
  
 

 يمستخدم دليل
 ٨٧١٦، ٨٧٠٦، ٨٧٠٢، ٨٠١٣األنواع 
 ٨٩٨٠، ٨٩٧٦، ٨٩٧٢، ٨٩٧٠األنواع 
 ٨٩٩٤، ٨٩٩٢، ٨٩٨٦، ٨٩٨٢األنواع 
 ٩٢٨٢، ٩٢٧٨، ٩٢٧٦، ٩٢٦٦األنواع 
 ٩٣٧٨، ٩٣٧٤، ٩٢٨٨، ٩٢٨٦األنواع 
 ٩٦٣٢، ٩٦٢٨، ٩٣٨٤، ٩٣٨٠األنواع 
 ٩٦٤٩، ٩٦٤٧األنواع 

 





 
 

المستخدم دليل



  ملحوظة

 ."مالحظات. " بالملحقو "معلومات أمنية هامة " قبل استخدام هذه المعلومات والمنتج الذي تدعمه، يجب قراءة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )٢٠٠٦ نوفمبر(الطبعة الثانية 
 .٢٠٠٦، ٢٠٠٥ ،Lenovo حقوق النشر لشرآة ©
 .جميع الحقوق محفوظة.  ٢٠٠٥، International Business Machines Corporation حقوق النشر لشرآة ©

أو الخدمات الخاصة بنا وفقا /يتم تقديم المنتجات و:   حكومة الواليات المتحدة األمريكية –حقوق مقصورة على مستخدمي 
 Lenovo مع GSA ADP Schedule االستخدام أو النسخ أو النشر بواسطة الحكومة يكون خاضعا لعقد.  للحقوق المقصورة

Group Limited ان وجد، أو الشروط المتعارف عليها من هذه االتفاقية التجارية، أو اذا لم يقبل الوآيل هذا البرنامج بناء ،
 Commercial Computer Software–Restricted على هذه الشروط، سيتم تقديم هذا البرنامج وفقا للشروط المحددة في

Rights  19-52.227 في FAR ، رة ان أمكن، أو تحت الفقightsR في Data-General, FAR 52.227.14   
(Alternate III).



 iii

 المحتويات

 vi...............................................................................................................................معلومات أمنية هامة
 vi.......................................................................................حالالحاالت التي تتطلب ضرورة اتخاذ تصرف في ال

 vii............................................................................................................................ارشادات األمان العامة
 vii..........................................................................................................................الخدمة والتحديث
 viii..............................................................................................................اء االستاتيكيةتجنب الكهرب

 viii.......................................................................................................أسالك الكهرباء وموفقات الطاقة
 ix...............................................................................................األسالك االضافية واألجهزة المتصلة بها

 ix..........................................................................................................................المقابس والمخارج
 ix..........................................................................................................................األجهزة الخارجية

 ix.....................................................................................................................................بطاريات
 x......................................................................................................................الحرارة وتهوية المنتج

 x...................................................................................................................................بيئة التشغيل
 xi.................................................................................................. معلومات السالمة الخاصة بالتيار الكهربائي

 xi....................................................................................................................مالحظات عن بطارية الليثيوم
 xii........................................................................................................................معلومات أمنية عن المودم
 xii........................................................................................................................بيان توافق منتجات الليزر

 xiii.................................................................................................................................بيان مغذي الطاقة
 xiii...................................................................................................................................أمن البيانات

 xiii............................................................................................................................التنظيف والصيانة
 xiv...........................................................................................................................معلومات أمنية اضافية

 xv................................................................................................................................................مقدمة
 

 ١.................................................................................................خاصة بكتنظيم مساحة العمل ال. الفصل األول
 ١...................................................................................................................................................راحة

 ١...................................................................................................................... االضاءة ودرجة السطوع
 ٢.......................................................................................................................................... دورة الهواء

 ٢........................................................................................................... المخارج الكهربائية وأطوال الكابالت
 

 ٣.......................................................................................................اعداد الحاسب الخاص بك. الفصل الثاني
 ٣..............................................................................................................................ترآيب العمود الرأسي

 ٤................................................................................................................توصيل الحاسب اآللي الخاص بك
 ٩.........................................................................................................................................تشغيل الطاقة

 ٩................................................................................................................................انهاء ترآيب البرامج
 ٩...................................................................................................................................اتمام المهام الهامة

 ١٠.................................................................................................................تعديل نظام التشغيل الخاص بك
 ١٠......................................................................................................................ترآيب أنظمة تشغيل أخرى

 ١٠................................................................................................تعديل برنامج مكافحة الفيروسات الخاص بك
 ١٠......................................................................................................................ايقاف تشغيل الحاسب اآللي

 
 ١١...............................................................................................................اختيارات الترآيب. الفصل الثالث

 ١١..............................................................................................................................................خواص
 ١٤................................................................................................................................االختيارات المتاحة

 ١٥...........................................................................................................................................المحددات
 ١٦.................................................................................................................أوضاع التشغيل التي يتم دعمها

 ١٦..................................................................................................................................األدوات المطلوبة
 ١٦.....................................................................................................التعامل مع األجهزة الحساسة استاتيكيا

 ١٧....................................................................................................................ترآيب االختيارات الخارجية



 iv

 ١٧......................................................................كان المفاتيح والموصالت على واجهة الحاسب اآلليتحديد م
 ١٨...................................................................................تحديد مكان الموصالت على خلفية الحاسب اآللي

 ١٩........................................................................................................الحصول على مشغالت األجهزة
 ٢٠........................................................................................................................................ازالة الغطاء

 ٢١.............................................................................................................................تحديد مكان المكونات
 ٢٢..............................................................................................................الوصول الى مكونات لوحة النظام
 ٢٣..............................................................................................................تعريف األجزاء على لوحة النظام

 ٢٧.....................................................................................................................................ترآيب الذاآرة
 ٢٨.............................................................................................................................PCI ات ترآيب موفق

 ٢٩........................................................................................................................ترآيب المشغالت الداخلية
 ٣٠...................................................................................................................................محددات المشغل
 ٣١...............................................................................................................١ل في الخانة ترآيب مشغ

 ٣٣......................................................................................................٣ترآيب مشغل القريص في خانة 
 ٣٣..........................................................................................................................ترآيب خصائص األمان
 ٣٤...........................................................................................................................قفل آابل متكامل

 ٣٥..................................................................................................................................قفل اللوحة
 ٣٥.........................................................................................................................حماية آلمة السرية

 ٣٥.....................................................................................................................................ر البطاريةتغيي
 ٣٦.........................................................................)CMOSاخالء ( ازالة آلمة سرية ال يمكن تذآرها أو تم فقدها 

 ٣٧.........................................................................................................اعادة وضع الغطاء وتوصيل الكابالت
 

 ٣٨..................................................................................................................استعادة برنامج. الفصل الرابع
 ٣٨.......................................................................................Product Recovery تكوين واستخدام أقراص 

 ٣٩....................................................................................................لنسخ االحتياطية وعمليات االستعادةتنفيذ ا
 ٤٠.........................................................................................Rescue and Recovery استخدام مساحة عمل 

 ٤١............................................................................................................. تكوين واستخدام وسائط االنقاذ
 ٤٢.........................................................................................Recovery Repair تكوين واستخدام قريص 

 ٤٣.........................................................................................................استعادة أو ترآيب مشغالت الجهاز
 ٤٣..................................................................................................... جهاز انقاذ في تسلسل بدء التشغيل تحديد

 ٤٤.......................................................................................................................حل مشكالت االسترداد
 

 ٤٦................................................................................................Setup Utility استخدام . الفصل الخامس
 ٤٦...............................................................................................................Setup Utility بدء برنامج 

 ٤٦........................................................................................................................مشاهدة وتغيير المحددات
 ٤٦............................................................................................................................استخدام آلمات السرية

 ٤٧.......................................................................................................االعتبارات الخاصة بكلمة السرية
 ٤٧......................................................................................................................آلمة سرية المستخدم

 ٤٧..................................................................................................................آلمة سرية موجه النظام
 ٤٧......................................................................................................تحديد وتغيير وحذف آلمة السرية

 ٤٧.............................................................................................Security Profile by Device استخدام 
 ٤٨..........................................................................................................................تحديد جهاز بدء التشغيل

 ٤٨...........................................................................................................تحديد جهاز بدء تشغيل مؤقت
 ٤٨.........................................................................................................تغيير تسلسل جهاز بدء التشغيل

 ٤٩.................................................................................................................................المحددات المتقدمة
 ٤٩.........................................................................................................Setup Utility الخروج من برنامج 

 
 ٥٠..........................................................................................................تعديل برامج النظام. الفصل السادس

 ٥٠.............................................................................................................................استخدام برامج النظام
 ٥٠...........................................................................................................من قريص BIOS )تحديث( تعديل 

 
 



 v

 
 ٥٢...............................................................................................التشخيص وعالج أوجه الخلل. السابعالفصل 

 ٥٢...................................................................................................................تصحيح األخطاء األساسية
 ٥٣...............................................................................................................................البرامج التشخيصية

PC-Doctor for Windows........................................................................................................٥٤ 
PC-Doctor for DOS...............................................................................................................٥٤ 

PC-Doctor for Windows PE..................................................................................................٥٦ 
 ٥٧.......................................................................................................................................تنظيف الفأرة

 ٥٧.............................................................................................................................الفأرة الضوئية
 ٥٧.......................................................................................................................الفأرة غير الضوئية

 
 ٥٩............................................................................الحصول على المعلومات والمساعدة والخدمة. لثامنالفصل ا

 ٥٩................................................................................................................................مصادر المعلومات
 ٥٩...............................................................................................حافظة الكتب المتاحة من خالل الحاسب

ThinkVantage Productivity Center........................................................................................٥٩ 
Access Help...........................................................................................................................٦٠ 
 ٦٠..........................................................................................................................السالمة والضمان

www.lenovo.com...................................................................................................................٦٠ 
 ٦٠.................................................................................................................................المساعدة والخدمة

 ٦٠.....................................................................................ةاستخدام المطبوعات الفنية والبرامج التشخيصي
 ٦١................................................................................................................................طلب الخدمة

 ٦٢...................................................................................................................استخدام خدمات أخرى
 ٦٢.....................................................................................................................شراء خدمات اضافية

 
 ٦٣.................................................................................................................أوامر المودم اليدوية. الملحق أ
 ٦٣..............................................................................................................................األساسية AT أوامر
 ٦٥.................................................................................................................................لممتدةا AT أوامر
 ٦٦......................................................................................................MNP/V.42/V.42bis/V.44 أوامر 
 ٦٧.............................................................................................................................Fax Class 1 أوامر
 ٦٧............................................................................................................................Fax Class 2 وامر أ

 ٦٨......................................................................................................................................أوامر الصوت
 

 ٧١.............................................................................................................................مالحظات. الملحق ب
 ٧٢................................................................................................ظات الخاصة بمخرجات التليفزيونالمالح

 ٧٢....................................................................................................................................عالمات تجارية

 

 

 

 

 

 



 vi

 معلومات أمنية هامة
  ملحوظة

 .برجاء قراءة ارشادات األمان أوال 

اتبع واحتفظ بكل المعلومات . بأمان الشخصي Notebook أو حاسب Desktop تخدامقد تساعدك هذه المعلومات في امكانية اس
المعلومات الموجودة في هذه الوثيقة محل الشروط الموضحة في اتفاقية الشراء أو  ال تحل. التي تتعلق بالحاسب اآللي الخاص بك

ضمنة مع الحاسب ت الم"السالمة والضمان معلومات "لمزيد من المعلومات، ارجع الى. للضمانات المحدودة ™Lenovo بيان
 .اآللي الخاص بك

الحاسبات الشخصية هي أجهزة  لكن،. تكون آمنة وفعالة بحيث قد تم تطوير منتجاتنالو.  في غاية األهميةأمان العميليعد 
تج عنها اصابات والخصائص األخرى أخطار محتملة يمكن أن ين وقد ينشأ عن آابالت الكهرباء وموفقات الطاقة. الكترونية

 لتقليل حجم المخاطر التي يمكن التعرض لها، اتبع. اذا تم استخدامها بطريقة غير صحيحة شخصية أو أضرار مادية خاصة
بالمنتج والمشار اليها في تعليمات  الخاصة  التعليمات التي يتم ارسالها مع المنتج، آما يجب أن تضع في االعتبار آل التحذيرات

المذآورة في هذه  يمكنك، من خالل اتباع المعلومات. بعنايةاقرأها المتضمنة في هذه الوثيقة و ع الى المعلوماتالتشغيل، ثم ارج
 .منة للحاسب اآلليآار باالضافة الى اتاحة بيئة عمل أخط الوثيقة والمرسلة مع المنتج الخاص بك، حماية نفسك من التعرض ألي

اآللية، يتم ارسال بعض  Notebook باالضافة الى حاسبات . الطاقة والبطارياتموفقات الى هذه المعلوماتشير ت  :مالحظة
ستنطبق اذن تلك مثل هذا المنتج، ت تمتلك اذا آن.  الخارجيةمع موفقات الطاقة) والشاشات مثال السماعات(األجهزة 
ة داخلية بحجم العملة بطاري باالضافة الى ذلك، تتضمن منتجات الحاسب اآللي. على المنتج الخاص بك المعلومات

النظام حتى اذا آان الحاسب غير موصل، لذلك، تنطبق  هذا النوع من البطاريات الطاقة لساعة يوفر المعدنية حيث
 .بالبطارية على آل منتجات الحاسب المعلومات األمنية الخاصة

 الحاالت التي تتطلب ضرورة اتخاذ تصرف في الحال

المنتجات خطيرة، وفي  التي تتعرض لها تلفياتال تكون بعض. سوء االستخدام أو االهمالالمنتجات نتيجة  في يحدث تلفقد 
فحصه، واذا تطلب األمر، اصالحه بواسطة جهة تقديم الخدمة  هذه الحالة ال يجب استخدام المنتج مرة أخرى حتى يتم

  .المعتمدة

في بعض الحاالت النادرة، قد تشم رائحة  .تج عند تشغيلهمراقبة المن متابعة وآما هو الحال بالنسبة ألي جهاز آهربائي، يجب
أو تسمع أصوات صادرة من اآللة مثل صوت . موجود في الجهاز الخاص بك دخان صادر من اآللة أو انبعاث شرار من ثقب

تشير   قدأو.  من مكونات اآللةمكون داخليت الى حدوث تلف، ما زال جاري التحكم فيه، في الحاال هذهتشير احدى . طقطقة
للحصول على مرآز دعم العمالء ب اتصل. تشخيص الحالة بنفسكبمع ذلك، ال تحاول المغامرة . حدوث أمر متعلق باآلمانالى 

 المتضمنة مع "معلومات السالمة والضمان "الدعم والخدمة، ارجع الى لمزيد من أرقام تليفونات. مزيد من المعلومات
  .بك الحاسب اآللي الخاص

آانت هناك أي حالة من حاالت التلف أو عالمات  دورية، بفحص الحاسب اآللي الخاص بك ومكوناته لمعرفة ما اذاقم، بصفة 
قم باالتصال بمرآز دعم . استخدام المنتج توقف عندئذ في الحال عن المكونات،احدى اذا آان لديك تساؤل عن حالة . الخطر

  .ات الخاصة بفحص المنتج وامكانية اصالحه، اذا تطلب األمرالمنتج للحصول على التعليم العمالء أو جهة تصنيع

تعليقات أمنية عن المنتج، توقف عندئذ عن استخدام  في حالة ظهور أي حالة من الحاالت المذآورة أسفل، أو اذا آان لديك أي
 للحصول على مزيد منوخطوط االتصاالت عن بعد الى أن تتصل بمرآز دعم العمالء  المنتج وقم بفصله عن مصدر الكهرباء

 .لمزيد من المعلومات "والخدمة الحصول على المعلومات والمساعدة"ارجع الى . المعلومات

الحماية من اشتداد التيار فجأة أو مزود  االضافية أو أجهزةأسالك الكهرباء أو المقابس أو موفقات الطاقة أو األسالك  •
 .الطاقة التي حدث بها قطع أو تلف

 .أي عالمات تشير الى ارتفاع درجة السخونة أو وجود دخان أو أثار حريق •
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أي مواد غريبة على  ، وايقاف الشحن من البطارية أو ظهور)مثل حدوث آسر أو اعوجاج(تلف في البطارية  •
 .البطارية

 .صدور أصوات طقطقة أو أصوات خافتة أو انبعاث دخان من المنتج •
 .موفق الطاقة عالمات تشير الى انسكاب سائل أو وقوع أي شيء في المنتج أو سلك الكهرباء أو •
 .الحاسب اآللي أو سلك الكهرباء أو موفق الطاقة للماء اذا تعرض •
  . من األحوالالمنتج بأي حال حدوث تلف في سقوط أو •
 .قيام المنتج بالعمل بطريقة طبيعية عند اتباع تعليمات التشغيلعدم  •

 ، Lenovoمن قبل التي لم يتم تصنيعها ) الوصالت مثل آابل(وجود هذه الحاالت مع أحد المنتجات ت اذا الحظ  :مالحظة
لتعليمات أو باالتصال بجهة تصنيع المنتج للحصول على مزيد من ا عن استخدام هذا المنتج حتى تقوم عندئذ توقف

 .الوحدة البديلة المناسبة حتى يمكنك الحصول على

 ارشادات األمان العامة

 .الممتلكات يجب مراعاة االجراءات الوقائية التالية لتقليل مخاطر االصابة أو تلف

 الخدمة والتحديث

ارجع الى . ا ذآر ذلك في الوثيقةأو اذ ال تحاول اصالح الجهاز بنفسك اال اذا طلب منك عمل ذلك من قبل مرآز دعم العمالء،
 .الخاص بك المصرح له باصالح المنتجوالمسئول عن الخدمة 

يتم . لى أنها اختيارات عالتحديثات عادة ما يشار الى .يستطيع العميل تحديث بعض أجزاء الحاسب أو استبدالها  :مالحظة
الوحدات التي يستطيع  "ى أنهاآيبها بنفسه عل ترالعميل والتي يستطيع أجزاء االستبدال المعترف بهااالشارة الى 

وثيقة بالتعليمات تشير الى الوقت المناسب الذي يستطيع فيه  Lenovo شرآة تتيح ".CRU "أو " العميل استبدالها
ترآيب أو استبدال  يعد ضروريا أن تلتزم بتنفيذ آل التعليمات عند .CRUs ترآيب اختيارات أو استبدال العمالء
قبل ازالة األغطية من منتج . المنتج هي صفر للطاقة ال تعني بالضرورة أن مستوى الفولت داخل Off  لةالحا. أجزاء

اذا آنت تريد . أي مصدر آهرباء عن المنتجمن فصل اطفاء الكهرباء و ية، تأآد دائما منائمجهز بكابل طاقة آهرب
 .أسئلة تتعلق بالمنتج، اتصل بمرآز دعم العمالء طرح أي

  تكون ال أن التحذيرات التالية الكهرباء، افصل سلك أجزاء متحرآة بالحاسب الخاص بك بعد عدم وجود أي م منعلى الرغ
 . سالمتك الحفاظ على مطلوبة من أجل

  خطر
 

 

 .عنهارى من جسدك  األخجزاء أصابعك واألبعدا.  في منتهى الخطورةأجزاء متحرآة 

  انتباه
 

 

من ثالث الى خمس دقائق لترك مدة آافية للحاسب لكي يبرد  انتظر اآللي و، قم بايقاف تشغيل الحاسبCRU قبل استبدال أي 
  .قبل فتح الغطاء
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 ستاتيكيةالكهرباء االتجنب 

.  اآلليومكونات الحاسب على أجزاء بالغا تمثل ضررا اال انها ستاتيكية ال تمثل أي ضرر بالنسبة لك،باء االبالرغم من أن الكهر
 من عبوته، ال CRU عند فتح اختيار أو. يمكن أي يؤدي الى تلف األجزاءالحساسة استاتيكيا التعامل غير السليم مع األجزاء ان 
 .اال بعد أن يطلب منك عمل ذلكلجزء  الحاوية التي تتضمن افتح عندئذ بتقم

التحذيرات التالية لتفادي التلف الناتج عن  أو تنفيذ أي عمل داخل الحاسب، يجب اتباع CRUs عند التعامل مع اختيارات أو
  :اء االستاتيكيةالكهرب

 .ي حولكائتكوين مجال آهرب الى الحرآة زيادة يمكن أن تؤديحيث أنه . قم بتقليل حرآتك •
 بالتعامل مع الموفقات قم. تعامل مع المكونات واألجزاء األخرى من الحاسب اآللي بحرص شديديجب دائما ال •

 .ية مكشوفةائدائرة آهرب أي بلمس، مطلقا، تقم ال. ووحدات الذاآرة ولوحات الدوائر األخرى من خالل الحواف
 .يجب منع اآلخرين من لمس المكونات •
لجزء أي سطح معدني بالحاسب  التي تتضمن اجب أن تالمس الحاوية، يCRU أو جزء حساس استاتيكا ترآيبأثناء  •

في الحاوية اء االستاتيكية تقليل الكهرب يؤدي ذلك الى حيث. األقل على ثانيتين أو أي سطع معدني غير مطلي لمدة
 .وجسمك

ضع ية تنفيذ ذلك،  امكانعند عدم. دون اعدادهه بترآيب  الحاوية ثم قم من الحساس استاتيكا ان امكن، بازالة الجزءقم،  •
 .االجزء عليهثم ضع على سطح أملس مرتفع الحاوية 

 .ال تضع الجزء على غطاء الحاسب اآللي أو على أي سطح معدني أخر •

 أسالك الكهرباء وموفقات الطاقة

 .المنتج التي تم اتاحتها بواسطة جهة تصنيع أسالك الكهرباء وموفقات الطاقة استخدم

 3G أو H05VV-F  طاقة تلك األسالك هي بالنسبة أللمانيا، يجب أن تكون. بأسالك الكهرباء المستخدمةيجب أن يكون معترفا 
 . والتي تتوافق معهااألخرى، يجب استخدام األنواع المناسبة بالنسبة للدول أما .أو أفضل ملليمتر مربع  0.75أو 

 قطع  حدوث السلك بهذه الطريقة حيث ينتج عن لف.  آخرعنصر أي  أو موفق الطاقة حول سلك الكهرباء بلف، مطلقا، ال تقم
 .أخطار يمكن أن يؤدي هذا الى حدوث. يصبح باليا أن أوفيه 

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

الخاص بك أو موفق الطاقة بالقرب من  الكهرباء ترك سلكت على سبيل المثال، ال. قم بحماية السلك وموفقات الطاقة من السوائل
السوائل في  تلك تتسببحيث أنه يمكن أن . تنظيفها بمنظفات سائلة على األرض بعد أيضا الحوض أو المرحاض وال تترآه
آما . االستخدام وء  ساذا آان سلك الكهرباء أو موفق الطاقة قد تعرض لالجهاد نتيجةخاصة و حدوث قصور بالدائرة الكهربائية،

أو نهايات الموصل الخاص بموفق الطاقة مما قد ينتج /و أنه قد تؤدي السوائل الى حدوث تأآل تدريجي في نهايات سلك الكهرباء
 .السخونة عنه ارتفاع في درجة

ل الكهرباء توصيل جميع موصالت آاب الكهرباء وآابالت االشارة بالترتيب الصحيح دائما والتأآد منأسالك يجب توصيل 
 .بطريقة آمنة وآاملة بالمقابس

تغير شكل ، عند على سبيل المثال(سخونته  ال تستخدم موفق الطاقة الذي به تأآل عند سن مدخل الكهرباء أو الذي ارتفعت درجة
 .موفق الطاقة عند مدخل الكهرباء أو في أي مكان على) كيالبالست

النهايتين اشارات لوجود تأآل أو زيادة في درجة  ال الكهربائية لها عند آالآهرباء تظهر نقاط االتصأسالك أية ستخدم ال ت
 .الكهرباء بأي حال الحرارة أو تظهر حدوث تلف بكابل
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 األسالك االضافية واألجهزة المتصلة بها

تمرة والشرائح تزويد الطاقة المس ووحدات الحماية من اندفاع التيار ووحدات األسالك االضافية تم اعداد أنه قد تأآد من
. بزيادة تحميل هذه األجهزة مطلقا ال تقم. المتطلبات الكهربائية للمنتج لتعامل مع بحيث يمكنها االكهربائية التي تقوم باستخدامها

يمكنك الرجوع الى . بالطاقة استخدام الشرائح الكهربائية، ال يجب أن يتعدى الحمل معدل تزويد الشريحة الكهربائية اذا تم
 .متطلبات الطاقة أو معدالت االدخال ي اذا آان لديك أي أسئلة حول أحمال الطاقة أوآهربائ

 المقابس والمخارج

الخاص بك، ال تقم باستخدام هذا  استخدامه مع معدات الحاسبطلوب الم) مخرج الكهرباء(اذا حدث تلف أو صدأ بالمقبس 
 .لذلك المخرج حتى يتم استبداله بواسطة الفني المؤهل

