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1
تريوبكملا جهاز في العمل

تريوبكملا داخل العمل بلق

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

.تريوبكملا مع دةارالو مانالأ ماتمعلو اءةبقر قمت لقد•

.عكسي يبتترب الةزالإ اءاتجرا باعتا خلال من نفصلة،م رةبصو ائهشر حالة في بهيكتر وأ ناتالمكو حدأ بدالتسا يمكن•

/www.dell.com": يميظنتلا افقتولا "بـ الخاصة يةسيئالر الصفحة اجعر مان،الأ ساتممار فضلأ عن ماتالمعلو من يدمز على لللحصو. تريوبكملبا فقةالمر مانالأ ماتمعلو أاقر تر،يوبكملا داخل العمل بلق: تحذير
regulatory_compliance .

 خلال 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
.تجنلما مع فقةالمر 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

 )تريوبكملا 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

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

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

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

.تريوبكملا داخل العمل بدأت نأ بلق يةلتالا اتالخطو يذفنتب قم تلف،لل تريوبكملا ضتعر نبجتل

.للخدش تريوبكملا غطاء ضتعر نبجتل تهفنظاو العمل سطح اءتوسا من كدتأ.1
).تريوبكملا يلغشت يقافا انظر (تريوبكملا يلغشت يقافبا قم.2

.بكةشلا جهاز من افصله ثم تر،يوبكملا من الكابل بفصل ًولإأ قم بكة،ش كابل لفصل: يهبنت

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

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

5



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

:يلغشتلا نظام يلغشت يقافا.1

:Windows 8 في•

:للمس ممكن جهاز تخدامسا–

a.عداداتا حددو اتتصارخالا قائمة تحفاو شاشة،لل يمنىلا الحافة من تقلنا.

b.يلغشتلا يقافا حدد ثم  حدد

:سماو تخدامسا–

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

b.يلغشتلا يقافا. حددو  قفو انقر

:Windows 7 يلغشتلا نظام في•

.ابدأ قفو انقر.1

.يلغشتلا يقافا قفو انقر.2

وأ

.ابدأ قفو انقر.1

.يلغشتلا يقافا قفو انقر ثم دناه،أ موضح هو كما ابدأ القائمة من سفليلا يمنالأ كنالر في دجوالمو همسلا قفو انقر ثم.2
 يقافلإ انثو 6 نحو لمدة يلغشتلا رز على ًمطولإ اضغط يل،غشتلا نظام يلغشت يقافبا متقو ندماع اًيئتلقا به تصلةلما ةجهزالأو تريوبكملا قفتو عدم حالة في. به تصلةلما ةجهزالأ يعجمو تريوبكملا يلغشت يقافا من كدتأ.2

.هاليغشت

تريوبكملا جهاز داخل العمل بعد

.تريوبكملا يلغشت بلق بلاتكو بطاقاتو يةجخار ةجهزأ يةأ يلصتو من كدتأ يب،كترلا عادةا اءاتجرا من يأ تكمالسا بعد

.الغطاء يبكتر عدأ.1

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

.تريوبكملبا بكةش وأ هاتف بلاتك يأ يلصتوب قم.2
.بها الخاصة يةئباهركلا خذبالمأ تصلةلما ةجهزالأ كافةو تريوبكملا يلصتوب قم.3
.بك الخاص تريوبكملا يلغشتب قم.4
.Dell Diagnostics يصاتخشتلا داةأ يلغشت يقطر عن يحصح شكلب يعمل تريوبكملا نأ تحقق مر،الأ تطلب ذاا.5
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2
يبهاكترو ناتالمكو الةزا
.تريوبكملا من ناتمكو يبكتر وأ الةزا يةفيك لحو يةليصفت ماتمعلو سمقلا هذا فريو

تخدامهاسبا الموصى اتدوالأ

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

سطحم سنب يرغص مفك•

Phillips مفك•

يرغص يكيتسبلا مخطاط•

نظاملا على عامة ةنظر

T3610 تريوبكملا هازلج الداخلي نظرلما. 1 شكل

اءهولا نفاقأ.2مدمجة وحةمر مع يارالحر تتشلما.1
يةئالضو اصقرالأ كمحر.4ماميالأ طارالإ.3
تةبثالا اصقرالأ كمحر.6اءهولا ببونأ.5
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)PSU (يارتلبا مدادالإ حدةو.8المصد غطاء.7
تطفللا شافتكا داةأ تاحفم.PCI10 بطاقة.9

يارتلبا مدادالإ حدةو الةزا  (PSU)
.تريوبكملا داخل العمل بلق في دةارالو اءاتجرالإ بعتا.1
.PSU قفل ةيزم اجعر مات،المعلو من يدلمز. PSU يرتحرل PSU قفل سمارم الةزبا فقم ،ًمقفلا PSU كان ذاا.2
.PSU يرتحرل رقزالأ المزلإج على اضغطو بضقلما يكشر سكمأ.3

.تريوبكملا جخار لىا PSU احةزلإ بضقلما يطشر سكمأ.4

يارتلبا مدادالإ حدةو يبكتر  (PSU)
.تريوبكملا داخل لىا PSU بطاقة حزأو PSU بضقم سكمأ.1
.تريوبكملا داخل العمل بعد في دةارالو اءاتجرالإ بعتا.2
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الغطاء الةزا

.تريوبكملا داخل العمل بلق في دةارالو اءاتجرالإ بعتا.1
.علىلأ جهتي المزلإج جعل مع بهنجا هذا على تريوبكملا مالةبا قم.2

.الغطاء يرتحر مزلإج فعار.3
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.تريوبكملا من تهلازبا وقم جةدر 45 يةاوبز علىلأ الغطاء فعار.4

الغطاء يبكتر

.يكلهلا على تريوبكملا غطاء ضع.1
.مكانه في تقرسي حتى تريوبكملا غطاء على اضغط.2
.تريوبكملا داخل العمل بعد سمق في دةارالو اءاتجرالإ بعتا.3

بطاقة الةزا  PSU
.تريوبكملا على العمل بلق في دةارالو اءاتجرالإ بعتا.1
.الغطاء الةزبا قم.2
.المقدمة باتجاه به الخاصة تحةفلا من الحاجز غطاء حزأ.3

10



.تريوبكملا من الحاجز غطاء الةزبا قم.4

.نظاملا حةلو عن يارتلا بلاتك افصل.5

.تحةفلا في PSU بطاقةل تةبثلما يرمسالما الةزبا قم.6
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.تريوبكملا من PSU بطاقة الةزبا قم.7

بطاقة كبتر  PSU
.بها الخاصة تحةفلا في PSU بطاقة ضعو عدأ.1
.بها الخاصة تحةفلا في PSU بطاقةل تةبثلما يرمسالما بطار.2
:نظاملا حةلو في دةجوالمو صلاتبالمو يارتلا بلاتك يلصتوب قم.3
.به الخاصة تحةفلا في اءهولا ىمجر غطاء ضعو عدأ.4
.الغطاء يبكترب قم.5
.تريوبكملا داخل العمل بعد في دةارالو اءاتجرالإ بعتا.6

يةمماالأ الحافة الةزا

.تريوبكملا داخل العمل بلق سمق في دةارالو اءاتجرالإ بعتا.1
.الغطاء الةزبا قم.2
.يةمماالأ الحافة جانب في دجوالمو يهسشالا عن اًيدعب يةمماالأ الحافة جازتحا شابكم ثنيب قم.3
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.يكلهلا من يةمماالأ للحافة المقابلة الحافة في دةجوالمو يفطالخطا يرتحرل تريوبكملا عن اًيدعب اسحبهاو الحافة يرتدوب قم.4

يةمماالأ الحافة يبكتر

.يكلهلا مقدمة في دةجوالمو تحاتفلا داخل يةمماالأ حةاللو من يةلفسلا الحافة لبطو يفطالخطا دخلأ.1
.مكانها في هاارتقرسا على دلإلة تكه تصو تصدر حتى ماميالأ طارالإ جازتحا شابكم يقشعت يتم حتى تريوبكملا باتجاه طارالإ يرتدوب قم.2
.الغطاء يبكترب قم.3
.تريوبكملا داخل العمل بعد سمق في دةارالو اءاتجرالإ بعتا.4

يةئالضو اصقرالأ كمحر الةزا  

.تريوبكملا داخل العمل بلق في دةارالو اءاتجرالإ بعتا.1
.الغطاء الةزبا قم.2
.يةئالضو اصقرالأ كمحر عن ياناتبلاو يارتلا بليك افصل.3
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.يجلاالمز من بلاتكلا جخرأ.4

.يةئالضو اصقرالأ كمحر بةلع جانب على بلاتكلل بتثلما المزلإج يرتحرل بكشلما على اضغط.5
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.بلاتكلا فعارو المزلإج على اضغط.6

.يةئالضو اصقرالأ كمحر بةلع من يالعلو ءالجز في دجوالمو يرتحرلا مزلإج فعار.7

.يةئالضو اصقرالأ كمحر يفتجو من يةئالضو اصقرالأ كمحر بةلع حزأ ير،تحرلا مزلإج على الضغط مع.8
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يةئالضو اصقرالأ كمحر يبكتر  

.يفجوتلا داخل لىا يةئالضو اصقرالأ كمحر بةلع حزأو ير،تحرلا مزلإج فعار.1
.الحامل داخل لىا بلاتكلا دخلأو المزلإج يرتحرل بكشلما على اضغط.2
.يةئالضو اصقرالأ كمحر من الخلفي ءبالجز يارتلا بلك صل.3
.يةئالضو اصقرالأ كمحر من الخلفي ءبالجز ياناتبلا بلك صل.4
.الغطاء يبكترب قم.5
.تريوبكملا داخل العمل بعد في دةارالو اءاتجرالإ بعتا.6

