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الهيكل على عامة نظرة
.استدعاؤها تم التى والموصالت المنافذ مع جنب الى جنبًا المتعددة الهياكل عروض الفصل هذا يوضح

:الموضوعات

أمامي منظر•
األيسر الجانب من المنظر•
اليمين من المنظر•
أسفل من المنظر•
علوي منظر•
الخلف من المنظر•
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أمامي منظر

RGB كاميرا.2الكاميرا غالق.1

)IR( الحمراء تحت باألشعة تعمل التي الكاميرا.RGB4 الكاميرا حالة مصباح.3

)IR( الحمراء تحت باألشعة تعمل التي الكاميرا لحالة LED مصباح.6)IR( الحمراء تحت األشعة باعث.5

الصوت مكبرات.8المقبض.7
الميكروفون صفيف.LCD10 قفل.9
البطارية لحالة LED مصباح.11

األيسر الجانب من المنظر

الجيل من USB 3.1 منفذ/البديل DisplayPort وضع يدعم C النوع من USB منفذ.1
الطاقة توفير ميزة/الثاني

)اختياري( ExpressCard/PCMCIA بطاقة قارئ.2

)PowerShare بميزة مزود( A النوع من األول الجيل من USB 3.1 منفذ.4الذكية البطاقة قارئ.3
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مم 3.5 مقاس عالمي صوت منفذ.A6 النوع من األول الجيل من USB 3.1 منفذ.5

اليمين من المنظر

1.SSD التأشير قلم فتحة.2الثانوى
الرئيسي) SSD( صلبة مكونات من مصنوعة بذاكرة المزود األقراص محرك.4الضوئية األقراص محرك.3
SIM بطاقة فتحة.SD6 بطاقة قارئ.5

mini وصلة يدعم المجوف، USB منفذ( األول الجيل من A النوع من USB 3.1 منفذ.7
USB األبواب غلق مع(

أسفل من المنظر

التركيب منفذ.2الالسلكي تردد تمرير موصالت.1
1- البطارية.4الخدمة عالمة ملصق.3
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البطارية شحن مؤشر زر.16- البطارية مزالج.5
2- البطارية مزالج.LED8 البطارية شحن مؤشر.7

)اختيارية( 2- البطارية.9

علوي منظر

المفاتيح لوحة.2التشغيل زر.1
)اختياري( األصابع بصمات قارئ.4اللمس لوحة.3
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الخلف من المنظر

)اختياري للتكوين قابل خلفي وإخراج إدخال( VGA منفذ.2)اختياري للتكوين قابل خلفي وإخراج إدخال( Ethernet منفذ.1

Ethernet منفذ.4تسلسلي منفذ.3

T-Bar قفل فتحة.HDMI 2.06 منفذ.5

)طاقة( DC-in المستمر التيار دخل منفذ.7

قارئ فتحة الصوت، منفذ التسلسلية، المنافذ ،RJ45 منفذ ،USB منفذ ،HDMI منفذ التيار، مهايئ منفذ( الخارجية الوصالت استخدام يتم أال يجب-  االنفجار خطر :تنبيه
.الخطورة على تنطوي التي المواقع في) SIM بطاقة فتحة ،PC بطاقة قارئ فتحة ،Express Card بطاقة قارئ فتحة ،SD بطاقة قارئ فتحة الذكية، البطاقة

أثناء مغلقة يد حقيبة مثل الهواء، تدفق بضعف تتميز بيئة في Dell كمبيوتر تخّزن ال. داخلها األتربة بتراكم تسمح وال التهوية، فتحات داخل أشياء تدفع أو تعيق، ال :تحذير
طبيعي المروحة عن يصدر الذي الضجيج. الكمبيوتر حرارة درجة ارتفاع عند المروحة بتشغيل الكمبيوتر يقوم. الكمبيوتر إتالف إلى الهواء تدفق إعاقة يؤدي أن يمكن. تشغيله

.الكمبيوتر في أو المروحة في مشكلة وجود إلى يشير وال
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السريع التشغيل مفتاح تعريف
.F1-F12 بوظيفة يقوم مفتاح هو الثانوي السلوك وسائط؛ مفتاح هو الرئيسى السلوك: Fn سلوك
.F1-F12 على والثانوي األساسي السلوك بين بالتبديل فقط Fn Lock يقوم●
●F7 شاشة تشغيل ايقاف يتم. الصلبة وشبه الصلبة األساسية لألنظمة فريد-  التخفي هو LCD، وما والمروحة،, والصوت المؤشرات وأضواء التنبيهات وكافة الالسلكية الشبكات وجميع

ذلك إلى

 المفاتيح لوحة اختصارات. 1 جدول

الوصفالوظيفةالسريع التشغيل مفاتيح

Fn+ESCFn Lockقفل إلغاءو قفل وضع بين بالتبديل للمستخدم يسمح
.Fn مفاتيح

Fn+F1مستوى يعود. مؤقتًا الصوت كتم يلغي/يكتمالصوت مستوى كتم
بعد الصوت كتم قبل عليه كان ما نفس إلى الصوت
.الصوت كتم إلغاء

Fn+F2الحد إلى الوصول حتى الصوت مستوى من يقللالصوت مستوى تقليل/خفض
.إيقافه/منه األدنى

Fn+F3الحد إلى الوصول حتى الصوت مستوى يزيدالصوت مستوى زيادة/رفع
.األقصى

Fn+F4يمكنه ال بحيث المدمج الميكروفون كتم على يعملالميكروفون كتم
على موجود LED مصباح يوجد. الصوت تسجيل
المستخدم بإعالم يقوم الذي F4 الوظيفة مفتاح
:الميزة هذه بحالة
على قادر الميكروفون=  مطفأ LED مؤشر●

الصوت تسجيل

الميكروفون كتم تم=  مضاء LED مؤشر●
الصوت تسجيل على قادر وغير

Fn+F5مفتاح Num lockقفل إلغاءو قفل وضع بين للتبديل للمستخدم يسمح
NumLock

Fn+F6مفتاح Scroll lockكمفتاح يستخدم Scroll Lock.

Fn+F7وضع Stealthومنه التخفي وضع إلى بالتبديل للمستخدم يسمح

Fn+F8شاشة LCD شاشة إلى الفيديو خرج يحددالعرض جهاز وشاشة LCD الفيديو وأجهزة
.الشاشات ووجود توصيلها عند الخارجية

Fn+F9رمز مفتاح يحاكىبحث Windows  +F مربع لفتح
.Windows بحث حوار

Fn+F10الخلفية اإلضاءة/اإلضاءة سطوع مستوى يحددالمفاتيح للوحة الخلفية اإلضاءة/اإلضاءة
خالل االختصار مفتاح يدور. المفاتيح للوحة
معطل،: عليه الضغط عند التالية السطوع حاالت
قسم انظر التفاصيل، من لمزيد. ساطع معتم،

.المفاتيح للوحة الخلفية اإلضاءة/اإلضاءة

Fn+F11شاشة سطوع تدريج يقللالسطوع خفض LCD حتى ضغطة لكل
على للحصول. األدنى الحد إلى الوصول يتم

.LCD شاشة سطوع قسم انظر التفاصيل،
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)يتبع( المفاتيح لوحة اختصارات. 1 جدول

الوصفالوظيفةالسريع التشغيل مفاتيح

Fn+F12شاشة سطوع تدريج يزيدالسطوع زيادة LCD حتى ضغطة لكل
على للحصول. األقصى الحد إلى الوصول يتم

.LCD شاشة سطوع قسم انظر التفاصيل،

Fn+PrintScreenالالسلكية االتصاالت جميع تشغيل بين للتبديلالالسلكي االتصال إيقاف/تشغيل
WLAN المثال، سبيل على. تشغيلها وإيقاف

.Bluetoothو WWANو

Fn+Insertحالة في النظام يضعالسكون ACPI S3 بتنبيه يقوم وال
.النظام

.المطبوعة غير اإليضاح وسائل مع األبجدية الحروف مفاتيح إلى التمرير قفل مثل التقليدية البرمجة وظائف تعيين يتم

●Fn+S  =التمرير قفل
●Fn+B  =مؤقتا اإليقاف
●Fn+Ctrl+B  =مقاطعة
●Fn+R = Sys-Req

.الوظيفة مفتاح على الموجود الرمز مسح ويتم وظيفة F10 للزر يكون ال خلفية، بإضاءة المزودة غير المفاتيح للوحات بالنسبة :مالحظة
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الفنية المواصفات
بك، الخاص الكمبيوتر تهيئة حول المعلومات من لمزيد. الكمبيوتر مع شحنها القانون بمقتضى المطلوب تلك هي التالية المواصفات. المنطقة باختالف العروض تختلف قد :مالحظة
.لديك بالكمبيوتر المتعلقة المعلومات عرض خيار وحدد Windows التشغيل نظام في" والدعم التعليمات" إلى انتقل

:الموضوعات

المعالج•
الذاكرة•
القاعدة•
النظام معلومات•
النظام لوحة موصالت•
التخزين•
•Audio
الرسومات مواصفات•
الكاميرا•
االتصاالت•
الخارجية والموصالت المنافذ•
الوسائط بطاقة قارئ•
الذكية البطاقة قارئ•
والبرامج األجهزة أمان•
الشاشة•
المفاتيح لوحة•
اللمس لوحة•
البطارية•
التيار مهايئ•
الفعلية النظام أبعاد•
الكمبيوتر جهاز بيئة•
والبيئية التنظيمية اإلشعارات مع التوافق•
التشغيل نظام•

المعالج
.البلد/المنطقة باختالف يختلف وقد للتغيير عرضة المعالج توافر. لألداء مقياًسا ليست المعالجات أرقام :مالحظة

 المعالج مواصفات. 2 جدول

UMA الرسومات بطاقةالنوع

سعة مؤقت تخزين ذاكرة ،Intel من المراكز ثنائي i3-7130U Kaby Lake معالج
طاقة/  جيجاهرتز 2.7: األساسي التردد/  T): 4( المعالجة خيوط عدد/  ميجابايت3

