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 معلومات أمنية هامة

  ملحوظة

 .برجاء قراءة المعلومات األمنية أوال

اتبع آل المعلومات . بك بأمان الشخصي الخاص Notebook أو حاسب Desktop تتيح لك هذه المعلومات امكانية استخدام
ال تحل المعلومات الموجودة في هذه .  مع ضرورة االحتفاظ بها الستخدامها فيما بعدمع الحاسب الخاص بكالتي يتم ارسالها 

 .للضمانات المحدودة Lenovo(TM) الوثيقة محل الشروط الموضحة في اتفاقية الشراء الخاصة بك أو بيان

ولكن، الحاسبات الشخصية عبارة عن . وفعالة وتم تطوير منتجاتنا بصورة تجعلها آمنة. ألهميةاية غافي تعد سالمة العمالء 
تهديدا محتمال للسالمة قد ينتج  األخرى الكهرباء وموفقات الطاقة وغيرها من الخصائصأسالك وقد ينشأ عن . أجهزة الكترونية

التعليمات المتضمنة  لتقليل هذه المخاطر، اتبع.  اساءة استخدامهاأو خسائر في الممتلكات، وبخاصة اذا تم عنه اصابات جسدية
تعليمات التشغيل ومراجعة الموجودة في و نفسه المنتج مع المنتج الخاص بك، وعليك بمراعاة التحذيرات الموجودة على

التي يتم اتاحتها مع المنتج وباتباع المعلومات المتضمنة في هذه الوثيقة بدقة و. المعلومات المتضمنة في هذه الوثيقة بحرص
 . اآلليأمنا للحاسب يمكنك عندئذ أن تحمي نفسك من المخاطر والحصول على بيئة عمل أآثر الخاص بك،

يتم ارسال بعض و، Notebookباالضافة الى حاسبات . هذه المعلومات الى موفقات الطاقة والبطارياتشير ت  :مالحظة
ستنطبق اذا آان لديك مثل هذه المنتجات، ف. مع موفقات طاقة خارجية) اشاتوالش مثل السماعات(األجهزة االضافية 

بطارية داخلية في  باالضافة الى ذلك، قد يحتوي الحاسب الخاص بك على. المعلومات على المنتج الخاص بكهذه 
 الكهربائي، ومن ثم حجم العملة المعدنية توفر الطاقة لساعة النظام الخاص بك حتى اذا آان الجهاز غير متصل بالتيار

 .البطارية على آل الحاسبات تنطبق المعلومات المتعلقة بأمان

 

 الحاالت التي تتطلب تصرف فوري

أنواع التلف التي تلحق بالمنتجات من الشدة  تكون بعض. يمكن أن يحدث تلف في المنتجات نتيجة سوء االستخدام أو االهمال
 وآيل صيانةمن قبل صيانته ضرورة أخرى الى أن يتم فحصه، واذا تطلب األمر،  بحيث ينبغي أال يتم استخدام المنتج مرة

 .معتمد

في بعض األحوال شديدة الندرة، قد . المنتج بدقة عند تشغيله مراقبةيكون ضروريا وآما هو الحال مع أي جهاز الكتروني، 
. الفحيح أو أو الطقطقة ع أصواتا مثل الفرقعةأو قد تسم. شرارات تتصاعد من اآللة الخاصة بك تشم رائحة أو ترى دخانا أو

 أو، قد تشير الى احتمال وجود أمر يتعلق .احدى المكونات الداخلية للجهازالى حدوث فشل في  هذه األحوالوتشير مثل 
 .من األشكال أو تحاول تشخيص الموقف بنفسك ولكن، ال تخاطر بأي شكل. بالسالمة

اذا آانت لديك . أو عالمات خطر بحثا عن أي تلف أو بلىآل فترة خاص بك ومكوناته فحص الحاسب اليعد ضروريا أن تقوم ب
اتصل بمرآز دعم العمالء أو مّصنع المنتج للحصول . المنتجتوقف عندئذ عن استخدام أية شكوك حول حالة أحد المكونات، 

 .المنتج واصالحه، اذا أقتضى األمر فحص طرق على تعليمات حول

مخاوف تتعلق بالسالمة فيما يخص المنتج الخاص بك،  يا من األحوال الواردة أدناه، أو اذا آانت لديك أيةاذا الحظت حدوث أ
المقبس الخاص به من مصدر الطاقة وخطوط االتصاالت الى أن تتمكن من  توقف عندئذ عن استخدام المنتج وقم بفصل

 ".صادر المعلوماتم"معلومات، ارجع الى لمزيد من ال، العمالء االتصال بمرآز دعم

موارد الطاقة المشروخة أو  آابالت الكهرباء والمقابس وموفقات الطاقة وأسالك االطالة وواقيات تدفق الطاقة أو •
 .المكسورة أو التالفة
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 .أو شرارات أو نيرانانبعاث دخان ارتفاع درجة الحرارة أو  •
البطارية أو تجمع مواد غريبة على   من مواد تسرب أي، أو )مثل الشروخ واالنبعاجات والتغضنات(تلف بالبطارية  •

 .البطارية
 .ائحة قوية من المنتجانبعاث رصوت فرقعة أو طقطقة أو صدور  •
 .عالمات تدل على أنه قد تم سكب سائل ما أو أن شيء ما قد سقط على الحاسب، أو سلك الكهرباء أو موفق الطاقة •
 .اء أو سلك الكهرباء أو موفق الطاقة للم تعرض الحاسب •
 .تم اسقاط المنتج أو أصابته بتلف بأي طريقة من الطرق •
 .بطريقة عادية عندما تتبع تعليمات التشغيل ال يعمل المنتج •

تصنيعه من أجل أو من قبل  لم يتم) طالةالمثل سلك ا(اذا الحظت ظهور أي حالة من هذه الحاالت في أي منتج   :مالحظة
Lenovoالمعلومات، مزيد منلحصول على بمّصنع المنتج ل  تتمكن من االتصال، فتوقف عن استخدام المنتج الى أن 

 .أو الى أن تحصل على بديل مناسب

 

 تعليمات أمنية عامة

 .جسيمة يجب أن تضع دائما في االعتبار االحتياطات التالية لتقليل امكانية التعرض الصابات

 اصالح

يجب التعامل مع جهة اتاحة الخدمة . مرآز دعم العمالءمن قبل لك ذ طلب منك صيانة المنتج بنفسك اال اذا مطلقا ال تحاول
 .بك المصرح لها باصالح المنتج الخاص

االشارة الى هذه األجزاء على أنها وحدات يمكن تغييرها  يتم. يستطيع العميل تحديث بعض األجزاء أو استبدالها  :مالحظة
توفر الوثائق التي تحتوي على تعليمات ، آما أنها CRUs بوضوح Lenovo شرآة تحدد. CRUsبواسطة العميل أو 

التعليمات بدقة عند تنفيذ  يجب أن تتبع آل. متى يكون من المناسب أن يقوم العمالء باستبدال هذه األجزاء بخصوص
 ةمحاول من أي مصدر للكهرباء قبلجهاز مقبس النزع  والكهرباء فصل تحقق دائما من أنه قد تم. عمليات االستبدال

 .آانت لديك أية أسئلة أو مخاوف، قم باالتصال بمرآز دعم العمالء اذا. راء عملية االستبدالاج

تكون  الكهرباء، اال أن التحذيرات التالية  فصل سلك الحاسب الخاص بك بعدفي أجزاء متحرآة عدم وجود على الرغم من 
 .المناسب UL مطلوبة من أجل اعتماد
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  خطر
 

 

 .ك بعيداجسم األخرى من جزاءاأل وكيجب وضع أصابع. أجزاء متحرآة في منتهى الخطورة 

  تنبيه
 

 

لترك مدة آافية للحاسب لكي يبرد قبل  ى خمس دقائقمن ثالث ال ، قم بايقاف تشغيل الحاسب وانتظرCRU قبل استبدال أي
 .فتح الغطاء

 أسالك الكهرباء وموفقات الطاقة

 .استخدم أسالك الكهرباء وموفقات الطاقة التي قام مصنـّع المنتج بارسالها

 .أو أفضل HO5VV-F, 3G, 0.75MM2 يجب اعتماد والتصريح بأسالك الكهرباء المستخدمة والتي يكون لها قدرة

السلك بهذه الطريقة حدوث قطع فيه أو  حيث ينتج عن لف.  تقم مطلقا بلف سلك الكهرباء حول موفق الطاقة أو أي عنصر أخرال
 .التعرض لخطورة شديدة من الناحية األمنية وبالتالي يكون من المحتمل. أن يصبح باليا

 .التعثر فيهم  أو ال يمكنضع دائما أسالك الكهرباء في مكان بحيث ال يكونوا موضعا لسير األقدام

أو موفق الطاقة بالقرب من الحوض أو  على سبيل المثال، ال تترك السلك. قم بحماية السلك وموفقات الطاقة من أي سوائل
أن تتسبب السوائل في حدوث حيث يكون من الممكن .  تنظيفها بمنظفات سائلة المرحاض وال تترآه أيضا على األرض بعد

آما أنه قد تؤدي . هربائية، وخاصة اذا آان السلك أو موفق الطاقة قد تعرض لالجهاد نتيجة سوء االستخدامبالدائرة الك قصور
ينتج عنه ارتفاع في  أو نهايات الموصل الخاص بالموفق مما قد/حدوث تأآل تدريجي عند نهايات سلك الكهرباء و السوائل الى

 .درجة السخونة

موصالت سلك الكهرباء محمين وتم توصيلهم  ابالت االشارة بالترتيب السليم وتأآد من أنقم دائما بتوصيل أسالك الكهرباء وآ
 .بالمقابس

على سبيل المثال، اذا (ارتفعت درجة سخونته  أو الموفق الذي/ال تستخدم موفق الطاقة الذي به تأآل عند سن مدخل الكهرباء و
 .لى موفق الطاقةفي أي مكان ع عند مدخل الكهرباء أو) تغير شكل البالستك

 .بها تلف من أي نوع ال تستخدم أي أسالك آهرباء حدث تأآل عند نهاياتها أو ارتفعت درجة حرارتها أو حدث
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 األسالك االضافية واألجهزة المتصلة بها

كهربائية الكهربائي تخضع للمتطلبات ال تأآد من أن األسالك االضافية وأجهزة الحماية الخاصة بالحماية من اشتداد التيار
في حالة استخدام الشرائح الكهربائية، فينبغي أال يتجاوز . أي حمل اضافياألجهزة  ال تقم مطلقا بتحميل هذه. الخاصة بالمنتج

الطاقة أو متطلبات  يمكنك الرجوع الى آهربائي اذا آان لديك أي أسئلة حول أحمال. التحميل تصنيف مدخل الشريحة الكهربائية
 .االدخالالطاقة أو معدالت 

 المقابس والمخارج

المطلوب استخدامه مع أجهزة الحاسب الخاص بك، ال تقم باستخدام هذا ) مخرج الكهرباء(اذا حدث تلف أو صدأ بالمقبس 
 .فنيي المؤهل لذلكمن قبل الالمخرج الى أن يتم استبداله 

 .بديل ل علىاذا آان المقبس تالفا، اتصل بالمّصنع للحصو. ال تقم بثني أو تعديل المقبس

بطريقة أرضيا المقابس مع مخرج آهربائي موصل  ويتوافق هذا النوع من. ثالثة سنونله يتم تجهيز بعض المنتجات بمقبس 
ال تحدث تلفا في هذه الخاصية من خالل محاولتك ادخال هذا . الخواص األمنية تعد هذه الخاصية عبارة عن احدى. صحيحة
للحصول على موفق  اذا لم تستطع ادخال المقبس في المخرج، اتصل بالكهربائي. مخرج غير موصل باألرضفي  المقبس

ال تقم مطلقا بتحميل المخرج الكهربائي حمال . هذه مخرج مناسب أو الستبدال المخرج بمخرج أخر يقوم بتوفير خاصية األمان
استشر آهربائي . الكهربائية للتفرع الدائرةالمائة من تصنيف في  ٨٠ينبغي أال يتجاوز اجمالي التحميل على النظام . اضافيا

 .أحمال الطاقة وتصنيفات الدوائر الكهربائية للتفرعات لمزيد من المعلومات اذا آانت لديك أية أسئلة حول

بسهولة باالضافة الى وجوده بالقرب  تأآد من أن المخرج الكهربائي الجاري استخدامه موصل بطريقة سليمة، ويمكن استخدامه
 .مشدودة ال تقم بمد أسالك الكهرباء بحيث تكون. هازمن الج

 .قم، بحرص، بتوصيل ونزع الجهاز من المخرج الكهربائي

 بطاريات

غير قابلة للشحن لتوفر الطاقة لساعة خلوية على بطاريات  Lenovo تحتوي آل الحاسبات الشخصية التي تم تصنيعها بواسطة
باستخدام بطارية يمكن اعادة شحنها  Notebook األجهزة المحمولة مثل حاسبات باالضافة الى ذلك، تقوم العديد من. النظام

 Lenovo اتاحتها بواسطة تم اختبار البطاريات التي تم. يمكن توفير الكهرباء للجهاز عندما يكون محموال وذلك بحيث
 .مدة فقطالمعتاستبدالها باألجزاء  لالستخدام مع المنتج الخاص بك لضمان توافقها ويجب أن يتم

تتسبب في قصور الدوائر الكهربائية لألطراف   ال تقم بثقب أو حرق البطاريات أو. ال تحاول مطلقا فتح أو صيانة أي بطارية
شحن البطارية من خالل اتباع التعليمات الموضحة في وثيقة  قم باعادة. ال تعرض البطارية للماء أو ألي سوائل أخرى. المعدنية

 .المنتج بدقة

. البطارية أو الخانة" من"الغازات أو اللهب  تطايريتسبب في دي سوء استخدام البطارية الى ارتفاع درجة سخونتها، مما قد يؤ
الحظت عدم شحن البطارية أو تكّون مواد غريبة على البطارية، توقف عندئذ عن  في حالة حدوث تلف في البطارية أو اذا

 .ة بديلة من جهة التصنيعالبطارية واطلب الحصول على بطاري استخدام

لبعض البطاريات التي يمكن اعادة شحنها  بالنسبة. يمكن أن تتدهور جودة البطاريات عند ترآها دون استخدام لفترات طويلة
يؤدي ترك بطارية بدون استخدام وقد فرغ شحنها الى زيادة احتمال حدوث  ، يمكن أن) األيونيةوباألخص بطاريات الليثيوم(

بطاريات ال تدع . للسالمة الكهربائية للبطارية، مما قد يقلل من مدة صالحية البطارية وقد يشكل آذلك تهديدا رةقصور بالدائ
 .بدون شحنبتخزينها  التي يمكن اعادة شحنها تفرغ تماما وال تقم األيونية الليثيوم

