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كب صاخلا رتويبمكلا زاهج دادعإ
تاوطخلا

1. ليغشتلا رز ىلع طغضلاو رايتلا ئياهم ليصوتب مق .

ةقاطلا ريفوت عضو يف ةيراطبلا لخدت دق ،ةيراطبلا ةقاط ىلع ظافحلل :ةظحالم .

2. ماظن دادعإ ءاهنإ  Windows.

يصوت ،دادعإلا دنع. دادعإلا ةيلمع مامتإل ةشاشلا ىلع رهظت يتلا تاداشرإلا عبتا  Dell يلي امب موقت نأب :

● تاثيدحت ىلع لوصحلل ةكبشب لاصتالا  Windows.
كنم بلطُي امدنع ةيكلساللا ةكبشلا ىلإ لوصولاب ةصاخلا رورملا ةملك لخدأ ،ةنمآ ةيكلسال ةكبشب لاصتالا ةلاح يف :ةظحالم

كلذ .

● باسح مادختساب لوخدلا ليجستب مق ،تنرتنإلاب لاصتالا ةلاح يف  Microsoft مقف ،تنرتنإلاب اًلصتم نكت مل اذإ. هئاشنإ وأ
لاصتالا نود باسح ءاشنإب .

● ةشاش يف  Support and Protection ( ةيامحلاو معدلا كب ةصاخلا لاصتالا ليصافت لخدأ ،( .

3. تاقيبطت عقوم ددح  Dell ةمئاق نم  Start ( أدبا ليغشتلا ماظنب (  Windows هب ىصوم — اهمدختساو

تاقيبطت عقوم ديدحت .1 لودج  Dell 

تاقيبطت  Dell ليصافتلا

جتنم ليجست  Dell

ىدل كب صاخلا رتويبمكلا زاهج ليجستب مق  Dell.

نم معدلاو ةدعاسملا  Dell

كب صاخلا رتويبمكلل معدلاو تاميلعتلا ىلإ لوصولاب عتمت .
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تاقيبطت عقوم ديدحت .1 لودج  Dell ( عبتي )

تاقيبطت  Dell ليصافتلا

SupportAssist

زاهج يف ةدوجوملا جماربلاو ةزهجألا ةمالس نم ققحتلا ىلع لمعي
قبسم لكشب كيدل رتويبمكلا .

رقنلاب كب صاخلا نامضلا ةيقرت وأ ديدجت كنكمي :ةظحالم
يف نامضلا ةيحالص ءاهتنا خيرات قوف  SupportAssist.

تاثيدحت  Dell

ةيويحلا تاحالصإلاب كيدل رتويبمكلا زاهج ثيدحت ىلع لمعي
اهرفوت روف زاهجلل ةمهملا ليغشتلا جماربو .

نم يمقرلا ميلستلا  Dell

متي يتلا جماربلا كلذ يف امب ،جماربلا تاقيبطت ليزنتب مق
كيدل رتويبمكلا ىلع اًقبسم ةتبثم تسيل نكل اهؤارش .

4. ليغشتلا ماظن دادرتسال صارقأ كرحم ئشنأ  Windows.

ليغشتلا ماظن يف ثدحت دق يتلا تالكشملا فاشكتسال دادرتسالا كرحم ءاشنإب ىصوي :ةظحالم  Windows اهلحو .

ليغشتلا ماظن دادرتسا كرحم ءاشنإ عجار ،تامولعملا نم ديزمل  Windows ذفنم ربع  USB.
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ليغشتلا ماظنل دادرتسا صارقأ كرحم ءاشنإ
Windows ذفنم ربع  USB

ليغشتلا ماظن يف ثدحت دق يتلا تالكشملا فاشكتسال دادرتسالا كرحم ءاشنإب مق  Windows شالف كرحم رفوت مزلي. اهلحو  USB غراف
دادرتسالا كرحم ءاشنإل ىندأ دحك تياباجيج 16 ةعسب .

تابلطتملا

ةعاس ىلإ لصي اًتقو ةيلمعلا هذه مامتإ قرغتسي دق :ةظحالم .

ليغشتلا ماظن رادصإ فالتخاب ةيلاتلا تاوطخلا فلتخت دق :ةظحالم  Windows معد عقوم ىلإ عجرا. تبثملا  Microsoft ثدحأ ةفرعمل
تاميلعتلا .

تاوطخلا
1. شالف كرحم ليصوتب مق  USB كيدل رتويبمكلاب .

2. يف ثحبلا ةقطنم يف  Windows، بتكا  Recovery.

3. قوف رقنا ،ثحبلا جئاتن يف  Create a recovery drive ( دادرتسا كرحم ءاشنإ ).
ةذفان رهظت دق  User Account Control ( مدختسملا باسح يف مكحتلا ).

4. قوف رقنا  Yes ( معن ةعباتملل ( .
ةذفان رهظت  Recovery Drive ( دادرتسالا كرحم ).

5. ددح  Back up system files to the recovery drive ( دادرتسالا كرحم ىلإ اًيطايتحا ماظنلا تافلم خسن قوف رقناو (  Next ( يلاتلا ).

6. ددح  USB flash drive ( شالف كرحم  USB) قوف رقناو  Next ( يلاتلا ).
شالفلا كرحم ىلع ةدوجوملا تانايبلا عيمج نأ ىلإ ريشت ةلاسر رهظت  USB اهفذح متيس .

7. ءاشنإ قوف رقنا .

8. ءاهنإ قوف رقنا .
تيبثت ةداعإ لوح تامولعملا نم ديزمل  Windows دادرتسالا كرحم مادختساب  USB، ليلد يف اهحالصإو تالكشملا فاشكتسا مسق عجار

عقوملا ىلع كجتنمل ةمدخلا  www.dell.com/support/manuals.
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لكيهلا ىلع ةماع ةرظن
تاعوضوملا :

• ةشاشلا رظنم
• راسيلا نم رظنملا
• نيميلا نم رظنملا
• ديلا ةحار دنسم رظنم
• لفسأ نم رظنم
• حيتافملا ةحول تاراصتخا

ةشاشلا رظنم

1. فيفصلا تانوفوركيم
2. اريماكلا قلاغ
3. ءارمحلا تحت ةعشألا ثب زاهج  (IR) ( يرايتخا )
4. اريماكلا
5. اريماكلا ةلاح حابصم
6. فيفصلا تانوفوركيم
7. ةشاشلا
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8. طاشن حابصم  LED

راسيلا نم رظنملا

1. رمتسملا رايتلا لخد ذفنم 2. ذفنم  USB 3.2 يناثلا ليجلا نم  (USB عونلا نم  C) لصومب دوزم
DisplayPort/ ةقاطلا ريفوت ةزيم /Thunderbolt ( يرايتخا )

3. ذفنم  USB 3.2 عونلا نم لوألا ليجلا نم  A 4. ءاوهلا ذفنم
5. )يرايتخا (ةيكذلا ةقاطبلا ئراق

نيميلا نم رظنملا

1. ةقاطب ةحتف  Micro SD
2. ةقاطب ةحتف  Micro SIM
3. يملاع توص سبقم
4. ذفنم  USB 3.2 عونلا نم لوألا ليجلا نم  A
5. ذفنم  USB 3.2 عونلا نم  A ةزيمب دوزم  PowerShare
6. ذفنم  HDMI 1.4b
7. ةكبشلا ذفنم
8. قش لكش ىلع نامأ ةحتف
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ديلا ةحار دنسم رظنم

1. يرايتخالا عباصألا تامصب ئراق عم ليغشتلا رز
2. حيتافملا ةحول
3. ةقاطب ئراق  NFC/ )يرايتخا (سمالت فارطأ نودب ةيكذلا ةقاطبلا
4. سمللا ةحول
5. TrackPoint
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لفسأ نم رظنم

1. ءاوهلا ذفنم
2. ةمدخلا ةمالع عقوم
3. توصلا تاربكم

حيتافملا ةحول تاراصتخا
ةدحاو تاراصتخالل ةمدختسملا حيتافملا لظت. حيتافملا ةحول ةغل نيوكت ىلإ اًدانتسا فلتخت دق حيتافملا ةحول فورح :ةظحالم

ةغللا ةئيهت تايلمع عيمج ربع .

حيتافملا ةحول تاراصتخا ةمئاق .2 لودج  

حيتافملا يساسألا كولسلا يوناثلا كولسلا  (Fn + حاتفم )

Fn + Esc جورخ حاتفم حاتفم لفق ليدبت  Fn

Fn + F1 توصلا متك كولس  F1

Fn + F2 توصلا ىوتسم ضفخ كولس  F2

Fn + F3 توصلا ىوتسم عفر كولس  F3

Fn + F4 نوفوركيملا متك كولس  F4
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حيتافملا ةحول تاراصتخا ةمئاق .2 لودج  ( عبتي )

حيتافملا يساسألا كولسلا يوناثلا كولسلا  (Fn + حاتفم )

Fn + F5 فاقيإ/ليغشت
ةءاضإلا ليغشت
ةحولل ةيفلخلا

حيتافملا

كولس  F5

Fn + F6 عوطسلا ىوتسم ضفخ كولس  F6

Fn + F7 عوطسلا ىوتسم ةدايز كولس  F7

Fn + F8 ةشاشلا ىلإ ليدبتلا
ةيجراخلا

كولس  F8

Fn + F10 ةعابطلا ةشاش كولس  F10

Fn + F11 ةيسيئرلا ةحفصلا كولس  F11

Fn + 12 ءاهنإ كولس  F12

Fn + Ctrl ةمئاق حتف
تاقيبطتلا

--

12 لكيهلا ىلع ةماع ةرظن



ةينفلا تافصاوملا
عم نحشلل نوناقلل اًقبط طقف ةبولطملا تافصاوملا كلت يه ةيلاتلا تافصاوملا. ةقطنملا فالتخاب ضورعلا فلتخت دق :ةظحالم
ةتباثلا صارقألا كرحم عون وأ ،مدختسملا رورم ةملك لثم ،مدختسملا ةفرعمب هديدحت متي رايخ رييغت وأ نييعت. رتويبمكلا زاهج

اهليطعت وأ ةدعاقلا ةزهجأ نيكمتو ،تبثملا .

تاعوضوملا :

• تاجلاعملا
• حئارشلا ةعومجم
• ليغشتلا ماظن
• ةركاذلا
• نيزختلا
• تالصوملاو ذفانملا
• Audio
• ويديفلا
• اريماكلا
• تالاصتالا
• طئاسولا ةقاطب ئراق
• حيتافملا ةحول
• سمللا ةحول
• رايتلا ئياهم
• ةيراطبلا
• نزولاو داعبألا
• ةشاشلا
• عباصألا تامصب ئراق
• نامألا
• نامألا جمارب
• رتويبمكلا زاهج ةئيب

تاجلاعملا
تاجلاعملا .3 لودج  

فصولا ميقلا

تاجلاعملا Intel Core
i3-10110U ليجلا

رشاعلا

Intel Core i5
-10210U ليجلا

رشاعلا

Intel Core
i5-10310U ليجلا

رشاعلا

Intel Core
i7-10610U ليجلا

رشاعلا

Intel Core i7-10810U
رشاعلا ليجلا

ةيئابرهكلا ةردقلا
تاولاب

تاو 15 تاو 15 تاو 15 تاو 15 تاو 15

زكارملا ددع 2 4 4 4 6

ةجلاعملا طويخ ددع 4 8 8 8 12

ةعرسلا ىلإ زترهاجيج 2.10
زترهاجيج 4.10  ( الب

vPro)

ىلإ زترهاجيج 1.6
زترهاجيج 4.20

( الب  vPro)

ىلإ زترهاجيج 1.7
زترهاجيج 4.40

(vPro)

ىلإ زترهاجيج 1.8
زترهاجيج 4.90

(vPro)

4.90 ىلإ زترهاجيج 1.1
زترهاجيج  (vPro)

شاك ةركاذ تياب اجيم 4 تياباجيج 6 تياباجيج 6 تياباجيم 8 تياباجيم 12
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تاجلاعملا .3 لودج  ( عبتي )

