
 

 

ThinkCentre 

  المستخدم دليل

 

، ٦٠٦٧، ٦٠٦٦، ٦٠٦٥، ٦٠٦٤، ٦٠٦٢، ٦٠١٩، ٦٠١٠، ٦٠٠٨ أنواع اآلالت 
٦٠٧٦، ٦٠٧٥، ٦٠٧٤، ٦٠٧٣، ٦٠٧٢، ٦٠٧١، ٦٠٦٩، ٦٠٦٨، 
٦٠٨٨، ٦٠٨٧، ٦٠٨٦، ٦٠٨٢، ٦٠٨١، ٦٠٧٩، ٦٠٧٨ ٦٠٧٧ ،
٩٠٧١، ٩٠١٩، ٩٠١٨، ٩٠١٤، ٩٠١٣، ٩٠١٢، ٩٠١١، ٦٠٨٩ ،
٩١٦٤، ٩١٦٣، ٩١٦٢، ٩١٦٠، ٩٠٩٦،  ٩٠٨٩، ٩٠٨٨، ٩٠٨٧ ،
٩٣٠٣، ٩١٩٦، ٩١٩٤، ٩١٩٣، ٩١٨٢، ٩١٨١، ٩١٧٤، ٩١٧٢ ،
٩٣٣٠، ٩٣٢٦، ٩٣٢٥، ٩٣٢٣، ٩٣٠٤ 

 

 





 

 

 

ThinkCentre 

 دليل المستخدم 



  ملحوظة

. ب الملحقالخاص بهذا المنتج و دليل األمان والضمان  قبل استخدام هذه المعلومات والمنتج الذي تدعمه، يجب قراءة
 ".الحظاتم"

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )٢٠٠٧ أآتوبر(الطبعة الثانية 
 
 .٢٠٠٨، ٢٠٠٥ ،Lenovoحقوق النشر لشرآة  ©
 .٢٠٠٧، ٢٠٠٥، International Business Machines Corporation حقوق النشر لشرآة ©

 . الحقوق محفوظة  جميع
 
 بصفة قاصرة لالستعمال الخاص آمنتجات غير LENOVO انتاج المنتجات وبرامج الحاسبات اآللية والخدمات من طراز تم

 .C.F.R 48عليه في تجارية ثم تم بعد ذلك بيعها لكيانات حكومية باعتبارها منتجات تجارية وذلك على النحو المنصوص 
 وذلك بغرض استخدامها في حدود ضيقة والتمتع بحقوق محدودة واعادة النسخ في حدود ضيقة واالفصاح عن بيانات 2.101

 .تتعلق بها في حدود ضيقة
 

حاسب الأو بيانات أو برامج  أو خدمات اذا تم تسليم منتجات :مالحظات خاصة باحلقوق املقيدة واحملددة
، تكون عمليات االستخدام والكشف واعادة االنتاج  خاضعة  GSA"General Services Administration" دلعق وفقا لياآل

 .Contract No. GS-35F-05925  للشروط المحددة في



 iii

 

 المحتويات

 vi.................................................................................................................................................مقدمة
 

 ١.............................................................................................................معلومات أمنية هامة.  الفصل األول
 

 ٣................................................................................................................ترتيب مكان العمل.  الفصل الثاني
 ٣.............................................................................................................................................الراحة

 ٤.......................................................................................................................االضاءة ودرجة السطوع
 ٤.......................................................................................................................................دورة الهواء

 ٤..........................................................................................................المخارج الكهربية وأطوال الكابالت
 

 ٥.......................................................................................................اعداد الحاسب الخاص بك. الفصل الثالث
 ٥...................................................................................................................توصيل الحاسب الخاص بك

 ١٠........................................................................................................................حاسبتشغيل الطاقة لل
 ١٠.................................................................................................................االنتهاء من ترآيب البرنامج

 ١١.............................................................................................................................اتمام المهام الهامة
 ١١...........................................................................................................................يل نظام التشغيلتعد

 ١١..................................................................................................................ترآيب أنظمة تشغيل أخرى
 ١١..................................................................................................................Antivirus  تعديل برنامج

 ١١..........................................................................................................................اغالق الحاسب اآللي
 ١٢....................................................................................................................ترآيب اختيارات خارجية
، ٩١٧٢، ٩١٦٣ ،٩٠٩٦، ٩٠٨٧، ٩٠١٨، ٩٠١٢، ٦٠٨٢، ٦٠٧٩، ٦٠٧٤، ٦٠٦٨، ٦٠٠٨: خواص أنواع األجهزة

١٣...........................................................................................................................................٩١٩٣ 
، ٩١٧٤، ٩١٦٤، ٩١٦٠، ٩٠٨٨، ٩٠١٩، ٩٠١٣، ٦٠٨٦، ٦٠٨١، ٦٠٧٥، ٦٠٦٩، ٦٠١٠: خواص أنواع األجهزة

١٦...........................................................................................................٩٣٢٦، ٩٣٢٣، ٩٣٠٤، ٩١٩٤ 
، ٩١٨١، ٦٠٨٨، ٦٠٨٧، ٦٠٧٨، ٦٠٧٧، ٦٠٧٣، ٦٠٧٢، ٦٠٦٧، ٦٠٦٦، ٦٠٦٤، ٦٠١٩: خواص أنواع األجهزة

١٩.....................................................................................................................٩٣٣٠، ٩٣٢٥، ٩١٩٦ 
، ٩١٨٢، ٩١٦٢، ٩٠٨٩، ٩٠٧١، ٩٠١٤، ٩٠١١، ٦٠٨٩، ٦٠٧٦، ٦٠٧١، ٦٠٦٥، ٦٠٦٢: خواص أنواع األجهزة

٢٢...........................................................................................................................................٩٣٠٣ 
، ٩١٧٢، ٩١٦٣، ٩٠٩٦، ٩٠٨٧، ٩٠١٨، ٩٠١٢، ٦٠٨٢، ٦٠٧٩، ٦٠٧٤، ٦٠٦٨، ٦٠٠٨: محددات أنواع األجهزة

٢٥...........................................................................................................................................٩١٩٣ 
، ٩١٧٤، ٩١٦٤، ٩١٦٠، ٩٠٨٨، ٩٠١٩، ٩٠١٣، ٦٠٨٦، ٦٠٨١، ٦٠٧٥، ٦٠٦٩، ٦٠١٠: ةمحددات أنواع األجهز

٢٦...........................................................................................................٩٣٢٦، ٩٣٢٣، ٩٣٠٤، ٩١٩٤ 
، ٩١٨١، ٦٠٨٨، ٦٠٨٧، ٦٠٧٨، ٦٠٧٧، ٦٠٧٣، ٦٠٧٢، ٦٠٦٧، ٦٠٦٦، ٦٠٦٤، ٦٠١٩: محددات أنواع األجهزة

٢٧.....................................................................................................................٩٣٣٠، ٩٣٢٥، ٩١٩٦ 
، ٩١٨٢، ٩١٦٢، ٩٠٨٩، ٩٠٧١، ٩٠١٤، ٩٠١١، ٦٠٨٩، ٦٠٧٦، ٦٠٧١، ٦٠٦٥، ٦٠٦٢: محددات أنواع األجهزة

٢٨...........................................................................................................................................٩٣٠٣ 
 

 ٣٠..............................................................................................................عن البرنامجنبذة .  الفصل الرابع
 ٣٠..............................................................................الخاص بك Windows البرامج المتاحة مع نظام تشغيل

 ٣٠....................................................................................................Lenovo البرامج المتاحة بواسطة 
PC Doctor for WINPE ،PC Doctor for Windows..................................................................٣١ 
Adobe Acrobat Reader..........................................................................................................٣١ 

 
 
 



 iv

 ٣٢...............................................................................................Setup Utility ام استخد.  الفصل الخامس
 ٣٢...............................................................................................................Setup Utility بدء برنامج 

 ٣٢....................................................................................................................مشاهدة وتغيير المحددات
 ٣٢........................................................................................................................استخدام آلمات السرية

 ٣٣....................................................................................................................اعتبارات آلمة السرية
 ٣٣......................................................................................................................آلمة سرية المستخدم

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

 ٣٣.............................................................................................Security Profile by Device استخدام 
 ٣٤.......................................................................................................................تحديد جهاز بدء تشغيل

 ٣٤...........................................................................................................تحديد جهاز بدء تشغيل مؤقت
 ٣٤.............................................................................................از بدء التشغيلاختيار أو تغيير تسلسل جه

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

 
 ٣٦........................................................................................................تحديث برامج النظام.  الفصل السادس

 ٣٦.........................................................................................................................استخدام برامج النظام
 ٣٦.....................................................................................من قريص أو قرص مدمج BIOS )تجديد(تحديث 
 ٣٧...................................................................................من نظام التشغيل الخاص بك BIOS )تجديد(تحديث 

 
 ٣٨.................................................................................................تشخيص وتصحيح األخطاء.  الفصل السابع

 ٣٨................................................................................................األدوات األساسية لتحديد مصادر المشاآل
 ٣٩...........................................................................................................................البرامج التشخيصية

PC-Doctor for Windows........................................................................................................٤٠ 
PC-Doctor for DOS...............................................................................................................٤٠ 

PC-Doctor for Windows PE..................................................................................................٤٢ 
 ٤٣...................................................................................................................................تنظيف الفأرة

 ٤٣.............................................................................................................................الفأرة الضوئية
 ٤٣.......................................................................................................................الفأرة غير الضوئية

 
 ٤٦.................................................................................................................استعادة برنامج. الفصل الثامن

 ٤٦.........................................................................................Product Recovery تكوين واستخدام قرص 
 ٤٧........................................................................................تكوين النسخ االحتياطية وتنفيذ عمليات االستعادة

 ٤٨....................................................................................................استخدام مساحة عمل االنقاذ واالستعادة
 ٤٩................................................................................................................تكوين واستخدام وسط االنقاذ

 ٥٠........................................................................................Recovery Repair  تكوين واستخدام قريص 
 ٥١.........................................................................................................استعادة أو ترآيب مشغالت الجهاز

 ٥٢............................................................................................تحديد جهاز االستعادة في تسلسل بدء التشغيل
 ٥٢..........................................................................................................................حل مشاآل االستعادة

 
 ٥٤...........................................................................الحصول على المعلومات والمساعدة والخدمة.  الفصل التاسع

 ٥٤............................................................................................................................مصادر المعلومات
 ٥٤.....................................................................................................حافظة الكتب المتاحة على الحاسب

ThinkVantage Productivity Center........................................................................................٥٤ 
Access Help...........................................................................................................................٥٥ 
 ٥٥..........................................................................................................................السالمة والضمان

www.lenovo.com...................................................................................................................٥٥ 
 ٥٦...........................................................................................................................المساعدة والخدمات

 ٥٦.....................................................................................................استخدام الوثيقة وبرامج التشخيص
 ٥٦..................................................................................................................................طلب خدمة

 ٥٧...................................................................................................................استخدام خدمات أخرى



 v

 ٥٧..................................................................................................................شراء مزيد من الخدمات
 

 ٥٨.................................................................................................................أوامر المودم اليدوية. الملحق أ
 ٥٨..........................................................................................................................اسيةاألس AT أوامر
 ٦٠.............................................................................................................................الممتدة AT أوامر
 ٦١...................................................................................................MNP/V.42/V.42bis/V.44 أوامر
 ٦٢.........................................................................................................................Fax Class 1 أوامر
 ٦٢.........................................................................................................................Fax Class 2 أوامر

 ٦٣..................................................................................................................................أوامر الصوت
 

 ٦٦.............................................................................................................................الحظاتم. الملحق ب
 ٦٧..................................................................................................المالحظة الخاصة بمخرجات التليفزيون

 ٦٧................................................................................................................................عالمات تجارية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 vi

 

 مقدمة
 :على المعلومات التالية  المستخدمدليل يحتوي

 الخاصة بهذا يةمعلومات األمنال يتيح معلومات عن مكان ايجادو" معلومات أمنية هامة. "الفصل األول •
 .المنتج

الخاص بك بصورة  اعداد الحاسبتوضح آيفية معلومات ويعرض "  مكان العملترتيب. "الفصل الثاني •
 .يةائالكهرب ودوران الهواء والمنافذ توفر لك الراحة وتراعي تأثير مصادر الضوء

الحاسب الخاص بك  عداد توضح آيفية امعلوماتويعرض " اعداد الحاسب الخاص بك. "الفصل الثالث •
 .ترآيب البرامج ونظام التشغيلطرق و

ترآيبها بالمصنع على الحاسب  يتضمن نبذة عن البرامج التي تمو "نبذة عن البرنامج. "الفصل الرابع •
 .الخاص بك

وتغيير محددات توصيف  آيفية مشاهدةويتيح تعليمات عن " Setup Utility استخدام. "الفصل الخامس •
 .الحاسب الخاص بك

وآيفية  POST/BIOS تحديث توضح آيفية معلوماتويتضمن  "تحديث برامج النظام. "الفصل السادس •
  .POST/BIOS  عند عدم نجاح تعديلستعادةالا

 وعالج األساسية لتشخيص معلومات عن األدواتويعرض " تشخيص وتصحيح األخطاء. "الفصل السابع •
 .أخطاء الحاسب الخاص بكوتصحيح 

 ThinkVantage® Rescue استخدام برنامج يقدم تعليمات عن آيفية "استعادة برنامج. "صل الثامنالف •
and Recovery™  واستعادةالبيانات،  المنتج، وعمل نسخة احتياطية من استعادةلتكوين أقراص 

 . آافة محتويات القرص الثابت لحالة تم حفظها سابقااستعادةو البرامج،
لنطاق الواسع من معلومات عن ا يقدم "الحصول على المعلومات والمساعدة والخدمة. "الفصل التاسع •

  .Lenovo مصادر المعلومات المفيدة التي تقدمها شرآة
 .الخاصة ببرمجة المودم الخاص بك يدويا يعرض األوامر "وامر المودم اليدويةأ. " أالملحق •
 .والمعلومات الخاصة بالعالمات التجارية يقدم المالحظات "مالحظات. " بالملحق •
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 معلومات أمنية هامة.  الفصل األول

 :تنبيه
 ارجع الى.  المتعلقة بهذا المنتجيةمعلومات األمن الءة وفهم آلل استخدام هذا الكتاب، من المهم أن تقوم بقرابق

قراءة  ويؤدي .ناالذي استلمته مع هذا المنتج للحصول على أحدث معلومات خاصة باألم ن والضمانادليل األم
 الصابات شخصية أو حدوث تلف في المنتج الخاص التعرض من مخاطرية الى التقليل معلومات األمنال وفهم
 .بك
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  مكان العملترتيب.  الفصل الثاني

  العمل الخاصمكان و لتستفيد من الحاسب الخاص بك الى أقصى حد ممكن، قم بترتيب األجهزة التي تستخدمها
ل من راحتك من أهم األولويات، لكن، يؤثر آ وتعد. بك بصورة مالئمة الحتياجاتك وطبيعة العمل الذي تقوم به

 .المخارج الكهربائية على الطريقة التي يتم من خاللها ترتيب مكان العمل مصادر االضاءة ودوران الهواء ومكان

 الراحة

وضع في ايجاد  فيما يلي بعض االرشادات لمساعدتكفعمل مثالي لكل فرد،  مكان بالرغم من عدم وجود أي
 .يناسب متطلباتك

المقعد  آل من ضبط يجبلذلك، . ن أن يتسبب في الشعور باالجهادالجلوس بنفس الوضع لفترات طويلة يمك
يكون للمقعد مقدمة مائلة لتخفيف  ينبغي أن. بحيث يتم الحصول على أفضل دعم آل على حدى والمسند الخلفي

 على األرض أو ية مستوككون قدمتموازيا لألرض و فخذك قم بضبط المقعد بحيث يكون. الضغط على األفخاذ
 .القدمينعلى مسند 

 أن يكون آل من ساعدك ورسغك موازيان لألرض ويكون لهما أيضا وضع عند استخدام لوحة المفاتيح، يجب
زاوية لوحة المفاتيح لتوفير  قم بتغيير. مع استرخاء اليدين واألصابع لمسا خفيفا لوحة المفاتيح قم بلمس .مريح

 .لمفاتيحا أآبر قدر ممكن من الراحة عن طريق ضبط وضع قواعد لوحة

 

ضع الشاشة على مسافة  .قم بضبط الشاشة بحيث تكون قمة سطح الشاشة عند، أو أدنى بقليل، من مستوى النظر
واضبط وضعها بحيث يمكنك مشاهدتها بدون  ،(. بوصة٢٤ الى ٢٠( سم ٦١ الى ٥١مريحة للنظر، عادة ما بين 

األخرى التي تستخدمها بصفة منتظمة، مثل التليفون أو الفأرة،  قم أيضا بوضع األجهزة. جة الى ثني جسدكالحا
 .بسهولة بحيث يمكن التوصل اليها

 



 ٤

 االضاءة ودرجة السطوع

وغيرها من مصادر  األضواء العلوية، والنوافذ، الصادرة من ضع الشاشة في وضع يقلل من الوهج واالنعكاسات
قم، . انعاآاسات مزعجة بالشاشة الخاصة بك لضوء المنعكس من األسطح الالمعة يمكن أن ينتج عنهاو. الضوء

أيضا، . بالنسبة للنوافذ وغيرها من مصادر الضوء ضبط وضع الشاشة بحيث تكون عند زوايا قائمةان أمكن، ب
  مصباح له قوة آهربائيةتقليل أي اضاءة رأسية، من خالل اغالق أي اضاءة أو استخداموعند الضرورة، قم ب

يمكنك . دخول ضوء الشمس اذا تم ترآيب الشاشة بالقرب من النافذة، استخدم ستائر مصمتة لمنع. ضعيفة بالواط
عند اختالف درجات اضاءة الحجرة خالل  ضبط مفاتيح التحكم في درجة االضاءة والتباين في الشاشة وذلك

 .اليوم

السطوع ووضعه على   استخدام مرشح ضدكات أو ضبط االضاءة، يمكنتفادي االنعكاس امكانية في حالة عدم
؛ ولذلك يجب  تظهر على الشاشةالتي لكن، هذه المرشحات يمكن أن تؤثر على درجة وضوح الصورة. الشاشة

 .بالطرق األخرى استخدامهم بعد محاولة تقليل درجة السطوع

دورية  تنظيف الشاشة بصفةأن تتذآر ضرورة  يجب. بالوهجيتسبب تجمع األتربة في حدوث مشاآل تتعلق 
 .بمنظف سائل للزجاج مبللة باستخدام قطعة قماش

 دورة الهواء

الى الداخل وتدفع  بالحاسب مروحة تجذب الهواء النقي ويوجد .الحاسب والشاشة الخاصين بك ينتج عنهما حرارة
يمكن أن يؤدي سد  و.من خالل فتحات التهوية أما الشاشة فتدع الهواء الساخن يخرج. بالهواء الساخن الى الخارج

حدد مكان . طل أو تلف حدوث عبصورة زائدة، مما قد ينتج عنه  الى ارتفاع درجة الحرارة هذهفتحات الهواء
 ٢( ملليمتر ٥١يقوم أي شيء بسد منافذ الهواء؛ وتكون عادة هذه المساحة هي  الحاسب اآللي والشاشة بحيث ال

 فتحات التهوية آما يجب التأآد أيضا من أن الهواء الخارج من. ي تكفي لدوران الهواءوالتالفراغ  من) بوصة
 .شخص آخرغير موجه في اتجاه 

 المخارج الكهربية وأطوال الكابالت

بتوصيل الشاشة ووحدة   والكابالت التي تقومالكهرباءية وأطوال أسالك ائيمكن أن تحدد أماآن المخارج الكهرب
 األخرى الموضع النهائي للحاسب الخاص بكالطباعة واألجهزة 

 :العمل الخاص بكترتيب مكان عند 

مباشرة في مخرج  الخاص بالحاسب الكهربائي اذا أمكن، قم بتوصيل سلك . تجنب استخدام أسالك االطالة •
 .آهربائي بدون استخدام آابالت وصالت

