراسنةشاراسن

25NC13NC

24NC12NC

23NC11NC

22NC10NC

21NC9NC

20NC8GND

19TCA9555 P1575 فولت

18TCA9555 P146TCA9555 P05

17TCA9555 P135TCA9555 P04

16TCA9555 P124TCA9555 P03

15TCA9555 P113TCA9555 P02

14TCA9555 P102TCA9555 P01

1TCA9555 P00

.Embedded Box PC جهاز على الوظائف متعدد المنفذ أسنان أرقام تخطيط التالي الشكل يوضح

.الوظائف متعدد المنفذ أسنان تعريف تفاصيل التالي الجدول يوضح

ةشاراسنةشاراسنةشاراسن

1LINE1_JD16FRONT_JD31LINE1_RIN

2MIC1_JD17LINEOUT_R32GND

3MIC_RIN18GND33LINE1_LIN

4GND19LINEOUT_L34+5V

5MIC_LIN20GND35TCA9555 P03

6TCA9555 P0521TCA9555 P0436TCA9555 P00

7TCA9555 P0222TCA9555 P0137TCA9555 P13

8TCA9555 P1523TCA9555 P1438TCA9555 P10

9TCA9555 P1224TCA9555 P1139DNC

10MSCK25DNC40#NRIB

11GND26GND41#NRTSB

12MSDA27#NCTSB42COM2_GND

13KBDA28#NDSRB43NTXDB_422RXP

14VCC_PS229NDTRB#_422RXN44NDCDB#_422TXN

15KBCK30NRXDB_422TXP

.الإتصال عدم لىا DNC شيري: ملاحظة
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.الوظائف متعدد المنفذ كبل على الوظائف متعدد المنفذ أسنان أرقام تخطيط التالي الشكل يوضح

.الوظائف متعدد المنفذ أسنان تعريف تفاصيل التالي الجدول يوضح

ةشاراسنةشاراسنةشاراسن

1LINE1_JD16FRONT_JD31LINE1_RIN

2MIC1_JD17LINEOUT_R32GND

3MIC_RIN18GND33LINE1_LIN

4GND19LINEOUT_L34+5V

5MIC_LIN20GND35TCA9555 P03

6TCA9555 P0521TCA9555 P0436TCA9555 P00

7TCA9555 P0222TCA9555 P0137TCA9555 P13

8TCA9555 P1523TCA9555 P1438TCA9555 P10

9TCA9555 P1224TCA9555 P1139DNC

10MSCK25DNC40#NRIB

11GND26GND41#NRTSB

12MSDA27#NCTSB42COM2_GND

13KBDA28#NDSRB43NTXDB_422RXP

14VCC_PS229NDTRB#_422RXN44NDCDB#_422TXN

15KBCK30NRXDB_422TXP

.الإتصال عدم لىا DNC شيري: ملاحظة
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8
ZigBee نجلدو عدادا
.Embedded Box كمبيوتر جهاز تشغيل بإيقاف قم.1

.Embedded Box كمبيوتر على موجود خارجي USB منفذ بأي ZigBee دونجل بتوصيل قم.2

.الإعداد وأكمل ،Embedded Box الكمبيوتر جهاز بتشغيل قم.3

.بكةشلا نظامل يقبطتلا فرمو على اتصل وأ www.silabs.com على SiLabs رمطو يبو قعمو اجعر ،ZigBee يرتطو ماتمعلو على لللحصو: ملاحظة
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9
صلاتالمو عةمجمو

عدُب عن الطاقة صلمو
.عدُب عن الطاقة مفتاح لتركيب عدُب عن الطاقة موصل استخدم
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10
)BIOS( ساسيالأ اجخرالإو دخالالإ نظامل يةضاالافتر عداداتالإ

عام

يةضاالافتر يمةقلاالمكونات

نظاملا ماتمعلو

BIOS Versionينطبق لا

Service Tagينطبق لا

 Asset Tagينطبق لا

Ownership Tagينطبق لا

Manufacturing Dateينطبق لا

Ownership Dateينطبق لا

Express Service Codeينطبق لا

 ةالذاكر ماتمعلو

Memory Installedينطبق لا

Memory Availableينطبق لا

Memory Speedينطبق لا

Memory Channel Modeينطبق لا

Memory Technologyينطبق لا

ينطبق لاDIMM حجم لكل

PCI ماتمعلو

ينطبق لاالأولى للفتحة السفلية التوسعة وحدة

ينطبق لا)الثانية الفتحة(

ينطبق لاالثالثة الفتحة

ينطبق لاالرابعة للفتحة العلوية التوسعة وحدة

المعالج ماتمعلو
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الافتراضية القيمةالمكونات

