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الهيكل
.FN السريع التشغيل مفاتيح مجموعات يوضح كما والموصالت، المنافذ جانب إلى للهيكل متعددة مناظر الفصل هذا يوضح

:الموضوعات

أمامي منظر•
خلفي منظر•
داخلي منظر•
بك الخاص للنظام الرئيسية المكونات•

أمامي منظر

الثابتة األقراص محرك لنشاط LED مؤشر.2التشغيل زر.1
األول الجيل من USB 3.1 منافذ.SD4 بطاقة فتحة.3
C النوع من األول الجيل من USB 3.1 منفذ.PowerShare6 بميزة مزود C النوع من األول الجيل من USB 3.1 منفذ.5

األقراص لمحرك الوصول تحرير مزالج.8الرأس سماعة منفذ.7
بوصات 5.25 مقاس) ODD( الضوئية األقراص محرك دعامة تركيب.10الُسمك قليل ضوئي أقراص محرك.9

1
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خلفي منظر

بالتيار اإلمداد وحدة.2بالتيار اإلمداد لوحدة) BIST( المدمج الذاتي لالختبار LED مصباح.1
إخراج منفذ.4اإلدخال خط/الميكروفون منفذ.3
للماوس PS/2 منفذ.6التسلسلي المنفذ.5
الشبكة منفذ.8المفاتيح للوحة PS/2 منفذ.7
)الذكي التشغيل يدعم( األول الجيل من USB 3.1 منفذ.10األول الجيل من USB 3.1 منافذ.9

الميكانيكية التوسعة فتحات.PCIe12 توسعة فتحة.11
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داخلي منظر

الثابتة األقراص محرك إطار قفل إلغاء/قفل زر.2بالتيار اإلمداد وحدة حامل.1
التطفل اكتشاف أداة مفتاح.4بوصات 5.25 مقاس الضوئية األقراص محرك حامل.3
النظام لوحة.PCIe6 بطاقة حامل.5
7.GPU8.الهواء فتحة غطاء
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بالتيار اإلمداد وحدة توزيع لوحه.2الحراري المشتت.1
بوصات 5.25 مقاس) ODD( الضوئية األقراص محرك دعامة تركيب.4النظام مروحة.3
بوصة 2.5 مقاس الضوئية األقراص محرك.6الصوت مكبر.5
المصغرة الخلوية البطارية.8األمامية النظام مروحة.7
الخلفية النظام مروحة.10الطول بنصف PCIe بطاقة.9

بك الخاص للنظام الرئيسية المكونات
.مواقعه جانب إلى لنظامك الرئيسية المكونات القسم هذا يوضح
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الجانبي الغطاء.1
PCIe بطاقة حامل.2
الداخلي بالهيكل الصوت مكبر.3
التطفل اكتشاف أداة مفتاح.4
بوصات 5.25 مقاس) ODD( الضوئية األقراص محرك دعامة تركيب.5
النظام مروحة.6
مرنة NVMe إضافة فتحة.7
األمامية اإلخراج/اإلدخال وحدة لوحة.8
األمامية اإلخراج/اإلدخال وحدة إطار.9

األمامي اإلطار.10
الثابتة األقراص محرك إطار.11
للكمبيوتر المعدني الهيكل.12
النظام لوحة.13
الذاكرة.14
المعالج.15
المركزية المعالجة وحدة ومروحة الحراري المشتت مجموعه.16
النظام مروحة.17
األمامية النظام مروحة.18
)PSU( بالطاقة اإلمداد وحدة.19

بمندوب اتصل. العميل اشتراها التي الضمان تغطية لفترات وفقًا القطع هذه تتوفر. شراؤه تم الذي األصلي النظام لتكوين لديها الغيار قطع وأرقام بمكونات قائمة Dell تقدم :مالحظة
.الشراء خيارات علي للحصول Dell لدى المبيعات
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بك الخاص الكمبيوتر على العمل
:الموضوعات

األمان تعليمات•
Windows التشغيل نظام—  الكمبيوتر تشغيل إيقاف•
الكمبيوتر داخل العمل قبل•
بك الخاص الكمبيوتر جهاز داخل العمل بعد•

األمان تعليمات
المستند هذا في متضمن إجراء كل فإن ذلك، غير إلى اإلشارة تتم لم ما. الشخصية سالمتك وضمان محتمل تلف أي من بك الخاص الكمبيوتر جهاز لحماية التالية السالمة بإرشادات استعن
.بك الخاص الكمبيوتر جهاز مع المرفقة السالمة معلومات قرأت أنك يفترض

 على التنظيمي بالتوافق الخاصة الرئيسية الصفحة انظر السالمة، ممارسات أفضل من لمزيد. الكمبيوتر مع الواردة األمان معلومات اقرأ الكمبيوتر، جهاز داخل العمل قبل :تحذير

www.dell.com/regulatory_compliance.

قبل اللولبية والمسامير واللوحات األغطية كل وضع أعد الكمبيوتر، جهاز داخل العمل من االنتهاء بعد. اللوحات أو الكمبيوتر جهاز غطاء فتح قبل التيار مصادر كل افصل :تحذير
.الكهربي التيار مصدر توصيل

.ونظيفًا وجافًا مستويًا العمل سطح أن من تأكد الكمبيوتر، جهاز إتالف لتجنب :تنبيه

.والمالمسات المسامير لمس وتجنب الحواف من معها تعامل والبطاقات، المكونات إتالف لتجنب :تنبيه

إجراء عن الناتج فالتلف. Dell لشركة التابع الفنية المساعدة فريق قبل من موجه أو به مصرح هو كما واإلصالحات وحلها المشكالت استكشاف إجراء فقط لك ينبغي :تنبيه
/www.dell.com على أو المنتج مع الواردة السالمة تعليمات انظر. الضمان يغطيه ال Dell شركة من له مصرح غير شخص بمعرفة الصيانة

regulatory_compliance.

أثناء. الكمبيوتر من الخلفي الجزء في الموجود المعدني السطح مثل مطلي، غير معدني سطح لمس طريق عن نفسك بتأريض قم الكمبيوتر، بداخل شيء أي لمس قبل :تنبيه
.الكمبيوتر لجهاز الداخلية المكونات تتلف قد والتي الساكنة الكهرباء لتفريغ دوري بشكل مطلي غير معدني سطح المس العمل،

يجب لولبية إبهام مسامير أو قفل بعروات مزودة موصالت على تشتمل الكابالت بعض. نفسه الكابل وليس السحب، عروة أو به الخاص الموصل اسحب ما، كابل فصل عند :تنبيه
توجيهها تم والموصالت المنافذ أن تأكد الكابالت، توصيل عند. الموصالت سنون من أي ثني لتجنب بالتساوي محاذاتها على حافظ الكابالت، فصل عند. الكابل فصل قبل فكها

.صحيح بشكل ومحاذاتها

.الوسائط بطاقات قارئ من وأخرجها ُمركبة بطاقات أي على اضغط :تنبيه

.صحيح بشكل منها والتخلص استبدالها ويتعين المنتفخة البطاريات استخدام عدم يجب. المحمولة الكمبيوتر أجهزة في أيون.الليثيوم بطاريات مع التعامل عند الحذر توَخ :تنبيه

.المستند هذا في مبيّن هو عما مختلف بشكل المحددة المكونات وبعض بك الخاص الكمبيوتر ألوان تظهر قد :مالحظة

اإللكتروستاتيكية الشحنة تفريغ من الحماية-  اإللكتروستاتيكية الشحنات تفريغ
.النظام ولوحات DIMM وذاكرة والمعالجات التوسيع بطاقات مثل الحساسة المكونات خاصة اإللكترونية، المكونات مع التعامل عند الرئيسية االهتمامات أحد اإللكتروستاتيكى التفريغ يعد
وزيادة المنخفضة الطاقة متطلبات نحو تتجه الصناعة وألن.  للمنتج االفتراضى العمر تقصير أو التقطع مشكالت مثل ظاهر، تكون ال قد بطرق الدوائر تلف جدا طفيفة شحنات تتسبب قد

.متزايد قلق هو اإللكتروستاتيكي التفريغ ضد الحماية فإن الكثافة،

األساليب بعض تعُد لم السبب ولهذا. السابقة Dell منتجات من اآلن أعلى اإلستاتيكية عن الناتج للتلف الحساسية تعد الحديثة، Dell منتجات فى المستخدمة الموصالت أشباه كثافة زيادة بسبب
.للتطبيق قابلة االجزاء مع للتعامل قبل من المعتمدة

.والمتقطعة الكارثية األعطال): ESD( اإللكتروستاتيكي التفريغ عن الناتج التلف من عليهما متعارف نوعان هناك
الكارثي الفشل أمثلة ومن. الجهاز لوظائف وكامالً فوريًا فقدانًا التلف يسبب. اإللكتروستاتيكي بالتفريغ الصلة ذات األعطال من تقريبًا بالمائة 20 مدارها نسبة الكارثية األعطال تمثل●

.تعمل ال أو مفقودة ذاكرة على تدل منبعثة صوتية إشارة كود مع" No Post/No Video" عرض بإنشاء الفور على وقامت إستاتيكية لصدمة DIMM ذاكرة استقبال هو

2
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يمكن ال تلف، حدوث عند الوقت معظم أن المتقطعة الفشل حاالت معدل ارتفاع يعني. اإللكتروستاتيكي بالتفريغ الصلة ذات األعطال من تقريبًا بالمائة 80 نسبة تمثل - المتقطعة●
التعقب يستغرق قد. بالتلف صلة ذات خارجية ألعراض فوري ظهور إلى يؤدي وال ضعيفًا يكون يكاد األثر تتبع ولكن إستاتيكية، صدمة DIMM وحدة تتلقى. الفور على عليه التعرف
.ذلك إلى ما أو المتقطعة، الذاكرة وأخطاء الذاكرة سالمة تدهور في يتسبب قد الفترة، هذه خالل في للظهور، شهور أو أسابيع الضعيف

").العابر" أو الكامن الفشل أيًضا ويسمى( المتقطع الفشل هو وحلها مشكالته واستكشاف عليه التعرف يمكن الذي الضرر من صعوبة األكثر النوع إن

:اإللكتروستاتيكي التفريغ عن الناتج التلف من للوقاية التالية الخطوات بتنفيذ قم
قبل الهيكل لمس. الكافية الحماية توفر ال إنها حيث الساكنة؛ للكهرباء المضادة الالسلكية األشرطة باستخدام مسموًحا يعد لم. سليم بشكل مؤرض لالستاتيكية مضاد معصم حزام استخدام●

.اإللكتروستاتيكي التفريغ بسبب الحساسية زيادة مع األجزاء على اإللكتروستاتيكي التفريغ من الكافية الحماية يضمن ال األجزاء مع التعامل
طاولة ووسادات اإلستاتيكية للكهرباء المضادة األرضية الوسائد استخدم أمكن، إن. اإلستاتيكية الكهرباء من آمنة منطقة فى اإلستاتيكية للكهرباء الحساسة المكونات جميع مع تعامل●

.العمل
المضادة العبوة تغليف فك قبل. لتركيبه مستعدا تكون حتى االستاتيكية للكهرباء المضادة الحقيبة من المكون بازالة تقم ال الشحن، صندوق من االستاتيكية بالكهرباء يتأثر مكون فك عند●

.جسمك من اإلستاتيكية الكهرباء شحنة تفريغ من تأكد اإلستاتيكية، للكهرباء
.اإلستاتيكية للكهرباء مضادة عبوة أو حاوية فى ضعه االستاتيكية، بالكهرباء يتأثر مكون قبل●

)ESD( اإللكتروستاتيكي الشحن تفريغ من للحماية الميدانية الخدمة أدوات مجموعة

مضادة حصيرة: رئيسية مكونات بثالثة مزودة الميدانية للخدمة أدوات مجموعة كل وتأتي. استخداًما الخدمة أدوات مجموعات أكثر هي المراقبة غير الميدانية الخدمة أدوات مجموعة تعد
.ربط وسلك معصم وشريط اإلستاتيكية للكهرباء

اإللكتروستاتيكي الشحن تفريغ من للحماية الميدانية الخدمة أدوات مجموعة مكونات
:في اإللكتروستاتيكي الشحن تفريغ من للحماية الميدانية الخدمة أدوات مجموعة مكونات تتمثل
مضادة حصيرة استخدام وعند. الخدمة إجراءات تنفيذ أثناء عليها األجزاء وضع ويمكن تبديدية اإلستاتيكية للكهرباء المضادة الحصيرة–  اإلستاتيكية للكهرباء مضادة حصيرة●

الحصيرة نشر وبمجرد. عليه العمل يتم الذى بالجهاز موجود مكشوف معدن وبأي بالحصيرة الربط سلك توصيل يجب كما بإحكام المعصم شريط ربط يجب اإلستاتيكية، للكهرباء
الشحن لتفريغ الحساسة العناصر وتظل. الحصيرة على مباشرة ووضعها اإللكتروستاتيكي الشحن تفريغ من الحماية كيس من الخدمة أجزاء إخراج يمكن صحيح، بشكل

.الكيس داخل أو الجهاز في أو اإللكتروستاتيكي الشحن تفريغ من الحماية حصيرة على أو يديك في آمنة اإللكتروستاتيكي
الشحن تفريغ من الحماية حصيرة تكن لم إذا الجهاز على المكشوف والمعدن المعصم بين مباشر بشكل إما الربط وسلك المعصم شريط توصيل يمكن-  ربط وسلك معصم شريط●

وسلك المعصم لشريط المادي التوصيل ويُعرف. الحصيرة على مؤقتًا الموضوع الجهاز لحماية اإلستاتيكية للكهرباء المضادة بالحصيرة توصيلهما أو ضرورية، اإللكتروستاتيكي
وحصيرة معصم بشريط المزودة الميدانية الخدمة أدوات مجموعات سوى تستخدم ال". الربط" باسم والجهاز اإللكتروستاتيكي الشحن تفريغ من الحماية وحصيرة البشرة بين الربط
يجب ثم ومن الطبيعي، والبلى التآكل عن الناتج للتلف ُعرضة تكون معصم شريط بأي الداخلية األسالك أن إلى دائًما وانتبه. الالسلكية المعصم أشرطة أبًدا تستخدم ال. ربط وسلك
الربط وسلك المعصم شريط باختبار يوصى. اإللكتروستاتيكي الشحن تفريغ عن الناجم لألجهزة العرضي التلف لتجنب المعصم شريط اختبار جهاز باستخدام منتظمة بصفة فحصها
.األسبوع في مرة األقل على

.الوقت بمرور للتلف ُعرضة اإللكتروستاتيكي الشحن تفريغ من الحماية شريط داخل الموجودة األسالك-  اإللكتروستاتيكي الشحن تفريغ من للحماية المعصم شريط اختبار جهاز●
ويعد. األقل على األسبوع في مرة االختبار هذا يكون أن على للخدمة، استدعاء كل قبل منتظم بشكل الشريط اختبار الممارسات أفضل فمن مراقبة، غير أدوات مجموعة استخدام وعند
إلجراء. واحد لديهم كان إذا ما لمعرفة لديك اإلقليمي المكتب فراجع المعصم، لشريط اختبار جهاز لديك يكن لم وإذا. االختبار هذا إلجراء طريقة أفضل هو المعصم شريط اختبار جهاز

إذا األخضر باللون LED مؤشر يضيء. االختبار إلجراء الزر على واضغط معصمك حول ملفوف وهو االختبار بجهاز المعصم شريط به المزود الربط سلك بتوصيل قم االختبار،
.االختبار فشل إذا تنبيه صوت ويصدر األحمر باللون LED مؤشر ويضيء االختبار؛ نجح

هي تعد التي الداخلية األجزاء عن بعيًدا البالستيكية، الحرارية البالوعات أغلفة مثل اإللكتروستاتيكي، الشحن لتفريغ الحساسة باألجهزة االحتفاظ للغاية المهم من-  عازلة عناصر●
.الشحنة عالية تكون ما وغالبًا عازالت بنفسها

لبيئة المجموعة نشر يختلف المثال، سبيل على. العميل موقع في الوضع تقييم ينبغي اإللكتروستاتيكي، الشحن تفريغ من للحماية الميدانية الخدمة أدوات مجموعة نشر قبل-  العمل بيئة●
أو المكتبية الكمبيوتر أجهزة وضع يتم ما وعادة البيانات؛ مركز داخل حامل في الخوادم تركيب يتم العادة ففي. المحمولة األجهزة أو المكتبية الكمبيوتر أجهزة لبيئة نشرها عن خوادم

من الحماية أدوات مجموعة لنشر تكفي بدرجة الحجم وكبيرة فوضى أي من وخالية ومفتوحة مسطحة عمل منطقة عن دائًما فابحث. التقسيمات أو المكاتب على المحمولة األجهزة
تفريغ حدوث في تتسبب قد التي العازالت من خالية العمل مساحة تكون أن ينبغي كما. بإصالحه تقوم الذي الجهاز نوع تالئم إضافية مساحة وجود مع اإللكتروستاتيكي الشحن تفريغ
األجزاء عن بعيًدا سنتيمتًرا 30 أو بوصة 12 عن يقل ال بمقدار دائًما األخرى البالستيكية والمواد ستايروفوم مثل العازالت نقل يجب العمل، منطقة في. اإللكتروستاتيكي للشحن

.األجهزة مكونات من أي مع الفعلي التعامل قبل الحساسة
ويفضل. اإلستاتيكية الكهرباء من آمنة عبوات في واستالمها اإللكتروستاتيكي الشحن لتفريغ الحساسة األجهزة جميع شحن يجب-  اإللكتروستاتيكي الشحن تفريغ من الحماية عبوة●

التي والعبوة اإللكتروستاتيكي الشحن تفريغ من الحماية كيس نفس باستخدام التالف الجزء إرجاع دوًما عليك ينبغي ذلك، ومع. اإلستاتيكية للكهرباء ومضادة معدنية أكياس في التجميع
تعبئة تم التي األصلية العلبة في الرغوية العبوة مادة نفس استخدام يجب كما بشريط وإغالقه اإللكتروستاتيكى الشحن تفريغ من الحماية كيس طي ويجب. فيها الجديد الجزء تعبئة تمت
وضع عدم يجب كما اإللكتروستاتيكي، الشحن تفريغ من محمي عمل سطح في فقط العبوة من اإللكتروستاتيكي الشحن لتفريغ الحساسة األجهزة إخراج يجب. فيها الجديد الجزء
من الحماية حصيرة على أو يدك في دائًما األجزاء ضع. فقط الداخلي الجزء هو الكيس من المحمي الجزء ألن اإللكتروستاتيكي الشحن تفريغ من الحماية كيس فوق مطلقًا األجزاء
.اإلستاتيكية للكهرباء المضاد الكيس داخل أو اإللكتروستاتيكي الشحن تفريغ

في القطع هذه وضع المهم فمن ،Dell إلى إعادتها المطلوب القطع أو البديلة الغيار قطع مثل اإللكتروستاتيكي الشحن لتفريغ الحساسة المكونات نقل عند-  الحساسة المكونات نقل●
.اآلمن للنقل اإلستاتيكية للكهرباء مضادة أكياس

اإللكتروستاتيكي الشحن تفريغ من الحماية ملخص
ذلك، إلى باإلضافة. Dell منتجات صيانة عند األوقات جميع في اإللكتروستاتيكي الشحن لتفريغ مضاًدا تقليديًا سلكيًا مؤرًضا معصم شريط يستخدموا بأن الميدانية الخدمة فنيي جميع يوصى

.الحساسة المكونات لنقل اإلستاتيكية للكهرباء مضادة أكياًسا يستخدموا وأن الخدمة أعمال تنفيذ أثناء العازلة األجزاء جميع عن منفصلة الحساسة األجزاء على الفنيون يحافظ أن المهم من
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األمان تعليمات
المستند هذا في متضمن إجراء كل فإن ذلك، غير إلى اإلشارة يتم لم ما. الشخصية سالمتك وضمان محتمل تلف أي من بك الخاص الكمبيوتر جهاز لحماية التالية السالمة بإرشادات استعن
:التالية الظروف وجود يفترض

.الكمبيوتر مع الواردة األمان معلومات بقراءة قيامك●
.عكسي بترتيب اإلزالة إجراءات اتباع خالل من تركيبه منفصلة، بصورة شرائه حالة ،في أو المكونات أحد استبدال يمكن●

اللولبية والمسامير واللوحات األغطية جميع وضع أعد الكمبيوتر، جهاز داخل العمل من االنتهاء بعد. اللوحات أو الكمبيوتر غطاء فتح قبل الطاقة مصادر جميع بفصل قم :مالحظة
.الكهربي التيار بمصدر التوصيل قبل

راجع السالمة، ممارسات أفضل حول إضافية معلومات على للحصول. الكمبيوتر جهاز مع الواردة األمان معلومات قراءة يرجى الكمبيوتر، بداخل العمل تبدأ أن قبل :تحذير
التنظيمي للتوافق الرئيسية الصفحة

ً البسيطة اإلصالح وعمليات وإصالحها األعطال باكتشاف فقط تقوم أن يجب. المختص الفني بواسطة إال بها القيام يجوز ال اإلصالحات من العديد :تنبيه في موضح هو لما وفقا
له مصرح غير شخص بمعرفة الصيانة إجراء عن الناتج فالتلف. الدعم فريق بواسطة أو الهاتف عبر أو اإلنترنت على الصيانة خدمة خالل من توجيهك يتم كما أو المنتج، وثاق
.المنتج مع المرفقة األمان تعليمات واتباع قراءة يُرجى. الضمان يغطيه ال Dell شركة من

