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ویتم لمالكيها مملوآة تجاریة عالمة Bluetooth یعد
Hewlett-Packard Company قبل من استخدامها
.ترخيص بموجب

دون للتغيير عرضة الدليل هذا في الواردة المعلومات إن
وخدماتها HP بمنتجات الخاصة الضمانات إن. مسبق إشعار
الضمان بنود ضمن واضح بشكل عنها المعلن تلك فقط هي
عدم ویجب. والخدمات المنتجات هذه مثل یصاحب الذي
تخلي. إضافي ضمان بمثابة أنه على هنا ورد مما أي اعتبار
أي أو تحریریة أو فنية أخطاء أي عن مسئوليتها HP شرآة
.المستند هذا في وردت سهو عن ناتجة أخطاء

2010 أغسطس: األول اإلصدار

171-621596 :بالمستند الخاص الجزء رقم

بالمنتج خاص إشعار

.الطرز معظم في الموجودة الشائعة الميزات الدليل هذا یصف
.بك الخاص الكمبيوتر في الميزات بعض تتوفر ال قد

إلى انتقل, الدليل هذا في الواردة المعلومات آخر على للحصول
/http://www.hp.com على HP لـ الویب موقع

support.

البرامج شروط

تثبيته تم برمجي منتج أي استخدامك أو تنزیلك أو وبتثبيتك إنك
اتفاقية بشروط االلتزام على توافق, مسبًقا الكمبيوتر في

توافق لم إذا). HP) EULA من النهائي المستخدم ترخيص
المنتج إرجاع هو الوحيد الحل فإن هذه، الترخيص شروط على
یومًا 14 خالل) وبرامج أجهزة (بالكامل استخدامه یتم لم الذي

إعادة عن المسؤول الشخص إلى وذلك الشراء ثمن السترجاع
بالمكان الخاصة الشراء ثمن إرجاع لسياسة وفقًا الشراء ثمن
.منه بالشراء قمت الذي

ثمن آامل استرداد لطلب أو أخرى معلومات على لالطالع
.)البائع (المحلية البيع بنقطة االتصال الرجاء, الكمبيوتر

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


السالمة بشأن تحذير إشعار
تسد وال ساقيك على مباشرًة الكمبيوتر تضع ال للكمبيوتر، المفرطة الحرارة أو الحرارة عن الناجمة اإلصابات إمكانية من للتقليل!تحذير
لين، سطح أو مجاورة، اختياریة آطابعة آخر، صلب لسطح تسمح ال. فقط ومستو صلب سطح على الكمبيوتر استخدم. بالكمبيوتر التهویة فتحات
مثل ناعم، سطح أو البشرة بلمس المتناوب التيار لمحول تسمح ال ذلك، إلى باإلضافة. الهواء تدفق بإعاقة المالبس، أو السجاجيد أو الوسائد مثل

المستخدم به یحتك الذي السطح حرارة درجة بحدود المتناوب التيار ومحول الكمبيوتر یلتزم. التشغيل أثناء المالبس، أو السجاجيد أو الوسائد
).IEC 60950( المعلومات تكنولوجيا أجهزة لحمایة الدولية المعایير في عليها المنصوص

٣ السالمة بشأن تحذیر إشعار  
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مرحبًا١

معلومات على العثور●

:التالية الخطوات اتبع, الكمبيوتر وتسجيلك إعدادك بعد

شبكة راجع المعلومات، من مزید على للحصول. باإلنترنت االتصال ليمكنك الالسلكية أو السلكية شبكاتك أعد—باإلنترنت االتصال●
.١٤ صفحة في االتصال

المفاتيح ولوحة التأشير أجهزة و ٣ صفحة في الكمبيوتر على التعرف راجع. آمبيوترك ميزات عن تعلم—الكمبيوتر معرفة●
.إضافية معلومات على للحصول ٢١ صفحة في

More > )الكمبيوتر (Computer حدد. الكمبيوتر في مسبًقا تثبيتها تم برامج مجموعة إلى صل—المثبتة البرامج على العثور●
Applications) التثبيت المسبقة البرامج قائمة عرض یتم). إضافية تطبيقات.

آما). تعليمات (Help > )آمبيوتر (Computer اختر, بالكمبيوتر المرفقة البرامج بخصوص تفاصيل على لالطالع:مالحظة
.المصنعة بالشرآة الخاص الویب موقع في أو البرامج في تتوفر قد التي المصنعة، الشرآة قبل من البرامج إرشادات مراجعة یمكنك

,آمبيوترك تسجيل بعد. اإلصدارات أحدث خالل من دورًیا بك الخاصة التشغيل وبرامج البرامج حّدث—التشغيل وبرامج البرامج تحديث●
تتاح. متاحة تحدیثات بوجود التلقائية التنبيهات على الحصول اختيار یمكنك, التسجيل عند. اإلصدارات أحدث ليحوي تلقائًيا تحدیثه سيتم

من التحدیثات لتنزیل http://www.hp.com/support إلى االنتقال أیًضا یمكنك. یوًما 90 لمدة النظام بتحدیثات التلقایئة التنبيهات
HP.

معلومات على العثور
.المهام من العدید تنفيذ في تساعدك أن شأنها من التي العدیدة بالموارد مزوًدا الكمبيوتر یأتي

عن لمعلوماتالموارد

الكمبيوتر إعداد طریقة●سریع إعداد ملصق

الكمبيوتر مكونات على التعرف طریقة●

Linux تعليمات

Help > )آمبيوتر (Computer اختر, Linux تعليمات إلى للوصول
.)تعليمات(

الكمبيوتر برامج●

الكمبيوتر إعدادات●

باإلنترنت االتصال●

المساعدة الكمبيوتر أدوات●

وبيئية ووقائية تنظيمية إشعارات

Help > )آمبيوتر (Computer اختر, اإلشعارات إلى للوصول
.)تعليمات(

واألمان التنظيمات معلومات●

البطاریة من التخلص معلومات●

والراحة األمان دليل

:الدليل هذا إلى للوصول

.السليمة العمل وعادات والصحة صحيح بشكل الجسم ووضع العمل محطة إعداد●

واإللكترونية الميكانيكية األمان معلومات●

١ مرحبًا   ١ الفصل

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


عن لمعلوماتالموارد

.)تعليمات (Help > )آمبيوتر (Computer حدد

– أو–

.http://www.hp.com/ergo إلى انتقل

جميع في هاتفية أرقام (Worldwide Telephone Numbers الكتيب
)العالم أنحاء

.بكمبيوترك الكتيب هذا إرفاق تم

HP من الدعم على للحصول الهاتفية األرقام

اإلنترنت في HP موقع

/http://www.hp.com إلى انتقل, هذا الویب موقع إلى للوصول
support.

الدعم معلومات●

إضافية تعليمات على والعثور القطع طلب●

)BIOS) Setup Utility و التشغيل وبرامج البرامج تحدیثات●

للجهاز المتاحة الملحقات●

*المحدود الضمان

:الضمان إلى للوصول

.)تعليمات (Help > )آمبيوتر (Computer حدد

– أو–

.http://www.hp.com/go/orderdocuments إلى انتقل

الضمان معلومات

قد. العلبة في یتوفر DVD قرص/مضغوط قرص في أو/و آمبيوترك في اإللكترونية األدلة ضمن منتجك على المنطبق الصریح HP من المحدود الضمان على العثور یمكنك*
 على مطبوعة نسخة طلب یمكنك, مطبوًعا الضمان یتوفر لم حيث المناطق/البلدان تلك في. العلبة في HP من مطبوًعا محدوًدا ضماًنا المناطق/البلدان بعد توفر

http://www.hp.com/go/orderdocuments إلى بالكتابة أو:

Hewlett-Packard, MS POD, 11311 Chinden Blvd, Boise, ID 83714, USA :الشمالية أمريكا●

Hewlett-Packard, POD, Via G. Di Vittorio, 9, 20063, Cernusco s/Naviglio (MI), Italy :وأفريقيا األوسط والشرق أوروبا●

Hewlett-Packard, POD, P.O. Box 200, Alexandra Post Office, Singapore 911507 :الهادئ والمحيط آسيا●

.البریدي والعنوان واالسم) التسلسلي الرقم ملصق على الموجودة (الضمان وفترة منتجك رقم إلى اإلشارة یرجى

معلومات على العثور ٢
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الكمبيوتر على التعرف٢

العلویة الجهة●

األیمن الجانب●

األیسر الجانب●

الشاشة●

السلكيان هوائيان●

السفلي الجزء●

إضافية أجهزة●

٣ الكمبيوتر على التعرف   ٢ الفصل



 العلوية الجهة
TouchPad

الوصفالمكون

.اللمس لوحة ضوء على بسرعة مزدوًجا دق, عملها إیقاف أو اللمس لوحة لتشغيلاللمس لوحة ضوء)1(

.التشغيل قيد اللمس لوحة: مطفأ●

.التشغيل إیقاف قيد اللمس لوحة: آهرماني●

.تنشيطها أو الشاشة على الموجودة العناصر وتحدید المؤشر بتحریك تقوماللمس لوحة ناحية)2(

األیسر الزر بواسطة تتم التي الوظائف لتنفيذ اللمس لوحة زر من األیسر الجانب اضغطاألیسر اللمس لوحة زر)3(
.الخارجي للماوس

األیمن الزر بواسطة تتم التي الوظائف لتنفيذ اللمس لوحة زر من األیمن الجانب اضغطاألیمن اللمس لوحة زر)4(
.الخارجي للماوس

اللمس، للوحة العمودیة التمریر ناحية باستخدام األسفل وإلى األعلى إلى للتمریر. اللمس للوحة اليمنى الحافة داخل عالمة بدون تمریر منطقة ثمة
.اللمس للوحة اليمنى الحافة داخل األسفل إلى أو األعلى إلى إصبعك بإزالق عليك

.٢٣ صفحة في اللمس لوحة استخدام راجع اللمس، لوحة ميزات حول المعلومات من مزید على للحصول

األضواء
.القسم هذا في الموجود التوضيحي الرسم عن الشيء بعض مختلًفا لدیك الكمبيوتر یبدو قد:مالحظة

العلویة الجهة ٤



الوصفالمكون

.التشغيل قيد اللمس لوحة: مطفأ●اللمس لوحة ضوء)1(

.التشغيل إیقاف قيد اللمس لوحة: آهرماني●

.التشغيل قيد caps lock :مضاءcaps lock ضوء)2(

.التشغيل قيد الكمبيوتر: مضاء●الطاقة ضوء)3(

.)التعليق (Suspend وضع في الكمبيوتر یوجد: وامض●

.)اإلسبات (Hibernation وضع في أو التشغيل عن متوقف الكمبيوتر: مطفأ●

)WLAN( المحلية االتصال شبكة جهاز مثل مدمج، السلكي جهاز تشغيل تم: أبيض●الالسلكية ضوء)4(
.®Bluetooth جهاز أو/و الالسلكية

.الالسلكية األجهزة آافة تشغيل إیقاف تم: آهرماني●

٥ الكمبيوتر على التعرف   ٢ الفصل



الصوت ومكبرات الزر
.القسم هذا في الموجود التوضيحي الرسم عن الشيء بعض مختلًفا لدیك الكمبيوتر یبدو قد:مالحظة

الوصفالمكون

.الصوت مدمجان صوت مكبرا یصدرانالصوت مكبر شبكة)1(

لتشغيل الزر على اضغط التشغيل، إیقاف وضع في الكمبيوتر جهاز یكون عندما●الطاقة زر)2(
.الكمبيوتر جهاز

تشغيل لبدء خفيًفا الزر على اضغط التشغيل، وضع في الكمبيوتر جهاز یكون عندما●
.)تعليق (Suspend وضع

ضغطة الزر اضغط ،)التعليق (Suspend وضع في الكمبيوتر جهاز یكون عندما●
.)التعليق (Suspend وضع إلنهاء خفيفة

الزر اضغط ،)اإلسبات (Hibernation وضع في الكمبيوتر جهاز یكون عندما●
.)اإلسبات (Hibernation وضع إلنهاء خفيفة ضغطة

فعالة، التشغيل نظام تشغيل إیقاف إجراءات تكن ولم االستجابة، عن الكمبيوتر توقف إذا
.الكمبيوتر تشغيل إلیقاف الطاقة زر على األقل على ثواٍن خمس لمدة باستمرار فاضغط

Control > )الكمبيوتر (Computer حدد الطاقة، إعدادات حول المزید لمعرفة
Center) التحكم مرآز( < System) النظام( < Power Management) إدارة

.)الطاقة

العلویة الجهة ٦



المفاتيح
.القسم هذا في الموجود التوضيحي الرسم عن الشيء بعض مختلًفا لدیك الكمبيوتر یبدو قد:مالحظة

الوصفالمكون

.بك الخاص االفتراضي اإللكتروني البرید عميل في جدیدة إلكرونية رسالة یفتحاإللكتروني البرید إرسال مفتاح)1(

.بك الخاص االفتراضي الوسائط مشغل یفتحالوسائط تطبيق مفتاح)2(

.االفتراضي الویب مستعرض یشغلالویب مستعرض مفتاح)3(

.االفتراضية الطابعة إلى الحالي النشط المستند یرسلالطباعة مفتاح)4(

.الحاسبة اآللة تطبيق یشغل.الحاسبة اآللة مفتاح)5(

.Linux لـ) ابدأ (Start قائمة بعرض یقوم)ابدأ (Start قائمة مفتاح)6(

.المؤشر حيث الموجودة للعناصر مختصرة قائمة یعرضالتطبيقات مفتاح)7(

.االستخدام الكثيرة النظام إجراءات تنفذالعمليات مفاتيح)8(

.العمليات مفاتيح استخدام عن المعلومات من للمزید ٢١ صفحة في المفاتيح لوحة استخدام راجع

٧ الكمبيوتر على التعرف   ٢ الفصل



األيمن الجانب
.القسم هذا في الموجود التوضيحي الرسم عن الشيء بعض مختلًفا لدیك الكمبيوتر یبدو قد:مالحظة

الوصفالمكون

.إليها ویكتب البصریة األقراص من یقرأ)فقط مختارة طرز (البصریة األقراص محرك)1(

.البصریة األقراص محرك إلى الوصول جاري: وامض)فقط مختارة طرز (البصریة األقراص محرك ضوء)2(

.اختياري USB جهاز بتوصيل یقومUSB منفذ)3(

.)التعليق (Suspend وضع في الكمبيوتر یوجد: وامض أبيض●المتناوب التيار محول ضوء)4(

.خارجي بتيار متصل الكمبيوتر: أبيض●

.الكمبيوتر شحن یجري: آهرماني●

.خارجية بطاقة الكمبيوتر توصيل یتم لم: مطفأ●

.المتناوب التيار بمحول ُیوصلالطاقة موصل)5(

.الكمبيوتر بجهاز اختياري أمان آبل بتوصيل تقوماألمان آبل فتحة)6(

مع التعامل إساءة یمنع ال قد ولكن رادع، آحل ليعمل األمان آابل تصميم تم:مالحظة
.سرقته أو الكمبيوتر جهاز

األیمن الجانب ٨



األيسر الجانب
.القسم هذا في الموجود التوضيحي الرسم عن الشيء بعض مختلًفا لدیك الكمبيوتر یبدو قد:مالحظة

الوصفالمكون

.إسقاط جهاز أو خارجي VGA عرض جهاز بتوصيل یقومخارجي عرض جهاز منفذ)1(

.الداخلية المكونات لتبرید الهواء مرور تتيحالتهویة فتحة)2(

وتجنب الداخلية المكونات لتبرید تلقائًيا العمل في الكمبيوتر جهاز مروحة تبدأ:مالحظة
العملية أثناء الدوران عن وتتوقف الداخلية المروحة تدور أن الطبيعي ومن. الزائدة السخونة
.الروتينية

.الشبكة آابل بتوصيل یقوم)شبكة (RJ-45 مأخذ)3(

.اختياریة USB أجهزة لتوصيلUSB منفذا)4(

نطاق ذي اختياري ستریو ميكرفون أو, اختياري رأس سماعة ميكروفون بتوصيل یقوم)ميكروفون (داخل صوت مأخذ)5(
.بالكمبيوتر الخاص االختياري القناة أحادي الميكروفون أو واسع،

رأس سماعات أو بالطاقة مزودة اختياریة ستریو صوت بمكبرات توصيله عند صوًتا یصدر)الرأس سماعة (خارج صوت مأخذ)6(
.التلفزیون صوت وصلة أو بميكرفون، مزودة رأس سماعات أو لألذن سماعات أو

وضع قبل الصوت مستوى اضبط الشخصية، لإلصابة التعرض خطر من للتقليل!تحذير
على للحصول. بميكروفون المزودة الرأس سماعات أو األذن، سماعات أو الرأس، سماعات
Regulatory, Safety, and راجع, األمان حول المعلومات من المزید

Environmental Notices) وبيئية ووقائية تنظيمية إشعارات(.

