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الصحيح التشغيل١

هذا إقرأ آمبيوترك، من استفادة أقصى على للحصول. الترفيه من به تتمتع وما أعمالك لتحسين مصممة قویة أداة عن عبارة الكمبيوتر هذا
والتعرف بكمبيوترك بها القيام یمكنك التي المرحة األمور على والتعرف اإلعداد بعد الممارسات أفضل حول معلومات على للحصول الفصل
.HP موارد من المزید على الحصول مكان على

الممارسات أفضل
:وتسجيله الكمبيوتر جهاز إعداد بعد التالية الخطوات باتباع نوصي الذآي، استثمارك لحمایة

بشبكة االتصال في الواردة التفاصيل راجع. بالفعل بذلك قمت قد تكن لم إذا السلكية أو سلكية بشبكة الكمبيوتر بتوصيل قم●
.١٦ صفحة في

الترفيه بميزات االستمتاعو ٤ صفحة في بك الخاص الكمبيوتر جهاز على التعرف إلى انتقل. وبرامجه الكمبيوتر أجهزة على تعرف●
.معلومات على للحصول ٢١ صفحة في

.٦٦ صفحة في الفيروسات مكافحة برنامج استخدام في المزید معرفة یمكنك. بشرائه قم أو الفيروسات مكافحة برنامج حّدْث●

االحتياطي النسخ عمل انظر. لالستعادة محمول محرك أو استعادة أقراص إنشاء طریق عن احتياطًيا الثابت القرص محرك بنسخ قم●
.٧٢ صفحة في واالستعادة واالسترداد

١ الصحيح التشغيل   ١ الفصل



بها للقيام مريحة أمور
جهاز توصيل من أیضًا تتمكن أنك تعلم هل لكن. الكمبيوتر جهاز على YouTube من فيدیو مقطع مشاهدة من تتمكن أنك تعلم أنت●

عرض جهاز توصيل انظر المعلومات، من مزید على للحصول التليفزیون؟ على الفيدیو مقاطع ومشاهدة بتليفزیون بك الخاص الكمبيوتر
.٢٥ صفحة في HDMI تليفزیون أو

المباشر الرادیو تدفق توصيل من أیًضا تتمكن أنك تعلم هل لكن. الكمبيوتر جهاز على الموسيقى إلى االستماع من تتمكن أنك تعلم أنت●
.٢٢ صفحة في الصوت استخدام انظر العالم؟ أنحاء جميع من المباشرة الرادیو برامج أو الموسيقى إلى واالستماع الكمبيوتر بجهاز

الجهاز توصيل من أیًضا تتمكن أنك تعلم هل لكن. Microsoft تطبيقات باستخدام قوي تقدیمي عرض إنشاء من تتمكن أنك تعلم أنت●
.٢٤ صفحة في VGA مسالط أو عرض جهاز توصيل انظر مجموعة؟ مع أفكارك لمشارآة بمسالط

بها للقيام مریحة أمور ٢



HP موارد من المزيد
طریقة ومعلومات المنتج عن تفاصيل على وللحصول. الدليل هذا مكان وتحدید الكمبيوتر جهاز لتشغيل بالفعل اإلعداد إرشادات استخدمت لقد

.الجدول بهذا االستعانة یمكنك المزید، ذلك وغير باألشياء القيام

المحتوياتالمورد

.وميزاته الكمبيوتر جهاز إعداد حول عامة نظرة●اإلعداد إرشادات

Help and Support) ودعم تعليمات(

)ابدأ (Start حدد ،)ودعم تعليمات (Help and Support إلى للوصول
< Help and Support) من مزید على لالطالع). ودعم تعليمات

.http://www.hp.com/support إلى انتقل التفاصيل،

.المشكالت حل بخصوص وتلميحات بأشياء القيام طریقة معلومات من واسعة تشكيلة●

والراحة األمان دليل

Help and Support >) ابدأ (Start حدد الدليل، هذا إلى للوصول
 إلى انتقل أو ،)المستخدم أدلة (User Guides >) والدعم التعليمات(

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

.صحيح بشكل العمل محطة إعداد●

وتقلل الجسدیة راحتك من تزید التي العمل وعادات الجسم وضعية بخصوص توجيهات●
.العمل خالل إصابتك خطر من

.واإللكترونية الميكانيكية األمان معلومات●

العالم أنحاء جميع في الدعم

.www.hp.com/support إلى انتقل بلغتك، الدعم على للحصول

.HP لـ فني مع باالتصال المحادثة●

.اإللكتروني البرید طریق عن العمالء دعم●

.العالم أنحاء جميع في العمالء بدعم الخاصة الهواتف أرقام على العثور●

.HP خدمة مراآز أماآن تحدید●

وبيئية ووقائية تنظيمية إشعارات

Help and Support >) ابدأ (Start حدد الدليل، هذا إلى للوصول
).المستخدم أدلة (User Guides >) ودعم تعليمات(

.البطاریات من الصحيح التخلص عن معلومات فيها بما, هامة تنظيمية إشعارات●

*محدود ضمان

Help and Support >) ابدأ (Start حدد الضمان، إلى للوصول
 إلى انتقل أو ،)المستخدم أدلة (User Guides >) ودعم تعليمات(

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

.الكمبيوتر لهذا بالنسبة معينة ضمان معلومات●

في. العلبة في یتوفر DVD قرص/مضغوط قرص في أو/و آمبيوترك في المستخدم أدلة ضمن منتجك على المنطبق HP من المحدود الصریح الضمان على العثور یمكنك*
نسخة طلب یمكنك مطبوع، نحو على الضمان فيها یتوفر ال التي المناطق/للبلدان وبالنسبة. العلبة في HP من مطبوًعا محدوًدا ضماًنا HP توفر قد, المناطق/البلدان بعض

:إلى الكتابة أو http://www.hp.com/go/orderdocuments على مطبوعة

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●

.البرید وعنوان واالسم) التسلسلي الرقم ملصق على الموجودة (الضمان وفترة المنتج رقم إلى اإلشارة یرجى, الضمان وثيقة من مطبوعة نسخة طلبك عند

/http://www.hp.com/go على الرئيسية المنتج صفحة راجع, المنتج إلى بالنسبة المساعدة على للحصول. أعاله الواردة العناوین إلى HP منتج ترجْع ال:هام
contactHP.

٣ الصحيح التشغيل   ١ الفصل
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http://www.hp.com/support
http://www.hp.com/ergo
http://www.hp.com/ergo
http://www.hp.com/go/orderdocuments
http://www.hp.com/go/orderdocuments
http://www.hp.com/go/orderdocuments
http://www.hp.com/go/orderdocuments
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http://www.hp.com/go/contactHP


بك الخاص الكمبيوتر جهاز على التعرف٢

والبرامج األجهزة حول معلومات على العثور
).الكمبيوتر جهاز (Computer >) ابدأ (Start حدد▲

الحالة صلبة األقراص محرآات أو البصریة األقراص محرآات فيها بما بك الخاص الكمبيوتر جهاز على المثبتة األجهزة بكافة قائمة ستظهر
)SSD (ثانوي ثابت قرص محرك أو.

).البرامج آافة (All Programs >) ابدأ (Start حدد بك، الخاص الكمبيوتر جهاز في المضمنة البرامج لمعرفة

 األمامية الجهة

الوصفالمكّون

:التالية الرقمية البطاقات تنسيقات تدعم الرقمية الوسائط فتحة

●Secure Digital (SD) Memory Card

●Secure Digital Extended Capacity (SDxC) Memory Card

●Secure Digital High Capacity (SDHC) Memory Card

●Ultra High Speed MultiMediaCard) UHS/MMC(

والبرامج األجهزة حول معلومات على العثور ٤



 األيمن الجانب

الوصفالمكّون

.التشغيل قيد الكمبيوتر جهاز: أبيض● الطاقة ضوء)1(

والذي) السكون (Sleep وضع في الكمبيوتر جهاز یكون: وامض أبيض●
الطاقة بإیقاف ذلك خالل الكمبيوتر جهاز یقوم. الطاقة توفير أوضاع أحد یعد
.المطلوبة غير األخرى والمكونات الشاشة عن

Hibernation وضع في أو التشغيل عن متوقف الكمبيوتر جهاز: مطفأ●
موفر وضع عن عبارة) اإلسبات (Hibernation ووضع). اإلسبات(

.الطاقة من قدر أقل یستخدم للطاقة

Intel® Rapid ميزة تمكين یتم المختارة، الطرز بعض في:مالحظة
Start Technology ميزة تتيح. المصنع في Rapid Start

Technology الدخول بعد سریع بشكل نشاطه استئناف الكمبيوتر لجهاز
استخدام انظر المعلومات، من مزید على للحصول. النشاط عدم حالة في

.٣٨ صفحة في) اإلسبات (Hibernation أو) السكون (Sleep وضع

.الثابت القرص محرك إلى الوصول اآلن یتم: وامض أبيض● الثابت القرص محرك ضوء)2(

.مؤقًتا الثابت القرص محرك HP 3D DriveGuard وقف: آهرماني●

انظر ،HP 3D DriveGuard عن المعلومات من لمزید:مالحظة
.٥٦ صفحة في HP 3D DriveGuard استخدام

.محسًنا USB طاقة أداء ویقّدم اختياریة USB 3.0 أجهزة یوصلUSB 3.0 منفذ)3(

انظر ،USB منافذ من المختلفة األنواع حول تفاصيل على للحصول:مالحظة
.٤٧ صفحة في USB جهاز استخدام

.اختياریة USB أجهزة یوصل USB 2.0 منفذ)4(

انظر ،USB منافذ من المختلفة األنواع حول تفاصيل على للحصول:مالحظة
.٤٧ صفحة في USB جهاز استخدام

).فقط مختارة طرز (إليها ویكتب البصریة األقراص من یقرأ البصریة األقراص محرك )5(

.البصریة األقراص محرك إلى الوصول اآلن یتم: أخضر● البصریة األقراص محرك ضوء )6(

.خامل البصریة األقراص محرك: مطفأ●

.البصري القرص ُیخرج البصریة األقراص بمحرك الخاص اإلخراج زر )7(

.البطاریة شحن تم قد وأنه المتناوب التيار محول اتصال إلى یشير: أبيض● المتناوب التيار محول ضوء )8(

.شحنها یتم البطاریة وأن المتناوب التيار محول اتصال إلى یشير: آهرماني●

.المستمر التيار طاقة حالًيا یستخدم الكمبيوتر جهاز أن إلى یشير: مطفأ●

٥ بك الخاص الكمبيوتر جهاز على التعرف   ٢ الفصل



الوصفالمكّون

.المتناوب التيار محول یوصل الطاقة موصل)9(

.الكمبيوتر بجهاز اختياري حمایة آبل توصيل تتيح الحمایة آبل فتحة)10(

التعامل إساءة یمنع ال ولكنه رادع، آحل ليعمل الحمایة آبل تصميم تم:مالحظة
.سرقته أو الكمبيوتر جهاز مع

األیمن الجانب ٦



األيسر الجانب

الوصفالمكّون

.الداخلية المكونات لتبرید الهواء مرور تتيحالتهویة فتحة )1(

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

.المسالط أو خارجًيا VGA عرض جهاز یوصلخارجي عرض جهاز منفذ)2(

فائق تلفزیون مثل اختياري، صوت جهاز أو فيدیو بجهاز الكمبيوتر جهاز یوصلHDMI منفذ)3(
.متوافق صوتي أو رقمي جهاز أي أو الدقة،

.الشبكة آبل یوصل)شبكة (RJ-45 مأخذ)4(

.محسًنا USB طاقة أداء ویقّدم اختياري USB 3.0 جهاز یوصلUSB 3.0 منفذا)5(

انظر ،USB منافذ من المختلفة األنواع حول تفاصيل على للحصول:مالحظة
.٤٧ صفحة في USB جهاز استخدام

بالميكرفون أو واسع نطاق ذي ستریو ميكرفون أو الرأس سماعة بميكرفون یتصل) ميكروفون (داخل صوت مأخذ)6(
.الكمبيوتر بجهاز الخاص االختياري القناة أحادي

سماعات أو رأس، سماعات أو بالطاقة، مزودة اختياریة ستریو سماعات یوصل)الرأس سماعة (خارج صوت مأخذ)7(
.التلفزیون صوت آبل أو بميكروفون، مزودة رأس سماعات أو لألذن،

الصوت مستوى اضبط الشخصية، لإلصابة التعرض خطر من للتقليل!تحذير
المزودة الرأس سماعات أو األذن، سماعات أو الرأس، سماعات استخدامك قبل

إشعارات انظر األمان، حول المعلومات من المزید على للحصول. بميكروفون
.وبيئية ووقائية تنظيمية

الصوت مكبرات تعطيل یتم الرأس سماعة بمأخذ جهاز توصيل عند:مالحظة
.الكمبيوتر بجهاز الخاصة

٧ بك الخاص الكمبيوتر جهاز على التعرف   ٢ الفصل



الخلفية الجهة

الوصفالمكّون

.الداخلية المكونات لتبرید الهواء مرور تتيحالتهویة فتحة

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

الخلفية الجهة ٨



الشاشة

الوصفالمكّون

شبكات (السلكية محلية بشبكات لالتصال ویستقبالنها الالسلكية اإلشارات یرسالن*WLAN هوائيا)1(
WLAN.(

.الصوت یسجالنداخليان ميكروفونان)2(

عبر والمحادثة الفيدیو مؤتمرات بإجراء وتسمح الثابتة الصور وتلتقط الفيدیو تسجلHP TrueVision الدقة فائقة ویب آاميرا)3(
.الفيدیو تدفق طریق عن اإلنترنت

 >) البرامج آافة (All Programs >) ابدأ (Start اختر, الویب آاميرا الستخدام
Communication and Chat) والمحادثة االتصاالت (< CyberLink

YouCam.

.االستخدام قيد الویب آاميرا: مضاءالویب آاميرا ضوء)4(

.الصوت یصدرانالصوت مكبرا)5(

راجع الالسلكية، لألجهزة التنظيمية باإلشعارات یتعلق وفيما. العوائق من خالًيا الهوائيين بمحيط احتفظ مثالي، إرسال على للحصول. الكمبيوتر خارج من مرئيين الهوائيان ليس*
).ودعم تعليمات (Help and Support في اإلشعارات هذه توجد. منطقتك أو بلدك على ینطبق الذي وبيئية ووقائية تنظيمية إشعارات قسم

٩ بك الخاص الكمبيوتر جهاز على التعرف   ٢ الفصل



العلوية الجهة
اللمس لوحة

الوصفالمكّون

.تشغيلها ویوقف اللمس لوحة ُیشغلاللمس لوحة التشغيل إیقاف/التشغيل زر )1(

.التشغيل موقف اللمس لوحة: مضاء● اللمس لوحة ضوء )2(

.التشغيل قيد اللمس لوحة: مطفأ●

أو الشاشة على الموجودة العناصر وتحدد الشاشة على المعروض المؤشر تحرك اللمس لوحة ناحية )3(
.ُتنشطها

.خارجي ماوس في الموجود األیسر آالزر یعمل األیسر اللمس لوحة زر )4(

.خارجي ماوس في الموجود األیمن آالزر یعملاألیمن اللمس لوحة زر )5(

العلویة الجهة ١٠



أضواء

الوصفالمكّون

.التشغيل قيد الكمبيوتر جهاز: أبيض●الطاقة ضوء)1(

یعد والذي) السكون (Sleep وضع في الكمبيوتر جهاز یكون: وامض أبيض●
عن الطاقة بإیقاف ذلك خالل الكمبيوتر جهاز یقوم. الطاقة توفير أوضاع أحد

.المطلوبة غير األخرى والمكونات الشاشة

Hibernation وضع في أو التشغيل عن متوقف الكمبيوتر جهاز: مطفأ●
للطاقة موفر وضع عن عبارة) اإلسبات (Hibernation ووضع). اإلسبات(

.الطاقة من قدر أقل یستخدم

Intel® Rapid ميزة تمكين یتم المختارة، الطرز بعض في:مالحظة
Start Technology ميزة تتيح. المصنع في Rapid Start

Technology في الدخول بعد سریع بشكل نشاطه استئناف الكمبيوتر لجهاز
وضع استخدام انظر المعلومات، من مزید على للحصول. النشاط عدم حالة

Sleep) السكون (أو Hibernation) ٣٨ صفحة في) اإلسبات.

.التشغيل عن متوقف الكمبيوتر جهاز صوت: آهرماني●الصوت آتم ضوء)2(

.الكمبيوتر صوت تشغيل تم: مطفأ●

المحلية االتصال شبكة جهاز مثل مدمج، السلكي جهاز تشغيل تم: أبيض●الالسلكية ضوء)3(
)WLAN (جهاز أو/و الالسلكية Bluetooth®.

.التشغيل عن متوقفة الالسلكية األجهزة آافة: آهرماني●

استهاللية أحرف إلى األحرف جميع یحول الذي Caps lock مفتاح یوجد: مضاءcaps lock ضوء )4(
.التشغيل قيد

.اإلصبع بصمة قراءة تمت: أبيض● اإلصبع بصمة قارئ ضوء )5(

.اإلصبع بصمة قراءة تتم لم: آهرماني●

١١ بك الخاص الكمبيوتر جهاز على التعرف   ٢ الفصل



اإلصبع بصمة قارئ الصوت، مكبرات األزرار،

الوصفالمكّون

.لتشغيله الزر على اضغط التشغيل، عن متوقًفا الكمبيوتر جهاز یكون عندما●الطاقة زر)1(

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

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

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

یتم لم التي المعلومات فقدان الطاقة زر على باستمرار الضغط عن سينتج:تنبيه
.حفظها

في التشغيل إیقاف إجراءات استخدام وتعذر االستجابة عن الكمبيوتر جهاز توقف إذا
Microsoft® Windows®، على ثواٍن 5 لمدة باستمرار الطاقة زر على فاضغط

.الكمبيوتر جهاز تشغيل إلیقاف األقل

Control Panel >) ابدأ (Start حدد الطاقة، إعدادات حول المزید لمعرفة
Power >) واألمان النظام (System and Security >) التحكم لوحة(

Options) ٣٧ صفحة في الطاقة إدارة انظر أو) الطاقة خيارات.

.الصوت یصدرانالصوت مكبرا )2(

الدخول تسجيل من بدًال اإلصبع بصمة بواسطة Windows إلى الدخول تسجيل یتيحاألصابع بصمات قراءة جهاز )3(
.المرور بكلمة

العلویة الجهة ١٢



المفاتيح

الوصفالمكّون

.fn المفتاح مع ضغطه عند النظام معلومات یعرضesc مفتاح )1(

 المفتاح أو esc المفتاح مع ضغطه عند وذلك االستخدام الكثيرة النظام وظائف ینفذfn مفتاح )2(
b.

.Windows بـ الخاصة) ابدأ (Start قائمة یعرضWindows شعار مفتاح)3(

.fn مفتاح مع ضغطه عند Beats Audio وتعطيل تمكين إلى یؤديb مفتاح )4(

مع مضبوًطا عميًقا جهيًرا صوًتا توفر للصوت محسنة ميزة Beats Audio یعد
.افتراضي بشكل Beats Audio تمكين ویتم. الصوت وضوح على الحفاظ

الصوت إعدادات آل عرض لك تتيح التي, Beats Audio في التحكم لوحة یفتح
عميًقا جهيًرا صوًتا توفر للصوت محسنة ميزة Beats Audio یعد. فيها والتحكم
.الصوت وضوح على الحفاظ مع مضبوًطا

Start بتحدیدك Beats Audio في التحكم لوحة فتح یمكنك آما:مالحظة
Hardware and Sound >) التحكم لوحة (Control Panel >) ابدأ(
في التحكم لوحة (Beats Audio Control Panel >) والصوت األجهزة(

Beats Audio.(

.االستخدام الكثيرة النظام وظائف تنفذالعمليات مفاتيح )5(

.المؤشر تحت الموجودة للعناصر مختصرة قائمة یعرضWindows تطبيقات مفتاح)6(

بين للتبدیل المفتاح على اضغط. المدمجة الرقمية المفاتيح لوحة وظيفة في یتحكمnum lock مفتاح )7(
)بالمصنع تحدیدها یتم التي (الخارجية المفاتيح للوحة التقليدیة الرقمية الوظيفة
).المفاتيح على االتجاهات أسهم بواسطة إليها اإلشارة تتم التي (التنقل ووظيفة

تشغيل إیقاف وقت النشطة الرقمية المفاتيح لوحة وظيفة استعادة تتم:مالحظة
.أخرى مرة الكمبيوتر جهاز تشغيل عند الكمبيوتر جهاز

هذه بين للتبدیل. خارجية رقمية مفاتيح آلوحة لتعمل المصنع ِقبل من ضبطها تمالمضمنة الرقمية المفاتيح لوحة )8(
على االتجاهات أسهم بواسطة إليها اإلشارة تتم (التنقل وظيفة وبين الرقمية الوظيفة
.num lock المفتاح على اضغط ،)المفاتيح

١٣ بك الخاص الكمبيوتر جهاز على التعرف   ٢ الفصل



 السفلية الجهة

الوصفالمكّون

.العظيم الجهير الصوت یوفرمدمج صوت مضخم )1(

البطاریة تحويالبطاریة حجرة )2(

.البطاریة حجرة من البطاریة یحرر ثم الصيانة باب یحررالبطاریة تحریر مغالق)3(

.الداخلية المكونات لتبرید الهواء مرور تتيح)3 (التهویة فتحات )4(

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

وحدة وحجرة السلكية وحجرة الثابت القرص محرك حجرة)5(
 الذاآرة

وحجرة الثابت القرص محرك حجرة إلى الوصول إمكانية الصيانة باب یوفر
.الذاآرة وحدة وحجرة الالسلكية

مرخصة بأخرى فقط الالسلكية الوحدة استبدل النظام، استجابة عدم لتجنب:تنبيه
الالسلكية األجهزة تنظم التي الحكومية الوآالة قبل من الكمبيوتر جهاز في لالستخدام

الوحدة فأزل تحذیر، رسالة ظهرت ثم الوحدة استبدلت إذا. منطقتك أو بلدك في
Help and خالل من العمالء بدعم اتصل ثم الكمبيوتر، وظائف السترداد

Support) ودعم تعليمات.(

السفلية الجهة ١٤



ملصقات
حول السفر أثناء الكمبيوتر اصطحاب عند أو النظام مشكالت حل عند إليها تحتاج قد معلومات الكمبيوتر جهاز على المثبتة الملصقات توفر
.إليها الوصول یسهل أماآن في الملصقات توجد. العالم

:فيها بما هامة معلومات یوفر—التسلسلي الرقم ملصق●

 المكّون

المنتج اسم)1(

التسلسلي الرقم)2(

للمنتج القطعة أو الجزء رقم)3(

الضمان فترة)4(

الطراز وصف)5(

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

أو التشغيل نظام لتحدیث المنتج مفتاح إلى تحتاج قد. Windows بـ الخاص المنتج مفتاح تتضمن—®Microsoft من األصالة شهادة●
.الكمبيوتر أسفل Microsoft من األصالة شهادة تقع. به تتعلق مشكالت حل

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

قبل من المطلوبة االعتمادات وعالمات االختياریة الالسلكية األجهزة حول معلومات یوفر—الالسلكية األجهزة شهادة ملصقات أو ملصق●
فيتم أآثر، أو واحًدا السلكًيا جهاًزا یتضمن لدیك الكمبيوتر طراز آان إذا. فيها األجهزة استخدام على وافقت التي المناطق أو البلدان بعض
شهادات ملصقات تثبيت تم. العالم حول السفر عند المعلومات هذه إلى تحتاج قد. الكمبيوتر مع أآثر أو واحد شهادة ملصق تضمين
.البطاریة حجرة داخل الالسلكية األجهزة

١٥ بك الخاص الكمبيوتر جهاز على التعرف   ٢ الفصل



بشبكة االتصال٣

معلومات إلى والوصول العالم استكشاف یمكنك منزلك، في وأنت حتى لكن. ذهبت أینما واستخدامه بك الخاص الكمبيوتر جهاز اصطحاب یمكنك
.العالم بذلك االتصال على الفصل هذا وسيساعدك. بشبكة السلكي أو سلكي واتصال الكمبيوتر جهاز باستخدام الویب مواقع من المالیين من

السلكية بشبكة االتصال
من أآثر أو بجهاز مجهًزا بك الخاص الكمبيوتر جهاز یكون قد. األسالك من بدًال الرادیو موجات عبر البيانات بنقل الالسلكية التقنية تقوم

:التالية الالسلكية األجهزة

شبكات أو Wi-Fi بشبكات إليها ُیشار عادًة (السلكية محلية بشبكات الكمبيوتر لتوصيل)—WLAN (الالسلكية المحلية الشبكة جهاز●
LAN شبكات أو الالسلكية WLAN والفنادق والمقاهي والمطاعم المطارات مثل العامة واألماآن ومنزلك الشرآات مكاتب في) الالسلكية

وصول نقطة أو السلكي بمحول لدیك الموجود الكمبيوتر جهاز في المحمول الالسلكي الجهاز یتصل ،WLAN شبكة في. والجامعات
.السلكية

الكمبيوتر أجهزة مثل أخرى Bluetooth تكنولوجيا تدعم بأجهزة لالتصال) PAN (خصوصية شبكة ینشئ—Bluetooth جهاز●
ویجب أخرى، بأجهزة مباشرًة جهاز آل یتصل ،PAN شبكة في. والكاميرات الصوت ومكبرات الرأس وسماعات والطابعات والهواتف

.البعض بعضها من) تقریًبا قدًما 33 (أمتار ١٠ حيز داخل عادة—نسبًيا البعض بعضها من بالقرب األجهزة تكون أن

Help and في الواردة الویب مواقع وارتباطات المعلومات انظر الالسلكية، التقنية حول المعلومات من مزید على للحصول
Support) ودعم تعليمات.(

بالالسلكية الخاصة التحكم عناصر استخدام
:الميزات هذه باستخدام بك الخاص الكمبيوتر جهاز في الموجودة الالسلكية باألجهزة التحكم یمكنك