تةبثالا اصقرالأ كمحر الةزا
.تريوبكملا داخل العمل بلق في دةارالو اءاتجرالإ بعتا.1
.الغطاء الةزبا قم.2
.تةبثالا اصقرالأ كمحر عن ياناتبلاو الطاقة بلاتك افصل.3

.تةبثالا اصقرالأ كمحر حامل ّبينجا على دةجوالمو يجلاالمز على اضغط.4
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.يفجوتلا جخار تةبثالا اصقرالأ كمحر حزأ.5

.تةبثالا اصقرالأ كمحر بةلع من تهلازلإ علىلأ اصقرالأ كمحر فعارو يرمسالما الةزبا قم صة،بو 2.5 مقاس تةبثا اصقرأ كمحر يبكتر حالة في.6

تةبثالا اصقرالأ كمحر يبكتر  

.تةبثالا اصقرالأ كمحر يتبثتل حكامبا ينسمارلما بطارو تةبثالا اصقرالأ كمحر بةلع في تةبثالا اصقرالأ كمحر ضع تر،يوبكملا في صةبو 2.5 مقاس تةبثا اصقرأ كمحر يبكتر حالة في.1
.يفجوتلا داخل لىا احتهازبا وقم تةبثالا اصقرالأ كمحر بةلع يجلامز على اضغط.2
.تةبثالا اصقرالأ كلمحر يارتلبا مدادالإ حدةو بلك يلصتوب قم.3
.تةبثالا اصقرالأ كمحر ياناتب بلك صل.4
.الغطاء يبكترب قم.5
.تريوبكملا داخل العمل بعد في دةارالو اءاتجرالإ بعتا.6

تالصو بركم الةزا

.سمق في دةارالو اءاتجرالإ بعتا سمق في دةارالو اءاتجرالإ بعتا.1
.الغطاء الةزبا قم.2
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.نظاملا حةلو من تالصو بركم بلك افصل.3

.تهلازبا وقم تالصو بركم فعارو بك،شلما على اضغط.4

تالصو بركم يبكتر

.بكشلما بتثو تالصو بركم ضعو عدأ.1
.نظاملا حةبلو تالصو بركم بلك صل.2
.الغطاء يبكترب قم.3
.تريوبكملا داخل العمل بعد سمق في دةارالو اءاتجرالإ بعتا.4

يارالحر شعرتسلما يبكتر

.تريوبكملا مع نهشح يتم لإ قدو ي،يارتخا يفتجو عن ةبارع يارالحر شعرتسلما: ملاحظة

.تريوبكملا في حكامبا له بتثلما المزلإج بطارو به الخاصة تحةفلا في يارالحر شعرتسلما ضعو عدأ.1
.الغطاء يبكترب قم.2
.تريوبكملا داخل العمل بعد سمق في دةارالو اءاتجرالإ بعتا.3
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يارالحر شعرتسلما الةزا

.تريوبكملا مع نهشح يتم لإ قدو ي،يارتخا يفتجو عن ةبارع يارالحر شعرتسلما: ملاحظة

.سمق في دةارالو اءاتجرالإ بعتا سمق في دةارالو اءاتجرالإ بعتا.1
.الغطاء الةزبا قم.2
.تريوبكملا من تهلازبا وقم يارالحر شعرتسملل بتثلما المزلإج تحفا.3

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

a.الغطاء
b.ماميالأ طارالإ

.I/O حةلو في USB 3.0 حدةلو تةبثلما يرمسالما الةزبا قم.3
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.يكلهلا من USB 3.0 حدةو الةزبا قم.4

.I/O حةلو يرتحرل بلاتكلا افصل.5

.يكلهلا في I/O حةللو تةبثلما يرمسالما الةزبا قم.6

.يكلهلا من I/O حةلو الةزبا قم.7

20



اجخرالإ/دخالالإ حةلو يبكتر  (I/O)
.بها الخاصة تحةفلا في) I/O (اجخرالإ/دخالالإ حةلو ضعو عدأ.1
.يكلهلا في) I/O (اجخرالإ/دخالالإ حةللو تةبثلما يرمسالما بطار.2
).I/O (اجخرالإ/دخالالإ حةلو في بلاتكلا بطار.3
.بها الخاصة تحةفلا داخل USB 3.0 حدةو حزأ.4
.يةمماالأ) I/O (اجخرالإ/دخالالإ حةلو في USB 3.0 حدةلو تةبثلما يرمسالما بطار.5
:يبكترب قم.6

a.ماميالأ طارالإ
b.الغطاء

.تريوبكملا داخل العمل بعد في دةارالو اءاتجرالإ بعتا.7

اءهولا نفق الةزا  

.تريوبكملا مع نهشح يتم لإ قدو ي،يارتخا يفتجو عن ةبارع اءهولا نفق: ملاحظة

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

a.الغطاء
b.يةئالضو اصقرالأ كمحر

.علىلأ اءهولا نفق حدةو فعارو رقاءالز جازتحالا وةعر على اضغط.3

.تريوبكملا من ثانيلا اءهولا نفق حدةو الةزلإ 3 ةالخطو ركر.4

اءهولا نفق يبكتر  

.تريوبكملا مع نهشح يتم لإ قدو ي،يارتخا يفتجو عن ةبارع اءهولا نفق: ملاحظة

.تريوبكملا يكله داخل اءهولا نفق قاعدة يبكترب قم.1
.مكانها في تقرست حتى اضغطو القاعدة على اءهولا نفق حدةو بتث.2
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:يبكترب قم.3
a.يةئالضو اصقرالأ كمحر
b.الغطاء

.تريوبكملا داخل العمل بعد في دةارالو اءاتجرالإ بعتا.4

ةالذاكر الةزا

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

a.الغطاء
b.اًودمز كان ذاا (اءهولا نفق(

.تريوبكملا من التهازلإ علىلأ ةالذاكر حدةو فعارو ة،الذاكر حدةو انبجو من من جانب كل على دةجوالمو ةالذاكر يتبثت شابكم على اضغط.3

ةالذاكر يبكتر

.بها الخاص بسقلما في ةالذاكر حدةو دخلأ.1
.مكانها في ةالذاكر يتبثتب يتبثتلا شابكم متقو حتى ةالذاكر حدةو على اضغط.2
:يبكترب قم.3

a.اًودمز كان ذاا (اءهولا نفق(
b.الغطاء

.تريوبكملا داخل العمل بعد في دةارالو اءاتجرالإ بعتا.4

ةالمصغر يةالخلو يةبطارلا الةزبا قم

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

a.الغطاء
b.اًودمز كان ذاا (اءهولا نفق(
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.تريوبكملا جخار لىا ةالمصغر يةالخلو يةبطارلا فعار. بسقلما من يةبطارلا وزبرب سماحلل يةبطارلا عن اًيدعب يرتحرلا مزلإج على نايةعب اضغط.3

ةالمصغر يةالخلو يةبطارلا يبكتر

.نظاملا حةلو في دةجوالمو تحةفلا في ةالمصغر يةالخلو يةبطارلا ضع.1
.يةبطارلا بتثيو مكانه لىا يرتحرلا مزلإج كبرنز ديعو حتى ةالمصغر يةالخلو يةبطارلا على اضغط.2
:يبكترب قم.3

a.الغطاء
b.اًودمز كان ذاا (اءهولا نفق(

.تريوبكملا داخل العمل بعد سمق في دةارالو اءاتجرالإ بعتا.4

نظاملا وحةمر الةزا

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

a.الغطاء
b.تطفللا شافتكا داةأ تاحفم
c.بطاقة PCI
d.تةبثالا اصقرالأ كمحر
e.يةئالضو اصقرالأ كمحر

.المزلإج من نظاملا حةلو بلك جخرأ.3
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.نظاملا وحةمر في يةنالمعد حةللو بتثلما سمارلما الةزبا قم.4

.هايرتحرل يةنالمعد حةاللو من خرالأ الجانب على دةجوالمو يجلاالمز على اضغط.5
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.يكلهلا جخار لىا يةنالمعد حةاللو فعار.6

.اصقرالأ كمحر بةلعل تةبثلما يرمسالما الةزبا قم.7

.اءهولا ىمجر يرتحرل جللخار المزلإج حزأ.8
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.تريوبكملا جخار لىا اءهولا ىمجر الةزبا قم.9

.نظاملا حةلو من نظاملا وحةمر بلاتك افصل.10

.يكلهلا في نظاملا وحةمر عةلمجمو تةبثلما يرمسالما الةزبا قم.11
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.يكلهلا من نظاملا وحةمر عةمجمو فعار.12

.نظاملا وحةمر عةمجمو من نظاملا حاومر الةزلإ اًيدعب واتالعر اثن.13

.واتالعر تلفت قد فيها بالغلما ةالقو تخدامسا: يهبنت

.نظاملا وحةمر عةمجمو من نظاملا حاومر الةزبا قم.14
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نظاملا وحةمر يبكتر

.واتالعر بطارو وحةالمر عةمجمو في حاوالمر ضع.1
.يكلهلا في وحةالمر عةمجمو ضع.2
.يكلهلا في وحةالمر عةمجمو يتبثتل يرمسالما يبكترب قم.3
.نظاملا حةلو في بها الخاصة صلاتبالمو نظاملا وحةمر بلاتك صل.4
.نظاملا حةلو اتجاه في نظاملا وحةمر حدةو في دةجوالمو تحةفلا جخار لىا نظاملا وحةمر بلاتك هّجو.5
.يجلاالمز دخلأو تريوبكملا في به الخاصة تحةفلا في اءهولا ىمجر ضع.6
.اصقرالأ كمحر بةلعل تةبثلما يرمسالما يبكترب قم.7
.نظاملا وحةمر في يةنالمعد حةللو بتثلما سماارلما يبكترب وقم يةنالمعد حةاللو ضعو عدأ.8
.صلبالمو يلهصتوب وقم نظاملا حةلو بلك هّجو.9