فصولا ميقلا

تاموسرلا تاقاطب
ةجمدملا

Intel UHD
Graphics

Intel UHD
Graphics

Intel UHD
Graphics

Intel UHD
Graphics

Intel UHD Graphics

حئارشلا ةعومجم
حئارشلا ةعومجم .4 لودج  

فصولا ميقلا

حئارشلا ةعومجم Intel

جلاعملا Comet lake

لقان ضرع  DRAM تب 64 ،ناتانق

EPROM شالف ● ةينقتب نيوكتل تياباجيم 32  vPRO
● ةينقت الب نيوكتل تياباجيم 24  vPRO

لقان  PCIe 3 ليجلا ىلإ لصي ام

ليغشتلا ماظن
● Windows 10 Home ( تب 64 رادصإ )
● Windows 10 Professional ( تب 64 رادصإ )
● Ubuntu 18.04 LTS ( تب 64 رادصإ )
● NeoKylin 7.0 SP4 (PRTS)

ةركاذلا
ةركاذلا تافصاوم .5 لودج  

فصولا ميقلا

تاحتفلا اتحتف  SODIMM

عونلا DDR4

ةعرسلا ليجلل زترهاجيم 2667 ةعرسب لمعت زترهاجيم 3200 ةعرس
نم رشاعلا  Intel

ةركاذلا ةعسل ىصقألا دحلا تياباجيج 32

ةركاذلا ةعسل ىندألا دحلا تياباجيج 4

ةموعدملا تائيهتلا ● ةركاذ  DDR4 ةدحو 1( زترهاجيم 2667 ةعرسب تياباجيج 4 ةعس
)تياباجيج 4 ةعس

● ةركاذ  DDR4 نم 2( زترهاجيم 2667 ةعرسب تياباجيج 8 ةعس
)تياباجيج 4 امهنم لك ةعس تادحولا

● ةركاذ  DDR4 ةدحو 1( زترهاجيم 2667 ةعرسب تياباجيج 8 ةعس
)تياباجيج 8 ةعس

● ةركاذ  DDR4 نم 2( زترهاجيم 2667 ةعرسب تياباجيج 16 ةعس
)تياباجيج 8 امهنم لك ةعس تادحولا
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ةركاذلا تافصاوم .5 لودج  ( عبتي )

فصولا ميقلا

● ةركاذ  DDR4 ةدحو 1( زترهاجيم 2667 ةعرسب تياباجيج 16 ةعس
)تياباجيج 16 ةعس

● ةركاذ  DDR4 نم 2( زترهاجيم 2667 ةعرسب تياباجيج 32 ةعس
)تياباجيج 16 امهنم لك ةعس تادحولا

نيزختلا
ةيلاتلا تائيهتلا ىدحإ كب صاخلا رتويبمكلا معدي :

● ةحتف  M.2 2230/2280 ةبلص تانوكم نم ةعونصم ةركاذب دوزم صارقأ كرحمل ةدحاو
رتويبمكلا ةزهجأ صخي اميف. نيزختلا تادحو ةئيهت بسح رتويبمكلل يسيئرلا صارقألا كرحم فلتخي :

● صارقأ كرحم مادختساب  M.2، صارقأ كرحم نوكي  M.2 يسيئرلا صارقألا كرحم وه

نيزختلا ةدحو تافصاوم .6 لودج  

جذومن لماع ةهجاولا عون ةعسلا

ةتباثلا صارقألا كرحم ةصوب 2.5 ساقم ةدحاو ةدحو SATA، يف ةفل 5400/7200 ةعرسب
ةقيقدلا

تياباريت 1 ىلإ لصت ةعس

ةبلص تانوكم نم ةعونصم ةركاذب دوزم صارقأ كرحم  M.2
دحاو 2230

صارقأ كرحم  PCIe NVMe 3 ليجلا نم
لصي تانايب لقن لدعمب ،×4 ةعرسب

ةيناثلا يف تباجيج 32 ىلإ

تياباجيج 512 ىلإ لصت ةعس

ةبلص تانوكم نم ةعونصم ةركاذب دوزم صارقأ كرحم  M.2
دحاو 2280

صارقأ كرحم  PCIe NVMe 3 ليجلا نم
لصي تانايب لقن لدعمب ،×4 ةعرسب

ةيناثلا يف تباجيج 32 ىلإ

تياباريت 1 ىلإ لصت ةعس

تالصوملاو ذفانملا
ةيجراخلا تالصوملاو ذفانملا .7 لودج  

فصولا ميقلا

ةيجراخ :

ةكبشلا ذفنم  RJ-45 بالق دحاو

USB ● اذفنم  USB 3.2 عونلا نم لوألا ليجلا نم  A
● ذفنم  USB 3.2 عونلا نم دحاو  A ةزيمب دوزم  PowerShare
● ذفنم  USB 3.2 عونلا نم يناثلا ليجلا نم دحاو  C عضوب دوزم

DisplayPort ليدبلا /Thunderbolt 3

توصلا )فئاظولا ددعتم نوفوركيملاو سأرلا ةعامس (دحاو سأر ةعامس ذفنم

ويديفلا ● ذفنم  HDMI 1.4b دحاو
● ذفنم  DisplayPort 1.2 لصوم ربع دحاو  USB عونلا نم  C

رايتلا ئياهم ذفنم ● مم 7.4 يناوطسأ عون
● ذفنم  DisplayPort 3.0 ربع ةقاطلا ريفوت ةزيم معدي دحاو

لصوم  USB عونلا نم  C

نامألا )قش لكش ىلع (ةدحاو نامأ لبك ةحتف

ةقاطب ةحتف ةقاطب ةحتف  microSD
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ةيجراخلا تالصوملاو ذفانملا .7 لودج  ( عبتي )

فصولا ميقلا

ةقاطب  SIM ةقاطب ةحتف  uSIM

ةيلخادلا تالصوملاو ذفانملا .8 لودج  

فصولا ميقلا

ةيلخاد :

لصوم  M.2 Key-M ةركاذب دوزم صارقأ كرحمل) 2230 وأ 2280( دحاو
ةبلص تانوكم نم ةعونصم

لصوم  M.2 3042 Key-B ةكبشل دحاو  WWAN

لصوم  M.2 2230 Key-E ةكبشل دحاو  WLAN

● ةحتف  M.2 2230 نم ةعونصم ةركاذب دوزم صارقأ كرحمل ةدحاو
512/تياباجيج 256/تياباجيج 128 ةعس ةبلص تانوكم

تياباجيج
● ةحتف  M.2 2280 نم ةعونصم ةركاذب دوزم صارقأ كرحمل ةدحاو

1/تياباجيج 512/تياباجيج 256 ةعس ةبلص تانوكم
تياباريت

● ةحتف  M.2 2280 نم ةعونصم ةركاذب دوزم صارقأ كرحمل ةدحاو
تياباجيج 512/تياباجيج 256 ةعس ةبلص تانوكم

تاقاطبل ةفلتخملا عاونألا تازيم لوح ديزملا ةفرعمل :ةظحالم
M.2، فراعملا ةدعاق ةلاقم عجار  SLN301626.

Audio
توصلا تافصاوم .9 لودج  

فصولا ميقلا

مكحتلا ةدحو Realtek ALC3204 عم  Waves MaxxAudio Pro

ويريتسالا ليوحت DAC ( يرظانت ىلإ يمقر ) ADCو ( يمقر ىلإ يرظانت 24 لدعمب (
تب

ةيلخادلا ةلصولا Intel HDA ( حوضولا قئاف توص )

ةيجراخلا ةلصولا يملاع توص سبقم

توصلا تاربكم 2

توصلا ربكم جرخ طسوتم تاو 2

توصلا ربكم جرخ هورذ تاو 2.5

ويديفلا
ةلصفنملا تاموسرلا تاقاطب تافصاوم .10 لودج  

ةلصفنم تاموسر تاقاطب

مكحتلا ةدحو ةيجراخلا ةشاشلا معد ةركاذلا مجح عون

AMD Radeon RX 640 حاتم ريغ تياباجيج 2 GDDR5

16 ةينفلا تافصاوملا
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ةجمدملا تاموسرلا تاقاطب تافصاوم .11 لودج  

ةجمدملا تاموسرلا تاقاطب

مكحتلا ةدحو ةيجراخلا ةشاشلا معد ةركاذلا مجح جلاعملا

Intel UHD Graphics ● ذفنم  HDMI 1.4b دحاو
● ذفنم  USB 3.1 نم يناثلا ليجلا نم دحاو

عونلا  C عضوب دوزم  DisplayPort ليدبلا /
Thunderbolt 3

ةكرتشملا ماظنلا ةركاذ Intel Core i3/i5/i7
رشاعلا ليجلا

اريماكلا
اريماكلا تافصاوم .12 لودج  

فصولا ميقلا

تاريماكلا ددع دحاو

عونلا RGB، ةقدلا ةقئاف ةتباث زيكرت ةرؤبب

عقوملا ةيمامألا اريماكلا

رعشتسملا عون راعشتسا ةينقت  CMOS

ةقدلا :

ةتباثلا ةروصلا لسكباجيم اتدحو

ويديفلا يف اًراطإ 30 ةعرسب) لسكب 720 × 1280( ةقئاف ةقد
ةيناثلا

ةيرطقلا ضرعلا ةيواز ةجرد 78.6

تالاصتالا

تنرثيإ ةكبش
تنرثيإ ةكبش تافصاوم .13 لودج  

فصولا ميقلا

ليدوملا مقر ● زارط تنرثيإ ةكبشب لاصتا ةحتف  I219LM نم  Intel ةئيهتل
ةينقتب ةيزكرم ةجلاعم ةدحو  vPro

● زارط تنرثيإ ةكبشب لاصتا ةحتف  I219V نم  Intel ةئيهتل
لاسرإلا معدت ةيزكرم ةجلاعم ةدحو

تانايبلا لقن لدعم ةيناثلا يف تباجيم 10/100/1000

ةيكلساللا ةدحولا
ةيكلساللا ةدحولا تافصاوم .14 لودج  

فصولا ميقلا

ليدوملا مقر Qualcomm QCA61X4A Intel Wi-Fi AX201 ةينقت  LTE زارطلل ةمدقتملا
XMM 7360 ماعلا ىوتسملا ىلع
نم  Intel
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ةيكلساللا ةدحولا تافصاوم .14 لودج  ( عبتي )

فصولا ميقلا

تانايبلا لقن لدعم يف تباجيم 867 ىلإ لصي لدعم
ةيناثلا

يف تباجيج 2.4 ىلإ لصي ام
ةيناثلا

يف تباجيم 450 ىلإ لصي ام
ةيناثلا

ةموعدملا ددرتلا تاقاطن زترهاجيج 5/زترهاجيج 2.4 زترهاجيج 5/زترهاجيج 2.4 زترهاجيج 5

يكلساللا لاصتالا ريياعم ● WiFi 802.11a/b/g
● Wi-Fi 4 (WiFi 802.11n)
● Wi-Fi 5 (WiFi 802.11ac)

● WiFi 802.11a/b/g
● Wi-Fi 4 (WiFi 802.11n)
● Wi-Fi 5 (WiFi 802.11ac)
● Wi-Fi 6 (WiFi 802.11 ax)

802.11ac

ريفشتلا ● WEP 128و تب 64 رادصإ
تب

● AES-CCMP تب 128 رادصإ
● TKIP

● WEP 128و تب 64 رادصإ
تب

● AES-CCMP تب 128 رادصإ
● TKIP

● WEP 128و تب 64 رادصإ
تب

● AES-CCMP تب 128 رادصإ
● TKIP

Bluetooth 5 5.1 ال

طئاسولا ةقاطب ئراق
طئاسولا تاقاطب ئراق تافصاوم .15 لودج  

فصولا ميقلا

عونلا ةقاطب ةحتف  Micro SD

ةموعدملا تاقاطبلا ● ةريغصلا ةنمآلا ةيمقرلا ةقاطبلا  (mSD)
● ةعسلا ةيلاع ةريغصلا ةنمآلا ةيمقرلا ةقاطبلا  (mSDHC)
● ةعسوملا ةريغصلا ةنمآلا ةيمقرلا ةقاطبلا  (mSDXC)

حيتافملا ةحول
حيتافملا ةحول تافصاوم .16 لودج  

فصولا ميقلا

عونلا ● ةيفلخ ةءاضإ نودب رشؤملا ةيداحأ حيتافم ةحول
● ةيفلخ ةءاضإ تاذ رشؤملا ةجودزم حيتافم ةحول