األخرى حيث يمكن  العبور والمناطقيجب وضع أسالك الطاقة والكابالت بطريقة نظيفة بعيدا عن مسارات  •
 .أن يتم التعثر بها بطريقة غير مقصودة

الذي تم اتاحته مع الحاسب الخاص  والضمان دليل األمان الكهرباء، ارجع الىأسالك لمزيد من المعلومات عن 
 .بك

 

 

 



 ٥

 

 اعداد الحاسب الخاص بك. الفصل الثالث

ية الى معلومات األمنالقراءة وفهم  تؤدي . الحاسب الخاص بكقبل اعداد دليل األمان والضمان قم بقراءة وفهم
 .الخاص بك مخاطر االصابات الشخصية أو حدوث تلف في المنتجالتقليل من احتمالية التعرض ل

لمزيد من . وعاداتك قم باعداد الحاسب الخاص بك في أفضل مساحة عمل ممكنة بحيث تالئم احتياجاتك
 ". مكان العملترتيب.  "لثاني الفصل االمعلومات، ارجع الى

 توصيل الحاسب الخاص بك

 .استخدم المعلومات التالية عند توصيل الحاسب الخاص بك

مع  الموصالتتوفيق قم ب. الحاسبي من  الجزء الخلفابحث عن شارات الموصالت الصغيرة التي توجد في •
 .الشارات

بمضاهاة لون  اذا آانت آابالت الحاسب الخاص بك ولوحة الموصالت بها موصالت مشفرة باأللوان، قم •
الكابل زرقاء اللون بموصل أزرق، أو نهاية  على سبيل المثال، قم بمضاهاة نهاية. لون الموصل بنهاية الكابل

 .أحمر لالكابل حمراء اللون بموص

وصالت التي تم على آل الم لنوع الموديل الخاص بك، فان الحاسب الخاص بك قد ال يتضمنوفقا و :مالحظة
 .جزءوصفها في هذا ال

 له رأس استخدم قلم.  اآلليالحاسب الجهد الكهربائي في الجزء الخلفي من فتاح اختياركان متحقق من م .١
 .ر المفتاح، اذا تطلب األم مكانلتغيير الدوارة

 .آليا في الفولت تلك الحاسبات تتحكم.   الختيار الجهد الكهربائيمفتاح بعض الحاسبات ال تتضمن  :مالحظة

فتاح قم بضبط الم المتردد،  فولت للتيار١٢٧ و١٠٠اذا آان مدى مغذي التيار الكهربائي يتراوح ما بين  •
 . فولت١١٥ى ال

فتاح قم بضبط الم  فولت للتيار المتردد،٢٤٠ و٢٠٠ اذا آان مدى مغذي التيار الكهربائي يتراوح ما بين •
 . فولت٢٣٠الى 

 

أو   مفاتيح قياسي آابل لوحة المفاتيح الى موصل لوحة المفاتيح المناسب، اما موصل لوحة بتوصيل قم .٢
  . Universal Serial Bus (USB)  الموصل



 ٦

 

بعد اعداد وتشغيل   .قراءة بصمة االصبعلجهاز  بها لوحة مفاتيح الموديالت بعض في وجد ي  :مالحظة
االنترنت للحصول  المتاح على Access Help الحاسب الخاص بك، ارجع الى نظام مساعدة
للحصول على " Access Help " الىارجع. على معلومات عن جهاز قراءة بصمة االصبع

 .المساعدة المتاح من خالل الشاشة تعليمات عن آيفية فتح نظام

 .لموصل الفأرة المناسب USB قم بتوصيل آابل فأرة .٣

 

 .الشاشة في الحاسب قم بتوصيل آابل الشاشة الى موصل .٤

آما الموصل  قياسية، قم بتوصيل الكابل الى Video Graphics Array (VGA) اذا آانت لديك شاشة •
 . المحددةصورةهو موضح في ال

تتأآد عندئذ من استخدام  ، يجب أناذا آان موديل الجهاز الخاص بك يتضمن موصلين للشاشة   :مالحظة
 .الموصل على موفق بيانيات

 

بالحاسب الخاص بك  ، يجب أن يتم ترآيب موفق(DVI) واجهة تعامل فيديو رقمية شاشة اذا آان لديك •
 .ل الكابل الى الموصل آما هو موضحيوصتقم ب .DVI يدعم شاشات



 ٧

 

 .اتباع التعليمات التاليةباذا آان لديك مودم، قم بتوصيل المودم  .٥

 

الحاسب المطلوبين  يعرض هذا الشكل التوضيحي الموصلين الموجودين في الجزء الخلفي من 
 .د المودم الخاص بكالعدا

، RJ-11 النوع هاتفية منج في الواليات المتحدة وغيرها من الدول أو المناطق التي تستخدم مخار 
الهاتف في الجزء  قم بتوصيل أحد طرفي آابل الهاتف الى الهاتف والطرف األخر الى موصل

ي الجزء الخلفي من ف قم بتوصيل أحد طرفي آابل المودم الى موصل المودم. الخلفي من الحاسب
 .الحاسب والطرف األخر الى منفذ الهاتف

الضروري  ، يكون منRJ-11 في البالد أو المناطق التي ال تستخدم مخارج هاتفية من النوع 
آما هو موضح في الجزء األعلى من استخدام محول أو موزع لتوصيل الكابالت بمخرج الهاتف، 

التليفون، وذلك آما هو موضح في  أو محول بدون  موزع يمكنك أيضا استخدام.  الشكل التوضيحي
 .التوضيحي الجزء األسفل من الشكل

المعلومات عن السماعات،  لمزيد من. اذا آانت لديك أجهزة سمعية، قم بتوصيلها باتباع التعليمات التالية .٦
  .٨و ٧ ارجع الى الخطوات

 

 

 



 ٨

مثل  يقوم هذا الموصل باستقبال االشارات الصوتية من جهاز صوتي خارجي، مدخل الصوت 
 .ستريواالنظام 

هزة خارجية، مثل يقوم هذا الموصل بارسال شارات من الحاسب الى أج مخرج الصوت 
 .االستريو سماعات

توصيل ميكروفون الى الحاسب الخاص بك عندما  في استخدم هذا الموصل ميكروفون 
الصوت أو اذا آنت تستخدم برنامج من برامج التعرف على  ترغب في تسجيل

 .الكالم
ما توصيل سماعة الرأس الى الحاسب الخاص بك عند في استخدم هذ الموصل سماعة الرأس 

قد . الموسيقى أو غيرها من األصوات بدون ازعاج غيرك ترغب في سماع
 .األمامي من الحاسب الخاص بك يكون هذا الموصل موجودا في الجزء

 :ac معها موفق بالكهرباء عمل ت  لديك سماعاتتاذا آان .٧

 

الصوت، يكون  في بعض مكبرات.  بين مكبري الصوت، اذا أقتضى األمرقم بتوصيل الكابل الذي يصل -أ 
 .هذا الكابل متصال بصورة دائمة

 .الى مكبر الصوت  ac قم بتوصيل آابل موفق -ب 
 .قم بتوصيل مكبرات الصوت الى الحاسب -ج 
 .ac الى مصدر طاقة ac  قم بتوصيل موفق -د 

  :ac بدون موفق بالكهرباء ال تعمل  لديك سماعاتتاذا آان .٨

 

الصوت، يكون  في بعض مكبرات. قم بتوصيل الكابل الذي يصل بين مكبري الصوت، اذا أقتضى األمر -أ 
 .هذا الكابل متصال بصورة دائمة

 .قم بتوصيل السماعات الى الحاسب اآللي -ب 



 ٩

بكل الموصالت  اسب اآللي الخاص بك غير مجهزقد يكون الح. قم بتوصيل أي أجهزة اضافية تكون لديك .٩
 .الموضحة

 

 USB توصيل جهاز يتطلب وصلة في استخدم هذا الموصل USBمثل لوحة مفاتيح ،  
 Personal Digital أو وحدة طباعة أو وحدة مسح ضوئية  أو أو فأرة

Assistant (PDA). 
 Serial  مودم خارجي أو وحدة طباعة على التوالي أو  في توصيل استخدم هذا الموصل

 .على التوالي pin-9يستخدم موصل  أي جهاز آخر
 S-Video به موصل تليفزيون توصيل جهاز في استخدم هذا الموصل S-Video . يكون هذ

 .في بعض موفقات الفيديو عالية األداء الموصل موجودا
 Parallel وحدة طباعة على التوازي أو جهاز آخر يتطلب  في توصيل استخدم هذا الموصل

 .على التوازي pin-25 وصلة
 Ethernet وصيل الحاسب الى شبكة اتصاالت محلية من نوع في تاستخدم هذا الموصل 

Ethernet  الى مودم آابل أو. 

 االتاتص عندما يكون متصال بشبكة FCC لتشغيل الحاسب في حدود  :هام
Ethernetاستخدم آابل ، Category 5 Ethernet. 

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

 IEEE 1394 يسمى هذا الموصل أحيانا Firewire هناك نوعان من. سرعةألنه ينقل البيانات ب 
 IEEE 1394 يتيح. pin-6و pin-4 موصالت : IEEE 1394 موصالت

االلكترونيات، بما في ذلك األجهزة  توصيل الحاسب الى أنواع عديدة منامكانية 
 .الضوئيةوحدات المسح الرقمية الصوتية و

 eSATA مشغل القرص الثابت الخارجي في توصيل استخدم هذا الموصل 

 .يل أسالك الطاقة الى منافذ آهربائية متصلة بطرف أرضيقم بتوص .١٠



 ١٠

 

 من خالل المتاح Access Help  لمزيد من المعلومات عن الموصالت، ارجع الى نظام مساعدة   :مالحظة
للحصول على تعليمات عن آيفية فتح نظام المساعدة المتاح من " Access Help "ارجع الى. الشاشة
 .الشاشة خالل

 تشغيل الطاقة للحاسب

-power-on self  انتهاء عند. قم بتشغيل الشاشة وغيرها من األجهزة الخارجية أوال، ثم قم بتشغيل الحاسب
test (POST)البرنامج مسبقا بالحاسب الخاص بك، سيتم بدء  اذا آان تم ترآيب. ، يتم اغالق نافذة الشعار
 .برنامج الترآيب

لمزيد من ". تشخيص وتصحيح األخطاء. " الفصل السابعاذا واجهتك أية مشكالت أثناء بدء التشغيل، ارجع الى
على  يمكنك الحصول".  الحصول على المعلومات والمساعدة والخدمة. " الفصل التاسعالمعلومات، ارجع الى

 األمان والضمان معلومات ارجع الى. دة ومعلومات عن طريق الهاتف من خالل مرآز دعم العمالءمساع
الخدمة والدعم في مختلف أرجاء  أرقام هواتف بضمنة مع الحاسب اآللي الخاص بك لالطالع على آشفتالم
 .العالم

 االنتهاء من ترآيب البرنامج

  هام

تتناول هذه االتفاقيات  .ل استخدام البرامج التي توجد بهذا الحاسبقم بقراءة اتفاقيات الترخيص بدقة قب
الخاص بالبرامج الموجودة على هذا  بالتفصيل ما لك من حقوق، وما عليك من التزامات، والضمانات

اذا لم تقم بقبول االتفاقيات، ال تقم . بنود االتفاقيات باستخدام هذه البرامج، فانك توافق على. الحاسب
 .ذلك، قم باعادة الحاسب بالكامل واستعادة ما تم دفعه بالكامل بدال من. م البرامجباستخدا

اذا لم تستكمل . ترآيب البرنامج بعد القيام ببدء الحاسب ألول مرة، اتبع التعليمات التي توجد بالشاشة التمام
عند انتهاء . ج غير متوقعةنتائفقد تحدث تشغيل الحاسب،  ترآيب البرامج في المرة األولى التي يتم فيها بدء

المتاح من خالل الحاسب للتعرف على مزيد من المعلومات  Access Help الترآيب، ارجع الى نظام مساعدة
تعليمات عن آيفية فتح نظام  للحصول على "Access Help "ارجع الى. الخاص بك عن الحاسب اآللي

 .المساعدة المتاح من خالل الشاشة

  ®Microsoft تشغيلأنظمة  اللغات من ةعلى نسخة متعدد موديالت الحاسب قد تحتوي بعض   :مالحظة
Windows® اللغات، سيطلب  اذا آان للحاسب اآللي الخاص بك نسخة متعددة. تم ترآيبها مسبقا

يمكن أن يتم تغيير نسخة اللغة من  بعد الترآيب،. ك عندئذ اختيار اللغة اثناء تنفيذ عملية الترآيبمن
 .Windows Control Panel خالل

 



 ١١

 اتمام المهام الهامة

 :الوقت وتجنبك المشقة الحقا بعدما تقوم باعداد الحاسب الخاص بك، قم بأداء المهام التالية، التي سوف توفر لك

يتم استخدام البرامج  . نسخة من القرص المدمج التشخيصي أو قريصات تشخيصية أو وسط لالنقاذقم بتكوين •
واالبالغ عن المحددات التي يتم التحكم فيها  التشخيصية في اختبار األجهزة المكونة للحاسب اآللي الخاص بك

ة من قرص مدمج يضمن لك تكوين نسخ. عطال باألجهزة التي يمكن أن تسبب وبواسطة نظام التشغيل
انقاذ، امكانية تشغيل البرامج التشخصيصة حتى اذا لم يمكنك  تشخيصي أو قريصات تشخيصية أو وسط

 أو" PC-Doctor for DOS "لمزيد من المعلومات، ارجع الى . االنقاذ واالستعادةالتوصل الى مساحة عمل
"PC-Doctor for Windows PE ."  

أو الدعم الفني، الخدمة  اذا آنت بحاجة الى. ، والرقم المسلسلموديلقم بتسجيل نوع اآللة الخاصة بك، وال •
والضمان  األمان المعلومات، ارجع الى معلومات لمزيد من. فسوف يتم على األغلب طلب هذه المعلومات منك

 .بك ضمنة مع الحاسب اآللي الخاصتالم

 تعديل نظام التشغيل

 Microsoft Windows باتاحة التعديالت ألنظمة تشغيل متعددة من خالل موقع Microsoft تقوم شرآة
Update .آليا بتحديد تعديالت االنترنت  يقوم موقع شبكة Windows للحاسب اآللي الخاص بك آما أنه  المتاحة

التعديالت تصحيحات خاصة بالسرية أو نسخ جديدة من  يمكن أن تتضمن. يقوم بعرض تلك التعديالت فقط
أو  Windows ، تصحيحات ألجزاء أخرى من نظام التشغيل)الوسائط مثل مشغل( Windows مكونات
 .تحسينات

المتاح من  Access Help لمزيد من المعلومات عن تحديث نظام التشغيل الخاص بك، ارجع الى نظام مساعدة
لحصول على تعليمات عن آيفية فتح نظام المساعدة المتاح من ل "Access Help "ارجع الى. خالل الشاشة

 .الشاشة خالل

 ترآيب أنظمة تشغيل أخرى

المدمجة أو القريصات  اذا قمت بترآيب نظام تشغيل خاص بك، عليك باتباع التعليمات المحددة في األقراص
دما تقوم بترآيب نظام التشغيل األجهزة بع تذآر أنه عليك ترآيب آافة وحدات تشغيل. الخاصة بنظام التشغيل

 .مع وحدات تشغيل األجهزة عادة ما تتوافر تعليمات الترآيب. الخاص بك

 Antivirus  تعديل برنامج

 .الآتشاف وتقليل الفيروسات مع الجهاز الخاص بك، يمكنك استخدام هذا البرنامج Antivirus يتم اتاحة برنامج
Lenovo  يتيح نسخة آاملة من برنامج Antivirus ٩٠الثابت الخاص بك مع اشتراك مجاني لمدة  على القرص 

 .فيروس جديد على تعريف  يوم، يجب الحصول٩٠بعد . يوم

المتاح  Access Help لمزيد من المعلومات عن تحديث برنامج الفيروس الخاص بك، ارجع الى نظام مساعدة
للحصول على تعليمات عن آيفية فتح نظام المساعدة المتاح من " Access Help "ارجع الى. من خالل الشاشة

 .الشاشة خالل

 اغالق الحاسب اآللي

ا دون فقدان البيانات يحول هذ .عندما تقوم بايقاف تشغيل الحاسب اآللي، اتبع دائما خطوات اغالق نظام التشغيل
 Microsoft اليقاف تشغيل نظام تشغيل .لحاق أي ضرر بالبرامج الخاصة بك االتي لم يتم حفظها أو

Windowsقم بفتح قائمة ، Start على نظام تشغيل من Windowsواضغط ، Shut Down. قم بتحديد Shut 
Down ن القائمة المسقطة واضغط م OK. 
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 يارات خارجيةتخ اترآيب

دليل  في" اختيارات خارجية ترآيب" مزيد من المعلومات عن ترآيب اختيارات خارجية للحاسب الخاص بك، ارجع الى ل
 .ترآيب واستبدال الجهاز
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، ٩٠٨٧، ٩٠١٨، ٩٠١٢، ٦٠٨٢، ٦٠٧٩، ٦٠٧٤، ٦٠٦٨، ٦٠٠٨: خواص أنواع األجهزة
٩١٩٣، ٩١٧٢، ٩١٦٣، ٩٠٩٦ 

 .مسبقا ات عن خصائص الحاسب والبرامج التي تم ترآيبهايقدم هذا الجزء معلوم

  معلومات النظام

 للحصول على المعلومات حول الموديل الخاص بك، قم باستخدام. تغطي المعلومات التالية مجموعة متعددة من الموديالت
Setup Utility . استخدام "أنظرSetup Utility." 