:يبكترب قم.10
a.يةئالضو اصقرالأ كمحر
b.تةبثالا اصقرالأ كمحر
c.بطاقة PCI
d.تطفللا شافتكا داةأ تاحفم
e.الغطاء

.تريوبكملا داخل العمل بعد في دةارالو اءاتجرالإ بعتا.11

يارالحر تتشلما الةزا

.تريوبكملا داخل العمل بلق في دةارالو اءاتجرالإ بعتا.1
.الغطاء الةزبا قم.2
:يةلتالا اتالخطو يذفنتب قم.3

a.1 [نظاملا حةلو عن يارالحر تتشلما بلك افصل.[
b.2 [يارالحر تتشملل تةبثلما يرمسالما فك.[
c.3 [تريوبكملا من التهازبا وقم علىلأ يارالحر تتشلما فعار.[

يارالحر تتشلما يبكتر

.تريوبكملا داخل يارالحر تتشلما ضع.1
.نظاملا حةلو في يارالحر تتشلما بتثت التي يتبثتلا يرمسام بطر حكامبا قم.2
.نظاملا حةبلو يارالحر تتشلما بلك يلصتوب قم.3
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.الغطاء يبكترب قم.4
.تريوبكملا داخل العمل بعد في دةارالو اءاتجرالإ بعتا.5

يارالحر تتشلما وحةمر الةزا

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

a.الغطاء
b.ةارالحر تصاصما حدةو

:يةلتالا اتالخطو اءجربا قم.3
a.عةالمجمو من يارالحر تتشلما وحةلمر تةبثلما يرمسالما الةزبا قم.
b.عةالمجمو من يارالحر تتشلما وحةمر يرتحرل جللخار واتالعر ادفع.
c.يارالحر تتشلما عةمجمو من يارالحر تتشلما وحةمر الةزبا قم.

يارالحر تتشلما وحةمر يبكتر

.يارالحر تتشلما عةمجمو داخل لىا يارالحر تتشلما وحةمر احةزبا قم.1
.يارالحر تتشلما عةمجمو في يارالحر تتشلما وحةمر يتبثتل واتالعر دخلأ.2
:يبكترب قم.3

a.ةارالحر تصاصما حدةو
b.الغطاء

.تريوبكملا داخل العمل بعد في دةارالو اءاتجرالإ بعتا.4

المعالج الةزا

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

a.الغطاء
b.اًودمز كان ذاا (اءهولا نفق(
c.ةارالحر تصاصما حدةو
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:المعالج الةزلإ.3

.ًولإأ يغلق الذي اعالذرو ًولإأ تحهف بالمطلو اعالذر لىا يرشت زموبر ودينمز نايكوو. ينعاذر اسطةبو المعالج غطاء يتبثت يتم: ملاحظة

a.جازتحالا خطاف من الجانب على رهحرو مكانه في المعالج غطاء بتثي الذي لوالأ اعالذر على اضغط.
b.جازتحالا خطاف من ثانيلا اعالذر يرتحرل" أ "ةالخطو ركر.
c.تهلازبا وقم علىلأ المعالج غطاء فعار.
d.يةكيتتاسالا باءهركلل المانعة بةلعلا في ضعه ثم خذ،المأ من تهلازلإ المعالج فعار.

.تريوبكملا من) هفرتو حالة في (ثانيلا المعالج الةزلإ سابقةلا اتالخطو ركر.4
.نظاملا حةلو ناتمكو اجعر, للمعالج يةئناث تحاتفب اًودمز تريوبكملا كان ذاا مما تحققلل

المعالج يبكتر

.به الخاص بسقلما في المعالج ضع.1
.المعالج غطاء ضعو عدأ.2

.ًولإأ يغلق الذي اعالذرو ًولإأ تحهف بالمطلو اعالذر لىا يرشت زموبر ودينمز نايكوو. ينعاذر اسطةبو المعالج غطاء يتبثت يتم: ملاحظة

.المعالج يتبثتل الخطاف في انبالجو على لوالأ اعالذر حزأ.3
.جازتحالا خطاف داخل ثانيلا اعالذر احةزلإ" 3 "ةالخطو ركر.4
:يبكترب قم.5

a.ةارالحر تصاصما حدةو
b.اًودمز كان ذاا (اءهولا نفق(
c.الغطاء

.تريوبكملا داخل العمل بعد في دةارالو اءاتجرالإ بعتا.6
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نظاملا حةلو الةزا

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

a.PSU
b.الغطاء
c.يةئالضو اصقرالأ كمحر
d.ةالمصغر يةالخلو يةبطارلا
e.يارالحر شعرتسلما
f.تةبثالا اصقرالأ كمحر

g.نظاملا وحةمر
h.بطاقة PSU
i.بطاقة PCI
j.اجخرا/دخالا حةلو

k.تالصو اتبركم
l.ةارالحر تصاصما حدةو

m.يارالحر تتشلما وحةمر
n.ةالذاكر) حداتو (حدةو
o.المعالج

.نظاملا حةلو عن بلاتكلا يعجم افصل.3
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.يكلهلا في نظاملا حةللو تةبثلما يرمسالما بفك قم.4

.تريوبكملا من التهازبا وقم الداخل لىا نظاملا حةلو فعار.5

نظاملا حةلو يبكتر

.يكلهلا في نظاملا حةلو ضعو يكلهلا من الخلفي ءالجز في دجوالمو نفذلما صلاتمو مع نظاملا حةلو بمحاذاة قم.1
.تريوبكملا في نظاملا حةللو تةبثلما يرمسالما بطار.2
.نظاملا حةبلو بلاتكلا صل.3

32



:يبكترب قم.4
a.المعالج
b.ةالذاكر) حداتو (حدةو
c.ةالمصغر يةالخلو يةبطارلا
d.يارالحر تتشلما وحةمر
e.ةارالحر تصاصما حدةو
f.تالصو بركم

g.اجخرا/دخالا حةلو
h.بطاقة PCI
i.بطاقة PSU
j.نظاملا وحةمر

k.تةبثالا اصقرالأ كمحر
l.يةئالضو اصقرالأ كمحر

m.يارالحر شعرتسلما
n.الغطاء
o.يارتلبا مدادالإ حدةو) PSU(

.تريوبكملا داخل العمل بعد في دةارالو اءاتجرالإ بعتا.5

نظاملا حةلو ناتمكو

.نظاملا حةلو ناتمكو يةلتالا رةالصو ضتعر
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)تحاتف 5) (x4 كـ اًيكلس تصلةم PCIe 2.0) PCIe x16 تحةف.2)تحاتف PCI (6 تحةف.1
)تحاتف PCIe 2.0 x1 (3 تحةف.4)تحاتف PCIe 3.0 x16 (4 تحةف.3
)احدةو تحةف) (x8 كـ اًيكلس تصلةم PCIe 3.0) PCIe x16 تحةف.6)تانحتف( PCIe 3.0 x16 تحةف.5
DIMM تحاتف.USB 3.08 لـ يةمماالأ حةاللو صلمو.7
 المعالج وحةمر صلمو.10تطفللا شافتكا داةأ تاحفم صلمو.9

DIMM تحاتف.12المعالج بسقم.11
ةالمصغر يةالخلو يةبطارلا.14يةمماالأ حةباللو تالصو صلمو.13
نظاملا وحةمر صلمو.16تةبثالا اصقرالأ كمحر وحةمر صلمو.15
نظاملا وحةمر صلمو.HDD18 ةارحر جةدر شعرتسم صلمو.17
ورالمر كلمة صلةو.20نظاملا وحةمر صلمو.19
الداخلي تالصو بركم صلمو.USB 2.022 صلموو يةمماالأ حةاللو.21
)SATA (HDD0-HDD3 & SATA0-1 صلاتمو.24نالمر ءجزلل الداخلي USB 2.0 صلمو.23
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نونس 8 ذو CPU يارت صلمو.27
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3
يةفضاا ماتمعلو

.تريوبكملا من اًءجز تعد التي يةفضاالإ اتيزلما لحو ماتمعلو سمقلا هذا فريو

ةالذاكر حدةو شاداترا

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

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

.لوالأ بسقلما من ًبداية ةالذاكر حداتو يبكتر يجب•

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

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

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

يارتلبا مدادالإ حدةو قفل  (PSU)
.يكلهلا من PSU الةزا) PSU (يارتلبا مدادالإ حدةو قفل نعيم

.)اًودمز كان ذاا (اءهولا نفق الةزا انظر, )اًودمز كان ذاا (اءهولا نفق الةزا لحو ماتمعلو على لللحصو. يكلهلا غطاء الةزا من اًمدو كدتأ ،PSU قفل لغاءا وأ لقفل: ملاحظة

.سمارلما قعمو قفل لغاءلإ سمارلما بطارو القفل سمارم قعمو من سمارلما الةزبا قم ،PSU قفل لغاءلإ يقة،الطر نفسبو. القفل قعمو لىا سمارلما بطارو القفل لغاءا سمارم قعمو من سمارلما الةزبا قم ،PSU يتبثتل
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4
نظاملا عدادا
:نككيم نظام،لا بطض من. BIOS ىتوسم اتيارخ تحديدو تريوبكملا ناتمكو في تحكملا يةنمكاا نظاملا بطض لك يحتي

التهازا وأ ناتالمكو ضافةا بعد NVRAM بطض يريغتب قم•

نظاملا ناتمكو ينتكو ضعر•

تكاملةلما ةجهزالأ يلطعت وأ ينكتم•

الطاقة ةدارا باتتعو داءالأ ينيعت•

تريوبكملا مانأ ةدارا•

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

>F2 <تاحفلما على الضغط خلال من نظاملا عدادا لىا لصوالو•

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

:هي يدهتملا قائمة اتيارخ. يصخشتلا يارخ ًانمضتم نهم يدهتملا نككيم الذي هازلجا ولىالأ يدهتملا قائمة ضتعر

)هفرتو حالة في (الةزللا القابلة اصقرالأ كمحر•

STXXXX اصقرالأ كمحر•

.SATA اصقرأ كمحر رقم لىا XXX يرشي: ملاحظة

يةئالضو اصقرالأ كمحر•

يصاتخشتلا•

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

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

تقالنالا يحتمفا

.نظاملا بطض تقالنا يحتمفا تاليلا لالجدو ضيعر

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

تقالنالا يحتمفا. 1 لجدو

تقالنالايحتالمفا

.سابقلا الحقل لىا تقلنيعلىلأ همسلا

.تاليلا الحقل لىا تقلنيسفللأ همسلا

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

.هاقيبطت حالة في سدلة،نم قائمة طي وأ يربكتب متقوسافةلما يطشر
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>Tab<يةلتالا يزكترلا نطقةم لىا تقلنت.