 .على البديل ، اتصل بجهة التصنيع للحصولبالمقبساذا حدث تلف . تغيير المقبسم بثني أو ال تق

ية؛ خالف ائمن الطاقة الكهرب مخارج الكهرباء مع أجهزة منزلية أو تجارية أخرى تستهلك آميات آبيرة استخدام ال تتشارك في
 .تصلة بهبيانات أو األجهزة المال تلف الحاسب الخاص بك أو الى التيار غير الثابتقد يؤدي ذلك، ف

الخاصية هي هذه تعد . الكهربائي األرضي فقط يالئم هذا القابس المخرج. يتم تجهيز بعض المنتجات بقابس ذو ثالث تشعبات
خال اذا لم يمكنك اد.  غير أرضيفي مخرجخاله محاولة اد صية األمان هذه من خاللى على خاال تتعد. احدى خصائص األمان

بوجود  للحصول على وصلة المخرج التي تم الموافقة عليها أو الستبدال المخرج بواحد يسمح ي المخرج، اتصل بالفنيالقابس ف
من % ٨٠ اجمالي حمل النظام يتعدى ال يمكن أن حيث أنه .ال تقم بزيادة تحميل المخرج الكهربائي مطلقا. خاصية األمان هذه
المعلومات، ارجع الى الكهربائي، آما يمكنك الرجوع اليه اذا آان لديك أسئلة  للحصول على مزيد من. معدل الدائرة الفرعية

 . الدائرة الفرعيةبأحمال الكهرباء ومعدل تتعلق

بصورة صحيحة، ويسهل الوصول اليه، ويقع بالقرب من  يجب أن يكون منفذ الطاقة الذي تستخدمه تم توصيل دائرته الكهربائية
 .لكهرباء بالكامل بطريقة تؤدي الى الضغط على الكابالتال تقم بمد أسالك ا. األجهزة

 .بترآيبه ي الصحيح للمنتج الذي تقومائتأآد من أن مخرج الكهرباء يتيح الفولت والتيار الكهرب

 .قم بتوصيل وفصل األجهزة عن المخرج الكهربائي

 األجهزة الخارجية

عندما يكون الحاسب متصل بالطاقة؛ خالف  1394و USB تآابال خالف خارجيةالجهزة نزع آابالت األال تقم بتوصيل أو 
جهزة المرفقة، انتظر خمسة ثواني على األقل في األأي تلف  احتمالية حدوث لتفادي. ذلك، قد يحدث تلف بالحاسب الخاص بك

 .بفصل األجهزة الخارجية ق الحاسب حتى تقوم اغالبعد

 بطاريات

غير قابلة للشحن لتوفر الطاقة  على بطاريات ذات خلية Lenovo ا بواسطةتحتوي آل الحاسبات الشخصية التي تم تصنيعه
اآللية، باستخدام  Notebook المنتجات النقالة، على سبيل المثال، حاسبات باالضافة الى ذلك، تقوم العديد من. لساعة النظام
تم اختبار . يكون له النمط محمول از عندماالبطاريات التي يمكن اعادة شحنها وذلك لتوفير الكهرباء والطاقة في الجه مجموعة

استخدامها مع الجهاز الذي تم اختباره للتأآد من توافقة ويتم استبداله  بحيث يتم Lenovo البطاريات التي تم اضافتها من قبل
 .المعترف بها فقط بقطع الغيار

ال . ريات أو قصر دائرة نقاط التالمس المعدنيةالبطا ال تقم بسحق أو ثقب أو حرق. أو صيانة أية بطاريةحاول مطلقا فتح ال ت
 .للمنتج تعليمات المتضمنة في المطبوعات الفنيةباتباع القم باعادة شحن البطارية . األخرى تعرض البطارية للماء أو السوائل
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من " بالمخرج "روج رائحة أو وجود لهبمما قد يؤدي الى خيمكن أن يؤدي سوء استعمال البطارية الى زيادة درجة حرارتها، 
ّون مواد غريبة على البطارية، توقف ـأو اذا الحظت عدم شحن البطارية أو تك في حالة حدوث تلف في البطارية. خلية البطارية
 .استخدام البطارية واطلب الحصول على بطارية بديلة من جهة التصنيع عندئذ عن

خاصة (البطاريات القابلة للشحن  بالنسبة لبعض. نية طويلةاستخدامها لفترات زماذا تم البطاريات  حالة يمكن أن تتدهور
بدون استخدام في حالة التفريغ الى زيادة خطر دائرة قصر البطارية، والذي  ، سيؤدي ترك البطارية)بطاريات الليثيوم األيونية

أليونية القابلة للشحن مفرغة ا ال تترك بطاريات الليثيوم. يؤدي الى قصر عمر البطارية وأن يشكل خطر على السالمة يمكن أن
 .في حالة تفريغها بالكامل أو تخزين

 الحرارة وتهوية المنتج

 من السخونة ة آبيريةفي صدور آم Notebook قد تتسبب حاسبات. شحن البطارياتأثناء تولد الحاسبات حرارة عند تشغيلها و
  :األساسية هذه االجراءات الوقائية دائما اتبع. نتيجة حجمهم المدمج

عندما يكون الحاسب اآللي  ال تضع قاعدة الحاسب اآللي في حضنك أو على أي جزء من جسدك لفترة طويلة وذلك •
يؤدي و. الحرارة أثناء التشغيل العادي له ينتج عن الحاسب الخاص بك بعض حيث أنه .فعاال أو أثناء شحن البطارية
 .لجلداحدوث حروق في  الى المضايقة أوطول فترة مالمسته لجسدك 

 .البيئات المتفّجرة ال تقم بتشغيل الحاسب الخاص بك أو شحن البطارية قرب مواد قابلة لالشتعال أو في •
قد يتم . والراحة والتشغيل الموثوق به أو بؤرات الحرارة يتم اتاحتها مع المنتج لألمان/فتحات التهوية والمراوح و •

. نتج على سرير أو أريكة أو سجادة أو سطح مرن آخرالم اعاقة هذه الخصائص بشكل غير مقصود من خالل وضع
 .عدم اتاحة هذه الخواص ال تقم مطلقا بسد أو تغطية أو

قبل فحص . على األقل مرة آل ثالثة أشهر وذلك ألتربة لتراآم الزالة أي الحاسب الخاص بك بالنسبة بفحص يجب أن تقوم
كهرباء الخاص بالحاسب اآللي من المخرج الكهربائي، ثم قم بتنظيف ال الكهرباء ونزع سلكفصل الحاسب اآللي الخاص بك، قم ب

داخل الحاسب بما  اذا الحظت تراآم أتربة بالخارج، يجب أن تقوم أيضا بازالة األتربة من. مراآز التهوية أي غبار موجود في
 اآللي ونزع سلك الكهرباء قبل فتح بايقاف تشغيل الحاسب قم دائما. في ذلك المراوح وفتحات تزويد الطاقة واألماآن الغائرة

اذا آان ضروريا .  آثيرة المرور بها قدم من المناطق٢تشغيل الحاسب الخاص بك على بعد  ان أمكن، تفادي حاول، .الغطاء
الجهاز على فترات  يجب أن تقوم عندئذ بفحص وتنظيف األماآن التي يكثير المرور بها، الحاسب اآللي في أو بالقرب من تشغيل
 .تقاربةم

 :األساسية التالية بالحاسب الخاص بك ، يجب اتباع االجراءات الوقائية أفضل مستويات األداءلسالمتك وللحفاظ على

 .يجب أن يكون الغطاء مغلقا عندما يكون الحاسب متصل بمخرج آهرباء •
 . حتى ال تتراآم األتربة، بصفة دورية،يجب تنظيف الحاسب من الخارج •
عمليات التنظيف المتتالية  قد تكون. من الفتحات والثقوب التي توجد بالواجهة األمامية للجهازازالة األتربة يجب  •

 .أو في المناطق المزدحمة مطلوبة للحاسبات التي توجد في مناطق تتكاثر بها األتربة
 .ال تقم بسد فتحات التهوية •
لمواجهة خطر زيادة  أن يؤدي ذلكالمفروشات، حيث يمكن  داخل ال تقم بتخزين أو تشغيل الحاسب الخاص بك •

 .الحرارة
  ). فهرنهايت٩٥( درجة مئوية ٣٥يجب أال تتعدى درجات حرارة الهواء داخل الحاسب  •
 .Non-desktop ال تستخدم أجهزة تنقيح الهواء •

 بيئة التشغيل

 – ٥٠( درجة مئوية ٣٥ – ١٠ فيها ما بين استخدام الحاسب الخاص بك بيئة التشغيل المثالية التي يمكنتتراوح درجة حرارة 
نقله في درجة حرارة أقل  اذا تم تخزين الخاسب الخاص بك أو%. ٨٠و% ٣٥ ما بين رطوبة تتراوح نسبة مع)  فهرنهايت٩٥
الى درجة الحرارة المثالية للتشغيل وهي  ، أترك الحاسب البارد حتى ترتفع درجة حرارته) فهرنهايت٥٠( درجة مئوية ١٠من 
اذا فشلت . قصى الظروفأالعملية ساعتين في  هذهقد تستغرق . قبل استخدامه)  فهرنهايت٩٥ – ٥٠(وية  درجة مئ٣٥ – ١٠

 الى درجة حرارة التشغيل المثالية قبل االستخدام فقد ينتج عن ذلك تلف ال يمكن تصحيحه بالسماح للحاسب الخاص بك للوصول
 .للحاسب الخاص بك
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 .بشكل مباشر ألشعة الشمس ي منطقة جيدة التهوية وجافة بدون التعرضبوضع الحاسب الخاص بك، ف، ان أمكنقم، 

مكبرات الصوت  وو الراديو مثل المروحة الكهربائية األخرى الحاسب الخاص بك يجب أن يكون بعيد عن األجهزة الكهربائية
لف الشاشة والبيانات على وحدة تلك األجهزة يمكن أن تتعن الناتجة  ومكيفات الهواء والميكرويف ألن المجاالت المغناطيسية

 .الثابتة التشغيل

تم سكب سائل على أو في الحاسب  اذا. على أي جهاز من األجهزة المتصلة بهضع أي مشروبات على الحاسب أو بجانبه أو ال ت
 .فأي شكل أخر من أشكال التل قد يحدث أو يةائكهربالدائرة  عندئذ قصور في القد يحدثف. تصلة بهأو األجهزة الم

المفاتيح الخاصة بك  الفضالت التي تسقط داخل لوحة حيث أنه قد ينتج عن .ال تقم باألآل أو التدخين على الحاسب الخاص بك
 .لفت

 يائمعلومات السالمة الخاصة بالتيار الكهرب 

  خطر

 .بالغة أسالك الطاقة والتليفونات واالتصاالت خطورة الصادر من يائيمثل التيار الكهرب 

  :يةائصدمات آهرب التعرض لتفادي مخاطرل

 .برقية عاصفة حدوث ال تستخدم الحاسب خالل •
حدوث توصيف لهذا المنتج أثناء  ترآيب أو صيانة أو اعادة عمليات ال تقم بتوصيل أو فصل أي آابالت أو اجراء أي •

 .عاصفة آهربائية
 .توصيالت أرضية صحيحة هامخارج آهرباء ذات توصيالت صحيحة ولبقم بتوصيل آل أسالك الطاقة  •
 .التوصيل قم بتوصيل أي أجهزة سيتم الحاقها بهذا المنتج بمخارج آهرباء جيدة •
 .يد واحدة فقط لتوصيل أو فصل أسالك االشارة أن تستخدم وان أمكن، يجب •
 .بالمكونات تشغيل أي جهاز في حالة وجود مخاطر حريق أو ماء أو تلف مطلقا ال تحاول •
والمودم قبل فتح أغطية الجهاز، ما لم  وأنظمة االتصاالت وشبكات االتصاالتتصلة كهرباء المسالك النزع أيجب  •

 .ينصح بخالف ذلك في اجراءات الترآيب والتوصيف
أو نقل أو فتح األغطية لهذا المنتج  أسالك الكهرباء آما هو موضح في الجدول التالي عند ترآيبوفصل قم بتوصيل  •

 .تصلة بهأو األجهزة الم

 :لتوصيلل

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

 :للفصل

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

 مالحظات عن بطارية الليثيوم

  تحذير

 .يمكن مواجهة خطر االنفجار اذا تم استبدال البطارية بطريقة غير صحيحة 
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تحتوي البطارية . نوع متوافق يوصي به المصنع عند تغيير بطارية الليثيوم، استخدم البطارية التي لها نفس النوع أو بطارية لها
 .استخدامها أو التعامل معها أو التخلص منها بطريقة غير سليمة على مادة الليثيوم وقد تنفجر اذا تم

 :ال تقم بما يلي

  القائها أو غمرها في الماء •
  )فهرنهايت ٢١٢(درجة مئوية  ١٠٠تسخينها ألآثر من  •
 هاأو محاولة فكها اصالح •

 .وانين واللوائح المحليةيجب التخلص من البطارية وفقا للق

 .المتحدة العبارة التالية تنطبق على المستخدمين في والية آايفورنيا، الواليات

  ارجع الى. قد تنطبق بعض الشروط الخاصة للتعامل :Perchlorate مواد 
www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate. 

 معلومات أمنية عن المودم

  تحذير

 . فقط أو آابل خط اتصاالت أآبر No. 26 AWGطر حدوث حريق، استخدم لتقليل مخا 

يجب اتباع االحتياطات  لصدمات آهربائية أو االصابة عند استخدام جهاز تليفون، التعرض حريق أو حدوث لتقليل مخاطر
  :األساسية الخاصة باألمان، مثل

 .برقيةعاصفة  حدوث ال تقم بترآيب سلك تليفون أثناء •
 .ألماآن المبتلة للعمل في اترآيب مقابس التليفونات في أماآن مبتلة اال اذا آان المقبس مصمم خصيصاال تقم ب •
التليفون من واجهة تعامل شبكة  ال تقم بلمس أسالك تليفون أو وحدات طرفية غير معزولة اال اذا آان تم فصل خط •

 .االتصال
 .يجب توخي الحذر عند ترآيب أو تعديل خطوط التليفون •
هناك احتمالية التعرض . الكهربائية أثناء العاصفة) خالف التليفونات الالسلكية(ب تفادي استخدام أي تليفون يج •

 .لصدمة آهربائية عند االنارة
 .للتسرب ال تقم باستخدام التليفون لالبالغ عن تسرب الغاز في منطقة مجاورة •

 بيان توافق منتجات الليزر

 CD وحدات تشغيليتم أيضا بيع  .DVD أو CD  معدة من المصنع بوحدة تشغيلةصي الشخاتبعض موديالت الحاسبتكون 
اعتماد وحدات  تم. منتجات ليزر عبارة عن DVDو CD وحدات تشغيلتعد .  آل على حدى باعتبارهم اختياراتDVDو

 Department of Health and Human Services 21 Code of التشغيل هذه في الواليات المتحدة لتتوافق مع متطلبات
Federal Regulations (DHHS 21 CFR) Subchapter J  من ناحية أخرى، يتم توثيق أقراص . ١ الفئة لمنتجات الليزر

 International Electrotechnical Commission (IEC) بحيث تتوافق مع المتطلبات الخاصة بمنتجات التشغيل هذه
60825-1 and CENELEC EN 60 825-1 for Class 1 Laser. 

 .، الحظ تعليمات التعامل التاليةDVD أو CD عند ترآيب وحدة تشغيل
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  تحذير

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

التعرض ألشعة ليزر في منتهى  DVD أو CD ء قرص تشغيلقد ينتج عن نزع غطا .ال تقم بنزع غطاء قرص التشغيل
 .DVD أو وحدة تشغيل CD داخل وحدة تشغيل ال توجد أجزاء يمكن صيانتها. الخطورة

يجب مالحظة  .Class 3B Laser Diode أو Embedded Class 3A على DVDو CD تحتوي بعض أقراص تشغيل
 .العبارة التالية

  خطر

أدوات ضوئية وتجنب التعرض المباشر  شعاع وال تنظر بطريقة مباشرة باستخدامتحدق في الال . لفتحشعاع الليزر عند ا 
 .للشعاع

 الطاقةمغذي بيان 

 .وضع العالمة التالية عليها أو أي جزء من األجزاء التي تمغذي الطاقة ال تقم مطلقا بنزع الغطاء من على م

 

ال توجد أجزاء يمكن صيانتها داخل . عليها يوجد تيار آهربائي في منتهى الخطورة بداخل المكونات التي تم وضع هذه العالمة
 .بأحد هذه األجزاء، قم باالتصال بفني خدمة اذا آنت تشتبه في وجود مشكلة. هذه المكونات

 أمن البيانات

بواسطتك؛ واال، فان برنامج الحاسب الخاص بك  غيير أسماء ملفات أو أدلة لم يتم تكوينهاال تقم بحذف ملفات غير معروفة أو ت
 .قد يحدث به فشل

سات الحاسب، وبك عرضه لفير  يمكن أن يترك الحاسب الخاصتيجب أن تكون على علم بأن االتصال بمصادر شبكة االتصاال
المريبة األخرى والتي قد تتلف الحاسب الخاص بك أو البرامج أو  أو مخربي الحواسب أو مراقب الحواسب أو أيا من األنشطة

-Anti  وبرامج والبرامج المضادة للفيروسات،، Firewalls مسئول عن وجود الحماية المناسبة باستخدام وتكون. البيانات
Spyware  مع القيام دائما بتحديث تلك البرامج. 

 التنظيف والصيانة

ال تقم . الكهرباء قبل تنظيف الحاسب سلكنزع الحاسب ثم اغالق قم ب. ك ومكان العمل نظيفبالحاسب الخاص ب دائمااحتفظ 
قم برش منظف . منظف يحتوي على مواد قابلة لالشتعال لتنظيف الحاسب برش أي سائل مباشرة على الحاسب أو استخدام أي

 .مسح مسطحات الحاسباناعمة ثم  على قطعة قماش
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 معلومات أمنية اضافية

 .واألطفال لتفادي مخاطر االختناق فظ بالحقائب البالستيكية بعيدا عن الرضعتاح.  في منتهى الخطورةالحقائب البالستيكيةد تع
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 مقدمة

 :على الفصول التالية دليل المستخدم يحتوي

اعداد الحاسب الخاص بك بصورة توفر  طرق معلومات عن" تنظيم مساحة العمل الخاصة بك. " الفصل األوليقدم •
  .يةائالهواء والمنافذ الكهرب لك الراحة وتراعي تأثير مصادر الضوء ودوران

الحاسب الخاص بك وترآيب البرامج ونظام  معلومات عن اعداد" اعداد الحاسب الخاص بك. " الفصل الثانييقدم •
  .التشغيل

  .المتاحة للحاسب الخاص بك معلومات عن الخصائص واالختيارات" اختيارات الترآيب. " الفصل الثالثيقدم •
 ThinkVantage® Rescue and استخدام برنامج يفيةتعليمات عن آ" برنامج االستعادة. " الفصل الرابعيقدم •

Recovery™ واسترجاع آافة  وعمل نسخ احتياطية من البيانات واسترداد البرامج لتكوين أقراص استرداد المنتج
  .محتويات القرص الثابت لحالة تم حفظها سابقا

وتغيير محددات توصيف الحاسب الخاص  توجيهات لكيفية مشاهدة" Setup Utility استخدام. " الفصل الخامسيقدم •
  .بك

وآيفية االسترجاع عند عدم نجاح  POST/BIOS معلومات عن تحديث "تعديل برامج النظام. " الفصل السادسيقدم •
  .POST/BIOS تعديل

األدوات األساسية لتشخيص وعالج أخطاء الحاسب  لومات عنمع" تشخيص وتصحيح األخطاء. " الفصل السابعيقدم •
  .الخاص بك

در معلومات عن النطاق الواسع من مصا "الحصول على المعلومات والمساعدة والخدمة. " الفصل الثامنيقدم •
  .Lenovo المعلومات المفيدة التي تقدمها شرآة

  .الخاصة ببرمجة المودم الخاص بك يدويا األوامر" أوامر المودم اليدوية. " أالملحق يقدم •
 .الخاصة بالعالمات التجارية المالحظات والمعلومات "مالحظات. " بالملحق يقدم •
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 تنظيم مساحة العمل الخاصة بك. الفصل األول

تناسب بحيث  الحاسب الخاص بك، قم بتنظيم الجهاز الذي تستخدمه ومساحة العمل الخاصة بك للحصول على أقصى استفادة من
مصادر الضوء والتهوية ومكان ، قد تؤثر راحة المستخدم من أهم األولويات، لكن تعد. احتياجاتك ونوعية العمل الذي تقوم به

 .مخارج الكهرباء على الطريقة التي تقوم بتنظيم مساحة العمل بها

 راحة

 .في ايجاد موضع يناسب متطلباتك بالرغم من عدم وجود أي موضع عمل مثالي لكل فرد، فيما يلي بعض االرشادات لمساعدتك

 .الكرسي المصمم جيدا فرق آبير يمكن أن يحدث. كن أن يتسبب في الشعور باالجهادنفس الوضع لفترات طويلة يمفي الجلوس 
يجب أن تكون مقدمة المقعد . بحيث يتم الحصول على أفضل دعم لفي بطريقة مستقلةيجب أن يتم ضبط المقعد والمسند الخ

على  قم بضبط المقعد بحيث يكون الفخذ موازيا لألرض ويكون القدم مستو على األرض أو. الفخذ منحنية لتخفيف الضغط على
 .مسند القدمين

حاول الحفاظ على لمس . مريح وضع في الرسغكون ي موازيا لألرض وكساعد أن يكون عند استخدام لوحة المفاتيح، يجب
تغيير زاوية لوحة المفاتيح للحصول على أقصى راحة من خالل  يمكنك. لوحة المفاتيح مع استرخاء اليدين واألصابعلخفيف 

  .المفاتيح ضبط موضع أقدام لوحة

 

مسافة مشاهدة مريحة، ند الشاشة ع عض.  أو أقل بدرجة ضئيلةكمستوى عين في نفس يكون أعلى الشاشةقم بضبط الشاشة بحيث 
مراعاة وضعها بحيث يمكنك مشاهدتها بدون  ، ويجب) بوصة٢٤ الى ٢٠ من ( سم ٦١و ٥١تراوح هذه المسافة ما بين عادة ما ت

 ل اليهاو، مثل التليفون أو الفأرة، بحيث يمكن الوص دائمةةالتي تستخدمها بصف قم أيضا بوضع األجهزة األخرى. التفاف جسمك
 .بسهولة

 االضاءة ودرجة السطوع 

آما يمكن أن . ومصادر الضوء األخرى من األضواء والنوافذ المنبعثة ضع الشاشة بحيث يتم تقليل درجة السطوع واالنعكاسات
ضع الشاشة بزوايا صحيحة بالنسبة . لشاشة الخاصة بكا على انعاآاسات مزعجة يؤدي الضوء المنعكس من األسطح الالمعة

ايقاف استخدام األضواء أو  قم بتقليل االضاءة العلوية، اذا لزم األمر، من خالل. ومصادر الضوء األخرى اذا أمكن للنوافذ
تاج الى ضبط قد تح. نافذة، استخدم ستائر لحجب ضوء الشمس الشاشة بجانبوضع اذا قمت ب. استخدام مصابيح ذات قوة أقل

 .ختالف درجات اضاءة الحجرة خالل اليوم وفقا الاالضاءة والتباين في الشاشة وذلك مفاتيح التحكم في درجة



 ٢

يمكن أن تؤثر ولكن، . على الشاشة للسطوح اذا استحال تفادي االنعاآسات أو ضبط االضاءة، فقد يساعدك وضع مرشح مضاد
الى استخدامها اال بعدما تستنفذ آافة الطرق األخرى  لشاشة؛ حاول أال تلجأوضوح الصورة على ا درجة على هذه المرشحات

 . درجة السطوعلتقليل

بصفة دورية  تنظيف الشاشة ضرورة يجب تذآر. السطوعاآل تكون أتربة مصاحبة لمش تنتج عن آما يتم مواجهة مشاآل
 .باستخدام قطعة قماش مببلة بمنظف سائل للزجاج

 الهواءدورة  

تسمح . الهواء الساخنب توجد بالحاسب مروحة تقوم بسحب الهواء النقي وتدفع. الحاسب والشاشة حرارة تشغيل آل من ينتج عن
زيادة درجة الحرارة التي يمكن أن  الى التهوية سد فتحات قد يؤدي .الشاشة للهواء الساخن بالخروج من خالل فتحات التهوية

 تكون ما ضع الحاسب والشاشة بحيث ال يتم انسداد فتحات التهوية، عادة. تلفحدوث  األداء أو في مستوى ينتج عنها قصور
خص  غير موجه في اتجاه شالتهوية آما يجب التأآد أيضا من أن الهواء الخارج من فتحات. آافية)  بوصة٢( مم ٥١مسافة 
 .آخر

