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1
تريوبكملا على العمل

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

.تريوبكملا مع دةارالو مانالأ ماتمعلو اءةبقر يامكق•

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

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

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

 من جيهكتو يتم كما وأ تج،نلما ثاقو في موضح هو لما ًفقاو يطةسبلا صلاحالإ ياتلعمو صلاحهااو عطالالأ شافتكبا فقط متقو نأ يجب. تصلمخا الفني اسطةبو لإا بها يامقلا زيجو لإ صلاحاتالإ من العديد: يهبنت
 مانالأ تعليمات باعتاو اءةقر رجىُي. Dell لدى تمدينعم يرغ ادفرأ اسطةبو يانةصلا عمالبأ يامقلا عن ناتجةلا ياتفلتلا الضمان يغطي لإ. الدعم يقفر اسطةبو وأ هاتفلا برع وأ نتترنالإ على يانةصلا خدمة خلال
.تجنلما مع فقةالمر

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

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

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

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

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

.شللخدو ضتعرلا من تريوبكملا غطاء قايةلو يفظنو سطحم العمل سطح نأ كدتأ.1

).تريوبكملا يلغشت يقافا انظر (تريوبكملا يلغشت قفوأ.2

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

.تريوبكملا عن بكةشلا بلاتك كل افصل.3

.بهم الخاصة هربيكلا يارتلا خذمأ من به تصلةلما ةجهزالأ كافةو تريوبكملا بفصل قم.4

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

.الغطاء الةزبا قم.6

يرغ معدني سطح المس العمل، ناءثأ. تريوبكملا من الخلفي ءالجز في دجوالمو المعدني سطحلا ثلم مطلي، يرغ معدني سطح لمس اسطةبو سكفن يضرتأب قم تر،يوبكملا داخل شيء يأ لمس بلق: يهبنت  
.تريوبكملل يةلخالدا ناتالمكو تلفت قد التيو نةكسالا اءهركلا يغتفرل ريدو شكلب مطلي
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تخدامهاسبا الموصى اتدوالأ
:يةلتالا اتدوالأ فرتو يقةثالو هذه في دةارالو اءاتجرالإ تطلبت قد

سطحم سنب يرغص مفك•

Phillips مفك•

يرغص يكيتسبلا مخطاط•

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

:تريوبكملا يلغشت يقافا.1

):سماو وأ لمسي جهاز تخدامسبا( Windows 10 في•

. قفو انقر وأ اضغط.1

.يلغشتلا يقافا المس وأ انقر ثم  قفو انقر وأ اضغط.2

):لمسي جهاز تخدامسبا( Windows 8 في•

.عداداتا حدد ثم اتتصارخالا قائمة تحفاو شاشة،لل يمنىلا الحافة من تقلنا.1

يلغشتلا يقافا قفو انقر ثم  انقر.2

):سماو تخدامسبا( Windows 8 في•

 .عداداتا قفو انقرو شاشةلا من يالعلو يمنالأ كنالر لىا ةشاربالإ قم.1

.يلغشتلا يقافا قفو انقرو  قفو انقر.2

:Windows 7 يلغشتلا نظام في•

.)ابدأ( Start قفو انقر.1

.يلغشتلا يقافا قفو انقر.2

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

تريوبكملا داخل العمل بعد
.تريوبكملا يلغشت بلق بلاتكو بطاقات،و ية،جخار ةجهزأ يأ يلصتو من كدتأ بديل، اءجرا يأ كمالا بعد

.الغطاء ضعو عدأ.1

.تريوبكملبا يلهصتوب قم ثم ًولإأ بكةشلا هازبج بلكلا صل بكة،ش بلك يلصتول: يهبنت

.تريوبكملبا بكةش وأ يفونلت يأ بلاتك صل.2

.بها الخاصة يةبهركلا نافذلمبا تصلةلما ةجهزالأ يعجمو تريوبكملا صل.3

.تريوبكملا يلغشتب قم.4

.Dell يصاتخشت يلغشت يقطر عن يحصح شكلب يعمل تريوبكملا نأ تحقق مر،الأ تطلب ذاا.5
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مهمة ماتمعلو
.بةطر وأ نة،خسا وأ بة،ترم ئاتيب في اللمس شاشة تخدامسا نبتح: ملاحظة

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

الحامل الةزا
.تريوبكملا داخل العمل بلق في دةارالو اءاتجرالإ بعتا.1

.سفللأ هةجتم شاشةلا جعل مع تو،سم سطح على تريوبكملا ضع.2

:الحامل يرتحرل.3

a.1 [الحامل يرتحرل الغطاء في دجوالمو سانللا على اضغط.[

b.2 [علىلأ الحامل فعار.[

.الخلفي الغطاء عن اًيدعب فعهارو الحامل حزأ.4
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الحامل يبكتر
.تريوبكملا من الخلفي الجانب على تهحازبا وقم الحامل بمحاذاة قم.1

.تقرسي حتى بالحامل، فقالمر الغطاء على اضغط.2

.تريوبكملا داخل العمل بعد في دةجوالمو اءاتجرالإ بعتا.3

بلكلا غطاء الةزا
.تريوبكملا داخل العمل بلق في دةارالو اءاتجرالإ بعتا.1

.الحامل الةزبا قم.2

:بلكلا غطاء الةزلإ.3

a.1 [بلكلا لغطاء بتثلما سمارلما الةزبا قم.[

b.2 [بلكلا غطاء يرتحرل يرتحرلا نةسلأ ادفع.[

c.3 [تريوبكملا عن اًيدعب التهازبا وقم بلكلا غطاء فعار.[
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بلكلا غطاء يبكتر
مكانها في تقرست حتى يهلع اضغطو تريوبكملا على دةجوالمو تحاتفلا مع بلكلا غطاء على دةجوالمو تحاتفلا بمحاذاة قم.1

.تريوبكملا في الخلفي الغطاء يتبثتل يرمسالما بطار.2

.الحامل يبكترب قم.3

.تريوبكملا داخل العمل بعد في دةارالو اءاتجرالإ بعتا.4

الخلفي الغطاء الةزا
.تريوبكملا داخل العمل بلق في دةارالو اءاتجرالإ بعتا.1

:الةزبا قم.2

a.حامل
b.بلكلا غطاء

.تريوبكملا من هيرتحرل الخلفي الغطاء افحو ثنيب قم.3

.تريوبكملا جخار الخلفي الغطاء فعار.4
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الخلفي الغطاء يبكتر
مكانها في تقرست حتى يهلع اضغطو تريوبكملا على دةجوالمو تحاتفلا مع الخلفي الغطاء على دةجوالمو تحاتفلا بمحاذاة قم.1

:يبكترب قم.2

a.بلكلا غطاء
b.حامل

.تريوبكملا داخل العمل بعد في دةجوالمو اءاتجرالإ بعتا.3

تالصو بركم غطاء الةزا
.تريوبكملا داخل العمل بلق في دةارالو اءاتجرالإ بعتا.1

:الةزبا قم.2

a.حامل
b.بلكلا غطاء
c.الخلفي الغطاء

:تالصو بركم غطاء يرتحرل.3

a.1 [تريوبكملبا تالصو بركم غطاء بتثت التي يرمسالما بفك قم.[

b.2 [تريوبكملا من هيرتحرل تالصو بركم غطاء احةزبا قم.[
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.تريوبكملا عن اًيدعب تهلازبا وقم تالصو بركم غطاء حزأ.4

تالصو بركم غطاء يبكتر
.تريوبكملا من الخلفي ءالجز على مكانه في تالصو بركم غطاء بمحاذاة قم.1

.تريوبكملبا تالصو بركم غطاء يتبثتل يرمسالما بطر حكمأ.2

:يبكترب قم.3

a.الخلفي الغطاء
b.بلكلا غطاء
c.حامل

.تريوبكملا داخل العمل بعد في دةجوالمو اءاتجرالإ بعتا.4
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تةبثالا اصقرالأ كمحر عةمجمو الةزا
.تريوبكملا داخل العمل بلق في دةارالو اءاتجرالإ بعتا.1

:الةزبا قم.2

a.حامل
b.الخلفي الغطاء

:يكلهلا من تةبثالا اصقرالأ كمحر عةمجمو الةزلإ.3

a.1 [عةالمجمو بينجا من نةسلالأ يرتحر يتم حتى تةبثالا اصقرالأ كمحر عةمجمو احةزبا قم ثم الحامل، على دجوالمو سانللا على اضغط.[

b.2 [تريوبكملا من التهازلإ علىلأ تةبثالا اصقرالأ كمحر عةمجمو احةزبا قم.[

:الحامل من تةبثالا اصقرالأ كمحر الةزلإ.4

a.1 [تةبثالا اصقرالأ كمحر من هيرتحرل الحامل افحو ثنيب قم.[

b.2 [الحامل عن اًيدعب فعهارو تةبثالا اصقرالأ كمحر حزأ.[
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تةبثالا اصقرالأ كمحر عةمجمو يبكتر
.الحامل في تةبثالا اصقرالأ كمحر يتبثت يتمو دةجوالمو قشقولا محاذاة يتم حتى تةبثالا اصقرالأ كمحر بمحاذاة قم.1

.مكانه في تقرسي و دةجوالمو قشقولا محاذاة يتم حتى تة،بثالا اصقرالأ كمحر بةلع في تةبثالا اصقرالأ كمحر ضع.2

:يبكترب قم.3

a.الخلفي الغطاء
b.حامل

.تريوبكملا داخل العمل بعد في دةجوالمو اءاتجرالإ بعتا.4

يةئالضو اصقرالأ كمحر عةمجمو الةزا
.تريوبكملا داخل العمل بلق في دةارالو اءاتجرالإ بعتا.1

:الةزبا قم.2

a.حامل
b.الخلفي الغطاء

:يةئالضو اصقرالأ كمحر عةمجمو يرتحرل.3

a.1 [يةئالضو اصقرالأ كمحر يرتحرل اصقرالأ كمحر قاعدة في يتبثتلا سانل على اضغط.[

b.2 [يةئالضو اصقرالأ كمحر من الخلفي الجانب على اضغط.[

c.3 [تريوبكملا عن اًيدعب تهلازلإ جللخار يةئالضو اصقرالأ كمحر عةمجمو احةزبا قم.[

:الحامل من يةئالضو اصقرالأ كمحر الةزلإ.4

a.1 [يةئالضو اصقرالأ كمحر لحامل تةبثلما يرمسالما الةزبا قم.[

b.2 [يةئالضو اصقرالأ كمحر من الحامل الةزبا قم.[
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يةئالضو اصقرالأ كمحر عةمجمو يبكتر
.يةئالضو اصقرالأ كمحر في الحامل يتبثتل يرمسالما بطار.1