 

 



 ١٢

  وتهوية الجهازالسخونة

الشخصية المحمولة قدر ال  يمكن أن تولد الحاسبات.  شحن البطارياتحرارة وأثناء اآللية عند تشغيلها درجة تولد الحاسبات
 :االحتياطات األساسية اتبع دائما هذه. يستهان به من الحرارة نتيجة لصغر حجمها

أثناء تشغيل الحاسب أو أثناء  ال تترك قاعدة الحاسب الخاص بك ملتصقة بفخذيك أو أي جزء من جسدك لفترة طويلة •
حيث قد يؤدي مالمسته لفترة طويلة . التشغيل العادي د الحاسب الخاص بك بعض الحرارة أثناءيول. شحن البطارية

 .حروق بالجلد الضيق، أو في بعض األحيان،لجسدك الى شعورك ب
أو في أوساط قد تحدث بها  ال تقم بتشغيل الحاسب الخاص بك أو شحن البطارية بالقرب من مواد سريعة االشتعال •

 .انفجارات
السالمة والراحة والتشغيل  أو مخفضات الحرارة مع المنتج ألغراض/والمراوح و تحات التهويةفير آل من فيتم تو •

قمت بوضع المنتج على الفراش أو أريكة أو  النسداد دون قصد اذالكن، قد تتعرض آل هذه الخواص ل. الموثوق به
 .اعاقة هذه الخواصية أو بسد أو تغط مطلقا ال تقم. سجادة أو ما عدا ذلك من األسطح المرنة

. على األقلمرة واحدة آل ثالثة أشهر الخاص بك بحثا عن أي تراآم لألتربة والغبار Desktopينبغي أن تقوم بفحص حاسب 
 سلك من المنفذ الكهربائي؛ ثم قم بازالة أي غبار منالوفصل  الكهرباء قبل فحص الحاسب الخاص بك، قم بايقاف توصيل

ينبغي عليك آذلك فحص وازالة  اذا الحظت أي تجمع خارجي للغبار واألتربة،.  هيكل الجهازموجودة فيالفتحات والثقوب ال
قم دائما بايقاف تشغيل . الحرارة وفتحات مصدر الطاقة والمراوح الغبار من داخل الحاسب بما في ذلك مداخل تهوية مخفض

 شديدة المناطق  قدم من٢ على بعد يل الحاسب الخاص بكتشغقم، اذا أمكن، بتجنب . قبل فتح الغطاء وفصل مقبس الحاسب
فحص، أو بالقرب من المناطق شديدة االزدحام، يجب أن تقوم عندئذ ب تشغيل الحاسب الخاص بك في ضروريا اذا آان. االزدحام

 .الحاسب الخاص بك تنظيفو

حتياطات األساسية فيما يخص حاسب اال اتبع دائما هذه اآللي،  أداء الحاسب مستوى لسالمتك الشخصية وللحفاظ على
Desktop الخاص بك: 

 .يجب أن يكون الغطاء مغلقا عندما يكون الحاسب متصل بمخرج آهرباء •
 .حتى ال تتراآم األتربةآل فترة يجب تنظيف الحاسب من الخارج  •
تنظيف على مليات اليكون ضروريا تنفيذ عقد . قم بازالة الغبار واألتربة من الفتحات وأي ثقوب موجودة في االطار •

 . شديدة االزدحامبالنسبة للحاسبات الموجودة في المناطق متقاربة فترات
 . واجهة الحاسب اآلليال تقم بمنع أو حجب تدفق الهواء عن •
  .ب اآلليالحاسة الموجودة في خلفية ال تقم بسد فتحات التهوي •
لمواجهة خطر زيادة   يمكن أن يؤدي ذلكال تقم بتخزين أو تشغيل الحاسب الخاص بك في المفروشات، حيث أن •

 .الحرارة
 ). فهرنهايت°٩٥( درجة مئوية° ٣٥ينبغي أال تتجاوز درجات حرارة تيار الهواء الداخل الى الحاسب  •
 .ThinkCentre ال تقم باستخدام أجهزة ترشيح هواء خالف أجهزة •

 DVDو CD مشغل أمان 

، فمن المحتمل DVD أو CD احدى مشغالت لة حدوث تلف في في حا. باللف بسرعة آبيرة DVDو CD مشغالت تقوم 
من التعرض ألي اصابات جسدية نتيجة هذه الحالة، وللتقليل من مخاطر  للحماية. CD مشغل عندئذ تحطم القرص أثناء تشغيل 

 :اآللة، قم بتنفيذ ما يلي حدوث تلف في

  دائما في حافظاتهم األصليةCD/DVD  مشغالت تخزين •
  مباشر دائما بعيدا عن ضوء الشمس وبعيدا عن أي مصدر سخونةCD/DVD ت  مشغالتخزين •
  من الحاسب اآللي عندما يكون جاري استخدامه CD/DVD  مشغالتنزع •
  أو ادخالهم بطريقة اجبارية في الحاسب اآللي أو حافظاتهمCD/DVD  مشغالت ثني •
 األقراص التالفة ال تستخدم. لمعرفة ما اذا آان هناك أي تلف فيهم أم ال CD/DVD مشغالت فحص •
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 معلومات أمنية اضافية

  خطر

 .االتصاالت عن بعد في منتهى الخطورة يعد التيار الكهربائي الصادر من سلك الكهرباء والتليفون و آابالت

 :لتجنب التعرض لصدمة آهربائية

اعادة توصيف لهذا الجهاز أثناء حدوث  ال تقم بتوصيل أو نزع أي آابالت أو تنفيذ أي عمليات ترآيب أو صيانة أو •
 .عاصفة آهربائية

 .صحيحة بطريقةأرضيا قم بتوصيل آل أسالك الكهرباء بمخرج آهربائي موصل  •
 .بهذا الجهاز قم بالتوصيل بالمخارج الخاصة بأي جهاز من األجهزة التي سيتم توصيلها •
 .االشارة قم، اذا أمكن، باستخدام يد واحدة فقط في توصيل أو نزع آابالت •
 .تلف في الهيكل الخارجي ال تقم مطلقا بتشغيل أي جهاز اذا ظهرت عالمات حريق أو وجود ماء أو حدوث •
االتصاالت والمودم قبل فتح غطاء الجهاز،  قم بنزع أسالك الكهرباء المتصلة وأنظمة االتصال عن بعد وشبكات •

 .الترآيب والتوصيف وذلك ما لم يذآر غير ذلك في تعليمات
ترآيب ونقل وفتح الغطاء على هذا الجهاز   بتوصيل ونزع الكابالت آما هو موضح في الجدول التالي وذلك أثناءقم •

 .أو األجهزة المتصلة به

 :للتوصيل

 .قم بايقاف تشغيل آل شيء .١
 .قم أوال بتوصيل آل الكابالت لألجهزة .٢
 .قم بتوصيل آابالت االشارة الى الموصالت .٣
 .الى المخارجقم بتوصيل أسالك الكهرباء  .٤
 .قم بتشغيل الجهاز .٥

 :للفصل

 .قم بايقاف تشغيل آل شيء .١
 .قم أوال بنزع أسالك الكهرباء من المخارج .٢
 .قم بنزع آابالت االشارة من الموصالت .٣
 .قم بنزع آل الكابالت من األجهزة .٤

 

 مالحظات عن بطارية الليثيوم

  تحذير

  .ةارية بطريقة غير صحيحستبدال البطيمكن مواجهة خطر االنفجار اذا تم ا

نفس نوع البطارية أو نوع آخر بشرط أن يكون  عند تغيير واستبدال بطارية الليثيوم والتي تكون بحجم العملة المعدنية، استخدم
 البطارية على مادة الليثيوم وقد تنفجر اذا تم استخدامها أو التعامل معها أو التخلص تحتوي. متوافقا معها ويوصي به المصنـع

 .منها بطريقة غير سليمة

 :ال تقم

 .بالقاءها أو غمرها في الماء •
  )فهرنهايت °٢١٢(درجة مئوية  °١٠٠تسخينها ألآثر من ب •
 اصالحها أو فكها •
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 .التخلص من البطارية آما هو موضح في القوانين المحليةيجب 

 

 معلومات أمنية عن المودم

  تحذير

 .أآبر أو No. 26 AWG آابل خط اتصاالت محريق، استخدمن احتمالية حدوث لتقليل 

التليفون، اتبع دائما االحتياطات  صدمة آهربائية أو أي اصابات عند استخدامالتعرض لللتقليل من احتمالية حدوث حريق أو 
 :األمنية األساسية، على سبيل المثال

 .ال تقم مطلقا بترآيب سلك تليفون أثناء حدوث برق •
 .للعمل في المناطق المبتلة  التليفون في أماآن مبتلة اال اذا آان المقبس مخصصال تقم مطلقا بترآيب مقبس •
التليفون عن واجهة تعامل شبكة  ال تقم بلمس أسالك التليفون غير المعزولة أو النهايات اال اذا تم فصل خطوط •

 .االتصاالت
 .يجب توخي الحذر عند ترآيب أو تعديل خطوط التليفون •
قد يكون هناك احتمال لحدوث . أثناء حدوث عاصفة آهربائية) بخالف التليفون الالسلكي(ن تجنب استخدام التليفو •

 .عاصفة آهربائية نتيجة حدوث برق
 .التسرب ال تستخدم التليفون لالبالغ عن حدوث تسرب في الغاز بالقرب من مكان •

 

 بيان توافق أشعة الليزر

-CD  يتم أيضا بيع أقراص تشغيل. DVD-ROM أو CD-ROM مشغل يتم اعداد بعض موديالت الحاسبات الشخصية ب
ROM  وDVD-ROM تعد أقراص تشغيل. على حدى باعتبارهم اختيارات CD-ROM وDVD-ROM   عبارة عن

 Department هذه في الواليات المتحدة بحيث تتوافق مع المتطلبات الخاصة بمنتجات يتم توثيق أقراص التشغيل. منتجات ليزر
of Health and Human Services 21 Code of Federal Regulations (DHHS 21 CFR) Subchapter J for 

Class 1 Laser .تتوافق مع المتطلبات الخاصة بمنتجات من ناحية أخرى، يتم توثيق أقراص التشغيل هذه بحيث 
International Electrotechnical Commission (IEC) 825 and CENELEC EN 60 825 for Class 1 

Laser. 

 .، يجب مراعاة التعليمات التاليةDVD-ROM أو CD-ROM  مشغل  ترآيبعند

  تحذير

استخدام مفاتيح أو تنفيذ خطوات ضبط األداء التي تختلف عن ما تم ذآره هنا الى التعرض ألشعة في منتهى  ؤدييقد  
 .الخطورة

ال توجد أجزاء يمكن . منتهى الخطورة شعة ليزر فيالتعرض أل DVD-ROM أو CD-ROM مشغل قد ينتج عن نزع غطاء 
 .المشغلال تقم بنزع غطاء . DVD-ROM أو CD-ROM مشغل صيانتها أو اصالحها في 

 وضع العبارة يجب. 2B Class  أوClass 3A على صمام ثنائي لليزر DVD-ROM و CD-ROMمشغالت  بعض تحتوي
 .التالية في االعتبار
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  خطر

 .األجهزة الضوئية وتجنب التعرض المباشر للشعاع ال تحدق في الشعاع وال تنظر مباشرة في. زر عند الفتحتوجد أشعة لي

 

 بيان مصدر الكهرباء

 . العالمة التالية عليهاوضع تقم مطلقا بنزع الغطاء من على مصدر الكهرباء أو أي جزء من األجزاء التي تم ال

 

ال توجد أجزاء يمكن صيانتها داخل . المميزة توجد مستويات القدرة والتيار والجهد الكهربي داخل أي مكون يوجد به هذه العالمة
 .مشكلة في أحد هذه األجزاء، اتصل بالمسئول عن تقديم الخدمة اذا آنت تعتقد أن هناك. هذه المكونات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ١٦

 

 مقدمة

ويمكن  اآللي األخيرة في تقنية الحاسب التطورات منعديد يتضمن الحاسب الخاص بك ال.  اآلليارك هذا الحاسبشكرا الختي
 .حديثه وفقا لمتطلباتكت

التعليمات تضمين سيتم . زيادة امكانياتهعملية في منتهى السهولة تؤدي الى للحاسب الخاص بك  تعد عملية اضافة اختيارات
عند اضافة أحد االختيارات، استخدم هذه التعليمات مع .  االصداراتت الخارجية والداخلية في هذهالخاصة بترآيب االختيارا

 .المتاحة مع االختيار التعليمات

 

 مصادر المعلومات

الخاص بك وبدء نظام  ترآيب الحاسب خاصة بالحاسب الخاص بك معلوماتهذا الذي يتم ارساله مع  المرجع السريع يوفر 
استعادة البرامج ومعلومات الخدمة خطوات المشاآل و يتضمن أيضا المعلومات األساسية الخاصة بتحديدوهو . التشغيل

 .والمساعدة ومعلومات الضمان

حصول على  يمكنك من خاللها الالمكتب، وصلة المتاح بسطح ThinkVantage(TM) Productivity Center يقدم برنامج
 .مزيد من المعلومات عن الحاسب الخاص بك

 .متاحة من خالل االنترنتاآللي أحدث معلومات خاصة بالحاسب  عندئذ ، ستكون االتصال بشبكة االنترنتاذا آان لديك امكانية

 :يمكنك ايجاد المعلومات التالية

  وتعليمات الترآيب CRU ازالة •
  اصدارات •
  المعلومات الخاصة بتحديد مصدر المشكلة •
  معلومات عن األجزاء •
  المشغالتعمليات التحميل و •
  مصادر المعلومات المفيدةاستخدام  •
 تليفونات الدعمبآشف  •

 :في برنامج التصفحهذه المعلومات، قم بتحديد ما يلي حصول على لل
http://www.lenovo.com/think/support/. 
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 ت الترآيباختيارا. ١الفصل 

 

امكانيات الحاسب الخاص بك من  يمكنك زيادةو. لخصائص واالختيارات المتاحة للحاسب الخاص بكابعرض الفصل يقوم هذا 
هذه التعليمات باالضافة للتعليمات المتاحة مع تبع أحد االختيارات، ا عند ترآيب. مشغالتخالل اضافة ذاآرة أو موفقات أو 

 .االختيار

 :مالحظات

 .فقط Lenovo توفرها شرآة  األجزاء التي استخدم .١
 .في هذا الفصل قد يختلف الحاسب اآللي الخاص بك اختالفا بسيطا عن األشكال التوضيحية المعروضة .٢

  هام

االرشادية على  ستساعدك هذه االجراءات والخطوات". هامةالمنية األومات المعل " قبل ترآيب أو ازالة أي اختيار، يجب قراءة
 .العمل بآمان
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 الخصائص

 .ب والبرامج التي تم ترآيبها من قبلمقدمة عن خصائص الحاس الجزء يقدم هذا

  معلومات النظام

 برنامج الى الخاص بك، ارجعموديل ال للحصول على معلومات عن.  الموديالتالمعلومات التالية مجموعة متعددة منتشمل 
Setup Utility . استخدام برنامج"ارجع الى Setup Utility". 