الموصل مثل مطلي غير معدني سطح لمس أو االستاتيكية للكهرباء المضادة اليد عصابة استخدام طريق عن نفسك بتأريض قم االستاتيكية، الكهرباء شحنة تفريغ لتجنب :تنبيه
.نفسه الوقت في الكمبيوتر لجهاز الخلفي الجزء على الموجود

الخاص المعدني التثبيت حامل من أو حوافها، إحدى من البطاقة أمسك. البطاقة على الموجودة التالمس نقاط أو المكونات تلمس ال. بعناية والبطاقات المكونات مع تعامل :تنبيه
.به الخاصة السنون من وليس حوافه، من معالج مثل المكونات أحد أمسك. بها

بعروة مزودة موصالت بوجود تتميز الكابالت بعض. نفسه الكابل من وليس به، الخاصة السحب عروة من أو به، الخاص الموصل من اسحب الكابالت، أحد تفصل عندما :تنبيه
ثني تتجنب لكي تساويهما على حافظ بعضها، عن الموصالت بسحب تقوم وبينما. الكابل فصل قبل القفل عروات على فاضغط الكابالت، من النوع هذا فصل تحاول كنت فإذا قفل،
.صحيحة بطريقة الكابلين ومحاذاة توجيه تم قد أنه تأكد الكابل، توصيل قبل أيًضا،. الموصل سنون من أي

.المستند هذا في مبيّن هو عما مختلف بشكل المحددة المكونات وبعض بك الخاص الكمبيوتر ألوان تظهر قد :مالحظة

.مزاالً الجانبي الغطاء كان إذا النظام تشغيل يتم لن. النظام تشغيل أثناء األغطية إزالة تمت إذا النظام تشغيل إيقاف سيتم :تنبيه

Windows التشغيل نظام—  الكمبيوتر تشغيل إيقاف

.الجانبي الغطاء إزالة أو بك الخاص الكمبيوتر جهاز تشغيل إيقاف قبل المفتوحة البرامج جميع بإنهاء وقم وأغلقها المفتوحة الملفات جميع بحفظ قم البيانات، فقدان لتجنب :تنبيه

. على اضغط أو انقر.1

.التشغيل إيقاف على اضغط أو انقر ثم  على اضغط أو انقر.2

التشغيل، نظام تشغيل إيقاف عند تلقائيًا به المتصلة واألجهزة الكمبيوتر تشغيل إيقاف عدم حالة في. به المتصلة األجهزة وجميع الكمبيوتر جهاز تشغيل إيقاف من تأكد :مالحظة
.تشغيلها إليقاف تقريبًا ثواٍن 6 لمدة الطاقة زر على االستمرار مع اضغط

الكمبيوتر داخل العمل قبل
.المفتوحة التطبيقات جميع بإنهاء وقم وأغلقها المفتوحة الملفات جميع احفظ.1

.التشغيل>  إيقاف > ) ابدأ( Start فوق انقر. بك الخاص الكمبيوتر جهاز تشغيل بإيقاف قم.2

.التشغيل إيقاف تعليمات لمعرفة لديك التشغيل نظام مستندات فانظر آخر، تشغيل نظام تستخدم كنت إذا :مالحظة

.بهم الخاصة الكهربي التيار مآخذ من به المتصلة األجهزة وكافة بك الخاص الكمبيوتر جهاز افصل.3

.بك الخاص الكمبيوتر جهاز من والشاشة والماوس المفاتيح لوحة مثل المتصلة، الطرفية والملحقات الشبكة أجهزة كل افصل.4

.وجدت إن بك، الخاص الكمبيوتر جهاز من ضوئية أقراص وأي وسائط بطاقة أي بإزالة قم.5

.أرضيًا النظام لوحة لعزل تقريبًا ثواٍن 5 إلى تصل لمدة التشغيل زر على االستمرار مع اضغط الكمبيوتر، جهاز عن الكابالت فصل بعد.6

.الشاشة خدش لتجنب ونظيف وناعم مستٍو سطح على الكمبيوتر جهاز ضع :تنبيه

بك الخاص الكمبيوتر على العمل14
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.ألسفل متجًها الكمبيوتر جهاز ضع.7

بك الخاص الكمبيوتر جهاز داخل العمل بعد
.بشدة بك الخاص الكمبيوتر بجهاز الضرر إلحاق إلى الكمبيوتر جهاز داخل المفكوكة أو المتناثرة اللولبية المسامير ترك يؤدي قد :مالحظة

.بك الخاص الكمبيوتر جهاز بداخل مفكوكة لولبية مسامير وجود عدم من وتأكد اللولبية المسامير جميع تركيب بإعادة قم.1

.بك الخاص الكمبيوتر جهاز داخل العمل قبل بإزالتها قمت كابالت أو طرفية أجهزة أو خارجية أجهزة أي بتوصيل قم.2

.بك الخاص الكمبيوتر جهاز داخل العمل قبل بإزالتها قمت أخرى أجزاء أي أو أقراص أو وسائط بطاقات أي وضع بإعادة قم.3

.بها الخاصة الكهربية بالمنافذ المتصلة األجهزة وجميع بك الخاص الكمبيوتر جهاز بتوصيل قم.4

.بك الخاص الكمبيوتر جهاز بتشغيل قم.5
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وتركيبها المكونات إزالة
:الموضوعات

اللولبية المسامير حجم قائمة•
بها الموصى األدوات•
)PSU( بالتيار اإلمداد وحدة•
الجانبي الغطاء•
األمامي اإلطار•
الثابتة األقراص محرك تثبيت إطار•
الثابتة األقراص محرك مجموعة•
مرنة NVMe إضافة فتحة•
الُسمك قليل) ODD( الضوئية األقراص محرك•
األمامية واإلخراج اإلدخال وحدة تثبيت إطار•
بوصات 5.25 مقاس) ODD( الضوئية األقراص محرك دعامة•
األمامية واإلخراج اإلدخال وحدة لوحة•
واإلخراج اإلدخال وحدة لوحة دعامة•
VROC وحدة•
التطفل اكتشاف أداة مفتاح•
الداخلي الهيكل صوت مكبر•
الهواء غطاء•
الذاكرة•
)GPU( الرسومات معالجة وحدة•
المصغرة الخلوية البطارية•
النظام مروحة•
المروحة دعامة•
PCIe بطاقة حامل•
الخلفية النظام مروحة•
األمامية النظام مروحة•
للمعالج الحراري المشتت وحدة•
النظام لوحة•

اللولبية المسامير حجم قائمة
 اللولبية المسامير قائمة. 1 جدول

الكميةاللولبي المسمار نوعالمكون

1ملم UNC  ×6.0 32-6#الُسمك قليل) ODD( الضوئية األقراص محرك دعامة

1بوصة FIO#6-32  ×1/4 كابل مشبك

2ملم FIOM3 X 5.0 لوحة

1ملم FIO#6-32 UNC  ×6.0 دعامة

1ملم UNC  ×6.0 32-6#األمامية النظام مروحة دعامة

1ملم M3 X 5.0التطفل اكتشاف أداة حامل

3بوصة PDB#6-32  ×1/4 لوحة

1ملم PDBM3 X 5.0 دعامة

2ملم M3 X 5.0الُسمك قليل) ODD( الضوئية األقراص محرك قابس

3
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)يتبع( اللولبية المسامير قائمة. 1 جدول

الكميةاللولبي المسمار نوعالمكون

1ملم HDD(M3 X 5.0( الثابتة األقراص محرك دعامة

5.25 مقاس) ODD( الضوئية األقراص محرك دعامة
بوصات

#6-32 UNC  ×6.0 ملم

M3 X 5.0 ملم

2

2

11بوصة 1/4×  32-6#النظام لوحة

1بوصة 1/4×  32-6#الوسطى للمروحة الثابتة الدعامة

3بوصة 1/4×  32-6#الوسطى المروحة دعامة

2بوصة 1/4×  32-6#الخلفية المروحة دعامة

2ملم HSBPM3 X 5.0 لوحة

قليل) ODD( الضوئية األقراص لمحرك الثابتة الدعامة
الُسمك

M2 X 2.0 2ملم

1ملم M3 X 5.0الُسمك قليل) ODD( الضوئية األقراص محرك

4ملم M3 X 4.5بوصات 5.25 مقاس) ODD( الضوئية األقراص محرك

4ملم M3 X 4.5بوصات 3.5 مقاس) HDD( الثابتة األقراص محرك دعامة

4ملم M3 X 4.5بوصة 2.5 مقاس) HDD( الثابتة األقراص محرك دعامة

2بوصة 1/4×  32-6#الثانية) CPU( المركزية المعالجة وحدة مسند دعامة

5بوصة 1/4×  32-6#الثانية) CPU( المركزية المعالجة وحدة لوحة

1ملم UPIM3 X 5.0 لبطاقة الثابتة الدعامة

T-30 torx4 مسمار)CPU( المركزية المعالجة وحدة مبرد

بوصة 1/4×  32-6#بالسوائل المبرد وحدة

#6-32 UNC X3.5 ملم

T-30 torx مسمار

4

6

4

بها الموصى األدوات
:التالية األدوات وجود إلى المستند هذا في الواردة اإلجراءات تحتاج قد
0# فيليبس مفك●
1# فيليبس مفك●
2# فيليبس مفك●
الموقع في للفنيين به موصى بالستيكي مخطاط●
T-30 Torx مفك●

)PSU( بالتيار اإلمداد وحدة

)PSU( بالتيار اإلمداد وحدة إزالة

.بك الخاص الكمبيوتر جهاز داخل العمل قبل في الواردة اإلجراءات اتبع.1

.النظام عن التيار كابل افصل.2

].2[ النظام عن بعيًدا بالتيار اإلمداد وحدة بإزاحة وقم PSU) [1]( بالتيار اإلمداد وحدة تحرير مزالج على اضغط.3
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)PSU( بالتيار اإلمداد وحدة تركيب

.النظام في بالتيار اإلمداد وحدة فتحة داخل إلى بالتيار اإلمداد وحدة بإزاحة قم.1

.بالنظام التيار كابل بتوصيل قم.2

بك الخاص الكمبيوتر جهاز داخل العمل بعد.بك الخاص الكمبيوتر جهاز داخل العمل بعد في الواردة اإلجراءات اتبع.3

الجانبي الغطاء

الجانبي الغطاء إزالة
.بك الخاص الكمبيوتر جهاز داخل العمل قبل في الواردة اإلجراءات اتبع.1

.النظام تشغيل أثناء الجانبي الغطاء إزالة تمت إذا النظام تشغيل إيقاف سيتم كما. مفتوح الجانبي والغطاء النظام تشغيل يتم لن :تنبيه

:الجانبي الغطاء إلزالة.2

المزالج على اضغط.3
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].2[ الغطاء لتحرير وأدره ألعلى] 1[ المزالج اسحب.4
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.النظام من إلزالته الغطاء ارفع.5

الجانبي الغطاء تركيب
.بالهيكل ومحاذاته الجانبي الغطاء من السفلي الجزء بإمساك أوالً قم.1

.النظام في الموجود بالسن الجانبي الغطاء من السفلي الجزء في الموجود الخطاف تثبيت من تأكد.2

.مكانه في يستقر حتى النظام غطاء على اضغط.3

.النظام تشغيل أثناء الجانبي الغطاء إزالة تمت إذا النظام تشغيل إيقاف سيتم كما. الجانبي الغطاء بدون النظام تشغيل يتم لن :تنبيه

.بك الخاص الكمبيوتر جهاز داخل العمل بعد في الواردة اإلجراءات اتبع.4

األمامي اإلطار

األمامي التثبيت إطار إزالة
.بك الخاص الكمبيوتر جهاز داخل العمل قبل في الواردة اإلجراءات اتبع.1

.الجانبي الغطاء بإزالة قم.2
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:األمامي اإلطار إلزالة.3

a.النظام من األمامي اإلطار لتحرير االحتفاظ ألسنة وارفع القفل على اضغط.

b.النظام عن بعيًدا األمامي التثبيت إطار وارفع لألمام التثبيت إطار أدر.
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األمامي اإلطار تركيب
.النظام في السنون على التثبيت إطار في الموجودة الخطافات تثبيت من وتأكد التثبيت إطار أمسك.1

.مكانها في األلسنة تستقر حتى األمامى التثبيت إطار على اضغط ثم األمام، إلى التثبيت إطار أدر.2

.بك الخاص الكمبيوتر جهاز داخل العمل بعد في الواردة اإلجراءات اتبع.3

الثابتة األقراص محرك تثبيت إطار

)HDD( الثابتة األقراص محرك تثبيت إطار إزالة

.بك الخاص الكمبيوتر جهاز داخل العمل قبل في الواردة اإلجراءات اتبع.1

.الجانبي الغطاء بإزالة قم.2

):HDD( الثابتة األقراص محرك تثبيت إطار إلزالة.3

a.الضوئية األقراص محرك علبة حافة على الموجود] 1[ األزرق القفل إلغاء زر على اضغط )ODD.(
b.اإلخراج/اإلدخال وحدة تثبيت إطار إلى ثم القفل، إلغاء موضع إلى] 2[ المزالج بإزاحة قم )I/O (األمامية.
c.الثابتة األقراص محرك تثبيت إطار أدر )HDD (النظام عن بعيًدا] 3[ وارفعه لألمام.
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)HDD( الثابتة األقراص محرك تثبيت إطار تركيب

.بالنظام السنون داخل التثبيت إطار في الموجودة الخطافات استقرار من وتأكد التثبيت إطار أمسك.1

.بالنظام اإلطار لتثبيت) ODD( الضوئية األقراص محرك علبة من اليسرى الحافة على الموجود األزرق القفل زر على اضغط.2

.الجانبي الغطاء بتركيب قم.3

.بك الخاص الكمبيوتر جهاز داخل العمل بعد في الواردة اإلجراءات اتبع.4

الثابتة األقراص محرك مجموعة

)HDD( الثابتة األقراص محرك حامل إزالة

.بك الخاص الكمبيوتر جهاز داخل العمل قبل في الواردة اإلجراءات اتبع.1

:بإزالة قم.2

a.جانبي غطاء

.مقفل غير األمامية اإلخراج/اإلدخال وحدة تثبيت إطار كان إذا الجانبي، الغطاء بإزالة تقم ال :مالحظة
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b.الثابتة األقراص محرك تثبيت اطار )HDD(

):HDD( الثابتة األقراص محرك حامل إلزالة.3

a.2[ المزالج قفل إللغاء] 1[ التحرير زر على اضغط.[

b.فتحة من الحامل إلزاحة القفل اسحب HDD.

وتركيبها المكونات إزالة24



)HDD( الثابتة األقراص محرك حامل تركيب

.مكانها في تستقر حتى المحركات حاوية داخل الحامل بإزاحة قم.1

.الحامل تركيب قبل مفتوح القفل أن تأكد :تنبيه

.المزالج اقفل.2

:التالية المكونات بتركيب قم.3

a.الثابتة األقراص محرك تثبيت اطار )HDD(
b.جانبي غطاء

.بك الخاص الكمبيوتر جهاز داخل العمل بعد في الواردة اإلجراءات اتبع.4

الصلبة األقراص محرك إزالة
.بك الخاص الكمبيوتر جهاز داخل العمل قبل في الواردة اإلجراءات اتبع.1

:يلي ما بإزالة قم.2

a.جانبي غطاء
b.الثابتة األقراص محرك إطار
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c.الثابتة األقراص محرك حامل )HDD(

:بوصات 3.5 مقاس الثابتة األقراص محرك إلزالة.3

a.الحامل جانبي أحد بتوسيع قم.

b.الحامل خارج الثابتة األقراص محرك ارفع.

:بوصة 2.5 مقاس الثابتة األقراص محرك إلزالة.4

a.الحامل جانبي بتوسيع قم.
b.الحامل خارج الثابتة األقراص محرك ارفع.
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الثابتة األقراص محرك تركيب
.للحامل الخلفي الجزء باتجاه الثابتة األقراص بمحرك الخاص الموصل طرف وضع مع الثابتة األقراص محرك دعامة في به الخاصة الفتحة في الثابتة األقراص محرك أدخل.1

.الثابتة األقراص محرك إضافة فتحة داخل إلى الثابتة األقراص محرك حامل إزاحة أعد.2

:يلي ما بتركيب قم.3

a.الثابتة األقراص محرك حامل )HDD(
b.الثابتة األقراص محرك إطار
c.جانبي غطاء

.بك الخاص الكمبيوتر جهاز داخل العمل بعد في الواردة اإلجراءات اتبع.4

مرنة NVMe إضافة فتحة

المرنة NVMe إضافة فتحة إزالة
.بك الخاص الكمبيوتر جهاز داخل العمل قبل في الوارد اإلجراء اتبع.1

:بإزالة قم.2

a.الجانبي الغطاء

.مقفل غير األمامية اإلخراج/اإلدخال وحدة إطار كان إذا الجانبي الغطاء بإزالة تقم ال :مالحظة

b.الثابتة األقراص محرك إطار
:المرنة NVMe إضافة فتحة إلزالة.3

a.إضافة فتحة تحرير فتحة في سنًا أدخل NVMe إضافة فتحة لتحرير المرنة NVMe المرنة.

b.أقراص لمحرك المرنة اإلضافة فتحة وأخرج القفل تعشيق لفك السن على اضغط SSD نوع من M.2 NVMe.

:المرنة NVMe إضافة فتحة من SSD أقراص محرك حامل إلزالة.4

a.أقراص محرك حامل إلزاحة التحرير زر على اضغط SSD نوع من M.2 إضافة فتحة خارج إلى NVMe المرنة.
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b.أقراص محرك حامل اسحب SSD نوع من M.2 إضافة فتحة خارج إلى NVMe المرنة.

:SSD أقراص محرك حامل عن SSD أقراص محرك إلزالة.5

a.أقراص محرك جانبي كال على الموجودة اللولبية المسامير بإزالة قم SSD.
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b.أقراص محرك لحامل العلوي الجزء من اللولبي المسمار بإزالة قم SSD.

c.أقراص محرك غطاء بإزاحة قم SSD الحامل من العلوي الجزء من.
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d.أقراص محرك بإزاحة قم SSD فتحة خارج إلى M.2 الحامل في الموجودة.

.000146243 ورقم 000185631: رقم المعارف قاعدة مقالة إلى ارجع الترقية، سيناريوهات في المفصلة األجزاء متطلبات حول المعلومات من لمزيد :مالحظة

المرنة NVMe إضافة فتحة تركيب
:الحامل في SSD أقراص محرك لتركيب.1
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a.أقراص محرك حيز بإزالة قم SSD أقراص محرك حامل من الفارغ SSD.

b.أقراص محرك حامل من الشريط انزع SSD.

c.أقراص محرك حامل غطاء من الالصق الشريط انزع SSD.
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الحامل في SSD أقراص محرك تركيب.2

.المركزي اللولبي والمسمار الجانبيين اللولبيين المسمارين وضع أعد.3

.مكانه في يستقر حتى المرنة NVMe إضافة فتحة وحدة داخل إلى الحامل بإزاحة قم ،SSD أقراص محرك حامل لتركيب.4

.موضعه في يستقر حتى األقراص محرك إضافة فتحة داخل إلى الحامل بإزاحة قم.5

.الحامل تركيب قبل مفتوح المزالج أن من تأكد :تنبيه

.المزالج اقفل.6
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:التالية المكونات بتركيب قم.7

a.الثابتة األقراص محرك إطار
b.جانبي غطاء

.بك الخاص الكمبيوتر جهاز داخل العمل بعد في الواردة اإلجراءات اتبع.8

الُسمك قليل) ODD( الضوئية األقراص محرك

الُسمك قليل) ODD( الضوئية االقراص محرك إزالة
.الكمبيوتر جهاز داخل العمل قبل في الواردة اإلجراءات اتبع.1

.الجانبي الغطاء بإزالة قم.2

:الُسمك قليل) ODD( الضوئية األقراص محرك إلزالة.3

a.1[ اللولبي المسمار بإزالة قم [الضوئية األقراص محرك يثبت الذي )ODD (الضوئية األقراص محرك وادفع الُسمك قليل )ODD (الُسمك قليل ]الهيكل خارج] 2.

b.الضوئية األقراص محرك بإزاحة قم )ODD (النظام خارج.

33وتركيبها المكونات إزالة



الُسمك قليل) ODD( الضوئية األقراص محرك تركيب
.الهيكل في الفتحة داخل إلى الُسمك قليل) ODD( الضوئية األقراص محرك بإزاحة قم.1

.الهيكل في الُسمك قليل) ODD( الضوئية األقراص محرك لتثبيت اللولبي المسمار ربط أحكم.2

.الجانبي الغطاء بتركيب قم.3

.بك الخاص الكمبيوتر جهاز داخل العمل بعد في الواردة اإلجراءات اتبع.4

األمامية واإلخراج اإلدخال وحدة تثبيت إطار

األمامية واإلخراج اإلدخال وحدة تثبيت إطار إزالة
.بك الخاص الكمبيوتر جهاز داخل العمل قبل في الواردة اإلجراءات اتبع.1

:بإزالة قم.2

a.جانبي غطاء
b.األمامي اإلطار

:األمامية) I/O( واإلخراج اإلدخال وحدة تثبيت إطار إلزالة.3

a.2[الهيكل خارج التثبيت إطار وادفع الهيكل عن] 1[األربعة االحتجاز ألسنة ارفع.[
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b.الهيكل عن التثبيت إطار ارفع.
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األمامية واإلخراج اإلدخال وحدة تثبيت إطار تركيب
.بالنظام السنون داخل التثبيت إطار في الموجودة الخطافات استقرار من وتأكد األمامية) I/O( واإلخراج اإلدخال وحدة تثبيت إطار أمسك.1

.الهيكل في بتثبيتها وقم االحتجاز، ألسنة على اضغط.2

:بتركيب قم.3

a.األمامي اإلطار
b.جانبي غطاء

.بك الخاص الكمبيوتر جهاز داخل العمل بعد في الواردة اإلجراءات اتبع.4

بوصات 5.25 مقاس) ODD( الضوئية األقراص محرك دعامة

بوصات 5.25 مقاس) ODD( الضوئية األقراص محرك دعامة إزالة
.بك الخاص الكمبيوتر جهاز داخل العمل قبل في الواردة اإلجراءات اتبع.1

:بإزالة قم.2

a.جانبي غطاء
b.األمامي اإلطار

):OOD( الضوئية األقراص محرك دعامة إلزالة.3

a.الضوئية األقراص محرك حشو بإزالة قم )OOD (الهيكل من.

