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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

.Dell Inc لشركة تجارية عالمات هي األخرى التجارية والعالمات EMCو Dell عالمة. محفوظة الحقوق جميع. لها التابعة الشركات أو .Dell Inc لشركة محفوظة 2021 2020 لعام © والنشر الطبع حقوق
.لمالكها تجارية عالمات تكون قد األخرى التجارية والعالمات. لها التابعة الشركات أو
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بك الخاص الكمبيوتر جهاز إعداد
الخطوات

.والماوس المفاتيح لوحة توصيل.1

.السلكية بشبكة اتصل أو كابل، باستخدام بشبكتك اتصل.2
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.الشاشة توصيل.3

.المنفصلة الرسومات بطاقة بموصالت الشاشة كابل بتوصيل قم. منفصلة رسومات بطاقة مع الكمبيوتر جهاز شراء طلبت إذا :مالحظة

.التيار كابل بتوصيل قم.4
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.التشغيل زر على اضغط.5

بك الخاص الكمبيوتر جهاز إعداد6



.التشغيل نظام إعداد إنهاء.6

:Ubuntu التشغيل لنظام بالنسبة

SLN151664 المعارف قاعدة مقاالت راجع وتكوينه، Ubuntu التشغيل نظام تثبيت حول المعلومات من لمزيد. اإلعداد عملية إلتمام الشاشة على تظهر التي اإلرشادات اتبع
.www.dell.com/support الموقع على SLN151748و

:يلي بما تقوم بأن Dell توصي اإلعداد، عند. اإلعداد عملية إلتمام الشاشة على تظهر التي التعليمات اتبع :Windows التشغيل لنظام
.Windows تحديثات على للحصول بشبكة االتصال●

.ذلك منك يُطلب عندما الالسلكية الشبكة إلى بالوصول الخاصة المرور كلمة أدخل آمنة، السلكية بشبكة االتصال حالة في :مالحظة

.االتصال دون حساب بإنشاء فقم باإلنترنت، متصالً تكن لم إذا. حسابًا أنشئ أو Microsoft حساب باستخدام الدخول بتسجيل قم باإلنترنت، االتصال حالة في●

.بك الخاصة االتصال تفاصيل أدخل ،والحماية الدعم شاشة في●

a.بشبكة اتصل.

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

7بك الخاص الكمبيوتر جهاز إعداد

https://www.dell.com/support/article/us/en/04/sln151664/how-to-install-ubuntu-linux-on-your-dell-pc?lang=en#Configuring_the_Ubuntu_install
https://www.dell.com/support/article/us/en/04/sln151664/how-to-install-ubuntu-linux-on-your-dell-pc?lang=en#Configuring_the_Ubuntu_install
https://www.dell.com/support/article/us/en/19/sln151748/how-to-configure-ubuntu-linux-after-its-first-installed-on-your-dell-pc
https://www.dell.com/support/article/us/en/19/sln151748/how-to-configure-ubuntu-linux-after-its-first-installed-on-your-dell-pc
https://www.dell.com/support
https://www.dell.com/support


.به موصى—  واستخدمها Windows التشغيل بنظام) ابدأ( Start قائمة من Dell تطبيقات موقع حدد.7

 Dell تطبيقات موقع تحديد. 1 جدول

Dell منتج تسجيل

.Dell لدى بك الخاص الكمبيوتر جهاز بتسجيل قم

Dell من والدعم المساعدة

.بك الخاص للكمبيوتر والدعم التعليمات إلى بالوصول تمتع

SupportAssist

.مسبق بشكل لديك الكمبيوتر جهاز في الموجودة والبرامج األجهزة سالمة من التحقق على يعمل

صالحية انتهاء تاريخ فوق بالنقر بك الخاص الضمان ترقية أو تجديد يمكنك :مالحظة
.SupportAssist في الضمان