)الالسلكية بزر الفصل هذا في إليه والمشار (الالسلكية مفتاح أو الالسلكية تبدیل مفتاح أو الالسلكية زر●

)فقط مختارة طرز (HP Connection Manager برنامج●

التشغيل بنظام الخاصة التحكم عناصر●

الالسلكية زر استخدام
األجهزة آل تمكين تم. الطراز حسب لالسلكية، ضوئين أو وضوء أآثر أو واحد السلكي وجهاز الالسلكية زر على الكمبيوتر جهاز یحتوي

.الكمبيوتر تشغيل عند) أبيض (الالسلكية ضوء تشغيل یتم بحيث المصنع، في بك الخاص الكمبيوتر على الموجودة الالسلكية

فعلى أبيض، الالسلكية ضوء آان إذا. الفردیة األجهزة حالة وليس لدیك الالسلكية باألجهزة الخاصة الطاقة حالة إجمالي إلى الالسلكية ضوء یشير
.الالسلكية األجهزة آافة تشغيل إیقاف تم أنه ذلك معنى آان تشغيل، إیقاف الالسلكية ضوء آان إذا. التشغيل قيد واحد السلكي جهاز یوجد األقل

.الالسلكية األجهزة آافة تشغيل إیقاف عند آهرماني الالسلكية ضوء یضيء الطرز، بعض في:مالحظة

في تشغيلها إیقاف أو الالسلكية األجهزة لتشغيل الالسلكية زر استخدام یمكنك المصنعة، الشرآة لدى الالسلكية األجهزة تمكين یتم أنه إلى ونظرًا
).فقط مختارة طرز (HP Connection Manager بواسطة فردیة السلكية أجهزة في التحكم یمكن. الوقت نفس

السلكية بشبكة االتصال ١٦



)فقط مختارة طرز (HP Connection Manager استخدام
لك یسمح. واستالمها) نصية (SMS رسائل إلرسال وواجهة الالسلكية أجهزتك إلدارة مرآزًیا موقًعا HP Connection Manager یقّدم

HP Connection Manager التالية األجهزة بإدارة:

WLAN/(Wi-Fi (الالسلكية المحلية االتصال شبكة جهاز●

●Bluetooth

)SIM (المشترك هویة وحدة عن وتفاصيل الطاقة وحالة االتصال حالة بخصوص وإعالمات معلومات HP Connection Manager یقّدم
.المهام شریط یمين أقصى اإلعالم، ناحية في واإلعالمات الحالة معلومات تتوفر). النصية (SMS ورسائل

HP Help and Support >) البرامج آافة (All Programs >) ابدأ (Start حدد ،HP Connection Manager لفتح
.HP (< HP Connection Manager من ودعم تعليمات(

.HP Connection Manager ببرنامج الخاصة التعليمات راجع ،HP Connection Manager استخدام عن التفاصيل من لمزید

التشغيل بنظام التحكم عناصر استخدام
الالسلكية الشبكات وإدارة بشبكة واالتصال شبكة أو اتصال بإعداد) والمشارآة الشبكة مرآز (Network and Sharing Center لك یسمح

.وإصالحها الشبكة مشاآل وتشخيص

Network and Internet >) التحكم لوحة (Control Panel >) ابدأ (Start حدد التشغيل، بنظام الخاصة التحكم عناصر الستخدام
).والمشارآة الشبكة مرآز (Network and Sharing Center >) واإلنترنت الشبكة(

).ودعم تعليمات (Help and Support >) ابدأ (Start حدد المعلومات، من لمزید

WLAN استخدام
بينها الربط یتم أخرى وملحقات آمبيوتر أجهزة من تتكون ،)WLAN (السلكية محلية شبكة إلى الوصول یمكنك ،WLAN جهاز باستخدام
.السلكية وصول نقطة أو السلكي موجه بواسطة

.متبادل بشكل السلكية وصول نقطةو الالسلكي المحول المصطلحين استخدام یتم ما عادًة:مالحظة

یمكنها السلكية وصول نقاط العامة، أو بشرآة الخاصة WLAN شبكة مثل الواسع، النطاق ذات WLAN الشبكة تستخدم مطابق وبشكل●
.الحيویة الشبكة وظائف بين الفصل یمكنها آما والملحقات الكمبيوتر أجهزة من آبير عدد خدمة

الالسلكية الكمبيوتر أجهزة من للعدید یسمح السلكي، موجه صغير بمكتب أو بمنزل الخاصة WLAN الشبكة تستخدم مطابق بشكل●
.البرامج أو األجهزة من إضافية أجزاء إلى الحاجة دون وبالملفات وبالطابعة بإنترنت االتصال في بالمشارآة والسلكية

موفر خالل من المتوفرة (WLANبـ الخاصة األساسية بالبنية التوصيل عليك یجب بك، الخاص الكمبيوتر بجهاز WLANجهاز الستخدام
).الشرآة اتصال شبكة أو الخدمة

اإلنترنت خدمات موفر استخدام
خدمات بموفر اتصل). ISP (اإلنترنت خدمات موفري أحد مع حساب إنشاء عليك یجب منزلك، في اإلنترنت إلى الوصول بإعداد تقوم عندما
الكمبيوتر جهاز لتوصيل الشبكة سلك وترآيب المودم إعداد على اإلنترنت خدمات موفر یساعدك. اإلنترنت خدمة لشراء) ISP (محلي إنترنت

.اإلنترنت خدمة اختبار وفي بالمودم الالسلكي

واحتفظ المعلومات هذه سّجل. اإلنترنت إلى للوصول الستخدامهما المرور وآلمة المستخدم معّرف اإلنترنت خدمات موفر سيمنحك:مالحظة
.آمن مكان في بها

١٧ بشبكة االتصال   ٣ الفصل



WLAN إعداد
:التالية األجهزة إلى تحتاج باإلنترنت، واالتصال WLAN إلعداد

.اإلنترنت خدمات موفر من شراؤها یتم السرعة عالية إنترنت وخدمة )1() آبل أو DSL إما (النطاق واسع مودم●

)حدة على شراؤه یتم ()2( السلكي موجه●

)3( السلكي آمبيوتر جهاز●

.بك الخاص المودم نوع عن اإلنترنت خدمات موفر اسأل. السلكًيا موجًها المودمات بعض یتضمن:مالحظة

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

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

موفر بواسطة أو بك الخاص للموجه المصنعة الشرآة بواسطة المقدمة المعلومات انظر ،WLAN شبكة إعداد بخصوص تعليمات على للحصول
.بك الخاص اإلنترنت خدمات

السلكي موجه تكوين
موفر بواسطة أو بك الخاص للموجه المصنعة الشرآة بواسطة المقدمة المعلومات راجع ،WLAN شبكة إعداد في المساعدة على للحصول
.بك الخاص اإلنترنت خدمة

الكمبيوتر جهاز اتصال بعد. بالموجه المزود الشبكة سلك خالل من مبدئًيا بالموجه الجدید الالسلكي الكمبيوتر جهاز بتوصيل یوصى:مالحظة
.الالسلكية شبكتك عبر اإلنترنت إلى الوصول ثم الكبل فصل یمكنك بنجاح، باإلنترنت

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

جهاز حمایة حيال قلًقا آنت إذا. حمایة أیة توفر ال قد والمطارات المقاهي مثل ،)فعالة نقاط (عامة أماآن في WLAN شبكات. به المسموح
.لإلنترنت األساسي والتصفح السري غير اإللكتروني بالبرید الشبكة أنشطة فحدد الفعالة، النقطة في الكمبيوتر

لحمایة التالية اإلجراءات اتبع. المحمية غير اإلشارات التقاط من أخرى WLAN أجهزة فتتمكن الشبكة خارج الالسلكية الرادیو إشارات تمر
:WLAN شبكة

.الحمایة جدار استخدم●

الحمایة جدران تتوفر. مریبة عناصر أي ویتجاهل شبكتك إلى المرسلة البيانات على الحصول وطلبات البيانات من الحمایة جدار یتحقق
.النوعين من توليفة الشبكات بعض تستخدم. واألجهزة البرامج بشكل

.الالسلكي التشفير استخدم●

Help راجع المعلومات، من لمزید. تشفيرها وفك الشبكة عبر إرسالها یتم التي البيانات لتشفير حمایة إعدادات الالسلكي التشفير یستخدم
and Support) ودعم تعليمات.(

السلكية بشبكة االتصال ١٨



WLAN بـ االتصال
:الخطوات هذه اتبع ،WLAN بـ لالتصال

زر فاضغط منطفًئا، الالسلكية ضوء آان إذا. الالسلكية ضوء تشغيل یتم الجهاز، تشغيل حالة في. WLAN جهاز تشغيل من تأآد.١
.الالسلكية

.الالسلكية األجهزة آافة تشغيل إیقاف عند الكهرماني باللون الالسلكية ضوء یضيء الطرز، بعض في:مالحظة

.المهام شریط یمين أقصى اإلعالم، ناحية في الموجود الشبكة حالة رمز فوق انقر.٢

.القائمة من بك الخاص WLAN الـ حدد.٣

).اتصال (Connect فوق انقر.٤

.االتصال إلتمام) موافق (OK فوق انقر ثم, الرمز اآتب. الحمایة رمز بإدخال مطالبتك فتتم ،WLAN شبكة في الحمایة تمكين تم إذا

.الالسلكية الوصول نقطة أو الموجه نطاق خارج وجودك إلى ذلك یشير فقد ،WLAN شبكات من شبكة أیة سرد یتم لم إذا:مالحظة

Open Network and فوق بالنقر فقم بها، االتصال ترید التي WLAN شبكة مشاهدة على قادر غير آنت إذا:مالحظة
Sharing Center) والمشارآة الشبكة مرآز فتح(، فوق انقر ثم Set up a new connection or network) إعداد

جدید اتصال إنشاء أو بها االتصال ثم یدوًیا شبكة عن البحث من یمكنك مما, بالخيارات قائمة عرض یتم). جدیدة شبكة أو جدید اتصال
.بالشبكة

.وحالته االتصال اسم من للتحقق المهام شریط یمين أقصى اإلعالم ناحية في الشبكة حالة رمز فوق الماوس مؤشر ضع, االتصال إنشاء بعد

للمحوِّل، المصنعة والشرآة ،WLAN شبكة تنفيذ على) الالسلكية اإلشارات إليه تصل الذي البعد مدى (الوظيفي النطاق یعتمد:مالحظة
.واألرضيات الحوائط مثل الهيكلية الحواجز أو األخرى اإللكترونية األجهزة من والتداخل

)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

))الرقمي الشخصي المساعد (PDAو المحمول الكمبيوتر المكتبي، الكمبيوتر (الكمبيوتر أجهزة●

)ذآية هواتف السلكية، هواتف خليویة، هواتف (الهواتف●

)الكاميرا الطابعة، (التصویر أجهزة●

)الصوت مكبرات الرأس، سماعة (الصوت أجهزة●

الماوس●

للحصول. Bluetooth ألجهزة) PAN (خصوصية شبكة بإعداد لك تسمح والتي" نظير إلى نظير "بطریقة االتصال Bluetooth أجهزة تتيح
.Bluetooth برنامج تعليمات راجع واستخدامها، Bluetooth أجهزة تكوین عن معلومات على

١٩ بشبكة االتصال   ٣ الفصل



)LAN (محلية بشبكة التوصيل
آنت إذا أو ،)السلكي بشكل االتصال من بدًال (بمنزلك بموجه مباشرًة الكمبيوتر جهاز توصيل ترید آنت إذا المحلية بالشبكة االتصال استخدم
.مكتبك في بالفعل موجودة بشبكة االتصال ترید

.سنون 8 من RJ-45 شبكة آبل) LAN (محلية بشبكة االتصال یتطلب

:الخطوات هذه اتبع الشبكة، آبل لتوصيل

.الكمبيوتر جهاز على الموجود )1( الشبكة بمأخذ الشبكة آبل بتوصيل قم.١

.بموجه أو )2( بالحائط الموجود الشبكة بمأخذ الشبكة آبل من اآلخر الطرف بتوصيل قم.٢

فقم والرادیو، التليفزیون استقبال مع التداخل منع على تعمل التي )3( الضجيج آبت دائرة على الشبكة آبل احتواء حالة في:مالحظة
.الكمبيوتر جهاز ناحية بالكبل الخاصة الدائرة طرف بتوجيه

)LAN (محلية بشبكة التوصيل ٢٠



الترفيه بميزات االستمتاع٤

واالستمتاع الموسيقى وإدارة الویب آاميرا عبر اجتماعية أنشطة في مشارآتك أجل من الترفيهية بالوسائل لالتصال آلوحة HP آمبيوتر استخدم
مكبرات مثل خارجية أجهزة بتوصيل قم أقوى، بأداء یتمتع ترفيه مرآز بك الخاص الكمبيوتر جهاز لجعل أو. ومشاهدتها األفالم وتنزیل بها

.الدقة فائقة أجهزة مختارة طرز وفي وتليفزیون ومسالط عرض وجهاز الرأس وسماعات الصوت

.بك الخاص الكمبيوتر جهاز بها یتمتع التي الترفيه ميزات بعض یلي وفيما

المتعددة الوسائط ميزات

الوصفالمكّون

.الصوت یسجالنداخليان ميكروفونان )1(

الفيدیو مؤتمرات بإجراء لك وتسمح الثابتة الصور وتلتقط الفيدیو تسجلHP TrueVision الدقة فائقة ویب آاميرا )2(
.الفيدیو تدفق طریق عن اإلنترنت عبر والمحادثة

آافة (All Programs >) ابدأ (Start حدد, الویب آاميرا الستخدام
االتصاالت (Communication and Chat >) البرامج

.CyberLink YouCam >) والمحادثة

٢١ الترفيه بميزات االستمتاع   ٤ الفصل



الوصفالمكّون

.االستخدام قيد الویب آاميرا: مضاءالویب آاميرا ضوء )3(

.الصوت تصدر)4 (الصوت مكبرات )4(

).فقط مختارة طرز (إليها ویكتب البصریة األقراص من یقرأالبصریة األقراص محرك )5(

.اختياریة USB أجهزة یوصالنUSB 2.0 منفذا)6(

،USB منافذ من المختلفة األنواع حول تفاصيل على للحصول:مالحظة
.٤٧ صفحة في USB جهاز استخدام انظر

.محّسن USB طاقة أداء ویقّدم اختياریة USB 3.0 أجهزة یوصلUSB 3.0 منفذ)7(

،USB منافذ من المختلفة األنواع حول تفاصيل على للحصول:مالحظة
.٤٧ صفحة في USB جهاز استخدام انظر

.العظيم الجهير الصوت یوفر مدمج صوت مضخم )8(

بالطاقة مزودة اختياریة ستریو صوت بمكبرات توصيله عند صوًتا یصدر)الرأس سماعة (خارج صوت مأخذ)9(
أو بميكرفون مزودة رأس سماعات أو لألذن سماعات أو رأس سماعات أو

.التلفزیون صوت وصلة

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

أو واسع بنطاق ستریو ميكرفون أو الرأس سماعة بميكرفون یتصل) ميكروفون (داخل صوت مأخذ)10(
.الكمبيوتر بجهاز الخاص االختياري القناة أحادي بميكرفون

مثل اختياري، صوت جهاز أو فيدیو بجهاز الكمبيوتر جهاز یوصل HDMI منفذ)11(
جهاز أو متوافق، صوتي أو رقمي مكون أي أو الدقة، فائق تلفزیون
HDMI السرعة عالي.

.المسالط أو خارجًيا VGA عرض جهاز یوصلخارجي عرض جهاز منفذ)12(

 الويب آاميرا استخدام
االجتماعية الشبكات عبر التواصل في تستخدم قوي أداء ذات أداة تعتبر والتي, مضمنة ویب آاميرا على بك الخاص الكمبيوتر جهاز یحتوي
یمكنك الویب، آاميرا باستخدامك. العالم من اآلخر الجانب في والموجودین منك القریبين وزمالئك بأصدقائك قرب عن باالتصال لك تسمح وهي
.الثابتة الصور والتقاط ومشارآتها الفيدیو مقاطع والتقاط الفوریة المراسلة برامج طریق عن الفيدیو تدفق

االتصاالت (Communication and Chat >) البرامج آافة (All Programs >) ابدأ (Start حدد الویب، آاميرا استخدام لبدء
.CyberLink YouCam >) والمحادثة

).ودعم تعليمات (Help and Support >) ابدأ (Start حدد الویب، آاميرا استخدام حول تفاصيل على للحصول

الصوت استخدام
من الصوتي المحتوى تدفق أو إليها واالستماع الموسيقى تنزیل أو المضغوطة الموسيقى أقراص تشغيل یمكنك بك، الخاص HP آمبيوتر على
المحتوى إلى باالستماع االستمتاع ولتعزیز. متعددة وسائط إلنشاء الفيدیو مع الصوت مزج أو الصوت تسجيل أو) الرادیو ذلك في بما (الویب

.الرأس سماعات أو الصوت مكبرات مثل خارجية صوتية أجهزة توصيل یمكنك الصوتي،

الویب آاميرا استخدام ٢٢



الصوت مكبرات توصيل
أو الكمبيوتر بجهاز الموجود) الخارج الصوت مأخذ أو (USB بمنافذ توصيها طریق عن الكمبيوتر بجهاز سلكية صوت مكبرات توصيل یمكنك
.اإلرساء بمحطة

بجهاز الدقة فائقة صوت مكبرات لتوصيل. للجهاز المصنعة الجهة إرشادات اتبع بك، الخاص الكمبيوتر بجهاز الصوت مكبرات لتوصيل
مستوى ضبط من تأآد الصوتية، األجهزة توصيل قبل. ٢٦ صفحة في) HDMI تليفزیون مع (الصوت إعدادات تكوین انظر الكمبيوتر،
.الصوت

الرأس سماعات توصيل
.الكمبيوتر بجهاز الموجود الرأس سماعات بمأخذ سلكية رأس سماعات توصيل یمكنك

.الكمبيوتر لجهاز المصنعة الجهة إرشادات اتبع الكمبيوتر، بجهاز سلكية صوت مكبرات أو رأس سماعات لتوصيل

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

ميكروفون توصيل
مباشرًة بالميكروفون تكلم, التسجيل وقت نتائج ألفضل. الكمبيوتر بجهاز الموجود الميكروفون بمأخذ ميكروفون بتوصيل قم الصوت، لتسجيل
.الخلفية أألصوات من خالية بيئة في الصوت وسجل

 Beats Audio استخدام
.الصوت وضوح على الحفاظ مع مضبوًطا عميًقا جهيًرا صوًتا توفر للصوت محسنة ميزة Beats Audio یعد

Beats Audio في التحكم لوحة إلى الوصول
.یدوًیا فيها والتحكم الجهير والصوت الصوت إعدادات عرض Beats Audio في التحكم لوحة لك تتيح

األجهزة (Hardware and Sound >) التحكم لوحة (Control Panel >) ابدأ (Start حدد ،Beats Audio في التحكم لوحة لفتح
).Beats Audio في التحكم لوحة (Beats Audio Control Panel >) والصوت

Beats Audio وتعطيل تمكين
.b مفتاح مع fn المفتاح على اضغط تعطيله، أو Beats Audio لتميكن▲

).fn+b (السریع Beats Audio مفتاح ضغطك عند, الشاشة على الظاهرة Beats Audio رموز معاني التالي الجدول یشرح

التعريفالرمز

Beats Audio ممّكن.

Beats Audio معّطل.
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الصوت فحص
:الخطوات هذه اتبع الكمبيوتر، جهاز في صوت وظائف لفحص

Sound >) والصوت األجهزة (Hardware and Sound >) التحكم لوحة (Control Panel >) ابدأ (Start حدد.١
).الصوت(

أحداث (Program Events أسفل). األصوات (Sounds التبویب عالمة فوق انقر ،)الصوت (Sound اإلطار یفتح عندما.٢
).اختبار (Test زر قوق وانقر, اإلنذار أو آالصفير, صوت حادث أي حدد), البرامج

.المتصلة الرأس سماعات أو الصوت مكبرات من صوًتا تسمع أن المتوقع من

:الخطوات هذه اتبع الكمبيوتر، جهاز في التسجيل وظائف لفحص

مسجل (Sound Recorder >) الملحقة البرامج (Accessories >) البرامج آافة (All Programs >) ابدأ (Start حدد.١
).الصوت

.المكتب سطح في الملف احفظ. بالميكروفون فتكلم) التسجيل بدء (Start Recording فوق انقر.٢

.التسجيل بتشغيل وقم متعددة وسائط برنامج افتح.٣

Hardware and Sound >) التحكم لوحة (Control Panel >) ابدأ (Start حدد, الكمبيوتر في الصوت إعدادات تغيير أو لتأآيد
).الصوت (Sound >) والصوت األجهزة(

الفيديو استخدام
الفيدیو مقاطع وتنزیل المفضلة الویب مواقع من الفيدیو تدفق مشاهدة من یمكنك قوي بأداء یتمتع فيدیو جهاز بك الخاص HP آمبيوتر یعتبر

.شبكة إلى للوصول الحاجة دون الكمبيوتر جهاز على لمشاهدتها واألفالم

أجهزة معظم تحتوي. تليفزیون أو مسالط أو خارجية شاشة لتوصيل الكمبيوتر بجهاز الموجودة الفيدیو منافذ أحد استخدم المشاهدة، متعة لتعزیز
على أیًضا الكمبيوتر أجهزة بعض تحتوي آما. التناظریة الفيدیو أجهزة بتوصيل یقوم الذي) VGA (الفيدیو رسومات نسق منفذ على الكمبيوتر

.الجودة عالي تليفزیون أو الجودة عالية شاشة بتوصيل لك یسمح الذي) HDMI (الجودة عالية المتعددة الوسائط واجهة منفذ

فراجع أسئلة أیة لدیك آانت إذا. المناسب الكبل بواسطة الكمبيوتر جهاز في المناسب بالمنفذ بإحكام الخارجي الجهاز توصيل من تأآد:هام
.للجهاز المصنعة الجهة إرشادات

VGA مسالط أو عرض جهاز توصيل
العرض جهاز بتوصيل قم تقدیمي، عرض لصالح خارجي VGA مسالط أو خارجي عرض جهاز على الكمبيوتر جهاز شاشة صورة لمشاهدة

.الكمبيوتر لجهاز VGA بمنفذ المسالط أو

الفيدیو استخدام ٢٤



:مسالط أو عرض جهاز لتوصيل

.موضح هو آما الكمبيوتر جهاز في VGA بمنفذ المسالط أو العرض جهاز من الخارج VGA آبل بتوصيل قم.١

:للعرض حاالت 3 بين الشاشة صورة لتبدیل f4 على اضغط.٢

.الكمبيوتر جهاز على الشاشة صورة عرض●

).المسالط أو العرض جهاز (الخارجي الجهاز على الشاشة صورة عرض●

.نفسه الوقت في الخارجي والجهاز الكمبيوتر جهاز من آل على الشاشة صورة عرض●

.f4 المفتاح على فيها تضغط مرة آل في العرض حالة تغيير یتم

 HDMI تليفزيون أو عرض جهاز توصيل
.التالية لإلرشادات وفًقا الدقة الفائق الجهاز بتوصيل قم الدقة، فائق تليفزیون أو عرض جهاز على الكمبيوتر شاشة صورة لعرض

.منفصل بشكل بيعه یتم ،HDMI آبل لدیك یكون أن یجب بك، الخاص الكمبيوتر بجهاز HDMI جهاز لتوصيل

٢٥ الترفيه بميزات االستمتاع   ٤ الفصل



:بك الخاص الكمبيوتر بجهاز الدقة فائق تليفزیون أو عرض جهاز لتوصيل

.الكمبيوتر جهاز على الموجود HDMI بمنفذ HDMI آبل أطراف أحد بتوصيل قم.١

.الدقة الفائق التليفزیون أو العرض بجهاز الكبل من اآلخر الطرف بتوصيل قم.٢

:للعرض حاالت 3 بين الكمبيوتر جهاز شاشة صورة لتبدیل f4 على اضغط.٣

.الكمبيوتر جهاز على الشاشة صورة عرض●

).العرض جهاز أو التليفزیون (الخارجي الجهاز على الشاشة صورة عرض●

.نفسه الوقت في الخارجي والجهاز الكمبيوتر جهاز من آل على الشاشة صورة عرض●

.f4 المفتاح على فيها تضغط مرة آل في العرض حالة تغيير یتم

)HDMI تليفزيون مع (الصوت إعدادات تكوين
HDMI تليفزیون توصيل بعد. الدقة الفائقين والصوت الفيدیو تدعم التي الوحيدة الفيدیو واجهة هي HDMI تشغيل یمكنك الكمبيوتر، بجهاز
:الخطوات هذه اتباع طریق عن HDMI صوت

 فوق انقر ثم المهام، شریط یمين أقصى اإلعالم، ناحية في الموجود) الصوت مكبرات (Speakers رمز فوق األیمن الماوس بزر انقر.١
Playback Devices) التشغيل أجهزة.(

)).HDMI (رقمي إخراج جهاز ()HDMI (Digital Output device فوق انقر ،)تشغيل (Playback التبویب عالمة في.٢

).موافق (OK فوق انقر ثم ،)آافتراضي ضبط (Set Default فوق انقر.٣

:الخطوات هذه اتبع الكمبيوتر، صوت مكبرات إلى الصوت تدفق إلعادة

 فوق انقر ثم المهام، شریط یمين أقصى اإلعالم، ناحية في الموجود) الصوت مكبرات (Speakers رمز فوق األیمن الماوس بزر انقر.١
Playback devices) التشغيل أجهزة.(

).الصوت مكبرات (Speakers فوق انقر), تشغيل (Playback التبویب عالمة في.٢

).موافق (OK فوق انقر ثم ،)آافتراضي ضبط (Set Default فوق انقر.٣

)فقط مختارة طرز (Intel Wireless Display استخدام
یتم (اختياري السلكي تليفزیون محول باستخدام التلفزیون إلى السلكًيا الكمبيوتر جهاز محتویات إرسال Intel® Wireless Display لك یتيح

.المنتج قبل من المتوفرة اإلرشادات راجع, الالسلكي المحول استخدام بشأن تفاصيل على للحصول). منفصل بشكل شراؤه

الفيدیو استخدام ٢٦



.Intel WiDi >) البرامج آافة (All Programs >) ابدأ (Start حدد, Intel Wireless Display لفتح

Intel Proset Wireless < Intel >) البرامج آافة (All Programs >) ابدأ (Start حدد, Intel Wireless Display لتمكين
My WiFi Technology.