وتركيبها المكونات إزالة36



b.بالهيكل الدعامة تثبت التي] 2 ،1[ الخمسة اللولبية المسامير بإزالة قم.
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c.الضوئية األقراص محرك دعامة بإزاحة قم )ODD (الهيكل عن بعيًدا وارفعها للنظام الخلفي الجزء تجاه.
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بوصات 5.25 مقاس) ODD( الضوئية األقراص محركات إضافة فتحة تركيب
.النظام في به الخاصة الفتحة داخل) ODD( الضوئية األقراص محرك دعامة ضع.1

).ملم 6.0×  32-6( اللولبية المسامير وضع أعد.2

.الفتحة في أخرى مرة) ODD( الضوئية األقراص محرك حشو ضع.3

:بتركيب قم.4

a.األمامي اإلطار
b.جانبي غطاء

.بك الخاص الكمبيوتر جهاز داخل العمل بعد في الواردة اإلجراءات اتبع.5

األمامية واإلخراج اإلدخال وحدة لوحة

األمامية واإلخراج اإلدخال وحدة لوحة إزالة
.بك الخاص الكمبيوتر جهاز داخل العمل قبل في الواردة اإلجراءات اتبع.1

:بإزالة قم.2

a.جانبي غطاء
b.األمامي اإلطار
c.األمامية واإلخراج اإلدخال وحدة تثبيت إطار
d.الضوئية األقراص محرك دعامة )ODD (بوصات 5.25 مقاس

:األمامية) I/O( واإلخراج اإلدخال وحدة لوحة إلزالة.3
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a.1[ التطفل اكتشاف أداة مفتاح كابل افصل[، كابل USB 3.1 [2]، األمامية اإلخراج/اإلدخال طاقة وحدة كابل ]3[، كابل USB 3.1 [4]، الصوت مكبر كابل ]الصوت كابل ،]5
]6[

من فكها إلى الكابل أسالك سحب يؤدي قد إذ. الموصل طرف سحب طريق عن الكابل افصل ذلك، من بدالً. الكابل أسالك شد طريق عن الموصل تسحب ال :مالحظة
.الموصل

b.اإلخراج/اإلدخال وحدة لوحة يثبت الذي اللولبي المسمار بإزالة قم )I/O (الهيكل في األمامية.
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c.اإلخراج/اإلدخال وحدة لوحة بإزاحة قم )I/O (الهيكل خارج.
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األمامية واإلخراج اإلدخال وحدة لوحة تركيب
.النظام في بها الخاصة الفتحة في) I/O( واإلخراج اإلدخال وحدة لوحة أدخل.1

.الهيكل فتحة داخل الخطاطيف لتثبيت اللوحة بإزاحة قم.2

.الهيكل في) I/O( اإلخراج/اإلدخال وحدة لوحة لتثبيت اللولبي المسمار ربط أحكم.3

:التالية الكبالت صل.4

التطفل اكتشاف أداة مفتاح كابل●
USB 3.1 منفذ كابل●
األمامية) I/O( اإلخراج/اإلدخال وحدة تيار كابل●
األمامية) I/O( اإلخراج/اإلدخال وحدة تيار كابل●
USB 3.1 منفذ كابل●
الصوت مكبر كابل●
صوت كابل●

:بتركيب قم.5

a.األمامية واإلخراج اإلدخال وحدة تثبيت إطار
b.الضوئية األقراص محرك دعامة )ODD (بوصات 5.25 مقاس
c.األمامي اإلطار
d.جانبي غطاء
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.بك الخاص الكمبيوتر جهاز داخل العمل بعد في الواردة اإلجراءات اتبع.6

واإلخراج اإلدخال وحدة لوحة دعامة

واإلخراج اإلدخال وحدة لوحة دعامة إزالة
.بك الخاص الكمبيوتر جهاز داخل العمل قبل في الواردة اإلجراءات اتبع.1

:بإزالة قم.2

a.جانبي غطاء
b.األمامي اإلطار
c.األمامية واإلخراج اإلدخال وحدة تثبيت إطار
d.الضوئية األقراص محرك دعامة )ODD (بوصات 5.25 مقاس
e.األمامية واإلخراج اإلدخال وحدة لوحة

):I/O( واإلخراج اإلدخال وحدة لوحة دعامة إلزالة.3

a.اللولبين المسمارين بإزالة قم.

b.واإلخراج اإلدخال وحدة بإزاحة قم )I/O (الدعامة خارج.
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واإلخراج اإلدخال وحدة لوحة دعامة تركيب
.المعدنية الدعامة في) I/O( واإلخراج اإلدخال وحدة لوحة أدخل.1

.اإلخراج/اإلدخال وحدة لوحة في اإلخراج/اإلدخال وحدة دعامة تثبت التي اللولبية المسامير ربط أحكم.2

:بتركيب قم.3

a.األمامية واإلخراج اإلدخال وحدة لوحة
b.األمامية واإلخراج اإلدخال وحدة تثبيت إطار
c.الضوئية األقراص محرك دعامة )ODD (بوصات 5.25 مقاس
d.األمامي اإلطار
e.جانبي غطاء

.بك الخاص الكمبيوتر جهاز داخل العمل بعد في الواردة اإلجراءات اتبع.4

VROC وحدة

VROC وحدة إزالة

.العلوي االتجاه في النظام لوحة عن VROC وحدة افصل
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VROC وحدة تركيب

.النظام بلوحة VROC وحدة بتوصيل قم

التطفل اكتشاف أداة مفتاح

التطفل اكتشاف أداة مفتاح إزالة
.بك الخاص الكمبيوتر جهاز داخل العمل قبل في الواردة اإلجراءات اتبع.1

:بإزالة قم.2

a.جانبي غطاء
b.األمامي اإلطار
c.الضوئية األقراص محرك دعامة )ODD (بوصات 5.25 مقاس

:التطفل اكتشاف أداة مفتاح إلزالة.3

a.اإلخراج/لإلدخال النمطية الوحدة عن] 1[ التطفل اكتشاف أداة كابل افصل.
b.بالهيكل التطفل اكتشاف أداة مفتاح يثبت الذي] 2[ اللولبي المسمار بإزالة قم.
c.الهيكل من بإزالتها وقم التطفل اكتشاف أداة مفتاح ارفع.

.التطفل اكتشاف أداة مفتاح تركيب بدون النظام تشغيل يتم لن :مالحظة
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التطفل اكتشاف أداة مفتاح تركيب
.النظام هيكل في الموجودة الفتحة في التطفل اكتشاف أداة مفتاح ضع.1

.الهيكل في المفتاح بتثبيت وقم اللولبي المسمار وضع أعد.2

.النظام بلوحة الكبل صل.3

:بتركيب قم.4

a.الضوئية األقراص محرك دعامة )ODD (بوصات 5.25 مقاس
b.األمامي اإلطار
c.جانبي غطاء

.بك الخاص الكمبيوتر جهاز داخل العمل بعد في الواردة اإلجراءات اتبع.5

الداخلي الهيكل صوت مكبر

الداخلي الهيكل صوت مكبر إزالة
.بك الخاص الكمبيوتر جهاز داخل العمل قبل في الواردة اإلجراءات اتبع.1

:بإزالة قم.2
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a.الجانبي الغطاء
b.األمامي اإلطار
c.الضوئية األقراص محرك دعامة )ODD (بوصات 5.25 مقاس

:الداخلي الهيكل صوت مكبر الزالة.3

a.اإلخراج/اإلدخال وحدة عن] 1[ الصوت مكبر كابل افصل )I/O (األمامية.
b.النظام من لتحريره اسحبها ثم ،]2[ الصوت مكبر تثبيت ألسنة على اضغط.
c.النظام خارج به الخاص الكابل مع] 3[ الصوت مكبر ادفع.

الداخلي الهيكل صوت مكبر تركيب
.بالنظام لتثبيتها الفتحة داخل إلى الصوت مكبر وحدة بإزاحة وقم ، التطفل اكتشاف أداة مفتاح صوت مكبر جانبي على الموجودين اللسانين على االستمرار مع اضغط.1

.النظام هيكل في الموجود بالموصل الداخلي الهيكل صوت مكبر كابل بتوصيل قم.2

:بتركيب قم.3

a.الضوئية األقراص محرك دعامة )ODD (بوصات 5.25 مقاس
b.األمامي اإلطار
c.جانبي غطاء

.بك الخاص الكمبيوتر جهاز داخل العمل بعد في الواردة اإلجراءات اتبع.4
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الهواء غطاء

الهواء غطاء إزالة
.بك الخاص الكمبيوتر جهاز داخل العمل قبل في الواردة اإلجراءات اتبع.1

الجانبي الغطاء بإزالة قم.2
:الهواء غطاء إلزالة.3

a.النظام عن] 2[الغطاء ارفع ثم] 1[األلسنة على اضغط الطرفين، كال من بالغطاء اإلمساك مع.

الهواء غطاء تركيب
.النظام في اللسان تركيب من وتأكد موضعه في الغطاء ضع.1

.القفل بلسان الغطاء بمحاذاة قم.2

.مكانه في يستقر حتى الغطاء على ألسفل اضغط.3

.الجانبي الغطاء بتركيب قم.4

.بك الخاص الكمبيوتر جهاز داخل العمل بعد في الواردة اإلجراءات اتبع.5
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الذاكرة

الذاكرة وحدة إزالة
.بك الخاص الكمبيوتر جهاز داخل العمل قبل في الواردة اإلجراءات اتبع.1

:اآلتي أزل.2

a.جانبي غطاء
b.الهواء غطاء

.الذاكرة وحدة جانبي على الموجودة الذاكرة وحدة احتجاز ألسنة على اضغط.3

.النظام لوحة في الموجودة الذاكرة فتحة خارج إلى الذاكرة وحدة ارفع.4

.الذاكرة وحدة فتحة خارج مستقيم خط في سحبها من تأكد. الذاكرة وحدة إتالف إلى الفتحة خارج الذاكرة وحدة تدوير سيؤدي :تحذير

الذاكرة وحدة تركيب
.الذاكرة وحدة موصل في الموجودة العروة مع الذاكرة وحدة في الموجودة الفتحة بمحاذاة قم.1

.بها الخاص الفتحة في الذاكرة وحدة أدخل.2

.مكانها في االحتجاز ألسنة تستقر حتى بإحكام الذاكرة وحدة على اضغط.3

.مساعدة أية بدون مكانها في األذرع تقفل حتى الوحدة على بإحكام ألسفل دائًما اضغط. ألعلى االحتجاز أذرع تسحب ال :مالحظة

:بتركيب قم.4

a.الهواء غطاء
b.جانبي غطاء

.بك الخاص الكمبيوتر جهاز داخل العمل بعد في الواردة اإلجراءات اتبع.5

)GPU( الرسومات معالجة وحدة

GPU وحدة إزالة

.بك الخاص الكمبيوتر جهاز داخل العمل قبل في الواردة اإلجراءات اتبع.1

.الجانبي الغطاء بإزالة قم.2

:GPU وحدة إلزالة.3

a.الرسومات معالجة وحدة بطاقة عن] 1[ التيار كابل افصل )GPU.(

.األنظمة كل على ذلك ينطبق ال فقد تيار، كابل جميعها GPU وحدة لبطاقات يتوفر لن :مالحظة

b.الحشو دعامة قفل إللغاء ،]2[ للخلف وأدرها الزرقاء المشابك على اضغط.
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c.المركزية المعالجة وحدة ارفع )GPU (فتحة عن PCIe النظام لوحة في الموجودة.
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GPU وحدة تركيب

.النظام لوحة في الموجودة PCIe بطاقة فتحة في ووضعها GPU وحدة بمحاذاة قم.1

.الفتحة في تماًما تستقر حتى عليها اضغط.2

).GPU( الرسومات معالجة بوحدة التيار كابل بتوصيل قم.3

.النظام لوحة في GPU وحدة لتثبيت الحشو دعامة في األمام نحو األزرق باللون المشبكين كال اقفل.4

.الجانبي الغطاء بتركيب قم.5

.بك الخاص الكمبيوتر جهاز داخل العمل بعد في الواردة اإلجراءات اتبع.6

المصغرة الخلوية البطارية

المصغرة الخلوية البطارية إزالة
.بك الخاص الكمبيوتر جهاز داخل العمل قبل في الواردة اإلجراءات اتبع.1

:بإزالة قم.2

a.الجانبي الغطاء
b.الرسومات معالجة وحدة )GPU(

:المصغرة الخلوية البطارية إلزالة.3

a.2[ المقبس من بانبثاقها للسماح البطارية عن بعيًدا] 1[ التحرير مزالج على اضغط.[
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b.النظام لوحة خارج المصغرة الخلوية البطارية ارفع.

المصغرة الخلوية البطارية تركيب
.النظام لوحة في بها الخاصة الفتحة داخل المصغرة الخلوية البطارية ضع.1

.النظام لوحة على مكانه في ويثبت التحرير مزالج يرتد حتى ألعلى(+)  الموجب الجانب توجيه مع المصغرة الخلوية البطارية على اضغط.2

:لتركيب.3

a.الرسومات معالجة وحدة )GPU(
b.جانبي غطاء

.بك الخاص الكمبيوتر جهاز داخل العمل بعد في الواردة اإلجراءات اتبع.4

النظام مروحة

النظام مروحة إزالة
. بك الخاص الكمبيوتر جهاز داخل العمل قبل في الواردة اإلجراءات اتبع.1

:بإزالة قم.2
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a.الجانبي الغطاء
b.الهواء غطاء
c.األمامي اإلطار
d.دعامة ODD بوصات 5.25 مقاس
e.الرسومات معالجة وحدة )GPU(

:النظام مروحة إلزالة.3

a.النظام لوحة عن المروحة كبلي وافصل الموصل لسان على اضغط.

من فكها إلى الكبالت أسالك سحب يؤدي قد إذ. الموصل طرف سحب خالل من الكبل افصل ذلك، من بدالً. الكبالت أسالك طريق عن الموصل تسحب ال :مالحظة
.الموصل

b.2[ ألعلى النظام مروحة وارفع النظام بلوحة النظام مروحة تثبت التي] 1[ اللولبية المسامير بإزالة قم. [

53وتركيبها المكونات إزالة



النظام مروحة تركيب
.لولبية مسامير 3 باستخدام وتثبيتها النظام لوحة في بها الخاصة بالفتحة النظام مروحة بمحاذاة قم.1

.النظام لوحة في الموجودة بالفتحة المروحة كابالت بتوصيل قم.2

:بتركيب قم.3

a.الرسومات معالجة وحدة )GPU(
b.الضوئية األقراص محرك دعامة )ODD (بوصات 5.25 مقاس
c.األمامي اإلطار
d.الهواء غطاء
e.جانبي غطاء

.بك الخاص الكمبيوتر جهاز داخل العمل بعد في الواردة اإلجراءات اتبع.4

المروحة دعامة

دعامتها من المروحة إزالة
.بك الخاص الكمبيوتر جهاز داخل العمل قبل في الواردة اإلجراءات اتبع.1

:بإزالة قم.2

a.جانبي غطاء
b.النظام مروحة

:دعامتها من المروحة إلزالة.3

a.1[ هيكلها من مروحة كل في األربعة المطاطية المثبتات بإزاحة قم.[
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b.2[ المروحة مجموعة من بإزالتها وقم المروحة ارفع.[

دعامتها في المروحة تركيب
.دعامتها في المروحة ضع.1

.بدعامتها للمروحة المثبتة العروات ربط أحكم.2

:بتركيب قم.3

a.النظام مروحة
b.جانبي غطاء

.بك الخاص الكمبيوتر جهاز داخل العمل بعد في الواردة اإلجراءات اتبع.4
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PCIe بطاقة حامل

PCIe بطاقة حامل إزالة

.بك الخاص الكمبيوتر جهاز داخل العمل قبل في الواردة اإلجراءات اتبع.1

:بإزالة قم.2

a.جانبي غطاء
b.الرسومات معالجة وحدة )GPU(

:PCIe بطاقة حامل إلزالة.3

a.بطاقة حامل في الموجودة الكابل فتحة عن التيار كابلي افصل PCIe [1].
b.بطاقة حامل تثبيت مشبك على اضغط PCIe الهيكل خارج] 2[ الحامل بإزاحة وقم.

.PCIe بطاقة حامل تركيب

.النظام هيكل في ووضعه PCIe بطاقة حامل بمحاذاة قم.1

.النظام في يستقر حتى للخلف الحامل على اضغط.2

.الحامل في الموجودتان بفتحتيهما التيار كابلي بتوصيل قم.3

:بتركيب قم.4
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a.الرسومات معالجة وحدة )GPU(
b.جانبي غطاء

.بك الخاص الكمبيوتر جهاز داخل العمل بعد في الواردة اإلجراءات اتبع.5

الخلفية النظام مروحة

الخلفية النظام مروحة إزالة
.بك الخاص الكمبيوتر جهاز داخل العمل قبل في الواردة اإلجراءات اتبع.1

:بإزالة قم.2

a.جانبي غطاء
b.للمعالج الحراري المشتت وحدة )PHM(

:الخلفية النظام مروحة إلزالة.3

a.النظام لوحة عن] 1[ المروحة كابلي افصل.

من فكها إلى الكابل أسالك سحب يؤدي قد إذ. الموصل طرف سحب طريق عن الكابل افصل ذلك، من بدالً. الكابل أسالك شد طريق عن الموصل تسحب ال :مالحظة
.الموصل

b.بالتيار اإلمداد وحدة دعامة في الموجود] 2[ الكابل حامل من الكابل بفك قم.
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c.1[ اللولبية المسامير بازالة قم.[
d.النظام عن المروحة لفصل] 2[اللسان على اضغط.

e.النظام عن بعيًدا وارفعها لألمام المروحة أدر.
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الخلفية النظام مروحة تركيب
).PSU( بالتيار اإلمداد وحدة دعامة في الموجود لولبي بمسمار المثبت اللسان مع لمحاذاتها الجوانب أحد في الموجودة المروحة مجموعة أدخل.1

.PCI دعامة في الموجود لولبي بمسمار المثبت اللسان مع لمحاذاتها اآلخر الجانب في الموجودة المجموعة على اضغط.2

.بالنظام لتثبيتها اللولبين المسمارين ربط أحكم.3

.النظام بلوحة المروحة كابلي بتوصيل قم.4

:بتركيب قم.5

a.للمعالج الحراري المشتت وحدة )PHM(
b.جانبي غطاء

.بك الخاص الكمبيوتر جهاز داخل العمل بعد في الواردة اإلجراءات اتبع.6

األمامية النظام مروحة

األمامية النظام مروحة إزالة
.بك الخاص الكمبيوتر جهاز داخل العمل قبل في الواردة اإلجراءات اتبع.1

:بإزالة قم.2

a.جانبي غطاء
b.األمامي اإلطار
c.بطاقة حامل PCIe
d.الرسومات معالجة وحدة )GPU(
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:األمامية النظام مروحة إلزالة.3

a.5[ البطاقة حامل من التالية الكابالت بفك قم[:

SATA 1 [1]و ،SATA 0 كابل●
SATA 5 [2]و ،SATA 4و ،SATA 3و ،SATA 2 كابل●
ODD 1 [3]و ،ODD 0 كابل●
USB 3.1 [4] منفذ كابل●

من فكها إلى الكابل أسالك سحب يؤدي قد إذ. الموصل طرف سحب طريق عن الكابل افصل ذلك، من بدالً. الكابل أسالك شد طريق عن الموصل تسحب ال :مالحظة
.الموصل

b.النظام لوحة من] 1[ المروحة كابل بفك قم.
c.الهيكل في الخلفية النظام مروحة يثبت الذي] 2[ اللولبي المسمار بإزالة قم.
d.3[ النظام هيكل في االحتجاز فتحة من لتحريرها المروحة ارفع.[
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األمامية النظام مروحة تركيب
.النظام هيكل في الموجودة االحتجاز بفتحة األمامية النظام مروحة بمحاذاة قم.1

.بالهيكل األمامية النظام مروحة يثبت الذي اللولبي المسمار وضع أعد.2

.النظام بلوحة المروحة كابل بتوصيل قم.3

:النظام بلوحة بتوصيلها قم ثم المروحة، حامل خالل التالية الكابالت بتوجيه قم.4

SATA 5و ،SATA 4و ،SATA 3و ،SATA 2 كابل●
SATA 1و ،SATA 0 كابل●
ODD 1و ،ODD 0 كابل●
USB 3.1 منفذ كابل●

:بتركيب قم.5

a.بطاقة حامل PCIe
b.الرسومات معالجة وحدة )GPU(
c.األمامي اإلطار
d.جانبي غطاء

.بك الخاص الكمبيوتر جهاز داخل العمل بعد في الواردة اإلجراءات اتبع.6
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للمعالج الحراري المشتت وحدة

للمعالج الحراري المشتت وحدة إزالة
.بك الخاص الكمبيوتر جهاز داخل العمل قبل في الواردة اإلجراءات اتبع.1

).PHM( للمعالج الحراري المشتت وحدة إلزالة لديك Torx 30 مفك توفر من تأكد :مالحظة

:بإزالة قم.2

a.جانبي غطاء
b.الهواء غطاء

:الحراري المشتت بإزالة قم.3

a.1 ،2 ،3 ،4( قطري بترتيب ،]1[ األربعة اللولبية المسامير بإزالة قم.(
b.المركزية المعالجة وحدة فتحة عن بعيًدا الحراري المشتت ارفع )CPU (النظام لوحة في الموجودة.