.مكانها في تقرست حتى اص،قرالأ كمحر تحةف داخل لىا يةئالضو اصقرالأ كمحر عةمجمو دخلأ.2

:يبكترب قم.3

a.الخلفي الغطاء
b.حامل

.تريوبكملا داخل العمل بعد في دةجوالمو اءاتجرالإ بعتا.4

نظاملا حةلو اقيو الةزا
.تريوبكملا داخل العمل بلق في دةارالو اءاتجرالإ بعتا.1

:الةزبا قم.2

a.حامل
b.الخلفي الغطاء

:نظاملا حةلو اقيو الةزلإ.3

a.1 [تريوبكملا على دةجوالمو تحاتفلا من نظاملا حةلو اقيو يرتحرل يتبثتلا سانل على اضغط.[

b.2 [تريوبكملا جخار نظاملا حةلو اقيو حزأ.[

c.3 [تريوبكملا جخار نظاملا حةلو اقيو فعار.[
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نظاملا حةلو اقيو يبكتر
.مكانه في تقرسي حتى تهحازاو نظاملا حةلو اقيو بمحاذاة قم.1

:يبكترب قم.2

a.الخلفي الغطاء
b.حامل

.تريوبكملا داخل العمل بعد في دةجوالمو اءاتجرالإ بعتا.3

يارالحر تتشلما الةزا  
.تريوبكملا داخل العمل بلق في دةارالو اءاتجرالإ بعتا.1

:الةزبا قم.2

a.حامل
b.الخلفي الغطاء
c.نظاملا حةللو اقيالو حاللو

:شكللا في موضح هو كما يةلتالا اتالخطو اءجربا قم.3

a.2 ،1 [يكلهلا في يارالحر تتشلما حدةو بتثت التي يةبلاللو يرمسالما الةزبا قم.[

b.3 [تريوبكملا من التهازبا وقم ي،ارالحر تتشلما عةمجمو فعار.[
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يارالحر تتشلما يبكتر
.تحةفلا في وضعهو يارالحر تتشلما بمحاذاة قم.1

.تريوبكملا في ةارالحر تصاصما حدةو بتثت التي يرمسالما بطر حكمأ.2

:يبكترب قم.3

a.نظاملا حةللو اقيالو حاللو
b.الخلفي الغطاء
c.حامل

.تريوبكملا داخل العمل بعد في دةجوالمو اءاتجرالإ بعتا.4

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

:الةزبا قم.2

a.حامل
b.الخلفي الغطاء
c.نظاملا حةللو اقيالو حاللو

:WLAN بطاقة الةزلإ.3

a.بطاقة في دةجوالمو صلاتالمو عن ائيهولا بلاتك افصل WLAN [1.[

b.بطاقةل بتثلما سمارلما الةزبا قم WLAN 2 [نظاملا حةلو في.[

c.بطاقة سكما WLAN 3 [نظاملا حةلو على دجوالمو صلالمو من اسحبهاو
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WLAN بطاقة يتبثت
.نظاملا حةلو على بها الخاص صلالمو في WLAN بطاقة بمحاذاة قم.1

.نظاملا حةبلو WLAN بطاقة يتبثتل بيلاللو سمارلما بطر حكمأ.2

.يةكلساللا WLAN بطاقة في دةجوالمو صلاتبالمو ائيهولا بلاتك يلصتوب قم.3

:يبكترب قم.4

a.نظاملا حةللو اقيالو حاللو
b.الخلفي الغطاء
c.حامل

.تريوبكملا داخل العمل بعد في دةجوالمو اءاتجرالإ بعتا.5

تالصو بركم حدةو الةزا
.تريوبكملا داخل العمل بلق في دةارالو اءاتجرالإ بعتا.1

:الةزبا قم.2

a.حامل
b.الخلفي الغطاء
c.بلكلا غطاء
d.تالصو بركم غطاء
e.نظاملا حةللو اقيالو حاللو

:تالصو بركم حدةو يرتحرل.3

a.1 [نظاملا حةلو على دجوالمو صلالمو عن تالصو بركم بلك افصل.[

b.2 [جازتحالا شابكم من تالصو بركم بلاتك يهجتو لغاءبا قم.[

:تالصو بركم حدةو الةزلإ.4

a.1 [يكلهلبا تالصو بركم حدةو بتثت التي يرمسالما بفك قم.[

b.2 [يكلهلا من جهاخرأو تالصو بركم حدةو فعار.[
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تالصو بركم حدةو يبكتر
.يكلهلبا دةجوالمو تحةفلا في تالصو بركم حدةو بمحاذاة قم.1

.يكلهلا في تالصو بركم بتثت التي يرمسالما بطر حكمأ.2

.جازتحالا شابكم خلال من تالصو بركم بلاتك دخلأ.3

.نظاملا حةلو في دجوالمو صلبالمو تالصو بركم كابل يلصتوب قم.4

:يبكترب قم.5

a.نظاملا حةللو اقيالو حاللو
b.تالصو بركم غطاء
c.الخلفي الغطاء
d.بلكلا غطاء
e.حامل

.تريوبكملا داخل العمل بعد في دةجوالمو اءاتجرالإ بعتا.6

لالمحو حةلو الةزا
.تريوبكملا داخل العمل بلق في دةارالو اءاتجرالإ بعتا.1

:الةزبا قم.2

a.حامل
b.الخلفي الغطاء
c.بلكلا غطاء
d.تالصو بركم غطاء
e.نظاملا حةللو اقيالو حاللو
f.يتبثت حامل VESA

:لالمحو حةبلو تصلةلما بلاتكلا لفصل.3

a.2 ،1 [لالمحو حةلو من لالمحو حةلو بلك افصل.[

b.3 [لالمحو حةلو من شاشةلل يةفللخا ضاءةالإ بلك افصل.[
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:لالمحو حةلو الةزلإ.4

a.1 [يكلهلا في لالمحو حةللو تةبثلما يرمسالما بفك قم.[

b.2 [يكلهلا عن اًيدعب لالمحو حةلو فعار.[

لالمحو حةلو يبكتر
.بها الخاصة تحةفلا في لالمحو حةلو ضع.1

.يكلهلا في لالمحو حةللو تةبثلما يرمسالما بطار.2

.لالمحو حةلو على دةجوالمو صلاتبالمو شاشةلل يةفللخا ضاءةالإ بلكو لالمحو حةلو بلك يلصتوب قم.3

:يبكترب قم.4

a.يتبثت حامل VESA

b.نظاملا حةللو اقيالو حاللو
c.تالصو بركم غطاء
d.بلكلا غطاء
e.الخلفي الغطاء
f.حامل

.تريوبكملا داخل العمل بعد في دةجوالمو اءاتجرالإ بعتا.5
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)PSU( يارتلبا مدادالإ حدةو الةزا
.تريوبكملا داخل العمل بلق في دةارالو اءاتجرالإ بعتا.1

:الةزبا قم.2

a.حامل
b.الخلفي الغطاء
c.بلكلا غطاء
d.تالصو بركم غطاء
e.نظاملا حةللو اقيالو حاللو

:يارتلبا مدادالإ حدةو من بلاتكلا لفصل.3

a.1 [يكلهلا في جازتحالا شابكم من يارتلبا مدادالإ بلاتك جخرأ.[

b.2 [نظاملا حةلو على دجوالمو صلالمو عن يارتلبا مدادالإ بلك افصل.[

:يارتلبا مدادالإ بسقم الةزلإ.4

a.1 [يكلهلبا يارتلبا مدادالإ بسقم بتثت التي يرمسالما فك.[

b.2 [تريوبكملا من تهلازلإ بسقلما احةزبا قم.[
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:PSU حدةو الةزلإ.5

a.حدةلو تةبثلما يرمسالما الةزبا قم PSU 1 [يكلهلا في.[

b.حدةو حزأ PSU 2 [يكلهلا من هاعفارو.[

)PSU( يارتلبا مدادالإ حدةو يبكتر
.يكلهلا على PSU ضع.1

.يكلهلا في PSU يتبثتل سمارلما بطر حكمأ.2

.يكلهلا في دةجوالمو تحةفلا في بسقلما ضع.3

.يكلهلا في يارتلبا مدادالإ حدةو بسقلم تةبثلما يرمسالما بطار.4

.يكلهلا في جازتحالا شابكم في يارتلبا مدادالإ بلك دخلأ.5

.نظاملا حةلو في دةجوالمو صلاتبالمو يارتلبا مدادالإ حدةو بلاتك يلصتوب قم.6
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:يبكترب قم.7

a.نظاملا حةللو اقيالو حاللو
b.تالصو بركم غطاء
c.بلكلا غطاء
d.الخلفي الغطاء
e.حامل

.تريوبكملا داخل العمل بعد في دةجوالمو اءاتجرالإ بعتا.8

VESA يتبثت حامل الةزا
.تريوبكملا داخل العمل بلق في دةارالو اءاتجرالإ بعتا.1

:الةزبا قم.2

a.حامل
b.الخلفي الغطاء
c.نظاملا حةللو اقيالو حاللو
d.يارتلبا مدادالإ حدةو

:VESA يبكتر حامل الةزلإ.3

a.يتبثت لحامل تةبثلما يرمسالما الةزبا قم VESA 1 [تريوبكملا في.[

b.2 [تريوبكملا عن اًيدعب الحامل فعار.[

VESA يتبثت حامل يبكتر
.تريوبكملا في دةجوالمو تحةفلا في الحامل وضعو بمحاذاة قم.1

.تريوبكملا في VESA يبكتر حامل يتبثتل يرمسالما بطار.2

:يبكترب قم.3

a.يارتلبا مدادالإ حدةو
b.نظاملا حةللو اقيالو حاللو
c.الخلفي الغطاء
d.حامل
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.تريوبكملا داخل العمل بعد في دةجوالمو اءاتجرالإ بعتا.4

