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)فقط مختارة طرز (المودم استخدام١

,البلدان بعض في). فقط مختارة طرز في مضمن (سنون ستة من مكون RJ-11 مودم آابل مستخدًما تناظري هاتف بخط المودم توصيل یجب
الهاتف مآخذ الرقمية PBX أنظمة آوابل یشبه قد). فقط المختارة الطرز ببعض یرفق والذي (المودم لكابل بالبلد خاص محول أیًضا یتطلب

.المودم مع متوافقة ليست ولكنها التناظریة

الخطأ طریق عن قمت إذا فورًا المودم آبل بفصل قم. المودم إتالف إلى رقمي بخط الداخلي التمثيلي المودم توصيل یؤدي أن یمكن!تحذير
.رقمي بخط بتوصيله

الدائرة طرف بتوجيه قم والرادیو، التليفزیون استقبال مع التداخل منع على تعمل التي)1( التشویش، منع دائرة على المودم آبل احتواء حالة في
.الكمبيوتر جهاز ناحية بالكبل الخاصة )2(

١ )فقط مختارة طرز (المودم استخدام   ١ الفصل



المودم آبل توصيل
أو) فقط مختارة بطرز المرفق (المودم آابل بتوصيل تقم ال الجهاز، إتالف أو حریق نشوب أو آهربائية صدمة حدوث خطر لتقليل!تحذير
.)الشبكة (RJ-45 بمقبس الهاتف آابل

:المودم آبل لتوصيل

.الكمبيوتر جهاز على الموجود )1( المودم مآخذ في المودم آبل بتوصيل قم.١

)2( بالحائط الموجود RJ-11 الهاتف مآخذ في المودم آبل بتوصيل قم.٢

المودم آبل توصيل ٢



البلد مواصفات حسب مخصص مودم آبل محول توصيل
الكمبيوتر جهاز بشراء قمت التي البلد خارج) فقط مختارة بطرز المرفق (المودم وآبل المودم الستخدام. البلد باختالف الهاتف آوابل تختلف
.)فقط مختارة بطرز مرفًقا الكابل هذا ویكون (البلد هذه مواصفات حسب المخصص المودم آبل محول على تحصل أن یجب منها،

:الخطوات هذه اتبع, RJ-11 النوع من هاتف بمأخذ یتمتع ال تناظري هاتفي بخط المودم لتوصيل

.الكمبيوتر جهاز على الموجود )1( المودم مآخذ في المودم آبل بتوصيل قم.١

.)2( البلد مواصفات حسب المخصص المودم آبل بمحول المودم آبل بتوصيل قم.٢

.بالحائط الموجود الهاتف مآخذ في )3( للبلد المخصص المودم آبل محول بتوصيل قم.٣

٣ )فقط مختارة طرز (المودم استخدام   ١ الفصل



الموقع إعداد اختيار
الحالي الموقع اختيار عرض

:الخطوات هذه اتبع, بالمودم الخاص الحالي الموقع إعداد لعرض

.)التحكم لوحة (Control Panel > )ابدأ (Start حدد.١

.)والمنطقة واللغة الساعة (Clock, Language, and Region فوق انقر.٢

.)واللغة المنطقة (Region and Language فوق انقر.٣

:موقعك لعرض) موقع (Location التبویب عالمة فوق انقر.٤

الموقع إعداد اختيار ٤



السفر عند جديدة مواقع إضافة
بتعيين قم مختلفة، بلد في تنقلك عند. فقط منه الكمبيوتر جهاز بشراء قمت التي للبلد الموقع إعداد هو للمودم المتاح الموقع إعداد یكون افتراضيًا،
.فيها المودم باستخدام تقوم التي بالبلد الخاصة التشغيل معایير یحقق موقع إعداد إلى الداخلي المودم

إضافة یمكنك. وقت أي في اإلعدادات بين التبدیل یمكنك بحيث الكمبيوتر جهاز بواسطة حفظها یتم الجدیدة، الموقع إعدادات بإضافة قيامك أثناء
.منطقة/بلد لكل عدیدة موقع إعدادات