.الكمبيوتر صوت مكبرات تعطيل یتم الرأس، سماعة بمأخذ جهاز توصيل عند:مالحظة

.حالًيا االستخدام قيد الثابت القرص محرك: تشغيلاألقراص محرك ضوء)7(

٩ الكمبيوتر على التعرف   ٢ الفصل



الشاشة

الوصفالمكون

.الصوت بتسجيل تقوم)فقط مختارة طرز (داخلي الميكروفون)1(

.الثابتة الصور والتقاط الفيدیو بتسجيل تقوم)فقط مختارة طرز (ویب آاميرا)2(

.حالًيا االستخدام قيد الویب آاميرا: تشغيل)فقط مختارة طرز (الویب آاميرا ضوء)3(

الشاشة ١٠



السلكيان هوائيان
الهوائيات یظهر ال. أآثر أو واحد السلكي جهاز من واستقبالها اإلشارات بإرسال یقومان السلكيان هوائيان یوجد بك، الخاص الكمبيوتر طراز في
.الكمبيوتر خارج من

.العوائق من خالية) السباق الرسم في یظهران الذین (بالهوائيين المحيطة بالمناطق احتفظ مثالي، إرسال على للحصول:مالحظة

هذه توجد. منطقتك أو بلدك على ینطبق الذي وبيئية ووقائية تنظيمية إشعارات قسم راجع الالسلكية، لألجهزة التنظيمية اإلشعارات على للتعرف
.)تعليمات (Help في اإلشعارات

١١ الكمبيوتر على التعرف   ٢ الفصل



السفلي الجزء

الوصفالمكون

.البطاریة وضع مكانالبطاریة حجرة)1(

.الداخلية المكونات لتبرید الهواء مرور تتيح)4( التهویة فتحات)2(

وتجنب الداخلية المكونات لتبرید تلقائًيا العمل في الكمبيوتر جهاز مروحة تبدأ:مالحظة
العملية أثناء الدوران عن وتتوقف الداخلية المروحة تدور أن الطبيعي ومن. الزائدة السخونة
.الروتينية

.حجرتها من البطاریة یحررالبطاریة تحریر مغالج)3(

.ذاآرة لوحدات فتحتين على تحتويالذاآرة وحدة حجرة)4(

.الثابت القرص محرك وضع مكانالثابت القرص محرك حجرة)5(

السفلي الجزء ١٢



إضافية أجهزة

الوصفالمكون

.متناوب تيار بمأخذ متناوب تيار محول بتوصيل یقوم*الطاقة سلك)1(

.مستمر تيار طاقة إلى المتناوب التيار طاقة بتحویل یقومالمتناوب التيار محول)2(

.خارجية بطاقة توصيله یتم لم إذا بالطاقة الكمبيوتر بتزوید تقوم*البطاریة)3(

.والبلد المنطقة باختالف الطاقة وأسالك البطاریات شكل یختلف*

١٣ الكمبيوتر على التعرف   ٢ الفصل



االتصال شبكة٣

)ISP( إنترنت خدمة موفر استخدام●

والشبكة الالسلكية حالة رموز على التعرف●

السلكي اتصال إنشاء●

WLAN استخدام●

)فقط مختارة طرز (الالسلكية Bluetooth أجهزة استخدام●

)LAN( محلية بشبكة التوصيل●

:إحداهما أو اإلنترنت إلى للوصول التاليتين الطریقتين آمبيوترك یدعم قد

موجود WLAN بـ االتصال راجع. السلكي اتصال استخدام یمكنك, اإلنترنت إلى خليوي وصول على للحصول—السلكي●
.١٧ صفحة في جدید WLAN إعداد أو ١٧ صفحة في

التوصيل راجع, السلكية بالشبكات االتصال عن معلومات على لالطالع. سلكية بشبكة باالتصال اإلنترنت إلى الوصول یمكنك—سلكي●
.١٩ صفحة في) LAN( محلية بشبكة

.وموضعك الكمبيوتر لطراز وفًقا باإلنترنت الخاصة والبرامج األجهزة ميزات تختلف:مالحظة

١٤



)ISP( إنترنت خدمة موفر استخدام
.ومودم إنترنت خدمة لشراء محلي إنترنت خدمات بموفر اتصل. اإلنترنت خدمات موفر لدى حساب فتح یجب, باإلنترنت االتصال یمكنك أن قبل

.اإلنترنت خدمة اختبار وفي بالمودم الالسلكي الكمبيوتر لتوصيل الشبكة سلك وتثبيت المودم إعداد في یساعدك أن ISP الـ بإمكان

.آمن مكان في بها واحتفظ المعلومات هذه سّجل. اإلنترنت إلى للوصول المرور وآلمة المستخدم معرف ISP یمنحك:مالحظة

١٥ االتصال شبكة   ٣ الفصل



والشبكة الالسلكية حالة رموز على التعرف
الوصفاالسمالرمز

.أآثر أو واحد السلكي جهاز تشغيل إلى یشير)متصل (الالسلكية

Network رمز حالة
Connection) بشبكة االتصال(

)متصل(

السلكي االتصاالن من آل آان إذا. فعالة أنها وإلى السلكية بالشبكة االتصال إلى یشير
.أسرع لكونه نظًرا السلكي االتصال التشغيل نظام فيستخدم فعاًال والالسلكي

Network رمز حالة
Connection) غير) (بشبكة االتصال

)متصل

.السلكية أم آانت سلكية شبكة بأي االتصال عدم إلى یشير

السلكي اتصال إنشاء
).WLAN( الالسلكية المحلية للشبكة بجهاز آمبيوترك تزوید تم

تشغيلها إيقاف أو الالسلكية األجهزة تشغيل

الالسلكية االتصاالت أزرار استخدام
من انفراد على بهما التحكم ویمكن. واحًدا آًنا لتشغيلها أو Bluetooth ومراقب الالسلكية الشبكة مراقب تشغيل إلیقاف الالسلكية زر استخدم
.Setup Utility أو) التحكم مرآز (Control Center خالل

.لكمبيوترك الالسلكية زر مكان تحدید عن معلومات على للحصول ٣ صفحة في الكمبيوتر على التعرف راجع:مالحظة

التشغيل بنظام التحكم عناصر استخدام
:السلكية أو سلكية شبكة جهاز تعطيل أو لتمكين

.المهام شریط یمين أقصى, اإلعالم ناحية في) بشبكة االتصال (Network Connection رمز فوق األیمن الماوس بزر انقر.١

:التالية الخيارات امسح أو حدد, التالية األجهزة أحد تعطيل أو لتمكين.٢

●Enable Networking) الشبكة أجهزة آافة) (الشبكة تمكين(

●Enable Wireless) الالسلكية تمكين(

WLAN استخدام
المتصلة األخرى والملحقات الكمبيوتر أجهزة من WLAN شبكات تتكون. WLAN أو Wi-Fi بشبكات الكمبيوتر الالسلكي االتصال یوصل
.السلكية وصول نقطة أو السلكية موجه بواسطة بينها فيما

والشبكة الالسلكية حالة رموز على التعرف ١٦



موجود WLAN بـ االتصال
.WLAN جهاز تشغيل من تأآد.١

الالسلكية وضوء الالسلكية زر مكان تحدید عن معلومات على للحصول ٣ صفحة في الكمبيوتر على التعرف راجع:مالحظة
.لكمبيوترك

.المهام شریط یمين أقصى, اإلعالم ناحية في) بشبكة االتصال (Network Connection رمز فوق انقر.٢

.)السلكية شبكات (Wireless Networks ضمن المتاحة الالسلكية الشبكات سرد یتم

.الصحيحة الالسلكية الشبكة فوق انقر.٣

)اتصال (OK فوق انقر ثم, الرمز اآتب. الشبكة حمایة رمز بإدخال مطالبتك فتتم الحمایة على تعتمد WLAN شبكة الشبكة آانت إذا
.االتصال إلتمام

Connect to واختر) بشبكة االتصال (Network Connection رمز فوق انقر, تلقائًيا اآتشافها یتم لم بشبكة لالتصال:مالحظة
Hidden Wireless Network) الـ معلومات أدخل). مخفية السلكية بشبكة االتصال ESSID التشفير معلمات وحدد.

نقطة أو الالسلكي الموجه نطاق خارج أنك ذلك فمعنى مخفية ليست وشبكتك WLAN شبكات أیة سرد عدم حالة في:مالحظة
.الوصول

)بشبكة االتصال (Network Connection رمز فوق األیمن الماوس بزر انقر, بها االتصال المراد الشبكة ظهور عدم حالة في
.)االتصاالت تحریر (Edit Connections فوق انقر ثم المهام شریط یمين أقصى األعالم منطقة في الذي

جديد WLAN إعداد
:المطلوبة المعدات

).ISP( إنترنت خدمة موفر من شراؤها یتم السرعة عالية إنترنت وخدمة )1( )آوابل أو DSL إما (النطاق واسع مودم●

.)2( )منفصل بشكل شراؤه یتم (السلكي توجيه جهاز●

)3( الالسلكي الكمبيوتر●

.باإلنترنت متصلة السلكية شبكة لتثبيت مثاًال أدناه الموجود التوضيحي الرسم یظهر

.منفصل موجه إلى بحاجة آنت إذا ما بك الخاص ISP الـ لدى افحص. مدمج موجه على الكوابل مودمات بعض تحتوي:مالحظة

تشغيل أوقف, الالسلكي والموجه الكمبيوتر لمزامنة. الالسلكي والموجه آمبيوترك مزامنة من تأآد, الالسلكية االتصاالت إعداد عند:مالحظة
.تشغيلها أعد ثم الالسلكي والموجه الكمبيوتر

.اإلنترنت إلى للوصول بالشبكة إضافية وسلكية السلكية آمبيوتر أجهزة توصيل أمكن الشبكة، اتسعت آلما

بواسطة أو بك الخاص التوجيه لجهاز المصنعة الشرآة بواسطة المقدمة المعلومات راجع ،WLAN شبكة إعداد في المساعدة على للحصول
.بك الخاص اإلنترنت خدمة موفر

١٧ االتصال شبكة   ٣ الفصل



WLAN حماية
غير الوصول ضد بك الخاصة الشبكة لحمایة الحمایة ميزات بتمكين دوًما قم موجودة، WLAN بشبكة التوصيل أو WLAN شبكة إعداد عند

في الكمبيوتر بأمان مهتًما آنت إذا. أمان أي توفر ال قد والمطارات المقاهي مثل), فعالة نقاط (عامة أماآن في WLAN شبكات. به المسموح
.اإلنترنت في األساسي والتنقل السري غير اإللكتروني البرید إلى الشبكة أنشطة حدد الفعالة، النقطة

التالية اإلجراءات اتخاذ یمكنك. المحمية غير اإلشارات التقاط من أخرى WLAN أجهزة فتتمكن الشبكة خارج الالسلكية الرادیو إشارات تمر
:WLAN شبكة حمایة أجل من

بشكل الحمایة جدران تتوفر. المشبوهة العناصر آافة من فيتخلص شبكتك إلى المرَسلة البيانات وطلبات البيانات یفحص—حماية جدار●
.النوعين من توليفة الشبكات بعض تستخدم. واألجهزة البرامج

یستخدم. تشفيرها ویلغي الشبكة عبر المرسلة البيانات) WPA2 و Wi-Fi) WPA من المحمي الوصول یشفر—الالسلكية تشفير●
WPA المفتاح المؤقت الكمالية بروتوآول )TKIP (بإنشاء أیًضا البروتوآول ویقوم. دیناميكًيا حزمة لكل جدید مفتاح إلنشاء وذلك

إرسالها قبل البيانات) WEP( بالسلكية الشبيهة الخصوصية نظام یشفر. بالشبكة متصل آمبيوتر لكل المفاتيح من مختلفة مجموعات
.WLANاستخدام من اآلخرون یتمكن ال الصحيح المفتاح بدون. WEP مفتاح بواسطة

أخرى شبكة إلى التجوال
آلًيا الكمبيوتر اتصل, المحاولة نجحت إذا. الشبكة بتلك االتصال التشغيل نظام فيحاول, أخرى WLAN شبكة نطاق في الكمبيوتر بنقل تقوم عندما
.WLAN بشبكة للتوصيل البدایة في المستخدم اإلجراء نفس فاتبع, الجدیدة الشبكة على التشغيل نظام یتعرف لم إذا. الجدیدة بالشبكة

WLAN استخدام ١٨



)فقط مختارة طرز (الالسلكية Bluetooth أجهزة استخدام
األجهزة بين قدیًما تربط آانت التي مادي آبل بواسطة االتصاالت محل تحل صغير نطاق ذات السلكية اتصاالت Bluetooth جهاز یوفر

:التالي مثل اإللكترونية

آمبيوتر أجهزة●

هواتف●

الصوت أجهزة●

ذلك من أآثر أو آمبيوتر جهازي توصيل إمكانية عدم یعد. الالسلكية واألجهزة آمبيوترك بين البيانات مزامنة في Bluetooth قوة تكمن
.التشغيل ونظام Bluetooth لـ قصوًرا Bluetooth بواسطة اإلنترنت مشارآة أجل من باستمرار

على للحصول. Bluetooth ألجهزة) PAN( خصوصية شبكة بإعداد لك تسمح التي نظير-إلى-نظير إمكانية Bluetooth أجهزة توفر
.Bluetooth برامج تعليمات راجع, واستخدامها Bluetooth أجهزة تكوین حول معلومات

)LAN( محلية بشبكة التوصيل
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 جهاز على الموجود )1( االتصال شبكة مآخذ في المودم االتصال شبكة آبل بتوصيل قم.١