.فقط يةسياقلا ماتسوالر ضتعرسلم بةسنلبا: ملاحظة

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

>F1<نظاملا بطض تعليمات ملف ضتعر.

نظاملا عدادا اتيارخ

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

عام. 2 لجدو

صفالويارلخا

System Boardتريوبكملا جهاز في دةجوالمو يةسساالأ ةجهزالأ اتيزم سمقلا هذا يذكر.

•System Information
ةالذاكر ينتكو•
PCI ماتمعلو•
المعالج ماتمعلو•
هازلجا ماتمعلو•

Boot Sequenceيلغشت نظام على رثوعلا تريوبكملا به ليحاو الذي يبتترلا يريغت يةنمكاا لك يحتي.

•Diskette Drive
•Internal HDD
USB ينتخز جهاز•
CD/DVD/CD-RW اصقرأ كمحر•
المدمجة بكةشلا اجهةو بطاقة•
•SATA

Boot List Optionيدهتملا قائمة يارخ يريغت يةنمكاا لك يحتي.

قديم•
•UEFI

Advanced Boot Optionsحداتو ينكتم يةنمكاا لك يحتي ROM القديم يارخلل

معطل•
)اضيترفا( مكنُم•

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

نظاملا ئةيته. 3 لجدو

صفالويارلخا

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

معطل•
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.ًمعطلا) AMT (شطةنلا ةدارالإ يةنقت "يارلخا كان ذاا ما حالة في فقط" عطلُم "يارلخا تخدامسا نككيم: ملاحظة

UEFI بكةش تكدس ينكتم•
)اضيترفا( مكنُم•
•w/PXE نّالممك

Integrated NIC 2تحكم حدةو في تحكملا يةنمكاا لك يحتي LAN هي اتيارلخا. تةبثلما:

)اضيترفا( ينكتم•
w/PXE ينكتم•

T7610 على فقط مةمدعو ةيزلما هذه: ملاحظة

Serial Portلىا سليلستلا نفذلما ينيعت نككيم. سليلستلا نفذلما عداداتا بطض يحدد:

معطل•
•COM1 )اضيترفا(
•COM2
•COM3
•COM4

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

SATA Operation

T3610 وT5610تةبثالا اصقرالأ كمحر في تحكملا حدةو ئةيته لك يحتت SATA هي تاحةلما اتيارلخا. الداخلي:

معطل•
•ATA
•AHCI )اضيترفا(
•RAID On

.T7610 في SATA يلغشت دعم يتم لإ. RAID ضعو تدعمل SATA ئةيته يتم: ملاحظة

Drives

T3610 وT5610اصقرأ كاتمحر ئةيته لك يحتي SATA هي تاحةلما اتيارلخا. يةلخالدا:

•SATA3–HDD0
•SATA2–HDD2
•SATA2–ODD0
•SATA3–HDD1
•SATA2–HDD3
•SATA2–ODD1

.نةكمم ةجهزالأ يعجم: اضيترفالا بطضلا

يعجم في} بلا {ضتعرس تةبثالا اصقرالأ كاتمحر نفا ،RAID تحكم حدةو بطاقةب تةبثا اصقرأ كاتمحر يلصتو حالة في: ملاحظة  
.RAID تحكم حدةو بطاقةب الخاص BIOS في تةبثالا اصقرالأ كاتمحر شاهدةم يمكن. لالحقو

•T7610•SATA2–ODD0
•SATA2–ODD1

.نةكمم ةجهزالأ يعجم: اضيترفالا بطضلا
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يعجم في} بلا {ضتعرس تةبثالا اصقرالأ كاتمحر نفا ،RAID تحكم حدةو بطاقةب تةبثا اصقرأ كاتمحر يلصتو حالة في: ملاحظة  
.RAID تحكم حدةو بطاقةب الخاص BIOS في تةبثالا اصقرالأ كاتمحر شاهدةم يمكن. لالحقو

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

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

USB Configurationينتكو يلطعت وأ ينكتم لك يحتي USB هي اتيارلخا. الداخلي:

يدهتملا دعم ينكتم•
يةمماالأ USB نافذم•
Back Quad USB نافذم•
يةلخالدا USB نافذم ينكتم•
USB3 نافذم•

PCI Bus Configurationناقلات ينتكو يةنمكاا لك يحتي PCI .هي تاحةلما اتيارلخا:

•256 PCI Buses )اضيترفا(
•128 PCI Buses
•64 PCI Buses

Memory Map IO above 4GBجابايتيج 4 عن يدتز ةالذاكر يطةلخر دخالالإ/اجخرالإ يلطعت وأ ينكتم يةنمكاا لك يحتي.

.اًيضاترفا يارلخا هذا يلطعت يتم-  جابايتيج 4 عن يدتز ةالذاكر يطةلخر دخالالإ/اجخرالإ•

Optional HDD Fansحاومر في تحكملا يةنمكاا لك يحتي HDD.
نظاملا ينتكو لىا ندتست: اضيترفالا عدادالإ

Audioتالصو ةيزم يلطعت وأ ينكتم يةنمكاا لك يحتي.
نّمكُم تالصو: اضيترفالا بطضلا

SAS RAID Controller (T7610 only(تحكم حدةو يلغشت في تحكملا يةنمكاا لك يحتي SAS RAID HDD المدمجة.

)اضيترفا( مكنُم•
معطل•

يديوفلا. 4 لجدو

صفالويارلخا

Primary Video Slotهي اتيارلخا. ساسيالأ يدهتملل يديوفلا جهاز ئةيته يةنمكاا لك يحتي:

)اضيترفا( تلقائي•
1 تحةف•
VGA مع افقتوم: 2 تحةف•
3 تحةف•
4 تحةف•
5 تحةف•
6 تحةف•

40



مانالأ. 5 لجدو

صفالويارلخا

Internal HDD-0 Passwordنظاملل الداخلي تةبثالا اصقرالأ كمحر على دةجوالمو ورالمر كلمة حذف وأ ير،يغت وأ ين،يعت يةنمكاا يارلخا هذا لك يحتي) HDD.(

Strong Passwordاًمدو يةقو ورمر كلمات ينيعتب الخاص يارلخا تدعيم يةنمكاا لك يحتت.
.محدد يرغ يةقو ورمر كلمة ينكتم: اضيترفالا عدادالإ

Password Configuration32 = قصىالأ الحد,  4 = دنىالأ الحد. ورالمر كلمة لطو تحديد نككيم

Password Bypassهي اتيارلخا. ينهايعت ندع, نظاملا ورمر كلمة زجاوتب الخاص ذنالإ يلطعت وأ ينكتم يةنمكاا لك يحتت:

)اضيترفا( معطل•
يدهتملا عادةا زتجاو•

Password Changeولسؤلما ورمر كلمة ينيعت ندع نظاملا ورمر بكلمة الخاص يلطعتلا ذنا ينكتم لك يحتي.
محدد ولسؤلما يرغ ورمر كلمة في اتيريغت اءجربا سماحلا: اضيترفالا عدادالإ

TPM Securityينكتم يةنمكاا لك يحتت Trusted Platform Module (TPM (ناءثأ POST.
.معطل يارلخا: اضيترفالا بطضلا

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

)اضيترفا( الصامت يلغشتلا•
يلطعت•
ينكتم•

Chassis Intrusionهي اتيارلخا. يكلهلا لىا لالدخو ةيزم في تحكملا يةنمكاا يحتي:

)اضيترفا( ينكتم•
احدةو ةمر ينكتم•
يلطعت•

CPU XD Supportللمعالج يلطعتلا يذفنت ضعو ينكتم لك يحتي.
 CPU XD دعم ينكتم: اضيترفالا عدادالإ

OROM Keyboard Accessئةيته شاشات لىا لالدخو على ينقادر ينمتخدسلما كان ذاا ما تحديد يةنمكاا لك يحتي ROM هي اتيارلخا. يدهتملا ناءثأ تصارخالا يحتمفا خلال من يةيارتخالا:

)اضيترفا( ينكتم•
احدةو ةمر ينكتم•
يلطعت•

Admin Setup Lockoutولسؤلما ورمر كلمة ينيعت ندع عدادالإ لىا لالدخو من ينمتخدسلما نعم يةنمكاا لك يحتت.
معطل: اضيترفالا عدادالإ

Secure Boot. 6 لجدو

صفالويارلخا

Secure Boot Enableهي اتيارلخا: منالأ يدهتملا ةيزم يلطعت وأ ينكتمب لك سمحي:

)اضيترفا( معطل•
ممكن•

Expert Key Managementالمخصص ضعالو تاحفم ةدارا يلطعت وأ ينكتم يةنمكاا لك يحتي.
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)اضيترفا( معطل•