)وات TDP :(15( الحراري التصميم

Intel HD Graphics 620

خيوط 8/  ميجابايت Intel )6 من المراكز رباعي i5-8350U Kaby Lake معالج
)وات 15/  جيجاهرتز 1.7/  معالجة

Intel UHD Graphics 620

خيوط 8/  ميجابايت Intel، )8 من المراكز رباعي i7-8650U Kaby Lake معالج
)وات 15/  جيجاهرتز 1.9/  معالجة

Intel UHD Graphics 620

2.4/  معالجة خيوط 4/  ميجابايت 3( المراكز ثنائي i5-6300U Sky Lake معالج
)وات 15/  جيجاهرتز

Intel HD Graphics 520

3
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الذاكرة
 الذاكرة مواصفات. 3 جدول

الذاكرة تكوين

جيجابايت 4الذاكرة لتكوين األدنى الحد

جيجابايت 32الذاكرة لتكوين األقصى الحد

DDR4 SODIMM فتحتاالفتحات عدد

جيجابايت 16فتحة لكل مدعومى ذاكرة أقصى

جيجابايت 8 سعة 1 أو جيجابايت 4 منهما كل سعة 2-  جيجابايت 8 سعة●الذاكرة خيارات
جيجابايت 8 منهما كل سعة 2-  جيجابايت 16●
جيجابايت 16 منهما كل سعة 2-  جيجابايت 32●

)فقط) ECC( األخطاء تصحيح بنظام تعمل ال ذاكرة( DDR4 SDRAM ذاكرةالنوع

)Kaby Lake معالج( ميجاهرتز 2400●السرعة
)Sky Lake معالج( ميجاهرتز 2133●

القاعدة
 القاعدة تكوينات. 4 جدول

القاعدة

Intel HD 620 UMA، TPM رسومات بطاقة ،Intel من المراكز ثنائي i3-7130U Kaby Lake معالج●
Intel UHD 620 UMA، TPM، vPro رسومات بطاقة ،Intel من المراكز رباعي i5-8350U Kaby Lake معالج●
TPM، vPro ،)بت 64/جيجابايت AMD Radeon 540 )2 منفصلة رسومات بطاقة ،Intel من المراكز رباعي i5-8350U Kaby Lake معالج●
TPM، vPro ،)بت 128/جيجابايت AMD Radeon RX540 )4 منفصلة بطاقة ،Intel من المراكز رباعي i5-8350U Kaby Lake معالج●
TPM، vPro ،)بت 64/جيجابايت AMD Radeon 540 )2 منفصلة رسومات بطاقة ،Intel من المراكز رباعي i7-8650U Kaby Lake معالج●
TPM، vPro ،)بت 128/جيجابايت AMD Radeon RX540 )4 منفصلة بطاقة ،Intel من المراكز رباعي i7-8650U Kaby Lake معالج●
Intel HD 520 UMA، TPM رسومات بطاقة ،Intel من المراكز ثنائي i5-6300U Sky Lake معالج●

النظام معلومات
 النظام معلومات. 5 جدول

النظام شرائح مجموعة حول معلومات

)المعالج مع مدمج( المراكز ثنائي Intel Kaby Lake U●الشرائح مجموعة
●Intel Kaby Lake U المعالج مع مدمج( المراكز رباعي(
●Intel Sky Lake U المعالج مع مدمج( المراكز ثنائي(

بت DRAM64 ذاكرة ناقل عرض

EEPROM فالشSP1 ث/ميجابت 128 يبلغ بيانات نقل بمعدل

ميجاهرتز PCIe100 ناقل

الثانية في بيانات نقل عملية مليارات 8 بمعدل—  DMI 3.0الخارجي الناقل تردد
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النظام لوحة موصالت
 M.2 الداخلية النظام لوحة موصالت. 6 جدول

خياراتالمقابس

M.2 )المفتاح ،1 مقبس A(النطاق محلية الالسلكية االتصال شبكة )WLAN / (السلكية جيجابت تحالف شبكة
)WiGig(

M.2 )مفتاح ،3 مقبس M(أقراص محرك SSDنوع من SATA / PCIe x2 أقراص محرك أو SSD نوع من
PCIe x4

M.2 )مفتاح ،2 مقبس B(محرك SSD  /الالسلكية النطاق واسعة االتصال )WWAN(

التخزين
 التخزين وحدات مواصفات. 7 جدول

السعةاألمان خياراتالواجهةالتصميمالنوع

،HDD( األساسية التخزين وحدة
SSD، FIPS، SED، Opal(

PCIe M.2 2280/  بال
M.2 مع متوافقة حامل مزلجة(

استخدام بدون الوجهين ثنائية
)أدوات

من SSD لمحرك PCIe فتحات 4
M.2 2280 نوع

SATA 3

FIPS، SED، Opal●128 جيجابايت

تيرابايت 1●

تيرابايت 2●

●OPAL SED 1 سعة
تيرابايت

جيجابايت 500 سعة●
تيرابايت 1●
ميزة يدعم أقراص محرك●

)SED( الذاتي التشفير
FIPS معيار مع متوافق
500 بسعة 140-2

جيجابايت

وحدة/  الثانوية التخزين وحدة
)SSD/HDD( المؤقت التخزين

مقاس SATA HDD محرك/  بال
M.2 محرك/ بوصة 2.5

SATA 3 SSD )تخزين وحدة
)أدوات استخدام بدون لإلزالة قابلة

M.2 لمحرك PCIe فتحات 4
SATA 3 / M.2 2280

جيجابايت 256●بال

جيجابايت 512 سعة●

وحدة/ الثالثة التخزين وحدة
فتحة محل تحل( المؤقت التخزين
)ODD محرك إضافة

SATA 3 HDD محرك/ بال
M.2 محرك/  بوصة 2.5 مقاس

2280 (M.2 PCIe/SATA
SSD/HDD )قابلة تخزين وحدة

) /أدوات استخدام بدون لإلزالة
مم 9.5 مقاس ODD محرك

M.2 SATA 3 / M.2 2280
PCIe x4 / SATA 3

جيجابايت 256●بال

جيجابايت 512 سعة●

ضوئية أقراص محركات 8●
DVD-ROM مم 9.5 مقاس

ضوئية أقراص محركات 8●
DVD+/-RW 9.5 مقاس

مم
ضوئية أقراص محركات 6●

BD-RE مم 9.5 مقاس

.)األساسية التخزين وحدة منطقة في SSD محرك بدون األساسية التخزين لوحدة كخيار ODD محرك إضافة محل يحل بوصة 2.5 مقاس SATA 3 HDD محرك :مالحظة
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Audio
 الصوت مواصفات. 8 جدول

ALC3254التحكم وحدة

القناة أحاديةالنوع

واحدالصوت مكبرات

عالمي ميكروفون/استيريو رأس سماعة●الواجهة
عالية بجودة صوت مكبرات●
للضوضاء الخافضة الميكروفونات من صفيف●

W (RMS) 2داخلي صوت مكبر مضخم

الرسومات مواصفات
 الرسومات مواصفات. 9 جدول

وحدة على االعتمادالنوعالتحكم وحدة
المركزية المعالجة

للدقة األقصى الحدالخارجية الشاشة دعمالسعةالرسومات ذاكرة نوع

Intel HD 620
Graphics

UMAIntel Core سلسلة
i3 - 7130U

60 عند HDMI 2.04096×2304المشتركة النظام ذاكرةالمدمجة
هرتز

Intel UHD 620
Graphics

UMAIntel Core i5 -
8350U

60 عند HDMI 2.04096×2304المشتركة النظام ذاكرةالمدمجة
هرتز

Intel HD 520
Graphics

UMAIntel Core
i5-6300U

60 عند HDMI 2.04096×2304المشتركة النظام ذاكرةالمدمجة
هرتز

AMD Radeon
540

- Intel Core i5منفصلة
8350U

Intel Core i7 -
8650U

DDR5 ذاكرةمنفصلة
2 سعة مخصصة،
جيجابايت

HDMI 2.0

عبر اإلضافية الفيديو منافذ
واإلخراج اإلدخال مساحة
للتكوين القابلة الخلفية

●VGA
DisplayPort منفذ●

60 عند 2304×4096
هرتز

AMD Radeon
RX540

- Intel Core i5منفصلة
8350U

Intel Core i7 -
8650U

DDR5 ذاكرةمنفصلة
4 سعة مخصصة،
جيجابايت

HDMI 2.0

عبر اإلضافية الفيديو منافذ
واإلخراج اإلدخال مساحة
للتكوين القابلة الخلفية

●VGA
DisplayPort منفذ●

60 عند 2304×4096
هرتز

.فقط المنفصلة الرسومات بطاقة حل مع للتكوين القابلة الخلفية واإلخراج اإلدخال مساحة عبر اإلضافية الفيديو منافذ :مالحظة

الكاميرا
 الكاميرا مواصفات. 10 جدول

:الكاميراالدقة
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)يتبع( الكاميرا مواصفات. 10 جدول

ميجابكسل 0.92: الثابتة الصورة●
ثانية/إطاًرا 30 بسرعة x 720 1280: الفيديو●

):اختياري( الحمراء تحت باألشعة العاملة الكاميرا
ميجابكسل 0.30: الثابتة الصورة●
الثانية فى إطاًرا 60 بسرعة 340×  340: فيديو●

درجة 86.7-  الكاميرا●القطرية العرض زاوية
درجة 70-  الحمراء تحت باألشعة العاملة الكاميرا●

االتصاالت
 االتصال مواصفات. 11 جدول

المواصفاتالشبكة مهايئ

10/100/1000 بسرعة االتصال على قادرة Intel I219LM مدمجة إيثرنت شبكةإيثرنت شبكة
PXEو Intel Remote Wake UP إطارات دعم مع) RJ-45( ث/ميجابت