المعالج وحةمر الةزا
.تريوبكملا داخل العمل بلق في دةارالو اءاتجرالإ بعتا.1

:الةزبا قم.2

a.حامل
b.الخلفي الغطاء
c.نظاملا حةللو اقيالو حاللو
d.يارتلبا مدادالإ حدةو
e.يتبثت حامل VESA

:المعالج وحةمر الةزلإ.3

a.1 [نظاملا حةلو على دجوالمو صلالمو عن المعالج وحةمر بلك افصل.[

b.2 [تريوبكملبا المعالج وحةمر بتثت التي يرمسالما بفك قم.[

c.3 [تريوبكملا عن اًيدعب المعالج وحةمر فعار.[

المعالج وحةمر يبكتر
.يكلهلبا دةجوالمو تحةفلا في هاعضوو المعالج وحةمر بمحاذاة قم.1

.نظاملا حةلو في المعالج وحةمر يتبثتل يرمسالما بطار.2

.نظاملا حةلو في دجوالمو صلبالمو المعالج وحةمر بلك يلصتوب قم.3

:يبكترب قم.4

a.يتبثت حامل VESA

b.يارتلبا مدادالإ حدةو
c.نظاملا حةللو اقيالو حاللو
d.الخلفي الغطاء
e.حامل

.تريوبكملا داخل العمل بعد في دةجوالمو اءاتجرالإ بعتا.5
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ةالذاكر حدةو الةزا
.تريوبكملا داخل العمل بلق في دةارالو اءاتجرالإ بعتا.1

:الةزبا قم.2

a.حامل
b.الخلفي الغطاء
c.نظاملا حةللو اقيالو حاللو

.بها الخاص صلالمو من التهازبا وقم ةالذاكر حدةو فعار. علىلأ زبرت حتى ةالذاكر حدةو عن اًيدعب جازتحالا شابكم فعار.3

ةالذاكر حدةو يبكتر
.نظاملا حةلو صلمو في دجوالمو سانللا مع ةالذاكر بطاقة في دجوالمو سنلا بمحاذاة قم.1

.مكانها في بتثت كي جازتحالا شابكم تدتر حتى ةالذاكر حدةو على اضغط.2

:يبكترب قم.3

a.نظاملا حةللو اقيالو حاللو
b.الخلفي الغطاء
c.حامل

.تريوبكملا داخل العمل بعد في دةجوالمو اءاتجرالإ بعتا.4

تطفللا شافتكا داةأ تاحفم الةزا
.تريوبكملا داخل العمل بلق في دةارالو اءاتجرالإ بعتا.1

:الةزبا قم.2

a.حامل
b.الخلفي الغطاء
c.يتبثت حامل VESA

d.نظاملا حةللو اقيالو حاللو

:تطفللا شافتكا داةأ تاحفم بلك يرتحرل.3

a.1 [نظاملا حةلو على دجوالمو صلالمو عن تطفللا شافتكا داةأ تاحفم بلك افصل.[

b.2 [تريوبكملا على جازتحالا شابكم من تطفللا شافتكا داةأ تاحفم بلك جخرأ.[
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:تطفللا شافتكا داةأ تاحفم الةزلإ.4

a.1 [يكلهلبا تطفللا شافتكا داةأ تاحفم بتثي الذي سمارلما بفك قم.[

b.2 [تريوبكملا من تطفللا شافتكا داةأ تاحفم رفعو يكتحرب قم.[

تطفللا شافتكا داةأ تاحفم يبكتر
.تريوبكملا جهاز في دةجوالمو تحةفلا في تطفللا شافتكا داةأ تاحفم ضع.1

.يكلهلا تطفللا شافتكا داةأ تاحفلم بتثلما سمارلما بطار.2

.يكلهلا على جازتحالا شابكم لبطو بلكلا دخلأ.3

.نظاملا حةلو في دجوالمو صلبالمو تطفللا شافتكا داةأ تاحفم بلك يلصتوب قم.4

:يبكترب قم.5

a.نظاملا حةللو اقيالو حاللو
b.يتبثت حامل VESA

c.الخلفي الغطاء
d.حامل

.تريوبكملا داخل العمل بعد في دةارالو اءاتجرالإ بعتا.6
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)OSD( شاشةلا على ضالعرو يلغشتلا رارزأ حةلو الةزا
.تريوبكملا داخل العمل بلق في دةارالو اءاتجرالإ بعتا.1

:الةزبا قم.2

a.حامل
b.الخلفي الغطاء
c.يةئالضو اصقرالأ كمحر

:OSD حةلو الةزلإ.3

a.شاشةلا على ضالعرو يلغشتلا رارزأ حةلو بتثت التي يةنالمعد حةاللو الةزلإ سمارلما الةزبا قم OSD 1 [تريوبكملا في.[

b.رارزأ حةلو من يطشرلا الةزبا قم OSD [2.[

c.شاشةلا على ضالعرو يلغشتلا رارزأ حةلو فعار) OSD (3 [يكلهلا من.[

d.5 ،4 [تريوبكملا من هايرتحرل شاشةلا على ضالعرو يلغشتلا رارزأ حةلو من بلاتكلا افصل.[

OSD رارزأ حةلو يبكتر
.OSD رارزأ حةبلو OSD رارزأ بلك يلصتوب قم.1

.OSD رارزأ حةلو على يطشرلا بتث.2

.تحةفلا في OSD رارزأ حةلو دخلأ.3

.OSD رارزأ حةلو على يةنالمعد حةاللو بمحاذاة قم.4

.OSD رارزأ حةلو يتبثتل يرمسالما بطار.5

:يبكترب قم.6

a.يةئالضو اصقرالأ كمحر
b.الخلفي الغطاء
c.حامل

.تريوبكملا داخل العمل بعد في دةجوالمو اءاتجرالإ بعتا.7

ةالمصغر يةالخلو يةبطارلا الةزا
.تريوبكملا داخل العمل بلق في دةارالو اءاتجرالإ بعتا.1

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

.تريوبكملا من التهازبا وقم ةالمصغر يةالخلو يةبطارلا يرتحرل المزلإج على اضغط.3

ةالمصغر يةالخلو يةبطارلا يبكتر
.باتثب تقرست حتى نظام،لا حةلو في دةجوالمو تحةفلا في ةالمصغر يةالخلو يةبطارلا دخلأ.1

:يبكترب قم.2

a.نظاملا حةللو اقيالو حاللو
b.الخلفي الغطاء
c.حامل

.تريوبكملا داخل العمل بعد في دةجوالمو اءاتجرالإ بعتا.3

المعالج الةزا
.تريوبكملا داخل العمل بلق في دةارالو اءاتجرالإ بعتا.1

:الةزبا قم.2

a.حامل
b.الخلفي الغطاء
c.يتبثت حامل VESA

d.نظاملا حةللو اقيالو حاللو
e.يارالحر تتشلما

.به الخاص بسقلما من المعالج جخرأو المعالج غطاء فعلر اضغط.3

a.1 [المعالج اقيو على دجوالمو سانللا سفلأ من جالخار نحوو سفللأ اعالذر دفع يقطر عن بسقلما اعذر رحر.[

b.2 [المعالج اقيو فعارو علىلأ اعالذر فعار.[

.بسقلما جخار المعالج الةزا ندع المعالج بسقبم نونسلا ثني عدم في الحذر توخي. دائم شكلب هافلت يمكنو سركلا هلةس المعالج بسقم نونس: يهبنت

c.3 [بسقلما جخار لىا نايةعب المعالج فعار.[

.فقط للمعالج يةبنالجا افالحو المس. للمعالج سفليلا ءالجز تلمس لإ. قتالمؤ ينتخزلا وأ جاعرالإ وأ تخدام،سالا عادةلإ تةبثالا ناتحشلل مضادة يةحاو في ضعه المعالج، اجخرا بعد: ملاحظة
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المعالج يبكتر
.بسقلما يحتمفا مع المعالج بمحاذاة قم.1

.بسقلما في هولةسب يقهشعت يتم يح،حصلا بمكانه المعالج ضعو ندع. نفعب المعالج يتبثتب تقم لإ: يهبنت

.بسقلما على ثلثلما مع للمعالج 1سنلا مؤشر بمحاذاة قم.2

.بسقلما يحتمفا مع المعالج على تحاتفلا تحاذي تاليلباو بسقلما على المعالج ضع.3

.يتبثتلا سمارم تحت تهحازا يقطر عن المعالج اقيو غلقأ.4

.تهيبثتل سانللا تحت ادفعهو بسقلما اعذر لنزأ.5

:يبكترب قم.6

a.يارالحر تتشلما
b.نظاملا حةللو اقيالو حاللو
c.يتبثت حامل VESA

d.الخلفي الغطاء
e.حامل

.تريوبكملا داخل العمل بعد في دةجوالمو اءاتجرالإ بعتا.7

نظاملا حةلو الةزا
.تريوبكملا داخل العمل بلق في دةارالو اءاتجرالإ بعتا.1

:الةزبا قم.2

a.حامل
b.الخلفي الغطاء
c.بلكلا غطاء
d.تالصو بركم غطاء
e.يتبثت حامل VESA

f.نظاملا حةللو اقيالو حاللو
g.ةالذاكر
h.يةئالضو اصقرالأ كمحر
i.تةبثالا اصقرالأ كمحر
j.يارالحر تتشلما

k.يارتلبا مدادالإ حدةو
l.لالمحو حةلو

m.المعالج وحةمر

:نظاملا حةلو من بلاتكلل يةلوالأ عةالمجمو يرتحرل.3

a.1 [نظاملا حةلو على دةجوالمو صلاتالمو من تةبثالا اصقرالأ كمحر بلكو ية،ئالضو اصقرالأ كمحر بلك افصل.[
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b.2 [نظاملا حةلو على دجوالمو صلاتالمو عن اللمس حةلو بلك افصل.[

c.3 [تريوبكملا في دةجوالمو جازتحالا شابكم من بلاتكلا يهجتو لغاءبا قم.[

:نظاملا حةلو من بلاتكلل يةنثالا عةالمجمو يرتحرل.4

a.1 [نظاملبا تةبثالا اصقرالأ كمحر بلكو يةئالضو اصقرالأ كمحر بلك بتثت التي يرمسالما بفك قم.[

b.2 [تةبثالا اصقرالأ كمحر بلكو يةئالضو اصقرالأ كمحر بلك افصل.[

.نظاملا حةبلو تصلةلما بلاتكلا افصل.5
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:نظاملا حةلو من بلاتكلل يةئالنها عةالمجمو يرتحرل.6

a.بلك اسحبو صلالمو بينجا على دةجوالمو يجلاالمز على اضغط LVDS 2 ،1 [نظاملا حةلو عن لفصله.[

b.4 ،3 [صلالمو عن بلكلا افصلو المزلإج فعار.[

:نظاملا حةلو الةزلإ.7

a.1 [يكلهلا في نظاملا حةللو تةبثلما يرمسالما بفك قم.[

b.2 [يكلهلا من هاعفارو نظاملا حةلو حزأ.[
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نظاملا حةلو مخطط
.تريوبكملبا نظاملا حةلو مخطط يةلتالا رةالصو ضتعر