١٩ االتصال شبكة   ٣ الفصل



.)2( بالحائط الموجود االتصال شبكة مآخذ في الكبل من اآلخر الطرف بتوصيل قم.٢

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

)LAN( محلية بشبكة التوصيل ٢٠



المفاتيح ولوحة التأشير أجهزة٤

المفاتيح لوحة استخدام●

اللمس لوحة استخدام●

المفاتيح لوحة استخدام
f1 من المفاتيح على الموجودة الرموز تمثل. المفاتيح لوحة أعلى معينة لمفاتيح تعيينها تم للتخصيص قابلة إجراءات عن عبارة العمليات مفاتيح
.العمليات مفاتيح وظائف f12 إلى

.به الخاصة الوظيفة لتشغيل المفتاح على باستمرار اضغط, عملية مفتاح الستخدام

معينة اختصارات قائمة فتح إلى )2( اإلجراءات مفاتيح أحد مع )fn )1 على الضغط یؤدي, تستخدمه الذي البرنامج على استناًدا:مالحظة
.البرنامج هذا داخل

مفاتيح وأحد fn المفتاح على الضغط سُيطلب Setup Utility في الميزة هذه تعطيلك حالة في. المصنع قبل من العمليات مفاتيح ميزة تمكين تم
.)٥٥ صفحة في) Setup Utility) BIOS إلى الوصول راجع (المعينة الوظيفة لتشغيل العمليات

إجراء مفتاحالوظيفة

.المنتج وتحدیثات األسئلة على واألجوبة الدروس) تعليمات (Help یوفر). تعليمات (Help لفتح f1 اضغط

.بالتدرج الشاشة سطوع درجة لخفض f2 باستمرار اضغط

٢١ المفاتيح ولوحة التأشير أجهزة   ٤ الفصل



إجراء مفتاحالوظيفة

.بالتدرج الشاشة سطوع درجة لزیادة f3 باستمرار اضغط

بالكمبيوتر، متصًال العرض جهاز آان إذا المثال، سبيل على. بالكمبيوتر المتصلة العرض أجهزة بين الشاشة صورة لتبدیل f4 على اضغط
الكمبيوتر من آل على ظهورها وبين عرض جهاز وشاشة الكمبيوتر شاشة بين الشاشة صورة تبدیل إلى المفتاح هذا على الضغط فيؤدي
.الوقت نفس في العرض وجهاز

أیًضا یمكن. الخارجية VGA الفيدیو لبطاقة القياسية المواصفات باستخدام الكمبيوتر من الفيدیو معلومات الخارجية العرض أجهزة معظم تتلقى
.الكمبيوتر من الفيدیو معلومات تستقبل أخرى أجهزة بين الصور تبدیل إلى یؤدي أن f4 لمفتاح

.مضغوط قرص من السابق المسار لتشغيل f5 اضغط

.المضغوط القرص مسارات أحد استئناف أو إیقاف أو لتشغيل f6 اضغط

.المضغوط القرص صوت تشغيل إلیقاف f7 اضغط

.مضغوط صوت قرص من التالي المسار لتشغيل f8 اضغط

.بالتدرج الصوت مكبر صوت لخفض f9 على باستمرار اضغط

.بالتدرج الصوت مكبر صوت لرفع f10 على باستمرار اضغط

.استعادته أو الصوت مكبر صوت لكتم f11 على اضغط

.تشغيلها یوقف أو الالسلكية ميزة لتشغيل f12 على اضغط

.الالسلكية الشبكة إعداد أیًضا یجب, السلكي اتصال إلنشاء. السلكًيا اتصاًال المفتاح هذا یجري ال:مالحظة

.السریعة التطبيقات مفاتيح استخدام عن معلومات على لالطالع ٧ صفحة في المفاتيح في) 5( إلى) 1( راجع

المفاتيح لوحة استخدام ٢٢



اللمس لوحة استخدام
إیقاف إلى ذلك یشير, آهرمانًيا اللمس لوحة ضوء آان إذا. اللمس لوحة ضوء على بسرعة مزدوًجا دق, عملها إیقاف أو اللمس لوحة لتشغيل
.اللمس لوحة

تماًما اللمس للوحة واألیمن األیسر الزرین استخدم. إليه المؤشر تحریك ترید الذي باالتجاه اللمس لوحة على واحد إصبع أزلق المؤشر، لتحریك
إصبعك بإزالق عليك اللمس، للوحة العمودیة التمریر ناحية باستخدام األسفل وإلى األعلى إلى للتمریر. خارجي بماوس الموجودین الزرین مثل
.الخطوط فوق األسفل إلى أو األعلى إلى

لن. التمریر منطقة إلى تحریكه قبل اللمس لوحة على من إصبعك رفع عليك فيجب المؤشر، لتحریك اللمس لوحة تستخدم آنت إذا:مالحظة
.التمریر وظيفة تنشيط إلى التمریر منطقة إلى اللمس لوحة من إصبعك تمریر یؤدي

منافذ بأحد بتوصيله وذلك) حدة على شراؤه یتم (خارجي USB ماوس استخدام یمكنك, بالكمبيوتر المرفقة التأشير أجهزة إلى إضافًة:مالحظة
USB بالكمبيوتر الخاصة.

التأشير أجهزة تفضيالت ضبط
Control > )آمبيوتر (Computer اختر, المؤشر وخيارات النقر وسرعة األزرار عمل تكوین مثل التأشير أجهزة إعدادات لتخصيص
Center) التحكم مرآز( < Mouse) ماوس(. 

٢٣ المفاتيح ولوحة التأشير أجهزة   ٤ الفصل



المتعددة الوسائط٥

الوسائط أنشطة في التحكم وسائل استخدام●

الصوت●

)فقط مختارة طرز (ویب آاميرا●

الفيدیو●

:یلي ما لدیك الكمبيوتر یتضمن قد

مدمجة صوت مكبرات●

مدمجة ميكروفونات●

المدمجة الویب آاميرا●

المتعددة للوسائط التثبيت مسبقة برامج●

المتعددة الوسائط مفاتيح أو أزرار●

البصریة األقراص محرك●

الوسائط أنشطة في التحكم وسائل استخدام
وتقدیمها مؤقًتا وإیقافها الوسائط ملف تشغيل لك تتيح والتي الوسائط بأنشطة التالية التحكم وسائل لك تتاح قد, آمبيوترك طراز على اعتماًدا
:سریًعا وترجيعها سریًعا

الوسائط أزرار●

السریعة الوسائط مفاتيح●

الوسائط إجراءات مفاتيح●

بخصوص معلومات على لالطالع ٢١ صفحة في المفاتيح ولوحة التأشير أجهزة و ٣ صفحة في الكمبيوتر على التعرف راجع:مالحظة
.لكمبيوترك الوسائط أنشطة في التحكم وسائل

الوسائط أنشطة في التحكم وسائل استخدام ٢٤



الصوت
:متنوعة صوت ميزات استخدام الكمبيوتر لك یتيح

.الموسيقى تشغيل●

.الصوت بتسجيل تقوم●

.اإلنترنت من الموسيقى تنزیل●

.الوسائط المتعددة التقدیمية العروض تأليف●

.السریعة المراسلة ببرامج والصور الصوت إرسال●

.)فقط مختارة طرز (الرادیو برامج تدفق●

.مضغوطة صوتية أقراص نسخ أو إنشاء●

٢٥ المتعددة الوسائط   ٥ الفصل



الصوت مستوى ضبط
:یلي ما بواسطة الصوت مستوى ضبط یمكنك, آمبيوترك طراز على اعتماًدا

الصوت أزرار●

الصوت إجراءات مفاتيح●

الصوت مفاتيح●

سماعات أو األذن، سماعات أو الرأس، سماعات وضع قبل الصوت مستوى اضبط الشخصية، لإلصابة التعرض خطر من للتقليل!تحذير
.وبيئية ووقائية تنظيمية إشعارات راجع, األمان حول المعلومات من المزید على للحصول. بميكروفون المزودة الرأس

.البرامج وبعض التشغيل نظام خالل من الصوت في التحكم أیًضا یمكن:مالحظة

وسائل نوع عن معلومات على للحصول ٢١ صفحة في المفاتيح ولوحة التأشير أجهزة و ٣ صفحة في الكمبيوتر على التعرف راجع:مالحظة
.آمبيوترك في الموجودة الصوت في التحكم

الصوت وظائف فحص
:الخطوات هذه اتبع الكمبيوتر، في النظام صوت لفحص

.)التحكم مرآز (Control Center > )الكمبيوتر (Computer حدد.١

.)الصوت (Sound فوق انقر.٢

.األصوات من آل الختبار) اختبار (Test زر فوق انقر ثم), أجهزة (Devices التبویب عالمة اختر.٣

:الخطوات هذه اتبع الكمبيوتر، في التسجيل وظائف لفحص

.)التحكم مرآز (Control Center > )الكمبيوتر (Computer حدد.١

.)الصوت التقاط (Sound capture بجوار الذي) اختبار (Test زر فوق انقر ثم), أجهزة (Devices التبویب عالمة فوق انقر.٢

.الخلفية أألصوات من خالية بيئة في الصوت وسجل مباشرًة بالميكروفون تكلم, التسجيل وقت نتائج ألفضل:مالحظة

یمين أقصى, اإلعالم منطقة في الذي) الصوت (Sound رمز فوق األیمن الماوس بزر انقر, تغييرها أو الكمبيوتر في الصوت إعدادات لتأآيد
.المهام شریط

)فقط مختارة طرز (ويب آاميرا
استخدام یمكن, Cheese ,التثبيت المسبق البرنامج بواسطة. الشاشة أعلى في موجودة مدمجة، ویب آاميرا الكمبيوتر طرز بعض یتضمن
.الفيدیو تسجيالت أو الصور وحفظ معاینة یمكنك. الفيدیو تسجيل أو صورة اللتقاط الویب آاميرا

:التالية الميزات تجربة من الویب آاميرا برنامج یمكنك

مشارآتها الفيدیو مقاطع التقاط●

)حدتها على البرامج تباع (الفوریة المراسلة برامج بواسطة الفيدیو تدفق●

ثابتة صور التقاط●

.Cheese برنامج في) التعليمات (Help قائمة فوق انقر, بك الخاصة الویب آاميرا استخدام تفاصيل على لالطالع:مالحظة

)فقط مختارة طرز (ویب آاميرا ٢٦



الفيديو
:آمبيوترك في التالي الخارجي الفيدیو منفذ یوج

●VGA

VGA
مسالط أو خارجية VGA شاشة مثل خارجي، VGA عرض جهاز لتوصيل تناظریة عرض واجهة VGA منفذ أي الخارجية الشاشة منفذ یعد

VGA الكمبيوتر بجهاز.

.الخارجي العرض جهاز بمنفذ الجهاز آبل بتوصيل قم ،VGA عرض جهاز لتوصيل▲

.الكمبيوتر بجهاز المتصلة العرض أجهزة بين الصورة لتبدیل f4 على اضغط:مالحظة

٢٧ المتعددة الوسائط   ٥ الفصل



الطاقة إدارة٦

الكمبيوتر تشغيل إیقاف●

الطاقة خيارات ضبط●

البطاریة طاقة استخدام●

خارجي متناوب تيار طاقة استخدام●

الكمبيوتر تشغيل إيقاف
.الكمبيوتر جهاز تشغيل إیقاف عند حفظها یتم لم التي المعلومات فقد سيتم:تنبيه

وجهاز الشاشة تشغيل إیقاف على یعمل ثم التشغيل، نظام ذلك في بما المفتوحة، البرامج آافة بإغالق) التشغيل إیقاف (Shut Downأمر یقوم
.الكمبيوتر

:التالية الحاالت من أي في الكمبيوتر تشغيل بإیقاف قم

الكمبيوتر جهاز داخل الموجودة المكونات إلى الوصول أو البطاریة استبدال إلى الحاجة عند●

USB بمنفذ یتصل ال خارجي جهاز توصيل عند●

طویلة لفترة الخارجية الطاقة من وفصله الكمبيوتر استخدام عدم عند●

:الخطوات هذه اتبع الكمبيوتر، تشغيل إلیقاف

حالة بإنهاء أوًال تقوم أن یجب ،)اإلسبات (Hibernation أو) التعليق (Suspend حالة في الكمبيوتر جهاز آان إذا:مالحظة
Suspend) التعليق (أو Hibernation) التشغيل إیقاف إمكانية قبل) اإلسبات.

.المفتوحة البرامج آافة وأغلق عملك احفظ.١

.)التشغيل إیقاف (Shut Down > )التشغيل إیقاف (Shutdown > )الكمبيوتر (Computer اختر.٢

الخاصة التالية اإلجراءات استخدام حاول السابقة، التشغيل إیقاف إجراءات استخدام باستطاعتك یعد ولم االستجابة عن الكمبيوتر توقف إذا
:الموضح التسلسل وفق الطارئة بالحاالت

.)التشغيل إیقاف (Shut Down فوق انقر ثم, ctrl+alt+delete على اضغط●

.األقل على ثواٍن 5 لمدة باستمرار الطاقة زر على اضغط●

.البطاریة أزل ثم الخارجية الطاقة عن الكمبيوتر افصل●

الكمبيوتر تشغيل إیقاف ٢٨



الطاقة خيارات ضبط
الطاقة توفير حاالت استخدام

.)اإلسبات (Hibernation و) التعليق (Suspend :المصنع قبل من ممكنين الطاقة في لالقتصاد وضعين للكمبيوتر

وضع بإنهاء لك یسمح مما الذاآرة، إلى عملك حفظ ویتم. الشاشة فتمسح الطاقة مصباح یومض), التعليق (Suspend وضع إلى الدخول عند
Suspend) تعليق (وضع إنهائك من أسرع Hibernation) اإلسبات .(وضع في الكمبيوتر آان إذا Suspend) إذا أو طویلة لفترة) التعليق

تشغيل ببدء الكمبيوتر فيقوم ،)التعليق (Suspend حالة في الكمبيوتر بينما النفاد وشك على لمستوى البطاریة وصلت
Hibernation) اإلسبات(.

تشغيل إیقاف ویتم الثابت األقراص محرك على الموجود اإلسبات ملف في عملك حفظ یتم ،)اإلسبات (Hibernation وضع تشغيل بدء عند
.الكمبيوتر

بتنشيط تقم ال الصوت، أو الفيدیو قراءة وظائف فقدان أو, للمعلومات فقدان أو والصوت، الفيدیو جودة في محتمل تراجع حدوث لتجّنب:تنبيه
.األقراص على الكتابة أو القراءة أثناء) اإلسبات (Hibernation أو) تعليق (Suspend وضع

حالة في الكمبيوتر یكون عندما للكمبيوتر وظائف أیة تنفيذ أو الشبكة اتصاالت أنواع من نوع أي تشغيل بدء یمكنك ال:مالحظة
Suspend) التعليق (أو Hibernation) اإلسبات(.

