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Corporationىرخأنادلبوةدحتملاتايالولايف.
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.ىرخألا

IBM®وAIX®ةكرشلناتلجسمناتيراجتناتمالعامهInternational Business Machines Corporationوأ/وةدحتملاتايالولايف
.ىرخألانادلبلا

McAfee®وePolicy Orchestrator®وMcAfee ePO™ةكرشلةلجسمةيراجتتامالعوأةيراجتتامالعيهMcAfee، Inc.يف
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Corporationىرخألانادلبلاوةدحتملاتايالولايف.

MopriaحلاصلةيراجتةمالعيهMopria Alliance.

PANTONE®ةكرشلةيراجتلاتامالعلانماهريغوPantone، Inc.ةكرشلكلميهPantone، Inc.

UNIX®لالخنميرصحلكشبةصخرمو،ىرخألالودلاوةدحتملاتايالولايفةيراجتةمالعيهX/ Open Company Limited.

Linux®ةكرشلةلجسمةيراجتةمالعيهLinus Torvalds.

Wi-Fi CERTIFIED Wi-Fi Direct®ةكرشلةيراجتةمالعيهWi-Fi Alliance.

.Hewlett-Packardةكرشلةلجسمةيراجتةمالعيه®PCLنإ PCLيفةدراولافئاظولاو)ةغللا(ةعباطلارماوأنمةعومجملةيمستيه
ةمدختسُملاPCLةغلرماوأىلعفّرعتتةعباطلانأكلذينعي.PCLةغلعمةقفاوتمةعباطلاهذهنوكتنأضرتفملانم.تاعباطلانماهتاجتنم
.رماوألاكلتعمبسانتتيتلافئاظولايكاحتةعباطلانأوتاقيبطتلاجماربفلتخميف

.نيينعملااهباحصألةصاخةيكلمّدعتف،ىرخألاةيراجتلاتامالعلالكامأ
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جتنملانعتانايب
.كدعاستنأنكميتامولعمىلإةظحالملاريشت:ةظحالم

.جتنملاجماربوأةزهجأبررضلاقاحلإهنأشنمءيشىلإريذحتلاريشي:ريذحت
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:يليامهيبنتلاتانايبلةفلتخملاعاونألانمضتت

:ةباصإلضرعتلارطخىلإريشي:ةباصإلالامتحا—هابتنا

.ةيئابرهكةمدصلضرعتلارطخىلإريشي:ةمدصلارطخ—هابتنا

.هسملمتاذإقورحبةباصإلارطخىلإريشي:نخاسحطس—هابتنا

.ةكرحتملاءازجألانيبعباصألاقحسلضرعتلارطخىلإريشي:صرقلارطخ—هابتنا

.ةراودلاعطقلانمرتبلاوألكآتلاتاباصإلضرعتلارطخىلإريشي:رايغلاعطقلقن—هابتنا
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جتنملانعتانايب

يئابرهكلارايتللذخأمبرايتلاكلسليصوتبمق،ةيئابرهكلاةمدصلضُّرعتلاوأقيرحلارطخُبّنجتل:ةباصإلالامتحا—هابتنا
.هيلإلوصولالهسيوجتنملانمبيرقوةحيحصةقيرطباًيضرألَصومومئالملكشبّفنصم

اًكلسوأجتنملااذهبقفرملاةقاطلاكلسالإمدختستال،ةيئابرهكةمدصلضرعتلاوأقيرحلارطخُبّنجتل:ةباصإلالامتحا—هابتنا
.ةعنصملاةكرشلالبِقنماًدمتعمًاليدب

ذخآملاةددعتمتاعسوموأةيئابرهكلاذخآملاددعتمةقاطكرتشموأةلاطإكالسأعمجتنملااذهمدختستال:ةباصإلالامتحا—هابتنا
فاعضإىلإيدؤيدقامم،تاقحلملانمعاونألاهذهلمِحلّدعمةلوهسبزواجتتنأرزيلةعباطلنكمي.UPSةزهجأوأةيئابرهكلا
.قيرحبوشنلامتحاوأتايكلملابررضلاقاحلإوأةعباطلاءادأ

رايتلانمةيامحزاهجمادختسايدؤينأزوجيو.ريغتملارايتلادضةيامحزاهجعمجتنملااذهمدختستال:ةباصإلالامتحا—هابتنا
.قيرحبوشنلامتحاوأتايكلملابررضلاقاحلإوأةعباطلاءادأفاعضإىلإريغتملا

.ةبطرلاعقاوملاوأءاملانمبرقلابهمدختستوأجتنملااذهعضتال،ةيئابرهكةمدصبةباصإلارطخبُّنجتل:ةمدصلارطخ—هابتنا

،ةيلبكوأةيئابرهكتاليصوتيأءارجإبوأجتنملااذهدادعإبمقتال،ةيئابرهكةمدصبةباصإلارطخبُّنجتل:ةمدصلارطخ—هابتنا
.ةيدعرلافصاوعلاءانثأ،فتاهلاوأسكافلاةزيموأةقاطلالبكلثم