33



المعالج بسقم.LVDS2 صلمو.1

WLAN صلمو.4ايرمالكا صلمو.3

صلةالو صلمو.6ةالمصغر يةالخلو يةبطارلا.5

صلةالو صلمو.8صلةالو صلمو.7

تالصو بركم صلمو.SODIMM(10 مقابس (ةالذاكر صلاتمو.9

تطفللا شافتكا داةأ تاحفم صلمو.12صلةالو صلمو.11

تالصو صلمو.14تةبثالا اصقرالأ كمحر صلمو.13

HDMI جخر صلمو.DisplayPort16 صلمو.15

بينالجا يحتالمفا حةلو صلمو.HDD/ODD18 طاقة صلمو.17

يارالحر تتشلما.20يةئالضو اصقرالأ كمحر صلمو.19

المعالج وحةمر صلمو.22الطاقة صلمو.21

نظاملا حةلو يبكتر
.تريوبكملا في نظاملا حةلو ضع.1

.نظاملا حةبلو بلاتكلا يعجم يلصتوب قم.2

.القاعدة حةلو في نظاملا حةلو يتبثتل يرمسالما بطار.3

.جازتحالا شابكم خلال من بلاتكلا يرتمرب وقم نظاملبا تةبثالا اصقرالأ كمحر بلكو يةئالضو اصقرالأ كمحر بلك يلصتوب قم.4

:يبكترب قم.5

a.المعالج وحةمر
b.لالمحو حةلو
c.يارتلبا مدادالإ حدةو
d.يارالحر تتشلما
e.تةبثالا اصقرالأ كمحر
f.يةئالضو اصقرالأ كمحر
g.ةالذاكر
h.نظاملا حةللو اقيالو حاللو
i.يتبثت حامل VESA

j.بلكلا غطاء
k.تالصو بركم غطاء
l.الخلفي الغطاء

m.حامل

.تريوبكملا داخل العمل بعد في دةجوالمو اءاتجرالإ بعتا.6
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3
نظاملا عدادا
:نككيم نظام،لا عدادا من. BIOS ىتوسم اتيارخ تحديدو تريوبكملا ناتمكو ةدارا لك يحتي نظاملا عدادا

التهازا وأ ناتالمكو ضافةا بعد NVRAM بطض يريغتب قم•

نظاملا ناتمكو ينتكو ضعر•

تكاملةلما ةجهزالأ يلطعت وأ ينكتم•

الطاقة ةدارا باتتعو داءالأ ينيعت•

تريوبكملا مانأ ةدارا•

 

Boot Sequence
 الذاتي يلغشتلا بارتخا ناءثأ). تةبثالا اصقرالأ كمحر وأ يةئالضو اصقرالأ كمحر: ثاللما يلبس على (محدد جهاز لىا ةباشرم يدهتملبا ميقوو نظاملا بلق من المحدد يدهتملا جهاز يبتتر زتجاو يةنمكاا يدهتملا سللست لك يحتي
)POST(، شعار رهوظ ندع Dell، نككيم:

F2 تاحفلما على الضغط خلال من نظاملا عدادا لىا لصوالو•

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

:هي يدهتملا قائمة اتيارخ. يصخشتلا يارخ ًانمضتم نهم يدهتملا نككيم الذي هازلجا احدةو ةلمر هرظت التي يدهتملا قائمة ضتعر

)هفرتو حالة في (الةزللا القابلة اصقرالأ كمحر•

STXXXX اصقرالأ كمحر•

.SATA اصقرأ كمحر رقم لىا XXX يرشي: ملاحظة

يةئالضو اصقرالأ كمحر•

يصاتخشتلا•

.ePSA يصاتخشت شاشة هرظتس يصاتخشت يارتخا ندع: ملاحظة

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

نقلتلا يحتمفا
.نظاملا عدادا نقلت يحتمفا تاليلا لالجدو ضيعر

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

35



نقلتلا يحتمفا. 1 لجدو

تقالنالايحتالمفا

.سابقلا الحقل لىا تقلنيعلىلأ همسلا

.تاليلا الحقل لىا تقلنيسفللأ همسلا

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

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

Tabيةلتالا يزكترلا نطقةم لىا تقلنت.

.فقط يةسياقلا ماتسوالر ضتعرسلم بةسنلبا: ملاحظة

Escعلى الضغط دييؤ. يةسيئالر شاشةلا ضتعر حتى سابقةلا الصفحة لىا تقلني Esc يدعيو ظةمحفو يرغ اتيريغت يةأ بحفظ بكلتطا سالةر ضعر لىا يةسيئالر شاشةلا في  
.نظاملا يلغشت

F1نظاملا بطض تعليمات ملف ضتعر.

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

العامة شاشةلا اتيارخ
.تريوبكملا جهاز في دةجوالمو يةسساالأ ةجهزالأ اتيزم سمقلا هذا يذكر

صفالويارلخا

System 
Information•ساسيالأ اجخرالإو دخالالإ نظام صدارا ضتعر: نظاملا ماتمعلو) BIOS(، دكوو يع،نصتلا تاريخو ية،كللما تاريخو ية،كللما رمزو صل،الأ رمزو الخدمة، رمزو  

.يعةسرلا الخدمة

.DIMM Bو DIMM Aو ة،الذاكر يةنقتو ة،الذاكر اتنوق وضعو ة،الذاكر وسرعة تاحة،لما ةالذاكرو تة،بثلما ةالذاكر ضتعر: ةالذاكر ماتمعلو•

SLOT 1 ضتعر: PCI ماتمعلو•

ةذاكرو ساعة،لا عةسرل قصىالأ الحدو ساعة،لا عةسرل دنىالأ الحدو ية،لالحا ساعةلا وسرعة المعالج، فمعرو ب،القلو عددو المعالج، عنو ضتعر: المعالج ماتمعلو•  
.بت 64 ذات يةنقتلاو HT ينكتمو للمعالج، ثالثلا ىتوسلما من قتالمؤ ينتخزلا ةذاكرو للمعالج، ثانيلا ىتوسلما من قتالمؤ ينتخزلا

 تحكم وحدةو dGPU يديوف تحكم حدةو يديو،فلا تحكم وحدةو ،LOM MAC اننوعو ،SATA-1و ،SATA-0 ضتعر - هازلجا ماتمعلو•
.Bluetooth جهازو ،Wi Fi جهازو ت،الصو

Boot Sequence
Boot Sequenceفي هيريغت يدتر الذي هازلجا حدد يد،هتملا يبتتر يريغتل. يلغشت نظام على رثوعلا في تريوبكملا محاولة يبتتر تحديد لك يحتي 

تخدمسا وأ سفللأ/علىلأ همسالأ قفو انقر هاز،لجا تحديدب يامكق بعد. يمنالأ الجانب على اًفرتوم يكون الذيو القائمة،  
 من تحديدلا لغاءا وأ تحديدلا يمكن كما. يدهتملا اتيارخ يبتتر يريغتل) سفللأ صفحة/علىلأ صفحة (يحتالمفا حةلو تاحيفم

 Legacy Option ينكتم يكلع يجب. سريالأ الجانب على ةفرتولما يارتخالا خانات تخدامسبا القائمة
ROMs يدهتم ضعو عدادلإ Legacy .يدهتم ضعو Legacy منالأ يدهتملا ينكتمب يامكق ندع به حسموم يرغ. 

:هي اتيارلخا

•Boot Sequence )يارتخالا خانة تحديد يتم اضي،ترفا شكلب) - يدهتملا سللست Windows 
Boot Manager.

.لديك تريوبكملل يلغشتلا نظامل اًبعت اضيترفالا يارلخا تلفيخ قد: ملاحظة

•Boot List Option )هي القائمة اتيارخ) - يدهتملا قائمة يارخ Legacy وUEFI .شكلب  
.UEFI يارلخا تحديد يتم اضي،ترفا
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الوصفالخيار
.لديك تريوبكملل يلغشتلا نظامل اًبعت اضيترفالا يارلخا تلفيخ قد: ملاحظة

•Add Boot Option )يدهتم يارخ ضافةا لك يحتي) - يدهتم يارخ ضافةا.

•Delete Boot Option )حالي يدهتم يارخ حذف لك يحتي) - يدهتم يارخ حذف.

•View )تريوبكملا في الحالي يدهتملا يارخ ضعر لك يحتي) - ضعر.

.تريوبكملل يةضاترفالا عداداتالإ يدعتسي - يةضاترفالا عداداتالإ يلمتح•

.تريوبكملا عداداتا يحفظ - عداداتالإ حفظ•

•Apply )عداداتالإ يقبطت لك يحتي) - يقبطت.

•Exit )تريوبكملا يلغشت بدأيو ينهي) - نهاءا.

:يدهتملا قائمة يارخ يريغت يةنمكاا لك يحتييدهتملا قائمة اتيارخ

قديم•

•UEFI )اًيضاترفا ممكن(

Advanced Boot 
Options

.القديم يارخلل ROM حداتو ينكتم يلطعت يتم اضي،ترفا شكلب. القديم يارخلل ROM ةذاكر يلمحتب يارلخا هذا لك سمحي

.تريوبكملل يةضاترفالا عداداتالإ يدعتسي - يةضاترفالا عداداتالإ تعادةسا•

.تريوبكملا عداداتا يحفظ - عداداتالإ حفظ•

.عداداتالإ يقبطت لك يحتي - يقبطت•

.تريوبكملا يلغشت بدأيو ينهي - نهاءا•

Date/Timeقتالوو تاريخلا يريغت يةنمكاا لك يحتي.

