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Client Management Solutions استخدام١
)العميلة األجهزة إدارة حلول(

العميل مكتب سطح إلدارة معایير إلى تستند حلوًال) العميلة األجهزة إدارة حلول (Client Management Solutions برنامج یوفر
.االتصال شبكة تستخدم بيئة في اللوحي الكمبيوتر وأجهزة المحمول، والكمبيوتر العمل، ومحطة ،)المستخدم(

:التالية الرئيسية واإلمكانيات الميزات العميل إدارة تتضمن

األولية البرنامج صورة نشر●

بعد عن النظام برنامج تثبيت●

البرنامج وإدارة تحدیثات●

ROM تحدیثات●

)الكمبيوتر على المثبتة والبرامج األجهزة (الكمبيوتر أصول وحمایة تتبع●

األجهزة ومكونات معين نظام برنامج واسترداد خطأ إعالم●

على المثبت اإلدارة برنامج إصدار أو/و الكمبيوتر طراز أساس على القسم، هذا في الموضحة المعينة للميزات الدعم یختلف قد:مالحظة
.الكمبيوتر

١ )العميلة األجهزة إدارة حلول (Client Management Solutions استخدام   ١ الفصل



ونشرها البرنامج صورة تكوين
إجراء بعد. مرة ألول الكمبيوتر جهاز إعداد أثناء األولية البرامج صورة تكوین یتم. مسبًقا المثبت النظام برنامج بصورة الكمبيوتر شحن تم
.لالستخدام جاهًزا الكمبيوتر یكون للبرامج،" تفكيك"

:التالية الطرق من بطریقة) موزعة (مخصصة برنامج صورة نشر یمكن

مسبقًا تثبيتها تم التي البرامج صورة تفكيك بعد إضافية برامج تطبيقات تثبيت●

البرامج من بصورة مسبقًا المثبتة البرامج الستبدال ،Altiris Deployment Solutions مثل البرامج، نشر أدوات استخدام●
المخصصة

آخر إلى ثابت أقراص محرك من المحتویات لنسخ القرص من نسخة إنشاء عملية استخدام●

.وعملياتها بها تعمل التي بالمؤسسة الخاصة التكنولوجيا بيئة على تستخدمه الذي النشر أسلوب یعتمد

التكوین وإدارة النظام، برامج الستعادة المساعدة من مزیًدا األخرى النظام وميزات Computer Setup المساعدة األداة توفر:مالحظة
.التكوین وإدارة وإصالحها، األخطاء واستكشاف

وتحديثه البرنامج إدارة
:العميل آمبيوتر أجهزة على وتحدیثها البرامج إلدارة األدوات من العدید HP شرآة توفر

●HP Client Manager لـ Altiris) فقط مختارة طرازات(

لـ HP Client Manager حول المعلومات من مزید على للحصول أو Altiris لـ HP Client Manager لتنزیل:مالحظة
Altiris، موقع راجع HP على ویب على http://www.hp.com.

●HP CCM (Client Configuration Manager)) فقط مختارة طرازات(

●HP SSM (System Software Manager)

HP Client Manager لـ Altiris) فقط مختارة طرازات(
یوفر. Altiris برنامج في المضمنة Intelligent Manageability تكنولوجيا مع Altiris لـ HP Client Manager برنامج یتكامل
:HP ألجهزة فائقة أجهزة إدارة إمكانيات Altiris لـ HP Client Manager برنامج

األصول إلدارة األجهزة لمخزون تفصيلية عروض●

للنظام التشخيص عمليات ومراقبة أعطال اآتشاف●

الذاآرة وتنبيهات الحراریة التحذیرات مثل الهامة األعمال لتفاصيل الویب عبر إليها الوصول یمكن تقاریر●

النظام BIOS و األجهزة تشغيل برامج مثل النظام لبرامج بعد عن تحدیث●

یتم (االختياري Altiris Solutions برنامج مع Altiris لـ HP Client Manager استخدام عند إضافية وظيفة إضافة یمكن:مالحظة
.)منفصل بشكل شراؤها

ونشرها البرنامج صورة تكوین ٢

http://www.hp.com
http://www.hp.com


آمبيوتر على المثبت (Altiris Solutions برنامج مع) العميل آمبيوتر على المثبت (Altiris لـ HP Client Manager استخدام عند
تكنولوجيا حياة دورة لنواحي العميل ألجهزة مرآزیة أجهزة وإدارة متزایدة إدارة وظائف Altiris لـ HP Client Manager یوفر ،)المسئول