.الالسلكي الجهاز تشغيل من تأآد الالسلكية، الشاشة ميزة استخدام قبل:مالحظة

الفيديو وملفات الصوتية الملفات إدارة
.وتحریرها والفيدیو الصور مجموعات إدارة على CyberLink PowerDVD یساعدك

Music, Photos and >) البرامج آافة (All Programs >) ابدأ (Start فوق انقر ،CyberLink PowerDVD لتشغيل▲
Videos) فوق انقر ثم ،)وفيدیو وصور موسيقى CyberLink PowerDVD.

.PowerDVD برنامج تعليمات راجع ،CyberLink PowerDVD استخدام حول المعلومات من لمزید
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التأشير وأجهزة المفاتيح لوحة استخدام٥

على الظاهرة الوظائف تنفيذ اللمس لوحة لك تتيح المفاتيح لوحة إلى وباإلضافة. الشاشة عبر السهل بالتنقل بك الخاص الكمبيوتر جهاز یسمح
عمليات مفاتيح على المختارة الطرز بعض تحتوي آما. مدمجة رقمية مفاتيح لوحة بك الخاص الكمبيوتر جهاز یتضمن أن یمكن آما. الشاشة
.بسيط بشكل الروتينية المهام لتنفيذ السریع التشغيل مفاتيح وظائف أو خاصة

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

)التحكم لوحة (Control Panel >) ابدأ (Start حدد المؤشر، وخيارات النقر وسرعة األزرار وتكوین التأشير جهاز إعدادات لتخصيص
).الماوس (Mouse فوق انقر. الشاشة من العلوي األیمن الجانب في البحث مربع في) ماوس (mouse واآتب
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المفاتيح لوحة استخدام
مفاتيح حول إضافية تفاصيل على للحصول. معينة مهام تنفيذ السریع التشغيل ومفاتيح العمليات مفاتيح لك تتيح آما الكتابة، المفاتيح لوحة لك تتيح
.١٣ صفحة في المفاتيح انظر المفاتيح، لوحة

.القسم هذا في الموضحة تلك عن مختلفة المفاتيح للوحة ووظائف مختلفة مفاتيح على المفاتيح لوحة تحتوي قد المنطقة، أو للبلد وفًقا:مالحظة

ALT GR مفتاح ترآيبات استخدام
باستخدام الروبية رمز لكتابة. للمفاتيح الخاصة الترآيبات في یستخدم الذي ALT GR المفتاح على تحتوي مفاتيح لوحات البلدان بعض في یوجد
استخدام الهند في معينة بمناطق المختصة المفاتيح للوحات یمكن. alt gr+4 المفاتيح ترآيبة استخدم المفتاح، هذا على تحتوي مفاتيح لوحة

.الروبية رمز لكتابة ctrl+shift+4 المفاتيح

www.office.microsoft.com الویب على Microsoft Office موقع إلى انتقل ،ALT GR المفتاح ترآيبات حول المزید لمعرفة
.ALT GR عن وابحث

العمليات مفاتيح استخدام
.المفاتيح تلك من لكل المعينة الوظيفة f12 حتى f1 من المفاتيح على الموجود الرمز ویوضح. لها المخصصة الوظائف العمليات مفاتيح ینفذ

.مستمر بشكل عليه اضغط, العمليات مفاتيح أحد الستخدام

 Setup Utility استخدام انظر). Setup Utility) BIOS في الميزة هذه تعطيل یمكنك. المصنع قبل من العمليات مفاتيح ميزة تمكين تم
)BIOS (وSystem Diagnostics) النظام تشخيصات (فتح حول إرشادات على للحصول ٦٩ صفحة في Setup Utility) BIOS(،
.الشاشة أسفل المعروضة اإلرشادات اتبع ثم

.المناسب العملية مفتاح مع fn المفتاح على الضغط یجب العملية، مفتاح ميزة تعطيل بعد تعيينها تم التي الوظيفة لتنشيط

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

الوصفالمفتاحالرمز

f1یفتح Help and Support) التشغيل نظام حول ومعلومات تعليمية أدلة لك توفر التي) ودعم تعليمات Windows
.الكمبيوتر لجهاز وتحدیثات أسئلتك عن وأجوبة الكمبيوتر وجهاز

.العمالء دعم مع التواصل وإمكانيات المشكالت لحل تلقائية أدوات) ودعم تعليمات (Help and Support توفر آما

f2باستمرار المفتاح هذا ضغطك أثناء تدریجًيا الشاشة سطوع مستوى یخفض.

f3باستمرار المفتاح هذا على ضغطك أثناء تدریجًيا الشاشة سطوع مستوى من یزید.

f4بالكمبيوتر، متصًال العرض جهاز آان إذا المثال، سبيل على. بالنظام المتصلة العرض أجهزة بين الشاشة صورة یبدل
آل على ظهورها وبين عرض جهاز وشاشة الكمبيوتر شاشة بين الشاشة صورة تبدیل إلى المفتاح هذا على الضغط فيؤدي
.الوقت نفس في العرض وجهاز الكمبيوتر من

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

.الكمبيوتر جهاز من

f5إضاءة ميزة تشغيل ویوقف یشغل radiance المفاتيح للوحة الخلفية.

.الميزة هذه تشغيل أوقف, البطاریة طاقة لتوفير:مالحظة

f6قرص من السابق القسم أو مضغوط صوت قرص من السابق المسار یشغل DVD أو BD.

٢٩ التأشير وأجهزة المفاتيح لوحة استخدام   ٥ الفصل



الوصفالمفتاحالرمز

f7قرص أو المضغوط الصوت قرص یشغل DVD أو BD تشغيله یستأنف أو مؤقًتا یوقفه أو.

f8قرص من التالي القسم أو مضغوط صوت قرص من التالي المسار یشغل DVD أو BD.

f9باستمرار المفتاح ضغطك أثناء تدریجًيا الصوت مكبر صوت یخفض.

f10باستمرار المفتاح ضغطك أثناء تدریجًيا الصوت مكبر صوت من یزید.

f11یستعيده أو الصوت مكبر صوت یكتم.

f12تشغيلها یوقف أو الالسلكية ميزة یشغل.

.الالسلكية االتصاالت إنشاء ليمكَن السلكية شبكة إعداد یجب:مالحظة

السريعة المفاتيح استخدام
.b مفتاح أو ،esc المفتاح وإما fn مفتاح من ترآيبة عن عبارة السریع المفتاح

:سریع مفتاح الستخدام

.المفاتيح ترآيبة من الثاني المفتاح على خفيفة ضغطة اضغط ثم, fn المفتاح على خفيفة ضغطة اضغط▲

الوصفسريع مفتاحالوظيفة

.النظام BIOS إصدار ورقم النظام أجهزة مكونات حول معلومات یعرضfn+esc.النظام معلومات عرض

.تعطيلها أو Beats Audio عن الصادر الجهير صوت إعدادات تمكينfn+b.الجهير الصوت إعداد في التحكم

مع مخطًطا, عميًقا جهيًرا صوًتا توفر للصوت محسنة بيانات مجموعة Beats Audio یعد
.افتراضي بشكل Beats Audio تمكين ویتم. الصوت وضوح على الحفاظ

.Windows التشغيل نظام خالل من فيه والتحكم الجهير الصوت إعداد عرض یمكنك آما
:فيه والتحكم الجهير الصوت خصائص لعرض

Hardware and Sound >) التحكم لوحة (Control Panel >) ابدأ (Start حدد
Beats في التحكم لوحة (Beats Audio Control Panel >) والصوت األجهزة(

Audio.(

الرقمية المفاتيح لوحة استخدام

المتكاملة الرقمية المفاتيح لوحة استخدام
اختياریة خارجية مفاتيح لوحة أو اختياریة خارجية رقمية مفاتيح لوحة آذلك ویدعم مدمجة رقمية مفاتيح لوحة على الكمبيوتر جهاز یشتمل
.رقمية مفاتيح لوحة تتضّمن

المفاتيح لوحة استخدام ٣٠



الوصفالمكّون

الوظيفة بين للتبدیل المفتاح على اضغط. المدمجة الرقمية المفاتيح لوحة وظيفة في یتحكمnum lock مفتاح
تتم التي (التنقل ووظيفة) بالمصنع تحدیدها یتم التي (الخارجية المفاتيح للوحة التقليدیة الرقمية
).المفاتيح على االتجاهات أسهم بواسطة إليها اإلشارة

جهاز تشغيل إیقاف وقت النشطة الرقمية المفاتيح لوحة وظيفة استعادة تتم:مالحظة
.أخرى مرة الكمبيوتر جهاز تشغيل عند الكمبيوتر

الوظيفة هذه بين للتبدیل. خارجية رقمية مفاتيح آلوحة لتعمل المصنع ِقبل من ضبطها تمالمضمنة الرقمية المفاتيح لوحة
اضغط ،)المفاتيح على االتجاهات أسهم بواسطة إليها اإلشارة تتم (التنقل وظيفة وبين الرقمية
.num lock المفتاح على

٣١ التأشير وأجهزة المفاتيح لوحة استخدام   ٥ الفصل



اللمس لوحة استخدام

الوصفالمكّون

.التشغيل موقف اللمس لوحة: مضاء● اللمس لوحة ضوء )1(

.التشغيل قيد اللمس لوحة: مطفأ●

.تشغيلها ویوقف اللمس لوحة ُیشغلاللمس لوحة التشغيل إیقاف/التشغيل زر )2(

أو الشاشة على الموجودة العناصر وتحدد الشاشة على المعروض المؤشر تحرك اللمس لوحة ناحية )3(
.ُتنشطها

.خارجي ماوس في الموجود األیسر آالزر یعمل األیسر اللمس لوحة زر )4(

.خارجي ماوس في الموجود األیمن آالزر یعملاألیمن اللمس لوحة زر )5(

اللمس لوحة لـ واألیمن األیسر الزرین استخدم. إليه المؤشر تحریك ترید الذي باالتجاه اللمس لوحة على واحدة إصبًعا حّرك المؤشر، لتحریك
.الخارجي الماوس في الموجودین الزرین مثل تماًما

تشغيلها وإيقاف اللمس لوحة تشغيل
.اللمس لوحة بـ الخاص التشغيل إیقاف/التشغيل زر فوق سریًعا مرتين دق, تشغيلها أو اللمس لوحة تشغيل إلیقاف

.فعالة اللمس ولوحة منطفًئا اللمس لوحة ضوء یكون

اللمس لوحة استخدام ٣٢



التنقل
.إليه المؤشر تحریك ترید الذي باالتجاه اللمس لوحة على واحدة إصبًعا حّرك الشاشة، على الظاهر المؤشر لتحریك

تحديد
.الخارجي الماوس في الموجودین المناسبين الزرین مثل تماًما اللمس لوحة لـ واألیمن األیسر الزرین استخدم

٣٣ التأشير وأجهزة المفاتيح لوحة استخدام   ٥ الفصل



اللمس لوحة إيماءات استخدام
سطح على الموجودة العناصر في للتحكم والتدویر والقرصة بالضغط إلصبعك تسمح التي اإلیماءات من متنوعة مجموعة اللمس لوحة تدعم

.واحًدا آًنا اللمس لوحة على إصبعين ضع, اللمس لوحة إیماءات الستخدام. المكتب

.اللمس لوحة إیماءات البرامج جميع تدعم ال:مالحظة

:اإلیماءات ألحد توضيحي عرض لمشاهدة

Synaptics >) والصوت األجهزة (Hardware and Sound >) التحكم لوحة (Control Panel >) ابدأ (Start حدد.١
TouchPad) من اللمس لوحة Synaptics.(

.التوضيحي العرض لتشغيل اإلیماءات أحد فوق انقر.٢

:تشغيلها أو اإلیماءات تشغيل إلیقاف

Synaptics >) والصوت األجهزة (Hardware and Sound >) التحكم لوحة (Control Panel >) ابدأ (Start حدد.١
TouchPad) من اللمس لوحة Synaptics.(

.تشغيله إیقاف أو تشغيله ترید الذي اإلیماء بجوار االختيار خانة حدد.٢

).موافق (OK فوق انقر ثم ،)تطبيق (Apply فوق انقر.٣

اللمس لوحة استخدام ٣٤



تمرير
اللمس لوحة على قليًال مفتوحتين إصبعين ضع, للتمریر. ما صورة أو صفحة في للجانبين أو لألسفل أو لألعلى التنقل عند نافًعا التمریر یكون

.لليمين أو لليسار أو األسفل أو لألعلى اللمس لوحة طوال واسحبها

.التمریر سرعة في اإلصبع سرعة تتحكم:مالحظة

الزوم/القرصة
.تبعيدها أو النص أو الصور بتقریب القرصة تسمح

.فتحهما ثم البعض بعضها من قریبة اللمس لوحة على إصبعين بوضعك العناصر قّرب●

.بينهما قّرب ثم البعض بعضها عن بعيدة اللمس لوحة على إصبعين ضع العناصر ولتبعيد●

٣٥ التأشير وأجهزة المفاتيح لوحة استخدام   ٥ الفصل



تدوير
حول اليمنى سبابتك حرك. اللمس لوحة ناحية في محوًرا اليسرى السبابة إصبعك ضع, للتدویر. الصور مثل عناصر بتدویر التدویر لك یسمح

إلى الثالثة الساعة من اليمنى سبابتك حرك, التدویر لعكس. الثالثة حتى عشرة الثانية من الساعة عقارب باتجاه قوسية بحرآة الثابتة اإلصبع
.عشرة الثانية

.افتراضي بشكل المصنع في التدویر تعطيل یتم:مالحظة

 سريعة حرآة
لوحة ناحية للمس أصابع ثالث استخدم سریعة حرآة لعمل. المستندات عبر السریع التمریر أو الشاشات عبر باالنتقال السریعة الحرآة لك تسمح
.لليمين أو, لليسار, لألسفل, لألعلى وسریعة خفيفة بحرآة اللمس

.افتراضي بشكل المصنع في أصابع بثالثة السریعة الحرآة تعطيل یتم:مالحظة

اللمس لوحة استخدام ٣٦



الطاقة إدارة٦

توفر عدم مع فقط البطاریة بطاقة یعمل الكمبيوتر آان وإذا. الخارجية بالطاقة أو البطاریة بطاقة إما بك الخاص الكمبيوتر جهاز تشغيل یمكن
طریقة إلدارة الطاقة بخطط آمبيوترك یستعين. البطاریة شحنة وتوفير مراقبة المهم فمن البطاریة لشحن خارجي متناوب تيار طاقة مصدر

.الطاقة وتوفير الكمبيوتر أداء بين التوازن إلى الوصول یمكنك حيث إیاها وتوفيره الطاقة استخدامه

٣٧ الطاقة إدارة   ٦ الفصل



)اإلسبات (Hibernation أو) السكون (Sleep وضع استخدام
).اإلسبات (Hibernation و) السكون (Sleep هما الطاقة لتوفير وضعين على Microsoft Windows یحتوي

Rapid ميزة تتيح. المصنع ِقبل من) Intel Rapid Start Technology) RST ميزة تمكين یتم المختارة، الطرز بعض في:مالحظة
Start Technology النشاط عدم حالة في الدخول بعد سریع بشكل نشاطه استئناف الكمبيوتر لجهاز.

:التالي النحو على الطاقة توفير خيارات Rapid Start Technology تدیر

●Sleep) السكون—(لك تسمح Rapid Start Technology الحالة باختيار Sleep) السكون .(وضع إلنهاء Sleep) السكون(،
.خفيف بشكل الطاقة مفتاح على اضغط أو اللمس لوحة نشط أو زر أي على اضغط

●Hibernation) اإلسبات—(تنشط Rapid Start Technology وضع Hibernation) التالية الظروف في) اإلسبات:

.الخارجية الطاقة على أو البطاریة طاقة على الكمبيوتر جهاز یعمل عندما النشاط عدم من ساعتين مرور بعد◦

.جًدا قليل مستوى إلى البطاریة طاقة تصل عندما◦

ألن یدوًیا) اإلسبات (Hibernation وضع تحدید یمكنك وال. عملك الستئناف الطاقة زر اضغط), اإلسبات (Hibernation تنشيط بعد
.Rapid Start Technology بواسطة فيه التحكم یتم الوضع هذا

،Rapid Start Technology تعطيل حالة في). Setup Utility) BIOS في Rapid Start Technology تعطيل یمكن
.یدوًیا) اإلسبات (Hibernation خيارات تحدید یمكن

وضع إنهاء من أسرع بشكل عملك باستئناف لك یسمح مما الذاآرة، في عملك وحفظ الشاشة محو یتم ،)السكون (Sleep الوضع تنشيط عند
Hibernation) اإلسبات .(وضع في الكمبيوتر آان إذا Sleep) وآان النفاد وشك على البطاریة طاقة مستوى آان إذا أو طویلة فترة) السكون

).اإلسبات (Hibernation وضع تشغيل الكمبيوتر سيبدأ ،)السكون (Sleep وضع في الكمبيوتر

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

)السكون (Sleep وضع تشغيل ببدء تقم ال الفيدیو، أو الصوت قراءة وظائف فقدان أو والفيدیو، الصوت جودة في التدهور خطر لتقليل:تنبيه
.إليهما الكتابة أو خارجية وسائط بطاقة أو قرص من القراءة أثناء) اإلسبات (Hibernation أو

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

وإنهاؤه) السكون (Sleep وضع تشغيل بدء
على یعمل الكمبيوتر جهاز آان إذا ما على بناًء النشاط عدم من محددة فترة بعد) السكون (Sleep وضع لتنشيط المصنع في النظام ضبط تم

.خارجية طاقة أو البطاریة طاقة

لوحة (Windows Control Panel في الموجودة) الطاقة خيارات (Power Options باستخدام والمهل الطاقة إعدادات تغيير یمكن
).Windows التشغيل نظام في التحكم

:التالية الطرق من بأي) السكون (Sleep وضع تنشيط یمكنك الكمبيوتر، جهاز تشغيل مع

.الطاقة زر على خفيفة ضغطة اضغط●

.الشاشة أغلق●

).السكون (Sleep فوق انقر ثم ،)التشغيل إیقاف (Shut down زر بجانب الموجود السهم فوق وانقر ،)ابدأ (Start حدد●

):السكون (Sleep وضع إلنهاء

.الطاقة زر على خفيفة ضغطة اضغط●

.الشاشة افتح مغلقة، الشاشة آانت إذا●

)اإلسبات (Hibernation أو) السكون (Sleep وضع استخدام ٣٨



.المفاتيح لوحة مفاتيح من مفتاح على اضغط●

.اللمس لوحة على إصبعك حرك أو انقر●

.العمل عن توقفَت حيث من الشاشة الكمبيوتر جهاز ویعرض الطاقة ضوء تشغيل یتم ،)السكون (Sleep لوضع الكمبيوتر جهاز إنهاء عند

Windows مرور آلمة إدخال عليك فيتعين التنبيه، عند مرور آلمة بإدخال المطالبة على الكمبيوتر جهاز بضبط قيامك حالة في:مالحظة
.عملك عرض الكمبيوتر جهاز یعيد أن قبل

وإنهاؤه) اإلسبات (Hibernation وضع تنشيط
یعمل الكمبيوتر جهاز آان إذا ما على بناًء النشاط عدم من محددة فترة بعد) اإلسبات (Hibernation وضع لبدء المصنع في النظام ضبط تم

.جًدا منخفض مستوى إلى البطاریة مستوى یصل عندما أو خارجية طاقة أو البطاریة طاقة على

).Windows التشغيل لنظام التحكم لوحة (Windows Control Panel من والمهل الطاقة إعدادات تغيير یمكن

زر بجانب الموجود السهم فوق وانقر ،)ابدأ (Start فوق انقر, Intel RST دون آمبيوتر أجهزة على) اإلسبات (Hibernation لتنشيط
Shut down) التشغيل إیقاف(، فوق انقر ثم Hibernate) اإلسبات.(

.وجيزة لفترة الطاقة زر على اضغط ،)اإلسبات (Hibernation وضع إلنهاء

.العمل عن التوقف عند عليها آنت التي الشاشة إلى الكمبيوتر جهاز ویعود الطاقة أضواء إضاءة تتم

یعود أن قبل Windows مرور آلمة إدخال عليك فيتعين التنبيه، وضع عند بها المطالبة لتتم مرور آلمة بضبط قيامك حالة في:مالحظة
.الشاشة إلى الكمبيوتر جهاز

التنبيه عند مرور بكلمة حماية تعيين
هذه اتبع ،)اإلسبات (Hibernation وضع أو) السكون (Sleep وضع إنهاء عند مرور آلمة بإدخال بالمطالبة ليقوم الكمبيوتر جهاز لضبط

:الخطوات

Power Options >) واألمان النظام (System and Security >) التحكم لوحة (Control Panel >) ابدأ (Start حدد.١
).الطاقة خيارات(

).التنبيه عند مرور آلمة طلب (Require a password on wakeup فوق انقر, األیسر الجزء من.٢

).حالًيا المتوفرة غير اإلعدادات تغيير (Change Settings that are currently unavailable فوق انقر.٣

)).مستحسن (المرور آلمة طلب (Require a password (recommended) فوق انقر.٤

Create or فوق فانقر, المستخدم لحساب الحالية المرور آلمة تغيير أو مستخدم لحساب مرور آلمة إنشاء إلى احتجت إذا:مالحظة
change your user account password) الظاهرة اإلرشادات اتبع ثم), تغييرها أو المستخدم لحساب مرور آلمة إنشاء

.الشاشة على

).التغييرات حفظ (Save changes فوق انقر.٥

٣٩ الطاقة إدارة   ٦ الفصل



الطاقة قياس استخدام
.المتبقية البطاریة شحنة وعرض الطاقة إعدادات إلى السریع الوصول الطاقة قياس لك یتيح

یمين بأقصى) الطاقة قياس (Power Meter رمز فوق المؤشر حرك الحالي، الطاقة ومخطط المتبقية البطاریة شحن نسبة لعرض●
.المهام شریط

وحدد) الطاقة قياس (Power Meter رمز فوق انقر الطاقة، مخطط لتغيير أو ،)الطاقة خيارات (Power Options إلى للوصول●
.القائمة من عنصًرا

رسالة البطاریة رمز ویعرض. خارجية بطاقة أم البطاریة طاقة على الكمبيوتر جهاز تشغيل یتم آان إذا ما إلى المختلفة الطاقة قياس رموز تشير
.للغایة ضعيف أو ضعيف مستوى إلى البطاریة شحنة وصول حالة في

الطاقة قياس استخدام ٤٠



طاقة مخطط تحديد
.األداء وتحسين الطاقة توفير على یساعدك أنه آما للطاقة الكمبيوتر جهاز استهالك الطاقة مخطط یدیر

:التالية الطاقة مخططات إتاحة تتم

●HP Recommended) قبل من به یوصى ما HP .(الطاقة وتوفير األداء بين التوازن إلى تلقائًيا بالكمبيوتر یصل.

●Power saver) الشاشة وسطوع الكمبيوتر أداء مستوى خافًضا الطاقة یوفر). الطاقة موفر.

●High Performance) الطاقة استهالك حساب على األداء). عال أداء.