كلسضرعتال.هيلعةليقثءايشأعضووأهقحسوأهطبروأهيلوأيئابرهكلارايتلاكلسصقبمقتال:ةباصإلالامتحا—هابتنا
هذهنمرمأيأثودحةلاحيف.طئاوحلاوثاثألالثمداوملانيبيئابرهكلارايتلاكلسرشحتال.طغضلاوألكآتلليئابرهكلارايتلا
تامالعلافاشتكالةمظتنمةروصبيئابرهكلارايتلاكلسصحفا.ةيئابرهكةمدصوأقيرحبوشنرطخكلذنعجتنيدقف،رومألا
.هصحفلبقيئابرهكلارايتلاذخأمنعيئابرهكلارايتلاكلسلصفبمق.تالكشملاكلتلثمبةقلعتملا

ماظنتالاصتالثم(ةيجراخلاتاليصوتلالكتيبثتىلعصرحا،ةيئابرهكةمدصبةباصإلارطخبُّنجتل:ةمدصلارطخ—هابتنا
.ةلصلاتاذةزيمملاةيفاضإلاتانوكملاذفانميفحيحصوحنىلع)Ethernetوفتاهلا

ةركاذتادحوبيكرتبوأمكحتلاةدحوةحولمادختسابموقتتنكاذإ،ةيئابرهكةمدصبةباصإلارطخبُّنجتل:ةمدصلارطخ—هابتنا
تناكاذإ.ةعباتملالبقيئابرهكلارايتلاذخأمنعةقاطلاكلسلصفاو،ةعباطلاليغشتفقوأف،ةعباطلادادعإدعبةيرايتخاةزهجأوأ
.ةعباطلابلصتتتالباكيألصفاواًضيأاهليغشتفقوأف،ةعباطلابةلصتمىرخأةزهجأيأكانه

ذخأمنعرايتلاكلسلصفا،ةعباطلانميجراخلاءزجلافيظنتدنعةيئابرهكةمدصلضرعتلارطخبُّنجتل:ةمدصلارطخ—هابتنا
.ةعباتملالبقةعباطلانعتالبكلاةفاكلصفاوطئاحلا

.نامأباهعفرلرثكأوأنيَصخشدوجومزليدقف،)ًالطر44(مجك20قوفيةعباطلانزوناكاذإ:ةباصإلالامتحا—هابتنا
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:ةعباطلايفررضوأةيصخشةباصإثودحُبّنجتلتاداشرإلاهذهعبتا،ةعباطلالقندنع:ةباصإلالامتحا—هابتنا

.ةقلغمجاردألاوباوبألالكنأنمدكأت•

.يئابرهكلارايتلاذخأمنعرايتلاكلسلصفبمقمث،ةعباطلاليغشتفاقيإبمق•

.ةعباطلانعتالباكلاوكالسألاعيمجلصفا•

لقنلبقاهلصفبمقف،اهبةلصتمةيرايتخاجارخإتادحووأضرألاىلعةتباثةلصفنمةيرايتخاجاردأبةدّوزمةعباطلاتناكاذإ•
.ةعباطلا

تابتعلاقوفرورملاءانثأاًرذحنك.ديدجلاعقوملاىلإصرحباهعفداف،تالجعىلعةتبثمةدعاقىلعةعباطلالامتشالاحيف•
.ةيضرألاقوقشو

جارخإلاتادحوةلازإبمقف،ةيرايتخاجارخإتادحووأةيرايتخاجاردأعماهتئيهتتمتلبتالجعةدعاقةعباطلابنكتملاذإ•
.دحاوتقويفةيرايتخاتادحويأوةعباطلاعفرلواحتال.جاردألانعةعباطلاعفراوةيرايتخالا

.اًمئاداهعفرلةعباطلاىلعةدوجوملاضباقملامدختسا•

.لماكلابةعباطلاةدعاقةحاسممعديحطستاذةعباطلاكيرحتيفةمدختسمةبرعةيأنوكتنأبجي•

.ةيرايتخالاتاقحلملاسيياقممعديٌحطسزاهجلاكيرحتيفةمدختسمةبرعيألنوكينأبجي•

.يدومععضويفةعباطلاىلعظفاح•

.ةديدشلاكيرحتلاتايلمعّبنجت•

.اهناكميفاهعضودنعةعباطلاتحتتسيلكعباصأنأنمدكأت•

.ةعباطلالوحةيفاكصولخةحاسمدوجونمدكأتو•

كرتا،ةنخاسلاتانوكملادحأنمةباصإللضرعتلارطخنمدحلل.اًنخاسةعباطلانميلخادلاءزجلانوكيدق:نخاسحطس—هابتنا
.هتسمالملبقدربيلحطسلا

ثدحتدق.قصلملااذهاهيلعدجوييتلاقطانملايفلمعلادنعهبتنا،عباصألاقحسلضرعتلارطخبُّنجتل:صرقلارطخ—هابتنا
.ةيطغألاوجاردألاوباوبألاوسورتلالثمةكرحتملاءازجألالوحعباصألاقحستاباصإ

.ةراودلاعطقلانمرتبلاوألكآتلاتاباصإلضرعتلارطخىلإريشي:رايغلاعطقلقن—هابتنا

تاءارجإذيفنتوأطبضتايلمعءارجإوأمكحترصانعمادختسايدؤيدق.رزيلعاعشجتنملااذهمدختسي:ةباصإلالامتحا—هابتنا
.راضعاعشإلضرعتلاىلإ"مدختسملاليلد"يفةددحملاكلتريغ