)للتكوين القابلة الخلفية واإلخراج اإلدخال مساحة فى الثانى NIC منفذ. (Jumboو

)802.11ac( النطاقات مزدوجة Intel Wireless AC 8265 WLAN بطاقة●)اختيارية( السلكية LAN شبكة
Bluetooth 4.2 تقنية مع لالستقبال وجهازان لإلرسال جهازان

جهازات Wireless AC 8265 (802.11ac ) النطاقات مزدوجة Intel بطاقة●
)BT تقنية بدون( لالستقبال وجهازان لإلرسال

جهازين( النطاق ثنائية Dell Wireless 1820 - 802.11a/b/g/n/ac بطاقة●
Bluetooth 4.2 تقنية+  WiFi) إرسال وجهازين استقبال

Qualcomm Snapdragon X20 Global Gigabit LTE)اختيارية( السلكية WAN شبكة

مخصصة u-blox NEO-M8 GPS بطاقة)اختيارية) (GPS( العالمى المواقع تحديد نظام وحدة

الخارجية والموصالت المنافذ
 الخارجية والموصالت المنافذ. 12 جدول

المواصفاتالمنافذ

ExpressCard / PCMCIAالتوسيع فتحة

USB●منفذ USB 3.1 النوع من األول الجيل من واحد A ميزة دعم مع PowerShare
التنبيه/والتشغيل

األول الجيل من A النوع من USB 3.1 منفذا●
الجيل من USB 3.1 منفذ/البديل DisplayPort وضع يدعم C النوع من USB منفذ●

الطاقة توفير ميزة/الثاني

T-Bar فتحةاألمان

C النوع من USB شاشة إرسالة وحدة/حامل●اإلرساء منفذ
Latitude للطراز C النوع من USB إرساء وحدة●
)الثاني الجيل مع متوافق( Dell Rugged Family Pogo إرساء وحدة●

دخل+  هاتف ميكرفون دخل+  عالمي رأس سماعة مقبس دعم( عالمي صوت مقبس●الصوت
)خط

للضوضاء الخافضة/بدون الميكروفونات من مزدوج صفيف●

HDMI 2.0●الفيديو

واحد RJ-45 موصلالشبكة مهايئ
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)يتبع( الخارجية والموصالت المنافذ. 12 جدول

المواصفاتالمنافذ

قديم RS-232 تسلسلي واحد منفذتسلسلي منفذ

)المصنع من افتراضي( فارغ إطار وإخراج، إدخال بدون-  فارغ●للتكوين قابلة خلفية إخراج/إدخال مساحة
●RJ-45 ثانية جيجابت  +RS-232 ثانية
●RJ-45 خرج+  ثانية جيجابت VGA
●RJ-45 خرج+  ثانية جيجابت DisplayPort )الحجم كامل(
●RJ-45 ثانية جيجابت  +Fischer

micro SIM بطاقات قارئSIM بطاقات قارئ

الوسائط بطاقة قارئ
 الوسائط بطاقات قارئ مواصفات. 13 جدول

SD بطاقة قارئ مواصفات

واحدة SD بطاقة فتحةالنوع

SD●المدعومة البطاقات
●SDHC
●SDXC

الذكية البطاقة قارئ
 تالمس أطراف دون الذكية البطاقات قارئ. 14 جدول

تالمس أطراف بدون/  المتصلة FIPS 201 الذكية البطاقة قارئالنوع

ISOISO14443A شهادة

والبرامج األجهزة أمان
 األجهزة أمان. 15 جدول

األجهزة أمان

TCG قِبل من ومعتمد ،TPM 2.0 لوحدة FIPS 140-2 لمعيار وفقًا معتمد

)2018 فبراير( TCG شهادة* 

نعم

)1.2 إلى للتقليل قابل(  TPM 2.0 IC منفصل

BIOS تعطيل TPM )نعم)روسيا/الصين

3 المستوى من FIPS 140-2 شهادة مع اختيارية متقدمة Control Vault 2.0 مصادقة
)األجهزة مصادقة تكوينات(

)2018 فبراير( TCG من معتمد, نعم

:2 الحزمة االختيارية األجهزة مصادقة
FIPS 201 المتصلة الذكية البطاقة●
●2.0 Control Vault

نعم

:4 الحزمة االختيارية األجهزة مصادقة
باللمس اإلصبع بصمة قارئ●
FIPS 201 المتصلة الذكية البطاقة●
مالمسات بدون الذكية البطاقة●
●NFC
●2.0 Control Vault

نعم

Synaptics اإلصبع بصمة قارئ●
Synaptics تالمس أطراف بدون الذكية البطاقة+  الذكية البطاقة قارئ●
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)يتبع( األجهزة أمان. 15 جدول

األجهزة أمان

نعم)Kensington T-Bar قفل فتحة( األمان قفل فتحة

SED )واجهة Opal 2.0 - SATA(نعم

نعمالثبات عدم بيان

نعمباللمس اإلصبع بصمات وقارئ Control Vault 2 6 الحزمة

)فقط إصبع بصمة بقارئ مدعومة( نعمالتشغيل مصادقة: العمل برنامج

 البرامج أمان. 16 جدول

البرامج أمان

نعمللبرامج وظيفية دورة/خطة قائمة لكل Latitude أمان برامج

):األمان إمداد سلسلة وظائف( BIOS لنظام D-Pedigree يوفر
BIOS نظام صورة تكامل يغطي لمنتج األمان إمداد سلسلة●
الرعاية سلسلة●
األجزاء تتبع قابلية●

نعم

الشاشة
 الشاشة مواصفات. 17 جدول

باللمس تعمل ال/باللمس تعمل بالكامل الدقة فائقةالنوع

)16:9( بوصة 14)قطريا( الشاشة حجم

)1080×1920( بالكامل فائقة دقةLCD شاشة لوحة تقنية

)التاشير قلم/الماء/أصابع 10بـ PCAP قفاز بإمكانية( باللمس تعمل/  باللمس تعمل الالشاشة

Native Resolution1920x1080

نعمعالية دقة

شمعة OV: (1000( الخارج فى للعرض قابلة / شمعة 220):SB( قياسي سطوعاإلضاءة قوة

)العرض منطقة( 6.85/  مم 173.95االرتفاع

بوصة 12.18/  مم 309.4العرض

2.07ميجابكسل

PPI(157( البوصة في بكسل

مم 0.161البكسل وحدات بين المسافة

)SB( ألفًا 262/ ) OV( لون مليون 16.2اللون عمق

)OV ( /700 )SB( 1500)نموذجي( التباين نسبة

ثانية مللي 35)األقصى الحد( االستجابة وقت

هرتز 60التحديث معدل

درجة 85/85األفقي العرض زاوية

درجة 85/85الرأسي العرض زاوية

سلبي نعم،التاشير قلم دعم
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المفاتيح لوحة
 المفاتيح لوحة مواصفات. 18 جدول

الروسية، الكورية، الكندية، الفرنسية التايالندية، األمريكية، اإلنجليزية: مفتاًحا 83●المفاتيح عدد
الدولية اإلنجليزية العبرية،

الفرنسية، األلمانية، كويبيك، الكندية الفرنسية البريطانية، اإلنجليزية: مفتاًحا 84●
اللغة ثنائية كندا العربية، الشمالية، ،)الالتينية أمريكا( اإلسبانية

البرازيلية البرتغالية: مفتاًحا 85●
اليابانية: مفتاًحا 87●

الصفوف سداسية المفاتيح لوحةالمقاس
●X =مم 19.05 مقاس مفتاح فتحة
●Y =مم 19.05 مقاس مفتاح فتحة

بالمطاط الغلق محكمة/  RGB خلفية إضاءة/  بالالخلفية اإلضاءة ذات المفاتيح لوحة

QWERTY / AZERTY / Kanjiالتصميم

اللمس لوحة
 اللمس لوحة مواصفات. 19 جدول

305: أفقي●الدقة
305: رأسي●

)مم 105( بوصات 4.13: العرض●األبعاد
)مم 60( بوصة 2.36: االرتفاع●

أصابع بأربعة المتعدد اللمس يدعمالمتعدد اللمس

مقالة راجع ،Windows التشغيل لنظام اللمس لوحة إيماءات حول المعلومات من لمزيداللمس لوحة إيماءات
.support.microsoft.com موقع على 4027871 رقم المعارف قاعدة

البطارية
 البطارية مواصفات. 20 جدول

)ExpressCharge بإمكانية( الساعة في وات 51 بقوة الخاليا ثالثية●النوع
لمدة محدود ضمان تتضمن المفعول، طويل دورة( الساعة في وات 51 الخاليا ثالثية●

)سنوات 3

)بوصات 5.05( مم 128.4: الطول●األبعاد
)بوصات 3.39( مم 86.3: العرض●
)بوصة 0.60( مم 15.3: االرتفاع●

)رطل 0.52( جم 237.00)األقصى الحد( الوزن

مستمر تيار فولت 11.4-  وات 51الكهربي الجهد

شحن/شحن إفراغ دورة 300للبطارية االفتراضي العمر

)بطاريتين مع( ساعات 4) / واحدة بطارية مع( ساعتين)تقريبًا( الكمبيوتر تشغيل إيقاف أثناء الشحن زمن

ً المدة هذه تتفاوتالتشغيل زمن يتم معينة ظروف في ملحوظة، بصورة تقل وقد التشغيل، لظروف وفقا
.كبير بشكل الطاقة استهالك فيها
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)يتبع( البطارية مواصفات. 20 جدول

درجة 140 إلى فهرنهايت درجة 32 من( مئوية درجة 60 إلى مئوية درجة 0 منالتشغيل: الحرارة درجة نطاق
)فهرنهايت°

درجة 158 إلى فهرنهايت درجة 40-  من( مئوية درجة 70 إلى مئوية درجة 40-  منالتشغيل عدم حالة في: الحرارة درجة نطاق
)فهرنهايت