ميمصتلا QWERTY

حيتافملا ددع ● اًحاتفم 81 :ادنكو ةدحتملا تايالولا
● اًحاتفم 82 :ةدحتملا ةكلمملا
● اًحاتفم 85 :نابايلا

ساقملا X = مم 19.05 هرادقم حيتافملا نيب دعابت

Y = مم 19.05 رادقمب حيتافملا نيب دعابت

تاراصتخالا حيتافم نيزمرب ةدوزم نوكت حيتافملا ةحول يف ةدوجوملا حيتافملا ضعب
مايقلل وأ ةليدب فورح ةباتكل حيتافملا هذه مادختسا نكمي. اهيلع

حاتفملا ىلع طغضا ،ليدبلا فرحلا ةباتكل. ةيوناث فئاظوب
Shift ىلع طغضا ،ةيوناث فئاظوب مايقلل. بولطملا حاتفملاو  Fn

بولطملا حاتفملا ىلع طغضاو .
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سمللا ةحول
سمللا ةحول تافصاوم .17 لودج  

فصولا ميقلا

ةقدلا :

ةيقفأ 1221

ةيسأر 661

داعبألا :

ةيقفأ )تاصوب 4.00( ملم 101.70

ةيسأر )ةصوب 2.17( ملم 55.20

رايتلا ئياهم
رايتلا ئياهم تافصاوم .18 لودج  

فصولا ميقلا

عونلا تاو 65 تاو 90 عونلا نم تاو 65  C عونلا نم تاو 90  C

)لصوملا (رطقلا مم 106 × 66 × 22 مم 130 × 66 × 22 مم 99 × 66 × 22 مم 130 × 66 × 22

لخدلا دهج تلوف 240 ىلإ 100 نم
ددرتم رايت

تلوف 240 ىلإ 100 نم
ددرتم رايت

تلوف 240 ىلإ 100 نم
ددرتم رايت

تلوف 240 ىلإ 100 نم
ددرتم رايت

لخدلا ددرت زتره 60 × زتره 50 زتره 60 × زتره 50 زتره 60 × زتره 50 زتره 60 × زتره 50

)ىصقألا دحلا (لخدلا رايت ريبمأ 1.50 ريبمأ 1.60 ريبمأ 1.70 ريبمأ 1.50

)رمتسم (جارخإلا رايت ريبمأ 3.34 ريبمأ 4.62 ريبمأ 3.25 ريبمأ 4.5

ردقملا جرخلا دهج رايت تلوف 19.50
رمتسم

رايت تلوف 19.50
رمتسم

رايتلا نم تلوف 20
نم تلوف 15/رمتسملا

9/رمتسملا رايتلا
رايتلا نم تلوف

نم تلوف 5/رمتسملا
رمتسملا رايتلا

رايتلا نم تلوف 20
نم تلوف 15/رمتسملا

9/رمتسملا رايتلا
رايتلا نم تلوف

نم تلوف 5/رمتسملا
رمتسملا رايتلا

ةرارحلا ةجرد قاطن :

ليغشتلا دنع ةيوئم ةجرد 40 ىلإ 0 نم
ةجرد 104 ىلإ 32 نم(

)تياهنرهف

ةيوئم ةجرد 40 ىلإ 0 نم
ةجرد 104 ىلإ 32 نم(

)تياهنرهف

ةيوئم ةجرد 40 ىلإ 0 نم
ةجرد 104 ىلإ 32 نم(

)تياهنرهف

ةيوئم ةجرد 40 ىلإ 0 نم
ةجرد 104 ىلإ 32 نم(

)تياهنرهف

نيزختلا ىلإ ةيوئم ةجرد 40 - نم
40 - نم (ةيوئم ةجرد 70
158 ىلإ تياهنرهف ةجرد

)تياهنرهف ةجرد

ىلإ ةيوئم ةجرد 40 - نم
40 - نم (ةيوئم ةجرد 70
158 ىلإ تياهنرهف ةجرد

)تياهنرهف ةجرد

ىلإ ةيوئم ةجرد 40 - نم
40 - نم (ةيوئم ةجرد 70
158 ىلإ تياهنرهف ةجرد

)تياهنرهف ةجرد

ىلإ ةيوئم ةجرد 40 - نم
40 - نم (ةيوئم ةجرد 70
158 ىلإ تياهنرهف ةجرد

)تياهنرهف ةجرد
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ةيراطبلا
ةيراطبلا تافصاوم .19 لودج  

فصولا ميقلا

عونلا ةعاسلا يف تاو 42 ةعاسلا يف تاو 51 ةعاسلا يف تاو 68 LCL 68 ةردقب
ةعاسلا يف تاو

يبرهكلا دهجلا رمتسم رايت تلوف 11.40 رمتسم رايت تلوف 11.40 7.60 ةردقب رمتسم رايت
تلوف

رمتسم رايت
7.60 ةردقب

تلوف

)ىصقألا دحلا (نزولا )لطر 0.44( مجك 0.20 )لطر 0.55( مجك 0.25 )لطر 0.75( مجك 0.34 0.75( مجك 0.34
)لطر

داعبألا :

عافترالا )تاصوب 3.78( مم 95.90 )تاصوب 3.78( مم 95.90 )تاصوب 3.78( مم 95.90 3.78( مم 95.90
)تاصوب

ضرعلا )تاصوب 7.13( مم 181 )تاصوب 7.13( مم 181 )تاصوب 7.13( مم 181 7.13( مم 181
)تاصوب

قمعلا )ةصوب 0.28( مم 7.05 )ةصوب 0.28( مم 7.05 )ةصوب 0.28( مم 7.05 0.28( مم 7.05
)ةصوب

ةرارحلا ةجرد قاطن :

ليغشتلا دنع ةجرد 50 ىتح ةيوئم ةجرد 0
تياهنرهف ةجرد 32( ةيوئم
)تياهنرهف ةجرد 122 ىتح

ةجرد 50 ىتح ةيوئم ةجرد 0
تياهنرهف ةجرد 32( ةيوئم
)تياهنرهف ةجرد 122 ىتح

ةجرد 50 ىتح ةيوئم ةجرد 0
تياهنرهف ةجرد 32( ةيوئم
)تياهنرهف ةجرد 122 ىتح

ةيوئم ةجرد 0
ةجرد 50 ىتح
ةجرد 32( ةيوئم
ىتح تياهنرهف

ةجرد 122
)تياهنرهف

نيزختلا 60 ىلإ ةيوئم ةجرد 20 - نم
تاجرد 4 - نم (ةيوئم ةجرد

ةجرد 140 ىلإ تياهنرهف
)تياهنرهف

60 ىلإ ةيوئم ةجرد 20 - نم
تاجرد 4 - نم (ةيوئم ةجرد

ةجرد 140 ىلإ تياهنرهف
)تياهنرهف

60 ىلإ ةيوئم ةجرد 20 - نم
تاجرد 4 - نم (ةيوئم ةجرد

ةجرد 140 ىلإ تياهنرهف
)تياهنرهف

ةجرد 20 - نم
60 ىلإ ةيوئم

- نم (ةيوئم ةجرد
تاجرد 4

ىلإ تياهنرهف
ةجرد 140

)تياهنرهف

ليغشتلا نمز اًقفو ةدملا هذه توافتت
لقت دقو ،ليغشتلا فورظل

فورظ يف ،ةظوحلم ةروصب
كالهتسا اهيف متي ةنيعم

ريبك لكشب ةقاطلا .

اًقفو ةدملا هذه توافتت
لقت دقو ،ليغشتلا فورظل

فورظ يف ،ةظوحلم ةروصب
كالهتسا اهيف متي ةنيعم

ريبك لكشب ةقاطلا .

اًقفو ةدملا هذه توافتت
لقت دقو ،ليغشتلا فورظل

فورظ يف ،ةظوحلم ةروصب
كالهتسا اهيف متي ةنيعم

ريبك لكشب ةقاطلا .

ةدملا هذه توافتت
فورظل اًقفو
دقو ،ليغشتلا

ةروصب لقت
يف ،ةظوحلم

متي ةنيعم فورظ
كالهتسا اهيف
لكشب ةقاطلا

ريبك .

)اًبيرقت (نحشلا تقو زاهج نوكي امدنع (تاعاس 4
)اًئفطم رتويبمكلا

يف مكحتلا :ةظحالم
ةرتفو ،نحشلا تقو
ءدب تقوو ،ليغشتلا
امو ،هئاهتناو ليغشتلا

مادختساب كلذ هباش
قيبطت  Dell Power

Manger. نم ديزمل

زاهج نوكي امدنع (تاعاس 4
)اًئفطم رتويبمكلا

يف مكحتلا :ةظحالم
ةرتفو ،نحشلا تقو
ءدب تقوو ،ليغشتلا
امو ،هئاهتناو ليغشتلا

مادختساب كلذ هباش
قيبطت  Dell Power

Manger. نم ديزمل

زاهج نوكي امدنع (تاعاس 4
)اًئفطم رتويبمكلا

يف مكحتلا :ةظحالم
ةرتفو ،نحشلا تقو
ءدب تقوو ،ليغشتلا
امو ،هئاهتناو ليغشتلا

مادختساب كلذ هباش
قيبطت  Dell Power

Manger. نم ديزمل

امدنع (تاعاس 4
زاهج نوكي
رتويبمكلا

)اًئفطم

:ةظحالم
يف مكحتلا
،نحشلا تقو

ةرتفو
،ليغشتلا
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ةيراطبلا تافصاوم .19 لودج  ( عبتي )

فصولا ميقلا

قيبطت لوح تامولعملا
Dell Power Manager،

عجار  Me and My Dell
ىلع  /www.dell.com

قيبطت لوح تامولعملا
Dell Power Manager،

عجار  Me and My Dell
ىلع  /www.dell.com

قيبطت لوح تامولعملا
Dell Power Manager،

عجار  Me and My Dell
ىلع  /www.dell.com

ءدب تقوو
ليغشتلا
امو ،هئاهتناو

كلذ هباش
مادختساب

قيبطت  Dell
Power
Manger.

نم ديزمل
تامولعملا
قيبطت لوح

Dell Power
Manager،

عجار  Me and
My Dell

ىلع  /
www.dell.co
m

)اًبيرقت (ةيراطبلا رمع نحش/نحش غارفإ ةرود 300 نحش/نحش غارفإ ةرود 300 نحش/نحش غارفإ ةرود 300 غارفإ ةرود 1000
نحش/نحش

ةيولخلا ةيراطبلا
ةرغصملا

CR2032 CR2032 CR2032 CR2032

ليغشتلا نمز اًقفو ةدملا هذه توافتت
لقت دقو ،ليغشتلا فورظل

فورظ يف ،ةظوحلم ةروصب
كالهتسا اهيف متي ةنيعم

ريبك لكشب ةقاطلا .

اًقفو ةدملا هذه توافتت
لقت دقو ،ليغشتلا فورظل

فورظ يف ،ةظوحلم ةروصب
كالهتسا اهيف متي ةنيعم

ريبك لكشب ةقاطلا .

اًقفو ةدملا هذه توافتت
لقت دقو ،ليغشتلا فورظل

فورظ يف ،ةظوحلم ةروصب
كالهتسا اهيف متي ةنيعم

ريبك لكشب ةقاطلا .

ةدملا هذه توافتت
فورظل اًقفو
دقو ،ليغشتلا

ةروصب لقت
يف ،ةظوحلم

متي ةنيعم فورظ
كالهتسا اهيف
لكشب ةقاطلا

ريبك .

نزولاو داعبألا
زارطلا نزوو قمعو ضرعو عافترا يلاتلا لودجلا درسي  Latitude 5510.