نظاملا ينتكو شاشة اتيارخ

صفالويارلخا

Integrated NICبكةش تجمع ينكتمب يامكق حالة في UEFI ,بكةش كولإتوتوبر نفاUEFI بكةش. ةفرتوم تكونس UEFI يلغشتلا نظام بكةش اتيزمو بقسلما يلغشتلا نظامل يحتت  
 PXE (Legacy يدهتم عنو تمدعي ،Enabled w/PXE ينكتمب متقو ندماع. PXE يلغشت ندو هذا تخدامسا يمكنو. ينهاكتم تم التي NIC تخدامسا

PXE وأ UEFI PXE (يارخ عنوو الحالي يدهتملا ضعو على ROMs بكةش تجمع يكون. تخدمةسلما UEFI يفةظو ينكتم يتم لكي ًايورضرUEFI PXE.

•Enabled UEFI Network Stack  -اًيضاترفا يارلخا هذا يلطعت يتم.

:هي تاحةلما اتيارلخا. بكةشلا في المدمجة تحكملا حدةو ئةيته لك يحتت

يلطعت•

ينكتم•

.اضيترفا شكلب يارلخا هذا ينكتم يتم: PXE مع ممكن•

سحابةلا تبكم سطح مع ينكتم•

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

SATA Operationتةبثالا اصقرالأ كمحر في تحكملا حدةو ئةيته لك يحتت SATA هي تاحةلما اتيارلخا. الداخلي:

يلطعت•
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الوصفالخيار
•AHCI  -اًيضاترفا يارلخا هذا تحديد يتم.

Drivesاصقرأ كاتمحر ئةيته لك يحتي SATA هي تاحةلما اتيارلخا. اضيترفا شكلب اصقرالأ كاتمحر يعجم ينكتم يتم. حةاللو على:

•SATA-0

•SATA-1

SMART Reportingاصفاتمو من اًءجز يةنقتلا هذه برتعت. نظاملا عدادا ناءثأ عنها بلاغالإ يتم المدمجة كاتللمحر تةبثالا اصقرالأ كمحر خطاءأ كانت ذاا ما في الحقل هذا تحكمي SMART 
.اضيترفا شكلب يارلخا هذا يلطعت يتم). بلاغالإ يةنقتو يةتالذا بةقاالمر يللتح(

SMART يرتقار ينكتم•

USB Configurationتحكم حدةو يةئتهب الحقل هذا ميقو USB ينتخز ةجهزأ من عنو يأ يدهتمب نظاملل سمحي يد،هتملا دعم ينكتم حالة في. المدمجة USB تة،بثالا اصقرالأ كمحر (سعةلا ةيربك  
).نالمر صالقر ة،الذاكر تاحفم

.يلغشتلا نظامل اًتاحمو ًانكمم يكون نفذلما بهذا فقالمر هازلجا نفا ،USB نفذم ينكتم حالة في

.نفذلما بهذا تصلم جهاز يأ شاهدةم يلغشتلا نظامل يمكن لإ ،USB نفذم يلطعت حالة في

:هي اتيارلخا

USB يدهتم دعم ينكتم•

يةفللخا USB نافذم ينكتم•

يةبنالجا USB نافذم ينكتم•

.اضيترفا شكلب اتيارلخا يعجم ينكتم يتم

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

.يةفللخا USB نافذم يلطعت وأ ينكتم الحقل هذا لك يحتيالخلفي USB ينتكو

يةفللخا USB نافذم يلطعت/ينكتم•

.يةبنالجا USB نافذم يلطعت وأ ينكتم الحقل هذا لك يحتيبينالجا USB ينتكو

يةبنالجا USB نافذم يلطعت/ينكتم•

USB PowerShareةيزم كسلو ئةيتهب الحقل هذا ميقو USB PowerShare .نفذم خلال من نةالمخز نظاملا يةبطار طاقة تخدامسبا يةجالخار ةجهزالأ شحن يارلخا هذا لك يحتي  
USB PowerShare.

Audioيارخ تحديد يتم اًيضاترفاو. المدمجة تالصو تحكم حدةو يلطعت وأ ينكتمب الحقل هذا ميقو Enable Audio .هي اتيارلخا:

)اضيترفا شكلب ينكتم (وفونيكرلما ينكتم•

)اضيترفا شكلب ينكتم (الداخلي تالصو بركم ينكتم•

OSD Button 
Management

.All-In-One نظام في) OSD (شاشةلا على ضالعر رارزأ يلطعت وأ ينكتم لك يحتي الحقل هذا

.اًيضاترفا يارلخا هذا تحديد لغاءا يتم-  OSD رارزأ يلطعت•

Touchscreenاللمس شاشة يلطعت وأ ينكتم يةنمكاا يارلخا هذا لك يحتي.
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Miscellaneous 
Devices

:يةلتالا ةجهزالأ يلطعت وأ ينكتم لك يحتت

)اضيترفا شكلب ينكتم (ايرمالكا ينكتم•

)اضيترفا شكلب ينكتم (سائطالو بطاقة ينكتم•

سائطالو بطاقة يلطعت•

مانالأ شاشة اتيارخ

صفالويارلخا

Admin Passwordولسؤلما ورمر كلمة تحديد يةنمكاا لك يحتت) admin (هافحذ وأ هايريغت وأ.

 الحذف لىا ولسؤلما ورمر كلمة حذف دييؤو. تةبثالا اصقرالأ كمحر وأ نظاملا ورمر كلمة تحدد نأ بلق ولسؤلما ورمر كلمة تحديد يكلع ينعتي: ملاحظة
.اًيضأ نظاملا ورمر لكلمة تلقائيلا

.رالفو على جاحنب ورالمر كلمة في هااؤجرا يتم التي اتيريغتلا يسرت: ملاحظة

محدد يرغ: اضيترفالا عدادالإ

System Passwordهافحذ وأ هايريغت وأ نظاملا ورمر كلمة تحديد لك يحتت.

.رالفو على جاحنب ورالمر كلمة في هااؤجرا يتم التي اتيريغتلا يسرت: ملاحظة

محدد يرغ: اضيترفالا عدادالإ

Internal HDD-0 
Password

.نظاملل الداخلي تةبثالا اصقرالأ كمحر ورمر كلمة حذف وأ يريغت وأ بط،ض لك يحتي

محدد يرغ: اضيترفالا عدادالإ

.رالفو على جاحنب ورالمر كلمة في هااؤجرا يتم التي اتيريغتلا يسرت: ملاحظة

Strong Passwordاًمدو يةقو ورمر كلمات ينيعتب الخاص يارلخا تدعيم يةنمكاا لك يحتت.

.محدد يرغ يةقو ورمر كلمة ينكتم: اضيترفالا عدادالإ

 يصل نأو احدو يرغص فحرو قلالأ على احدو يربك فحر على نظاملاو ولسؤلما ورمر كلمات يتوتح نأ جبيف ية،القو ورالمر كلمة ينكتم تم ذاا: ملاحظة
.قلالأ على فحرأ 8 لىا هالطو

Password 
Configuration

.نظاملاو ولسؤلما ورمر كلمات للطو قصىالأو دنىالأ الحد تحديد يةنمكاا لك يحتت

Password Bypassو نظاملا ورمر كلمة زجاوتب الخاص ذنالإ يلطعت وأ ينكتم يةنمكاا لك يحتتHDD ،هي اتيارلخا. ينهايعت ندع ذلكو الداخلي:

يلطعت•

يدهتملا عادةا زتجاو•

معطل: اضيترفالا عدادالإ

Password Changeولسؤلما ورمر كلمة تحديد ندع تةبثالا اصقرالأ كمحرو نظاملا ورمر لكلمات يلطعتلا ذنا ينكتم لك يحتي.

.محدد ولسؤلما يرغ ورمر كلمة في اتيريغت اءجربا سماحلا: اضيترفالا عدادالإ

39



الوصفالخيار

:هي اتيارلخا. اًيضاترفا يارلخا هذا ينكتم يتم. POST خلال) TPM (يهف قثوالمو يلغشتلا نظام حدةو ينكتم لك يحتيTPM 2.0 مانأ

سحم•

•PPI Bypass ينكتملا امرولأ

•PPI Bypass يلطعتلا امرولأ

هادةشلا ينكتم•

تاحفلما ينتخز ينكتم•

•SHA - 256

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

Computrace (R(نامجبر يلطعت وأ يطشنت يةنمكاا لك يحتي Computrace هي اتيارلخا. ييارتخالا:

يطشنتلا لغاءا•

يلطعت•

•On-Silent )صامت يلغشت(

ىخرأ اتيريغت يأ اءجربا سماحلا يتم ولإ ةيزلما يلطعت وأ يطشنتب دائم شكلب" يلطعت"و" يطشنت "اتيارلخا متقو: ملاحظة

يطشنتلا لغاءا: اضيترفالا عدادالإ

Chassis Intrusionهي اتيارلخا. يكلهلا في تطفللا شافتكا داةأ ةيزم في الحقل هذا تحكمي:

يلطعت•

ينكتم•

معطل: اضيترفالا عدادالإ

CPU XD Supportيلهطعت وأ للمعالج يذفنتلا يلطعت ضعو ينكتم لك يحتي.

)اضيترفالا عدادالإ( CPU XD دعم ينكتم

OROM Keyboard 
Access

:هي تاحةلما اتيارلخا. يدهتملا ناءثأ تصارخا يحتمفا تخدامسبا يةيارتخالا ROM ئةيته شاشات لىا لللدخو يارخ ينيعت يةنمكاا لك يحتي

ينكتم•

احدةو ةمر ينكتم•

يلطعت•

ينكتم: اضيترفالا عدادالإ

Admin Setup 
Lockout

.ولسؤلما ورمر كلمة ينكتم ندع بطضلا لىا لللدخو يارلخا يلطعت وأ ينكتم يةنمكاا لك يحتي

•Enable Admin Setup Lockout )اضيترفا شكلب يارلخا هذا يلطعت يتم) - ولسؤلما عدادا ينمتأ ينكتم.