Dell تحديثات

للجهاز المهمة التشغيل وبرامج الحيوية باإلصالحات لديك الكمبيوتر جهاز تحديث على يعمل
.توفرها فور

Dell من الرقمي التسليم

على مسبقًا مثبتة ليست لكن شراؤها يتم التي البرامج ذلك في بما البرامج، تطبيقات بتنزيل قم
.لديك الكمبيوتر

بك الخاص الكمبيوتر جهاز إعداد8



الهيكل على عامة نظرة

األمامية الناحية

التشغيل زر.1
SD بطاقة قارئ.2
الثابتة األقراص محرك لنشاط LED مؤشر.3
مجمع صوت مقبس.4

.Dell من بها الموصى الصوت ملحقات استخدم النتائج، أفضل لتحقيق. الطراز تكوين باختالف مم 3.5 مقاس الشامل الرأس سماعة مقبس وظيفة تختلف :مالحظة

A النوع من USB 2.0 منافذ من 5.2
A النوع من األول الجيل من USB 3.2 منافذ من 6.2
)اختياري( DVD +/- R/W أقراص تدعم التي األدراج نوع من مم 9.5 مقاس ضوئية أقراص محرك.7
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الخلفية الناحية

)Realtek بتهيئة المزود للكمبيوتر( الخط خرج مهام تنفيذ بإعادة يقوم خط دخل مقبس●.1
)C-Media بتهيئة المزود الكمبيوتر لجهاز( خط خرج مقبس●

HDMI 1.4b منفذ.2
VGA منفذ.3
A النوع من األول الجيل من USB 3.2 منافذ من 4.2
الذكي التشغيل يدعمان A النوع من USB 2.0 منافذ من 5.2
إيثرنت منفذ.6
التوسيع فتحات.7
التيار منفذ.8
)PSU( بالتيار التزويد وحدة حالة لبيان LED مؤشر.9

القفل حلقة.10
Kensington كابل قفل فتحة.11

الهيكل على عامة نظرة10



Vostro 3681 مواصفات

والوزن األبعاد
 والوزن األبعاد. 2 جدول

القيمالوصف

)بوصة 11.42( مم 290االرتفاع

)بوصات 3.65( مم 92.6العرض

)بوصة 11.53( مم 292.8العمق

األقصى الحد) — أرطال 10.28( كجم 4.66)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

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

 المعالجات. 3 جدول

الكهربائية القدرةالمعالجات
بالوات

الرسومات بطاقاتكاش ذاكرةالسرعةالمعالجة خيوط عددالمراكز عدد
المدمجة

Intel Pentium
Gold G-6400 الجيل

العاشر

4.0 إلى يصل ما24وات 58
جيجاهرتز

Intel UHDتيرابايت 4
Graphics 610

Intel Core
i3-10100 الجيل

العاشر

إلى جيجاهرتز 483.6وات 65
جيجاهرتز 4.3

Intel UHDجيجابايت 6
Graphics 630

Intel Core
i5-10400F الجيل

العاشر

إلى جيجاهرتز 6122.9وات 65
جيجاهرتز 4.3

متاح غيرميجابايت 12

Intel Core
i5-10400 الجيل

العاشر

إلى جيجاهرتز 6122.9وات 65
جيجاهرتز 4.3

Intel UHDميجابايت 12
Graphics 630

Intel Core
i7-10700 الجيل

العاشر

إلى جيجاهرتز 8162.9وات 65
جيجاهرتز 4.8

Intel UHDميجابايت 16
Graphics 630
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)يتبع( المعالجات. 3 جدول