وإنهاؤه) التعليق (Suspend وضع تشغيل بدء
.الخارجية أو البطاریة طاقة بواسطة التشغيل عند النشاط عدم من فترة بعد) تعليق (Suspend وضع لتدخل المصنع في النظام ضبط تم

.)التحكم مرآز (Control Center في) الطاقة إدارة (Power Management باستخدام والمهل الطاقة إعدادات تغيير یمكن

:التالية الطرق من بأي) التعليق (Suspend وضع تشغيل بدء یمكنك الكمبيوتر، جهاز تشغيل مع

.الطاقة زر على خفيفة ضغطة اضغط●

.الشاشة بإغالق قم●

.غير ال البطاریة بطاقة الكمبيوتر تشغيل یتم عندما ذلك یعمل:مالحظة

.)تعليق (Suspend > )التشغيل إیقاف (Shutdown > )الكمبيوتر (Computer اختر●

.)تعليق (Suspend فوق انقر ثم, المهام شریط یمين أقصى الموجود) الطاقة (Power رمز فوق انقر●

:)التعليق (Suspend وضع إلنهاء

.الطاقة زر على خفيفة ضغطة اضغط▲

.توقفت حيث إلى الشاشة على عملك ویعود الطاقة ضوء إضاءة تتم ،)التعليق (Suspend وضع الكمبيوتر إنهاء عند

وإنهاؤه) اإلسبات (Hibernation وضع تشغيل بدء
أو البطاریة بطاقة التشغيل عند النشاط عدم من فترة بعد) اإلسبات (Hibernation تشغيل لبدء المصنعة الشرآة قبل من النظام ضبط یتم

.حرج البطاریة مستوى إلى البطاریة وصول عند أو الخارجية بالطاقة

.)التحكم مرآز (Control Center في) الطاقة إدارة (Power Management باستخدام والمهل الطاقة إعدادات تغيير یمكن

:التالية الطرق من بأي) اإلسبات (Hibernation وضع تشغيل بدء یمكنك الكمبيوتر، جهاز تشغيل مع

.الطاقة زر على خفيفة ضغطة اضغط●

.)اإلسبات (Hibernate > )التشغيل إیقاف (Shutdown > )الكمبيوتر (Computer اختر●

.)اإلسبات (Hibernate فوق انقر ثم, المهام شریط یمين أقصى الموجود) الطاقة (Power رمز فوق انقر●
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:)اإلسبات (Hibernation إلنهاء

.الطاقة زر على خفيفة ضغطة اضغط▲

.توقفت حيث إلى الشاشة على عملك ویعود الطاقة ضوء إضاءة تتم ،)اإلسبات (Hibernation وضع الكمبيوتر إنهاء عند

)الطاقة (Power رمز استخدام
سریًعا بالوصول) الطاقة (Power رمز لك یسمح. المهام شریط یمين أقصى في الموجودة اإلعالم، ناحية في) الطاقة (Power رمز یوجد
.مختلف طاقة مخطط وتحدید للبطاریة، المتبقي الشحن مقدار وعرض الطاقة، إعدادات إلى

.)الطاقة (Power رمز فوق انقر, البطاریة شحنة من المتبقية النسبة لعرض●

 فوق انقر ثم), الطاقة (Power رمز فوق انقر), الطاقة إدارة تفضيالت (Power Management Preferences إلى للوصول●
Preferences) تفضيالت(.

الطاقة إدارة استخدام
على الطاقة إدارة تساعدك أن یمكم. الطاقة باستخدام الكمبيوتر بها یقوم التي الطریقة تدیر التي النظام إعدادات من مجموعة الطاقة إدارة تعد

.الطاقة إدارة إعدادات تخصيص یمكن. األقصى الحد إلى األداء تعظيم أو الطاقة توفير

الحالية الطاقة إدارة إعدادات عرض

Preferences فوق انقر ثم المهام، شریط یسار أقصى اإلعالم، منطقة في) الطاقة (Power الرمز فوق األیمن الماوس بزر انقر▲
.)تفضيالت(

الحالية الطاقة إدارة إعدادات تغيير
Preferences فوق انقر ثم المهام، شریط یسار أقصى اإلعالم، منطقة في) الطاقة (Power الرمز فوق األیمن الماوس بزر انقر.١

.)تفضيالت(

General و) البطاریة طاقة (On Battery Power ,)المتناوب التيار طاقة (On AC Power التبویب عالمات إعدادات غّير.٢
.الضرورة حسب) عام(

البطارية طاقة استخدام
بطاریة وجود حالة في. البطاریة طاقة بواسطة تشغيله سيتم خارجي، طاقة بمصدر متصل غير آمبيوتر داخل مشحونة بطاریة وجود حالة في

.المتناوب التيار طاقة بواسطة تشغيله سيتم خارجي، طاقة بمصدر متصل غير آمبيوتر داخل مشحونة

تحویل فيتم المتناوب، التيار محول یوفره خارجي متناوب تيار طاقة باستخدام تشغيله ویتم مشحونة بطاریة على یحتوي الكمبيوتر آان إذا
.عنه المتناوب التيار محول فصل تم ما إذا البطاریة طاقة إلى الكمبيوتر

أو زیادة بخصوص معلومات على لالطالع. البطاریة عمر على للحفاظ تلقائيًا الشاشة سطوع یقل, المتناوب التيار طاقة فصلك عند:مالحظة
.٢١ صفحة في المفاتيح ولوحة التأشير أجهزة راجع, الشاشة سطوع خفض

إلى متناوب بتيار توصيله أثناء الكمبيوتر في البطاریة ترك یؤدي. عملك لطریقة وفًقا التخزین، مكان في أو الكمبيوتر في البطاریة إبقاء ویمكنك
یتم عندما ببطء الكمبيوتر في الموجودة البطاریة شحن إفراغ یتم أنه إال. الكهربائي التيار انقطاع حال في عملك حمایة وآذلك البطاریة، شحن
.خارجي طاقة بمصدر توصيله عدم وعند الكمبيوتر تشغيل إیقاف

،HP قبل من توفيرها یتم بدیلة بطاریة أو الكمبيوتر، جهاز مع توفيرها یتم التي البطاریة فقط استخدم المحتملة، األمان مشاآل لتقليل!تحذير
.HP من شراؤها یتم متوافقة بطاریة أو

المتصلة الخارجية واألجهزة الشاشة، وسطوع عليه، تشغيلها یتم التي والبرامج الطاقة، إدارة إعدادات حسب الكمبيوتر، بطاریة عمر یختلف
.أخرى وعوامل بالكمبيوتر،

البطاریة طاقة استخدام ٣٠



الباقية البطارية شحنة عرض
.المهام شریط یمين أقصى في اإلعالم، ناحية في) الطاقة (Power رمز فوق المؤشر حرك▲
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إزالتها أو البطارية إدخال
:البطاریة إلدخال

.مكانها في تستقر حتى )2( البطاریة حجرة إلى )1( البطاریة أدخل▲

.تلقائًيا مكانها في البطاریة تأمين على )3( البطاریة تحریر مزالج یعمل

:البطاریة إلزالة

تشغيل وابدأ عملك احفظ المعلومات، فقد لتجنب. للمعلومات فقداًنا للكمبيوتر الوحيد الطاقة مصدر تعتبر التي البطاریة إزالة تسبب قد:تنبيه
.البطاریة إزالة قبل التشغيل نظام خالل من الكمبيوتر تشغيل بإیقاف قم أو) اإلسبات (Hibernation وضع

.لك مواجهة البطاریة حجرة تكون بحيث مستو سطح على وضعه الكمبيوتر اقلب.١

البطاریة لتحریر )1( البطاریة تحریر مغالق ادفع.٢

.)3( الكمبيوتر عن بعيًدا وأخرجها لألعلى )2( البطاریة بتدویر قم.٣

البطاریة طاقة استخدام ٣٢



بطارية شحن
.طائرة متن على تواجدك أثناء الكمبيوتر بطاریة بشحن تقم ال!تحذير

.اختياري طاقة محول أو متناوب تيار محول عبر الخارجية بالطاقة الكمبيوتر جهاز توصيل تم متى البطاریة شحن یتم

جهاز تشغيل إیقاف حالة في أسرع بشكل یتم الشحن أن غير االستخدام، قيد أو التشغيل عن متوقًفا الكمبيوتر آان سواء البطاریة شحن یتم
.الكمبيوتر

أبرد أو أدفأ حرارتها درجة آانت إذا أو أآثر، أو أسبوعين لمدة استخدامها یتم لم إذا أو جدیدة، البطاریة آانت إذا أطول وقًتا الشحن یستغرق قد
.الغرفة حرارة درجة من

:التوصيات هذه اتبع شحنها، حول المعلومات عرض دقة وتحسين البطاریة عمر إلطالة

.الكمبيوتر تشغيل قبل آامل بشكل اشحنها جدیدة، بطاریة بشحن تقوم آنت إذا●

شحن نسبة اإلعالم ناحية في الموجود البطاریة مؤشر یظهر فقد البطاریة، شحن أثناء التشغيل وضع في الكمبيوتر آان إذا:مالحظة
.آامل بشكل البطاریة شحن قبل المائة في 100إلى تصل

.شحنها إعادة قبل العادي االستخدام خالل من الكاملة شحنتها من المائة في 5 من أقل إلى تصل حتى باإلفراغ للبطاریة اسمح●

.شحنها مجرد من بدًال معایرتها یجب أآثر، أو شهر لمدة البطاریة استخدام عدم حالة في●
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األقصى الحد إلى البطارية عمر إطالة
:حد أقصى إلى البطاریة أمد إلطالة

.)الطاقة إدارة (Power Management > )التحكم مرآز (Control Center > )الكمبيوتر (Computer حدد.١

Put computer to sleep when یميَن الذي المنزلق ضع), البطاریة طاقة على (On Battery Power التبویب عالمة في.٢
inactive for:) دقيقة 30 على) :لـ نشط غير یكون عندما السكون حالة في الكمبيوتر ضع.

غير یكون عندما السكون حالة في اشاشة اجعل (:Put display to sleep when inactive for یميَن الذي المنزلق اجعل.٣
اإلضاءة سطوع تقليل (Reduce backlight brightness بجوار الموجودة االختيار خانة اختر ثم, دقيقة 15 على) :لـ نشط

.)الخلفية

.)الخمول عند الشاشة تعتيم (Dim display when idle لـ المجاورة االختيار خانة فوق انقر.٤

.)إغالق (Close فوق انقر.٥

البطارية ضعف مستويات إدارة
التنبيهات بعض تغيير یمكن. المصنعة الشرآة ِقبل من ضبطها تم التي النظام واستجابات التنبيهات القسم هذا في المذآورة المعلومات توضح

مرآز (Control Center في) الطاقة إدارة (Power Management باستخدام البطاریة ضعف بحاالت المتعلقة النظام واستجابات
.األضواء على) الطاقة إدارة (Power Management باستخدام ضبطها تم التي التفضيالت تؤثر ال). التحكم

البطارية ضعف مستويات على التعرف
السلوك ستشاهد الطاقة، من حرج أو منخفض مستوى إلى وتصل الكمبيوتر لجهاز الوحيد الطاقة مصدر تعتبر والتي البطاریة تضعف عندما
:التالي

وضع الكمبيوتر یبدأ ،)تعليق (Suspend وضع في أو التشغيل قيد الكمبيوتر وآان) اإلسبات (Hibernation وضع تمكين حالة في●
Hibernation) اإلسبات(.

وضع في الكمبيوتر فيظل ،)تعليق (Suspend وضع في أو التشغيل قيد الكمبيوتر وآان) اإلسبات (Hibernation وضع تعطيل تم إذا●
Suspend) حفظها یتم لم معلومات أیة فقد ویتم التشغيل عن یتوقف ثم وجيزة، لفترة) تعليق.

البطاریة طاقة استخدام ٣٤



البطارية طاقة ضعف مستوى مشكلة حل

الخارجية الطاقة توفر عند البطارية طاقة ضعف مستوى مشكلة حل

:التالية األجهزة أحد بتوصيل قم▲

المتناوب التيار محول●

اختياري توسيع أو إرساء جهاز●

HP من آملحق شراؤه یتم اختياري طاقة محول●

مشحونة بطارية توفر عند البطارية طاقة ضعف مستوى مشكلة حل

.)اإلسبات (Hibernation وضع بتشغيل قم أو الكمبيوتر جهاز تشغيل بإیقاف قم.١

.مشحونة ببطاریة الفارغة البطاریة استبدل.٢

.الكمبيوتر بتشغيل قم.٣

الطاقة مصدر توفر عدم عند البطارية ضعف مستوى مشكلة حل

.)اإلسبات (Hibernation وضع تشغيل بدء●

.الكمبيوتر تشغيل بإیقاف وقم عملك احفظ●

)اإلسبات (Hibernation وضع بإنهاء الكمبيوتر جهاز قيام تعذر عند البطارية طاقة ضعف مستوى مشكلة حل

:الخطوات هذه اتبع ،)اإلسبات (Hibernation وضع إلنهاء الكمبيوتر جهاز لدى الكافية الطاقة وجود عدم عند

.الخارجية وبالطاقة بالكمبيوتر المتناوب التيار محول صل أو, مشحونة ببطاریة الفارغة البطاریة استبدل.١

.الطاقة زر على الخفيفة بالضغطة) اإلسبات (Hibernation وضع بإنهاء قم.٢

البطارية طاقة على المحافظة
.لها استخدامك عدم حالة في المودم تطبيقات وإنهاء) LAN( المحلية الشبكة واتصاالت الالسلكية االتصاالت تشغيل بإیقاف تقوم أن یجب●

.خارجي طاقة بمصدر توصيلها یتم لم التي المستخدمة غير الخارجية األجهزة افصل●

.السطوع قلل●

.تستخدمه ال عنما الكمبيوتر تشغيل أوقف أو), اإلسبات (Hibernation أو) تعليق (Suspend ابدأ●

بطارية تخزين
.طویلة لفترات عالية حرارة لدرجات تعّرضها ال البطاریة، إتالف خطر من للحد:تنبيه

على وتخزینها البطاریة إخراج فعليك األسبوعين، عن تزید لمدة الخارجية الطاقة عن ومفصوًال استخدام دون سيبقى الكمبيوتر جهاز آان إذا
.حدة

.وجاف بارد مكان في ضعها المخزنة، البطاریة شحنة عمل فترة وإلطالة

.تخزینها إعادة قبل شحنها بإعادة فقم%, 50 من أقل البطاریة سعة آانت إذا. أشهر ستة آل المخزنة البطاریة بفحص یوصى:مالحظة

.أآثر أو واحد لشهر تخزینها تم قد آان إذا استعمالها قبل البطاریة بمعایرة تقوم أن یجب
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مستخدمة بطارية من التخلص
أو ببعضها، الخارجية مالمساتها تصل أو تثقبها، أو تسحقها، أو البطاریة، تفكك ال بحروق، اإلصابة أو حریق حدوث خطر لتقليل!تحذير
.النار أو الماء في برميها منها تتخّلص

.البطاریة من التخلص حول معلومات على للحصول وبيئية ووقائية تنظيمية إشعارات راجع

البطارية ترآيب إعادة
المتصلة الخارجية واألجهزة الشاشة، وسطوع عليه، تشغيلها یتم التي والبرامج الطاقة، إدارة إعدادات حسب الكمبيوتر، بطاریة عمر یختلف