.متطلباتك ليالئم وتخصيصه بك خاص طاقة مخطط إنشاء أیًضا ویمكنك

مخطط الختيار) Windows في التحكم لوحة (Windows Control Panel أو) فقط مختارة طرز (HP Power Manager استخدام
.یخصك مخطط إنشاء أو الموجودة المخططات تلك من طاقة

األجهزة (Hardware and Sound >) التحكم لوحة (Control Panel >) ابدأ (Start اختر HP Power Manager لتشغيل
.HP Power Manager >) والصوت

Control Panel >) ابدأ (Start اختر) التحكم لوحة (Control Panel من) الطاقة خيارات (Power Options قائمة إلى للوصول
.القائمة من طاقة مخطط حدد ثم) الطاقة خيارات (Power Options >) والحمایة النظام (System and Security >) التحكم لوحة(

٤١ الطاقة إدارة   ٦ الفصل



البطارية بطاقة التشغيل
البطاریة طاقة بواسطة الكمبيوتر جهاز تشغيل فيتم خارجي، طاقة بمصدر متصل غير آمبيوتر جهاز في مشحونة بطاریة وجود حالة في

جهاز تشغيل إیقاف یتم عندما ببطء الكمبيوتر جهاز في الموجودة البطاریة شحن وسيفرغ. البطاریة عمل فترة لتوفير الشاشة سطوع وینخفض
.خارجي طاقة بمصدر توصيله عدم وعند الكمبيوتر

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

المستخدم ِقبل من استبدالها يمكن بطارية إخراج
.المستخدم ِقبل من استبدالها یمكن بطاریة على بك الخاص الكمبيوتر جهاز یشتمل

أیة أو الكمبيوتر، جهاز مع توفيرها یتم والتي المستخدم ِقبل من استبدالها یمكن بطاریة فقط استخدم المحتملة، األمان مشاآل لتقليل!تحذير
.HP من شراؤها یتم متوافقة بطاریة أو ،HP توفرها بدیلة بطاریة

احفظ البطاریة، إخراج قبل لذلك. المعلومات فقد إلى الكمبيوتر لجهاز الوحيد الطاقة مصدر تعتبر التي البطاریة إخراج یؤدي أن یمكن:تنبيه
.Windows التشغيل نظام خالل من الكمبيوتر جهاز تشغيل بإیقاف قم أو) اإلسبات (Hibernation وضع تشغيل وابدأ عملك

:البطاریة إلخراج

.مستٍو سطح على وذلك الكمبيوتر جهاز اقلب.١

.البطاریة لتحریر )1( البطاریة تحریر مغالق ادفع.٢

.تلقائًيا األصلي موضعه إلى البطاریة تحریر مغالق یعود:مالحظة

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

البطارية حول معلومات على العثور
):ودعم تعليمات (Help and Support في بالبطاریة والخاصة اآلتية والمعلومات األدوات تتوفر

البطاریة أداء الختبار) ودعم تعليمات (Help and Support من) البطاریة فحص (Battery Check األداة●

األقصى الحد إلى البطاریة عمر إلطالة والتخزین المناسبة والعنایة الطاقة وإدارة المعایرة حول معلومات●

وسعتها حياتها وأطوار ومواصفاتها البطاریات أنواع حول معلومات●

:Power Plans >) التعلم (Learn >) ودعم تعليمات (Help and Support >) ابدأ (Start حدد, البطاریة معلومات إلى للوصول
Frequently Asked Questions) المتداولة األسئلة: الطاقة مخططات.(

البطاریة بطاقة التشغيل ٤٢



البطارية طاقة على المحافظة
:مدة ألقصى عمرها وإطالة البطاریة طاقة على للمحافظة التالية التلميحات استخدم

.الشاشة سطوع خفض●

).الطاقة خيارات (Power Options في) الطاقة موفر (Power saver إعداد حدد●

.شحنه أو استخدامه عدم عند الكمبيوتر جهاز من البطاریة أخرج●

.استخدامها عدم حالة في الالسلكية األجهزة عطل●

.USB بتوصيل الثابتة األقراص محرآات مثل الخارجية الطاقة بمصادر الموصلة غير الخارجية األجهزة جميع افصل●

.إخراجها أو بتعطيلها قم أو تستخدمها ال خارجية وسائط بطاقات أي بإیقاف قم●

.الكمبيوتر جهاز تشغيل أوقف أو) اإلسبات (Hibernation أو) سكون (Sleep وضع ابدأ بك، الخاص الكمبيوتر جهاز ترك قبل●

البطارية ضعف مستويات على التعرف
ناحية في البطاریة قياس رمز یعرض الكمبيوتر، لجهاز الوحيد الطاقة مصدر وهي للغایة منخفض مستوى إلى تصل أو البطاریة تضعف عندما
.للغایة منخفض مستوى إلى وصولها أو البطاریة انخفاض إشعار اإلعالم

.٤٠ صفحة في الطاقة قياس استخدام انظر الطاقة، قياس حول المعلومات من مزید على للحصول:مالحظة

:للغایة منخفض مستوى إلى البطاریة وصول عند التالية اإلجراءات باتخاذ الكمبيوتر جهاز یقوم

جهاز ینشط ،)السكون (Sleep وضع في أو التشغيل قيد الكمبيوتر جهاز وتواجد) اإلسبات (Hibernation وضع تمكين حالة في●
).اإلسبات (Hibernation وضع الكمبيوتر

جهاز یظل ،)السكون (Sleep وضع في أو التشغيل قيد الكمبيوتر جهاز وتواجد) اإلسبات (Hibernation وضع تعطيل حالة في●
.محفوظة غير معلومات أیة فقد ویتم تشغيله إیقاف یتم ثم وجيزة، لفترة) السكون (Sleep وضع في الكمبيوتر

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

على وتخزینها البطاریة إخراج عليك فيجب أسبوعين، عن تزید لمدة الخارجية الطاقة عن ومفصوًال استخدام دون سيبقى الكمبيوتر جهاز آان إذا
.الطباریة شحن فترة إلطالة وجاف بارد مكان في حدة

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

المستخدم قبل من استبدالها يمكن بطارية من التخلص
البطاریة من تتخلص ال آهربائًيا؛ الخارجية مالمسها تفصم ال البطاریة؛ تثقب أو تحطم أو تفكك ال االحتراق، أو الحریق خطر لتقليل!تحذير
.المياه أو بالنار

Help >) ابدأ (Start حدد الدليل، هذا إلى للوصول. الصحيح النحو على البطاریة من للتخلص بالنسبة وبيئية ووقائية تنظيمية إشعارات انظر
and Support) ودعم تعليمات (< User Guides) المستخدم أدلة.(

المستخدم قبل من استبدالها يمكن بطارية استبدال
إحدى شحن یتم ال عندما البطاریة استبدال بضرورة) ودعم تعليمات (Help and Support في) البطاریة فحص (Battery Check یعلمك
,HP ضمان في البطاریة شمول احتمال ثمة آان إذا. الضعف حالة إلى للبطاریة التخزین سعة وصول عند أو, یرام ما على الداخلية الخالیا
.بدیلة بطاریة طلب حول المعلومات من المزید على للحصول HPلـ الویب موقع إلى رسالة ترشدك. للضمان معرف على اإلرشادات اشتملت

٤٣ الطاقة إدارة   ٦ الفصل



الخارجية الطاقة على التشغيل
.الكمبيوتر جهاز صندوق في المتوفرة اإلعداد إرشادات انظر المتناوب، التيار بطاقة التوصيل حول معلومات على للحصول

.اختياري توسيع/إرساء جهاز أو المتناوب للتيار معتمد محول عبر الخارجية بالطاقة متصل وهو البطاریة طاقة الكمبيوتر جهاز یستخدم ال

توّفره بدیًال متناوب تيار محول أو الكمبيوتر، جهاز مع المتوفر المتناوب التيار محول فقط استخدم المحتملة، األمان مشاآل من للتقليل!تحذير
HP، من شراؤه یتم متوافًقا متناوب تيار محول أو HP.

:التالية الحاالت من حالة أیة في خارجية بطاقة الكمبيوتر جهاز بتوصيل قم

.طائرة متن على وجودك أثناء الكمبيوتر جهاز بطاریة بشحن تقم ال!تحذير

معایرتها أو بطاریة شحن عند●

تعدیله أو النظام برنامج ترآيب عند●

)فقط مختارة طرز (قرص على معلومات آتابة عند●

الثابتة األقراص محرآات على تحتوي التي الكمبيوتر أجهزة على) القرص تجزئة إلغاء أداة (Disk Defragmenter تشغيل عند●
الداخلية

االستعادة أو االحتياطي بالنسخ القيام عند●

:خارجي طاقة بمصدر الكمبيوتر جهاز توصيل عند

.البطاریة شحن یبدأ●

.الشاشة سطوع یزداد●

.اإلعالم ناحية في الموجود) الطاقة قياس (Power Meter رمز شكل یتغير●

:التالية األحداث تحدث الخارجي، الطاقة مصدر فصل عند

.البطاریة طاقة إلى الكمبيوتر جهاز تحویل یتم●

.البطاریة عمر على للحفاظ تلقائًيا الشاشة سطوع یقل●

.اإلعالم ناحية في الموجود) الطاقة قياس (Power Meter رمز شكل یتغير●

الخارجية الطاقة على التشغيل ٤٤



)فقط مختارة طرز (HP CoolSense استخدام
إعدادات على إضافية تعدیالت وُیجري المكتبي العمل موضع غير في الكمبيوتر جهاز آان إذا مما تلقائًيا  HP CoolSense یتحقق

.الراحة لتحقيق األمثل المستوى في الكمبيوتر سطح حرارة درجة على للحفاظ والمروحة األداء

في المعد األصلي وضعها على والمروحة األداء إعدادات فتبقى الكمبيوتر وضعية من التحقق یتم ال, HP CoolSense تشغيل إیقاف عند
.HP CoolSense تشغيل بعد ستكون آانت مما أعلى الكمبيوتر جهاز سطح حرارة درجة تبقى قد ذلك ونتيحة. المصنع

:تشغيله أو CoolSense تشغيل إلیقاف

HP >) والصوت األجهزة (Hardware and Sound >) التحكم لوحة (Control Panel >) ابدأ (Start حدد.١
CoolSense.

).التشغيل إیقاف (Off أو) تشغيل (On حدد.٢

٤٥ الطاقة إدارة   ٦ الفصل



الكمبيوتر جهاز تشغيل إيقاف
.الكمبيوتر جهاز تشغيل إیقاف عند محفوظة غير معلومات فقد یتم:تنبيه

.الكمبيوتر وجهاز الشاشة تشغيل یوقف ثم التشغيل، نظام ذلك في بما المفتوحة، البرامج آافة بإغالق) التشغيل إیقاف (Shut down أمر یقوم

:التالية الحاالت من أي في الكمبيوتر جهاز تشغيل بإیقاف قم

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

الفيدیو بمنفذ أو USB بمنفذ یتصل ال خارجي جهاز توصيل عند●

طویلة لفترة الخارجية الطاقة من وفصله الكمبيوتر استخدام عدم عند●

إیقاف (Shut down األمر استخدام هو به الموصى اإلجراء فإن, الطاقة زر بواسطة الكمبيوتر جهاز تشغيل إیقاف یمكنك أنه من بالرغم
:Windows في) التشغيل

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

.المفتوحة البرامج آافة وأغلق عملك احفظ.١

).التشغيل إیقاف (Shut down >) ابدأ (Start حدد.٢

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

.الشاشة على الظاهر) التشغيل إیقاف (Shut down رمز فوق انقر ثم ،ctrl+alt+delete على اضغط●

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

.الخارجي الطاقة مصدر عن الكمبيوتر جهاز افصل●

.البطاریة أخرج المستخدم، قبل من استبدالها یمكن بطاریة على تحتوي التي الطرز في●

الكمبيوتر جهاز تشغيل إیقاف ٤٦



ومشارآتها المعلومات إدارة٧

ومشارآتها وإدارتها المعلومات تخزین على تساعدك التي الحالة صلبة أقراص محرآات أو رقمية تخزین أجهزة عن عبارة األقراص محرآات
یمكنه آما التشغيل ونظام الكمبيوتر جهاز برامج یخزن خارجي ثابت قرص محرك على بك الخاص الكمبيوتر جهاز یحتوي. إليها والوصول
مضغوطة أقراص قراءة إمكانية لك یتيح مدمج بصریة أقراص محرك على الكمبيوتر أجهزة بعض تحتوي آما. الشخصية ملفاتك جميع تخزین

.وتسجيلهما والفيدیو الصوت وتشغيل عليها الكتابة أو) BD (Blu-ray أقراص) مختارة طرز في (أو DVD أقراص أو

القرص محرك أو البصریة األقراص محرك مثل), منفصل بشكل شراؤه یتم (خارجي أقراص محرك بتوصيل قم الوظائف، أو السعة ولزیادة
نوعية من محمول محرك أیًضا لك یتيح. بك الخاصة الكاميرا من أو هاتفك من مباشرًة المعلومات الستيراد رقمية تخزین بطاقة أدخل أو الثابت،
USB العالمي التسلسلي الناقل بمنفذ المتصل) USB (على األجهزة بعض وتعتمد. للبيانات السریع النقل بك الخاص الكمبيوتر بجهاز الموجود
.ترآيبها عليك یجب ببرامج مزودة األجهزة بعض وتأتي. بهم خاص طاقة مصدر أخرى ألجهزة یكون بينما تشغيلها؛ في الكمبيوتر جهاز طاقة

.١٦ صفحة في بشبكة االتصال انظر الخارجية، الالسلكية األجهزة توصيل حول لمعلومات:مالحظة

انظر باستخدامه، یوصى الكمبيوتر جهاز على منفذ أي لمعرفة أو المطلوبة، التشغيل وبرامج البرامج حول المعلومات من لمزید:مالحظة
.المصنعة الشرآة إرشادات

USB جهاز استخدام
األجهزة من أنواع عدة بتوصيل المتعددة الواجهة هذه لك تسمح حيث ؛USB منافذ من منفذ من أآثر على الكمبيوتر أجهزة معظم تحتوي

آلها توصيل لوحة أو ضوئية ماسحة أو طابعة أو خارجي أقراص محرك أو ماوس أو مفاتيح لوحة مثل بك، الخاص الكمبيوتر بجهاز الخارجية
.USB النوع من

منافذ أنواع على للتعرف ٤ صفحة في بك الخاص الكمبيوتر جهاز على التعرف انظر. USB منفذ نوع من أآثر الكمبيوتر جهاز یتضمن قد
USB بك الخاص الكمبيوتر جهاز مع المتوافقة األجهزة شراء من تأآد. الكمبيوتر جهاز هذا في الموجودة.

الوصفالنوع

USB 2.0الثانية/ميجابایت 60 بمعدل البيانات نقل.

USB 3.0منافذ تتوافق. الثانية/ميجابایت 640 بمعدل البيانات نقل USB 3.0 بمنافذ أیًضا المعروفة SuperSpeed أجهزة مع USB 1.0 و USB 2.0.

USB جهاز توصيل
.الجهاز لتوصيل قوة أدنى استخدم ،USB منفذ بموصل الضرر إلحاق خطر لتقليل:تنبيه

٤٧ ومشارآتها المعلومات إدارة   ٧ الفصل



.USB بمنفذ بالجهاز الخاص USB آبل وّصل▲

.القسم هذا في الموجود التوضيحي الرسم عن الشيء بعض مختلًفا USB منفذ یبدو قد:مالحظة

.الجهاز اآتشاف إلى الصوت یشير

من عليه التعرف تم الجهاز بأن إلعالمك اإلعالم ناحية في رسالة عرض یتم, USB جهاز بتوصيل فيها تقوم التي األولى المرة في:مالحظة
.الكمبيوتر جهاز قبل

USB جهاز إخراج
.USB جهاز إلخراج الكبل بنزع تقم ال ،USB موصل تلف لمنع:تنبيه

.USB الـ جهاز إخراج من تتمكن حتى التالي اإلجراء نفذ النظام، استجابة عدم أو المعلومات لفقد التعرض خطر لتقليل:تنبيه

.الجهاز الستخدمة البرامج آافة وأغلق معلوماتك احفظ, USB جهاز لفصل. 1

.الشاشة على الواردة اإلرشادات اتبع ثم, المهام شریط یمين أقصى, اإلعالم ناحية في األجهزة فصل رمز فوق انقر. 2

.الجهاز أخرج. 3

بالطاقة مزود USB جهاز توصيل
التيار طاقة سلك فصل ومن الجهاز هذا تشغيل إیقاف من تأآد بالطاقة، مزود جهاز توصيل عند الجهاز إتالف خطر من للتقليل:تنبيه

.المتناوب

.بالكمبيوتر الجهاز وصل.١

.األرضي المتناوب التيار بمأخذ الطاقة سلك وصل.٢

.الجهاز شغل.٣

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

USB جهاز استخدام ٤٨



وإخراجها الرقمية التخزين بطاقات ترآيب
:رقمية تخزین بطاقة إلدخال

.الرقمية البطاقة لترآيب ضغط قوة أدنى استخدم الرقمية، البطاقة موصالت تلف احتمال لتقليل:تنبيه

.الكمبيوتر جهاز باتجاه الموصالت وتكون ألعلى متجًها التسمية ملصق یكون حيث البطاقة أمسك.١

.بإحكام تستقر حتى للداخل ادفعها ثم الرقمية، التخزین فتحة إلى البطاقة أدخل.٢

.بالخيارات قائمة تعرض آما الجهاز اآتشاف إلى الصوت یشير

:رقمية تخزین بطاقة إلخراج

.بأمان الرقمية البطاقة إلخراج اآلتي باإلجراء قم النظام، استجابة عدم أو البيانات فقدان احتمال من للحد:تنبيه

.الرقمية بالبطاقة المتعلقة البرامج آافة وأغلق معلوماتك احفظ.١

.الشاشة على الظاهرة اإلرشادات اتبع ثم. المهام شریط یمين أقصى اإلعالم، ناحية في األجهزة إزالة رمز فوق انقر.٢

.)2( الفتحة من أخرجها ثم ،)1( للداخل البطاقة على اضغط.٣

.الفتحة خارج اجذبها البطاقة، خروج عدم حالة في:مالحظة

٤٩ ومشارآتها المعلومات إدارة   ٧ الفصل



البصرية األقراص محرآات استخدام
فقط، المعلومات قراءة األقراص محرآات لبعض یمكن. المعلومات من آبير قدر تخزین أو لقراءة اليزر ضوء البصریة األقراص محرك یستخدم
.فارغ قرص على معلومات) نسخ (آتابة أیًضا لبعضها یمكن ولكن

:البصریة األقراص لمحرك أداء أفضل على للحصول الخطوات هذه اتبع

.الوسيطة إلى الكتابة قبل آاٍف بشكل مشحونة آونها من التأآد عليك یجب الوحيد، الطاقة مصدر هي البطاریة تكون عندما●

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

.األقراص لمحرك البرامج تحدیثات آخر ترآيب من تأآد●

.األلياف من وخالية وناعمة جافة قماش بقطعة فامسحه نظيًفا، تستخدمه الذي القرص یكن لم إذا●

:التالية القرص تقنيات من أآثر أو واحدة تقنية یدعم بصریة أقراص محرك على الكمبيوتر جهاز یحتوي قد

.البصریة األقراص محرك من الصادر الليزر طریق عن قراءتها تتم التي البيانات بتخزین یقوم مضغوط قرص—المضغوط القرص●
:المضغوطة األقراص تنسيقات من التالية التنسيقات تتوفر

على واحدة مرة وتسجيلها المعلومات قراءة الكمبيوتر لجهاز یتيح الذي ،)CD-R (التسجيل إلعادة القابل المضغوط القرص◦
بشكل القرص على موجودة تظل محوها؛ أو تغييرها یمكن ال ،CD-R قرص على المعلومات تسجيل وبمجرد. المضغوط القرص
.دائم

القرص على مرات عدة وتسجيلها المعلومات قراءة لك یتيح والذي ،)CD-RW (الكتابة إلعادة القابل المضغوط القرص◦
.المضغوط القرص على الموجودة المعلومات محو ویمكن. المضغوط

●DVD—یخزنه عما المعلومات من أآبر قدر تخزین القرص لهذا یمكن. السعة عالي رقمي قرص عن عبارة الرقمي الفيدیو قرص
تنسيقات من التالية التنسيقات تتوفر. جيجابایت 17 إلى یصل ما تخزین االتجاهات مزدوج DVD لقرص یمكن. المضغوط القرص
:DVD أقراص

◦DVD التسجيل إلعادة القابل) DVD-R أو DVD+R(، على واحدة مرة وتسجيلها المعلومات قراءة الكمبيوتر لجهاز یتيح الذي
یمكن. دائم بشكل القرص على موجودة تظل محوها؛ أو تغييرها یمكن فال القرص، على المعلومات تسجيل وبمجرد. DVD قرص
.DVD±R أقراص محرآات في DVD أقراص استخدام

◦DVD الكتابة إلعادة القابل) DVD-RW أو DVD+RW(، القرص على مرات لعدة وتسجيلها المعلومات قراءة یتيح الذي.
.DVD±R أقراص محرآات في DVD أقراص استخدام یمكن. القرص على الموجودة المعلومات محو ویمكن

●BD—لقرص یمكن Blu-ray فائق الفيدیو لتسجيل استخدامه ویمكن األخرى البصریة األقراص عن المعلومات من أآبر قدر احتواء
.تشغيله إلى باإلضافة نسخه وإعادة) HD (الدقة

:BD أقراص استخدامك عند التالية المعلومات الحظ

.BD أفالم لتشغيل الكمبيوتر جهاز على CyberLink PowerDVD ترآيب یتم●

إلى یصل الدقة من مستوى الكمبيوتر جهاز یدعم. رقمي HDMI اتصال خارجية شاشة على BD أفالم عناوین معظم تشغيل یتطلب●
.بكسل 1080 إلى تصل دقة عرض یمكنه الدقة فائق تليفزیون أو عرض جهاز تتطلب والتي الخارجة الشاشة على بكسل 1080

شاشة اختيار الرجاء لذلك خطأ، حدوث في نفسه الوقت في والخارجية الداخلية الشاشة من آل على BD فيلم تشغيل محاولة تتسبب قد●
.فقط واحدة

مفاتيح وتتطلب. الطبع حقوق حمایة لغرض وذلك الكمبيوتر في) AACS (المحتوى إلى للوصول المتقدم النظام مفاتيح تضمين تم وقد●
AACS أفالم من الجدیدة اإلصدارات تشغيل لدعم آلخر وقت من تجدیدها إلى BD .برنامج سيطلب آما CyberLink PowerDVD

على تظهر التي اإلرشادات اتبع. األقراص محرك في BD فيلم من الُمحدث اإلصدار هذا إدراج عند التشغيل لمواصلة بالتحدیث القيام
.التحدیث لترآيب الشاشة

هذه ولحل. الالسلكية الشبكة من التداخل هو ذلك في السبب یكون فقد ،BD أقراص أحد عرض عند الشاشة على خطوط ظهور حالة في●
.الالسلكية ميزة تشغيل وأوقف مفتوحة تطبيقات أیة أغلق المشكلة،

البصریة األقراص محرآات استخدام ٥٠



بصري قرص إدخال
.الكمبيوتر جهاز شغل.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

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

.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). تلقائي تشغيل.

بصري قرص إخراج
)2( برفق للخارج الدرج اسحب ثم القرص، درج لفك األقراص لمحرك األمامية الفتحة غطاء على الموجود )1( التحریر زر اضغط.١

.یتوقف حتى

٥١ ومشارآتها المعلومات إدارة   ٧ الفصل



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

.إخراجه أثناء بحرص القرص إمالة عليك فيجب الدرج، إلى آامل بشكل الوصول باإلمكان یكن لم إذا:مالحظة

.واقية حافظة في القرص وضع القرص درج أغلق.٣

.٨٢ صفحة في الثابت القرص محرك بخصوص مشكالت فانظر طبيعي، بشكل األقراص محرك درج یفتح لم إذا

الشبكة على األقراص محرآات مشارآة
الشبكة في آخر آمبيوتر بجهاز المتصلة األقراص محرآات مشارآة طریق عن التطبيقات وترآيب والبيانات البرامج إلى الوصول یمكنك
.بك الخاصة

مشارآة خالل من استخدامها إمكانية عدم إلى یؤدي مما النسخ ضد محمية DVD وألعاب أفالم مثل األقراص بعض تكون قد:مالحظة
.المضغوطة األقراص أو DVD أقراص محرآات

:نفسها الشبكة على للمشارآة

).الكمبيوتر جهاز (Computer >) ابدأ (Start حدد منه، بالمشارآة تقوم الذي الكمبيوتر جهاز من.١

).خصائص (Properties فوق انقر ثم مشارآته، في ترغب ما فوق األیمن الماوس بزر انقر.٢

).متقدمة مشارآة (Advanced Sharing حدد ثم ،)مشارآة (Sharing التبویب عالمة حدد.٣

).المجلد هذا مشارآة (Share this folder االختيار خانة حدد.٤

).المشارآة اسم (Share name االسم نص مربع في اسًما أآتب.٥

).موافق (OK فوق انقر ثم ،)تطبيق (Apply فوق انقر.٦

:مشارآته تمت الذي األقراص محرك لعرض.٧

Network >) واإلنترنت الشبكة (Network and Internet >) التحكم لوحة (Control Panel >) ابدأ (Start حدد▲
and Sharing Center) والمشارآة الشبكة مرآز.(

البصریة األقراص محرآات استخدام ٥٢



الكمبيوتر جهاز صيانة٨

طریق عن الكمبيوتر جهاز أداء تحسين حول معلومات الفصل هذا یقدم. جيدة حالة في الكمبيوتر جهاز على للحفاظ دوریة صيانة عمل المهم من
استبدال طریق وعن) القرص تنظيف (Disk Cleanup و) القرص تجزئة إلغاء أداة (Disk Defragmenter مثل األدوات بعض تشغيل
تنظيف حول وإرشادات بك الخاصة التشغيل وبرامج البرامج تحدیث حول معلومات أیًضا یوفر آما. ذاآرة إضافة أو الثابت القرص محرك
.السفر أثناء الكمبيوتر جهاز اصطحاب حول وتلميحات الكمبيوتر جهاز

األداء تحسين
Disk مثل األدوات بعض واستخدام الدوریة الصيانة مهام تنفيذ طریق وعن سریع؛ آمبيوتر جهاز اقتناء في الجميع یأمل

Defragmenter) القرص تجزئة إلغاء أداة (و Disk Cleanup) فترة زادت وآلما. الكمبيوتر جهاز أداء تحسين یمكنك ،)القرص تنظيف
.أآبر ذاآرة وإضافة أآبر أقراص محرآات ترآيب یمكنك الكمبيوتر، جهاز استخدام

األقراص محرآات مع التعامل
:األقراص محرآات مع التعامل عند التالية االحتياطات اتباع على احرص

التشغيل، عن متوقف الكمبيوتر جهاز آان إذا مما متأآًدا تكن لم إذا. الكمبيوتر جهاز تشغيل أوقف ترآيبه، أو أقراص محرك إخراج قبل●
خالل من تشغيله إیقاف ثم الكمبيوتر، جهاز تشغيل عليك فيجب ،)اإلسبات (Hibernation وضع في أو) السكون (Sleep وضع في أو

.التشغيل نظام

.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●

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

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

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

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

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

محرك افصل أو, الشاشة محو یتم حتى وانتظر) السكون (Sleep وضع ابدأ, خارجي ثابت قرص بمحرك متصل آمبيوتر جهاز نقل قبل●
.الصحيحة بالطریقة الخارجي الثابت القرص

٥٣ الكمبيوتر جهاز صيانة   ٨ الفصل



الثابت القرص محرك ترآيب إعادة
أیة تضع أو األقراص محرك تسقط ال. بعنایة معها التعامل یجب والتي للكسر القابلة الكمبيوتر جهاز مكونات من األقراص محرآات إن:تنبيه
على للحصول ٥٣ صفحة في األقراص محرآات مع التعامل انظر. القاسية الرطوبة أو الحرارة لدرجات أو للسوائل تعرضه أو فوقه أشياء

.األقراص محرآات مع التعامل عند خاصة احتياطات

:النظام استجابة عدم أو المعلومات فقد لتجنب:تنبيه

في أو التشغيل، عن متوقف الكمبيوتر جهاز آان إذا مما متأآًدا تكن لم إذا. الكمبيوتر جهاز تشغيل أوقف ترآيبه، أو أقراص محرك إخراج قبل
نظام خالل من تشغيله إیقاف ثم الكمبيوتر، جهاز تشغيل عليك فيجب ،)اإلسبات (Hibernation وضع في أو) السكون (Sleep وضع

.التشغيل

.الكمبيوتر جهاز تشغيل وأوقف عملك احفظ.١

.الكمبيوتر بجهاز المتصلة الخارجية األجهزة آافة افصل.٢

.المتناوب التيار مأخذ من الطاقة سلك افصل.٣

.مستٍو سطح على وذلك الكمبيوتر جهاز اقلب.٤

.الكمبيوتر جهاز من البطاریة أخرج.٥

.٤٢ صفحة في المستخدم ِقبل من استبدالها یمكن بطاریة إخراج انظر المعلومات، من لمزید:مالحظة

:الثابت القرص محرك إخراج

الثابت القرص محرك آبل سيكون ولكن مشابه اإلخراج إجراء یكون, صلبين محرآين على الشاملة الكمبيوتر ألجهزة وبالنسبة:مالحظة
.االثاني الثابت القرص بمحرك الخاص الكبل من أطول الصلبين المحرآين بأحد الخاص

.)3( وأخرجه الباب ارفع ثم, )2( الفتحة خارج الباب حرك, الصيانة باب تحریر حتى )1( البطاریة تحریر مغالق حرك.١

.النظام لوحة من )1( الثابت القرص محرك آبل افصل.٢

.الثابت القرص محرك من )2( البرغيين أخرج.٣

األداء تحسين ٥٤



.حجرته خارج الثابت القرص محرك ارفع ثم, اليسار إلى )3( الثابت القرص محرك مقبض حرك.٤

القرص محرك إلى للوصول الثابت القرص محرك دعامة إخراج یجب الكمبيوتر، جهاز من الثابت القرص محرك إخراج بعد:مالحظة
.نفسه الثابت

.الثابت القرص محرك دعامة من )1( البرغيين أخرج.٥

.الثابت القرص محرك من )2( الثابت القرص محرك دعامة أخرج.٦

.الثابت القرص محرك من )3( الثابت القرص محرك آبل افصل.٧

.اإلجراء هذا اعكس الثابت، القرص محرك لترآيب

محرك آبل توصيل قبل الكبل مشبكي أسفل الثابت القرص محرك آبل بعنایة أدخل, الثاني الثابت القرص محرك ترآيبك عند:مالحظة
.الثابت القرص

٥٥ الكمبيوتر جهاز صيانة   ٨ الفصل



HP 3D DriveGuard استخدام
الحاالت إحدى في بالبيانات المتعلقة الطلبات وتوقف المحرك إیقاف بواسطة الثابت القرص محرك بحمایة HP 3D DriveGuard یقوم
:اآلتية

.الكمبيوتر إسقاط●

.البطاریة طاقة على تشغيله عند مغلقة والشاشة الكمبيوتر تحریك●

.الطبيعي التشغيل إلى الثابت القرص محرك بإعادة HP 3D DriveGuard یقوم, األحداث هذه إحدى حدوث بعد قليلة فترة

.ضرورًیا HP 3D DriveGuard یكون ال, متحرآة مكونات على) SSD (الصلبة األقراص محرآات اختواء لعدم نظًرا:مالحظة

HP 3D خالل من محمية الثانویة أو الرئيسية الثابت األقراص محرك حجرة في الموجودة الثابتة األقراص محرآات تكون:مالحظة
DriveGuard .یغطي ال HP 3D DriveGuard بمنافذ المتصلة الثابتة األقراص محرآات USB.