الكهربائية القدرةالمعالجات
بالوات

الرسومات بطاقاتكاش ذاكرةالسرعةالمعالجة خيوط عددالمراكز عدد
المدمجة

Intel Core
i7-10700F الجيل من

العاشر

إلى جيجاهرتز 8162.9وات 65
جيجاهرتز 4.8

متاح غيرميجابايت 16

Intel Celeron
G-5900 الجيل

العاشر

3.4 إلى يصل ما22وات 58
جيجاهرتز

Intel UHDميجابايت 2
Graphics 610

Intel Celeron معالج
G5905 العاشر الجيل

3.5 إلى يصل ما22وات 58
جيجاهرتز

Intel UHDتيرابايت 4
Graphics 610

Intel Pentium
Gold 6405 من

العاشر الجيل

4.1 إلى يصل ما24وات 58
جيجاهرتز

Intel UHDتيرابايت 4
Graphics

Intel Core
i3-10105 الجيل من

العاشر

إلى جيجاهرتز 483.7وات 65
جيجاهرتز 4.4

Intel UHDجيجابايت 6
Graphics

Intel Core
i5-10505 الجيل من

العاشر

إلى جيجاهرتز 6123.2وات 65
جيجاهرتز 4.6

Intel UHDميجابايت 12
Graphics 630

الشرائح مجموعة
 الشرائح مجموعة. 4 جدول

القيمالوصف

B460الشرائح مجموعة

Intel Celeronو Intel Pentium Gold G-6400و Intel Core i3/i5/i7 معالجالمعالج
G-5900 العاشر الجيل من

بت DRAM64 ناقل عرض

الثالث الجيل إلى يصل ماPCIe ناقل

التشغيل نظام
:التالية التشغيل أنظمة Vostro 3681 يدعم

●Windows 11 Home، بت 64 إصدار
●Windows 11 Home National Academic، بت 64 إصدار
●Windows 11 Pro، بت 64 إصدار
●Windows 11 Pro National Academic، بت 64 إصدار
●Windows 10 Home، بت 64 إصدار
●Windows 10 Pro، بت 64 إصدار
●Ubuntu 18.04 LTS، بت 64 إصدار

Vostro 3681 مواصفات12



الذاكرة
 الذاكرة مواصفات. 5 جدول

القيمالوصف

UDIMM فتحات من 2الفتحات

DDR4النوع

ميجاهرتز 2666●السرعة
)Core i7-10700 معالج في مدعومة( ميجاهرتز 2933●

.المناطق حسب للتغيير الذاكرة سرعة تتعرض قد :مالحظة

جيجابايت 64الذاكرة لسعة األقصى الحد

جيجابايت 4الذاكرة لسعة األدنى الحد

جيجابايت 32و جيجابايت 16و جيجابايت 8و جيجابايت 4فتحة لكل الذاكرة

جيجابايت 4 سعة وحدة 1: جيجابايت 4●:المدعمة التكوينات
كل سعة الوحدات من 2و جيجابايت، 8 جيجابايت، 8 سعة وحدة 1: جيجابايت 8●

جيجابايت 4 منهما
جيجابايت 8 سعة وحدة 1و جيجابايت 4 سعة وحدة 1: جيجابايت 12●
8 منهما كل سعة الوحدات من 2و جيجابايت، 16 سعة وحدة 1: جيجابايت 16●

جيجابايت
16 منهما كل سعة الوحدات من 2و جيجابايت، 32 سعة وحدة 1: جيجابايت 32●

جيجابايت
جيجابايت 32 منهما كل سعة الوحدات من 2: جيجابايت 64●

والموصالت المنافذ
 والموصالت المنافذ. 6 جدول

القيمالوصف

األمامية الناحية

USB●منفذا USB 3.2 النوع من A األول الجيل من
A النوع من USB 2.0 منفذا●

)Realtek بتهيئة المزود للكمبيوتر( شامل صوت مقبس●الصوت
)C-Media بتهيئة المزود الكمبيوتر لجهاز( شامل رأس سماعة مقبس●

تكوين باختالف مم 3.5 مقاس الشامل الرأس سماعة مقبس وظيفة تختلف :مالحظة
.Dell من بها الموصى الصوت ملحقات استخدم النتائج، أفضل لتحقيق. الطراز