 

  مشغل دقيق

  Intel® Pentium® dual-core مشغل •
  ®Intel Celeron مشغل •
  Intel Core™ 2 Duo مشغل •
  Intel Core™ 2 Quad مشغل •
 )يختلف الحجم باختالف الموديل(ذاآرة وسيطة داخلية  •

  الذاآرة

 Double Data Rate 2 Dual Inline Memory Modules (DDR2   اثنين من وحدات برامجيتم دعم •
DIMMs)  

 )تختلف وفقا للموديل(ذاآرة غير متالشية لبرامج النظام  •

  المشغالت الداخلية

  )بعض الموديالت(مشغل القريص  •
  Serial Advanced Technology Attachment (SATA II) مشغل القرص الثابت الداخلي •
 )بعض الموديالت(وحدة التشغيل الضوئية  •

  النظام الفرعي للمرئيات

  Video Graphics Array (VGA) وحدة تحكم بالبيانيات متكاملة لوحدة عرض •
• Intel Graphics Media Accelerator مع دعم  Dual Display )آارت ADD2 مطلوب لـDual Display( 
 ى لوحة النظامعل PCI Express (x16) موصل موفق بيانيات •

  النظام الفرعي للصوتيات

• HD مع  ADI 1882 Audio Codec  
  موصالت للميكروفون وسماعات الرأس في اللوحة األمامية •
  موصالت الخط الداخل والخط الخارج والميكروفون خلف الشاشة •
 سماعات داخلية أحادية •
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  امكانية االتصال

  Mbps Integrated Ethernet 10/100/1000 وحدة تحكم •
 )بعض الموديالت( Peripheral Component Interconnect (PCI) V.90 Data/Fax مودم •

  خصائص ادارة النظام

• Preboot Execution Environment (PXE) و Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) 
• Wake on LAN®  
• Wake on Ring )  في برنامجSetup Utilityتسمى هذه الخاصية ، Serial Port Ring Detect  للمودم

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

  المخرجات/خصائص المدخالت

• 25-pin Extended Capabilities Port (ECP)/Extended Parallel Port (EPP)  
   على التوالي Pin-9موصل  •
  )موصلين على اللوحة األمامية وستة على اللوحة الخلفية( USB ثمانية موصالت •
  موصل فأرة قياسي •
  موصل لوحة مفاتيح قياسي •
  Ethernet موصل •
  VGA موصل وحدة عرض •
  باللوحة الخلفية )لميكروفونخط صوتي متجه للداخل، وخط صوتي متجه للخارج، وا(ثالثة موصالت صوتية  •
  باللوحة األمامية) ميكروفون وسماعات الرأس(موصلين صوتين  •
 )بعض الموديالت( PCI bracket واحد خالل eSATA موصل •
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  التوسع

  ثالثة فتحات للمشغل •
   بت٢٣ذو  PCI موصلين لموفق •
 واحد PCI Express x1 موصل موفق •

  الطاقة

   تحسس وتبديل آلي للفولت وات مع٢٨٠مزود طاقة  •
   هرتز٥٠/٦٠تحويل آلي لتردد المدخالت  •
 Advanced Configuration and Power Interface (ACPI) دعم  •

 خصائص السرية

  BIOS آلمات سرية المستخدم وموجه النظام للتوصل الى •
  ) Kensingtonقفل(دعم اضافة قفل آابل متكامل  •
 ThinkVantage بعض الموديالت، ارجع الى برنامج(ألصابع لوحة مفاتيح مع جهاز قراءة بصمة ا •

Productivity Center program للحصول على مزيد من المعلومات (  
  )بعض الموديالت( Cover Presence switch مفتاح •
  التحكم بتسلسل بدء التشغيل •
  بدء التشغيل بدون وحدة تشغيل القريصات أو لوحة المفاتيح أو الفأرة •
   غير مراقبنمط بدء •
  مخرجات القريصات والقرص الثابت/تحكم بمدخالت •
  مخرجات المنافذ على التوالي وعلى التوازي/تحكم بمدخالت •
 ملف مواصفات السرية وفقا للجهاز •

  البرامج التي تم ترآيبها مسبقا
 

وبرامج تشغيل الجهاز  ن نظام التشغيلاذا آان آذلك، فهذه البرامج تتضم. وجود برامج تم ترآيبها مسبقا قد يتم اتاحة الحاسب مع
 .يتم دعمها لدعم الخصائص المتاحة من جهة التصنيع وبعض البرامج األخرى التي

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

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

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

  )يختلف وفقا للموديل( ١للتوافق أنظمة التشغيل المرخصة أو التي تم اختبارها بالنسبة
Linux® 

 

 

آأنظمة متوافقة  Lenovo قد يتم تعريف أنظمة تشغيل اضافية بواسطة. للتوافق عند اتاحة هذا الدليل ظمة التشغيل المحددة هنا يتم ترخيصها واختبارها بالنسبةآل أن . ١
 أو اختباره بالنسبة للتوافق، ارجعلتحديد ما اذا آان نظام التشغيل تم ترخيصه . الكشف يمكن أن يتم تغيير التصحيحات واالضافات لهذا. مع الحاسب الخاص بك

 .للموقع الخاص بمورد نظام التشغيل باالنترنت



 ١٦

، ٩٠٨٨، ٩٠١٩، ٩٠١٣، ٦٠٨٦، ٦٠٨١، ٦٠٧٥، ٦٠٦٩، ٦٠١٠: خواص أنواع األجهزة
٩٣٢٦، ٩٣٢٣، ٩٣٠٤، ٩١٩٤، ٩١٧٤، ٩١٦٤، ٩١٦٠ 

 .يقدم هذا الجزء عن خصائص الحاسب والبرامج التي تم ترآيبها مسبقا

   لومات النظاممع
 للحصول على المعلومات حول الموديل الخاص بك، قم باستخدام. تغطي المعلومات التالية مجموعة متعددة من الموديالت

Setup Utility . ام استخد"أنظرSetup Utility." 

  مشغل دقيق

  Intel® Pentium®dual core مشغل •
  ®Intel Celeron مشغل •
  Intel Core™ 2 Duo مشغل •
  Intel Core™ 2 Quad مشغل •
 )يختلف الحجم باختالف الموديل(ذاآرة وسيطة داخلية  •

  الذاآرة

 Double Data Rate 2 Dual Inline Memory Modules (DDR2 يتم دعم اثنين من وحدات برامج  •
DIMMs)  

 )تختلف وفقا لنوع الموديل(ذاآرة غير متالشية لبرامج النظام  •

  المشغالت الداخلية

  )بعض الموديالت(مشغل القريص  •
  Serial Advanced Technology Attachment (SATAII) مشغل القرص الثابت الداخلي •
 )بعض الموديالت(مشغل ضوئي  •

  النظام الفرعي للمرئيات

  Video Graphics Array (VGA) حدة تحكم بالبيانيات متكاملة لوحدة عرضو •
• Intel Graphics Media Accelerator مع دعم  Dual Display )آارت ADD2 مطلوب لـDual Display( 
 على لوحة النظام PCI Express (x16) موصل موفق بيانيات •

  النظام الفرعي للصوتيات

• HD مع  ADI 1882 Audio Codec  
  موصالت للميكروفون وسماعات الرأس في اللوحة األمامية •
  موصالت الخط الداخل والخط الخارج والميكروفون في خلفية الشاشة •
 سماعات داخلية أحادية •

  امكانية االتصال

  Mbps integrated Ethernet 10/100/1000 وحدة تحكم •
 )بعض الموديالت( Peripheral Component Interconnect (PCI) V.90 Data/Fax مودم •
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  خصائص ادارة النظام

• Preboot Execution Environment (PXE) و Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) 
• Wake on LAN®  
• Wake on Ring )  في برنامجSetup Utilityتسمى هذه الخاصية ، Serial Port Ring Detect  للمودم

  )الخارجي
  االدارة عن بعد •
  آلي (power-on) غيلبدء تش •
 SM و System Management (SM) BIOS برامج •
 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  •
  )موصلين على اللوحة األمامية وستة على اللوحة الخلفية( USB ثمانية موصالت •
  موصل فأرة قياسي •
  موصل لوحة مفاتيح قياسي •
  Ethernet موصل •
  VGA موصل وحدة عرض •
  باللوحة الخلفية )الخط الصوتي الداخل، والخط الصوتي الخارج، والميكروفون(ثالثة موصالت صوتية  •
  باللوحة األمامية) سميكروفون وسماعات الرأ(موصلين صوتين  •
 )بعض الموديالت( PCI bracket واحد خالل eSATA موصل •
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  التوسع

  خمسة فتحات للمشغل •
   بت٢٣ذو  PCI موصلين لموفق •
 واحد PCI Express x1 موصل موفق •

  الطاقة

   واط مع مفتاح الختيار الجهد الكهربي يدويا٢٨٠تزويد للطاقة  •
   هرتز ٥٠/٦٠ت تحويل آلي لتردد المدخال •
 Advanced Configuration & Power Interface (ACPI) دعم  •

 خصائص السرية

  BIOS آلمات سرية المستخدم وموجه النظام للتوصل الى •
  )Kensingtonقفل (دعم اضافة قفل آابل متكامل  •
 ThinkVantage بعض الموديالت، ارجع الى برنامج(لوحة مفاتيح مع جهاز قراءة بصمة األصابع  •

Productivity Center program للحصول على مزيد من المعلومات (  
  )بعض الموديالت( Cover Presence Switch مفتاح •
  التحكم بتسلسل بدء التشغيل •
  بدء التشغيل بدون وحدة تشغيل القريصات أو لوحة المفاتيح أو الفأرة •
  نمط بدء غير مراقب •
  الثابتمخرجات القريصات والقرص /تحكم بمدخالت •
  مخرجات المنافذ على التوالي وعلى التوازي/تحكم بمدخالت •
 ملف مواصفات السرية وفقا للجهاز •

  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 المتاحة من جهة التصنيع وبعض البرامج األخرى التيلدعم الخصائص 

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

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

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

  )يختلف وفقا للموديل( ٢للتوافق أنظمة التشغيل المرخصة أو التي تم اختبارها بالنسبة
Linux® 

 

 

آأنظمة متوافقة مع  Lenovo قد يتم تعريف أنظمة تشغيل اضافية بواسطة. للتوافق عند اتاحة هذا الدليل لنسبةآل أنظمة التشغيل المحددة هنا يتم ترخيصها واختبارها با . ٢
للموقع  لتحديد ما اذا آان نظام التشغيل تم ترخيصه أو اختباره بالنسبة للتوافق، ارجع. الكشف يمكن أن يتم تغيير التصحيحات واالضافات لهذا. الحاسب الخاص بك

 .ورد نظام التشغيل باالنترنتالخاص بم



 ١٩

، ٦٠٧٨، ٦٠٧٧، ٦٠٧٣، ٦٠٧٢، ٦٠٦٧، ٦٠٦٦، ٦٠٦٤، ٦٠١٩: خواص أنواع األجهزة
٩٣٣٠، ٩٣٢٥، ٩١٩٦، ٩١٨١، ٦٠٨٨، ٦٠٨٧ 

 .يقدم هذا الجزء معلومات عن خصائص الحاسب والبرامج التي تم ترآيبها مسبقا

  معلومات النظام
 

 للحصول على المعلومات حول الموديل الخاص بك، قم باستخدام. تعددة من الموديالتتغطي المعلومات التالية مجموعة م
Setup Utility . استخدام "أنظرSetup Utility." 

  مشغل دقيق

  Intel®Pentium® dual core مشغل •
  ®Intel Celeron مشغل •
  Intel Core™ 2 Duo مشغل •
  Intel Core™ 2 Quad مشغل •
 )يختلف الحجم باختالف الموديل(ذاآرة وسيطة داخلية  •

  الذاآرة

 Double Data Rate 2 Dual Inline Memory Modules (DDR2  يتم دعم اثنين من وحدات برامج  •
DIMMs)  

 )تختلف وفقا لنوع الموديل(رامج النظام ذاآرة غير متالشية لب •

  المشغالت الداخلية

  )بعض الموديالت(بوصة -بوصة، نصف-٣٫٥مشغل قريصات  •
  Serial Advanced Technology Attachment (SATAII) مشغل القرص الثابت الداخلي •
 )بعض الموديالت(مشغل ضوئي  •

  النظام الفرعي للمرئيات

  Video Graphics Array (VGA) ة لوحدة عرضوحدة تحكم بالبيانيات متكامل •
• Intel Graphics Media Accelerator  مع دعم Dual Display )آارت ADD2 مطلوب لـ Dual 

Display(  
 على لوحة النظام PCI Express (x16) موصل موفق بيانيات •

  النظام الفرعي للصوتيات

• HD مع  ADI 1882 Audio Codec  
  عات الرأس في اللوحة األماميةموصالت للميكروفون وسما •
  موصالت الخط الداخل والخط الخارج والميكروفون خلف الشاشة •
 سماعات داخلية أحادية •

  امكانية االتصال

  Mbps integrated Ethernet 10/100/1000 وحدة تحكم •
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 )بعض الموديالت( Peripheral Component Interconnect (PCI) V.90 Data/Fax مودم •

  رة النظامخصائص ادا

• Preboot Execution Environment (PXE) و Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) 
• Wake on LAN®  
• Wake on Ring )  في برنامجSetup Utilityتسمى هذه الخاصية ، Serial Port Ring Detect  للمودم

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

  المخرجات/خصائص المدخالت

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

  ثالثة فتحات للمشغل •
  واحد bit PCI-32موصل موفق  •

  الطاقة

   وات مع تحسس وتبديل آلي للفولت٢٨٠مزود طاقة  •
   هرتز٥٠/٦٠تحويل آلي لتردد المدخالت  •
 Advanced Configuration & Power Interface (ACPI) دعم  •

 خصائص السرية

  BIOS آلمات سرية المستخدم وموجه النظام للتوصل الى •
  )Kensingtonقفل (دعم اضافة قفل آابل متكامل  •
 ThinkVantage بعض الموديالت، ارجع الى برنامج(لوحة مفاتيح مع جهاز قراءة بصمة األصابع  •

Productivity Center program للحصول على مزيد من المعلومات (  
  )بعض الموديالت( Cover Presence Switch مفتاح •
  تشغيلالتحكم بتسلسل بدء ال •
  بدء التشغيل بدون وحدة تشغيل القريصات أو لوحة المفاتيح أو الفأرة •
  نمط بدء غير مراقب •
  مخرجات القريصات والقرص الثابت/تحكم بمدخالت •
  مخرجات المنافذ على التوالي وعلى التوازي/تحكم بمدخالت •
 ملف مواصفات السرية وفقا للجهاز •

  البرامج التي تم ترآيبها مسبقا
 
وبرامج تشغيل الجهاز  اذا آان آذلك، فهذه البرامج تتضمن نظام التشغيل. وجود برامج تم ترآيبها مسبقا تم اتاحة الحاسب معقد ي

 .يتم دعمها لدعم الخصائص المتاحة من جهة التصنيع وبعض البرامج األخرى التي

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

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

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

 )يختلف وفقا للموديل( ٣للتوافق أنظمة التشغيل المرخصة أو التي تم اختبارها بالنسبة
Linux® 

 

 

آأنظمة متوافقة  Lenovo قد يتم تعريف أنظمة تشغيل اضافية بواسطة. للتوافق عند اتاحة هذا الدليل آل أنظمة التشغيل المحددة هنا يتم ترخيصها واختبارها بالنسبة . ٣
 لتحديد ما اذا آان نظام التشغيل تم ترخيصه أو اختباره بالنسبة للتوافق، ارجع. الكشف غيير التصحيحات واالضافات لهذايمكن أن يتم ت. مع الحاسب الخاص بك

 .للموقع الخاص بمورد نظام التشغيل باالنترنت



 ٢٢

، ٩٠٧١، ٩٠١٤، ٩٠١١، ٦٠٨٩، ٦٠٧٦، ٦٠٧١، ٦٠٦٥، ٦٠٦٢: خواص أنواع األجهزة
٩٣٠٣، ٩١٨٢، ٩١٦٢، ٩٠٨٩ 

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

  معلومات النظام
 

 الموديل الخاص بك، قم باستخدام للحصول على المعلومات حول. تغطي المعلومات التالية مجموعة متعددة من الموديالت
Setup Utility . استخدام "أنظرSetup Utility." 

  مشغل دقيق

  Intel®Pentium®dual core مشغل •
 ®Intel Celeron مشغل •
  Intel Core™2 Duo مشغل •
  Intel Core™ 2 Quad مشغل •
 )يختلف الحجم باختالف الموديل(ذاآرة وسيطة داخلية  •

  الذاآرة

 Double Data Rate 2 Dual Inline Memory Modules (DDR2 م دعم اثنين وحدات من وحدات برامج يت •
DIMMs)  

 )تختلف وفقا لنوع الموديل(ذاآرة غير متالشية لبرامج النظام  •

  المشغالت الداخلية

  Serial Advanced Technology Attachment (SATAII) مشغل القرص الثابت الداخلي •
 )بعض الموديالت(مشغل ضوئي  •

  النظام الفرعي للمرئيات

  Video Graphics Array (VGA) وحدة تحكم بالبيانيات متكاملة لوحدة عرض •
• Intel Graphics Media Accelerator مع دعم  Dual Display )آارت ADD2 مطلوب لـDual Display( 

  النظام الفرعي للصوتيات

• HD مع  ADI 1882 Audio Codec  
  يكروفون وسماعات الرأس في اللوحة األماميةموصالت للم •
  موصالت الخط الداخل والخط الخارج على اللوحة الخلفية •
 سماعات داخلية أحادية •

  امكانية االتصال

  Mbps integrated Ethernet 10/100/1000 وحدة تحكم •
  )بعض الموديالت( Peripheral Component Interconnect (PCI) V.90 Data/Fax مودم •

 



 ٢٣

  خصائص ادارة النظام

• Preboot Execution Environment (PXE) و Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) 
• Wake on LAN®  
• Wake on Ring )  في برنامجSetup Utilityتسمى هذه الخاصية ، Serial Port Ring Detect  للمودم

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

  المخرجات/خصائص المدخالت

• 25-pin Extended Capabilities Port (ECP)/Extended Parallel Port (EPP)  
   على التوالي Pin-9موصل  •
  ) األمامية وستة على اللوحة الخلفيةموصلين على اللوحة( USB ثمانية موصالت •
  Ethernet موصل •
  VGA موصل وحدة عرض •
  باللوحة الخلفية) والميكروفون الخط الصوتي الداخل، والخط الصوتي الخارج،(اثنين من الموصالت صوتية  •
  باللوحة األمامية) ميكروفون وسماعات الرأس(موصلين صوتين  •
 واحد على اللوحة الخلفية eSATA موصل •

  التوسع

  فتحتين للمشغل •
  واحد bit PCI-32موصل موفق  •

  الطاقة

   وات مع تحسس وتبديل آلي للفولت٢٢٥مزود طاقة  •
   هرتز٥٠/٦٠تحويل آلي لتردد المدخالت  •
 Advanced Configuration & Power Interface (ACPI) دعم  •

 خصائص السرية

  BIOS آلمات سرية المستخدم وموجه النظام للتوصل الى •
  )Kensingtonقفل (دعم اضافة قفل آابل متكامل  •
 ThinkVantage Productivity بعض الموديالت، ارجع الى برنامج(لوحة مفاتيح مع جهاز قراءة بصمة االصبع  •

Center program للحصول على مزيد من المعلومات (  
  )بعض الموديالت( Cover Presence Switch مفتاح •
  يلالتحكم بتسلسل بدء التشغ •
  بدء التشغيل بدون وحدة تشغيل القريصات أو لوحة المفاتيح أو الفأرة •
  نمط بدء غير مراقب •
  مخرجات القريصات والقرص الثابت/تحكم بمدخالت •
  مخرجات المنافذ على التوالي وعلى التوازي/تحكم بمدخالت •
 ملف مواصفات السرية وفقا للجهاز •
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  البرامج التي تم ترآيبها مسبقا
 

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

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

 .المناطق ون أنظمة التشغيل هذه متاحة في آل البالد أولن تك :مالحظة

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

  )يختلف وفقا للموديل( ٤للتوافق أنظمة التشغيل المرخصة أو التي تم اختبارها بالنسبة
Linux® 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آأنظمة متوافقة  Lenovo قد يتم تعريف أنظمة تشغيل اضافية بواسطة. للتوافق عند اتاحة هذا الدليل آل أنظمة التشغيل المحددة هنا يتم ترخيصها واختبارها بالنسبة . ٤
 لتحديد ما اذا آان نظام التشغيل تم ترخيصه أو اختباره بالنسبة للتوافق، ارجع. الكشف ن أن يتم تغيير التصحيحات واالضافات لهذايمك. مع الحاسب الخاص بك

 .للموقع الخاص بمورد نظام التشغيل باالنترنت



 ٢٥

، ٩٠٨٧، ٩٠١٨، ٩٠١٢، ٦٠٨٢، ٦٠٧٩، ٦٠٧٤، ٦٠٦٨، ٦٠٠٨: محددات أنواع األجهزة
٩١٩٣، ٩١٧٢، ٩١٦٣، ٩٠٩٦ 

 .هذا الجزء المحددات الفعلية للحاسب الخاص بك

قد يتم تعريف أنظمة . اصدار هذه المطبوعات  أنظمة التشغيل المعروضة هنا يتم اعتمادها واختبارها في نفس وقت :مالحظة
يمكن أن يتم تغيير التصحيحات . متوافقة مع الحاسب الخاص بك آأنظمة Lenovo تشغيل اضافية بواسطة

الخاص  لتحديد ما اذا آان نظام التشغيل تم ترخيصه أو اختباره بالنسبة للتوافق، ارجع للموقع.  لهذا الكشفواالضافات
 .بمورد نظام التشغيل باالنترنت

 
  األبعاد

 ) بوصة١٢٫٨( مم ٣٢٥: العرض •
 )بوصة ٤٫٢١( مم ١٠٧: االرتفاع •
 ) بوصة١٦٫١٤( ملليمتر ٤١٠: العمق •

  الوزن

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

  بيئة التشغيل

 :درجة حرارة الهواء •
o  فهرنهايت٩٥ الى ٥٠من ( درجة مئوية ٣٥ الى ١٠من ):  م٩١٤٫٤( قدم ٣٠٠٠ – ٠يتم التشغيل عند (  
o فهرنهايت١٤٠الى  ٤٠-( درجة مئوية ٦٠الى  ٤٠-: تشغيل بدون ( 

 :رطوبةال •
o لكل ساعة، ال تتكثف% ١٠% (٨٠الى % ١٠: التشغيل(  
o لكل ساعة % ١٠% (٩٠الى % ١٠: بدون تشغيل( 

 :رتفاعأقصى ا •
o ر مت٣٠٤٨ الى ١٥٫٢-( قدم ١٠،٠٠٠ الى ٥٠-: التشغيل(  
o ١٠٫٦٦٨  الى١٥٫٢-( قدم ٣٥،٠٠٠ الى ٥٠-: عدم تشغيل( 

  يائادخال آهرب

 :الجهد الكهربائي للمدخالت •
o نخفضالمدى الم: 

   فولت تيار متردد١٠٠: الحد األدنى !
   فولت تيار متردد١٢٧: الحد األقصى !
   هرتز٥٠/٦٠: مدى تردد االدخال !
  فولت تيار متردد١١٥: محددات تبديل الفولت !

o مرتفعالمدى ال: 
   فولت تيار متردد٢٠٠: الحد األدنى !
   فولت تيار متردد٢٤٠: الحد األقصى !
  هرتز٥٠/٦٠: مدى تردد االدخال !
  فولت تيار متردد٢٣٠: محددات تبديل الفولت !