فولت 3 بقوة ،CR2032 طراز أيون، ليثيوم بطاريةالمصغرة الخلوية البطارية

التيار مهايئ
 التيار مهايئ مواصفات. 21 جدول

ومنحنية عادية أسطوانة خالل من وات 90و وات 130 عند فولت 19.5 بقوة مهايئات●النوع
مم 7.4 مقاس

●USB النوع من C مع PD )الطاقة توزيع(
NVDC شاحن بنية تدعم إرساء وحدة عبر●

متردد تيار فولت 240 إلى متردد تيار فولت 100 مناإلدخال فولتية

أمبير 1.5-  وات 90●)األقصى الحد( اإلدخال تيار
أمبير 2.5-  وات 130●

مم 7.4المهايئ حجم

هرتز 60 إلى هرتز 50 مناإلدخال تردد

)مستمر( أمبير 4.62-  وات 90●اإلخراج تيار
)مستمر( أمبير 6.7-  وات 130●

مستمر تيار فولت 19.5المقدر اإلخراج جهد

درجة 104 إلى فهرنهايت درجة 32 من( مئوية درجة 40 إلى مئوية درجة 0 من)التشغيل( الحرارة درجة نطاق
)فهرنهايت

درجة 158 إلى فهرنهايت درجة 40-  من( مئوية درجة 70 إلى مئوية درجة 40-  من)التشغيل عدم حالة في( الحرارة درجة نطاق
)فهرنهايت

الفعلية النظام أبعاد
 الوزن. 22 جدول

وال مقبض بدون خاليا، 3 ذات واحدة بطارية مع) كجم 2.5( أرطال 5.5 من يبدأ الوزن)كيلوجرام/  رطل( الهيكل وزن
ضوئية أقراص محرك يوجد

 الهيكل أبعاد. 23 جدول

المتجهاتاألبعاد

34.70/  13.67)سم/  بوصة( االرتفاع

24.45/  9.63)سنتيمتر/  بوصة( العرض

4.44/  1.75)سنتيمتر/  بوصة( العمق

4.15/  9.15)التغليف مواد يتضمن-  كيلوجرام/  رطل( الشحن أثناء الوزن
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 التغليف معلمات. 24 جدول

المتجهاتاألبعاد

17.12/  43.5)سم/  بوصة( االرتفاع

3.0/  7.6)سنتيمتر/  بوصة( العرض

12.67/  32.2)سنتيمتر/  بوصة( العمق

الكمبيوتر جهاز بيئة
ISA-S71.04-1985 معيار يحدده كما G1 :جًوا المحمولة الملوثة المواد مستوى

 الكمبيوتر جهاز بيئة. 25 جدول

التخزينالتشغيل عند

درجة 63 إلى مئوية درجة 29- منالحرارة درجة معدل
فهرنهايت درجة 20.2- من( مئوية
)فهرنهايت درجة 145.4 إلى

درجة 71 إلى مئوية درجة 51- من
فهرنهايت درجة 59.8- من( مئوية
)فهرنهايت درجة 159.8 إلى

)تكاثف دون% (80 إلى% 10 من)األقصى الحد( النسبية الرطوبة
لدرجة األقصى الحد :مالحظة
26=  التكاثف نقطة حرارة
مئوية درجة

)تكاثف دون% (95 إلى% 10 من
لدرجة األقصى الحد :مالحظة
33=  التكاثف نقطة حرارة
مئوية درجة

التربيعي الجزر متوسط 1.04●رأسية)األقصى الحد( االهتزاز
للتسارع

التربيعي الجزر متوسط 0.20●
للتسارع

التربيعي الجزر متوسط 0.74●
للتسارع

التربيعي الجزر متوسط 2.24●
للتسارع

التربيعي الجزر متوسط 1.45●
للتسارع

التربيعي الجزر متوسط 1.32●
للتسارع

عرضية

طولية

سن ثانية، مللي 11 ،†تسارع وحدة 40)األقصى الحد( الصدمات
محور، لكل+/-  صدمات 3 مشرشر،

محاور 3

ثانية، مللي 2 ،†تسارع وحدة 185
االتجاه/محور/صدمتان جيبية؛ نصف

صدمة 12 إلجمالي

لمدة قدم 15000 مسافة على غرفة)األقصى الحد( االرتفاع
واحدة ساعة

لمدة قدم 30000 مسافة على غرفة
واحدة ساعة

.المستخدم بيئة يحاكي والذي العشوائي االهتزاز من طيف باستخدام القياس تم* 

.االستخدام قيد الثابتة األقراص محرك يكون عندما ثانية مللي 2 مقدارها جيبية نصف نبضة باستخدام القياس تم† 

.االنتظار وضع في الثابتة األقراص محرك قارئ يكون عندما ثانية مللي 2 مقدارها جيبية نصف نبضة باستخدام القياس تم‡ 

والبيئية التنظيمية اإلشعارات مع التوافق
 والبيئية التنظيمية اإلشعارات مع التوافق مواصفات. 26 جدول

●Energy Star 7 اإلصدار¶

●EPEAT Silver Registered*

المتاحة TAA تكوينات●
IP53 تصنيف على حاصل●
●MIL 810G

/https://ww2.epeat.net زيارة يرجى وتصنيفها، محددة دولة مشاركة على لالطالع: *

.منفصلة شرائح ومجموعة UMA كال مع واحد ثابتة أقراص محرك مع متوفرة محددة تكوينات فى متاحة:  ¶
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التشغيل نظام
:التالية التشغيل أنظمة Latitude 5424 Rugged يدعم

●Windows 11 Home، بت 64 إصدار
●Windows 11 Pro، بت 64 إصدار
●Windows 10 Home، بت 64 إصدار
●Windows 10 Pro، بت 64 إصدار
بت 64 إصدار ،Windows 10 Enterprise التشغيل نظام●
●Windows 10 Pro RS4، بت 64 إصدار
●Ubuntu 18.04 LTS، بت 64 إصدار
●Ubuntu 20.04 LTS، بت 64 إصدار
●Windows 7 عبر Dell CFI ┼

الفنية المواصفات22



النظام إعداد
.صحيح غير بشكل يعمل الكمبيوتر جعل إلى التغييرات بعض تؤدي قد. BIOS إعداد برنامج في الموجودة اإلعدادات بتغيير تقم ال للكمبيوتر، متمكنًا مستخدًما تكن لم ما :تنبيه

.المستقبل في كمرجع BIOSا إعداد شاشة معلومات بتدوين يوصى ،BIOS إعداد برنامج تغيير قبل :مالحظة

:التالية لألغراض BIOS إعداد برنامج استخدم
.الثابتة األقراص محرك وسعة) RAM( العشوائي الوصول ذاكرة وحدات عدد مثل بالكمبيوتر، المركبة األجهزة حول معلومات على الحصول●
.النظام تهيئة معلومات تغيير●
.تعطيلها أو األساسية األجهزة تمكين أو المركب، الثابتة األقراص محرك نوع أو المستخدم، مرور كلمة مثل المستخدم، بمعرفة تحديده يتم خيار تغيير أو تعيين●

:الموضوعات

التمهيد قائمة•
التنقل مفاتيح•
النظام إعداد خيارات•
التمهيد تسلسل•
واإلعداد النظام مرور كلمة•

التمهيد قائمة
تعتمد. القائمة هذه في مضمنة BIOS إعداد وخيارات التشخيصات. للنظام الصالحة التمهيد أجهزة من قائمة مع واحدة لمرة التمهيد قائمة لبدء Dell شعار ظهور عند> F12< على اضغط
ال التمهيد قائمة استخدام إن. للنظام التشخيصات لعرض أو معين جهاز إلى التمهيد تحاول عندما القائمة هذه تفيد. النظام في للتمهيد القابلة األجهزة على التمهيد قائمة في المدرجة األجهزة
.BIOS في المخزن التمهيد ترتيب على تغييرات أي يجري

:هي الخيارات
:UEFI تمهيد●

Windows تمهيد مدير○
:أخرى خيارات●

BIOS إعداد○
BIOS Flash تحديث○
التشخيصات○
التمهيد وضع إعدادات تغيير○

التنقل مفاتيح
.النظام تشغيل تعيد حتى تسري ال ولكن تسجيلها يتم بها تقوم التي التغييرات فإن النظام، إعداد خيارات لمعظم بالنسبة :مالحظة

التنقلالمفاتيح
.السابق الحقل إلى ينتقلألعلى السهم

.التالي الحقل إلى ينتقلألسفل السهم

Enterالحقل في الموجود االرتباط اتباع أو) تطبيقه حالة في( المحدد الحقل في قيمة تحديد إمكانية لك يتيح.

.استخدامها حالة في منسدلة، قائمة طي أو توسيع تتيحالمسافة شريط

.التالية التركيز منطقة إلى تنتقلالتبويب عالمة

Escالمفتاح على الضغط يؤدي. الرئيسية الشاشة تعرض حتى السابقة الصفحة إلى لالنتقال Esc أي بحفظ تطالبك رسالة عرض إلى الرئيسية الشاشة في
.النظام تشغيل وإعادة محفوظة غير تغييرات

4
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النظام إعداد خيارات
.تظهر ال قد أو القسم هذا في المدرجة العناصر تظهر قد فيه، تركيبها تم التي واألجهزة على بناًء :مالحظة

عامة خيارات
 عام. 27 جدول

الوصفالخيار

.بك الخاص الكمبيوتر جهاز في الموجودة األساسية األجهزة ميزات القسم هذا يذكرالنظام معلومات

:هي الخيارات
النظام معلومات●
الذاكرة تكوين●
المعالج معلومات●
الجهاز معلومات●

.الكمبيوتر بجهاز المتصل المتردد التيار مهايئ ونوع البطارية حالة تعرضالبطارية معلومات

.تشغيل نظام على العثور الكمبيوتر به يحاول الذي الترتيب بتغيير لك للسماحالتمهيد تسلسل

:هي الخيارات

Windows تمهيد مدير●
.افتراضي بشكل ممكَّن UEFI- التمهيد قائمة خيار●

إلى التمهيد عند المسؤول مرور كلمة بإدخال للمستخدم النظام مطالبة في التحكم لك يتيحUEFI عبر التمهيد مسار أمان
.UEFI تمهيد مسار

:التالية الخيارات أحد فوق انقر
اإلعداد- االفتراضي اإلعداد- الداخلي الثابتة األقراص محرك باستثناء دائًما،●

االفتراضي
دائًما●
●ً أبدا

تاريخ في التغييرات تطبيق يسري. الحاليين والوقت التاريخ إعدادات عرض إمكانية يتيحالوقت/التاريخ
.الفور على النظام ووقت

النظام تهيئة
 النظام تهيئة. 28 جدول

الوصفالخيار

Integrated NICالشبكة في المدمجة التحكم وحدة تهيئة لك تتيح.