الخلفية الناحية

الثانية في ميجابت 10/100/1000 مقداره بيانات نقل بمعدل واحد، RJ-45 منفذالشبكة

USB●منفذا USB 3.2 النوع من A األول الجيل من
الذكي التشغيل يدعمان A النوع من USB 2.0 منفذا●

بتهيئة المزود للكمبيوتر( الخط خرج مهام تنفيذ بإعادة يقوم خط دخل مقبس●الصوت
Realtek(

)C-Media بتهيئة المزود الكمبيوتر لجهاز( خط خرج مقبس●

واحد HDMI 1.4b منفذ●الفيديو

Vostro 368113 مواصفات



)يتبع( والموصالت المنافذ. 6 جدول

القيمالوصف

واحد VGA منفذ●
Intel Core معالجات تهيئة تدعم التي األنظمة مع الفيديو منافذ تتوفر ال :مالحظة

i5-10400F وIntel Core i7-10700F.

)اختياري( SD 4.0 بطاقة قارئالذاكرة بطاقة قارئ

واحدة Kensington كابل قفل فتحة●األمان
واحدة قفل حلقة●

داخلية

االرتفاع متوسطة واحدة PCIe x1 فتحة●التوسيع
االرتفاع متوسطة واحدة PCIe x16 فتحة●

M.2●فتحة M.2 2230 لبطاقة واحدة Wi-Fi/Bluetooth
مكونات من مصنوعة بذاكرة مزود أقراص لمحرك واحدة M.2 2230/2280 فتحة●

صلبة

مقالة راجع ،M.2 بطاقات من المختلفة األنواع ميزات حول المزيد لمعرفة :مالحظة
.https://www.dell.com على المعارف قاعدة

االتصاالت

إيثرنت شبكة
 إيثرنت شبكة مواصفات. 7 جدول

القيمالوصف

Realtek RTL8111HSالطراز رقم

الثانية في ميجابت 10/100/1000البيانات نقل معدل

الالسلكية الوحدة
 الالسلكية الوحدة مواصفات. 8 جدول

القيمالوصف

Intel Wireless-AC بطاقةالطراز رقم
اإلرسال يدعم هوائي 1و 3165

+ 802.11ac بمعيار واالستقبال
Bluetooth 4.2 تقنية

يدعمان الهوائي وحدات من 2و Intel Wireless-AC 9260 بطاقة
Bluetooth 5.0 تقنية+  802.11ac بمعيار واالستقبال اإلرسال

Realtek RTL8723DE بطاقة
اإلرسال يدعم هوائي 1و

+ 802.11bgn بمعيار واالستقبال
4.2 إصدار Bluetooth تقنية

في ميجابت 433 إلى يصل معدلالبيانات نقل معدل
الثانية

في ميجابت 150 إلى يصل معدلالثانية في جيجابت 1.73 إلى يصل ما
الثانية

جيجاهرتز 2.4جيجاهرتز 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)

●WiFi 802.11a/b/g
●Wi-Fi 4 (WiFi 802.11n)

Vostro 3681 مواصفات14
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)يتبع( الالسلكية الوحدة مواصفات. 8 جدول