مويثيللاةيراطبلادبتسادنعراجفناثدحيدقف.اهلادبتسامتيلةممصمتسيلجتنملااذهبمويثيللاةيراطبنإ:ةباصإلالامتحا—هابتنا
ةكرشلاتاداشرإلاًقفوةلمعتسملامويثيللاتايراطبنمصلخت.اهقرحوأاهكيكفتوأمويثيللاةيراطبنحشةداعإبمقتال.أطخوحنىلع
.ةيلحملاحئاوللاوةجتنملا

تازيمنوكتالدق.ةعنصُملاةهجللةددحمتانوكممادختسادنعةمراصلاةيملاعلاةمالسلاريياعمقيقحتلهدامتعاوهرابتخاوجتنملااذهميمصتمتي
.ىرخألاةليدبلاءازجألامادختساةيلوئسمةعنصُملاةهجلالمحتتال.اًمئادًةحضاوءازجألاضعبلةمالسلا

.ةنايصبودنمل،مدختسملاعجارميفةحضوملاكلتفالخ،حالصإلاوأةنايصلاتايلمعكرتا
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مهفبجي.طئاسولانمتاثاعبنارودصىلإةرارحلاةجرديدؤتدقو،ةعابطلاطئاسوةرارحةجردعفرىلإيدؤتةعابطةيلمعجتنملااذهمدختسي
.ةراضلاتاثاعبنالالامتحايدافتلةعابطلاطئاسوديدحتتاداشرإلوانتييذلاوليغشتلاتاداشرإيفدوجوملامسقلا

نوزوألازيكرتنمدحللممصمةيفصتلماعباًدّوزمنوكينأزوجيو،يداعلاليغشتلاءانثأنوزوألانمةريغصتايمكجتنملااذهجتنينأزوجي
يفجتنملااذهعض،طرفملاليغشتلاءانثأةعفترملانوزوألازيكرتتايوتسمُبّنجتل.اهبىصوملاضرعتلادودحنمريثكبلقأتايوتسمبنوكيل
مللاحيف.جتنملاةنايصتاداشرإنمضكلذبمايقللتاداشرإتدرواذإتازاغلاونوزوألاةيفصتلماوعلدبتساوةديجةيوهتاهيفدجويةقطنم
.جتنملايفةيفصتلماوعيألادبتسالةرورضنمكانهسيلهنأينعياذهف،جتنملاةنايصتاداشرإيفةيفصتلماوعيأركذمتي

.تاداشرإلاهذهبظافتحالاىجرُي
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ةنايصلاةمالس
.ليمعلاقئاثويفةدراوريغجتنملااذهلةنايصيأءارجإبمقتال

دنعلاعتشاللةلباقوأراجفناللةلباقلوسوريألاتافظنمنوكتنأنكمي.لوسوريألاتافظنممدختستال:ةباصإلالامتحا—هابتنا
.ةيكيناكيمورهكلاتادعملايفاهمادختسا

.طقفتاهيجوتللاًقفوفيظنتلاداوموتامزلتسملامدختسا

.ةيطغألاهذهفلخءالمعلاةمدخرصانعدجوتال.يغارببةتّبثملاتايقاولاوأةيطغألاةلازإبمقتال

ءطببحسما.ربحلاقوحسموأبكسنملافاجلاربحلاحسملةللبمشامقةعطقوأةَّشقممدختسا،ربحلاقوحسمباكسناوأفاجربحدوجوةلاحيف
رابغللةدحولاميمصتبجيف،ةيئابرهكةسنكممادختسايرورضلانمناكاذإ.ةيئابرهكةسنكممادختساّبنجت.فيظنتلاءانثأرابغلارثانتليلقتل
.لصومريغموطرخوراجفنالدعمكرحماهب،قارتحالللباقلا

ّبنجتوةقطنملاهذهنمرشحنملاقرولاةلازإدنعرذحلاخوت.ةنخاسرهصملاةقطنميفةيندعملاحوطسلا:نخاسحطس—هابتنا
.ةيندعمحطسأيأسمل
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ةيكالهتسالاداوملاتامولعم

ةسمالمببستنأنكمي.نيعلاوأدلجلاةسمالمّبنجتف،رهصملاوأربحلالثمشيطارخلاعملماعتلادنع:ةباصإلالامتحا—هابتنا
.نيعلاوأدلجلاةسمالمرطخنمديزُينأنكمياذه.ةشوطرخلاكفلواحتال.اًباهتلاواًجيهتنيعلا

.ةيواحلاوأةوبعلاىلعةدراولاتاميلعتللاًقفوةيكالهتسالاداوملاةفاكنيزختبمق

.لافطألالوانتمنعاًديعبةيكالهتسالاداوملاعيمجبظفتحا

.فوشكمبهليففاجلاربحلا/ربحلاتايواحوأةعابطلاشيطارخوأفاجلاربحلاقوحسم/ربحلاءاقلإباًقلطممقتال

