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والتحذيرات والتنبيهات المالحظات

.بك الخاص المنتج من استفادة أقصى تحقيق على تساعدك هامة معلومات إلى" مالحظة" كلمة تشير :مالحظة

.المشكلة تجنب بكيفية وتُعلمك للبيانات فقد أو باألجهزة تلف حدوث احتمال إلى" تنبيه" كلمة تشير :تنبيه

.الوفاة أو شخصية إصابة وقوع أو بالممتلكات تلف حدوث احتمال إلى" تحذير" كلمة تشير :تحذير
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بك الخاص الكمبيوتر جهاز إعداد
الخطوات

.والماوس المفاتيح لوحة توصيل.1

.السلكية بشبكة اتصل أو كابل باستخدام بشبكتك االتصال.2

.منفصل بشكل شراؤها ويلزم اختيارية الالسلكية الشبكة بطاقة :مالحظة
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.الشاشة توصيل.3

ببطاقة الشاشة بتوصيل قم. للكمبيوتر الخلفية اللوحة في الموجودين والشاشة HDMI منفذي تغطية تتم فإنه منفصلة، رسومات بطاقة مع الكمبيوتر شراء طلبت إذا :مالحظة
.المنفصلة الرسومات

.التيار كابل توصيل.4

بك الخاص الكمبيوتر جهاز إعداد6



.التشغيل زر على الضغط.5
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:Windows إعداد عملية إلتمام الشاشة على تظهر التي اإلرشادات اتبع.6

a.بشبكة اتصل.

b.حساب إلى الدخول بتسجيل قم Microsoft جديد حساب إنشاء أو.

بك الخاص الكمبيوتر جهاز إعداد8



.Dell تطبيقات موقع حدد.7

 Dell تطبيقات موقع تحديد. 1 جدول

الوظائفاأليقونات

بك الخاص الكمبيوتر جهاز بتسجيل قم

Dell من والدعم المساعدة

SupportAssist  —بك الخاص الكمبيوتر جهاز وتحديث فحص
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الهيكل
.FN السريع التشغيل مفاتيح مجموعات يوضح كما والموصالت، المنافذ جانب إلى للهيكل متعددة مناظر الفصل هذا يوضح

أمامي منظر

القياسية اإلخراج/اإلدخال تهيئة باستخدام أمامي منظر. 1 شكل

التشخيصات مؤشر/التشغيل زر.1
الثابتة األقراص محرك بنشاط الخاص LED مصباح.2
مم 3.5 مقاس ميكروفون/استيريو رأس سماعة.3
A النوع من USB 2.0 منافذ من 4.2
)اختياري( CAC قارئ/الضوئية األقراص محرك.5
PowerShare بميزة مزود ،)الثانية في جيجابت 10 بمعدل( الثاني الجيل من C النوع من USB 3.2 منفذ.6
PowerShare بميزة مزود ،)الثانية في جيجابت 5 بمعدل( األول الجيل من A النوع من USB 3.2 منفذ.7
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المتقدمة اإلخراج/اإلدخال تهيئة باستخدام أمامي منظر. 2 شكل

التشخيصات مؤشر/التشغيل زر.1
الثابتة األقراص محرك بنشاط الخاص LED مصباح.2
مم 3.5 مقاس ميكروفون/استيريو رأس سماعة.3
)الثانية في جيجابت 5 بمعدل( األول الجيل من A النوع من USB 3.2 منفذ.4
)الثانية في جيجابت 10 بمعدل( الثاني الجيل من A النوع من USB 3.2 منفذ.5
)اختياري( CAC قارئ/الضوئية األقراص محرك.6
الوسائط بطاقة قارئ.7
PowerShare بميزة مزود ،)الثانية في جيجابت 10 بمعدل( الثاني الجيل من C النوع من USB 3.2 منفذ.8
PowerShare بميزة مزود ،)الثانية في جيجابت 10 بمعدل( الثاني الجيل من A النوع من USB 3.2 منفذ.9
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خلفي منظر

القفل حلقه.2الكابل غطاء فتحة.1
)المفاتيح لوحة( PS/2 منفذ.DisplayPort 1.44 منافذ من 3.2

الذكي التشغيل ميزة يدعمان A النوع من USB 2.0 منافذ من 6.2)الماوس( PS/2 منفذ.5
)الثانية في جيجابت 5 بمعدل( األول الجيل من A النوع من USB 3.2 منافذ من 8.2)الثانية في جيجابت 10 بمعدل( الثاني الجيل من A النوع من USB 3.2 منافذ من 7.2

الكابل خطاف فتحة.10الخط خرج يدعم المهام متعدد خط دخل صوت منفذ.9
بالتيار التزويد وحدة مفصلة تحرير مزالج.12)نائب عنصر( PCIe توسيع فتحات.11
التيار منفذ.14بالتيار التزويد وحدة تحرير مزالج.13
إيثرنت منفذ.16بالتيار التزويد لوحدة) BIST( المدمج الذاتي لالختبار LED مصباح.15
اللولبي األمان مسمار.18االختيارية C النوع من ،HDMIو DPو VGA لمنافذ الفرعية للوحات نائب عنصر.17
الغطاء تحرير مزالج.Kensington20 كابل قفل.19

الهيكل12



Precision 3640 Tower مواصفات

والوزن األبعاد
 والوزن األبعاد. 2 جدول

القيمالوصف

)مم 335.0( بوصة 13.19االرتفاع

)مم 176.6( بوصات 6.95العرض

)مم 345.0( بوصة 13.58العمق

)كجم 10.6( رطالً 23.37)بالتقريب( الوزن

.التصنيع عملية في والتنوع المطلوبة المواصفات حسب لديك الكمبيوتر جهاز وزن يختلف :مالحظة

المعالجات
تكفل وهي. العالمي المستوى على ومزامنتها النقل عمليات توافر مدى لمعرفة إدارتها تتم التي المعممة Dell منتجات من فرعية مجموعة هي العالمي المعيار ذات المنتجات :مالحظة
تتيح أنها كما. التكاليف تقليل وبالتالي العالم، أنحاء جميع في إدارتها تتم التي التهييئات عدد بتقليل للعمالء يسمح الذي األمر. العالمي الصعيد على للشراء نفسه األساسي النظام توافر

.العالم مستوى على للمنتجات محددة تهييئات تثبيت خالل من العالمية المعلومات تقنية معايير تطبيق إمكانية للشركات

Device Guard (DG) وCredential Guard (CG) التشغيل نظام في فقط متوفرتان جديدتان أمان ميزتا Windows Enterprise من مجموعة عن عبارة الجهاز حماية. اليوم
األمان" االعتماد بيانات حماية" تستخدم. فقط بها الموثوق التطبيقات تشغيل يمكنه بحيث الجهاز تأمين إلى ذلك يؤدي معًا، تهيئتهما عند. بالمؤسسات المرتبطة والبرامج األجهزة أمان ميزات
إلى به المصرح غير الوصول يؤدي قد. إليها الوصول االمتيازات على الحاصلة النظام لبرامج فقط يمكن بحيث) االعتماد بيانات( السرية البيانات لعزل االفتراضية المحاكاة إلى المستند
NT LAN Manager مرور كلمة تجزئة وحدات منح تذاكر حماية طريق عن الهجمات هذه" االعتماد بيانات حماية" ميزة تمنع. االعتماد بيانات سرقة هجمات إلى السرية البيانات هذه

(NTLM) بها الخاص والبروتوكول.

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

 المعالجات. 3 جدول

القدرةالمعالجات
الكهربائية
بالوات

خيوط عددالمراكز عدد
المعالجة

المدمجة الرسومات بطاقاتكاش ذاكرةالسرعة

العاشر، الجيل Intel Core i3-10100 معالجات
DDR4 2666 ذاكرة

4.3 إلى جيجاهرتز 483.6وات 65
جيجاهرتز

Intel UHD Graphics 630ميجابايت 6

العاشر، الجيل Intel Core i5-10500 معالجات
DDR4 2666 ذاكرة

4.5 إلى جيجاهرتز 6123.1وات 65
جيجاهرتز

Intel UHD Graphics 630ميجابايت 12

العاشر، الجيل Intel Core i5-10600 معالجات
DDR4 2666 ذاكرة

4.8 إلى جيجاهرتز 6123.3وات 65
جيجاهرتز

Intel UHD Graphics 630ميجابايت 12

العاشر، الجيل Intel Core i5-10600K معالجات
DDR4 2666 ذاكرة

4.8 إلى جيجاهرتز 6124.1وات 125
جيجاهرتز

Intel UHD Graphics 630ميجابايت 12

العاشر، الجيل Intel Core i7-10700 معالجات
DDR4 2933 ذاكرة

4.8 إلى جيجاهرتز 8162.9وات 65
جيجاهرتز

16
ميجابايت

Intel UHD Graphics 630

العاشر، الجيل Intel Core i7-10700K معالجات
DDR4 2933 ذاكرة

5.1 إلى جيجاهرتز 8163.8وات 125
جيجاهرتز

16
ميجابايت

Intel UHD Graphics 630
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)يتبع( المعالجات. 3 جدول