  )باختالف الموديلتختلف  (المشغالت الدقيقة

  HyperThreading Technology مع تقنية Intel(R) Pentium(R) D مشغل •
  Intel Pentium D مشغل •
  Intel Celeron(R) D مشغل •
 )موديلختلف باختالف الت(ذاآرة وسيطة داخلية  •

  الذاآرة

  Four Double Data Rate (DDR2) Dual Inline Memory Modules (DIMMs) دعم •
• 512KB Flash Memory  امرامج النظبل 

  المشغالت الداخلية

   ميجابايت١٫٤٤، slimبوصة،  ٣٫٥مشغل قريصات  •
  Serial Advanced Technology Attachment (SATA) مشغل القرص الثابت الداخلي •
 )بعض الموديالت(الضوئي المشغل  •

   المرئيالنظام الفرعي

  Video Graphics Array (VGA) لوحدة عرض البيانيات متكاملة في وحدة تحكم •
 لوحة النظامعلى  PCI Express (x16) خانة بيانيات •

   الصوتيالنظام الفرعي

 )بعض الموديالت(سمعي  ADI 1888 AC'97 سمعي له •
  اللوحة األماميةعلى موصالت للميكروفون وسماعات الرأس  •
  اللوحة الخلفية على موصالت الخط الداخل والخط الخارج •
  )موديالتبعض ال( IEEE 1394 موصل أمامي •
 )موديالتبعض ال(سماعات داخلية أحادية  •

  امكانية االتصال

• 10/100/1000 Mbps  متكامل  
  )بعض الموديالت( Broadcom Ethernet وحدة التحكم في

  Wake on LAN(R) دعم خاصية •
 )موديالتبعض ال( PCI V.90 Data/Fax مودم •
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  خصائص ادارة النظام

• Remote Program Load (RPL) و Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP)  
• Wake on LAN  
• Wake on Ring) في برنامج Setup Utility(تسمى هذه الخاصية ،  Serial Port Ring Detect  للمودم

  )الخارجي
  االدارة عن بعد •
  آلي (Power-on) بدء تشغيل •
  SM و System Management (SM) BIOS برامج •
 Power-On Self-Test (POST)  جهازامكانية تخزين نتائج اختبار ال •

  المخرجات/خصائص المدخالت

• 25-pin, Extended Capabilities Port (ECP)/Extended Parallel Port (EPP)  
  )موديالتبعض ال(على التوالي   pin-9موصلين  •
 )اثنين على اللوحة األمامية وأربعة على اللوحة الخلفية( USB ، موصالتpin-4ستة  •
   قياسيموصل فأرة •
  موصل لوحة مفاتيح قياسي •
  Ethernet موصل •
  VGA موصل وحدة عرض •
  ) الصوتيالنظام الفرعيارجع الى (موصالت صوتية  •
 ) الموديالتبعض( IEEE 1394 موصل •

  التوسع

 )الموديالتخمسة خانات ببعض (أربع خانات للمشغالت  •
  Peripheral Component Interconnect (PCI) موصلين قياسيين لموفق •
  PCI Express (x1) موصل موفق •
 PCI Express (x16)  موصل موفق بيانيات •

  الطاقة

 )بعض الموديالت(لجهد الكهربي يدويا مع مفتاح الختيار ا واط ٣١٠ بقوة للطاقةمغذي  •
  هرتز ٥٠/٦٠تحويل آلي لتردد المدخالت  •
 Advanced Configuration & Power Interface (ACPI)  دعم •

  يةخصائص السر

 ThinkVantage Productivity Center ، استخدم برنامجموديالتبعض ال(اريء بصمات لها قلوحة مفاتيح  •
  )للحصول على مزيد من المعلومات

  BIOS الىوصول آلمات سرية المستخدم وموجه النظام لل •
 اآللي  طاء الحاسبوحماية غلتأمين   الغطاءدعم اضافة قفل •
 اآللي  لحماية غطاء الحاسبدعم اضافة قفل آابل متكامل  •
  مفتاح اآتشاف التدخل •
  تسلسل بدء التشغيلفي التحكم  •
  القريصات أو لوحة المفاتيح أو الفأرةمشغل بدء التشغيل بدون  •
  نمط بدء غير مراقب •
  مخرجات القريصات والقرص الثابت/مدخالت في تحكمال •
  زيمخرجات المنافذ على التوالي وعلى التوا/مدخالت في تحكمال •
 ملف مواصفات السرية وفقا للجهاز •
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  من قبل البرامج التي تم ترآيبها 
 

 هذه البرامج نظام التشغيلستتضمن آذلك، فاألمر اذا آان . من قبل عليه وجود برامج تم ترآيبها قد يتم اتاحة الحاسب مع
 .يتم دعمها رامج األخرى التيبعض البباالضافة الى وبرامج تشغيل الجهاز لدعم الخصائص المتاحة من جهة التصنيع 

  ) باختالف الموديلتختلف( من قبل أنظمة التشغيل التي تم ترآيبها

 .آل البالد أو المناطقفي لن تكون أنظمة التشغيل هذه متاحة  :مالحظة

• Microsoft(R) Windows XP Home  
• Microsoft Windows XP Professional 

 ارها بالنسبة للتوافقأنظمة التشغيل المرخصة أو التي تم اختب

• Microsoft Windows 2000  
• Linux(R) 
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 المحددات

 .المحددات الفعلية للحاسب الخاص بكجزء يوضح هذا ال

  األبعاد

  ) بوصة١٧٫٠( مم ٤٣٢: االرتفاع •
  ) بوصة٧٫٠( مم ١٧٨: العرض •
 ) بوصة١٧٫٧( مم ٤٥٠: العمق •

  الوزن

 ) رطل٢٣(جرام آيلو ١٠٫٥: الحد األدنى للتوصيف •
 ٣٠(آيلوجرام  ١٣٫٥: الحد األقصى للتوصيف •

 )رطل

  بيئة التشغيل

  :درجة حرارة الهواء •
o ٣٥الى ° ١٠ من :النظام أثناء التشغيل 

 ) فهرنهايت٩٥ الى ٥٠من (درجة مئوية 
 

 ٦٠الى ° ١٠ من :التوقف النظام أثناء
 ١٤٠ الى ٥٠من (درجة مئوية 
  )فهرنهايت

o قدم٣٠٠٠( م ٩١٤: االرتفاع األقصى (  

 :مالحظة

 ٣٠٠٠( م ١٤الرتفاع، الحد األقصى ل
الذي يتم  ، هو الحد األقصى لالرتفاع)قدم

. تطبيق درجات حرارة الهواء المحددة به
 باالرتفاع األعلى، يكون الحد األقصى

 .لدرجات حرارة الهواء أقل مما هو محدد

  :الرطوبة •
o ٨٠ الى ١٠ من :النظام أثناء التشغيل%  
o ٩٠ الى ١٠ من :ظام أثناء التوقفالن% 

 ائيةالكهرب المدخالت

 :ي للمدخالتائالجهد الكهرب •
o المدى المنخفض: 

  V ac 100: الحد األدنى !
  V ac 127: الحد األقصى !
 ٥٠/٦٠: تكرار المدخالت !

 British Thermal بوحدات) تقريبا( مخرجات الحرارة
Units (Btu)  بالساعة: 

 )واط ٦٤( Btu/hr ٢١٨: الحد األدنى من المواصفات

 )واط ٢٨٥( Btu/hr ٩٧٢: الحد األقصى من المواصفات

 واءتدفق اله

قدم مربع ( سنتيمتر مربع تقريبا بكل دقيقة ١٫١٣يصل لحوالي 
 أقصى بحد) بكل دقيقة

 السمعية قيم االنبعاثات الضوضاء

وقت ظهور هذا االصدار، لم تكن قيم انبعاث الضوضاء 
القيم، برجاء الرجوع الى  للحصول على هذه. السمعية متاحة

 أحدث نسخة من هذه الوثيقة والمتاحة على موقع
http://www.lenovo.com/think/support. 
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  هرتز
: محدد محول الجهد الكهربي !

115 V ac 
o المدى العالي:  

  V ac 200: الحد األدنى !
  V ac 240: الحد األقصى !
 ٥٠/٦٠: تكرار المدخالت !

  هرتز
: محدد محول الجهد الكهربي !

230 V ac 
  ):تقريبا( (kVA) أمبير-المدخالت بالكيلوفولت •

o الحد األدنى من المواصفات آما هو محدد:
٠٫٠٨ kVA  

o ٠٫٣٢: الحد األقصى من المواصفات 
kVA  

o  

 :مالحظة

يختلف استهالك الطاقة ومخرجات الحرارة وفقا لعدد
االختيارية التي تم ترآيبها   الخصائصونوع

 الطاقة االختيارية التي يتم-خصائص ادارة
 .استخدامها
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 االختيارات المتاحة

 :فيما يلي بعض االختيارات المتاحة

  االختيارات الخارجية •
o أجهزة المنافذ على التوازي، مثل وحدات الطباعة ووحدات التشغيل الخارجية  
o يةأجهزة المنافذ على التوالي، مثل المودم الخارجي والكاميرات الرقم  
o األجهزة الصوتية، مثل السماعات الخارجية لنظام الصوت  
o أجهزة  USBمثل وحدات الطباعة وعصا التوجيه والماسحات الضوئية ،  
o جهاز السرية، مثل قفل اللوحة أو قفل الكابل المتكامل  
o وحدات العرض  
o أجهزة IEEE 1394 )تتطلب موفق IEEE 1394( 

  االختيارات الداخلية •
o تسمىالذاآرة، ظامن  Dual Inline Memory Modules (DIMMs)  
o موفقات Peripheral component interconnect (PCI)  
o موفق PCI Express (x1)  
o موفق بيانيات PCI Express (x16)  
o مشغالت داخلية، مثل: 

  DVD أو CD المشغالت الضوئية، مثل وحدات تشغيل !
  وحدة تشغيل القرص الثابت !
 ازالتها وحدات تشغيل الوسائط التي يمكن والوحدات األخرىوحدات تشغيل القريصات  !

 :االنترنت التالية للحصول على أحدث المعلومات عن االختيارات المتاحة، ارجع لصفحات

• http://www.lenovo.com/think/us/en/  
• http://www.lenovo.com/think/support/ 

 :التليفونات التالية اميمكنك أيضا الحصول على معلومات من خالل االتصال بأرق

 بك أو بممثل تسويق الخاص Lenovo و بممثل مبيعات، 2968-426-800-1في الواليات المتحدة، اتصل بالرقم  •
Lenovo.  

  .2968-426-800-1 أو 3344-565-800-1 في آندا، اتصل بالرقم •
 .Lenovo سويقت الخاص بك أو بممثل Lenovo خارج الواليات المتحدة وآندا، اتصل بممثل مبيعات •

 

 األدوات المطلوبة

قد يتطلب األمر أدوات اضافية  .Phillips لترآيب بعض االختيارات في الحاسب الخاص بك، قد تحتاج نصل مستو أو مفك
 .المتاحة مع االختيار ارجع الى التعليمات. بالنسبة لبعض االختيارات المعينة
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 التعامل مع األجهزة الحساسة استاتيكيا

 .أي ضرر بالنسبة لك، لكنها تمثل ضررا بالغا الختيارات ومكونات الحاسب م من أن الكهرباء االستاتيكية ال تمثلبالرغ

 . تقم مطلقا بفتح الحاوية التي تحمي االختيار حتى يتم توجيهك للقيام بذلكالعند اضافة اختيار، 

  :ءذه االجراءات الوقائية لتفادي أخطار الكهرباعند التعامل مع االختيارات ومكونات الحاسب األخرى، يجب مراعاة ه

  .كي حولائيمكن أن تؤدي الحرآة أن يتم تكوين مجال آهرب. قم بتقليل حرآتك •
ال تقم بلمس أي . يجب التعامل مع الموفقات ووحدات الذاآرة من األطراف. يجب التعامل مع المكونات بحرص شديد •

 .دائرة آهربية مكشوفة
  .ت لمس المكونايجب منع اآلخرين من •
 يؤدي ذلك حيث.  ثانية على األقل٢معدني بالحاسب لمدة  عند ترآيب اختيار جديد، يجب أن تالمس الحاوية أي سطح •

 .الحاوية وجسمك فياء االستاتيكية تقليل الكهربالى 
كن من القيام بذلك، قم اذا لم تتم. ألسفل بعد ذلك، بازالة االختيار وترآيبه مباشرة في الحاسب بدون وضع االختيارقم،  •

 .ضع االختيار عليهااعم ثم سطح مستو ون بوضع الحاوية الحامية الخاصة باالختيار على
 .ال تقم بوضع االختيار على غطاء الحاسب أو على أي سطح معدني آخر •

 

 ترآيب اختيارات خارجية

اختيارات خارجية لها، مثل وحدة   توصيلالموصالت الخارجية المتعددة بالحاسب الخاص بك التي يمكنكجزء يوضح هذا ال
بالنسبة لبعض االختيارات الخارجية، يجب أن تقوم بترآيب برامج اضافية . الطباعة أو الماسح الضوئي أو السماعات الخارجية

طلوب، لتعريف الموصل الم عند اضافة اختيار خارجي، استخدم المعلومات التي توجد في هذا القسم. الوصلة الفعلية مع ترآيب
 .الوصلة وترآيب أي برامج أو مشغالت أجهزة مطلوبة لالختيار ثم استخدم التعليمات المتاحة مع االختيار لمساعدتك في ترآيب

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ٢٦

 

  اآللي واجهة الحاسبعلى تحديد الموصالت 

  . اآلليالحاسبعلى واجهة توضح التعليمات التالية أماآن الموصالت 

 .الحاسباتالت التالية في جميع موديالت الموصلن تتوافر  :مالحظة

 
 
 موصل الميكروفون  4  ) الموديالتبعض( IEEE 1394 موصل  1 

 موصل سماعات الرأس  USB  5  موصل  2 

   USB  موصل  3 
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  اآللي خلفية الحاسبعلى تحديد الموصالت 

 .الموصالت الخلفية باختالف موديل اآللة الخاصة بكتختلف أماآن 

 ٨٣٨١، ٨٣٤٣، ٨٣٤٠، ٨٣٢٧، ٨٢٩٩، ٨٢٩٦، ٨٢٨٧أنواع اآلالت 

 .اآللي الحاسب خلفية يقوم الشكل التوضيحي التالي بعرض أماآن الموصالت على

 
 