 ٢٦

، ٩٠٨٨، ٩٠١٩، ٩٠١٣، ٦٠٨٦، ٦٠٨١، ٦٠٧٥، ٦٠٦٩، ٦٠١٠: محددات أنواع األجهزة
٩٣٢٦، ٩٣٢٣، ٩٣٠٤، ٩١٩٤، ٩١٧٤، ٩١٦٤، ٩١٦٠ 

 .هذا الجزء يعرض المحددات الفعلية للحاسب الخاص بك

قد يتم تعريف أنظمة . اصدار هذه المطبوعات تبارها في نفس وقت أنظمة التشغيل المعروضة هنا يتم اعتمادها واخ :مالحظة
يمكن أن يتم تغيير التصحيحات . متوافقة مع الحاسب الخاص بك آأنظمة Lenovo تشغيل اضافية بواسطة
 الخاص لتحديد ما اذا آان نظام التشغيل تم ترخيصه أو اختباره بالنسبة للتوافق، ارجع للموقع. واالضافات لهذا الكشف

 .بمورد نظام التشغيل باالنترنت
 

  األبعاد

  ) بوصة١٥٫٧( ملليمتر ٤٠٠: العرض •
  ) بوصة٦٫٩( مم ١٧٥: االرتفاع •
 ) بوصة١٧٫٠( مم ٤٣٢: العمق •

  الوزن

  ) رطل١٨( آجم ٨٫١٧: الحد األدنى من المواصفات آما تم شحنها •
 ) رطل٢٢٫٥( آيلوجرام ١٠٫٢١: الحد األقصى من المواصفات •

  لبيئة التشغي

 :درجة حرارة الهواء •
o  فهرنهايت٩٥ الى ٥٠( درجة مئوية ٣٥ الى ١٠من ):  م٩١٤٫٤( قدم ٣٠٠٠ – ٠يتم التشغيل عند ( 
o فهرنهايت١٤٠الى  ٤٠-من ( درجة مئوية ٦٠الى ° ٤٠-: تشغيل-بدون ( 

 :الرطوبة •
o لكل ساعة، ال تتكثف % ١٠% (٨٠الى % ١٠: التشغيل(  
o كل ساعةل % ١٠% (٩٠الى % ١٠: بدون تشغيل( 

 :ارتفاعأقصى  •
o متر٣٠٤٨ الى ١٥٫٢-( قدم ١٠،٠٠٠ الى ٥٠-: التشغيل (  
o ١٠٫٦٦٨  الى١٥٫٢-( قدم ٣٥،٠٠٠ الى ٥٠-: عدم تشغيل( 

  يائادخال آهرب

 :الجهد الكهربائي للمدخالت •
o المدى المنخفض: 

   فولت تيارد متردد١٠٠: الحد األدنى !
   فولت تيار متردد١٢٧: الحد األقصى !
   هرتز٥٠/٦٠: الدخالمدى تردد ا !
  فولت تيار متردد١١٥: محددات تبديل الفولت !

o المرتفعالمدى  : 
   فولت تيارد متردد٢٠٠: الحد األدنى !
   فولت تيار متردد٢٤٠: الحد األقصى !
   هرتز٥٠/٦٠: مدى تردد االدخال !
  فولت تيار متردد٢٣٠: محددات تبديل الفولت !



 ٢٧

، ٦٠٧٨، ٦٠٧٧، ٦٠٧٣، ٦٠٧٢، ٦٠٦٧، ٦٠٦٦، ٦٠٦٤، ٦٠١٩: محددات أنواع األجهزة
٩٣٣٠، ٩٣٢٥، ٩١٩٦، ٩١٨١، ٦٠٨٨، ٦٠٨٧ 

 هذا الجزء يعرض المحددات الفعلية للحاسب الخاص بك

قد يتم تعريف أنظمة . اصدار هذه المطبوعات  أنظمة التشغيل المعروضة هنا يتم اعتمادها واختبارها في نفس وقت :مالحظة
يمكن أن يتم تغيير التصحيحات . متوافقة مع الحاسب الخاص بك ظمةآأن Lenovo تشغيل اضافية بواسطة
الخاص  لتحديد ما اذا آان نظام التشغيل تم ترخيصه أو اختباره بالنسبة للتوافق، ارجع للموقع .واالضافات لهذا الكشف

 .بمورد نظام التشغيل باالنترنت
 

  األبعاد

 ) بوصة١٢٫٤٨( مم ٣١٧: العرض •
 ) بوصة٣٫٩ ( ملليمتر٩٩: االرتفاع •
 ) بوصة١٧٫٠( مم ٣٤١: العمق •

  الوزن

 ) رطل١٣٫٩( آجم ٦٫٣٢: الحد األدنى للمواصفات آما تم شحنها •
 ) رطل١٦٫٤( آجم ٧٫٤٢: الحد األقصى من المواصفات •

  بيئة التشغيل

 :درجة حرارة الهواء •
o  هرنهايت ف٩٥ الى ٥٠( درجة مئوية ٣٥ الى ١٠من ):  م٩١٤٫٤( قدم ٣٠٠٠ – ٠يتم التشغيل عند( 
o فهرنهايت١٤٠ الى  ٤٠-( درجة مئوية ٦٠الى ° ٤٠-: تشغيل-بدون ( 

 :الرطوبة •
o لكل ساعة، ال تتكثف % ١٠% (٨٠الى % ١٠: التشغيل(  
o لكل ساعة % ١٠% (٩٠الى % ١٠: بدون تشغيل( 

  :ارتفاعأقصى  •
o متر٣٠٤٨ الى ١٥٫٢-( قدم ١٠،٠٠٠ الى ٥٠-: التشغيل (  
o ١٠٫٦٦٨  الى١٥٫٢-(دم  ق٣٥،٠٠٠ الى ٥٠-: عدم تشغيل( 

  يائادخال آهرب

 :الجهد الكهربائي للمدخالت •
o المدى المنخفض: 

  فولت تيار متردد١٠٠: الحد األدنى !
  فولت تيار متردد١٢٧: الحد األقصى !
   هرتز٥٠/٦٠: مدى تردد االدخال !
  فولت تيار متردد١١٥: محددات تبديل الفولت !

o مرتفعالمدى ال : 
  ر متردد فولت تيا٢٠٠: الحد األدنى !
   فولت تيار متردد٢٤٠: الحد األقصى !
   هرتز٥٠/٦٠: مدى تردد االدخال !
  فولت تيار متردد٢٣٠: محددات تبديل الفولت !



 ٢٨

، ٩٠٧١، ٩٠١٤، ٩٠١١، ٦٠٨٩، ٦٠٧٦، ٦٠٧١، ٦٠٦٥، ٦٠٦٢: محددات أنواع األجهزة
٩٣٠٣، ٩١٨٢، ٩١٦٢، ٩٠٨٩ 

 .هذا الجزء يعرض المحددات الفعلية للحاسب الخاص بك

  األبعاد

 )بوصة ٣٫٥( ملليمتر ٨٩: العرض •
  ) بوصة١٠٫٩( مم ٢٧٦: االرتفاع •
 ) بوصة١٠٫٧( مم ٢٧٣: العمق •

  الوزن

  ) رطل١٣٫٤( آجم ٦٫٣: الحد األدنى من المواصفات آما تم شحنها •
 ) رطل١٤٫١( آجم ٦٫٤: الحد األقصى للمواصفات •

  بيئة التشغيل

 :درجة حرارة الهواء •
o  فهرنهايت٩٥ الى ٥٠( درجة مئوية ٣٥الى   ١٠من ):  م٩١٤٫٤( قدم ٣٠٠٠ – ٠يتم التشغيل عند (  
o فهرنهايت١٤٠ الى ٤٠-( درجة مئوية ٦٠الى  ٤٠-: تشغيل-بدون ( 

 :الرطوبة •
o لكل ساعة، ال تتكثف % ١٠% (٨٠الى % ١٠: التشغيل(  
o لكل ساعة % ١٠% (٩٠الى % ١٠: بدون تشغيل( 

 :ارتفاعأقصى  •
o ٣٠٤٨ الى ١٥٫٢-( قدم ١٠،٠٠٠ الى ٥٠-: التشغيل( 
o ١٠٫٦٦٨  الى١٥٫٢-( قدم ٣٥،٠٠٠ الى ٥٠-: عدم تشغيل( 

  يائادخال آهرب

 :الجهد الكهربائي للمدخالت •
o المدى المنخفض: 

   فولت تيار متردد١٠٠: الحد األدنى !
   فولت تيار متردد١٢٧: الحد األقصى !
   هرتز٥٠/٦٠: مدى تردد االدخال !
  تيار متردد فولت١١٥: محددات تبديل الفولت !

o مرتفعالمدى ال :  
   فولت تيار متردد٢٠٠: الحد األدنى !
   فولت تيار متردد٢٤٠: الحد األقصى !
   هرتز٥٠/٦٠: مدى تردد االدخال !
  فولت تيار متردد٢٣٠: محددات تبديل الفولت !
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 نبذة عن البرنامج.  الفصل الرابع

 . عليهمسبقاتي تم تحميلها تشغيل وبعض التطبيقات التم تصنيع الحاسب وتحميله بنظام ال

 :التشغيل المتاحة هيتعد أنظمة 

• Windows Vista  
• Windows XP 

 الخاص بك Windows البرامج المتاحة مع نظام تشغيل

 .المتضمنة مع هذا المنتج Windows يصف تطبيقاتجزء هذا ال

 Lenovo  البرامج المتاحة بواسطة

وتقليل التكلفة المترتبة عن  لتساعدك على تحسين االنتاجية Lenovo تالية يتم اتاحتها بواسطةتطبيقات البرامج ال
 .الخاص بك قد يختلف طبقا للموديل الخاص بك البرنامج المتاح مع الحاسب. صيانة الحاسب الخاص بك

ThinkVantage Productivity Center 

لتساعدك على  لنظام رئيسي للمعلومات واألدواتيرشدك  ThinkVantage Productivity Center برنامج
 .اعداد، وتفهم وصيانه وتطوير الحاسب الخاص بك

ThinkVantage Rescue and Recovery 

التي تتضمن  أحد حلول االسترداد واالستعادة ThinkVantage Rescue and Recovery يعد برنامج
والحصول على مساعدة واالستعادة  ن على تشخيصمجموعة من أدوات االستعادة الذاتية لمساعدة المستخدمي
 .يتم تحميل نظام التشغيل سريعا من حاالت الفشل التي تحدث للنظام، حتى اذا لم

ThinkVantage Client Security Solution 

حيث تساعدك على حماية  .المحددة Lenovo فردة هذه متاحة على حاسباتتتكون مجموعة األجهزة والبرامج الم
السرية أو مفاتيح التشفير واالعتمادات  مات الخاصة بك، متضمنة معلومات السرية الهامة مثل آلماتالمعلو

 .المستخدمين غير المصرح لهم الى البيانات االلكترونية، في حين تقوم بحمايتك من توصل

ThinkVantage System Update 

ThinkVantage System Update   الموجودة على النظام  الدائم للبرامجهو برنامج يساعدك على التحديث
 التطبيقات، وحدات تشغيل األجهزة، ذاآرة( الخاص بك، وذلك من خالل تحميل وترآيب مجموعات البرامج

BIOS  ومن أمثلة البرامج التي تريد االستمرار في تحديثها هي البرامج ).  غير المتالشية والتعديالت األخرى
 .Productivity Center وبرنامج Rescue and Recovery مثل برنامج ،Lenovo المقدمة من
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System Migration Assistant 

System Migration Assistant (SMA)  والمستخدمين نقل بيئة  هي أداة برمجية تتيح لموجهي النظام
 .تشغيل من حاسب الى آخر

 Fingerprint Software  برنامج التعرف على بصمة االصبع

الخاصة بالتشغيل، آلمة سرية  قراءة بصمة االصبع، يمكنك تسجيل بصمتك والحاقها بكلمة السريةباستخدام جهاز 
يمكن أن يتم استبدال آلمات السرية ببصمتك مما يتيح  ونتيجة لذلك،. القرص الثابت، آلمة سرية موجه النظام

ز قراءة بصمة االصبع متاحة تكون لوحة مفاتيح جها. نظام الحاسب الخاص بك امكانية توصل بسيطة وآمنة الى
 .الحاسبات المحددة أو يمكن شراءها للحاسبات التي تدعم هذا االختيار فقط مع

PC Doctor for WINPE ،PC Doctor for Windows 

 PC-Doctor for. البرنامج التشخيصي تم ترآيبه مسبقا من المصنع على القرص الثابت الخاص بك
Windows  يليعمل من خالل نظام تشغ Windows باالبالغ عن محددات  لتشخيص مشكالت الجهاز ويقوم

 .الجهاز التشغيل التي يمكن أن تكون سبب في فشل بنظام التحكم

Adobe Acrobat Reader 

Adobe Acrobat Reader  هي أداة تستخدم لمشاهدة وطباعة وبحث وثائق PDF. 

لمزيد من المعلومات عن االتصال الكتب الموجودة على  "حافظة الكتب المتاحة من خالل الحاسب "ارجع الى
 .  االنترنتشبكة على Lenovo شبكة االتصال وموقع
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 Setup Utility  استخدام.  الفصل الخامس

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

Setup Utility. 

 Setup Utility  بدء برنامج

 :، قم بما يليSetup Utility لبدء برنامج

التشغيل وايقاف تشغيل  اذا آان الحاسب الخاص بك تم تشغيله بالفعل عند بدء هذا االجراء، قم باغالق نظام .١
 .الحاسب

  .F1 المفتاح عند سماع عدة أصوات صفير، اترك. ثم قم بتشغيل الحاسب F1 اضغط على المفتاح .٢

 :مالحظات

باستخدام هذه  Setup Utility امجولم يتم عرض برن USB اذا آنت تقوم باستخدام لوحة المفاتيح -أ 
االستمرار في  وذلك خالف طريقة F1 الطريقة، آرر الضغط على ورفع اصبعك من على المفتاح

 .الضغط عليه عند تشغيل الحاسب
 Setup برنامج اذا تم تحديد آلمة سرية المستخدم أو آلمة سرية موجه النظام، لن يتم عرض قائمة -ب 

Utility  استخدام آلمات  "ارجع الى لمزيد من المعلومات،. مة السرية الخاصة بكحتى تقوم بادخال آل
  ".السرية

في أجهزة جديدة  ازالة أجهزة أو ترآيبأنه تم  POST بصورة آلية عندما يكتشف Setup Utility قد يتم بدء
 .الحاسب الخاص بك

 مشاهدة وتغيير المحددات

لمشاهدة . بتوصيف النظام البنود التي تقوم بتعريف الموضوعات الخاصة Setup Utility تعرض قائمة برنامج
 ."Setup Utility ء برنامجبد "أو تغيير المحددات، ارجع الى

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

 استخدام آلمات السرية

الغير مرخص لهم من   سرية لمنع األشخاص، يمكنك تحديد آلماتSetup Utility من خالل استخدام برنامج
يتم اتاحة أنواع آلمات  ."Setup Utility بدء برنامج "ارجع الى. التوصل الى البيانات والحاسب الخاص بك

 :التالية السرية

  آلمة سرية المستخدم •
 آلمة سرية موجه النظام •

آلمات سرية، قم بقراءة  لكن، اذا قمت بتحديد أية. ال يجب تحديد أية آلمات سرية الستخدام الحاسب الخاص بك
 . التاليةجزاءاأل
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 اعتبارات آلمة السرية

ألسباب . ورموز) ٩-٠و a-z( قد تتكون آلمة السرية من مجموعة حروف يصل الى اثنى عشر حرفا بحد أقصى
آلمات السرية يجب أن . حلها بسهولة استخدام آلمة سرية مرآبة بحيث ال يمكن المفضل لق باألمان، يكون منتتع

 :قواعد التاليةتخضع لل

  أن تحتوي على ثمانية حروف على األقل •
  أن تحتوي على حرف أبجدي واحد وحرف رقمي واحد ورمز واحد على األقل •
  [] ' ; ` / . , :ألقلأن تحتوي على أحد الرموز التالية على ا •
  استخدام المسافةامكانية  •
  ومشغل القرص الثابت Setup Utility ال يتم االلتزام بحالة الحروف في برنامج •
  يجب أال تكون عبارة عن اسم المستخدم •
  يجب أال تكون عبارة عن آلمة معتادة أو اسم معتاد •
 يجب أن تكون مختلفة تماما عن آلمة السرية السابقة •

  سرية المستخدمآلمة

صحيحة من لوحة  آلمة سرية مستخدم، فلن يمكن استخدام الحاسب حتى يتم ادخال آلمة سرية تحديد عند
 .المفاتيح

 آلمة سرية موجه النظام

اذا . محددات التوصيف سيؤدي تحديد آلمة سرية موجه النظام الى منع األشخاص غير المرخص لهم من تغيير
 .تقوم بتحديد آلمة سرية موجه النظام لمحددات الخاصة بعدة حاسبات، يجب أنآنت مسئوال عن االحتفاظ با

تقوم بمحاولة التوصل الى  تحديد آلمة سرية موجه النظام، سيتم عرض مجال آلمة السرية في آل مرة بعد
 .Setup Utility برنامج

لكن، لتغيير محددات . منها ال أياذا تم تحديد آل من آلمة سرية المستخدم وآلمة سرية موجه النظام، يمكنك ادخ
 .النظام التوصيف، يجب أن تقوم باستخدام آلمة سرية موجه

 تحديد وتغيير وحذف آلمة السرية

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

-٠و  a-z و A- Z(  حرف١٢تصل الى يمكن أن تكون آلمة السرية عبارة عن أي مجموعة حروف    :مالحظة
 ".آلمة السرية اعتبارات "لمزيد من المعلومات، ارجع الى). ٩

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

 Security Profile by Device  استخدام

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

اتاحة آل األجهزة  ، سيتم الغاءDisable هذه الخاصية الى ضبط عند IDE  وحدة تحكم
 مثل مشغالت القرص الثابت أو مشغل القرص( IDE المتصلة بوحدة تحكم
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 .ولن يتم عرضها في توصيف النظام) المدمج
Diskette Drive Access هذه الخاصية الى ضبط عند Disableلن يمكن التوصل الى مشغل ، 

 األقراص

 :، قم بما يليSecurity Profile by Device لتحديد

  ").Setup Utility جبدء برنام "ارجع الى( Setup Utility بدء برنامج .١
 .السرية ، حددSetup Utility من قائمة برنامج .٢
  .Security Profile by Device حدد .٣
  .Enter حدد األجهزة والمحددات المطلوبة ثم اضغط .٤
 Save and exit the أو Save Settings ثم Exit وحدد Setup Utility ارجع الى قائمة برنامج .٥

Setup Utility. 