نزولاو داعبألا .20 لودج  

فصولا ميقلا

عافترالا :

يمامألا عافترالا )ةصوب 0.83( مم 20.98

يفلخلا عافترالا )ةصوب 0.88( مم 22.42

ضرعلا )ةصوب 14.14( مم 359.10

قمعلا )تاصوب 9.30( مم 236.25

)ىصقألا دحلا (نزولا )لاطرأ 4.01( مجك 1.82

تافصاوملا ىلع كيدل رتويبمكلا زاهج نزو دمتعي :ةظحالم
عينصتلا ةيلمع يف عونتلاو ةبولطملا .
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ةشاشلا
ةشاشلا تافصاوم .21 لودج  

فصولا ميقلا

عونلا ةيلاع ةقد  (HD) ةلماكلا ةقئافلا ةقدلا
(FHD)

ةلماكلا ةقئافلا ةقدلا
(FHD)

ةلماكلا ةقئافلا ةقدلا
(FHD)

ةحوللا ةينقت WLED WLED WLED WLED

)يجذومن (ةءاضإلا ةعمش 220 ةعمش 220 ةعمش 220 ةعمش 300

ةقطنملا (داعبألا
)ةطشنلا :

عافترالا )تاصوب 7.62( مم 193.60 )تاصوب 7.62( مم 193.60 )تاصوب 7.62( مم 193.60 7.62( مم 193.60
)تاصوب

ضرعلا )ةصوب 13.55( مم 344.20 )ةصوب 13.55( مم 344.20 )ةصوب 13.55( مم 344.20 13.55( مم 344.20
)ةصوب

يرطقلا طخلا )ةصوب 15.55( مم 394.91 )ةصوب 15.55( مم 394.91 )ةصوب 15.55( مم 394.91 15.55( مم 394.91
)ةصوب

Native Resolution 1366 × 768 1920 x 1080 1920 x 1080 1920 x 1080

لسكباجيم 1.05 2 2 2

ةصوبلا يف لسكب
(PPI)

100 141 141 141

دحلا (نيابتلا ةبسن
)ىندألا

500:1 700:1 700:1 700:1

دحلا (ةباجتسالا تقو
)ىصقألا

ةيناث يللم 25 ةيناث يللم 25 ةيناث يللم 35 ةيناث يللم 35

ثيدحتلا لدعم زتره 60 زتره 60 زتره 60 زتره 60

يقفألا ضرعلا ةيواز )نيمي/راسي (ةجرد 40 )نيمي/راسي (ةجرد 80 )نيمي/راسي (ةجرد 80 )نيمي/راسي (ةجرد 80

يسأرلا ضرعلا ةيواز ةجرد 30/)ىلعأل (تاجرد 10
)لفسأل(

)لفسأل/ىلعأل (ةجرد 80 )لفسأل/ىلعأل (ةجرد 80 /ىلعأل (ةجرد 80
)لفسأل

لسكبلا ةجرد 0.252 x 0.252 مم مم 0.179 × 0.179 مم 0.179 × 0.179 مم 0.179 × 0.179

دحلا (ةقاطلا كالهتسا
)ىصقألا

تاو 4.2 تاو 4.2 تاو 4.2 تاو 4.6

عمال حطس عم جهوتلا دض جهوتلا دض جهوتلا دض جهوتلا دض جهوتلا دض

سمللا تارايخ ال ال معن ال

عباصألا تامصب ئراق
ليغشتلا رز يف جمدم عباصأ تامصب ئراق .22 لودج  

فصولا ميقلا

رعشتسملا ةينقت يوعس لمح
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ليغشتلا رز يف جمدم عباصأ تامصب ئراق .22 لودج  ( عبتي )

فصولا ميقلا

رعشتسملا ةقد ةصوبلا يف ةطقن 500

رعشتسملا ةقطنم مم 88 × مم 100

رعشتسملا لسكب مجح 100 × 88

ديلا ةحار دنسم يف جمدم عباصألا تامصب ئراق .23 لودج  

فصولا ميقلا

رعشتسملا ةينقت يوعس لمح

رعشتسملا ةقد ةصوبلا يف ةطقن 508

رعشتسملا ةقطنم مم 18 × مم 12.8

رعشتسملا لسكب مجح 256 × 360

نامألا
نامألا تافصاوم .24 لودج  

تازيملا تافصاوملا

هب قوثوملا يساسألا ماظنلل ةيطمنلا ةدحولا  (TPM) 2.0 ماظنلا ةحول يف جمدم

عباصألا تامصب ئراق يرايتخا

قش لكش ىلع لفق ةحتف يسايق

نامألا جمارب
نامألا جمارب تافصاوم .25 لودج  

تافصاوملا

Dell Client Command Suite

نم يرايتخالا تانايبلا ةرادإو نامأ جمانرب  Dell

Dell Client Command Suite

Dell BIOS Verification

جمانرب  Dell Endpoint Security and Management يرايتخالا

VMware Carbon Black Endpoint Standard

VMware Carbon Black Endpoint Standard + Secureworks Threat Detection and Response

Dell Encryption Enterprise

Dell Encryption Personal

Carbonite

VMware Workspace ONE

Absolute® Endpoint Visibility and Control

Netskope

Dell Supply Chain Defense
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رتويبمكلا زاهج ةئيب
اًوج ةلومحملا ةثولملا داوملا ىوتسم : G1 رايعم هددحي امك  ISA-S71.04-1985

رتويبمكلا زاهج ةئيب .26 لودج  

فصولا ليغشتلا دنع نيزختلا

ةرارحلا ةجرد لدعم ةجرد 32( ةيوئم ةجرد 35 ىلإ ةيوئم ةجرد 0
)تياهنرهف ةجرد 95 ىلإ تياهنرهف

نم (ةيوئم ةجرد 65 ىلإ ةيوئم ةجرد 40 – نم
ةجرد 149 ىلإ تياهنرهف ةجرد 40 –

)تياهنرهف

)ىصقألا دحلا (ةيبسنلا ةبوطرلا )فثاكت نودب% (80 ىلإ% 10 نم )فثاكت نودب% (95 ىلإ% 0 نم

)ىصقألا دحلا (زازتهالا *
عراستلل يعيبرتلا رزجلا طسوتم 0.26 عراستلل يعيبرتلا رزجلا طسوتم 1.37

)ىصقألا دحلا (تامدصلا 105 G ( ةيبذاج عراست ةدحو )† 40 G ( ةيبذاج عراست ةدحو )†

)ىصقألا دحلا (عافترالا ىلإ اًمدق 50- نم (م 3048 ىلإ م 15.2- نم
)مدق 10,000

ىلإ اًمدق 50– نم (م 10.668 ىلإ م 15.2– نم
)مدق 35.000

مدختسملا ةئيب يكاحي يذلاو يئاوشعلا زازتهالا نم فيط مادختساب سايقلا مت * .

مادختسالا ديق ةتباثلا صارقألا كرحم نوكي امدنع ةيناث يللم 2 اهرادقم ةيبيج فصن ةضبن مادختساب سايقلا مت † .
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جماربلا
ليغشتلا جمارب بيكرت ةيفيك لوح تاداشرإ بناج ىلإ ةموعدملا ليغشتلا ةمظنأ ليصافت لصفلا اذه لوانتي .

تاعوضوملا :

• ليغشت جمارب ليزنت  Windows

ليغشت جمارب ليزنت  Windows

تاوطخلا
1. لومحملا رتويبمكلا ليغشتب مق .

2. ىلإ بهذا  Dell.com/support.

3. لاسرإ قوف رقنا مث ،لومحملا رتويبمكلا ةمدخ ةمالع لخدأو ،جتنملا معد قوف رقنا .

صاخلا يحوللا رتويبمكلا زارط اًيودي ضرعتسا وأ يئاقلتلا فاشتكالا ةزيم مدختساف ،ةمدخلا ةمالع كيدل نكت مل اذإ :ةظحالم
كب .

4. ىلع رقنا  Drivers and Downloads ( تاليزنتلاو ليغشتلا جمارب ).

5. لومحملا رتويبمكلا ىلع تبثملا ليغشتلا ماظن ددح .

6. هتيبثت بولطملا ليغشتلا جمانرب ددحو لفسأل ةحفصلا رّرم .

7. لومحملا رتويبمكلا ليغشت جمانرب ليزنتل فلم ليزنت قوف رقنا .

8. هلخادب ليغشتلا جمانرب فلم تظفح يذلا دلجملا ىلإ لقتنا ،ليزنتلا لامتكا دعب .

9. ةشاشلا ىلع رهظت يتلا تاميلعتلا عبتاو ليغشتلا جمانرب فلم ةنوقيأ ىلع اًجودزم اًرقن رقنا .

5
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ماظنلا دادعإ
دادعإ جمانرب يف ةدوجوملا تادادعإلا رييغتب مقت ال ،رتويبمكلل اًنكمتم اًمدختسم نكت مل ام :هيبنت  BIOS. ضعب يدؤت دق

حيحص ريغ لكشب لمعي رتويبمكلا لعج ىلإ تارييغتلا .

دادعإ جمانرب رييغت لبق :ةظحالم  BIOS، ا دادعإ ةشاش تامولعم نيودتب ىصوي BIOS لبقتسملا يف عجرمك .

دادعإ جمانرب مدختسا  BIOS ةيلاتلا ضارغألل :
● يئاوشعلا لوصولا ةركاذ تادحو ددع لثم ،رتويبمكلاب ةبكرملا ةزهجألا لوح تامولعم ىلع لوصحلا  (RAM) صارقألا كرحم ةعسو

ةتباثلا .
● ماظنلا ةئيهت تامولعم رييغت .
● نيكمت وأ ،بكرملا ةتباثلا صارقألا كرحم عون وأ ،مدختسملا رورم ةملك لثم ،مدختسملا ةفرعمب هديدحت متي رايخ رييغت وأ نييعت

اهليطعت وأ ةيساسألا ةزهجألا .

تاعوضوملا :

• ديهمتلا ةمئاق
• لقنتلا حيتافم
• ديهمتلا لسلست
• ماظنلا دادعإ تارايخ
• ثيدحت  BIOS يف  Windows
• طبضلاو ماظنلا رورم ةملك

ديهمتلا ةمئاق
ىلع طغضا  <F12> راعش روهظ دنع  Dell تارايخو تاصيخشتلا. ماظنلل ةحلاصلا ديهمتلا ةزهجأ نم ةمئاق عم ةدحاو ةرمل ديهمتلا ةمئاق ءدبل

دادعإ  BIOS ةمئاقلا هذه ديفت. ماظنلا يف ديهمتلل ةلباقلا ةزهجألا ىلع ديهمتلا ةمئاق يف ةجردملا ةزهجألا دمتعت. ةمئاقلا هذه يف ةنمضم
ديهمتلا بيترت ىلع تارييغت يأ يرجي ال ديهمتلا ةمئاق مادختسا نإ. ماظنلل تاصيخشتلا ضرعل وأ نيعم زاهج ىلإ ديهمتلا لواحت امدنع

يف نزخملا  BIOS.

يه تارايخلا :
● ديهمت  UEFI:

○ ديهمت ريدم  Windows
● ىرخأ تارايخ :

○ دادعإ  BIOS
○ ثيدحت  BIOS Flash
○ تاصيخشتلا
○ ديهمتلا عضو تادادعإ رييغت

لقنتلا حيتافم
ليغشت ديعت ىتح يرست ال نكلو اهليجست متي اهب موقت يتلا تارييغتلا نإف ،ماظنلا دادعإ تارايخ مظعمل ةبسنلاب :ةظحالم

ماظنلا .

حيتافملا لقنتلا
ىلعأل مهسلا قباسلا لقحلا ىلإ لقتني .

لفسأل مهسلا يلاتلا لقحلا ىلإ لقتني .

Enter لقحلا يف دوجوملا طابترالا عابتا وأ) هقيبطت ةلاح يف (ددحملا لقحلا يف ةميق ديدحت ةيناكمإ كل حيتي .

ةفاسملا طيرش اهمادختسا ةلاح يف ،ةلدسنم ةمئاق يط وأ عيسوت حيتت .

6
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حيتافملا لقنتلا
بيوبتلا ةمالع ةيلاتلا زيكرتلا ةقطنم ىلإ لقتنت .

Esc حاتفملا ىلع طغضلا يدؤي. ةيسيئرلا ةشاشلا ضرعت ىتح ةقباسلا ةحفصلا ىلإ لاقتنالل  Esc ةشاشلا يف
ماظنلا ليغشت ةداعإو ةظوفحم ريغ تارييغت يأ ظفحب كبلاطت ةلاسر ضرع ىلإ ةيسيئرلا .