 موصل فأرة قياسي  10  التشخيصية LED أضواء  1 

 موصل لوحة مفاتيح قياسي  11  مفتاح اختيار الجهد  2 

 USB (2)  موصالت  12  موصل الطاقة  3 

 Ethernet  موصل  13  موصل خط صوتي خارج  4 

 USB (2)  موصالت  14  موصل خط صوتي داخل  5 

  VGA   15 موصل وحدة عرض  6 
بعض ( PCI Express (x16) موصل موفق بيانيات

 )الموديالت

 PCI Express (x1)  موفقموصل   16  موصل على التوازي  7 

 PCI  موفقموصالت   17  (COM 1)  موصل على التوالي  8 

 9  
بعض ( (COM 2) موصل على التوالي

 )الموديالت
 PCI  موفقموصالت   18 
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 ٨٧٨٨، ٨٧٨٤،٨٧٨٥،٨٧٨٦، ٨٧٨٣، ٨٧٨٢أنواع اآلالت 

 .اآللي الحاسبخلفية  التوضيحي التالي بعرض أماآن الموصالت على يقوم الشكل

 
 
 USB (2)  موصالت  10  التشخيصية LED أضواء  1 

 Ethernet  موصل  11  مفتاح اختيار الجهد  2 

 موصل الميكروفون  12  موصل الطاقة  3 

 موصل خط صوتي خارج  13  ة قياسيموصل فأر  4 

 موصل خط صوتي داخل  14  موصل لوحة مفاتيح قياسي  5 

 PCI Express x16  موصل موفق  15  (COM 1)  موصل على التوالي  6 

  PCI Express x1 موصل موفق  16  موصل على التوازي  7 

 PCI  موصل موفق  VGA  17  موصل وحدة عرض  8 

 PCI  موصل موفق  USB (2)  18  موصالت  9 
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 مواصفات الموصالت

الموصالت التي توجد في  بعضتكون .  الموصالت الموجودة على واجهة وخلفية الحاسب اآللياتفيما يلي شرح الستخدام
 .بالحاسب الخاص بك في تحديد مكان توصيل الكابالت بحيث تساعدك خلفية الحاسب ملونة

  الوصف  الموصل

 ط صوتي داخلموصل خ
مثل نظام  االشارات الصوتية من جهاز صوتي خارجي،الم يقوم هذا الموصل باست

 عند الحاق جهاز صوتي خارجي، يتم توصيل آابل بين موصل الخط الصوتي. استريو
 .الخارج من الجهاز وموصل الخط الصوتي الداخل للحاسب

 موصل خط صوتي خارج

خارجية، مثل  ية من الحاسب الى أجهزةيستخدم هذا الموصل الرسال شارات صوت
 أو سماعات الرأس أو) السماعات المصمم بها مكبرات صوت(سماعات االستريو 

لوحات المفاتيح متعددة الوسائط أو موصل الخط الصوتي الداخل بنظام استريو أو أي 
 .تسجيل خارجي آخر جهاز

 Ethernet موصل
  .(LAN)  ت محليةلشبكة اتصاال Ethernet يستخدم اللحاق آابل

 Category 5 ، استخدم آابلFCC Class B لتشغيل الحاسب في حدود :مالحظة
Ethernet. 

 .يستخدم لتوصيل لوحة مفاتيح ذات موصل لوحة مفاتيح قياسي موصل لوحة المفاتيح

 موصل الميكروفون
أي نغمات  يستخدم لتوصيل ميكروفون للحاسب الخاص بك عندما تريد تسجيل صوت أو

 .أخرى على القرص الثابت اذا آنت تستخدم برنامج التعرف على الكالم

 موصل الفأرة
موصل الفأرة  أو أي جهاز اشارة آخر يستخدم Trackball يستخدم اللحاق فأرة أو

 .القياسي

 موصل على التوازي
أو أي أجهزة  يستخدم اللحاق وحدة طباعة على التوازي أو ماسح ضوئي على التوازي

 .على التوازي  pin-25تخدم موصل أخرى تس

 موصل على التوالي
أو أي جهاز آخر  يستخدم هذا الموصل اللحاق مودم خارجي أو وحدة طباعة على التوالي

 .على التوالي  pin-9يستخدم موصل 

 USB موصالت

 Universal Serial Bus  تستخدم هذه الموصالت اللحاق جهاز يتطلب وصلة
(USB)مثل ماسح ضوئي ، USB أو وحدة الطباعة USB.  اذا آان لديك أآثر من

، التي يمكنك استخدامها لتوصيل USB ، يمكنك شراء لوحة وصالتUSB ثمانية أجهزة
 .اضافية USB أجهزة
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 الحصول على مشغالت األجهزة

 وقعالتي لم يتم ترآيبها مسبقا من خالل الم مشغالت األجهزة ألنظمة التشغيل يمكنك الحصول على
http://www.lenovo.com/think/support/  يتم اتاحة التعليمات الخاصة بالترآيب في ملفات. باالنترنت README 

 .Device-Driver مع ملفات

 

 ازالة الغطاء

  هام

 .الغطاء قبل ازالة  استاتيكيا التعامل مع األجهزة الحساسة و علومات أمنية هامةم قم بقراءة

 :الزالة الغطاء

من وحدات التشغيل، ) يطشر قريص أو قرص مدمج أو(قم بايقاف نظام التشغيل الخاص بك، وازالة أي وسط تخزين  .١
 .قم بايقاف تشغيل الحاسب وآل األجهزة الملحقة به

 .يةائقم بفصل آل أسالك الطاقة من المنافذ الكهرب .٢
 (I/O) المخرجات/المدخالت وهذا يتضمن أسالك الطاقة وآابالت. قم بفصل آل الكابالت التي تم توصيلها بالحاسب .٣

 .وأي آابالت أخرى تم توصيلها للحاسب
 .الغطاء الذي يقوم بحماية Kensington ازالة أي أدوات اقفال مثل األقفال أو قفلقم ب .٤
 .برفعه الغطاء بالجانب األيمن للغطاء، اسحب الغطاء للخلفية وقم-اضغط على مفتاح فك .٥

 

 

 

 



 ٣١

عند ترآيب هذا الذراع، يصبح . تم ترآيبه  1  ت اختياري مكان تعليق لمشغل قرص ثاب الموديالتيوجد ببعض .٦
 .الوصول لبعض المكونات الموجودة داخل الهيكل ممنوعا استخدام أو محاولة

 

بخلفية   2  ام المكانالحرارية، يمكن استخد لكن، نظرا للقيود. قد يكون هناك مكانين لوحدات التشغيل  :مالحظة
 .لترآيب وحدة تشغيل قرص ثابت الجهاز فقط

 ."االختياري تثبيت أو ازالة سناد الترآيب لمشغل القرص الثابت"ارجع الى 

 

 ابت االختياريتثبيت أو ازالة سناد الترآيب لمشغل القرص الث

 CRUs تطلب األمر التاحة استبدال بعض يمكن تثبيت سناد ترآيب مشغل القرص الثابت االختياري بسهولة ألعلى أو ازالته اذا
 .FRUsو

 .أسفل السناد المعدني لتثبيت السناد المعدني لمشغل القرص الثابت االختياري ألعلى، قم بالسحب للخارج من



 ٣٢

 
 

 .تشغيل القرص الثابت االختيارية فصل الكابالت التي يتم توصيلها لوحدةكون ضروريا قد ي :مالحظة

الكابالت التي يتم توصيلها بمشغل القرص   ازالة سناد الترآيب لمشغل القرص الثابت االختياري، قم بفصلااذا آان ضروري
 .ورفع السناد المعدني خارج الهيكل مسامير التثبيتالثابت االختياري، وازالة 

 
 
 
 
 
 

 
 



 ٣٣

 

 تحديد مكان المكونات

 .سيساعدك الشكل التالي على تحديد مكان المكونات المختلفة في الحاسب الخاص بك

 
 
 وحدة التشغيل الضوئية  1 

 وحدات برامج الذاآرة  2 

 مزود الطاقة  3 

 PCI-express (PCI-e)  موفقموصل   4 

 PCI  موفقآارت   5 

 لوحة النظام  6 

 وحدة تشغيل القرص الثابت  7 

 سماعة داخلية  8 

 مشغل القريصات  9 

 

 

 

 

 



 ٣٤

 

 لوحة النظامتعريف األجزاء على 

وتقوم . لوحة الدائرة الرئيسية في الحاسب الخاص بك هي )Motherboard أو Planar تسمى في بعض األحيان(ظام لوحة الن
 .وتدعم أجهزة متعددة تم ترآيبها بجهة التصنيع أو سيتم ترآيبها فيما بعد باتاحة الوظائف األساسية بالحاسب

 .بكتختلف أماآن موصالت لوحة النظام باختالف نوع اآللة الخاصة 

 ٨٣٨١، ٨٣٤٣، ٨٣٤٠، ٨٣٢٧، ٨٢٩٩، ٨٢٩٦، ٨٢٨٧أنواع اآلالت 

 .لوحة النظامعلى يعرض الشكل التالي أماآن األجزاء المختلفة 

 
 
 موصل مزود الطاقة  12  موصل مشغل القريصات  1 

  13  موصل السماعات  2 
  PCI Express (x16) موفق بيانيات

 )الموديالتبعض (موصل 

 PCI Express (x1)  موفقموصل   14  ٤موصل الذاآرة   3 

 PCI 2  موصل موفق  15  ٣موصل الذاآرة   4 

 PCI 1  موصل موفق  16  ٢موصل الذاآرة   5 

 البطارية  17  ١موصل الذاآرة   6 

 موصل مروحة المشغل الدقيق  18  للوحة األمامية I/O موصل  7 

 مشغل دقيق  19  على التوازي ATA IDE موصل  8 

 منفذ حرارة المشغل الدقيق  20  موصل على التوالي  9 

 12Vموصل الطاقة   21  على التوالي ATA IDE موصالت  10 

   Clear CMOS/Recovery  وصلة تخطي  11 



 ٣٥

 ٨٧٨٨، ٨٧٨٦، ٨٧٨٥، ٨٧٨٤، ٨٧٨٣، ٨٧٨٢أنواع اآلالت 

 .النظامعلى لوحة يعرض الشكل التالي أماآن األجزاء المختلفة 

 
 
 PCI  موصل موفق  12V  11موصل آهرباء   1 

 PCI  موصل موفق  12  ٢موصل الذاآرة   2 

 موصل مشغل القريصات  13  ١موصل الذاآرة   3 

 موصل اللوحة األمامية  14  زود الطاقةموصل م  4 

 )على اللوحة األمامية( USB موصل  15  (COM 2)  موصل على التوالي  5 

 البطارية  PATA IDE  16  موصل  6 

 موصل مروحة المشغل الدقيق  SATA IDE (2)  17  موصالت  7 

  Clear CMOS/Recovery وصلة تخطي  18  موصل مروحة النظام  8 

 مشغل دقيق  PCI Express x16  19  موصل بيانيات  9 

   PCI Express x1  موصل موفق  10 

 

 

 

 



 ٣٦

 

 ترآيب الذاآرة

 .Dual Inline Memory Modules (DIMMs) يكون للحاسب اآللي الخاص بك أربعة موصالت يمكن من خاللها ترآيب

 :لتالية، يتم تطبيق القواعد اDDR2من النوع   ذاآرةعند ترآيب وحدات 

 V ،240-pin double data rate 2 synchronous dynamic random access (DDR2 1.8استخدم ذاآرة  •
SDRAM).  

 جيجابايت بحيث ٢٫٠جيجابايت أو  ١٫٠ ميجابايت أو ٥١٢ ميجابايت أو ٢٥٦استخدم أنواع الذاآرة التي لها الحجم  •
 .جيجابايت ٤٫٠يمكن أن يصبح لذاآرة النظام أآثر من 

 :ترآيب وحدة ذاآرةل

  ".ازالة الغطاء" ارجع الى .قم بازالة الغطاء .١
  ".لوحة النظام على تعريف األجزاء" ارجع الى .قم بتحديد مكان موصالت الذاآرة .٢
 .قم بفتح مسامير التثبيت .٣

 

لوحة النظام بطريقة وجود على الم  2  مفتاح الموصل مع وحدة الذاآرةوجود على الم  1  تأآد من محاذاة الثقب .٤
 .وحدة الذاآرة ألسفل في الموصل حتى يتم اغالق مسامير التثبيتبدفع  قم. صحيحة

 

  :ما يجب القيام به بعد ذلك

 .المناسبجزء للتعامل مع اختيار آخر، اذهب الى ال •
 ."الكابالت اعادة وضع الغطاء وتوصيل "الآمال عملية الترآيب، اذهب الى •

 

 



 ٣٧

 

 ترآيب الموفقات

، موصل PCI الحاسب الخاص بك موصلين لموفقات في يوجد. معلومات وتعليمات لترآيب وازالة الموفقاتجزء يقدم هذا ال
 .PCI Express (x16) ، وموصل لموفقPCI Express (x1) لموفق

 :لترآيب موفق

  ".ازالة الغطاء" ارجع الى .قم بازالة الغطاء .١
 .لفتحهالموفق لسان قم بالضغط على  .٢
 .قم بازالة غطاء الموصل الخاص بموصل التكبير المناسب .٣

 

 .قم بازالة الموفق من الحاوية الحامية الخاصة به .٤
 .لوحة النظامعلى قم بترآيب الموفق في الموصل المناسب  .٥
 .االغالقفي مكان الموفق ووضعه  لسان قم باغالق .٦

 



 ٣٨

  ذلكما يجب القيام به بعد 

 .المناسبل مع اختيار آخر، اذهب الى الجزء للتعام •
 ."الكابالت اعادة وضع الغطاء وتوصيل "الآمال عملية الترآيب، اذهب الى •

 

 مشغالت داخليةترآيب 

 .ترآيب وازالة المشغالت الداخليةق عن طرمعلومات جزء يقدم هذا ال

يمكنك اضافة مشغالت للحاسب . أجهزة يستخدمها الحاسب الخاص بك لقراءة وتخزين البياناتعبارة عن المشغالت الداخلية تعد 
ومن المشغالت . قراءة أنواع الوسائط األخرىبحيث يمكنه  الخاص بك لزيادة سعة التخزين والتاحة االمكانيات للحاسب

 :بك ما يلي تلفة المتاحة للحاسب الخاصالمخ

  على التوالي ATA مشغل القرص الثابت •
  على التوازي ATA مشغل القرص الثابت •
  DVD أو CD المشغالت الضوئية، مثل وحدات تشغيل •
 الوسائط التي يمكن ازالتهامشغالت  •