:التالية الخيارات أحد فوق انقر

معطل●
ممكن●
االفتراضي اإلعداد- PXE مع ممكن●

Onboard Unmanaged NICتحكم وحدة تعطيل/  تمكين لك يتيح USB LAN.

Serial Port 1التسلسلية) المنافذ( المنفذ) تعيين وإعادة تعطيل( تكوين إمكانية لك يتيح.

:التالية الخيارات أحد فوق انقر

معطل●
●Com1-3 مع المنفذ تكوين تم( االفتراضىF8h مع IRQ 4
●Com3 )3 مع المنفذ تكوين تمE8h مع IRQ 4

2 تسلسلي منفذ
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)يتبع( النظام تهيئة. 28 جدول

الوصفالخيار

فى التسلسلي المنفذ على النظام يحتوي عندما متاًحأ 2 التسلسلي المنفذ يكون :مالحظة
.للتكوين القابلة الخلفية اإلخراج/اإلدخال مساحة

SATA Operationالثابتة األقراص محرك في التحكم وحدة تشغيل وضع بتهيئة لك يسمح SATA المدمجة.

:التالية الخيارات أحد فوق انقر

معطل●
●AHCI
االفتراضي اإلعداد- RAID تشغيل●

.RAID وضع لدعم SATA أقراص محرك تهيئة تتم :مالحظة

SMART Reportingاألقراص لمحركات الثابتة األقراص بمحرك األخطاء تقرير إعداد في الحقل هذا يتحكم
تقنية( S.M.A.R.T مواصفات من جزًءا التقنية هذه تُعد. النظام تشغيل بدء أثناء المدمجة
.الخاصية لهذه االفتراضي التعطيل يتم). الذاتية المراقبة بشأن التقارير وإعداد التحليل

SMART تقارير تمكين●

.تعطيله أو المدمج/الداخلي USB منفذ تكوين تمكين لك يتيحUSB منفذ تهيئة

:هي الخيارات

●Enable USB Boot Support )تمهيد دعم تمكين USB(
الخارجية USB منافذ تمكين●
بعالمة محدد غير: االفتراضي( الفيديو باستثناء اإلرساء محطة أجهزة تعطيل●

)االختيار

.افتراضيًا المتبقية الخيارات جميع تعين يتم

عن النظر بغض BIOS إعداد في والفأرة USB مفاتيح لوحة تعمل ما دائًما :مالحظة
.اإلعدادات هذه

USB PowerShareميزة سلوك تهيئة على الحقل هذا يعمل USB PowerShare .شحن الخيار هذا لك يتيح
USB منفذ خالل من المخزنة النظام بطارية طاقة باستخدام الخارجية األجهزة

PowerShare )افتراضي بشكل تعطيل.(

USB PowerShare تمكين●

Audioتحديد يتم افتراضي، بشكل. المدمجة التحكم وحدة تعطيل أو بتمكين الخيار هذ لك يسمح
.الصوت تمكين الخيار

:هي الخيارات

الميكروفون تمكين●
الداخلي الصوت مكبر تمكين●

.افتراضيًا الخيار هذا تعيين يتم

Keyboard Illuminationالمفاتيح لوحة إضاءة لميزة التشغيل وضع اختيار الخيار هذا لك يتيح.

:هي الخيارات

معطل●
●25%
●50%
●75%
●100%

التيار مهايئ توصيل عند المفاتيح للوحة الخلفية اإلضاءة انتهاء مهلة قيمة تحديد لك يتيحالمتردد التيار على العمل عند المفاتيح للوحة الخلفية اإلضاءة انتهاء مهلة
تمكين عند فقط المفاتيح للوحة الخلفية اإلضاءة انتهاء مهلة قيمة تسري. النظام في المتردد
.الخلفية اإلضاءة

●5 seconds )5 ثواٍن(
●10 seconds )10 االفتراضي اإلعداد—)ثواٍن
ثانية 15●
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)يتبع( النظام تهيئة. 28 جدول

الوصفالخيار

ثانية 30●
واحدة دقيقة●
●5 minutes )5 دقائق(
●15 minutes )15 دقيقة(
●Never )ً )أبدا

على النظام يعمل عندما المفاتيح للوحة الخلفية اإلضاءة انتهاء مهلة قيمة تحديد لك يتيحالبطارية على العمل عند المفاتيح للوحة الخلفية اإلضاءة انتهاء مهلة
تمكين عند فقط المفاتيح للوحة الخلفية اإلضاءة انتهاء مهلة قيمة تسري. فقط البطارية طاقة

.الخلفية اإلضاءة

●5 seconds )5 ثواٍن(
●10 seconds )10 االفتراضي اإلعداد—)ثواٍن
ثانية 15●
ثانية 30●
واحدة دقيقة●
●15 minutes )5 دقيقة(
●15 minutes )15 دقيقة(
●Never )ً )أبدا

RGB Keyboard Backlightكثافة قيم تكوين أو الخلفية اإلضاءة لون تحديد/  تمكين إمكانية الخيار هذا لك يتيح RGB
.مخصصين لإلضاءة لونين لتنشيط

:هي الخيارات

أبيض●
أحمر●
أخضر●
أزرق●
●Custom1 )1مخصص(
●Custom2 )2مخصص(

Touchscreenاللمس لوحة تعطيل أو تمكين في الخيار هذا يتحكم.

Stealth Mode Control )من التخفى وضع ميزة تكوين الخيار هذا لك يتيح)التخفي وضع في التحكم Dell.

:للتهيئة القابلة التحكم ميزات

المدمجة LED مؤشرات●
LCD شاشة●
الصوت مكبرات●
المراوح●
الراديو●
GPS مستقبل●
WLAN راديو●
WWAN راديو●

Miscellaneous devicesاللوحة على الموجودة العديدة األجهزة تعطيل أو تمكين لك تتيح.

PC بطاقة تمكين●
●Enable Camera—االفتراضي اإلعداد
الثابتة األقراص لمحرك الحر السقوط من الحماية تمكين●
●Enable Dedicated GPS Radio
●Enable Secure Digital (SD) Card
●Secure Digital (SD) Card Boot  -معطل
●Secure Digital Card (SD) Read-Only Mode  -معطل
●Enable Rugged Dock NIC PXE Support  -معطل
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الفيديو شاشة خيارات
 الفيديو. 29 جدول

الوصفالخيار

بشكل% 50( البطارية باستخدام الطاقة مصدر حسب على الشاشة سطوع بتعيين لك يسمحLCD شاشة سطوع
).افتراضي بشكل% 100( المتردد التيار وباستخدام) افتراضي

Switchable Graphicsمثل للتحويل القابلة الرسومات تقنيات تعطيل أو تمكين الخيار هذا يتيح NVIDIA
Optimus و SMD Power Express.

التشغيل لنظام األحدث واإلصدارات Windows 7 التشغيل لنظام فقط تمكينه ينبغي
Windows التشغيل نظام أو Ubuntu .األخرى التشغيل أنظمة على الميزة هذه تنطبق ال.

األمان
 األمان. 30 جدول

الوصفالخيار

Admin Passwordالمسؤول مرور كلمة تعيين لك يتيح )admin (حذفها أو تغييرها أو.

:هي المرور كلمة لتعيين الالزمة اإلدخاالت

:القديمة المرور كلمة إدخال●
:الجديدة المرور كلمة إدخال●
:الجديدة المرور كلمة تأكيد●

.المرور كلمة تعيين فور موافق فوق انقر

كلمة تعيين يجب ولذلك،". معينة غير" بعبارة:" القديمة المرور كلمة إدخال" حقل تمييز يتم األولى، للمرة الدخول تسجيل عند :مالحظة
.حذفها أو المرور كلمة تغيير ذلك بعد يمكنك ثم مرة، ألول الدخول تسجيل عند المرور

System Passwordحذفها أو تغييرها أو النظام مرور كلمة تعيين لك يتيح.

:هي المرور كلمة لتعيين الالزمة اإلدخاالت

:القديمة المرور كلمة إدخال●
:الجديدة المرور كلمة إدخال●
:الجديدة المرور كلمة تأكيد●

.المرور كلمة تعيين فور موافق فوق انقر

كلمة تعيين يجب ولذلك،". معينة غير" بعبارة:" القديمة المرور كلمة إدخال" حقل تمييز يتم األولى، للمرة الدخول تسجيل عند :مالحظة
.حذفها أو المرور كلمة تغيير ذلك بعد يمكنك ثم مرة، ألول الدخول تسجيل عند المرور

Strong Passwordدوًما قوية مرور كلمة بتعيين الخاص الخيار تدعيم لك يتيح.

قوية مرور كلمة تمكين●

.افتراضيًا معين غير الخيار هذا

Password Configuration32=  األقصى والحد ،4=  األدنى الحد. المرور كلمة طول تحديد يمكنك

Password Bypassالثابتة األقراص محرك مرور وكلمة النظام مرور كلمة تجاوز لك يتيح )HDD (،النظام تشغيل إعادة أثناء تعيينها، عند الداخلية.

:الخيارات أحد فوق انقر

االفتراضي اإلعداد- معطل●
التمهيد إعادة تجاوز●

Password Changeالمسؤول مرور كلمة تعيين عند النظام مرور كلمة تغيير لك يتيح.