HDD Protection 
Support

.HDD حماية يةصخا يلطعت وأ ينكتم لك يحتت

•HDD Protection Support )حماية دعم HDD - (اًيضاترفا يارلخا هذا يلطعت يتم.
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منالأ يدهتملا شاشة اتيارخ

صفالويارلخا

Secure Boot 
Enable

.منالأ يدهتملا ةيزم يلطعت وأ ينكتمب يارلخا هذا ميقو

يلطعت•

ينكتم•

.ممكن: اضيترفالا عدادالإ

Expert Key 
Management

:هي اتيارلخا. اًيضاترفا المخصص ضعالو ينكتم يارلخا يلطعت يتم. المخصص ضعالو في نظاملا كان ذاا فقط مانالأ تاحفم ياناتب قاعدة زيعتو يةنمكاا لك يحتي

•PK

•KEK

•db

•dbx

:هي اتيارلخا. dbxو ،dbو ،KEKو ،PK بـ الصلة ذات اتيارلخا هرظت ،)المخصص ضعالو( Custom Mode ينكتمب يامكق حالة في

تخدمسلما اسطةبو محدد ملف لىا تاحفلما تحفظ-  ملف لىا حفظ•

تخدمسلما اسطةبو محدد ملف من تاحفبم الحالي تاحفلما بدالتسلإ- ملف من بدالتسا•

تخدمسلما اسطةبو محدد ملف من يةلالحا ياناتبلا قاعدة لىا اًتاحفم يفضي- ملف من لحاقا•

المحدد تاحفلما يحذف- حذف•

اضيترفالا بطضلا ينيعت يدعي- يحتالمفا كل ينيعت عادةا•

يحتالمفا كل يحذف- يحتالمفا كل حذف•

.يةضاترفالا عداداتالإ لىا يحتالمفا تعادةسا يتمسو هامحو يتمس هااؤجرا يتم التي اتيريغتلا يعجم نفا مخصص ضعو يلطعت حالة في: ملاحظة

Intel امجبر حماية ملحقات اتيارخ

صفالويارلخا

.يسيئالر يلغشتلا نظام ياقس في ساسةح ماتمعلو يلغشتل نةمأ ئةيب يارلخا هذا فريوIntel SGX ينكتم

يلطعت•

ينكتم•

.معطل: اضيترفالا عدادالإ

:هي اتيارلخا. اًيضاترفا يارلخا هذا يلطعت يتم. المخصص يةطياتحالا ةالذاكر حجم ينيعت لك يحتيالمخصص ةالذاكر حجم

جابايتيم 32•

جابايتيم 64•

جابايتيم 128•
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داءالأ شاشة اتيارخ

صفالويارلخا

Multi Core 
Support

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

.اضيترفا شكلب يارلخا هذا ينكتم يتم - الكل•

•1

•2

•3

Intel SpeedStepيةصخا يلطعت وأ ينكتم لك يحتت Intel SpeedStep.

.Intel SpeedStep ينكتم•

.يارلخا هذا ينكتم يتم. اضيترفالا عدادالإ

C-States Controlاضيترفالا المعالج سكون حالإت يلطعت وأ ينكتم لك يحتت.

C حالإت•

.يارلخا هذا ينكتم يتم. اضيترفالا عدادالإ

Limit CPUID Valueيفةظو لدعم ىالقصو يمةقلا تحديدب لك سمحي CPUID يفةظو تكون ندماع يتبثتلا يةلمعلا نظمةأ بعض تكمل لن. يةسياقلا CPUID من بركأ مةالمدعو ىالقصو 
3.

•Enable CPUID Limit )حد ينكتم CPUID - (اًيضاترفا يارلخا هذا يلطعت يتم.

Intel TurboBoostضعو ينكتم لك يحتي Intel TurboBoost يلهطعت وأ للمعالج.

.Intel TurboBoost ينكتم•

.يارلخا هذا ينكتم يتم. اضيترفالا عدادالإ

.المعالج في HyperThreading يلطعت وأ ينكتم لك يحتيHyper Thread تحكم

.يارلخا هذا ينكتم يتم. اضيترفالا عدادالإ

الطاقة ةدارا شاشة اتيارخ

صفالويارلخا

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

•Power Off )اضيترفا) (يلغشتلا يقافا(

يلغشتلا•

ةيرخالأ شحنلا حالة•

Auto On Timeهي اتيارلخا. اًيئتلقا يلغشتلا بدأي نأ تريوبكملا على يهف يجب الذي قتالو بطض لك يحتي:
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يلطعت•

ميو كل•

عبوسالأ يامأ•

محددة يامأ•

معطل: اضيترفالا عدادالإ

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

Deep Sleep 
Control

.Deep Sleep ينكتم ندع تحكملا ناصرع تحديد يةنمكاا لك يحتي

يلطعت•

فقط S5 في نهيكتم يتم•

•Enabled in S4 and S5 )في ممكن S4 وS5 –(اًيضاترفا يارلخا هذا ينكتم يتم.

.Wake on LAN ةيزم تعمل لكي يارلخا هذا يلطعت يجب: ملاحظة

Fan Control 
Override

.اًيضاترفا يارلخا هذا يلطعت يتم. نظاملا وحةمر عةسر في تحكملل

.ىالقصو عتهاسرب وحةالمر تعمل نه،يكتم ندع: ملاحظة

USB Wake 
Support

".تعدادسالا "ضعو من نظاملا يهبنتل USB ةجهزأ ينكتم يحتي

يعجم عن يارتلا بفصل نظاملا عدادا ميقو ،"تعدادسالا "ناءثأ ددترلما يارتلا مهايئ فصل حالة في. ددترلما يارتلا مهايئ يلصتو ندع فقط ةيزلما هذه تعمل: ملاحظة  
.يةبطارلا طاقة يرفتول USB نافذم

USB يهبنت دعم ينكتم•

.معطل يارلخا: اضيترفالا بطضلا

Wake on LAN/
WLAN

.LAN ةشارا اسطةبو هاليغشت ندع قفتولا حالة من بالطاقة تريوبكملا مدادبا متقو التي ةيزلما يلطعت وأ ينكتم يةنمكاا لك يحتي

يلطعت•

•LAN فقط

•WLAN فقط

•LAN وأ WLAN

•LAN يدهتم مع PXE

معطل: اضيترفالا عدادالإ

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

)S3 الحالة (سكونلا حظر

معطل يارلخا: اضيترفالا بطضلا

Intel Ready Modeيةنقت ينكتم يارلخا هذا يحتي Intel Ready Mode.
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POST كسلو شاشة اتيارخ

صفالويارلخا

Numlock LEDاًيضاترفا يارلخا هذا ينكتم يتم. نظاملا يدهتم ندع ينهاكتم يمكن قامرالأ قفل يفةظو كانت ذاا ما يحدد.

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

Fastbootهي اتيارلخا. افقتولا اتخطو بعض زتجاو يقطر عن يدهتملا يةلعم يعسرت يةنمكاا لك يحتي:

دنىالأ الحد•

)اضيترفالا عدادالإ (دمحدو•

تلقائي•

يةضاترفالا المحاكاة دعم شاشة اتيارخ

صفالويارلخا

Virtualizationمن يةضاترفالا المحاكاة يةنقت يلطعت وأ ينكتم لك يحتي Intel.

).اضيترفالا عدادالإ( Intel Virtualization يةنقت ينكتم

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

.اًيضاترفا باشرلما اجخرالإ/دخالللا VT ينكتم تحديد يتم

اللاسلكي شاشة اتيارخ

صفالويارلخا

Wireless Device 
Enable

.يةلخالدا يةكلساللا ةجهزالأ يلطعت وأ ينكتم لك يحتي

WiGig/يةكلساللا يةللمحا الإتصال بكةش•

ثتوبلو•

.اضيترفا شكلب اتيارلخا يعجم ينكتم يتم

يانةصلا شاشة اتيارخ

صفالويارلخا

Service Tagتريوبكملبا الخاص يانةصلا رقم ضيعر.

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

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

BIOS Downgradeسابقةلا اجعاتالمر لىا ثابتلا نامجبرلا نظام تحديث في الحقل هذا تحكمي.
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تاليلا يدهتملا ندع سحم•

Data Wipeمنأ شكلب يةلخالدا ينتخزلا ةجهزأ يعجم من ياناتبلا سحم ينمتخدسملل يحتي الحقل هذا.

.يةلخالدا تةبثالا اصقرالأ كاتمحر يعجم على ياناتبلا فقدان لىا ياناتبلا سحم يةلعم ديتؤس: ملاحظة

 .خارجي USB تاحفم وأ تخدمسملل يسيئالر تةبثالا اصقرالأ كمحر على دادترسا ملف خلال من تالفةلا BIOS حالإت بعض من دادترسالا اءجرا تخدمسملل يحتيBIOS دادترسا
.اًيضاترفا اتيارلخا هذه ينكتم يتم

تةبثالا اصقرالأ كمحر من BIOS دادترسا•

.تةبثالا اصقرالأ كمحر من BIOS دادترسلإ اءاتجرالإ بعتا

.هازلجا يلغشتب قم.1

.نظاملا عدادا لىا لللدخو F2 تاحفم على اضغط ا،ًيئمر رقزالأ Dell شعار يكون ندماع.2

.يلغشتلا يدق Num Lock باحصم نأ من كدتأو ،Num Lock تاحفم على اضغط.3

.يلغشتلا يدق Caps Lock باحصم نأ من كدتأو ،Caps Lock تاحفم على اضغط.4

.يلغشتلا يدق Scroll Lock باحصم نأ من كدتأو ،Scroll Lock تاحفم على اضغط.5

.يةضاترفالا عداداتالإ تعادةسلإا ًاتصو نظاملا صدرُيس. قتالو نفس في Alt + F تاحيفم على اضغط.6

.ًيائتلقا اتيريغتلا حفظ يتم. نظاملا يلغشت عادةلإ قتالو نفس في Alt + F تاحيفم على اضغط.7

Cloud Desktop شاشة اتيارخ

صفالويارلخا

Server Lookup 
Method

:هي اتيارلخا. الخادم اننوع عن Cloud Desktop نامجبر بحث يةفيك يارلخا هذا يحدد

•Static IP )اننوع IP اننوع تخدمسي) - ثابت IP ثابتلا

•DNS  -ينناوع على يحصل IP المجال اسم نظام لكووتوبر تخدامسبا تعددةم) DNS .(اًيضاترفا يارلخا هذا تحديد يتم.