.أخرى وعوامل بالكمبيوتر،

.المهام شریط یمين أقصى اإلعالم منطقة في الذي البطارية رمز على بالنقر البطاریة بخصوص تفاصيل على العثور یمكنك

-أخضر التخزین سعة مؤشر أصبح آلما جدیدة بطاریة بشراء HP توصي, إليها حاجة في آنت ما متى البطاریة طاقة توفر من للتأآد:مالحظة
.أصفر

خارجي متناوب تيار طاقة استخدام
.الكمبيوتر مع الصندوق في المتوفر السریع اإلعداد ملصق راجع, المتناوب التيار بطاقة التوصيل بخصوص معلومات على للحصول:مالحظة

.التوسيع أو اإلرساء أجهزة أو المعتمدة المتناوب التيار محوالت خالل من المتناوب التيار بطاقة التزوید یتم

من متوفر بدیل متناوب تيار محول أو الكمبيوتر، مع المتوفر المتناوب التيار محول فقط استخدم المحتملة، األمان مشاآل من للتقليل!تحذير
.HPمن شراؤه یتم متوافق متناوب تيار محول أو ،HPقبل

:التالية الحاالت من أي ظل في خارجي متناوب تيار بطاقة الكمبيوتر جهاز وّصل

.طائرة متن على تواجدك أثناء البطاریة بشحن تقم ال!تحذير

معایرتها أو بطاریة شحن عند●

تعدیله أو النظام برنامج تثبيت عند●

.المضغوطة األقراص على المعلومات آتابة عند●

:التالية األحداث تحدث خارجي، متناوب تيار طاقة بمصدر الكمبيوتر جهاز توصيل عند

.البطاریة شحن سيبدأ●

.اإلعالم ناحية في البطاریة مؤشر رمز شكل یتغير الكمبيوتر، جهاز تشغيل حالة في●

:التالية األحداث تحدث المتناوب، التيار طاقة مصدر فصل عند

.البطاریة طاقة إلى الكمبيوتر جهاز تحویل یتم●

.البطاریة عمر على للحفاظ تلقائًيا الشاشة سطوع یقل●

المتناوب التيار محول اختبار
:المتناوب التيار محول فاختبر المتناوب التيار بمحول توصيله حالة في التالية األعراض من أي الكمبيوتر أظهر إذا

.الكمبيوتر تشغيل یتم ال●

.الشاشة تشغيل یتم ال●

.مطفأ الطاقة ضوء●

خارجي متناوب تيار طاقة استخدام ٣٦



:المتناوب التيار محول الختبار

.الكمبيوتر تشغيل بإیقاف قم.١

.الكمبيوتر من البطاریة أزل.٢

.المتناوب التيار بمأخذ وصله ثم, بالكمبيوتر المتناوب التيار محول بتوصيل قم.٣

.الكمبيوتر بتشغيل قم.٤

.یرام ما على المتناوب التيار محول عمل إلى ذلك فيشير, الطاقة ضوء إضاءة عند●

.تبدیله وضرورة المتناوب التيار محول تلف إلى ذلك فيشير, مطفأ الطاقة ضوء زال ما إذا●

.بدیل متناوب تيار محول على الحصول عن للمعلومات الفني بالدعم اتصل

٣٧ الطاقة إدارة   ٦ الفصل



األقراص محرآات٧

األقراص محرآات مع التعامل●

ترقيته أو الثابت األقراص محرك استبدال●

)فقط مختارة طرز (البصریة األقراص محرآات استخدام●

األقراص محرآات مع التعامل
محرآات مع التعامل قبل التالية التنبيهات راجع. بعنایة معها التعامل یجب والتي للكسر القابلة الكمبيوتر مكونات من األقراص محرآات إن

.تطبيقها یتم التي اإلجراءات مع إضافية تنبيهات تضمين یتم. األقراص

االحتياطية التعليمات هذه امتثال على احرص

محرك افصل أو, الشاشة محو یتم حتى وانتظر) التعليق (Suspend وضع ابدأ, خارجي ثابت أقراص بمحرك متصل آمبيوتر نقل قبل●
.الصحيحة بالطریقة الخارجي الثابت األقراص

.القرص محرك من المطلي غير المعدني السطح بمالمسة االستاتيكية الكهرباء بإفراغ قم القرص، محرك مع التعامل قبل●

.الكمبيوتر جهاز على أو لإلخراج قابل قرص محرك على الموجودة الموصالت سنون تلمس ال●

.أشياء عليه تضع أو تسقطه وال بحذر؛ القرص محرك أمسك●

وضع في أو التشغيل عن متوقًفا الكمبيوتر آان إذا مما متأآًدا تكن لم إذا. الكمبيوتر تشغيل أوقف إدخاله، أو أقراص محرك إزالة قبل●
Suspend) التعليق(، وضع في أو Hibernation) التشغيل نظام خالل من تشغيله إیقاف ثم الكمبيوتر، تشغيل فعليك), اإلسبات.

.بعنف له المخصصة القرص حجرة داخل القرص محرك تدفع ال●

حساسة الكتابة عملية أن حيث. قرص على البصریة األقراص محرك آتابة أثناء الكمبيوتر جهاز بنقل أو المفاتيح لوحة على بالكتابة تقم ال●
.لالهتزازات

.وسيطة إلى الكتابة قبل آافي بشكل مشحونة آونها من التأآد عليك الوحيد، الطاقة مصدر البطاریة تكون عندما●

.جدًا منخفضة أو جدًا عالية رطوبة أو حرارة لدرجات القرص محرك تعریض تجّنب●

.التنظيف بمنتجات القرص محرك برش تقم ال. القرص محرك على سوائل أي سكب تجّنب●

أو شحنه أو القرص، محرك باصطحاب السفر قبل أو حجرته، من القرص محرك إخراج قبل القرص محرك من الوسيطة بإخراج قم●
.تخزینه

مناسب آخر واقي غالف في أو بالستيكية فقاعات ذي بریدي غالف في وضعه فعليك بالبرید، القرص محرك إرسال ضرورة حالة في●
.)للكسر قابل (FRAGILE عبارة الحزمة على واآتب

التي المطار في الكشف أجهزة المغناطيسية المجاالت ذات األمن أجهزة تشمل. المغناطيسية المجاالت إلى األقراص محرك تعریض تجنب●
تفحص والتي المطارات في المستخدمة المشابهة الحمایة وأجهزة النقالة األحزمة تستخدم. باليد تستخدم التي الكشف وعصي خاللها تمشي
.األقراص بمحرك الضرر تلحق فال المغناطيسية من بدًال السينية األشعة المحمولة األمتعة

األقراص محرآات مع التعامل ٣٨



ترقيته أو الثابت األقراص محرك استبدال
:النظام استجابة عدم أو المعلومات فقد لتجنب:تنبيه

وضع في الكمبيوتر وجود أثناء الثابت القرص محرك بإزالة تقم ال. حجرته من الثابت القرص محرك إزالة قبل الكمبيوتر تشغيل بإیقاف قم
.)اإلسبات (Hibernation أو) تعليق (Suspend وضع في وجوده أثناء أو التشغيل

.الطاقة زر على بالضغط تشغيله فعليك ،)اإلسبات (Hibernation وضع في أو التشغيل إیقاف وضع في الكمبيوتر آان إذا مما متأآًدا تكن لم إذا
.التشغيل نظام خالل من الكمبيوتر تشغيل بإیقاف قم ثم

الثابت القرص محرك إزالة
:الثابت القرص محرك إلزالة

.عملك احفظ.١

.الشاشة وأغلق الكمبيوتر تشغيل بإیقاف قم.٢

.بالكمبيوتر المتصلة الخارجية األجهزة آافة افصل.٣

.المتناوب التيار مأخذ من الطاقة سلك افصل.٤

.مستٍو سطح على ذلك یكون أن على الكمبيوتر جهاز بقلب قم.٥

.الكمبيوتر من البطاریة أزل.٦

.)1( الثابت األقراص محرك غطاء برغيي بفك قم ثم باتجاهك، الثابت األقراص محرك حجرة اجعل.٧

.وأزله )3( ولليسار لألعلى الغطاء ارفع ثم, )2( الثابت القرص محرك غطاء یسار ارفع.٨

.بالكمبيوتر الثابت القرص محرك تربط التي )1( الثالثة البراغي أزل.٩

.النظام لوحة من )3( الثابت القرص محرك آابل افصل ثم, الثابت القرص محرك على الموجودین )2( باللسانين أمسك.١٠

٣٩ األقراص محرآات   ٧ الفصل



.به الخاصة الحجرة من )4( الثابت القرص محرك أزل.١١

الثابت األقراص محرك ترآيب
:الثابت األقراص محرك لتثبيت

ثم, الثابت القرص محرك حجرة داخل إلى )2( الثابت القرص محرك وأنزل الثابت القرص محرك على الموجودین )1( باللسانين أمسك.١
.یرام ما على استقراره من للتأآد الثابت القرص محرك على اضغط

.بالكمبيوتر الثابت القرص محرك تربط التي )4( الثالثة البراغي ربط أعد ثم, النظام بلوحة )3( الثابت القرص محرك آابل صل.٢

.الكمبيوتر جهاز على الموجودین التجویفين مع الثابت القرص محرك بغطاء الموجودین )1( اللسانين بمحاذاة قم.٣

.)2( الغطاء أغلق.٤

ترقيته أو الثابت األقراص محرك استبدال ٤٠



.)3( الثابت القرص محرك غطاء مسماري بربط قم.٥

.البطاریة ترآيب بإعادة قم.٦

.لألعلى یمينه یتجه حيث الكمبيوتر اقلب.٧

.الخارجية واألجهزة الخارجية الطاقة مصدر توصيل أعد.٨

.الكمبيوتر بتشغيل قم.٩

٤١ األقراص محرآات   ٧ الفصل



)فقط مختارة طرز (البصرية األقراص محرآات استخدام
الُمرآب البصرية األقراص محرك على التعرف

الصوت (Audio & Video مجموعة اختر ثم), إضافية تطبيقات (More Applications > )آمبيوتر (Computer اختر▲
.الجانبي الشریط یسار من) والصورة

.البصریة األقراص محرك ذلك في بما, الكمبيوتر في المثبتة األجهزة بكافة قائمة ستظهر

المضغوطة األقراص تشغيل
.الكمبيوتر جهاز بتشغيل قم.١

.القرص درج تحریر أجل من األقراص لمحرك األمامية الفتحة غطاء على الموجود )1( التحریر زر على اضغط.٢

.)2( الدرج بسحب قم.٣

السطح وضع مراعاة مع الدرج، دوران محور فوق القرص بوضع وقم المستویة، األسطح لمس لتجنب الحواف من القرص امسك.٤
.ألعلى الملصق به الموجود

.الدوران محور على لوضعه بحرص القرص إمالة فعليك آامل، بشكل الدرج إلى الوصول باإلمكان یكن لم إذا:مالحظة

.مكانه في القرص یستقر حتى الدرج دوران محور فوق ألسفل )3( القرص على بلطف اضغط.٥

.القرص درج أغلق.٦

الحوار مربع فتح فيتم وسائط، مشغل بتحدید تقم لم إذا. عادًیا أمًرا القصير المؤقت اإلیقاف یكون األقراص، أحد إدخال بعد:مالحظة
AutoPlay) الوسائط لمحتوى استخدامك طریقة بتحدید بمطالبتك یقوم حيث). آلي تشغيل.

مضغوط قرص إزالة
)2( برفق للخارج الدرج بسحب قم ثم الوسائط، درج لفك األقراص لمحرك األمامية الفتحة غطاء على الموجود )1( التحریر زر اضغط.١

.یتوقف حتى

)فقط مختارة طرز (البصریة األقراص محرآات استخدام ٤٢



أمسك. للقرص الخارجية الحواف برفع قيامك أثناء الدرج دوران محور على ألسفل برفق بالضغط وذلك الدرج من )3( القرص أزل.٢
.المستویة األسطح لمس وتجنب الحواف، من بالقرص

.إزالته أثناء بحرص القرص إمالة فعليك الدرج، إلى آامل بشكل الوصول باإلمكان یكن لم إذا:مالحظة

.واقية حافظة في القرص ضع ثم القرص درج أغلق.٣

٤٣ األقراص محرآات   ٧ الفصل



خارجية أجهزة٨

USB جهاز استخدام●

االختياریة الخارجية األجهزة استخدام●

USB جهاز استخدام
محرك, ماوس, مفاتيح لوحة مثل اختياري، خارجي جهاز لتوصيل استخدامها التي لألجهزة اتصال واجهة) USB( العالمي التسلسلي الناقل یمثل

.بالنظام األجهزة توصيل یمكن. USBنوعية من آلها وصل لوحة أو ضوئية ماسحة, طابعة, أقراص

البرنامج حول المعلومات من مزید على للحصول. الجهاز مع مضّمنًا عادة یكون إضافي، دعم برنامج إلى USB أجهزة بعض تحتاج وقد
.المصنعة الشرآة إرشادات راجع بالجهاز، الخاص

USB منافذ اختياري USB محور یوفر. USB 2.0 و USB 1.1 و USB 1.0 أجهزة تدعم التي, USB منافذ ثالثة الكمبيوتر یتضمن
.الكمبيوتر مع استخدامها یمكن والتي إضافية

USB جهاز توصيل
.USB جهاز لتوصيل الضغط من قوة أدنى استخدم ،USB موصل تلف لتجنب:تنبيه

.USB بمنفذ بالجهاز الخاص USB آبل بتوصيل قم الكمبيوتر، بجهاز USB جهاز لتوصيل▲

.الجهاز اآتشاف عند صوتًا ستسمع

.النظام قبل من الجهاز على بالتعرف تعلمك اإلعالم ناحية في رسالة تشاهد قد, USBجهاز توصيل عند:مالحظة

USB جهاز استخدام ٤٤



USB جهاز إزالة
.USB جهاز إلزالة الكبل بنزع تقم ال ،USB موصل تلف لتجنب:تنبيه

.بأمان USB أجهزة إلخراج اآلتي باإلجراء قم النظام، استجابة عدم أو المعلومات فقد لتجنب:تنبيه

:USB جهاز إلخراج

.Nautilus > )آمبيوتر (Computer باختيار) الملفات مستعرض (File Browser افتح.١

File من األیسر الجزء في الموجودة) مواضع (Places قائمة في الذي USB الـ جهاز السم المجاور اإلخراج رمز فوق انقر.٢
Browser) الملفات مستعرض(.