 ية وأطوال الكابالتائالمخارج الكهرب 

بتوصيل الشاشة ووحدة الطباعة  والكابالت التي تقوم الكهرباء أسالك  وأطواليةائأماآن المخارج الكهربسهم يمكن أن ت
 .النهائي للحاسب الخاص بككان الم في تحديد واألجهزة األخرى

  :عند تنظيم مساحة العمل الخاصة بك

 بالحاسب مباشرة في مخرج الخاص الكهرباء بتوصيل سلك اذا أمكنقم، .  أسالك االطالةيجب تفادي استخدام •
  .آهربائي

بحيث ال يتم التعثر األخرى  يجب وضع أسالك الطاقة والكابالت بطريقة نظيفة بعيدا عن مسارات العبور والمناطق •
 .دقصفيهم عن غير 

 الذي يتم والسالمة ومعلومات الضمان" موفقات الطاقةالكهرباء وأسالك  "لمزيد من المعلومات عن أسالك الكهرباء، ارجع الى
 .الحاسب الخاص بكاتاحته مع 

 

 

 

 

 

 

 



 ٣

 الخاص بكاعداد الحاسب . الفصل الثاني

لمزيد . لذي تقوم بهاحتياجاتك ونوع العمل ا قبل البدء، يجب اعداد الحاسب الخاص بك في أفضل مساحة عمل ممكنة بحيث تالئم
 ."تنظيم مساحة العمل الخاصة بك "من المعلومات، ارجع الى

ستساعدك هذه التحذيرات والخطوات االرشادية . اعداد الحاسب الخاص بك قبل "معلومات أمنية هامة "يجب قراءة  :مالحظة
 .بأمان على العمل

 ترآيب العمود الرأسي

حاسب اآللي الخاص ارسال ال في حالة. رأسي في وضع الحاسب اآللي الخاص بك في وضع رأسيالعمود التخدام ساعدك اسي
 :العمود بعمود رأسي، اتبع الخطوات التالية لترآيبمصحوبا بك 

 .ضع الحاسب اآللي في وضع رأسي على أن يكون اتجاه منافذ خروج الهواء ألسفل .١
وذلك آما هو موضح في  اجعل الثقوب الموجودة في العمود الرأسي محاذية للسنون الموجود في الحاسب اآللي، .٢

  .ي التاليالشكل التوضيح

 

 .وتثبيته في موضعه قم بلف العمود الرأسي في اتجاه الجزء األمامي من الحاسب اآللي حتى يتم ترآيبه .٣

 

 

 

 

 



 ٤

واجهة تكون منافذ الهواء م وضع الحاسب اآللي على العمود الرأسي، مع مراعاة ضرورة أنعند يجب توخي الحذر  .٤
 .ألعلى، وذلك آما هو موضح في الشكل التوضيحي التالي

 

 توصيل الحاسب اآللي الخاص بك

الصغيرة الموجودة في خلفية الحاسب  ابحث عن شارات الموصالت. المعلومات التالية عند توصيل الحاسب الخاص بكاتبع 
 .الخاص بك

مميزة باأللوان، قم بمطابقة لون  ذا آانت لوحة الموصالت والكابالت التي توجد بالحاسب الخاص بك تحتوي على موصالتا
نهاية الكابل األزرق بموصل أزرق، أو نهاية الكابل األحمر بموصل  على سبيل المثال، قم بمطابقة. الكابل مع لون الموصل

 .أحمر

 .على آل الموصالت الوارد وصفها في هذا الفصل بك، قد ال يحتوي الحاسب الخاص بكوفقا لنوع الطراز الخاص   :مالحظة

الدوارة لتحريك  استخدم القلم ذو الكرة.  اآللي الحاسبيةخلففي الجهد الكهربائي  تأآد من موضع مفتاح اختيار .١
  .المفتاح، اذا تطلب األمر

o  مكان قم بضبط المتردد،  فولت للتيار١٢٧-١٠٠اذا آان مدى مغذي التيار الكهربائي يتراوح ما بين 
  . فولت١١٥ بحيث يصبح عند المحول

o  مكان قم بضبط  فولت للتيار المتردد،٢٤٠-٢٠٠اذا آان مدى مغذي التيار الكهربائي يتراوح ما بين 
 . فولت٢٣٠ بحيث يصبح عند المحول

 



 ٥

 Universal Serial  أو موصل  1   لكابل لوحة المفاتيح الخاصة بك موصل لوحة مفاتيح قياسييمكن أن يكون .١
 2 ) USB(Bus  .المناسب قم بتوصيل آابل لوحة المفاتيح بموصل لوحة المفاتيح.  

 

بعد اعداد وتشغيل الحاسب  . ها وحدات قراءة بصمات األصابعسيكون لبعض الموديالت لوحات مفاتيح ل  :مالحظة
 المتاح من خالل الحاسب للحصول على مزيد من Access Helpمساعدة الخاص بك، ارجع الى نظام

معلومات عن  للحصول على Access Help ارجع الى . المعلومات عن وحدات قراءة بصمات األصابع
 .آيفية فتح نظام المساعدة المتاح من خالل الشاشة

  .قم بتوصيل آابل الفأرة بموصل الفأرة المناسب.  USB 2  أو موصل   1  فأرة قياسي قد يكون لكابل الفأرة موصل .٢

 

  .الشاشة الموجود في الحاسب اآللي قم بتوصيل آابل الشاشة بموصل .٣
o اذا آان لديك شاشة Video Graphics Array (VGA) بالموصل آما هو  قياسية، قم بتوصيل الكابل

  .موضح

 

 استخدام الموصل على موفق اذا آان للموديل الخاص بك موصلين من موصالت الشاشة، تاآد من مالحظة
Accelerated Graphics Port (AGP). 

 

 

 

 

 



 ٦

o شاشةت تمتلك اذا آن Digital Video Interface (DVI)آما هو موضح ، قم بتوصيل الكابل بالموصل.  

 

 .DVI  يجب أن يتم ترآيب موفق بالحاسب الخاص بك يدعم شاشات :مالحظة

  .اذا آان لديك مودم، قم بتوصيل المودم باتباع التعليمات التالية .٤

 

 استخدامهم المطلوب والحاسب الخلفي منيعرض هذا الشكل التوضيحي الموصلين الموجودين في الجزء   1 
 .اعداد المودم الخاص بكفي 

قم ، RJ-11 النوع في الواليات المتحدة وغيرها من الدول أو المناطق التي تستخدم مخارج هاتفية من  2 
في الجزء الخلفي من  الموجود الهاتف موصلبالهاتف والطرف األخر ببتوصيل أحد طرفي آابل الهاتف 

الحاسب والنهاية األخرى ية خلفموجود في ال موصل المودمبم بتوصيل أحد نهايات آابل المودم ق. الحاسب
 .مخرج التليفونب

 استخدام محول أو ا، يكون ضروريRJ-11 في البالد أو المناطق التي ال تستخدم مخارج هاتفية من النوع  3 
. زء العلوي من الشكل التوضيحيالج موزع لتوصيل الكابالت بمخرج الهاتف، بالصورة الموضحة في

 . في الشكل المعروض أسفلهو موضح يمكنك أيضا استخدام موزع أو محول بدون تليفون، آما

 

 

 

 

 

 



 ٧

مزيد من المعلومات عن السماعات،  للحصول على. التعليمات التاليةتباع اذا آان لديك أجهزة صوتية، قم بتوصيلهم با .٥
  .٨و ٧ ارجع الى خطوات

 

مثل  يقوم هذا الموصل باستقبال االشارات الصوتية من جهاز صوتي خارجي، منفذ دخول الصوتيات  1  
 ستريواالنظام 

شارات من الحاسب الى أجهزة خارجية، مثل ايقوم هذا الموصل بارسال  منفذ خروج الصوتيات  2  
 .االستريو سماعات

استخدم هذا الموصل اللحاق ميكروفون للحاسب الخاص بك عندما تريد تسجيل  ميكروفون  3  
 .اذا آنت تستخدم برنامج التعرف على الكالم صوت أو

هذا الموصل اللحاق سماعات رأس للحاسب الخاص بك عندما تريد استخدم   الرأساتسماع  4  
قد يوجد هذا . لموسيقى أو أي صوتيات أخرى بدون ازعاج أحد االستماع

 .الحاسب الموصل في مقدمة

  .تيار متردد، اتبع التعليمات التالية موفقلها  بالكهرباء تعمل اذا آان لديك سماعات .٦

 

 .هذا الكابل بصفة دائمة توصيل في بعض السماعات،يتم، . قم بتوصيل الكابل بين السماعتين، اذا تطلب األمر . أ
 .سماعة التيار المتردد بالقم بتوصيل آابل موفق . ب
 . بالحاسب اآلليقم بتوصيل السماعات . ت
 . تيار مترددمصدر آهرباء التيار المتردد بقم بتوصيل موفق . ث
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  .موفق تيار متردد، اتبع التعليمات التالية  وليس لهابالكهرباء ال تعمل اذا آان لديك سماعات .٧

 

 .هذا الكابل بصفة دائمة توصيل في بعض السماعات،يتم، . قم بتوصيل الكابل بين السماعتين، اذا تطلب األمر . أ
 . اآللي السماعات للحاسبقم بتوصيل . ب

  .الموصالت المعروضة قد ال يحتوي الحاسب الخاص بك على آل. قم بتوصيل أي أجهزة اضافية توجد عندك .٨

 

  1  USB توصيل جهاز يتطلب وصلةفي ستخدم هذا الموصل ا USB،مثل لوحة المفاتيح ، 
 Personal Digital Assistant وحدة الطباعة وماسح الضوئي،الفأرة، ال
(PDA). 

  2  Serial مودم خارجي أو وحدة طباعة على التوالي أو أي  لتوصيل استخدم هذا الموصل
 .على التوالي pin-9يستخدم موصل  جهاز آخر

  3  video-S جهاز تليفزيون يوجد به موصل في توصيل استخدم هذا الموصل S-Video. 
 .في بعض موفقات الفيديو عالية األداء يوجد هذا الموصل

  4  Parallel خر آجهاز  أي وحدة طباعة على التوازي أو في توصيل استخدم هذا الموصل
 .على التوازي pin-25 يتطلب وصلة

  5  Ethernet شبكة اتصاالت محلية من النوعبالحاسب  في توصيل استخدم هذا الموصل  
Ethernet  لمودم وأ. 

 اتصاالت عندما يكون متصال بشبكة FCC لتشغيل الحاسب وفقا لحدود: هام
Ethernetاستخدم آابل ، Category 5 Ethernet. 

  6  joystick/MIDIعصا توجيه أو لوحة ألعاب أو جهاز في توصيل استخدم هذا الموصل Musical 
Instrument Digital Interface (MIDI)  مثل لوحة مفاتيح MIDI. 

  7  1394IEEE  يسمى هذا الموصل في بعض اآلحيان Firewire ألنه يقوم بارسال البيانات بطريقة 
 IEEEيقدم . pin-6و  IEEE 1394 :4-pin يوجد نوعان من موصالت. سريعة
متعددة من األجهزة االلكترونية، متضمنة األجهزة الصوتية  وصلة ألنواع  1394

 .ةالضوئي الرقمية والماسحات
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  .قم بتوصيل آابالت الكهرباء بالمنافذ الموصلة أرضيا بطريقة صحيحة .٩

 

 ارجع الى. من المعلومات عن الموصالت المتاح من خالل الحاسب لمزيد Access Help ارجع الى نظام مساعدة  :مالحظة
"Access Help "الشاشة للحصول على التعليمات الخاصة بكيفية فتح نظام المساعدة المتاح من خالل. 

 تشغيل الطاقة

، Power-On Self-Test (POST) اختبار هاءعند انت. قم بتشغيل الشاشة واألجهزة الخارجية األخرى، ثم قم بتشغيل الحاسب
 .البرنامج مسبقا بالحاسب الخاص بك، سيتم بدء برنامج الترآيب تم ترآيب قد اذا آان. سيتم اغالق نافذة الشعار

الحصول  "لمزيد من المعلومات، ارجع الى" .تشخيص وتصحيح األخطاء "اذا واجهتك أية مشاآل أثناء بدء التشغيل، ارجع الى
. على مساعدة ومعلومات عن طريق الهاتف من خالل مرآز دعم العمالء يمكنك الحصول". على المعلومات والمساعدة والخدمة

الخدمة والدعم  أرقام هواتفبالحاسب اآللي الخاص بك لالطالع على آشف  المتاحة مع الضمان والسالمة ارجع الى معلومات
 .في مختلف أرجاء العالم

 انهاء ترآيب البرامج

  هام

وضح هذه االتفاقيات الحقوق ت.  اآللي هذاالحاسبعلى قبل استخدام البرامج التي توجد قم بقراءة اتفاقيات الترخيص بدقة 
 بالموافقة على باستخدام هذه البرامج، تقوم. الحاسب بالتفصيلموجودة على هذا وااللتزامات والضمانات الخاصة بك للبرامج ال

بالكامل واستعادة ما تم دفعه  بدال من ذلك، قم باعادة الحاسب. ، ال تستخدم البرامجأما في حالة عدم الموافقة. شروط االتفاقيات
 .بالكامل

ترآيب في حالة عدم اتمام . ترآيب البرنامج ، اتبع التعليمات التي توجد بالشاشة التمام اآللي للمرة األولىالحاسب تشغيل بدء بعد
 عند انتهاء الترآيب، ارجع الى نظام مساعدة. توقعة نتائج غير م عندئذقد تحدثفالحاسب،  البرنامج في أول مرة يتم بها تشغيل

Access Help  ارجع الى. بك المتاح من خالل الشاشة للتعرف على مزيد من المعلومات عن الحاسب الخاص" Access 
Help "آيفية فتح نظام المساعدة المتاح من خالل الشاشة التي توضح للحصول على التعليمات. 

اذا . تم ترآيبها مسبقا Microsoft Windows  اللغات من نظم تشغيلةقد تحتوي بعض الطرازات على نسخة متعدد  :مالحظة
بعد . اختيار لغة أثناء عملية البدء المبدئيةذ  عندئاللغات، سيطلب منك آان الحاسب الخاص بك يوجد به نسخة متعددة

 .Windows Control Panel تغيير اللغة من خالل كاتمام الترآيب، يمكن

 اتمام المهام الهامة

  :والمشاآل فيما بعد قم باجراء المهام التالية، التي ستوفر عليك الوقت، بعد اعداد الحاسب الخاص بك

البرامج التشخيصية في اختبار  يتم استخدام.  انقاذأو وسط ريص تشخيصيأو ق تشخيصية CD  نسخة قم بتكوين •
التي والمحددات التي يتم التحكم فيها بواسطة نظام التشغيل  األجهزة المكونة للحاسب اآللي الخاص بك واالبالغ عن
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 في وقتنقاذ  اقرص مدمج تشخيصية أو قريصات تشخيصية أو وسطنسخة ان اعداد . باألجهزة يمكن أن تسبب عطال
 Rescue مساحة عمل  حتى لو لم تستطع الوصول الىةسابق يضمن لك أنك ستتمكن من تشغيل البرامج التشخيصي

and Recovery .لمزيد من المعلومات، ارجع الى" PC-Doctor for DOS" أو" PC-Doctor for 
Windows PE". 

 فني،الدعم ال لخدمة أو للحصول على ااذا آنت بحاجة. قم بتسجيل نوع وطراز والرقم المسلسل للحاسب الخاص بك •
والضمان المضمنة مع  لمزيد من المعلومات، ارجع الى معلومات السالمة. هذه المعلومات ادخال سيطلب منك

 .الحاسب اآللي الخاص بك

 تعديل نظام التشغيل الخاص بك

 .Microsoft Windows Update موقع وذلك من خالل تشغيلالأنظمة  للعديد من التعديالتتوفير ب Microsoft تقوم شرآة
تتضمن قد . المتاحة للحاسب الخاص بك ويعرض هذه التعديالت فقط Windows م هذا الموقع آليا بتحديد تعديالت نظاميقو

 أجزاء خاصة بتصحيحات و)مثل مشغل الوسائط( Windows خاصة بالسرية أو نسخ جديدة من مكونات التعديالت تصحيحات
 .تحسيناتالأو  Windows أخرى من نظام تشغيل

. المعلومات عن تعديل نظام التشغيل المتاح من خالل الحاسب للحصول على مزيد من Access Help نظام مساعدةارجع الى 
 .الشاشة صة بكيفية فتح نظام المساعدة المتاح من خاللللحصول على التعليمات الخا "Access Help "ارجع الى

 ترآيب أنظمة تشغيل أخرى

المدمجة أو القريصات الخاصة بنظام  اذا قمت بترآيب نظام تشغيل خاص بك، يجب اتباع التعليمات المحددة في األقراص
مع  اتاحة تعليمات الترآيب، عادة، يتم. الجهاز بعد ترآيب نظام التشغيل ترآيب آل مشغالت أن تتذآر ضرورة يجب. التشغيل
 .الجهاز مشغالت

 تعديل برنامج مكافحة الفيروسات الخاص بك

تقوم . الآتشاف وتقليل الفيروسات مع الجهاز الخاص بك، يمكنك استخدام هذا البرنامج مكافحة الفيروسات يتم اتاحة برنامج
Lenovo يوم ٩٠الثابت الخاص بك مع اشتراك مجاني لمدة  لى القرصع مكافحة الفيروسات نسخة آاملة من برنامج بتوفير .

 .فيروس جديد على تعريفل  يوم، يجب الحصو٩٠ الـبعد

المعلومات عن تعديل برنامج مكافحة  المتاح من خالل الحاسب للحصول على مزيد من Access Help ارجع الى نظام مساعدة
 .نظام المساعدة المتاح من خالل الشاشة للحصول على التعليمات الخاصة بكيفية فتح" Access Help "ارجع الى. الفيروسات

 ايقاف تشغيل الحاسب اآللي

حيث يؤدي . التشغيل الخاصة بنظام التشغيل ا اجراءات ايقافعندما تكون مستعدا اليقاف تشغيل الحاسب الخاص بك، اتبع دائم
 Microsoft اليقاف تشغيل نظام تشغيل. البرامج الخاصة بكفي أي تلف  منع فقد البيانات التي لم يتم حفظها أو حدوثذلك الى 

Windowsقائمة ، قم بفتح Start نظام تشغيل من Windows ،واضغط Shut Down. قم بتحديد Shut Down  من القائمة
 .OK  اضغط ثم المسقطة
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 اختيارات الترآيب. الفصل الثالث

 

امكانيات الحاسب الخاص بك  يمكنك زيادة. لخصائص واالختيارات المتاحة للحاسب الخاص بك عن اهذا الفصل مقدمةعرض ي
هذه التعليمات باالضافة للتعليمات تبع أحد االختيارات، ا عند ترآيب. ات أو وحدات تشغيلمن خالل اضافة ذاآرة أو موفق

 .المتاحة مع االختيار

  هام

ستساعدك هذه التحذيرات والخطوات االرشادية على ، حيث "هامة مات أمنيةمعلو "قبل ترآيب أو ازالة أي جهاز، يجب قراءة
 .العمل بأمان

 .فقط Lenovo استخدم األجزاء التي يتم اتاحتها بواسطة :مالحظة

 خواص

 .مقدمة عن خصائص الحاسب والبرامج التي تم ترآيبها مسبقايعرض هذا الجزء 

  معلومات النظام

 الطراز الخاص بك، ارجع لبرنامج للحصول على معلومات عن. ية مجموعة متعددة من الطرازاتالمعلومات التالتشمل  
Setup Utility . استخدام"ارجع الى Setup Utility". 
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  مشغل دقيق

• AMD Athlon™ 64  
• AMD Sempron™  
  HyperThreading Technology مع Intel® Pentium® 4 مشغل •
  Intel Pentium D مشغل •
  Intel Celeron® D مشغل •
 )يختلف الحجم باختالف الطراز(ذاآرة وسيطة داخلية  •

  الذاآرة

  Two Double Data Rate 2 (DDR2) Dual Inline Memory Modules (DIMMs) دعم •
• 4 Mb Flash Memory لبرامج النظام 

  المشغالت الداخلية

  )الطرازاتبعض (مشغل القريص  •
بعض ( Parallel Advanced Technology Attachment (PATA) مشغل القرص الثابت الداخلي •

  )الطرازات
  )بعض الطرازات(ثابت داخلي  SATA قرص •
 )بعض الطرازات(وحدة التشغيل الضوئية  •

  النظام الفرعي للمرئيات

  Video Graphics Array (VGA) وحدة تحكم بالبيانيات متكاملة لوحدة عرض •
بعض (النظام  بلوحة Peripheral Component Interconnect (PCI) Express x16 موصل موفق فيديو •

 )الطرازات

  النظام الفرعي للصوتيات

• High-definition ADI 1986 Audio Codec  
   في اللوحة األماميةموصالت للميكروفون وسماعات الرأس •
 الخلفية موصالت الميكروفون والخط الصوتي الداخل والخط الصوتي الخارج باللوحة •

  امكانية االتصال

  )بعض الطرازات(متكاملة  Mbps Ethernet 10/100وحدة تحكم  •
  )بعض الطرازات(متكاملة  Mbps Ethernet 10/100/1000وحدة تحكم  •
 )تبعض الطرازا( Soft V.90/V مودم •

  خصائص ادارة النظام

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

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

  المخرجات/خصائص المدخالت

• 25-pin Extended Capabilities Port (ECP)/Extended Parallel Port (EPP)  
  على التوالي Pin-9موصل  •
  )أربعة على اللوحة الخلفيةموصلين على اللوحة األمامية و( USB ستة موصالت •
  موصل فأرة قياسي •
  موصل لوحة مفاتيح قياسي •
  Ethernet موصل •
  VGA موصل وحدة عرض •
  باللوحة الخلفية) والخط الصوتي الخارج والميكروفون الخط الصوتي الداخل(ثالثة موصالت صوتية  •
 باللوحة األمامية) ميكروفون وسماعات الرأس(موصلين صوتين  •

  التوسع

  ث أماآن للمشغالتثال •
  Low-Profile 32-bit PCI اثنان من موصالت موفق •
  واحد Low-Profile PCI Express x1 موصل موفق •
 واحد Low-Profile PCI Express x16 موصل موفق بيانيات •

  الطاقة

  )بعض الطرازات(مع مفتاح الختيار الجهد الكهربي يدويا  واط ١٨٠مصدر للطاقة  •
  )بعض الطرازات(مع مفتاح الختيار الجهد الكهربي يدويا اط  و٢٢٠مصدر للطاقة  •
  هرتز ٥٠/٦٠تحويل آلي لتردد المدخالت  •
  Advanced Power Management دعم •
 Advanced Configuration & Power Interface (ACPI)  دعم •

 خصائص السرية

  BIOS آلمات سرية المستخدم وموجه النظام للتوصل الى •
  لتأمين غطاء الحاسب Padlock دعم اضافة قفل •
  لحماية غطاء الحاسب اآللي )Kensington قفل(دعم عملية اضافة قفل آابل متكامل  •
  التحكم بتسلسل بدء التشغيل •
  بدء التشغيل بدون مشغل القريصات أو لوحة المفاتيح أو الفأرة •
  نمط بدء غير مراقب •
  مخرجات القريصات والقرص الثابت/تحكم بمدخالت •
 مخرجات المنافذ على التوالي وعلى التوازي/مدخالتتحكم ب •

  البرامج التي تم ترآيبها مسبقا
 

وبرامج تشغيل الجهاز  اذا آان آذلك، فهذه البرامج تتضمن نظام التشغيل. وجود برامج تم ترآيبها مسبقا قد يتم اتاحة الحاسب مع
 .يتم دعمها يلدعم الخصائص المتاحة من جهة التصنيع وبعض البرامج األخرى الت

  )تختلف وفقا للطراز( أنظمة التشغيل، التي تم ترآيبها مسبقا

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



 ١٤

• Microsoft Windows XP Home  
• Microsoft Windows XP Professional  
• Microsoft Windows Vista™ 

  )يختلف وفقا للطراز( ١للتوافق  اختبارها بالنسبةأنظمة التشغيل المرخصة أو التي تم
Linux® 

 االختيارات المتاحة

 :فيما يلي بعض االختيارات المتاحة

  االختيارات الخارجية •
o  التشغيل الخارجيةأجهزة المنافذ على التوازي، مثل وحدات الطباعة ووحدات  
o والكاميرات الرقمية أجهزة المنافذ على التوالي، مثل المودم الخارجي  
o األجهزة الصوتية، مثل السماعات الخارجية لنظام الصوت  
o أجهزة USBمثل وحدات الطباعة وعصا التوجيه والماسحات الضوئية ،  
o أجهزة األمان، مثل قفل اللوحة  
o وحدات العرض 

  اتاالختيار الداخلية •
o  النظام، تسمىذاآرة Dual Inline Memory Modules (DIMMs)  
o موفقات Peripheral component interconnect (PCI)  
o موفق PCI Express x1 )بعض الطرازات(  
o موفق بيانيات PCI Express x16 )بعض الطرازات(  
o مشغل ضوئية، مثل مشغالت CD و DVD)بعض الطرازات(  
o مشغل القرص الثابت 