.HP 3D DriveGuard برنامج تعليمات انظر المعلومات، من لمزید

)القرص تجزئة إلغاء أداة (Disk Defragmenter استخدام
عدم (تقارب عدم مجزأ أقراص محرك ومعنى. الثابت القرص محرك ملفات تجزئة تتم الكمبيوتر، لجهاز استخدامك على الوقت مرور مع

إبطاء إلى یؤدي مما الملفات أماآن تحدید الثابت القرص محرك على یصعب لذلك ونتيجة األقراص، محرك على الموجودة البيانات) تسلسل
أو (الثابت القرص محرك على المجزأة والمجلدات الملفات بدمج) القرص تجزئة إلغاء أداة (Disk Defragmenter تقوم. الكمبيوتر جهاز

.أآبر بفاعلية النظام تشغيل یمكن حيث) فعلي بشكل عليها التعرف

.الحالة الصلبة المحرآات على) القرص تجزئة إلغاء (Disk Defragmenter تشغيل الضروري من ليس:مالحظة

وعدد الثابت القرص محرك لحجم وفًقا ذلك، ومع. مراقبة دون األداة تعمل), القرص تجزئة إلغاء أداة (Disk Defragmenter تشغيل بعد
.إتمامه حتى ساعة من أآثر) القرص تجزئة إلغاء أداة (Disk Defragmenter عمل یستغرق قد تجزئتها، تمت التي الملفات

إلغاء أداة (Disk Defragmenter ضبط یمكن. األقل على الشهر في واحدة مرة الثابت القرص محرك تجزئة بإلغاء HP شرآة توصي
.وقت أي في یدوًیا الكمبيوتر في القرص تجزئة إلغاء من تتمكن ولكنك, شهري لجدول وفًقا تشغيلها یتم حيث) القرص تجزئة

):القرص تجزئة إلغاء أداة (Disk Defragmenter لتشغيل

.المتناوب التيار طاقة بمصدر الكمبيوتر جهاز وصل.١

 >) النظام أدوات (System Tools >) ملحقات (Accessories >) البرامج آافة (All Programs >) ابدأ (Start حدد.٢
Disk Defragmenter) القرص تجزئة إلغاء أداة.(

.الشاشة على تظهر التي اإلرشادات اتبع.٣

).القرص تجزئة إلغاء أداة (Disk Defragmenter برنامج تعليمات إلى بالوصول قم إضافية، معلومات على للحصول

)القرص تنظيف (Disk Cleanup استخدام
لتحریر بأمان حذفها یمكنك التي الضروریة غير الملفات عن الثابت القرص محرك على بحث بإجراء) القرص تنظيف (Disk Cleanup یقوم

.أآبر بفاعلية التشغيل على الكمبيوتر جهاز ومساعدة القرص على مساحة

):القرص تنظيف (Disk Cleanup لتشغيل

 >) النظام أدوات (System Tools >) ملحقات (Accessories >) البرامج آافة (All Programs >) ابدأ (Start حدد.١
Disk Cleanup) القرص تنظيف.(

.الشاشة على تظهر التي اإلرشادات اتبع.٢

األداء تحسين ٥٦



استبدالها أو الذاآرة وحدات إضافة
الثابت القرص محرك یعمل. الفعلي العمل مكان بك الخاص الكمبيوتر جهاز یشبه. الكمبيوتر جهاز أداء تحسين على ذاآرة إضافة تعمل أن یمكن
الكافي بالقدر آبيرة الذاآرة تكون ال عندما. به تعمل الذي المكتب بمثابة الذاآرة تعمل بينما فيها، عملك تخزین یمكنك التي الملفات خزانة بمثابة
بجهاز الموجودة الذاآرة حجم توسيع ویمثل. إنتاجيتك انخفاض إلى ذلك یؤدي بالعمل، المتجاوز المكتب مثل بسهولة، بالكامل عملك على لتحتوي
.األداء لتحسين رائًعا حًال الكمبيوتر

سعة ترقية یمكن. الصيانة باب تحت الكمبيوتر جهاز أسفل الذاآرة وحدات فتحتا توجد. ذاآرة لوحدات فتحتين على الكمبيوتر جهاز یحتوي
.الذاآرة وحدات فتحتي إحدى في الموجودة الذاآرة وحدة استبدال أو ذاآرة وحدة إضافة طریق عن الكمبيوتر بجهاز الخاصة الذاآرة

.الذاآرة وحدة ترآيب قبل البطاریات آل وأخرج الطاقة سلك افصل باألجهزة، اإلضرار أو آهربائية لصدمة التعرض خطر من للتقليل!تحذير

بواسطة اإلستاتيكية الكهرباء من تخلصك من تأآد. اإللكترونية المكونات تلف إلى) ESD (اإللكتروستاتي اإلفراغ یؤدي أن یمكن:تنبيه
.إجراء أي تنفيذ بدء قبل وذلك مؤرض، معدني جسم مالمسة

.الذاآرة وحدتي تطابق من تأآد ثانية، ذاآرة وحدة مع القناة ثنائي تكوین الستخدام:مالحظة

:استبدالها أو ذاآرة وحدة إلضافة

:النظام استجابة عدم أو المعلومات فقد لتجنب:تنبيه

التشغيل وضع في الكمبيوتر جهاز وجود أثناء الذاآرة وحدة بإخراج تقم ال. استبدالها أو الذاآرة وحدات إضافة قبل الكمبيوتر جهاز تشغيل أوقف
).اإلسبات (Hibernation أو) السكون (Sleep حالة في أثناء أو

على بالضغط الكمبيوتر جهاز فشغل ،)اإلسبات (Hibernation وضع في أو التشغيل عن متوقًفا الكمبيوتر جهاز آان إذا مما متأآًدا تكن لم إذا
.التشغيل نظام خالل من الكمبيوتر جهاز تشغيل أوقف ثم. الطاقة زر

.الكمبيوتر جهاز تشغيل وأوقف عملك احفظ.١

.الكمبيوتر بجهاز المتصلة الخارجية األجهزة آافة افصل.٢

.المتناوب التيار مأخذ من الطاقة سلك افصل.٣

.مستٍو سطح على وذلك الكمبيوتر جهاز اقلب.٤

.الكمبيوتر جهاز من البطاریة أخرج.٥

.الكمبيوتر جهاز من الصيانة باب أخرج.٦

.بالفعل الموجودة الذاآرة وحدة فأخرج ذاآرة، وحدة باستبدال تقوم آنت إذا.٧

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

.لألعلى الذاآرة وحدة تميل

٥٧ الكمبيوتر جهاز صيانة   ٨ الفصل



.الذاآرة وحدة فتحة خارج برفق اسحبها ثم ،)2( الذاآرة وحدة طرف أمسك.ب

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

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

:جدیدة ذاآرة وحدة إدخال.٨

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

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

إلى )2( الذاآرة وحدة فتحة داخل إلى الوحدة على اضغط الذاآرة، وحدة حجرة سطح من درجة 45 بزاویة الذاآرة وحدة إمالة بعد.ب
.مكانها في تستقر أن

مشابك ترآيب حتى الوحدة، من واليمنى اليسرى الحافتين على الضغط مراعاة مع لألسفل، )3( الذاآرة وحدة على بلطف اضغط.ج
.مكانها في الترآيب

.الوحدة تقویس عدم من تأآد الذاآرة، وحدة إتالف لتجنب:تنبيه

األداء تحسين ٥٨



.الصيانة باب ترآيب أعد.٩

.البطاریة ترآيب أعد.١٠

.الخارجية واألجهزة الطاقة تصویل أعد ثم لألعلى ویمينه الكمبيوتر جهاز اقلب.١١

.الكمبيوتر جهاز شغل.١٢

٥٩ الكمبيوتر جهاز صيانة   ٨ الفصل



التشغيل وبرامج البرامج تحديث
جدیدة وخيارات ميزات وجلب المشاآل حل للتحدیثات یمكن. اإلصدارات بأحدث دورًیا بك الخاصة التشغيل وبرامج برامج بتحدیثك HP توصي
أحدث تشغيل بك الخاص الكمبيوتر لجهاز وتحدیثهما التشغيل وبرامج البرامج تغيير ویتيح المستمر، للتغيير التقنية تخضع. الكمبيوتر جهاز إلى

على الحصول ودون. األلعاب برامج أحدث مع جيد بشكل بالرسومات الخاصة القدیمة المكونات تعمل ال قد المثال، سبيل على. المتوفرة التقنيات
.جهازك من استفادة أقصى على الحصول من تتمكن لن التشغيل، برامج أحدث

أیًضا یمكنك آما. HP من المقدمة التشغيل وبرامج برامج من اإلصدارات أحدث لتنزیل http://www.hp.com/support إلى انتقل
.توفرها عند بالتحدیثات تلقائية إعالمات الستقبال التسجيل

التشغيل وبرامج البرامج تحدیث ٦٠

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


الكمبيوتر تنظيف
في الكمبيوتر جهاز على األتربة وجزئيات الغبار یتراآم قد. جيدة حالة في عليها الحفاظ على الخارجية واألجهزة الكمبيوتر جهاز تنظيف یساعد
.تنظيفه عدم حالة

:الكمبيوتر جهاز تنظيف عند التالية التنظيف منتجات استخدام تجنب:تنبيه

سطح تتلف أن شأنها من والتي والهيدروآاربونات الميثيلين وآلورید األمونيوم وآلورید واألسيتون الكحول مثل القویة العطریة المذیبات
.نهائي بشكل الكمبيوتر

والغطاء والجانبين الشاشة تنظيف
غطاء إغالق قبل تجف حتى الشاشة اترك. الكحول من خال زجاج بمنظف مبللة األلياف من وخالية ناعمة ممسحة بواسطة برفق الشاشة امسح
.الكمبيوتر جهاز

.الكمبيوتر جهاز خدش إلى تؤدي قد الورقية المماسح مثل األلياف ذات المواد. والغطاء الجوانب لتنظيف للجراثيم بمضاد مبللة ممسحة استخدم

.والحطام الغبار إزالة على تساعدك دائریة حرآة اتخذ, الكمبيوتر جهاز غطاء تنظيف عند:مالحظة

المفاتيح ولوحة اللمس لوحة تنظيف
الداخلية المكونات تلف إلى یؤدي قد فذلك. الكمبيوتر جهاز تنظيف عند حتى المفاتيح لوحة في المفاتيح بين مطلًقا تسقط السوائل تدع ال:تنبيه
.نهائي بشكل

مثل (االستاتيكية الكهربائية للشحنة مقاومة ممسحة أو الميكروفيبر من ناعمة ممسحة استخدم وتطهيرهما، والمفاتيح اللمس لوحتي لتنظيف●
.االستخدام إلعادة القابلة غير للجراثيم المضادة المنادیل استخدم أو الكحول من خال زجاجات بمنظف مبللة) الشمواة

امتداد ذات المضغوط الهواء علبة استخدم, المفاتيح لوحة من المنحشرة وجسيمات واأللياف الغبار وإلزالة االلتصاق من المفاتبح لمنع●
.أنبوبي

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 تقوم

٦١ الكمبيوتر جهاز صيانة   ٨ الفصل



شحنه أو الكمبيوتر جهاز مع السفر
.الكمبيوتر جهاز أمان على للحفاظ الخطوات بعض یلي ففيما شحنه، أو السفر في معك بك الخاص الكمبيوتر جهاز الصطحاب مضطًرا آنت إذا

:الشحن أو للسفر الكمبيوتر بتجهيز قم●

.خارجي أقراص محرك على احتياطًيا معلوماتك انسخ◦

.الكمبيوتر جهاز من الرقمية التخزین بطاقات مثل الخارجية، الوسائط بطاقات وجميع األقراص جميع أخرج◦

.الخارجية األجهزة جميع افصل ثم التشغيل، أوقف◦

.حجرته من األقراص محرك إخراج قبل األقراص محرك من وسائط أیة أخرج◦

خطر تقليل على اإلجراء هذا سيعمل. السفر أثناء اصطحابه أو تخزینه أو األقراص محرك شحن قبل اإلجراء هذا نفذ:تنبيه
.المعلومات فقد أو األقراص، بمحرك الضرر إلحاق أو الكمبيوتر، بجهاز الضرر إلحاق

.الكمبيوتر تشغيل بإیقاف قم◦

.الكمبيوتر عن بعيد مكان في االحتياطية بالنسخة احتفظ. معلوماتك من احتياطية نسخة معك خذ●

.أمتعتك باقي مع تترآه وال ید؛ حقيبة بصفته الكمبيوتر خذ الجویة الخطوط على السفر عند●

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

إلى تنبهك والتي الطيران رحلة أثناء المذاعة اإلعالنات مراعة فينبغي بالطائرة، برحلة قيامك أثناء الكمبيوتر جهاز استخدام قررت إذا●
الخطوط لشرآة متروًآا أمًرا الطائرة متن على الكمبيوتر جهاز استخدام یكون. الكمبيوتر جهاز استخدام خاللها یمكنك التي األوقات
.الجویة

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

).للكسر قابل" (FRAGILE "الحزمة على واآتب الحمایة له یوفر غالًفا فاستخدم أقراص، محرك أو الكمبيوتر بشحن تقوم آنت إذا●

هذه تطبيق یتم قد. البيئات بعض في األجهزة هذه استخدام على قيود فرض یتم فقد الكمبيوتر، جهاز في السلكي جهاز ترآيب حالة في●
تكن لم إذا. الخطرة األماآن وفي انفجارات لحدوث تتعرض قد التي األماآن من وبالقرب المستشفيات وفي الطائرة متن على التقييدات
.تشغيله بدء قبل الكمبيوتر جهاز باستخدام تصریح فاطلب محدد، جهاز الستخدام تطبيقها یتم التي السياسة من متأآًدا

:االقتراحات هذه اتبع دولًيا، بالسفر تقوم آنت إذا●

.رحلتك في بزیارتها تقوم منطقة أو بلد بكل الخاصة الكمبيوتر بأجهزة المتعلقة الجمرآية اللوائح راجع◦

الكهربائي، الجهد مواصفات تختلف حيث. فيه الكمبيوتر الستخدام تخطط مكان بكل الخاصة والمحول الطاقة سلك متطلبات افحص◦
.والمقبس والتردد،

جهد بمحول الكمبيوتر توصيل تحاول ال الجهاز، لتلف أو لحریق، أو آهربائية، صدمة إلى التعرض خطر من للتقليل!تحذير
.لألجهزة مخصص آهربائي

شحنه أو الكمبيوتر جهاز مع السفر ٦٢



والمعلومات الكمبيوتر حماية٩

Windows التشغيل نظام قبل من المتوفرة العادیة الحمایة حلول وبإمكان. معلوماتك وتوفر وآمال سریة لحمایة ضروریة الكمبيوتر حمایة تعد
جهاز حمایة في تساهم أن األخرى الخارجية الجهات وبرامج Windows بـ المرتبط غير) Setup Utility) BIOSو HP وتطبيقات
.الضارة األآواد من األخرى واألنواع المتنقلة والفيروسات الفيروسات مثل متنوعة مخاطر من الكمبيوتر

.بك الخاص الكمبيوتر جهاز في الفصل هذا في المسرودة الحمایة ميزات بعض تتوفر ال قد:هام

حماية ميزةالكمبيوتر على الخطر

بالتشغيل خاصة مرور آلمة●الكمبيوتر لجهاز به المصرح غير االستخدام

األصابع بصمات قراءة جهاز●

الفيروسات مكافحة برامجالكمبيوتر جهاز فيروسات

الحمایة جدار برنامجالبيانات إلى به المصرح غير الوصول

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

المسؤول مرور آلمة

البرامج تحدیثاتالكمبيوتر بحق المستقبلية أو المتطورة التهدیدات

المستخدم مرور آلمةWindows مستخدم حساب إلى به المصرح غير الوصول

الحمایة آبل قفلالكمبيوتر لجهاز بها المصرح غير اإلزالة

الحماية برامج مكان تحديد
المجمعة الحمایة برامج تطبيقات من مجموعة إلى السریع للوصول جيدة بدایة نقطة) فقط مختارة طرز (HP Security Assistant یقدم

HP لك یتيح), التحكم لوحة (Control Panel و) ابدأ (Start قائمة خالل من التطبيقات من آل عن البحث من وبدًال. المهمة حسب
Security Assistant التالية الحمایة مهام لتنفيذ المختلفة التطبيقات إلى الوصول:

.الفيروسات مكافحة وبرامج اإلنترنت حمایة إعداد●

.واستعادتها احتياطًيا الملفات نسخ●

.األبویة المراقبة وأدوات المستخدمين وحسابات المرور آلمات إدارة●

.Windows و HP تحدیثات آخر وترآيب الكمبيوتر جهاز صيانة●

.اإلصبع بصمة قارئ إعداد●

األمان (Security and Protection) > البرامج آافة (All Programs) > ابدأ (Start حدد ،HP Security Assistant لفتح
.HP Security Assistant) > والحمایة

٦٣ والمعلومات الكمبيوتر حمایة   ٩ الفصل



المرور آلمات استخدام
.اإلنترنت عبر الفوریة للمعامالت األمان ولتوفير الكمبيوتر جهاز معلومات لحمایة تحددها التي األحرف من مجموعة عن عبارة المرور آلمة
مرور آلمة بتحدید مطالبتك تمت األولى للمرة الكمبيوتر جهاز إعدادك عند المثال، سبيل على. المرور آلمات من عدة أنواع تحدید یمكن

)HP Setup Utility) BIOS في أو Windows في اإلضافية المرور آلمات تحدید یمكن. بك الخاص الكمبيوتر جهاز لحمایة المستخدم
.الكمبيوتر جهاز على مسبًقا المثبتة

.Windows حمایة وميزة) Setup Utility) BIOS ميزة في ذاتها المرور آلمة استخدام یفيدك قد

:وحفظها المرور آلمات إلنشاء اآلتية التلميحات استخدم

آلمات بتخزین تقم ال. الكمبيوتر عن بعيد محمي مكان في مرورك آلمات من آل دّون, الكمبيوتر استخدام من نفسك حظر خطر من للحد●
.الكمبيوتر جهاز على ملف في المرور

.البرنامج بواسطة ضبطها تم التي المتطلبات اتبع المرور، آلمات إنشاء عند●

.األقل على شهور ثالثة آل مرورك آلمات غير●

.طویلة وتكون واألرقام والرموز الوقف وعالمات األحرف من المثالية المرور آلمات تتكون●

اإلعدادات جميع أزل ثم السریة الملفات واحذف احتياطًيا ملفاتك انسخ الصيانة، لعمليات ليخضع بك الخاص الكمبيوتر جهاز تسليم قبل●
.المرور بكلمات الخاصة

Help and >) ابدأ (Start حدد, التوقف شاشة مرور آلمات مثل, Windowsتخص مرور آلمات حول إضافية معلومات علي للحصول
Support) ودعم تعليمات.(

Windows بـ خاصة مرور آلمات إعداد

الوظيفةالمرور آلمة

جهاز إعداد أیًضا یمكنك. Windows في المستخدمين حسابات إلى الوصول تحميبالمستخدم خاصة مرور آلمة
Sleep الوضع إلنهاء المستخدم مرور آلمة بإدخال للمطالبة بك الخاص الكمبيوتر

التنبيه عند مرور بكلمة حمایة تعيين انظر). اإلسبات (Hibernation أو) سكون(
.المعلومات من مزید على للحصول ٣٩ صفحة في

.المسؤول بمستوى الخاصة الكمبيوتر جهاز محتویات إلى الوصول من تحميبالمسؤول خاصة مرور آلمة

Setup محتویات إلى للوصول هذه المرور آلمة استخدام یمكن:مالحظة
Utility) BIOS.(

المرور آلمات استخدام ٦٤



)Setup Utility) BIOS في المرور آلمات إعداد

الوظيفةالمرور آلمة

).Setup Utility) BIOS إلى وصلت آلما إدخالها یجب●بالمسؤول خاصة مرور آلمة

إلى الوصول یمكنك ال, بالمسؤول الخاصة المرور آلمة نسيانك حالة في●
Setup Utility) BIOS.(

المرور آلمة من بدًال بالمسؤول الخاصة المرور آلمة استخدام یمكن:مالحظة
.بالتشغيل الخاصة

لـ المسؤول مرور وآلمة المسؤول مرور آلمة استخدام یمكن ال:مالحظة
Windows وتغييرها وإدخالها تحدیدها عند تعرض ال أنها آما, متبادل بشكل

.وحذفها

قبل األول المرور آلمة فحص لدى التشغيل مرور آلمة إدخالك حالة في:مالحظة
مفتاح اضغط” (Press the ESC key for Startup Menu “الرسالة عرض
ESC إلى للوصول ثانية المسؤول مرور آلمة إدخال عليك یتعين), التشغيل بدء لقائمة

Setup Utility) BIOS.(

من الخروج عند أو تشغيله أعدت أو الكمبيوتر جهاز شغلت آلما إدخالها یجب●بالتشغيل خاصة مرور آلمة
).اإلسبات (Hibernation وضع

جهاز تشغيل یمكنك ال, بالتشغيل الخاصة المرور آلمة نسيان حالة في●
).إسبات (Hibernation وضع إنهاء أو, تشغيله إعادة أو, الكمبيوتر

المرور آلمة من بدًال بالمسؤول الخاصة المرور آلمة استخدام یمكن:مالحظة
.بالتشغيل الخاصة

أو إدخالها، أو ضبطها، عند بالتشغيل الخاصة المرور آلمة تظهر ال:مالحظة
.حذفها أو تغييرها،

):Setup Utility) BIOS في بالتشغيل أو بالمسؤول الخاصة المرور آلمة حذف أو تغيير أو لضبط

Press the ESC key for “رسالة عرض عند. تشغيله إعادة أو الكمبيوتر جهاز بتشغيل) Setup Utility) BIOS افتح.١
Startup Menu) ”مفتاح على اضغط ESC على اضغط, الشاشة من اليسرى السفلية الزاویة في) التشغيل بدء لقائمة esc.

