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)الكمبيوتر إعداد (Computer Setup تشغيل١

استخدامها یمكن) ROM( فقط القراءة ذاآرة إلى تستند والتخصيص للمعلومات مساعدة أداة) الكمبيوتر إعداد (Computer Setup تعتبر
.تحميله عدم أو ®Windows التشغيل نظام عمل عدم حالة في حتى

.)الكمبيوتر إعداد (Computer Setup إلى الوصول حالة في اإلصبع بصمة قراءة جهاز یعمل ال:مالحظة

.أخرى وتفضيالت واألمان التشغيل بدء إعدادات توفر آما الكمبيوتر، عن معلومات بتقدیم المساعدة األداة وتقوم

:)الكمبيوتر إعداد (Computer Setup لتشغيل

.تشغيله أعد أو الكمبيوتر جهاز بتشغيل قم.١

)ROM إلى یستند إعداد = f10 = ROM Based Setup) ”f10“ رسالة عرض وأثناء ،Windows التشغيل نظام فتح یتم أن قبل.٢
.f10 مفتاح على اضغط الشاشة، من اليسرى السفلية الزاویة في

١ )الكمبيوتر إعداد (Computer Setup تشغيل   ١ الفصل



)الكمبيوتر إعداد (Computer Setup استخدام٢

)الكمبيوتر إعداد (Computer Setup لغة تغيير
قيد) الكمبيوتر إعداد (Computer Setup یكن لم إذا). الكمبيوتر إعداد (Computer Setup لغة تغيير آيفية التالي اإلجراء یشرح
.2 رقم الخطوة من فابدأ بالفعل، التشغيل قيد) الكمبيوتر إعداد (Computer Setup آان إذا بينما. 1 رقم الخطوة من فابدأ, بالفعل التشغيل

= f10“ رسالة ظهور أثناء f10 على اضغط ثم تشغيله، إعادة أو الكمبيوتر بتشغيل قم), الكمبيوتر إعداد (Computer Setup لتشغيل.١
ROM Based Setup) ”f10 = إلى یستند إعداد ROM (الشاشة من اليسرى السفلية الزاویة في.

.enter مفتاح على اضغط ثم), اللغة (Language > )النظام تكوین (System Configuration لتحدید األسهم مفاتيح استخدم.٢

.f10 مفتاح على اضغط ثم ما، لغة لتحدید األسهم مفاتيح استخدم.٣

.تفضيلك لحفظ f10 مفتاح على اضغط اختيارك، بتأآيد المطالبة عرض عند.٤

حفظ (Save Changes And Exit > )ملف (File حدد ،)الكمبيوتر إعداد (Computer Setup وإنهاء تفضيالتك لتعيين.٥
.الشاشة على تظهر التي اإلرشادات اتبع ثم ،)واإلنهاء التغييرات

.Windows في الكمبيوتر تشغيل إعادة عند المفعول نافذة تفضيالتك تصبح

)الكمبيوتر إعداد (Computer Setup في والتحديد التنقل
مفاتيح على بالضغط والتحدید التنقل یتم. اللمس لوحة یدعم ال فإنه ،Windows إلى) الكمبيوتر إعداد (Computer Setup استناد لعدم نظًرا
.المفاتيح لوحة

.األسهم مفاتيح استخدم القوائم، داخل العناصر أو القوائم إحدى الختيار●

.f10 مفتاح على اضغط العناصر، أحد لتحدید●

.esc المفتاح اضغط القائمة، لشاشة العودة أو نص مربع إلغالق●

.f1 مفتاح على اضغط ،)الكمبيوتر إعداد (Computer Setup فتح أثناء والتحدید التنقل آيفية حول إضافية معلومات لعرض●

)الكمبيوتر إعداد (Computer Setup لغة تغيير ٢



النظام معلومات عرض
إعداد (Computer Setup یكن لم إذا). الكمبيوتر إعداد (Computer Setup في النظام معلومات عرض آيفية التالي اإلجراء یشرح

رقم الخطوة من فابدأ بالفعل، مفتوًحا) الكمبيوتر إعداد (Computer Setup آان إذا بينما. 1 رقم الخطوة من فابدأ, بالفعل مفتوًحا) الكمبيوتر
2.

= f10“ رسالة ظهور أثناء f10 على اضغط ثم تشغيله، إعادة أو الكمبيوتر بتشغيل قم), الكمبيوتر إعداد (Computer Setup لتشغيل.١
ROM Based Setup) ”f10 = إلى یستند إعداد ROM (الشاشة من اليسرى السفلية الزاویة في.