على شبكة االنترنت على العنوان  Lenovo شرآة صول على أحدث المعلومات عن االختيارات المتاحة، ارجع الى موقعللح
 .بموزع المبيعات أو ممثل التسويقاتصل أو  /http://www.lenovo.com التالي

 

 

 

 

 

 

 

 

 قد يتم تعريف أنظمة تشغيل اضافية بواسطة.  اتاحة دليل المستخدم هذاللتوافق عند آل أنظمة التشغيل المعروضة هنا يتم ترخيصها واختبارها بالنسبة . ١
Lenovo لتحديد ما اذا آان . تعد التصحيحات واالضافات الموجودة في هذا الكشف عرضة للتغيير. باعتبارها أنظمة متوافقة مع الحاسب الخاص بك   

 .وقع الخاص بمورد نظام التشغيل على شبكة االنترنتللم نظام التشغيل تم ترخيصه أو اختباره بالنسبة للتوافق، ارجع
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 المحددات

 .يوضح هذا القسم المحددات الفعلية للحاسب الخاص بك

  األبعاد

  ) بوصة١٢٫٨( مم ٣٢٥: العرض •
  ) بوصة٤٫٢١( مم ١٠٧: االرتفاع •
 ) بوصة١٦٫١٤( مم ٤١٠: العمق •

  الوزن

  ) رطل١٨( آجم ٨٫٢: الحد األدنى من المواصفات آما تم شحنها •
 ) رطل٢٣( آجم ١٠٫٤: الحد األقصى من المواصفات •

  بيئة التشغيل

 :درجة حرارة الهواء •
o  درجة مئوية  ٣٥ و١٠ تترواح درجة الحرارة ما بين ): متر٩١٤٫٤( قدم ٣٠٠٠ - ٠التشغيل عند في حالة

 ) فهرنهايت٩٥ الى ٥٠من (
o  درجة ٣٢ و١٠رجة الحرارة ما بين تتراوح د):  متر٢١٣٤( قدم ٧٠٠٠ – ٣٠٠٠التشغيل عند في حالة 

 ) فهرنهايت٨٩٫٦ الى ٥٠من (مئوية 
o ايتفهرنه ١١٠ الى ٥٠ من (درجة مئوية  ٤٣ و١٠تتراوح درجة الحرارة ما بين : في حالة عدم التشغيل(

 :الرطوبة •
o  ٨٠الى  %١٠ من أثناء التشغيلتتراوح نسبة الرطوبة%  
o  ٩٠ و%١٠بين  غير فعال فتتراوح ما النظامأما عندما يكون%  
o  ٩٠ و%١٠أثناء فترة االنتثال تتراوح ما بين% 

 ) م٢١٣٣٫٦( قدم ٧٠٠٠: االرتفاع األقصى •

  يةائالكهرب المدخالت

 :ي للمدخالتائالجهد الكهرب •
o المدى المنخفض: 

   فولت تيار متردد١٠٠: الحد األدنى !
  فولت تيار متردد١٢٧: الحد األقصى !
   هرتز ٥٠/٦٠: تكرار المدخالت !
  فولت تيار متردد١١٥: يائ محول الجهد الكهربمحدد !

o المدى العالي: 
   فولت تيار متردد٢٠٠: الحد األدنى !
  فولت تيار متردد٢٤٠: الحد األقصى !
  هرتز ٥٠/٦٠: تكرار المدخالت !
 فولت تيار متردد ٢٣٠: يائمحدد محول الجهد الكهرب !

o أمبير-المدخالت بالكيلوفولت (kVA) )تقريبا:(  
  آيلوفولت أمبير ٠٫٠٩: لتوصيفالحد األدنى ل !
 آيلوفولت أمبير ٠٫٢٧: الحد األقصى للتوصيف !
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 أوضاع التشغيل التي يتم دعمها

 .التهوية الموجودة في الجزء العلوي من الحاسب بأي شيء مثل الشاشة ال تسد فتحات: انتباه

الشكل في في أي من الوضعين الموضحين  لتوفير تيار هوائي مناسب للمكونات الداخلية، يجب أن تضع الحاسب الخاص بك
 :التالي

 

 األدوات المطلوبة

بالنسبة لبعض  .Phillips نصل مستو أو مفكيكون ضروريا استخدام االختيارات في الحاسب الخاص بك، قد  لترآيب بعض
 .المتاحة مع االختيار ارجع الى التعليمات. أدوات اضافيةرورة استخدام ضد يتطلب األمر االختيارات المعينه، ق

 التعامل مع األجهزة الحساسة استاتيكيا

 .اختيارات ومكونات الحاسب على بالغا تمثل ضررا اال أنها ستاتيكية ال تمثل أي ضرر بالنسبة لكبالرغم من أن الكهرباء اال

 .طلب منك تنفيذ ذلكالتي تحمي االختيار حتى يتقم بفتح الحاوية  ال عند اضافة اختيار،

  :الوقائية لتفادي أخطار الكهرباء االجراءاتتلك عند التعامل مع االختيارات ومكونات الحاسب األخرى، يجب مراعاة 

 .ي حولكائتكوين مجال آهرب الى الحرآة، حيث تؤدي زيادة قم بتقليل حرآتك •
التعامل مع الموفقات  يجب.  األخرى من الحاسب اآللي بحرص شديديجب دائما التعامل مع المكونات واألجزاء •

 .مكشوفة يةائبلمس أي دائرة آهرب، مطلقا، ال تقم. ووحدات الذاآرة من األطراف
 .يجب منع اآلخرين من لمس المكونات •
 .على األقلتين  ثانيمعدني بالحاسب لمدة ترآيب اختيار جديد، يجب أن تالمس الحاوية الحامية لالختيار أي سطح عند •

 .الحاوية وجسمك فياء االستاتيكية تقليل الكهرب يؤدي ذلك الى حيث
ضع الحاوية  ذلك، تنفيذ اذا لم تتمكن من. أسفله بازالة االختيار وترآيبه مباشرة في الحاسب بدون وضع بعد ذلك،قم،  •

 .ع االختيار عليهاضسطح مستو وناعم ثم  الحامية الخاصة باالختيار على
 .ع االختيار على غطاء الحاسب أو على أي سطح معدني آخرال تض •
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 ترآيب االختيارات الخارجية

اختيارات خارجية لها، مثل  يمكنك توصيل اآللي والتي بالحاسب الخاصة الموصالت الخارجيةجزء العديد من ذا اليعرض ه
تيارات الخارجية، يجب أن تقوم بترآيب برامج بالنسبة لبعض االخ .وحدة الطباعة أو الماسح الضوئي أو السماعات الخارجية

لتعريف الموصل جزء المعلومات التي توجد في هذا التبع عند اضافة اختيار خارجي، ا. الوصلة الفعلية اضافية مع ترآيب
لوبة الوصلة وترآيب أي برامج أو مشغالت أجهزة مط التعليمات المتاحة مع االختيار لمساعدتك في ترآيبتبع المطلوب، ثم ا

 .لالختيار

 تحديد مكان المفاتيح والموصالت على واجهة الحاسب اآللي

 .اآللي يقوم الشكل التوضيحي التالي بعرض أماآن المفاتيح والموصالت على واجهة الحاسب

 
 

 موصل الميكروفون  USB  3  موصل  1 
 USB  موصل  4  لرأسموصل سماعات ا  2 
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  اآلليخلفية الحاسب على الموصالت مكان تحديد

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

 
 

 PCI ياتأو موصل موفق بيان PCI Express 1x موفق  9  موصل فأرة قياسي  1 
Express x16 ) الطرازات بعض( 

 موصل خط صوتي خارج  10  موصل على التوازي  2 
 موصل الميكروفون  Ethernet  11  موصل  3 
 USB (2)  موصالت  12  موصل خط صوتي داخل  4 
 USB (2)  موصالت  13  موصل آابل الكهرباء  5 
 VGA  موصل وحدة عرض  14  مفتاح اختيار الجهد  6 
 موصل على التوالي  PCI  15  موصالت موفق  7 
أو موصل موفق  PCI Express 1x موفق  8 

)بعض الطرازات( PCI Express x16 بيانيات
 موصل لوحة مفاتيح قياسي  16 

 
 

بالت تساعدك في تحديد مكان توصيل الكا تكون بعض الموصالت الموجودة في خلفية الحاسب اآللي ملونة بحيث   :مالحظة
 .على الحاسب اآللي
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  الوصف  الموصل
موصل الفأرة  أو أي جهاز اشارة آخر يستخدم Trackball فأرة أو في توصيل يستخدم موصل الفأرة

 .القياسي
أو أي  وحدة طباعة على التوازي أو ماسح ضوئي على التوازي في توصيل يستخدم موصل على التوازي

 .على التوازي pin-25أجهزة أخرى تستخدم موصل 
  .(LAN) شبكة اتصاالت محليةب Ethernet آابلفي توصيل يستخدم  Ethernet  موصل

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

مثل نظام  يقوم هذا الموصل باستقبال االشارات الصوتية من جهاز صوتي خارجي، موصل خط صوتي داخل
 جهاز صوتي خارجي، يتم توصيل آابل بين موصل الخط الصوتي توصيل عند. ستريوا

 .الخارج من الجهاز وموصل الخط الصوتي الداخل للحاسب
خارجية، مثل  شارات صوتية من الحاسب الى أجهزةاارسال  في يستخدم هذا الموصل موصل خط صوتي خارج

لوحات أو سماعات الرأس أو) وتالسماعات المصمم بها مكبرات ص(سماعات االستريو 
 المفاتيح متعددة الوسائط أو موصل الخط الصوتي الداخل بنظام استريو أو أي جهاز

 .تسجيل خارجي آخر
 Universal Serial Bus جهاز يتطلب وصلة في توصيل تستخدم هذه الموصالت USB  موصالت

(USB)مثل ماسح ضوئي ، USB أو وحدة الطباعة USB. يك أآثر من ستة اذا آان لد
توصيل في ، التي يمكنك استخدامها USB ، يمكنك شراء لوحة وصالتUSB أجهزة
 .اضافية USB أجهزة

أو أي جهاز  مودم خارجي أو وحدة طباعة على التوالي في توصيل يستخدم هذا الموصل موصل على التوالي
 .على التوالي pin-9آخر يستخدم موصل 

 .موصل لوحة مفاتيح قياسيلها توصيل لوحة مفاتيح في يستخدم  موصل لوحة المفاتيح

 الحصول على مشغالت األجهزة

 التي لم يتم ترآيبها مسبقا من خالل الموقع التشغيلألنظمة األجهزة مشغالت  يمكنك الحصول على
http://www.lenovo.com/support/  فاتيتم اتاحة التعليمات الخاصة بالترآيب في مل. االنترنت على شبكة  

README  مع ملفات Device-Driver. 
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  ازالة الغطاء

  هام

 . اآلليالحاسب غطاءنزع قبل  "  استاتيكياالتعامل مع األجهزة الحساسة"و "معلومات أمنية هامة "يجب قراءة

 :لنزع غطاء الحاسب اآللي

باغالق نظام التشغيل وآل  ثم قم) أو شرائط CDs قريصات أو(قم بازالة أي شيء موجود في أقراص التشغيل  .١
 .األجهزة المتصلة به

 .يةائ من المنافذ الكهربالكهرباءأسالك قم بفصل آل  .٢
 المخرجات/المدخالت وآابالت الكهرباء أسالك ذلك ويتضمن. الكابالت التي تم توصيلها بالحاسب قم بفصل آل .٣

(I/O)  وأي آابالت أخرى تم توصيلها للحاسب. 
 .قم بازالة أي أجهزة اقفال، مثل قفل الغطاء، والذي يحمي الغطاء .٤
اذا آان الحاسب . وقم بازالته الغطاء الموجود بأعلى غطاء الحاسب، ثم اسحب الغطاء للخلف،اضغط على مفتاح فك  .٥

 .بنزعها ثم ازالة الغطاء اآللي الخاص بك يتضمن مفاتيح لحماية غطاء، قم عندئذ
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 تحديد مكان المكونات

 .تحديد مكان المكونات المختلفة في الحاسب الخاص بكفي لتالي سيساعدك الشكل ا

 
 

 الطاقةمغذي   5  ضوئيمشغل   1 
 PCI  موصل موفق  6  مشغل القريصات  2 
 أو موصل موفق PCI Express x16 موفق بيانيات  7  الذاآرة وحدات  3 

PCI Express x1) الطرازات بعض( 
 أو موفق بيانيات PCI Express x1 موصل موفق  8  البطارية  4 

PCI Express x16 ) الطرازات بعض( 
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 الوصول الى مكونات لوحة النظام

 والبطارية وصول الى مكونات لوحة النظام مثل الذاآرة بحيث يمكنك الازالة مجموعة خانة المشغل يكون ضروريا قد
 .CMOSو

 :ل للمشغالت ومكونات لوحة النظاموللوص

 ".ازالة الغطاء"ارجع الى . قم بازالة غطاء الحاسب .١
 .الواجهة لألمام بحيث يمكن ازالتها بالكامل مع لفقم بازالة الواجهة األمامية من خالل فك الثالث مسامير البالستيكية  .٢

 

 .الوصول الى البطاريةبحيث يمكنك  PCI ازالة موفق يكون ضروريا في بعض الطرازات، قد .٣
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الموجودين على جانب الهيكل ثم انزع  انة قرص التشغيل لألمام بحيث يتم محاذتها مع الخانتينقم بسحب مجموعة خ .٤
 .الزالة مجموعة خانة المشغل نهائيا من الحاسب  1  ثم ادفع المقبض ألعلى. الكابالت من لوحة النظام

 

 ة النظاملوح على تعريف األجزاء

لوحة الدائرة الرئيسية في الحاسب عبارة عن  )Motherboard أو Planar تسمى في بعض األحيانالتي (لوحة النظام تعد 
عم أجهزة متعددة تم ترآيبها بجهة التصنيع أو سيتم ترآيبها فيما آما تقوم بد حيث تقدم الوظائف األساسية بالحاسب. الخاص بك

 .بعد
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  ).الطرازات لبعض(شكل التوضيحي التالي بعرض أماآن األجزاء على لوحة النظام يقوم ال

 
 

 موصل اللوحة األمامية  12  موصل مروحة المشغل الدقيق  1 
 SATA IDE (2)  موصالت  13  المشغل الدقيق ومنفذ الحرارة  2 
 )2 (األمامية USB موصالت  14  ١آرة موصل الذا  3 
 Serial (COM)  موصل  15  ٢موصل الذاآرة   4 
 PCI  موصالت موفق  Clear CMOS/Recovery  16  وصلة تخطي  5 
 الموصل السمعي األمامي  17  موصل الطاقة  6 
 CD-IN  موصل  18  موصل مشغل القريصات  7 
 PCI Express x16  نياتموصل موفق بيا  IDE 1  19 موصل  8 
 PCI Express x1  موصل موفق  IDE 2  20 موصل  9 
 موصل مروحة النظام  21  البطارية  10 
 v12موصل الطاقة   22  موصل مروحة الطاقة  11 
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 .موديالت الحاسب اآللي يقوم الشكل التوضيحي التالي بعرض أماآن األجزاء على لوحة النظام وذلك لبعض

 
 

 (2)األمامية  USB موصالت  12  المشغل الدقيق ومنفذ الحرارة  1 
 (COM)  على التوالي موصل  13  موصل مروحة المشغل الدقيق  2 
 الموصل السمعي األمامي  14  ١موصل الذاآرة   3 
 CD-IN  موصل  15  ٢موصل الذاآرة   4 
 PCI (2)  موصالت موفق  16  موصل الطاقة  5 
 PCI Express x1 موصل موفق  17  موصل مشغل القريصات  6 
 البطارية  IDE  18  موصل  7 
 PCI Express x16  موصل موفق بيانيات  SATA IDE (2)  19  موصالت  8 
 موصل مروحة النظام  20  موصل مروحة الطاقة  9 
 v12موصل الطاقة   21  األماميةموصل اللوحة   10 
  Clear CMOS/Recovery  وصلة تخطي  11 
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 .موديالت الحاسب اآللي يقوم الشكل التوضيحي التالي بعرض أماآن األجزاء على لوحة النظام وذلك لبعض

 
 

 موصل اللوحة األمامية  12  المشغل الدقيق ومنفذ الحرارة  1 
 (2)األمامية  USB موصالت  13  موصل مروحة المشغل الدقيق  2 
 الموصل السمعي األمامي  14  ١موصل الذاآرة   3 
 CD-IN  موصل  15  ٢موصل الذاآرة   4 
 PCI  موصالت موفق  16  موصل مشغل القريصات  5 
 PCI Express x1 موصل موفق  17  موصل الطاقة  6 
 البطارية  IDE 1  18  موصل  7 
 PCI Express x16  موصل موفق بيانيات  IDE 2  19  موصل  8 
 موصل مروحة النظام  20  موصل مروحة الطاقة  9 
 v12موصل الطاقة   SATA IDE (2)  21  موصالت  10 
   Clear CMOS/Recovery  وصلة تخطي  11 
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 ترآيب الذاآرة

الذي  Dual Inline Memory Modules (DIMMs) اسب اآللي الخاص بك موصلين يمكن من خاللهم ترآيبيكون للح
 . جيجابايت بحد أقصى٤٫٠يتيح ذاآرة نظام بحجم 

 :الذاآرة، يتم اتباع القواعد التالية عند ترآيب وحدات

 1.8V ،240-pin Double Data Rate 2 Synchronous Dynamic Random Accessة م ذاآرااستخد •
(DDR2 SDRAM). 

جيجابايت بحد أقصى  ٢٫٠ أو جيجابايت١٫٠ أو ميجابايت ٥١٢ أو  ميجابايت٢٥٦استخدم أي مجموعة من األحجام  •
 . جيجابايت٨٫٠

 .فقط DDR2 SDRAM DIMMs يمكن استخدام :مالحظة

 :لترآيب وحدة ذاآرة

  ".ازالة الغطاء" ارجع الى .قم بازالة غطاء الحاسب .١
لوصول الى مكونات لوحة ا" ارجع الى .قد تحتاج الزالة مجموعة خانة المشغل للوصول الى موصالت الذاآرة .٢

 ".النظام
 .قم بازالة أي أجزاء قد تعوق محاوالت الوصول الى موصالت الذاآرة .٣
  ". النظاملوحة على األجزاء تعريف" ارجع الى .قم بتحديد مكان موصالت الذاآرة .٤
 .قم بفتح مسامير التثبيت .٥

 

  2  مفتاح الموصل مع وحدة الذاآرةوجود على الم  1  تأآد من محاذاة الثقب. ضع وحدة الذاآرة على موصل الذاآرة .٦
 .في الموصل حتى يتم اغالق مسامير التثبيتألسفل  وحدة الذاآرةادفع . لوحة النظام بطريقة صحيحةوجود على الم
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  :ما يجب القيام به بعد ذلك

 .المناسبالجزء للتعامل مع اختيار آخر، اذهب الى  •
 ."الكابالت استبدال الغطاء وتوصيل "الآمال عملية الترآيب، اذهب الى •

 PCI  ترآيب موفقات

يحتوي الحاسب الخاص بك على أربعة من  .PCI ترآيب وازالة موفقات توضح طريقة معلومات وتعليماتالجزء يقدم هذا 
، واألخر )بعض الطرازات( PCI Express x1 ، أحدهما هو موصل موفقPCI لموفقات يوجد موصالن. موصالت التوسيع

 ).بعض الطرازات( PCI Express x16 موفق بيانيات هو موصل

 :PCI لترآيب موفق

 ".ازالة الغطاء" ارجع الى .قم بازالة غطاء الحاسب .١
 .غطاء الموصل لموصل االتساع المناسبازالة  قفل الموفق وقم بفتح .٢

 

 .قم بازالة الموفق من الحاوية الحامية الخاصة به .٣
 .قم بترآيب الموفق في الموصل المناسب في لوحة النظام .٤
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 .قم باغالق قفل الموفق لتأمين الموفق .٥

 

  :ما يجب القيام به بعد ذلك

 . المناسبالجزءللتعامل مع اختيار آخر، اذهب الى  •
 ."الكابالت توصيلاستبدال الغطاء و "الآمال عملية الترآيب، اذهب الى •

 ترآيب المشغالت الداخلية

 .ترآيب وازالة المشغالت الداخلية عن طريقة معلومات الجزء هذاتيح ي

يمكنك اضافة مشغالت للحاسب  .أجهزة يستخدمها الحاسب الخاص بك لقراءة وتخزين البيانات عبارة عن المشغالت الداخليةتعد 
ومن المشغالت المختلفة . أنواع الوسائط األخرى بحيث يمكنه قراءة المكانيات للحاسبالخاص بك لزيادة سعة التخزين والتاحة ا

  :بك ما يلي المتاحة للحاسب الخاص

  على التوالي ATA مشغل القرص الثابت •
  على التوازي ATA مشغل القرص الثابت •
  DVD أو CD المشغالت الضوئية، مثل مشغالت  •
 مشغالت الوسائط التي يمكن ازالتها •

 .Integrated Drive Electronics (IDE) مشغالت هذه المشغالت باعتبارها االشارة الى أيضا يتم  :الحظةم

 .وهكذا ٢ الخانة  و١ الخانات بالخانة  في هذا الكتاب، االشارة الى يتم، .خانات يتم ترآيب المشغالت الداخلية في

أيضا، يجب أن يتم توصيل . آل خانة  الذي يمكنك ترآيبه فيعند ترآيب مشغل داخلي، يجب مالحظة ما هو نوع وحجم المشغل
 .بالمشغل الذي تم ترآيبهالداخلية بطريقة صحيحة المشغالت آابالت 
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 المشغلمحددات 

 :بك التالية التي يتم ترآيبها بجهة التصنيع بالحاسب الخاصالمشغالت يتم اتاحة 

  )بعض الطرازات (١المشغل الضوئي في الخانة  •
  ٢بوصة في الخانة  ٣٫٥ بحجم  تشغيل قرص ثابتمشغل •
 )الطرازاتبعض  (٣بوصة في الخانة  ٣٫٥ مشغل قريص بحجم •

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

 .يعرض الشكل التالي أماآن الخانات الخاصة بالمشغالت

 

 :يوضح الكشف التالي أنواع وأحجام المشغالت التي يمكنك ترآيبها في آل خانة

تم ( DVD أو CD المشغالت الضوئية، مثل مشغل ) بوصة١٫٧(مم  ٤٣٫٠: الحد األقصى لالرتفاع - ١ الخانة    1 
  )الطرازات ترآيبها مسبقا في بعض

 Universal يتطلب(بوصة -٣٫٥مشغل قرص ثابت 
Adapter Bracket، بوصة ٣٫٥ الى ٥٫٢٥ من( * 

 بوصة-٥٫٢٥مشغل قرص ثابت 
 )تم ترآيبه مسبقا(بوصة -٣٫٥مشغل قرص ثابت  )بوصة ١٫٠( مم ٢٦٫١:  الحد األقصى لالرتفاع- ٢الخانة   2  
 ٠٫٥ ( ملليمتر١٢٫٧:  الحد األقصى من االرتفاع- ٣انة الخ   3 

 )بوصة
يتم ترآيبه مسبقا في (ة بوص-٣٫٥مشغل قريصات 
 )بعض الطرازات

من موزع الحاسبات المحلي أو باالتصال   بوصة،٣٫٥الى  ٥٫٢٥ ،Universal Adapter Bracket يمكنك الحصول على *
 .العميل بمرآز دعم
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 ١ترآيب مشغل في الخانة 

 :، قم بعمل ما يلي١لترآيب مشغل ضوئي أو مشغل قرص ثابت اضافي في الخانة 

  ".ازالة الغطاء" ارجع الى . بازالة غطاء الحاسبقم .١
  ".النظام الوصول الى مكونات لوحة" ارجع الى .استخدام لوحة النظام .٢
ة هاللوحة البالستيكية في الواج اذا آنت تقوم بترآيب مشغل بوسط يمكن االتصال به، مثل مشغل ضوئية، قم بازالة .٣

 .التي تحمي اللوحة بداخل الواجهة األمامية األمامية من خالل الضغط على العالمات البالستيكية
 .اقي المعدني من خانة المشغلقم بازالة الو .٤
 .بوصة، قم بترآيب السناد الحاجز بجانب المشغل ٥٫٢٥ بحجم بالنسبة للمشغل .٥

 Universal Adapter بوصة يجب أن تستخدم ٣٫٥ بحجم اذا آنت تقوم بترآيب مشغل قرص ثابت  :مالحظة
Bracket، لمحلي أو من الحاسب ا يمكنك الحصول عليه من خالل موزع. بوصة ٣٫٥الى  ٥٫٢٥ من

 .خالل االتصال بمرآز دعم العمالء

 

  .قم بترآيب المشغل في خانة قرص التشغيل حتى يوضع في مكانه الصحيح .٦

امير التثبيت متاحة، قم بترآيب المس ، واذا لم تكن أداةUniversal Adapter Bracket أثناء ترآيب  :مالحظة
 .المشغل بحيث تحمي الموفق وتقوم بتثبيته داخل خانة