القدرةالمعالجات
الكهربائية
بالوات

خيوط عددالمراكز عدد
المعالجة

المدمجة الرسومات بطاقاتكاش ذاكرةالسرعة

العاشر، الجيل Intel Core i9-10900 معالجات
DDR4 2933 ذاكرة

5.2 إلى جيجاهرتز 10202.8وات 65
جيجاهرتز

20
ميجابايت

Intel UHD Graphics 630

العاشر، الجيل Intel Core i9-10900K معالجات
DDR4 2933 ذاكرة

5.3 إلى جيجاهرتز 10203.7وات 125
جيجاهرتز

20
ميجابايت

Intel UHD Graphics 630

العاشر، الجيل Intel Xeon W-1250 معالجات
DDR4 2666 ذاكرة

4.7 إلى جيجاهرتز 6123.3وات 80
جيجاهرتز

Intel UHD Graphicsميجابايت 12
P630

العاشر، الجيل Intel Xeon W-1250P معالجات
DDR4 2666 ذاكرة

4.8 إلى جيجاهرتز 6124.1وات 125
جيجاهرتز

Intel UHD Graphicsميجابايت 12
P630

10thمعالجات Intel Xeon W-1270 العاشر، الجيل
DDR4 2933 ذاكرة

5.0 إلى جيجاهرتز 8163.4وات 80
جيجاهرتز

16
ميجابايت

Intel UHD Graphics
P630

10thمعالجات Intel Xeon W-1270P الجيل
DDR4 2933 ذاكرة العاشر،

5.1 إلى جيجاهرتز 8163.8وات 125
جيجاهرتز

16
ميجابايت

Intel UHD Graphics
P630

10thمعالجات Intel Xeon W-1290 الجيل
DDR4 2933 ذاكرة العاشر،

5.2 إلى جيجاهرتز 10203.2وات 80
جيجاهرتز

20
ميجابايت

Intel UHD Graphics
P630

10thمعالجات Intel Xeon W-1290P الجيل
DDR4 2933 ذاكرة العاشر،

5.3 إلى جيجاهرتز 10203.7وات 125
جيجاهرتز

20
ميجابايت

Intel UHD Graphics
P630

:مالحظة

.للذاكرة ميجاهرتز 2666 إلى تصل تشغيل سرعة P 1250 و Xeon 1250 و i5 و Intel Core i3 تدعم●

.للذاكرة ميجاهرتز 2933 إلى تصل تشغيل سرعة P 1290 و 1290 و P 1270 و Xeon 1270 و i9 و Intel Core i7 تدعم●

الشرائح مجموعة
 الشرائح مجموعة. 4 جدول

القيمالوصف

Comet Lake PCH-H W480الشرائح مجموعة

Xeonو Intel Comet Lake Core i3/i5/i7/i9 مركزية معالجة وحدةالمعالج

بت DRAM64 ناقل عرض

3.0 الجيل إلى يصل ماPCIe ناقل

التشغيل نظام
:التالية التشغيل أنظمة Precision 3640 Tower يدعم

●Windows 11 Home، بت 64 إصدار
●Windows 11 Pro، بت 64 إصدار
●Windows 11 Pro National Academic، بت 64 إصدار
●Windows 11 Pro بت 64 إصدار العمل، لمحطات
●Windows 10 Home، بت 64 إصدار
●Windows 10 Pro، بت 64 إصدار
●Windows 10 Pro National Academic، بت 64 إصدار
* بت 64 إصدار ،Windows 10 Enterprise التشغيل نظام●
بت 64 إصدار ،Windows 10 Pro for Workstation التشغيل نظام●
●RHEL 8.4

Precision 3640 Tower مواصفات14



●Ubuntu 20.04 LTS، بت 64 إصدار
●Neokylin 10

.Xeon W فئة المركزية المعالجة بوحدات المزودة األنظمة على فقط مدعوم" أنه تعني(*):  النجمية العالمة :مالحظة

الذاكرة
 الذاكرة مواصفات. 5 جدول

القيمالوصف

DIMM فتحات أربعالفتحات

تصحيح بنظام تعمل ال ذاكرة أو األخطاء تصحيح بنظام تعمل DDR4 DRAM ذاكرةالنوع
)ECC( األخطاء

ميجاهرتز 2933 أو ميجاهرتز 2666السرعة

أو Xeon 1270 أو i9 أو Intel Core i7 لمعالجات ميجاهرتز 2933 :مالحظة
1270P 1290 أو 1290 أوP.

جيجابايت 128الذاكرة لسعة األقصى الحد

جيجابايت 8الذاكرة لسعة األدنى الحد

جيجابايت 32و جيجابايت، 16و جيجابايت، 8و جيجابايت، 4●فتحة لكل الذاكرة سعة

ميجاهرتز 2933 أو ECC أو UDIMM أو جيجابايت 32×  4: جيجابايت 128●:المدعمة التكوينات
المعالج حسب ميجاهرتز 2666 أو

ECC أو UDIMM أو جيجابايت 16×  4 أو جيجابايت 32×  2: جيجابايت 64●
المعالج حسب ميجاهرتز 2666 أو ميجاهرتز 2933 أو

أو جيجابايت 32×  1 أو جيجابايت 8×  4 أو جيجابايت 16×  2: جيجابايت 32●
UDIMM أو ECC المعالج حسب ميجاهرتز 2666 أو ميجاهرتز 2933 أو

أو ECC أو UDIMM أو جيجابايت 16×  1 أو جيجابايت 8×  2: جيجابايت 16●
المعالج حسب ميجاهرتز 2666 أو ميجاهرتز 2933

أو ECC أو UDIMM أو جيجابايت 4×  2 أو جيجابايت 8×  1: جيجابايت 8●
المعالج حسب ميجاهرتز 2666 أو ميجاهرتز 2933

2933 أو ECC غير أو UDIMM أو جيجابايت 32×  4: جيجابايت 128●
المعالج حسب ميجاهرتز 2666 أو ميجاهرتز

غير أو UDIMM أو جيجابايت 16×  4 أو جيجابايت 32×  2: جيجابايت 64●
ECC المعالج حسب ميجاهرتز 2666 أو ميجاهرتز 2933 أو

أو جيجابايت 16×  2 أو جيجابايت 32×  1 أو جيجابايت 8×  4: جيجابايت 32●
UDIMM غير أو ECC المعالج حسب ميجاهرتز 2666 أو ميجاهرتز 2933 أو

غير أو ، UDIMM أو ، جيجابايت 8×  2 و ، جيجابايت 4×  4: جيجابايت 16●
ECC ، المعالج حسب ميجاهرتز 2666 أو ، ميجاهرتز 2933 و

ECC غير أو UDIMM أو جيجابايت 4×  2 أو جيجابايت 8×  1: جيجابايت 8●
المعالج حسب ميجاهرتز 2666 أو ميجاهرتز 2933 أو

:مالحظة

تصل تشغيل سرعة P 1250 و Xeon 1250 و i5 و Intel Core i3 تدعم●
.للذاكرة ميجاهرتز 2666 إلى

1290 و 1290 و P 1270 و Xeon 1270 و i9 و Intel Core i7 تدعم●
P للذاكرة ميجاهرتز 2933 إلى تصل تشغيل سرعة.

في انخفاض أي لمنع متعددة DIMM وحدات ذات الذاكرة بخيار يوصى :مالحظة
أكثر أو 2 اختيار في ففكر ، مدمجة رسومات الكمبيوتر تكوين تضمن إذا. األداء
.DIMM وحدات من
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والموصالت المنافذ
 والموصالت المنافذ. 6 جدول

القيمالوصف

واحد RJ-45 شبكة موصلالشبكة

)PSU( الهيكل بتحديد األمامية اإلخراج/اإلدخال وحدة عروض ترتبط :مالحظةاألمامي USB منفذ
عرضين على Precision 3640 Tower الطراز يشتمل. المنطقة حسب وتختلف
والمتقدمة القياسية األمامية اإلخراج/اإلدخال وحدة: األمامية اإلخراج/إلدخال لوحدة

:قياسية أمامية إخراج/إدخال بوحدة USB منافذ

A النوع من USB 2.0 منفذا●
PowerShare بميزة مزود األول، الجيل من A النوع من واحد USB 3.2 منفذ●
PowerShare بميزة مزود الثاني، الجيل من C النوع من واحد USB 3.2 منفذ●

:متقدمة أمامية إخراج/إدخال بوحدة USB منافذ

األول الجيل من A النوع من واحد USB 3.2 منفذ●
الثاني الجيل من A النوع من واحد USB 3.2 منفذ●
PowerShare بميزة مزود الثاني، الجيل من A النوع من واحد USB 3.2 منفذ●
PowerShare بميزة مزود الثاني، الجيل من C النوع من واحد USB 3.2 منفذ●

S3 حالة في النظام يكون عندما فقط الطاقة PowerShare ميزة توفر :مالحظة
.مدعومتين غير) التشغيل إيقاف أو اإلسبات( S4/S5 السكون حالتا). االستعداد(

)SmartPower بتقنية مزودان( A النوع من USB 2.0 منفذا●خلفي USB منفذ
الثاني الجيل من A النوع من USB 3.2 منفذا●
األول الجيل من A النوع من USB 3.2 منفذا●

)أمامي( مم 3.5 مقاس رأس سماعة مقبس●الصوت
)خلفي( الخط خرج يدعم المهام متعدد واحد خط دخل صوت منفذ●

أمامية إخراج/إدخال وحدة تهيئة مع مضمن SD وسائط بطاقة قارئ :مالحظةالذاكرة بطاقة قارئ
.متقدمة

واحدة مرة الكتابة ودعم USB 3.0 واجهة مع ناحيتين من البطاقات دفع يدعم نوع من
).WORM( المتعددة والقراءة

DisplayPort 1.4 منفذا●الفيديو
مع C النوع من USB أو DP1.4 أو HDMI 2.0 أو VGA( اختياري واحد منفذ●

)البديل DP وضع

)والماوس المفاتيح للوحة قديمان( PS2 منفذاتسلسلي

داخلية

الثالث الجيل من االرتفاع كاملة واحدة PCIe x16 فتحة●التوسيع
الثالث الجيل من االرتفاع كاملة واحدة PCIe فتحة●
الثالث الجيل من االرتفاع كاملة واحدة PCIe x4 فتحة●

M.2●فتحة M.2 2230 PCIe x1 ،بمفتاح مزودة واحدة E لبطاقة WiFi وBluetooth
بذاكرة مزود أقراص لمحرك M بمفتاح مزودة واحدة، M.2 2280 PCIe x4 فتحة●