.https://www.xerox.com/recycling:ىلإلقتنا،®Xeroxتامزلتسمريودتةداعإجماربلوحتامولعمىلعلوصحلل
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ةعباطلانيوكت

مكحتلاةحول.1

يبرهكلارايتلارز.2

ةيوديلاةيذغتلاةدحو.3

ةقرو250ةعسبجرد.4

يسايقلاجارخإلاجرد.5
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مكحتلاةحولمادختسا

ةفيظولامكحتلاةحولءزجمقرلا

.ةعابطلاتامزلتسمةلاحوةعباطلالئاسرضرعبمق•ضرعلاةشاش1
.اهليغشتوةعباطلادادعإبمق•

.ةعباطلاةلاحصحفبمقرشؤملاحابصم2

.ةيسيئرلاةشاشلاىلإلاقتنالابمق"ةيسيئرلاةحفصلا"رز3

.مئاوقلاتارايخوتاشاشلانيبلقنتلاوأمئاوقلالالخريرمتلابمق•نميألامهسلارز4
.امدادعإلةيمقرلاةميقلاةدايزبمق•

.ةقباسلاةشاشلاىلإعوجرلابمقعوجرلارز5

.ةيلاحلاةمهملافاقيإبمق"ءاغلإ"وأ"فاقيإ"رزلا6

.ةعباطلامئاوقىلإلوصولابمقةمئاقلارز7

.ةمئاقلانمرايخديدحتبمق•ديدحترزلا8
.امدادعإيفتارييغتلاظفحبمق•

.مئاوقلاتارايخوتاشاشلانيبلقنتلاوأمئاوقلالالخريرمتلابمق•رسيألامهسلارز9
.امدادعإلةيمقرلاةميقلاضفخبمق•
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رشؤملاءوضةلاحمهف

ةعباطلاةلاحرشؤملاحابصم

."نوكسلا"عضويفوأليغشتلانعةفقوتمةعباطلافاقيإ

.ةزهاجوأليغشتلاديقةعباطلاقرزأ

.تانايبلاةجلاعمبةعباطلاموقتضماوقرزأ

.مدختسملالخدتةعباطلابلطتتضماورمحأ

ةعباطلاةلاحةقاطلارزءوض

.تانايبلاةجلاعمبموقتوأةزهاجوأليغشتلانعةفقوتمةعباطلافاقيإ

."نوكسلا"عضويفةعباطلاضيبألا
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قرولاعونديدحت

قرولاتاداشرإ

.لكاشملانمةعابطلاولخنامضىلعةدعاسملاوراشحنالاتالاحيدافتلبسانملاقرولامدختسا

.فلاتريغديدجقروًامئادمدختسا•

.قرولاةوبعىلعتامولعملاهذهىلإراشيامًةداع.هبىصوملاةعابطلابناجىلعفرعت،قرولاليمحتلبق•

.ديلابهبذشوأهصقمتقرومدختستال•

.قرولاراشحناىلإطلخلااذهيدؤيثيحهسفنجردلايفهنازوأوأهعاونأوأقرولاماجحأنيبطلختال•

.ينورتكلإلايفارغوتوفلاريوصتلاةعابطلًاصيصخهميمصتمتيملاميلطملاقرولامدختستال•

قرولاتامس

.اهيلعةعابطلالبقلماوعلاهذهةاعارمبجت.ةيقوثوملاوةعابطلاةدوجىلعةيلاتلاقرولاتامسرثؤت

نزولا

2رتم/مج60نعهنزولقييذلاقرولانوكيالدق.ببحتلاليوط)ًالطر28و16(2م/مج105و60نيبهنزوحوارتيقروةيذغتجردللنكمي
.تاراشحنالاببسيدقو،حيحصلكشبهتيذغتمتتلةيفاكةروصباًبلص)ًالطر16(

دعجتلا

دعبدعجتلاثدحيدق.قرولاةيذغتبةصاختالكشمثودحيفببستينأنكميدئازلادعجتلا.فاوحلادنعينحنتنأىلإةقرولاليموهدعجتلا
ةرارحلافورظيففوفلمريغنوكيثيحبقرولانيزختمهسينأنكمي.ةيلاعةرارحتاجردلًاضرعمنوكيثيح،ةعباطلاربعقرولارورم
.قرولاةيذغتيفلكاشمىلإيدؤياممةعابطلالبققرولادعجتيففافجلاوأةدوربلاوأةبوطرلاوأ

ةموعنلا

ناكاذإ.ةمئالمةقيرطبجمدلانمربحلاقوحسمنكمتيالدقف،ةياغللًانشخقرولاناكاذإ.رشابملكشبةعابطلاةدوجىلعقرولاةموعنرثؤت
.دلفيشةطقن50يذقرولامادختسابيصون.ةعابطلاةدوجوقرولاةيذغتيفتالكشمثودحىلإيدؤيدقف،ةموعنلاديدشقرولا

ةبوطرلاىوتحم

نأىلإيلصألاهفالغيفقرولاكرتا.حيحصلكشبقرولاةيذغتىلعةعباطلاةردقوةعابطلاةدوجنملكىلعقرولايفةبوطرلارادقمرثؤي
.هئادأىلعبلسلابةبوطرلاتارييغتلقرولاضرعترثؤيدقف.همدختست