 

بتوصيل آابل المشغل الجديد بلوحة  قم بمحاذاة مجموعة خانة المشغل مع الفتحتين والقضبان على جانبي الهيكل وقم .٧
 ". مشغالتتوصيل "ارجع الى. النظام

 مشغالتتوصيل 

المشغل الخاص أي من االجراءات التالية لتوصيل اتبع . توصيله المشغل الذي تم نوعمشغل باختالف تختلف خطوات توصيل 
 .بك
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 ازيعلى التو ATA توصيل مشغل ضوئي أو مشغل قرص ثابت

 .الجديدالمشغل  الذي يتم اتاحته مع الحاسب أو مع االشارة الذي له موصلين وآابلحدد مكان  .١
  ".لوحة النظام على األجزاء تعريف" ارجع الى .على لوحة النظام IDE 1 حدد مكان موصل .٢
 .النظام على لوحة IDE 1 قم بتوصيل أحد طرفي آابل االشارة بالمشغل والطرف األخر بموصل .٣
 .بالمشغل ثم توصيله P4 حدد مكان موصل التشغيل المكون من أربعة أسالك اضافية تسمى .٤

 

 افي على التوالياض ATA توصيل مشغل قرص ثابت

 .متاح SATA يمكن توصيل مشغل القرص الثابت على التوالي ألي موصل

 .الجديدالمشغل آابل االشارة الذي يتم اتاحته مع حدد مكان  .١
  ".لوحة النظام على تعريف األجزاء" ارجع الى .لوحة النظام على المتاح SATA موصلحدد مكان  .٢
 .لوحة النظاموجود على الم SATA موصلبوالنهاية األخرى  بالمشغل نهايات آابل االشارةاحدى قم بتوصيل  .٣
  .بالمشغلاالضافية وتوصيله  الطاقة المكونة من خمس أسالك أحد موصالتحدد مكان  .٤

 

  :ما يجب القيام به بعد ذلك

 . المناسبالجزءللتعامل مع اختيار آخر، اذهب الى  •
 ."الكابالت استبدال الغطاء وتوصيل "الآمال عملية الترآيب، اذهب الى •
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 ٣ترآيب مشغل القريص في خانة 

 :، قم بتنفيذ ما يلي٣لترآيب مشغل القريص في خانة 

  ".ازالة الغطاء" ارجع الى .قم بازالة غطاء الحاسب .١
  ".النظام الوصول الى مكونات لوحة"لى  ارجع ا.استخدام لوحة النظام .٢
 .يمكن فكه برفق قم بازالة الحائل المعدني من خانة مشغل القريص باستخدام مفك له نصل مستوى بحيث .٣
المشابك البالستيكية التي تحمي  وجودة في الواجهة األمامية من خالل الضغط علىقم بازالة اللوحة البالستيكية الم .٤

 .اللوحة الموجودة بداخل الواجهة األمامية
 .قم بترآيب السناد الحاجز على جانب مشغل القريصات .٥

 

 .م حتى يثبت في موضعه الصحيحقم بترآيب مشغل القريصات بالخانة من األما .٦

 

بتوصيل الكابل المسطح بالمشغل  قم بمحاذاة مجموعة خانة المشغل مع الفتحتين والقضبان على جانبي الهيكل وقم .٧
 .الجديد

  :ما يجب القيام به بعد ذلك

 . المناسبجزءالللتعامل مع اختيار آخر، اذهب الى  •
 ."الكابالت استبدال الغطاء وتوصيل "الآمال عملية الترآيب، اذهب الى •

 ترآيب خصائص األمان

. اختيارات متاحة لقفل األمان جد عدةللحاسب الخاص بك، تو به مرخصاالتصال غير الللمساعدة في منع سرقة األجهزة ومنع 
باالضافة . األقفال المختلفة التي يمكن أن تكون متاحة للحاسب الخاص بك التالية في تعريف وترآيب أنواعجزاء ستساعدك األ

 المفاتيح الذي يقوم باقفال لوحة الفعلية، يمكن منع االستخدام غير المصرح به للحاسب الخاص بك بواسطة اقفال البرامج لالقفال
 .حتى يتم ادخال آلمة سرية صحيحة

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

حماية الحاسب  ،)Kensington Lock الذي يتم االشارة اليه في بعض األحيان بقفل(باستخدام قفل الكابل المتكامل يمكنك، 
بخانة األمان الموجودة بمؤخرة الحاسب  يتم ربط قفل الكابل. بصفة دائمة و منضدة أو أي شيء غير ثابتالخاص بك بمكتب أ
 وهو مثل نوع القفل المستخدم مع بعض. باقفال المفاتيح المستخدمة لفتح غطاء الحاسب يقوم قفل الكابل أيضا. ويتم تشغيله بمفتاح
 اذهب الى موقع .Lenovo  مباشرة منيمكنك طلب آابل حماية أخر. الحاسبات المتنقلة

http://www.lenovo.com/support/  المتاح على شبكة ويب ثم ابحث عن Kensington.  
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 قفل اللوحة

 .رآيب قفل اللوحةتم ت حيث ال يمكن ازالة الغطاء اذا يتم تجهيز الحاسب الخاص بك بحلقة قفل لوحة

 

 حماية آلمة السرية

عند تشغيل . لتحديد آلمة السرية Setup Utility للحاسب الخاص بك، يمكنك استخدام برنامجبه مرخص اللمنع االستخدام غير 
 . لوحة المفاتيح لالستخدام العادياقفال الحاسب الخاص بك سيطلب منك ادخال آلمة السرية اللغاء

  :ما يجب القيام به بعد ذلك

 . المناسبالجزءللتعامل مع اختيار آخر، اذهب الى  •
 ."الكابالت استبدال الغطاء وتوصيل "الآمال عملية الترآيب، اذهب الى •

 تغيير البطارية

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

اذا حدث تلف . بطارية تدوم الى األبد يانة خالل عمرها؛ لكن، ال توجدشحن أو صات ال تتطلب البطارية اجراء أية عمليعادة، 
سيتم عرض رسالة خطأ عند تشغيل ). متضمنة آلمات السرية(والتوصيف  فقد معلومات التاريخ والوقت عندئذ بالبطارية، سيتم

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

 :لتغيير البطارية

 .اآللي قم بايقاف تشغيل الحاسب اآللي ونزع السلك من المخارج الكهربائية ومن الحاسب .١
  ".ازالة الغطاء" ارجع الى .قم بازالة غطاء الحاسب .٢
  ".الوصول الى مكونات لوحة النظام" ارجع الى .قد تحتاج الى الوصول الى مكونات لوحة النظام .٣
  ".لوحة النظام على تعريف األجزاء" ارجع الى .قم بتحديد مكان البطارية .٤
 .البطارية القديمةقم بازالة  .٥

 

 .قم بترآيب البطارية الجديدة .٦

 

  ".الغطاء وتوصيل الكابالت استبدال" ارجع الى .أعد وضع غطاء الحاسب، وقم بتوصيل الكابالت .٧

ويعد ذلك طبيعيا بعد . رسالة خطأ عند تشغيل الحاسب ألول مرة بعد استبدال البطارية، قد يتم عرض  :مالحظة
 .استبدال البطارية

 .بهالمتصلة قم بتشغيل الحاسب وآل األجهزة  .٨
 ".Setup Utility استخدام"ارجع الى . حديد التاريخ والوقت وآلمة السريةتفي  Setup Utility استخدم برنامج .٩

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

مزيد من المعلومات عن آلمات السرية  للحصول على. ال يمكن تذآرها أو تم فقدهاينطبق هذا الجزء على آلمات السرية التي 
 .الموجود على نظام التشغيل ThinkVantage Productivity Center التي ال يمكن تذآرها أو تم فقدها، ارجع لبرنامج 

  :الزالة آلمة سرية تم نسيانها

 .قم بايقاف تشغيل الحاسب وآل األجهزة المتصلة به .١
  ".ازالة الغطاء"ارجع الى . قم بازالة غطاء الحاسب .٢
تعريف األجزاء على "ارجع الى . الموجود على لوحة النظام Clear CMOS/Recovery Jumper حدد مكان  .٣

  ".لوحة النظام
    ٢أطراف التوصيل (الصيانة  لموضع التوصيف أو) ٢ و ١أطراف التوصيل (قم بنقل المقبس من الموضع المعتاد  .٤

  ).٣و
  ".الغطاء وتوصيل الكابالت اعادة وضع"ارجع الى . قم باستبدال غطاء الحاسب وتوصيل سلك 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



 ٣٧

  .٤ الى ٢قم بتكرار الخطوات من  .٧
  ).٢ و١أطراف التوصيل (قم بنقل وصلة التخطي مرة ثانية للموضع القياسي  .٨
 ".الغطاء وتوصيل الكابالت اعادة وضع"ارجع الى . اءقم باستبدال غطاء الحاسب وتوصيل سلك الكهرب .٩

 اعادة وضع الغطاء وتوصيل الكابالت

غطاء الحاسب واعادة توصيل الكابالت،  وضعثم أعد أجزاء تم ازالتها بعد التعامل مع االختيارات، يجب أن تقوم بترآيب أي 
 لالختيار الذي تم ترآيبه، قد تحتاج تأآيد المعلومات المعدلة في برنامج ووفقا. الكهرباءأسالك خطوط التليفون وبما في ذلك 

Setup Utility. 

  :العادة وضع غطاء الحاسب وتوصيل الكابالت للحاسب الخاص بك

أدوات أو مسامير داخل الحاسب  من أن آل المكونات تم اعادة تجميعها بطريقة صحيحة وأنه لم يتم ترك أيتأآد  .١
 .الخاص بك

 .أعد تغيير مكان أي آابالت قد تعوق استبدال غطاء الحاسب اآللي .٢

  هام

بعيدة عن مفصالت  تالكابال احفظ .مع مجموعة خانة المشغل تداخلها الطاقة لتجنب مغذي آل آابالتكان اضبط م
 .وجوانب هيكل الحاسب

على لوحة المشغل أعد توصيل آابالت  القضبان الموجودة على جانبي الهيكل، مع المشغل محاذاة مجموعة خانةيجب  .٣
 .تجاه الجزء الخلفي من الهيكل حتى تتأآد من تثبيتها في مكانهاالمشغل النظام ثم اسحب مجموعة خانة 

 .ازالتهاتم قد آان مية اذا أعد ترآيب الواجهة األما .٤
مع قضبان محاذية الغطاء  ضع غطاء الحاسب اآللي على الهيكل بحيث تصبح أدلة القضبان الموجودة على جانبي .٥

اذا آان للحاسب اآللي الخاص بك مسامير . مكانه هيكل الجهازثم ادفع الغطاء في اتجاه مكان االغالق حتى يثبت في
 .بترآيبها تقوم بحماية الغطاء، قم عندئذ

 

 .قم بترآيب أي أجهزة أمان، مثل قفل الغطاء، وذلك اذا تطلب األمر ذلك .٦
  ".لفية الحاسب على خالموصالت مكان تحديد" ارجع الى .توصيل الكابالت الخارجية وآابالت الكهرباء للحاسبأعد  .٧
 ."Setup Utility استخدام "ارجع الىالمواصفات، لتعديل  .٨
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 استعادة برنامج. الفصل الرابع

مشكلة في برنامج أو الجهاز  عند محاولة استعادة برنامج في حالة حدوث من بينها الختيار التي يمكن اطرقلعديد من ال اوجدت
 .ذي تستخدمهال نوع نظام التشغيل باختالف بعض األساليبتختلف . ق بهلالمتع

يمكنك تحديد الوقت الذي وية آيفلك  يشرحآما أنه : Lenovo في التكيف مع حلول المعالجة التي تتيحها هذا الفصلسيساعدك 
 :استخدام أساليب االستعادة التاليةمن خالله 

  Product Recovery تكوين واستخدام أقراص •
  تنفيذ النسخ االحتياطية وعمليات االستعادة •
  Rescue and Recovery استخدام مساحة عمل •
  تكوين واستخدام وسائط االنقاذ •
  Recovery Repair تكوين واستخدام قريص •
  استرجاع أو ترآيب وحدات تشغيل الجهاز •
  تحديد جهاز انقاذ في تسلسل بدء التشغيل •
 حل مشكالت االسترداد •

المعلومات عن برنامج االنقاذ  المتاح من خالل الحاسب للتعرف على مزيد من Access Help ارجع الى نظام مساعدة
عن آيفية الوصول الى نظام المساعدة المتاح من خالل الحاسب،  لمزيد من المعلومات .Lenovoواالستعادة المتاح بواسطة 

 ."Access Help"ارجع الى 

 Product Recovery تكوين واستخدام أقراص 

 يمكنك تكوين مجموعة من أقراص لها امكانيات التسجيل، DVD أو CD اذا آان الحاسب الخاص بك مجهز بوحدة تشغيل
Product Recovery  استالمه التي آان عليها الحاسب عند الثابت بنفس الحالة  استعادة محتويات القرص امكانية تتيح لك التي

 عند تحويل الحاسب الى منطقة أخرى، أو بيع الحاسب أو اعادة تصنيع Product Recovery وتفيد أقراص. من المصنع
يعد في غاية ، وقائيوآأسلوب  .وضع الحاسب في حالة تشغيل بعد فشل آل طرق المعالجة األخرى آخر الحاسب أو آحل

  .أسرع وقت ممكن في Product Recovery أن تقوم بتكوين مجموعة من أقراصاألهمية 

التشغيل التي باختالف أنظمة  Product Recovery عمليات االستعادة التي يمكنك تنفيذها باستخدام أقراصف تختل  :مالحظة
 Product  امكانية تكوين مجموعة واحدة فقط من أقراص Microsoft Windows ويتيح لك ترخيص. ينهاوتم تك

Recovery بعد االنتهاء من اعدادهمأن تقوم بتخزين األقراص في مكان آمن فيعد من المهم ، ولذلك. 

 :، قم بتنفيذ ما يليProduct Recoveryلتكوين أقراص تشغيل 

ثم  ThinkVantage ثم All Programs ثم Start ، اضغط زر الفأرة عند االختيارWindows نظام تشغيل من .١
  .Create Recovery Media االختيار

  .Create a set of Recovery Discs now ، حدد)Recovery Discs (أقراص االستعادةجزء في  .٢
 .اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة .٣

  :المختلفة  التشغيلأنظمةعلى  Product Recovery شرح آيفية استخدام أقراصبالكشف التالي يقوم 

• Windows XP :استخدم أقراص Product Recovery المصنع األصلية،  الستعادة الحاسب الخاص بك لمحتويات
االنقاذ أو االستعادة األخرى مثل انقاذ الملفات  ، أو قم بتنفيذ عمليات األصليةاستعادة محددات المصنع عملية يذقم بتنف
  .ةفردتالم

• Windows Vista :استخدم أقراص Product Recovery لمحتويات المصنع  الستعادة الحاسب الخاص بك
 .األصلية فقط
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 Rescue and مساحة عمل ، يتم اتاحة اختيار لك لدخولWindows XP على Product Recovery عند استخدام أقراص
Recovery  عند استخدام أقراص .من مجموعة متنوعة من عمليات االستعادة باالضافة الى االختيار Product Recovery 

ل خال من الخاصة بك ويتم ارشادك Product Recovery قراصخال أاد عندئذ منك يطلبس، Windows Vista  على
 .المصنع األصلية فقط العملية الخاصة باستعادة محتويات

 :يلي ، قم بماWindows XP على Product Recovery الستخدام أقراص

القرص  ، سيتم حذف آل الملفات الموجودة حاليا علىProduct Recovery محتويات المصنع من أقراص عند استعادة :انتباه
حفظ واحد أو أآثر من لاالستعادة، سيتم منحك فرصه  عملية تنفيذ أثناء. ة الخاصة بالمصنعالثابت واستبدالهم بالمحتويات األصلي
 .وسط تخزين آخر قبل ازالة أي بيانات على الثابت الخاص بك الملفات الموجودة حاليا على القرص

 .بك الخاصة DVD أو CD في وحدة تشغيلRescue and Recovery  تشغيل أقراص بدءخال قم با .١
 .دء الحاسب الخاص بكأعد ب .٢
  .Rescue and Recovery بعد فترة قصيرة، سيتم فتح مساحة عمل .٣

 وحدة تشغيل( تشغيل الجهاز بدء ال يتم ، فقدRescue and Recovery اذا فشلت عملية فتح مساحة عمل  :مالحظة
CD  أو  DVD( بطريقة صحيحة في تسلسل بدء BIOS لىلمزيد من المعلومات، ارجع ا .الخاص بك 

 ."تسلسل بدء التشغيل تحديد جهاز انقاذ في"

  . عندئذ بادخالها بمجرد طلبهاقم، اذا قمت باعداد آلمة سرية أساسية .٤
  .Restore your System ، اضغطRescue and Recovery في قائمة .٥
 .عند طلب ذلك المناسب Product Recovery قرص ثم أدخل .اتبع التعليمات الموجودة على الشاشة .٦

اعادة ترآيب بعض يكون ضروريا المصنع، فقد  لحالته التي آان عليها عند استالمه من بعد اعادة القرص الثابت  :مالحظة
 ."Rescue and Recovery مساحة عمل استخدام" ارجع الى  لمزيد من التفاصيل،.البرامج أو المشغالت

 :يلي ، قم بماWindows Vista  على Product Recovery الستخدام أقراص

الموجودة حاليا  ، سيتم عندئذ حذف آل الملفاتProduct Recovery من أقراص تشغيلمحتويات المصنع  عند استعادة :انتباه
 .عليها من المصنع على القرص الثابت وسيحل محلها المحتويات األصلية التي تم الحصول

  .DVD أو CD في مشغل  Start Recovery قرصأدخل  .١
 .أعد بدء الحاسب الخاص بك .٢
 .عند طلب ذلك المناسب Product Recovery قرصأدخل . ةاتبع التعليمات الموجودة على الشاش .٣

اعادة ترآيب بعض البرامج  المصنع، فقد تحتاج الى لحالته التي آان عليها عند استالمه من بعد اعادة القرص الثابت  :مالحظة
 ."Rescue and Recovery مساحة عمل استخدام" لمزيد من التفاصيل، ارجع الى .أو المشغالت

 تنفيذ النسخ االحتياطية وعمليات االستعادة

، الثابت الخاص بك بالكامل محتويات القرص من نسخة احتياطية عمل امكانية Rescue and Recovery يتيح لك برنامج
يمكنك االشارة الى ما اذا آان برنامج . والمحددات الشخصية م التشغيل وملفات البيانات وبرامج التطبيقاتنظاويتضمن ذلك 

  :بتخزين النسخ االحتياطية أم ال االنقاذ واالستعادة يقوم

  في المساحة المحمية من القرص الثابت الخاص بك •
  في القرص الثابت الثاني المرآب على الحاسب الخاص بك •
  المتصل USB رص الثابت الخارجيفي الق •
 تفي قرص شبكة االتصاال •
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القابلة للتسجيل مطلوبة لهذا  DVD أو CD تعتبر وحدة تشغيل(القابلة للتسجيل  DVD أو CD  مشغالت في •
 )االختيار

أو  ت بالكاملمحتويات القرص الثاب استعادة، عندئذ، قرص الثابت الخاص بك، يمكنك من البعد االنتهاء من عمل نسخة احتياطية
 .والتطبيقات فقط Windows استعادة ملف محدد فقط أو استعادة نظام تشغيل

  :ما يلي ، قم بتنفيذRescue and Recovery لتكوين نسخة احتياطية باستخدام برنامج

ثم  ThinkVantage اضغط علىثم All Programs  ثم حدد Start  قائمةافتح ، Windows نظام تشغيل من .١
  .Rescue and Recovery سيتم فتح برنامج .Rescue and Recovery االختيار

لتحديد اختيارات  Backup your hard drive  على الرئيسية، اضغط Rescue and Recovery من نافذة .٢
 .عملية النسخة االحتياطية

 .اتبع التعليمات الموجودة على الشاشة .٣

  :ما يلي ، قم بتنفيذRescue and Recovery لتنفيذ عملية استعادة باستخدام برنامج

ثم  ThinkVantage  ثم اضغط على ،All Programs ثم Start  قائمة، افتح Windows نظام تشغيل من .١
  .Rescue and Recovery فتح برنامج عندئذ سيتم .Rescue and Recovery االختيار

 Restore your System from a  شارة على الرئيسية، اضغط  Rescue and Recovery من نافذة .٢
Backup.  

 .اتبع التعليمات الموجودة على الشاشة .٣

تخدام مساحة اس" ارجع الى ،Rescue and Recovery للحصول على معلومات عن تنفيذ عملية االستعادة من مساحة عمل
 ."Rescue and Recovery عمل

 Rescue and Recovery  استخدام مساحة عمل

 على حدى بعيدا الخاصة بك تعمل في منطقة محمية مختفية من القرص الثابت Rescue and Recovery توجد مساحة عمل
يمكنك  .Windows بدء نظام التشغيلمعالجة حتى اذا آان ال يمكن  وهذا يسمح لك بتنفيذ عملية. Windows نظام تشغيلعن 

  :Rescue and Recovery التالية من مساحة عمل تنفيذ عمليات المعالجة

 Rescue and تسمح لك مساحة عمل :انقاذ ملفات من القرص الثابت الخاص بك أو من نسخة احتياطية •
Recovery  أو أي وحدة تشغيل تالتصاالونقلهم الى قرص شبكة ا بايجاد الملفات على القرص الثابت الخاص بك 

متاحا حتى اذا لم تقم بعمل نسخة احتياطية للملفات الخاصة  الحل هذايكون . USB قريصات أو قرص ثابت بوصلة
 Rescue  نسخة يمكنك أيضا انقاذ ملفات مفردة من. عمل تغييرات منذ آخر عملية أخذ نسخة احتياطية بك أو اذا تم

and Recovery  جهاز وجودة على القرص الثابت المحلي الخاص بك أواالحتياطية الم USB  أو قرص شبكة
  .تاالتصاال

ما أن تقوم بعمل نسخة احتياطية  :احتياطية Rescue and Recovery استرداد القرص الصلب من نسخة •
 Rescue بامكانك أداء عمليات االسترداد من مساحة عمل ، حتى يصبحRescue and Recovery باستخدام برنامج

and Recoveryتستطيع بدء نظام تشغيل ، حتى لو لم تكن Windows.  
 Rescue and تسمح لك مساحة عمل :المصنع اعادة القرص الثابت الخاص بك الى المحتويات الواردة من •

Recovery  نفس الحالة األصلية التي واعادتهم الى الكاملة الخاصة بالقرص الثابت الخاص بك باستعادة المحتويات 
لديك  اذا آانت لديك أقسام متعددة على القرص الثابت الخاص بك، فسيكون.  من المصنعمورودها عليها عندوا آان

أن مساحة بما و. األخرى آما هي ترك األقساميتم و :C القرصعلى اختيار باعادة المحتويات الواردة من المصنع 
، يمكنك استعادة محتويات جهة Windows غيلتش نظامعلى حدى بعيدا عن تعمل  Rescue and Recovery عمل

 .Windows تشغيل التصنيع حتى وان لم تتمكن من بدء نظام

الثابت الى  أو باعادة القرص Rescue and Recovery القرص الثابت من النسخة االحتياطية من اذا قمت باستعادة :انتباه
. أثناء عملية االستعادة )C عادة ما يكون(األولي  لقرص الثابتمحتويات جهة التصنيع، فسيتم حذف آل الملفات الموجودة على ا
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 ، يمكنك استخدام خاصيةWindows اذا لم تتمكن من بدء نظام تشغيل. الملفات المهمة عمل نسخ من ان أمكن،يمكنك، و
Rescue Files  في مساحة عمل Rescue and Recovery ط تخزين بك الى أوسا لنسخ الملفات من القرص الثابت الخاص

 .أخرى

  :، قم بتنفيذ ما يليRescue and Recovery لبدء مساحة عمل

 .قم بايقاف تشغيل الحاسب الخاص بك .١
 .أعد بدء الحاسب الخاص بك .٢
  .F11 مفتاحاضغط مع التكرار ثم أترك  .٣
  .F11 مفتاح عن الضغط على عندئذ عند سماعك صوت صفير أو مشاهدتك لشاشة الدخول في النظام، توقف .٤
سيتم  .الخاصة بك عند طلب ذلك ، أدخل آلمة السريةRescue and Recoveryـ آان قد تم تحديد آلمة سرية لاذا .٥

  .بعد فترة قصيرة Rescue and Recovery فتح مساحة عمل

 ."حل مشكالت االسترداد" ارجع الى ،Rescue and Recovery اذا لم يتم فتح مساحة عمل :مالحظة

  :قم بتنفيذ واحد مما يلي. ٦

o على النقاذ ملفات من القرص الثابت الخاص بك أو من النسخة االحتياطية، اضغط Rescue Files ؛ ثم
 .اتبع التعليمات الموضحة على الشاشة

o  الخاص بك من النسخة االحتياطية الىالستعادة القرص الثابت Rescue and Recovery  أو الستعادة
؛ Restore your system القرص الثابت الخاص بك الى المحتويات الواردة من جهة التصنيع، اضغط

 .ثم اتبع التعليمات الموضحة على الشاشة
o للتعرف على مزيد من المعلومات عن خصائص مساحة عمل Rescue and Recoveryعلى  ، اضغط

Help. 