داءالأ. 7 لجدو

صفالويارلخا

Multi Core Supportبالقلو يعجم وأ احدو قلب ينكتم تطلبت يةلمعلا كانت ذاا ما الحقل هذا يحدد. 
 .اًيضاترفا يارلخا هذا ينكتم يتم. بقلو ضافةا مع يقاتبطتلا بعض داءأ ىتوسم سنحتي
:هي اتيارلخا. للمعالج بالقلو تعددم الدعم يلطعت وأ ينكتم يةنمكاا لك يحتيو

)اضيترفا( الكل•
•1
•2
•4
•5
•6
•7
•8
•9

 :ملاحظة

.تةبثلما) المعالجات (المعالج سبح ذلكو تلفةمخ تكون قد وضةالمعر اتيارلخا•
 ,1, الكل (بتثلما المعالج اسطةبو مةالمدعو بالقلو عدد لىا اتيارلخا ندتست•

2 ,N-1 لمعالجات N-Core(

Intel SpeedStepيةصخا يلطعت وأ ينكتم لك يحتت Intel SpeedStep.
Intel SpeedStep ينكتم: اضيترفالا عدادالإ

C States Controlاضيترفالا المعالج سكون حالإت يلطعت وأ ينكتم لك يحتت.
نّمكُم:اضيترفالا بطضلا

Intel TurboBoostضعو ينكتم لك يحتي Intel TurboBoost يلهطعت وأ للمعالج.
 Intel TurboBoost ينكتم: اضيترفالا عدادالإ

Hyper-Thread Controlيلطعت وأ ينكتم لك يحتت HyperThreading المعالج في.
ممكن: اضيترفالا عدادالإ

Cache Prefetchينتخزلا ةذاكر لخط بقسلما الجلبو ةجهزللأ بقسلما الجلب ينكتم :اضيترفالا بطضلا  
رالمجاو قتالمؤ

Dell Reliable Memory Technology (RMT(في ةالذاكر خطاءأ لعزو يفتعر يةنمكاا لك يحتت RAM.
 Dell Reliable Memory ينكتم: اضيترفالا بطضلا

Technology (RMT(

 ةذاكر حداتو تكون ندماع T3610 في فقط مةمدعو تكون ةيزلما هذه: ملاحظة
ECC تةبثم.

الطاقة ةدارا. 8 لجدو

صفالويارلخا

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

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

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

)اضيترفا( معطل•
ميو كل•
عبوسالأ يامأ•
محددة يامأ•

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

)اضيترفا( معطل•
فقط S5 في نهيكتم يتم•
S5و S4 في نهيكتم يتم•

Fan Speed Controlهي اتيارلخا. نظاملا وحةمر عةسر في تحكملا يةنمكاا لك يحتي:

)اضيترفا( تلقائي•
عالي•
سطتوم•
نخفضم•

USB Wake Supportةجهزأ ينكتم يحتي USB تعدادسالا "ضعو من نظاملا يهبنتل."
معطل: اضيترفالا عدادالإ

Wake on LANةشارا خلال من يطهشنت ندع يلغشتلا يقافا حالة من باءهركلبا تريوبكملا مدادا يةنمكاا تريوبكملل يارلخا هذا يحتي LAN تعدادسالا حالة من يهبنتلا ثرتأي لإ. خاصة  
.ددترلما هربيكلا يارتلبا مدادالإ بمصدر تريوبكملا يلصتو ندع فقط ةيزلما هذه تعمل. يلغشتلا نظام في نهيكتم يجبو بطضلا هذا اسطةبو

.يةكلسلإ LAN وأ LAN من خاصة يهبنت اتشارا تلقىي ندماع نظاملا يلغشتب سمحت لإ-  معطل•
•LAN اتشارا اسطةبو نظاملا يلغشتب سمحت-  فقط LAN نةيعم.

.اًيضاترفا يارلخا هذا يلطعت يتم

Block Sleepحالة (سكونلا لىا لالدخو نعم يةنمكاا يحتي S3 (ئةيب في OS.
معطل: اضيترفالا عدادالإ

POST Behavior. 9 لجدو

صفالويارلخا

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

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

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

.اضيترفا شكلب يارلخا هذا ينكتم يتم-  شامل•
عةسرلل دنىالأ الحد•
تلقائي•

يةضاترفالا المحاكاة دعم. 10 لجدو

صفالويارلخا

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

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

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

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

Trusted Executionياسهق تم الذي يالظاهر هازلجا شاشة ربمقدو كان ذاا ما تحديد يةنامكا لك يحتي) MVMM (قثوالمو يذفنتلا يةنقت تقدمها التي يةفضاالإ ةجهزالأ مكاناتا تخدامسا  
Intel Trusted Execution.

.يةصالخا تلكل اضيترفالا يلطعتلا يمكن كذلك-  قثومو يذفنت•

يانةصلا. 11 لجدو

صفالويارلخا

Service Tagتريوبكملبا الخاص الخدمة مزر ضتعر.

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

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

نظاملا سجلات. 12 لجدو

صفالويارلخا

BIOS eventsجلسلا سحبم لك سماحلاو نظاملا حداثأ سجل ضلعر.

جلسلا سحم•

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

.تريوبكملا يلغشت عادةبا قم.1
.dell.com/support لىا اذهب.2
:لديك تريوبكملبا الخاص يعةسرلا الخدمة دكو وأ الخدمة مزر لديك كان ذاا.3

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

.شاشةلا على دةارالو تعليماتلا مع تابع. الخدمة مزر شافتكا قفو انقر الخدمة، علامة على رثوعلا عدم حالة في: ملاحظة

.سالرا قفو انقرو يعةسرلا الخدمة دكو وأ الخدمة مزر دخلأ.4
.بك الخاص تريوبكملل تجنلما ئةف قفو فانقر الخدمة، مزر قعمو تحديد يعطتست لإ نتك ذاا.5
.القائمة من تجنلما عنو ترخا.6
.بك الخاص تريوبكملل تجنلما دعم صفحة هرظتسو تر،يوبكملا ازطر حدد.7
).يلاتنزتلاو يلغشتلا امجبر( Drivers & Downloads قفو انقر.8
.BIOS حدد ،)يلغشتلا نظام( Operating System سدلةنلما القائمة سفلأ ،)يلاتنزتلاو يلغشتلا امجبر( Drivers and Downloads شاشة في.9

.ملف يلنزت قفو انقرو BIOS من ملف حدثأ حدد.10
.نالأ يلنزتلا قفو انقر ثم; دناهأ يلنزتلا بسلوأ تحديد يرجى نافذةلا في المفضل يلنزتلا بسلوأ حدد.11

.الملف يلنزت نافذة هرظت

.لديك تريوبكملا على الملف لحفظ حفظ قفو انقر.12
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.تريوبكملا على المحدث BIOS بطض يتبثتل يلغشت قفو انقر.13
.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

.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

بطضلا ورمر كلمةو نظاملا ورمر كلمة ينيعت

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

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

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

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

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

:نظاملا ورمر كلمة ينيعتل يةلتالا شاداترالإ تخدمسا

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

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

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

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

.بها بةلالمطا ندع نظاملا ورمر كلمة دخالا عدأ

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

.بطضلا ورمر كلمة تابةك عادةبا سالةر بكلتطا

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

.يدهتملا عادةبا تريوبكملا ميقو

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

 في بطضلا ورمر كلمة وأ حالي نظام يريغت وأ حذف نككيم لإ. عدادالإ ورمر كلمة وأ/و الحالي نظاملا يريغت وأ حذف محاولة بلق) نظاملا بطض في (نةّممؤ يرغ )ورالمر كلمة حالة( Password Status نأ كدتأ
.نةّممؤ )ورالمر كلمة حالة( Password Status كانت ذاا ما حالة
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.ةباشرم يدهتملا عادةا وأ يلغشتلا بعد> F2 <على اضغط نظام،لا بطض لىا لللدخو

>.Enter <على اضغطو نظاملا ينمتأ حدد نظاملا بطض وأ نظاملا BIOS شاشة في.1
.نظاملا ينمتأ شاشةلا ضعر يتم

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

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

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

.يدهتملا عادةبا تريوبكملا ميقو

نظام ورمر كلمة يلطعت

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

.اًيضاترفا ورالمر كلمة صلةو يلطعت يتم: ملاحظة

.تريوبكملا داخل العمل بلق سمق في دةارالو اءاتجرالإ بعتا.1
.الغطاء الةزبا قم.2
.نظاملا حةلو ناتمكو انظر نظام،لا حةلو في دةجوالمو PSWD صلةو تحديدل. نظاملا حةلو في دةجوالمو PSWD صلةو حدد.3
.نظاملا حةلو من PSWD صلةو الةزبا قم.4

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

.الغطاء يبكترب قم.5

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

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

.الغطاء يبكترب قم.10
.تريوبكملا داخل العمل بعد سمق في دةارالو اءاتجرالإ بعتا.11
.تريوبكملا يلغشتب قم.12
.نظاملل وأ بطضلل جديدة ورمر كلمة ينيعتب وقم نظام،لا بطض لىا اذهب.13
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5
يصاتخشتلا
 وأ يةفضاا معدة تخدامسا لىا الحاجة نبدو تريوبكملا جهاز بارتخا هو يصاتخشتلا يلغشت من ضالغر. يةنفلا ساعدةلما لطلب Dell بـ الإتصال بلق ePSA يصاتخشت يلغشتب قم تر،يوبكملا في شكلةم تكفصاد ذاا

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

يدهتملا بلق نظاملل سنلمحا ييمقتلا يصاتخشت  (ePSA)
فرتوو. اًيلخدا BIOS اسطةبو هاليغشت يتمو BIOS مع) ePSA (يدهتملا بلق نظاملل سنلمحا ييمقتلا يصاتخشت ينمضت يتمو. ةجهزللأ شامل فحص بعمل) ePSA (يدهتملا بلق نظاملل سنلمحا ييمقتلا يصاتخشت متقو  
:يةنمكاا لك يحتت التي ةجهزالأ من عاتلمجمو وأ محددة ةجهزلأ اتيارلخا من كاملة عةمجمو نظاملا يصاتخشت