ديهمتلا لسلست
ىلع (ددحم زاهج ىلإ ةرشابم ديهمتلاو ماظنلا دادعإ ةطساوب فرعملا ديهمتلا زاهج بيترت زواجت ةيناكمإ" ديهمتلا لسلست "ةزيم كل حيتت

راعش روهظ دنع). ةتباثلا صارقألا كرحم وأ ةيئوضلا صارقألا كرحم: لاثملا ليبس  Dell ليغشتلا ءدب دنع يتاذلا رابتخالا ءانثأ
(POST)، كنكمي :
● حاتفملا ىلع طغضلا لالخ نم ماظنلا دادعإ ىلإ لوصولا  F2
● حاتفملا ىلع طغضلا قيرط نع ةدحاو ةرمل رهظت ديهمت ةمئاق راهظإ  F12

يه ديهمتلا ةمئاق تارايخ. صيخشتلا رايخ ةنمضتم اهنم ديهمتلا كنكمي يتلا ةزهجألا ةدحاو ةرمل رهظت يتلا ديهمتلا ةمئاق ضرعت :

● )هرفوت ةلاح يف (ةلازإلل ةلباقلا صارقألا كرحم
● صارقألا كرحم  STXXXX

ريشي :ةظحالم  XXX صارقأ كرحم مقر ىلإ  SATA.

● )هرفوت ةلاح يف (ةيئوض صارقأ كرحم
● ةتباث صارقأ كرحم  SATA ( هرفوت ةلاح يف )
● تاصيخشتلا

تاصيخشت ةشاش نإف ،تاصيخشت رايتخا دنع :ةظحالم  ePSA رهظتس .

ماظنلا طبض ةشاش ىلإ لوصولاب صاخلا رايخلا ديهمتلا لسلست اًضيأ ضرعي .

ماظنلا دادعإ تارايخ
رهظت ال دق وأ مسقلا اذه يف ةجردملا رصانعلا رهظت دق ،هيف اهبيكرت مت يتلا ةزهجألاو لومحملا رتويبمكلا ىلع ًءانب :ةظحالم .

ةماع تارايخ
ماع .27 لودج  

رايخلا فصولا

ماظنلا تامولعم ةيلاتلا تامولعملا ضرعت :
● يساسألا جارخإلاو لاخدإلا ماظن رادصإ ضرعت: ماظنلا تامولعم  (BIOS)، لصألا زمرو ،ةمدخلا زمرو،

ةعيرسلا ةمدخلا زمرو ،ةيكلملا خيراتو ،عينصتلا خيراتو ،ةيكلملا زمرو .
● ،ةركاذلا تاونق عضوو ،ةركاذلا ةعرسو ،ةحاتملا ةركاذلاو ،ةتبثملا ةركاذلا ضرعت: ةركاذلا تامولعم

مجحو ،ةركاذلا ةينقتو  DIMM A مجحو  DIMM B
● ،ةعرسلاو ،ةيلاحلا ةعاسلاو ،جلاعملا فرعمو ،بولقلا ددعو ،جلاعملا عون ضرعت: جلاعملا تامولعم

ىوتسملا نم تقؤملا نيزختلا ةركاذ و ،ةعاسلا ةعرسل ىصقألا دحلاو ،ةعاسلا ةعرسل ىندألا دحلاو
و ،جلاعملل ثلاثلا ىوتسملا نم تقؤملا نيزختلا ةركاذو ،جلاعملل يناثلا HT Capable|، و

تب 64 تاذ ةينقتلا .
● صارقألا كرحمو ،يساسألا ةتباثلا صارقألا كرحم ضرعت: زاهجلا تامولعم  M.2 PCIe SSD-0،

ناونعو  MAC تاقاطبل  LOM، يساسألا جارخإلاو لاخدإلا ماظن رادصإو ،ويديفلا يف مكحتلا ةدحوو
(BIOS) يف مكحتلا ةدحوو ،ةيلصألا ةقدلاو ،ةحوللا عونو ،ويديفلا ةركاذو ،ويديفلاب صاخلا

زاهجو ،توصلا  Wi-Fi، زاهجو  Bluetooth.

ةيراطبلا تامولعم اًتبثم ددرتملا رايتلا ئياهم ناك اذإ امو ةيراطبلا ةلاح ةمالس ضرعت .

ديهمتلا لسلست نم ليغشت ماظن ىلع روثعلا هلالخ نم رتويبمكلا لواحي يذلا بيترتلا ديدحت ةيناكمإ كل حيتي
ةمئاقلا هذه يف ةددحملا ةزهجألا .

UEFI Boot Path Security راسم ديهمت دنع لوؤسملا رورم ةملك لاخدإب مدختسملا ةبلاطمب ماظنلا مايق يف رايخلا اذه مكحتي
ديهمت  UEFI ديهمت ةمئاق نم  F12 ال مأ .

● يضارتفالا دادعإلا- يضارتفالا دادعإلا- يلخادلا ةتباثلا صارقألا كرحم ءانثتساب ،اًمئاد
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ماع .27 لودج  ( عبتي )

رايخلا فصولا

● و يلخادلا ةتباثلا صارقألا كرحم ءانثتساب ،اًمئاد PXE
● اًمئاد
● اًدبأ

Date/Time تقولا ريثأت يرسيو ،ماظنلا خيرات ىلإ لقتني. تقولاو خيراتلا تادادعإ طبض ةيناكمإ كل حيتي
روفلا ىلع .

.

ماظنلا تامولعم
ماظنلا ةئيهت .28 لودج  

رايخلا فصولا

Integrated NIC ةيلحملا ةكبشلا يف مكحتلا ةدحو نيوكت كل حيتي  (LAN) ةجمدملا .
● ةكبش = لطعُم  LAN ليغشتلا ماظنل ةرهاظ ريغو ةفقوتم ةيلخادلا .
● ةكبش = نكمُم  LAN ةنكمُم ةيلخادلا .
● عم نكمم  PXE = ةكبش  LAN ةنكمُم ةيلخادلا  ( ديهمت عم  PXE) ( يضارتفا لكشب دحم ).

SATA Operation ةجمدملا ةتباثلا صارقألا كرحم يف مكحتلا ةدحو ليغشت عضو ةئيهتب كل حمسي .
● مكحت تادحو نوكت = لطعم  SATA ةيفخم
● AHCI = ةئيهت متت  SATA عضول  AHCI
● RAID ON = نيوكت متي  SATA عضو معدل  RAID ( يضارتفا لكشب رايخلا اذه ديدحت متي )

Drives ةحوللا ىلع ةدوجوملا ةديدعلا صارقألا تاكرحم ليطعت وأ نيكمت كل حيتت .
● SATA-2 ( اًيضارتفا نكمم )
● M.2 PCIe SSD-0 ( اًيضارتفا نكمم )

Smart Reporting ءانثأ ةجمدملا صارقألا تاكرحمل ةتباثلا صارقألا كرحمب ءاطخألا ريرقت دادعإ يف لقحلا اذه مكحتي
ريراقت رايخ نيكمت ليطعت متي. ماظنلا ليغشت ءدب  SMART يضارتفا لكشب .

ذفنم ةئيهت  USB مكحت ةدحو ليطعت وأ نيكمتب كل حمست  USB ـل ةجمدملا :
● Enable USB Boot Support ( ديهمت معد نيكمت  USB)
● Enable External USB Port

يضارتفا لكشب تارايخلا عيمج نيكمت متي .

Thunderbolt Adapter
Configuration

ئياهم نيوكتب مسقلا اذه حمسي  Thunderbolt.
● Thunderbolt اًيضارتفا نكمم
● ديهمت معد نيكمت  Thunderbolt - لطعم
● لطعم - نامأ دحوي ال
● اًيضارتفا نكمم - مدختسملا نيوكت
● لطعم - نمآلا لاصتالا
● و ةشاشلا ذفنم USB لطعم - طقف

USB PowerShare ةزيم كولس ةئيهتب رايخلا اذه موقي  USB PowerShare.

● نيكمت  USB PowerShare - اًيضارتفا لطعم

ةزهجأو فتاوهلا لثم ،ةيجراخلا ةزهجألا نحش وأ ليغشتب نيمدختسملل حامسلا ىلإ ةزيملا هذه فدهت
ذفنم لالخ نم ةنزخملا ماظنلا ةيراطب ةردق مادختساب كلذو ،ةلومحملا ىقيسوملا ليغشت  USN

PowerShare نوكسلا ةلاح يف لومحملا رتويبمكلا نوكي امنيب ،لومحملا رتويبمكلا يف .

Audio توصلا نيكمت رايخلا ديدحت متي. ةجمدملا مكحتلا ةدحو ليطعت وأ نيكمتب رايخلا ذه كل حمسي
يضارتفا لكشب .

● نوفوركيملا نيكمت
● يلخادلا توصلا ربكم نيكمت

يضارتفا لكشب نيرايخلا الك ديدحت متي .
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ماظنلا ةئيهت .28 لودج  ( عبتي )

رايخلا فصولا

Keyboard Illumination ىوتسم طبض نكمي. حيتافملا ةحول ةءاضإ ةزيمل ليغشتلا عضو رايتخا لقحلا اذه كل حيتي
يه تارايخلا%. 100 ىلإ% 0 نم حيتافملا ةحول عوطس :

● لطعم
● تهاب
● اًيضارتفا نكمم - عطاس

ةيفلخلا ةءاضإلا ءاهتنا ةلهم
ىلع لمعلا دنع حيتافملا ةحولل

ددرتملا رايتلا

ةزيم رثأتت ال. ددرتملا رايتلا رايخ لالخ نم حيتافملا ةحولل ةيفلخلا ةءاضإلا ةلهم ميتعت متي
ةءاضإلا تايوتسم معد يف حيتافملا ةحول ةءاضإ رمتستس. ةيسيئرلا حيتافملا ةحول ةءاضإ

يه تارايخلا. ةيفلخلا ةءاضإلا نيكمت دنع ريثأت لقحلا اذهل. ةفلتخملا :

● ٍناوث 5
● اًيضارتفا نكمم — ٍناوث 10
● ةيناث 15
● ةيناث 30
● ةقيقد
● قئاقد 5
● ةقيقد 15
● اًدبأ

ةيفلخلا ةءاضإلا ءاهتنا ةلهم
ىلع لمعلا دنع حيتافملا ةحولل

ةيراطبلا

ةءاضإ ةزيم رثأتت ال. ةيراطبلا رايخ لالخ نم حيتافملا ةحولل ةيفلخلا ةءاضإلا ةلهم ميتعت متي
.ةفلتخملا ةءاضإلا تايوتسم معد يف حيتافملا ةحول ةءاضإ رمتستس. ةيسيئرلا حيتافملا ةحول

يه تارايخلا. ةيفلخلا ةءاضإلا نيكمت دنع ريثأت لقحلا اذهل :

● ٍناوث 5
● اًيضارتفا نكمم — ٍناوث 10
● ةيناث 15
● ةيناث 30
● ةقيقد
● قئاقد 5
● ةقيقد 15
● اًدبأ

Unobtrusive Mode ● نيكمت  Unobtrusive Mode ( اًيضارتفا لطعم )

ىلع طغضلا يدؤيس ،رايخلا اذه نيكمت دنع  Fn+Shift+B ءوضلا تاثاعبنا عيمج فاقيإ ىلإ
ماظنلا نم توصلاو .

ىلع طغضا  Fn+Shift+B يداعلا ليغشتلا فانئتسال .

Miscellaneous Devices ةيلاتلا ةزهجألا ليطعت وأ نيكمت كل حيتت :

● )يضارتفا لكشب نيكمت (اريماكلا نيكمت
● )يضارتفا لكشب نيكمت (ةتباثلا صارقألا كرحمل رحلا طوقسلا نم ةيامحلا نيكمت
● ةنمآلا ةيمقرلا ةقاطبلا نيكمت  (SD) ( يضارتفا لكشب نيكمت )
● ةنمآلا ةيمقرلا ةقاطبلا ديهمت  (SD)
● ةنمآلا ةيمقرلا ةقاطبلل طقف ةءارقلا عضو  (SD)

MAC Address Pass-Through ● ناونع  MAC اًيضارتفا لطعم (ماظنلل ديرفلا(
● Integrated NIC 1 MAC Address
● لطعم

ناونع لحم ةزيملا هذه لحت  MAC ةقاطبل يجراخلا  NIC ( ةموعدم لجنود وأ ءاسرإ ةدحو يف ناونعب (  MAC
ناونع مادختسا يف يضارتفالا رايخلا لثمتي. ماظنلا نم ددحملا  MAC روبعلا عضول .
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ويديفلا

رايخلا فصولا
LCD Brightness ةقاطلا ردصم بسح ىلع ةشاشلا عوطس نييعت كل حيتي  - (On Battery ( ةيراطبلاب لمعي ) On ACو ( لمعي

ددرتملا رايتلاب ةشاش عوطس .((  LCD نكميو. ددرتملا رايتلا ئياهمو ةيراطبلاب ليغشتلا ةلاح يف ةلقتسم
ريرمتلا طيرش مادختساب هنييعت .