 :مالحظات

ترآيب بعض البرامج أو  اعادة ضرورة بعد اعادة القرص الثابت الى المحتويات األصلية للمصنع، فقد تحتاج الى .١
  ".استرجاع أو ترآيب وحدات تشغيل الجهاز "ارجع الى. المشغالت لبعض األجهزة

اذا آنت تريد استعادة أو  . مسبقاعليها  Microsoft Works أو Microsoft Office رآيب، تبعض الحاسباتيتم، ل .٢
 Microsoft Office يجب أن تقوم باستخدام ،Microsoft Works أو Microsoft Office اعادة ترآيب تطبيقات

CD  أو  Microsoft Works CD. يتم تزويد هذه األقراص مع الحاسبات التي يتم ترآيب Microsoft Office 
  .مسبقا عليها Microsoft Works أو

 تكوين واستخدام وسائط االنقاذ 

الفشل التي تمنعك من  االسترجاع من حاالت، امكانية USB مثل قرص مدمج أو مشغل قرص ثابت، وسائط االنقاذتتبح لك 
  .الخاص بك على القرص الثابت Rescue and Recovery لوصول الى مساحة عملا

 يمكن بدء قرص. نظام التشغيل المستخدم وسط االنقاذ باختالف عمليات االستعادة التي يمكنك تنفيذها باستخدامتختلف   :مالحظة
-PC  امج التشخيصيالبرنيتضمن أيضا وسط االنقاذ . DVD أو CD من أي نوع من وحدات تشغيلاالنقاذ 

Doctorيتيح لك تشغيل التشخيصات من وسط االنقاذ ، الذي. 

 :لتكوين وسط االنقاذ، قم بما يلي

، ThinkVantage اضغط علىثم  All Programs  وحدد Windows على نظام تشغيل من Start قائمةافتح  .١
  .Create Recovery Media  ثم

أو وحدة  CD باستخدام انقاذ يمكنك تكوين وسط. تكوينه نقاذ المطلوب، حدد نوع وسط االوسائط االنقاذ في مساحة .٢
 .وحدة التشغيل القرص الثابت الثانية الثابتة أو USB تشغيل
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  .OK  اضغط .٣
 .اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة .٤

 :التشغيل المختلفة وسط االنقاذ على أنظمة آيفية استخدام الكشف التالييوضح 

• Windows XP :التي آان عليها وقت وروده من محتوياتلالعادة الحاسب الخاص بك ل االنقاذ دم وسطاستخ 
االستعادة األخرى مثل انقاذ  قم بتنفيذ عمليات االنقاذ أو المحتويات األصلية أو استعادة عملية المصنع، قم بتنفيذ

 .فردةتالملفات الم
• Windows Vista :عادة محتويات المصنع تالقدرة على اس ستعادة فيما عدالتنفيذ آل عمليات اال االنقاذ استخدم وسط

 .األصلية

 :الستخدام وسط االنقاذ، قم بما يلي

بدء الحاسب اآللي مرة  ثم أعد قرص االنقاذأدخل ، DVD أو CD  االنقاذ الخاص بك موجود على اذا آان وسط •
 .أخرى

أحد  ببك الثابت الخاص USB ل قرصيصوتالثابت، قم ب USB لى قرصموجود عالخاص بك  االنقاذ اذا آان وسط •
 .على الحاسب الخاص بك، ثم أعد تشغيل الحاسب الخاص بك USB موصالت

 .وحدة التشغيل هذه اذا آنت تستخدم وحدة تشغيل ثابتة داخلية ثانية، قم بتحديد تسلسل البدء ليبدأ من •

مساعدة عن آل من الخصائص من خالل  تاحةيتم ا .Rescue and Recovery عند بدء وسط االنقاذ، سيتم فتح مساحة عمل
تحديد جهاز االنقاذ  ذلك نتيجة عدم بدء وسط االنقاذ، فقد يكون اذا فشلت عملية .Rescue and Recovery مساحة العمل
لمزيد من . الخاص بك BIOS بطريقة صحيحة في تسلسل بدء )USB أو جهاز DVD أو CD وحدة تشغيل(الخاص بك 
 ."التشغيل تحديد جهاز انقاذ في تسلسل بدء "ىارجع ال المعلومات،

 Recovery Repair  تكوين واستخدام قريص

 ، يمكنك استخدام قريصWindows  تشغيلأو بيئة Rescue and Recovery اذا لم تتمكن من الوصول الى مساحة عمل
Recovery Repair  الصالح مساحة عمل Rescue and Recovery أو اصالح ملف يلزم الدخال بيئة تشغيل 

Windows .من الهام تكوين قريص Recovery Repair منآقت ممكن ثم االحتفاظ به في مكان في أقرب و. 

 :ا يلي، قم بتنفيذ مRecovery Repair لتكوين قريص 

 .بدء الحاسب الخاص بك ونظام التشغيل .١
  :باستخدام برنامج تصفح االنترنت، يمكنك الذهاب الى عنوان االنترنت التالي .٢

http://www.lenovo.com/think/support/site.wss/document.do?lndocid=MIGR-54483 

على القريص وسوف يتم تنسيق  سيتم محو أي معلومات أو بيانات موجودة. A قريص في مشغل قريصاتأدخل  .٣
 .القريص بالطريقة المالئمة

 .سيتم تكوين القريص. اسم الملف المناسبند اضغط مرتين باستخدام الفأرة ع .٤
 .Recovery Repair قم بازالة القريص وتسميته قريص .٥

 :، قم بتنفيذ ما يليRecovery Repairام قريص 

 . اآلليقم باغالق نظام التشغيل وايقاف الحاسب .١
  .A في وحدة تشغيل القريصات Recovery Repair ع قريصض .٢
 .قم بتشغيل الحاسب واتبع التعليمات الموجودة على الشاشة .٣



 ٤٣

 Rescue and Recovery عمل ل الى مساحةوستتمكن من الوص أي أخطاء، اذا انتهت عملية االصالح بدون  :مالحظة
عند سماعك صوت صفير أو . الحاسب الخاص بك بدءأثناء قيامك باعادة  F11 ترك مفتاح ثم بتكرار الضغط على

 تمكن آذلك من الوصول الى بيئة تشغيلتس .F11 الضغط على مشاهدتك لشاشة الدخول في النظام، توقف عن
Windows  االصالح بعد انتهاء عملية. 

قد تكون لديك مشكلة في القسم االصالح، ف أنه ال يمكن اتمام عمليةشير الى اذا تم عرض رسالة خطأ أثناء عملية االصالح ت 
 ل الى مساحة عملوصلواستخدام وسط االنقاذ ل عندئذ يمكنك .Rescue and Recovery الذي يحتوي على مساحة عمل

Rescue and Recovery .تكوين واستخدام  "للحصول على معلومات عن آيفية تكوين واستخدام وسط االسترجاع، ارجع الى
 ."وسائط االنقاذ

 استعادة أو ترآيب مشغالت الجهاز

. الخاص بك على الحاسب الخاص بك لكي تتمكن من استعادة أو ترآيب برامج مشغالت األجهزة، يجب ترآيب نظام التشغيل
 .والبرامج للجهاز خاص بالمطبوعات الفنيةتأآد من توافر القريص ال

عادة ما تكون (للحاسب اآللي  على القرص الثابت في المصنع التي تم ترآيبها وحدات تشغيل األجهزة الخاصة باألجهزةتوجد 
األجهزة األخرى على وسط التخزين الخاص بالبرامج  وتوجد مشغالت .SWTOOLS\drivers في حافظة )C وحدة التشغيل

 .ىحد األجهزة آل علىقة مع المرف

 من خالل شبكة /http://www.lenovo.com/support تكون أحدث المشغالت التي تم ترآيبها من المصنع متاحة على موقع
 .االنترنت

 :يلي العادة ترآيب وحدة تشغيل خاصة بجهاز تم ترآيبه بواسطة المصنع، قم بما

 .قم ببدء الحاسب الخاص بك ونظام التشغيل .١
 .الثابت الخاص بك لعرض تسلسل األدلة على القرص My Computer أو Windows Explorer  استخداميمكنك .٢
  .C:\SWTOOLS قم بفتح الدليل .٣
لألجهزة  وفقايتم تسميتها عدة حافظات فرعية  DRIVERS داخل حافظةيوجد ب. DRIVERS قم بفتح حافظة .٤

  ). VIDEO أو AUDIOيل المثال، على سب(على الحاسب الخاص بك  التي تم ترآيبها المتعددة
 .قم بفتح الحافظة الفرعية المناسبة .٥
  :أحد األساليب التالية العادة ترآيب وحدة تشغيل الجهازاتبع  .٦

o في الدليل الفرعي للجهاز، ابحث عن الملف README.TXT له الالحقةأو أي ملف آخر .TXT  . قد
النص على  يحتوي ملف. WIN98.TXT لمثاليتم تسمية هذا الملف باسم نظام التشغيل، على سبيل ا
 .معلومات عن آيفية اعادة ترآيب وحدة تشغيل الجهاز

o  الالحقة له حتوي على ملفتاذا آانت الحافظة الفرعية للجهاز.INFبرنامج ، يمكنك استخدام  Add New 
Hardware ) الموجود في Windows Control Panel( يمكن  ال .تشغيل الجهاز العادة ترآيب وحدة
، عند Add New Hardware في برنامج .باستخدام هذا البرنامج آل مشغالت األجهزةاعادة ترآيب 

 م حدد ملف وحدة تشغيلث. Browseو Have Disk  على طلب مشغل الجهاز الذي تريد ترآيبه، اضغط
 .الجهاز المناسب من الحافظة الفرعية لألجهزة

o ملففي الحافظة الفرعية لألجهزة، ابحث عن ال SETUP.EXE. عند اضغط مرتين  SETUP.EXE 
 .الشاشة اتبع التعليمات الموضحة علىثم 

 تحديد جهاز انقاذ في تسلسل بدء التشغيل 

أو أي جهاز خارجي،  USB   أو وحدة تشغيل قرص ثابتDVD  أوCD من Rescue and Recovery قبل بدء برنامج
 .Setup Utility يجب أن تقوم أوال بتغيير تسلسل البدء في

 :لمشاهدة أو تغيير تسلسل بدء التشغيل، قم بما يلي



 ٤٤

 .أثناء بدء تشغيل الحاسب F1 ترك مفتاح ثم والحاسب مغلق، آرر الضغط على .١
  .F1 ترك مفتاحأسلسلة من الصفارات،  سماع أو عند شاشة البدء ظهور عند .٢
 .لية الخاصة بكآلمة السرية الحاأدخل اذا ظهرت رسالة حث لمطالبتك بكلمة السرية،  .٣
  .Startup الرئيسية، استخدم مفتاح السهم األيمن لتحديد Setup Utility من قائمة .٤
 .التي تفي باحتياجاتكبالطريقة قم بترتيب تسلسل بدء التشغيل  .٥
  .Setup Utility مرتين للذهاب الى قائمة الخروج Esc اضغط على .٦
  .Enter ، ثم اضغطSave and exit the Setup Utility استخدم مفتاح السهم ألسفل لتحديد .٧
  .Enter على ، اضغطSetup Confirmation عندما تظهر نافذة .٨
 .سيتم اعادة بدء تشغيل الحاسب .٩

الحاسب اآللي وذلك قبل توصيل الجهاز  اذا آنت تستخدم أي جهاز خارجي، يجب أن تقوم أوال بايقاف تشغيل  :مالحظة
 .الخارجي

 ".Setup Utilityاستخدام "، ارجع الى Setup Utilityلمزيد من المعلومات عن 

 حل مشكالت االسترداد

  :يمكنك ،Windows ة تشغيلأو بيئ Rescue and Recovery مساحة عمل االتصال باذا لم تتمكن من

 Rescue and عمل لبدء مساحة )USB أو قرص ثابت DVD أو CDسواء آان ( استخدام وسط االنقاذ الخاص بك •
Recovery . للتعرف على التفاصيل" االنقاذ  وسائطتكوين واستخدام"ارجع الى. 

اصالح ملف  أو Rescue and Recovery الصالح مساحة عمل Recovery Repair يمكنك استخدام قريص •
 Recovery واستخدام قريص تكوين"ارجع الى . Windows تشغيل مطلوب استخدامه للدخول في وسط يلزم

Repair "للتعرف على التفاصيل. 
 التي الى المحتويات األصلية اذا آنت تريد اعادة القرص الثابت Product Recovery استخدم مجموعة من اقراص •

 ."Product Recovery واستخدام أقراص تكوين "ارجع الى. جهة التصنيعآان عليها عند وروده من 

 Product Recovery أقراص ووسط االنقاذ ومجموعة من Recovery Repair تكوين مجموعة من أقراصيعد ضروريا 
 .احتياطيان وحفظها في مكان آمبأسرع ما يمكن 

خالل وسط االنقاذ أو مجموعة  منWindows وسط تشغيل ل الى مساحة عمل االنقاذ واالستعادة أو واذا آان ال يمكنك الوص
 أو وحدة تشغيل CD  جهاز انقاذ أو وحدة تشغيل أقراص مدمجة ال يكون لديك ، فقدProduct Recovery CDs من أقراص

DVD  أو وحدة تشغيل قرص ثابت USB جهاز يتم بدئه في تسلسل بدءا باعتبارها م تعريفهت BIOS.  ،لمزيد من المعلومات
 ."تحديد جهاز انقاذ في تسلسل بدء التشغيل "ارجع الى
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 Setup Utility  استخدام. الفصل الخامس

بالحاسب الخاص ) ومحوها الكترونيا ذاآرة للقراءة فقط يمكن برمجتها( EEPROM في Setup Utility يتم تخزين برنامج
وتغيير محددات توصيف الحاسب، بصرف النظر عن نظام التشغيل الذي  لمشاهدة Setup Utility يتم استخدام برنامج. بك
 .Setup Utility يمكن أن تقوم محددات نظام التشغيل باستبدال أية محددات مشابهة في برنامج لكن،. م باستخدامهتقو

 Setup Utility  بدء برنامج

 :، قم بما يليSetup Utilityلبدء برنامج 

ايقاف تشغيل التشغيل و عند بدء هذا االجراء، قم باغالق نظام الحاسب الخاص بك قد تم بالفعل تشغيل اذا آان .١
 .الحاسب

 .مكررة أثناء تشغيل الحاسب الخاص بكصورة ترآه بمع F1 اضغط على  .٢

 :مالحظات

باستخدام هذه الطريقة،  Setup Utility ولم يتم عرض برنامج USB اذا آنت تقوم باستخدام لوحة المفاتيح . ت
 الضغط عليه عند االستمرار في وذلك خالف طريقة F1 آرر الضغط على ورفع اصبعك من على المفتاح

  .تشغيل الحاسب
 Setup Utility برنامج اذا تم تحديد آلمة سرية المستخدم أو آلمة سرية موجه النظام، لن يتم عرض قائمة . ث

للحصول على مزيد من  استخدام آلمات السرية ارجع الى. حتى تقوم بادخال آلمة السرية الخاصة بك
  .المعلومات

أجهزة جديدة في الحاسب  ازالة أجهزة أو ترآيب POST بصورة آلية عندما يكتشف Setup Utility قد يتم بدء
أجهزة جديدة في  لة أجهزة أو ترآيبازا POST بصورة آلية عندما يكتشف Setup Utility قد يتم بدء .الخاص بك

 .الحاسب الخاص بك

 مشاهدة وتغيير المحددات

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

يح التي يتم استخدامها سيتم عرض المفات. المفاتيح ، يجب أن تقوم باستخدام لوحةSetup Utility عند التعامل مع قائمة برنامج
 .شاشة لتنفيذ المهام المختلفة أسفل آل

 استخدام آلمات السرية

لبيانات  الوصول لمرخص لهم من الغير ، يمكنك تحديد آلمات سرية لمنع األشخاصSetup Utility من خالل استخدام برنامج
  :السرية التالية يتم اتاحة أنواع آلمات. والحاسب الخاص بك

  المستخدمآلمة سرية  •
 آلمة سرية موجه النظام •

 .التالية األجزاء آلمات سرية، قم بقراءة لكن، اذا قمت بتحديد أية. ال يجب تحديد أية آلمات سرية الستخدام الحاسب الخاص بك
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 االعتبارات الخاصة بكلمة السرية

ألسباب تتعلق باألمان، . ورموز )٩-٠و a-z( صل الى اثنى عشر حرفا بحد أقصىتقد تتكون آلمة السرية من مجموعة حروف 
يمكن اتباع القواعد التالية لتكوين آلمات سرية ال . حلها بسهولة استخدام آلمة سرية مرآبة بحيث ال يمكنمفضل يكون من ال
  :يسهل حلها

  أن تحتوي على ثمانية حروف على األقل •
  أن تحتوي على حرف أبجدي واحد وحرف رقمي واحد ورمز واحد على األقل •
  [] ' ; ` / . , :أن تحتوي على أحد الرموز التالية على األقل •
  يمكنك أيضا استخدام المسافة •
  ومشغل القرص الثابت بحالة الحروف Setup Utility ال تلتزم آلمات سرية برنامج •
  يجب أال تكون عبارة عن اسم المستخدم •
  أن ال تكون عبارة عن آلمة معتادة أو اسم معتاد •
  مختلفة تماما عن آلمة السرية السابقةيجب أن تكون •

 آلمة سرية المستخدم

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

 امآلمة سرية موجه النظ

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 االحتفاظ بالمحددات الخاصة بعدة حاسبات، يجب أن

 ل لبرنامجوبمحاولة الوص فيها تقوم ة في آل مرةبتحديد آلمة سرية موجه النظام، سيتم عرض مجال آلمة السري قيامك بعد
Setup Utility. 

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

 تحديد وتغيير وحذف آلمة السرية

 :تغيير أو حذف آلمة السرية، قم بما يليلتحديد أو 

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

  ").Setup Utilityاستخدام "ارجع الى ( Setup Utility بدء برنامج .١
 .السرية ، حددSetup Utilityمن قائمة برنامج  .٢
 .بالجانب األيمن من الشاشة  قم بقراءة المعلومات المعروضة.تحديد آلمات السرية اختر .٣

 Security Profile by Device  استخدام

 :تاليةالى األجهزة ال التاحة أو الغاء اتاحة خاصية وصول المستخدم Security Profile by Device يتم استخدام

 



 ٤٨

اتاحة آل األجهزة المتصلة بوحدة  سيتم الغاء، هذه الخاصيةل Disable القيمة عند تحديد IDE  وحدة تحكم
ولن يتم عرضها في ) المدمج مثل مشغالت القرص الثابت أو مشغل القرص( IDE تحكم

 .النظاممواصفات 
Diskette Drive Access القيمة عند تحديد Disable األقراص ل الى مشغلون يمكن الوصهذه الخاصية، لل. 

Diskette Write Protect القيمة عند تحديد Enable األقراص على أنها محمية  هذه الخاصية، سيتم التعامل مع آلل
 .عليه يمكنك القراءة من القريص، لكن ال يمكنك الكتابة. ضد الكتابة

  ").Setup Utilityبدء برنامج "ارجع الى ( Setup Utility ابدأ برنامج .١
 .السرية ، حددSetup Utilityمن قائمة برنامج  .٢
  .Security Profile by Deviceحدد  .٣
  .Enterحدد األجهزة والمحددات المطلوبة ثم اضغط  .٤
 Save and exit the Setup أو Save Settings ثم Exit وحدد Setup Utility ارجع الى قائمة برنامج .٥

Utility. 

 .Exit the Setup Utility without savingاذا لم تريد حفظ المحددات، حدد  :مالحظة

 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 أي من االجراءات التاليةتبع هو متوقع، ا

 تحديد جهاز بدء تشغيل مؤقت

  .هذا االجراء لبدء التشغيل من أي جهاز تحميل أوليتبع ا

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

 .قم بايقاف تشغيل الحاسب الخاص بك .١
  .F12بترك المفتاح  ، قمStartup Device Menu عند ظهور. ثم قم بتشغيل الحاسب F12 اضغط على المفتاح .٢

باستخدام هذه  Startup Device Menu ولم يتم عرض USB اذا آنت تقوم باستخدام لوحة المفاتيح  :مالحظة
وذلك خالف طريقة االستمرار في  F12 الطريقة، آرر الضغط على ورفع اصبعك من على المفتاح

 .الضغط عليه عند تشغيل الحاسب

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

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

 تغيير تسلسل جهاز بدء التشغيل

 :يلي لمشاهدة أو تغيير تسلسل جهاز بدء التشغيل الذي تم توصيفه بصفة دائمة، قم بما

 ").Setup Utility بدء برنامج "ارجع الى( Setup Utility بدء برنامج .١
  .Startup حدد .٢
 .األيمن من الشاشة ارجع الى المعلومات المعروضة بالجانب .Startup Sequence حدد .٣
 Error Startup وAutomatic Startup Sequence و Primary Startup Sequence حدد أجهزة .٤

Sequence.  
 .Save and exit the Setup Utility أو Save Settings ثم Setup Utility من قائمة Exit حدد .٥
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 في قائمة Load Default Settings اذا آان قد تم تغيير هذه المحددات وآنت تريد العودة الى المحددات المفترضة، حدد
Exit. 

 المحددات المتقدمة

تعمل هذه  .HyperThreading الغاء اتاحة/تاحة، تتضمن المحددات المتقدمة محددات ال اآلليفي بعض طرازات الحاسب
 سيتم اتاحة المحددات المفترضة الى. فقط Microsoft Windows XP مثل HyperThreading الخاصية مع أنظمة تشغيل

HyperThreading .بتحديد لكن، اذا قمت Set Defaults وآنت تستخدم نظام تشغيل خالف Windows XP ،قد ينخفضف 
ما لم تكن HyperThreading  لـDisabled دائما بتحديد القيمة لذلك، يجب أن تقوم. اء الحاسب الخاص بكأدعندئذ مستوى 

 .HyperThreading لـمن دعم نظام التشغيل الخاص بكا متأآد

 Setup Utility  الخروج من برنامج

قد يتطلب األمر ( Setup Utility امجللعودة الى قائمة برن Esc على عند االنتهاء من مشاهدة أو تغيير المحددات، اضغط
 Save and exit the أو Save Settings الجديدة، حدد اذا أردت حفظ المحددات). عدة مرات Esc الضغط علىضرورة 

Setup Utility .خالف ذلك، لن يتم حفظ التغييرات الخاصة بك. 
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 تعديل برامج النظام. الفصل السادس

 في تعديل نجاحالوآيفية االسترجاع عند عدم  POST/BIOS تعديلطرق لى معلومات عن يحتوي هذا الفصل ع
POST/BIOS. 

 استخدام برامج النظام

االختبار الذاتي  خاصية تتضمن فهي. الحاسب الخاص بك على برامج النظام هي المستوى األساسي للبرامج التي تم تحميلهاتعد 
 عبارة عن POSTيعد . Setup Utility وبرنامج (BIOS) المخرجات/للمدخالتوآود النظام األساسي  (POST) للتشغيل

هو مستوى  BIOS ويعد . تنفيذها عند تشغيل الحاسب الخاص بك في آل مرة مجموعة من االختبارات واالجراءات التي يتم
عليها أجهزة  كن أن تتعرفبترجمة التعليمات من مستويات البرامج األخرى الى اشارات الكترونية يم البرامج التي تقوم

 .عداد الحاسب الخاص بكالمواصفات واللمشاهدة وتغيير  Setup Utility يمكنك استخدام برنامج. الحاسب

 برمجتها ومحوها الكترونيا تحتوي لوحة نظام الحاسب الخاص بك على وحدة برامج تسمى ذاآرة للقراءة فقط يمكن
)EEPROM يمكنك أيضا تعديل). غير المتالشية، التي يشار اليها آذلك بالذاآرة POST و BIOSوبرنامج Setup Utility 

 الحاسب باستخدام قريص التعديل أو من خالل تشغيل برنامج تعديل خاص من نظام التشغيل بسهولة من خالل بدء تشغيل
 .الخاص بك

 ديالت، فانها تكون متاحةالتع عند اصدار .POST/BIOS باجراء بعض التغييرات والتحسينات على Lenovo قد تقوم
ستكون . http://www.lenovo.com: التالي Lenovo لفات يمكن تحميلها من شبكة االنترنت من موقع شرآةباعتبارها م
 بالنسبة. ات التعديلالذي يتم تضمينه مع ملف txt. متاحة في ملف POST/BIOS استخدام تعديالت التي توضح طرق التعليمات

أو برنامج تعديل يمكن تشغيله من ) تحديث( النظام-برامج-لمعظم الطرازات، يمكنك تحميل برنامج التعديل لتكوين قريص تعديل
 .نظام التشغيل

من البرنامج  )iso. أيضا نسخة سمىيي ذوال(ذاتيا  الذي يقوم ببدء العمل مدمجالقرص  من اليمكنك تحميل نسخة  :مالحظة
 .األنظمة بدون مشغل للقريصات وذلك لدعم http://www.lenovo.com التشخيصي من الموقع

 من قريص BIOS )تحديث(تعديل  

 :من قريص، قم بما يلي BIOS )تحديث(لتعديل 

 الموقع في النظام تتوافر تعديالت برامج. برامج النظام في مشغل القريصات) تحديث(أدخل قريص تعديل  .١
http://www.lenovo.com/support  على شبكة االنترنت. 