.Cloud Desktop مع ينكتم لىا نظاملا ئةيته عةمجمو في تكامللما NIC تحكم ينيعت يتم ندماع فقط اًبطتمر يارلخا هذا يكون: ملاحظة

Server Nameللخادم الخادم اسم يارلخا هذا يحدد.

ينيعت يتم ندماعو سحابي،لا تبكلما سطح مع ينكتم لىا نظاملا ينتكو عةمجمو في تكاملةلما NIC تحكم ينيعت يتم ندماع فقط اًبطتمر يارلخا هذا يكون: ملاحظة  
.DNS لىا الخادم بحث يقةطر

Server IP Addressاننوع يارلخا هذا يحدد IP لخادم يسيئالر ثابتلا Cloud Desktop اننوع. يلمعلا نامجبر به تصلي الذي IP يكون اضيترفالا للخادم 
255.255.255.255

.Cloud Desktop مع ينكتم لىا نظاملا ئةيته عةمجمو في تكامللما NIC تحكم ينيعت يتم ندماع فقط اًبطتمر يارلخا هذا يكون: ملاحظة

Server Portنفذم يارلخا هذا يحدد IP لـ يسيئالر Cloud Desktop 06910 تكون اضيترفالا الخادم نفذم يمةق. يلمعلا نامجبر به تصلي الذي.

.Cloud Desktop مع ينكتم لىا نظاملا ئةيته عةمجمو في تكامللما NIC تحكم ينيعت يتم ندماع فقط اًبطتمر يارلخا هذا يكون: ملاحظة

Client Address 
Method

:هي اتيارلخا. به الخاص IP اننوع على يلمعلا لحصو يةفيك يارلخا هذا يحدد

•Static IP )اننوع IP اننوع تخدمسي) - ثابت IP ثابتلا
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الوصفالخيار
•DHCP  -اننوع على يحصل IP يكيمنايالد يفضلما ينتكو لكووتوبر تخدامسبا) DHCP .(اًيضاترفا يارلخا هذا تحديد يتم.

.Cloud Desktop مع ينكتم لىا نظاملا ئةيته عةمجمو في تكامللما NIC تحكم ينيعت يتم ندماع فقط اًبطتمر يارلخا هذا يكون: ملاحظة

Client IP Addressاننوع يارلخا هذا يحدد IP اننوع. يلمعلل ثابتلا IP 255.255.255.255 هو اضيترفالا.

.Cloud Desktop مع ينكتم لىا نظاملا ئةيته عةمجمو في تكامللما NIC تحكم ينيعت يتم ندماع فقط اًبطتمر يارلخا هذا يكون: ملاحظة

Client Subnet 
Mask

.255.255.255.255 هو اضيترفالا IP اننوع. يلمعلبا الخاص يةعالفر بكةشلا ناعقل IP اننوع يارلخا هذا يحدد

.Cloud Desktop مع ينكتم لىا نظاملا ئةيته عةمجمو في تكامللما NIC تحكم ينيعت يتم ندماع فقط اًبطتمر يارلخا هذا يكون: ملاحظة

Client Gatewayاننوع يارلخا هذا يحدد IP اننوع. يلمعلبا الخاص ةبارعلل IP 255.255.255.255 هو اضيترفالا.

.Cloud Desktop مع ينكتم لىا نظاملا ئةيته عةمجمو في تكامللما NIC تحكم ينيعت يتم ندماع فقط اًبطتمر يارلخا هذا يكون: ملاحظة

DNS IP addressاننوع يارلخا هذا يحدد DNS IP .اننوع IP 255.255.255.255 هو اضيترفالا.

.Cloud Desktop مع ينكتم لىا نظاملا ئةيته عةمجمو في تكامللما NIC تحكم ينيعت يتم ندماع فقط اًبطتمر يارلخا هذا يكون: ملاحظة

Domain Nameيلمعلل المجال اسم يارلخا هذا يحدد.

ينيعت يتم ندماعو سحابي،لا تبكلما سطح مع ينكتم لىا نظاملا ينتكو عةمجمو في تكاملةلما NIC تحكم ينيعت يتم ندماع فقط اًبطتمر يارلخا هذا يكون: ملاحظة  
.ثابت IP لىا يلمعلا اننوع يقةطر

Advancedضعو يارلخا هذا شغلي Verbose اًيضاترفا يارلخا هذا يلطعت يتم. تقدملما خطاءالأ يححصتل.

.Cloud Desktop مع ينكتم لىا نظاملا ئةيته عةمجمو في تكامللما NIC تحكم ينيعت يتم ندماع فقط اًبطتمر يارلخا هذا يكون: ملاحظة

نظاملا سجل شاشة اتيارخ

صفالويارلخا

BIOS Eventsيلغشتلا بدء ندع الذاتي بارتخالا حداثأ ضعر يةنمكاا لك يحتت) BIOS (هاحسمو نظاملا عدادلإ.

جلسلا سحم•

تقدملما ينتكولا شاشة اتيارخ

صفالويارلخا

ASPMشطةنلا الحالة في الطاقة ةدارا.

.اًيضاترفا يارلخا هذا تحديد يتم - تلقائي•

يلطعت•

•L1 فقط
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SupportAssist نظام حل اتيارخ

صفالويارلخا

 .Dell يلغشت نظام دادترسا داةولأ SupportAssist نظام حل تحكم حدةلو تلقائيلا يدهتملا دفق في تلقائيلا يلغشتلا نظام دادترسا حد عدادا يارخ تحكميتلقائيلا يلغشتلا نظام دادترسا حد
:هي اتيارلخا

يلغشتلا عن قفتوم•

•1

•2

•3

 BIOS تحديث
.تحديث فرتو حالة في وأ نظاملا حةلو بدالتسا ندع) نظاملا عدادا( BIOS تحديثب يوصى

.تريوبكملا يلغشت عادةا.1

.dell.com/support لىا اذهب.2

.سالرا قفو انقرو يعةسرلا الخدمة دكو وأ الخدمة مزر دخلأ.3

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

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

.بك الخاص تريوبكملل تجنلما ئةف قفو فانقر الخدمة، مزر قعمو تحديد يعطتست لإ نتك ذاا.4

.القائمة من تجنلما عنو ترخا.5

.بك الخاص تريوبكملل تجنلما دعم صفحة هرظتسو تر،يوبكملا ازطر حدد.6

".الكل ضعر" View All Drivers قفو انقرو" يلغشتلا امجبر على لالحصو" Get drivers قفو انقر.7

".يلاتنزتلاو يلغشتلا امجبر" Drivers and Downloads صفحة تحفت

.BIOS حدد ،)يلغشتلا نظام( Operating System سدلةنلما القائمة سفلأ ،)يلاتنزتلاو يلغشتلا امجبر( Drivers and Downloads شاشة في.8

.ملف يلنزت قفو انقرو BIOS من ملف حدثأ حدد.9

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

.نالأ يلنزتلا قفو انقر ثم; دناهأ يلنزتلا بسلوأ تحديد يرجى نافذةلا في المفضل يلنزتلا بسلوأ حدد.10

.الملف يلنزت نافذة هرظت

.لديك تريوبكملا على الملف لحفظ حفظ قفو انقر.11

.تريوبكملا على المحدث BIOS بطض يتبثتل يلغشت قفو انقر.12

.شاشةلا على ضحةالمو شاداترالإ بعتا

بطضلاو نظاملا ورمر كلمة
.تريوبكملا ينمتأل بطضلا ورمر كلمةو نظاملا ورمر كلمة شاءنا نككيم

صفالوورالمر كلمة عنو

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

.تريوبكملبا الخاصةو فيها يريغت حداثاو BIOS بطض لىا لصوللو هالدخاا يكلع يجب التي ورالمر كلمةبطضلا ورمر كلمة
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.تريوبكملا على دةجوالمو ياناتبلل مانالأ من يسيئر ىتوسم ورالمر كلمة اتيزم فرتو: يهبنت

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

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

بطضلل ورمر كلمةو نظاملل ورمر كلمة ينيعت

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

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

.يدهتملا عادةا وأ يلغشتلا بدء بعد رالفو على F2 على اضغط نظام،لا عدادا لىا لللدخو

.Enter على اضغطو نظاملا حماية حدد ،نظاملا عدادا وأ نظاملل BIOS شاشة في.1

.نظاملا ينمتأ شاشة هرظت

.مقفلة يرغ ورالمر كلمة حالة نأ كدتأ نظاملا ينمتأ شاشةلا في.2

.Tab وأ Enter على اضغطو نظام،لا ورمر كلمة دخلأو نظام،لا ورمر كلمة حدد.3

:نظاملا ورمر كلمة ينيعتل يةلتالا شاداترالإ تخدمسا

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

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

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

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

.بها بةلالمطا ندع نظاملا ورمر كلمة دخالا عدأ

.افقمو قفو انقرو اًبقسم دخلتهاأ التي نظاملا ورمر كلمة تبكا.4

.Tab وأ Enter على اضغطو نظاملا ورمر كلمة تبكا ،بطضلا ورمر كلمة حدد.5

.بطضلا ورمر كلمة تابةك عادةبا سالةر بكلتطا

.افقمو قفو انقرو اًبقسم دخلتهاأ التي بطضلا ورمر كلمة تبكا.6

.اتيريغتلا بحفظ بكلتطا سالةر هرظتسو Esc على اضغط.7

.اتيريغتلا لحفظ Y على اضغط.8

.يدهتملا عادةبا تريوبكملا ميقو

حالي عدادا وأ/و نظام ورمر كلمة يريغت وأ حذف

 ورمر كلمة وأ حالي نظام يريغت وأ حذف نككيم لإ. عدادالإ ورمر كلمة وأ/و الحالي نظاملا يريغت وأ حذف محاولة بلق) نظاملا بطض في (نةّممؤ يرغ )ورالمر كلمة حالة( Password Status نأ كدتأ
.نةّممؤ )ورالمر كلمة حالة( Password Status كانت ذاا ما حالة في بطضلا

.ةباشرم يدهتملا عادةا وأ يلغشتلا بعد F2 على اضغط نظام،لا عدادا لىا لللدخو

.Enter على اضغطو نظاملا حماية حدد ،نظاملا عدادا شاشة وأ نظاملل BIOS في.1

.نظاملا ينمتأ شاشةلا ضعر يتم

.نةّممؤ يرغ ورالمر كلمة حالة نأ كدتأ نظاملا ينمتأ شاشةلا في.2

.Tab وأ Enter على اضغطو يةلالحا نظاملا ورمر كلمة حذف وأ تعديلب وقم, نظاملا ورمر كلمة حدد.3

.Tab وأ Enter على اضغطو يةلالحا نظاملا ورمر كلمة حذف وأ تعديلب وقم نظاملا ورمر كلمة حدد.4

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

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

.يدهتملا عادةبا تريوبكملا ميقو
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4
يةنفلا اصفاتالمو

:في تريوبكملا ئةيته لحو ماتالمعلو من يدلمز. نطقةلما سبح وضالعر تلفتخ قد: ملاحظة

•Windows 10، لحو→  نظاملا→  عداداتالإ→   ابدأ قفو انقر.