ماظنلا يف ويديف ةقاطب بيكرت دنع طقف ويديفلا دادعإ رهظيس :ةظحالم .

نامألا
نامألا .29 لودج  

رايخلا فصولا

Admin Password اهفذحو اهرييغتو لوؤسملا رورم ةملك طبض كل حيتت .

System Password اهفذحو اهرييغتو ماظنلا رورم ةملك طبض كل حيتت .

Internal HDD-2 Password ةتباثلا صارقألا كرحم ىلع رورملا ةملك فذح وأ رييغت وأ نييعتب رايخلا اذه كل حمسي  (HDD)
ماظنلل يلخادلا .

Strong Password ماظنلل ةيوقلا رورملا تاملك ليطعت وأ نيكمت ةيناكمإ رايخلا اذه كل حيتي .

Password Configuration لوؤسملا رورم ةملكل اهب حومسملا فورحلا ددعل ىلعألاو ىندألا دحلا يف مكحتلا ةيناكمإ كل حيتي
32 ىلإ 4 نم فرحألا قاطن حوارتي. ماظنلا رورم ةملكو .

Password Bypass رورم ةملك رماوأو) ديهمتلا (ماظنلا رورم ةملك زواجت ةيناكمإ رايخلا اذه كل حيتي  HDD دنع ةيلخادلا
ماظنلا ليغشت ةداعإ .

● ةلاح يف يلخادلا ةتباثلا صارقألا كرحمو ماظنلا رورم ةملك لاخدإب اًمود بلاطي — لطعُم
اًيضارتفا رايخلا اذه نيكمت متي. اهنييعت .

● ديهمتلا ةداعإ تارم (ليغشتلا ةداعإ دنع رورملا ةملك زواجتب بلاطي — ديهمتلا ةداعإ زواجت
)ئفادلا .

دنع يلخادلا ةتباثلا صارقألا كرحمو ماظنلل رورملا يتملك اًمود ماظنلا بلطيس :ةظحالم
رورملا تاملك اًمود بلطيس امك). فاقيإلا ةلاح نم ليغشتلا (ليغشتلا فاقيإ ةلاح نم هليغشت
نوكت دق ةيرايعم ةفاضإ تاحتف لالخ نم اهبيكرت متي ةتباث صارقأ تاكرحم يأ ىلع ةدوجوملا

ةرفوتم .

Password Change صارقألا كرحم رورم تاملكو ماظنلا يف تارييغت ءارجإب حامسلا ديدحت ةيناكمإ رايخلا اذه كل حيتي
لوؤسملا رورم ةملك نييعت دنع ةتباثلا .

رايخلا اذه نيكمت متي-  لوؤسملا ريغ ىرخأ رورم تاملك مادختساب تارييغت ءارجإب حامسلا
اًيضارتفا .

UEFI Capsule Firmware
Updates

يساسألا جارخإلاو لاخدإلا ماظن تاثيدحتب حمسي ماظنلا اذه ناك اذإ اميف رايخلا اذه مكحتي  (BIOS)
ةلوسبك ثيدحت مزح ربع  UEFI رايخلا اذه ليطعت يدؤي. اًيضارتفا رايخلا اذه ديدحت متي. ال مأ

تاثيدحت رظح ىلإ  BIOS لثم تامدخ نم  Microsoft Windows Update وLinux Vendor Firmware
Service (LVFS)

TPM 2.0 Security تناك اذإ اميف مكحتلا رايخلا اذه كل حيتي  Trusted Platform Module (TPM) ماظنل ةرهاظ
ليغشتلا ماظنل ةرهاظ. ليغشتلا .

● ليغشت  TPM ( يضارتفالا دادعإلا )
● حسم
● PPI Bypass ليطعتلا رماوأل
● PPI Bypass ليطعتلا رماوأل
● PPI Bypass حسملا رماوأل
● )يضارتفالا دادعإلا (ةداهشلا نيكمت
● )يضارتفالا دادعإلا (حاتفملا نيزخت نيكمت
● SHA-256 ( يضارتفا )

ةيلاتلا تارايخلا نم اًيأ رتخا :

● لطعم
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نامألا .29 لودج  ( عبتي )

رايخلا فصولا

● )يضارتفا (نّكمم

قيبطت  Absolute ةدحو ةهجاو ليطعت وأ نيكمت لقحلا اذه كل حيتي  BIOS ةمدخب ةصاخلا  Absolute Persistence
Module جمانرب نم يئاهن لكشب ةيرايتخالا  Absolute.
● اًيضارتفا رايخلا اذه ديدحت متي - نكمم .
● لطعم
● مئاد لكشب لطعم

OROM Keyboard Access ةءارقلل ةركاذلا ةدحو نيوكت ةشاش ىلإ لوخدلا ىلع نيرداق نومدختسملا ناك اذإ ام رايخلا اذه ددحُي
طقف  (ROM) ليغشتلا ءانثأ راصتخالا حيتافم لالخ نم ةيرايتخالا .

● )يضارتفا (نّكمم
● لطعم
● ةدحاو ةرم نيكمت

Admin Setup Lockout رايخلا اذه. لوؤسملا رورم ةملك نييعت دنع دادعإلا ىلإ لوخدلا نم نيمدختسملا عنم ةيناكمإ كل حيتي
اًيضارتفا نيعم ريغ .

Master Password Lockout جاتحت يتلا تباثلا صرقلا رورم تاملك معدت يتلا ةيسيئرلا رورملا ةملك ليطعتب كل حمسي
اًيضارتفا نيعم ريغ رايخلا اذه. اهرييغت نكمي تادادعإلا رييغت لبق اهحسم ىلإ .

SMM Security Mitigation لالخ نم ةيفاضإلا تايامحلا ليطعت وأ نيكمت كل حيتي  UEFI SMM Security Mitigation. اذه
اًيضارتفا نيعم ريغ رايخلا .

نمآلا ديهمتلا
نمآلا ديهمتلا .30 لودج  

رايخلا فصولا

Secure Boot Enable نمآلا ديهمتلا ةزيم ليطعت وأ نيكمت كل حيتي :
● Secure Boot Enable

ددحم ريغ رايخلا .

Secure Boot Mode ليغشت جمانرب تاعيقوت مييقتب حامسلل نمآلا ديهمتلا كولس ليدعت كل حيتي  UEFI وأ
اهضرف .

● )يضارتفالا دادعإلا (روشنم عضو
● ةعجارملا عضو

Expert key Management ".صصخملا عضولا "يف ماظنلا ناك اذإ طقف نامألا حاتفم تانايب دعاوق ةرادإ ةيناكمإ كل حيتي
رايخلا ليطعت متي  Enable Custom Mode ( صصخملا عضولا نيكمت .يضارتفا لكشب (

يه تارايخلا :
● PK ( يضارتفا )
● KEK
● db
● dbx

نيكمتب كمايق ةلاح يف  Custom Mode ( صصخملا عضولا ـب ةلصلا تاذ تارايخلا رهظت ،(  PK
يه تارايخلا .dbxو dbو KEKو :
● Save to File ( فلم ىلإ ظفح مدختسملا ةطساوب ددحم فلم ىلإ حاتفملا ظفحل -(
● Replace from File ( فلم نم لادبتسالا ددحم فلم نم حاتفمب يلاحلا حاتفملا لادبتسال -(

مدختسملا ةطساوب
● Append from File ( فلم نم قاحلإ ددحم فلم نم ةيلاحلا تانايبلا ةدعاق ىلإ اًحاتفم فيضي -(

مدختسملا ةطساوب
● Delete ( فذح ددحملا حاتفملا فذحي -(
● Reset All Keys ( حيتافملا عيمج نييعت ةداعإ ةيضارتفالا تادادعإلا ىلإ نييعتلا ةداعإل -(
● Delete All Keys ( حيتافملا عيمج فذح حيتافملا عيمج فذحل -(

متيس اهؤارجإ متي يتلا تارييغتلا عيمج نإف صصخملا عضولا ليطعت ةلاح يف :ةظحالم
ةيضارتفالا تادادعإلا ىلإ حيتافملا ةداعتسا متيسو اهوحم .
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جمارب ةيامح تاقحلم  Intel

جمارب ةيامح تاقحلم .31 لودج  Intel 

رايخلا فصولا

Intel SGX Enable ليغشتل ةنمآ ةئيب ريفوت ىلع ةردقلا لقحلا اذه كل حيتي
ليغشتلا ماظن قايس يف ةساسحلا تامولعملا نيزخت/دوكلا

يسيئرلا .

ةيلاتلا تارايخلا دحأ قوف رقنا :

● لطعم
● نكمم
● Software controlled ( جماربلا يف مكحتلا مت ) — يضارتفا

Enclave Memory Size رايخلا اذه طبضي  SGX Enclave Reserve Memory Size ( مجح
ةصصخملا ةيطايتحالا ةركاذلا  SGX).

ةيلاتلا تارايخلا دحأ قوف رقنا :

● تياباجيم 32
● تياباجيم 64
● 128 MB )128 ىضارتفالا)-تياباجيم

ءادألا
ءادألا .32 لودج  

رايخلا فصولا

Multi Core Support لك وأ دحاو زكرم نيكمتب عتمتي جلاعملا ناك اذإ ام لقحلا اذه ددحي
ةيفاضإ زكارم دوجو عم تاقيبطتلا ضعب ءادأ نسحتي. زكارملا .

● All ( لكلا )— يضارتفالا
● 1
● 2
● 3

Intel SpeedStep عضو ليطعت وأ نيكمت كل حيتي  Intel SpeedStep جلاعملل .

● نيكمت  Intel SpeedStep

اًيضارتفا رايخلا اذه نييعت متي .

C-States Control ةيفاضإلا جلاعملا نوكس تالاح ليطعت وأ نيكمت كل حيتت .

● تالاح  C

اًيضارتفا رايخلا اذه نييعت متي .

Intel TurboBoost عضو نيكمت كل حيتي  Intel TurboBoost هليطعت وأ جلاعملل .

● نيكمت  Intel TurboBoost

اًيضارتفا رايخلا اذه نييعت متي .

Hyper-Thread Control ليطعت وأ نيكمت كل حيتي  HyperThreading جلاعملا يف .

● لطعم
● يضارتفالا دادعإلا- نكمم
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ةقاطلا ةرادإ

رايخلا فصولا
AC Behavior ددرتم رايت ئياهم ليصوت دنع رتويبمكلا زاهجل يئاقلتلا ليغشتلا ةيصاخ ليطعت وأ نيكمت كل حيتي .

يضارتفالا دادعإلا : Wake on AC is not selected ( ددحم ريغ ددرتملا رايتلا ىلع هيبنتلا ).

Enable Intel
Speed Shift
Technology

● Enable Intel Speed Shift Technology

نيكمت: يضارتفالا دادعإلا .

Auto On Time يه تارايخلا. اًيئاقلت رتويبمكلا ليغشت متي نأ هلولح دنع بجي يذلا تقولا طبض ةيناكمإ كل حيتت :
● لطعم
● Every Day ( موي لك )
● Weekdays ( عوبسألا مايأ )
● Select Days ( مايأ ديدحت )

لطعم: يضارتفالا دادعإلا

USB Wake
Support

ةزهجأ نيكمت كل حيتي  USB دادعتسالا عضو نم ماظنلا هيبنتل .
ءانثأ ددرتملا رايتلا ئياهم ةلازإ تمت اذإ. ددرتملا رايتلا ئياهم ليصوت دنع طقف ةزيملا هذه لمعت :ةظحالم

ذفانم لك نم ةقاطلا ماظنلا دادعإ ليزيسف ،دادعتسالا عضو  USB ةيراطبلا ةقاط ىلع ظافحلل .