.)ملف (File قائمة باستخدام النظام معلومات إلى بالوصول قم.٢

Ignore > )ملف (File لتحدید األسهم مفاتيح استخدم إعدادات، أیة تغيير دون) الكمبيوتر إعداد (Computer Setup إلنهاء.٣
Changes And Exit) الشاشة على تظهر التي اإلرشادات اتبع ثم ،)واإلنهاء التغييرات تجاهل.

)الكمبيوتر إعداد (Computer Setup في االفتراضية اإلعدادات استعادة
إعداد (Computer Setup یكن لم إذا. االفتراضية) الكمبيوتر إعداد (Computer Setup إعدادات استعادة آيفية التالي اإلجراء یشرح

من فابدأ بالفعل، التشغيل قيد) الكمبيوتر إعداد (Computer Setup آان إذا بينما. 1 رقم الخطوة من فابدأ, بالفعل التشغيل قيد) الكمبيوتر
.2 رقم الخطوة

= f10“ رسالة ظهور أثناء f10 على اضغط ثم تشغيله، إعادة أو الكمبيوتر بتشغيل قم), الكمبيوتر إعداد (Computer Setup لتشغيل.١
ROM Based Setup) ”f10 = إلى یستند إعداد ROM (الشاشة من اليسرى السفلية الزاویة في.

.enter مفتاح على اضغط ثم ،)االفتراضيات استعادة (Restore Defaults > )ملف (File حدد.٢

.الشاشة على تظهر التي اإلرشادات اتبع.٣

وتصبح) الكمبيوتر إعداد (Computer Setup بإنهاء تقوم عندما االفتراضية) الكمبيوتر إعداد (Computer Setup إعدادات تعيين یتم
.الكمبيوتر تشغيل إعادة بعد المفعول ساریة

.االفتراضية المصنع إعدادات استعادة أثناء واللغة األمان إعدادات أو بك، الخاصة المرور لكلمة تغيير یحدث ال:مالحظة

)الكمبيوتر إعداد (Computer Setup إغالق
.حفظها دون أو التغييرات حفظ مع) الكمبيوتر إعداد (Computer Setup إغالق یمكنك

:التاليين اإلجراءین أيَّ استخدم الحالية، الجلسة من التغييرات وحفظ) الكمبيوتر إعداد (Computer Setup إلغالق●

.الشاشة على الظاهرة اإلرشادات اتبع ثم ،f10 المفتاح اضغط◦

- أو- 

استخدم ثم. القائمة لشاشة للعودة esc مفتاح على فاضغط مرئية،) الكمبيوتر إعداد (Computer Setup قوائم تكن لم إذا◦
 مفتاح على اضغط ثم ،)واإلنهاء التغييرات حفظ (Save Changes And Exit > )ملف (File لتحدید األسهم مفاتيح

enter.

تستخدم عندما). الكمبيوتر إعداد (Computer Setup إلى العودة خيار النظام عليك یعرض ،f10 إلجراء استخدامك عند
عند) الكمبيوتر إعداد (Computer Setup إغالق فيتم ،)واإلنهاء التغييرات حفظ (Save Changes And Exit إجراء
.enter مفتاح على الضغط

:الحالية الجلسة من التغييرات حفظ دون) الكمبيوتر إعداد (Computer Setup إلغالق●

مفاتيح استخدم ثم. القائمة لشاشة للعودة esc مفتاح على فاضغط مرئية،) الكمبيوتر إعداد (Computer Setup قوائم تكن لم إذا
.enter مفتاح على اضغط ثم ،)واإلنهاء التغييرات تجاهل (Ignore Changes And Exit > )ملف (File لتحدید األسهم

.Windows في الكمبيوتر تشغيل إعادة تتم ،)الكمبيوتر إعداد (Computer Setup إغالق بعد

٣ )الكمبيوتر إعداد (Computer Setup استخدام   ٢ الفصل



)الكمبيوتر إعداد(Computer Setup قوائم٣

.)الكمبيوتر إعداد(Computer Setup خيارات حول شامل عرض المقطع هذا في الموجودة القوائم جداول تقدم

.بك الخاص الكمبيوتر بجهاز الفصل هذا في المذآورة)الكمبيوتر إعداد (Computer Setup قائمة عناصر بعض دعم یتم ال قد:مالحظة

)ملف (File قائمة
بذلك للقيامحدد

System information)وتغييرهما بالنظام الخاص والتاریخ الوقت عرض●)النظام معلومات.