تفاعلم ضعو في وأ اًيئتلقا اتبارتخا يلغشت•

اتبارتخالا ارتكر•

هاظفح وأ بارتخالا تائجن ضعر•

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

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

بارتخالا ناءثأ أتطر التي شكلاتلمبا كبرتخ التي الخطأ سائلر ضعر•

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

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

.تريوبكملا يلغشتب قم.1
.Dell شعار رهوظ ندع> F12 <تاحفلما على اضغط تر،يوبكملا يدهتم يتم ينماب.2
.يصاتخشت يارلخا حدد يد،هتملا قائمة شاشة في.3

.شفةتكلما ةجهزالأ يعجم على اتبارتخالا يلغشتب يصاتخشتلا متقو. تريوبكملا في شفةتكلما ةحهزالأ يعجم دسر يتمو يدهتملا بلق نظاملل سنلمحا ييمقتلا نافذةلا ضعر يتم

.يصيخشتلا بارتخالا يقافلإ نعم قفو انقرو> Esc <على فاضغط محدد، جهاز على يةصيخشت اتبارتخا يلغشت في غبتر نتك ذاا.4
.اتبارتخالا يلغشت قفو انقرو سريالأ ءالجز من هازلجا حدد.5
.الخطأ ادكوأ ضعر يتم شكلات،م يأ دجوو حالة في.6

.Dell بـ اتصلو الخطأ دكو لإحظ
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6
صلاحهااو تريوبكملبا الخاصة شكلاتلما شافكتسا
.تريوبكملا يلغشت ناءثأ الخطأ رسائلو ية،تالصو ةشارالإ ادكوأو. يصخشتلا يحبمصا ثلم المؤشرات تخدامسبا صلاحهااو تريوبكملا شكلاتم شافكتسا نككيم

يحبمصا  LED يةصيخشتلا

.POST ينتور يقافا لىا دتأ التي شكلةلما لىا هذه LED يحبمصا يرشت لإ. POST يةلعم خلال تقدملل كمؤشر فقط يةصيخشتلا LED يحبمصا تعمل: ملاحظة

.يةئمر يرغ بحصتو نطفئت نهافا يل،محتلا في يلغشتلا نظام بدء دجربم. POST يةلعم خلال يةئمر بحصتو يةصيخشتلا يحبالمصا هذه شطنت. يلغشتلا رز اربجو يكلهلا مقدمة في يةصيخشتلا LED يحبمصا جدتو

 POST بعد يةعيبط حالة ثركأ تكونو. LED صةر برع وأ طكبوه ناءثأ 4و ،3و ،2 قامربأ ينخرالأ ثلاثةلا يزيتم يتمو ،1 بالرقم اضحو بت ثركأ يزيتم يتم يثح. OFF وأ ON ماا ينتلبحا يزتمي LED باحصم كل
.يلغشتلا نظام لىا تحكملا سليمتب BIOS ميقو ينماب نطفئت ثم ON هي LED يحبمصا يعلجم

.يضبأ بلون رالز ذلك ضاءأ ذاا يحبالمصا تلك مضتو لإ ينح في ،مطفأ كان ذاا وأ مانيهرك بلون يلغشتلا رز ضاءأ ذاا يةصيخشتلا يحبالمصا مضتو: ملاحظة

يةصيخشتلا يحبللمصا POST نماطأ. 13 لجدو

يةصيخشتلا LED يحبمصا

يارتلا تلقىي لإ وأ يلغشتلا يقافا ضعو في تريوبكملا•
.يعةبط رةبصو يعملو تريوبكملا يدهتم يتم•

يارتلبا مدادالإ مصدر صل تر،يوبكملا يلغشت قفتو حالة في•  
.يارتلبا تريوبكملا مدادبا وقم ددترلما هربيكلا

 ،PCI-Eو PCI تحاتف من يةفالطر بطاقاتلا يعجم الةزبا قم•.PCI جهاز في عطل شافتكا تم وأ قائم PCI جهاز ينتكو شاطن
 ضافةا عدأ تر،يوبكملا يدهتم حالة في. تريوبكملا يدهتمب وقم
.تالفةلا بطاقةلا تجد حتى ىخرالأ تلو بطاقة يةفالطر بطاقاتلا

.المعالج يتبثت عدأ•.المعالج في تملمح خلل حدث

 ثم حدات،الو الةزبا قم ثر،كأ وأ ةذاكر حدتيو يتبثت حالة في•.ةالذاكر طاقة في عطل حدث لكنو ة،الذاكر حداتو شافتكا تم
 بدء حالة في. تريوبكملا يلغشت عدأو احدةو حدةو يتبثت عدأ
 ةذاكر حداتو يتبثت تابع ية،عيبط يقةبطر تريوبكملا يلغشت
 المعطلة، حدةالو تحديدب متقو حتى) ةمر كل في احدةو (يةفضاا
 حدةو يتبثت حالة في. خطأ نبدو حداتالو يعجم يتبثت عدأ وأ

 خرأ DIMM صلمو لىا هالقن لحاو فقط، احدةو ةذاكر
.تريوبكملا يلغشت عدأو

 داخل عنولا نفس من قةثومو ةذاكر يتبثتب قم ه،فرتو حالة وفي•
.تريوبكملا

.نفصلةم يةمسور بطاقةب تصلم ضالعر جهاز/شاشةلا نأ كدتأ•.ماتسوالر بطاقة في خطأ قعو بمار
.يبهاكتر بقس ماتسور بطاقات يأ يبكتر عدأ•
 ذاا تريوبكملا في يدةج يقةبطر تعمل ماتسور بطاقة يتبثتب قم•

.مكنأ

.ياناتبلاو الطاقة بلاتك كل يبكتر عادةبا قم•.تةبثالا اصقرالأ كمحر في تملمح خلل حدث

.بلاتكلا صلاتو كل راجعو USB ةجهزأ كل يبكتر عدأ•USB شاشة في تملمح خطأ حدث
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 حدات،الو الةزبا قم ثر،كأ وأ احدةو ةذاكر حدةو يبكتر حالة في•.ةذاكر حداتو شافتكا يتم لم
 حالة في. تريوبكملا يلغشت عدأو احدة،و حدةو يبكتر عدأ ثم
 ةذاكر حداتو يبكتر تابع ية،عيبط يقةبطر تريوبكملا يلغشت بدء
تالفة،لا حدةالو تحديدب متقو حتى) ةمر كل في احدةو (يةفضاا  
.بيوعلا من يةلالخا حداتالو يعجم يبكتر عدأ وأ

 داخل عنولا نفس من عاملة ةذاكر يتبثتب قم ه،فرتو حالة وفي•
.تريوبكملا

 مدادالأ حدةو من جالخار 2x2 يارتلا صلمو يلصتو عدأ•.يحةصح يقةبطر بتثم يرغ الطاقة صلمو
.يارتلبا

 حدةو/صلمو ضعلو خاصة باتلطتم دجوو عدم من كدتأ•.افقتولا في وأ ةالذاكر ئةيته في خطأ قعو لكن ة،الذاكر حداتو بعتت تم
.ةالذاكر

 الخاص تريوبكملا من مةمدعو تخدمهاست التي ةالذاكر نأ من كدتأ•
.بك

 انظر. ةالمصغر يةالخلو يةبطارلا يتبثت عدأ( CMOS سحم•.ةجهزالأ وأ/و نظام،لا حةلو في تملمح خطأ حدث
).يتهابثتو ةالمصغر يةالخلو يةبطارلا الةزا

يلغشت عدأو ية،جالخارو يةلخالدا يةفالطر ةجهزالأ يعجم افصل•  
يةفالطر بطاقاتلا ضفأ تر،يوبكملا يدهتم حالة في. تريوبكملا  
.تالفةلا بطاقةلا تجد حتى ىخرالأ تلو احدةو

 حةلو مكون / نظاملا حةلو تكونف شكلة،لما ارتمرسا حالة في•
.تالف نظاملا

يلغشت عدأو ية،جالخارو يةلخالدا يةفالطر ةجهزالأ يعجم افصل•.نظاملا حةلو في تملمح خطأ  
يةفالطر بطاقاتلا ضافةا عدأ تر،يوبكملا يدهتم حالة في. تريوبكملا  
.تالفةلا بطاقةلا تجد حتى ىخرالأ تلو احدةو

.تالفة نظاملا حةلو تكونف شكلة،لما ارتمرسا حالة في•

.نفصلةم يةمسور بطاقةب تصلم ضالعر جهاز/شاشةلا نأ كدتأ•.خرأ طلُع حدث
اصقرالأ كمحر بلاتكو تةبثالا اصقرالأ كاتمحر يعجم نأ كدتأ•  

.نظاملا حةلو في يحةصح يقةبطر تصلةم يةئالضو
 في شكلةم لىا يرشت شاشةلا على خطأ سالةر ناكه كانت ذاا•

اصقرالأ كمحر وأ نةالمر اصقرالأ كمحر ثلم (ةجهزالأ حدأ  
.ملائم شكلب يعمل نهأ من كدتأتل هازلجا فافحص) تةبثالا

ثلم (ة،جهزالأ حدأ من يدهتملا ليحاو يلغشتلا نظام كان ذاا•  
 عدادا فافحص) يةبصرلا اصقرالأ كمحر وأ نةالمر اصقرالأ كمحر
 في تةبثلما ةجهزللأ بةسنلبا يدهتملا سللست دقة من كدتألل نظاملا
.تريوبكملا

 في نالأ نظاملاو BIOS لـ يبارتخالا عالمجمو خطأ شافتكا تم•دادترسالا ضعو في نظاملا
.تعادةسالا ضعو