:التالية المعلومات

واألصول المخزون إدارة●

البرنامج ترخيص مع التوافق◦

عنه تقریر وإنشاء الكمبيوتر تتبع◦

إصالحها تم التي األصول وتتبع الكمبيوتر إیجار عقد حول معلومات◦

وترحيلها النظام برامج نشر●

®Windows نقل◦

النظام نشر◦

)المستخدم تخص شخصية إعدادات (الشخصية ترحيل◦

المشكالت وحل المساعدة مكتب●

المساعدة مكتب بطاقات إدارة◦

وإصالحها بعد عن األخطاء استكشاف◦

بعد عن المشكالت حل◦

خطير وضع من العميل استعادة◦

والعمليات البرامج إدارة●

الحالي العميل إدارة◦

HP لـ النظام برامج نشر◦

)وإصالحها معين تطبيق مشكالت على التعرف إمكانية (للتطبيق الذاتي اإلصالح◦

االتصال بتمكين Altiris لـ HP Client Manager یقوم. االستخدام سهلة للبرنامج توزیع إمكانيات Altiris Solutions برنامج یوفر
یستخدم جدید تشغيل لنظام الشخصية اإلعدادات ترحيل أو الجدیدة األجهزة نشر إلآمال استخدامه یمكن الذي ،Altiris Solutions ببرنامج
.ویب على HP موقع على من للتنزیل Altiris لـ HP Client Manager یتوفر. إتباعها یسهل معالجات

یمكن ،Altiris لـ HP Client Manager مع أو HP System Software Manager مع Altiris Solutions برنامج استخدام عند
.مرآزیة تحكم وحدة من الجهاز تشغيل وبرنامج النظام BIOS تحدیث آذلك للمسئولين

HP CCM (Client Configuration Manager)) فقط مختارة طرازات(
البرامج، وتحدیثات والبرامج، التشغيل، أنظمة مثل البرامج إدارة بأتمتة HP CCM (Client Configuration Manager) یقوم

المؤتمتة اإلدارة حلول بواسطة یمكنك. الصحيح التكوین في الكمبيوتر أجهزة من جهاز بكل االحتفاظ من للتأآد التكوین وإعدادات والمحتوى،
.الكمبيوتر لجهاز العمریة الدورة خالل البرامج إدارة هذه،

:التالية المهام تنفيذ یمكنك ،CCM مع

المتعددة األساسية األنظمة عبر والبرامج األجهزة مخزون تجميع●

التوزیع قبل هام تحليل وإجراء البرامج حزمة تجهيز●

للسياسات وفقًا والمحتوى البرامج وصيانة للنشر الكمبيوتر أجهزة آافة أو العمل، مجموعات أو الفردیة، الكمبيوتر أجهزة توجيه●

موقع أي من توزیعها تم التي الكمبيوتر أجهزة على وإدارتها والمحتوى والتطبيقات، التشغيل، أنظمة توفير●

٣ )العميلة األجهزة إدارة حلول (Client Management Solutions استخدام   ١ الفصل



للعمليات األخرى النظام إدارة وأدوات المساعدة مكاتب مع CCM تكامل●

المؤسسة مستخدمي لكافة اتصال شبكة أي عبر القياسية الكمبيوتر أجهزة في الموجود والمحتوى البرامج إلدارة مشترآة أساسية بنية تفعيل●

المؤسسة احتياجات لتلبية القياس●

HP SSM (System Software Manager)
.الوقت نفس في أنظمة عدة على بعد عن النظام مستوى على البرامج بتحدیث HP SSM (System Software Manager) لك یسمح
المخزن من المخصصة البرامج بتحدیث یقوم ثم والبرامج، باألجهزة الخاصة اإلصدارات باآتشاف SSM یقوم العميل، آمبيوتر على تنفيذه عند

تنزیل موقع على خاص برمز SSM بواسطة دعمها یتم التي التشغيل برامج إصدارات إلى اإلشارة تتم. الملفات بمخزن المعروف المرآزي،
المزید على للحصول أو SSM المساعدة األداة لتنزیل. Support Software CD المضغوط القرص وعلى ویب على HP تشغيل برامج
.)فقط اإلنجليزیة باللغة (http://www.hp.com/go/ssm على ویب على HP موقع راجع ،SSM حول المعلومات من

وتحدیثه البرنامج إدارة ٤

http://www.hp.com/go/ssm
http://www.hp.com/go/ssm


Intel Active Management تقنية استخدام٢
Technology) فقط مختارة طرازات(

مع. وحمایتها وإصالحها، االتصال، شبكة حوسبة أصول باآتشاف Intel® Active Management Technology (iAMT) تقنية تسمح
iAMT، حل یتوفر. التشغيل إیقاف وضع في أو التشغيل قيد آانت سواء الكمبيوتر أجهزة إدارة یمكن iAMT تستخدم التي آمبيوتر أجهزة على
.المحمولة Intel Centrino® with vPro تقنية

:iAMT ميزات تتضمن

األجهزة مخزون معلومات●

الحدث إبالغ●

الطاقة إدارة●

بعد عن والتشخيص اإلصالح●

للفيروس مشابه نشاط اآتشاف تم إذا الكمبيوتر لشبكة الوصول صالحية قطع أو حد—األجهزة أساس على وعزل إصالح●

٥ )فقط مختارة طرازات (Intel Active Management Technology تقنية استخدام   ٢ الفصل



iAMT حل تمكين
:iAMT إعدادات لتكوین

Computer في) AMT إعداد موجه (AMT Setup Prompt الخيار تمكين حالة في فقط مرئًيا ctrl+p الموجه یكون:مالحظة
Setup.