صلبة مكونات من مصنوعة
لمحرك M بمفتاح مزودة واحدة، SATA وفتحة M.2 2280 PCIe x4 فتحة●

صلبة مكونات من مصنوعة بذاكرة مزود أقراص
مقالة راجع ،M.2 بطاقات من المختلفة األنواع ميزات حول المزيد لمعرفة :مالحظة
/https://www.dell.com/support/article على المعارف قاعدة

sln301626/.
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االتصاالت

WLAN وحدة

 الالسلكية الوحدة مواصفات. 7 جدول

القيمالوصف

لإلرسال هوائيين تدعم ،Intel Wi-Fi 6 AX201 اتصال بطاقةQualcomm QCA61x4A - DW1820الطراز رقم
تقنية مع 802.11ax بمعيار ،)2x2( لالستقبال وهوائيين

Bluetooth 5.1

الثانية في ميجابت 2400الثانية في ميجابت 867البيانات نقل معدل

جيجاهرتز 5/جيجاهرتز 2.4جيجاهرتز 5/جيجاهرتز 2.4المدعومة التردد نطاقات

WiFi 802.11a/b/g●الالسلكي االتصال معايير
●Wi-Fi 4 - WiFi 802.11n
●Wi-Fi 5 - WiFi 802.11ac

●WiFi 802.11a/b/g
●Wi-Fi 4 - WiFi 802.11n
●Wi-Fi 5 - WiFi 802.11ac
●Wi-Fi 6 (WiFi 802.11ax)

بت 128/بت 64 إصدار WEP●التشفير
●AES-CCMP
●TKIP

●WEP بت 128/بت 64 إصدار
●AES-CCMP
●TKIP

BluetoothBluetooth 4.2Bluetooth 5.1

إيثرنت شبكة
 إيثرنت شبكة مواصفات. 8 جدول

القيمالوصف

Intel WGI219LMالطراز رقم

الثانية في ميجابت 10/100/1000البيانات نقل معدل

Audio
 الصوت مواصفات. 9 جدول

القيمالوصف

عالمي نوعالنوع

Realtek ALC3246التحكم وحدة

High Definition الدقة عالي صوتالداخلية الوصلة

)أمامي( مم 3.5 مقاس عالمي رأس سماعة مقبس●الخارجية الوصلة
الخط خرج يدعم المهام متعدد خط دخل صوت منفذ●
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التخزين

األساسية التخزين وحدة
الطراز يدعم كما×. 3 إلى تصل بسرعة بوصات 3.5 مقاس ثابتة أقراص محرك أو× 4 إلى تصل بسرعة بوصة 2.5 مقاس ثابتة أقراص محرك Precision 3640 الطراز يدعم

Precision 3640 صلبة مكونات من مصنوعة بذاكرة مزودة أقراص محركات )SSD (نوع من M.2 NVMe 3 إلى تصل بسرعة) .×بسرعة x2 فتحات عبر M.2 2280 في
)Dell من السرعة الفائق األقراص محرك عبر× 1و األم اللوحة

:منها مجموعة أية أو التالية التخزين تهيئات إحدى بك الخاص الكمبيوتر يدعم

أو SATA نوع من بوصة 2.5 مقاس× 4 بسرعة ثابتة أقراص محرك●
SATA نوع من بوصات 3.5 مقاس× 3 بسرعة ثابتة أقراص محرك●
)50 أو 40 الفئة× (2 بسرعة M.2 2280 NVMe صلبة مكونات من مصنوعة بذاكرة مزود أقراص ومحرك●

).Dell من السرعة فائق أقراص محرك( PCIe SSD M.2 موزع ببطاقة NVMe 2280 نوع من SSD أقراص محرك :مالحظة

:الكمبيوتر أجهزة يخص فيما. التخزين وحدات تهيئة حسب للكمبيوتر الرئيسي األقراص محرك يختلف

الرئيسي األقراص محرك هو M.2 أقراص محرك يكون ،M.2 أقراص محرك باستخدام●
الرئيسي األقراص محرك هو بوصات 3.5/بوصة 2.5 مقاس الثابتة األقراص محرك يكون ،M.2 أقراص محرك بدون●

 الرئيسية التخزين وحدة مواصفات. 10 جدول

السعةالواجهة نوعالتخزين نوع

SATA نوع من أقراص محركالدقيقة في لفة 5400 سرعة بمعدل ثابتة، أقراص محرك بوصات 2.5 مقاس
AHCI، 6 إلى يصل بيانات نقل بمعدل
الثانية في جيجابت

تيرابايت 2 حتى

SATA نوع من أقراص محركالدقيقة في لفة 7200 سرعة بمعدل ثابتة، أقراص محرك بوصات 2.5 مقاس
AHCI، 6 إلى يصل بيانات نقل بمعدل
الثانية في جيجابت

تيرابايت 1 إلى يصل ما

SATA نوع من أقراص محركالدقيقة في لفة 5400 سرعة بمعدل ثابتة، أقراص محرك بوصات 3.5 مقاس
AHCI، 6 إلى يصل بيانات نقل بمعدل
الثانية في جيجابت

تيرابايت 4

SATA نوع من أقراص محركالدقيقة في لفة 7200 سرعة بمعدل ثابتة، أقراص محرك بوصات 3.5 مقاس
AHCI، 6 إلى يصل بيانات نقل بمعدل
الثانية في جيجابت

تيرابايت 2 حتى

SATA نوع من أقراص محركالدقيقة في لفة 7200 سرعة بمعدل ثابتة، أقراص محرك بوصات 3.5 مقاس
AHCI، 6 إلى يصل بيانات نقل بمعدل
الثانية في جيجابت

ميجابايت 8 إلى يصل ما

بمعيار الذاتي التشفير ميزة يدعم الدقيقة، في لفة 7200 بمعدل ثابتة، أقراص محرك بوصات 2.5 مقاس
FIPS

SATA نوع من أقراص محرك
AHCI، 6 إلى يصل بيانات نقل بمعدل
الثانية في جيجابت

جيجابايت 500 سعة

PCIe x4 يدعم ،M.2 2280 نوع من صلبة مكونات من مصنوعة بذاكرة مزود أقراص محرك
NVMe 40 الفئة الثالث، الجيل من

NVMe 3.0 PCIe x4تيرابايت 2 حتى

PCIe x4 يدعم ،M.2 2280 نوع من صلبة مكونات من مصنوعة بذاكرة مزود أقراص محرك
NVMe 50 الفئة الثالث، الجيل من

NVMe 3.0 PCIe x4تيرابايت 1 إلى يصل ما

PCIe x4 يدعم ،M.2 2280 نوع من صلبة مكونات من مصنوعة بذاكرة مزود أقراص محرك
NVMe بمواصفات الذاتي التشفير يدعم 50 الفئة الثالث، الجيل من Opal 2.0

NVMe 3.0 PCIe x4تيرابايت 1 إلى يصل ما

لتركيب. المطلوبة للتهيئات وفقًا SATA وكابالت) األزرق اللون ذات البالستيكية الحوامل( فقط الالزمة الثابتة األقراص محرك إضافة فتحات بعدد مزود 3640 الطراز :مالحظة
أو الخدمة دليل إلى الرجوع يرجى". العمالء أدوات مجموعات" خالل من إضافية SATA وكابالت ثابتة أقراص محركات إضافة فتحات تتوفر إضافية، ثابتة أقراص محركات
.النظام شراء بعد الثابتة األقراص محركات تركيب حول النصائح من مزيد إلى بحاجة كنت إذا لنا التابعين المبيعات بمتخصصي االتصال
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)ODD( الضوئية األقراص محرك

 DVD +/- R/W أقراص يدعم مم 9.5 مقاس 8x بسرعة ضوئية أقراص محرك. 11 جدول

القيمالوصف

مقاس 8x بسرعة ضوئية أقراص محركالنوع
DVD +/- R/W أقراص يدعم مم 9.5

9.5 مقاس 8x بسرعة ضوئية أقراص محرك
ROM بذاكرة DVD أقراص يدعم مم

مقاس 6x بسرعة BluRay أقراص محرك
DVD/CD/BD أقراص يدعم مم 9.5

+/- R/W

العرض( اإلطار دون الخارجية األبعاد
)العمق×  االرتفاع× 

مم 9.5)/ بوصات 5.04( مم 128.0
)بوصات 4.97( مم 126.1)/ بوصة 0.37(

0.37( مم 9.5)/ بوصات 5.04( مم 128.0
)بوصات 4.97( مم 126.1)/ بوصة

مم 9.5)/ بوصات 5.04( مم 128.0
4.97( مم 126.1)/ بوصة 0.37(

)بوصات

)رطل 0.39( جم 140)رطل 0.39( جم 140)رطل 0.39( جم 140)األقصى الحد( الوزن

الثانية في جيجابت 1.5 بمعدل SATAالثانية في جيجابت 1.5 بمعدل SATAالثانية في جيجابت 1.5 بمعدل SATAوالسرعة الواجهة نوع

قياسيةقياسيةقياسيةالقرص سعة

بايت ميجا 4ميجابايت 0.5ميجابايت 0.5الداخلي المؤقت المخزن حجم

د تابع)نموذجي( الوصول وقت د تابعللموِرّ د تابعللموِرّ للموِرّ

القصوى البيانات نقل معدالت

مضغوط قرص×/8 بسرعة DVD قرصكتابة
x24 بسرعة

BD قرص×/ 8 بسرعة DVD قرصينطبق ال
x6 بسرعة

مضغوط قرص×/8 بسرعة DVD قرصقراءة
x24 بسرعة

مضغوط قرص×/8 بسرعة DVD قرص
x24 بسرعة

BD قرص×/ 8 بسرعة DVD قرص
x6 بسرعة

التيار مصدر

فولت 5فولت 5فولت 5المستمر التيار طاقة متطلبات

أمبير مللي 1300أمبير مللي 1300أمبير مللي 1300مستمر تيار

بال( التشغيل أثناء البيئية الظروف
):تكاثف

مئوية درجة 50 إلى مئوية درجات 5 منمئوية درجة 50 إلى مئوية درجات 5 منمئوية درجة 50 إلى مئوية درجات 5 منالتشغيل حرارة درجة نطاق