القيمالوصف

128/بت 64 إصدار WEP●التشفير
بت

●AES-CCMP
●TKIP

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

●WEP 128/بت 64 إصدار
بت

●AES-CCMP
●TKIP

BluetoothBluetooth 4.2Bluetooth 5.0Bluetooth 4.2

الصوت
 الصوت مواصفات. 9 جدول

القيمالوصف

الثاني الخياراألول الخيار

استريو USB صوت ترميز برنامجالوضوح فائق استريو صوت ترميز برنامجالنوع

بتهيئة المزود للكمبيوتر( Realtek ALC3246التحكم وحدة
Realtek(

C-Media CM6548 )بتهيئة المزود الكمبيوتر لجهاز C-Media(

USB 2.0الوضوح عالي صوتالداخلية الوصلة

)أمامي( واحد عالمي صوت مقبس●الخارجية الوصلة
المهام متعدد واحد خط دخل صوت مقبس●

)خلفي( الخط خرج يدعم

)أمامي( واحد شامل رأس سماعة مقبس●
)خلفي( واحد خط خرج منفذ●

التخزين
:أكثر أو التالية التهيئات إحدى بك الخاص الكمبيوتر يدعم
الدقيقة في لفة 7200 مقداره سرعة بمعدل بوصات، 3.5 مقاس واحد SATA ثابتة أقراص محرك●
الثالث الجيل من واحد M.2 PCIe x4 NVMe صلبة مكونات من مصنوعة بذاكرة مزود أقراص محرك●
DVD +/- R/W أقراص يدعم نوع من مم 9.5 مقاس واحد ضوئية أقراص محرك●

: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 مقاس الثابتة األقراص محرك يكون ،M.2 أقراص محرك بدون●

Intel ذاكرة لدعم التحكم وحده عن الثاني الثابتة األقراص محرك فصل يجب ،Intel Optane وذاكرة بوصة 2.5 مقاس الثابتة األقراص محركّي تهيئة يخص فيما :مالحظة

Optane التشغيل نظام في Windows.

 التخزين وحدات مواصفات. 10 جدول

السعةالواجهة نوعالتخزين وحدة نوع

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

تيرابايت 2 إلى يصل ما

جيجابايت 512 إلى يصل ما35PCIe x4 NVMe الفئة M.2 صلبة مكونات من مصنوعة بذاكرة مزود أقراص محرك

د تابعDVD +/- R/WSATA AHCI أقراص يدعم 8x بسرعة ضوئية أقراص محرك للموِرّ

 الكتابة/للقراءة DVD أقراص يدعم مم 9.5 مقاس ضوئية أقراص محرك. 11 جدول

القيمالوصف

-/+ DVD أقراص تدعم التي األدراج نوع من مم 9.5 مقاس ضوئية أقراص محركات 8النوع
R/W )اختياري(
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)يتبع( الكتابة/للقراءة DVD أقراص يدعم مم 9.5 مقاس ضوئية أقراص محرك. 11 جدول

القيمالوصف

)بوصات 4.97( مم 126.1)/ بوصة 0.37( مم 9.5)/ بوصات 5.04( مم 8.0)العمق×  االرتفاع×  العرض( اإلطار دون الخارجية األبعاد

)رطل 0.39( جم 140)األقصى الحد( الوزن

الثانية في جيجابت 1.5 بمعدل SATAوالسرعة الواجهة نوع

قياسيةالقرص سعة

ميجابايت 0.5الداخلي المؤقت المخزن حجم

د تابع)نموذجي( الوصول وقت للموِرّ

القصوى البيانات نقل معدالت

x24 بسرعة مضغوط قرص×/8 بسرعة DVD قرصكتابة

x24 بسرعة مضغوط قرص×/8 بسرعة DVD قرصقراءة

التيار مصدر

فولت 5المستمر التيار طاقة متطلبات

أمبير مللي 1300مستمر تيار

):تكاثف بال( التشغيل أثناء البيئية الظروف

مئوية درجة 50 إلى مئوية درجات 5 منالتشغيل حرارة درجة نطاق

%90 إلى% 10 من نسبية رطوبةالنسبية الرطوبة نطاق

مئوية درجة 29الرطوبة حرارة لدرجة األقصى الحد

م 3048 إلى م 0 مناالرتفاع نطاق

):تكاثف بال( التشغيل عدم حالة في البيئية الظروف

مئوية درجة 65 إلى 40-  منالتشغيل حرارة درجة نطاق

%95 إلى% 5 من نسبية رطوبةالنسبية الرطوبة نطاق

مئوية درجة 38الرطوبة حرارة لدرجة األقصى الحد

م 10600 إلى م 0 مناالرتفاع نطاق

الوسائط بطاقات قارئ
.الثنائية M.2 تهيئة مع تبادلي بشكل حصريًا الوسائط بطاقات قارئ يتوفر :مالحظة