.الحراري المشتت وحدة مع) CPU( المركزية المعالجة وحدة إزالة ستتم :تنبيه
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للمعالج الحراري المشتت وحدة تركيب
).CPU( المركزية المعالجة وحدة فتحة في الحراري المشتت ضع.1

.النظام بلوحة الحراري المشتت لتثبيت ،)4 ،3 ،2 ،1( قطري بترتيب األربعة اللولبية المسامير وضع أعد.2

:بتركيب قم.3

a.الهواء غطاء
b.جانبي غطاء

.بك الخاص الكمبيوتر جهاز داخل العمل بعد في الواردة اإلجراءات اتبع.4

المركزية المعالجة وحدة إزالة
.بك الخاص الكمبيوتر جهاز داخل العمل قبل في الواردة اإلجراءات اتبع.1

:بإزالة قم.2

a.جانبي غطاء
b.الهواء فتحة غطاء
c.للمعالج الحراري المشتت وحدة

):CPU( المركزية المعالجة وحدة إلزالة.3

a.ألسفل مقلوبة للمعالج الحراري المشتت وحدة أمسك.
b.للمعالج الحراري المشتت وحدة من] 1[ المعالج حامل مزالجي ارفع.
c.الحراري المشتت في الموجودة الفتحة من بإزالته وقم المعالج لحامل] 2[ اآلخرين الحامل مزالجي على اضغط.
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d.مفك استخدم Torx المركزية المعالجة ووحدة المشبك بين النصل ضع. للمعالج الحراري المشتت وحدة خارج المركزية المعالجة وحدة لرفع )CPU.(

.بالستيكي مخطاط أو مسطح براغي مفك استخدام أيًضا يمكن :مالحظة

e.برفق المركزية المعالجة وحدة وارفع المعالج حامل على القفل مزالجي من المركزية المعالجة وحدة قفل بإلغاء قم.

.بأصابعك) CPU( المركزية المعالجة وحدة مالمسات لمس تجنب :مالحظة
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)CPU( المركزية المعالجة وحدة تركيب

.السفلية اليسرى الزاوية في الحامل في الموجودة المثلث عالمة وتكون ألعلى موجًها) شعار بدون( األملس جانبه يكون بحيث المعالج حامل بتوجيه قم.1

.الحامل على الموجودة المثلث عالمة مع محاذية المعالج من العلوي الجانب على الموجودة المثلث عالمة تكون بحيث الحامل مع المعالج بمحاذاة قم.2
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.ألعلى الحامل على الشعار به الموجود والجانب المعالج في الموجودة السنون تتجه بحيث والحامل المعالج من كالً اقلب.3

.الحامل من والسفلي العلوي الجانبين على الموجودة بالخطافات مثبتًا يكون بحيث الحامل في بعناية المعالج أدخل.4

ر محاذيًا، يكن لم إذا. ال أم الحامل في الموجود للمثلث محاذيًا المعالج في الموجود الحجم الصغير المثلث كان إذا ما لمعرفة تحقق الحامل، في المعالج إدخال بعد :مالحظة فكِرّ
.السابقة الخطوات

المشتت من العلوي الجانب في الموجودة المثلث لعالمة محاذية والحامل المعالج في الموجودتان المثلث عالمتا تكون بحيث الحراري المشتت مع والحامل المعالج مجموعة بمحاذاة قم.5
#).2 المثبت المسمار( الحراري
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.الحراري المشتت فتحات في مقفلة األربع الحامل زوايا في الموجودة الخطافات تكون بحيث الحراري المشتت في والحامل المعالج مجموعة أدخل.6

المشتت من السفلية اليمنى الزاوية في موضوًعا الحامل في الموجود المثلث كان إذا ما لمعرفة جيًدا تحقق الحراري، المشتت في والحامل المعالج مجموعة إدخال بعد :مالحظة
.ال أم) ألعلى الحراري المشتت من السفلي الجانب توجيه عند( الحراري

النظام بلوحة المثبتة الحراري المشتت في الموجودة األربعة اللولبية المسامير بتثبيت قم ثم ،)CPU( المركزية المعالجة وحدة مقبس داخل الحراري والمشتت المعالج بتركيب قم.7
).4>  3>  2>  1( تسلسلي بترتيب
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:بتركيب قم.8

a.الحراري المشتت
b.الهواء غطاء
c.جانبي غطاء

.بك الخاص الكمبيوتر جهاز داخل العمل بعد في الواردة اإلجراءات اتبع.9

المزدوج المعالج وتكوين برافعة المزودة البطاقة إزالة
.بك الخاص الكمبيوتر جهاز داخل العمل قبل في الوارد اإلجراء اتبع.1

.الجانبي الغطاء بإزالة قم.2

):CPU( المركزية المعالجة وحدة إلزالة.3

a.الهواء فتحة غطاء بإزالة قم.

b.المعالج مع الحراري المشتت مجموعة وإزالة] 1[ اللولبية المسامير بفك قم.
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c.برافعة المزودة البطاقة عن التيار كابل افصل.

d.وحرره برافعة المزودة البطاقة مزالج علي اضغط.
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e.الكمبيوتر من بإزالتها وقم برافعة المزودة البطاقة ارفع.

:الحراري المشتت ومجموعة CPU0 وحدة إلزالة.4

a.وحدة علي الموجود الهواء فتحة غطاء بإزالة قم CPU0.
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b.الهيكل في المعدنية للدعامة المثبت اللولبي المسمار بإزالة قم.

c.النظام من المعدني الفاصل بإزالة وقم الضوئية األقراص ومحرك الثابتة األقراص محرك كابل افصل.
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d.النظام لوحة من الحراري للمشتت اللولبية المسامير بفك قم.

e.النظام لوحة من المروحة كابل افصل.
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f.وحدة ارفع CPU0 الكمبيوتر من بإزالتهما وقم الحراري المشتت مع.

:الحراري المشتت مجموعة من المعالج إلزالة.5

a.وحرره الحراري المشتت مجموعة في المركزية المعالجة لوحدة المثبت المزالج علي اضغط.

73وتركيبها المكونات إزالة



b.الحراري المشتت مجموعه من المعالج لتحرير التثبيت ألسنة ارفع.

المزدوج المعالج وتكوين برافعة المزودة البطاقة تركيب
:الحراري المشتت مجموعة على المعالج وحدة لتركيب.1

a.المعالج علي الحراري الجل ضع.
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b.الحراري المشتت مجموعة في المعالج وضع أعد.

c.الحراري المشتت مجموعة في المعالج لتثبيت المزالج علي اضغط.
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الحراري المشتت ومجموعة CPU 0 وحدة بتركيب قم.2
a.لوحدة ذاكرة فتحات 6 :مالحظة CPU1 برافعة المزودة البطاقة في مدمجة.

.النظام لوحه في الحراري المشتت مجموعة مع مسبقًا تجميعها تم التي CPU 0 وحدة بتركيب قم

b.بوحدة الخاص المروحة كابل بتوصيل قم CPU 0 النظام بلوحة.
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c.النظام بلوحة الحراري للمشتت اللولبية المسامير اربط.

d.المركزية المعالجة وحدة موصل من الغطاء بإزالة قم CPU 1 )الترقية سيناريوهات في
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e.المعدني الفاصل خالل الضوئية األقراص ومحرك الثابتة األقراص محرك كابل مرر.

f.بالهيكل المعدني الفاصل وثبّت اللولبي المسمار وضع أعد.
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g.المركزية المعالجة لوحدة الهواء فتحة غطاء وضع أعد CPU 0

:برافعة المزودة والبطاقة CPU1 وحدة لتركيب.3

a.الكمبيوتر في برافعة المزودة البطاقة وضع أعد.
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b.وثبته برافعة المزودة البطاقة مزالج علي اضغط.

c.برافعة المزودة بالبطاقة التيار كابل بتوصيل قم.
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d.وحدة مع مسبقًا المجمعة الحراري المشتت مجموعة بتركيب قم CPU1 اللولبية المسامير واربط.

e.وحدة مع مسبقًا المجمعة الحراري المشتت مجموعة بتركيب قم CPU1 اللولبية المسامير واربط.
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.الجانبي الغطاء بتركيب قم.4

.بك الخاص الكمبيوتر جهاز داخل العمل بعد في الوارد اإلجراء اتبع.5

النظام لوحة

النظام لوحة إزالة
.بك الخاص الكمبيوتر جهاز داخل العمل قبل في الواردة اإلجراءات اتبع.1

:بإزالة قم.2

a.جانبي غطاء
b.الهواء غطاء
c.GPU
d.الذاكرة وحدة
e.النظام مروحة
f.الخلفية النظام مروحة
g.PHM
h.بطاقة حامل PCIe

:النظام لوحة إلزالة.3

a.النظام لوحة من بإزالتها وقم] 1[ الدعامة اسحب.
b.النظام لوحة في الثابتة الدعامة يثبت الذي ]2[ اللولبي المسمار بإزالة قم النظام، لمروحة الثابتة الدعامة إلزالة.
c.3[ النظام لوحة عن النظام لمروحة الثابتة الدعامة ارفع[.
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d.النظام لوحة موصالت عن التالية الكابالت افصل:

]1[ الصوت كابل●
]2[ التيار كابل●
]3[ الكابل حامل●
]4[ التشغيل في التحكم كابل●
]5[ سنًا 24 ذو التيار كابل●
]6[ األمامية) I/O( اإلخراج/اإلدخال وحدة لوحة●
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e.التالية الكبالت افصل:

SATA 5 [1]و ،SATA 4و ،SATA 3و ،SATA 2 كابل●
SATA 2 [1]و ،SATA 0 كابل●
ODD 1 [3]و ،ODD 0 كابل●
USB 3.1 [4] منفذ كابل●
]5[ األمامية النظام مروحة كابل●

من فكها إلى الكابل أسالك سحب يؤدي قد إذ. الموصل طرف سحب طريق عن الكابل افصل ذلك، من بدالً. الكابل أسالك شد طريق عن الموصل تسحب ال :مالحظة
.الموصل
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f.الهيكل في النظام للوحة المثبتة المسامير بفك قم.
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g.الثابتة األقراص محرك دعامة وحدة باتجاه النظام لوحة بإزاحة قم )HDD (النظام عن لفصله.
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h.الهيكل من إلزالتها ألعلى النظام لوحة ارفع.
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النظام لوحة تركيب
.بالهيكل ووضعها النظام لوحة بمحاذاة قم.1

.موضعها إلى النظام لوحة بإزاحة قم.2

.بالهيكل النظام لوحة تثبت التي اللولبية المسامير تركيب أعد.3

.النظام لوحة في الموجود األحاددي اللولبي المسمار وضع وأعد النظام لمروحة الثابتة الدعامة ضع.4

:التالية الكبالت صل.5

الصوت كابل●
الطاقة كابل●
التيار في التحكم كابل●
سنًا 24 ذو التيار كابل●
األمامية) I/O( اإلخراج/اإلدخال وحدة لوحة●
SATA كابالت●
)ODD( الضوئية األقراص محرك كابالت●
USB 3.1 كابالت●
األمامية النظام مروحة كابل●

بدء عند الذاتي االختبار إجراء عدم سيناريو إلى) POWER_CTRL( الطاقة في التحكم وكابل النظام بلوحة) POWER_CBL( التيار كابل توصيل يؤدي قد :تنبيه
.1,2 بالنمط التشخيصي LED مصباح وميض مع) POST( التشغيل

:بتركيب قم.6

a.بطاقة حامل PCIe
b.الذاكرة وحدة
c.النظام مروحة
d.الخلفية النظام مروحة
e.وحدة PHM
f.الهواء فتحة غطاء
g.GPU
h.الجانبي الغطاء

.بك الخاص الكمبيوتر جهاز داخل العمل بعد في الوارد اإلجراء اتبع.7

النظام لوحة مكونات
.النظام لوحة مكونات التالية الصورة تعرض

وتركيبها المكونات إزالة88



PCI 3x16 فتحة.62 الفتحة عبر PCI بطاقة.1

CPU0.4الذاكرة فتحات.3

األمامية باللوحة الصوت منفذ.6الذاكرة فتحات.5
الخلفية للمروحة 0 المنفذ.8بالتيار الموصل المركزية المعالجة وحدة منفذ.7
الخلفية للمروحة 1 المنفذ.HDD(10( الثابتة األقراص محرك مروحة منفذ.9
11.PCIE112.PCIE0

Piezo الصوت مكبر.14التيار في التحكم منفذ.13

للنظام 2 المروحة.16المركزية المعالجة لوحدة 0 المروحة.15
CPU1 لوحة موصل.18للنظام 1 المروحة.17

الحراري الثابتة األقراص محرك منفذ.20المصغرة الخلوية البطارية.19
بُعد عن التشغيل.22التيار منفذ.21
23.USB 2_INT24.األمامية اللوحة تيار موصل
USB 2_flex.26للنظام 0 المروحة.25

األمامية باللوحة USB3.1 منفذ.28األمامية باللوحة USB3.2 منفذ.27
VROC_key.30واحد ODD 0 أقراص ومحرك SATA 0/1/2/3/4/5 أقراص محرك منفذ.29
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والمكونات التكنولوجيا
.النظام في المتوفرة والمكونات التكنولوجيا الفصل هذا يتناول

:الموضوعات

الذاكرة تكوين•
التقنيات قائمة•
MegaRAID 16i-9460و MegaRAID 9440-8i التحكم وحدة•
•Teradici PCoIP

الذاكرة تكوين
.البرجية Dell Precision 7820 ألنظمة الذاكرة تهيئة عن معلومات القسم هذا يقدم

:Dell Precision 7820 البرجي للطراز وتوزيعها الذاكرة تهيئة قواعد التالي الجدول يوضح

التقنيات قائمة
.البرجي Dell Precision 7820 الطراز مع مزودة تأتي التي التقنيات حول معلومات القسم هذا يوفر

.فقط الداخليين Dell لمستخدمي البرجي Dell Precision7820 طراز األنظمة في المتوفرة األساسية التقنيات التالي الجدول يسرد

4
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 التقنيات قائمة. 2 جدول

المتصفح مسارالتكنولوجياالفئةعدد

Intel C620 فئة الشرائح مجموعةالشرائح مجموعة1
(C621)

Intel Xeon Platinum 81xx معالج●المعالج2
Intel Xeon Gold 61xx معالج●
Intel Xeon Gold 51xx معالج●
Intel Xeon Silver 41xx معالج●
Intel Xeon Bronze 31xx معالج●
Intel Xeon Gold 52xx معالجات●
Intel Xeon Silver 42xx معالجات●
Intel Xeon Bronze معالجات●

32xx
Intel Xeon Platinum معالجات●

82xx
Intel Xeon Gold 62xx معالجات●

DDR4الذاكرة3

Realtek الدقة فائق صوتي ترميز برنامجالصوت4
ALC3234 قناتان( مدمج(

الشبكة واجهة لبطاقة مدمج RJ45 منفذالشبكة5
)NIC(

Radeon Pro WX●9100الرسومات6
●7100
●5100
●4100
●3100
●2100
●3200

NVIDIA●Quadro GP100
●Quadro P6000
●Quadro P5000
●Quadro P4000
●Quadro P2000
●Quadro P1000
●Quadro P600
●Quadro P400
●Quadro 8000
●Quadro 2200
●Quadro P620
●Quadro GV100
●NVS 310
●NVS 315
●Quadro RTX 4000
●Quadro RTX 5000/6000
●GeForce RTX 2080 B

SATAالتخزين7

SAS

Dell UltraSpeed Quad )موزع لوحة
PCIE M.2(

Dell UltraSpeed Duo )موزع لوحة
PCIE M.2(
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)يتبع( التقنيات قائمة. 2 جدول

المتصفح مسارالتكنولوجياالفئةعدد

أو Dell من عميلة برامج أي يتضمن ال لجهاز مزدوجة شاشة دعم: العميل الجهاز●Teradici PCoIP 1-1بُعد عن الحلول9
)Dell-Wyse P25) (الثاني الجيل من TERA( أخرى تجارية عالمة يحمل

)الثاني الجيل من PCIe x1 PCoIP )TERA مزدوجة مضيف بطاقة: المضيف●
أو Dell من عميلة برامج أي يتضمن ال لجهاز رباعية شاشة دعم: العميل الجهاز●

)Dell-Wyse P45) (الثاني الجيل من TERA( أخرى تجارية عالمة يحمل
)الثاني الجيل من PCIe x1 PCoIP )TERA رباعية مضيف بطاقة: المضيف●
المزدوجة Terra بطاقات تكوينات دعم●

المضيف بطاقة تشغيل برنامج تثبيت حول المعلومات من لمزيد :مالحظة
Teradici PCoIP، راجع Teradici PCoIP.

MegaRAID 16i-9460و MegaRAID 9440-8i التحكم وحدة
وحدات مهايئ يُعد. وموثوقة التكلفة قليلة تخزين حلول إلى المبتدئين مستوى على للخوادم عمل ومحطات أساسية أنظمة تنشر التي) SMB( الحجم ومتوسطة صغيرة الشركات تحتاج

خالل من االحتياجات هذه لتلبية الثانية في جيجابت 12 بسرعة SAS/SATA/PCIe (NVMe) أقراص محرك في تحكم وحدة بطاقة بمثابة األوضاع ثالثي MegaRAID التخزين
البارزة األداء ميزات األوضاع ثالثية MegaRAID التخزين وحدات مهايئات تضيف. العمل نطاق خارج التطبيقات من لمجموعة RAID بتقنية البيانات وحماية كفاءته أثبت أداء توفير

بمعالجات) ROC( الشرائح في RAID تقنية إلى استناًدا. SAS/SATA واجهات بيانات وحماية االتصال إمكانية توفير خالل من التخزين طبقة إلى NVMe أقراص لمحركات
SAS3516 أو SAS3508 ذاكرة ووحدة DDR4-2133 SDRAM واإلخراج اإلدخال وعمليات الترددي النطاق عرض أداء مستوى في زيادة هذه التحكم وحدات توفر بت، 72 بمقدار

.النطاق واسعة خارجية تخزين بحاويات تتصل أو داخلية تخزين وحدات تستخدم التي المتطورة للخوادم مثالية وتُعد) IOPS( الثانية في

.فقط Intel من Xeon W فئة المركزية المعالجة وحدات استخدام عند مدعومة 9460و MegaRAID 9440 التحكم وحدتا :مالحظة

تخدم التي الثالثة األوضاع جميع تشغيل ويمكن. واحدة أقراص محرك إضافة فتحة في SATA أو SAS أو NVMe تخزين أجهزة تشغيل إمكانية األوضاع ثالثية SerDes تقنية تتيح
األنواع من أيٍ مع سلس بشكل للتعامل والبروتوكوالت السرعات بين التفاوض التحكم وحدة تتيح. واحدة تحكم وحدة خالل من متزامن بشكل SATAو SASو NVMe أقراص محركات
المستخدمون يستطيع األوضاع، ثالثية تحكم وحدة إلى الترقية خالل ومن. البيانات مركز الموجودة األساسية البنية لتطور فريدة طريقة األوضاع ثالثي الدعم يوفر. التخزين ألجهزة الثالثة
MegaRAID التخزين وحدات مهايئات تدعم. األخرى النظام لتهيئات رئيسية تغييرات حدوث دون NVMe األقراص محرك واستخدام SAS/SATA األقراص محرك نطاق توسيع
.x4و x2و x1 بسرعة NVMe أجهزة إلى استناًدا SRISو REFCLK من كالً األوضاع ثالثية
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:الرئيسية الميزات

لها حدود ال التصميم في بمرونة يسمح مما واحدة، أقراص محرك إضافة فتحة في SATA أو SAS أو NVMe أجهزة تشغيل إمكانية األوضاع ثالثية SerDes تقنية تتيح●
الثانية في جيجابت 3و 6 بسرعة SATA أقراص ومحركات الثانية في جيجابت 3و 6و 12 بسرعة SAS أقراص محركات خالل من بيانات نقل معدالت تدعم●
مسار لكل) الثالث الجيل من PCIe( الثانية في جيجابايت 8.0 مقدارها نقل سعة دعم مع ،x1 أو x2 أو x4 مقدارها عرض مساحة ارتباط كل يدعم. PCIe ارتباطات 8 إلى يصل ما●
الموصل تثبيت سنون لمخطط طبقًا وذلك ،SFF-9402 معيار مع متوافقة●
)SGPIO( العامة األغراض ذات التسلسلية واإلخراج اإلدخال لوحدة طبقًا وذلك ،SFF-8485 معيار مع متوافقة●
كبة SAS األقراص محركات وموصالت الحجم صغير بتصميم تتسم والتي حوامل في الُمركَّبة الخوادم تناسب● الجوانب في الُمرَّ
PCIe 3.1 بطاقة عبر االتصال بإمكانية المزودة العالي الترددي النطاق ذات المهمة التطبيقات تدعم●
التالفة األجزاء إدارة تدعم. التيار انقطاع عند CacheVault بتقنية الفالش لذاكرة احتياطي نسخ●
60و 50و 10و 6و 5و 1و 0 في الممثلة RAID مستويات مع وأدائها المهمة التطبيقات حماية بين توازن●