%90 إلى% 10 من نسبية رطوبة%90 إلى% 10 من نسبية رطوبة%90 إلى% 10 من نسبية رطوبةالنسبية الرطوبة نطاق

مئوية درجة 29مئوية درجة 29مئوية درجة 29الرطوبة حرارة لدرجة األقصى الحد

م 3048 إلى م 0 منم 3048 إلى م 0 منم 3048 إلى م 0 مناالرتفاع نطاق

التشغيل عدم حالة في البيئية الظروف
):تكاثف بال(

مئوية درجة 65 إلى 40-  منمئوية درجة 65 إلى 40-  منمئوية درجة 65 إلى 40-  منالتشغيل حرارة درجة نطاق

%95 إلى% 5 من نسبية رطوبة%95 إلى% 5 من نسبية رطوبة%95 إلى% 5 من نسبية رطوبةالنسبية الرطوبة نطاق

مئوية درجة 38مئوية درجة 38مئوية درجة 38الرطوبة حرارة لدرجة األقصى الحد

م 10600 إلى م 0 منم 10600 إلى م 0 منم 10600 إلى م 0 مناالرتفاع نطاق

الوسائط بطاقة قارئ
 الوسائط بطاقات قارئ مواصفات. 12 جدول

القيمالوصف

WORM دعم مع ناحيتين من البطاقات دفع يدعم نوع من ،SD 4.0 وسائط بطاقات قارئالنوع
)اختياري(

SDHC●المدعومة البطاقات
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)يتبع( الوسائط بطاقات قارئ مواصفات. 12 جدول

القيمالوصف

●SDXC

بالتيار اإلمداد وحدة
 بالتيار اإلمداد وحدة مواصفات. 13 جدول

القيمالوصف

وات 300 بقدرة ATXالنوع
برونزي بتصنيف

ATX وات 300 بقدرة
ذهبي بتصنيف

ATX وات 460 بقدرة
ذهبي بتصنيف

ATX وات 550 بقدرة
ذهبي بتصنيف

ATX وات 1000 بقدرة
ذهبي بتصنيف

إلى متردد تيار فولت 90الدخل جهد
متردد تيار فولت 264

264 إلى متردد تيار فولت 90
متردد تيار فولت

264 إلى متردد تيار فولت 90
متردد تيار فولت

264 إلى متردد تيار فولت 90
متردد تيار فولت

264 إلى متردد تيار فولت 90
متردد تيار فولت

هرتز 63 إلى هرتز 47هرتز 63 إلى هرتز 47هرتز 63 إلى هرتز 47هرتز 63 إلى هرتز 47هرتز 63 إلى هرتز 47الدخل تردد

الحد( الدخل تيار
)األقصى

:فولت 240-  فولت 100●أمبير 6أمبير 6أمبير 6أمبير 6
أمبير 12

:فولت 240-فولت 220●
أمبير 6

اإلخراج تيار
)مستمر(

13/ فولت 5.1●
أمبير

أمبير فولت 12●
أمبير 1/16.5

أمبير فولت 12●
أمبير 2/16.5

/ترددي فولت 12●
أمبير 16

10/فولت 3.3●
أمبير

وحدات 5.1●
Vaux/4 بقدرة
أمبير

أمبير 13/ فولت 5.1●
1/16.5 أمبير فولت 12●

أمبير
2/16.5 أمبير فولت 12●

أمبير
أمبير 16/ترددي فولت 12●
أمبير 10/فولت 3.3●
بقدرة/Vaux وحدات 5.1●

أمبير 4

أمبير 20/ فولت 5.1●
1/18 أمبير فولت 12●

أمبير
2/18 أمبير فولت 12●

أمبير
أمبير 16/ترددي فولت 12●
18/مستمر تيار فولت 12●

أمبير
أمبير 15/فولت 3.3●
بقدرة/Vaux وحدات 5.1●

أمبير 4

أمبير 20/ فولت 5.1●
1/18 أمبير فولت 12●

أمبير
2/18 أمبير فولت 12●

أمبير
أمبير 16/ترددي فولت 12●
مستمر تيار فولت 12●

أمبير 1/18
مستمر تيار فولت 12●

أمبير 2/18
أمبير 15/فولت 3.3●
بقدرة/Vaux وحدات 5.1●

أمبير 4

42/  أمبير فولت 12●
أمبير

52/  ترددي فولت 12●
أمبير

16/ مستمر تيار فولت 12●
أمبير

أمبير 20/  فولت 3.3●
أمبير 20/ فولت 5.1●
أمبير 0.5/  فولت 12- ●
/ Vaux وحدات 5.1●

أمبير 4 بقدرة

فولت 5.1●المقدر الخرج جهد
1 أمبير فولت 12●
2 أمبير فولت 12●
ترددي فولت 12●
فولت 3.3●
Vaux وحدات 5.1●

فولت 5.1●
1 أمبير فولت 12●
2 أمبير فولت 12●
ترددي فولت 12●
فولت 3.3●
Vaux وحدات 5.1●

فولت 5.1●
1 أمبير فولت 12●
2 أمبير فولت 12●
ترددي فولت 12●
مستمر تيار فولت 12●
فولت 3.3●
Vaux وحدات 5.1●

فولت 5.1●
1 أمبير فولت 12●
2 أمبير فولت 12●
ترددي فولت 12●
1 مستمر تيار فولت 12●
2 مستمر تيار فولت 12●
فولت 3.3●
Vaux وحدات 5.1●

أمبير فولت 12●
ترددي فولت 12●
مستمر تيار فولت 12●
فولت 3.3●
فولت 5.1●
فولت 12- ●
Vaux وحدات 5.1●

:الحرارة درجة نطاق

إلى مئوية درجات 5 منالتشغيل عند
41 من( مئوية درجة 45

113 إلى فهرنهايت درجة
)فهرنهايت درجة

45 إلى مئوية درجات 5 من
درجة 41 من( مئوية درجة

درجة 113 إلى فهرنهايت
)فهرنهايت

45 إلى مئوية درجات 5 من
درجة 41 من( مئوية درجة

درجة 113 إلى فهرنهايت
)فهرنهايت

45 إلى مئوية درجات 5 من
درجة 41 من( مئوية درجة

درجة 113 إلى فهرنهايت
)فهرنهايت

45 إلى مئوية درجات 5 من
درجة 41 من( مئوية درجة

درجة 113 إلى فهرنهايت
)فهرنهايت

مئوية درجة 40-  منالتخزين
مئوية درجة 70 إلى

درجة 40-  من(
158 إلى فهرنهايت

)فهرنهايت درجة

70 إلى مئوية درجة 40-  من
درجة 40-  من( مئوية درجة

درجة 158 إلى فهرنهايت
)فهرنهايت

70 إلى مئوية درجة 40-  من
درجة 40-  من( مئوية درجة

درجة 158 إلى فهرنهايت
)فهرنهايت

70 إلى مئوية درجة 40-  من
درجة 40-  من( مئوية درجة

درجة 158 إلى فهرنهايت
)فهرنهايت

70 إلى مئوية درجة 40-  من
درجة 40-  من( مئوية درجة

درجة 158 إلى فهرنهايت
)فهرنهايت
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الفيديو
 المدمجة الرسومات بطاقات مواصفات. 14 جدول

المدمجة الرسومات بطاقات

المعالجالذاكرة حجمالخارجية الشاشة دعمالتحكم وحدة

Intel UHD Graphics 630●منفذا DisplayPort
/التبديل وضع يدعم C النوع من USB منفذ/ VGA منفذ●

HDMI منفذ

/Intel Core i5 معالجاتالمشتركة النظام ذاكرة
i7/i9 العاشر الجيل

Intel UHD Graphics P630●منفذا DisplayPort
/التبديل وضع يدعم C النوع من USB منفذ/ VGA منفذ●

HDMI منفذ

الفئة Intel Xeon معالجاتالمشتركة النظام ذاكرة
W العاشر الجيل

 المنفصلة الرسومات بطاقات مواصفات. 15 جدول

منفصلة رسومات

الذاكرة نوعالذاكرة حجمالخارجية الشاشة دعمالتحكم وحدة

NVIDIA Quadro RTX 5000●منافذ أربعة DisplayPort
C النوع من واحد USB منفذ●

DDR6جيجابايت 16

NVIDIA Quadro P2200●منافذ أربعة DisplayPort5 جيجابايتDDR5X

NVIDIA Quadro P1000●منافذ أربعة DisplayPort جيجابايت 4مصغرةDDR5

NVIDIA Quadro P620●منافذ أربعة DisplayPort جيجابايت 2مصغرةDDR5

NVIDIA Quadro P400●منافذ ثالثة DisplayPort مصغرة
C النوع من واحد USB منفذ●

DDR5جيجابايت 2

AMD Radeon Pro W5700●منافذ خمسة DisplayPort مصغرة
C النوع من واحد USB منفذ●

DDR6جيجابايت 8

AMD Radeon PRO W5500●منافذ أربعة DisplayPort8 جيجابايتDDR6

AMD Radeon Pro WX3200●منافذ أربعة DisplayPort جيجابايت 4مصغرةDDR5X

اإلضافية البطاقات
 اإلضافية البطاقات. 16 جدول

اإلضافية البطاقات

اإلضافية Thunderbolt PCIe بطاقة

Dell من السرعة فائق أقراص محرك

كامل بارتفاع ومتوازي، تسلسلي بمنفذ PCIe بطاقة

)PCIe( اإلضافية التسلسلي المنفذ بطاقة

Intel I210 1Gb Ethernet (1X1GbE) محول

)كامل بارتفاع(Aquantia AQtion AQN-108 5/2.5 GbE NIC محول

Intel Ethernet X550-T2 المتقاربة الشبكة محول

C النوع من USB 3.2 لـ اإلضافية PCIe بطاقة
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األمان
 األمان. 17 جدول