تناكاذإمايأةدعلتقولاةلاطإبمق.ةعابطلالبقةعاس48و24نيبحوارتتةدملةعباطلالثماهسفنةئيبلايفيلصألاهفالغيفقرولانيزختبمق
.لوطأفييكتةرتفًاضيأكيمسلاقرولابلطتيدق.ةعباطلاةئيبنعًامامتةفلتخملقنلاوأنيزختلاةئيب

ببحتلاهاجتا

هاجتاباًيضرعوأ،قرولالوطهاجتابنوكيهنأىنعمب،ًايلوطببحتلانوكي.ةدحاولاةقرولايفقرولافايلأةاذاحمىلإببحتلاريشي
.قرولاضرع
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.ببحتلاليوطقرولامادختسابىصوي،)ًالطر28و16(2م/مج105و60نيبهنزوحوارتييذلاقرولاىلإةبسنلاب

فايلألاىوتحم

،تابثلانمةيلاعةجردقروللىوتحملااذهرفوي.%100ةبسنباًيئايميكجلاعملابشخلابلنمةدوجىلعألافاجلاريوصتلاقروةعانصمتي
ةجلاعمةيلمعىلعبلسلابرثؤينأنكمي،نطقلالثم،فايلأىلعيوتحييذلاقرولا.لضفأةعابطةدوجققحيوقرولاةيذغتلكاشمنمللقيامم
.قرولا

لوبقملاريغقرولا

:ةعباطلاعمةيلاتلاقرولاعاونأمادختسابىصويال

الخسنقرووأنوبركلاىلعيوتحياليذلاقرولابًاضيأفرعيو،نوبركلاقرونودخسنلمعيفمدختسملاوًايئايميكجلاعملاقرولا•
)NCR(نوبركبلطتيالقرووأ،)CCP(نوبركلاىلعيوتحي

ةعباطلاثولتدقةيئايميكداومىلعيوتحتيتلاوًاقبسمةعوبطملاقاروألا•

ةعباطلابرهصلازاهجلخادةرارحلاةجردبرثأتتنأنكمييتلاوًاقبسمةعوبطملاقاروألا•

فرعتلاجذامنلثم,)ةصوب0.9±(مم2.3±نمربكأ)ةقرولاىلعقيقدلاةعابطلاناكم(ليجستبلطتتيتلاوًاقبسمةعوبطملاقاروألا•
)OCR(فرحألاىلعيئوضلا

جذامنلاهذهىلعحاجنبةعابطلليقيبطتجمانرببليجستلاطبضنكمي،تالاحلاضعبيف

يرارحلاقرولاويعانصلاقرولاو)حسملللباقطبرقرو(يلطملاقرولا•

دعجملاقرولاوأةنشخداومبةدوزمةيجيسنةدامنمعونصملاوأةنشخلاحطسألاوذقرولاوأةنشخلافاوحلاوذقرولا•

)يبوروألا(EN12281:2002عمقفاوتياليذلاهعينصتداعملاقرولا•

)ًالطر16(2م/غ60نعهنزولقييذلاقرولا•

ءازجألاةددعتمتادنتسملاوأجذامنلا•

ةيسأرلايذقرولاوًاقبسمةعوبطملاجذامنلاديدحت

.ببحتلاليوطقرولامدختسا•

.رفحلابةعابطلاةيلمعوأةحازإلاب)ةيرجحلا(ةيفارغوثيللاةعابطلامادختسابعوبطملاةيسأرلايذقرولاوجذامنلاطقفمدختسا•

.ةليقثةدامنمةعونصملاوأةنشخلاحطسألاتاذقرولاعاونأمادختسابنجت•

رابحأامأ؛تابلطتملاهذهب،ماعهجوب،تويزلاىلعةمئاقلاوأةدسكألابةدعُملارابحألايفت.ربحلاقوحسميفجنيتارلابرثأتتالرابحأمدختسا•
.تابلطتملاهذهبيفتالدقفراجشألاةراصع

اذإامءارجإلااذهددحي.هنمةريبكتايمكءارشلبقهمادختسايفبغرتيذلاةيسأرلايذقرولاوًاقبسمةعوبطملاجذامنلاىلعتانيععبطا•
.ةعابطلاةدوجىلعرثؤيةيسأرلايذقرولاوأاًقبسمعوبطملاجذومنلايفدوجوملاربحلاناك

.قرولادِّرومبلصتا،كشلاكدوارىتم•

طئاسولاوقرولاليلدعجار،تامولعملانمديزمل.ةعباطلايفبسانملاهاجتالابقرولاليمحتبمق،ةيسأرلايذقرولاىلعةعابطلادنع•
.ةصاخلا
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قرولانيزخت

:ةيواستملاريغةعابطلاةدوجوقرولاراشحناتالاحبنجتيفةدعاسمللكلتقرولانيزختتاهيجوتمدختسا

.ةعابطلالبقةعاس48و24نيبحوارتتةدملةعباطلالثماهسفنةئيبلايفيلصألاهفالغيفقرولانيزختبمق•