.f10 على اضغط), التشغيل بدء قائمة (Startup Menu عرض عند. الشاشة على الظاهرة اإلرشادات اتبع ثم ،األسهم أزرار استخدم.٢

.الشاشة على الظاهرة اإلرشادات اتبع ثم ،)الحمایة (Security الختيار األسهم أزرار استخدم.٣

.الكمبيوتر جهاز تشغيل إعادة عند المفعول ساریة تغييراتك فتصبح

األصابع بصمات قراءة جهاز استخدام
حساب بإعداد تقوم أن یجب اإلصبع، بصمة قارئ والستخدام. الكمبيوتر أجهزة من مختارة طرز في المدمجة األصابع بصمات قارئات تتوفر

.HP SimplePass برنامج باستخدام أآثر أو واحدة إصبع بصمة سجل ثم الكمبيوتر جهاز على بالمستخدم الخاصة المرور وآلمة المستخدم

.٤ صفحة في بك الخاص الكمبيوتر جهاز على التعرف انظر بك، الخاص الكمبيوتر جهاز على اإلصبع بصمة قارئ موقع لمعرفة

HP SimplePass استخدام
جهاز إلى الدخول تسجيل طریقة وتسهيل بك الخاص الكمبيوتر جهاز حمایة على للمساعدة االستخدام سهلة واجهة HP SimplePass یوفر

:أجل من مسجلة إصبع بصمة استخدم. مرور بكلمة المحمية الویب ومواقع الكمبيوتر

.Windows إلى الدخول تسجيل●

.الدخول تسجيل تتطلب التي األخرى والبرامج الویب مواقع إلى الوصول●

٦٥ والمعلومات الكمبيوتر حمایة   ٩ الفصل



یتطلب تطبيق ألي الستخدامها اعتماد بيانات إلنشاء المسجلة اإلصبع بصمة باستخدام لك تسمح التي الفردي الدخول تسجيل خدمة إعداد●
.المرور وآلمة المستخدم اسم إدخال

.مستخدمين لعدة الكمبيوتر جهاز على محمية حسابات إعداد●

.HP SimplePass برنامج تعليمات انظر المعلومات، من لمزید

األصابع بصمات تسجيل
:HP SimplePass خالل من أآثر أو واحدة إصبع بصمة لتسجيل

HP >) واألمان الحمایة (Security and Protection >) البرامج آافة (All Programs >) ابدأ (Start حدد.١
SimplePass.

٢.Have you found your fingerprint sensor?) األصابع؟ بصمات مستشعر وجدت هل—(فوق انقر Yes) نعم.(

٣.Are you ready to enroll?) نعم فوق انقر)—للتسجيل؟ جاهز.

.إصبًعا اختر.٤

٥.Create Windows password) مرور آلمة إنشاء Windows—(مرورك آلمة وأآد أدخل.

.سيظهر فتحذیر وإال. بنجاح تسجيله تم إذا اإلصبع على خضراء دائرة تظهر. مرات 3 إصبعك مرر.٦

.للمتابعة > فوق انقر أو آخر إصبًعا اختر.٧

).الحًقا التسجيل (Register later أو) اآلن التسجيل (Register now فوق انقر.٨

.إضافي مستخدم لكل الخطوات تلك آرر

Windows إلى الدخول لتسجيل المسجلة اإلصبع بصمة استخدام
:اإلصبع بصمة باستخدام Windows إلى الدخول لتسجيل

.Windows تشغيل أعد, أصابعك بصمات تسجيلك بعد.١

.Windows إلى الدخول لتسجيل المسجلة األصابع بصمات من أي اضغط.٢

باإلنترنت االتصال حماية برامج استخدام
الكمبيوتر فيروسات قبل من للهجوم الكمبيوتر تعرض فإنك اإلنترنت أو ما شبكة أو اإللكتروني البرید إلى للوصول الكمبيوتر استخدامك عند

بشكل تأتي والتي الترآيب مسبقة برامج عليه توجد ربما الكمبيوتر جهاز حمایة في ولمساعدتك. األخرى اإلنترنتية والمخاطر التجسس وبرامج
من مستمرة حمایة لتوفير. الحمایة وجدران الفيروسات مكافحة مزایا تشمل والتي باإلنترنت االتصال لحمایة المعدة البرامج تلك من تجریبية نسخ

برامج من التجریبية النسخ ترفي أن بشدة ویوصى. منتظم بشكل الحمایة برامج تحدیث ینبغي االآتشاف، الحدیثة األخرى والمخاطر الفيروسات
.نحو أفضل على آمبيوترك لحمایة تختارها التي البرامج تشترى أو الحمایة

الفيروسات مكافحة برنامج استخدام
یمكن. عادیة غير بطریقة وظائفها تنفيذ تسببها أو المساعدة، األدوات أو البرامج، أو التشغيل، نظام بتعطيل الكمبيوتر فيروسات تقوم أن یمكن

فيه تتسبب أن ممكن تلف أي إصالح یمكنها الحاالت، معظم وفي عليها، والقضاء الفيروسات، معظم اآتشاف الفيروسات مكافحة لبرنامج
.الفيروسات

Help and Support في البحث مربع في فريوسات اآتب الكمبيوتر، تصيب التي الفيروسات حول المعلومات من المزید على للحصول
).ودعم تعليمات(

باإلنترنت االتصال حمایة برامج استخدام ٦٦



الحماية جدار برنامج استخدام
أو الكمبيوتر على مثبًتا برنامًجا الحمایة جدار یكون أن یمكن. الشبكة أو النظام إلى به المسموح غير الوصول لتمنع الحمایة جدران تصميم تم

.واألجهزة البرامج من مرآًبا حًال یكون أن یمكنه آما الشبكة

:االعتبار بعين أخذها یمكن حمایة جدران نوعا ثمة

.غير ال فيه ترآيبها یتم الذي الكمبيوتر تحمي برامج عن عبارة—مضيف إلى تستند محایة جدران●

في التي الكمبيوتر أجهزة آافة لتحمي المنزلية وشبكتك الكوابل أو DSL الـ مودم بين ترآيبها یتم والتي—الشبكة إلى تستند حمایة جدران●
.الشبكة

قبل من مضبوطة حمایة معایير بمجموعة ومقارنتها منه والواردة الصادرة البيانات آافة مراقبة تتم, النظام على حمایة جدار ترآيب عند
.المعایير تطابق ال بيانات أیة حظر ویتم. المستخدم

البرامج تحديثات ترآيب
أداء وتحسين األمان مشاآل تصحيح أجل من ثالثة وأطراف HP ,Microsoft Windows یوفرها والتي منتظم بشكل البرامج تحدیث یجب

.٦٠ صفحة في التشغيل وبرامج البرامج تحدیث انظر المعلومات، من مزید على للحصول. البرامج

Windows من الحماية تحديثات ترآيب
تتعلق تنبيهات بإرسال Microsoft تقوم. المصنع الكمبيوتر جهاز ترك بعد متاحة األخرى والبرامج التشغيل لنظام التحدیثات تصبح قد

شرآة قبل من الهامة التحدیثات جميع رآْب الكمبيوتر، جهاز وفيروسات الحمایة جهاز اختراق من الكمبيوتر جهاز لحمایة. الهامة بالتحدیثات
Microsoft تنبيهات أیة تلقي بمجرد.

:التوجيهات هذه اتبع, الكمبيوتر جهاز في المتاحة التحدیثات آافة ترآيب من للتأآد

)البرامج آافة (All Programs >) ابدأ (Start حدد. الكمبيوتر جهاز إعداد بعد ممكن وقت أقرب في Windows Update شغل●
< Windows Update.

.شهرًیا Windows Update شغل فصاعًدا الحين ذلك من●

خالل ومن Microsoft لـ الویب موقع من صدورها، عند ،Microsoft لـ أخرى وبرامج Windows لـ تحدیثات على بالحصول قم●
).ودعم تعليمات (Help and Support في التحدیثات ارتباط

الثالثة واألطراف HP برامج تحديثات ترآيب
 إلى انتقل, اإلصدارات أحدث لتنزیل. الكمبيوتر جهاز على أصًال ترآيبها تم قد والتي دورًیا التشغيل وبرامج البرامج بتحدیثك HP توصي

http://www.hp.com/support .متاحة آانت آلما التلقائية التحدیث إعالمات على لتحصل التسجيل أیًضا یمكنك الموقع هذا ومن.

البرامج تحدیثات البرامج شرآات توفر. دورًیا البرامج تحدیث عليك فيجب, الكمبيوتر جهاز شرائك بعد الثالثة األطراف برامج رآبت قد إذا
.البرامج وظيفية وتحسين المحتملة الحمایة مشاآل تصحيح بغرض لمنتجاتها

الالسلكية شبكتك حماية
.١٨ صفحة في WLAN حمایة انظر المعلومات، من لمزید. الحمایة ميزات دائًما مكْن الالسلكية الشبكة إعدادك عند

احتياطًيا البرامج ومعلومات تطبيقات نسخ
لمزید. األجهزة أو البرامج فشل أو الفيروسات هجومات نتيجة المؤبد التلف أو المطلق الضياع من لحمایتها احتياطًيا ومعلوماتك برامجك انسخ
.٧٢ صفحة في واالستعادة واالسترداد االحتياطي النسخ عمل انظر المعلومات، من

٦٧ والمعلومات الكمبيوتر حمایة   ٩ الفصل

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


اختياري حماية آبل قفل استخدام
وإنما. سرقته أو الكمبيوتر مع التعامل إساءة تمنع ال قد ولكنها رادع، آحل لتعمل حدتها على شراؤها یتم والتي الحمایة آبالت أقفال تصميم تم

.یمكن ما أآثر السرقات من الوقایة تقویة على یساعد آامًال حمایة حل لتمثل باتخاذها یوصى التي العدیدة األساليب أحد الحمایة آبل قفل یكون

الحمایة آبل قفل موقع لمعرفة. القسم هذا في الوارد التوضيح عن الشيء بعض مختلفة الكمبيوتر جهاز في الموجودة الحمایة آبل فتحة تبدو قد
.٤ صفحة في بك الخاص الكمبيوتر جهاز على التعرف انظر الكمبيوتر، جهاز على

.زائل غير ثابت غرض حول الحمایة آبل قفل لف.١

.)2( الحمایة آبل قفل في )1( المفتاح أدخل.٢

.بالمفتاح الحمایة آبل قفل أقفل ثم ،)3( الكمبيوتر جهاز في الموجودة الحمایة آبل فتحة في الحمایة آبل قفل أدخل.٣

.آمن مكان في به واحتفظ المفتاح أخرج.٤

اختياري حمایة آبل قفل استخدام ٦٨



Systemو) Setup Utility) BIOS استخدام١٠
Diagnostics) النظام تشخيصات(

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

)Setup Utility) BIOS تشغيل
:الخطوات هذه اتبع), Setup Utility) BIOS لتشغيل

"Press the ESC key for Startup Menu "رسالة عرض عند esc على اضغط ثم, تشغيله أعد أو الكمبيوتر جهاز شّغل.١
.الشاشة من السفلية الجهة في) التشغيل بدء لقائمة ESC مفتاح على اضغط(

).Setup Utility) BIOS لتشغيل f10 على اضغط.٢

.الشاشة أسفل) Setup Utility) BIOS في التنقل آيفية حول معلومات عرض یتم

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

BIOS تحديث
.الویب على HP موقع على حدیثة BIOS إصدارات توفير یتم قد

.SoftPaqs تسمى مضغوطة ملفات في ویب على HP موقع على الموجودة BIOS تحدیثات معظم حزم یتم

.به تتعلق مشكالت وحل الملف بترآيب تتعلق معلومات على یحتوي الذي ،Readme.txt بـ یسمى ملًفا التنزیل حزم بعض تتضمن

BIOS إصدار تحديد
تحتاج فإنك الكمبيوتر، جهاز على حالًيا المثبتة تلك عن BIOS من أحدث إصدارات على تحتوي المتاحة BIOS تحدیثات آانت إذا ما لتحدید
.حالًيا المثبت النظام BIOS إصدار معرفة إلى

نظام في آنت إذا (fn+esc على ضغًطا) النظام BIOS و ROM بتاریخ أیًضا إليها یشار والتي (BIOS إصدار معلومات عرض یمكن
).BIOS (Setup Utility بواسطة أو) بالفعل Windows التشغيل

).Setup Utility) BIOS شغل.١

).الرئيسية (Main لتحدید األسهم مفاتيح استخدم.٢

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

٦٩ )النظام تشخيصات (System Diagnosticsو) Setup Utility) BIOS استخدام   ١٠ الفصل



BIOS تحديث تنزيل
جهاز اتصال عند فقط وترآيبه BIOS تحدیث بتنزیل قم فاشلة، ترآيب عملية إجراء أو الكمبيوتر لجهاز تلف حدوث خطر من للحد:تنبيه

تشغيل أثناء ترآيبه أو BIOS تحدیث بتنزیل تقم ال. المتناوب التيار محول باستخدام عليه االعتماد یمكن خارجي طاقة بمصدر الكمبيوتر
,والترآيب التنزیل عملية أثناء. اختياري طاقة بمصدر توصيله أو اختياري، إرساء بجهاز إرسائه حالة في أو البطاریة، طاقة بواسطة الكمبيوتر

:اإلرشادات هذه اتبع

.المتناوب التيار مأخذ عن الطاقة سلك بفصل وذلك الكمبيوتر عن الطاقة بفصل تقم ال

).إسبات (Hibernation أو) سكون (Sleep وضع تشغيل بدء أو الكمبيوتر تشغيل بإیقاف تقم ال

.سلك أو آبل، جهاز، أي فصل أو توصيل, إزالة, بإدخال تقم ال

).صيانة (Maintain >) ودعم تعليمات (Help and Support >) ابدأ (Start حدد.١

.تنزیله في ترغب الذي BIOS تحدیث إلى والوصول الكمبيوتر جهاز لتحدید الشاشة على تظهر التي اإلرشادات اتبع.٢

:الخطوات هذه اتبع, التنزیل منطقة في.٣

أو االسم أو التاریخ سجل. بك الخاص الكمبيوتر جهاز على حالًيا المرآب اإلصدار من األحدث BIOS إصدار تحدیث حدد.أ
.الثابت القرص محرك إلى تنزیله بعد الحًقا، التحدیث مكان لتحدید المعلومات هذه إلى تحتاج قد. آخر معرف

.الثابت القرص إلى بك الخاص التحدید لتنزیل الشاشة على تظهر التي اإلرشادات اتبع.ب

إلى الوصول إلى ستحتاج. عليه BIOS تحدیث تنزیل سيتم الذي الثابت األقراص محرك على الموجود الموقع إلى المسار سجل
.التحدیث لترآيب مستعًدا تكون عندما المسار هذا

تحدیثات خاصًة لبرامج، تحدیثات أي ترآيب قبل الشبكة مسؤول باستشارة فقم بشبكة، الكمبيوتر جهاز بتوصيل قمت إذا:مالحظة
BIOS النظام.

هذه فاتبع إرشادات، أیة عرض یتم لم إذا. التنزیل عملية اآتمال بعد الشاشة على تظهر إرشادات أي اتبع. BIOS ترآيب إجراءات تختلف
:الخطوات

).الكمبيوتر جهاز (Computer >) ابدأ (Start بتحدید Windows Explorer افتح.١

القرص محرك هو الثابت القرص لمحرك المحدد الموقع یكون ما عادًة. الثابت القرص محرك على المحدد الموقع فوق مزدوًجا نقًرا انقر.٢
).:C (المحلي

على یحتوي الذي الثابت القرص محرك على الموجود المجلد افتح مسبقًا، بتسجيله قمت الذي الثابت القرص محرك مسار باستخدام.٣
.التحدیث

).filename.exe المثال سبيل على. (exe الملحق ذي الملف فوق مزدوًجا نقًرا انقر.٤

.BIOS ترآيب عملية ستبدأ

.الشاشة على تظهر التي اإلرشادات باتباع الترآيب عملية أآمل.٥

.الثابت القرص محرك من تنزیله تم الذي الملف حذف یمكنك الترآيب، عملية بنجاح تفيد الشاشة على رسالة ظهور بعد:مالحظة

)النظام تشخيصات (System Diagnostics استخدام
.صحيح بشكل تعمل الكمبيوتر أجهزة آانت إذا ما لتحدید تشخيصية اختبارات إجراء) النظام تشخيصات (System Diagnostics لك یتيح

)النظام تشخيصات (System Diagnostics استخدام ٧٠



):النظام تشخيصات (System Diagnostics تشغيل لبدء

ESC مفتاح على اضغط” (Press the ESC key for Startup Menu “رسالة عرض عند. الكمبيوتر جهاز تشغيل أعد أو شغل.١
),التشغيل بدء قائمة (Startup Menu عرض عند. esc على اضغط, الشاشة من اليسرى السفلية الزاویة في) التشغيل بدء لقائمة
.f2 على اضغط

.الشاشة على الظاهرة اإلرشادات اتبع ثم, تشغيله المطلوب التشخيصي االختبار فوق انقر.٢

.esc على فاضغط, تشغيله أثناء التشخيصي االختبار إیقاف في رغبت إذا:مالحظة

٧١ )النظام تشخيصات (System Diagnosticsو) Setup Utility) BIOS استخدام   ١٠ الفصل



 واالستعادة واالسترداد االحتياطي النسخ عمل١١

.الضرورة عند واستردادها معلوماتك حمایة على تساعدك والتي HPو التشغيل نظام من آل یوفرها أدوات بك الخاص الكمبيوتر جهاز یتضمن

احتياطية ُنسخ إنشاء
.الكمبيوتر جهاز إعداد بعد الفور على االستعادة وسائط إلنشاء HP Recovery Manager استخدم.١

.وبرامج أجهزة أضفت آلما النظام استرداد نقاط بإنشاء قم.٢

.أخرى شخصية وملفات وموسيقى وفيدیو صور أضفت آلما الشخصية المعلومات ومن النظام من احتياطية نسخة بإنشاء قم.٣

األصلي النظام الستعادة استعادة وسائط إنشاء
.بنجاح الكمبيوتر جهاز إعداد بمجرد HP Recovery Manager باستخدام لالستعادة محمول محرك أو استعادة أقراص إنشاء ینبغي

استعادة عملية تقوم. الثابت القرص محرك تلف حالة في للنظام استعادة إلجراء لالستعادة المحمول المحرك أو االستعادة أقراص هذه إلى ستحتاج
.االفتراضية للبرامج اإلعدادات تكوین ثم األصلي التشغيل نظام ترآيب بإعادة النظام

تعرفه أن يجب ما
.آمن مكان في بها واحتفظ بحرص هذه االستعادة أدوات استخدم. االستعادة أقراص من فقط واحدة مجموعة إنشاء یمكن●

الفارغة DVD أقراص عدد أو المحمول للمحرك المطلوبة التخزین سعة ویحدد الكمبيوتر جهاز HP Recovery Manager یفحص●
.المطلوبة

إلعادة القابلة األقراص تستخدم ال. المحمول المحرك أو DVD+R DL أو DVD-R DL أو DVD+R أو DVD-R أقراص استخدم
مع متوافقة غير األقراص فهذه ؛)للكتابة القابلة BD-RE) Blu-rayو DVD±RW وأقراص DVD±RWو CD±RW مثل الكتابة
.HP Recovery Manager برنامج

شراؤه یتم (اختياري بصریة أقراص محرك استخدام یمكنك متكامل، بصریة أقراص محرك على الكمبيوتر جهاز احتواء عدم حالة في●
في. الویب على HP موقع من بك الخاص الكمبيوتر لجهاز استعادة أقراص على الحصول یمكنك آما استعادة أقراص إلنشاء) حدة على
جهاز على USB بمنفذ ليس الكمبيوتر جهاز في USB بمنفذ مباشرة توصيله یجب, الخارجي البصریة األقراص محرك استخدامك حالة

.USB الـ محاور مثل آخر خارجي

.االستعادة وسائط إنشاء بدء قبل متناوب تيار من طاقة بمصدر الكمبيوتر جهاز توصيل من تأآد●

.اإلنشاء عملية بمقاطعة تقم ال. أآثر أو ساعة الوسائط هذه إنشاء عملية تستغرق●

.الكمبيوتر جهاز عن بعيًدا آمن مكان في االستعادة وسائط بتخزین قم●

HP Recovery فيها تفتح التي القادمة المرة في. االستعادة وسائط إنشاء من االنتهاء قبل البرنامج إنهاء یمكنك األمر، لزم إذا●
Manager، االستعادة وسائط إنشاء عملية بمتابعة مطالبتك ستتم.

احتياطية ُنسخ إنشاء ٧٢



االستعادة وسائط إنشاء

تمت إذا اإلجراء بمتابعة اسمح. القائمة من Recovery Manager حدد. البحث حقل في استعادة واآتب) ابدأ (Start حدد.١
.بذلك المطالبة

).االستعادة وسائط إنشاء (Recovery Media Creation فوق انقر.٢

.للمتابعة الشاشة على الظاهرة اإلرشادات اتبع.٣

.٧٦ صفحة في HP Recovery Manager باستخدام األصلي النظام استعادة انظر لالستعادة،

النظام استرداد نقاط إنشاء
Windows System بواسطة حفظها تم التي الثابت القرص محرك محتویات من معينة لمحتویات لقطة عن عبارة النظام استرداد نقطة

Restore) بواسطة النظام استرداد Windows (یستخدمها التي السجل إعدادات مثل معلومات على االسترداد نقطة تحتوي. معين وقت في
.االسترداد نقطة إنشاء منذ النظام على تمت التي التغييرات عكس سابقة استرداد لنقطة االسترداد لك یتيح. Windows التشغيل نظام

استرداد، نقطة آخر منذ إنشاؤها تم التي اإللكتروني البرید رسائل أو حفظها تم التي البيانات ملفات على سابقة استرداد لنقطة االسترداد یؤثر ال
.بترآيبها قمت قد التي البرامج على یؤثر لكنه

تظل السابق، اليوم في عليها آان التي الحالة إلى الكمبيوتر جهاز استعدت ثم رقمية، آاميرا من الصور إحدى بتنزیل قمت إذا المثال، سبيل على
.الكمبيوتر جهاز على موجودة الصورة

ترآيب إلغاء فسيتم السابق، اليوم في عليها آان التي الحالة إلى الكمبيوتر جهاز استعدت ثم الصور عرض برنامج بترآيب قمت إذا ذلك، ومع
.استخدامه من تتمكن ولن البرنامج

تعرفه أن يجب ما
.االسترداد عملية إلغاء فيمكنك ذلك، عن عدلت ثم استرداد نقطة إلى باالسترداد قمت إذا●

:النظام استرداد نقاط إنشاء عليك یجب●

األجهزة أو البرامج تغيير أو إضافة قبل◦

طبيعي بشكل الكمبيوتر جهاز یعمل عندما دورًیا،◦

حول المعلومات من لمزید. استرداد نقطة آخر إنشاء منذ تغييرها تم التي للملفات مطابقة نسخة حفظ على أیًضا النظام استرداد یعمل●
).ودعم تعليمات (Help and Support انظر االسترداد، لصالح المطابقة الُنسخ استخدام

النظام استرداد نقطة إنشاء
).النظام (System >) والحمایة النظام (System and Security >) التحكم لوحة (Control Panel >) ابدأ (Start اختر.١

).النظام حمایة (System Protection فوق انقر األیسر، الجزء في.٢

).النظام حمایة (System protection التبویب عالمة فوق انقر.٣

.الشاشة على الظاهرة اإلرشادات واتبع) إنشاء (Create فوق انقر.٤

.٧٦ صفحة في للنظام سابقة استرداد نقطة إلى االسترداد انظر لالسترداد،

الشخصية والمعلومات النظام من احتياطية نسخة عمل
االحتفاظ في وسترغب والصور اإللكتروني البرید ورسائل الملفات مثل, إليك بالنسبة المهمة المعلومات بتخزین بك الخاص الكمبيوتر جهاز یقوم
النسخ عمل إلى بالكامل ملفاتك استعادة إمكانية تستند. مالئم بشكل العمل عن النظام توقف إذا أو فيروس بتنزیل قمت إذا حتى المعلومات بهذه

.منتظمة بصفة احتياطية ُنسخ إنشاء عليك یجب جدیدة، بيانات وملفات برامج بإضافة تقوم عندما. منتظمة بصفة االحتياطي

٧٣ واالستعادة واالسترداد االحتياطي النسخ عمل   ١١ الفصل



ناجح احتياطي نسخ إلجراء نصائح
.البصریة األقراص محرك في إدخالها قبل االحتياطي النسخ أقراص بترقيم قم●

Videos و) الصور (Pictures و) الموسيقى (Music و) المستندات (Documents مكتبات في الشخصية الملفات بتخزین قم●
.دوري بشكل احتياطًيا المجلدات هذه بنسخ قم ثم), الفيدیو مقاطع(

لإلعدادات شاشة لقطة التقاط طریق عن القوائم أشرطة أو األدوات، أشرطة أو اإلطارات، أحد في تخصيصها تم التي اإلعدادات بحفظ قم●
.تفضيالتك إدخال إعادة عليك تحتم إذا للوقت الموفرة العوامل أحد الشاشة لقطة تكون قد. بك الخاصة

:الشاشة لقطات لتصویر

.حفظها في ترغب التي الشاشة اعرض.١

:الشاشة صورة انسخ.٢

.alt+prt sc اضغط فقط، النشط اإلطار لنسخ

.prt sc على اضغط بالكامل، الشاشة لنسخ

إلى الشاشة صورة إضافة تتم). لصق (Paste >) تحریر (Edit حدد ثم الرسومات، تحریر برنامج أو النصوص لمعالجة مستند افتح.٣
.المستند

.واطبعه المستند احفظ.٤

تعرفه أن يجب ما
.األقراص أو الشبكة أقراص محرك أو محمول محرك أو اختياري خارجي ثابت قرص محرك إلى احتياطًيا معلوماتك نسخ یمكنك●

.االحتياطي النسخ عمليات أثناء المتناوب التيار بطاقة الكمبيوتر جهاز بتوصيل قم●

.الملفات حجم إلى استناًدا ساعة، من أآثر العملية هذه تستغرق قد. االحتياطي النسخ عملية إلآمال آافي بوقت اسمح●

.االحتياطي النسخ إجراء قبل االحتياطي النسخ تخزین جهاز على الفارغة القرص مساحة من تحقق●

:االحتياطي النسخ إجراء یجب●

األجهزة أو البرامج تغيير أو إضافة قبل◦

.استرداده أو الكمبيوتر جهاز إصالح یتم أن قبل◦

.الشخصية المعلومات من الُنسخ أحدث امتالك من للتأآد منتظم بشكل◦

.ميالد عيد حفلة في تسجيلها تم التي فيدیو مقاطع بحفظ قمت إذا المثال، سبيل على الملفات، من العدید إضافة بعد◦

.الضارة البرامج إلزالة الفيروسات مكافحة برامج استخدام قبل◦

سجالت أو المشاریع أحد ملفات أو الموسيقى أو الفيدیو مقاطع أو الصور مثل استبدالها یصعب التي المعلومات إضافة بعد◦
.البيانات

):Windows لـ واالسترداد االحتياطي النسخ (Windows Backup and Restore باستخدام احتياطية نسخة إنشاء
لـ واالسترداد االحتياطي النسخ (Windows Backup and Restore باستخدام احتياطًيا الملفات نسخ Windows التشغيل نظام لك یتيح

Windows .(الُنسخ ضغط یتم. أقراص محرآات إلى فردیة مجلدات من عليه، االحتياطي النسخ إجراء ترد الذي المستوى تحدید یمكنك
:االحتياطي النسخ إلجراء. المساحة توفير أجل من االحتياطية

Backup and >) واألمان النظام (System and Security >) التحكم لوحة (Control Panel >) ابدأ (Start حدد.١
Restore) واالسترداد االحتياطي النسخ.(

.احتياطي نسخ وإنشاء لجدولة الشاشة على تظهر التي اإلرشادات اتبع.٢

احتياطية ُنسخ إنشاء ٧٤



درجة تحسين أجل من) المستخدم حساب في التحكم (User Account Control ميزة Windows التشغيل نظام یتضمن:مالحظة
تغيير أو المساعدة، األدوات تشغيل أو البرامج، ترآيب مثل لمهام مرورك آلمة أو بتصریحك المطالبة تتم قد. الكمبيوتر جهاز في الحمایة
.المعلومات من المزید على للحصول) ودعم تعليمات (Help and Support انظر. Windows إعدادات

)Windows لـ واالسترداد االحتياطي النسخ (Windows Backup and Restore باستخدام معينة ملفات استرداد انظر لالسترداد،
.٧٦ صفحة في

٧٥ واالستعادة واالسترداد االحتياطي النسخ عمل   ١١ الفصل



واالستعادة االسترداد

للنظام سابقة استرداد نقطة إلى االسترداد
إلغاء یعمل وعادًة. به التنبؤ یمكن ال بشكل Windows التشغيل نظام أو الكمبيوتر جهاز عمل في األحيان بعض في البرامج ترآيب یتسبب
سابقة استرداد نقطة إلى الكمبيوتر جهاز استرداد فيمكنك المشاآل، تصحيح إلى ترآيب إلغاء یؤد لم وإذا. المشاآل تصحيح على البرامج ترآيب
).سابقين وتاریخ وقت في إنشاؤها تم (للنظام

:صحيح بشكل الكمبيوتر جهاز یعمل آان عندما للنظام، سابقة استرداد نقطة إلى للعودة

).النظام (System >) والحمایة النظام (System and Security >) التحكم لوحة (Control Panel >) ابدأ (Start اختر.١

).النظام حمایة (System Protection فوق انقر األیسر، الجزء في.٢

).النظام حمایة (System protection التبویب عالمة فوق انقر.٣

.الشاشة على الظاهرة اإلرشادات واتبع ،)النظام استرداد (System Restore فوق انقر.٤

معينة ملفات استرداد
یكون الحالة هذه ففي الملفات، تلفت إذا أو المحذوفات، سلة من استردادها یمكن وال الثابت القرص من مقصود غير بشكل الملفات حذف تم إذا

HP Recovery باستخدام وقت أي في األصلي النظام استرداد اخترت إذا مفيًدا یعتبر معينة ملفات استرداد أن آما. مفيًدا معينة ملفات استرداد
Manager .قبل من لها احتياطي نسخ بعمل قمت معينة ملفات سوى استرداد یمكنك وال.