. تشغيله ثم تشغيله مرة أخرى اذا آان الحاسب محل تشغيل بالفعل، يجب أن تقوم بايقاف. ايقاف تشغيل الحاسبقم ب .٢
  .ستبدأ عملية التعديل

 .اتبع التعليمات الموجودة على الشاشة التمام عملية التعديل .٣
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 التشخيص وعالج أوجه الخلل .الفصل السابع

 وصف مشكلة الحاسب الخاص بك اذا لم يرد. يصف هذا الفصل بعض البرامج األساسية الخاصة بتشخيص وعالج األخطاء
لمزيد من المعلومات عن مصادر معلومات  "المعلومات والمساعدة والخدمة لحصول علىا " هنا، ارجع الىالتي تواجهك
 .األخطاء تصحيح

 تصحيح األخطاء األساسية

 .الجدول التالي يقدم معلومات لمساعدتك في عالج مشكلة الحاسب الخاص بك

 التصرف العرض
ال يبدأ الحاسب في العمل عندما 

 .التشغيلتضغط زر 
 : تحقق من أن

 .كهرباء يعملالمنفذ من أن الحاسب وبخلفية متصل الكهرباء مقبس سلك  •
اذا آان بحاسبك محول طاقة ثانوي في خلفية الحاسب، تحقق من أنه في وضع  •

 .التشغيل
 .مؤشر الكهرباء في مقدمة الحاسب يعمل •
 .بصورة صحيحة لبلدك جهد التيارتحديد  •

 ارجع الى معلومات الضمان. اسباذا لم تتمكن من حل المشكلة، فعليك بصيانة الح
 والسالمة المضمنة مع الحاسب الخاص بك لالطالع على آشف بأرقام هواتف الخدمة

 .والدعم
 :تحقق من أن .خاليةالشاشة 

 .الحاسبخلفية الشاشة وبخلفية آابل الشاشة متصل باحكام  •
 .كهرباء يعملالمنفذ من أن الشاشة متصل بالشاشة وآهرباء مقبس سلك  •
 شة في وضع التشغيل وقد تم ضبط مفاتيح التحكم بدرجات االضاءة والتباينالشا •

 .بطريقة صحيحة
 .آابل اشارة الشاشة متصل باحكام بالشاشة وبموصل الشاشة في الحاسب •

الخاصة بك  اذا آان بحاسبك موصالن للشاشة، عليك بالتحقق من أن الشاشة :مالحظة
 تياري وليس الموصل الموجود فياالخ AGP متصلة بالموصل الموجود في موصل

الحاسب اآللي الخاص  توصيل لمزيد من المعلومات،. الجزء الخلفي من لوحة النظام
 .بك

  الى معلومات الضمانارجع. اذا لم تتمكن من حل المشكلة، فعليك بصيانة الحاسب
 والسالمة المضمنة مع الحاسب الخاص بك لالطالع على آشف بأرقام هواتف الخدمة

 .والدعم
الحاسب ال. لوحة المفاتيح ال تعمل
 .يستجيب للوحة المفاتيح

 :تحقق من أن

 .الحاسب في وضع التشغيل •
 لتباينالشاشة في وضع التشغيل وقد تم ضبط مفاتيح التحكم بدرجات االضاءة وا •

 .بطريقة صحيحة
 .لوحة المفاتيح متصلة باحكام بموصل لوحة المفاتيح في الحاسب •
 .عدم وجود أية مفاتيح معلقة •

 ارجع الى معلومات الضمان. اذا لم تتمكن من حل المشكلة، فعليك بصيانة الحاسب
 والسالمة المضمنة مع الحاسب الخاص بك لالطالع على آشف بأرقام هواتف الخدمة
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 التصرف العرض
 .موالدع

المطورة  USB لوحة مفاتيح
 .األداء ال تعمل

 :تحقق من أن

 .الحاسب في وضع التشغيل •
الموجود على الجزء األمامي أو الخلفي USB أن لوحة المفاتيح متصلة بموصل •

 .الحاسب اآللي من
 .عدم وجود أية مفاتيح معلقة •

 ت الضمانارجع الى معلوما. اذا لم تتمكن من حل المشكلة، فعليك بصيانة الحاسب
 والسالمة المضمنة مع الحاسب الخاص بك لالطالع على آشف بأرقام هواتف الخدمة

 .والدعم
ال يقوم الحاسب . الفأرة ال تعمل

 .اآللي باالستجابة للفأرة
 :تحقق من أن

 .الحاسب في وضع التشغيل •
 .الفأرة متصلة باحكام بموصل الفأرة في الحاسب •
 .المعلومات لمزيد من "تنظيف الفأرة "ارجع الى. الفأرة نظيفة •

 ارجع الى معلومات الضمان. اذا لم تتمكن من حل المشكلة، فعليك بصيانة الحاسب
 واتف الخدمةوالسالمة المضمنة مع الحاسب الخاص بك لالطالع على آشف بأرقام ه

 .والدعم
 :تحقق من أن .نظام التشغيل ال يبدأ

 .ال يوجد قريص في مشغل القريصات •

 عادة، يكون. تسلسل بدء التشغيل يشمل وحدة التشغيل الموجود بها نظام التشغيل •
 لمزيد من المعلومات، ارجع الى. نظام التشغيل موجودا على القرص الصلب

 ."تحديد جهاز بدء التشغيل"

 ارجع الى معلومات الضمان. اذا لم تتمكن من حل المشكلة، فعليك بصيانة الحاسب
 والسالمة المضمنة مع الحاسب الخاص بك لالطالع على آشف بأرقام هواتف الخدمة

 .والدعم
 شارة صوتية ايصدر الحاسب

مرات متعددة قبل بدء نظام 
 .التشغيل

 .مفاتيح ملتصقةتحقق من عدم وجود أي 

 ارجع الى معلومات الضمان. اذا لم تتمكن من حل المشكلة، فعليك بصيانة الحاسب
 والسالمة المضمنة مع الحاسب الخاص بك لالطالع على آشف بأرقام هواتف الخدمة

 .والدعم

 البرامج التشخيصية

واالبالغ عن المحددات التي يتم التحكم فيها  لحاسب اآللي الخاص بك مكونات البرامج التشخيصية في اختباريتم استخدام ا
الحاسب  يتم ترآيبهما مسبقا على يوجد برنامجان تشخيصيان. عطال باألجهزة التي يمكن أن تسبب وبواسطة نظام التشغيل

  :تشخيص المشكالت الخاص بك لمساعدتك في

• PC-Doctor for Windows) يستخدم عند تشخيص المشكالت اثناء تشغيل نظام تشغيل Windows(  
• PC-Doctor  لـبالنسبة  DOSأو PC-Doctor لـبالنسبة Windows PEالجهاز الخاص بك والموديل  ، طبقا لنوع

 )بدءال الخاص بك Windows  رفض نظام تشغيلدالمستخدم عن(
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 :مالحظات

 من PC-Doctor for DOSو PC-Doctor for Windows مج التشخيصيةيمكنك تحميل أحدث نسخة من البرا .١
http://www.lenovo.com/support/ .أدخل نوع اآللة الخاص بك في المجال Use Quick Path  ثم اضغط

 .الخاص بك الخاصة بالحاسب اآلليللبحث عن الملفات التي يمكن تحميلها و Go زر الفأرة عند االختيار
وطبقا للجهاز الخاص  PC-Doctor for Windows اذا تعذر عليك عزل وحل المشكلة بنفسك بعدما تقوم بتشغيل .٢

قم بحفظ وطباعة ملفات السجالت  ،PC-Doctor for Windows PE أو PC-Doctor for DOSبك والموديل، 
ستحتاج الى ملفات السجل عندما تتحدث الى أحد ممثلي الدعم الفني . يينالتي تم تكوينها بواسطة البرنامجين التشخيص

 يتم حفظه بصورة آلية في PC-Doctor for Windows السجل الذي يتم تكوينه بواسطة ملف. (Lenovo لشرآة
C:\PCDR\DETAILED.TXT.( 

PC-Doctor for Windows 

 برنامج يتيح لك .Windows خالل نظام تشغيل من لبرنامج تشخيصي يعم عبارة عن PC-Doctor for Windowsيعد 
PC-Doctor for Windows والوصول الى  مشكالت الحاسب،التي تتعلق بمشاهدة األعراض والحلول  امكانية التشخيصي

 .ومراجعة معلومات النظام وتعديل وحدات تشغيل النظام، Lenovo مرآز تصحيح األخطاء التابع لشرآة

، ثم قم All Programs بتحديد ، وقمWindows من نظام تشغيل Start  ، افتح قائمةPC-Doctor for Windows لتشغيل
الموجودة على  تبع التعليماتا. PC-Doctor for Windows على ، واضغطPC-Doctor for Windows بتحديد
 .PC-Doctor for Windows نظام مساعدة لمزيد من المعلومات عن تشغيل البرنامج التشخيصي، ارجع الى. الشاشة

 PC-Doctor for DOS بتشغيل بنجاح، قم PC-Doctor for Windows وجود مشكلة بعد تشغيل في اذا آنت ال تزال تشك
 .الحاسب الخاص بك لمساعدتك في تشخيص مشكلة PC-Doctor for Windows PE أو

PC-Doctor for DOS 

 PC-Doctor for Windows PE أو PC-Doctor for DOS جهاز الخاص بك والموديل، اما أن يكون لديك لنوع الطبقا
 Rescue and جزء من مساحة عمل عبارة عن PC-Doctor for DOS برنامج يعد .الخاص بك Lenovo على حاسب

Recovery   نظام تشغيلعلى حدى بعيدا عن ويعمل Windows. استخدم PC-Doctor for DOS اذا تعذر عليك بدء نظام ،
 PC-Doctor for يمكنك تشغيل. في عزل مشكلة محتملة PC-Doctor for Windows و اذا فشلأ Windows تشغيل

DOS   يمكنك تشغيلآذلك، . تشخيصي أو قريصات تشخيصية تقوم بتكوينهاالمدمج القرص نسخة المن PC-Doctor for 
DOS  من مساحة عمل Rescue and Recovery.  

-PC  في حالة تعذر عليك تشغيلوذلك  أو قريصات تشخيصية دمج مقرصة من نسخة تشخيصيتكوين  يعد ضروريا  :مالحظة
Doctor for DOS  من مساحة عمل Rescue and Recovery. 

 تكوين صورة قرص مدمج تشخيصية

نسخة تسمى  (اتلقائي  تعمل بحيث  للتحميلةقابلالمدمج القرص نسخة ال، قم بتحميل  من قرص مدمجتشخيصية نسخة لتكوين
.iso (للبرنامج التشخيصي من على الموقع http://www.lenovo.com/support/. يمكنك تكوين قرص النسخة، تحميل بعد 

 .األقراص المدمجة يستخدم في عمل نسخ من مدمج باستخدام أي برنامج

 خاصية االتصال تمتلكاذا لم تكن  األقراص المدمجة أو عمل نسخ من اذا لم يكن بالحاسب الخاص بك مشغل أقراص به امكانية
 ."تكوين قريصات تشخيصية "االنترنت، ارجع الىبشبكة 
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 تكوين قريصات تشخيصية

 على يصي منالتشخ PC-Doctor for DOS لتكوين قريصات تشخيصية، قم بتحميل برنامج
http://www.lenovo.com/support/لى قريصين خاليين تم تنسيقهما ع. 

 :االجراء التالي من خالل اتباع االنترنت، قم بتكوين القريصات التشخيصيةيكن لديك امكانية االتصال بشبكة اذا لم 

 :االجراءبحيث يمكنك تنفيذ هذا  USB ات بالحاسب الخاص بك أو مشغل قريصاتستحتاج الى مشغل قريص :مالحظة

 .قم باغالق نظام التشغيل وايقاف الحاسب .١
 .، قم بتوصيله بالحاسبUSB اذا آنت تستخدم مشغل قريصات .٢
 .أثناء تشغيل الحاسب الخاص بك F11 مفتاح ثم أترك آرر الضغط على .٣
سيتم  .F11 مفتاح عن الضغط على عندئذ الدخول في النظام، توقفعند سماعك صوت صفير أو مشاهدتك لشاشة  .٤

  .Rescue and Recovery مساحة عمل عندئذ فتح

 .Rescue and Recovery عمل مساحة في للدخول Esc بالنسبة لبعض الطرازات، اضغط على مفتاح :مالحظة

  .Create Diagnostic Disks ، حدد االختيارRescue and Recovery مساحة عمل من .٥
 .الشاشة اتبع التعليمات الموجودة على .٦
 .على الشاشةالتي تظهر  عند الطلب، أدخل قرص خالي تم تنسيقه في مشغل القريصات ثم اتبع التعليمات .٧
  .Quit القريص واضغطقم بازالة عند اتمام العملية،  .٨
 .الظاهرة على الشاشة أدخل قريص أخر خالي تم تنسيقه في مشغل القريصات واستمر في اتباع التعليمات .٩
 .Quit القريص واضغطقم بازالة عند اتمام العملية،  .١٠

 تشغيل البرامج التشخيصية من قرص مدمج أو قريصات

جراء التي قمت بتكوينها، اتبع اال قريصات التشخيصيةالأو  لقرص مدمج تشخيصية نسخة لتشغيل البرامج التشخيصية من
 :التالي

 .تأآد من ايقاف تشغيل الحاسب .١
  .USB بتوصيل جهاز ، قمUSB اذا آنت تقوم بتشغيل البرامج التشخيصية من قريصات باستخدام مشغل قريصات .٢
 .أدخل القرص المدمج في المشغل الضوئي أو أول قريص تشخيصي في مشغل القريصات .٣
 .قم باعادة بدء الحاسب .٤

شغل الضوئي أو مشغل القريصات على أنه الم اذا لم يبدأ البرنامج التشخيصي، فقد ال يكون قد تم تحديد  :مالحظة
 للحصول على تعليمات عن آيفية تغيير" تحديد جهاز بدء التشغيل "ارجع الى.  المطلوب البدء بهجهازال

 .جهاز بدء التشغيل

 .ج التشخيصي، اتبع التعليمات الظاهرة على الشاشةعند فتح البرنام .٥

أخرج القريص األول وأدخل القريص  اذا آنت تقوم بتشغيل البرامج التشخيصية من قريص، عند الطلب،  :مالحظة
 .الثاني

 .البرنامج، قم بازالة القرص المدمج أو القريص من المشغل انتهاء عند .٦
 .المساعدة لمزيد من F1 مفتاح على اضغط. تشغيلهتريد حدد االختبار التشخيصي الذي  .٧
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 Rescue and Recovery  تشغيل البرامج التشخيصية من مساحة عمل

-PC  برنامج تشغيل،عندئذ، قرص مدمج أو قريصات تشخيصية، يمكنكفي حالة عدم قيامك بتكوين نسخة تشخيصية من 
Doctor for DOS  التشخيصي من مساحة عمل Rescue and Recovery. البرامج التشخيصية من مساحة عمل لتشغيل 

Rescue and Recoveryاتبع االجراء التالي ،: 

 .قم باغالق نظام التشغيل وايقاف الحاسب .١
 .أثناء تشغيل الحاسب الخاص بك F11 ترك مفتاح ثم أآرر الضغط على .٢
سيتم عندئذ  .F11 مفتاح عند سماعك صوت صفير أو مشاهدتك لشاشة الدخول في النظام، توقف عن الضغط على .٣

  .Rescue and Recovery مساحة عمل  فتح

 .Rescue and Recovery عمل مساحةفي للدخول  Esc بالنسبة لبعض الطرازات، اضغط على مفتاح :مالحظة

  .Diagnose Hardware حدد ،Rescue and Recovery من مساحة عمل .٤
 .حاسب الخاص بكسيتم اعادة بدء ال. الشاشة اتبع التعليمات الموجودة على .٥
. االختبار التشخيصي الذي ترغب في تشغيله حدد. فتح البرنامج التشخيصي، آليا، عند اعادة بدء الحاسب اآللي، يتم .٦

 .المساعدة لمزيد من F1 مفتاح على اضغط

PC-Doctor for Windows PE 

 PC-Doctor for Windows PE أو PC-Doctor for DOS جهاز الخاص بك والموديل، اما أن يكون لديك لنوع الطبقا
جزء من مساحة عمل االنقاذ  عبارة عن PC-Doctor for Windows PE برنامج يعد .الخاص بك Lenovo على حاسب
-PC  أو اذا فشل Windows تعذر عليك بدء نظام تشغيل اذا PC-Doctor for Windows PE  استخدم. واالستعادة

Doctor for Windows  ةمحتمل في عزل مشكلة. 

 Rescue and Recovery تشغيل البرامج التشخيصية من مساحة عمل

لتشغيل  .Rescue and Recovery من مساحة عمل PC-Doctor for Windows PE يمكنك تشغيل البرنامج التشخيصي
 :االجراء التالي ، اتبعRescue and Recovery البرامج التشخيصية من مساحة عمل

  .اف الحاسبقم باغالق نظام التشغيل وايق .١
 .أثناء تشغيل الحاسب الخاص بك F11 مفتاح ثم أترك آرر الضغط على .٢
سيتم  .F11 مفتاح الضغط علىدئذ عن عند سماعك صوت صفير أو مشاهدتك لشاشة الدخول في النظام، توقف عن .٣

  .Rescue and Recovery مساحة عمل عندئذ فتح
  .Diagnose Hardware ، قم بتحديدRescue and Recovery من مساحة عمل .٤
لمزيد  F1 مفتاح على اضغط. تشغيله حدد االختبار التشخيصي الذي ترغب في. فتح البرنامج التشخيصي، آليا، يتم .٥

 .من المساعدة
 .الشاشة اتبع التعليمات الموجودة على .٦

تكوين  "رجع الىا وسط االنقاذ، المعلومات عن لمزيد من. PC-Doctor for Windows PE االنقاذ وسطيتضمن   :مالحظة
 ."االنقاذ واستخدام وسائط
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 تنظيف الفأرة

غير  آانت ضوئية أو  باختالف الفأرة التي تمتلكها سواءسيختلف االجراء. يقدم هذا الجزء تعليمات عن آيفية تنظيف الفأرة
 .ضوئية

 الفأرة الضوئية

اذا لم يتحرك . المؤشر وجهاز استشعار ضوئي لتحريك Light-Emitting Diode (LED)  آل منتستخدم الفأرة الضوئية
 اتبع االجراء التالي لتنظيف. الفأرة تنظيف فقد يكون ضروريا أن يتم عندئذ المؤشر على الشاشة بسهولة مع الفأرة الضوئية،

 :الفأرة الضوئية

 .قم بايقاف تشغيل الحاسب الخاص بك .١
 .ن الحاسبعقم بفصل آابل الفأرة  .٢
 .العدسةفحص اقلب الفأرة على ظهرها ل .٣

 .سحة قطنية مرشحةملمنطقة برفق بم بتنظيف اتلطيخ بالعدسة، قمفي حالة وجود  . أ
 .نطقةالم بقايا في العدسة، قم بنفخ البقايا برفق بعيدا عنالبعض في حالة وجود  . ب

أسفل الفأرة قد يكون من  اذا آان لديك نموذج أو صورة معقدة جدا. الفأرة عليهتستخدم فحص السطح الذي قم ب .٤
 .التغييرات في موضع الفأرة بتحديد Digital Signal Processor (DSP) الصعب أن يقوم

 .أعد توصيل آابل الفأرة بالحاسب .٥
 .تشغيل الحاسب الخاص بكأعد  .٦

 ئيةالفأرة غير الضو

بسهولة مع الفأرة، يجب أن تقوم  اذا لم يتحرك المؤشر على الشاشة. تحريك المؤشر في تستخدم الفأرة غير الضوئية آرة
 :غير الضوئية اتبع االجراء التالي لتنظيف الفأرة. بتنظيف الفأرة
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 .الخاصة بك الفأرة اختالفا بسيطا عن الصورة التوضيحية التاليةختلف قد ت :مالحظة
 
 

 
 
 الحلقة الحاجزة  1  
 الكرة  2  
 أسطوانات بالستيكية  3  
 المكان المخصص للكرة  4  

 :لتنظيف فأرة ذات آرة، اتبع التعليمات الواردة أدناه

 .قم بايقاف تشغيل الحاسب الخاص بك .١
 .الحاسبعن الفأرة قم بفصل آابل  .٢
 .الفتح الزالة الكرةكان الى م  1  قم بلف الحلقة الحاجزة. اقلب الفأرة على ظهرها .٣
الفأرة، والجانب األيمن ألعلي، بحيث تسقط الحلقة الحاجزة لف ، ثم قم بت 2 على الحلقة الحاجزة والكرةك ضع يد .٤

 .والكرة في يدك
 .بقطعة قماش نظيفةا قم بغسل الكرة في ماء صابوني دافئ ثم تجفيفه .٥
 .ونسيج آتاني غبار أي الزالة  4  قم بالنفخ في موضع حجز الكرة .٦
عادة ما . التي توجد داخل المكان المخصص للكرة  3  يجب التأآد من عدم تراآم أتربة على االسطوانات البالستيكية .٧

 .األتربة المتراآمة آشريط في منتصف األسطوانات تظهر هذه
). للتلميع والتنظيف(اآليزوبروبيل  قطن تم نقعها في آحولقطعة ة على األسطوانات، قم بتنظيفها بأتربفي حالة وجود  .٨

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

 .قطعة القماشنتيجة استخدام  تتبقى قم بازالة أية ألياف .٩
 .االقفال أدر الحلقة الحاجزة الى وضع. مكانها في الكرة والحلقة الحاجزةأعد  .١٠
 .أعد توصيل آابل الفأرة بالحاسب .١١
 .تشغيل الحاسب الخاص بكأعد  .١٢



 ٥٩

 الحصول على المعلومات والمساعدة والخدمة. الفصل الثامن

المنتجات التي يتم  تريد فقط مزيد من المعلومات عن آنت فني أوالدعم الو خدمة أالمساعدة أو  الحصول على الاذا آنت تريد
 .لمساعدتك Lenovo من شرآة ، ستجد مجموعة آبيرة من المصادر متاحةLenovo شرآة من قبل تصنيعها

 مصادر المعلومات

 .م الحاسباستخدا للمصادر التي تتعلق باحتياجاتك من حيث الوصول معلومات عن آيفية الجزء يعرض هذا

 حافظة الكتب المتاحة من خالل الحاسب

حافظة . بك اعداد الحاسب الخاص في تساعدك مجموعة من المطبوعات التي حافظة الكتب المتاحة من خالل الحاسبتتيح 
باالنترنت  ضرورة اتصالك تتطلب على الحاسب الخاص بك واليكون قد تم ترآيبها مسبقا الكتب المتاحة من خالل الحاسب 

 آذلك في حافظة الكتب المتاحة من دليل تغيير األجهزة الذي تقرأه، يتوافر دليل المستخدم باالضافة الى. لمشاهدة المطبوعات
 .خالل الحاسب

في  (CRUs) استبدالها بواسطة المستخدم لتغيير الوحدات التي يمكنمفصلة عن طرق تعليمات  دليل تغيير األجهزة يقدم
 .أو استبدالها بواسطة العميل في الحاسب تحديثها يمكن أجزاءعبارة عن CRUs تعد  . الحاسب الخاص بك

 واضغط، Online Books ثم قم باختيار All Programs ثم حدد Start  لمشاهدة أحد المطبوعات، افتح قائمة البدء
Online Books .موقع  متاحة أيضا علىالمطبوعات  تكون تلك .للحاسب الخاص بك المطبوعات المناسبة عند اضغط مرتين

Lenovo  المتاح على شبكة االنترنت على http://www.lenovo.com. 

 :مالحظات

  ضرورة ترآيب برنامج ، والذي يتطلبPortable Document Format (PDF) النسق تلك المطبوعاتيكون ل .١
Adobe Acrobat Reader .اذا لم يتم ترآيب Adobe Acrobat Reader بك، ستظهر الخاص  على الحاسب
  .Adobe Acrobat Reader وسيتم ارشادك خالل عملية ترآيب PDF رسالة عند محاولة مشاهدة ملف

  موقع الدعم لشرآة قبل على الحاسب الخاص بك متاحة بلغات أخرى على التي تم ترآيبها من المنشوراتتكون  .٢
Lenovo على http://www.lenovo.com/support/. 