● هيبنت معد نيكمت  USB

Wireless Radio
Control

تالاصتالا ليطعت ّمث نمو ،ةيكلس ةكبشب ماظنلا لاصتا راعشتسا ىلع ،اهنيكمت دنع ،ةزيملا هذه لمعتس
ةددحملا ةيكلساللا  ( ةكبش  WLAN ةكبش وأ/و  WWAN).

● ةكبشب يكلساللا لاصتالا يف مكحتلا  WLAN - لطعم

Wake on LAN اهليغشت دنع فقوتلا ةلاح نم ةقاطلاب رتويبمكلا دادمإب موقت يتلا ةزيملا ليطعت وأ نيكمت ةيناكمإ كل حيتي
ةراشإ ةطساوب  LAN.

● لطعم
● LAN طقف
● LAN ديهمت عم  PXE

لطعم: يضارتفالا دادعإلا

Block Sleep ماظنلا لقتني نل ،هنيكمت دنع. ليغشتلا ماظن ةئيب يف نوكسلا عضو يف لوخدلا عنمب رايخلا اذه كل حمسي
نوكسلا عضو ىلإ .

لطعم - نوكسلا عنم

Peak Shift .مويلا نم ةورذلا تاقوأ لالخ ىندألا دحلا ىلإ ددرتملا رايتلا ةقاط كالهتسا ليلقت ةيناكمإ رايخلا اذه كل حيتي
اًلصتم ددرتملا رايتلا ناك ولو ىتح طقف ةيراطبلاب كماظن لمعي ،رايخلا اذه نيكمت دعب .

● اًلطعم نوكي — ةورذلا تقو ليوحتلا نيكمت
● )يضارتفا لكشب اهنيكمت متي% (15 - )%100 ىلإ% 15 نم (ةيراطبلا دح نييعت

Advanced
Battery Charge
Configuration

نحشلا ةيمزراوخ كماظن مدختسي ،رايخلا اذه نيكمت لالخ نم. ةيراطبلا ةلاح نيسحت ةيناكمإ رايخلا اذه كل حيتي
ةيراطبلا ةلاح نيسحتل لمعلا تاعاس ريغ يف ىرخأ تاينقتو ةيسايقلا .

اًلطعم نوكي - مدقتملا ةيراطبلا نحش عضو نيكمت

Primary Battery
Charge
Configuration

يه تارايخلا. ةيراطبلل نحشلا عضو ديدحت ةيناكمإ كل حيتت :
● يضارتفا لكشب هنيكمت متي — يفيكت
● ةيسايق ةعرسب لماكلاب كتيراطب نحشب موقي — يسايق .
● ExpressCharge — نم عيرسلا نحشلا ةينقت مادختساب تقولا نم رصقأ ةرتف يف ةيراطبلا نحش متي  Dell.
● يسيئرلا ددرتملا رايتلا مادختسا
● صصخم

هفاقيإو صصخملا نحشلا ءدب ةئيهت اًضيأ كنكمي ،صصخملا نحشلا ديدحت مت اذإ .
رايخلا ليطعتب مق ،رايخلا اذه نيكمتل. تايراطبلا عيمجل نحشلا عاضوأ عيمج رفوتت ال دق :ةظحالم

.ةيراطبلا نحشل ةمدقتملا ةئيهتلا
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كولس  Behavior

رايخلا فصولا
Adapter
Warnings

ماظنلا دادعإ ريذحت لئاسر ليطعت وأ نيكمت كل حيتت  (BIOS) ةنيعم ةقاط تائياهم مادختسا دنع .

يضارتفالا دادعإلا : Enable Adapter Warnings ( ئياهملا تاريذحت نيكمت )

Numlock Enable رايخ نيكمت كل حيتي  Numlock رتويبمكلا ديهمت دنع .

اًيضارتفا رايخلا اذه نيكمت متي. ةكبشلا نيكمتب مق .

Fn Lock Options راصتخالا حيتافم تاعومجمل حامسلا نم كنكمي  Fn + Esc نم حيتافملل يسيئرلا كولسلا رييغتب  F1 ىلإ  F12،
هذهل يسيئرلا كولسلا رييغت نم نكمتت نلف, رايخلا اذه ليطعتب تمق اذا. ةيوناثلاو ةيسايقلا اهفئاظو نيب

ىه ةحاتملا تارايخلا. يويح لكشب حيتافملا :
● Fn Lock — اًيضارتفا نكمُم
● يضارتفا لكشب رايخلا اذه نيكمت متي — يسايق/لفقلا عضو ليطعت
● يوناث/لفقلا عضو نيكمت

Fastboot يه تارايخلا. قفاوتلا تاوطخ ضعب زواجت قيرط نع ديهمتلا ةيلمع عيرست ةيناكمإ كل حيتي :
● Minimal ( ىندألا دحلا )
● Thorough ( لماش يضارتفا لكشب نيكمت — (
● Auto ( يئاقلت )

Extended BIOS
POST Time

يه تارايخلا. ديهمتلا ةداعإ لبق يفاضإ ريخأت ءاشنإ كل حيتي :
● 0 seconds )0 ىضارتفا لكشب رايخلا اذه نيكمت متي — )ةيناث .
● 5 seconds ( ٍناوث 5 )
● 10 seconds )10 ٍناوث(

ةشاشلا ءلم لجس ● نكَّمم ريغ — ةشاشلا ءلم راعش نيكمت

ءاطخألاو تاريذحتلا ● يضارتفا لكشب نيكمت — أطخلاو تاريذحتلاب ةبلاطم
● تاريذحتلا ةعباتم
● ءاطخألاو تاريذحتلا ةعباتم

ةرادإلل ةيلباقلا

رايخلا فصولا
Intel AMT
Capability
( ةيناكمإ  Intel
AMT)

ةفيظوب ديوزتلا نيكمتب كل حمسي  AMT عيرسلا ليغشتلا حاتفمو  MEBx ماظنلا ديهمت ءانثأ .
● لطعم
● يضارتفا لكشب - نكمم .
● ىلإ لوصولا دييقت  MEBx

USB Provision ديوزت نكمي ،هنيكمت دنع  Intel AMT نيزخت زاهج ربع يلحملا ديوزتلا فلم مادختساب  USB.
● ديوزت نيكمت  USB - يضارتفا لكشب لطعم

MEBX Hotkey عيرسلا ليغشتلا حاتفم ةفيظو تناك اذإ ام ديدحتب كل حمسي  MEBx ماظنلا ديهمت ءانثأ اهنيكمت بجي .
● عيرسلا ليغشتلا حاتفم نيكمت MEBx - اًيضارتفا نكمُم

ةيضارتفالا ةاكاحملا معد

رايخلا فصولا
Virtualization يضارتفالا زاهجلا ةشاش ناكمإب ناك اذإ ام لقحلا اذه ددحي  (VMM) اهمدقت يتلا ةيفاضإلا ةزهجألا تاناكمإ مادختسا

نم ةيضارتفالا ةاكاحملا ةينقت  Intel ال مأ .

نم ةيضارتفالا ةاكاحملا ةينقت نيكمت  Intel - يضارتفا لكشب نكَّمم .

VT for Direct I/O يضارتفالا زاهجلا ةشاش ليطعت وأ نيكمت ىلع لمعت  (VMM) يتلا ةيفاضإلا ةزهجألا تاناكمإ نم ةدافتسالا نع
نم ةيضارتفالا ةاكاحملا ةينقت اهرفوت  ®Intel رشابملا جارخإلا/لاخدإلل .
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رايخلا فصولا

اًيضارتفا رشابملا جارخإلا/لاخدإلل ةيضارتفالا ةاكاحملا ةينقت نيكمت ديدحت متي .

Trusted
Execution

ةسيقملا ةيضارتفالا ةزهجألا ةشاشل نكمملا نم ناك اذإ ام رايخلا اذه ددحي  (MVMM) ةزهجألا تاناكمإ نم ةدافتسالا
ةينقت اهمدقت يتلا ةيضارتفالا  Intel Trusted Execution يساسألا ماظنلل ةيطمنلا ةدحولا نيكمت بجي. ال مأ

هذه مادختسال رشابملا جارخإلا/لاخدإلل ةيضارتفالا ةاكاحملا ةينقتو ،ةيضارتفالا ةاكاحملا ةينقتو ،هب قوثوملا
ةزيملا .

يضارتفا لكشب هليطعت متي — قوثوملا ذيفنتلا .

يكلساللا لاصتالا

رايخلا فصو
Wireless Device
Enable

ةيلخادلا ةيكلساللا ةزهجألا ليطعت وأ نيكمت كل حيتي .
● WLAN
● Bluetooth

يضارتفا لكشب تارايخلا عيمج نيكمت متي .

ةنايصلا ةشاش

رايخلا فصولا
Service Tag كب صاخلا رتويبمكلا زاهجب صاخلا ةمدخلا زمر ضرعي .

Asset Tag اًيضارتفا نيعم ريغ رايخلا اذه. لعفلاب لصأ ةمالع نييعت مدع ةلاح يف ماظنلل لصأ ةمالع ءاشنإب كل حمسي .

BIOS Downgrade عوجرب حامسلا "رايخ. ةقباسلا تاعجارملا ىلإ ماظنلل تباثلا جمانربلا ةداعإ يف اذه مكحتي  BIOS رادصإ ىلإ
يضارتفا لكشب نكَُّم" قباس .

Data Wipe ديهمتلا دنع حسم "رايخ. يلخادلا نيزختلا ةزهجأ عيمج نم نامأب تانايبلا حسم نيمدختسملل حيتي لقحلا اذه
ةرثأتملا ةزهجألاب ةمئاق يلي اميف. يضارتفا لكشب نكَّمُم ريغ" يلاتلا :

● صارقأ كرحم  HDD/SSD عون نم يلخاد  SATA
● صارقأ كرحم  SSD عون نم يلخاد  M.2
● صارقأ كرحم  SSD عون نم يلخاد  M.2 PCIe
● ةقاطب  eMMC ةيلخادلا

BIOS Recovery يساسألا جارخإلاو لاخدإلا ماظن تالاح ضعب نم دادرتسا ءارجإ كل لقحلا اذه حيتي  (BIOS) فلم لالخ نم ةفلاتلا
حاتفم وأ مدختسملل يسيئرلا ةتباثلا صارقألا كرحم ىلع دادرتسا  USB يجراخ .

● يساسألا جارخإلاو لاخدإلا ماظن دادرتسا  (BIOS) يضارتفا لكشب نكَّمُم - ةتباثلا صارقألا كرحم نم
● يضارتفا لكشب لطعم - اًمئاد ةمالس صحف ءارجإ

First Power On
Date

ةيكلملا خيرات نييعت رايخلا اذه كل حيتي .
● اًيضارتفا لطعم - ةيكلملا خيرات نييعت

ماظنلا تالجس

رايخلا فصولا
BIOS Events ماظنلا دادعإ ثادحأ ضرع ةيناكمإ كل حيتت  (BIOS) POST اهحسمو .

Thermal Events اهحسمو ماظنلا دادعإ) ةرارح (ثادحأ ضرع ةيناكمإ كل حيتت .

Power Events اهحسمو ماظنلا دادعإ) ليغشت (ثادحأ ضرع ةيناكمإ كل حيتت .
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ثيدحت  BIOS يف  Windows

تابلطتملا
ثيدحتب ىصوي  BIOS ( ماظنلا دادعإ نم دكأت ،ةلومحملا رتويبمكلا ةزهجأ صخي اميف .ثيدحت رفوت ةلاح يف وأ ماظنلا ةحول لادبتسا دنع (

ثيدحت ءدب لبق رايت ردصمب ةلصومو لماكلاب ةنوحشم رتويبمكلا ةيراطب نأ  BIOS.

ةمهملا نع

ةزيم تناك اذإ :ةظحالم  BitLocker يساسألا جارخإلاو لاخدإلا ماظن ثيدحت لبق اهفاقيإ بجيف ،ةنكَّمم  (BIOS) اهنيكمت ةداعإ مث ،ماظنلل
ثيدحت لامتكا دعب  BIOS.