)Windows لـ واالسترداد االحتياطي النسخ (Windows Backup and Restore باستخدام معينة ملفات استرداد
النسخ (Windows Backup and Restore باستخدام احتياطًيا نسخها تم التي الملفات استرداد Windows التشغيل نظام لك یتيح

):Windows لـ واالسترداد االحتياطي

Backup and >) واألمان النظام (System and Security >) التحكم لوحة (Control Panel >) ابدأ (Start حدد.١
Restore) واالسترداد االحتياطي النسخ.(

.االحتياطية الُنسخة السترداد الشاشة على تظهر التي اإلرشادات اتبع.٢

درجة تحسين أجل من) المستخدم حساب في التحكم (User Account Control ميزة Windows التشغيل نظام یتضمن:مالحظة
تغيير أو المساعدة، األدوات تشغيل أو البرامج، ترآيب مثل لمهام مرورك آلمة أو بتصریحك المطالبة تتم قد. الكمبيوتر جهاز في الحمایة
.المعلومات من المزید على للحصول) ودعم تعليمات (Help and Support انظر. Windows إعدادات

HP Recovery Manager باستخدام األصلي النظام استعادة
. الُمصنعة للشرآة األصلية الحالة إلى استعادته أو الكمبيوتر جهاز بإصالح HP Recovery Manager برنامج لك یسمح

تعرفه أن يجب ما
تنزیل إما عليك یجب. غير ال المصنع في مسبًقا ترآيبها تم قد التي البرامج باستعادة HP Recovery Manager برنامج یقوم●

المتوفر القرص على من ترآيبها إعادة أو المصنعة بالشرآة الخاص الویب موقع عبر بها هذا الكمبيوتر جهاز تزوید یتم لم التي البرامج
.المصنعة الشرآة قبل من

نقطة إلى االسترداد انظر (االسترداد، نقاط تحاول لم إذا. الكمبيوتر جهاز مشاآل لتصحيح أخير آحل النظام استعادة استخدام یجب●
HP استخدام قبل فجربها ،)٧٦ صفحة في معينة ملفات استرداد انظر (الجزئية واالستردادات) ٧٦ صفحة في للنظام سابقة استرداد

Recovery Manager نظامك الستعادة.

مشاآل أیة تصحيح محاوالت آل فشل حالة في أو الكمبيوتر جهاز في الثابت القرص محرك فشل حالة في النظام استعادة إجراء یجب●
.الكمبيوتر جهاز في وظيفية

واالستعادة االسترداد ٧٦



.الویب على HP موقع من لنظامك استعادة أقراص على الحصول یمكنك االستعادة، وسائط عمل عدم حالة في●

ترآيب إعادة تتم. فقط المتقدمين للمستخدمين) المصغرة الصورة استعادة (Minimized Image Recovery خيار باستخدام ویوصى●
اآتمالها حتى العملية بمقاطعة تقم ال. األخرى البرامج تطبيقات ترآيب إعادة تتم ال لكن والبرامج، باألجهزة المتعلقة األقراص محرآات

.الفشل إلى االستعادة عملية ستتعرض وإال

)فقط مختارة طرز (HP Recovery قسم باستخدام االستعادة
یمكن وال. لالستعادة المحمول المحرك أو استعادة أقراص إلى الحاجة دون نظامك استرداد) فقط مختارة طرز (HP Recovery قسم لك یتيح

.یعمل یزال ال الثابت القرص محرك آان إذا إال االستعادة من النوع هذا استخدام

 فوق للماوس األیمن بالزر انقر ،)ابدأ (Start حدد ال، أم لالستعادة قسم على یحتوي بك الخاص الكمبيوتر جهاز آان إذا مما للتحقق
Computer) الكمبيوتر جهاز (حدد ثم < Manage) إدارة (< Disk Management) قسم وجود حالة وفي). القرص إدارة

.اإلطار في لالستعادة القرص محرك إدراج یتم االستعادة،

.لالستعادة بقسم مزوًدا بك الخاص الكمبيوتر جهاز یأتي لم إذا االستعادة أقراص تضمين وتم:مالحظة

:التالية الطرق بإحدى HP Recovery Manager إلى بالوصول قم.١

.القائمة من Recovery Manager حدد. البحث حقل في استعادة واآتب) ابدأ (Start حدد●

 –أو– 

Press the ESC key for Startup "رسالة عرض عند esc على اضغط ثم, تشغيله أعد أو الكمبيوتر جهاز شّغل●
Menu) "مفتاح على اضغط ESC على اضغط ثم. الشاشة من السفلية الجهة في) التشغيل بدء لقائمة f11 عرض یتم عندما
.الشاشة على)) النظام استعادة F11) System Recovery) ”(F11) “الرسالة

.HP Recovery Manager إطار في) النظام استعادة (System Recovery فوق انقر.٢

.الشاشة على تظهر التي اإلرشادات اتبع.٣

االستعادة وسائط باستخدام االستعادة
.احتياطًيا الشخصية الملفات جميع انسخ األمر، أمكن إن.١

أعد ثم, اختياري خارجي بصریة أقراص محرك في أو الكمبيوتر جهاز ل البصریة األقراص محرك في األول االستعادة قرص أدخل.٢
.الكمبيوتر جهاز تشغيل

 –أو– 

.الكمبيوتر جهاز تشغيل أعد ثم, الكمبيوتر جهاز في الموجود USB منفذ إلى لالستعادة المحمول المحرك أدخل

التمهيد ترتيب تغيير فيجب تلقائًيا، HP Recovery Manager خالل من التشغيل بإعادة الكمبيوتر جهاز یقم لم إذا:مالحظة
.٧٨ صفحة في الكمبيوتر بجهاز الخاص التمهيد ترتيب تغيير انظر. الكمبيوتر بجهاز الخاص

.النظام تمهيد عند f9 اضغط.٣

.المحمول المحرك أو البصریة األقراص محرك حدد.٤

.الشاشة على تظهر التي اإلرشادات اتبع.٥

٧٧ واالستعادة واالسترداد االحتياطي النسخ عمل   ١١ الفصل



الكمبيوتر بجهاز الخاص التمهيد ترتيب تغيير

:االستعادة ألقراص التمهيد ترتيب لتغيير

.الكمبيوتر جهاز تشغيل أعد.١

.التمهيد خيارات على للحصول f9 اضغط ثم, الكمبيوتر تشغيل إعادة أثناء esc اضغط.٢

.التمهيد خيارات إطار من) داخلي DVD أقراص/مضغوطة أقراص محرك (Internal CD/DVD ROM Drive حدد.٣

:لالستعادة المحمول للمحرك التمهيد ترتيب لتغيير

.USB منفذ إلى المحمول المحرك أدخل.١

.الكمبيوتر جهاز تشغيل أعد.٢

.التمهيد خيارات على للحصول f9 اضغط ثم, الكمبيوتر جهاز تشغيل إعادة أثناء esc اضغط.٣

.التمهيد خيارات إطار من المحمول المحرك حدد.٤

واالستعادة االسترداد ٧٨



المواصفات١٢

 اإلدخال طاقة
.السفر أثناء معك الكمبيوتر جهاز أخذ تخطط آنت إذا مفيدة القسم هذا في المذآورة بالطاقة الخاصة المعلومات تكون قد

التيار طاقة مصدر تقدیر یجب. مستمر تيار أو متناوب تيار طاقة مصدر بواسطة تزویدها یمكن التي المستمر، التيار بطاقة الكمبيوتر جهاز یعمل
أنه إال المستمر، للتيار مستقل مصدر من بالطاقة الكمبيوتر جهاز تزوید یمكن أنه من الرغم على. هرتز 60–50, فولت 240–100 المتناوب

شرآة قبل من عليه والموافقة توفيره یتم الذي المستمر التيار طاقة بمصدر أو المتناوب للتيار محول من فقط بالطاقة الكمبيوتر جهاز تزوید یجب
HP الكمبيوتر جهاز مع لالستخدام.

.النظام حسب التيار ومتغيرات التشغيل فولتية. التالية المواصفات ضمن المستمر التيار بطاقة العمل من الكمبيوتر جهاز یتمكن

التصنيفاإلدخال طاقة

وات 65 – أمبير 3.5 في مستمر تيار فولت 18.5التشغيل وتيار التشغيل فولتية

وات 90 – أمبير 4.74 في مستمر تيار فولت 19

وات 120 – أمبير 6.5 في مستمر تيار فولت 18.5

واط 65 – أمبير 3.33 في مستمر تيار فولت 19.5

واط 90 –أمبير 4.62 في مستمر تيار فولت 19.5

واط 120 – أمبير 6.15 في مستمر تيار فولت 19.5

HP لـ خارجي مصدر من المستمر التيار طاقة قابس

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

.للنظام التنظيمية المعلومات ملصق في وتياره الكمبيوتر جهاز تشغيل فولتية على العثور یمكن:مالحظة

٧٩ المواصفات   ١٢ الفصل



التشغيل بيئة
المتحدة الوالياتالمتري النظامالعامل

الحرارة درجة

فهرنهایت درجة 95 إلى فهرنهایت درجة 41مئوية درجة 35 إلى مئوية درجة 5التشغيل

فهرنهایت درجة 185 إلى فهرنهایت درجة 4-مئوية درجة 85 إلى مئوية درجة 20-التشغيل عدم

)التكثيف عدم (النسبية الرطوبة

%95 إلى% 5 من%95 إلى% 5 منالتشغيل

%95 إلى% 5 من%95 إلى% 5 منالتشغيل عدم

)ضغط بدون (لالرتفاع األقصى الحد

قدم 10000 إلى قدم 50 -منم 3048 إلى م 15-التشغيل

قدم 50000 إلى قدم 50 -منم 15240 إلى م 15-التشغيل عدم

التشغيل بيئة ٨٠



والدعم المشكالت حل١٣

المشكالت حل●

العمالء بدعم االتصال●

٨١ والدعم المشكالت حل   ١٣ الفصل



المشكالت حل
الثابت القرص محرك بخصوص مشكالت

:الخطوات هذه فاتبع طبيعي، بشكل القرص درج یفتح لم إذا

.األقراص لمحرك األمامية الفتحة غطاء في التي التحریر فتحة في )1( الورق مشبك طرَف أدخل.١

.یتوقف حتى )2( للخارج الدرج اسحب ثم الدرج، 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 أخرج.٣
.المستویة األسطح لمس وتجنب الحواف من بالقرص

.إخراجه أثناء بحرص القرص إمالة عليك فيجب الدرج، إلى آامل بشكل الوصول باإلمكان یكن لم إذا:مالحظة

.واقية حافظة في القرص وضع القرص درج أغلق.٤

الالسلكي االتصال بخصوص مشكالت
:الالسلكية االتصاالت في مشكالت لحدوث المحتملة األسباب بعض من

.الالسلكي الجهاز تشغيل عدم●

.معطل أنه أو یرام ما على مثبًتا ليس الالسلكي الجهاز●

.أخرى أجهزة من لتداخل الالسلكي الجهاز مواجهة●

.الموجه أو الالسلكي الجهاز فشل●

في الالسلكية الشبكة إدراج عدم حالة في. الكمبيوتر أجهزة من فقط مختارة طرز مع الالسلكية الشبكات أجهزة بعض تضمين تم:مالحظة
.السلكي شبكة جهاز بشراء الكمبيوتر لجهاز الالسلكية الشبكة إمكانيات إضافة یمكنك األصلية، الكمبيوتر جهاز حزمة جانب على الميزات قائمة
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WLAN بـ االتصال تعذر
.الكمبيوتر جهاز في صحيح بشكل ترآيبه ومن المضمن WLAN جهاز تشغيل من فتأآد ،WLAN بشبكة االتصال في مشكلة واجهت إذا

لتشغيل الالسلكية تبدیل مفتاح أو الالسلكية زر على اضغط الكهرماني، باللون اإلضاءة حالة في أو الالسلكية، ضوء انطفاء حالة في.١
.الالسلكي الجهاز

.أخرى مرة WLAN بشبكة االتصال حاول ثم.٢

.أدناه الواردة الخطوات اتبع االتصال، تعذر استمرار حالة في

).واألمان النظام (System and Security >) التحكم لوحة (Control Panel >) ابدأ (Start حدد.١

).األجهزة إدارة (Device Manager فوق انقر ،)النظام (System منطقة في.٢

.المحوالت آافة وإظهار القائمة لتوسيع) الشبكة محوالت (Network adapters بجوار الذي السهم فوق انقر.٣

شبكة أو ،السلكية المصطلح WLAN بجهاز الخاصة القائمة تتضمن ربما. الشبكة محوالت قائمة من WLANجهاز على بالتعرف قم.٤
LAN أو ،السلكية WLAN، 802.11 أو.

ترآيب یتم لم أو مضمن، WLAN جهاز على یحتوي ال الكمبيوتر جهاز أن فإما ،WLAN أجهزة من جهاز أي سرد عدم حالة في
.سليم بشكل WLAN بجهاز الخاص التشغيل برنامج

Help and في الواردة الویب مواقع ارتباطات انظر, WLAN شبكات بخصوص مشكالت حل عن المعلومات من مزید على للحصول
Support) ودعم تعليمات.(

مفضلة بشبكة االتصال تعذر
شبكات من النوع بهذا لالتصال الحمایة رمز لدیك یكون أن یجب. الحمایة على تعتمد WLAN شبكة ألنها مفضلة بشبكة االتصال عليك یتعذر قد

WLAN .المعلومات من مزید على للحصول التالي القسم انظر.

في تلقائًيا التالف WLAN اتصال إصالح Windows لـ ُیمكن. تالًفا WLAN اتصال یكون فقد المشكلة، هو الحمایة رمز إدخال یكن لم إذا
.األحيان من آثير

 فوق أنقر ثم, الرمز فوق األیمن الماوس بزر فانقر المهام، شریط یمين أقصى, اإلعالم ناحية في الشبكة حالة رمز آان إذا●
Troubleshoot problems) المشكالت حل.(

.المفضلة شبكاتك بإحدى االتصال إعادة ویحاول بك الخاص الشبكة جهاز ضبط Windows یعيد

:الخطوات هذه اتبع, اإلعالم ناحية في الشبكة حالة رمز وجود عدم حالة في●

١.Start) ابدأ (< Control Panel) التحكم لوحة (< Network and Internet) واإلنترنت الشبكة (< Network
and Sharing Center) والمشارآة الشبكة مرآز.(

.إصالحها المراد الشبكة وحدد) المشكالت حل (Troubleshoot problems فوق انقر.٢

متاحة الحالية الشبكة حماية رموز ليست
.الشبكة على حمایة وجود یعني فذلك ،WLAN بشبكة االتصال عند) SSID (اسم أو) الشبكة مفتاح أو (حمایة رمز بإدخال مطالبتك تمت إذا

جهاز إلى تدخلها رقمية أبجدیة رموز عن عبارة الحمایة ورمز SSID. محمية بشبكة اتصال إلجراء الحالية الرموز لدیك تتوفر أن یجب
.الكمبيوتر جهاز على الشبكة لتعریف الكمبيوتر

نفس إعداد حول إرشادات على للحصول بالموجه الخاص المستخدم دليل راجع الشخصي، الالسلكي بموجهك متصلة لشبكة بالنسبة●
.WLAN وجهاز الموجه في الرموز

على للحصول الشبكة عن المسؤول راجع اإلنترنت، على العامة الدردشة غرفة في أو المكتب في شبكة مثل خاصة، لشبكة بالنسبة●
.بذلك للقيام المطالبة ظهور عند أدخلها ثم الرموز
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لتحسين بها الخاصة الوصول نقاط أو بالموجهات المستخدمة الشبكة مفاتيح أو المستخدم SSID معّرف منتظم بشكل الشبكات بعض تغّير
.بك الخاص الكمبيوتر جهاز على الموجود المناظر الرمز بتغيير تقوم أن یجب لذلك، وتبًعا. الحمایة مستوى

:بالشبكة لالتصال أدناه الواردة الخطوات فاتبع, سابًقا الشبكة بهذه اتصلت قد وإذا للشبكة SSIDوبـ السلكية لشبكة جدیدة بمفاتيح زودت إذا

Network and >) واإلنترنت الشبكة (Network and Internet >) التحكم لوحة (Control Panel >) ابدأ (Start حدد.١
Sharing Center) والمشارآة الشبكة مرآز.(

).الالسلكية الشبكات إدارة (Manage wireless networks فوق انقر اليسرى، اللوحة في.٢

فستسرد, نشطة عدة WLAN شبكات تكون حيث ساخنة نقطة في تواجدت إذا. المتوفرة WLAN شبكات على تحتوي قائمة عرض یتم
.العدة الشبكات هذه

).خصائص (Properties فوق انقر ثم الشبكة، فوق األیمن الماوس بزر انقر ثم القائمة، من الشبكة حدد.٣

.الوصول نقطة أو الموجه عمل من للتأآد الشبكة عن المسؤول راجع فيها، ترغب التي الشبكة سرد عدم حالة في:مالحظة

Network security المربع في الصحيحة الالسلكية الشبكة تشفير بيانات وأدخل) الحمایة (Security التبویب عالمة فوق انقر.٤
key) الشبكة حمایة مفتاح.(

.اإلعدادات هذه لحفظ) موافق (OK فوق انقر.٥

جًدا ضعيف WLAN اتصال
:التالي بالشكل األخرى، األجهزة من التداخل فقلل ،WLAN بـ اتصال إنشاء الكمبيوتر جهاز على تعذر إذا أو جًدا، ضعيًفا االتصال آان إذا

.الوصول نقطة أو الالسلكي الموجه ناحية بك الخاص الكمبيوتر جهاز نقل●

.األخرى الالسلكية األجهزة تداخل عدم من للتأآد مؤقًتا الخليوي الهاتف أو الالسلكي الهاتف أو الميكروویف مثل الالسلكية األجهزة افصل●

:االتصال قيم جميع إنشاء بإعادة یقوم الجهاز جعل حاول االتصال، تحسن عدم حالة في

Network and >) واإلنترنت الشبكة (Network and Internet >) التحكم لوحة (Control Panel >) ابدأ (Start حدد.١
Sharing Center) والمشارآة الشبكة مرآز.(

).الالسلكية الشبكات إدارة (Manage wireless networks فوق انقر اليسرى، اللوحة في.٢

فستسرد, نشطة عدة WLAN شبكات تكون حيث ساخنة نقطة في تواجدت إذا. المتوفرة WLAN شبكات على تحتوي قائمة عرض یتم
.العدة الشبكات هذه

).إزالة (Remove فوق انقر ثم شبكة، فوق انقر.٣

السلكي بموجه االتصال تعذر
١٥ إلى ١٠ من لمدة الموجه عن الطاقة بفصل الالسلكي الموجه تعيين فأعد فاشلة، المحاوالت وآانت السلكي بموجه االتصال تحاول آنت إذا

.ثانية

إرشادات انظر تفاصيل، على للحصول. الالسلكي الموجه تشغيل فأعد ،WLAN بشبكة اتصال إنشاء على یتعذر الكمبيوتر جهاز زال ما إذا
.للموجه المصنعة الشرآة

الشبكة حالة رمز عرض يتم ال
مفقود إما بالبرامج الخاص التشغيل برنامج أن یعني فهذا ،WLAN تكوین من انتهائك بعد اإلعالم ناحية في الشبكة حالة رمز عرض یتم لم إذا
برنامج ترآيب إعادة یجب). الجهاز على العثور یتم لم”(Windows“ Device not Found من خطأ رسالة عرض أیضا یتم قد. تالف أو

.التشغيل
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 الویب على HP موقع خالل من الخاص الكمبيوتر لجهاز WLAN بجهاز الخاصة والبرامج التشغيل لبرنامج إصدار أحدث على احصل
http://www.hp.com .جهاز شراء تم إذا WLAN للحصول المصنعة بالشرآة الخاص الویب موقع فراجع منفصل، بشكل تستخدمه الذي

.البرامج أحدث على

:الخطوات هذه اتبع بك، الخاص الكمبيوتر لجهاز WLAN بجهاز الخاصة للبرامج إصدار أحدث على للحصول

.http://www.hp.com/support إلى انتقل ثم اإلنترنت مستعرض افتح.١

.بها تقيم التي المنطقة أو البلد حدد.٢

.البحث مربع في لدیك الكمبيوتر بطراز الخاص الرقم اآتب ثم, التشغيل وبرامج البرامج بتنزیل الخاص الخيار فوق انقر.٣

.الشاشة على الظاهرة اإلرشادات اتبع ثم ،enter على اضغط.٤

أحدث على للحصول المصنعة بالشرآة الخاص الویب موقع فراجع منفصل، بشكل تستخدمه الذي WLAN جهاز شراء تم إذا:مالحظة
.البرامج

الصوت بخصوص مشكالت
:الخطوات هذه اتبع بك، الخاص الكمبيوتر جهاز على الصوت وظائف لفحص

Sound >) والصوت األجهزة (Hardware and Sound >) التحكم لوحة (Control Panel >) ابدأ (Start حدد.١
).الصوت(

أحداث (Program Events أسفل). األصوات (Sounds التبویب عالمة فوق انقر ،)الصوت (Sound اإلطار یفتح عندما.٢
).اختبار (Test زر فوق وانقر اإلنذار، أو آالصفير صوت، حادث أي حدد ،)البرامج

.المتصلة الرأس سماعات أو الصوت مكبرات من صوًتا تسمع أن المتوقع من

:الخطوات هذه اتبع الكمبيوتر، جهاز في التسجيل وظائف لفحص

مسجل (Sound Recorder >) الملحقة البرامج (Accessories >) البرامج آافة (All Programs >) ابدأ (Start حدد.١
).الصوت

.المكتب سطح في الملف احفظ. بالميكروفون فتكلم) التسجيل بدء (Start Recording فوق انقر.٢

.الصوت فشغل متعددة وسائط برنامج افتح.٣

Hardware and >) التحكم لوحة (Control Panel >) ابدأ (Start حدد, الكمبيوتر جهاز في الصوت إعدادات تغيير أو لتأآيد
Sound) والصوت األجهزة (< Sound) الصوت.(