 MegaRAID 9460-16iو MegaRAID 9440-8i التحكم وحدة ميزات. 3 جدول

9440-8i9460-16i

داخليًا منفذًا 16داخلية منافذ 8المنافذ

4× بسرعة SFF8643 موصالت من SFF86434 موصالت من 2الموصالت

1× بسرعة ثماٍن: SATAالتخزين واجهة دعم

SAS :وأربع ،4× بسرعة واثنتان ،8× بسرعة واحدة
1× بسرعة وثماٍن ،2× بسرعة

NVMe :وأربع ،2× بسرعة وأربع ،4× بسرعة اثنتان
1× بسرعة

SATA :1× بسرعة عشرة ست

SAS :وثماٍن ،4× بسرعة وأربع ،8× بسرعة اثنتان
1× بسرعة عشرة وست ،1× بسرعة

NVMe :وثماٍن ،2× بسرعة وثماٍن ،4× بسرعة أربعة
1× بسرعة

جهاًزا 64 عدد: SAS/SATAتحكم وحدة لكل األجهزة لعدد األقصى الحد

NVMe :أجهزة 4 عدد

SAS/SATA :جهاًزا 240 عدد

NVMe :جهاًزا 24 عدد

بسرعة جيجابايت 4 سعة DDR4 SDRAM ذاكرة وحدةمتاح غيرالمؤقت التخزين ذاكرة
ميجاهرتز 2133

SASSAS3408SAS3516 في تحكم وحدة/  إخراج/إدخال بوحدة مزود معالج

8x بسرعة 8xPCIe 3.1 بسرعة PCIe 3.1المضيف الناقل نوع
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)يتبع( MegaRAID 9460-16iو MegaRAID 9440-8i التحكم وحدة ميزات. 3 جدول

9440-8i9460-16i

CacheVaultمتاح غيرالمؤقت التخزين ذاكرة حماية

CVPM05

2.712×  بوصات 6.127( مم 68.90×  مم 155.65المادية األبعاد
)بوصة

2.712×  بوصات 6.127( مم 68.90×  مم 155.65
)بوصة

:التشغيل أثناءالتشغيل لظروف األقصى الحد

مئوية درجة 55 إلى مئوية درجات 10 من

تكاثف بال% 80 إلى% 20 من

الدقيقة في خطي قدم 300: الهواء تدفق

:التخزين عند

مئوية درجات 105 إلى مئوية درجة 45- من

تكاثف بال% 90 إلى% 5 من

:التشغيل أثناء

مئوية درجة 55 إلى مئوية درجات 10 من

تكاثف بال% 80 إلى% 20 من

الدقيقة في خطي قدم 300: الهواء تدفق

:التخزين

مئوية درجات 105 إلى مئوية درجة 45- من

تكاثف بال% 90 إلى% 5 من

مئوية درجة 40 حرارة درجة في ساعة 3,000,000>مئوية درجة 40 حرارة درجة في ساعة 3,000,000>)محسوب) (MTBF( التعطل حاالت بين الزمني المتوسط

%9+/- فولت 3.3 ؛%8+/- فولت 12+%9+/- فولت 3.3 ؛%8+/- فولت 12+التشغيل أثناء الكهربائي الجهد

المتقدم االستبدال خيار مع سنوات؛ 3المتقدم االستبدال خيار مع سنوات؛ 3األجهزة ضمان

MegaRAID Management SuiteLSI Storage Authority (LSA)

StorCLI )األوامر سطر واجهة(، وCTRL-R )األداة
للواجهة األساسية البنية( HIIو ،)BIOS لتهيئة المساعدة
)UEFI البشرية

LSI Storage Authority (LSA)

StorCLI )األوامر سطر واجهة(، وCTRL-R )األداة
للواجهة األساسية البنية( HIIو ،)BIOS لتهيئة المساعدة
)UEFI البشرية

،FCC 47 CFR معيار( األمريكية المتحدة الوالياتالتنظيمية الشهادات
معيار( كندا ؛)ب الفئة ب، الفرعية الفقرة ،15 الجزء

ICES -003، الفئة B(تايوان ؛ )معيار CNS 13438(؛
؛)VCCI V-3 معيار( اليابان

؛)AS/NZS CISPR 22 معيار( نيوزيلندا/أستراليا
أوروبا ؛)25-2013و 24-2013 رقم RRA كوريا

)EN55022/EN55024(؛

تقييد توجيه ؛EN/IEC/UL 60950 معيار: السالمة
WEEE معيار ؛)RoHS( معينة خطرة مواد استخدام

،FCC 47 CFR معيار( األمريكية المتحدة الواليات
معيار( كندا ؛)ب الفئة ب، الفرعية الفقرة ،15 الجزء

ICES -003، الفئة B(تايوان ؛ )معيار CNS 13438(؛
؛)VCCI V-3 معيار( اليابان

؛)AS/NZS CISPR 22 معيار( نيوزيلندا/أستراليا
أوروبا ؛)25-2013و 24-2013 رقم RRA كوريا

)EN55022/EN55024(؛

تقييد توجيه ؛EN/IEC/UL 60950 معيار: السالمة
WEEE معيار ؛)RoHS( معينة خطرة مواد استخدام

/VMware vSphereو ،Microsoft Windowsالتشغيل نظام دعم
ESXi، وRed Hat Linux، وSuSe Linux،

CentOSو ،Oracle Linuxو ،Ubuntu Linuxو
Linux، وDebian Linux، وFedora، وFreeBSD.
Oracle تشغيل ببرنامج يتعلق فيما Oracle بدعم اتصل

Solaris البرامج دعم أو.

Microsoft Windows، وVMware vSphere/
ESXi، وRed Hat Linux، وSuSe Linux،

CentOSو ،Oracle Linuxو ،Ubuntu Linuxو
Linux، وDebian Linux، وFedora، وFreeBSD.
Oracle تشغيل ببرنامج يتعلق فيما Oracle بدعم اتصل

Solaris البرامج دعم أو.

Teradici PCoIP
.المضيف تشغيل برنامج تثبيت عملية على عامة نظرة القسم هذا يقدم

الرباعية/الثنائية Teradici PCoIP بطاقات مضيف تركيب
.dell.com/support الموقع من بروتوكول يدعم الذي المضيف تشغيل برنامج بتثبيت قم

مضيفة عمل محطة بين نشطة PCoIP بروتوكول عبر توريدها تم التي الجلسات إحدى تكون عندما PCoIP بروتوكول يدعم الذي المضيف تشغيل برنامج ترقية يمكنك ال :مالحظة
.التشغيل برنامج إزالة عند المفاتيح ولوحة الماوس استخدام إمكانية فقدان إلى ذلك سيؤدى إذ. VMware View وعميل مضيف شخصي كمبيوتر أو

:التالية اإلجراءات أحد نفذ النشر، عمليات من النوع هذا في PCoIP بروتوكول عبر مضيف تشغيل برنامج لترقية
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.تخزين وحدة على يشتمل ال عميل من بالمضيف اتصل●
.VNC أو RDP بروتوكول مثل بُعد عن المكتبي الكمبيوتر في للتحكم آخر بروتوكول عبر بالمضيف االتصال مع البرنامج بترقية قم●

:مضيف شخصي كمبيوتر على PCoIP بروتوكول عبر المضيف تشغيل برنامج تثبيت

).الحالية إصداراته PCoIP منتج فوق انقر( Teradici دعم موقع من PCoIP بروتوكول عبر المضيف تشغيل برنامج بتنزيل قم.1
ل.2 .المضيف بطاقة على للحصول الويب على اإلدارية الواجهة الى الدخول سِجّ
".المضيف تشغيل برنامج وظيفة" بتمكين قم ،المضيف تشغيل برنامج وظيفة>  تهيئة قائمة من.3
.المضيف الشخصى الكمبيوتر تشغيل أعد.4
المزدوج النقر خالل من التثبيت عملية بدء يمكنك. المضيف الشخصي الكمبيوتر على المثبت التشغيل نظام مع يتوافق حسبما PCoIP بروتوكول عبر المضيف برامج حزمة بتثبيت قم.5

:المثبت فوق
a.64 بت :PCoipHostSoftware_X64-v4.3.0.msi )األحدث أو(

.التالي فوق انقر الترحيب، شاشة تظهر عندما.6
.التالي فوق انقر ثم الشروط، اقبل.7
.التالي فوق وانقر صحيح، التثبيت موقع أن من تأكد.8
.تثبيت فوق انقر.9

مربع لمنع. التثبيت عملية لمتابعة تثبيت فوق انقر. Windows Security حوار مربع يظهر قد التشغيل، برنامج تثبيت عند ،Windows 7 التشغيل نظام يخص فيما :مالحظة
.Teradici شركة من البرامج في دائًما الوثوق حدد المستقبل، في الظهور من هذا الحوار

فوق انقر. التشغيل نظام تمهيد عند المضيف تشغيل برنامج تثبيت عملية تستمر التشغيل، إعادة عند. الخطوة هذه تجاوز ذلك، بخالف التشغيل؛ نظام تشغيل فأعد ذلك، منك ُطلب إذا.10
.للمتابعة تثبيت

.التثبيت عملية إلتمام إنهاء فوق انقر.11

المضيف وبطاقة Teradici PCoIP لمدخل الطاقة إدارة كابل تهيئة
.النظام لوحة في صحيح بشكل Teradici بطاقة توصيل من فتأكد ،Teradici من اختياريين مضيف وبطاقة PCoIP بمدخل مزودة Dell من Precision طراز العمل محطة كانت إذا

 برقم المميز بُعد عن التشغيل لموصل مثال على لالطالع أدناه الصورة إلى ارجع. النظام لوحة في بُعد عن الصحيحة التشغيل بوصلة Teradici بطاقة من الطاقة إدارة كابل توصيل يجب
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:النظام للوحة التخطيطي الرسم في 22

.السنون ثنائية Clear PSWD أو Clear CMOS تخطي بوصالت موصل غير Teradici بطاقة من الواصل الطاقة إدارة كابل أن من تأكد
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إعادة ذلك بعد عليك يتعين ثم. Teradici بطاقة إلى بُعد عن تشغيل إعادة طلب إرسال عند BIOS تعيين إعادة إلى Clear CMOS التخطي بوصلة الطاقة إدارة كابل توصيل سيؤدي
.BIOS وإعدادات الوقت تعيين

.جديدة مرور كلمة تهيئة وسيلزم BIOS مرور كلمة مسح فسيتم ،Clear PSWD التخطي بوصلة موصالً Teradici بطاقة من الواصل الطاقة إدارة كابل كان إذا
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النظام مواصفات
:الموضوعات

النظام مواصفات•
الذاكرة مواصفات•
الفيديو مواصفات•
الصوت مواصفات•
الشبكة مواصفات•
البطاقات فتحات•
التخزين وحدة مواصفات•
الخارجية الموصالت•
الطاقة مواصفات•
المادية المواصفات•
البيئية المواصفات•
)CPU( المركزية المعالجة وحدة الستخدام AEP DIMM صفيف•

النظام مواصفات
المواصفاتالميزة
Intel Xeon Platinum 81xx معالجات●المعالج نوع

Intel Xeon Gold 51xx معالجات●
Intel Xeon Gold 61xx معالجات●
Intel Xeon Silver 41xx معالجات●
Intel Xeon Gold 52xx معالجات●
Intel Xeon Silver 42xx معالجات●
Intel Xeon Bronze 32xx معالجات●
Intel Xeon Platinum 82xx معالجات●
Intel Xeon Gold 62xx معالجات●

التخزين ذاكرة حجم إجمالي
المؤقت

ميجابايت 38.5 إلى تصل سعة

الذاكرة مواصفات
المواصفاتالميزات

Xeon W فئة المركزية المعالجة بوحدات مدعومة) - ECC( األخطاء تصحيح بنظام تعمل ال DDR4 ذاكرة تدعم RDIMM وحدات●النوع
Xeon X فئة مركزية معالجة بوحدات مدعومة) ECC( األخطاء تصحيح نظام دون DDR4 ذاكرة تدعم RDIMM وحدات●

ميجاهرتز 2666●السرعة
ميجاهرتز 2933●
ميجاهرتز 3200●

.Xenon W Skylake فئة المركزية المعالجة وحدات مع ميجاهرتز 2933 بسرعة RDIMM وحدات تتوفر ال :مالحظة

2666 بسرعة Sky Lake معالجات تدعم التي ميجاهرتز 2933 بسرعة RDIMM بوحدات المتوفرة الكمبيوتر تهيئات ستعمل :مالحظة

.ميجاهرتز

2933 بسرعة Cascade Lake معالجات تدعم التي ميجاهرتز 3200 بسرعة RDIMM وحدات مع المقدمة الكمبيوتر تهيئات ستعمل :مالحظة

.ميجاهرتز

5
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المواصفاتالميزات
DIMM فتحات 6الموصالت

المركزية المعالجة لوحدة إضافية ذاكرة موصالت 6 تتوفر مزدوجة، مركزية معالجة وحدات بتهيئة المزودة الكمبيوتر أجهزة يخص فيما :مالحظة
.برافعة المزودة البطاقة على الثانية

ميجاهرتز 2666 بسرعة DDR4 نوع من فتحة لكل جيجابايت 32 سعة ذاكرة●السعة
ميجاهرتز 2933 بسرعة DDR4 نوع من فتحة لكل جيجابايت 64 سعة ذاكرة●
ميجاهرتز 3200 بسرعة DDR4 نوع من فتحة لكل جيجابايت 64 سعة ذاكرة●

Sky Lake الفئة من المركزية المعالجة لوحدات جيجابايت 256●الذاكرة لسعة األقصى الحد
Cascade Lake الفئة من المركزية المعالجة لوحدات جيجابايت 512●

.النظام هذا في مدعومة) PMem( الدائمة Intel Optane ذاكرة :مالحظة

الفيديو مواصفات
المواصفاتالميزات

Radeon Pro WX 9100●الرسومات بطاقة
●NVIDIA Quadro GP100
●NVIDIA Quadro P6000
●NVIDIA Quadro P5000
●Radeon Pro WX 7100
●Radeon Pro WX 5100
●Radeon Pro WX 4100
●NVIDIA Quadro P4000
●NVIDIA Quadro P2000
●Radeon Pro WX 3100
●Radeon Pro WX 2100
●NVIDIA Quadro P1000
●NVIDIA Quadro P600
●NVIDIA Quadro P400
●NVIDIA Quadro T400
●NVIDIA Quadro T600
●NVIDIA Quadro T1000
●NVIDIA NVS 310
●NVIDIA NVS 315
●NVIDIA Quadro RTX 4000
●NVIDIA Quadro RTX 5000/6000
●NVIDIA GEFORCE RTX 2080 B
●NVIDIA GEFORCE RTX 3080
●NVIDIA GEFORCE RTX 3090

في PCIe وفتحة ،4 والفتحة 2 الفتحة في لالستخدام مؤهلة 3090و NVIDIA GEFORCE RTX 3080 الرسومات بطاقات إن :مالحظة
.النظام لوحة

الصوت مواصفات
المواصفاتالميزات

)قناتان( الوضوح فائق الصوتي الترميز برنامجالنوع

Realtek من المدمجة ALC3234 الصوت بطاقةالتحكم وحدة

الصوت لمكبر الطاقة معدل
الداخلي

وات 2

99النظام مواصفات



المواصفاتالميزات
الالداخلي الميكروفون دعم

الشبكة مواصفات
المواصفاتالميزات
الكبيرة واإلطارات PXEو بُعد عن التنبيه دعم مع intel i219 جيجابت إيثرنت شبكة في التحكم وحدات تدعمالمدمجة

.Intel i210 10/100/1000 جيجابت لشبكة المنفذ أحادية) 1×  األول الجيل( PCIe بطاقة●اختياري
جيجابت 10 بسرعة Intel X550-T2 إيثرنت لشبكة المنافذ ثنائية) 4×  الثالث الجيل( PCIe بطاقة●
.جيجابت 2.5/5 بسرعة Intel AQN-108 إيثرنت لشبكة المنفذ أحادية) 4×  الثالث الجيل( PCIe بطاقة●
.جيجابت 10 بسرعة Intel X710-T2L-t إيثرنت لشبكة المنافذ ثنائية) 8×  الثالث الجيل( PCIe بطاقة●

.مدعوم غير Intel X710-T2L-t الشبكة وبطاقة Intel X550-T2 الشبكة بطاقة على) WoL( المحلية الالسلكية بالشبكة االتصال عند التنبيه :مالحظة

البطاقات فتحات
المواصفاتالميزات

الثالث الجيل PCIeالنوع

16×  بسرعة PCIe فتحات من 2●الفتحات
السلكي االتصال تدعم 16×  بسرعة PCIe فتحة 1●
x4 بسرعة تعمل السلكي االتصال تدعم 16×  بسرعة PCIe فتحة 1●
x1 بسرعة تعمل السلكي االتصال تدعم 16×  بسرعة PCIe فتحة 1●
PCI 32/33 فتحة 1●

التخزين وحدة مواصفات
المواصفاتالميزات

من إليها الوصول يمكن
الخارج

أقراص ومحرك ،BD أقراص محرك: بوصات 5.25 مقاس DVD+/-RW أقراص محرك إضافة فتحة خيارات ؛DVD-ROM أقراص محرك
DVD+/-RW

من إليها الوصول يمكن
الداخل

1 سعة أقراص محركات 4 إلى يصل ما-  M.2 PCIe NVMe نوع من) SSD( صلبة مكونات من مصنوعة بذاكرة المزودة األقراص محركات●
Dell من Precision طراز السرعة فائقة الرباعية األقرص محركات تدعم 16x بسرعة واحدة بطاقة على تيرابايت

ما-  أمامية FlexBay إضافة فتحة عبر M.2 PCIe NVMe نوع من) SSD( صلبة مكونات من مصنوعة بذاكرة المزودة األقراص محركات●
تيرابايت 1 سعة أقراص محركي إلى يصل

بوصة 2.5 مقاس SATA أقراص محركات 6 إلى يصل ما●
بوصات 3.5 مقاس SATA أقراص محركات 5 إلى يصل ما●
)ODD( الُسمك قليل ضوئية أقراص محرك●
اختيارية تحكم وحدة مع SAS أقراص محركات تتوفر●

الخارجية الموصالت
المواصفاتالميزات
ميكروفون/صوت خط دخل 1-  الخلف من●الصوت

صوت خط خرج 1-  الخلف من●
عالمي صوت مقبس 1-  األمام من●

RJ45 شبكة 1-  الخلف منالشبكة
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المواصفاتالميزات
USB●منافذ 4-  األمام من USB 3.1 األول الجيل من

األول الجيل من USB 3.1 منافذ 6-  الخلف من●

تسلسلي منفذ 1-  الخلف منالتسلسلي المنفذ

PS2●مفاتيح لوحة 1-  الخلف من
ماوس 1-  الخلف من●

الطاقة مواصفات
المواصفاتالميزات
وات 950بالوات الكهربائية القدرة

المتردد التيار من فولت 240-  100 للدخل الكهربي الجهدالكهربي الجهد

المادية المواصفات
المواصفاتالميزات
ملم 417.9االرتفاع

ملم 176.5العرض

ملم 518.3●العمق

بوصة 19 مقاس حامل على للتركيب القابلة القضبان مجموعةاختياري

البيئية المواصفات
المواصفاتالحرارة درجة
)فهرنهايت درجة 95 إلى فهرنهايت درجة 41 من( مئوية درجة 35 إلى مئوية درجات 5 منالتشغيل عند

1000 لكل) فهرنهايت 1.8( مئوية درجة 1 بمقدار التشغيل أثناء المحيطة الحرارة درجة معدل يقل قدم، 5000 مقداره ارتفاع من بدًءا*  :مالحظة

.قدم 10,000 حتى قدم

)فهرنهايت درجة 149 إلى 40- من( مئوية درجة 65 إلى 40- منالتخزين عند

الحد( النسبية الرطوبة
)األقصى

المواصفات

)تكاثف بال% (85 إلى% 8 منالتشغيل عند

)تكاثف بال% (95 إلى% 5 منالتخزين عند

المواصفاتلالهتزاز األقصى الحد
هرتز 350 إلى 5 من جاذبية، تسارع وحدة 0.52التشغيل عند

هرتز 500 إلى 5 من جاذبية، تسارع وحدة 2.0التخزين عند

لتحمل األقصى الحد
االصطدام

المواصفات

جاذبية تسارع وحدة 40 بمقدار ثانية مللي 2.5 مدتها جيبية نصف ذبذبةالتشغيل عند

جاذبية تسارع وحدات 105 بمقدار ثانية مللي 2.5 مدتها جيبية نصف ذبذبةالتخزين عند
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)CPU( المركزية المعالجة وحدة الستخدام AEP DIMM صفيف

5 بين ما يستمر%) 75 إلى% 25 من( المركزية المعالجة لوحدة مرتفعًا استخداًما ترى قد جيجابايت، 512 بسعة) SKU( بالمخزون االحتفاظ وحدة تكوين استخدام أثناء :مالحظة

.Windows التشغيل نظام في التمهيد عند دقيقة 40 إلى

 AEP دعم مصفوفة. 4 جدول

2 القناة1 القناة0 القناة3 القناة4 القناة5 القناة2 القناة1 القناة0 القناة3 القناة4 القناة5 القناةالقنوات
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النظام إعداد
:الموضوعات

عامة خيارات•
النظام تهيئة•
الفيديو•
األمان•
اآلمن التمهيد•
األداء•
الطاقة إدارة•
)POST( التشغيل بدء عند الذاتي االختبار سلوك•
اإلدارة سهولة•
االفتراضية المحاكاة دعم•
الصيانة•
النظام سجالت•
المتقدمة التهيئة عمليات•
SupportAssist تقنية باستخدام النظام مشكالت حل•
)BIOS( األساسي واإلخراج اإلدخال نظام تحديث•
MegaRAID تحكم وحدة خيارات•
واإلعداد النظام مرور كلمة•

عامة خيارات
 عام. 5 جدول

الوصفالخيار

.بك الخاص الكمبيوتر جهاز في الموجودة األساسية األجهزة ميزات القسم هذا يذكرالنظام معلومات

:هي الخيارات
النظام معلومات●
الذاكرة تكوين●
المعالج معلومات●
PCI معلومات●
الجهاز معلومات●

.تشغيل نظام على العثور الكمبيوتر به يحاول الذي الترتيب تغيير إمكانية لك يتيحالتمهيد تسلسل

:هي الخيارات

أقراص محرك●
USB التخزين جهاز●
CD/DVD/CD-RW أقراص محرك●
المدمجة الشبكة واجهة بطاقة●
الداخلي الصلب القرص محرك●

التمهيد قائمة خيار

.التمهيد قائمة خيارات تغيير لك يتيح

:التالية الخيارات أحد فوق انقر
قديم●
●UEFI -االفتراضي اإلعداد

القديمة للخيارات) فقط للقراءة( ROM ذاكرة وحدات تمكين لك يتيحالمتقدمة التمهيد خيارات

6
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)يتبع( عام. 5 جدول

الوصفالخيار

:هي الخيارات
االفتراضي اإلعداد- القديمة للخيارات ROM ذاكرة وحدات تمكين●
القديمة الوحدات تمهيد محاولة تمكين●

UEFI Boot Path Securityإلى التمهيد عند المسؤول مرور كلمة بإدخال للمستخدم النظام مطالبة في التحكم لك يتيح
.UEFI تمهيد مسار

:التالية الخيارات أحد فوق انقر
اإلعداد- االفتراضي اإلعداد- الداخلي الثابتة األقراص محرك باستثناء دائًما،●

االفتراضي
دائًما●
●Never )ً )أبدا

Date/Timeعلى النظام ووقت تاريخ في التغييرات تطبيق يسري. والوقت التاريخ ضبط إمكانية لك يتيح
.الفور

النظام تهيئة
 النظام تهيئة. 6 جدول

الوصفالخيار

Integrated NICالشبكة في المدمجة التحكم وحدة تهيئة لك تتيح.