 .Exit the Setup Utility without saving  لم تريد حفظ المحددات، حدداذا  :مالحظة

 تحديد جهاز بدء تشغيل

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

 تحديد جهاز بدء تشغيل مؤقت

 .استخدم هذا االجراء لبدء التشغيل من أي جهاز تحميل أولي

 .يمكن تحميلها أوال آل األقراص المدمجة واألقراص الثابتة واألقراص ال تعد أقراص  :مالحظة

 .قم بايقاف تشغيل الحاسب الخاص بك .١
 بترك المفتاح ، قمStartup Device Menu هورعند ظ. ثم قم بتشغيل الحاسب F12 اضغط على المفتاح .٢

F12. 

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

 .طريقة االستمرار في الضغط عليه عند تشغيل الحاسب

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

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

 اختيار أو تغيير تسلسل جهاز بدء التشغيل

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

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

Sequence. 
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 .Save and exit the Setup Utility أو Save Settings ثم Setup Utility من قائمة Exit حدد .٥

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

 المحددات المتقدمة

هذه  .Enable/Disable HyperThreading على بعض موديالت الحاسبات تكون قائمة المحددات المتقدمة تتضمن االختيار
المحددات المفترضة  .Microsoft Windows XP ، مثلHyperThreading-aware تشغيل أنظمة الخاصية تعمل فقط مع

وآنت تستخدم نظام تشغيل  المفترضات تحديد بالرغم من ذلك، اذا قمت باختيار .Enabled هى HyperThreading الى
 ضبط لذلك، يجب أن تقوم دائما ب.   فقد يؤثر ذلك تأثيرا سلبيا على مستوى أداء الحاسب اآللي الخاص،Windows XP خالف

HyperThreadingقيمةل الى ا Disabled اال اذا آنت متأآد من أن نظام التشغيل الخاص بك يدعم HyperThreading. 

 Setup Utility  الخروج من برنامج

قد يتطلب األمر الضغط ( Setup Utility للعودة الى قائمة برنامج Esc بعد االنتهاء من مشاهدة أو تغيير المحددات، اضغط
 .Save and exit the Setup Utility أو Save Settings الجديدة، حدد ظ المحدداتاذا أردت حف). عدة مرات Esc على

 .خالف ذلك، لن يتم حفظ التغييرات الخاصة بك
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 تحديث برامج النظام.  الفصل السادس

 تعديل وآيفية االسترجاع عند عدم نجاح POST/BIOS يحتوي هذا الفصل على معلومات عن تعديل
POST/BIOS. 

 استخدام برامج النظام

تتضمن االختبار الذاتي  فهي. برامج النظام هي المستوى األساسي للبرامج التي تم تحميلها بالحاسب الخاص بك
 Setup Utility. POST وبرنامج (BIOS) المخرجات/وآود النظام األساسي للمدخالت (POST) للتشغيل

 BIOS.  نفيذها عند تشغيل الحاسب الخاص بك في آل مرةت هي مجموعة من االختبارات واالجراءات التي يتم
ية يمكن أن ائبترجمة التعليمات من مستويات البرامج األخرى الى اشارات آهرب هو مستوى البرامج التي تقوم

الحاسب  لمشاهدة وتغيير التوصيف واعداد Setup Utility يمكنك استخدام برنامج. أجهزة الحاسب تنفذها
 .الخاص بك

برمجتها ومحوها   لوحة نظام الحاسب الخاص بك على وحدة برامج تسمى ذاآرة للقراءة فقط يمكنتحتوي
 BIOS و POST يمكنك أيضا تعديل). ، التي يشار اليها آذلك بالذاآرة غير المتالشيةEEPROM(  الكترونيا
أو من خالل تشغيل الحاسب باستخدام قريص التعديل  بسهولة من خالل بدء تشغيل Setup Utility وبرنامج

 .الخاص بك برنامج تعديل خاص من نظام التشغيل

التعديالت، فانها تكون  عند اصدار .POST/BIOS باجراء بعض التغييرات والتحسينات على Lenovo قد تقوم
 :التالي Lenovo متاحة آملفات يمكن تحميلها من شبكة االنترنت من موقع شرآة

http://www.lenovo.com .التعليمات الخاصة باستخدام تعديالت POST/BIOS ستكون متاحة في ملف 
.txt  يمكنك تحميل برنامج التعديل لتكوين قريص الموديالتالآثر  بالنسبة. الذي يتم تضمينه مع ملفات التعديل ،
 . نظام التشغيلأو برنامج تعديل يمكن تشغيله من) تحديث( النظام-برنامج-تعديل

من البرنامج  )iso. أيضا نسخة والتي تسمى(يمكنك تحميل نسخة قرص مدمج يتم بدء تحميلها ذاتيا    :مالحظة
 .األنظمة بدون مشغل للقريصات وذلك لدعم http://www.lenovo.com التشخيصي من الموقع

 من قريص أو قرص مدمج BIOS )تجديد(تحديث 

برنامج النظام  تعديالت. CD_ROM باستخدام القريص أو BIOS ) تجديد(ث  تحدييصف آيفيةجزء هذا ال
 .  شبكة االنترنتعلى http://www.lenovo.com/support تكون متاحة على

  :BIOS) تجديد (لتحديث .١

 ).  التحديثقريص( من القريص، تأآد من أن الحاسب قد تم انهاء تشغيله وقم بادراج تحديث برنامج نظام •
 .ستبدأ عملية التعديل.  تشغيل الحاسبثم قم ببدء

 .الضوئيفي المشغل  CD-ROM  قم بادراج. ، تأآد من أن الحاسب قد تم تشغيلهCD-ROM من •

 .عملية التعديل ستبدأ. اذا آان فعال بالفعل، يجب اغالقه وتشغيله مرة أخرى. قم ببدء الحاسب .٢
  .Enter اضغط يح المناظر للغة ثمعند طلب تحديد لغة، اضغط على الرقم الموجود بلوحة المفات .٣
  .Y عند طلب تغيير الرقم المتسلسل، اضغط .٤
  .Enter للحاسب الخاص بك ثم اضغط حروف سبعة المكون من أدخل الرقم المتسلسل .٥
  .Y الجهاز، اضغطموديل /عند طلب تغيير نوع .٦
  .Enter للحاسب الخاص بك ثم اضغط حروف سبعةالموديل المكون من /أدخل النوع .٧
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 .تبع التعليمات الموجودة على الشاشة التمام عملية التعديلا .٨

 

 

 من نظام التشغيل الخاص بك BIOS )تجديد(تحديث 

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

 اضغط في مجال العنوان ثم http://www.lenovo.com/support من برنامج االستعراض، أدخل .١
Enter.  

 :الملفات التي يمكن تحميلها لنوع الجهاز الخاص بك آما يليحدد مكان  .٢
  .Go ، أدخل نوع الجهاز الخاص بك واضغطEnter a product في مجال -أ 
  .Continue اضغط -ب 
  .Downloads and drivers اضغط -ج 
  .Flash BIOS Update ، اضغط علىBIOS تحت تصنيف -د 
 ).نظام التشغيل من نسخةتجديد  ( BIOS الذي يتضمن تعليمات الترآيب لتحديث txt. اضغط ملف -ه 
  .بدء عملية الترآيب  حيث أنها لن تكون موجودة بالشاشة بعدايعد ذلك ضروري. قم بطباعة هذه التعليمات .٣
اتبع التعليمات التي تم طباعتها جيدا  .للعودة الى آشف الملفات  Back غطمن برنامج االستعراض، اض .٤

 .لتحميل واستخراج وترآيب التعديل
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 تشخيص وتصحيح األخطاء.  الفصل السابع

وصف مشكلة الحاسب الخاص بك هنا،  اذا لم يرد. يصف هذا الفصل بعض البرامج األساسية الخاصة بتشخيص وعالج األخطاء
 .األخطاء لمزيد من المعلومات عن مصادر معلومات تصحيح المعلومات والمساعدة والخدمة الحصول على رجع الىا

 األدوات األساسية لتحديد مصادر المشاآل

 .لومات لمساعدتك في عالج مشكلة الحاسب الخاص بكالجدول التالي يقدم مع

 التصرف العرض
  العمل بمجرد الحاسب فيلم يبدأ 

 .الضغط على مفتاح الكهرباء
 :تأآد من

 .الحاسب وفي المخرج الكهربائيفي الجزء الخلفي من توصيل آابل الكهرباء  •
الخاص بك، تأآدالحاسب  في الجزء الخلفي من مفتاح آهرباء ثانويأنه في حالة وجود  •

 . فعالمن أنه
  .  اآلليالحاسب الموجود على واجهة مؤشر الكهرباءفعالية  •
 .ر بطريقة صحيحة بما يتفق مع التيار المستخدم في بلدكالتياأنه تم ضبط  •

 ارجع الى. اذا لم تكن تستطيع حل المشكلة، اطلب عندئذ أن يتم صيانة الحاسب اآللي
منة مع الحاسب الخاص بك لالطالع على آشف بأرقام المتض الضمان األمان ومعلومات
 .الخدمة والدعم هواتف

 :تأآد من .  خاليةالشاشة

 .لشاشة والحاسب بالجزء الخلفي من ابأمان شاشةالتوصيل آابل  •
 .توصيل آابل آهرباء شاشة العرض في الشاشة وفي المخرج الكهربائي •
ضبط مفاتيح التحكم بدرجات تم تأآد أيضا من أنه الشاشة في وضع التشغيل وأن  •

 .بطريقة صحيحة االضاءة والتباين
  .ر بطريقة صحيح بما يتفق مع التيار المستخدم في بلدكجهد التياأنه تم تحديد  •
 توصيل آابل االشارات بأمان بشاشة العرض وبموصل شاشة العرض الموجود •

 .بالحاسب

 تأآد من أن ،الشاشةاذا آان للحاسب اآللي الخاص موصلين من موصالت   :مالحظة
الموجود في  الخاصة بك متصلة بموصل االختيار والذي يختلف عن الموصلالشاشة 

اسب الخاصتوصيل الح "لمزيد من المعلومات، ارجع الى. الجزء الخلفي من لوحة النظام
 ".بك

 ارجع الى. اذا لم تكن تستطيع حل المشكلة، اطلب عندئذ أن يتم صيانة الحاسب اآللي
ضمنة مع الحاسب الخاص بك لالطالع على آشف بأرقام تالم الضمان األمان ومعلومات
 .الخدمة والدعم هواتف

الحاسب ال . لوحة المفاتيح ال تعمل
 .يستجيب للوحة المفاتيح

 :تأآد من

 .الحاسب في وضع التشغيل أن •
تم ضبط مفاتيح التحكم بدرجات االضاءة من أنه الشاشة في وضع التشغيل وأن  •

 .بطريقة صحيحة والتباين
 .لوحة المفاتيح متصلة باحكام بموصل لوحة المفاتيح الذي يوجد بالحاسبأن  •
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 التصرف العرض
 .لتصقةوجود أية مفاتيح معدم  •

 ارجع الى.  يتم صيانة الحاسب اآللياذا لم تكن تستطيع حل المشكلة، اطلب عندئذ أن
المتضمنة مع الحاسب الخاص بك لالطالع على آشف بأرقام  الضمان األمان ومعلومات
 .الخدمة والدعم هواتف

 :تأآد من .ال تعمل USB لوحة مفاتيح

 .الحاسب في وضع التشغيلأن  •
 في منالموجود على الجزء األمامي أو الخل USB أن لوحة المفاتيح متصلة بموصل •

 .الحاسب اآللي
 .لتصقةعدم وجود أية مفاتيح م •

 ارجع الى. اذا لم تكن تستطيع حل المشكلة، اطلب عندئذ أن يتم صيانة الحاسب اآللي
المتضمنة مع الحاسب الخاص بك لالطالع على آشف بأرقام  األمان والضمان معلومات
 .الخدمة والدعم هواتف

ال يقوم الحاسب . الفأرة ال تعمل
 .ي باالستجابة للفأرةاآلل

 :تأآد من

 .الحاسب في وضع التشغيلأن  •
 .الفأرة متصلة باحكام بموصل الفأرة الذي يوجد بالحاسبأن  •
 .المعلومات  منلمزيد "تنظيف الفأرة "ارجع الى. الفأرة نظيفةأن  •

 ارجع الى. اذا لم تكن تستطيع حل المشكلة، اطلب عندئذ أن يتم صيانة الحاسب اآللي
 مع الحاسب الخاص بك لالطالع على آشف بأرقام هواتف الضمان األمان ومعلومات

 .الخدمة والدعم
 :تأآد من . في العملنظام التشغيللم يبدأ 

 .قريص في وحدة تشغيل القريصاتعدم وجود  •
 يوجد نظام. احتواء تسلسل بدء التشغيل على الجهاز الذي يوجد به نظام التشغيل •

تحديد جهاز بدء  "لمزيد من المعلومات، ارجع الى. التشغيل عادة على القرص الثابت
 ."تشغيل

 ارجع الى. تستطيع حل المشكلة، اطلب عندئذ أن يتم صيانة الحاسب اآللياذا لم تكن 
المتضمنة مع الحاسب الخاص بك لالطالع على آشف بأرقام  الضمان األمان ومعلومات
 .الخدمة والدعم هواتف

الحاسب باصدار صفير عدة يقوم 
 .مرات قبل بدء نظام التشغيل

 .مفاتيح ملتصقة عدم وجود أي قم بالتحقق من

 ارجع الى. اذا لم تكن تستطيع حل المشكلة، اطلب عندئذ أن يتم صيانة الحاسب اآللي
المتضمنة مع الحاسب الخاص بك لالطالع على آشف بأرقام  الضمان األمان ومعلومات
 .الخدمة والدعم هواتف

 البرامج التشخيصية

واالبالغ عن المحددات   اآللي الخاص بكيتم استخدام البرامج التشخيصية في اختبار األجهزة المكونة للحاسب
يوجد برنامجان تشخيصيان سابقا . عطال باألجهزة التي يتم التحكم فيها بواسطة نظام التشغيل التي يمكن أن تسبب

  :تشخيص المشكالت الترآيب بالحاسب الخاص بك لمساعدتك في

• PC-Doctor for Windows) ظام تشغيليستخدم عند تشخيص المشكالت اثناء تشغيل ن Windows(  
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• PC-Doctor for DOS أو PC-Doctor for Windows PE الجهاز الخاص بك  لنوع، وفقا
 )للبدء الخاص بك Windows المستخدم عن رفض نظام تشغيل(والموديل 

 :مالحظات

 PC-Doctor  و أPC-Doctor for Windows  البرامج التشخيصية يمكنك تحميل أحدث نسخة من .١
for Dos عنوانمن ال http://www.lenovo.com/support/. الخاص بك في المجال أدخل نوع اآللة 

Use Quick Path االختيار ثم اضغط زر الفأرة عند Go  للبحث عن الملفات التي يمكن تحميلها
 .اآللي الخاص بك والخاصة بالحاسب

وطبقا لنوع الجهاز  PC-Doctor for Windows تشغيل اذا تعذر عليك عزل وحل المشكلة بنفسك بعد .٢
، قم بحفظ PC-Doctor for Windows PE أو  PC-Doctor for DOSالخاص بك والموديل، 

سوف تحتاج الى ملفات السجل  .وطباعة ملفات السجالت التي تم تكوينها بواسطة البرنامجين التشخيصيين
 PC-Doctor ن بواسطةملف التسجيل المكو( .Lenovo عندما تتحدث الى أحد ممثلي الدعم الفني لشرآة

for Windows  يتم حفظه آليا في C:\PCDR\DETAILED.TXT.(  

PC-Doctor for Windows 

PC-Doctor for Windows  هو برنامج تشخيصي يعمل خالل نظام تشغيل Windows. هذا  يتيح لك
 األخطاء التابع تصحيح البرنامج التشخيصي مشاهدة األعراض والحلول لمشكالت الحاسب، والوصول الى مرآز

 .النظام ، وتعديل وحدات تشغيل النظام، ومراجعة معلوماتLenovo لشرآة

 All  بتحديد وقم Windows على نظام تشغيل من Start ، افتح قائمةPC-Doctor for Windows لتشغيل
Programs ثم PC-Doctor for Windowsواضغط ، PC-Doctor for Windows. اتبع التعليمات 
-PC   مساعدة ظام نلمزيد من المعلومات عن تشغيل البرنامج التشخيصي، ارجع الى.  على الشاشةالموضحة

Doctor for Windows. 

-PC  قم بتشغيل بنجاح، PC-Doctor for Windows اذا آنت ما تزال متشككا في وجود مشكلة بعد تشغيل
Doctor for DOS  أو PC- Doctor for Windows PE مشكلة الحاسب  شخيصلكي يساعدك في ت

 .الخاصة بك

PC-Doctor for DOS 

 PC-Doctor for أو PC- Doctor for DOS  الجهاز الخاص بك، سيتم اتاحةموديل وبناء على نوع و
Windows PE  على حاسب Lenovo برنامج. الخاص بك PC-Doctor for DOS جزء من مساحة  هو

 PC-Doctor for  استخدم .Windows ن نظام تشغيلويعمل بصورة مستقلة ع  االنقاذ واالستعادة عمل
DOSاذا تعذر عليك بدء نظام تشغيل ، Windows أو اذا فشل PC-Doctor for Windows  في عزل مشكلة
قرص مدمج تشخيصية أو قريصات تشخيصية تقوم  نسخةمن  PC-Doctor for DOS يمكنك تشغيل. محتملة
 .من مساحة عمل االنقاذ واالستعادة PC-Doctor for DOS يمكنك آذلك تشغيل. بتكوينها

في حالة تعذر عليك  أو قريصات تشخيصية قرص مدمج نسخة تشخيصية من اعاة تكوينعليك بمر   :مالحظة
 . االنقاذ واالستعادةمن مساحة عمل  PC-Doctor for DOS تشغيل

 قرص مدمج  نسخة تشخيصية من كوينت

والتي تعرف ( البدء قابلة العادةالالقرص المدمج  نسخة قم بتحميل ،القرص المدمج نسخة تشخيصية من لتكوين
  من برنامج التشخيص من) iso.نسخة  ب

http://www.lenovo.com/support/ . المدمج باستخدام  تكوين القرص ، يمكنكالنسخةبعدما تقوم بتحميل
 .قراص المدمجةأي برنامج لكتابة األ
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اذا لم تكن لديك امكانية  اذا لم يكن بالحاسب الخاص بك مشغل أقراص به امكانية آتابة األقراص المدمجة أو
 ."التشخيصتكوين قريصات  "الوصول الى االنترنت، ارجع الى

 تكوين قريصات التشخيص

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

 :التاليباستخدام االجراء  اذا لم تكن لديك امكانية الوصول الى االنترنت، قم بتكوين القريصات التشخيصية

 .للقيام بهذا االجراء USB سوف تحتاج الى مشغل قريصات بالحاسب الخاص بك أو مشغل قريصات  :مالحظة

 .قم بايقاف نظام التشغيل وايقاف تشغيل الحاسب .١
 .، قم بتوصيله بالحاسبUSB اذا آنت تستخدم مشغل قريصات .٢
 .أثناء تشغيل الحاسب الخاص بك F11 آرر الضغط على وترك مفتاح .٣
 .F11 مفتاح د سماعك صوت صفير أو مشاهدتك لشاشة الدخول في النظام، توقف عن الضغط علىعن .٤

 .سيتم عندئذ فتح مساحة عمل االنقاذ واالستعادة

 .واالستعادة للدخول الى االنقاذ Esc اضغط على مفتاح الموديالت، بالنسبة لبعض   :مالحظة

  .Create diagnostic disks حدد االختيار مساحة عمل االنقاذ واالستعادة، من .٥
 .الشاشة اتبع التعليمات الموجودة على .٦
 .الظاهرة على الشاشة 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 ي اتباع التعليماتأدخل قريص أخر خالي تم تنسيقه في مشغل القريصات واستمر ف .٩
 .Quit  القريص واضغط قم بازالة عند اتمام العملية، .١٠

 تشغيل البرامج التشخيصية من القرص المدمج أو القريصات

التي قمت بتكوينها،  القرص المدمج التشخيصية أو القريصات التشخيصية نسخة لتشغيل البرامج التشخيصية من
 :جراء التالياتبع اال

 .تأآد من ايقاف تشغيل الحاسب .١
بتوصيل  ، قمUSB اذا آنت تقوم بتشغيل البرامج التشخيصية من قريصات باستخدام مشغل قريصات .٢

  .USB جهاز
 .أدخل القرص المدمج في المشغل الضوئي أو أول قريص تشخيصي في مشغل القريصات .٣
 .قم باعادة بدء الحاسب .٤

الضوئي أو مشغل القريص على أنهم  ي، فانه لم يتم تحديد المشغلاذا لم يبدأ البرنامج التشخيص   :مالحظة
للحصول على تعليمات " تحديد جهاز بدء تشغيل "ارجع الى .bootable جهاز قابل للتشغيل
 .لبدءتغيير جهاز ا عن آيفية اختيار أو

 .عند فتح البرنامج التشخيصي، اتبع التعليمات الظاهرة على الشاشة .٥

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

 .عند انتهاء البرنامج، قم بازالة القرص المدمج أو القريص من المشغل .٦
 .المساعدة لمزيد من F1 اضغط مفتاح. شخيصي الذي ترغب في تشغيلهحدد االختبار الت .٧
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  االنقاذ واالستعادة من مساحة عمليةالتشخيص البرامج تشغيل

 :التالي اتبع االجراء االنقاذ واالستعادة، لتشغيل البرامج التشخيصية من مساحة عمل

 تشخيصية، يمكنك تشغيل برنامج ريصاتأو ق قرص مدمج نسخة تشخيصية من اذا آنت لم تقم بتكوين   :مالحظة
PC-Doctor for DOS االنقاذ واالستعادةالتشخيصي من مساحة عمل . 