 .Integrated Drive Electronics (IDE) مشغالتهذه المشغالت باعتبارها يتم االشارة الى  :مالحظة

 .، وهكذا٢ الخانة  و١ الخانات بالخانة  االشارة الى في هذا الكتابيتم، .. خانات يتم ترآيب المشغالت الداخلية في

توصيل أيضا، يجب . آل خانة عند ترآيب مشغل داخلي، يجب مالحظة ما هو نوع وحجم المشغل الذي يمكنك ترآيبه في
 .التشغيل التي تم ترآيبها صحيحة لوحدةداخلية بطريقة مشغالت آابالت 

  محددات وحدة التشغيل

 :بك يتم اتاحة وحدات التشغيل التالية التي يتم ترآيبها بجهة التصنيع بالحاسب الخاص

  ) الموديالتبعض (١المشغل الضوئي في الخانة  •
  ) الموديالتبعض (٣بوصة في الخانة  ٣٫٥مشغل قريصات  •
 ٤انة بوصة في الخ ٣٫٥مشغل ثابت  •

 .ولوحة خانات تم ترآيبها تحتوي أية خانة لم يتم ترآيب أي مشغل بها على حائل ثابت

 

 

 

 

 

 



 ٣٩

 .يعرض الشكل التالي أماآن الخانات الخاصة بالمشغالت

 

 :آل خانةيوضح الكشف التالي أنواع وأحجام المشغالت التي يمكنك ترآيبها في 

 ) بوصة١٫٧(مم  ٤٣٫٠: الحد األقصى لالرتفاع -1 الخانة  1 

 DVD أو CD مشغل ضوئي مثل وحدة تشغيل •
 )الموديالتيتم ترآيبها مسبقا في بعض (

  بوصة ٥٫٢٥مشغل قرص ثابت  •
 يتطلب(بوصة  ٣٫٥مشغل قرص ثابت  •

Universal Adapter Bracket ،الى   ٥٫٢٥
 * )بوصة-٣٫٥

 )بوصة ١٫٧( مم ٤٣٫٠: الحد األقصى لالرتفاع - ٢لخانة  ا 2 

  DVD أو CD مشغل ضوئي مثل وحدة تشغيل •
  بوصة ٥٫٢٥مشغل وسائط يمكن ازالته  •
 يتطلب(بوصة -٣٫٥مشغل قرص ثابت  •

Universal Adapter Bracket ،الى  ٥٫٢٥
 * )بوصة ٣٫٥

 )بوصة ١٫٠( مم ٢٥٫٨:  الحد األقصى لالرتفاع- ٣انة  الخ 3 
في بعض من قبل يتم ترآيبه (بوصة  ٣٫٥ت مشغل قريصا

 )موديالتال

 )ن قبلتم ترآيبه م(بوصة  ٣٫٥ SATA مشغل قرص ثابت )بوصة ١٫٠( مم ٢٥٫٨:  الحد األقصى لالرتفاع- ٤انة  الخ 4 

 
موزع الحاسب المحلي أو من  بوصة من خالل ٣٫٥الى  ٥٫٢٥، Universal Adapter Bracket يمكنك الحصول على *

 .االتصال بمرآز دعم العمالءخالل 

 

 



 ٤٠

 ٢ أو الخانة ١ترآيب مشغل في الخانة 

 :، اتبع الخطوات التالية٢ أو الخانة ١لترآيب مشغل في الخانة 

  ".ازالة الغطاء "أنظر. قم بازالة الغطاء .١
وذلك آما هو موضح  الواجهة سحباثم    1   من خالل الضغط على اللسان البالستيكيةاألماميلواجهة  اقم بازالة .٢

 .الشكل التوضيحي

 

 .برفق قم بازالة الحائل الثابت من خانة وحدة التشغيل باستخدام مفك ذو نصل مستو لفكه .٣

 

العالمات البالستيكية التي تحمي   من خالل الضغط على٢ة األمامية للخانة هقم بازالة اللوحة البالستيكية في الواج .٤
 .اللوحة بداخل الواجهة األمامية

 



 ٤١

والي، تأآد من أن الت على ATA اذا آنت تقوم بترآيب أي نوع آخر من وحدات التشغيل خالف مشغل قرص ثابت .٥
 .رئيسي أو آجهاز تابع المشغل الذي تقوم بترآيبه تم تحديده بطريقة صحيحة اما آجهاز

 .تابع على التوالي آجهاز رئيسي أو ATA ال يتطلب وضع مشغل قرص ثابت :مالحظة

o اذا آان أول مشغل ضوئي، قم بتحديده آجهاز رئيسي. 
o اذا آان جهاز اضافي، قم بتحديده آجهاز تابع. 
o اذا آان مشغل قرص ثابت ATA تابع اضافي على التوازي، قم بتحديده آجهاز. 

المعلومات عن وصلة التخطي  ارجع الى المطبوعات الفنية المتاحة مع المشغل الخاص بك للحصول على مزيد من
 .التابعة/الرئيسية

 .بوصة، قم بترآيب السناد الحاجز بجانب المشغل ٥٫٢٥ بالنسبة للمشغل الضوئي .٦

 

 .وصةب٣٫٥الى   ٥٫٢٥ من ،Universal Adapter Bracket بوصة، قم بترآيب المشغل في-٣٫٥بالنسبة للمشغل  .٧
 .قم بترآيب المشغل في الخانة حتى يتم وضعه بالمكان الصحيح .٨

 .تحمي السناد المعدني في الخانة امير الحماية التيبالنسبة للسناد المعدني للموفق، قم بترآيب مس :مالحظة

 

الواجهة األمامية مع الفتحات المناظرة  قم بترآيب الواجهة األمامية من خالل محاذاة العالمات البالستيكية في أسفل .٩
 .في الحاوية حتى يتم وضعه بالمكان الصحيح

 . المشغالتتوصيل  فياستمر .١٠

 

 



 ٤٢

 

 توصيل وحدات التشغيل

التالية لتوصيل وحدة التشغيل  استخدم أي من االجراءات. تختلف خطوات توصيل وحدة التشغيل وفقا لنوع وحدة التشغيل
 .كالخاصة ب

 توصيل أول مشغل ضوئي

 .وحة النظام على الذي يتم توصيله يتطلب المشغل آابلين؛ آابل الطاقة الذي يتم توصيله بمزود الطاقة وآابل اشارة .١
 .مع وحدة التشغيل الجديدة الذي يتم اتاحته مع الحاسب أو Three-Connector Signal Cable قم بايجاد الكابل .٢
  ".لوحة النظامعلى تعريف األجزاء " ارجع الى .لوحة النظاملى ع PATA IDE قم بايجاد الموصل .٣
يل لتقل. بلوحة النظام PATA IDE قم بتوصيل أحد نهايات آابل االشارة لوحدة التشغيل والنهاية األخرى لموصل .٤

 .فقط التشويش االلكتروني، استخدم الموصالت في نهاية الكابل
 .وتوصيله لوحدة التشغيل P4 االضافي Four-Wire Power قم بايجاد الموصل .٥

 

 على التوازي ATA توصيل وحدة تشغيل ضوئية اضافية أو وحدة تشغيل قرص ثابت

 PATA IDE الموصل الملحق مع Three-Connector Signal Cable جاد الموصل االضافي في الكابلقم باي .١
  ".لوحة النظام على تعريف األجزاء" ارجع الى .في لوحة النظام

 .وصل االضافي الذي يوجد في آابل االشارة لوحدة التشغيل الجديدةقم بتوصيل الم .٢
 .االضافي وتوصيله لوحدة التشغيل Four-Wire Power قم بايجاد الموصل .٣

 

 



 ٤٣

 على التوالي ATA توصيل وحدة تشغيل قرص ثابت

 .متاح SATA IDE لتوالي ألي موصليمكن توصيل مشغل القرص الثابت على ا

 .قم بايجاد آابل االشارة الذي يتم اتاحته مع وحدة التشغيل الجديدة .١
  ".لوحة النظام على ف األجزاءتعري" ارجع الى .لوحة النظام على المتاح SATA IDE قم بايجاد موصل .٢
لوحة  على المتاح SATA IDE قم بتوصيل أحد نهايات آابل االشارة لوحدة التشغيل والنهاية األخرى لموصل .٣

 .النظام
 .االضافية وتوصيله لوحدة التشغيل Five-Wire Power قم بايجاد أحد موصالت .٤

 

  ما يجب القيام به بعد ذلك

 . المناسبمل مع اختيار آخر، اذهب الى الجزءللتعا •
 ."الكابالت اعادة وضع الغطاء وتوصيل "الآمال عملية الترآيب، اذهب الى •

 

 ترآيب خصائص األمان

 عندئذ العديد من اختيارات األمان للحاسب الخاص بك، توجد به مرخصالغير  االستخدام اعدة في منع سرقة األجهزة ومنعللمس
. األقفال المختلفة التي يمكن أن تكون متاحة للحاسب الخاص بك التالية في تعريف وترآيب أنواعجزاء ستساعدك األ. متاحة

الذي يقوم باقفال  ستخدام غير المصرح به للحاسب الخاص بك بواسطة اقفال البرامجالفعلية، يمكن منع اال باالضافة لالقفال
 .لوحة المفاتيح حتى يتم ادخال آلمة سرية صحيحة

 .تأآد من عدم تداخل أية أسالك أمان تقوم بترآيبها مع أسالك الحاسب األخرى

 

 

 

 

 

 



 ٤٤

 تعريف أقفال األمان

 . اآلليالحاسبخلفية موجودة في يعرض الشكل التالي أماآن أقفال األمان ال

 
 حلقة قفل لوحة  1  

 قفل آابل متكامل  2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ٤٥

 قفل لوحة

 .تم ترآيب قفل اللوحة حيث ال يمكن ازالة الغطاء اذا padlock يتم تجهيز الحاسب الخاص بك بحلقة قفل لوحة
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 قفل آابل متكامل

، يمكنك حماية الحاسب )Kensington lock الذي يتم االشارة اليه في بعض األحيان بقفل(باستخدام قفل الكابل المتكامل 
انة األمان الموجودة بمؤخرة الحاسب يتم ربط قفل الكابل بخ. بصفة دائمة الخاص بك بمكتب أو منضدة أو أي شيء غير ثابت

 .Lenovo الكابل مباشرة من يمكنك طلب قفل. وهو مثل نوع القفل المستخدم مع بعض الحاسبات المتنقلة. بمفتاح ويتم تشغيله
  .Upgrades and accessories -> Security على ثم اضغط http://www.lenovo.com/think اذهب الى

 

 حماية آلمة السرية

ارجع الى . لتحديد آلمات سرية Setup Utility لمنع االستخدام غير المصرح به للحاسب الخاص بك، يمكنك استخدام برنامج
 ."السرية اتاستخدام آلم"

  ما يجب القيام به بعد ذلك

 . المناسبجزءللتعامل مع اختيار آخر، اذهب الى ال •
 ."الكابالت اعادة وضع الغطاء وتوصيل "الآمال عملية الترآيب، اذهب الى •

 

 اريةتغيير البط

الخصائص الضمنية، مثل تخصيص  يحتوي الحاسب الخاص بك على نوع ذاآرة خاص يقوم بحفظ التاريخ والوقت ومحددات
 .المعلومات عند ايقاف تشغيل الحاسب تظل البطارية محتفظة بهذه. المنفذ المتوازي) توصيف(

اذا حدث تلف . بطارية تدوم الى األبد ، ال توجدال تتطلب البطارية عادة اجراء أية عملية شحن أو صيانة خالل عمرها؛ لكن
سيتم عرض رسالة خطأ عند تشغيل ). متضمنة آلمات السرية(والتوصيف  سيتم فقد معلومات التاريخ والوقت بالبطارية،
 .الحاسب

 



 ٤٧

 .مزيد من المعلومات عن استبدال والتخلص من البطارية للحصول على "مالحظات عن بطارية الليثيوم "ارجع الى

 :لتغيير البطارية

 .بهة المتصلة قم بايقاف تشغيل الحاسب وآل األجهز .١
 ."ازالة الغطاء" ارجع الى .قم بازالة الغطاء .٢
 ."النظام لوحة على تعريف األجزاء " ارجع الى .قم بتحديد مكان البطارية .٣
 ."ترآيب الموفقات "المعلومات، ارجع الى لمزيد من. اذا تطلب األمر، قم بازالة أي موفقات تعوق التوصل للبطارية .٤
 .قم بازالة البطارية القديمة .٥

 

 .ةقم بترآيب البطارية الجديد .٦

 

للحصول على التعليمات  "ترآيب الموفقات "ارجع الى. قم باعادة وضع أي موفقات تم ازالتها للتوصل للبطارية .٧
 .وضع الموفقات الخاصة باعادة

 ."الغطاء وتوصيل الكابالت اعادة وضع" ارجع الى .قم بوضع الغطاء، وتوصيل آابل الطاقة .٨

ويعد ذلك طبيعيا بعد . رسالة خطأ تم عرضعند تشغيل الحاسب ألول مرة بعد استبدال البطارية، قد ي  :مالحظة
 .استبدال البطارية

 .بهتصلة قم بتشغيل الحاسب وآل األجهزة الم .٩
 Setup  استخدام برنامج" ارجع الى .لتحديد التاريخ والوقت وآلمة السرية Setup Utility استخدم برنامج .١٠

Utility". 

 

 )CMOS اخالء(ازالة آلمة سرية ال يمكن تذآرها أو تم فقدها 

مزيد من المعلومات عن آلمات السرية  للحصول على. على آلمات السرية التي ال يمكن تذآرها أو تم فقدهاجزء ينطبق هذا ال
 .بسطح المكتب ThinkVantage Productivity Center مجبرنا الى التي ال يمكن تذآرها أو تم فقدها، ارجع

 :الزالة آلمة سرية تم نسيانها

 .بهتصلة قم بايقاف تشغيل الحاسب وآل األجهزة الم .١
 ."ازالة الغطاء" ارجع الى .قم بازالة الغطاء .٢
 ."لوحة النظامعلى تعريف األجزاء " ارجع الى .لوحة النظامعلى  Clear CMOS/Recovery jumper جادقم باي .٣



 ٤٨

      ٢أطراف التوصيل (الصيانة  يف أوالتوصكان لم) ٢ و ١أطراف التوصيل (قم بنقل القابس من الموضع المعتاد  .٤
  ).٣و 

 ."وضع الغطاء وتوصيل الكابالت اعادة" ارجع الى .قم باغالق غطاء الحاسب وتوصيل آابل الكهرباء .٥
خالل الضغط على مفتاح التشغيل  قم بايقاف تشغيل الحاسب من. واني تقريباقم باعادة بدء الحاسب، أترآه لمدة عشر ث .٦

 .سيتم ايقاف تشغيل الحاسب. لمدة خمس ثواني تقريبا
  .٢  على الصفحة٤ الى ٢قم بتكرار الخطوات من  .٧
 ).٢ و ١أطراف التوصيل (قم بنقل وصلة التخطي مرة ثانية للموضع القياسي  .٨
 ."وضع الغطاء وتوصيل الكابالت اعادة" ارجع الى . آابل الكهرباءقم باغالق غطاء الحاسب وتوصيل .٩

 

 اعادة وضع الغطاء وتوصيل الكابالت

غطاء الحاسب واعادة توصيل الكابالت،  ضعبعد التعامل مع االختيارات، يجب أن تقوم بترآيب أي أجزاء تم ازالتها واعادة و
 في برنامج التي تم تعديلها لالختيار الذي تم ترآيبه، قد تحتاج تأآيد المعلومات ووفقا. متضمنة خطوط التليفون وآابالت الكهرباء

Setup Utility. 