:التالية الخيارات أحد فوق انقر

معطل●
ممكن●
االفتراضي اإلعداد- PXE مع ممكن●

UEFI Network Stackبطاقات من أى استخدام والمسبق األولي التشغيل نظام شبكة لميزات يتيح NIC تم التي
.تمكينها

ممّكنة UEFI الشبكة مجموعة●

.افتراضيًا الخيار هذا تعيين يتم

:على التسلسلي المنفذ ضبط يمكنك. التسلسلي المنفذ إعدادات وتعريف بتحديد يقومتسلسلي منفذ

معطل●
●COM1 -االفتراضي اإلعداد
●COM2
●COM3
●COM4

.اإلعداد تعطيل حالة في حتى الموارد تخصيص التشغيل نظام يستطيع :مالحظة

SATA Operation

.المدمجة SATA الثابتة األقراص محرك في التحكم وحدة تشغيل وضع بتهيئة لك يسمحالبرجي 7820 الطراز

:التالية الخيارات أحد فوق انقر

معطل●
●AHCI
االفتراضي اإلعداد- RAID تشغيل●

.RAID وضع لدعم SATA أقراص محرك تهيئة تتم :مالحظة

Drives

.اللوحة في الموجودة العديدة األقراص محركات تعطيل أو تمكين لك يتيحالبرجي 7820 الطراز
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)يتبع( النظام تهيئة. 6 جدول

الوصفالخيار

:هي الخيارات

●MiniSAS PCIe SSD-0
●SATA-0
●SATA–2
●SATA–4
●ODD–0
●MiniSAS PCIe SSD-1
●SATA–1
●SATA–3
●SATA–5
●ODD–1

.افتراضيًا الخيارات جميع تعين يتم

PCIe Drivesببطاقة المتصلة األمامية المنافذ تمكين لك يتيح PCIe.

●MiniSAS PCIe SSD-0
●MiniSAS PCIe SSD-1
●MiniSAS PCIe SSD-2
●MiniSAS PCIe SSD-3

.افتراضيًا الخيارات جميع تعين يتم

SMART Reportingلمحركات الثابتة األقراص بمحرك األخطاء عن التقارير إعداد في الحقل هذا يتحكم
اختبار مواصفات من جزًءا التقنية هذه تُعد. النظام تشغيل بدء أثناء المدمجة األقراص

SMART )الذاتية المراقبة بشأن التقارير وإعداد التحليل تقنية.(

SMART تقارير تمكين●

.افتراضيًا الخيار هذا ضبط يتم ال

الداخلي USB منفذ تهيئة تعطيل أو تمكين لك يتيحUSB تهيئة

:هي الخيارات

●Enable USB Boot Support )تمهيد دعم تمكين USB(
األمامية USB منافذ تمكين●
الداخلية USB منافذ تمكين●
USB 3.0 تحكم وحدة تمكين●
الخلفية USB منافذ تمكين●

.افتراضيًا الخيارات جميع تعين يتم

Front USB Configurationمنافذ تعطيل/تمكين لك يتيح USB األمامية.

:هي الخيارات

* A النوع من USB3 منفذ●
) *األيمن( C النوع من 2 رقم USB منفذ●
) *األيمن( C النوع من 1 رقم USB منفذ●

.افتراضيًا الخيارات جميع تعين يتم

Rear USB Configurationمنافذ تمكين لك تتيح USB منافذ تعطيل/تمكين لك يتيح.تعطيلها أو USB الخلفية.

:هي الخيارات

* العلوي RearPort3 منفذ●
* العلوي RearPort1 منفذ●
* العلوي RearPort2 منفذ●
* السفلي RearPort3 منفذ●
* السفلي RearPort1 منفذ●
* السفلي RearPort2 منفذ●
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)يتبع( النظام تهيئة. 6 جدول

الوصفالخيار

.افتراضيًا الخيارات جميع تعين يتم

Internal USB Configurationمنافذ تعطيل/تمكين لك يتيح USB الداخلية.

2 رقم الداخلي المنافذ●

.افتراضيًا الخيار هذا تعيين يتم

Dell Type-C Dock Configurationاإلرساء وحدة بفئتي التوصيل لك يتيح WD وTB من Dell.

دائًما Dell من اإلرساء وحدات بتوصيل السماح

.افتراضيًا الخيار هذا تعيين يتم

Thunderbolt Adapter Configurationجهاز دعم إمكانية تعطيل أو تمكين لك يتيح Thunderbolt.

:هي الخيارات
Thunderbolt تقنية دعم تمكين●
Thunderbolt مهايئ تمهيد قبل ما وحدات تمكين●
االفتراضي اإلعداد- Thunderbolt مهايئ تمهيد دعم تمكين●

داخل Thunderbolt مهايئ أمان إعدادات تهيئة على األمان مستوى يعمل :مالحظة
.التشغيل نظام

USB PowerShareميزة سلوك تهيئة لك يتيح PowerShare منفذ عبر USB.

USB PowerShare تمكين●

.افتراضيًا الخيار هذا ضبط يتم ال

.المدمجة التحكم وحدة تعطيل أو بتمكين الخيار هذ لك يسمحالصوت

الصوت تمكين●

.افتراضيًا الخيار هذا تعيين يتم

Memory Map IO above 4GBأجهزة تشفير فك تعطيل أو تمكين لك يتيح PCI مساحة في بت 64 اإلصدار تدعم التي
من PCI تشفير فك يدعم النظام كان إذا فقط( جيجابايت 4 عن تزيد التي بالعنوان الخاصة
).بت 64 اإلصدار

●Memory Map IO above 4GB

.افتراضيًا الخيار هذا ضبط يتم ال

HDD Fansمراوح في التحكم إمكانية لك يتيح HDD.

:هي الخيارات

HDD1 مروحة تمكين●
HDD2 مروحة تمكين●
HDD3 مروحة تمكين●

.افتراضيًا الخيارات جميع تمكين يتم

Miscellaneous devicesاللوحة على الموجودة العديدة األجهزة تعطيل أو تمكين لك تتيح.

:هي الخيارات
االفتراضي اإلعداد- PCI بطاقة فتحة تمكين●
)SD( اآلمنة الرقمية البطاقة تمهيد●
.االفتراضي اإلعداد- )SD( اآلمنة الرقمية البطاقة تمكين●
)SD( اآلمنة الرقمية للبطاقة فقط القراءة وضع●

Intel VMD Technologyتعطيل أو تمكين لك يتيح VMD بطاقة إضافة فتحات في PCIe األمامية.

●PCIE0
●PCIE1
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)يتبع( النظام تهيئة. 6 جدول

الوصفالخيار

●PCIE0_CPU0
●PCIE1_CPU0

.افتراضيًا الخيارات جميع تمكين يتم

PCIE بطاقة لفتحات VMD تعطيل لك يتيح

تشغيل االفتراضي اإلعداد- تلقائي●
معطل●

الفيديو
 الفيديو. 7 جدول

الوصفالخيار

Primary Video Slotاألساسي للتمهيد الفيديو جهاز تهيئة لك يتيح.

:التالية الخيارات من أي فوق انقر

االفتراضي اإلعداد- تلقائي●
1 فتحة●
VGA مع متوافق: 2 فتحة●
2 فتحة●
3 فتحة●
5 فتحة●
6 فتحة●
●SLOT7_CPU1

األمان
 األمان. 8 جدول

الوصفالخيار

Admin Passwordالمسؤول مرور كلمة تعيين لك يتيح )admin (حذفها أو تغييرها أو.

:هي المرور كلمة لتعيين الالزمة اإلدخاالت

:القديمة المرور كلمة إدخال●
:الجديدة المرور كلمة إدخال●
:الجديدة المرور كلمة تأكيد●

.المرور كلمة تعيين فور موافق فوق انقر

كلمة تعيين يجب ولذلك،". معينة غير" بعبارة:" القديمة المرور كلمة إدخال" حقل تمييز يتم األولى، للمرة الدخول تسجيل عند :مالحظة
.حذفها أو المرور كلمة تغيير ذلك بعد يمكنك ثم مرة، ألول الدخول تسجيل عند المرور

System Passwordحذفها أو تغييرها أو النظام مرور كلمة تعيين لك يتيح.

:هي المرور كلمة لتعيين الالزمة اإلدخاالت

:القديمة المرور كلمة إدخال●
:الجديدة المرور كلمة إدخال●
:الجديدة المرور كلمة تأكيد●

.المرور كلمة تعيين فور موافق فوق انقر

كلمة تعيين يجب ولذلك،". معينة غير" بعبارة:" القديمة المرور كلمة إدخال" حقل تمييز يتم األولى، للمرة الدخول تسجيل عند :مالحظة
.حذفها أو المرور كلمة تغيير ذلك بعد يمكنك ثم مرة، ألول الدخول تسجيل عند المرور

Internal HDD-0 Passwordالثابتة األقراص محرك على المرور كلمة حذف أو تغيير أو بتعيين لك يسمح )HDD (للنظام الداخلي.
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)يتبع( األمان. 8 جدول

الوصفالخيار

:هي المرور كلمة لتعيين الالزمة اإلدخاالت

:القديمة المرور كلمة إدخال●
:الجديدة المرور كلمة إدخال●
:الجديدة المرور كلمة تأكيد●

.المرور كلمة تعيين فور موافق فوق انقر

كلمة تعيين يجب ولذلك،". معينة غير" بعبارة:" القديمة المرور كلمة إدخال" حقل تمييز يتم األولى، للمرة الدخول تسجيل عند :مالحظة
.حذفها أو المرور كلمة تغيير ذلك بعد يمكنك ثم مرة، ألول الدخول تسجيل عند المرور

Strong Passwordدوًما قوية مرور كلمة بتعيين الخاص الخيار تدعيم لك يتيح.

قوية مرور كلمة تمكين●

.افتراضيًا الخيار هذا ضبط يتم ال

Password Configuration32=  األقصى والحد ،4=  األدنى الحد. المرور كلمة طول تحديد يمكنك

Password Bypassالثابتة األقراص محرك مرور وكلمة النظام مرور كلمة تجاوز لك يتيح )HDD (،النظام تشغيل إعادة أثناء تعيينها، عند الداخلية.

:الخيارات أحد فوق انقر

االفتراضي اإلعداد- معطل●
التمهيد إعادة تجاوز●

Password Changeالمسؤول مرور كلمة تعيين عند النظام مرور كلمة تغيير لك يتيح.

للمسؤول ليست مرور كلمة في بتغييرات السماح●

.افتراضيًا الخيار هذا تعيين يتم

UEFI Capsule Firmware
Updates

.UEFI كبسولة تحديث حزم عبر للنظام BIOS تحديث لك يتيح

UEFI لكبسولة الثابت البرنامج تحديثات تمكين●

.افتراضيًا الخيار هذا تعيين يتم

TPM 1.2 Securityبه الموثوق األساسي النظام وحدة تعطيل أو تمكين لك يتيح )TPM) التشغيل بدء عند الذاتي االختبار أثناء )POST.(

:هي الخيارات

)االفتراضي اإلعداد(TPM تشغيل●
مسح●
●PPI Bypass التعطيل ألوامر
●PPI Bypass التعطيل ألوامر

:يلي مما واحد اختيار فوق انقر

االفتراضي اإلعداد- ممكن●
معطل●

Computrace (R)برامج تعطيل أو تنشيط لك يتيح Computrace االختيارية.

:هي الخيارات

االفتراضي اإلعداد- التنشيط إلغاء●
تعطيل●
تنشيط●

Chassis Intrusionالهيكل إلى الدخول ميزة في التحكم إمكانية لك يتيح.

:التالية الخيارات أحد فوق انقر
االفتراضي اإلعداد- معطل●
ممكن●
●On-Silent )صامت تشغيل(

CPU XD Supportللمعالج التعطيل تنفيذ وضع تمكين لك يتيح.
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)يتبع( األمان. 8 جدول

الوصفالخيار

CPU XD دعم تمكين●

.افتراضيًا الخيار هذا تعيين يتم

OROM Keyboard Accessذاكرة تهيئة شاشات إلى الدخول المستخدمين بمقدور كان إذا ما تحديد لك يتيح ROM ال أم التمهيد أثناء االختصار مفاتيح عبر االختيارية.
:هي الخيارات

:التالية الخيارات أحد فوق انقر
االفتراضي اإلعداد- ممكن●
واحدة مرة تمكين●
معطل●

Admin Setup Lockoutالمسؤول مرور كلمة تعيين عند اإلعداد إلى الدخول من المستخدمين منع إمكانية لك تتيح.

اإلداري اإلعداد قفل تمكين●

.افتراضيًا الخيار هذا ضبط يتم ال

Master Password Lockoutالرئيسية المرور كلمة دعم تعطيل لك يتيح.

الرئيسية المرور كلمة قفل تمكين●

.افتراضيًا الخيار هذا ضبط يتم ال

.اإلعدادات تغيير يتسنى أن قبل الثابتة األقراص محرك مرور كلمة مسح يلزم :مالحظة

اآلمن التمهيد
 اآلمن التمهيد. 9 جدول

الوصفالخيار

Secure Boot Enableاآلمن التمهيد ميزة" تعطيل أو تمكين لك يتيح."

:التالية الخيارات أحد فوق انقر

االفتراضي اإلعداد- معطل●
ممكن●

Expert Key Managementالخبير لوضع الرئيسية اإلدارة" تعطيل أو تمكين لك يتيح."

المخصص الوضع تمكين●

.افتراضيًا الخيار هذا ضبط يتم ال

:هي المخصص للوضع للخبير الرئيسية اإلدارة خيارات

●PK)االفتراضي اإلعداد(
●KEK
●db
●dbx

األداء
 األداء. 10 جدول

الوصفالخيار

Multi Core Supportأداء يتحسن. المراكز كل أو واحد مركز بتمكين يتمتع المعالج كان إذا ما الحقل هذا يحدد
.إضافية مراكز وجود مع التطبيقات بعض

المعالج مراكز تنشيط●
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)يتبع( األداء. 10 جدول

الوصفالخيار

:08 إلى 01 من رقم أى اختر

.المراكز كل تمكين يجب ،"الموثوق التنفيذ" وضع لتمكين :مالحظة

Intel SpeedStepوضع تعطيل أو تمكين لك يتيح Intel SpeedStep للمعالج.

Intel SpeedStep تمكين●

.افتراضيًا الخيار هذا تعيين يتم

C-States Controlاإلضافية المعالج سكون حاالت تعطيل أو تمكين لك تتيح.

C حاالت●

.افتراضيًا الخيار هذا تعيين يتم

Cache Prefetchالمستويات متعددة الخاليا مسار موجه مستدعي تشغيل لك يتيح )MLC (شغل ومستدعي
).MLC( اامستويات متعددة الخاليا مساحة

:هي الخيارات

لألجهزة المسبق اإلحضار أداة●
المتاخمة المؤقت التخزين لذاكرة المسبق اإلحضار●

.افتراضيًا الخيارات جميع تعين يتم

Intel TurboBoostوضع تمكين لك يتيح Intel TurboBoost تعطيله أو للمعالج.

Intel TurboBoost تمكين●

.افتراضيًا الخيار هذا تعيين يتم

Hyper-Thread Controlتعطيل أو تمكين لك يتيح HyperThreading المعالج في.

معطل●
االفتراضي اإلعداد- ممكن●

Dell Reliable Memory Technology (RMT)العشوائي الوصول ذاكرة في الذاكرة أخطاء وعزل تعريف لك يتيح )RAM (للنظام.

االفتراضي اإلعداد- Dell من RMT تقنية تمكين●
●Clear Dell RMT

System Isochronous Modeعرض حساب على الذاكرة عمليات وصول زمن لتقليل الوضع هذا تعطيل أو تمكين يتيح
. :الترددي النطاق

:الخيارات أحد فوق انقر
)افتراضي( معطل●
ممكن●

RAS Supportالذاكرة أعطال حدوثها في تتسبب التي األخطاء تسجيل أو أخطاء عن اإلبالغ لك يتيح
:هي الخيارات. المركزية المعالجة وحدة وأعطال PCIe بطاقة وأعطال

الذاكرة وحدات في تمكين●
PCIe وحدات في تمكين●
المركزية المعالجة وحدات في تمكين●

.افتراضيًا الخيارات تعيين يتم ال

الطاقة إدارة
 الطاقة إدارة. 11 جدول

الوصفالخيار

AC Recoveryفقدانه بعد المتردد التيار استعادة عند الكمبيوتر استجابة كيفية يحدد.
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)يتبع( الطاقة إدارة. 11 جدول

الوصفالخيار

:على) المتردد التيار استعادة( AC Recovery ضبط يمكنك
)االفتراضي اإلعداد- (التشغيل إيقاف●
الطاقة تشغيل●
األخيرة الشحن حالة●

Auto On Timeتلقائيًا الكمبيوتر تشغيل يتم أن حلوله عند يجب الذي الوقت ضبط إمكانية لك تتيح.

:التالية الخيارات أحد فوق انقر
االفتراضي اإلعداد- معطل●
●Every Day )يوم كل(
●Weekdays )األسبوع أيام(
●Select Days )أيام تحديد(

Deep Sleep Controlتمكين عند التحكم عناصر تحديد إمكانية لك يتيح Deep Sleep.

:الخيارات أحد فوق انقر
االفتراضي اإلعداد- معطل●
فقط S5 في تمكينه يتم●
●Enabled in S4 and S5 )في تمكينه يتم S4 وS5(

USB Wake Supportأجهزة تمكين يتيح USB االستعداد" وضع من النظام لتنبيه."

USB تنبيه دعم تمكين●

.افتراضيًا الخيار هذا تعيين يتم

Wake on LANمحلية شبكة بإشارة التشغيل عند التشغيل إيقاف حالة من بالتشغيل الكمبيوتر لجهاز الخيار هذا يتيح )LAN (حالة من التنبيه يتأثر ال. خاصة
.المتردد التيار لطاقة بمصدر الكمبيوتر توصيل عند فقط الميزة هذه تعمل. التشغيل نظام في تمكينه ويجب اإلعداد، بهذا االستعداد

.السلكية LAN أو LAN من خاصة تنبيه إشارات يتلقى عندما النظام بتشغيل يسمح ال-  تعطيل●
●LAN إشارات بواسطة النظام بتشغيل يسمح-  فقط LAN معينة.
●LAN تمهيد بإمكانية مزودة PXE  -إلى الفور على والتمهيد التشغيل إمكانية للنظام تتيح PXE إلى مرسلة تنبيه حزمة تتلقى عندما

.S5 أو S4 حالتّي من أي في النظام

.افتراضيًا معينة غير الخيارات جميع

Block Sleepحالة( السكون وضع في الدخول منع يتيح S3 (التشغيل نظام بيئة في.

.افتراضيًا معين غير الخيار هذا

)POST( التشغيل بدء عند الذاتي االختبار سلوك
) POST( التشغيل بدء عند الذاتي االختبار سلوك. 12 جدول

الوصفالخيار

Numlock LEDميزة بتمكين مسموًحا كان إذا ما تحدد NumLock افتراضيًا الخيار هذا تعيين يتم. النظام تمهيد عند.

Keyboard Errorsافتراضيًا الخيار هذا تعيين يتم. التمهيد عند عنها اإلبالغ تم قد المفاتيح بلوحة المتعلقة األخطاء كانت إذا ما يحدد.