 .قم بايقاف نظام التشغيل وايقاف تشغيل الحاسب .١
 .أثناء تشغيل الحاسب الخاص بك F11 آرر الضغط على وترك مفتاح .٢
سيتم  .F11 مفتاح ن الضغط علىعند سماعك صوت صفير أو مشاهدتك لشاشة الدخول في النظام، توقف ع .٣

 .عندئذ فتح مساحة عمل االنقاذ واالستعادة

 .واالستعادة للدخول الى االنقاذ Esc ضغط على مفتاح الموديالت، ابالنسبة لبعض  :مالحظة

  .Diagnose hardware قم بتحديد االنقاذ واالستعادة، من مساحة عمل .٤
 . اعادة تحميل الحاسبسيتم. الشاشة اتبع شاشات الحث التي تظهر على .٥
االختبار التشخيصي الذي  حدد. عند اعادة بدء الحاسب اآللي، يتم فتح البرنامج التشخيصي بصورة آلية .٦

 .المساعدة لمزيد من F1 اضغط مفتاح. ترغب في تشغيله

PC-Doctor for Windows PE 

 PC-Doctor for أو PC-Doctor for DOS طبقا للجهاز الخاص بك والموديل، اما أن يكون لديك
Windows PE  على حاسب Lenovo برنامج. الخاص بك PC-Doctor for Windows PE  هو جزء من

 تعذر عليك بدء نظام تشغيل ، اذاPC-Doctor for Windows PE  استخدم. مساحة عمل االنقاذ واالستعادة
Windows  أو اذا فشل PC-Doctor for Windows محتملة في عزل مشكلة. 

  االنقاذ واالستعادة مساحة عملالبرامج التشخيصية من  تشغيل

.  االنقاذ واالستعادةمن مساحة عمل PC-Doctor for Windows PE يمكنك تشغيل البرنامج التشخيصي
 :االجراء التالي تبع االنقاذ واالستعادة، التشغيل البرامج التشخيصية من مساحة عمل

 .لحاسبقم بايقاف نظام التشغيل وايقاف تشغيل ا .١
 .أثناء تشغيل الحاسب الخاص بك F11 آرر الضغط على وترك مفتاح .٢
 .F11 مفتاح عند سماعك صوت صفير أو مشاهدتك لشاشة الدخول في النظام، توقف عن الضغط على .٣

 .سيتم عندئذ فتح مساحة عمل االنقاذ واالستعادة
  .Diagnose hardware قم بتحديد االنقاذ واالستعادة، من مساحة عمل .٤
 اضغط مفتاح. تشغيله حدد االختبار التشخيصي الذي ترغب في. يتم فتح البرنامج التشخيصي بصورة آلية .٥

F1  لمزيد من المساعدة. 
 .اتبع التعليمات الموضحة على الشاشة .٦

 المعلومات عن وسط لمزيد من. PC-Doctor for Windows PE  يتضمن االنقاذ وسط   :مالحظة
 ."االنقاذ تكوين واستخدام وسط"، ارجع الىاالنقاذ
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 تنظيف الفأرة

 .يتيح تعليمات عن آيفية تنظيف فأرة ضوئية أو غير ضوئيةجزء هذا ال

 الفأرة الضوئية

اذا لم . المؤشر وجهاز استشعار ضوئي لتحريك Light-Emitting Diode (LED) تستخدم الفأرة الضوئية
 :لتنظيف الفارة الضوئية. الفأرة يتحرك المؤشر على الشاشة بسهولة مع الفأرة الضوئية، قد تحتاج لتنظيف

 .قم بايقاف تشغيل الحاسب الخاص بك .١
 .قم بفصل آابل الفأرة من الحاسب .٢
 .اقلب الفأرة على ظهرها للنظر الى العدسة .٣

 .سحة قطنية مرشحةمالمنطقة برفق بمبتنظيف ان هناك تلطيخ بالعدسة، قم اذا آ -أ 
 .المنطقة اذا آان هناك بقايا في العدسة، قم بنفخ البقايا برفق بعيدا عن -ب 
أسفل الفأرة قد  نموذج أو صورة معقدة جدا اذا آان لديك. فحص السطح الذي يتم استخدام الفأرة عليهقم ب .٤

 .التغييرات في موضع الفأرة بتحديد Digital Signal processor (DSP)  يكون من الصعب أن يقوم
 .أعد توصيل آابل الفأرة بالحاسب .٥
 .قم باعادة تشغيل الحاسب الخاص بك .٦

 الفأرة غير الضوئية

بسهولة مع الفأرة، يجب أن  اذا لم يتحرك المؤشر على الشاشة. تستخدم الفأرة غير الضوئية آرة لتحريك المؤشر
 :الضوئية لتنظيف الفأرة غير. ف الفأرةتقوم بتنظي
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 .الخاصة بك قد تكون الصورة التوضيحية التالية مختلفة قليال عن الفأرة  :مالحظة
 

 
 

 الحلقة الحاجزة  

 الكرة 

 أسطوانات بالستيكية  

 لمخصص للكرةالمكان ا 
 

 :لتنظيف فأرة ذات آرة، اتبع التعليمات الواردة أدناه

 .قم بايقاف تشغيل الحاسب الخاص بك .١
 .قم بفصل آابل الفأرة من الحاسب .٢
 .الى موضع الفتح الزالة الكرة  قم بلف الحلقة الحاجزة. اقلب الفأرة على ظهرها .٣
ة، والجانب األيمن ألعلي، بحيث تسقط الحلقة الفأر بلف ثم قم،  على الحلقة الحاجزة والكرةك ضع يد .٤

 .الحاجزة والكرة في يدك
 .قم بغسل الكرة في ماء صابوني دافئ ثم تجفيفها بقماش نظيف .٥
 .والنسيج الكتاني الزالة الغبار  قم بالنفخ في موضع حجز الكرة .٦
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المكان المخصص التي توجد داخل   يجب التأآد من عدم تراآم أتربة على االسطوانات البالستيكية .٧
 .األتربة المتراآمة آشريط في منتصف األسطوانات عادة ما تظهر هذه. للكرة

اآليزوبروبيل   تم نقعها في آحوليةسحة قطنماذا آانت هناك أتربة على األسطوانات، قم بتنظيفها بم .٨
تأآد من . تربةحتى يتم ازالة األ األسطوانات باصبعك واالستمرار في مسحهالف قم ب). للتلميع والتنظيف(

 .القيام بتنظيفها أن هذه األسطوانات مازالت موجودة في قنواتها بعد
 .قم بازالة أية ألياف من قطعة القماش قد تبقى على األسطوانات .٩
 .االقفال  الحلقة الحاجزة الى وضعقم بلف. قم باعادة الكرة والحلقة الحاجزة الى مكانها .١٠
 .أعد توصيل آابل الفأرة بالحاسب .١١
 .عادة تشغيل الحاسب الخاص بكقم با .١٢
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 استعادة برنامج. الفصل الثامن

يشرح آيف ومتى يمكنك  هذا الفصل.  Lenovo هذا الفصل سيساعدك في التكيف مع حلول المعالجة التي تتيحها
 :استخدام أساليب االستعادة التالية

  Product Recovery تكوين واستخدام أقراص •
  الحتياطية وعمليات االستعادةتنفيذ النسخ ا •
  االنقاذ واالستعادة استخدام مساحة عمل •
  تكوين واستخدام وسائط االنقاذ •
  Recovery Repair تكوين واستخدام قريص •
  أو ترآيب مشغالت الجهازاستعادة  •
  تحديد جهاز انقاذ في تسلسل بدء التشغيل •
 اآل االستعادة حل مش •

المعلومات عن برنامج  المتاح من خالل الحاسب للتعرف على مزيد من Access Help ارجع الى نظام مساعدة
المعلومات عن آيفية التوصل لنظام  للحصول على مزيد من.  Lenovo االنقاذ واالستعادة المتاح بواسطة

 ."Access Help "المساعدة من خالل الشاشة، ارجع الى

 في في حالة حدوث مشكلة منها عند محاولة استعادة برنامج مختلفة يمكنك االختيار وجد عدة طرقت   :مالحظة
 .نظام التشغيل الموجود لديك بعض األساليب تختلف طبقا لنوع .همتعلق ببرنامج أو الجهاز ال

 Product Recovery  تكوين واستخدام قرص

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

اذا قمت بنقل الحاسب الى مكان فيدة م Product Recovery تكون أقراص. الحاسب عند وصوله من المصنع
 الحاسب، أو آحل أخير وضع الحاسب في حالة تشغيلية بعد تصنيع اعادة قمت بأو أخر، أو قمت ببيع الحاسب

 Product أن تقوم بتكوين مجموعة من أقراصاحتياطيا، يعد ضروريا و. األخرى االستعادة فشل آل أساليب
Recovery  في أسرع وقت ممكن. 

 باختالف نظام تختلف Product Recovery عمليات االستعادة التي يمكنك تنفيذها باستخدام أقراص   :مالحظة
تكوين مجموعة امكانية  Microsoft Windows يتيح لك ترخيص. ينها بهوي تم تكذالالتشغيل 

تقوم بتخزين األقراص في  من الضروري أنلك ، ولذProduct Recovery واحدة فقط من أقراص
 . آمن بعدما تصنعهامكان

  : تنفيذ ما يلي، قم بProduct Recovery لتكوين أقراص

 ThinkVantage  ثم All Programs  ثم حدد Start  قائمة افتح ،Windows على نظام تشغيل من .١
  .Create Recovery Media ثم اضغط على

 . اتبع التعليمات الموجودة على الشاشة .٢

 :المختلفة التشغيل أنظمة على Product Recovery م أقراصالكشف التالي يشرح آيفية استخدا

• Windows XP :استخدم أقراص Product Recovery المصنع  العادة الحاسب الخاص بك لمحتويات
االنقاذ أو االستعادة  هيأة، أو قم بتنفيذ عملياتمستعادة لمحددات المصنع الالا عملية األصلية، قم بتنفيذ

 .ات المفردةاألخرى مثل انقاذ الملف



 ٤٧

• Windows Vista :ستخدم أقراصا Product Recovery لمحتويات  العادة الحاسب الخاص بك
 .المصنع األصلية فقط

 مساحة عمل ، يتم اتاحة اختيار لك لدخولWindows XP على Product Recovery عند استخدام أقراص
عند استخدام أقراص استعادة البرنامج  .تعادةواالختيار من مجموعة متنوعة من عمليات االساالنقاذ واالستعادة 

الخاصة بك ويتم ارشادك خالل  Product Recovery ، سيطلب منك ادخال أقراصWindows Vista على
 .عنصر التكوين األصلي فقط العمليات الخاصة باستعادة من محتويات

 :يليتنفيذ ما ، قم بWindows XP على Product Recovery الستخدام أقراص

، سيتم حذف آل الملفات الموجودة حاليا Product Recovery محتويات المصنع من أقراص عند استعادة: بيهتن
سيتم  االستعادة، أثناء عملية. لمصنع التي تم ترآيبها من االقرص الثابت واستبدالهم بالمحتويات األصلية على

ثابت الحالي على وحدة تشغيل القرص ال اعطاءك الفرصة لحفظ ملف أو أآثر من الملفات الموجودة في الوقت
 .بيانات الخاص بك الى وسط أخر قبل ازالة أي

 .الخاص بك DVD أو CD في مشغل ١ القرص  Product Recovery أدخل القرص  .١
 .أعد بدء تشغيل الحاسب اآللي .٢
 .بعد فترة توقف قصيرة، سيتم فتح مساحة عمل االنقاذ واالستعادة .٣

ال يكون قد تم ضبط جهاز البدء  ح مساحة عمل االنقاذ واالستعادة في الفتح، فقدفي حالة عدم نجا   :مالحظة
لمزيد من  .BIOS تسلسل بدء بطريقة صحيحة في )DVD أو CD قرص تشغيل(الخاص بك 

 ."في تسلسل بدء التشغيلتعادة جهاز االس تحديد "المعلومات، ارجع الى

 .استعادة النظام في قائمة االنقاذ واالستعادة، حدد االختيار .٤
 .عند طلب ذلك المناسب Product Recovery قرصأدخل .  اتبع التعليمات الموضحة على الشاشة .٥

تضطر الى اعادة ترآيب بعض  فقدة،  اعادة محتويات القرص الثابت الى محتوياتها األصليبعد   :مالحظة
 .التفاصيل للتعرف على "  االنقاذ واالستعادةاستخدام مساحة عمل "أنظر. البرامج أو وحدات التشغيل

 :يلي ، قم بماWindows Vista لىع Product Recovery الستخدام أقراص

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

 .الخاص بك DVD أو CD لفي مشغ ١ القرص  Product Recoveryأدخل  .١
 .أعد بدء تشغيل الحاسب اآللي .٢
عند ظهور رسالة  المناسب Product Recovery قرص  أدخل .اتبع التعليمات الموضحة على الشاشة .٣

 .الحث

 ، فقد الثابت والتي آانت موجودة عند استالمه من المصنعلقرص استعادة المحتويات األصلية لبعد   :مالحظة
 االنقاذ استخدام مساحة عمل "أنظر. آيب بعض البرامج أو وحدات التشغيلتضطر الى اعادة تر

 .التفاصيل للتعرف على" واالستعادة

 عمليات االستعادةتنفيذ النسخ االحتياطية وتكوين 

الثابت والتي تتضمن نظام  نامج االنقاذ واالستعادة امكانية عمل نسخة احتياطية من محتويات القرصيتيح لك بر
يمكنك االشارة الى ما اذا آان . المحددات الشخصية التشغيل وملفات البيانات وبرامج التطبيق باالضافة الى

 :بتخزين النسخ االحتياطية أم ال برنامج االنقاذ واالستعادة يقوم
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   الخاص بكثابتمساحة محمية من القرص العلى  •
  ثاني مرآب بحاسبكثابت على قرص  •
  متصل خارجيا USB ثابت على قرص •
  على وحدة تشغيل شبكة االتصاالت •
مطلوبة لهذا  DVD تكون وحدة تشغيل أقراص مدمجة أو(قابلة للتسجيل  DVDs على أقراص مدمجة أو •

 )االختيار

عادة او است الثابت القرص آامل محتوياتعادة ، يمكنك است الثابتمن القرصبعدما تقوم بعمل نسخة احتياطية 
 .والتطبيقات فحسب Windows نظام تشغيلعادة ملفات بعينها فقط، أو است

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

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

وحدد  Back up your hard drive ، اضغط علىRescue and Recovery من النافذة الرئيسية الى .٢
  . عمل النسخ االحتياطيةاختيارات

 .اتبع التعليمات الموجودة على الشاشة .٣

 :ما يلي ، قم بتنفيذRescue and Recovery يذ عملية استعادة باستخدام برنامجلتنف

 واضغط All Programs  ثم حدد Start  قائمة ، قم بفتحWindows على نظام تشغيل من .١
ThinkVantage  ثم اضغط Rescue and Recovery. سيتم فتح برنامج Rescue and 

Recovery. 
 Restore your system  ، اضغط على شارةRescue and Recovery من النافذة الرئيسية الى .٢

from a backup. 
 .اتبع التعليمات الموجودة على الشاشة .٣

استخدام مساحة  "أنظر  االنقاذ واالستعادة، للحصول على معلومات عن تنفيذ عملية االستعادة من مساحة عمل
 ". االنقاذ واالستعادةعمل

  االنقاذ واالستعادةاستخدام مساحة عمل

الخاصة بك تعمل بشكل  في منطقة محمية ومختفية من القرص الثابت االنقاذ واالستعادة توجد مساحة عمل
الستعادة حتى اذا آان ال يمكنك بدء نظام ا وهذا يسمح لك بتنفيذ عمليات. Windows منفصل عن نظام تشغيل

  :  مساحة عمل االنقاذ واالستعادةاالستعادة التالية من يمكنك تنفيذ خطوات. Windows التشغيل

 االنقاذ تسمح لك مساحة عمل  :انقاذ ملفات من القرص الثابت الخاص بك أو من نسخة احتياطية •
أو أي وحدة الت ونقلهم الى قرص شبكة االتصا لخاص بكبايجاد الملفات على القرص الثابت اواالستعادة 

الحل يكون متاحا حتى اذا لم تقم بعمل نسخة احتياطية  هذا .USB تشغيل قريصات أو قرص ثابت بوصلة
ملفات عادة يمكنك أيضا است. عمل تغييرات منذ آخر عملية أخذ نسخة احتياطية للملفات الخاصة بك أو اذا تم

ص قر أو USB ستعادة االحتياطية الموجودة على القرص الثابت المحلي أو جهازاالنقاذ واال من نسخة
 .تشغيل شبكة االتصاالت

عند عمل نسخة احتياطية باستخدام :  حتياطية االنقاذ واالستعادة االمن نسخة الثابت القرصعادة است •
 االنقاذ حة عملمن مسا تنفيذ عمليات االستعادة يصبح بامكانكس، Rescue and Recovery برنامج

  .Windows تشغيل حتى لو لم تكن تستطيع بدء نظامواالستعادة 
 االنقاذ تسمح لك مساحة عمل :المصنع ادة القرص الثابت الخاص بك الى المحتويات الواردة منعا •

اذا آان لديك . المصنع عند وروده من قرص الثابت الخاص بك للالكاملة عادة المحتوياتستباواالستعادة 
 :C محتويات المصنع الى الجزء اختيار استعادة الخاص بك، يكون لديك الثابت اء متعددة على القرصأجز

تعمل بشكل مستقل عن نظام  االنقاذ واالستعادة مساحة عمل وحيث أن. وترك األجزاء األخرى آما هي
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 ام تشغيلاستعادة محتويات جهة التصنيع حتى وان لم تتمكن من بدء نظ ، يمكنكWindows التشغيل
Windows. 