للمسؤول ليست مرور كلمة في بتغييرات السماح●

.افتراضيًا الخيار هذا تعيين يتم
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)يتبع( األمان. 30 جدول

الوصفالخيار

Non-Admin Setup
Changes

حالة في. المسؤول مرور كلمة تعيين عند بها مسموح اإلعداد خيارات في إجراؤها يتم التي التغييرات كانت إذا ما تحديد الخيار هذا يتيح
.المسؤول مرور بكلمة اإلعداد خيارات قفل يتم التعطيل،

●Allow Wireless Switch Changes

.افتراضيًا معين غير الخيار هذا

UEFI Capsule Firmware
Updates

.UEFI كبسولة تحديث حزم عبر للنظام BIOS تحديث لك يتيح

UEFI لكبسولة الثابت البرنامج تحديثات تمكين●

.افتراضيًا الخيار هذا تعيين يتم

TPM 2.0 Securityبه الموثوق األساسي النظام وحدة تعطيل أو تمكين لك يتيح )TPM) التشغيل بدء عند الذاتي االختبار أثناء )POST.(

:هي الخيارات

االفتراضي اإلعداد— TPM تشغيل●
مسح●
االفتراضي اإلعداد—التمكين ألوامر PPI تجاوز●
●PPI Bypass for Disbale Command
●PPI Bypass for Clear Command
االفتراضي اإلعداد— التصديق تمكين●
االفتراضي اإلعداد— الرئيسية التخزين وحدة تمكين●
●SHA-256 —االفتراضي اإلعداد

Absolute (R)برامج تعطيل أو تنشيط لك يتيح Computrace االختيارية.

:هي الخيارات

التنشيط إلغاء●
تعطيل●
االفتراضي اإلعداد ـــتنشيط●

OROM keyboard Accessتهيئة شاشات تعطيل أو تمكين لك يتيح ROM التمهيد أثناء السريع التشغيل مفاتيح عبر االختيارية.

االفتراضي اإلعداد— تمكين●
تعطيل●
واحدة مرة تمكين●

Admin Setup Lockoutالمسؤول مرور كلمة تعيين عند اإلعداد إلى الدخول من المستخدمين منع إمكانية لك تتيح.

اإلداري اإلعداد قفل تمكين●

.افتراضيًا معين غير الخيار هذا

Master Password Lockoutالرئيسية المرور كلمة دعم تعطيل لك يتيح.

الرئيسية المرور كلمة قفل تمكين●

.افتراضيًا معين غير الخيار هذا

.اإلعدادات تغيير يتسنى أن قبل الثابتة األقراص محرك مرور كلمة مسح يلزم :مالحظة

SMM Security Mitigationخالل من اإلضافية الحماية تعطيل أو تمكين لك يتيح UEFI SMM Security Mitigation.

●SMM Security Mitigation

.افتراضيًا معين غير الخيار هذا
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اآلمن التمهيد
 اآلمن التمهيد. 31 جدول

الوصفالخيار

Secure Boot Enableاآلمن التمهيد ميزة" تعطيل أو تمكين لك يتيح."

●Secure Boot Enable —االفتراضي اإلعداد

Secure Boot Modeالتمهيد" سلوك تعديل إلى يؤدي مما" اآلمن التمهيد" تشغيل وضع إلى التغيير على يعمل
.UEFI تشغيل برنامج توقيعات بتقييم للسماح" اآلمن

:التالية الخيارات أحد اختر

االفتراضي اإلعداد— منشور وضع,●
المراجعة وضع●

".الخبير لوضع الرئيسية اإلدارة" تعطيل أو تمكين لك يتيحالخبير مفتاح إدارة

المخصص الوضع تمكين●

.افتراضيًا معين غير الخيار هذا

:هي" المخصص للوضع الرئيسية اإلدارة" خيارات

●PK —االفتراضي اإلعداد
●KEK
●db
●dbx

Intel برامج حماية ملحقات خيارات

 Intel برامج حماية ملحقات. 32 جدول

الوصفالخيار

Intel SGX Enableالمعلومات تخزين/البرمجية التعليمة لتشغيل آمنة بيئة توفير على القدرة الحقل هذا لك يتيح
.الرئيسية التشغيل أنظمة سياق في الحساسة

:التالية الخيارات أحد فوق انقر

معطل●
ممكن●
االفتراضي اإلعداد- البرامج بواسطة تحكم●

Enclave Memory Sizeالمخصصة االحتياطية الذاكرة حجم الخيار هذا يعين SGX.

:التالية الخيارات أحد فوق انقر

ميجابايت 32●
ميجابايت 64●
االفتراضي اإلعداد— ميجابايت 128●

األداء
 األداء. 33 جدول

الوصفالخيار

Multi Core Supportأداء يتحسن. المراكز كل أو واحد مركز بتمكين يتمتع المعالج كان إذا ما الحقل هذا يحدد
.إضافية مراكز وجود مع التطبيقات بعض

االفتراضي اإلعداد—الكل●
●1
●2
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)يتبع( األداء. 33 جدول

الوصفالخيار

●3

Intel SpeedStepوضع تعطيل أو تمكين لك يتيح Intel SpeedStep للمعالج.

Intel SpeedStep تمكين●

.افتراضيًا الخيار هذا تعيين يتم

C-States Controlاإلضافية المعالج سكون حاالت تعطيل أو تمكين لك تتيح.

C حاالت●

.افتراضيًا الخيار هذا تعيين يتم

Intel TurboBoostوضع تمكين لك يتيح Intel TurboBoost تعطيله أو للمعالج.

Intel TurboBoost تمكين●

.افتراضيًا الخيار هذا تعيين يتم

Hyper-Thread Controlتعطيل أو تمكين لك يتيح HyperThreading المعالج في.

معطل●
االفتراضي اإلعداد- ممكن●

الطاقة إدارة
 الطاقة إدارة. 34 جدول

الوصفالخيار

Lid Switchإغالقه يتم عندما تلقائيًا الشاشة تشغيل إيقاف/  تشغيل من الغطاء مفتاح أو بتمكين لك تسمح.

AC Behaviorمتردد تيار مهايئ توصيل عند الكمبيوتر لجهاز التلقائي التشغيل خاصية تعطيل أو تمكين لك يتيح.

المتردد بالتيار التشغيل●

.افتراضيًا معين غير الخيار هذا

Auto On Timeتلقائيًا الكمبيوتر تشغيل يتم أن حلوله عند يجب الذي الوقت ضبط إمكانية لك تتيح.

:هي الخيارات
االفتراضي اإلعداد- معطل●
●Every Day )يوم كل(
●Weekdays )األسبوع أيام(
●Select Days )أيام تحديد(

.افتراضيًا معين غير الخيار هذا

USB Wake Supportأجهزة تمكين يتيح USB االستعداد" وضع من النظام لتنبيه."

USB تنبيه دعم تمكين●
Dell من USB-C إرساء وحدة تنشيط●

.افتراضيًا معين غير الخيار هذا

Wireless Radio Controlشبكة( المحددة الالسلكية االتصاالت تعطيل ثّم ومن سلكية، بشبكة النظام اتصال استشعار على تمكينه، عند الخيار، هذا سيعمل WLAN أو/و
.المحدد الالسلكي االتصال تمكين سيتم السلكية، الشبكة عن االتصال فصل عند). WWAN شبكة

الالسلكية المحلية االتصال شبكة راديو في التحكم●
النطاق واسعة الالسلكية االتصال شبكة راديو في التحكم●

.افتراضيًا معين غير الخيار هذا

Wake on LANمحلية شبكة بإشارة التشغيل عند التشغيل إيقاف حالة من بالتشغيل الكمبيوتر لجهاز الخيار هذا يتيح )LAN (حالة من التنبيه يتأثر ال. خاصة
.المتردد التيار لطاقة بمصدر الكمبيوتر توصيل عند فقط الميزة هذه تعمل. التشغيل نظام في تمكينه ويجب الضبط بهذا االستعداد
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)يتبع( الطاقة إدارة. 34 جدول

الوصفالخيار

●Disabled )إشارات بواسطة النظام بتشغيل يسمح ال-  االفتراضي اإلعداد—)معطل LAN شبكة من خاصة تنبيه إشارة يتلقى عندما
LAN شبكة أو LAN السلكية.

●LAN إشارات بواسطة النظام بتشغيل يسمح-  فقط LAN معينة.
●WLAN Only )WLAN إشارات خالل من النظام تشغيل إمكانية يتيح-  )فقط WLAN خاصة.
●LAN أو WLAN  -إشارات خالل من النظام تشغيل إمكانية تتيح LAN أو WLAN خاصة.

Peak Shiftطلب أوقات فى المتردد التيار طاقة استخدام من تمكينها عند الميزة هذه تحد. الذروة وقت التحويل ميزة تعطيل أو تمكين إمكانية لك يتيح
ونهايتها الذروة وقت التحويل بدء وقت بين البطارية تشحن ال. الذروة

األسبوع أيام لجميع الذروة وقت تحويل وانتهاء بدء وقت تكوين يمكن

%) 100 إلى%  15 من( البطارية حد قيمة الخيار هذا يضبط

Advanced Battery Charge
Configuration

في أخرى وتقنيات القياسية الشحن خوارزمية نظامك يستخدم, الخيار هذا تمكين خالل من. البطارية حالة تحسين إمكانية الخيار هذا لك يتيح
.البطارية حالة لتحسين العمل ساعات غير

األسبوع أيام لجميع المتقدم البطارية شحن وضع تكوين يمكن

Battery #1 Charge
Configuration

.للبطارية الشحن وضع تحديد إمكانية لك تتيح

:هي الخيارات
االفتراضي اإلعداد ـــ تكيفي●
●Standard )قياسي بمعدل بالكامل البطارية يشحن-  )قياسي.
●ExpressCharge )من السريع الشحن تقنية باستخدام أقصر زمنية فترة خالل البطارية يشحن-  )سريع شحن Dell.
الرئيسي المتردد التيار استخدام●
مخصص●

.وإيقافه المخصص الشحن بدء تهيئة أيًضا يمكنك المخصص، الشحن تحديد تم إذا

.البطاريات لجميع الشحن أوضاع جميع تتوفر ال قد :مالحظة

Battery #2 Charge
Configuration

Type-C connector Powerالنوع من الموصل من عليها الحصول يمكن التي القصوى الطاقة ضبط الخيار هذا لك يتيح C.