.لوطأفييكتةرتفًاضيأكيمسلاقرولابلطتيدق.ةعباطلاةئيبنعًامامتةفلتخملقنلاوأنيزختلاةئيبتناكاذإمايأةدعلتقولاةلاطإبمق•

.ةئملاب40غلبتةيبسنةبوطرو)تياهنرهفةجرد70(ةيوئمةجرد21غلبتةرارحةجرديفقرولانيزختبمق،جئاتنلالضفأىلعلوصحلل•

نصُملاتاكرشلامظعميصوت•
ِ
ةجرد75ىلإ65نيب(ةيوئمةجرد24و18نيبامحوارتيةرارحةجردقاطنيفةعابطلابتاقصلمللةّع

.ةئملاب60و40نيبامحوارتتةيبسنةبوطرعم)تياهنرهف

.ةيضرألاىلعاهعضونمًالدب،فروأةلاقنةصنمىلع،ةينوتركبلعيفقرولانيزختبمق•

.ٍوتسمحطسىلعةيدرفلاتاوبعلانّزخ•

.ةيدرفلاقرولاتاوبعقوفءيشيأنّزُختال•

ظافحلايففالغلاوةينوتركلاةوبعلادعاستثيح.ةعباطلايفهليمحتلاًزهاجنوكتامدنعطقففالغلاوأةينوتركلاةوبعلانمقرولاجرخأ•
.اًيوتسمو،اًفاجو،اًفيظنقرولاىلع

ةموعدملاقرولاماجحأ

.ةضفخنمةعرسباًمئاد)ةصوب8.3(مم210نملقأضرعبقرولاىلعةعابطلامتت•

.)ةصوب4.1(مم105نملقأضرعبقروىلعةعابطدنعةيوديلاةيذغتلاةدحومدختسا•

.)ةصوب11×8.3(مم279.4×210وهنيَبناجلاىلعةعابطللموعدملاةقروللىندألاسايقملا•

ةجودزملاةعابطلاةدحويفقرولامجحدادعإنييعتنمدكأت،folioوأOficioوأlegalوأletterمجحبقروىلعنيبناجلاىلعةعابطلل•
.Letterىلع

نيهجولاىلعةعابطةيوديلاةيذغتلاةدحوةقرو250ةعسبجردقرولامجح

A4

×8.3(مم297×210
)ةصوب11.7

A5)ةريصقلاةفاحلانمةيذغت(

8.3×5.8(مم210×148
)ةصوب

X

A5)ةليوطلاةفاحلانمةيذغت(

5.8×8.3(مم148×210
)ةصوب

X

A6

5.8×4.1(مم148×105
)ةصوب

X

JIS B5

×7.2(مم257×182

X

®Xeroxةعباط21 B230مدختسملاليلد

ةعباطلاىلعفُّرعتلا



نيهجولاىلعةعابطةيوديلاةيذغتلاةدحوةقرو250ةعسبجردقرولامجح

)ةصوب10.1

Oficio (Mexico(

×8.5(مم340.4×215.9
)ةصوب13.4

Hagaki

×3.94(مم148×100
)ةصوب5.83

XX

Statement

×5.5(مم215.9×139.7
)ةصوب8.5

X

Executive

7.25(مم266.7×184.2
)ةصوب10.5×

X

Letter

×8.5(مم279.4×215.9
)ةصوب11

Legal

×8.5(مم355.6×215.9
)ةصوب14

Folio

×8.5(مم330.3×215.9
)ةصوب13

Universal

×3.9(مم148×98نم
356×216ىلإ)ةصوب5.8
)ةصوب14×8.5(مم

XX

Universal

×4.1(مم148×105نم
356×216ىلإ)ةصوب5.8
)ةصوب14×8.5(مم

X

7¾Envelope
)Monarch(

3.875(مم190.5×98.4
)ةصوب7.5×

XX
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نيهجولاىلعةعابطةيوديلاةيذغتلاةدحوةقرو250ةعسبجردقرولامجح

9Envelope

3.875(مم225.4×98.4
)ةصوب8.9×

XX

10Envelope

4.12(مم241.3×104.8
)ةصوب9.5×

XX

DL Envelope

×4.33(مم220×110
)ةصوب8.66

XX

C5 Envelope

×6.38(مم229×162
)ةصوب9.01

XX

B5 Envelope

×6.93(مم250×176
)ةصوب9.84

XX

Envelope)رخآ)فرظ

×3.87(مم162×98.4نم
×176ىلإ)ةصوب6.38
9.84×6.93(مم250

)ةصوب

XX

ةموعدملاقرولاعاونأ

.ةضفخنمةعرسباًمئادتاقاطبلاو،فرظألاو،تاقصلملاةعابطمتت:ةظحالم

نيهجولاىلعةعابطةيوديلاةيذغتلاةدحوةقرو250ةعسبجردقرولاعون

يداعلاقرولا

XXتاقاطبلا

XXتاقصلملا

رخافقرو
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نيهجولاىلعةعابطةيوديلاةيذغتلاةدحوةقرو250ةعسبجردقرولاعون