Dell Precision Tower 3640األمان خيارات

مدعومالكبل قفل

مدعومقفل

اختياريللقفل قابل منفذ غطاء

قياسيةبالهيكل التطفل اكتشاف أداة مفتاح

اختياريDell من ذكية ببطاقة مفاتيح لوحة

التنظيمية المعلومات
 التنظيمي التوافق. 18 جدول

المواصفاتالميزات

متوافقENERGY STAR 8.0 لمعيار وفقًا مؤهل

فقط المحددة والمناطق بالتهيئات متوفرذهبي كتصنيف) EPEAT( اإللكترونية للمنتجات البيئي التقييم ألداة وفقًا مسجل

متوافقبالصين CECP شهادة

متوافقالصين في) ROHS( الخطرة المواد استخدام تقييد توجيهات

TCO 8.0فقط المحددة بالتهيئات متوفر

CELمتوافق

WEEEمتوافق

متوافقالياباني الطاقة قانون

متوافقالجنوبية بكوريا E-standby برنامج

متوافقالجنوبية بكوريا البيئية العالمة

متوافقاألوروبي االتحاد في) ROHS( الخطرة المواد استخدام تقييد توجيهات

البيانات أمان
 البيانات أمان. 19 جدول

القيمالبيانات أمان خيارات

النهاية نقطة أمان ومجموعة النهاية نقطة أمان مجموعة-  Dell من البيانات حماية
للمؤسسات

مدعوم

مدعومالبرامج بواسطة تشفير—  Dell من البيانات حماية

مدعوم غيرخارجية وسائط عبر تشفير—  Dell من البيانات حماية

Windows Device Guard وCredential Guard )بالمخزون االحتفاظ وحدة
)للمؤسسات

مدعوم

مدعومMicrosoft Windows التشغيل بنظام BitLocker ميزة

مدعوم)آمن مسح( BIOS عبر المحلي الثابتة األقراص محرك بيانات مسح

مدعومFIPS بمعيار التشفير ذاتي Opal 2.0 ثابتة أقراص محرك

Dell Data Guardianمدعوم
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البيئة
 البيئية المواصفات. 20 جدول

Dell Precision 3640 Towerالميزة

نعمالتدوير إلعادة قابلة تغليف مواد

ال)PVC( كلوريد فينيل البولي مركبات)/BFR( بالبروم المعالجة اللهب مثبطات من خاٍل هيكل

نعمالرأسي باالتجاه التعبئة دعم

قياسيةالطاقة استهالك في موفر بالتيار إمداد مصدر

نعمENV0424 معيار مع متوافق

في توضع ال. خشبية ألياف من مركب إجمالي بوزن أدنى كحد% 35 بنسبة تدويرها معاد مكونات على الخشب مادة من المصنوعة األلياف ذات التغليف مواد تحتوي ‐ :مالحظة
في) EPEAT( اإللكترونية للمنتجات البيئي التقييم أداة لمراجعة وفقًا السارية المتوقعة المطلوبة المعايير. جدوى لها وليس خشبية ألياف على تحتوي التي التغليف مواد االعتبار
.2018 عام من األول النصف

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

 الكمبيوتر جهاز بيئة. 21 جدول

التخزينالتشغيل عندالوصف

0و مئوية درجة 25 تحت العادية المحيطة البيئة ظروفالحرارة درجة نطاق
إلى النسبية الرطوبة من% 50~  40 بنسبة مئوية درجة
35 مئوية درجة 25 تحت العادية المحيطة البيئة ظروف
من( النسبية الرطوبة من% 50~  40 بنسبة مئوية درجة

)فهرنهايت درجة 95 إلى فهرنهايت درجة 32

40–  من( مئوية درجة 65 إلى مئوية درجة 40–  من
)فهرنهايت درجة 149 إلى فهرنهايت درجة

40و مئوية درجة 25 تحت العادية المحيطة البيئة ظروف)األقصى الحد( النسبية الرطوبة
ظروف إلى النسبية الرطوبة من% 10 بنسبة% 50~ 

%50~  40و مئوية درجة 25 تحت العادية المحيطة البيئة
)تكاثف دون( النسبية الرطوبة من% 80 بنسبة

)تكاثف دون% (95 إلى% 10 بنسبة% 0 نسبية رطوبة

*)األقصى الحد( االهتزاز
للتسارع التربيعي الجزر متوسط 1.37للتسارع التربيعي الجزر متوسط 0.26

)†جاذبية تسارع وحدة( G 105)†جاذبية تسارع وحدة( G 40)األقصى الحد( الصدمات

10.000 إلى قدًما 50-  من( م 3048 إلى م 15.2-  من)األقصى الحد( االرتفاع
)قدم

إلى قدًما 50– من( م 10.668 إلى م 15.2– من
)قدم 35.000

.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‡ 
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النظام إعداد
:يمكنك, النظام إعداد من). BIOS( األساسي واإلخراج اإلدخال نظام مستوى خيارات وتخصيص أجهزة إدارة إمكانية النظام إعداد لك يتيح
إزالتها أو المكونات إضافة بعد NVRAM ضبط تغيير●
النظام مكونات تكوين عرض●
المتكاملة األجهزة تعطيل أو تمكين●
الطاقة إدارة وعتبات األداء تعيين●
الكمبيوتر أمان إدارة●

)BIOS( األساسي واإلخراج اإلدخال نظام على عامة نظرة
.والطابعة والماوس المفاتيح ولوحة الفيديو ومهايئ الثابت القرص مثل به المتصلة واألجهزة الكمبيوتر جهاز تشغيل نظام بين البيانات تدفق بإدارة BIOS يقوم

BIOS إعداد برنامج إلى الدخول

المهمة عن

.الفور على F2 على واضغط بك الخاص الكمبيوتر جهاز) تشغيل إعادة أو( بتشغيل قم

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

4
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التنقلالمفاتيح
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

التمهيد تسلسل
األقراص محرك أو الضوئية األقراص محرك: المثال سبيل على( محدد جهاز إلى مباشرة والتمهيد النظام إعداد بواسطة المعرف التمهيد جهاز ترتيب تجاوز" التمهيد تسلسل" ميزة لك تتيح
:يمكنك ،)POST( التشغيل بدء عند الذاتي االختبار أثناء Dell شعار ظهور عند). الثابتة
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●
)توفره حالة في( STXXXX أقراص محرك●

.SATA أقراص محرك رقم إلى XXX يشير :مالحظة

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

.تشخيصات شاشة ستظهر ،تشخيصات اختيار عند :مالحظة

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

النظام إعداد خيارات
.تظهر ال قد أو القسم هذا في المدرجة العناصر تظهر قد تركيبها، تم التي به الخاصة واألجهزة هذا الكمبيوتر جهاز على بناًء :مالحظة

 النظام معلومات قائمة—  النظام إعداد خيارات. 22 جدول

العامة النظام معلومات

النظام معلومات

.BIOS إصدار رقم يعرضBIOS إصدار

.الكمبيوتر لجهاز الخدمة عالمة يعرضالصيانة رمز

.الكمبيوتر لجهاز األصل عالمة يعرضاألصل عالمة

.الكمبيوتر لجهاز الملكية عالمة يعرضالملكية عالمة

.الكمبيوتر لجهاز التصنيع تاريخ يعرضالتصنيع تاريخ

.الكمبيوتر لجهاز الملكية تاريخ يعرضالملكية تاريخ

.الكمبيوتر لجهاز السريعة الخدمة كود يعرضالسريعة الخدمة كود

الذاكرة معلومات

.الكمبيوتر جهاز على المركبة الذاكرة مساحة إجمالي تعرضالمركبة الذاكرة

.الكمبيوتر جهاز على المتاحة الذاكرة مساحة إجمالي تعرضالمتاحة الذاكرة مساحة

.الذاكرة سرعة تعرضالذاكرة سرعة

.الثنائية أو الفردية القناة وضع يعرضالذاكرة قناة وضع

.للذاكرة المستخدمة التقنية تعرضالذاكرة تقنية

.DIMM 1 ذاكرة حجم يعرضDIMM 1 ذاكرة حجم

DIMM 2 Sizeذاكرة حجم يعرض DIMM 2.

PCI معلومات

.الكمبيوتر لجهاز PCI فتحة معلومات يعرض2 الفتحة
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)يتبع( النظام معلومات قائمة—  النظام إعداد خيارات. 22 جدول

العامة النظام معلومات

.الكمبيوتر لجهاز PCI فتحة معلومات يعرض3 الفتحة

SLOT5_M.2فتحة معلومات يعرض PCI الكمبيوتر لجهاز.

المعالج معلومات

.المعالج نوع يعرضالمعالج نوع

.المعالج مراكز عدد يعرضالمراكز عدد

.المعالج تعريف رمز يعرضالمعالج معرف

.الحالية المعالج ساعة سرعة تعرضللساعة الحالية السرعة

.المعالج ساعة لسرعة األدنى الحد يعرضالساعة لسرعة الدنى الحد

.المعالج ساعة لسرعة األقصى الحد يعرضالساعة لسرعة األقصى الحد

.الثاني المستوى من للمعالج المؤقت التخزين ذاكرة حجم تعرضللمعالج الثاني المستوى من المؤقت التخزين ذاكرة

.الثاني المستوى من للمعالج المؤقت التخزين ذاكرة حجم تعرضللمعالج الثالث المستوى من المؤقت التخزين ذاكرة

HT Capableالفائقة المعالجة خيوط تقنية على قادًرا المعالج كان ما إذا يعرض )HT (ال أم.