:هي الخيارات
االفتراضي اإلعداد ــــوات 7.5●
وات 15●

Power Usage Modeالنظام طاقة استخدام وضع اختيار الحقل هذا لك يتيح.

:هي الخيارات
●Power Saver
●Balanced )افتراضى-  )متوازن.
●High Performance )العالي األداء(

Post سلوك

 POST سلوك. 35 جدول

الوصفالخيار

Adapter Warningsالنظام إعداد تحذير رسائل تعطيل أو تمكين لك تتيح )BIOS (معينة طاقة مهايئات استخدام عند.

●Enable Adapter Warnings—افتراضي

Keypad (Embedded)الداخلية المفاتيح لوحة في المضمنة المفاتيح لوحة لتمكين الطريقتين إحدى اختيار لك تتيح.

●Fn Key Only  :مفتاح على الضغط عند فقط المفاتيح لوحة تمكين يتم Fn )افتراضى(
●By Num Lock  :يكون عندما فقط المفاتيح لوحة تمكين يتم NumLock LED التشغيل قيد.

Numlock Enableوظيفة تعطيل أو تمكين لك يتيح Numlock النظام تمهيد عند.

●Enable Numlock—افتراضي
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)يتبع( POST سلوك. 35 جدول

الوصفالخيار

Fn Lock Optionsاالختصار مفاتيح لمجموعات السماح من يمكنك Fn + Esc من للمفاتيح الرئيسي السلوك بتغيير F1 إلى F12، والثانوية القياسية وظائفها بين.
.حيوي بشكل المفاتيح لهذه الرئيسي السلوك تغيير من تتمكن فلن, الخيار هذا بتعطيل قمت اذا

●Fn Lock-افتراضى

:التالية الخيارات أحد فوق انقر
قياسي/القفل وضع تعطيل●
●Lock Mode Enable/Secondary—افتراضي

Fastbootالتوافق خطوات بعض تجاوز طريق عن التمهيد عملية تسريع إمكانية لك يتيح.

:التالية الخيارات أحد فوق انقر
●Minimal—افتراضي
شامل●
●Auto )تلقائي(

Extended BIOS POST
Time

.التمهيد إعادة قبل إضافي تأخير إنشاء لك يتيح

:التالية الخيارات أحد فوق انقر
●0 seconds—افتراضي
●5 seconds )5 ثواٍن(
●10 seconds )10 ثواٍن(

.الشاشة لدقة صورتك مطابقة حالة في الشاشة ملء شعار عرض لك يتيحالشاشة ملء شعار

الشاشة ملء شعار تمكين●

.افتراضيًا معين غير الخيار هذا

Warnings and Errorsعند مؤقتًا التوقف مع التحذيرات اكتشاف عند المتابعة أو المستخدم إدخال وانتظار المطالبة أو التوقف في تتمثل مختلفة خيارات تحديد لك يتيح
).POST( التشغيل بدء عند الذاتي االختبار عملية أثناء أخطاء أو تحذيرات اكتشاف عند المتابعة أو أخطاء حدوث

:التالية الخيارات أحد فوق انقر

االفتراضي اإلعداد— وأخطاء تحذيرات حدوث عند المطالبة●
التحذيرات متابعة●
واألخطاء التحذيرات متابعة●

MAC Address Pass-
Through

.النظام من MAC عنوان تحديد مع) مدعومة دونجل أو إرساء وحدة في( الخارجي NIC MAC عنوان محل الميزة هذه تحل

:التالية الخيارات أحد فوق انقر

●Passthrough MAC Address—افتراضي
●Integrated NIC 1 MAC Address
معطل●

لإلدارة القابلية
 لإلدارة القابلية. 36 جدول

الوصفالخيار

USB Provisionتقديم الخيار هذا لك يتيح Intel AMT تخزين وحدة على المخزن الدعم ملف باستخدام
USB المحلية

MEBx Hotkeyاالختصار مفتاح وظيفة تعطيل أو تمكين إمكانية الخيار هذا لك يتيح )Ctrl +P (شعار عند
Dell لدخول Management Engine BIOS Extension (MEBx)
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االفتراضية المحاكاة دعم
 االفتراضية المحاكاة دعم. 37 جدول

الوصفالخيار

Virtualizationاالفتراضي الجهاز شاشة بإمكان كان إذا ما الخيار هذا يحدد )VMM (تقنية تقدمها التي اإلضافية األجهزة إمكانات استخدام Intel
Virtualization ال أم.

Intel من االفتراضية المحاكاة تقنية تمكين●

.افتراضيًا الخيار هذا تعيين يتم

VT for Direct I/Oاالفتراضي الجهاز شاشة تعطيل أو تمكين على يعمل )VMM (تقنية توفرها التي اإلضافية األجهزة إمكانات من االستفادة عن Intel
Virtualization المباشر اإلخراج/لإلدخال.

المباشر اإلخراج/لإلدخال االفتراضية المحاكاة تمكين●

.افتراضيًا الخيار هذا تعيين يتم

Trusted Executionالمقيسة االفتراضية األجهزة لشاشة الخيار هذا يسمح )MVMM (تقنية تقدمها التي اإلضافية األجهزة إمكانات باستخجام Intel Trusted
Execution

●Enable Trusted Execution

.لتعمل الميزة لهذه وتنشيطها TPMو المباشر اإلخراج/لإلدخال VT تقنية ،Intel Virtualization تقنية تمكين يجب :مالحظة

الالسلكية الخيارات
 الالسلكي االتصال. 38 جدول

الوصفالخيار

Wireless Switchالالسلكي المفتاح بواسطة فيها التحكم يمكن التي الالسلكية األجهزة تعيين إمكانية لك يتيح.

:هي الخيارات

●WWAN
●GPS )وحدة على WWAN(
●WLAN
●Bluetooth

.افتراضي بشكل الخيارات جميع تمكين يتم

Wireless Device Enableالداخلية الالسلكية األجهزة تعطيل أو تمكين لك يتيح.

:هي الخيارات

●WWAN/GPS
●WLAN
●Bluetooth

.افتراضي بشكل الخيارات جميع تمكين يتم

الصيانة
 الصيانة. 39 جدول

الوصفالخيار

.بالكمبيوتر الخاص الخدمة رمز يعرضالخدمة عالمة

.بالفعل أصل عالمة تعيين عدم حالة في للنظام أصل عالمة بإنشاء لك يسمحاألصل عالمة

.افتراضيًا معين غير الخيار هذا
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)يتبع( الصيانة. 39 جدول

الوصفالخيار

BIOS Downgradeالنظام في الثابتة البرامج من السابقة اإلصدارات تحديث لك يتيح.

سابق إصدار إلى BIOS بإرجاع السماح●

.افتراضيًا الخيار هذا تعيين يتم

Data Wipeالداخلية التخزين أجهزة جميع من آمن بشكل البيانات مسح لك يتيح.

●Wipe on Next Boot

.افتراضيًا معين غير الخيار هذا

BIOS Recoveryاسترداد BIOS استرداد لك يتيح. افتراضي بشكل معين الخيار هذا— الثابتة األقراص محرك من BIOS موجود استرداد ملف من التالف
.خارجي USB أقراص محرك أو) HDD( الثابتة األقراص محرك على

BIOS Auto-Recovery —استرداد لك يتيح BIOS تلقائيًا.

.الحقل تمكين يجب الثابتة األقراص محرك من BIOS استرداد :مالحظة

Always Perform Integrity Check —تمهيد عملية كل عند سالمة فحص إجراء يتيح.

النظام سجالت
 النظام سجالت. 40 جدول

الوصفالخيار

BIOS eventsالنظام إعداد أحداث عرض إمكانية لك تتيح )BIOS (POST ومسحها.

Thermal Eventsومسحها النظام إعداد) حرارة( أحداث عرض إمكانية لك تتيح.

Power Eventsومسحها النظام إعداد) تشغيل( أحداث عرض إمكانية لك تتيح.

حول

الترخيص معلومات
Texas Instruments Incorporated شركة c (1993-2013( النشر حقوق

http://www.ti.com/

:التاليين الشرطين تلبية شريطة تعديل بدون أو مع المزدوجة، األشكال أو المصدر واستخدام توزيع بإعادة يُسمح

.التالية المسؤولية وإخالء هذه الشروط والئحة النشر، حقوق إشعار على المصدر كود توزيع إعادة عمليات تحافظ أن يجب●
مع المتوفرة األخرى المواد أو/و الوثائق فى التالية المسؤولية وإخالء هذه الشروط والئحة النشر حقوق إشعار إنتاج بإعادة المزدوج بالنموذج التوزيع إعادة عمليات تقوم أن يجب●

.التوزيع
.مسبق كتابى إذن دون البرنامج هذا من مشتقة منتجات ترويج أو لتعزيز مساهميها أسماء وال Texas Instruments Incorporated اسم استخدام يمكن ال●

والمالءمة التسويق لقابلية الضمنية الضمانات, الحصر ال المثال سبيل على ذلك، فى بما ضمنية، أو صريحة ضمانات وأى" هو كما" والمساهمين النشر حقوق حاملي من مقدم البرنامج هذا
خاصة أو عرضية أو مباشرة غير أو مباشرة تلفيات أى عن المسؤولية المساهمين أو النشر حقوق مالك يتحمل ال األحوال، من حال أى فى. عنها المسؤولية إخالء يتم معين لغرض