 :العادة وضع غطاء الحاسب وتوصيل الكابالت للحاسب الخاص بك

أدوات أو مسامير داخل  تجميعها بطريقة صحيحة وأنه لم يتم ترك أي آل المكوناتميع ه قد تم اعادة تجتأآد من أن .١
 .الحاسب الخاص بك

 .قم بازالة أي آابالت قد تعوق اعادة وضع الغطاء .٢
القضبان ثم قم بضغط الغطاء  قم بوضع الغطاء على الهيكل بحيث تكون أدلة القضبان التي توجد بأسفل الغطاء على .٣

 .حتى يتم تثبيته

 

 .األمر قم بترآيب أي أجهزة اقفال بالغطاء مثل قفل الكابل أو قفل اللوحة اذا تطلب .٤
 ."ترآيب االختيارات الخارجية" ارجع الى .قم باعادة توصيل الكابالت الخارجية وآابالت الكهرباء للحاسب .٥
 ."Setup Utility استخدام برنامج "لتعديل التوصيف، ارجع الى .٦

 



 ٤٩

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ٥٠

 

 Setup Utility  استخدام برنامج. ٢الفصل 

النظر عن نظام التشغيل الذي تقوم  لمشاهدة وتغيير محددات توصيف الحاسب، بصرف Setup Utility يتم استخدام برنامج
 .Setup Utility باستبدال أية محددات مشابهة في برنامج لكن، يمكن أن تقوم محددات نظام التشغيل. باستخدامه

 

 Setup Utility  بدء برنامج

 :، قم بما يليSetup Utility لبدء برنامج

 .التشغيل وايقاف تشغيل الحاسب اذا آان الحاسب الخاص بك تم تشغيله بالفعل عند بدء هذا االجراء، قم باغالق نظام .١
 .وترآه بطريقة متكررة أثناء تشغيل الحاسب الخاص بك F1 قم بالضغط على .٢

الى أن يتم ادخال آلمة  Setup Utility لن يتم عندئذ عرض قائمة برنامجاذا تم تحديد آلمة سرية، ف  :مالحظة
 .للحصول على مزيد من المعلومات "السرية استخدام آلمات "ارجع الى. السرية

أو ترآيب جهاز جديد في الحاسب الخاص  باآتشاف أنه تم ازالة أحد األجهزة POST قيامآليا عند  Setup Utility قد يتم بدء
 .بك

 

 مشاهدة وتغيير المحددات

 .بتوصيف النظام البنود التي تقوم بتعريف الموضوعات الخاصة Setup Utility تعرض قائمة برنامج

سيتم عرض المفاتيح التي يتم استخدامها . المفاتيح م لوحة، يجب أن تقوم باستخداSetup Utilityعند التعامل مع قائمة برنامج
 .شاشة لتنفيذ المهام المختلفة أسفل آل

 

 استخدام آلمات السرية

ل الى ومرخص لهم من الوصالغير  ، تحديد آلمات سرية لمنع األشخاصSetup Utility من خالل استخدام برنامجيمكنك، 
 :السرية التالية نواع آلماتيتم اتاحة أ. البيانات والحاسب الخاص بك

  آلمة سرية المستخدم •
 آلمة سرية موجه النظام •

 .التاليةآلمات سرية، قم بقراءة األجزاء  لكن، اذا قمت بتحديد أية. ال يجب تحديد أية آلمات سرية الستخدام الحاسب الخاص بك

 



 ٥١

 االعتبارات الخاصة بكلمة السرية

 :تقوم بقراءة وفهم المعلومات التالية لكلمات السرية بالحاسب الخاص بك، يجب أناذا قمت بتحديد أي من األنواع المختلفة 

يمكن اتباع القواعد . بسهولة ألسباب تتعلق بالسرية، يكون من الجيد استخدام آلمة سرية صعبة بحيث ال يمكن حلها •
 :التالية لتكوين آلمات سرية ال يسهل حلها

o  ثمانية حروف على األقل من تكونتيجب أن  
o  أن تحتوي على حرف أبجدي واحد وحرف رقمي واحد ورمز واحد على األقليجب  
o يجب أن يكون بها رمز واحد على األقل من الحرف الثاني الى الحرف السادس  
o يجب أال تكون عبارة عن اسم المستخدم  
o يجب أال تكون عبارة عن آلمة معتادة أو اسم معتاد  
o  السرية السابقةيجب أن تكون مختلفة تماما عن آلمة 

قمت بادخال آلمة سرية غير صحيحة  اذا. اذا قمت بادخال آلمة سرية غير صحيحة، ستشاهد رسالة خطأ  :مالحظة
 .الحاسب ثم تشغيله مرة أخرى ثالث مرات متعاقبة، يجب أن تقوم بايقاف تشغيل

 آلمة سرية المستخدم

ال يمكن . تشغيل الحاسب في آل مرة  آلمة سرية صحيحة عندعند تحديد آلمة سرية المستخدم، سيطلب من المستخدم ادخال
 .لوحة المفاتيح استخدام الحاسب حتى يتم ادخال آلمة سرية صحيحة من

 آلمة سرية موجه النظام

اذا آنت مسئوال عن . محددات التوصيف مرخص لهم من تغييرالسيؤدي تحديد آلمة سرية موجه النظام الى منع األشخاص غير 
 .تقوم بتحديد آلمة سرية موجه النظام المحددات الخاصة بعدة حاسبات، يجب أناالحتفاظ ب

 Setup تقوم بمحاولة التوصل لبرنامج بعد أن تقوم بتحديد آلمة سرية موجه النظام، سيتم عرض مجال آلمة السرية في آل مرة
Utility .،دخال آلمة سرية غير صحيحة ثالث اذا قمت با. ستشاهد رسالة خطأ اذا قمت بادخال آلمة سرية غير صحيحة

 .بايقاف تشغيل الحاسب ثم تشغيله مرة أخرى مرات، يجب أن تقوم

لكن، لتغيير محددات التوصيف، . منها اذا تم تحديد آل من آلمة سرية المستخدم وآلمة سرية موجه النظام، يمكنك ادخال أي
 .النظام يجب أن تقوم باستخدام آلمة سرية موجه

 

 

 

 

 

 

 

 



 ٥٢

  وتغيير وحذف آلمة السريةتحديد

 :لتحديد أو تغيير أو حذف آلمة السرية، قم بما يلي

لمزيد من المعلومات، ). ٩-٠وa-z و A- Z( ١٢يمكن أن تكون آلمة السرية عبارة عن أي مجموعة حروف حتى   :مالحظة
 .االعتبارات الخاصة بكلمة السرية ارجع الى

 .)Setup Utility بدء برنامج ارجع الى( Setup Utility بدء برنامج .١
  .Security ، حددSetup Utility من قائمة برنامج .٢
 .بالجانب األيمن من الشاشة قم بقراءة المعلومات المعروضة. تحديد آلمات السرية راخت .٣
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 Security Profile by Device  استخدام

 :الى األجهزة التالية التاحة أو الغاء اتاحة توصل المستخدم Security Profile by Device يتم استخدام

  IDE  وحدة تحكم
 اتاحة آل األجهزة المتصلة بوحدة تحكم ، سيتم الغاءDisable ه الخاصية الىعند تحديد هذ

IDE) ولن يتم عرضها في توصيف ) المدمج مثل مشغالت القرص الثابت أو مشغل القرص
 .النظام

Diskette Drive Access عند تحديد هذه الخاصية الى Disableاألقراص ، لن يمكن التوصل الى مشغل. 

Diskette Write Protect 
األقراص على أنها محمية ضد  ، سيتم التعامل مع آلEnable عند تحديد هذه الخاصية الى

 .عليه يمكنك القراءة من القريص، لكن ال يمكنك الكتابة. الكتابة

 :، قم بما يليSecurity Profile by Device لتحديد

  ").Setup Utilityبدء برنامج  "ارجع الى( Setup Utility بدء برنامج .١
  .Security ، حددSetup Utility من قائمة برنامج .٢
  .Security Profile by Device حدد .٣
  .Enter حدد األجهزة والمحددات المطلوبة ثم اضغط .٤
 .Setup Utility للحفظ والخروج من برنامج F10 اضغط .٥

 

 تحديد جهاز بدء التشغيل

المدمج أو القريص أو القرص الثابت آما  من جهاز مثل القرص) التحميل األولي(اذا لم يقم الحاسب الخاص بك ببدء التشغيل 
 .لتحديد جهاز بدء التشغيل هو متوقع، استخدم أي من االجراءات التالية

 تحديد جهاز بدء تشغيل مؤقت

 .بدء التشغيل من أي جهاز تحميل أوليوة في ه الخطاستخدم هذ

 ).يمكن تحميلها أوال(يمكن البدء بها  ال تعد آل األقراص المدمجة والقريصات واألقراص الثابتة أقراص :مالحظة

 .قم بايقاف تشغيل الحاسب الخاص بك .١
 Startup Device مةقائ سيتم فتح. وترآه بطريقة متكررة أثناء تشغيل الحاسب الخاص بك F12 قم بالضغط على .٢

Menu.  
 .للبدء Enter ثم اضغط Startup Device Menu حدد جهاز بدء التشغيل المطلوب من .٣

 .تغيير تسلسل بدء التشغيل بصفة دائمة الى Startup Device لن يؤدي تحديد جهاز بدء التشغيل من قائمة :مالحظة

 

 

 



 ٥٤

 تغيير تسلسل البدء

 : الذي تم توصيفه أو اآللي، قم بما يليلمشاهدة أو تغيير تسلسل بدء التشغيل

  ").Setup Utility  بدء برنامج "ارجع الى( Setup Utility بدء برنامج .١
  .Startup حدد .٢
 .األيمن من الشاشة لجانبارجع الى المعلومات المعروضة با. Startup Sequence حدد .٣
 Error وAutomatic Startup Sequence و Primary Startup Sequence حدد تسلسل األجهزة بالنسبة الى .٤

Startup Sequence.  
 .Setup Utility للحفظ والخروج من برنامج F10 اضغط .٥

 في قائمة Load Default Settings دداذا آان قد تم تغيير هذه المحددات وآنت تريد العودة الى المحددات المفترضة، ح
Exit. 

 

 Setup Utility  الخروج من برنامج

قد يتطلب األمر الضغط ( Setup Utility للعودة الى قائمة برنامج Esc عند االنتهاء من مشاهدة أو تغيير المحددات، اضغط
التغييرات  خالف ذلك، لن يتم حفظ. الخروجقبل  حفظ المحددات الجديدة، حدد اذا أردت حفظ المحددات). عدة مرات Esc على

 .الخاصة بك

 

 المحددات المتقدمة

تعمل هذه . HyperThreading الغاء اتاحة/، تتضمن المحددات المتقدمة محددات التاحة اآلليالحاسبموديالت في بعض 
 حددات المفترضة الىسيتم اتاحة الم. فقط Microsoft Windows XP مثل HyperThreading الخاصية مع أنظمة تشغيل

HyperThreading .بتحديد لكن، اذا قمت Set Defaults وآنت تقوم باستخدام نظام تشغيل خالف Windows XP قد ،
دائما ما لم  Disabled الى HyperThreading لذلك، يجب أن تقوم بتحديد. أداء الحاسب الخاص بك عندئذ مستوى ينخفض

 .HyperThreading اص بك لخاصيةتكن متأآد من دعم نظام التشغيل الخ
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 تحديث برامج النظام.  أالملحق

 .POST/BIOS نجاح تحديث يحتوي هذا الملحق على معلومات عن تحديث برامج النظام وآيفية االسترجاع عند عدم

 

 برامج النظام

 فهي تتضمن االختبار الذاتي للتشغيل. الخاص بك ها بالحاسبهي المستوى األساسي للبرامج التي تم تحميل برامج النظام تعد
(POST)  المخرجات/للمدخالت وآود النظام األساسي (BIOS) وبرنامج Setup Utility. تعد POST   هي مجموعة من
 التي تقوم البرامج هو مستوى  BIOSيعد . واالجراءات التي يتم تنفيذها عند تشغيل الحاسب الخاص بك في آل مرة االختبارات

يمكنك استخدام . الكترونية يمكن أن تتعرف عليها أجهزة الحاسب بترجمة التعليمات من مستويات البرامج األخرى الى اشارات
 .لمشاهدة وتغيير التوصيف واعداد الحاسب الخاص بك Setup Utility برنامج

الحاسب باستخدام قريص التعديل   بدء تشغيلبسهولة من خالل Setup Utility وبرنامج BIOS و POST يمكنك أيضا تعديل
 .الخاص بك أو من خالل تشغيل برنامج تعديل خاص من نظام التشغيل

اصدار التعديالت، ستكون متاحة آملفات  عند. باجراء بعض التغييرات والتحسينات على برامج النظام Lenovo قد تقوم شرآة
 ستكون التعليمات الخاصة باستخدام تحديثات برامج النظام). المرجع السريع  ارجع الى(يمكن تحميلها من خالل شبكة االنترنت 

يمكنك تحميل برنامج التعديل لتكوين  بالنسبة لمعظم الطرازات،. الذي يتم تضمينه مع ملفات التحديث txt. متاحة في ملف
 .تعديل يمكن تشغيله من نظام التشغيل أو برنامج) تحديث(النظام -برامج-قريص تعديل

 من قريص أو قرص مدمج BIOS )تجديد(تحديث 

. القريصات أو المشغل الضوئي برامج النظام في مشغل) تحديث(القريص أو القرص المدمج لتعديل خال قم باد .١
  ./http://www.lenovo.com/think/supportستكون تعديالت برامج النظام متاحة بالموقع

 .اآللي أوال ون ضروريا تشغيل الحاسبفي المشغل الضوئي، يك CD-ROM الدخال :مالحظة

ستبدأ عملية . تشغيله مرة أخرى اذا آان قد تم تشغيله بالفعل، يجب أن تقوم بايقاف تشغيله ثم. قم بتشغيل الحاسب .٢
 .التعديل