بينما أخرى بالد في المودم استخدام لتمكين. بالمودم الخاصة الحالية البلد إعدادات بحذف تقم ال فيها، تقيم التي االلبلد إعدادات فقد لمنع:تنبيه
.فيه المودم باستخدام ستقوم موقع لكل جدید تكوین بإضافة قم فيها، تقيم التي البلد بتكوین تحتفظ

التي البلد حدد بزیارتها، تقوم التي بالبلد الخاصة والقوانين والالسلكية السلكية االتصاالت لوائح تنتهك بطریقة المودم تكوین لتجنب:تنبيه
.الصحيحة البلد اختيار یتم لم إذا سليم بشكل المودم یعمل ال قد. الكمبيوتر جهاز بها یوجد

:الخطوات هذه اتبع, المودم لهذا موقع إعداد إلضافة

.)والطابعات األجهزة (Devices and Printers > )ابدأ (Start حدد.١

.)المودم إعدادات (Modem settings فوق وانقر الكمبيوتر یمثل الذي الجهاز فوق األیمن الماوس بزر انقر.٢

إذا). الطلب قواعد (Dialing Rules التبویب عالمة عرض یمكنك أن قبل) الحالي (األولي للموقع منطقة رمز إعداد یجب:مالحظة
.)المودم إعدادات (Modem settings فوق نقرك عند الموقع بإدخال فستطالب, بعد موقع بإعداد تقم لم

.الطلب قواعد التبویب عالمة فوق انقر.٣

.)الجدید الموقع إطار عرض یتم). (جدید (New فوق انقر.٤

.الجدید الموقع إلعداد) "عمل "أو" منزل "مثل (اسًما اآتب ،)الموقع اسم (Location name المربع في.٥

معتمدة غير منطقة أو بلد بتحدید قيامك حالة في). (المنطقة/البلد (Country/region المنسدلة القائمة من منطقة أو بلد فوق انقر.٦
.)افتراضًيا المتحدة المملكة أو األمریكية المتحدة الوالیاتبـ الخاصة المنطقة/البلد تحدید عرض فيتم المودم، بواسطة

.)األمر لزم إذا (خارجي خط على للحصول طلبه یجب الذي والرقم ،)األمر لزم إذا (الحامل ورمز المنطقة، رمز بإدخال قم.٧

.)نبض (Pulse أو) طنين (Tone فوق انقر), باستخدام الطلب (Dial using بجوار.٨

.))والمودم الهاتف (Phone and Modem إطار عرض یتم. (الجدید الموقع إعداد لحفظ موافق فوق انقر.٩

:التالية اإلجراءات بأحد قم.١٠

.موافق فوق انقر الحالي، آالموقع الجدید الموقع إعداد لتعيين●

.موافق فوق انقر ثم ،موقع القائمة في الموجودة اإلعدادات من تفضيالتك حدد الحالي، الموقع آإعداد آخر موقع إعداد لتحدید●

على. أخرى بالد إلى باإلضافة منطقتك/دولتك داخل موجودة ألماآن الموقع إعدادات إلضافة السابق اإلجراء استخدام یمكنك:مالحظة
.خارجي خط إلى للوصول الطلب قواعد یتضمن" عمل "یسمى إعداد إضافة یمكنك المثال، سبيل

٥ )فقط مختارة طرز (المودم استخدام   ١ الفصل



بالسفر الخاصة االتصال مشاآل حل
.التالية االقتراحات استخدام حاول منها، بشرائه قمت التي البلد خارج الكمبيوتر جهاز استخدام عند المودم اتصال في لمشاآل مواجهتك حالة في

●Check the telephone line type) الهاتف خط نوع فحص(.

الهاتف خط ویعتبر. رقمية خطوًطا عادة PBX خطوط بأنها الموصوفة الخطوط تكون. رقمي وليس تمثيلي، هاتف خط المودم یتطلب
.تمثيلي خط هو قياسي هاتف خط أو مودم، خط أو فاآس، خط أو بيانات، آخط إليه المشار

●Check for pulse or tone dialing) بالطنين أو بالنبض الطلب من التحقق(.