نظرية أى وعلى نتيجة برغم) األعمال انقطاع أو األرباح أو البيانات أو االستخدام فقد البديلة؛ الخدمات أو البضائع شراء الحصر، ال المثال سبيل على ذلك، فى بما( تبعية أو أوتحذيرية
هذه وقوع احتمال عن اإلبالغ تم إذا حتى البرنامج، هذا استخدام من طريقة بأى ناشئة) لذلك خالفًا أو اإلهمال ذلك فى بما( التقصير أو بحتة مسؤولية أو عقد بموجب سواء مسؤولية،
.األضرار

------------------------------------------------------------------------------------

محفوظة الحقوق جميع P.J. Plauger بواسطة c (1992-2004( النشر حقوق

------------------------------------------------------------------------------------

.Edison Design Group, Inc لشركة Edison 2011-1992 النشر حقوق
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Edison اسم استخدام يمكن ال. المصدر البرمجية التعليمات أشكال جميع في الفقرة هذه النشر حقوق إشعار نسخ شريطة المزودجة واألشكال المصدر واستخدام توزيع بإعادة يُسمح
Design Group, Inc. وبدون ذلك في بما ضمنية، أو صريحة ضمانات أى دون" هو كما" مقدم البرنامج هذا. مسبق كتابى إذن دون البرنامج هذا من مشتقة منتجات ترويج أو لتعزيز

.الخاصة المستخدم مسؤولية على البرنامج لهذا استخدام أى. معين لغرض والمالءمة التسويق لقابلية الضمنية الضمانات. حصر

------------------------------------------------------------------------------------

Hewlett-Packard Company شركة c (1994( النشر حقوق

كل وظهور النسخ جميع فى النشر حقوق إشعار ظهور شريطة مقابل، دون المستند هذا بموجب غرض ألي به الخاصة والوثائق البرنامج هذا وبيع وتوزيع وتعديل ونسخ استخدام إذن يُمنح
ضمان دون" هي كما" توفيرها ويتم. غرض ألى البرنامج هذا حول وثائق أي Hewlett-packard company شركة تقدم ال. الداعمة الوثائق فى هذا اإلشعار وإذن النشر حقوق من

ضمني أو صريح

التمهيد تسلسل
محرك أو الضوئية األقراص محرك: المثال سبيل على( محدد جهاز إلى مباشرة والتمهيد النظام إعداد بواسطة المعرف التمهيد جهاز ترتيب تجاوز إمكانية" التمهيد تسلسل" ميزة لك تتيح

:يمكنك ،)POST( التشغيل بدء عند الذاتي االختبار أثناء Dell شعار ظهور عند). الثابتة األقراص
F2 المفتاح على الضغط خالل من النظام إعداد إلى الوصول●
F12 المفتاح على الضغط طريق عن واحدة لمرة تظهر تمهيد قائمة إظهار●

:هي التمهيد قائمة خيارات. التشخيص خيار متضمنة منها التمهيد يمكنك التي األجهزة واحدة لمرة تظهر التي التمهيد قائمة تعرض

)توفره حالة في( لإلزالة القابلة األقراص محرك●
STXXXX األقراص محرك●

.SATA أقراص محرك رقم إلى XXX يشير :مالحظة

)توفره حالة في( ضوئية أقراص محرك●
)توفره حالة في( SATA ثابتة أقراص محرك●
التشخيصات●

.SupportAssist الشاشة ستظهر ،تشخيصات اختيار عند :مالحظة

.النظام ضبط شاشة إلى بالوصول الخاص الخيار التمهيد تسلسل أيًضا يعرض

واإلعداد النظام مرور كلمة
 واإلعداد النظام مرور كلمة. 41 جدول

الوصفالمرور كلمة نوع

.النظام إلى الدخول لتسجيل إدخالها عليك يجب التي المرور كلمةالنظام مرور كلمة

األساسي واإلخراج اإلدخال نظام ضبط إلى للوصول إدخالها عليك يجب التي المرور كلمةالضبط مرور كلمة
)BIOS (بالكمبيوتر والخاصة فيها تغيير وإحداث.

.الكمبيوتر لتأمين الضبط مرور وكلمة النظام مرور كلمة إنشاء يمكنك

.الكمبيوتر على الموجودة للبيانات األمان من رئيسي مستوى المرور كلمة ميزات توفر :تنبيه

.مراقبة غير وتركها تأمينها عدم حالة في الكمبيوتر على المخزنة البيانات إلى الوصول يمكنه شخص أي :تنبيه

.واإلعداد النظام مرور كلمة ميزة تعطيل تم :مالحظة

النظام إلعداد مرور كلمة تعيين
.معينة غير الحالة تكون عندما فقط جديدة مسؤول أو نظام مرور كلمة تخصيص يمكنك

.مباشرة التمهيد إعادة أو التشغيل بعد F2 على اضغط النظام، إعداد إلى للدخول

.Enter على واضغط )األمان( Security حدد ،)النظام إعداد( System Setup أو) للنظام) BIOS( األساسي واإلخراج اإلدخال نظام( System BIOS شاشة في.1
.)األمان( Security شاشة عرض يتم

.الجديدة المرور كلمة أدخل حقل في مرور كلمة بإنشاء وقم المسؤول/النظام مرور كلمة حدد.2

:النظام مرور كلمة لتعيين التالية اإلرشادات استخدم
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.حرف 32 إلى يصل ما المرور كلمة تتكون أن يمكن●
.9 إلى 0 من أرقام على المرور كلمة تحتوي أن يمكن●
.كبيرة بحروف بالكتابة يُسمح ال حيث صغيرة، بحروف بالكتابة يُسمح●
(`). ،(]) ،(\) ،([) ،(;) ،(/) ،(.) ،(-) ،(,) ،(+) ،(”) المسافة،: فقط الخاصة الحروف بكتابة فقط يُسمح●

.)موافق( OK على واضغط )الجديدة المرور كلمة تأكيد( Confirm new password حقل في سابقًا أدخلتها التي النظام مرور كلمة اكتب.3

.التغييرات بحفظ تطالبك رسالة وستظهر Esc على اضغط.4

.التغييرات لحفظ Y على اضغط.5
.التمهيد بإعادة الكمبيوتر يقوم

بالنظام خاصة موجودة مرور كلمة تغيير أو حذف
الموجودة المرور كلمة تغيير أو حذف يمكنك ال. واإلعداد بالنظام الخاصة الموجودة المرور كلمة تغيير أو حذف محاولة قبل) النظام إعداد في( مقفلة غير المرور كلمة حالة أن تأكد

.مقفلة المرور كلمة حالة كانت إذا اإلعداد، أو بالنظام الخاصة

.مباشرة التمهيد إعادة أو التشغيل بعد F2 على اضغط النظام، إعداد إلى للدخول

واضغط )النظام حماية( System Security حدد ،)النظام إعداد( System Setup شاشة أو) للنظام) BIOS( األساسي واإلخراج اإلدخال نظام( System BIOS في.1
.Enter على
.النظام تأمين الشاشة عرض يتم

.مؤّمنة غير المرور كلمة حالة أن تأكد النظام تأمين الشاشة في.2

.Tab أو Enter على واضغط الحالية النظام مرور كلمة حذف أو بتعديل وقم, )النظام مرور كلمة( System Password حدد.3

.Tab أو Enter على واضغط الحالية النظام مرور كلمة حذف أو بتعديل وقم )اإلعداد مرور كلمة( Setup Password حدد.4

عند الحذف بتأكيد فقم واإلعداد، النظام مرور كلمة بحذف قمت إذا. المطالبة عند الجديدة المرور كلمة إدخال أعد اإلعداد، أو/و النظام مرور كلمة تغيير حالة في :مالحظة
.المطالبة

.التغييرات بحفظ تطالبك رسالة وستظهر Esc على اضغط.5

.النظام ضبط من والخروج التغييرات لحفظ Y على اضغط.6
.الكمبيوتر تشغيل إعادة تتم
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البرامج
.التشغيل برامج تركيب كيفية حول إرشادات جانب إلى المدعومة التشغيل أنظمة تفاصيل الفصل هذا يتناول

:الموضوعات

Windows تشغيل برامج تنزيل•

Windows تشغيل برامج تنزيل
. بتشغيل قم.1

.Dell.com/support إلى اذهب.2

.إرسال فوق انقر ثم ، خدمة عالمة وأدخل ،المنتج دعم فوق انقر.3

.بك الخاص طراز يدويًا استعرض أو التلقائي االكتشاف ميزة فاستخدم الخدمة، عالمة لديك تكن لم إذا :مالحظة

.)والتنزيالت التشغيل برامج( Drivers and Downloads على انقر.4

. على المثبت التشغيل نظام حدد.5

.تثبيته المطلوب التشغيل برنامج وحدد ألسفل الصفحة مّرر.6

. تشغيل برنامج لتنزيل ملف تنزيل فوق انقر.7

.بداخله التشغيل برنامج ملف حفظت الذي المجلد إلى انتقل التنزيل، اكتمال بعد.8

.الشاشة على تظهر التي التعليمات واتبع التشغيل برنامج ملف أيقونة على مزدوًجا نقًرا انقر.9

5
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المساعدة على الحصول
:الموضوعات

Dell بشركة االتصال•

Dell بشركة االتصال

.Dell منتج كتالوج أو الفاتورة أو الشحن إيصال أو الشراء فاتورة في االتصال معلومات على العثور فيمكنك باإلنترنت، نشط اتصال لديك يتوفر لم إذا :مالحظة

لالستفسار Dell بشركة لالتصال. منطقتك في الخدمات بعض تتوفر ال وقد والمنتج، البلد حسب التوفر يختلف. واإلنترنت الهاتف على القائمة والخدمة الدعم خيارات من العديد Dell توفر
:العمالء خدمة أو الفني الدعم أو بالمبيعات تتعلق مسائل عن

.Dell.com/support إلى اذهب.1

.الدعم فئة حدد.2

.الصفحة أسفل )منطقة/دولة اختيار( المنسدلة القائمة في منطقتك أو دولتك من تحقق.3

.احتياجك حسب المناسب الدعم أو الخدمة ارتباط حدد.4

6
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