متاح على الحاسب،  تختلف عن ما هو Adobe Acrobat Reader اذا آنت ترغب في ترآيب نسخة لغة أخرى من .٣
النسخة التي ترغب  وقم بتحميل http://www.adobe.com علىالمتاح على شبكة ويب  Adobe اذهب الى موقع
  .في استخدامها

ThinkVantage Productivity Center 

 التي تم تصميمها واألدوات مجموعة من مصادر المعلومات ThinkVantage Productivity Centerيتيح لك برنامج 
 برنامج يساعدك .التكاليف وزيادة االنتاجية لتسهيل العمل على الحاسب وجعله أآثر أمانا أثناء محاولة تقليلخصيصا 

ThinkVantage Productivity Center  الحاسب الخاص بك مستوى أداء هم وتحسيناعداد وتف في. 

وسهولة االتصال بتقنيات مختلفة،  معلومات عن الحاسب الخاص بك ThinkVantage Productivity Center  نامجيتيح بر
  :مثل

  Rescue and Recovery برنامج •
• Productivity Center  
• Client Security Solutions  
• Factory Recovery  
  تحديثات النظام •
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 الخدمة والدعم •

 .مختارة Lenovo متاحة فقط على حاسبات ThinkVantage Technologies تقنيات :مالحظة

 ، ثم قم باختيارAll Programs حدد ثم Start  قائمة افتح ،ThinkVantage Productivity Center لالتصال ببرنامج
ThinkVantage، واضغط على  Productivity Center. 

Access Help 

عديل وت المهام األساسيةطرق تنفيذ و الشاشة معلومات عن بدء التشغيلعلى المتاح  Access Help نظام المساعدةيح يت
 .وتحديد المشكالت والتحديثكبير والت البيانات حماية باالضافة الى المحددات للتفضيالت الشخصية الخاصة بك

 Access  ، واضغطThinkVantage ثم قم باختيار ،All Programs حددثم ، Start  قائمة افتح ،Access Help لفتح
Help .بعد فتح Access Helpلتحديد اختيار من الجدولة الجزء اليسار من الشاشة ، استخدم Contents أو  Index  أو

 .آلمة أو عبارة معينةللبحث عن  Search استخدم الجدولة

 السالمة والضمان

  واالشعارات عن السالمة والضمان لى معلوماتعنة مع الحاسب اآللي الخاص بك معلومات السالمة والضمان المتضمتحتوي 
 ."والتحديثات الخدمة "، ارجع الىCRUs لمزيد من المعلومات عن .(CRUs) والوحدات التي يمكن استبدالها بواسطة العميل

www.lenovo.com 

تساعدك بحيث والخدمات  مدى واسع من المعلومات (www.lenovo.com) على شبكة االنترنت المتاح Lenovo موقعيتيح 
 Lenovo وقع من خالل مالمعلومات الخاصة بالحاسب يمكنك التوصل ألحدث. شراء وتحديث وصيانة الحاسب الخاص بكفي 

  : المتاح على شبكة ويبwww.lenovo.com يمكنك من خالل الموقع . رنتعلى شبكة االنت

والتحديثات والكماليات الخاصة بالحاسب  رسالاالووحدات والنقالة والشاشات التجول لشراء الحاسبات الشخصية  •
 .الخاص بك، باالضافة الى بعض العروض الخاصة

ومحددات شبكة االتصاالت،  ومواصفات وبرامج التطبيق وأنظمة التشغيل اضافية، مثل دعم األجهزةشراء خدمات  •
 .وعمليات الترآيب العادية

 .ثات وخدمات اصالح األجهزةشراء التحدي •
 .تحميل أحدث وحدات التشغيل للجهاز وتحديثات البرامج لموديل الحاسب الخاص بك •
 .نتجات الحاسب اآللياستخدام الكتيبات واألدلة الخاصة بم •
 .للضمانات المحدودةLenovo  بيان االطالع على •
 .األخرى تحديد المشكالت والدعم الخاصة بموديل الحاسب ومنتجات الدعم عن االطالع على معلومات •
 .ايجاد رقم هاتف خدمة أو دعم للبلد الخاصة بك أو المنطقة •
 .ايجاد مانح خدمة في المنطقة القريبة منك •

 والخدمةالمساعدة 

 .المصادر المتوافرة لمساعدتك مساعدة وخدمة للحاسب الخاص بك، ستجد مجموعة متنوعة من للحصول على اذا آنت بحاجة

 استخدام المطبوعات الفنية والبرامج التشخيصية

، اص بك في الحاسب الخاذا واجهتك مشكلة. خارجي أو دعم مساعدة الحصول على  حل العديد من مشاآل الحاسب بدونكيمكن
حل المشكلة التي تساعدك في على معلومات حول المصادر االضافية  لالطالع". تصحيح األخطاء األساسية "ارجع الى

 ."مصادر المعلومات "الى الموجودة بالحاسب، ارجع
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والمساعدة المتاحة من  README ملفات والتي تتضمن مشكلة في البرامج، ارجع الى المطبوعات الفنية،ت حدوث اذا توقع
 .أو برنامج التطبيق خالل االنترنت، التي يتم الحصول عليها مع نظام التشغيل

استخدامها لمساعدتك في تحديد مشاآل  يتم، مع غالبية الحاسبات اآللية، ارفاق مجموعة من البرامج التشخيصية التي يمكنك
 ."البرامج التشخيصية "البرامج التشخيصية، ارجع الى لالطالع على التعليمات الخاصة باستخدام. الجهاز

 أو تم اضافية مشغالت أجهزة بضرورة وجود، من خالل معلومات تصحيح األخطاء أو البرامج التشخيصية اخطارك، قد يتم
 يمكنك الحصول على أحدث معلومات حيثب االنترنت الموجودة على بصيانة الصفحات Lenovo تقوم. أو برامج أخرىتعديلها 

 الستخدام هذه الصفحات، اذهب الى الموقع .التعديالت ومشغالت األجهزة أحدث فنية وتحميل
http://www.lenovo.com/support/  التعليمات ثم اتبع. 

 طلب الخدمة

ناء فترة الضمان يمكنك الحصول أث مساعدة، للحصول على الاذا آنت قد حاولت تصحيح المشكلة بنفسك وآنت ال تزال في حاجة
 :ستكون الخدمات التالية متاحة أثناء فترة الضمان. العمالء على مساعدة ومعلومات من خالل التليفون من مرآز دعم

تحديد  ثم في األجهزة أي مشاآل  هناكتآان يوجد موظفين مدربين لمساعدتك في تحديد ما اذا - تحديد المشكلة •
 .تصحيح المشكلةل اتخاذه التصرف المطلوب

فترة الضمان، يكون عندئذ فنيي يخضع لال يزال  اذا آان السبب في هذه المشكلة هو الجهاز الذي - اصالح الجهاز •
 .يمكنهم توفير مستوى الخدمة الذي يمكن تطبيقه الخدمة المدربين متاحين بحيث

 ستقوم شرآة. يرات بعد شراء المنتجبعض التغي في بعض األوقات، قد يتطلب اجراء - ادارة التغييرات الهندسية •
Lenovo  الخاص  والتي يمكن تطبيقها على الجهاز تلك التغييرات الهندسية المحددة باتاحةها، أو الموزع المعتمد ل

 .بك

 :تكون البنود التالية مشمولةلن  :مالحظة

التي ال  Lenovo أو أجزاء Lenovo استبدال أو استخدام األجزاء التي لم يتم تصنيعها من أجل أو من قبل شرآة •
  يسري عليها الضمان

  تمييز مصادر مشكالت البرامج •
  آجزء من ترآيب أو تعديل BIOS توصيف •
  أو تطوير وحدات تشغيل األجهزة غيير أو تعديلتاجراء عمليات  •
  (NOS) تشغيل شبكات االتصاالتأنظمة ترآيب وصيانة  •
 ترآيب وصيانة برامج التطبيقات •

تأآد . شروط الضمانيتعلق بآامل  ضمنة مع الحاسب الخاص بك لالطالع على شرحتات السالمة والضمان المارجع الى معلوم
 . للحصول على خدمة الضمان)فاتورة الشراء (من االحتفاظ باثبات الشراء

 /http://www.lenovo.com/support لالطالع على آشف بأرقام هواتف الخدمة والدعم للبلد أو المنطقة، اذهب الى
 .الى معلومات السالمة والضمان المتضمنة مع الحاسب رجعاأو   Support Phone List على واضغط

لم يكن الرقم الخاص ببلدك أو المنطقة واردا في الكشف، عليك  اذا. يمكن تغيير أرقام التليفونات بدون أي اشعار سابق  :مالحظة
 .Lenovo أو ممثل تسويق Lenovo باالتصال بموزع مبيعات

 :المعلومات التالية اذا آان ذلك متاحا، يجب التواجد بالقرب من الحاسب عندما تقوم باالتصال واعداد

  نوع وطراز اآللة •
  الرقم المسلسل الخاص بمنتجات الجهاز •
  وصف للمشكلة •
  نص أي رسائل خطأ •
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 معلومات توصيف األجهزة والبرامج •

 استخدام خدمات أخرى

  أو Desktop لة آبلد يتم فيه بيع نفس نوع في حالة استخدامه في  الخاص بك أوالحاسبفي حالة سفرك مصطحبا 
Notebook ،الدولية، التي تتيح لك امكانية الحصول على  قد يكون الحاسب الخاص بك مؤهال للحصول على خدمة الضمانف

 .مصرح لهم القيام بخدمة الضمانموردي الخدمة ال من قبل الخدمة عندئذ تقديم  سيتم. خدمات الضمان خالل فترة الضمان

 خدمة الضمان الدوليةتقديم يتم . البالد بلد، ولن تكون بعض الخدمات متاحة في آلكل تختلف طرق واجراءات الخدمة وفقا ل
 أو خدمة النقل أو الخدمة في تقديم الخدمة في مرآز الخدمة مثل ( المتعارف عليها والمقدمة في تلك البلدطريقة الخدمةوفقا ل
بعض  فيفي حين أنه . تستطيع مراآز الخدمة في بالد معينة صيانة آل الطرازات الخاصة بنوع جهاز معين قد ال). الموقع
 .يتم تطبيق تكاليف وقيود على وقت الخدمةقد   األخرىالبالد

ل التي يتم توفير تلك ولمشاهدة آشف بالدو لمعرفة ما اذا آان الحاسب اآللي الخاص بك يخضع لخدمات الضمان الدولية أم ال
التعليمات  واتبع Warranty ، ثم حدد االختيار/http://www.lenovo.com/support الخدمات فيها، اذهب الى الموقع

 .التي ستظهر على الشاشة

 Microsoft لمنتجات المقدمة الخدممجموعة مساعدة الفنية فيما يخص الترآيب، أو األسئلة التي تخص للحصول على ال
Windows  ،ارجع الى موقع خدمات دعم منتجات الذي يتم ترآيبه مسبقا Microsoft شبكة االنترنت على العنوان التالي على 

http://support.microsoft.com/directory/تفرض بعض الرسومقد. يمكنك االتصال بمرآز دعم العمالء ، أو . 

 شراء خدمات اضافية

توصيف  والتشغيل والبرامج التطبيقية دمات اضافية، مثل دعم األجهزة وأنظمةراء خشخالل وبعد فترة الضمان، يمكنك، 
وفقا  وذلك مليات الترآيب وتنفيذ عتطويرها؛ خدمات اصالح األجهزة أو، باالضافة الى الحصول على واعداد شبكة االتصاالت

 هذه الخدمات، اذهب الىعن  لمزيد من المعلومات .واسم الخدمة وفقا للبلد أو االقليم قد يختلف تواجد الخدمة. لمتطلبات المستخدم
 .http://www.lenovo.com على شبكة االنترنت على العنوان التالي Lenovo موقع شرآة
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 أوامر المودم اليدوية.  أالملحق

 .التالي األوامر الخاصة ببرمجة المودم الخاص بك يدويا الجزء يعرض

 نمطالالخاص بك  ويصبح للمودم . Command Modeامر عندما يكون له النمط  يقوم المودم بالموافقة على األو
Command Mode ارسال األوامر الى المودم الخاص بك  يمكن.  أثناء قيامك باالتصال برقم أو أثناء محاولة ترآيب وصلة

 .أجهزة طرفية أخرى حاسب شخصي يقوم بتشغيل برامج االتصال أو أي خالل أي من

 اما يمكن ادخال آل األوامر. ENTER وتنتهي باألمر AT باألمر آل األوامر التي يتم ارسالها الى المودمأ يجب أن تبد
سافات بين خال مقراءة سطر األمر، يمكن اد عملية لتسهيل. االثنين معا باستخدام وليس حروف علوية أو سفليةباستخدام 
 .0 القيمة له طلب وجود معامل، يكون ذلك مثل تحديد معاملبحذف معامل من أحد األوامر التي تت اذا قمت. األوامر

 :مثال

ATH [ENTER] 

 ةاألساسي AT أوامر

 .عريض في الكشوف التالية، يتم طباعة آل المحددات المفترضة بخط نص

 الوظيفة األمر
A  الرد على االستدعاء الوارد يدويا. 

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

D_  0 - 9 ،A-D ،# ،* 
 L أخر رقم تم اعادة االتصال به 

 P اتصال بالنبضات 

الستراليا  االتصال بالنبضات غير مدعم بالنسبة: 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  االتصال بأحد األرقام األربعة للتليفونات (n=0-3)  التي تم

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

 E1 امرسيتم تكرار األو 
 الى نمط Data Mode  التحويل من نمط-حروف الخروج   +++

Command Mode  )أمر T.I.E.S( 
H_ H0 مقاطعة( عدم استخدام المودم مع وضع السماعة( 

 H1  مشغول(استخدام المودم مع رفع السماعة(  
 غير مدعم بالنسبة اليطاليا H1 األمر: ملحوظة
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 الوظيفة األمر
I_ I0 عرض آود تعريف المنتج 
 I1 جراء اختبارا 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 عة الداخلية حتى يتم اآتشاف وحدةتشغيل السما 
 M2 تشغيل السماعة الداخلية دائما 

 M3 وايقاف  تشغيل السماعة الداخلية حتى يتم اآتشاف وحدة النقل
 تشغيلها أثناء االتصال

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

 O1 ط البيانات وبدء توجيه الموازنالعودة الى نم 
P  مفترض تحديد االتصال بالنبضات آاختيار 

Q_ Q0 ارسال المودم لالستجابات 
Sr?  قراءة وعرض القيمة في السجل r. 

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

V_ V0 استجابات رقمية 
 V1 ت آالميةاستجابا 

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 اتصال/المتوافقة 
 .سريع

 X1 مثل X0 باالضافة الى آل استجابات CONNECT/اتصال 
 سريع

 X2 مثل X1 شاف نغمة االتصالباالضافة الى اآت 

 X3 مثل X1 سريع اتصال/باالضافة الى اآتشاف انشغال الخط 

 X4 االتصال والمشغول آل االستجابات ونغمة اآتشاف شارة 
Z_ Z0  0ارجاع 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 تجاهل المودم الشارة  DTR 

 &D1 عودة المودم الى نمط Command Mode بعد تبديل  DTR 

 &D2 عودة المودم الى نمط Command Mode بعد تبديل  DTR

 &D3 د تبديلارجاع المودم بع  DTR 
&F_ &F استرجاع التوصيف المفترض لجهة التصنيع 
&G_ &G0 الغاء اتاحة نغمة السرية 

 &G1 الغاء اتاحة نغمة السرية 

 &G2 1800 Hz نغمة سرية 
&K_ &K0 الغاء اتاحة التحكم في التدفق 

 &K3 اتاحة التحكم في تدفق أجهزة  RTS/CTS 
 &K4 جاتاحة التحكم في تدفق برام  XON/XOFF 

 &K5 اتاحة التحكم في تدفق XON/XOFF المعرف 

 &K6 اتاحة التحكم في تدفق آل من RTS/CTS و XON/XOFF 
&M_ &M0 عملية غير متزامنة 
&P_ &P0 محددات الواليات المتحدة الخاصة بنسبة االستخدام مع رفع 

 السماعة الى عدم االستخدام مع وضع السماعة
 &P1 ام الى عدم االستخدام بالنسبة للملكة المتحدة وهونجنسبة االستخد 

 آونج
 &P2 مثل محددات &P0  نبضة لكل دقيقة٢٠لكن عند  

 &P3 مثل محددات &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 يقاف تشغيلا DSR بنمط Command Mode وتشغيله بنمط 
On-line Mode 

&T_ &T0 جاري انهاء االختبار 
 &T1 اجراء اختبار Loopback تناظري محلي 

 &T3 اجراء اختبار Loopback رقمي محلي 

 &T4 اتاحة طلب اختبار Loopback  رقمي عن بعد بواسطة المودم
 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 اجراء اختبار Loopback تناظري محلي واختبار ذاتي 
&V &V0 عرض ملفات المواصفات الفعالة والتي تم تخزينها 

 &V1 عرض احصائيات االتصال األخير 
&W_ &W0 ٠الفعال آملف مواصفات بالقيمة  تخزين ملف المواصفات 
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 الوظيفة األمر
 &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=?  مةعرض آشف باختيارات تعديل االشارة المدع 

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

e=0-1؛ f=0-1 .لـالقيمة المفترضة 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=0 :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 = 0: 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  بتحديد الحد "d" يقوم المعامل). ٥٦٠٠٠ -٣٠٠(
بتحديد  "e" ؛ يقوم المعامل)٥٦٠٠٠-٣٠٠(لمعدل االتصال 

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

 )االآتشاف متاح=1

 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(يانات مباشرة فقط وصلة ب \N1( 

 &Q5 وصلة بيانات V.42 التراجع مع اختيارات 
 &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/ياناترد آلي للب 
+FCLASS=n فئة الخدمة 

+FRH=n استقبال البيانات باستخدام اطار  HDLC 
+FRM=n استقبال البيانات 
+FRS=n استالم صامت 
+FTH=n نقل البيانات باستخدام اطار  HDLC 
+FTM=n نقل البيانات 
+FTS=n ايقاف عملية النقل واالنتظار 

 Fax Class 2  أوامر

+FCLASS=n ة الخدماتفئ. 
+FAA=n رد معدل. 

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

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

+FCLASS= فئة الخدمة. 
+FCON نسخ الرد الخاص باالتصال. 
+FCIG ترعةتحديد آود تعريف الوحدة المق. 

+FCIG: تسجيل آود تعريف الوحدة المقترعة. 
+FCR امكانية االستقبال. 

+FCR= امكانية االستقبال. 
+FCSI: تسجيل آود تعريف الوحدة التي تم استدعائها. 

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

+FDIS: كانيات عند بعدتسجيل االم. 
+FDIS= معامالت الجلسات الحالية. 

+FDR بدء أو استمرار المرحلة C في استقبال البيانات. 
+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. 
+FLID= مجموعة حروف الكود المحلي. 
+FLPL الوثيقة الخاصة باالقتراع. 

+FMDL? تعريف الطراز. 
+FMFR? تعريف جهة التصنيع. 
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+FPHCTO انتهاء وقت المرحة C. 
+FPOLL االشارة الى طلب االقتراع. 

+FPTS: حالة نقل الصفحة. 
+FPTS= حالة نقل الصفحة. 
+FREV? يف المراجعةتعر. 

+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? تعريف الطراز 
#MFR? عتعريف جهة التصني 
#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 ل مرة أخرى، لم ينتهي وقت المؤقتاتصا 
#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 لخط تليفون 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.  بالملحق

 استشر ممثل خدمة. في آل البالد المنتجات أو الخدمات أو الخصائص الموضحة في هذه الوثيقة Lenovo قد ال تتيح شرآة
Lenovo آما أن االشارة الى . والخدمات المتاحة حاليا في المنطقة الخاصة بك مات عن المنتجات المحلي للحصول على معلو

يمكن استخدام أي . Lenovoال يعني أنه البد من استخدام منتجات أو برامج أو خدمات  Lenovo أو خدمات منتجات أو برامج
من  .Lenovoوق الملكية الفكرية الخاصة بشرآة حق منتج أو برنامج أو خدمة معادلة وظيفيا بشرط أال تتعارض مع أي حق من

 .تقييم والتحقق من عمليات تشغيل أي منتج أو برنامج أو خدمة أخرى ناحية أخرى، يكون المستخدم مسئوال عن

ال . تغطي الموضوع الخاص بهذه الوثيقة براءات اختراع لتطبيقات مسجلة أو لم يتم تسجيلها بعد Lenovo قد يكون لدى شرآة
 :يمكنك ارسال أي استفسار عن التراخيص آتابة الى. التطبيقات ك اقتناء هذه الوثيقة أي ترخيص لتلكيمنح

Lenovo (United States), Inc. 
500 Park Offices Drive, Hwy. 54 

Research Triangle Park, NC 27709 
U.S.A. 

Attention: Lenovo Director of Licensing 

صريحة أو ضمنية، متضمنة  بدون أي ضمانات من أي نوع،" آما هي"بتقديم هذه الوثيقة  LENOVO GROUP LTD تقوم
ال تسمح بعض . أو القابلية للشراء للمالئمة لغرض معين ولكن غير قاصرة على، الضمانات الموضحة الخاصة بعدم االنتهاك

 .عليك لمعامالت، لذلك، قد ال ينطبق هذا البيانالصريح أو الضمني عن حقوق الضمان في بعض ا السلطات القضائية بالتنازل

المعلومات المتضمنة هنا، وستظهر هذه  يتم اجراء تغييرات دوريا على. قد تتضمن هذه المعلومات أخطاء فنية أو مطبعية
منتجات أو تعديالت على ال/باجراء تحسينات و Lenovo يمكن أن تقوم شرآة .التغييرات في الطبعات الجديدة من هذا الكتاب

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

تطبيقات الدعم األخرى حيث يمكن أن ينتج عن  المنتجات الموضحة في هذه الوثيقة ال يقصد استخدامها في تطبيقات االعداد أو
ذه الوثيقة بالتأثير على أو تغيير ضمانات ال تقوم المعلومات المتضمنة في ه. الموت قصور األداء تعرض األشخاص لالصابة أو

حقوق الملكية الفكرية  ال يعد أي شيء في هذه الوثيقة ترخيص صريح أو ضمني أو تعويض تحت .Lenovoمحددات منتج  أو
الوثيقة تم الحصول عليها في بيئات تشغيل معينة ويتم  آل المعلومات المتضمنة في هذه. أو الطرف الثالث Lenovo لشرآة
 .التي يتم الحصول عليها في بيئات التشغيل األخرى قد تختلف النتائج. ضها آتوضيحعر

طريقة تراها مناسبة بدون االلتزام بأي  أو تقوم بتوزيع أي معلومات يقوم المستخدم باتاحتها بأي Lenovo قد تستخدم شرآة
 .تعهد للمستخدم

تشير بأي حال من األحوال لدعم هذه  للعلم فقط، وال Lenovo تعتبر أي اشارة في هذا الكتاب لمواقع خالف مواقع شرآة
 هذا، ويتم استخدام هذه المواقع على Lenovo المواقع جزء من المواد الخاصة بمنتج ال تعتبر المواد التي توجد في هذه. المواقع

 .مسئوليتك الخاصة

قد تختلف النتائج التي يتم الحصول عليها في  لذلك،. هاتم الحصول على بيانات األداء المحددة هنا في بيئة تشغيل يتم التحكم في
القياسات تمت بأنظمة تحت التطوير وال يوجد أي ضمان أن هذه القياسات ستكون مماثلة  قد تكون بعض. بيئات التشغيل األخرى

. قد تختلف النتائج الفعلية. االستنتاجات باالضافة لذلك، قد يتم تقدير بعض القياسات من خالل. األنظمة المتاحة بصفة عامة في
 .البيانات المناسبة لبيئة التشغيل الخاصة بهم يجب على مستخدمي هذه الوثيقة التأآد من
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 المالحظات الخاصة بمخرجات التليفزيون

 .التي يتم ترآيبها بجهة التصنيع تنطبق المالحظات التالية على الموديالت التي تحتوي على خاصية مخرجات التليفزيون

القضائية لبعض براءات اختراع الواليات  يقوم هذا المنتج بدمج تقنية حماية حقوق النشر التي تم حمايتها بواسطة المطالبات
. ومالكي الحقوق األخرى Macrovision Corporation المملوآة بواسطة شرآة المتحدة وحقوق الملكية الفكرية األخرى

وخاص باالستخدام  ،Macrovision Corporationلنشر هذه تم ترخيصه بواسطة استخدام تقنية حماية حقوق ا يجب أن يكون
 .Macrovision Corporationبخالف ذلك بواسطة  المنزلي واستخدامات المشاهدة المحدودة األخرى اال اذا تم الترخيص

 .الترتيب غير مسموح بفك التجميع أو عكس

 تجارية عالمات

 :أو البالد األخرى أو آالهما في الواليات المتحدة Lenovo عالمات تجارية لشرآةتعد المصطلحات التالية عبارة عن 

Lenovo 
Rescue and Recovery 

ThinkCentre 
ThinkVantage 

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

IBM 
Lotus 

Lotus Notes 
SmartSuite 

Wake on LAN 

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

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

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

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