 الوسائط بطاقات قارئ مواصفات. 12 جدول

القيمالوصف

)اختياري( SD 4.0 بطاقة قارئالنوع

)SDHC( السعة عالية اآلمنة الرقمية البطاقة●المدعومة البطاقات
)SDXC( الموسعة اآلمنة الرقمية البطاقة●
)SD( اآلمنة الرقمية البطاقة●
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بالتيار اإلمداد وحدة
 بالتيار اإلمداد وحدة مواصفات. 13 جدول

القيمالوصف

)EPA( البيئة حماية وكالة لمعايير وفقًا برونزي تصنيف على حاصلة وات 200 بقدرة D9النوع

متردد تيار فولت 264 إلى متردد تيار فولت 90الدخل جهد

هرتز 63 إلى هرتز 47الدخل تردد

أمبير 3.20)األقصى الحد( الدخل تيار

أمبير 16.50/أمبير فولت 12+ ●)مستمر( اإلخراج تيار
أمبير 14/ترددي فولت 12●

:االستعداد وضع
أمبير 0.5/أمبير فولت 12+ ●
أمبير 2.5/ترددي فولت 12+ ●

أمبير فولت 12+ ●المقدر الخرج جهد
ترددي فولت 12+ ●

:الحرارة درجة نطاق

)فهرنهايت درجة 113 إلى فهرنهايت درجة 41 من( مئوية درجة 45 إلى مئوية درجات 5 منالتشغيل عند

)فهرنهايت درجة 158 إلى فهرنهايت درجة 40-  من( مئوية درجة 70 إلى مئوية درجة 40-  منالتخزين

الفيديو
 المدمجة الرسومات بطاقات مواصفات. 14 جدول

المدمجة الرسومات بطاقات

المعالجالذاكرة حجمالخارجية الشاشة دعمالتحكم وحدة

Intel UHD 610 Graphics●VGA
●HDMI 1.4b

Intel Celeron معالجالمشتركة النظام ذاكرة
Intel Pentium Goldو

العاشر الجيل

Intel UHD 630 Graphics●VGA
●HDMI 1.4b

Intel Core معالجالمشتركة النظام ذاكرة
i3/i5/i7 العاشر الجيل

 المنفصلة الرسومات بطاقات مواصفات. 15 جدول

منفصلة رسومات

الذاكرة نوعالذاكرة حجمالخارجية الشاشة دعمالتحكم وحدة

NVIDIA GeForce GT730●فتحة HDMI واحدة
االرتباطات ثنائي DVI-D منفذ●

GDDR5جيجابايت 2

CMOS بطارية
 CMOS بطارية. 16 جدول

البطارية عمرالتركيبالكهربي الجهدالنوعالتجارية العالمة

MITSUBISHICR20323.0 حتى أوم كيلو 15 يبلغ حمل ظل في مستمر شحن تفريغليثيوم معدنفولت End-
Voltage حرارة درجة تحت ساعة 940 لمدة. فولت 2.0 بقدرة
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 CMOS بطارية. 16 جدول

البطارية عمرالتركيبالكهربي الجهدالنوعالتجارية العالمة

مقدارها أطول لمدة أو. مئوية درجة 2±  مئوية درجة 20 مقدارها
.شهًرا 12 تتخطى أطول مدة أو ساعة 910