•Windows 8.1 وWindows 8، ابدأقفو نقرأ  →Start تريوبكملا ماتمعلو→  ةجهزالأو تريوبكملا→  تريوبكملا عداداتا.

•Windows 7، خصائص حدد ثم ،تريوبكملا جهاز قفو يمنالأ سالماو ربز انقر ، ابدأ قفو انقر.

 

نظاملا اصفاتمو

اصفاتالموةيزلما

)سادسلا يللجا( Intel Core i3/ i5 seriesالمعالج عنو

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

IntelSunrise point H110 ائحشر عةمجمو

ةالذاكر اصفاتمو

اصفاتالموةيزلما

اتنوقلا نائيث DDR3L 1600 ينتكو ،ECC بلا ياطيتحا يرغةالذاكر عنو

جابايتيج 8و جابايتيج 4ةالذاكر سعة

اًيلخدا ليهماا لصوالو يمكن DDR3L SODIMM يلصتو خذامأةالذاكر صلاتمو

جابايتيج 4ةالذاكر سعةل دنىالأ الحد

جابايتيج 16ةالذاكر سعةل قصىالأ الحد
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يديوفلا اصفاتمو

اصفاتالموةيزلما

)مدمجة (يديوفلا تحكم حدةو
•Integrated Intel HD Graphics 530

•Optional dGPU AMD Radeon R7 A360 نفصلةم (يةيارتخا(

Video Memoryماتسولر كةترشلما ةالذاكر Intel ةذاكرو ح،ضوالو يةلعا DDR3 2 لـ جابايتيج AMD dgpu

HDMI 1.4 جخر ،1.2 شاشةلا نفذميةجالخار شاشةلا دعم

تالصو اصفاتمو

اصفاتالموةيزلما

Waves MaxxVoice Pro مع Intel High Definition Audio تصوتحكملا حدةو

)ناةق لكل اتو 4 سطتوبم (يمنالأو سريالأ تالصو بركم عةمجمو في موأ 4 ديةفر تصو اتبركمتالصو بركم

ناةق لكل موأ 4 ندع اتو 7.6 حتىداخلي تصو بركم مضخم

نائيثلا قميالر وفونيكرلماالداخلي وفونيكرلما دعم

يحتالمفا حةلو سائطو في تحكملا يحتمفاو نامج،برلا ائمقوو ت،الصو خفض/فعر رارزأتالصو في تحكملا ناصرع

 لىا ضافةبالإ تالصو ىتوسم في تحكملا بطض. فقدانه وأ سمعلبا رالضر لحاقا لىا سأالر سماعات وأ ذنالأ سماعات من ائدالز تالصو ضغط دييؤ قد: تحذير
 دييؤ قد. تالصو ضغط ىتوسم يادةز تاليلباو س،أالر سماعات وأ ذنالأ سامعات جخر جهد يادةز لىا دييؤ قد سطوالأ المكان بخلاف عداداتالإ لىا نازالمو
نامجبرلاو ن،ازالمو نامجبرو يل،غشتلا نظام ثلم (نعةصلما كةشرلا اسطةبو المحددة تلك بخلاف سأالر سماعات وأ ذنالأ سماعات جخر على ةثرالمؤ املالعو تخدامسا  
 سماعات تخدامسا دييؤ قد. تالصو ضغط ىتوسم يادةز تاليلباو س،أالر ساماعات وأ ذنالأ سماعات جخر جهد يادةز لىا) ذلك يرغو يل،غشتلا نامجبرو ثابت،لا
.تالصو ضغط ىتوسم تفاعار لىا نعةصلما كةشرلا بلق من المحددة تلك بخلاف سأالر سماعات وأ ذنالأ

الإتصال اصفاتمو

اصفاتالموامجبرلا

ث/جابتيم 10/100/1000 عةسرب Intel RJ-45 Ethernetبكةشلا مهايئ

اللاسلكي الإتصال
M.2 2230 بطاقة•

 مع) Intel Wireless 8260 M.2 PCIe WLAN (802.11n/ac بطاقة (ظائفالو تعددةم M.2 بطاقة•
Bluetooth(

بطاقاتلا اصفاتمو

اصفاتالموةيزلما

M.2 تحاتف
1 بسقم A M.2-احدو D3 2230 تاحفم•
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شاشةلا اصفاتمو

اصفاتالموةيزلما

صةبو FHD 21.5عنولا

x 1080 1920للدقة قصىالأ الحد

تزهر 60تحديثلا معدل

عسطولا خفض/فعر رارزأعسطولا

سيأر 178/فقيأ 178يلغشتلا يةاوز

مم 0.2475سلكبلا حداتو ينب سافةلما

شاشةلا على تحكملا ناصرعتحكملا ناصرع

اصقرالأ كاتمحر اصفاتمو

اصفاتالموةيزلما

جابايتيج 500 سعة صةبو 2.5 مقاس SATA اصقرأ كمحرتةبثالا اصقرالأ كمحر

DVD+/- RW SATA اصقرأ كمحر وأ DVD-ROM SATA اصقرأ كمحر)ييارتخا (يةئالضو اصقرالأ كمحر

صلالموو نفذلما اصفاتمو

اصفاتالموةيزلما

Audio
بالخلف احدو جخر صلمو•

بالجانب عام سأر سماعة نفذم•

احدو RJ-45 صلموبكةشلا مهايئ

USB 2.0 )0/2)خلفي/ماميأ

USB 3.0 )2/2)خلفي/ماميأ

 دعم مع USB نفذم
PowerShare

USB 3.0) بينجا(1

يديوفلا
1.2 شاشةلا نفذم•

HDMI 1.4 جخر•

1 في 4 تحةفسائطالو بطاقة ئقار
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الطاقة اصفاتمو

اصفاتالموةيزلما

 لـ اتو PSU 155 حدةو
UMA

dGPU 200 اتو

تزهر 63 — تزهر 47ددترلا

ددترم يارت لتفو 264 لىا ددترم يارت لتفو 90هربيكلا هدلجا

دخالالإ يارت
)نخفضم ددترم يارت نطاق ( يربمأ 2.6 قصىأ حد•

)تفعمر ددترم يارت نطاق ( يربمأ 1.3 قصىأ حد•

)ييارتخا (ايرمالكا اصفاتمو

اصفاتالموةيزلما

سلكبجايم 1.0رةالصو دقة

 )سلكب HD (720يديوفلا دقة

جةدر 74يةالقطر ضالعر يةاوز

الحامل اصفاتمو

اصفاتالموةيزلما

جةدر 30 لىا جةدر- 5 منمائل

المادية اصفاتالمو

اصفاتالموةيزلما

)صةبو 20.78 (مم 527.8ضالعر

)صةبو 14.29 (مم 363.0تفاعالار

:العمق

)صةبو 2.42 (مم 61.5لمس نبدو

)صةبو 2.42 (مم 61.5اللمس

:زنالو

)طلر 18.74 (حامل مع جمك 8.5لمس نبدو

)طلر 22.71 (حامل مع جمك 10.3اللمس
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.نعةصلما كةشرلا في عنوتلاو بالمطلو ينتكولا سبح تريوبكملا زنو تلفيخ قد: ملاحظة

يةئيبلا اصفاتالمو

اصفاتالموةارالحر جةدر

)نهايتهرف° 95 لىا نهايتهرف° 50 (يةئوم° 35 لىا يةئوم° 0يلغشتلا ندع

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

اصفاتالمو)قصىالأ الحد (يةبسنلا بةطوالر

)تكاثف بلا% (80 لىا %20يلغشتلا ندع

)تكاثف بلا% (80 لىا %20ينتخزلا

اصفاتالموازتزهللا قصىالأ الحد

تزهر 350 لىا 5 ندع GRMS 0.26يلغشتلا ندع

تزهر 500 لىا 5 ندع GRMS 2.2ينتخزلا

اصفاتالموللاصطدام قصىالأ الحد

G 40يلغشتلا ندع

G 45ينتخزلا

اصفاتالمو)قصىالأ الحد (تفاعالار

)قدم 16404 لىا قدم 0 (م 5000 لىا م 0يلغشتلا ندع

)قدم 16404 لىا قدم 0 (م 5000 لىا م 0يلغشتلا عدم حالة في

ANSI/ISA-S71.04-1985 في محدد هو كما قلأ وأ G2العالقة ساخوالأ ىتوسم
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5
Dell كةشرب الإتصال
.Dell تجنم يبتك وأ رةالفاتو وأ شحنلا يصالا وأ بك الخاصة اءشرلا رةفاتو على الإتصال ماتمعلو على رثوعلا نككيمف نت،ترنبالإ شطن اتصال لديك يكن لم ذاا: ملاحظة

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

.Dell.com/support لىا اذهب.1

.الدعم ئةف حدد.2

.الصفحة سفلأ )نطقةم/دولة يارتخا( سدلةنلما القائمة في تكقطنم وأ تكلدو من تحقق.3

.ياجاتكتحلإ اًفقو الدعم باطتار وأ الملائمة الخدمة حدد.4
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