.ال أم بت 64 ذات التقنية استخدام يتم كان ما إذا تعرضبت 64 ذات التقنية

الجهاز معلومات

SATA-0جهاز معلومات يعرض SATA للكمبيوتر.

SATA-1جهاز معلومات يعرض SATA للكمبيوتر.

M.2 PCIe SSD-2نوع من صلبة مكونات من مصنوعة بذاكرة المزود األقراص محرك معلومات يعرض M.2 PCIe لجهاز
.الكمبيوتر

LOM MAC Addressعنوان يعرض MAC لوحدة LOM الكمبيوتر جهاز في.

.الكمبيوتر لجهاز الفيديو في التحكم وحدة نوع يعرضالفيديو في التحكم وحدة

.الكمبيوتر لجهاز الصوت في التحكم وحدة عن معلومات يعرضالصوت في التحكم وحدة

.الكمبيوتر لجهاز االسلكي الجهاز معلومات يعرضWi-Fi يدعم جهاز

.الكمبيوتر لجهاز bluetooth جهاز معلومات يعرضBluetooth يدعم جهاز

التمهيد تسلسل

.التمهيد تسلسل يعرضالتمهيد تسلسل

Boot List Optionالمتوفرة التمهيد خيارات يعرض.

UEFI عبر التمهيد مسار أمان

قائمة من UEFI تمهيد مسار تمهيد عند المسؤول مرور كلمة بإدخال المستخدم مطالبة من النظام يُعطل أو يُمكنالداخلي الثابتة األقراص محرك باستثناء دائًما،
ممكن: االفتراضية الحالة. ال أم F12 تمهيد

قائمة من UEFI تمهيد مسار تمهيد عند المسؤول مرور كلمة بإدخال المستخدم مطالبة من النظام يُعطل أو يُمكندائًما
معطل: االفتراضية الحالة. ال أم F12 تمهيد

قائمة من UEFI تمهيد مسار تمهيد عند المسؤول مرور كلمة بإدخال المستخدم مطالبة من النظام يُعطل أو يُمكنأبداً
معطل: االفتراضية الحالة. ال أم F12 تمهيد

.مساًء/صباًحا ثانية:دقيقة:ساعة بتنسيق الحالي الوقت و سنة/يوم/شهر بتنسيق الحالي التاريخ يعرضالوقت/التاريخ

 النظام تهيئة قائمة—  النظام إعداد خيارات. 23 جدول

النظام تهيئة

Integrated NICتحكم وحدة في يتحكم LAN الُمدمجة.

.UEFI شبكة تكدس تعطيل أو بتمكين يقومUEFI شبكة تكدس تمكين

.الُمدمجة SATA الثابتة األقراص محرك تحكم بوحدة الخاص التشغيل وضع بتهيئة يقومSATA أقراص محرك تشغيل

.اللوحة على عديدة أقراص محركات تعطيل أو بتمكين تقوماألقراص محركات
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)يتبع( النظام تهيئة قائمة—  النظام إعداد خيارات. 23 جدول

النظام تهيئة

SATA-0جهاز معلومات يعرض SATA للكمبيوتر.

SATA-1جهاز معلومات يعرض SATA للكمبيوتر.

M.2 PCIe SSD-2نوع من صلبة مكونات من مصنوعة بذاكرة المزود األقراص محرك معلومات يعرض M.2 PCIe لجهاز
.الكمبيوتر

.يُعطله أو النظام تشغيل بدء أثناء SMART تقارير يُمكنالذكي اإلبالغ

USB منفذ تهيئة

Enable USB Boot Support )تمهيد دعم تمكين
USB(

ومحرك الخارجي الثابتة األقراص محرك مثل السعة كبيرة USB تخزين أجهزة من التمهيد تعطيل أو بتمكين يقوم
.USB أقراص ومحرك الضوئية األقراص

.تعطيلها أو األمامية USB منافذ لتمكيناألمامي USB منفذ تمكين

الخلفية USB منافذ تعطيل أو لتمكينالخلفي USB منفذ تمكين

.تعطيلها أو األمامية USB منافذ لتمكيناألمامي USB منفذ تكوين

الخلفية USB منافذ تعطيل أو لتمكينالخلفي USB منفذ تكوين

.المدمجة الصوت في التحكم وحدة تعطيل أو بتمكين يقومالصوت

.المتنوعة المدمجة األجهزة تعطيل أو بتمكين تقوممتنوعة أجهزة

 الفيديو قائمة—  النظام إعداد خيارات. 24 جدول

الفيديو

.متعددة شاشات تعطيل أو لتمكينمتعددة شاشات

.تغييرها أو الرئيسية الشاشة لتعيينالرئيسية الشاشة

 األمان قائمة—  النظام إعداد خيارات. 25 جدول

األمان

.يحذفها أو يُغيرها أو المسؤول مرور كلمة يُعينالمسؤول مرور كلمة

.يحذفها أو يُغيرها أو النظام مرور كلمة يُعينالنظام مرور كلمة

.حذفها أو تغييرها أو الداخلي الثابتة األقراص محرك مرور كلمة بتعيين يقومالداخلي HDD-0 أقراص محرك مرور كلمة

.والنظام المسؤول مرور لكلمات بها المسموح الحروف لعدد األقصى والحد األدنى الحد في تتحكمالمرور كلمة تهيئة

.يُعطلها أو المسؤول مرور كلمة تعيين عند الثابتة األقراص ومحرك النظام مرور كلمات في التغييرات يُمكنالمرور كلمة تغيير

للتجديد القابلة الثابتة البرامج واجهة كبسولة تحديثات حزم خالل من BIOS نظام تحديثات تعطيل أو بتمكين تقومUEFI لكبسولة الثابتة البرامج تحديثات
).UEFI( الموحدة

PTT Security

PTT Onاألساسي البرنامج في الوثوق لتقنية التشغيل نظام رؤية قابلية تعطيل أو بتمكين يقوم )PTT.(

معطل: االفتراضية الحالةمسح

PPI ByPass for Clear Commandالفعلي التواجد واجهة تعطيل أو لتمكين )PPI (لوحدة TPM .لنظام سيتيح اإلعداد هذا فإن الخيار، هذا تمكين عند
يبدأ. Clear األمر إصدار عند) BIOS( األساسي واإلخرج اإلدخال بنظام PPI مستخدم مطالبات تجاوز التشغيل
معطل: االفتراضي اإلعداد. الفور على اإلعداد هذا في التغييرات سريان

Absolute(R)وحدة واجهة تعطيل أو بتمكين يقوم BIOS بخدمة الخاصة Computrace(R) من االختيارية Absolute
Software.

.المسؤول مرور كلمة تعيين عند اإلعداد إلى الدخول من المستخدمين منع بتمكين يقومالمسؤول إعداد قفل

.اإلعداد تغيير قبل الثابتة األقراص محرك مرور كلمات مسح يلزم. الرئيسية المرور كلمة دعم بتعطيل يقومالرئيسية المرور كلمة قفل

SMM Security Mitigation تعطيل أو تمكينSMM أمان تخفيف
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 اآلمن التمهيد قائمة—  النظام إعداد خيارات. 26 جدول

اآلمن التمهيد

Secure Boot Enableاآلمن التمهيد ميزة تعطيل أو بتمكين يقوم.

Secure Boot Modeتشغيل برنامج توقيعات بتقييم للسماح اآلمن التمهيد سلوك تعديل لك يتيح UEFI فرضها أو.

ممكَّن: المنشور للوضع االفتراضي اإلعداد●
معطل: المراجعة لوضع االفتراضي اإلعداد●

.منشور وضع تعطيل أو لتمكينمنشور وضع

.المراجعة وضع تعطيل أو لتمكينالمراجعة وضع

الخبير مفتاح إدارة

.الخبير مفتاح إدارة تعطيل أو بتمكين يقومالخبير مفتاح إدارة

.الخبير مفتاح إلدارة المخصصة القيم يحددالمخصص الوضع مفتاح إدارة

 Intel برامج حماية ملحقات قائمة—النظام إعداد خيارات. 27 جدول

Intel برامج حماية ملحقات

Intel SGX Enableبرامج حماية ملحقات يُمكن Intel يُعطلها أو.

Enclave Memory Sizeبرامج حماية لملحقات المخصصة االحتياطية الذاكرة حجم يضبط Intel.

األداء

.المتعددة األنوية بتمكين يقوممتعددة مراكز دعم

.ممكن: االفتراضية الحالة

.يُعطلها أو Intel Speedstep تقنية يُمكنIntel من SpeedStep تقنية

.ممكن: االفتراضية الحالة

ً ديناميكي بشكل للنواة الكهربائي والجهد المعالج ساعة سرعة ضبط يتم تمكينه، عند :مالحظة لحمولة وفقا
.المعالج

.اإلضافية المعالج سكون حاالت تعطيل أو بتمكين يقومالمراكز حاالت في التحكم

.ممكن: االفتراضية الحالة

Intel TurboBoostوضع تعطيل أو بتمكين يقوم Intel TurboBoost للمعالج.

.ممكن: االفتراضية الحالة

HyperThread controlالفائقة المعالجة خيوط تقنية تعطيل أو بتمكين يقوم )HyperThreading (المعالج في.