األمان
 األمان. 17 جدول

Vostro 3681األمان خيارات

مدعومKensington كابل قفل

مدعومقفل

البيانات أمان
 البيانات أمان. 18 جدول

القيمالبيانات أمان خيارات

مدعومMicrosoft Windows التشغيل بنظام BitLocker ميزة

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

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

 الكمبيوتر جهاز بيئة. 19 جدول

التخزينالتشغيل عندالوصف

درجة 95 إلى 50 من( مئوية درجة 35 إلى 10 منالحرارة درجة نطاق
)فهرنهايتية

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

)تكاثف دون% (95 إلى% 5 من)تكاثف دون% (80 إلى% 20 من)األقصى الحد( النسبية الرطوبة

*)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

)قدم 35000 إلى قدم 0( م 10668 إلى م 0)قدم 10,000 إلى قدم 0 من( م 3048 إلى م 0 من)األقصى الحد( االرتفاع

.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‡ 

)TPM( به الموثوق األساسي النظام ووحدة Energy Star معيار
 TPM ووحدة Energy Star معيار. 20 جدول

المواصفاتالميزات

Energy Star معيارEnergy Star معيار

اختياريمنفصلة TPM وحدة
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البيئة
 البيئية المواصفات. 21 جدول

الميزة

نعمالتدوير إلعادة قابلة تغليف مواد

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

نعمالرأسي باالتجاه التعبئة دعم

)فقط DAO( نعماألجزاء متعددة عبوة

قياسيالطاقة 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

والدعم الخدمة
.https://www.dell.com/learn/us/en/19/services/warranty-support-services راجع ،Dell من الخدمة خطط حول التفاصيل من لمزيد :مالحظة

 والدعم الخدمة. 22 جدول

Vostro 3681

قياسيةعام 1 لمدة التالي العمل يوم في الموقع في أساسي ضمان

2أعوام 4-  2 لمدة 1التالي العمل يوم في الموقع في ضمان

)3-3-3(
اختياري

ProSupportاختياري

ProSupport Plusاختياري

اختياريعرضي تلف

من لمزيد. Warranties, One Dell Way, Round Rock, TX 78682: عناية ،Dell USA L.P. على راسلنا المحدودة، الضمانات أو الضمانات من نسخة على للحصول 1
.www.dell.com/warranty إلى انتقل المعلومات،

وبنود الجغرافية والقيود الغيار قطع توفر مدى على ذلك ويتوقف. الهاتف عبر وإصالحها األخطاء استكشاف بعد األمر، لزم إذا الفني إرسال يتم. خارجية جهة بواسطة الخدمة تقديم يجوز 2
.فقط األمريكية المتحدة الواليات في. Dell بشركة االتصال إجراء وقت على الخدمة تقديم توقيت يعتمد. الخدمة عقد
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البرامج
.التشغيل برامج تركيب كيفية حول إرشادات جانب إلى المدعومة التشغيل أنظمة تفاصيل الفصل هذا يتناول

التشغيل نظام
:التالية التشغيل أنظمة Vostro 3681 يدعم

●Windows 11 Home، بت 64 إصدار
●Windows 11 Home National Academic، بت 64 إصدار
●Windows 11 Pro، بت 64 إصدار
●Windows 11 Pro National Academic، بت 64 إصدار
●Windows 10 Home، بت 64 إصدار
●Windows 10 Pro، بت 64 إصدار
●Ubuntu 18.04 LTS، بت 64 إصدار

التشغيل برامج تنزيل
الخطوات

.بك الخاص الكمبيوتر جهاز بتشغيل قم.1

.www.dell.com/support إلى باالنتقال قم.2

.إرسال فوق انقر ثم بك، الخاص الكمبيوتر بجهاز الخاصة الخدمة عالمة أدخل.3

.بك الخاص الكمبيوتر جهاز طراز يدويًا استعرض أو التلقائي الكشف ميزة فاستخدم الخدمة، رمز لديك يكن لم إذا :مالحظة