  .Enter اضغط عند طلب تحديد لغة، اضغط على الرقم الموجود بلوحة المفاتيح المناظر للغة، ثم .٣
  .Y المسلسل، اضغطعند طلب تغيير الرقم  .٤
  .Enter سبعة حروف للحاسب الخاص بك، ثم اضغط المكون من أدخل الرقم المسلسل .٥
  .Y  الجهاز، اضغطموديل/عند طلب تغيير نوع .٦
  .Enter سبعة حروف للحاسب الخاص بك، ثم اضغطموديل المكون من ال/أدخل النوع .٧
 .يلاتبع التعليمات الموجودة على الشاشة التمام عملية التعد .٨

 من نظام التشغيل الخاص بك BIOS )تجديد(تحديث 

متضمنة الوصالت (تكون محتويات صفحة االنترنت  ،Lenovo وفقا للتحسينات الثابتة التي يتم اجرائها على موقع  :مالحظة
 .للتغيير عرضة) المشار اليها في االجراء التالي

يف جمال  http://www.lenovo.com/think/support من برنامج االستعراض، أدخل .١
  .Enter العنوان مث اضغط
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 :قم بايجاد الملفات التي يمكن تحميلها لنوع الجهاز الخاص بك آما يلي .٢
  .Go ، أدخل نوع الجهاز الخاص بك ثم اضغطUse Quick Path في مجال - أ
  .Continue ، اضغط علىBrowse by Product  تحت - ب
  .Downloads and Drivers ، اضغط علىImportant Information تحت - ت
  .Flash BIOS Update ، اضغط علىBIOS تحت تصنيف - ث
التحديث من نسخة ( flash BIOS الذي يحتوي على تعليمات الترآيب الخاصة بتعديل txt. اضغط على ملف - ج

 ).نظام التشغيل
 .ترآيببدء عملية ال يعد ذلك ضروريا حيث أنها لن تكون موجودة بالشاشة بعد .قم بطباعة هذه التعليمات .٣
اتبع التعليمات التي تم طباعتها جيدا لتحميل  .للعودة الى آشف الملفات للخلف من برنامج االستعراض، اضغط .٤

 .واستخراج وترآيب التعديل

 

 POST/BIOS  االسترجاع عند عدم نجاح تعديل

. ء الحاسب الخاص بك بنجاحاعادة بد ، قد ال يتم)تحديث( POST/BIOS آهرباء الحاسب الخاص بك أثناء تعديلفصل اذا تم 
 ):Boot-block Recovery يعرف أيضا باسم استرجاع آتلة التحميل األولي الذي(اذا حدث ذلك، قم بتنفيذ االجراء التالي 

 .والمشغالت الخارجية قم بايقاف تشغيل الحاسب وأية أجهزة ملحقة، مثل وحدات الطباعة والشاشات .١
 ."ازالة الغطاء"ارجع الى .  الكهربية، وازالة غطاء الحاسبقم بفصل آل أسالك الطاقة من المنافذ .٢
  ".لوحة النظامعلى تعريف األجزاء " ارجع الى .لوحة النظامعلى  Clear CMOS/Recovery jumper قم بايجاد .٣
 Clear CMOS/Recovery  الزالة أية موفقات تعوق التوصل"ترآيب الموفقات "اذا تطلب األمر، ارجع الى .٤

jumper.  
 .٣ و ٢ل التوصي الى أطراف) ٢ و ١أطراف التوصيل (قم بنقل وصلة التخطي من الموضع المعتاد  .٥
 ."الكابالت اعادة وضع الغطاء وتوصيل" ارجع الى .قم باعادة وضع الغطاء .٦
 .يةائقم باعادة توصيل أسالك الطاقة الخاصة بالحاسب والشاشة الى المنافذ الكهرب .٧
 .وتشغيل الحاسب والشاشة A في المشغل POST/BIOS )تحديث(يل قم بادراج قريص تعد .٨
وسيتم ايقاف تشغيل  بعد اتمام جلسة التحديث، لن يكون هناك أي صور مرئية وستنتهي سالسل أصوات الصفير .٩

 .الحاسب ووحدة العرض قم بازالة القريص من مشغل القريصات، وايقاف تشغيل. النظام آليا
 .٤حتى  ٢ ات من قم بتكرار الخطو .١٠
 .الى المكان األصلي لها Clear CMOS/Recovery قم باعادة وصلة التخطي .١١
 .قم باعادة وضع أي موفقات تم ازالتها .١٢
 .قم باعادة وضع الغطاء واعادة توصيل أية آابالت تم فصلها .١٣
 .قم بتشغيل الحاسب لبدء نظام التشغيل .١٤
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 تنظيف الفأرة .  بالملحق

 .الفأرة الخاصة بك نوعتختلف الخطوات المطلوب تنفيذها باختالف س. ن آيفية تنظيف الفأرةيتيح هذا الملحق تعليمات ع

 

 تنظيف الفأرة الضوئية

 :ما يليفأرة الضوئية الخاصة بك، قم بتنفيذ ال في اذا واجهتك بعض المشاآل

 .الفأرة والنظر بعناية في منطقة العدسةلف مكان   .١

 . بتنّظيف المنطقة برفق بقطعة قماشتلطيخ بالعدسة، قمفي حالة وجود أي  - أ
 .المنطقة بعض البقايا في العدسة، قم بنفخ البقايا برفق بعيدا عنفي حالة وجود  - ب

أسفل الفأرة، سيكون من  اذا آان لديك نموذج أو صورة معقدة جدا. فحص السطح الذي يتم استخدام الفأرة عليه .٢
 .التغييرات في موضع الفأرة ديدبتح Digital Signal Processor (DSP) الصعب أن يقوم

 

 تنظيف فأرة ذات آرة

 .الفأرة اذا لم يتحرك المؤشر على الشاشة بسهولة مع الفأرة، يجب أن تقوم بتنظيف

 .الخاصة بك قد تكون الصورة التوضيحية التالية مختلفة قليال عن الفأرة :مالحظة
 

 
 حلقة الحاجزة ال 1  

 كرة ال 2  

 سطوانات بالستيكية أ 3  

 مكان المخصص للكرة ال 4  
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 :لتنظيف فأرة ذات آرة

 .قم بايقاف تشغيل الحاسب الخاص بك .١
تصبح في ل  1  الحاجزة قم بلف الحلقة. نظر بعناية في قاعها بحيث يصبح جانبها العلوي ألسفل، وأالفأرة،لف قم ب .٢

 .زالة الكرةالفتح المكان 
العلوي ألعلى، بحيث تسقط الحلقة بحيث يصبح جانبها الفأرة، لف ب ، ثم قم 2 ضع يدك على الحلقة الحاجزة والكرة .٣

 .الحاجزة والكرة في يدك
الزالة الغبار   4  حجز الكرةكان قم بالنفخ في م. قم بغسل الكرة في ماء صابوني دافئ ثم تجفيفها بقماش نظيف .٤

 .والنسيج الكتاني
عادة ما . التي توجد داخل المكان المخصص للكرة  3  يجب التأآد من عدم تراآم أتربة على االسطوانات البالستيكية .٥

 .األتربة المتراآمة آشريط في منتصف األسطوانات تظهر هذه
). ع والتنظيفللتلمي(اآليزوبروبيل  اذا آانت هناك أتربة على األسطوانات، قم بتنظيفها بمسحة قطن تم نقعها في آحول .٦

تأآد من أن هذه األسطوانات مازالت . حتى يتم ازالة األتربة األسطوانات باصبعك واالستمرار في مسحهالف قم ب
 .القيام بتنظيفها موجودة في قنواتها بعد

 .قم بازالة أية ألياف من قطعة القماش قد تبقى على األسطوانات .٧
 .قم باعادة الكرة والحلقة الحاجزة الى مكانها .٨
 .قم باعادة تشغيل الحاسب الخاص بك .٩
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 أوامر المودم اليدوية.  جالملحق

 .التالي األوامر الخاصة ببرمجة المودم الخاص بك يدوياجزء يعرض ال

 الخاص بك في نمط يكون المودم. Command Modeوذلك عندما يكون له النمط األوامر بواسطة المودم الموافقة على يتم 
Command Mode  ارسال األوامر الى المودم الخاص بك من حاسب  يمكن. حتى تقوم باالتصال بأحد األرقام وبدء االتصال

 .أجهزة طرفية أخرى شخصي يقوم بتشغيل برامج االتصال أو أية

ر بحروف يمكن ادخال آل األوام. ENTER وتنتهي باألمر AT آل األوامر التي يتم ارسالها الى المودم يجب أن تبدأ باألمر
بحذف معامل من أحد  اذا قمت. لتسهيل قراءة سطر األمر، يمكن ادراج مسافات بين األوامر. وليس االثنين معا علوية أو سفلية

 .0 بالقيمة األوامر التي تتطلب وجود معامل، يكون ذلك مثل تحديد معامل

 :مثال

ATH [ENTER] 

 

 ةاألساسي AT أوامر

 .عريض آل المحددات المفترضة بخط نصفي الكشوف التالية، يتم طباعة 

 الوظيفة األمر
A  الرد على االستدعاء الوارد يدويا. 

A/  
أو يتبع  AT باألمر /A يسبق ال يجب أن. تكرار أخر أمر تم تنفيذه

 .ENTER باألمر
D_  0 - 9 ،A-D ،# ،* 

 L أخر رقم تم اعادة االتصال به 
 P اتصال بالنبضات 

الستراليا   بالنبضات غير مدعم بالنسبةاالتصال: ملحوظة  
 .ونيوزيلندا والنرويج وجنوب أفريقيا

 T اتصال بنغمة اللمس 
 W انتظار نغمة االتصال الثاني 
 توقف , 
 االنتظار لمدة خمس ثواني من السكون @ 
 اشارات ضوئية متقطعة ! 
 بعد االتصال  Command Mode العودة الى نمط ; 

DS=n  
التي تم تخزينها  (n=0-3) بأحد األرقام األربعة للتليفوناتاالتصال 

 .في الذاآرة الغير متالشية للمودم
E_ E0 لم يتم تكرار األوامر 

 E1 سيتم تكرار األوامر 

+++  
 الى نمط Data Mode  التحويل من نمط-حروف الخروج 

Command Mode) أمر T.I.E.S.( 
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 الوظيفة األمر
H_ H0 مقاطعة (لسماعةعدم استخدام المودم مع وضع ا( 

 H1 
 )مشغول(استخدام المودم مع رفع السماعة 

غري مدعم بالنسبة  H1 األمر: ملحوظة
 اليطاليا

I_ I0 عرض آود تعريف المنتج 
 I1 اجراء اختبار Checksum الى ROM التصنيع الخاص بجهة 
 I2 اختبار الذاآرة الداخلي 
 I3 آود البرامج الثابتة 
 I4 آود تم حفظه 

L_ L0 صوت سماعة منخفض 
 L1 صوت سماعة منخفض  
 L2 صوت سماعة متوسط 
 L3 صوت سماعة عالي 

M_ M0 ايقاف تشغيل السماعة الداخلية 
 M1 النقل تشغيل السماعة الداخلية حتى يتم اآتشاف وحدة 
 M2 تشغيل السماعة الداخلية دائما 

 M3 
وايقاف  النقلتشغيل السماعة الداخلية حتى يتم اآتشاف وحدة 

 تشغيلها أثناء االتصال
N_  تأثير يتم تضمينه للتوافق فقط، ولن يكون له أي 
O_ O0 العودة الى نمط  Data Mode 

 O1 العودة الى نمط البيانات وبدء توجيه الموازن 
P  مفترض تحديد االتصال بالنبضات آاختيار 

Q_ Q0 ارسال المودم لالستجابات 
Sr?  لقيمة في السجلقراءة وعرض ا r. 

Sr=n  تحديد السجل r بالقيمة n (n = 0-255). 
T  مفترض تحديد االتصال بالنغمة آاختيار 

V_ V0 استجابات رقمية 
 V1 استجابات آالمية 

W_ W0 تسجيل سرعة DTE فقط 
 W1 تسجيل سرعة الخط وبروتوآول تصحيح الخطأ وسرعة DTE. 
 W2 تسجيل سرعة DCE فقط 

X_ X0 استجابات Hayes Smartmodem 300 سريع اتصال/المتوافقة.
 X1 مثل X0 باالضافة الى آل استجابات CONNECT/سريع اتصال
 X2 مثل X1 باالضافة الى اآتشاف نغمة االتصال 
 X3 مثل X1 سريع اتصال/باالضافة الى اآتشاف انشغال الخط 
 X4 مشغولاالتصال وال آل االستجابات ونغمة اآتشاف شارة 

Z_ Z0  ٠ارجاع واسترجاع ملف المواصفات الفعال 
 Z1 1  ارجاع واسترجاع ملف المواصفات الفعال 
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 الممتدة AT أوامر

 الوظيفة األمر
&C_ &C0 Force Carrier Detect Signal High (ON) 

 &C1 بعد تشغيل القرص المدمج عند وجود وحدة النقل عن 
&D_ &D0 رةتجاهل المودم الشا  DTR 

 &D1 عودة المودم الى نمط  Command Mode بعد تبديل  DTR 
 &D2 عودة المودم الى نمط Command Mode بعد تبديل  DTR 
 &D3 ارجاع المودم بعد تبديل  DTR 

&F_ &F استرجاع التوصيف المفترض لجهة التصنيع 
&G_ &G0 الغاء اتاحة نغمة السرية 

 &G1 يةالغاء اتاحة نغمة السر 
 &G2 1800 Hz  نغمة سرية 

&K_ &K0 الغاء اتاحة التحكم في التدفق 
 &K3 اتاحة التحكم في تدفق أجهزة  RTS/CTS 
 &K4 اتاحة التحكم في تدفق برامج  XON/XOFF 
 &K5 اتاحة التحكم في تدفق XON/XOFF المعرف 
 &K6 اتاحة التحكم في تدفق آل من RTS/CTS و XON/XOFF 

&M_ &M0 ملية غير متزامنةع 

&P_ &P0 
 محددات الواليات المتحدة الخاصة بنسبة االستخدام مع رفع

 السماعة الى عدم االستخدام مع وضع السماعة

 &P1 
 نسبة االستخدام الى عدم االستخدام بالنسبة للملكة المتحدة وهونج

 آونج
 &P2 مثل محددات &P0  نبضة لكل دقيقة٢٠لكن عند  
 &P3 تمثل محددا &P1  نبضة لكل دقيقة٢٠لكن عند  

&R_ &R0 محتجز 
 &R1 يتم تشغيل CTS التدفق لكل متطلبات التحكم في 

&S_ &S0 Force DSR Signal High (ON) 