الطاقة إدارة بخصوص مشكالت
:الطاقة إدارة في مشكالت لحدوث المحتملة األسباب بعض من

البطاریة ضعف تخص مستویات●

المتناوب التيار محول تخص مشاآل●

البطارية طاقة ضعف مستوى مشكلة حل

الخارجية الطاقة توفر عند البطارية طاقة ضعف مستوى مشكلة حل

.المتناوب التيار محول وصل●

.اختيارًیا توسيع جهاز أو إرساء جهاز وصل●

.HP من آملحق شراؤه یتم اختيارًیا طاقة محول وصل●
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الطاقة مصدر توفر عدم عند البطارية ضعف مستوى مشكلة حل

).اإلسبات (Hibernation وضع تشغيل ابدأ●

.الكمبيوتر جهاز تشغيل وأوقف 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

وبالطاقة الكمبيوتر بجهاز المتناوب التيار محول وصل أو مشحونة، ببطاریة المستخدم قبل من لالستبدال القابلة الفارغة البطاریة استبدل.١
.الخارجية

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

المتناوب التيار محول بخصوص مشكالت حل
:المتناوب التيار محول فاختبر المتناوب التيار بمحول توصيله حالة في التالية األعراض من أًیا الكمبيوتر جهاز أظهر إذا

.الكمبيوتر جهاز تشغيل یتم ال●

.الشاشة تشغيل یتم ال●

.منطفئة الطاقة أضواء●

:المتناوب التيار محول الختبار

.الكمبيوتر جهاز تشغيل أوقف.١

.الكمبيوتر جهاز من البطاریة أخرج.٢

.المتناوب التيار بمأخذ وصله ثم, الكمبيوتر بجهاز المتناوب التيار محول بتوصيل قم.٣

.الكمبيوتر جهاز شغل.٤

.صحيحة بطریقة یعمل المتناوب التيار محول أن إلى ذلك فيشير الطاقة، أضواء إضاءة عند●

بمأخذ المتناوب التيار محول واتصال الكمبيوتر بجهاز المتناوب التيار محول اتصال من فتحقق ،مطفئة البطاریة أضواء ظلت إذا●
.التوصيالت إحكام من للتأآد المتناوب التيار

ضرورة هناك وأن یعمل ال المتناوب التيار محول أن یعني فهذا ،مطفئة تزال ال الطاقة وأضواء محكمة التوصيالت آانت إذا●
.الستبداله

.بدیل متناوب تيار محول على الحصول حول المعلومات من لمزید العمالء بدعم اتصل
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العمالء بدعم االتصال
أسئلتك، عن باإلجابة) ودعم تعليمات (Help and Support في الموجودة تلك أو هذا، المستخدم دليل في الواردة المعلومات تفي لم إذا

.http://www.hp.com/go/contactHP على HP لـ العمالء بدعم االتصال فيمكنك

 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

.HP لـ فني مع باالتصال المحادثة●

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

.HPلـ العمالء دعم إلى إلكترونية رسالة إرسال●

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

.HPلـ الخدمة مراآز أماآن تحدید●
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الكهروستاتيكي التفريغ١٤

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 المعلومات، فقدان أو األقراص محرك أو الكمبيوتر، بجهاز

وقبل صحيح نحو على األرضي التوصيل بعد افصله, الترآيب أو اإلزالة إرشادات اتباع عند الكمبيوتر جهاز فصل إلى إرشادك حالة في●
.الغطاء إزالة

.ترآيبها 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 مطلي 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 بدعم فاتصل ترآيبها، أو المكونات إزالة على المساعدة إلى أو االستاتيكية الكهرباء حول المعلومات من المزید إلى احتجت إذا
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Windows لـ) واالسترداد
٧٦الملفات استرداد

Beats Audio٣٠ ،٢٣ ،١٣
BIOS

٦٩تحدیث
٦٩النسخة تحدید
٧٠التحدیثات تنزیل

C
CyberLink PowerDVD٢٧

H
HDMI

٢٦الصوت تكوین
Hibernation) اإلسبات(

٣٩إنهاء
٣٩تنشيط
إلى البطاریة وصول أثناء تشغيله بدء یتم

٤٣للغایة منخفض مستوى
HP 3D DriveGuard٥٦

HP Recovery Manager٧٦

I
Intel Wireless Display٢٦

P
PowerDVD٢٧

ا
USB أجهزة

٤٨ إخراج
٤٧الوصف
٤٧توصيل

٤٨استخدام, خارجية اختياریة أجهزة
٥٣بالمطار األمن أجهزة
٤٨خارجية أجهزة
٢٦ ،٢٥توصيل, الدقة فائقة أجهزة

أزرار
٥البصریة األقراص محرك إخراج
١٢الطاقة
٣٢ ،١٠اليسرى اللمس لوحة
٣٢ ،١٠اليمنى اللمس لوحة
أضواء

caps lock١١
١١ ،٥الطاقة

١١الالسلكية
١١اإلصبع بصمة قارئ
٢١ ،٩ویب آاميرا
١١الصوت آتم
٣٢ ،١٠اللمس لوحة
٥البصریة األقراص محرك
٥الثابت القرص محرك
٥المتناوب التيار محول
١١ ،٥على التعرف الطاقة، أضواء
٧٢االستعادة أقراص
٢بها للقيام مریحة أمور
االستعادة أقراص خالل من االستعادة إجراء
٧٧
WLAN١٨ إعداد
١٨باإلنترنت اتصال إعداد
٣٩االستيقاظ عند مرور بكلمة الحمایة إعداد
٤٦التشغيل إیقاف
٤٦الكمبيوتر جهاز تشغيل إیقاف

اللمس لوحة إیماءات
٣٦تدویر
٣٥تمریر
٣٦سریعة حرآة
٣٥زوم

٣٥قرصة
٣٦اللمس للوحة التدویر إیماءة
٣٥اللمس للوحة التمریر إیماءة
٣٦اللمس للوحة السریعة الحرآة إیماءة
٣٥اللمس للوحة الزوم إیماءة
٣٥اللمس للوحة القرصة إیماءة

٤٤خارجي متناوب تيار طاقة استخدام
٤٠الطاقة قياس استخدام

٦٤المرور آلمات استخدام
األصلي النظام استرداد

٧٢استعادة وسائط إنشاء
٧٦نظام استعادة،
٧٦النظام استعادة
٧٦األصلي النظام استعادة
١٥الكمبيوتر جهاز المنتج، ورقم اسم

٧٢المدعومة األقراص
WLAN١٩ بـ االتصال
١٩بشرآة خاصة WLAN بشبكة االتصال
١٩عمومية WLAN بشبكة االتصال
٧٦االستعادة

HP Recovery Manager٧٦
٨٨الكهروستاتيكي التفریغ
١٥التسلسلي الرقم
٦٢الكمبيوتر جهاز مع السفر
١٥والكمبيوتر السفر
٤٣الكمبيوتر وجهاز السفر
الطاقة

٤٢بطاریة
٤٣على محافظة

٦١بالكمبيوتر العنایة
٤٣السفر الكمبيوتر،
السریعة المفاتيح

٣٠الجهير الصوت إعدادات
٣٠استخدام
٣٠الوصف
٣٠النظام معلومات عرض

المحذوفة الملفات
٧٦ استرداد
٢١ ،٩على التعرف الداخليان، الميكروفونان

ب
٦٦استخدام باإلنترنت، االتصال حمایة برامج
برنامج

CyberLink PowerDVD٢٧
Disk Cleanup) ٥٦)القرص تنظيف
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Disk Defragmenter) تجزئة إلغاء أداة
٥٦)القرص

HP Connection Manager١٧
)القرص تنظيف (Disk Cleanup برنامج
٥٦
إلغاء أداة (Disk Defragmenter برنامج
٥٦)القرص تجزئة
 HP Connection Manager برنامج
١٧
Wireless Assistant١٦ برنامج
٦٧الحمایة جدار برنامج
٦٦استخدام, الفيروسات مكافحة برنامج
٦٦تسجيل األصابع، بصمات
بطاریة

٤٣استبدال
٤٣من التخلص
٤٣الطاقة على المحافظة
٤٣تخزین

رقمية بطاقة
٤٩إدخال

٨٠التشغيل بيئة

ت
٦٧ ترآيب, البرامج تحدیثات
٦٧ترآيب ،Windows من الحمایة تحدیثات
ترآيب, الثالثة واألطراف HP برامج تحدیثات
٦٧
٤٣البطاریة تخزین
التمهيد ترتيب

٧٨تغيير
ترآيب

٦٧الهامة الحمایة تحدیثات
٦٨االختياري الحمایة آبل قفل
HDMI٢٦ لـ الصوت تكوین
٦١الكمبيوتر تنظيف

ج
١٩ ،Bluetooth١٦ جهاز
١٧ ،WLAN١٥ جهاز

ح
١٥ ،١٤البطاریة حجرة
١٤على التعرف الالسلكية، الوحدة حجرة
١٤على التعرف الثابت، القرص محرك حجرة
١٤على التعرف الذاآرة، وحدة حجرة
٨٥الطاقة إدارة; المشكالت حل
٨٢السلكي اتصال; المشكالت حل
٨٢أقراص محرك; المشكالت حل
٨٦المتناوب التيار محول; المشكالت حل
٨٥البطاریة ضعف مستوى; المشكالت حل
٨٥الصوت وظائف; المشكالت حل

٨١والدعم المشكالت حل
١٨السلكية حمایة،

د
٤٣الحرارة درجة
٤٣البطاریة حرارة درجة

ر
١٥الكمبيوتر جهاز تسلسلي، رقم

ز
٢٣السریع Beats Audio زر
البصریة، األقراص بمحرك الخاص اإلخراج زر

٥على التعرف
،١٠اللمس لوحة التشغيل إیقاف/التشغيل زر

٣٢
١٢على التعرف الطاقة، زر
١٦الالسلكية زر

ش
٦٧تأمين, السلكية شبكة
)WLAN (السلكية شبكة

١٧استخدام
١٨المطلوبة األجهزة
بشرآة خاصة WLAN بشبكة االتصال
١٩

١٩عمومية WLAN بشبكة االتصال
١٩الوظيفي النطاق
١٩توصيل
١٨ حمایة

٦٢الكمبيوتر جهاز شحن

ص
صيانة

Disk Cleanup) ٥٦)القرص تنظيف
Disk Defragmenter) تجزئة إلغاء أداة

٥٦)القرص

ض
١١على التعرف, caps lock ضوء
١٦ ،١١الالسلكية ضوء
١١اإلصبع بصمة قارئ ضوء
٩على التعرف الویب، آاميرا ضوء
،٩على التعرف المدمجة، الویب آاميرا ضوء
٢١
١١على التعرف الصوت، آتم ضوء
٣٢ ،١٠ اللمس لوحة ضوء
على التعرف البصریة، األقراص محرك ضوء
٥
٥الثابت القرص محرك ضوء

ط
٧٩اإلدخال طاقة
٤٢البطاریة طاقة
٤٤استخدام, خارجي متناوب تيار طاقة

ع
٤٦النظام استجابة عدم

بالالسلكية الخاصة التحكم عناصر
Wireless Assistant١٦ برنامج
١٦زر
١٦التشغيل نظام

غ
٥٧إزالة, الذاآرة وحدة الصيانة غطاء

ف
فتحات

٤الرقمية الوسائط
٦الحمایة آبل
١٤ ،٨ ،٧على التعرف التهویة، فتحات
٤على التعرف الرقمية، الوسائط فتحة
٦على التعرف الحمایة، آبل فتحة
٢٤الصوت وظائف فحص
٢٤فيدیو

ق
اإلصبع بصمة قارئ

٦٥استخدام
١٢على التعرف اإلصبع، بصمة قارئ
بصري قرص

٥١ إخراج
٥١إدخال

٦٨ترآيب الحمایة، آبل قفل
٤٠الطاقة قياس

ك
٩على التعرف الویب، آاميرا
٢٢ویب آاميرا
٤٨توصيل ،USB آبل

آبالت
USB٤٨

المرور آلمات
Setup Utility) BIOS(٦٥

Windows٦٤
Windows٦٤ بـ خاصة مرور آلمات
)Setup Utility) BIOS في مرور آلمات
٦٥

ل
٤٧توصيل لوحات
USB٤٧ النوع من توصيل لوحات
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Beats Audio٢٣ في التحكم لوحة
اللمس لوحة

٣٢ ،١٠أزرار
٣٢استخدام

١٣المدمجة الرقمية المفاتيح، لوحة
على التعرف المضمنة، الرقمية المفاتيح لوحة
٣١ ،١٣

م
٧على التعرف ،)شبكة (RJ-45 مأخذ
٧على التعرف الشبكة، مأخذ
٢٢ ،٧)الرأس سماعة (خارج صوت مأخذ
٢٢ ،٧)ميكروفون (داخل صوت مأخذ
مآخذ

RJ-45) ٧)الشبكة
٧الشبكة
٢٢ ،٧)الرأس سماعة (خارج صوت
٢٢ ،٧)ميكروفون (داخل صوت

خارجي ماوس،
٢٨التفضيالت ضبط
٤٣الطاقة على، محافظة
،٥على التعرف البصریة، األقراص محرك
٢٢
الثابت القرص محرك

HP 3D DriveGuard٥٦
٥المتناوب التيار محول
٢٢على التعرف صوت، مضخم

تنظيمية معلومات
١٥الالسلكية األجهزة شهادات ملصقات
١٥التنظيمية المعلومات ملصق
٤٢على العثور, البطاریة عن معلومات
١٤البطاریة تحریر مغالق،
١٤البطاریة تحریر مغالق
مفاتيح
b١٣

esc١٣
fn١٣

num lock١٣
١٣العملية
Windows١٣ تطبيقات
Windows١٣ شعار
العمليات مفاتيح

Help and Support) ودعم تعليمات(
٢٩
٣٠واالستئناف المؤقت واإلیقاف التشغيل
١٣على التعرف
٣٠الالسلكية
٢٩السابق المقطع أو المسار
٣٠القادم المقطع أو المسار
٢٩الشاشة صورة تبدیل

٢٩الشاشة سطوع تقليل
٣٠الصوت حجم خفض
٣٠الصوت حجم زیادة
٢٩الشاشة سطوع زیادة
٣٠الصوت آتم
من المضاءة radianceٌ مفاتيح لوحة

٢٩الخلف
على التعرف السریعة، المفاتيح لوحة مفاتيح
٣٠
١٣على التعرف ،b مفتاح
١٣على التعرف ،esc مفتاح
٣٠ ،١٣على التعرف ،fn مفتاح
٣١ ،١٣على التعرف ،num lock مفتاح
للوحة الخلفية باإلضاءة الخاص العملية مفتاح

٢٩على التعرف المفاتيح،
١٥المنتج مفتاح
١٣على التعرف ،Windows تطبيقات مفتاح
٣٠الجهير بإعدادات خاص سریع مفتاح
٣٠النظام بمعلومات خاص سریع مفتاح
١٣على التعرف ،Windows شعار مفتاح
٩على التعرف الصوت، مكبرا

٢٢على التعرف الصوت، مكبرات
مكونات

٧األیسر الجانب
٥األیمن الجانب
١٠العلوي الجزء
٤األمامية الجهة
٨الخلفية الجهة
١٤السفلية الجهة
٩الشاشة

Bluetooth١٥ ملصق
WLAN١٥ ملصق

ملصقات
Bluetooth١٥

WLAN١٥
١٥الخدمة
١٥التسلسلي الرقم
Microsoft بـ الخاصة األصالة شهادة
١٥
١٥السلكي جهاز شهادة

١٥تنظيمية معلومات
الخدمة ملصقات

١٥على العثور
١٥األصالة شهادة ملصق
Microsoft بـ الخاصة األصالة شهادة ملصق
١٥
١٥السلكي جهاز شهادة ملصق
منافذ

HDMI٢٥ ،٢٢ ،٧
Intel Wireless Display٢٦

USB 2.0٢٢ ،٥
USB 3.0٢٢ ،٧ ،٥

VGA٢٤
٢٤ ،٢٢ ،٧خارجي عرض جهاز

٢٢ ،٥على التعرف ،USB 2.0 منافذ
٢٥توصيل, HDMI منفذ
٢٢ ،٧على التعرف ،HDMI منفذ
٢٢ ،٧ ،٥على التعرف ،USB 3.0 منفذ
٢٤التوصيل ،VGA منفذ
٢٤ ،٧خارجي عرض جهاز منفذ
٢٢على التعرف خارجي، عرض جهاز منفذ

٦الطاقة موصل،
٦على التعرف الطاقة، موصل

ن
٣٢ ،١٠ على التعرف, اللمس لوحة ناحية
٧٢احتياطية ُنسخ
٦٧احتياطًيا ومعلومات برامج نسخ
التشغيل نظام

١٥المنتج مفتاح
بـ الخاصة األصالة شهادة ملصق

Microsoft١٥
٧٣استرداد نقاط
٧٣النظام استرداد نقاط

٧٣إنشاء

هـ
٩على التعرف ،WLAN هوائيا

و
الذاآرة وحدة

٥٧ إخراج
٥٨إدخال
٥٧استبدال

٧٢االستعادة وسائط
٣٨للقراءة قابلة وسائط
٣٨عليها للكتابة قابلة وسائط
٣٨األقراص محرك وسائط
للغایة منخفض مستوى إلى البطاریة وصول
٤٣
)السكون (Sleep وضع

٣٨إنهاء
٣٨تنشيط
٢٤فحص, الصوت وظائف

٩١ الفهرس


	التشغيل الصحيح
	أفضل الممارسات
	أمور مريحة للقيام بها
	المزيد من موارد HP

	التعرف على جهاز الكمبيوتر الخاص بك
	العثور على معلومات حول الأجهزة والبرامج
	الجهة الأمامية
	الجانب الأيمن
	الجانب الأيسر
	الجهة الخلفية
	الشاشة
	الجهة العلوية
	لوحة اللمس
	أضواء
	الأزرار، مكبرات الصوت، قارئ بصمة الإصبع
	المفاتيح

	الجهة السفلية
	ملصقات

	الاتصال بشبكة
	الاتصال بشبكة لاسلكية
	استخدام عناصر التحكم الخاصة باللاسلكية
	استخدام زر اللاسلكية
	استخدام HP Connection Manager (طرز مختارة فقط)
	استخدام عناصر التحكم بنظام التشغيل

	استخدام WLAN
	استخدام موفر خدمات الإنترنت
	إعداد WLAN
	تكوين موجه لاسلكي
	حماية WLAN
	الاتصال بـ WLAN

	استخدام أجهزة Bluetooth اللاسلكية (طرز مختارة فقط)

	التوصيل بشبكة محلية (LAN)

	الاستمتاع بميزات الترفيه
	استخدام كاميرا الويب
	استخدام الصوت
	توصيل مكبرات الصوت
	توصيل سماعات الرأس
	توصيل ميكروفون
	استخدام Beats Audio
	الوصول إلى لوحة التحكم في Beats Audio
	تمكين وتعطيل Beats Audio

	فحص الصوت

	استخدام الفيديو
	توصيل جهاز عرض أو مسلاط VGA
	توصيل جهاز عرض أو تليفزيون HDMI
	تكوين إعدادات الصوت (مع تليفزيون HDMI)

	استخدام Intel Wireless Display (طرز مختارة فقط)

	إدارة الملفات الصوتية وملفات الفيديو

	استخدام لوحة المفاتيح وأجهزة التأشير
	استخدام لوحة المفاتيح
	استخدام تركيبات مفتاح ALT GR
	استخدام مفاتيح العمليات
	استخدام المفاتيح السريعة
	استخدام لوحة المفاتيح الرقمية
	استخدام لوحة المفاتيح الرقمية المتكاملة


	استخدام لوحة اللمس
	تشغيل لوحة اللمس وإيقاف تشغيلها
	التنقل
	تحديد
	استخدام إيماءات لوحة اللمس
	تمرير
	القرصة/الزوم
	تدوير
	حركة سريعة



	إدارة الطاقة
	استخدام وضع Sleep (السكون) أو Hibernation (الإسبات)
	بدء تشغيل وضع Sleep (السكون) وإنهاؤه
	تنشيط وضع Hibernation (الإسبات) وإنهاؤه
	تعيين حماية بكلمة مرور عند التنبيه

	استخدام قياس الطاقة
	تحديد مخطط طاقة
	التشغيل بطاقة البطارية
	إخراج بطارية يمكن استبدالها من قِبل المستخدم
	العثور على معلومات حول البطارية
	المحافظة على طاقة البطارية
	التعرف على مستويات ضعف البطارية
	تخزين بطارية يمكن استبدالها من قبل المستخدم
	التخلص من بطارية يمكن استبدالها من قبل المستخدم
	استبدال بطارية يمكن استبدالها من قبل المستخدم

	التشغيل على الطاقة الخارجية
	استخدام HP CoolSense (طرز مختارة فقط)
	إيقاف تشغيل جهاز الكمبيوتر

	إدارة المعلومات ومشاركتها
	استخدام جهاز USB
	توصيل جهاز USB
	إخراج جهاز USB
	توصيل جهاز USB مزود بالطاقة

	تركيب بطاقات التخزين الرقمية وإخراجها
	استخدام محركات الأقراص البصرية
	إدخال قرص بصري
	إخراج قرص بصري
	مشاركة محركات الأقراص على الشبكة


	صيانة جهاز الكمبيوتر
	تحسين الأداء
	التعامل مع محركات الأقراص
	إعادة تركيب محرك القرص الثابت
	استخدام HP 3D DriveGuard
	استخدام Disk Defragmenter (أداة إلغاء تجزئة القرص)
	استخدام Disk Cleanup (تنظيف القرص)
	إضافة وحدات الذاكرة أو استبدالها

	تحديث البرامج وبرامج التشغيل
	تنظيف الكمبيوتر
	تنظيف الشاشة والجانبين والغطاء
	تنظيف لوحة اللمس ولوحة المفاتيح

	السفر مع جهاز الكمبيوتر أو شحنه

	حماية الكمبيوتر والمعلومات
	تحديد مكان برامج الحماية
	استخدام كلمات المرور
	إعداد كلمات مرور خاصة بـ Windows
	إعداد كلمات المرور في Setup Utility (BIOS)

	استخدام جهاز قراءة بصمات الأصابع
	استخدام HP SimplePass
	تسجيل بصمات الأصابع
	استخدام بصمة الإصبع المسجلة لتسجيل الدخول إلى Windows


	استخدام برامج حماية الاتصال بالإنترنت
	استخدام برنامج مكافحة الفيروسات
	استخدام برنامج جدار الحماية

	تركيب تحديثات البرامج
	تركيب تحديثات الحماية من Windows
	تركيب تحديثات برامج HP والأطراف الثالثة

	حماية شبكتك اللاسلكية
	نسخ تطبيقات ومعلومات البرامج احتياطيًا
	استخدام قفل كبل حماية اختياري

	استخدام Setup Utility (BIOS) وSystem Diagnostics (تشخيصات النظام)
	تشغيل Setup Utility (BIOS)
	تحديث BIOS
	تحديد إصدار BIOS
	تنزيل تحديث BIOS

	استخدام System Diagnostics (تشخيصات النظام)

	عمل النسخ الاحتياطي والاسترداد والاستعادة
	إنشاء نُسخ احتياطية
	إنشاء وسائط استعادة لاستعادة النظام الأصلي
	ما يجب أن تعرفه
	إنشاء وسائط الاستعادة


	إنشاء نقاط استرداد النظام
	ما يجب أن تعرفه
	إنشاء نقطة استرداد النظام

	عمل نسخة احتياطية من النظام والمعلومات الشخصية
	نصائح لإجراء نسخ احتياطي ناجح
	ما يجب أن تعرفه
	إنشاء نسخة احتياطية باستخدام Windows Backup and Restore (النسخ الاحتياطي والاسترداد لـ Windows):


	الاسترداد والاستعادة
	الاسترداد إلى نقطة استرداد سابقة للنظام
	استرداد ملفات معينة
	استرداد ملفات معينة باستخدام Windows Backup and Restore (النسخ الاحتياطي والاسترداد لـ Windows)

	استعادة النظام الأصلي باستخدام HP Recovery Manager
	ما يجب أن تعرفه
	الاستعادة باستخدام قسم HP Recovery (طرز مختارة فقط)
	الاستعادة باستخدام وسائط الاستعادة
	تغيير ترتيب التمهيد الخاص بجهاز الكمبيوتر




	المواصفات
	طاقة الإدخال
	بيئة التشغيل

	حل المشكلات والدعم
	حل المشكلات
	مشكلات بخصوص محرك القرص الثابت
	مشكلات بخصوص الاتصال اللاسلكي
	تعذر الاتصال بـ WLAN
	تعذر الاتصال بشبكة مفضلة
	ليست رموز حماية الشبكة الحالية متاحة
	اتصال WLAN ضعيف جدًا
	تعذر الاتصال بموجه لاسلكي
	لا يتم عرض رمز حالة الشبكة

	مشكلات بخصوص الصوت
	مشكلات بخصوص إدارة الطاقة
	حل مشكلة مستوى ضعف طاقة البطارية
	حل مشكلة مستوى ضعف طاقة البطارية عند توفر الطاقة الخارجية
	حل مشكلة مستوى ضعف البطارية عند عدم توفر مصدر الطاقة
	حل مشكلة مستوى ضعف طاقة البطارية عند تعذر قيام جهاز الكمبيوتر بإنهاء وضع Hibernation (الإسبات)

	حل مشكلات بخصوص محول التيار المتناوب


	الاتصال بدعم العملاء

	التفريغ الكهروستاتيكي
	الفهرس


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings false
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
    /Courier
    /Courier-Bold
    /Courier-BoldOblique
    /Courier-Oblique
    /Helvetica
    /Helvetica-Bold
    /Helvetica-BoldOblique
    /Helvetica-Oblique
    /Symbol
    /Times-Bold
    /Times-BoldItalic
    /Times-Italic
    /Times-Roman
    /ZapfDingbats
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.33333
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /SyntheticBoldness 1.000000
  /Description <<
    /ENU (FOR Acrobat 8 HPIE Screen Optimized PDF- Version 2 Compatible with Screenshots under 225 dpi)
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