.والتنزيالت التشغيل برامج فوق انقر.4

.التشغيل برامج اكتشاف زر فوق انقر.5

.متابعة فوق انقر ثم ،SupportAssist الستخدام والشروط البنود راجع.6

.SupportAssist وتثبيت تنزيل في الكمبيوتر فيبدأ األمر، لزم إذا.7

.بالمستعرض الخاصة التعليمات يخص فيما الشاشة على الموضحة اإلرشادات راجع :مالحظة

.)لنظامي التشغيل برامج عرض(View Drivers for My System فوق انقر.8

.وتثبيتها لديك بالكمبيوتر الخاصة اكتشافها تم التي التشغيل برامج تحديثات جميع لتنزيل وتثبيت تنزيل فوق انقر.9

.الملفات لحفظ موقعًا حدد.10

.النظام على تغييرات إلجراء المستخدم حساب في التحكم من الطلبات على وافق مطالبتك، حالة في.11

.عليها التعرف تم التي والتحديثات التشغيل برامج جميع تثبيت على التطبيق يعمل.12

.ضروريًا اليدوي التثبيت كان إذا ما لتحديد التثبيتات ملخص راجع. تلقائيًا الملفات كل تثبيت يمكن ال :مالحظة

.الفئة فوق انقر وتثبيته، الدليل تنزيل يخص فيما.13

.المفضل التشغيل برنامج حدد المنسدلة، القائمة من.14

.بك الخاص الكمبيوتر لجهاز التشغيل برنامج لتنزيل تنزيل فوق انقر.15

.بداخله التشغيل برنامج ملف حفظت الذي المجلد إلى انتقل التنزيل، اكتمال بعد.16

.التشغيل برنامج لتثبيت الشاشة على تظهر التي التعليمات واتبع التشغيل برنامج ملف رمز فوق مزدوًجا نقًرا انقر.17
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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. 23 جدول

الموارد موقعالذاتية المساعدة موارد

Dellwww.dell.com وخدمات منتجات حول معلومات

My Dell تطبيق

تلميحات

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

www.dell.com/support/windowsالتشغيل لنظام اإلنترنت عبر المساعدة

ومعرفة والتنزيالت التشغيل وبرامج والتشخيصات الحلول أفضل إلى الوصول يمكنك
.والوثائق واألدلة الفيديو مقاطع خالل من بك الخاص الكمبيوتر جهاز عن المزيد

.السريع الخدمة رمز أو الخدمة عالمة بواسطة فريد بشكل Dell كمبيوتر تعريف يتم
أو" الخدمة عالمة" أدخل ،Dell من الكمبيوتر بجهاز الصلة ذات الدعم موارد لعرض

.www.dell.com/support موقع على" السريعة الخدمة رمز"

راجع للكمبيوتر، الخدمة عالمة على العثور كيفية حول المعلومات من مزيد على للحصول
.لديك الكمبيوتر في الخدمة عالمة موقع تحديد

.www.dell.com/support إلى باالنتقال قم.1الكمبيوتر مشكالت من متنوعة لمجموعة Dell معارف قاعدة مقاالت
قاعدة>  الدعم حدد الدعم، صفحة من العلوي الجزء في الموجود القوائم شريط في.2

.المعارف
الموضوع أو األساسية الكلمة اكتب ،"المعارف قاعدة" صفحة على" بحث" حقل في.3

.الصلة ذات المقاالت لعرض البحث رمز المس أو على انقر ثم ، الطراز رقم أو

Dell بشركة االتصال
.www.dell.com/contactdell إلى ارجع العمالء، خدمة مشكالت أو الفني، الدعم أو ،Dell بشركة لالتصال

.منطقتك/بلدك في الخدمات بعض تتوفر ال وقد والمنتج، المنطقة/للبلد وفقًا التوافر حالة وتختلف :مالحظة

.Dell منتجات كتيب أو الشحن إيصال أو الشراء فاتورة في االتصال معلومات على العثور فيمكنك باإلنترنت، نشط اتصال لديك يكن لم إذا :مالحظة
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