Processor Typeينطبق لا

Core Countينطبق لا

Processor IDينطبق لا

Current Clock Speedينطبق لا

Minimum Clock Speedينطبق لا

Maximum Clock Speedينطبق لا

Processor L2 Cacheينطبق لا

Processor L3 Cacheينطبق لا

HT Capable ينطبق لا

64-Bit Technologyينطبق لا

هازلجا ماتمعلو

SATA-1ينطبق لا

SATA-2ينطبق لا

LOM MAC Addressينطبق لا

Video Controllerينطبق لا

Video BIOS versionينطبق لا

Audio Controllerينطبق لا

Wi-Fi Deviceينطبق لا

Cellular Deviceينطبق لا

Bluetooth Deviceينطبق لا

Boot Sequence

ينطبق لاالمثبتة التمهيد أجهزة على يعتمد - التمهيد تسلسل

Legacy/UEFI[Legacy [التمهيد قائمة خيار

)ممكن( Enabledالقديم للخيار ROM ذاكرات تمكين

Date/Time

ينطبق لاالتاريخ

Time )ينطبق لا)التوقيت
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)ساسيالأ اجخرالإو دخالالإ نظام من لوالأ ىتوسلما (نظاملا ئةيته

يةضاالافتر يمةقلاالمكونات

Integrated NIC

Enable UEFI Network StackDisabled )معطل(

نّالممك PXE[w/PXE مع ممكنة ممكنة، معطلة،[

 Integrated NIC 2

Enable UEFI Network StackDisabled )معطل(

نّالممك PXE[w/PXE مع ممكنة ممكنة، معطلة،[

RS-232 / RS-422/485 /RS-485[RS-232 / تعطيل— [ لوالأ سليلستلا نفذلما

RS-232 / RS-422/485 /RS-485[RS-232 / تعطيل— [ ثانيلا سليلستلا نفذلما

RS-232 / RS-422/485 /RS-485[RS-232 / تعطيل— [ ثالثلا سليلستلا نفذلما

RS-232 / RS-422/485 /RS-485[RS-232 / تعطيل— [ ابعالر سليلستلا نفذلما

)ممكن( Enabled]تعطيل/تمكين[ GPIO 8 خرج—  GPIO حدةو

)ممكن( Enabled]تعطيل/تمكين[ GPIO 8 دخل—  GPIO حدةو

RAID[RAID On تشغيل/AHCI/معطل— [ SATA يلغشت

)ممكن( Enabled]تعطيل/تمكين: [SATA-1— اصقرالأ كاتمحر

)ممكن( Enabled]تعطيل/تمكين: [SATA-2— اصقرالأ كاتمحر

)معطل( Disabled]تعطيل/تمكين— [ SMART يرتقار

USB نفذم ئةيته

)ممكن( Enabled]تعطيل/تمكين [التمهيد دعم تمكين

)ممكن( Enabled]تعطيل/تمكين [الأول العلوي المنفذ

)ممكن( Enabled]تعطيل/تمكين [الثاني العلوي المنفذ

)ممكن( Enabled]تعطيل/تمكين [الثالث العلوي المنفذ

)ممكن( Enabled]تعطيل/تمكين [الرابع العلوي المنفذ

)ممكن( Enabled]تعطيل/تمكين [الأول السفلي المنفذ

)ممكن( Enabled]تعطيل/تمكين [الثاني السفلي المنفذ

تالصو

)ممكن( Enabled]تعطيل/تمكين [الصوت تمكين
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الافتراضية القيمةالمكونات

)ممكن( Enabled]تعطيل/تمكين [الميكروفون تمكين

)ممكن( Enabled]تعطيل/تمكين[ PCI رفع وحدة تمكين—  عةنوتلما ةجهزالأ

)معطل( Disabled]تعطيل/تمكين [المراقبة مؤقت تمكين—  بةقاالمر قتمؤ دعم

/تايوان/أوروبا/آسيا جنوب الصين،)/FCC (الشمالية أمريكا— [ WLAN نطقةم مزر
]العالم دول بقية/ إندونيسيا/أستراليا/اليابان