 القرص الثابت من نسخة االنقاذ واالستعادة االحتياطية أو اعادة القرص الثابت الى اذا قمت باستعادة :انتباه
الثابت األساسي  المحتويات األصلية، سيتم عندئذ حذف آل الملفات الموجودة على الجزء الذي يتضمن القرص

آان ذلك متاحا، قم بعمل نسخ من الملفات  اذا. ذ عملية االستعادةأثناء تنفي )C عادة ما يكون هذا الجزء هو(
 في مساحة عمل Rescue Files ، يمكنك استخدام خاصيةWindows اذا لم تتمكن من بدء نظام التشغيل. الهامة

 .الملفات من القرص الثابت الخاص بك الى أوساط تخزين أخرى لنسخ االنقاذ واالستعادة 

 :قم بتنفيذ ما يليقاذ واالستعادة،  االنلبدء مساحة عمل

 .ايقاف تشغيل الحاسب الخاص بك .١
 .أعد بدء تشغيل الحاسب اآللي .٢
  .F11 مفتاح ثم أترك بشكل متكرراضغط  .٣
  .F11 عند سماعك صوت صفير أو مشاهدتك لشاشة الدخول في النظام، توقف عن الضغط على .٤
 .عندما تظهر لك رسالة الحث لمة السرية الخاصة بكاآتب آ االنقاذ واالستعادة، اذا قمت بتحديد آلمة سرية .٥

 .بعد وهلة قصيرة االنقاذ واالستعادة يتم فتح مساحة عمل

 ."حل مشاآل االستعادة "الى ارجع مساحة عمل االنقاذ واالستعادة، اذا لم تنجح محاولة فتح   :مالحظة

 :قم بتنفيذ واحد مما يلي .٦

 Rescue االختيار الستعادة ملفات من القرص الثابت أو من النسخة االحتياطية، اضغط زر الفأرة عند •
files  ثم اتبع التعليمات الموجودة على الشاشة. 

الثابت الى الحالة التي  ة أو العادة القرصاالحتياطي االنقاذ واالستعادة الستعادة القرص الثابت من نسخة •
، ثم اتبع التعليمات Restore your System آان عليها عند استالمه من المصنع، حدد االختيار

 .الموجودة على الشاشة
 حدد االختيارمساحة عمل االنقاذ واالستعادة، للحصول على معلومات عن الخواص األخرى الخاصة ب •

Help. 

 :مالحظات

  ضرورة د تضطر الى الثابت الى المحتويات التي آان عليها وقت وروده من المصنع فققرصدة ال اعابعد .١
  ".غالت الجهازأو ترآيب مش استعادة "ارجع الى. ترآيب وحدات التشغيل لبعض األجهزة اعادة

آنت بحاجة  اذا. سابقي الترآيب Microsoft Works أو Microsoft Office بعض الحاسبات تأتي مع .٢
الخاصين بك، يجب أن  Microsoft Works أو Microsoft Office أو اعادة ترآيب تطبيقيعادة الى است
يتم توفير هذه   .المدمج Microsoft Works قرص أو المدمج Microsoft Office قرص تستخدم

سابقي  Microsoft Works أو Microsoft Office تأتي وبها األقراص المدمجة فقط مع الحاسبات التي
 .الترآيب

 االنقاذتكوين واستخدام وسط 

الفشل التي تمنعك من   من حاالتستعادةيتيح لك اال USB وسائط االنقاذ مثل قرص مدمج أو مشغل قرص ثابت
 .الخاص بك على القرص الثابت  االنقاذ واالستعادة لالوصول الى مساحة عم

يمكن بدء . لنظام التشغيل وفقا تختلف وسط االنقاذ عمليات االستعادة التي يمكنك تنفيذها باستخدام   :مالحظة
 وسط االستعادة على البرنامج التشخيصي آما يتضمن.  DVD أو CD من أي نوع من  االنقاذ قرص

PC-Doctor وسط االنقاذ لك تشغيل التشخيصات من، الذي يتيح. 
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 :تنفيذ ما يليلتكوين وسط انقاذ، قم ب

 ThinkVantage واضغط All Programs ، حددWindowsعلى نظام تشغيل من  Start  فتح قائمةا .١
  .Create Recovery Media ثم اضغط

 CD باستخدام االنقاذ طيمكنك تكوين وس. تكوينه ، حدد نوع وسط االنقاذ المطلوبوسط االنقاذ في مساحة .٢
 .القرص الثابت الثانيمشغل الثابت، أو  USB أو مشغل

  .OK اضغط .٣
 .اتبع التعليمات الموجودة على الشاشة .٤

 :المختلفة التشغيلأنظمة على  Product Recovery الكشف التالي يشرح آيفية استخدام أقراص

• Windows XP  :استخدم أقراص Product Recovery المصنع   الخاص بك لمحتوياتالعادة الحاسب
االنقاذ أو االستعادة األخرى  هيأة، أو قم بتنفيذ عملياتماستعادة لمحددات المصنع ال عملية األصلية، قم بتنفيذ

 .مثل انقاذ الملفات المفردة
• Windows Vista :عادة محتويات تالقدرة على اس لتنفيذ آل عمليات االستعادة فيما عدا االنقاذ استخدم وسط

 .لمصنع األصلية واستعادة المصنع المهيأةا

 :، قم بتنفيذ واحد مما يلياالنقاذالستخدام وسط 

 بدء الحاسب اآللي مرة وأعد قرص االنقاذأدخل ، DVDs أو CDs الخاص بك على  االنقاذ اذا آان وسط •
 .أخرى

بك الى  لخاصالثابت ا USB قرصتوصيل الثابت، قم ب USB لخاص بك على قرص االنقاذ ااذا آان وسط •
 .على الحاسب الخاص بك، ثم أعد تشغيل الحاسب الخاص بك USB أحد موصالت

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

كل خاصية متاحة المساعدة الخاصة ب تكون. ، سيتم عندئذ فتح مساحة عمل االنقاذ واالستعادة االنقاذعند بدء وسط
بدء وسط االنقاذ، فقد يكون لم يتم تحديد جهاز االنقاذ الخاص  اذا فشلت عملية. من مساحة عمل االنقاذ واالستعادة

لمزيد من . الخاص بك BIOS بطريقة صحيحة في تسلسل بدء )USB جهاز أو DVD أو CD مشغل(بك 
 ."في تسلسل بدء التشغيلعادة تحديد جهاز االست "المعلومات، ارجع الى

 Recovery Repair   تكوين واستخدام قريص

 ، يمكنك استخدام قريصWindows أو بيئة تشغيل  االنقاذ واالستعادة اذا لم تتمكن من الوصول الى مساحة عمل
Recovery Repair يئة عد ضروريا للدخول في بأو اصالح ملف ي االنقاذ واالستعادة الصالح مساحة عمل

بأسرع ما يمكن وحفظها  Recovery Repair من الهام جدا تكوين مجموعة من أقراص. Windows تشغيل
 .في مكان آمن آاجراء وقائي

 :يليتنفيذ ما ، قم بRecovery Repair لتكوين قريص

 .ب اآللي ونظام التشغيلقم ببدء الحاس .١
 :عنوان االنترنت التالي باستخدام برنامج تصفح االنترنت، يمكنك الذهاب الى .٢

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

م على القريص وسوف يت سيتم محو أي معلومات أو بيانات موجودة. A قريص في مشغل القريصاتأدخل  .٣
 .تنسيق القريص بالطريقة المالئمة

 .سيتم تكوين القريص. اضغط مرتين باستخدام الفأرة عل اسم الملف المناسب .٤
 .Recovery Repair قم بازالة القريص وتسميته قريص .٥
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 :، قم بتنفيذ ما يليRecovery Repair الستخدام قريص

 .قم بايقاف نظام التشغيل وايقاف تشغيل الحاسب .١
  .A في قرص تشغيل قريص Recovery Repair أدخل قريص .٢
 .قم بتشغيل الحاسب واتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة .٣

تكرار  االنقاذ واالستعادة بعمل اذا انتهت عملية االصالح بدون خطأ، ستتمكن من التوصل الى مساحة   :مالحظة
ند سماعك صوت ع. الحاسب الخاص بك أثناء قيامك باعادة بدء F11 الضغط على وترك مفتاح

سوف تتمكن آذلك من  .F11 الضغط على صفير أو مشاهدتك لشاشة الدخول في النظام، توقف عن
 .االصالح بعد انتهاء عملية Windows الوصول الى بيئة تشغيل

لديك مشكلة بالجزء من  اذا ظهرت رسالة خطأ أثناء عملية االصالح وتعذر استكمال عملية االصالح، فقد تكون
استخدم وسط االنقاذ الخاص بك للوصول . Rescue and Recovery الذي يحتوي على برنامجلثابت  االقرص

 ، ارجع الىاالنقاذمعلومات عن آيفية تكوين واستخدام وسط  للحصول على.   االنقاذ واالستعادةالى مساحة عمل
 ."االنقاذتكوين واستخدام وسط "

 استعادة أو ترآيب مشغالت الجهاز

الخاص بك مرآبا على  قبلما تتمكن من استرداد أو ترآيب وحدات تشغيل األجهزة، يجب أن يكون نظام التشغيل
 .باألجهزة تأآد من أنك تمتلك الوثيقة ووسط البرامج الخاص. حاسبك

عادة وحدة (للحاسب اآللي  جهزة الخاصة باألجهزة المرآبة في المصنع موجودة على القرص الثابتمشغالت األ
األخرى على وسط البرامج التي تكون  توجد مشغالت األجهزة. SWTOOLS\drivers في حافظة )C التشغيل

 .مرفقة مع األجهزة المتفردة

 االنترنت ترآيبها بالمصنع على عنوانآما يتم اتاحة أحدث برامج المشغالت لألجهزة التي يتم 
http://www.lenovo.com/think/support/. 

 :يلي  بجهاز تم ترآيبه بواسطة المصنع، قم بماالعادة ترآيب مشغل خاص

 .قم ببدء الحاسب اآللي ونظام التشغيل .١
 .الثابت في عرض هيكل الدليل الخاص بالقرص My Computer أو Windows Explorer استخدم .٢
  .C:\SWTOOLS بفتح الدليلقم  .٣
لألجهزة  هناك عدة حافظات فرعية مسماة وفقا DRIVERS داخل حافظة. DRIVERS قم بفتح حافظة .٤

  ). VIDEO أو  AUDIOعلى سبيل المثال، (المتعددة المرآبة على الحاسب الخاص بك 
 .قم بفتح الحافظة الفرعية المناسبة .٥
 :مشغل الجهازأحد األساليب التالية العادة ترآيب تبع ا .٦

قد   TXT. أو أي ملف آخر بالوصلة README.TXT في الدليل الفرعي للجهاز، ابحث عن الملف •
النص على  يحتوي ملف .WIN98.TXT يتم تسمية هذا الملف باسم نظام التشغيل، على سبيل المثال

 .معلومات عن آيفية اعادة ترآيب مشغل الجهاز
 Add  برنامج ، يمكنك استخدامINF. وي على ملف بالالحقةاذا آانت الحافظة الفرعية للجهاز يحت •

New Hardware ) الموجود في Windows Control Panel( ال . الجهاز العادة ترآيب مشغل
 Add New  برنامج في. يمكن اعادة ترآيب آل وحدات تشغيل األجهزة باستخدام هذا البرنامج

Hardware ترآيبها، اضغط الجهاز التي ترغب في، عند ظهور رسالة حث لطلب وحدة تشغيل 
Have Disk  وBrowse  .مشغل الجهاز المناسب من الحافظة الفرعية لألجهزة ثم حدد ملف.  

عند  اضغط زر الفأرة مرتين. SETUP.EXE في الحافظة الفرعية لألجهزة، ابحث عن الملف •
 .الشاشة ثم اتبع التعليمات الموضحة على SETUP.EXE االختيار
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 في تسلسل بدء التشغيلتعادة جهاز االستحديد 

جهاز  أي من أوUSB  ، أو مشغل قرص ثابتDVD أو CD  من Rescue and Recovery قبل بدء برنامج
 .Setup Utility خارجي، يجب أن تقوم أوال بتغيير تسلسل البدء في

 :لمشاهدة أو تغيير تسلسل بدء التشغيل، قم بما يلي

 .أثناء بدء تشغيل الحاسب F1 تمرار ثم أترك مفتاح اضغط مع االسوالحاسب مغلق،  .١
  .F1  مفتاح عندئذ تسمع سلسلة من الصفارات، اتركماعندما تظهر شاشة البدء، أو عند .٢
 .آلمة السرية الحالية الخاصة بكأدخل اذا ظهرت رسالة حث لمطالبتك بكلمة السرية،  .٣
  .Startup أليمن لتحديدالرئيسية، استخدم مفتاح السهم ا Setup Utility من قائمة .٤
 .قم بترتيب تسلسل بدء التشغيل بالصورة التي تفي باحتياجاتك .٥
  .Setup Utility مرتين للذهاب الى قائمة الخروج Esc اضغط على .٦
 ، ثم اضغطSave and exit the Setup Utility سهم ألسفل لتحديد االختيار اليمكنك استخدام مفتاح .٧

Enter. 
  .Enter ، اضغطSetup Confirmation عندما تظهر نافذة .٨
 .سيتم اعادة بدء تشغيل الحاسب .٩

اآللي وذلك قبل توصيل أي جهاز  اذا آنت تستخدم جهاز خارجي، يجب أن تقوم أوال باغالق الحاسب   :مالحظة
 .خارجي

 ".Setup Utility استخدام. " الفصل الخامس، ارجع الىSetup Utility لمزيد من المعلومات عن

 حل مشاآل االستعادة

 :يمكنك ،Windows بيئة تشغيلبأو  االنقاذ واالستعادة اذا لم تتمكن من االتصال بمساحة عمل

. ة عمل االنقاذ واالستعادة مساحلبدء تشغيل) الثابت USB أو قرص DVD أو CD( االنقاذ م وسطااستخد •
 .للتعرف على التفاصيل" االنقاذ تكوين واستخدام وسط "نظرأ

 يجب ف يلزماصالح مل االنقاذ واالستعادة أو الصالح مساحة عمل Recovery Repair استخدام قريص •
 "Recovery Repair واستخدام قريص تكوين "أنظر .Windows بيئة تشغيلاستخدامه للدخول في 
 .للتعرف على التفاصيل

الى المحتويات   آنت تريد اعادة القرص الثابتاذا Product Recovery استخدم مجموعة من اقراص •
 ". Product Recovery واستخدام قرص تكوين "أنظر. األصلية لجهة التصنيع

 Product أقراص ووسط االنقاذ ومجموعة من Recovery Repair من الهام جدا تكوين مجموعة من أقراص
Recovery  بأسرع ما يمكن وحفظها في مكان آمن. 

خالل وسط االنقاذ أو  من Windows اذا آان ال يمكنك التوصل الى مساحة عمل االنقاذ واالستعادة أو بيئة
  انقاذ أو مشغل أقراص مدمجةجهاز ، فقد يكون ال يوجد لديكProduct Recovery CDs مجموعة من أقراص

CD أو مشغل DVD أو مشغل قرص ثابت USB آجهاز يتم بدئه في تسلسل بدء تم تعريفه BIOS.  لمزيد من
 ".في تسلسل بدء التشغيل ستعادةتحديد جهاز اال "المعلومات، ارجع الى
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 الحصول على المعلومات والمساعدة والخدمة.  الفصل التاسع

 .Lenovo قبل هذا الفصل يتضمن معلومات عن المساعدة والخدمة والدعم الفني للمنتجات المصنعة من

 مصادر المعلومات

 .الحاسب تياجاتك من حيث استخداميصف آيفية التوصل للمصادر التي تتعلق باحجزء هذا ال

 الحاسبعلى حافظة الكتب المتاحة 

. بك اعداد الحاسب الخاص في معرفة آيفية  تساعدك التي مطبوعاتالالحاسب تتيح  على حافظة الكتب المتاحة
 ضرورة تتطلب مسبقا على الحاسب الخاص بك وال حافظة الكتب المتاحة من خالل الحاسبيكون قد تم ترآيب 

دليل ترآيب واستبدال  هذا، فانالمستخدم دليل باالضافة الى. االنترنت لمشاهدة المطبوعاتالك بشبكة اتص
 .في حافظة الكتب المتاحة من خالل شبكة االتصال ايكون أيضا متاح األجهزة

 مستخدمالتي يمكن استبدالها بواسطة ال تعليمات تفصيلية لتغيير الوحدات دليل ترآيب واستبدال األجهزة  يقدم
(CRUs)  في الحاسب الخاص بك. CRUs حاسب يمكن تحديثها أو استبدالها بواسطة العميل من الهي أجزاء. 

 ثم  Online Boosثم  All Programs ثم اضغط على Start ضغط على لمشاهدة أحد المطبوعات، ا
Online Books.  مطبوعات متاحة أيضا التكون . للحاسب الخاص بك اضغط مرتين على المطبوعات المناسبة

 .http://www.lenovo.com على شبكة االنترنت على الموقع Lenovo موقع الدعم الخاص بشرآة على

 :مالحظات

 ضرورة ترآيب ، والذي يتطلبPortable Document Format (PDF) النسق تلك المطبوعاتيكون ل .١
على  Adobe Acrobat Reader اذا لم يتم بعد ترآيب.   لمشاهدتهAdobe Acrobat Reader برنامج 
 Adobeطلب منك عندئذ ترآيب وسي PDF الخاص بك، ستظهر رسالة عند محاولة مشاهدة ملف الحاسب

Acrobat Reader . 
 موقع الدعم متاحة بلغات أخرى على على الحاسب الخاص بك التي تم ترآيبها مسبقا المنشوراتتكون  .٢

  ./http://www.lenovo.com/support الموقع  على شبكة االنترنت علىLenovoالخاص بشرآة 
متاح على  تختلف عن ما هو Adobe Acrobat Reader اذا آنت ترغب في ترآيب نسخة لغة أخرى من .٣

 على شبكة االنترنت والذي يكون متاحا على الموقع Adobe الحاسب، اذهب الى موقع
http://www.adobe.com النسخة التي ترغب في استخدامها وقم بتحميل. 

ThinkVantage Productivity Center 

التي تم تصميمها  على مصادر المعلومات واألدوات ThinkVantage Productivity Center يحتوي برنامج
 .لجعل استخدام الحاسب أآثر سهولة وأمانا

وسهولة االتصال  ومات عن الحاسب الخاص بكيتيح معل ThinkVantage Productivity Center  برنامج
 :بتقنيات مختلفة، مثل

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

 .المحددة Lenovo متاحة فقط على حاسبات ThinkVantage Technologies تقنياتتكون   :مالحظة

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

Access Help 

والقيام بالمهام  المتاح من خالل الشاشة يتيح معلومات عن بدء التشغيل، Access Help نظام المساعدة
البيانات، والتوسيع والتحديث، وتحديد  ساسية، وتهيئة المحددات للتفضيالت الشخصية الخاصة بك، وحمايةاأل

 .المشكالت

 على واضغط ThinkVantage  ثم All Programs  ثم حدد Start  قائمة افتح ،Access Help لفتح
Access Help .بعد فتح Access Helpديد اختيار من الجدولة، استخدم لوحة العرض على اليسار لتح 

Contents  أو Indexأو استخدم الجدولة ، Search  آلمة أو عبارة معينةللبحث عن. 