Extend BIOS POST Timeالتشغيل بدء عند الذاتي االختبار حالة رسائل على واالطالع التمهيد قبل إضافية تأخير مهلة إنشاء لك يتيح )POST.(

:التالية الخيارات أحد فوق انقر
)االفتراضي اإلعداد(الثواني من 0●
●5 seconds )5 ثواٍن(
●10 seconds )10 ثواٍن(

Security Audit Display
Disable

).POST( التشغيل بدء عند الذاتي االختبار أثناء" األمان تدقيق" نتائج عرض تعطيل لك يتيح

األمان تدقيق شاشة عرض تعطيل●
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)يتبع() POST( التشغيل بدء عند الذاتي االختبار سلوك. 12 جدول

الوصفالخيار

.افتراضيًا الخيار هذا ضبط يتم ال

.الشاشة لدقة صورتك مطابقة حالة في الشاشة ملء شعار عرض لك يتيحالشاشة ملء شعار

الشاشة ملء شعار تمكين●

.افتراضيًا الخيار هذا ضبط يتم ال

Warnings and Errorsعند مؤقتًا التوقف مع التحذيرات اكتشاف عند المتابعة أو المستخدم إدخال وانتظار المطالبة أو التوقف في تتمثل مختلفة خيارات تحديد لك يتيح
).POST( التشغيل بدء عند الذاتي االختبار عملية أثناء أخطاء أو تحذيرات اكتشاف عند المتابعة أو أخطاء حدوث

:التالية الخيارات أحد فوق انقر

االفتراضي اإلعداد— وأخطاء تحذيرات حدوث عند المطالبة●
التحذيرات متابعة●
واألخطاء التحذيرات متابعة●

اإلدارة سهولة
 اإلدارة سهولة. 13 جدول

الوصفالخيار

USB Provisionتوفير لك يتيح Intel AMT تخزين جهاز عبر المحلي اإلمداد ملف باستخدام USB.

USB توفير تمكين●

.USB تخزين جهاز من Intel AMT إمداد منع يتم تعطيله، عند :مالحظة

.افتراضيًا الخيار هذا ضبط يتم ال

MEBx Hotkeyالسريع الوصول مفتاح وظيفة تمكين يجب كان إذا ما بتحديد لك يتيح MEBx تمهيد عند
.النظام

.افتراضيًا الخيار هذا تعيين يتم

االفتراضية المحاكاة دعم
 االفتراضية المحاكاة دعم. 14 جدول

الوصفالخيار

Virtualizationاالفتراضي الجهاز شاشة بإمكان كان إذا ما الخيار هذا يحدد )VMM (تقنية تقدمها التي اإلضافية األجهزة إمكانات استخدام Intel
Virtualization ال أم.

Intel من االفتراضية المحاكاة تقنية تمكين●

.افتراضيًا الخيار هذا تعيين يتم

VT for Direct I/Oاالفتراضي الجهاز شاشة تعطيل أو تمكين على يعمل )VMM (تقنية توفرها التي اإلضافية األجهزة إمكانات من االستفادة عن Intel
Virtualization المباشر اإلخراج/لإلدخال.

المباشر اإلخراج/لإلدخال االفتراضية المحاكاة تمكين●

.افتراضيًا الخيار هذا تعيين يتم

Trusted Executionقياسه تم الذي االفتراضي الجهاز شاشة بمقدور كان إذا ما تحديد امكانية لك يتيح )MVMM (التي اإلضافية األجهزة إمكانات استخدام
.Intel Trusted Execution الموثوق التنفيذ برنامج يوفرها

●Trusted Execution

.افتراضيًا الخيار هذا ضبط يتم ال
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الصيانة
 الصيانة. 15 جدول

الوصفالخيار

Service Tagبالكمبيوتر الخاص الخدمة رمز يعرض.

Asset Tagبالفعل أصل عالمة تعيين عدم حالة في للنظام أصل عالمة بإنشاء لك يسمح.

.افتراضيًا الخيار هذا ضبط يتم ال

SERR Messagesرسائل آلية في تتحكم SERR .رسالة آلية تعطيل الرسومات بطاقات بعض تتطلب SERR.

.افتراضيًا الخيار هذا ضبط يتم ال

BIOS Downgradeللنظام الثابتة للبرامج السابقة اإلصدارات تحديث لك يتيح.

سابق إصدار إلى BIOS إرجاع تتيح●

.افتراضيًا الخيار هذا تعيين يتم

Data Wipeالداخلية التخزين أجهزة جميع من بأمان البيانات مسح لك يتيح.

●Wipe on Next Boot

.افتراضيًا الخيار هذا ضبط يتم ال

Bios Recoveryاستعادة BIOS اإلدخال نظام استرداد لك يتيح. افتراضيًا الخيار هذا تعيين يتم- .افتراضيًا معين الخيار هذا- الثابتة األقراص محرك من
.خارجي USB مفتاح أو) HDD( الثابتة األقراص محرك على موجود استرداد ملفات من التالف) BIOS( األساسي واإلخراج

.تلقائيًا BIOS استرداد لك يتيح- BIOS لـ تلقائي استرداد

.الحقل تمكين يجب األقراص محرك من BIOS استرداد :مالحظة

.تمهيد عملية كل عند السالمة من للتحقق فحص إجراء على يعمل- دائًما السالمة من للتحقق فحص إجراء

النظام سجالت
 النظام سجالت. 16 جدول

الوصفالخيار

BIOS eventsالسجل بمسح لك والسماح النظام أحداث سجل لعرض.

السجل مسح●

.افتراضيًا الخيار هذا ضبط يتم ال

المتقدمة التهيئة عمليات
 المتقدمة التهيئة عمليات. 17 جدول

الوصفالخيار

Pcie LinkSpeedبطاقة وصل سرعة اختيار لك يتيح Pcie.

:التالية الخيارات أحد فوق انقر

االفتراضي اإلعداد- تلقائي●
●Gen1
●Gen2
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SupportAssist تقنية باستخدام النظام مشكالت حل
 SupportAssist تقنية باستخدام النظام مشكالت حل. 18 جدول

الوصفالخيار

Auto OS Recovery
Threshold

تقنية باستخدام النظام مشكالت حل في التحكم وحدة" يخص الذي التلقائي التمهيد دفق في التلقائي التشغيل نظام استرداد حد إعداد خيار يتحكم
SupportAssist "من التشغيل نظام استرداد أداة"و Dell"

:التالية الخيارات أحد فوق انقر

تشغيل إيقاف●
●1
االفتراضي اإلعداد- 2●
●3

)BIOS( األساسي واإلخراج اإلدخال نظام تحديث

Windows في) BIOS( األساسي واإلخراج اإلدخال نظام تحديث

.www.dell.com/support إلى باالنتقال قم.1

.بحث فوق انقر ثم لديك، للكمبيوتر الخدمة عالمة أدخل ،الدعم في بحث مربع في. المنتج دعم فوق انقر.2

يدويًا التصفح أو المنتج معّرف استخدام أيًضا يمكنك. تلقائي بشكل بك الخاص الكمبيوتر لتعريف SupportAssist ميزة فاستخدم الصيانة، رمز لديك يكن لم إذا :مالحظة
.بك الخاص الكمبيوتر جهاز طراز إلى للوصول

.التشغيل برامج في البحث بتوسيع قم. والتنزيالت التشغيل برامج فوق انقر.3

.بك الخاص الكمبيوتر جهاز على المثبت التشغيل نظام حدد.4

.)BIOS( األساسي واإلخراج اإلدخال نظام حدد المنسدلة، الفئة قائمة في.5

الكمبيوتر لجهاز) BIOS( األساسي واإلخراج اإلدخال نظام ملف لتنزيل )تنزيل( Download فوق وانقر) BIOS( األساسي واإلخراج اإلدخال نظام من األحدث اإلصدار حدد.6
.بك الخاص

.بداخله) BIOS( األساسي واإلخراج اإلدخال نظام تحديث ملف حفظت الذي المجلد استعرض التنزيل، اكتمال بعد.7

.الشاشة على تظهر التي التعليمات واتبع BIOS تحديث ملف رمز فوق مزدوًجا نقًرا انقر.8

.www.dell.com/support موقع على 000124211 رقم المعرفة قاعدة مقالة راجع المعلومات، من لمزيد

Ubuntuو Linux التشغيل نظام في) BIOS( األساسي واإلخراج اإلدخال نظام تحديث

 موقع على 000131486 المعارف قاعدة مقالة راجع ،Ubuntu أو Linux التشغيل نظام عليه مثبت كمبيوتر جهاز على للنظام) BIOS( األساسي واإلخراج اإلدخال نظام لتحديث
www.dell.com/support.

في USB منفذ عبر أقراص محرك باستخدام) BIOS( األساسي واإلخراج اإلدخال نظام تحديث
Windows

واإلخراج اإلدخال نظام إعداد لبرنامج ملف أحدث لتنزيل Windows في) BIOS( األساسي واإلخراج اإلدخال نظام تحديث في 6 الخطوة إلى 1 الخطوة من اإلجراءات اتبع.1
).BIOS( األساسي

.www.dell.com/support موقع على 000145519 رقم المعرفة قاعدة مقالة راجع المعلومات، من لمزيد. للتمهيد قابل USB أقراص محرك أنشئ.2

.للتمهيد القابل USB أقراص محرك إلى) BIOS( األساسي اإلخراج/اإلدخال نظام إعداد برنامج ملف انسخ.3

).BIOS( األساسي اإلخراج/اإلدخال نظام تحديث إلى يحتاج الذي بالكمبيوتر للتمهيد القابل USB أقراص محرك بتوصيل قم.4

.F12 على واضغط الكمبيوتر جهاز تشغيل أعد.5

.واحدة لمرة التمهيد قائمة من USB أقراص محرك حدد.6

.Enter على اضغط ثم ،)BIOS( األساسي واإلخراج اإلدخال نظام إعداد برنامج ملف اسم اكتب.7
.)BIOS( األساسي اإلخراج/اإلدخال نظام لتحديث المساعدة األداة تظهر

).BIOS( األساسي واإلخراج اإلدخال نظام تحديث إلتمام الشاشة على الظاهرة التعليمات اتبع.8
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F12 باستخدام واحدة لمرة التمهيد قائمة من BIOS تحديث

بنظام USB محرك إلى المنسوخ) BIOS( األساسي واإلخراج اإلدخال نظام لتحديث exe. ملف باستخدام الكمبيوتر بجهاز) BIOS( األساسي واإلخراج اإلدخال نظام بتحديث قم
FAT32 زر باستخدام واحدة لمرة التمهيد قائمة من والتمهيد F12.

)BIOS( األساسي واإلخراج اإلدخال نظام تحديث

واإلخراج اإلدخال نظام تحديث أيًضا يمكنك أو للتمهيد القابل USB محرك باستخدام Windows التشغيل نظام من) BIOS( األساسي واإلخراج اإلدخال نظام تحديث ملف تشغيل يمكنك
.الكمبيوتر على F12 زر باستخدام واحدة لمرة التمهيد قائمة من) BIOS( األساسي

لمعرفة F12 زر باستخدام واحدة لمرة التمهيد قائمة إلى الكمبيوتر جهاز تمهيد طريق عن التأكد ويمكنك اإلمكانية، هذه 2012 عام بعد المصممة Dell من الكمبيوتر أجهزة معظم في تتوفر
مدرًجا، الخيار كان إذا. ال أم بك الخاص الكمبيوتر جهاز لتمهيد كخيار مدرًجا)) BIOS( األساسي واإلخراج اإلدخال نظام فالش ذاكرة تحديث( BIOS FLASH UPDATE كان إذا ما
.هذا) BIOS( األساسي واإلخراج اإلدخال نظام تحديث خيار يدعم) BIOS( األساسي واإلخراج اإلدخال نظام فإن

واحدة لمرة التمهيد قائمة في)) BIOS( األساسي واإلخراج اإلدخال نظام فالش ذاكرة تحديث( BIOS FLASH UPDATE بخيار المزودة الكمبيوتر ألجهزة فقط ويمكن :مالحظة
.الوظيفة هذه استخدام F12 زر باستخدام

واحدة لمرة التمهيد قائمة من التحديث

:يلي ما يلزمك ،F12 زر باستخدام واحدة لمرة التمهيد قائمة من) BIOS( األساسي واإلخراج اإلدخال نظام لتحديث

).للتمهيد قابالً المفتاح يكون أن بالضرورة ليس( FAT32 الملفات نظام إلى منسق USB محرك●
USB محرك جذر إلى ونسخه الويب على Dell دعم موقع من بتنزيله قمت والذي للتنفيذ القابل) BIOS( األساسي واإلخراج اإلدخال نظام ملف●
.بالكمبيوتر موصل متردد تيار طاقة مهايئ●
)BIOS( األساسي واإلخراج اإلدخال نظام لتحديث الكمبيوتر بجهاز خاصة تعمل بطارية●

:F12 زر قائمة من) BIOS( األساسي واإلخراج اإلدخال نظام فالش تحديث عملية لتنفيذ التالية الخطوات بإجراء قم

.تشغيله إيقاف حالة في الكمبيوتر جهاز تمهيد يتم ال قد). BIOS( األساسي واإلخراج اإلدخال نظام تحديث عملية أثناء الكمبيوتر تشغيل بإيقاف تقم ال :تنبيه

.بالكمبيوتر خاص USB منفذ إلى الفالش بنسخ قمت حيث USB محرك أدخل التشغيل، إيقاف حالة من.1

مفاتيح أو الماوس باستخدام)" BIOS( األساسي واإلخراج اإلدخال نظام تحديث" ميِّز ثم ،"واحدة لمرة التمهيد قائمة" إلى للوصول F12 مفتاح على واضغط الكمبيوتر بتشغيل قم.2
.Enter على اضغط ثم األسهم،

).BIOS( األساسي واإلخراج اإلدخال نظام تحديث قائمة عرض يتم

.ملف من تحديث فوق انقر.3

.خارجي USB جهاز تحديد.4

.إرسال فوق انقر ثم الهدف، التحديث ملف فوق مزدوًجا نقًرا وانقر الملف حدد.5

).BIOS( األساسي واإلخراج اإلدخال نظام بتحديث الكمبيوتر يقوم. )BIOS( األساسي واإلخراج اإلدخال نظام تحديث فوق انقر.6

).BIOS( األساسي واإلخراج اإلدخال نظام تحديث عملية إتمام بعد الكمبيوتر جهاز تشغيل إعادة ستتم.7

MegaRAID تحكم وحدة خيارات
).BIOS( األساسي واإلخراج اإلدخال نظام لتهيئة المساعدة األداة إلى للوصول BIOS شاشة خالل من المطالبة، عند> Ctrl> + <R< على اضغط التمهيد، أثناء

 MegaRAID لتهيئة المساعدة األداة. 19 جدول

الوصفالخيار

VD Mgmt )تحكم وحدة إلى الموجودة التهيئة الستيراد الخيار هذا يُستخدم)االفتراضي الجهاز إدارة RAID التهيئة مسح أو
آخر جهاز أو االفتراضي األقراص محرك سمات للشاشة األيمن الجزء يسرد. الموجودة

.األيسر الجزء في محدد

االفتراضية األقراص محركات●
األقراص محركات●
المتاح المقاس●
التشغيل إيقاف دون للتبديل قابلة أقراص محركات●

PD Mgmt )الموصلة الموجودة الفعلية األقراص محركات عن أساسية معلومات الشاشة هذه تعرض)الفعلي األقراص محرك إدارة
والحالة، والنوع والحجم والبائع األقراص محرك معرف ذلك في بما المحددة، التحكم بوحدة
.الفعلية األقراص محركات بإدارة لك وتسمح

:السياقية القائمة إلظهار F2 الزر على اضغط

إنشاء إعادة●
النسخ إعادة●
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)يتبع( MegaRAID لتهيئة المساعدة األداة. 19 جدول

الوصفالخيار

موقع حدد●
اإلنترنت عبر األقراص محرك وضع●
اتصال دون األقراص محرك وضع●
شامالً التشغيل إيقاف دون التبديل جعل●
التشغيل إيقاف دون للتبديل القابل األقراص محرك إزالة●
JBOD إنشاء●
المهيأة غير المكونات تحسين●
لإلزالة إعداد●

Ctrl Mgmt )تمكين مثل التحكم، وحدة بخيارات الخاصة اإلعدادات تغيير الشاشة هذه لك تتيح)التحكم إدارة BIOS
كما. اإلعدادات من وغيرها خطأ حدوث عند BIOS إيقاف وتمكين التحكم بوحدة الخاص
التحكم وحدة إعدادات واستعادة للتمهيد قابل افتراضي أقراص محرك تحديد لك تتيح

.االفتراضية

BIOS لنظام الحالية اإلصدارات مثل التحكم، وحدة خصائص" الخصائص" شاشة تعرضالخصائص
.التمهيد وكتلة للتهيئة المساعدة واألداة الثابت MegaRAID وبرنامج التحكم بوحدة الخاص

.السابقة الشاشة إلى للرجوع> Ctrl> + <P< على واضغط التالية الشاشة إلى لالنتقال> Ctrl> + <N< على اضغط :مالحظة

واإلعداد النظام مرور كلمة
 واإلعداد النظام مرور كلمة. 20 جدول

الوصفالمرور كلمة نوع

.النظام إلى الدخول لتسجيل إدخالها عليك يجب التي المرور كلمةالنظام مرور كلمة

األساسي واإلخراج اإلدخال نظام ضبط إلى للوصول إدخالها عليك يجب التي المرور كلمةالضبط مرور كلمة
)BIOS (بالكمبيوتر والخاصة فيها تغيير وإحداث.

.الكمبيوتر لتأمين الضبط مرور وكلمة النظام مرور كلمة إنشاء يمكنك

.الكمبيوتر على الموجودة للبيانات األمان من رئيسي مستوى المرور كلمة ميزات توفر :تنبيه

.مراقبة غير وتركها تأمينها عدم حالة في الكمبيوتر على المخزنة البيانات إلى الوصول يمكنه شخص أي :تنبيه

.واإلعداد النظام مرور كلمة ميزة تعطيل تم :مالحظة

النظام إلعداد مرور كلمة تعيين
.معينة غير الحالة تكون عندما فقط جديدة مسؤول أو نظام مرور كلمة تخصيص يمكنك

.مباشرة التمهيد إعادة أو التشغيل بعد F2 على اضغط النظام، إعداد إلى للدخول

.Enter على واضغط )األمان( Security حدد ،)النظام إعداد( System Setup أو) للنظام) BIOS( األساسي واإلخراج اإلدخال نظام( System BIOS شاشة في.1
.)األمان( Security شاشة عرض يتم

.الجديدة المرور كلمة أدخل حقل في مرور كلمة بإنشاء وقم المسؤول/النظام مرور كلمة حدد.2

:النظام مرور كلمة لتعيين التالية اإلرشادات استخدم
.حرف 32 إلى يصل ما المرور كلمة تتكون أن يمكن●
.9 إلى 0 من أرقام على المرور كلمة تحتوي أن يمكن●
.كبيرة بحروف بالكتابة يُسمح ال حيث صغيرة، بحروف بالكتابة يُسمح●
(`). ،(]) ،(\) ،([) ،(;) ،(/) ،(.) ،(-) ،(,) ،(+) ،(”) المسافة،: فقط الخاصة الحروف بكتابة فقط يُسمح●

.)موافق( OK على واضغط )الجديدة المرور كلمة تأكيد( Confirm new password حقل في سابقًا أدخلتها التي النظام مرور كلمة اكتب.3

.التغييرات بحفظ تطالبك رسالة وستظهر Esc على اضغط.4

.التغييرات لحفظ Y على اضغط.5
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.التمهيد بإعادة الكمبيوتر يقوم

بالنظام خاصة موجودة مرور كلمة تغيير أو حذف
الموجودة المرور كلمة تغيير أو حذف يمكنك ال. واإلعداد بالنظام الخاصة الموجودة المرور كلمة تغيير أو حذف محاولة قبل) النظام إعداد في( مقفلة غير المرور كلمة حالة أن تأكد

.مقفلة المرور كلمة حالة كانت إذا اإلعداد، أو بالنظام الخاصة

.مباشرة التمهيد إعادة أو التشغيل بعد F2 على اضغط النظام، إعداد إلى للدخول

واضغط )النظام حماية( System Security حدد ،)النظام إعداد( System Setup شاشة أو) للنظام) BIOS( األساسي واإلخراج اإلدخال نظام( System BIOS في.1
.Enter على
.النظام تأمين الشاشة عرض يتم

.مؤّمنة غير المرور كلمة حالة أن تأكد النظام تأمين الشاشة في.2

.Tab أو Enter على واضغط الحالية النظام مرور كلمة حذف أو بتعديل وقم, )النظام مرور كلمة( System Password حدد.3

.Tab أو Enter على واضغط الحالية النظام مرور كلمة حذف أو بتعديل وقم )اإلعداد مرور كلمة( Setup Password حدد.4

عند الحذف بتأكيد فقم واإلعداد، النظام مرور كلمة بحذف قمت إذا. المطالبة عند الجديدة المرور كلمة إدخال أعد اإلعداد، أو/و النظام مرور كلمة تغيير حالة في :مالحظة
.المطالبة

.التغييرات بحفظ تطالبك رسالة وستظهر Esc على اضغط.5

.النظام ضبط من والخروج التغييرات لحفظ Y على اضغط.6
.الكمبيوتر تشغيل إعادة تتم
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البرامج
.التشغيل برامج تثبيت كيفة حول إرشادات جانب إلى المدعومة التشغيل أنظمة بالتفصيل الفصل هذا يوضح

:الموضوعات

التشغيل نظام•
التشغيل برامج تنزيل•
الشرائح مجموعة تشغيل برامج•
الرسومات بطاقة في التحكم وحدة تشغيل برنامج•
المنافذ•
USB منفذ تشغيل برامج•
الشبكة تشغيل برامج•
الصوت تشغيل برامج•
التخزين في التحكم وحدة برامج•
أخرى تشغيل برامج•