.ممكن: االفتراضية الحالة

الطاقة إدارة

.التيار استعادة يتم عندما الكمبيوتر جهاز به يقوم الذي اإلجراء بتعيين يقومالمتردد التيار استرداد

.تعطيلها أو Intel من) السرعة تبديل( Speed Shift تقنية بتمكين يقومIntel من السرعة تغيير تقنية تمكين

Auto On Timeفقط الخيار هذا تهيئة يمكن. مسبقًا محددين ووقت تاريخ في أو يوم كل تلقائيًا يعمل لكي الكمبيوتر ضبط بتمكين يقوم
األيام في" أو" األسبوعية العطالت أيام" أو" يوم كل" على محدد وقت في التلقائي التشغيل وضع تعيين حالة في

".المحددة

.معطل: االفتراضية الحالة

USB Wake Supportأجهزة يُمكن USB االستعداد وضع من الكمبيوتر جهاز تنبيه من.

.والدعم الطويل السكون وضع في التحكم من لتمكينكالتام السكون في التحكم

Wake on LAN/WLANإشارات بواسطة الكمبيوتر جهاز تشغيل إمكانية يتيح LAN معينة.

Block sleepالتشغيل نظام بيئة في السكون وضع إلى الدخول منع من لتمكينك.

POST سلوك

.الكمبيوتر تمهيد عند NumLock وظيفة لتمكينNumlock بمفتاح الخاص LED مؤشر
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)يتبع( Intel برامج حماية ملحقات قائمة—النظام إعداد خيارات. 27 جدول

Intel برامج حماية ملحقات

.المفاتيح لوحة أخطاء اكتشاف لتمكينالمفاتيح لوحة أخطاء

.التمهيد عملية سرعة ضبط بتمكين يقومسريع تمهيد

.شامل: االفتراضية الحالة

Extend BIOS POST Timeالتمهيد قبل اإلضافي التأخير بتهيئة تقوم.

.الشاشة ملء شعار عرض يُعطل أو يُمكنالشاشة ملء شعار

.أخطاء أو تحذيرات اكتشاف عند مؤقتًا التوقف إلى التهيئة عملية تعيين على يعملواألخطاء التحذيرات

 االفتراضية المحاكاة دعم قائمة—النظام إعداد خيارات. 28 جدول

االفتراضية المحاكاة دعم

بواسطة المتاحة لألجهزة اإلضافية اإلمكانيات استخدام يمكنها) VMM( االفتراضي الجهاز شاشة كانت إذا ما يحدداالفتراضية المحاكاة
.Intel من االفتراضية المحاكاة تقنية

VT for Direct I/Oاالفتراضي الجهاز شاشة كانت إذا ما يحدد )VMM (بواسطة المتاحة لألجهزة اإلضافية اإلمكانيات استخدام يمكنها
.المباشر اإلخراج/لإلدخال Intel من االفتراضية المحاكاة تقنية

 الالسلكي االتصال قائمة—  النظام إعداد خيارات. 29 جدول

الالسلكي االتصال

.الداخلية الالسلكية األجهزة تعطيل أو بتمكين يقومالالسلكي االتصال جهاز تمكين

 الصيانة قائمة—  النظام إعداد خيارات. 30 جدول

الصيانة

.النظام خدمة رمز يعرضالصيانة رمز

.النظام أصل رمز ينشئاألصل عالمة

SERR Messagesرسائل تعطيل أو تمكين يتيح SERR.

.السابقة المراجعات إلى للنظام الثابت البرنامج إعادة في يتحكماألقدم BIOS إصدارات

.الداخلية التخزين أجهزة جميع من بأمان البيانات مسح بتمكين يقومالبيانات مسح

BIOS Recoveryحاالت بعض من االسترداد إجراء من المستخدم يمكن BIOS األقراص محرك على استرداد ملف خالل من التالفة
.خارجي USB مفتاح أو للمستخدم الرئيسي الثابتة

 النظام سجالت قائمة—  النظام إعداد خيارات. 31 جدول

النظام سجالت

BIOS Eventsأحداث يعرض BIOS.

 SupportAssist نظام دقة قائمة—النظام إعداد خيارات. 32 جدول

SupportAssist بـ الخاص النظام دقة

.Dell تشغيل نظام استرداد وأداة SupportAssist نظام دقة تحكم لوحدة اآللي التمهيد مسار في يتحكمالتلقائي التشغيل نظام استرداد حد

النظام إلعداد مرور كلمة تعيين
المتطلبات

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

المهمة عن
.مباشرة التمهيد إعادة أو التشغيل بعد F2 على اضغط النظام، إعداد إلى للدخول
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الخطوات
.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
.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
المتطلبات

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

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

الخطوات
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

RTC تعيين إعادة/CMOS إعدادات مسح

المهمة عن

الحقيقي الوقت ساعة تعيين إعادة عن فضالً الكمبيوتر، جهاز على) BIOS( األساسي واإلخراج اإلدخال نظام إعدادات تعيين إعادة إلى CMOS إعدادات مسح سيؤدي :تنبيه
.BIOS في

الخطوات
.ثانية 30 لمدة التشغيل زر على االستمرار مع اضغط.1

.النظام بتمهيد واسمح التشغيل زر حرر.2
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والنظام) النظام إعداد( BIOS مرور كلمتي مسح
المهمة عن

.منطقتك في Dell لدى الفني الدعم برقم تتصل أن يجب والنظام، BIOS مرور لكلمة تعيين إعادة إلجراء :مالحظة

الخطوات
.المقفل النظام)/BIOS( واإلخراج اإلدخال نظام إعداد شاشة داخل بالكمبيوتر الخاص الخدمة عالمة رقم ضع.1

.Dell لدى الفني الدعم وكيل إلى إنشاؤها تم التي البرمجية التعليمة أرسل.2

.المقفل النظام/BIOS إعداد إلى للوصول استخدامها يمكن والتي حرفًا 32 من المكونة الرئيسي النظام مرور كلمة Dell لدى الفني الدعم وكيل سيوفر.3

)BIOS( األساسي واإلخراج اإلدخال نظام تحديث

Windows في) BIOS( األساسي واإلخراج اإلدخال نظام تحديث

الخطوات
.www.dell.com/support إلى باالنتقال قم.1

.بحث فوق انقر ثم لديك، للكمبيوتر الخدمة عالمة أدخل ،الدعم في بحث مربع في. المنتج دعم فوق انقر.2

يدويًا التصفح أو المنتج معّرف استخدام أيًضا يمكنك. تلقائي بشكل بك الخاص الكمبيوتر لتعريف SupportAssist ميزة فاستخدم الصيانة، رمز لديك يكن لم إذا :مالحظة
.بك الخاص الكمبيوتر جهاز طراز إلى للوصول

.التشغيل برامج في البحث بتوسيع قم. والتنزيالت التشغيل برامج فوق انقر.3

.بك الخاص الكمبيوتر جهاز على المثبت التشغيل نظام حدد.4

.)BIOS( األساسي واإلخراج اإلدخال نظام حدد المنسدلة، الفئة قائمة في.5

الكمبيوتر لجهاز) BIOS( األساسي واإلخراج اإلدخال نظام ملف لتنزيل )تنزيل( Download فوق وانقر) BIOS( األساسي واإلخراج اإلدخال نظام من األحدث اإلصدار حدد.6
.بك الخاص

.بداخله) BIOS( األساسي واإلخراج اإلدخال نظام تحديث ملف حفظت الذي المجلد استعرض التنزيل، اكتمال بعد.7

.الشاشة على تظهر التي التعليمات واتبع BIOS تحديث ملف رمز فوق مزدوًجا نقًرا انقر.8

.www.dell.com/support موقع على 000124211 رقم المعرفة قاعدة مقالة راجع المعلومات، من لمزيد

Ubuntuو Linux التشغيل نظام في) BIOS( األساسي واإلخراج اإلدخال نظام تحديث

 موقع على 000131486 المعارف قاعدة مقالة راجع ،Ubuntu أو Linux التشغيل نظام عليه مثبت كمبيوتر جهاز على للنظام) BIOS( األساسي واإلخراج اإلدخال نظام لتحديث
www.dell.com/support.

في USB منفذ عبر أقراص محرك باستخدام) BIOS( األساسي واإلخراج اإلدخال نظام تحديث
Windows

الخطوات
واإلخراج اإلدخال نظام إعداد لبرنامج ملف أحدث لتنزيل Windows في) BIOS( األساسي واإلخراج اإلدخال نظام تحديث في 6 الخطوة إلى 1 الخطوة من اإلجراءات اتبع.1

).BIOS( األساسي

.www.dell.com/support موقع على 000145519 رقم المعرفة قاعدة مقالة راجع المعلومات، من لمزيد. للتمهيد قابل USB أقراص محرك أنشئ.2

.للتمهيد القابل USB أقراص محرك إلى) BIOS( األساسي اإلخراج/اإلدخال نظام إعداد برنامج ملف انسخ.3

).BIOS( األساسي اإلخراج/اإلدخال نظام تحديث إلى يحتاج الذي بالكمبيوتر للتمهيد القابل USB أقراص محرك بتوصيل قم.4

.F12 على واضغط الكمبيوتر جهاز تشغيل أعد.5

.واحدة لمرة التمهيد قائمة من USB أقراص محرك حدد.6

.Enter على اضغط ثم ،)BIOS( األساسي واإلخراج اإلدخال نظام إعداد برنامج ملف اسم اكتب.7
.)BIOS( األساسي اإلخراج/اإلدخال نظام لتحديث المساعدة األداة تظهر
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).BIOS( األساسي واإلخراج اإلدخال نظام تحديث إلتمام الشاشة على الظاهرة التعليمات اتبع.8

F12 باستخدام واحدة لمرة التمهيد قائمة من BIOS تحديث

بنظام USB محرك إلى المنسوخ) BIOS( األساسي واإلخراج اإلدخال نظام لتحديث exe. ملف باستخدام الكمبيوتر بجهاز) BIOS( األساسي واإلخراج اإلدخال نظام بتحديث قم
FAT32 زر باستخدام واحدة لمرة التمهيد قائمة من والتمهيد F12.