تاوطخلا
1. رتويبمكلا ليغشت دعأ .

2. ىلإ بهذا  Dell.com/support.
● لاسرإ قوف رقناو ةعيرسلا ةمدخلا دوك وأ ةمدخلا زمر لخدأ .
● ةشاشلا ىلع ةرهاظلا تاميلعتلا عبتاو جتنم فاشتكا قوف رقنا .

3. تاجتنملا عيمج نم رايتخا قوف رقناف ،هيلع روثعلا وأ ةمدخلا زمر عقوم ديدحت كيلع رذعت اذإ .

4. ةمئاقلا نم تاجتنملا ةئف رتخا .

تاجتنملا ةحفص ىلإ لوصولل ةبسانملا ةئفلا رتخا :ةظحالم

5. كب صاخلا رتويبمكلل جتنملا معد ةحفص رهظتسو ،رتويبمكلا زارط ددح .

6. تاليزنتلاو ليغشتلا جمارب قوف رقناو ليغشتلا جمارب ىلع لوصحلا قوف رقنا .
تاليزنتلاو ليغشتلا جمارب "مسق حتف متي ".

7. يسفنب اهيلع روثعلا قوف رقنا .

8. قوف رقنا  BIOS تارادصإ ضرعل  BIOS.

9. فلم ثدحأ ددح  BIOS ليزنت قوف رقناو .

10. فلملا ليزنت قوف رقنا مث ، هاندأ ليزنتلا بولسأ ديدحت ىجري ةذفانلا يف لضفملا ليزنتلا بولسأ ددح .
فلملا ليزنت ةذفان رهظت .

11. كيدل رتويبمكلا ىلع فلملا ظفحل ظفح قوف رقنا .

12. طبض تيبثتل ليغشت قوف رقنا  BIOS رتويبمكلا ىلع ثدحملا .

ةشاشلا ىلع ةحضوملا تاداشرإلا عبتا .

يساسألا جارخإلاو لاخدإلا ماظن ثيدحت  (BIOS) ةزيم معدت يتلا ةمظنألا ىلع
BitLocker

ةزيم تناك اذإ :هيبنت  BitLocker ثيدحت لبق ةفقوتم ريغ  BIOS، حاتفم ىلع فرعتلا متي نلف  BitLocker ةيلاتلا ةرملا يف
لك دنع كلذ ماظنلا كنم بلطيسو ،ةعباتملل دادرتسالا حاتفم لاخدإب كتبلاطم متتس ،كلذ دعب. ماظنلا ديهمت ةداعإب اهيف موقت يتلا

الب ليغشتلا ماظن تيبثت ةداعإ وأ تانايبلا نادقف كلذ نع جتني دقف ،فورعم ريغ دادرتسالا حاتفم ناك اذإ. ليغشت ةداعإ ةيلمع
ثيدحت :هيفرعملا هلاقملا عجار ،عوضوملا اذه لوح تامولعملا نم ديزم ىلع لوصحلل. عٍاد  BIOS ةمظنأ ىلع  Dell ةزيم معدت يتلا

BitLocker

يساسألا جارخإلا/لاخدإلا ماظن ثيدحت  (BIOS) شالف كرحم مادختساب ماظنلل
USB

ةمهملا نع
ليغشتلا ماظن يف ماظنلا ليمحت رذعت اذإ  Windows، يساسألا جارخإلا/لاخدإلا ماظن ثيدحت ىلإ ةجاحلا رارمتسا عم  (BIOS)، مقف

فلم ليزنتب  BIOS شالف كرحم يف هظفحو رخآ ماظن مادختساب  USB ديهمتلل لباق .
شالف كرحم مادختسا ىلإ جاتحتس :ةظحالم  USB ةيفيك لوح ليصافتلا نم ديزمل ةيلاتلا ةلاقملا ىلإ عوجرلا ىجري. ديهمتلل لباق

ذفنم ربع ديهمتلل لباق شالف صارقأ كرحم ءاشنإ  USB نم ةيصيخشتلا رشنلا همزح مادختساب  Dell (DDDP)
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تاوطخلا
1. فلم ليزنتب مق  EXE. يساسألا جارخإلا/لاخدإلا ماظن ثيدحتب صاخلا  (BIOS) رخآ ماظن ىلإ .

2. لاثملا ليبس ىلع ،فلملا خسنا  O9010A12.EXE، شالف كرحم ىلإ  USB ديهمتلل لباقلا .

3. شالف كرحم لخدأ  USB يساسألا جارخإلا/لاخدإلا ماظن ثيدحت بلطتي يذلا ماظنلا يف  (BIOS).

4. ىلع طغضاو ماظنلا ليغشت دعأ  F12 راعش روهظ دنع  Dell ةدحاو ةرمل ليغشتلا ديهمت ةمئاق "ضرعل ديهمتلا ةشاش ىلع ".

5. نيزخت زاهج ددح ،مهسألا حيتافم مادختساب  USB قوف رقناو  Enter.

6. هجوم ىلإ لاقتنالاب ماظنلا ليغشت ديهمت متيس  <\:Diag C.

7. لاثملا ليبس ىلع ؛لماكلا فلملا مسا ةباتك قيرط نع فلملا ليغشتب مق  O9010A12.exe ىلع طغضاو  Enter.

8. ثيدحتل ةدعاسملا ةادألا ليمحت متيس  BIOS. ةشاشلا ىلع رهظت يتلا تاميلعتلا عبتا .

يساسألا جارخإلا/لاخدإلا ماظن ثيدحت ةشاش. 1 لكش  (BIOS) صارقألا ليغشت ماظن ربع  (DOS)

طبضلاو ماظنلا رورم ةملك
طبضلاو ماظنلا رورم ةملك .33 لودج  

رورملا ةملك عون فصولا

ماظنلا رورم ةملك ماظنلا ىلإ لوخدلا ليجستل اهلاخدإ كيلع بجي يتلا رورملا ةملك .

طبضلا رورم ةملك طبض ىلإ لوصولل اهلاخدإ كيلع بجي يتلا رورملا ةملك  BIOS
رتويبمكلاب ةصاخلاو اهيف رييغت ثادحإو .

رتويبمكلا نيمأتل طبضلا رورم ةملكو ماظنلا رورم ةملك ءاشنإ كنكمي .

رتويبمكلا ىلع ةدوجوملا تانايبلل نامألا نم يسيئر ىوتسم رورملا ةملك تازيم رفوت :هيبنت .

ةبقارم ريغ اهكرتو اهنيمأت مدع ةلاح يف رتويبمكلا ىلع ةنزخملا تانايبلا ىلإ لوصولا هنكمي صخش يأ :هيبنت .

دادعإلاو ماظنلا رورم ةملك ةزيم ليطعت مت :ةظحالم .

ماظنلا دادعإل رورم ةملك نييعت
تابلطتملا

ةنيعم ريغ ةلاحلا نوكت امدنع طقف ةديدج لوؤسم وأ ماظن رورم ةملك صيصخت كنكمي .
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ةمهملا نع
ىلع طغضا ،ماظنلا دادعإ ىلإ لوخدلل  F2 ةرشابم ديهمتلا ةداعإ وأ ليغشتلا دعب .

تاوطخلا
1. ةشاش يف  BIOS ىلع طغضاو نامألا ددح ،ماظنلا دادعإ وأ ماظنلل  Enter.

ةشاش ضرع متي  Security ( نامألا ).

2. ةديدجلا رورملا ةملك لخدأ لقح يف رورم ةملك ءاشنإب مقو لوؤسملا/ماظنلا رورم ةملك ددح .

ماظنلا رورم ةملك نييعتل ةيلاتلا تاداشرإلا مدختسا :
● فرح 32 ىلإ لصي ام رورملا ةملك نوكتت نأ نكمي .
● 9 ىلإ 0 نم ماقرأ ىلع رورملا ةملك يوتحت نأ نكمي .
● ةريبك فورحب ةباتكلاب حمسُي ال ثيح ،ةريغص فورحب ةباتكلاب حمسُي .
● ةفاسملا: طقف ةصاخلا فورحلا ةباتكب طقف حمسُي ، (”)، (+)، (,)، (-)، (.)، (/)، (;)، ([)، (\)، (])، (`).

3. لقح يف اًقباس اهتلخدأ يتلا ماظنلا رورم ةملك بتكا  Confirm new password ( ةديدجلا رورملا ةملك ديكأت ىلع طغضاو (  OK
( قفاوم ).

4. ىلع طغضا  Esc تارييغتلا ظفحب كبلاطت ةلاسر رهظتسو .

5. ىلع طغضا  Y تارييغتلا ظفحل .
ديهمتلا ةداعإب رتويبمكلا موقي .

ماظنلاب ةصاخ ةدوجوم رورم ةملك رييغت وأ فذح
تابلطتملا

كنكمي ال. دادعإلاو ماظنلاب ةصاخلا ةدوجوملا رورملا ةملك رييغت وأ فذح ةلواحم لبق) ماظنلا دادعإ يف (ةلفقم ريغ رورملا ةملك ةلاح نأ دكأت
ةلفقم رورملا ةملك ةلاح تناك اذإ ،دادعإلا وأ ماظنلاب ةصاخلا ةدوجوملا رورملا ةملك رييغت وأ فذح .

ةمهملا نع
ىلع طغضا ،ماظنلا دادعإ ىلإ لوخدلل  F2 ةرشابم ديهمتلا ةداعإ وأ ليغشتلا دعب .

تاوطخلا
1. ةشاش يف  BIOS ىلع طغضاو ماظنلا نامأ ددح ،ماظنلا دادعإ وأ ماظنلل  Enter.

ماظنلا نيمأت ةشاشلا ضرع متي .

2. ةنّمؤم ريغ رورملا ةملك ةلاح نأ دكأت ماظنلا نيمأت ةشاشلا يف .

3. ىلع طغضاو ةدوجوملا ماظنلا رورم ةملك فذح وأ ليدعتب مقو ،ماظنلا رورم ةملك ددح  Enter وأ  Tab.

4. ىلع طغضاو ةدوجوملا دادعإلا رورم ةملك فذح وأ ليدعتب مقو ،رورملا ةملك دادعإ ددح  Enter وأ  Tab.

ماظنلا رورم ةملك فذحب تمق اذإ. ةبلاطملا دنع ةديدجلا رورملا ةملك لاخدإ دعأ ،دادعإلا وأ/و ماظنلا رورم ةملك رييغت ةلاح يف :ةظحالم
ةبلاطملا دنع فذحلا ديكأتب مقف ،دادعإلاو .

5. ىلع طغضا  Esc تارييغتلا ظفحب كبلاطت ةلاسر رهظتسو .

6. ىلع طغضا  Y ماظنلا طبض نم جورخلاو تارييغتلا ظفحل .
رتويبمكلا ليغشت ةداعإ متت .
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ةدعاسملا ىلع لوصحلا
تاعوضوملا :

• ةكرشب لاصتالا  Dell

ةكرشب لاصتالا  Dell

تابلطتملا

لاصيإ وأ كب ةصاخلا ءارشلا ةروتاف ىلع لاصتالا تامولعم ىلع روثعلا كنكميف ،تنرتنإلاب طشن لاصتا كيدل نكي مل اذإ :ةظحالم
جتنم بيتك وأ ةروتافلا وأ نحشلا  Dell.

ةمهملا نع
رفوت  Dell ضعب رفوتت ال دقو ،جتنملاو دلبلا بسح رفوتلا فلتخي. تنرتنإلاو فتاهلا ىلع ةمئاقلا ةمدخلاو معدلا تارايخ نم ديدعلا

ةكرشب لاصتالل. كتقطنم يف تامدخلا  Dell ءالمعلا ةمدخ وأ ينفلا معدلا وأ تاعيبملاب قلعتت لئاسم نع راسفتسالل :

تاوطخلا
1. ىلإ بهذا  Dell.com/support.

2. معدلا ةئف ددح .

3. ةحفصلا لفسأ )ةقطنم/ةلود رايتخا( ةلدسنملا ةمئاقلا يف كتقطنم وأ كتلود نم ققحت .

4. كتاجايتحال اًقفو معدلا طابترا وأ ةمئالملا ةمدخلا ددح .
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