في هذه الطلب وضع خيارات تحدید یتم. بالطنين الطلب أو بالنبض الطلب: الطلب وضعي من واحد وضع التمثيلي الهاتف خط یعتمد
خط بواسطة المعتمد الطلب وضع المحدد الطلب وضع خيار یطابق أن یجب). والمودم الهاتف (Phone and Modem إعدادات
.عندك الموجود الهاتف

تشير. الطنين أو) النبضات (النقرات إلى استمع ثم الهاتف، على من أرقام بضع الهاتف،اطلب خط بواسطة المعتمد الطلب وضع لتحدید
.بالطنين الطلب یعتمد الهاتف خط أن إلى الطنين ویشير. بالنبض الطلب یعتمد الهاتف خط أن إلى النقرات

:الخطوات هذه اتبع, الحالي المودم موقع إعداد في الطلب وضع لتغيير

.)والطابعات األجهزة (Devices and Printers > )ابدأ (Start حدد.١

.)المودم إعدادات (Modem settings فوق وانقر الكمبيوتر یمثل الذي الجهاز فوق األیمن الماوس بزر انقر.٢

.الطلب قواعد التبویب عالمة فوق انقر.٣

.المودم موقع إعداد حدد.٤

.تحرير فوق انقر.٥

.نبض أو طنين فوق إما انقر.٦

.مرتين موافق فوق انقر.٧

●Check the telephone number you are dialing and the response of the remote modem) التحقق
.)البعيد المودم استجابة ومن تطلبه الذي الهاتف رقم من

.الخط أغلق ثم البعيد، المودم من استجابة وجود من وتأآد هاتف، رقم اطلب

●Set the modem to ignore dial tones) الطلب رنات ليتجاهل المودم ضبط(.

."طنين یوجد ال "الخطأ رسالة ویعرض بالطلب یقوم فال له، معروف غير لطنين المودم تلقي حالة في

:الخطوات هذه اتبع, الطلب إجراء قبل بالطنين الطلب عمليات آل ليتجاهل المودم لضبط

.)والطابعات األجهزة (Devices and Printers > )ابدأ (Start حدد.١

.)المودم إعدادات (Modem settings فوق وانقر الكمبيوتر یمثل الذي الجهاز فوق األیمن الماوس بزر انقر.٢

.المودم أجهزة التبویب عالمة فوق انقر.٣

.المودم أجهزة قائمة فوق انقر.٤

.خصائص فوق انقر.٥

.المودم فوق انقر.٦

.الطلب قبل الطنين انتظار االختيار مربع من العالمة بمسح قم.٧

.مرتين موافق فوق انقر.٨

الموقع إعداد اختيار ٦



محلية بشبكة االتصال٢

منع دائرة على الشبكة آبل احتواء حالة في). حدة على شراؤه یتم (RJ-45 ,سنون ثمانية من شبكة آبل) LAN( محلية بشبكة التوصيل یطلب
.الكمبيوتر ناحية بالكبل الخاصة )2( الدائرة طرف بتوجيه قم والرادیو، التليفزیون استقبال مع التداخل منع على تعمل التي )1( التشویش

:الشبكة آبل لتوصيل

.الكمبيوتر في الموجود )1( الشبكة بمأخذ الشبكة آابل صل.١

.)2( حائطي شبكة بمأخذ للكابل اآلخر الطرف صل.٢

RJ-45 بمقبس الهاتف آبل أو المودم بتوصيل تقم ال الجهاز، إتالف أو حریق نشوب أو آهربائية صدمة حدوث خطر لتقليل!تحذير
.)الشبكة(

٧ محلية بشبكة االتصال   ٢ الفصل



الفهرس

ا
٦وإصالحها المودم أخطاء استكشاف

ب
المودم برنامج
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٦بالسفر الخاصة االتصال مشاآل

د
التشویش منع دائرة

١المودم آبل
٧ شبكة آبل

ش
)LAN( محلية اتصال شبكة

٧توصيل آبل
٧آبل مطلوب

٧)WLAN( السلكية شبكة

ك
آبل

٢المودم
٧محلية اتصال شبكة

المودم آبل
٢توصيل
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مواصفات حسب مخصص آبل محول
٣البلد
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