المهمة عن
)BIOS( األساسي واإلخراج اإلدخال نظام تحديث

واإلخراج اإلدخال نظام تحديث أيًضا يمكنك أو للتمهيد القابل USB محرك باستخدام Windows التشغيل نظام من) BIOS( األساسي واإلخراج اإلدخال نظام تحديث ملف تشغيل يمكنك
.الكمبيوتر على F12 زر باستخدام واحدة لمرة التمهيد قائمة من) BIOS( األساسي

لمعرفة F12 زر باستخدام واحدة لمرة التمهيد قائمة إلى الكمبيوتر جهاز تمهيد طريق عن التأكد ويمكنك اإلمكانية، هذه 2012 عام بعد المصممة Dell من الكمبيوتر أجهزة معظم في تتوفر
مدرًجا، الخيار كان إذا. ال أم بك الخاص الكمبيوتر جهاز لتمهيد كخيار مدرًجا)) BIOS( األساسي واإلخراج اإلدخال نظام فالش ذاكرة تحديث( BIOS FLASH UPDATE كان إذا ما
.هذا) BIOS( األساسي واإلخراج اإلدخال نظام تحديث خيار يدعم) BIOS( األساسي واإلخراج اإلدخال نظام فإن

واحدة لمرة التمهيد قائمة في)) BIOS( األساسي واإلخراج اإلدخال نظام فالش ذاكرة تحديث( BIOS FLASH UPDATE بخيار المزودة الكمبيوتر ألجهزة فقط ويمكن :مالحظة
.الوظيفة هذه استخدام F12 زر باستخدام

واحدة لمرة التمهيد قائمة من التحديث

:يلي ما يلزمك ،F12 زر باستخدام واحدة لمرة التمهيد قائمة من) BIOS( األساسي واإلخراج اإلدخال نظام لتحديث

).للتمهيد قابالً المفتاح يكون أن بالضرورة ليس( FAT32 الملفات نظام إلى منسق USB محرك●
USB محرك جذر إلى ونسخه الويب على Dell دعم موقع من بتنزيله قمت والذي للتنفيذ القابل) BIOS( األساسي واإلخراج اإلدخال نظام ملف●
.بالكمبيوتر موصل متردد تيار طاقة مهايئ●
)BIOS( األساسي واإلخراج اإلدخال نظام لتحديث الكمبيوتر بجهاز خاصة تعمل بطارية●

:F12 زر قائمة من) BIOS( األساسي واإلخراج اإلدخال نظام فالش تحديث عملية لتنفيذ التالية الخطوات بإجراء قم

.تشغيله إيقاف حالة في الكمبيوتر جهاز تمهيد يتم ال قد). BIOS( األساسي واإلخراج اإلدخال نظام تحديث عملية أثناء الكمبيوتر تشغيل بإيقاف تقم ال :تنبيه

الخطوات
.بالكمبيوتر خاص USB منفذ إلى الفالش بنسخ قمت حيث USB محرك أدخل التشغيل، إيقاف حالة من.1

مفاتيح أو الماوس باستخدام)" BIOS( األساسي واإلخراج اإلدخال نظام تحديث" ميِّز ثم ،"واحدة لمرة التمهيد قائمة" إلى للوصول F12 مفتاح على واضغط الكمبيوتر بتشغيل قم.2
.Enter على اضغط ثم األسهم،

).BIOS( األساسي واإلخراج اإلدخال نظام تحديث قائمة عرض يتم

.ملف من تحديث فوق انقر.3

.خارجي USB جهاز تحديد.4

.إرسال فوق انقر ثم الهدف، التحديث ملف فوق مزدوًجا نقًرا وانقر الملف حدد.5

).BIOS( األساسي واإلخراج اإلدخال نظام بتحديث الكمبيوتر يقوم. )BIOS( األساسي واإلخراج اإلدخال نظام تحديث فوق انقر.6

).BIOS( األساسي واإلخراج اإلدخال نظام تحديث عملية إتمام بعد الكمبيوتر جهاز تشغيل إعادة ستتم.7
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البرامج
.التشغيل برامج تثبيت كيفة حول إرشادات جانب إلى المدعومة التشغيل أنظمة بالتفصيل الفصل هذا يوضح

Windows تشغيل برامج تنزيل

الخطوات
. 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

النظام أجهزة تشغيل برامج
.ال أم النظام في بالفعل مثبتة النظام أجهزة تشغيل برامج كانت إذا مما تحقق

التسلسلية اإلخراج/اإلدخال وحدة تشغيل برنامج
.مثبتة المفاتيح ولوحة الحمراء تحت باألشعة تعمل التي والكاميرا اللمس لوحة تشغيل برامج كانت إذا مما تحقق

التسلسلية اإلخراج/اإلدخال وحدة تشغيل برنامج. 3 شكل

األمان تشغيل برامج
.ال أم النظام في بالفعل مثبتة األمان تشغيل برامج كانت إذا مما تحقق

USB تشغيل برامج

.ال أم الكمبيوتر جهاز في بالفعل مثبتة USB تشغيل برامج كانت إذا مما تحقق

5
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الشبكة مهايئات تشغيل برامج
.النظام في بالفعل مثبتة الشبكة مهايئات تشغيل برامج كانت إذا مما تحقق

Realtek Audio

.ال أم الكمبيوتر جهاز في بالفعل مثبتة الصوت تشغيل برامج كانت إذا مما تحقق

التخزين في تحكم وحدة
.الكمبيوتر جهاز في بالفعل مثبتة التخزين في التحكم وحدة تشغيل برامج كانت إذا مما تحقق
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Dell بشركة واالتصال المساعدة على الحصول

الذاتية المساعدة موارد
:هذه الذاتية المساعدة مصادر باستخدام وخدماتها Dell منتجات بشأن والمساعدة المعلومات على الحصول يمكنك

 الذاتية المساعدة موارد. 33 جدول

الموارد موقعالذاتية المساعدة موارد

/Dellhttps://www.dell.com وخدمات منتجات حول معلومات

Dell من الدعم

تلميحات

واضغط ،Contact Support اكتب ،Windows التشغيل بنظام" بحث" حقل فيبالدعم االتصال
.Enter الزر على

Windows: https://www.dell.com/support/windows●التشغيل لنظام اإلنترنت عبر المساعدة
●Linux: https://www.dell.com/support/linux

ومواصفات اإلعداد، وتعليمات المستخدمين، وأدلة وإصالحها، األخطاء استكشاف معلومات
.ذلك إلى وما البرامج، وتحديثات التشغيل، وبرامج الفنية، المساعدة ومدونات المنتج،

https://www.dell.com/support/home/

?/https://www.dell.com/support/home إلى انتقل.1:النظام شؤون لمختلف Dell معارف قاعدة مقاالت
app=knowledgebase.

.بحث خانة في األساسية الكلمة أو الموضوع اكتب.2
.الصلة ذات المقاالت عن للبحث بحث فوق انقر.3

ف :منتجك عن المعلومات من المزيد على واحصل تعرَّ
المنتج مواصفات●
التشغيل نظام●
واستخدامه المنتج إعداد●
للبيانات االحتياطي النسخ●
والتشخيصات وإصالحها األخطاء استكشاف●
والنظام المصنع إعدادات استعادة●
)BIOS( األساسي واإلخراج اإلدخال نظام معلومات●

يكن لم إذا. واإلنترنت الهاتف على القائمة والخدمة الدعم خيارات من العديد Dell توفر
أو الشراء فاتورة في االتصال معلومات على العثور فيمكنك باإلنترنت، نشط اتصال لديك

.Dell منتجات كتيب أو الشحن إيصال

.منتج اكتشاف حدد●
.المنتجات عرض ضمن المنسدلة القائمة خالل من منتجك حدد●
.البحث شريط في المنتج معرف أو الخدمة رقم أدخل●
ر المنتج، دعم صفحة إلى الدخول فور● لمعاينه والمستندات األدلة قسم إلى ألسفل مِرّ

.بمنتجك الخاصة األخرى والمعلومات والمستندات األدلة جميع

6
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Dell بشركة االتصال
إيصال أو الشراء فاتورة في االتصال معلومات على العثور فيمكنك باإلنترنت، نشط اتصال لديك يكن لم إذا. واإلنترنت الهاتف على القائمة والخدمة الدعم خيارات من العديد Dell توفر
أو بالمبيعات تتعلق مسائل عن لالستفسار Dell بشركة لالتصال. منطقتك في الخدمات بعض تتوفر ال وقد والمنتج اإلقليم/البلد باختالف التوفر مدى يختلف. Dell منتجات كتيب أو الشحن
:العمالء خدمة أو الفني الدعم

./https://www.dell.com/support إلى انتقل.1
.الصفحة من السفلي األيمن الركن في الموجودة المنسدلة القائمة من بك الخاصة اإلقليم/البلد حدد.2
:المخصص الدعم علي للحصول.3

a.الخدمة عالمة أدخل حقل في بالنظام الخاصة الخدمة عالمة أدخل.
b.إرسال فوق انقر.

.المختلفة الدعم فئات تسرد التي الدعم صفحة عرض يتم●
:العام الدعم علي للحصول.4

a.المنتج فئة حدد.
b.المنتج شريحة حدد.
c.المنتج حدد.

.المختلفة الدعم فئات تسرد التي الدعم صفحة عرض يتم●
.https://www.dell.com/contactdell راجع ،Dell لدى العالمي الفني بالدعم الخاصة االتصال جهة تفاصيل على للحصول.5

.اإللكتروني بالبريد مراسلته أو معه الدردشة أو Dell لدى العالمي الفني الدعم بفريق لالتصال الالزمة بالتفاصيل مقترنة االتصال لجهة الفني الدعم صفحة عرض يتم :مالحظة

.منطقتك في الخدمات بعض تتوفر ال وقد والمنتج اإلقليم/البلد باختالف التوفر مدى يختلف :مالحظة
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