 عادة LED يحبمصا تدخل. POST يةلعم نهاية لىا يرشي•يدهتملا سليمت
سليمتلا دجربم. POST تملكي ينماب ةيرصق ةترفل الحالة هذه لىا  
.LED يحبمصا نطفئت يل،غشتلا نظام لىا

الخطأ سائلر

:يلي كما وهي. عضوالمو شدة سبح هاضعر يتم التي BIOS خطأ سائلر من عاننو جديو
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تريوبكملا في تحكمت لإ التي خطاءالأ

.الخطأ سائلر تاليلا لالجدو دسري. يدهتملا لىا تابع ثم ان،ثو بضعةل اًتقمؤ قفتو ،خطأ سالةر ضتعرس لكنو تر،يوبكملا في هذه الخطأ سائلر تحكمت لن
تريوبكملا في تحكمت لإ التي خطاءالأ. 14 لجدو

الخطأ سالةر

.اًبقسم الغطاء الةزا تم! يهبنت

اًيمجبر تريوبكملا في تحكمت التي خطاءالأ

.الخطأ سائلر تاليلا لالجدو دسري. نظاملا عدادا لىا لللدخو>  F2 <وأ تابعةملل> F1 <على بالضغط تكبلمطا يتمسو تريوبكملا في اًَيمجبر تحكملا لىا هذه الخطأ سائلر ديتؤس
اًيمجبر تريوبكملا في تحكمت التي خطاءالأ. — 15 لجدو

الخطأ سالةر

.يةمماالأ I/O بلك في طلُع! يهبنت

.ىسريلا ةالذاكر وحةمر في طلُع! يهبنت

.يمنىلا ةالذاكر وحةمر في طلُع! يهبنت

.PCI وحةمر في طلُع! يهبنت

.قائقالر عةلمجمو يارالحر تتشلما شافتكا يتم لم! يهبنت

.تةبثالا اصقرالأ كلمحر 1 وحةالمر في طلُع! يهبنت

.تةبثالا اصقرالأ كلمحر 2 وحةالمر في طلُع! يهبنت

.تةبثالا اصقرالأ كلمحر 3 وحةالمر في طلُع! يهبنت

.CPU 0 وحةمر في طلُع! يهبنت

.CPU 1 وحةمر في طلُع! يهبنت

.ةبالذاكر تعلقي طلُع شافتكا تم! يهبنت

.DIMMx ةالذاكر تحةف في صلاحللا قابل ةبالذاكر خطأ شافتكا تم! يهبنت

.داءسولا يجلاالمز مع صلاتالمو تلك بلق يضاءبلا يجلاالمز مع DIMM صلاتمو زيعتوب قم ة،للذاكر ايدتزلما دديترلا نطاقلا ضلعر بةسنلبا بةسنلبا. ةللذاكر ثاليم يرغ زيعتو شافتكا تم: تحذير

.يةتلالفو يةلعا يارتلا مدادا حدةو لىا يةقترلا لحو Dell بـ الخاص الفني الدعم قيربفر الإتصال جاءالر. نظاملا على هاقيبطت يتم التي ينتكولا في يةلالحا اتيريغتلا تدعم لإ يةلالحا يارتلبا مدادالإ حدةو

 سجل شاشة لىا عجوالر جاءالر. ةالذاكر حدةو بدالتسبا وصىُي. العمل تابعةم يكلع يجب. نظاملا ةذاكر في خطاءالأ لبعز قامتو) Dell Reliable Memory Technology (RMT شفتكا
.محددة DIMM ماتلمعلو BIOS عدادا في RMT حداثأ

 جاءالر. ةالذاكر حدةو بدالتسبا وصىُي. يةفضاالإ خطاءالأ لعز يتم لن. العمل تابعةم يكلع يجب. نظاملا ةذاكر في خطاءالأ لبعز قامتو) Dell Reliable Memory Technology (RMT شفتكا
.محددة DIMM ماتلمعلو BIOS عدادا في RMT حداثأ سجل شاشة لىا عجوالر
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7
يةنفلا اصفاتالمو

يللد في اصفاتالمو سمق لىا اذهب بك، الخاص تريوبكملل شاملةلا اصفاتالمو على فتعرلل. بك الخاص تريوبكملا مع شحنلل القانون هايقر التي تلك هي يةلتالا اصفاتالمو. نطقةلما سبح وضالعر تلفتخ قد: ملاحظة  
 لحو ماتالمعلو ضلعر يارلخا حددو Windows يلغشت نظام في الدعمو تعليماتلا لىا اذهب بك، الخاص تريوبكملا ينتكو لحو ماتالمعلو من يدلمز. dell.com/support في الدعم قعمو في فرتولما المالك

.بك الخاص تريوبكملا

المعالج. 16 لجدو

اصفاتالموةيزلما

.معالج core Intel Xeon E5 v2 12و 10 و ،8 و ،6 و ،4عنولا

قتالمؤ ينتخزلا ةذاكر

بايتيلوك 32تعليماتلل قتالمؤ ينتخزلا ذاكر

بايتيلوك 32•ياناتبلل قتالمؤ ينتخزلا ةذاكر
قلب لكل ب ك 256 سطتولما ىتوسلما من قتالمؤ ينتخزلا ةذاكر•
)قلب لكل جابايتيم 2.5 (بالقلو يعجم ينب كةترشم) LLC (جابايتيم 30 لىا تصل قتمؤ ينتخز ةذاكر•

نظاملا ماتمعلو. 17 لجدو

اصفاتالموةيزلما

Intel C600 ائحشر عةمجموائحشرلا عةمجمو

EEPROM سللستم فلاش جابايتيم 4 + جابايتيم BIOS (NVRAM(8 يحةشر

ةالذاكر. 18 لجدو

اصفاتالموةيزلما

ةالذاكر حدةو صلمو

T3610 / T56108 تحاتف DIMM

T761016 تحةف DIMM

ةالذاكر حدةو سعة

T3610 / T56102 جابايتيج 16و جابايت،يج 8و جابايت،يج 4و جابايت،يج.

T76102 جابايتيج 32و جابايتيج 16و جابايتيج 8و جابايتيج 4و جابايتيج.

عنولا

T36101600 1866 و DDR3 RDIMM ECC/Non-ECC

T56101600 1866 و DDR3 RDIMM ECC

T76101600 1866 و DDR3 RDIMM 32 و GB LRDIMM ECC

ةالذاكر سعةل دنىالأ الحد

T3610 / T5610 / T76104 جابايتيج

ةالذاكر سعةل قصىالأ الحد
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المواصفاتالميزة

T3610 / T5610128 جابايتيج

T7610512 جابايتيج

يديوفلا. 19 لجدو

اصفاتالموةيزلما

)PCIe 3.0/2.0 x16 (نفصلم

T3610 / T5610اتو 300 قصىأ بحد (الكامل لالطو, الكامل تفاعالار ضعفي لىا تصل(

T7610اتو 600 قصىأ بحد (الكامل لالطو, الكامل تفاعالار ضعافأ بعرأ لىا تصل(

تالصو. 20 لجدو

اصفاتالموةيزلما

Realtek ALC3220 تالصو يزمتر نظاممدمجة

بكةشلا. 21 لجدو

اصفاتالموةيزلما

T3610 / T5610Intel 82759

T7610Intel 82759 وIntel 82754

تمديدلا صلاتو. 22 لجدو

اصفاتالموةيزلما

PCI:

ث/جابتيج 1PCI Express 3.0 x8، 8تحةف

ث/جابتيج 2PCI Express 3.0 x16، 16تحةف

ث/جابتيج 3PCI Express 2.0 x1، 0.5تحةف

ث/جابتيج 4PCI Express 3.0 x16، 16تحةف

ث/جابتيج 5PCI Express 2.0 x4، 2تحةف

ث/جابتيم 133 ،)تزجاهريم 33, بت 6PCI 2.3 (32تحةف

):HDD/SSD (ينتخزلا

SATA3-HDD0Intel AHCI SATA 3.0, 6 ث/جابتيج

SATA3-HDD1Intel AHCI SATA 3.0, 6 ث/جابتيج

SATA2-HDD2Intel ACHI SATA 2.0, 3 ث/جابتيج

SATA2-HDD3Intel ACHI SATA 2.0, 3 ث/جابتيج

):ODD (ينتخزلا

SATA2-ODD0Intel AHCI SATA 2.0, 3 ث/جابتيج

SATA2-ODD1Intel AHCI SATA 2.0, 3 ث/جابتيج

USB:

)نافذم 3 (ث/جابتيم USB 2.0، 480); احدو نفذم (ث/جابتيج USB 3.0، 5يةمماالأ نافذلما
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المواصفاتالميزة

)نافذم 3 (ث/جابتيم USB 2.0، 480); نافذم 3 (ث/جابتيج USB 3.0، 5يةفللخا نافذلما

)نافذم 3 (ث/جابتيم USB 2.0، 480يةلخالدا نافذلما

Drives. 23 لجدو

اصفاتالموةيزلما

T3610 / T5610

:جالخار من ليهاا لصوالو يمكن

احدويةئضو Slimline SATA تحاتف

:احدوصةبو 5.25 مقاس اصقرالأ كمحر تحاتف

صةبو 3.50 مقاس SATA HDD جهاز يدعم وأ صةبو 5.25 مقاس SATA جهاز يدعم•
احدو سائطو بطاقات ئقار يدعم•
)يةيارتخا ئاتيهابم ودمز (صةبو 2.5 مقاس SAS/SATA/HDDs/SSDs اصقرأ ّمحركي لىا يصل ما يدعم•

الداخل من ليهاا لصوالو يمكن

:نانثاصةبو 3.5 مقاس تةبثا اصقرأ كاتمحر ياتحاو

صةبو 3.5 مقاس SATA اصقرأ ّمحركي يدعم•
صةبو 2.5 مقاس SAS/SATA/HDD/SSDs اصقرأ كاتمحر يدعم•