.بالكمبيوتر الخاصة التعریف معلومات عرض●

فقط للقراءة النظام وذاآرة, الذاآرة, المعالج مواصفات حول معلومات عرض●
)ROM.(

Restore defaults) االفتراضية القيم استعادة(في الموجودة التكوین إعدادات استبدال Computer Setup) الكمبيوتر إعداد(
استعادة عند الحمایة وإعدادات المرور آلمة تغيير یتم ال. (المصنعة الشرآة بإعدادات
.)المصنعة الشرآة إعدادات

Ignore changes and exit) الكمبيوتر تشغيل وإعادة اإلنهاء ثم. الحالية الجلسة أثناء إدخالها تم التي التغييرات إلغاء)واإلنهاء التغييرات تجاهل.

Save changes and exit) تشغيل وإعادة باإلنهاء قم ثم. الحالية الجلسة أثناء إدخالها تم التي التغييرات حفظ)واإلنهاء التغييرات حفظ
.الكمبيوتر تشغيل إعادة عند المفعول نافذة تغييراتك فتصبح. الكمبيوتر

)أمان (Security قائمة
بذلك للقيامحدد

.حذفها أو تغييرها، أو اإلعداد مرور آلمة إدخالSetup Passord)اإلعداد مرور آلمة(

Power-On password) حذفها أو تغييرها، أو التشغيل مرور آلمة إدخال)التشغيل مرور آلمة.

)تشخيص (Diagnostics قائمة
بذلك للقيامحدد

Hard Drive Self-Test options) بمحرك الخاصة الذاتي االختبار خيارات
)الثابت القرص

أي على أو النظام في موجود ثابت أقراص محرك أي على شامل ذاتي اختبار تشغيل
.اختياریة MultiBay األغراض متعددة لحجرة ثابت قرص محرك

.النظام لذاآرة شامل فحص تشغيلMemory Check )الذاآرة فحص(

)ملف (File قائمة ٤



)النظام تكوين (System Configuration قائمة
بذلك للقيامحدد

Language) المفتاح على الضغط أو) (اللغة f2(لغة تغيير Computer Setup.

Boot options) المفتاح تعيين تأخير●)التمهيد خيارات f9 و f10 و f12 التشغيل بدء عند.

.CD-ROM تمهيد تعطيل/تمكين●

.المرن القرص تمهيد تعطيل/تمكين●

.الداخلي الشبكة محول تمهيد تعطيل/تمكين●

للتمهيد المنبثق اإلطار ظهور (Express Boot Popup تأخير تعيين●
.بالثواني) السریع

.التمهيد ترتيب تعيين●

Device configurations) الجهاز تكوینات(●تمهيد تعطيل/تمكين Virtualization Technology) الظاهریة تكنولوجيا(.

.الزر صوت تعطيل/تمكين●

٥ )الكمبيوتر إعداد(Computer Setup قوائم   ٣ الفصل



الفهرس

H
hard drive test) القرص محرك اختبار

٤)الثابت

ا
الكمبيوتر إعداد

٣إغالق
٢استخدام
٣االفتراضية اإلعدادات استعادة
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٢اللغة تغيير
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٤)تشخيص (Diagnostics قائمة
٤)ملف (File قائمة
٤)أمان (Security قائمة
تكوین (System Configuration قائمة

٥)النظام
إعداد (Computer Setup إغالق

٣)الكمبيوتر
٣االفتراضية اإلعدادات استعادة
إعداد (Computer Setup في التحدید

٢)الكمبيوتر
إعداد (Computer Setup داخل التنقل

٢)الكمبيوتر

ت
٥التمهيد ترتيب
إعداد (Computer Setup لغة تغيير

٢)الكمبيوتر

ج
١اإلصبع بصمة قراءة جهاز

خ
٥التمهيد خيارات

ع
٣النظام معلومات عرض

ف
٤الذاآرة فحص

ق
٤)تشخيص (Diagnostics قائمة
٤)ملف (File قائمة
٤)أمان (Security قائمة
تكوین (System Configuration قائمة

٥)النظام

ك
٤المرور آلمات

ل
Computer Setup٥ في تغييرها لغة،

م
٥التمهيد ترتيب األقراص، محرآات
٤النظام معلومات
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