 السالمة والضمان

والضمان  عن السالمة معلومات السالمة والضمان المتضمنة مع الحاسب اآللي الخاص بك تحتوي على معلومات
 .استخدام هذا المنتج السالمة قبلقم بقراءة وفهم آل المعلومات الخاصة ب. واالشعارات

www.lenovo.com 

يتيح معلومات وخدمات تساعدك على   (www.lenovo.com)  المتاح على شبكة االنترنت Lenovo موقع
 يمكنك التوصل ألحدث المعلومات الخاصة بالحاسب على موقع. وصيانة الحاسب الخاص بك شراء وتحديث

Lenovo  عمن موق. على شبكة االنترنت  www.lenovo.comمكنك أيضا على شبكة االنترنت، ي: 

 :شراء •

 Notebookو Desktop حاسبات −
 الشاشات  −
  Projectors وحدات العرض −
  التحديثات واالآسسوارات −
 .العروض الخاصة −

ومحددات شبكة  ق، ومواصفاتشراء خدمات اضافية، مثل دعم األجهزة، وأنظمة التشغيل، وبرامج التطبي •
 .االتصاالت، وعمليات الترآيب العادية

 .شراء التحديثات وخدمات اصالح األجهزة الموسعة •
 .تحميل أحدث وحدات التشغيل للجهاز وتحديثات البرامج لموديل الحاسب الخاص بك •
  .تاالتصال باألدلة المتاحة عبر شبكة االتصاال •
  . المحدودة للضماناتLenovo بيان االطالع على •
 .األخرى االطالع على معلومات تحديد المشكالت والدعم الخاصة بموديل الحاسب ومنتجات الدعم •
 .ايجاد رقم هاتف خدمة أو دعم للبلد الخاصة بك أو المنطقة •
 .ايجاد مانح خدمة في المنطقة القريبة منك •
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 المساعدة والخدمات

 .خدمةمعلومات عن الحصول على مساعدة وجزء يتيح هذا ال

 استخدام الوثيقة وبرامج التشخيص

لالطالع على ".  وتصحيح األخطاء تشخيص. " الفصل السابعاذا واجهتك مشكلة بالحاسب الخاص بك، ارجع الى
مصادر  "المشكلة الموجودة بالحاسب، ارجع الى فية لمساعدتك في حلمعلومات حول المصادر االضا

 ."المعلومات

والمساعدة  README الى الوثائق، بما في ذلك ملفات عندئذ اذا آنت تشك في وجود مشكلة بالبرامج، ارجع
 .اشرة، التي تأتي مع نظام التشغيل أو برنامج التطبيقالمب

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

 ."التشخيصية

المعلومات  العالمية حيث يمكنك الحصول على أحدث االنترنت بصفحات على شبكة Lenovo تحتفظ شرآة
 اذهب الى الموقع الستخدام هذه الصفحات،. الفنية وتحميل وحدات تشغيل األجهزة والتحديثات

http://www.lenovo.com/support/  ثم اتبع التعليمات. 

 طلب خدمة

 .دعم العمالء خالل فترة الضمان يمكنك الحصول على مساعدة ومعلومات عن طريق الهاتف من خالل مرآز

 :خالل فترة الضمان متاحة الخدمات التاليةتكون 

في تحديد مشكلة باألجهزة وتقرير  وافرون لمساعدتكاألفراد العاملون المدربون مت - تحديد المشكلة •
 .التصرف الالزم لحل المشكلة

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

 ستقوم شرآة. أن يتم شراء المنتج قد يتطلب اجراء بعض التغييرات بعد - دارة التغييرات الهندسيةا •
Lenovo  أو الموزع المعتمد، باتاحة Engineering Changes (ECs)  المحددة والتي يمكن تطبيقها

 .على الجهاز الخاص بك

 .هذه البنود ال يشملها الضمان

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

  تمييز مصادر مشكالت البرامج •
  آجزء من ترآيب أو تعديل BIOS توصيف •
  اجراء عمليات تغيير أو تعديل، أو تطوير وحدات تشغيل األجهزة •
  (NOS) ترآيب وصيانة نظم تشغيل شبكات االتصاالت •
 ترآيب وصيانة برامج التطبيقات •

. لشروط الضمان ضمنة مع الحاسب الخاص بك لالطالع على شرحتوالضمان الم األمان ارجع الى معلومات
 .يجب االحتفاظ باثبات الشراء للحصول على خدمة الضمان
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 لالطالع على آشف بأرقام هواتف الخدمة والدعم للبلد أو المنطقة، اذهب الى
http://www.lenovo.com/support/  ألمان الى معلومات ا رجعاأو  آشف بتليفونات الدعم واضغط

 .والضمان المتضمنة مع الحاسب

الخاص ببلدك أو المنطقة  اذا لم يكن الرقم.  انذار سابقأرقام الهواتف عرضة للتغيير بدونتكون    :مالحظة
 .Lenovo تسويق أو ممثل Lenovo واردا في الكشف، عليك باالتصال بموزع مبيعات

 :المعلومات التالية يجب اتاحة. أمكن، بالتواجد بالقرب من الحاسب اآللي أثناء طلب الخدمةن قم، ا

  نوع اآللة والموديل •
  األرقام المسلسلة لألجهزة الخاصة بك •
  وصف للمشكلة •
  نص أي رسائل خطأ •
 معلومات توصيف األجهزة والبرامج •

 استخدام خدمات أخرى

 أو Desktop آلة بالحاسب الخاص بك أو تقوم باستخدامه في بلد يتم فيه بيع نفس نوعاذا آنت تسافر 
Notebookالدولية، التي تتيح لك امكانية  ، قد يكون الحاسب الخاص بك مؤهال للحصول على خدمة الضمان

عتمدين أداء الخدمة من قبل مقدمي الخدمات الم سوف يتم. الحصول على خدمات الضمان خالل فترة الضمان
 .ألداء خدمة الضمان

يتم تقديم . آل الدول تختلف أساليب واجراءات الخدمة باختالف الدول، وبعض الخدمات قد ال تكون متاحة في
الرسالها لالصالح، أو حمل اآللة لمكان أداء  مثل تجميع اآلالت(خدمة الضمان الدولية من خالل أسلوب الخدمة 

مراآز الخدمة في دول معينة قد ال تكون قادرة . التي يتم بها تقديم الخدمة الدولةالمقدم في ) الخدمة، أو في الموقع
وقت تقديم  في بعض الدول، قد تنطبق الرسوم والقيود في. من نوع آلة بعينه الموديالت الخدمة لكل على تقديم
 .الخدمة

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

 .التعليمات التي ستظهر على الشاشة واتبع ضمان

 Microsoft Windows  ج الخدمة لمنتمجموعات للمساعدة الفنية فيما يخص الترآيب، أو األسئلة التي تخص 
 شبكة االنترنت على العنوان التالي على Microsoft سابق الترآيب، ارجع الى موقع خدمات دعم منتجات

http://support.microsoft.com/directory/قد يتم تطبيق بعض . يمكنك االتصال بمرآز دعم العمالء ، أو
 .الرسوم

 شراء مزيد من الخدمات

التشغيل والبرامج التطبيقية؛   اضافية، مثل دعم األجهزة وأنظمةخالل وبعد فترة الضمان، يمكنك شراء خدمات
تطويرها؛ وعمليات الترآيب المعدلة وفقا  توصيف واعداد شبكة االتصاالت؛ خدمات اصالح األجهزة أو

لمزيد من المعلومات . الخدمة واسم الخدمة باختالف الدول أو األقاليم قد يختلف نطاق توافر. لمتطلبات المستخدم
 على شبكة االنترنت على العنوان التالي Lenovo الخدمات، اذهب الى موقع شرآة ل هذهحو

http://www.lenovo.com. 
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 أوامر المودم اليدوية.  أالملحق

 .يعرض القسم التالي األوامر الخاصة ببرمجة المودم الخاص بك يدويا

 Command الخاص بك في نمط يكون المودم .Command Mode يتم قبول األوامر بواسطة المودم أثناء تواجده في نمط
Mode ارسال األوامر الى المودم الخاص بك من حاسب شخصي يقوم  يمكن. حتى تقوم باالتصال بأحد األرقام وبدء االتصال

 .أجهزة طرفية أخرى بتشغيل برامج االتصال أو أية

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

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

 :مثال

ATH [ENTER] 

 األساسية AT أوامر

 .عريض في الكشوف التالية، يتم طباعة آل المحددات المفترضة بنمط

 الوظيفة األمر
A  الرد على االستدعاء الوارد يدويا. 

A/  كون ي ال يجب أن .تكرار أخر أمر تم تنفيذه A/  مسبوقا 
 .ENTER باألمر متبوعا أو AT باألمر

D_  0 - 9 ،A-D ،# ،* 
 L ة االتصال بهأخر رقم تم اعاد 

 P اتصال بالنبضات 

 االتصال بالنبضات غير مدعم بالنسبة: ملحوظة  
 .الستراليا 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   الى نمطالعودة ; 
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 سيتم تكرار األوامر 
الى  Data Mode  التحويل من نمط-حروف الخروج   +++

 ).T.I.E.S أمر ( Command Mode نمط
H_ H0 مقاطعة ( عدم استخدام المودم مع وضع السماعة( 
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 الوظيفة األمر
 H1  مشغول(استخدام المودم مع رفع السماعة(  

 غير مدعم بالنسبة اليطاليا H1 األمر: ملحوظة

I_ I0 عرض آود تعريف المنتج 
 I1 اجراء اختبار checksum الى ROM الخاص بجهة 

 التصنيع
 I2 الداخلياختبار الذاآرة  

 I3 آود البرامج الثابتة 

 I4 آود تم حفظه 
L_ L0 صوت سماعة منخفض 

 L1 صوت سماعة منخفض  
 L2 صوت سماعة متوسط 

 L3 صوت سماعة عالي 
M_ M0 ايقاف تشغيل السماعة الداخلية 

 M1 النقل تشغيل السماعة الداخلية حتى يتم اآتشاف وحدة 
 M2 ائماتشغيل السماعة الداخلية د 

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

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

 O1 العودة الى نمط البيانات وبدء توجيه الموازن 
P  ترضمف 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 استجابات آالمية 

W_ W0 تسجيل سرعة DTE فقط 
 W1 صحيح الخطأ وسرعةتسجيل سرعة الخط وبروتوآول ت 

DTE. 
 W2 تسجيل سرعة DCE فقط 

X_ X0 استجابات Hayes Smartmodem 300 
 .سريع اتصال/المتوافقة

 X1 مثل X0 باالضافة الى آل استجابات  CONNECT/ 
 سريع اتصال

 X2 مثل X1 باالضافة الى اآتشاف نغمة االتصال 

 X3 مثل X1 لاتصا/باالضافة الى اآتشاف انشغال الخط 
 سريع

 X4 االتصال والمشغول آل الردود ونغمة اآتشاف شارة 
Z_ Z0 ٠ ملف المواصفات الفعال استعادةارجاع و 

 Z1 ١  ملف المواصفات الفعالاستعادةارجاع و 



 ٦٠

 الممتدة AT أوامر

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

 &C1 بعد ود وحدة النقل عنتشغيل القرص المدمج عند وج 
&D_ &D0 تجاهل المودم الشارة  DTR 

 &D1 عودة المودم الى نمط  Command Mode بعد تبديل  
DTR 

 &D2 عودة المودم الى نمط  Command Mode  بعد
 DTR  تبديل

 &D3 ارجاع المودم بعد تبديل  DTR 
&F_ &F التوصيف المفترض لجهة التصنيعاستعادة  
&G_ &G0 اء اتاحة نغمة السريةالغ 

 &G1 الغاء اتاحة نغمة السرية 

 &G2 نغمة سرية هرتز ١٨٠٠ 
&K_ &K0 الغاء اتاحة التحكم في التدفق 

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

 &K5 اتاحة التحكم في تدفق XON/XOFF المعرف 

 &K6 لتحكم في تدفق آل مناتاحة ا RTS/CTS و 
XON/XOFF 

&M_ &M0 عملية غير متزامنة 
&P_ &P0  محددات الواليات المتحدة الخاصة بنسبة االستخدام مع

 السماعة الى عدم االستخدام مع وضع السماعة رفع
 &P1 نسبة االستخدام الى عدم االستخدام بالنسبة للملكة المتحدة

 آونج وهونج
 &P2 داتمثل محد &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 ايقاف تشغيل DSR  نمطفي Command Mode 
 On-line Mode  نمطفي وتشغيله 

&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
 بعد المودم 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 
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 الوظيفة األمر
 &V1 عرض احصائيات االتصال األخير 

&W_ &W0  تخزين ملف المواصفات الفعال آملف مواصفات بالقيمة
٠ 

 &W1 ن ملف المواصفات الفعال آملف مواصفات بالقيمة تخزي
١ 

%E_ %E0 الغاء اتاحة التوجيه اآللي  
 %E1 اتاحة التوجيه اآللي 

+MS?  عرض محددات تعديل االشارة الحالية 
+MS=?  عرض آشف باختيارات تعديل االشارة المدعمة 

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

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

 ،V.21، 1=V.22=0: تعديل االشارة المطلوب حيث
2=V.22bis، 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 .

: عمليات النمط اآللي حيث بتحديد "b" يقوم المعامل
 اتاحة النمط اآللي مع= 1 والغاء اتاحة النمط اآللي=0

V.8/V.32 Annex A. يقوم المعامل "c"  بتحديد
 المعامل). ٥٦٠٠٠ -٣٠٠(صال االت أدنى معدل لبيانات

"d" ؛ )٥٦٠٠٠-٣٠٠( يحدد أقصى معدل لالتصال
-codec )0=Law ،1=A  يحدد نوع "e" المعامل

Law  .(المعامل يقوم "f"  بتحديد اآتشاف االشارات
اتاحة =1االآتشاف  عدم اتاحة=0" (المسروقة"

 )االآتشاف

 MNP/V.42/V.42bis/V.44 أوامر

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

 %C1 اتاحة ضغط بيانات MNP Class 5 فقط 

 %C2 اتاحة ضغط بيانات V.42bis فقط 

 %C3 اتاحة ضغط بيانات MNP Class 5 و V.42bis 
&Q_ &Q0  مثل(وصلة بيانات مباشرة فقط \N1( 

 &Q5 وصلة بيانات V.42 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/رد آلي للبيانات 
+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 فئة الخدمات. 
+FAA=n رد معدل. 

+FAXERR  قيمة خطأ الفاآس. 
+FBOR بيانات المرحلةترتيب البت الخاص ب C. 

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

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

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

+FCR= مكانية االستقبالا. 
+FCSI: تسجيل آود تعريف الوحدة التي تم استدعائها. 

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

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

+FDR بدء أو استمرار المرحلة C 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? موديلتعريف ال . 
+FMFR? تعريف جهة التصنيع. 

+FPHCTO انتهاء وقت المرحة C. 



 ٦٣

+FPOLL االشارة الى طلب االقتراع. 
+FPTS: حالة نقل الصفحة. 
+FPTS= حالة نقل الصفحة. 
+FREV? تعريف المراجعة. 

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

 تأوامر الصو

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

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

#TL مستوى نقل مخرجات الصوت 
#VBQ? سيط لالستعالمالتخزين الو 

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

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

#VSDB مترنة الحذف الصا 
#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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  :ين في سويسراملحوظة للمستخدم

. المودم قد يحدث عطل فيفالخاص بك،  Swisscom لخط تليفون Taxsignal اذا لم يتم ايقاف تشغيل
 :يمكن أن يتم تصحيح 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

 ارجع الى ممثل. البالد المنتجات والخدمات والخواص المذآورة في هذه الوثيقة في آل Lenovo قد ال يتيح
Lenovo آما أن أي . المتاحة حاليا في هذه المنطقة  المحلي، للحصول على معلومات عن المنتجات والخدمات

 ال يعني أنه البد من استخدام منتجات أو برامج أو خدمات Lenovo برامج أو خدماتاشارة الى منتجات أو 
Lenovo استخدام أي منتج أو برنامج أو خدمة معادلة وظيفيا بشرط أن ال تتعارض مع أي حق من يمكن.  فقط 

م والتحقق من تقيي من ناحية أخرى، يكون المستخدم مسئوال عن .Lenovoحقوق الملكية الفكرية الخاصة بشرآة 
 .أي منتج أو برنامج أو خدمة أخرى'عمليات تشغيل 

تغطي الموضوع الخاص  براءات اختراع لتطبيقات مسجلة أو لم يتم تسجيلها بعد Lenovo قد يكون لدى شرآة
يمكنك ارسال االستفسارات المتعلقة . التطبيقات ال يمنحك اقتناء هذه الوثيقة أي ترخيص لتلك. بهذه الوثيقة

 :تراخيص، آتابة، الىبال

Lenovo (United States), Inc. 
1009 Think Place - Building One 
Morrisville, NC 27560 
U.S.A. 
Attention: Lenovo Director of Licensing 

ضمنية، متضمنة  بدون أي ضمانات من أي نوع، صريحة أو" آما هي" بتقديم هذه الوثيقة LENOVOتقوم 
. القابلية للشراء أو المالئمة لغرض معين رة على، الضمانات الموضحة الخاصة بعدم االنتهاك أوولكن غير قاص

الضمانات الصريحة أو الضمنية في بعض المعامالت، لذلك، فان هذا  بعض السلطات القضائية ال تسمح بتجاهل
 .عليك البيان قد ال ينطبق

يتم اجراء . أخطاء مطبعية غير الدقيقة فنيا أو قد تتضمنمن الممكن أن تتضمن هذه المعلومات بعض المعلومات 
قد . التغييرات في الطبعات الجديدة من هذا الكتاب تغييرات دوريا على المعلومات المتضمنة هنا، وستظهر هذه

الوارد ) البرامج(أو البرنامج /و) المنتجات(أو تغييرات في المنتج /و بادخال تحسينات Lenovo تقوم شرآة
 .االصدار في أي وقت بدون أي اخطار في هذاوصفها 

تطبيقات الدعم األخرى حيث  المنتجات الموضحة في هذه الوثيقة ال يقصد استخدامها في تطبيقات االعداد أو
المعلومات المتضمنة في هذه الوثيقة ال . موت يمكن أن ينتج عن قصور األداء تعرض األشخاص لالصابة أو

ال يعد أي شيء في هذه الوثيقة ترخيص . الضمانات الخاصة به  أو Lenovo نتجتؤثر أو تغيير من محددات م
آل المعلومات . أو الطرف الثالث Lenovo حقوق الملكية الفكرية لشرآة صريح أو ضمني أو تعويض تحت

 النتيجة التي يتم. الوثيقة تم الحصول عليها في بيئات تشغيل معينة ويتم عرضها آتوضيح المتضمنة في هذه
 .الحصول يمكن أن تختلف في بيئات تشغيل مختلفة

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

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

 .مسئوليتك الخاصة استخدام هذه المواقع على

ئج التي يتم لذلك، قد تختلف النتا .يتم تحديد أي بيانات تتعلق بمستوى األداء توجد هنا من خالل بيئة تم التحكم فيها
تم عمل بعض القياسات على أنظمة لها مستوى متطور  قد يكون قد. الحصول عليها في بيئات التشغيل األخرى
باالضافة لذلك، قد يتم تقدير . ستكون هي نفسها على آل األنظمة المتاحة وال يوجد ما يضمن بأن هذه القياسات
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التأآد من  يجب على مستخدمي هذه الوثيقة. ئج الفعليةقد تختلف النتا. من خالل االستنتاجات بعض القياسات
 .البيانات المناسبة لبيئة التشغيل الخاصة بهم

 المالحظة الخاصة بمخرجات التليفزيون

التي تم ترآيبها  (Television-Output Feature) تنطبق المالحظات التالية على خاصية مخرج التليفزيون
 .بجهة التصنيع

القضائية لبعض براءات  دمج تقنية حماية حقوق النشر التي تم حمايتها بواسطة المطالباتيقوم هذا المنتج ب
 Macrovision المملوآة بواسطة شرآة اختراع الواليات المتحدة وحقوق الملكية الفكرية األخرى

Corporation  من قبل الترخيص باستخدام تقنية حماية حقوق الطبع هذه يجب أن يتم. ومالكي الحقوق األخرى 
ويكون لغرض المشاهدة في المنزل وغيرها من استخدامات المشاهدة  ،Macrovision Corporationشرآة 

غير مسموح بفك التجميع أو .  بخالف ذلك Macrovision Corporation تصرح شرآة المحدودة فقط ما لم
 .الترآيب عكس

 تجارية عالمات

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

Lenovo 
Rescue and Recovery 
ThinkCentre 
ThinkVantage 

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

IBM 
Wake on LAN 

 Microsoft عالمات تجارية لشرآة عبارة عن Windows Vista و Windows و Microsoft تعد
Corporation في الواليات المتحدة أو البالد األخرى أو آالهما. 

 في Intel Corporation عالمات تجارية لشرآةعبارة عن Pentium وCore وCeleron و Intel تعد
 .ت المتحدة أو البالد األخرى أو آالهماالواليا

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

 .بأخرين قد تكون أسماء الشرآات والمنتجات والخدمات األخرى عالمات تجارية أو خدمية خاصة

 

 
 



 