XXفرظ

ةيسأروذقرو

اًقبسمعوبطم

نولمقرو

فيفخ

ليقث

هريودتداعم

ةموعدملاقرولانازوأ

نيهجولاىلعةعابطةيوديلاةيذغتلاةدحوةقرو250ةعسبجرد

–16نزوبتادنسقرو(²م/مج105–60
)ًالطر28

–16نزوبتادنسقرو(²م/مج200–60
)ًالطر54

–16نزوبتادنسقرو(²م/مج105–60
)ًالطر28
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ةعباطللعقومديدحت
.زاهجلاتارايخبيكرتلوباوبألاوةيطغألاوجاردألاحتفلةيفاكًةحاسمكرتا•

.يئابرهكلارايتلاذخأمنمبرقلابةعباطلاعض•

رايتللذخأمبرايتلاكلسليصوتبمق،ةيئابرهكةمدصلضُّرعتلاوأقيرحلارطخبُّنجتل:ةباصإلالامتحا—هابتنا
.هيلإلوصولالهسيوجتنملانمبيرقوةحيحصةقيرطباًيضرألَصومومئالملكشبّفنصميئابرهكلا

وأءاملانمبرقلابهمدختستوأجتنملااذهعضتال،ةيئابرهكةمدصبةباصإلارطخُبّنجتل:ةمدصلارطخ—هابتنا
.ةبطرلاعقاوملا

ASHRAEرايعملةعجارمثدحأعمقفاوتيةفرغلايفءاوهلارايتنأنمدكأت• .CENةينفلاةنجلل156رايعملاوأ62

.ًاتباثوًايوقًاطسبنمًاحطسرفوت•

:ةعباطلاىلعظفاح•

رابغلانمٍلاخوفاجفيظنعضوميف–

ةفرحنملاسيبابدلاوقرولاكباشمنعاًديعب–

ةيوهتلاةزهجأوأةئفدتلاةزهجأوأءاوهلاتافيكملرشابملارايتلانعًاديعب–

اًدجةيلاعلاةبوطرلاوةرشابملاسمشلاةعشأنعاًديعب–

.تابلقتلابنجتواهبىصوملاةرارحلاتاجردةاعارمىلعصرحا•

)تياهنرهفةجرد90ىلإ50(ةيوئمةجرد32.2ىلإ10:ةطيحملاةئيبلايفةرارحلاةجرد

)تياهنرهفةجرد110ىلإ40-(ةيوئمةجرد43.3ىلإ40-:نيزختلاةرارحةجرد

:ةبسانملاةيوهتللةعباطلالوحاهبىصوملاةفاسملانميلاتلارادقملاعد•
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)ةصوب5(مم120:يولعلابناجلا.1

)ةصوب10(مم260:يفلخلابناجلا.2

)ةصوب5(مم120:نميألابناجلا.3

)ةصوب22(مم550:ةمدقملا.4

3(مم76ةعباطلامامأةبولطملاةفاسمللىندألادحلاغلبي
.)تاصوب

)ةصوب5(مم120:رسيألابناجلا.5
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تالباكلاليصوت

،ةيلبكوأةيئابرهكتاليصوتيأءارجإبوأجتنملااذهدادعإبمقتال،ةيئابرهكةمدصبةباصإلارطخبُّنجتل:ةمدصلارطخ—هابتنا
.ةيدعرلافصاوعلاءانثأ،فتاهلاوأسكافلاةزيموأةقاطلالبكلثم

يئابرهكلارايتللذخأمبرايتلاكلسليصوتبمق،ةيئابرهكلاةمدصلضُّرعتلاوأقيرحلارطخُبّنجتل:ةباصإلالامتحا—هابتنا
.هيلإلوصولالهسيوجتنملانمبيرقوةحيحصةقيرطباًيضرألَصومومئالملكشبّفنصم

اًكلسوأجتنملااذهبقفرملاةقاطلاكلسالإمدختستال،ةيئابرهكةمدصلضرعتلاوأقيرحلارطخبنجتل:ةباصإلالامتحا—هابتنا
.ةعنصملاةكرشلالبقنماًدمتعمًاليدب

يفةعباطلاوأةيكلساللاصتاةكبشئياهميأوأUSBلباكسملتال،ةعباطلايفاملطعثودحوأتانايبلانادقفيدافتل:ريذحت
.ةعابطلاةيلمعءانثأةحضوملاقطانملا

ةفيظولاةعباطلاذفنممقرلا

.ةكبشبةعباطلاليصوتبمقEthernetذفنم1

.رتويبمكبةعباطلاليصوتبمقةعباطلابصاخلاUSBذفنم2

.يئابرهكرايتذخأمبةعباطلاليصوتبمقرايتلاكلسسباق3
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ةعباطللIPناونعىلعروثعلا
وحنلاىلعطاقنبةلوصفملاماقرألانمتاعومجمعبرأيفIPناونعضرعمتيو.ةيسيئرلاةشاشلاحتفا،ةعباطللIPناونعضرعل

123.123.123.123.