.الجهاز أزل.٣

االختيارية الخارجية األجهزة استخدام
إرشادات راجع, استخدامه یتم الكمبيوتر على منفذ أي لمعرفة أو, المطلوبة التشغيل وبرامج البرامج عن المعلومات من للمزید:مالحظة
.المصنعة الشرآة

:بالكمبيوتر خارجي جهاز لتوصيل

.المتناوب التيار طاقة سلك فصل ومن الجهاز هذا إیقاف من تأآد, بالطاقة مزود جهاز توصيل عند الجهاز إتالف خطر من للتقليل:تنبيه

.بالكمبيوتر الجهاز بتوصيل قم.١

.أرضي متناوب تيار بمأخذ بالجهاز الخاص الطاقة سلك بتوصيل قم بالطاقة، مزود جهاز بتوصيل قيامك حالة في.٢

.الجهاز بتشغيل قم.٣

الجهاز تشغيل أوقف, بالطاقة مزود خارجي جهاز لفصل. الكمبيوتر عن افصله ثم الجهاز تشغيل أوقف, بالطاقة مزود غير خارجي جهاز لفصل
.المتناوب التيار طاقة سلك افصل ثم الكمبيوتر عن افصله ثم

االختيارية الخارجية األقراص محرآات استخدام
توصيل طریق عن USB أقراص محرك إضافة یمكن. المعلومات إلى والوصول التخزین خيارات لإلزالة القابلة الخارجية المحرآات توسع
.الكمبيوتر في موجود USB بمنفذ األقراص محرك

:التالية األنواع USB نوعية من األقراص محرآات تتضمن

ميجابایت 1.44 بسعة أقراص محرك●

)محول به مرفق ثابت أقراص محرك (ثابت أقراص محرك وحدة●

)األغراض المتعددة الحجرة (MultiBay جهاز●

٤٥ خارجية أجهزة   ٨ الفصل



الذاآرة وحدات٩

الخاصة الذاآرة سعة ترقية یمكن. الكمبيوتر جهاز من السفلي الجزء في توجد وهي الذاآرة، لوحدة واحدة حجرة على الكمبيوتر جهاز یحتوي
الموجودة الذاآرة وحدة ترقية طریق عن أو الملحقة الذاآرة بوحدة الخاصة الشاغرة الفتحة إلى ذاآرة وحدة إضافة طریق عن الكمبيوتر بجهاز
.الرئيسية الذاآرة وحدة فتحة في

وحدة تثبيت قبل البطاریات آافة بإزالة وقم الطاقة سلك بفصل قم بالجهاز، الضرر وإلحاق الكهربائية للصدمات التعرض خطر لتقليل!تحذير
.ذاآرة

من تخلصك من تأآد إجراء، أي تنفيذ بدء قبل. اإللكترونية المكونات تلف إلى) ESD( اإللكتروستاتيكي اإلفراغ یؤدي أن یمكن:تنبيه
.باألرض متصل معدني جسم لمس طریق عن االستاتيكية الكهرباء

.الذاآرة وحدتي تشابه من التأآد فعليك, ثانية ذاآرة وحدة إضافة حالة في القناة ثنائي تكوین الستخدام:مالحظة

:استبدالها أو ذاآرة وحدة إلضافة

.عملك بحفظ قم.١

.الشاشة وأغلق الكمبيوتر تشغيل بإیقاف قم.٢

بالضغط تشغيله فعليك ،)اإلسبات (Hibernation وضع في أو التشغيل إیقاف وضع في الكمبيوتر جهاز آان إذا مما متأآًدا تكن لم إذا
.التشغيل نظام خالل من الكمبيوتر تشغيل بإیقاف قم ثم. الطاقة زر على

.الكمبيوتر بجهاز المتصلة الخارجية األجهزة آافة بفصل قم.٣

.المتناوب التيار مأخذ من الطاقة سلك بفصل قم.٤

.مستٍو سطح على الكمبيوتر بقلب قم.٥

.الكمبيوتر من البطاریة بإزالة قم.٦

.)1( الذاآرة وحدة حجرة براغي بفك قم.٧

٤٦



.الكمبيوتر عن بعيًدا )2( الذاآرة وحدة حجرة غطاء ارفع.٨

:الموجودة الذاآرة وحدة بإزالة قم ذاآرة، وحدة استبدال حالة في.٩

.الذاآرة وحدة من جانب آل على الموجودین )1( التثبيت مشبكي بعيًدا اسحب.أ

.ألعلى الذاآرة وحدة تميل

.الذاآرة بوحدة الموجودة المكونات بلمس تقم ال. فقط الحواف من الذاآرة وحدة أمسك الذاآرة، وحدة إتالف لتجنب:تنبيه

.الذاآرة وحدة فتحة خارج برفق واسحبها )2( الذاآرة وحدة طرف أمسك.ب

.االستاتيكية الكهرباء من واقية حاویة في ضعها إزالتها، بعد ذاآرة وحدة لحمایة.ج

:جدیدة ذاآرة وحدة أدخل.١٠

٤٧ الذاآرة وحدات   ٩ الفصل



بثني تقم وال الذاآرة، بوحدة الموجودة المكونات بلمس تقم ال. فقط الحواف من الذاآرة وحدة أمسك الذاآرة، وحدة إتالف لتجنب:تنبيه
.الذاآرة وحدة

.الذاآرة وحدة فتحة في الموجود اللسان مع الذاآرة بوحدة الخاصة )1( فجوات على تحتوي التي الحافة بمحاذاة قم.أ

إلى الذاآرة وحدة فتحة داخل إلى )2( الوحدة على اضغط الذاآرة، وحدة حجرة سطح من درجة ٤٥ بزاویة الذاآرة وحدة إمالة مع.ب
.مكانها في تستقر أن

تثبت حتى الذاآرة، وحدة من واليمنى اليسرى الحافتين على الضغط مراعاة مع ألسفل، )3( الذاآرة وحدة على بلطف اضغط.ج
.مكانها في التثبيت مشابك

.الكمبيوتر على الموجودة الفجوة مع الذاآرة وحدة حجرة بغطاء الموجودة )1( األلسنة بمحاذاة قم.١١

.)2( الغطاء أغلق.١٢

.)3( الذاآرة وحدة حجرة براغي أحكم.١٣

.البطاریة ترآيب بإعادة قم.١٤

.لألعلى یمينه یتجه حيث الكمبيوتر اقلب.١٥

٤٨



.الخارجية واألجهزة الخارجية الطاقة مصدر توصيل أعد.١٦

.الكمبيوتر بتشغيل قم.١٧

٤٩ الذاآرة وحدات   ٩ الفصل



الحماية١٠

الكمبيوتر حمایة●

المرور آلمات استخدام●

الكمبيوتر حماية
أو الكمبيوتر مع التعامل إساءة تمنع ال قد أنها آما البرامج هجومات تمنع ال قد ولكنها رادعة، آحلول لتعمل األمان حلول تصميم تم:مالحظة
.سرقته

تحدد سوف. المختلفة المخاطر من والبيانات الشخصية، والمعلومات الكمبيوتر، جهاز حمایة الكمبيوتر بجهاز المزودة الحمایة لميزات یمكن
.استخدامها إلى تحتاج التي الحمایة ميزات الكمبيوتر لجهاز استخدامك طریقة

هذه اإلضافية الحمایة ميزات معظم تكوین یمكن. التالي الجدول في اإلضافية الحمایة ميزات سرد ویتم. معينة حمایة ميزات التشغيل نظام یقدم
.Setup Utility من

هذه الحماية ميزة استخدممن للحماية

.المرور آلمات بواسطة التشغيل عند المصادقةالكمبيوتر لجهاز به المصرح غير االستخدام

*Setup Utility في المسؤول مرور آلمة)Setup Utility) f10 إلى به المصرح غير الوصول

*Setup Utility في DriveLock مرور آلمةالثابت القرص محرك محتویات إلى به المصرح غير الوصول

*Setup Utility في) صارمة (Stringent الحمایة ميزة)Setup Utility) f10 مرور لكلمات به المصرح غير التعيين إعادة

أو مرنة، أقراص محرك أو بصریة، أقراص محرك من به المصرح غير التشغيل بدء
داخلي شبكة محول

*Setup Utility في) التمهيد خيارات (Boot options ميزة

الحمایة جدار برنامج●البيانات إلى به المصرح غير الوصول

التشغيل نظام تخص تحدیثات●

النظام تعریف ومعلومات Setup Utility إعدادات إلى به المصرح غير الوصول
األخرى

*Setup Utility في المسؤول مرور آلمة

)اختياري حمایة آبل مع تستخدم (الحمایة آبل فتحةالكمبيوتر لجهاز بها المصرح غير اإلزالة

*Setup Utility مفتاح على الضغط بواسطة إليها الوصول یتم مساعدة أداة عن عبارة f10 استخدام عند. تشغيله إعادة أو الكمبيوتر تشغيل عند Setup Utility، أن یجب
.بالتحدیدات والقيام للتنقل الكمبيوتر على الموجودة المفاتيح تستخدم

المرور آلمات استخدام
اعتماًدا, المرور آلمات من شتى أنواع إعداد ویمكن. الكمبيوتر معلومات لحمایة تحدیدها یمكنك األحرف من مجموعة عن عبارة المرور آلمة
Setup Utility في أو التشغيل نظام في المرور آلمات تحدید یمكن. خاللها من معلوماتك إلى الوصول في التحكم ترید التي الطریقة على

.الكمبيوتر على التثبيت المسبقة

الكمبيوتر حمایة ٥٠



.محمي مكان في مرورك آلمات من آل دّون, الكمبيوتر استخدام من نفسك حظر خطر من للحد:مالحظة

التشغيل نظام في المرور آلمات ضبط

الوظيفةالتشغيل بنظام الخاصة المرور آلمات

.التشغيل لنظام الجذر مستوى من حساب إلى الوصول تحميالجذر مرور آلمة

.التشغيل نظام لمستخدم حساب إلى الوصول تحميالمستخدم مرور آلمة

٥١ الحمایة   ١٠ الفصل



 واالستعادة االحتياطي النسخ١١

نظامك بنسخ القيام بعدئذ یجب, بيانات وملفات جدیدة برامج بإضافة تقوم عندما. احتياطي نسخ آخر آماَل آاملة النظام فشل بعد االستعادة تكون
.معقولة بصورة حدیثًَا االحتياطي بالنسخ لالحتفاظ منتظمة بصفة احتياطًيا

٥٢



النظام استعادة إجراء
لالستعادة مخصص قسم من االستعادة تعمل. أصًال المصنع في عليه آان ما إلى استرداده أو الكمبيوتر إصالح) االستعادة (Recovery لك یتيح
.االستعادة أقراص استخدام بدون المصنع من خرج عندما حالته إلى الكمبيوتر هذا االستعادة نوع یسترد. الثابت القرص محرك على

تتم. الثابت األقراص محرك تنسيق وإعادة تماًما الثابت األقراص محرك محتویات محو إلى) االستعادة (Recovery استخدام یؤدي:تنبيه
األصلية التشغيل نظام برامج تثبيت بإعادة االستعادة أداة تقوم. تماًما الكمبيوتر في تثبيتها تم برامج وأي بإنشائها قمت قد التي الملفات آل إزالة

بتثبيتها HP شرآة تقوم ال التي والتحدیثات التشغيل وبرامج, البرامج أما. المصنع في تثبيتها تم قد التي HP من التشغيل وبرامج والبرامج
.االحتياطي النسخ من الشخصية الملفات استعادة یجب. یدوًیا تثبيتها إعادة فيجب

:الخطوات هذه اتبع االستعادة، قسم من الكمبيوتر الستعادة

.األمر أمكن إذا, الشخصية الملفات لكافة احتياطي نسخ بعمل قم.١

.الكمبيوتر تشغيل أعد.٢

.enter على اضغط ثم ،)استعادة (Recovery الختيار األسهم مفاتيح استخدم.٣

.الشاشة على تظهر التي اإلرشادات اتبع.٤

٥٣ واالستعادة االحتياطي النسخ   ١١ الفصل



للمعلومات احتياطي نسخ عمل
أقراص محرك إلى یدوي بشكل احتياطًيا معلوماتك نسخ یمكنك. حدیثة احتياطية بنسخة لالحتفاظ وذلك دوري بشكل احتياطًيا ملفاتك بنسخ یوصى
:اآلتية المناسبات في احتياطًيا النظام انسخ. أقراص أو الشبكة، أقراص محرك, اختياري خارجي

روتينية مجدولة أوقات في●

استعادته أو الكمبيوتر إصالح یتم أن قبل●

عليها تعدیل إجراء أو برامج أو أجهزة إضافة قبل●

للمعلومات احتياطي نسخ عمل ٥٤



)Setup Utility) BIOS إلى الوصول١٢

Setup Utility تشغيل●

Setup Utility استخدام●

Setup Utility ,األساسي والخرج الدخل نظام أو )BIOS (بالنظام الخاصة واإلخراج اإلدخال أجهزة من آل بين االتصال في یتحكم) مثل
تشغيل بدء وترتيب المثبتة الملحقات أنواع إعدادات Setup Utility یشمل). والطابعة والماوس المفاتيح ولوحة والشاشة األقراص محرآات
.الموسعة والذاآرة النظام ذاآرة ومقدار الكمبيوتر

.یرام ما على التشغيل من الكمبيوتر األخطاء تمنع فقد. Setup Utility في التعدیالت إجراء عند شدید بحظر تصرف:تنبيه

Setup Utility تشغيل
ESC مفتاح على اضغط” (Press the ESC key for Startup Menu“ رسالة عرض عند. الكمبيوتر تشغيل أعد أو بتشغيل قم▲

),التشغيل بدء قائمة (Startup Menu عرض عند. esc على اضغط, الشاشة من اليسرى السفلية الزاویة في) التشغيل بدء لقائمة
.f10 على اضغط

Setup Utility استخدام
Setup Utility لغة تغيير

.Setup Utility شغل.١

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

.enter على اضغط ثم اللغة، لتحدید األسهم مفاتيح استخدم.٣

.enter على اضغط, المحددة بلغتك تأآيد مطالبة عرض عند.٤

حفظ مع إنهاء (Exit Saving Changes > )إنهاء (Exit لتحدید األسهم مفاتيح استخدم ،Setup Utility وإنهاء التغيير لحفظ.٥
.enter على اضغط ثم) التغييرات

.فوًرا تغييراتك تسري

Setup Utility ضمن والتحديد التنقل
.المفاتيح لوحة مفاتيح على بالضغط والتحدید التنقل یتم. اللمس لوحة Setup Utility یدعم ال

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

 و f5 أو األسهم مفاتيح إما استخدم)—تعطيل/تمكين (Enable/Disable مثل—الحقول بين للتبدیل أو القائمة في العناصر أحد الختيار●
f6.

.enter المفتاح اضغط العناصر، أحد الختيار●

٥٥ )Setup Utility) BIOS إلى الوصول   ١٢ الفصل



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

.f1 المفتاح اضغط ،Setup Utility فتح أثناء واالختيار التنقل آيفية حول إضافية معلومات لعرض●

النظام معلومات عرض
.Setup Utility شغل.١

.الكمبيوتر تخص تعریف ومعلومات النظام وتاریخ وقت مثل النظام معلومات عرض یتم). الرئيسية (Main قائمة حدد.٢

Exit Discarding Changes > )إنهاء (Exit لتحدید األسهم مفاتيح استخدم إعدادات، أیة تغيير دون Setup Utility إلنهاء.٣
.enter على اضغط ثم ،)التغييرات تجاهل مع إنهاء(

 Setup Utility في للمصنع االفتراضية اإلعدادات استعادة
.Setup Utility شغل.١

ثم ،)باإلعداد الخاصة االفتراضية اإلعدادات تحميل (Load Setup Defaults > )إنهاء (Exit لتحدید األسهم مفاتيح استخدم.٢
.enter على اضغط

.enter على اضغط ،)اإلعداد تأآيد (Setup Confirmation عرض عند.٣

حفظ مع إنهاء (Exit Saving Changes > )إنهاء (Exit لتحدید األسهم مفاتيح استخدم ،Setup Utility وإنهاء التغيير لحفظ.٤
.enter على اضغط ثم) التغييرات

.الكمبيوتر تشغيل إعادة عند المفعول ساریة Setup Utility بـ الخاصة المصنع إعدادات تصبح

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

Setup Utility إنهاء
:الحالية الجلسة من التغييرات وحفظ Setup Utility إلنهاء●

 > )إنهاء (Exit لتحدید األسهم مفاتيح استخدم وبالتالي. القائمة لشاشة للعودة esc على فاضغط مرئية، Setup Utility قوائم تكن لم إذا
Exit Saving Changes) على اضغط ثم ،)التغييرات حفظ مع إنهاء enter.