 &S1 
 وتشغيله بنمط Command Mode بنمط DSR ايقاف تشغيل

On-line Mode 
&T_ &T0 جاري انهاء االختبار 

 &T1 اجراء اختبار Loopback ناظري محليت 
 &T3 اجراء اختبار Loopback رقمي محلي 

 &T4 
رقمي عن بعد بواسطة المودم  Loopback اتاحة طلب اختبار

 بعد عن
 &T5 رفض طلب اختبار Loopback رقمي عن بعد 
 &T6 اجراء اختبار Loopback رقمي عن بعد 
 &T7 اجراء اختبار Loopback رقمي عن بعد واختبار ذاتي 
 &T8 جراء اختبارا Loopback تناظري محلي واختبار ذاتي 

&V &V0 عرض ملفات المواصفات الفعالة والتي تم تخزينها 
 &V1 عرض احصائيات االتصال األخير 
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 الوظيفة األمر
&W_ &W0  ٠تخزين ملف المواصفات الفعال آملف مواصفات بالقيمة 

 &W1  ١تخزين ملف المواصفات الفعال آملف مواصفات بالقيمة 
%E_ %E0 الغاء اتاحة التوجيه اآللي  

 %E1 اتاحة التوجيه اآللي 
+MS?  عرض محددات تعديل االشارة الحالية 

+MS=?  عرض آشف باختيارات تعديل االشارة المدعمة 

+MS=a,b,c,e,f  

، a=0 ،1 ،2 ،3 ،9 ،10، 11 ،12: اختيار تعديل االشارة حيث
 ؛d=300- 56000 ؛c=300-56000 ؛b=0-1 ؛69، 64، 56

e=0-1؛ f=0-1. القيمة المفترضة الى A ،b ،c، d ،e، f=12 ،
بتحديد بروتوآول  "a" يقوم المعامل. 0، 0، 56000، 300، 1

، V.21 ،1=V.22، 2=V.22bis=٠: النغمة المطلوب حيث
3=V.23 ،9=V.32 ،10=V.32bis ،11=V.34 ،

12=V.90,K56Flex,V.34......,56=K 56Flex, 
V.90,V.34...... ،64=Bell 103 ،69=Bell 212 . يقوم

الغاء اتاحة = ٠: عمليات النمط اآللي حيث بتحديد "b" المعامل
. V.8/V.32 Annex A اتاحة النمط اآللي مع= ١النمط اآللي، 
بيانات االتصال  بتحديد الحد األدنى لمعدل "c" يقوم المعامل

األقصى لمعدل  بتحديد الحد "d" يقوم المعامل). ٥٦٠٠٠ -٣٠٠(
 codec بتحديد نوع "e" ؛ يقوم المعامل)٥٦٠٠٠-٣٠٠(تصال اال

(0= Law ،1=A-Law). يقوم المعامل "f"  بتحديد اآتشاف
االآتشاف =١االآتشاف غير متاح =robbed bit" (0" اشارة
 (متاح

 

 MNP/V.42/V.42bis/V.44 أوامر

 الوظيفة األمر
%C_ %C0 الغاء اتاحة ضغط بيانات MNP Class 5 و V.42bis 

 %C1 اتاحة ضغط بيانات MNP Class 5 فقط 
 %C2 اتاحة ضغط بيانات V.42bis فقط 
 %C3 اتاحة ضغط بيانات MNP Class 5 و V.42bis 

&Q_ &Q0  مثل(وصلة بيانات مباشرة فقط \N1( 
 &Q5 وصلة بيانات V.42 مع اختيارات التراجع 
 &Q6  مثل(وصلة بيانات عادية فقط \N0( 

+DS44=0, 0  الغاء اتاحة  V.44 
+DS44=3, 0  اتاحة  V.44 

+DS44?  القيم الحالية 
+DS44=?  آشف القيم المدعمة 
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 Fax Class 1 أوامر

+FAE=n  الفاآس/رد آلي للبيانات 
+FCLASS=n فئة الخدمة 

+FRH=n  البيانات باستخدام اطاراستالم  HDLC 
+FRM=n  البياناتاستالم 
+FRS=n امتاستالم ص 
+FTH=n نقل البيانات باستخدام اطار  HDLC 
+FTM=n نقل البيانات 
+FTS=n ايقاف عملية النقل واالنتظار 

 

 Fax Class 2 أوامر

+FCLASS=n فئة الخدمات. 
+FAA=n رد معدل. 

+FAXERR  قيمة خطأ الفاآس. 
+FBOR ترتيب البت الخاص ببيانات المرحلة C. 

+FBUF? للقراءة فقط(سيطة حجم الذاآرة الو(. 
+FCFR بيان تأآيد االستالم 

+FCLASS= فئة الخدمة. 
+FCON نسخ الرد الخاص باالتصال. 
+FCIG تحديد آود تعريف الوحدة المقترعة. 

+FCIG: تسجيل آود تعريف الوحدة المقترعة. 
+FCR االستالمامكانية . 

+FCR= المامكانية االست. 
+FCSI: لوحدة التي تم استدعائهاتسجيل آود تعريف ا. 

+FDCC= معامالت امكانيات DCE. 
+FDCS: تسجيل الجلسة الحالية. 
+FDCS= نتائج الجلسة الحالية. 

+FDIS: تسجيل االمكانيات عند بعد. 
+FDIS= معامالت الجلسات الحالية. 

+FDR بدء أو استمرار المرحلة C البياناتالم في است. 
+FDT= نقل البيانات. 

+FDTC: تسجيل امكانيات الوحدة المقترعة. 
+FET: ارسال رد رسالة الصفحة. 

+FET=N نقل فواصل الصفحة. 
+FHNG انهاء االتصال وفقا للحالة 

+FK انتهاء الجلسة. 



 ٦٥

+FLID= مجموعة حروف الكود المحلي. 
+FLPL الوثيقة الخاصة باالقتراع. 

+FMDL? موديلتعريف ال. 
+FMFR? لتصنيعتعريف جهة ا. 

+FPHCTO انتهاء وقت المرحة C. 
+FPOLL االشارة الى طلب االقتراع. 

+FPTS: حالة نقل الصفحة. 
+FPTS= حالة نقل الصفحة. 
+FREV? تعريف المراجعة. 

+FSPT اتاحة االقتراع. 
+FTSI: تسجيل آود وحدة النقل. 

 

 أوامر الصوت

#BDR اختيار معدل نقل االشارات الثنائية 
#CID اتاحة اآتشاف آود تعريف المتصل وتسجيل النسق 
#CLS مواد صوتية/تحديد بيانات أو فاآس أو صوت 

#MDL? موديلتعريف ال 
#MFR? تعريف جهة التصنيع 
#REV? تعريف مستوى المراجعة. 

#TL مستوى نقل مخرجات الصوت 
#VBQ? التخزين الوسيط لالستعالم 

#VBS البت بكل عينة )ADPCM  أو PCM( 
#VBT محدد وقت نغمة الصفير 

#VCI? تعريف طريقة الضغط 
#VLS اختيار الخط التليفوني 
#VRA اتصال مرة أخرى، انتهاء وقت المؤقت 
#VRN اتصال مرة أخرى، لم ينتهي وقت المؤقت 
#VRX نمط استقبال الصوت 

#VSDB رنة الحذف الصامت 
#VSK محددات تناقص التخزين الوسيط 
#VSP  فترة اآتشاف الصمت 
#VSR اختيار معدل العينات 
#VSS رنة الحذف الصامت 

#VTD امكانية تسجيل نغمة  DTMF 
#VTM اتاحة استبدال عالمة التوقيت 
#VTS تكوين اشارات النغمة 
#VTX نمط ارسال الصوت 
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  :ملحوظة للمستخدمين في سويسرا

يمكن أن يتم تصحيح . المودم الخاص بك، قد يحدث عطل في Swisscom تليفونلخط  Taxsignal اذا لم يتم ايقاف تشغيل
 :العطل باستخدام مرشح بالمحددات التالية

Telekom PTT SCR-BE  
Taximpulssperrfilter-12kHz  
PTT Art. 444.112.7  
Bakom 93.0291.Z.N 
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 مالحظات.  دالملحق

استشر ممثل . المنتجات أو الخدمات أو الخصائص المميزة الموضحة في هذه الوثيقة في بالد أخرى Lenovo تيح شرآةقد ال ت
آما أن أي . المحلي للحصول على معلومات عن المنتجات والخدمات المتاحة حاليا في المنطقة التي تتبع لها Lenovo خدمة

.  فقطLenovo يعني أنه البد من استخدام منتجات أو برامج أو خدمات  الLenovoاشارة الى منتجات أو برامج أو خدمات 
يمكن استخدام أي منتج أو برنامج أو خدمة معادلة وظيفيا بشرط أن ال تتعارض مع أي حق من حقوق الملكية الفكرية الخاصة 

 أي منتج أو برنامج أو خدمة من ناحية أخرى، يكون المستخدم مسئوال عن تقييم والتحقق من عمليات تشغيل. Lenovoبشرآة 
 .Lenovoغير تلك الخاصة بشرآة 

ال . براءات اختراع لتطبيقات مسجلة أو لم يتم تسجيلها بعد تغطي الموضوع الخاص بهذه الوثيقة Lenovo قد يكون لشرآة
  :لىيمكنك ارسال أي استفسار عن التراخيص آتابة ا. يمنحك اقتناء هذه الوثيقة أي ترخيص لتلك التطبيقات

Lenovo (United States), Inc . 
500 Park Offices Drive, Hwy. 54  
Research Triangle Park, NC 27709  
U.S.A .  
Attention: Lenovo Director of Licensing 

بدون أي ضمانات من أي نوع، صريحة أو ضمنية، متضمنة " آما هي" بتقديم هذه الوثيقة LENOVO GROUP LTDتقوم 
ال تسمح بعض . كن غير قاصرة على، الضمانات الموضحة الخاصة بعدم االنتهاك أو القابلية للشراء أو المالئمة لغرض معينول

 .السلطات القضائية بالتنازل الصريح أو الضمني عن حقوق الضمان في بعض المعامالت؛ لذلك، قد ال ينطبق هذا البيان عليك

يتم اجراء تغييرات دوريا على المعلومات الموجودة هنا، وستظهر هذه . و مطبعيةقد تتضمن هذه المعلومات أخطاء فنية أ
أو تعديالت على المنتجات / باجراء تحسينات وLenovoيمكن أن تقوم شرآة . التغييرات في الطبعات الجديدة من هذا الكتاب

 .أو البرامج الموضحة في هذا الكتاب في أي وقت بدون سابق انذار/و

دام المنتجات الموضحة في هذه الوثيقة مع تطبيقات الدعم األخرى حيث قد سيؤدي سوء استخدامها الى التعرض لن يتم استخ
ال تؤثر المعلومات الموجودة في هذه الوثيقة على المواصفات الخاصة بمنتجات . الصابات جسيمة أو الى الوفاة، ال قدر اللـه

Lenovoوم أي منتج من المنتجات المتضمنة في هذه الوثيقة بالعمل باعتبارها رخص لن يق.  أو الضمان آما ال تقوم بتغييرها
. تم الحصول على المعلومات المتضمنة في هذه الوثيقة من بيئة معينة وتم عرضها باعتبارها رسم توضيحي. صريحة أو ضمنية

 .قد تختلف النتيجة التي تم الحصول عليها باختالف أنظمة التشغيل

 .أو تقوم بتوزيع أي معلومات يتم اضافتها بأي طريقة تراها مناسبة بدون االلتزام بأي تعهد لك Lenovo قد تستخدم شرآة

 للعلم فقط، وال يمكن أن تشير بأي حال Lenovoتعتبر أي اشارة في هذا الكتاب الى أي موقع من المواقع غير الخاصة بشرآة 
 Lenovo جزء من منتجات Webبر المواد الموجودة في مواقع شبكة ال تعت. Webمن األحوال الى االقرار بجودة مواقع شبكة 

 . بناءا على مسئوليتك الخاصةWebويتم استخدام مواقع شبكة 

وبالتالي، قد تختلف النتيجة التي تم الحصول . يتم تحديد أي بيانات تتعلق بمستوى األداء توجد هنا من خالل بيئة تم التحكم فيها
قد يكون قد تم عمل بعض القياسات على أنظمة لها مستوى متطور وال يوجد ما يضمن بأن هذه . عليها في نظام تشغيل أخر

باالضافة الى ذلك، يمكن توقع بعض هذه القياسات من خالل تقديرها . القياسات ستكون هي نفسها على آل األنظمة المتاحة
ب أن يقوم مستخدمي هذه الوثيقة بالتحقق من البيانات التي يج. قد توجد بعض االختالفات في النتائج الحالية. تقديرا استقرائيا

 .يمكن تطبيقها على البيئة الخاصة بهم
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 مالحظات مخرجات التليفزيون

 .التي تم ترآيبها بجهة التصنيع (Television-Output Feature) ة مخرج التليفزيونيتنطبق المالحظات التالية على خاص

الخاصة ببعض براءات اختراع الواليات المتحدة مع بعض  Copyright Protection Technology يقوم هذا الجهاز بدمج
 Copyrightالستخدام .  ومالكي الحقوق األخرينMacrovisionحقوق الملكية الفكرية األخرى التي تمتلكها شرآة 

Protection Technology يجب أن تمنحك شرآة Macrovisionكون هذا التصريح  التصريح الذي يمكنك من ذلك، وي
غير . بغير ذلك  Macrovisionقاصرا على االستخدام المنزلي واستخدامات المشاهدة األخرى وذلك ما لم تصرح شرآة 

 .مسموح بتنفيذ عمليات فك التجميع

 

 عالمات تجارية

 :ألخرى أو آالهماأو البالد ا في الواليات المتحدة Lenovo تعد المصطلحات التالية عبارة عن عالمات تجارية لشرآة

Lenovo  
ThinkCentre  
ThinkVantage 

في  International Business Machines Corporation تعد المصطلحات التالية عبارة عن عالمات تجارية لشرآة
 :الواليات المتحدة أو البالد األخرى أو آالهما

IBM )مرخص باستخدامه(   
Wake on LAN 

المتحدة أو البالد األخرى أو  في الواليات Microsoft Corporation عالمات تجارية لشرآةWindows و Microsoft تعد
 .آالهما

 .أو البالد األخرى أو آالهما في الواليات المتحدة Intel عالمات تجارية لشرآةPentium وCeleron و Intel تعد

 .األخرى أو آالهما أو البالدفي الواليات المتحدة  Linus Torvalds عالمة تجارية لشرآة Linux تعد

 .عالمات خدمة ألخرين قد تكون أسماء الشرآات أو المنتجات أو الخدمات األخرى عبارة عن عالمات تجارية أو



 