التشغيل نظام
:التالية التشغيل أنظمة البرجي Precision 7820 الطراز يدعم

●Windows 11 Pro، بت 64 إصدار
●Windows 11 Pro National Academic، بت 64 إصدار
●Windows 11 Pro بت 64 إصدار العمل، لمحطات
●Windows 10 Pro، بت 64 إصدار
●Windows 10 Pro National Academic، بت 64 إصدار
* بت 64 إصدار ،Windows 10 Enterprise التشغيل نظام●
بت 64 إصدار ،Windows 10 Pro for Workstation التشغيل نظام●
●RHEL 8.4
●Ubuntu 20.04 LTS، بت 64 إصدار
●Neokylin 10

.Xeon W فئة المركزية المعالجة بوحدات المزودة األنظمة على فقط مدعوم" أنه تعني(*):  النجمية العالمة :مالحظة

التشغيل برامج تنزيل
.الكمبيوتر بتشغيل قم.1

.Dell.com/support إلى اذهب.2

.إرسال فوق انقر ثم بالنظام، الخاصة الخدمة عالمة وأدخل ،المنتج دعم فوق انقر.3

.بك الخاص النظام طراز على للعثور يدويًا استعرض أو التلقائي الكشف ميزة فاستخدم الخدمة، رمز لديك يكن لم إذا :مالحظة

.)والتنزيالت التشغيل برامج( Drivers and Downloads على انقر.4

.بك الخاص النظام على المثبت التشغيل نظام حدد.5

ر.6 .تثبيته المراد التشغيل برنامج وحدد ألسفل الصفحة مِرّ

.بك الخاص النظام تشغيل برنامج لتنزيل )ملف تنزيل( Download File فوق انقر.7

.بداخله التشغيل برنامج ملف حفظت الذي المجلد إلى انتقل التنزيل، اكتمال بعد.8

.الشاشة على تظهر التي التعليمات واتبع التشغيل برنامج ملف أيقونة على مزدوًجا نقًرا انقر.9

7
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الشرائح مجموعة تشغيل برامج
.ال أم الكمبيوتر جهاز في بالفعل مثبتة" Intel من الشرائح ومجموعة اإلدارة محرك واجهة" تشغيل برامج كانت إذا مما تحقق

الرسومات بطاقة في التحكم وحدة تشغيل برنامج
.ال أم الكمبيوتر جهاز في بالفعل مثبتًا الرسومات بطاقة في التحكم وحدة تشغيل برنامج كان إذا مما تحقق

المنافذ
.ال أم الكمبيوتر جهاز في بالفعل مثبتة المنافذ تشغيل برامج كانت إذا مما تحقق
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USB منفذ تشغيل برامج
.ال أم الكمبيوتر جهاز في بالفعل مثبتة USB منفذ تشغيل برامج كانت إذا مما تحقق

الشبكة تشغيل برامج
Intel I219-LM Ethernet Driver بالتسمية التشغيل برنامج يظهر

الصوت تشغيل برامج
.ال أم الكمبيوتر جهاز في بالفعل مثبتة الصوت تشغيل برامج كانت إذا مما تحقق

التخزين في التحكم وحدة برامج
.ال أم الكمبيوتر جهاز في بالفعل مثبتة التخزين في التحكم وحدة تشغيل برامج كانت إذا مما تحقق

أخرى تشغيل برامج
".األجهزة مدير" في األخرى المكونات لجميع المختلفة التشغيل برامج تفاصيل القسم هذا يعرض

البرامج120



األمان جهاز تشغيل برامج
.ال أم الكمبيوتر جهاز في بالفعل مثبتة األمان جهاز تشغيل برامج كانت إذا مما تحقق

البرامج جهاز تشغيل برامج
.ال أم الكمبيوتر جهاز في بالفعل مثبتة البرامج جهاز تشغيل برامج كانت إذا مما تحقق

البشرية الواجهة أجهزة تشغيل برامج
.ال أم الكمبيوتر جهاز في بالفعل مثبتة البشرية الواجهة أجهزة تشغيل برامج كانت إذا مما تحقق

الثابتة البرامج
.ال أم الكمبيوتر جهاز في بالفعل مثبتة الثابتة البرامج تشغيل برامج كانت إذا مما تحقق
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وإصالحها األخطاء استشكاف
.الكمبيوتر جهاز على معينة مشاكل لحل بها القيام يمكن التى وإصالحها األخطاء الستكشاف الشائعة الخطوات التالي القسم يصف

:الموضوعات

Dell من ePSA 3.0-  التمهيد قبل للنظام المحسن التقييم تشخيص•
الثابتة األقراص محرك مؤشر رموز•
التمهيد قبل الوامضة التشغيل زر رموز•

Dell من ePSA 3.0-  التمهيد قبل للنظام المحسن التقييم تشخيص
:التاليتين الطريقتين بإحدى ePSA تشحيصات إجراء يمكنك

.واحدة لمرة التمهيد قائمة في التشخيصات أو ePSA خيار وحدد النظام تعيين عند F12 مفتاح على اضغط●
.النظام) PWR( بتشغيل قمو) المفاتيح لوحة على الوظائف مفتاح( Fn على االستمرار مع اضغط●

)التمهيد قبل لما المحسن النظام تقييم( ePSA تشخيصات تشغيل

:أدناه المقترحة األساليب من أي خالل من التشخيصات تمهيد باستدعاء قم

.الكمبيوتر بتشغيل قم.1

.Dell شعار عرض عند F12 المفتاح على اضغط الكمبيوتر، جهاز تمهيد يتم بينما.2

.Enter على اضغط ثم تشخيصات خيار لتحديد ألسفل/ألعلى السهمين مفتاح استخدم التمهيد، قائمة شاشة فى.3

األجهزة جميع على االختبارات بتشغيل التشخيصات تقوم. الكمبيوتر جهاز داخل المكتشفة األجهزة جميع سرد ويتم التمهيد قبل للنظام المحسن التقييم نافذة عرض يتم :مالحظة
.المكتشفة

.الصفحات قوائم إلى لالنتقال األيمن السفلي الركن في الموجود السهم على اضغط.4
.اكتشافها تم التي العناصر واختبار سرد يتم

.التشخيصي االختبار إليقاف )نعم( Yes على وانقر Esc على اضغط محدد، جهاز على تشخيصي اختبار لتشغيل.5

.)االختبارات تشغيل( Run Tests على وانقر األيسر الجزء من الجهاز حدد.6

.الخطأ أكواد عرض يتم مشكالت، أي وجود حالة في.7
.Dell بـ واتصل الخطأ كود الحظ

الثابتة األقراص محرك مؤشر رموز
الخاص LED مؤشر يشير. الثابتة األقراص لمحرك الحالية الحالة حول معلومات المؤشرات توفر. للحالة LED ومؤشر للنشاط LED مؤشر على ثابتة أقراص محرك حامل كل يحتوي
.األقراص محرك تشغيل حالة إلى للحالة LED مؤشر يشير. ال أم حاليًا االستخدام قيد الثابتة األقراص محرك كان إذا ما إلى بالنشاط

8
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الثابتة األقراص محرك مؤشرات

.أدناه الموضحة الحوامل من بكل المزود الخلفي السطح مع فقط النشاط أو للحالة LED مؤشرات ستتوافق :مالحظة

الثابتة األقراص محرك مؤشرات. 1 شكل

الثابتة األقراص محرك لنشاط LED مؤشر.1
الثابتة األقراص محرك لحالة LED مؤشر.2
الثابتة األقراص محرك.3

.التشغيل قيد بالحالة الخاص LED مؤشر يكون فال ،)AHCI( المتقدمة المضيف تحكم وحدة واجهة وضع في الثابتة األقراص محرك كان إذا :مالحظة

.األقراص لمحركات الحالة مؤشرات جميع استخدام يمكن ال. Storage Spaces Direct بواسطة األقراص محرك حالة مؤشر سلوك إدارة تتم :مالحظة

 الثابتة األقراص محرك مؤشر رموز. 21 جدول

حالةالثابتة األقراص محرك حالة مؤشر رمز

.لإلزالة اإلستعداد أو قرص تحديدثانية كل مرتين األخضر باللون يومض
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)يتبع( الثابتة األقراص محرك مؤشر رموز. 21 جدول

حالةالثابتة األقراص محرك حالة مؤشر رمز

.لإلزالة جاهز األقراص محركمطفأ
بعد األقراص محركات كل تهيئة تتم حتى مطفئًا األقراص محرك حالة مؤشر يظل :مالحظة
.الوقت هذا خالل لإلزالة جاهزة األقراص محركات تكون ال. النظام تشغيل

.األقراص بمحرك متوقع عطلينطفئ ثم الكهرماني، ثم األخضر، باللون المؤشر يومض

.األقراص محرك تعطلثانية كل مرات أربع الكهرماني باللون يومض

.األقراص محرك تكوين إعادةببطء األخضر باللون يومض

.متصل األقراص محركثابت أخضر

ثم ثواٍن، ثالث لمدة الكهرماني وباللون ثواٍن، ثالث لمدة األخضر باللون يومض
ثواٍن ست بعد ينطفئ

.التكوين إعادة عملية توقفت

التمهيد قبل الوامضة التشغيل زر رموز
 التشغيل لزر LED مؤشر حالة. 22 جدول

الوصفالتشغيل لزر LED مؤشر حالة

.مطفأ LED مؤشر. متوقف التشغيلمطفأ

االقتراحات لمعرفة أدناه الجدول على اّطلع. التشغيل بدء عند LED لمصباح األولى الحالةوامض كهرماني
.إليها يشير التي المحتملة التعطل وحاالت الكهرماني باللون الوميض لنمط التشخيصية

حالة إلى يشير ال وهذا. S3 أو S1 الحالة في إما الطاقة، مستوى انخفاض حالة في النظاموامض أبيض
.عطل

POWER_GOOD إشارة أن إلى التشغيل بدء عند LED لمصباح الثانية الحالة تشيرثابت كهرماني
.جيد بشكل تعمل بالتيار اإلمداد وحدة أن المرجح ومن نشطة

.وظائفه بكامل يعمل الذي الجهاز في للطاقة الطبيعية الحالة وهي. S0 حالة في النظامثابت أبيض
الحالة هذه في LED مؤشر تشغيل على) BIOS( األساسي واإلخراج اإلدخال نظام سيعمل
.األوامر رموز استدعاء في بدأ أنه إلى لإلشارة

 التشخيص مؤشر جدول. 23 جدول

المقترح الحلالمشكلة وصفاألبيض/الكهرماني باللون وامض نمطوامض أبيض-  كهرماني: التشغيل مصباح

بتوقف متبوًعا الكهرماني باللون ومضة 1-11
األبيض، باللون ومضة 1و قصير، مؤقت
العملية تتكرر ثم طويل، مؤقت وتوقف

لوحة في وإصالحها المشكالت الستكشافالمعيبة النظام لوحة
.الفني بالدعم اتصل النظام،

بتوقف متبوعة الكهرماني باللون ومضة 1-21
باللون الومضات من 2و قصير، مؤقت

تتكرر ثم طويل، مؤقت وتوقف األبيض،
العملية

بالتيار اإلمداد وحدة أو األم اللوحة في تلف
بالتيار اإلمداد كابالت توصيل أو

في المساعدة باستطاعتك كانت إذا●
فاعمد وإصالحها، األخطاء استكشاف

باالستعانة المشكلة نطاق تضييق إلى
وأعد ،PSU لوحدة BIST باختبار
.الكابل تركيب

الفني بالدعم فاتصل األمر، ينجح لم إذا●

بتوقف متبوعة الكهرماني باللون ومضات 1-33
باللون الومضات من 2و قصير، مؤقت

تتكرر ثم طويل، مؤقت وتوقف األبيض،
العملية

في المساعدة باستطاعتك كانت إذا●المعالج أو الذاكرة أو النظام لوحة تلف
فاعمد وإصالحها، األخطاء استكشاف

طريق عن المشكلة نطاق تضييق إلى
بذاكرة وتبديلها الذاكرة تركيب إعادة
.توفرت إذا معروفة جيدة

الفني بالدعم فاتصل األمر، ينجح لم إذا●

بتوقف متبوًعا الكهرماني باللون ومضات 1-44
باللون الومضات من 2و قصير، مؤقت

تتكرر ثم طويل، مؤقت وتوقف األبيض،
العملية

المصغرة الخلوية البطارية استبدل●معيبة المصغرة الخلوية البطارية
لوحة فاستبدل المشكلة، استمرت إذا●

النظام
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)يتبع( التشخيص مؤشر جدول. 23 جدول

المقترح الحلالمشكلة وصفاألبيض/الكهرماني باللون وامض نمطوامض أبيض-  كهرماني: التشغيل مصباح

متبوعتان الكهرماني باللون الومضات من 2-12
باللون ومضة 1و قصير، مؤقت بتوقف

تتكرر ثم طويل، مؤقت وتوقف األبيض،
العملية

أو التقدم قيد CPU جهاز تهيئة نشاط●المعالج في تلف
.CPU في عطل اكتشاف تم

الفني بالدعم اتصل●
في المساعدة باستطاعتك كانت إذا●

فاعمد وإصالحها، األخطاء استكشاف
طريق عن المشكلة نطاق تضييق إلى

المعالجة وحدة تركيب من التأكد
الوحدتان تُعد حيث ،CPU 0 المركزية
CPU0 وCPU1 متطابقًا زوًجا
معالجة بوحدات إبدالها مع ومتماثالً،

.توفرت إذا معروفة جيدة
الفني بالدعم فاتصل األمر، ينجح لم إذا●

متبوعة الكهرماني باللون الومضات من 2-22
الومضات من 2و قصير، مؤقت بتوقف
ثم طويل، مؤقت وتوقف األبيض، باللون
العملية تتكرر

لنظام ROM ذاكرة عطل: األم اللوحة
)BIOS( األساسي واإلخراج اإلدخال

االسترداد وضع في النظام●
نظام من إصدار أحدث بتثبيت قم●

).BIOS( األساسي واإلخراج اإلدخال
بالدعم فاتصل المشكلة، استمرت إذا

الفني

متبوعتان الكهرماني باللون الومضات من 2-32
الومضات من 3و قصير، مؤقت بتوقف
ثم طويل، مؤقت وتوقف األبيض، باللون
العملية تتكرر

في المساعدة العميل باستطاعة كانت إذا●ذاكرة توجد ال
فيمكن وإصالحها، األخطاء استكشاف
إزالة طريق عن المشكلة نطاق تضييق
لتحديد األخرى تلو واحدة ذاكرة وحدة
جيدة بذاكرة وإبدالها المعطلة الذاكرة
.للتأكد توفرت إذا معروفة

الفني بالدعم اتصل●

متبوعتان الكهرماني باللون الومضات من 2-42
الومضات من 4و قصير، مؤقت بتوقف
ثم طويل، مؤقت وتوقف األبيض، باللون
العملية تتكرر

في المساعدة العميل باستطاعة كانت إذا●RAM/الذاكرة في عطل
فيمكن وإصالحها، األخطاء استكشاف
إزالة طريق عن المشكلة نطاق تضييق
لتحديد األخرى تلو واحدة ذاكرة وحدة
جيدة بذاكرة وإبدالها المعطلة الذاكرة
.للتأكد توفرت إذا معروفة

الفني بالدعم اتصل●

متبوعتان الكهرماني باللون الومضات من 2-52
الومضات من 4و قصير، مؤقت بتوقف
ثم طويل، مؤقت وتوقف األبيض، باللون
العملية تتكرر

قيد للذاكرة الفرعي النظام تهيئة نشاط●صالحة غير ذاكرة تثبيت تم
ولكن الذاكرة وحدات اكتشاف تم. التقدم
غير بتهيئة أو متوافقة غير أنها يبدو

.صالحة
في المساعدة العميل باستطاعة كانت إذا●

فيمكن وإصالحها، األخطاء استكشاف
إزالة طريق عن المشكلة نطاق تضييق
الواحدة األم اللوحة في الذاكرة وحدات

.المعطلة الذاكرة لتحديد األخرى تلو
.الفني بالدعم اتصل●

متبوعتان الكهرماني باللون الومضات من 2-62
الومضات من 4و قصير، مؤقت بتوقف
ثم طويل، مؤقت وتوقف األبيض، باللون
العملية تتكرر

.النظام بلوحة فادح عطل اكتشاف تم●الشرائح مجموعة: األم اللوحة
في المساعدة العميل باستطاعة كانت إذا●

فيمكن وإصالحها، األخطاء استكشاف
إزالة طريق عن المشكلة نطاق تضييق
تلو الواحد األم اللوحة في المكون
.المعطل المكون لتحديد اآلخر

المكونات، من أي تعطل اكتشفت إذا●
.المكون فاستبدل

.الفني بالدعم اتصل●

بتوقف متبوعة الكهرماني باللون ومضات 3-13
األبيض، باللون ومضة 1و قصير، مؤقت
العملية تتكرر ثم طويل، مؤقت وتوقف

المصغرة الخلوية البطارية استبدل●RTC في عطل

بتوقف متبوعة الكهرماني باللون ومضات 3-23
باللون الومضات من 2و قصير، مؤقت

تم أو قائم PCI جهاز تكوين نشاط●الفيديو أو PCI جهاز
.PCI جهاز في عطل اكتشاف
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تتكرر ثم طويل، مؤقت وتوقف األبيض،
العملية

في المساعدة باستطاعتك كانت إذا●
فاعمد وإصالحها، األخطاء استكشاف

طريق عن المشكلة نطاق تضييق إلى
وإزالتها PCI بطاقة تركيب إعادة

البطاقة لتحديد األخرى تلو الواحدة
.المعطلة

.الفني بالدعم اتصل●

بتوقف متبوعة الكهرماني باللون ومضات 3-33
باللون الومضات من 3و قصير، مؤقت

تتكرر ثم طويل، مؤقت وتوقف األبيض،
العملية

االسترداد وضع في النظام●BIOS 1 استرجاع
نظام من إصدار أحدث بتثبيت قم●

).BIOS( األساسي واإلخراج اإلدخال
بالدعم فاتصل المشكلة، استمرت إذا

الفني

بتوقف متبوعة الكهرماني باللون ومضات 3-43
باللون الومضات من 4و قصير، مؤقت

تتكرر ثم طويل، مؤقت وتوقف األبيض،
العملية

االسترداد وضع في النظام●BIOS 2 استرجاع
نظام من إصدار أحدث بتثبيت قم●

).BIOS( األساسي واإلخراج اإلدخال
بالدعم فاتصل المشكلة، استمرت إذا

الفني

بتوقف متبوعة الكهرماني باللون ومضات 4-14
األبيض، باللون ومضة 1و قصير، مؤقت
العملية تتكرر ثم طويل، مؤقت وتوقف

أو المركزية المعالجة وحدة تهيئة في عيب
الوحدة في عطل

المركزية المعالجة وحدات من 2●
)CPU (متطابقتين، غير المركبتين

المعالجة وحدات من 2 تركيب فيرجى
النوع نفس من) CPU( المركزية

بتوقف متبوعة الكهرماني باللون ومضات 4-24
باللون الومضات من 2و قصير، مؤقت

تتكرر ثم طويل، مؤقت وتوقف األبيض،
العملية

العام POST اختبار أثناء الفيديو في خطأ
)1110 قديم LED نمط(

في عطل أو PCI جهاز تهيئة في عيب●
عطل أو للفيديو الفرعي النظام تهيئة
عام

بتوقف متبوعة الكهرماني باللون ومضات 4-34
األبيض، باللون ومضات 3و قصير، مؤقت
العملية تتكرر ثم طويل، مؤقت وتوقف

للواقع المحاكية الذاكرة تشغيل يتم لن●تالفة ذاكره
)VR .(الذاكرة وحدة إدخال من تحقق

بتوقف متبوعة الكهرماني باللون ومضات 4-44
األبيض، باللون ومضات 4و قصير، مؤقت
العملية تتكرر ثم طويل، مؤقت وتوقف

وحدة بلوحة الموجودة الطاقة في مشكلة●الرافعة اللوحة في مشكلة
المزودة الثانية المركزية المعالجة
برافعة

بتوقف متبوعة الكهرماني باللون ومضات 4-64
األبيض، باللون ومضات 6و قصير، مؤقت
العملية تتكرر ثم طويل، مؤقت وتوقف

.متدنية RAID تخزين وحدة●RAID تخزين وحدة تدني
في المساعدة باستطاعتك كانت إذا●

وإصالحها، األخطاء استكشاف
عالمة إلى للدخول F12 قائمة فاستخدم
تكوين أعد". الجهاز تكوين" تبويب
أمكن إن RAID تخزين وحدة

.الفني بالدعم اتصل●

بتوقف متبوعة الكهرماني باللون ومضات 4-74
األبيض، باللون ومضات 7و قصير، مؤقت
العملية تتكرر ثم طويل، مؤقت وتوقف

اليسار على إما( للنظام الجانبي الغطاء●مفقود للنظام الجانبي الغطاء
.مفقود) اليمين أو

جميع تركيب أعد ثم التيار، افصل●
وتوصيلها بالهيكل الجانبية األغطية
.بالتيار

.الفني بالدعم اتصل●
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لالستفسار Dell بشركة لالتصال. منطقتك في الخدمات بعض تتوفر ال وقد والمنتج، البلد حسب التوفر يختلف. واإلنترنت الهاتف على القائمة والخدمة الدعم خيارات من العديد Dell توفر
:العمالء خدمة أو الفني الدعم أو بالمبيعات تتعلق مسائل عن

.Dell.com/support إلى اذهب.1

.الدعم فئة حدد.2

.الصفحة أسفل )منطقة/دولة اختيار( المنسدلة القائمة في منطقتك أو دولتك من تحقق.3

.احتياجك حسب المناسب الدعم أو الخدمة ارتباط حدد.4
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