:الحالية الجلسة من التغييرات حفظ دون Setup Utility إلنهاء●

 > )إنهاء (Exit لتحدید األسهم مفاتيح استخدم وبالتالي. القائمة لشاشة للعودة esc على فاضغط مرئية، Setup Utility قوائم تكن لم إذا
Exit Discarding Changes) على اضغط ثم ،)التغييرات تجاهل مع إنهاء enter.

Setup Utility استخدام ٥٦



والدعم المشكالت حلأ

المشكالت حل●

العمالء بدعم االتصال●

ملصقات●

المشكالت حل
.وحلولها الشائعة القضایا من العدید التالية األقسام تصف

التشغيل بدء الكمبيوتر على يتعذر
:الكمبيوتر تشغيل عدم سبب تحدید في اآلتية النصائح ساعدتك لربما التشغيل زر ضغطت أن بعد الكمبيوتر یشتغل لم إذا

.الكافية الطاقة یوفر المأخذ أن من للتأآد بالمأخذ آخر آهربائي جهاز بتوصيل قم المتناوب، التيار بمأخذ الكمبيوتر توصيل حالة في●

.الكمبيوتر هذا مع یتوافق HP قبل من عليه موفًقا آخر محوًال أو به الكمبيوتر المزود المتناوب التيار محول فقط استخدم:مالحظة

محول بواسطة متناوب تيار بمأخذ الكمبيوتر بتوصيل فقم المتناوب، التيار مأخذ غير خارجية طاقة بواسطة الكمبيوتر تشغيل حالة في●
.محكمة المتناوب التيار ومحول الطاقة سلك توصيالت أن من تأآد. المتناوب التيار

فارغة الكمبيوتر شاشة
:یلي مما أآثر أو واحد إلى ذلك في السبب یرجع قد الكمبيوتر، تشغيل بإیقاف قيامك عدم مع فارغة الكمبيوتر شاشة آانت إذا

أو) تعليق (Suspend وضع إلنهاء). اإلسبات (Hibernation أو) تعليق (Suspend وضع في الكمبيوتر جهاز یكون قد●
Hibernation) اإلسبات(، وضع من آًال ُیعد. برفق الطاقة زر على اضغط Suspend) تعليق (ووضع Hibernation) اإلسبات(

بواسطة) اإلسبات (Hibernation ووضع) تعليق (Suspend وضع تشغيل بدء یمكن. الشاشة تشغيل توقفان الطاقة لتوفير ميزتان
اإلعدادات هذه بتعدیل. البطاریة ضعف لحالة الكمبيوتر وصول عند أو استخدامه، یتم ال ولكن التشغيل قيد الكمبيوتر یكون عندما النظام
ثم المهام، شریط یسار أقصى اإلعالم، منطقة في) الطاقة (Power الرمز فوق األیمن الماوس بزر انقر, الطاقة إعدادات من والمزید
.)تفضيالت (Preferences فوق انقر

یتم عندما الطرز، معظم في. f4 المفتاح اضغط الكمبيوتر، لشاشة الصورة لنقل. شاشته على الصورة لعرض الكمبيوتر ضبط یتم لم ربما●
العرض شاشة على أو الكمبيوتر شاشة على الصورة عرض فيمكن بالكمبيوتر، شاشة مثل اختياري، خارجي عرض جهاز توصيل

وشاشة الكمبيوتر، شاشة بين الصورة تبدیل یتم متكرر، بشكل f4 على الضغط حالة في. الوقت نفس في الجهازین آال على أو الخارجية،
.األجهزة آافة على متزامن بشكل عرضها ویتم أآثر، أو واحدة خارجية

طبيعية غير بطريقة البرنامج يعمل
Shutdown > )آمبيوتر (Computer فوق بالنقر الكمبيوتر تشغيل أعد, طبيعي غير بشكل عملها أو البرامج استجابة عدم حالة في
التالي، القسم راجع اإلجراء، هذا خالل من الكمبيوتر جهاز تشغيل إعادة تعذر حالة في). التشغيل إعادة (Restart > )التشغيل إیقاف(

.٥٨ صفحة في یستجيب ال ولكنه, مشغل الكمبيوتر

٥٧ والدعم المشكالت حل   أ الملحق



يستجيب ال ولكنه, مشغل الكمبيوتر
الترتيب في التشغيل إلیقاف التالية الطوارئ إجراءات فجرب, المفاتيح لوحة ألوامر أو للبرنامج یستجيب ال ولكنه التشغيل، قيد الكمبيوتر آان إذا
:التشغيل عن الكمبيوتر یتوقف أن إلى, فيه تظهر التي

.حفظها یتم لم التي للمعلومات فقدان الطارئة للحاالت التشغيل إیقاف إجراءات عن ینتج:تنبيه

.)التشغيل إیقاف (Shut Down فوق انقر ثم, ctrl+alt+delete على اضغط●

.األقل على ثواٍن 5 لمدة باستمرار الطاقة زر على اضغط●

.البطاریة أزل ثم الخارجية الطاقة عن الكمبيوتر افصل●

بالكمبيوتر معتادة غير سخونة توجد
إلى ذلك في السبب یعود فقد ،معتادة غير الكمبيوتر سخونة آانت إذا ولكن. مستخدًما وهو لمسه تم إذا ساخًنا الكمبيوتر یكون أن الطبيعي من

.التهویة فتحات إحدى عمل إعاقة

ما وجود عدم من تأآد ثم. الغرفة حرارة درجة إلى ليصل یبرد حتى ما لفترة ترآه فيجب زائدة، لسخونة تعّرض قد الكمبيوتر بأن تعتقد آنت إذا
.للكمبيوتر استخدامك أثناء التهویة فتحات یعيق

تسد وال ساقيك على مباشرًة الكمبيوتر تضع ال للكمبيوتر، المفرطة الحرارة أو الحرارة عن الناجمة اإلصابات إمكانية من للتقليل!تحذير
لين، سطح أو مجاورة، اختياریة آطابعة آخر، صلب لسطح تسمح ال. فقط ومستو صلب سطح على الكمبيوتر استخدم. بالكمبيوتر التهویة فتحات
مثل ناعم، سطح أو البشرة بلمس المتناوب التيار لمحول تسمح ال ذلك، إلى باإلضافة. الهواء تدفق بإعاقة المالبس، أو السجاجيد أو الوسائد مثل

المستخدم به یحتك الذي السطح حرارة درجة بحدود المتناوب التيار ومحول الكمبيوتر یلتزم. التشغيل أثناء المالبس، أو السجاجيد أو الوسائد
).IEC 60950( المعلومات تكنولوجيا أجهزة لحمایة الدولية المعایير في عليها المنصوص

الداخلية المروحة تدور أن الطبيعي ومن. الزائدة السخونة وتجنب الداخلية المكونات لتبرید تلقائًيا العمل في الكمبيوتر مروحة تبدأ:مالحظة
.التشغيل أثناء الدوران عن وتتوقف

يعمل ال خارجي جهاز هناك
:المتوقع النحو على الخارجية األجهزة أحد عمل عدم حالة في االقتراحات هذه اتبع

.المصنعة الشرآة إلرشادات وفًقا الجهاز تشغيل بإیقاف قم●

.آمنة الجهاز توصيالت آافة أن من تأآد●

.آهربائية طاقة یستقبل الجهاز أن من تأآد●

.التشغيل نظام مع قدیًما، الجهاز آان إذا خاصًة الجهاز، توافق من تأآد●

.تحدیثها ومن الصحيحة التشغيل برامج تثبيت من تأآد●

يعمل ال الالسلكية الشبكة اتصال
:االقتراحات هذه اتبع المتوقع، بالشكل الالسلكية الشبكة اتصال عمل تعذر حالة في

االتصال (Network Connection رمز فوق األیمن الماوس بزر انقر, السلكية أو/و الالسلكية الشبكة جهاز تعطيل أو لتمكين●
لتعطيل. المناسب القائمة خيار من االختيار خانة اختر, األجهزة لتمكين. المهام شریط یمين أقصى, اإلعالم ناحية في الذي) بالشبكة
.المناسب االختيار مربع امسح, الجهاز

.الالسلكي الجهاز تشغيل من تأآد●

.بالكمبيوتر الخاصة الالسلكية الهوائيات عمل تعيق حواجز أیة وجود عدم من تأآد●

.األضواء تشغيل ومن سليم بشكل به الخاص الطاقة وسلك DSL مودم أو الكبل توصيل من تأآد●

المشكالت حل ٥٨



ومن ،DSL بمودم أو وبالكابل به الخاص الطاقة بمحول الصحيحة بالطریقة الوصول نقطة أو الالسلكي التوجيه جهاز توصيل من تأآد●
.األضواء إضاءة

.تشغيلها أعد ثم الطاقة تشغيل بإیقاف قم وبالتالي توصيلها، أعد ثم الكبالت جميع افصل●

مضغوط قرص إزالة بغرض البصرية األقراص محرك درج يفتح لم
.األقراص لمحرك األمامية الفتحة غطاء في التي التحریر فتحة في )1( ورٍق مشبك طرَف أدخل.١

.یتوقف حتى )2( للخارج الدرج اسحب ثم القرص، درج تحریر یتم حتى برفق الورق مشبك على للداخل اضغط.٢

أمسك. للقرص الخارجية الحواف برفع قيامك أثناء الدرج دوران محور على ألسفل برفق بالضغط وذلك الدرج من )3( القرص أزل.٣
.المستویة األسطح لمس وتجنب الحواف، من بالقرص

.إزالته أثناء بحرص القرص إمالة فعليك الدرج، إلى آامل بشكل الوصول باإلمكان یكن لم إذا:مالحظة

.واقية حافظة في القرص وضع القرص درج أغلق.٤

٥٩ والدعم المشكالت حل   أ الملحق



البصرية األقراص محرك الكمبيوتر يكتشف ال
.تالًفا أو مفقوًدا الجهاز تشغيل ببرنامج الخاص البرنامج یكون قد, المثبت الجهاز التشغيل نظام اآتشاف تعذر عند

.البصریة األقراص محرك من أقراص أیة أزل.١

.)النظام مراقبة (System Monitor فوق انقر ثم ،)آمبيوتر (Computer فوق انقر.٢

.)نوع (Type العمود من) التخزین في التحكم (Storage Controller حدد), أجهزة (Hardware التبویب عالمة من.٣

المتوقع من, مسروًدا األقراص محرك آان إذا. بك الخاص البصریة األقراص محرك على تعثر حتى لألجهزة المجاور المثلث فوق انقر.٤
.یرام ما على یعمل أنه

القرص تشغيل يتم لم
.المضغوطة األقراص تشغيل قبل المفتوحة البرامج آافة وأغلق عملك احفظ●

.المضغوطة األقراص تشغيل قبل اإلنترنت من الخروج بتسجيل قم●

.الصحيح بالشكل القرص إدخال من تأآد●

إلى القرص وسط من امسح. الوبر من خالية قماش وقطعة تصفيتها تم بمياه القرص بتنظيف قم, األمر لزم إذا. القرص نظافة من تأآد●
.حافته

اإللكترونية األجزاء بيع متاجر معظم في تتوفر إصالح طقم استخدم, الخدوش على العثور حالة في. الخدوش عن بحًثا القرص افحص●
.القرص إلصالح

.القرص تشغيل قبل) تعليق (Suspend وضع بتعطيل قم●

تسألك تحذیر رسالة تظهر قد, إال. القرص تشغيل أثناء) تعليق (Suspend وضع أو) اإلسبات (Hibernation وضع بتنشيط تقم ال
الطرق من ما بطریقة الكمبيوتر یفعل قد ،)ال (No فوق النقر بعد). ال (No فوق انقر الرسالة، هذه عرض حالة في. المتابعة ترید هل

:التالية

.التشغيل استئناف یتم قد◦

– أو–

برنامج في) تشغيل (Play زر فوق انقر, القرص تشغيل إلى للرجوع. المتعددة الوسائط برنامج في التشغيل إطار إغالق یتم قد◦
.تشغيله إعادة ثم البرنامج إنهاء إلى تحتاج قد النادرة، األحوال بعض في. القرص تشغيل إلعادة المتعددة الوسائط

خارجي عرض جهاز على األفالم مشاهدة علي يتعذر
.الشاشتين بين للتبدیل أآثر أو مرة f4 على اضغط, التشغيل قيد الخارجي العرض وجهاز الكمبيوتر شاشة من آل تواجد عند.١

:رئيسًيا الخارجي العرض جهاز لجعل الشاشة إعدادات آّون.٢

.)الشاشة دقة (Screen resolution حدد ثم, المكتب سطح في فارغ مكان فوق األیمن الماوس بزر انقر.أ

.وثانوًیا رئيسًيا عرض جهاز حدد.ب

.ثانویة آشاشة تكوینها تم شاشة أیة على DVD صورة تظهر لم, شاشتين استخدام عند:مالحظة

المشكالت حل ٦٠



اإلتمام قبل اإلجراء يتوقف أو, القرص على النسخ إجراء يبدأ ال
.األخرى البرامج آل إغالق من تأآد●

.)اإلسبات (Hibernation ووضع) تعليق (Suspend وضع تشغيل بإیقاف قم●

.األقراص محرك یناسب الذي القرص نوع استخدام من تأآد●

.الصحيح بالشكل القرص إدخال من تأآد●

.المحاولة وأعد أبطأ آتابة سرعة حدد●

على المحتویات نسخ محاولة قبل الثابت القرص محرك في المصدر قرص على الموجودة المعلومات احفظ, ما قرص نسخ حالة في●
.الثابت القرص محرك من بالنسخ قم ثم, الجدید القرص

العمالء بدعم االتصال
 :على HP في العمالء بدعم االتصال یمكنك المستخدم دليل في الواردة المعلومات خالل من أسئلتك على اإلجابة عدم حالة في

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

 إلى انتقل أو, الصفحة یسار) العالم أنحاء جميع في HP بـ االتصال (Contact HP worldwide فوق انقر, الُدولي للدعم:مالحظة
http://welcome.hp.com/country/us/en/wwcontact_us.html.