T7610

:جالخار من ليهاا لصوالو يمكن

احدويةئضو Slimline SATA تحاتف

:احدوصةبو 5.25 مقاس اصقرالأ كمحر تحاتف

صةبو 5.25 مقاس جهاز يدعم•
احدو سائطو بطاقات ئقار يدعم•
)يةيارتخا ئاتيهابم ودمز (صةبو 2.5 لىا تصل اصقرأ كاتمحر يدعم•

بعةرأصةبو 3.5 مقاس تةبثا اصقرأ كاتمحر ياتحاو

بلاالداخل من ليهاا لصوالو يمكن

يةجالخار صلاتالمو. 24 لجدو

اصفاتالموةيزلما

سأالر سماعة جخر, وفونيكرلما دخل — يةمماالأ حةاللو•تالصو
الخط جخر/وفونيكرلما دخل, الخط جخر — يةفللخا حةاللو•

بكةشلا

T3610/T5610RJ-45 احدو

T7610نانثا RJ-45

نونس 9 ذو احدو صلموسليلست

USB
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المواصفاتالميزة

T3610 / T5610 / T7610•ثلاثة — يةمماالأ حةاللو USB 2.0 ,واحدو USB 3.0
USB 3.0 واحدو, USB 2.0 ثلاثة — يةفللخا حةاللو•
USB 2.0 ثلاثة — داخلي•

يديوفلا بطاقة عن تقلسميديوفلا

DVI صلمو•
شاشةلا نفذم•
•DMS-59

يةلخالدا صلاتالمو. 25 لجدو

اصفاتالموةيزلما

سن 28 ذو احدو صلمونظاملا طاقة

سدبو 4 صلاتمو ثلاثةنظاملا حاومر

المعالج واحمر

T3610نونس 5 ذو احدو صلمو

T5610/T7610نونس 5 ذا صلانمو

HDD واحمر

T3610 / T5610نونس 5 ذو احدو صلمو

T7610نونس 5 ذات صلاتمو ثلاثة

ةالذاكر

T3610 / T5610سن 240 ذات صلاتمو يةنثما

T7610سن 240 ذات ًصلامو شرع تةس

المعالج

T3610بسقم LGA-2011 احدو

T5610 / T7610سانبقم LGA-2011

:يةفللخا I/O حةلو

PCI Express

PCI Express x4

T3610 / T5610سن 164 ذا صلانمو

T7610سن 164 ذو احدو صلمو سن، 98 ذو احدو صلمو

PCI Express x16

T3610 / T5610سن 164 ذا صلانمو

T7610ييارتخا ثاني معالج يبكتر حالة في بعةرأ (سن 164 ذا صلانمو(

PCI 2.3سن 124 ذو احدو صلمو

:يةمماالأ I/O حةلو

سن 14 ذو احدو صلموماميالأ USB نفذم
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المواصفاتالميزة

USB عنولا من احدةو نثىأداخلي A، 2 سرأوx5 سأالر نائيث

سن 2x14 ذو احدو صلمويةمماأ تحكم حةلو

سن 2x5 ذو احدو صلمويةمماالأ حةباللو تللصو HDA سأر

:يةئالضو اصقرالأ كمحر/تةبثالا اصقرالأ كمحر

SATA

T3610 / T5610•صلاتمو بعار SATA لـ نونس 7 ذات HDD
ODD لـ نونس 7 اذو SATA صلانمو•

T7610•صلانمو SAS لـ سن 36 اذو انمصغر HDD
ODD لـ نونس 7 اذو SATA صلانمو•

يارتلا

T3610نونس 8 ذو احدو صلموو ا،ًنس 24 ذو احدو صلمو

T5610نونس 8 ذا صلانموو سن 24 ذو احدو صلمو

T7610سن 20 ذو احدو صلموو ا،ًنس 24 ذو احدو صلمو

يحبالمصاو تحكملا ناصرع. 26 لجدو

اصفاتالموةيزلما

.لمفصو وأ قفتوم نظاملا — يلغشتلا يقافا:يلغشتلا رز باحصم

.يةعيبط رةبصو يعمل تريوبكملا — ثابت يضبأ ءضو

.تعدادسالا ضعو في تريوبكملا — امضو يضبأ ءضو

.يارتلبا مدادالإ حدةو في وأ نظام،لا حةلو في شكلةم دجوو لىا يرشي مما تر،يوبكملا يلغشت تعذري — ثابت مانيهرك ءضو

.نظاملا حةلو في شكلةم ثحدو لىا يرشي — امضو مانيهرك ءضو

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

تريوبكملاو بكةشلا ينب يةنثالا في جابتيم 10 عةسرب يدج اتصال جديو — خضرأ ءضو)يةفللخا حةاللو (بكةشلا اتصال سلامة يحبمصا

.تريوبكملاو بكةشلا ينب يةنثالا في جابتيم 100 عةسرب يدج اتصال جديو — تقاليبر ءضو

.تريوبكملاو بكةشلا ينب يةنثالا في جابتيم 1000 عةسرب يدج اتصال جديو — صفرأ ءضو

.الإتصال ندع بكةشلل شاطن ثحدو ندع مضيو — صفرأ ءضو)يةفللخا حةاللو (بكةشلا شاطن اءضوأ

.POST تكملسا وأ قف،توم تريوبكملا — ةمطفأ:يةصيخشتلا يحبالمصا

.المحددة يةصيخشتلا زموالر على فتعرلل الخدمة يللد اجعر — امضو/مانيهرك

يارتلا. 27 لجدو

اصفاتالموةيزلما

لتفو 3 هدبج CR2032 ةمصغر يةخلو ميوثيل يةبطارةالمصغر يةالخلو يةبطارلا

ددترم يارت لتفو 240 لىا ددترم يارت لتفو 100 منهربيكلا هدلجا

اتبالو يةبهركلا ةالقدر

T3610685  /425 ددترم يارت لتفو 240 لىا 100 من دخالا جهد (اتو(
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T5610825  /685 ددترم يارت لتفو 240 لىا 100 من دخالا جهد (اتو(

T7610•1000 ددترم يارت لتفو 107 لىا 100 من دخالا جهد (اتو(
)ددترم يارت لتفو 240 لىا 181 من دخالا جهد (اتو 1300•
)ددترم يارت لتفو 180 لىا 108 من دخالا جهد (اتو 1100•

ةارالحر بديدتل قصىالأ الحد

)ددترم يارت لتفو 100 على (ساعة/يةنيطابر يةارحر حدةو 4015.3•اتو 1300
)ددترم يارت لتفو 107 على (ساعة/يةنيطابر يةارحر حدةو 4365.5•
)ددترم يارت لتفو 181 على (ساعة/يةنيطابر يةارحر حدةو 5099.9•

ساعة/يةنيطابر يةارحر حدةو 3312.6اتو 825

ساعة/يةنيطابر يةارحر حدةو 2750.5اتو 685

ساعة/يةنيطابر يةارحر حدةو 1706.5اتو 425

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

المادية انبالجو. 28 لجدو

اصفاتالموةيزلما

T5610

)صةبو 16.41 (مم 416.90)بالقدم (تفاعالار

)صةبو 16.30 (مم 414.00)قدم نبدو (تفاعالار

T3610

)صةبو 6.91 (مم 175.50)بالقدم (تفاعالار

)صةبو 16.30 (مم 414.00)قدم نبدو (تفاعالار

T3610 / T5610

)صةبو 6.79 (مم 172.60ضالعر

)صةبو 18.54 (مم 471.00العمق

)طلر 29.10 (جمك 13.2) / طلر 30.86 (جمك 14.00):دنىالأ الحد (زنالو

T7610

)صةبو 17.06 (مم 433.40)بالقدم (تفاعالار

)صةبو 16.95 (مم 430.50)قدم نبدو (تفاعالار

)صةبو 8.51 (مم 216.00ضالعر

)صةبو 20.67 (مم 525.00العمق

)طلر 37.26 (جمك 16.90)دنىالأ الحد (زنالو
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يةئيبلا الخصائص. 29 لجدو

اصفاتالموةيزلما

:ةارالحر جةدر

)يةتينهاهرف جةدر 95 لىا 50 من (يةئوم جةدر 35 لىا 10 منيلغشتلا ندع

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

)تكاثف نبدو% (80 لىا% 20 من)قصىالأ الحد (يةبسنلا بةطوالر

:ازتزهللا قصىالأ الحد

تزهر/G² 0.0002 عةسرب تزهر 350 لىا 5 منيلغشتلا ندع

تزهر/G² 0.01 لىا 0.001 عةسرب تزهر 500 لىا 5 منينتخزلا

:الاصطدام تحملل قصىالأ الحد

])ث/صةبو 20 [ث/سم 51 يعادل ما% (10 +/- يةنثا مللي 2 مدتها بضةن مع% 5 +/- يةبجاذ عسارت حدةو 40يلغشتلا ندع

])ث/صةبو 50 [ث/سم 127 يعادل ما% (10 +/- يةنثا مللي 2 مدتها بضةن مع% 5 +/- يةبجاذ عسارت حدةو 105ينتخزلا

:بحرلا سطح عن تفاعالار

)قدم 10,000 لىا قدم 50 -من (م 3048 لىا م 15.2 –منيلغشتلا ندع

)قدم 35,000 لىا قدم 50 -من (م 10,668 لىا م 15.2 –منينتخزلا

ISA-S71.04-1985 يارعم يحدده كما G1العالقة ساخوالأ ىتوسم
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8
كةشرب الإتصال  Dell

.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

 وأ يعاتبلمبا 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

 dell.com/support قعالمو ةياربز تفصل.1
.الدعم ئةف حدد.2
.الصفحة من يالعلو ءالجز في) 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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