العالم دول بقية

)معطل( Disabled]تعطيل/تمكين— [ يلغشتلا رز

يديوفلا

يةضاالافتر يمةقلاالمكونات

]DisplayPort/VGA[VGA

)تلقائي( Intel HD[Auto/التلقائية الرسومات بطاقات[

)ساسيالأ اجخرالإو دخالالإ نظام من لوالأ ىتوسلما (مانالأ

يةضاالافتر يمةقلاالمكونات

 عدم عند رمادي بلون تظليلها يتم (القديمة المرور لكلمة نص إدخال—  ولسؤلما ورمر كلمة
الجديدة المرور كلمة وتأكيد الجديدة المرور وكلمة) مرور كلمة أي تعيين

فارغ

 تعيين عدم عند رمادي بلون تظليلها يتم (القديمة المرور لكلمة نص إدخال—  نظاملا ورمر كلمة
الجديدة المرور كلمة وتأكيد الجديدة المرور وكلمة) مرور كلمة أي

فارغ

)معطل( Disabled]تعطيل/تمكين— [ يةقو ورمر كلمة

Password Configuration

4المسؤول مرور لكلمة الأدنى الحد

32المسؤول مرور لكلمة الأقصى الحد

4النظام مرور لكلمة الأدنى الحد

32النظام مرور لكلمة الأقصى الحد

)معطل( Disabled]التمهيد إعادة تجاوز/معطل— [ ورالمر كلمة زتجاو

)ممكن( Enabled]تعطيل/تمكين [المسؤول لغير المرور كلمة بتغييرات السماح—  ورالمر كلمة ييرغت

 UEFI الثابت البرنامج تحديثات تمكين—  UEFI Capsule ثابتلا البرنامج ثاتيتحد
Capsule ]تعطيل/تمكين[

Enabled )ممكن(

TPM 1.2 Security

)ممكن( Enabled]تعطيل/تمكين[ TPM 1.2 أمان

)ممكن( TPMEnabled تشغيل
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الافتراضية القيمةالمكونات

PPI Bypass التعطيل لأوامرDisabled )معطل(

PPI Bypass التعطيل لأوامرDisabled )معطل(

)معطل( Disabled] تعطيل/تمكين [مسح

TPM 2.0 Security

)ممكن( Enabled]تعطيل/تمكين[ TPM 2.0 أمان

)ممكن( TPMEnabled تشغيل

PPI Bypass التعطيل لأوامرDisabled )معطل(

PPI Bypass التعطيل لأوامرDisabled )معطل(

)ممكن( Enabled] تعطيل/تمكين [التصديق تمكين

)ممكن( Enabled) تعطيل/تمكين (الرئيسي التخزين تمكين

SHA-256Enabled )ممكن(

ينطبق لا] تعطيل/تمكين [مسح

Computrace(R( ] —التنشيط إلغاء]تمكين/تعطيل/تنشيط إلغاء

تعطيل]صامت-تشغيل/تمكين/تعطيل— [ يكلهلا لىا لصوالو نعم

)ممكن( Enabled]تعطيل/تمكين— [ CPU XD دعم

)ممكن( Enabled]تعطيل/الفعلي الوقت في تمكين/تمكين—  OROM يحتمفا حةلو لىا لصوالو

)معطل( Disabled]تعطيل/تمكين— [ ولسؤلما عدادا قفل

Secure Boot

يةضاالافتر يمةقلاالمكونات

)معطل( Disabled]تعطيل/تمكين— [ منالأ يدهتملا تمكين

Expert Key Management

)معطل( Disabled]تعطيل/تمكين [المخصص الوضع تمكين

الأساسي بالنظام خاص}PK/KEK/db/dbx {المخصص الوضع مفتاح إدارة
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Intel امجبر حماية ملحقات

يةضاالافتر يمةقلاالمكونات

)معطل( Disabled]تعطيل/تمكين— [ Intel SGXتمكين

ميجابايت 128]ميجابايت 128/ميجابايت 64/ميجابايت 32— [ المخصصة ةالذاكر حجم

داءالأ

يةضاالافتر يمةقلاالمكونات

)ممكن( Enabled]تعطيل/تمكين— [ اكزالمر تعددم الدعم تمكين

Intel SpeedStep ] —تعطيل/تمكين[Enabled )ممكن(

C-States Control ] —تعطيل/تمكين[Enabled )ممكن(

)معطل( Disabled]تعطيل/تمكين— [ CPUID حد تمكين

Intel TurboBoost ] —تعطيل/تمكين[Enabled )ممكن(

)ممكن( Enabled]تعطيل/تمكين— [ بةعشتلما المعالجة في تحكملا

الطاقة ةدارا

يةضاالافتر يمةقلاالمكونات

الأخيرة الشحن حالة]الأخيرة الشحن حالة/التشغيل/التشغيل إيقاف— [ )تبكالم سطح تريوبكم (ددالمتر يارتلا تعادةسا