:یمكنك حيث

.HPلـ فني مع باالتصال المحادثة●

.باإلنجليزیة تتوفر فهي معينة بلغة الفني الدعم محادثة تتوفر لم إذا:مالحظة

.HP في العمالء دعم طاقم إلى إلكترونية رسائل إرسال●

.العالم أنحاء جميع في HPلـ العمالء دعم هواتف أرقام على العثور●

.HPلـ الخدمة مراآز مكان تحدید●

٦١ والدعم المشكالت حل   أ الملحق
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ملصقات
:الكمبيوتر مع العالم حول السفر عند أو وإصالحها النظام أخطاء استكشاف عند إليها تحتاج قد معلومات الكمبيوتر على المثبتة الملصقات توفر

:ذلك في بما هامة معلومات یوفر—التسلسلي الرقم ملصق●

المكون

المنتج اسم)1(

)s/n( التسلسلي الرقم)2(

)p/n( المنتج رقم/الجزء رقم)3(

الضمان فترة)4(

الطراز وصف)5(

.البطاریة حجرة داخل التسلسلي الرقم ملصق تثبيت تم. الفني بالدعم االتصال عند المعلومات هذه بتجهيز قم

.البطاریة حجرة داخل التنظيمية المعلومات ملصق تثبيت تم. الكمبيوتر حول تنظيمية معلومات یوفر—التنظيمية المعلومات ملصق●

وعالمات االختياریة الالسلكية األجهزة حول معلومات توفر)—فقط مختارة طرز (الالسلكية األجهزة شهادات ملصقات أو ملصق●
واحًدا السلكًيا جهاًزا یتضمن لدیك الكمبيوتر طراز آان إذا. فيها المودم استخدام اعتماد تم التي المناطق أو البلدان ببعض الخاصة الموافقة

ملصقات تثبيت تم. العالم حول السفر عند المعلومات هذه إلى تحتاج قد. الكمبيوتر مع أآثر أو واحد شهادة ملصق تضمين فيتم أآثر، أو
.البطاریة حجرة داخل الالسلكية األجهزة شهادات تسمية

ملصقات ٦٢



الروتينية العنايةب

العرض شاشة تنظيف●

المفاتيح ولوحة اللمس لوحة تنظيف●

٦٣ الروتينية العنایة   ب الملحق



العرض شاشة تنظيف
.الشاشة على الكيماویة السوائل أو التنظيف، سوائل أو الماء، برش أبًدا تقم ال للكمبيوتر، دائم تلف حدوث لتجنب:تنبيه

من المزید إلى تحتاج الشاشة آانت إذا. الوبر من خالية جافة ناعمة قماش بقطعة متكرر بشكل الشاشة بتنظيف قم والوبر، التلطيخ أثار إلزالة
.اإلستاتيكية للكهرباء مضاًدا شاشة منظف أو قبل من ترطيبها تم اإلستاتيكية للكهرباء مضادة مماسح فاستخدم التنظيف،

العرض شاشة تنظيف ٦٤



المفاتيح ولوحة اللمس لوحة تنظيف
اللمس لوحة بتنظيف قم ذلك، حدوث لتجنب. الشاشة على المؤشر تنقل في اللمس لوحة على الموجودة والدهون األوساخ تتسبب أن یمكن

.الكمبيوتر استخدام عند آثيًرا یدیك بغسل وقم جافة، بممسحة

تقوم قد. المفاتيح لوحة لتنظيف الكهربائية المكنسة تستخدم ال الداخلية، المكونات تلف أو آهربائية لصدمة التعرض خطر من للتقليل!تحذير
.المفاتيح لوحة سطح على المنزلية المخلفات بعض بترسيب الكهربائية المكنسة

یمكن. المفاتيح أسفل تتراآم التي والجزیئات والوبر، األتربة، وإلزالة المفاتيح التصاق لمنع منتظمة فترات على المفاتيح لوحة بتنظيف قم
.وإزالتها األوساخ لتفكيك المفاتيح أسفل الهواء نفخ في بأنبوب والمزودة مضغوط هواء على تحتوي التي العلبة استخدام
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المواصفاتج

اإلدخال طاقة●

التشغيل بيئة●

اإلدخال طاقة
.السفر أثناء معك الكمبيوتر الصطحاب تخطط آنت إذا مفيدة الطاقة حول القسم هذا في المذآورة المعلومات تكون قد

طاقة مصدر تقدیر یجب. مستمر تيار أو متناوب تيار طاقة مصدر بواسطة تزویدها یمكن التي المستمر، التيار طاقة بواسطة الكمبيوتر یعمل
أنه إال المستمر، للتيار مستقل مصدر من بالطاقة الكمبيوتر تزوید یمكن أنه من الرغم على. هرتز 60–50 ,فولت 240–100 المتناوب التيار
HP شرآة قبل من عليه والموافقة توفيره یتم الذي المستمر التيار طاقة بمصدر أو المتناوب للتيار محول من فقط بالطاقة الكمبيوتر تزوید یجب

.الكمبيوتر مع لالستخدام

.التالية المواصفات ضمن المستمر التيار بطاقة التشغيل من الكمبيوتر یتمكن

المقّدر النطاقاإلدخال طاقة

واط 65 - أمبير 3.5 في مستمر تيار فولت 18.5التشغيل وتيار فولتية

.rms فولت 240 تتجاوز ال مرحلية فولتية مع النرویج في المعلومات تكنولوجيا طاقة ألنظمة المنتج هذا تصميم تم:مالحظة

.للكمبيوتر البطاریة حجرة داخل للنظام التنظيمية المعلومات ملصق في وتياره الكمبيوتر تشغيل فولتية على العثور یمكن:مالحظة

التشغيل بيئة
المتحدة الوالياتالمتري النظامالعامل

الحرارة درجة

فهرنهایت درجة 95 إلى فهرنهایت درجة 41 منمئوية درجة 35 إلى مئوية درجة 5 من)بصري قرص إلى الكتابة حالة في (التشغيل

فهرنهایت درجة 140 إلى فهرنهایت درجة 4- منمئوية درجة 60 إلى مئوية درجة 20- منالتشغيل عدم

)التكثيف عدم (النسبية الرطوبة

%90 إلى% 10 من%90 إلى% 10 منالتشغيل

%95 إلى% 5 من%95 إلى% 5 منالتشغيل عدم

)ضغط بدون (لالرتفاع األقصى الحد

قدم 10,000 إلى قدم 50- منم 3,048 إلى م 15- منالتشغيل

قدم 40,000 إلى قدم 50- منم 12,192 إلى م 15- منالتشغيل عدم

اإلدخال طاقة ٦٦



الكهروستاتيكي التفريغد

تشعر التي الصدمة, المثال سبيل على—اآلخر أحدهما جسمين تالمس عند االستاتيكية الكهرباء تحریر عن عبارة اإللكتروستاتيكية الشحنة تفریغ
.الحدیدي الباب مقبض لمسك ثم البساط على مشيك عند بها

الضرر إلحاق لتجنب. اإللكترونية المكونات تلف إلى األصابع أو األخرى الكهروستاتيكية الموصالت من االستاتيكية الكهرباء إفراغ یؤدي قد
:التدابير هذه االعتبار بعين تأخذ أن یجب للمعلومات، فقد حدوث أو األقراص محرك أو بالكمبيوتر،

وقبل صحيح نحو على األرضي التوصيل بعد بفصله قم ، التثبيت أو اإلزالة إرشادات إتباع عند الكمبيوتر فصل إلى إرشادك حالة في●
.الغطاء إزالة

.تثبيتها وقت یحين حتى بها الخاصة االستاتيكية الكهرباء من الواقية الحاویات داخل المكونات ضع●

.الحدود أضيق في إال اإللكترونية المكونات تمسك وال. والدوائر الرصاصية المعدنية والرقائق السنون لمس تجنب●

.ممغنطة غير أدوات استخدام●

.للمكّون المطلي غير معدني سطح بمالمسة االستاتيكية الكهرباء بإفراغ قم المكونات، معالجة قبل●

.به الخاصة االستاتيكية الكهرباء من الواقية الحاویة في ضعه المكون، بإزالة قمت إذا●

.العمالء دعم بمرآز اتصل ترآيبها، أو المكونات إزالة في المساعدة إلى أو االستاتيكية الكهرباء حول المعلومات من المزید إلى احتجت إذا

٦٧ الكهروستاتيكي التفریغ   د الملحق
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١٦شبكة
١٦سلكية شبكة

١٦السلكية
٦٢  ،٣٥الكمبيوتر اصطحاب مع السفر
الطاقة

٣٥على محافظة
٥٢االحتياطي النسخ

ب
بطاریة

٣٦منها التخلص
٣٥الطاقة على المحافظة
٣٥تخزین
٣٣شحن
٣٤عمر

٣٤البطاریة ضعف مستویات
٣٢استبدال, بطاریة
٦٦التشغيل بيئة

ت
٣٥بطاریة تخزین
١٨الالسلكية تشفير
Setup Utility٥٥ لغة تغيير

ج
١٨الحمایة جدار
Bluetooth١٩ جهاز

ح
حجرات

١٢بطاریة
١٢الثابت القرص محرك
١٢الذاآرة وحدة
١٢على التعرف البطاریة، حجرة
١٢على التعرف الثابت، القرص محرك حجرة
الذاآرة وحدة حجرة

٤٧الغطاء إزالة
٤٨الغطاء ترآيب إعادة

١٢على التعرف
المشكالت حل

٦٠البصریة األقراص محرك اآتشاف
٦٠القرص تشغيل
٦٠خارجي عرض جهاز
٥٩البصري القرص درج
٦١قرص نسخ

د
التشویش منع دائرة

١٩شبكة آبل
٣٥الحرارة درجة
٣٥البطاریة حرارة درجة

ر
٦٢الكمبيوتر تسلسلي، رقم
١٦الالسلكية رمز
١٦بالشبكة االتصال رموز

ز
٦على التعرف الطاقة، زر
الالسلكية زر

١٦استخدام
٢٢على التعرف

س
١٣الطاقة سلك،
١٣على التعرف الطاقة، سلك
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ش
)LAN( محلية اتصال شبكة

١٩توصيل آبل
)WLAN(السلكية شبكة

٦٢الجهاز
٦٢ملصق

)WLAN( السلكية شبكة
١٧المطلوبة األجهزة
١٨األمان

خاصة WLAN بشبكة االتصال
١٧بشرآة
١٧عامة WLAN بشبكة االتصال
١٧توصيل
١٦موضح

٣٣البطاریات شحن

ض
٥على التعرف ،caps lock ضوء
٥على التعرف الطاقة، ضوء
١٦الالسلكية ضوء
٥على التعرف الالسلكية، ضوء
١٠على التعرف المدمجة، الویب آاميرا ضوء
التعرف البصریة، األقراص محرك ضوء
٨على
٩على التعرف الثابت، القرص محرك ضوء
٨على التعرف المتناوب، التيار محول ضوء

ط
٦٦اإلدخال طاقة
٣٠البطاریة طاقة

ع
٢٨النظام استجابة عدم

٥٦النظام معلومات عرض

ف
فتحات
٨أمان آبل
١٢الذاآرة وحدة
١٢  ،٩على التعرف التهویة، فتحات
٨على التعرف األمان، آبل فتحة
٢٦الصوت وظائف فحص
٢٧استخدام, فيدیو

ق
بصري قرص

٤٢إزالة
٤٢تشغيله

٥٧حل, قضایا

ك
١٠على التعرف, المدمجة الویب آاميرا
ویب آاميرا

٢٦استخدام
١٠مصباح

٤٤توصيل ،USB آبل
آبالت

USB٤٤
١٩محلية اتصال شبكة

شبكة آبل
١٩توصيل
١٩التشویش منع دائرة
المرور آلمات

٥١التشغيل نظام في التحدید

ل
٤٤توصيل لوحات
USB٤٤ توصيل لوحات
اللمس لوحة

٤أزرار
٢٣  ،٤على التعرف
٢٣التفضيالت ضبط

٥  ،٤مصباح
٤ناحية

م
٩على التعرف ،)شبكة (RJ-45 مأخذ
٩على التعرف الميكروفون، مأخذ
٩على التعرف, الرأس سماعة مأخذ
التعرف ،)الرأس سماعة (خارج صوت مأخذ
٩على
التعرف ،)ميكروفون (داخل صوت مأخذ
٩على
مآخذ

RJ-45) ٩)شبكة
٩)الرأس سماعة (خارج صوت
٩)ميكروفون(داخل صوت

خارجي ماوس،
٢٣التفضيالت ضبط
٣٥الطاقة على، محافظة
٤٥خارجي أقراص محرك

األقراص محرآات
٨البصریة
٤٥الثابت
٣٨العنایة
٤٥خارجي

٨على التعرف البصریة، األقراص محرك
الثابت القرص محرك

٣٩إزالة

٤٠تثبيت
٤٥خارجي

١٣على التعرف المتناوب، التيار محول
١٢على التعرف البطاریة، تحریر مزالج
٣٤النفاد وشك على البطاریة مستوى
الصوت مستوى

٢٦أزرار
٢٦ضبط
٢٦مفاتيح
٣٤البطاریة ضعف مستوى
تنظيمية معلومات

٦٢الالسلكية األجهزة شهادات ملصقات
٦٢التنظيمية المعلومات ملصق
١٢البطاریة تحریر مغالق،
مفاتيح

٧إلكتروني برید إرسال
٧اإلجراء

٧حاسبة آلة
٧وسائط تطبيق
٧طباعة
٧)ابدأ (start قائمة

٧الویب مستعرض
٢٦الصوت مستوى
٧تطبيقات مفتاح

العمليات مفاتيح
٧على التعرف
٢٦الصوت مستوى

٧على التعرف الحاسبة، اآللة مفتاح
٧على التعرف التطبيق، مفتاح
٧على التعرف الطباعة، مفتاح
٧على التعرف الوسائط، تطبيق مفتاح
٧على التعرف), ابدأ (Start قائمة مفتاح
٧على التعرف الویب، مستعرض مفتاح

٦على التعرف الصوت، مكبرات
مكونات

١٣إضافية أجهزة
٩األیسر الجانب
٨األیمن الجانب
١٢السفلي الجزء
٤العلوي الجزء
١٠شاشة
Bluetooth٦٢ ملصق

ملصقات
Bluetooth٦٢

WLAN٦٢
٦٢التسلسلي الرقم

٦٢تنظيمية
٦٢السلكي جهاز شهادة
٦٢السلكي جهاز شهادة ملصق
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منافذ
USB٤٤  ،٩  ،٨
VGA٢٧  ،٩
٢٧  ،٩خارجي عرض جهاز

٩  ،٨على التعرف ،USB منافذ
٤٤عليها التعرف ،USB منافذ
VGA منفذ

٩على التعرف
٢٧توصيل

٩خارجي عرض، جهاز منفذ
٢٧خارجي عرض جهاز منفذ
٩على التعرف خارجي، عرض جهاز منفذ

٨الطاقة موصل،
٨على التعرف الطاقة، موصل
٢٥الصوت ميزات

١٠على التعرف داخلية، ميكروفونات

ن
٥١فيه المعيَّنة المرور آلمات, التشغيل نظام

هـ
١١هوائيات
١١السلكيان هوائيان

و
الذاآرة وحدة

٤٧إدراج
٤٧إزالة
٢٩للقراءة قابلة وسائط
٢٩عليها للكتابة قابلة وسائط
٢٩األقراص محرك وسائط
٢٤الوسائط في التحكم وسائل
)اإلسبات (Hibernation وضع

٢٩إنهاء
٢٩تشغيل بدء
على البطاریة مستوى أثناء تشغيله بدء یتم

٣٤النفاد وشك
٢٦فحص, الصوت وظائف
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