.الكمبيوتر تشغيل أعد أو بتشغيل قم.١

.ctrl+p على اضغط ،Windows تشغيل یبدأ أن قبل.٢

.MEBx إلعداد المساعدة األداة إلى للوصول ٢و ١ الخطوتين تكرار فيجب المناسب، الوقت في ctrl+p على تضغط لم إذا:مالحظة

.admin هو المرور لكلمة االفتراضي اإلعداد. ME مرور آلمة أدخل.٣

.للتنقل األسهم مفاتيح استخدم. MEBx إلعداد المساعدة األداة فتح سيتم

.Intel ME مرور آلمة تغيير أو ،iAMT تكوین أو ،Intel ME لتكوین اختر.٤

.MEBx إلعداد المساعدة األداة إلغالق) خروج (Exit حدد بك، الخاصة االختيارات إجراء عند.٥

iAMT حل تمكين ٦



MEBx إلعداد المساعدة األداة قوائم استخدام
ابحث ثم ،http://www.intel.com على ویب على Intel موقع إلى اذهب ،iAMT حول المعلومات من مزید على للحصول:مالحظة

.iAMT عن

Intel ME تكوين

أجل منتحديد

Intel ME State Controlاإلدارة محرك تمكين/تعطيل.

Intel ME Firmware Local Updateالثابتة البرامج لتحدیثات المحلية اإلدارة تمكين/تعطيل.

LAN Controllerالمدمجة الشبكة مراقب تعطيل/تمكين.

Intel ME Features Controlتمكين AMT شيء ال أو.

Intel ME Power Controlاإلدارة محرك طاقة سياسات تكوین.

iAMT تكوين

أجل منتحديد

.للكمبيوتر المضيف اسم تخصيصالمضيف اسم

TCP/IPأو الشبكة واجهة تمكين/تعطيل DHCP) عنوان لتخصيص IP تعطيل تم إذا DHCP(
.المجال اسم تغيير أو

Provision Modelطراز تعيين Enterprise أو Small Business iAMT.

.AMT لـ البعيد التكوین في للتحكم الخيارات تعيينوالتكوین اإلعداد

.االفتراضية المصنع إلعدادات AMT تكوین ضبط إعادةالتزوید إلغاء

SOL/IDE-Rالمرن القرص أو المضغوط القرص إلى بعد عن التمهيد تحكم تمكين IDE بتمكين وقم
.مرور وآلمة مستخدم اسم

مرور وآلمة الشبكة مرور بكلمة الخاصة المتطلبات في للتحكم الخيارات تعيينالمرور آلمة سياسة
MEBx.

Secure Firmware Updateبعد عن الثابتة البرامج تحدیث تعطيل أو تمكين.

.فعلية ساعة ضبطPRTC ضبط

.المهلة قيمة ضبطالسكون مهلة

Intel ME مرور آلمة تغيير

أجل منتحديد

.المرور آلمة تغييرME مرور آلمة تغيير

.admin هي االفتراضية المرور آلمة:مالحظة

٧ )فقط مختارة طرازات (Intel Active Management Technology تقنية استخدام   ٢ الفصل

http://www.intel.com
http://www.intel.com


طرازات (HP من عام طباعة تشغيل برنامج استخدام٣
)فقط مختارة

.HP شبكات طابعات محل یحل فردي ذآي تشغيل برنامج هو من عام طباعة تشغيل برنامج سلسلة

أو HP من عام طباعة تشغيل برنامج لتنزیل. فقط مختارة آمبيوتر طرازات على مسبقًا HP من عام طباعة تشغيل برنامج تثبيت تم:مالحظة
/http://www.hp.com/go في ویب على HP موقع راجع البرنامج، هذا استخدام حول المعلومات من مزید على للحصول

universalprintdriver) فقط اإلنجليزیة باللغة(.

:HP من عام طباعة تشغيل برنامج باستخدام للطباعة

.تطبيق أي من) طباعة (Print > )ملف (File حدد.١

.الطابعات قائمة من HP Universal Printing PS حدد.٢

.)طباعة (Print فوق انقر.٣

.الشبكة مسار أو بالطابعة الخاص IP عنوان أدخل.٤

على للحصول المعلومات تكنولوجيا بمسؤول فاتصل بالطابعة، الخاص الشبكة مسار أو IP عنوان تعریف تعذر عند:مالحظة
.المساعدة

من دائم مثيل جعل (Make a permanent instance of this printer in my Printers folder االختيار خانة حدد.٥
.)طابعاتي المجلد في الطابعة هذه

.)طباعة (Print فوق انقر.٦

٨

http://www.hp.com/go/universalprintdriver
http://www.hp.com/go/universalprintdriver
http://www.hp.com/go/universalprintdriver
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