Auto On Time

ص 12:00]م/ص [د د/س س بتنسيق الوقت تحديد

)معطل( Disabled]الأيام تحديد/الأسبوع أيام/أسبوع كل/معطل [اليوم تحديد

ينطبق لا]السبت…/الاثنين/الأحد [التمكين عند] الأيام تحديد [من أقل

)ممكن( Enabled]تعطيل/تمكين— [ USB يطشنت دعم

Wake on LAN/WLAN 

)معطل( PXE[Disabled تمهيد مع WLAN/LAN أو LAN/فقط LAN/فقط WLAN/معطل[

)معطل( Disabled]تعطيل/تمكين) [S3 حالة (السكون حظر
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Behavior كسلو

يةضاالافتر يمةقلاالمكونات

)ممكن( Enabled]تعطيل/تمكين— [ NumLock تاحفلم LED مؤشر

)ممكن( Enabled]تعطيل/تمكين [المفاتيح لوحة أخطاء اكتشاف تمكين—  يحتالمفا حةلو خطاءأ

شامل]تلقائي/شامل/الأدنى الحد— [ يعسرلا يدهتملا

ثانية 0]ٍثوان 10/ٍثوان 5/ثانية 0— [ ساسيالأ اجخرالإو دخالالإ نظامل POST بارتخا قتو تمديد

والأخطاء التحذيرات متابعة]والأخطاء التحذيرات متابعة/التحذيرات متابعة/تعطيل— [ خطاءالأو اتتحذيرلا

)ساسيالأ اجخرالإو دخالالإ نظام من لوالأ ىتوسلما (يةضاالافتر المحاكاة دعم

يةضاالافتر يمةقلاالمكونات

)ممكن( Enabled]تعطيل/تمكين— [ Intel من يةضاالافتر المحاكاة يةنقت

)ممكن( Enabled]تعطيل/تمكين— [ باشرلما اجخرالإ/دخالللا يةضاالافتر المحاكاة

)معطل( Disabled]تعطيل/تمكين— [ قثوالمو يذفنتلا

اللاسلكي الإتصال

يةضاالافتر يمةقلاالمكونات

)ممكن( Enabled]تعطيل/تمكين[ WLAN/WiGig—  اللاسلكي هازلجا تمكين

يانةصلا

يةضاالافتر يمةقلاالمكونات

ينطبق لااًفارغ الحقل يكون عندما النص إدخال إمكانية ،>النظام خدمة رمز— < الخدمة مزر

ينطبق لاالنص إدخال إمكانية ،>النظام أصل رمز— < صلالأ رقم

)ممكن( Enabled]تعطيل/تمكين— [ SERR سائلر

)ممكن( Enabled]تعطيل/تمكين— [ قدمأ صدارا لىا BIOS جاعرا

)معطل( Disabled]تعطيل/تمكين— [ تاليلا يدهتملا ندع ياناتبلا سحم

)ممكن( Enabled]تعطيل/تمكين— [ تةبثالا اصقرالأ كمحر من) BIOS (ساسيالأ اجخرالإو دخالالإ نظام داداستر

نظاملا سجلات

يةضاالافتر يمةقلاالمكونات

ينطبق لاالسجل لمسح" المسح سجل "زر مع BIOS أحداث قائمة
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11
Dell كةشرب الإتصال

:العملاء خدمة أو الفني الدعم أو المبيعات بقسم المتعلقة المسائل عن للاستفسار Dell بشركة للاتصال

.www.dell.com/contactdell إلى انتقل.1

.الصفحة أسفل المنسدلة القائمة في منطقتك أو دولتك من تحقق.2

.لك الملائمة Dell بشركة الاتصال وسيلة اختر أو لاحتياجاتك ًاوفق المناسب الدعم أو الخدمة ارتباط حدد.3

.منطقتك في الخدمات بعض تتوفر لا وقد والمنتج، الدولة حسب التوفر يختلف. الهاتف عبر أو الإنترنت عبر والدعم للخدمة الخيارات من العديد Dell تقدم

.Dell تجنم جتالوك وأ رةالفاتو وأ شحنلا يصالا وأ بك الخاصة اءشرلا رةفاتو على الإتصال ماتمعلو على رثوعلا نككيمف نت،نتربالإ شطن اتصال لديك يكن لم ذاا: ملاحظة
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