.حيحصلكشببيولاةحفصليمحتلاًتقؤمهليطعتبمقف،ليكومقلممدختستتنكاذإ

®Xeroxةعباط29 B230مدختسملاليلد

نيوكتلاوتيبثتلاودادعإلا



ةصاخلاطئاسولاوقرولاليمحت

هعونوقرولامجحنييعت

.قفاوم>قرولامجح/عون>قفاوم>جردلانيوكت>قفاوم>قرولا>تاودألاىلإلقتنا،مكحتلاةحولنم.1

.هعونوقرولامجحنيوكتبمقمث،قروردصمدّدح.2

.A4ىلإةجودزملاةعابطلاةدحويفقرولامجحدادعإنييعتنمدكأت،A4مجحبقروىلعنيبناجلاىلعةعابطلل•

ةعابطلاةدحويفقرولامجحدادعإنييعتنمدكأت،folioوأOficioوأlegalوأletterمجحبقروىلعنيبناجلاىلعةعابطلل•
.Letterىلعةجودزملا

ماعلاقرولاتادادعإةئيهت

قفاوم>ماعلادادعإلا>قفاوم>طئاسولانيوكت>قفاوم>قرولا>تادادعإلا:ىلإلقتنا،مكحتلاةحولنم.1

.قفاومىلعطغضامثنموتادادعإلانيوكتبمق.2

جردلاليمحت

.جردلاةلازإبمق.1
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.هليمحتبموقتيذلاقرولامجحعمقباطتتلقرولاتاهّجومطبضا.2

.ليمحتلالبقاهتاذاحممثاهتيوهتوقرولافاوحينثبمق.3

.قرولاهاجتماكحإبةيبناجلاتاهّجوملاةيعضوةمءالمنمدكأتمث،لفسأللاًهجاومةعابطلللباقلاهجولانوكيثيحبقرولاةمزحليمحتبمق.4

ىلعةعابطللةيمامألاجردلاةهجوحنةهّجومةيولعلاةقرولاةفاحنوكتولفسألاىلإاًهّجومنوكيثيحبةيسأرلايذقرولاليمحتبمق•
.دحاوبناج

ىلعةعابطللةيمامألاجردلاةهجوحنةهّجومةيلفسلاةقرولاةفاحنوكتوىلعألاىلإاًهّجومنوكيثيحبةيسأرلايذقرولاليمحتبمق•
.نيَبناجلا

.جردلالخادىلإقرولاررمتال•

.قرولاةئبعتلىصقألادحلارشؤمَدعتيملقرولاةمزرعافترانأنمدكأتلابمق،قرولاراشحنايدافتل•
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.جردلالاخدإبمق.5
.هليمحتمتييذلاقرولاعماقباطتيلمكحتلاةحولنمهعونوقرولامجحّنيع،رمألامزلاذإ

ةيوديلاةيذغتلاةدحوليمحت

.ةيوديلاةيذغتلاةدحوحتفا.1

.هليمحتبموقتيذلاقرولامجحعمقباطتيلهجوملاطبضا.2

.ىلعألاىلإاًهّجومةعابطلللباقلاهجولانوكيثيحبةقروليمحتبمق.3

ىلعةعابطللةعباطلايفًالوأةيولعلاةفاحلالاخدإعمىلعألاىلإاًهّجومةعابطلللباقلاهجولانوكيثيحبةيسأرلايذقرولاليمحتبمق•
.دحاوبناج

ةعابطللةعباطلايفاًريخأةيولعلاةفاحلالاخدإعملفسألاىلإاًهّجومةعابطلللباقلاهجولانوكيثيحبةيسأرلايذقرولاليمحتبمق•
.نيَبناجلاىلع

.رسيألاقرولاهّجومبناجلاًيذاحمولفسألاىلإاًهّجومناسللانوكيثيحبفرظلاليمحتبمق•

.ةيوديلاةيذغتلاةدحولخادةونعقرولاعفدبنجت،قرولاراشحنايدافتل:ريذحت
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اهثيدحتوةتباثلاجماربلاوليغشتلاجماربوجماربلاتيبثت

جمانربلاتيبثت

رهظيامًةداع.IPناونعاهيدلنأو،حيحصلكشباهليصوتو،اهليغشتو،ةعباطلاليصوتنمققحت،ةعابطلاليغشتجمانربجمانربتيبثتلبق
.مكحتلاةحولنمىنميلاةيولعلاةيوازلايفIPناونع

.ةعباطلابصاخلاIPناونعنعثحبلاىلإعجرا،ةعباطلابصاخلاIPناونعضرعل

www.xerox.com/driversنمليغشتلاجماربثدحأليزنتبمق،رفوتمريغقئاثولاوجماربلاصرقناكاذإ:ةظحالم

ليغشتلاماظنتابلطتم

•Windows 7 SP1وWindows Windowsو8 Windowsو8.1 Windowsو10 Windowsو11 Server 2008 R2
Windowsو Server Windowsو2012 Server Windowsو2016 Server Windowsو2019 Server 2022.

•MacOSةقحاللاتارادصإلاوأ10.14رادصإلا.

•UNIXوLinux:تاصنمبلاصتالاكتعباطمعدتUNIXةكبشلاةهجاولالخةعونتملا.

Windowsةكبشةعباطلةعابطلاليغشتجماربتيبثت

كرحمىلإلقتناف،اًيئاقلتتبثملاأدبيملاذإ.كبصاخلارتويبمكلازاهجىلعبسانملاصارقألاكرحميفقئاثولاوجماربلاصرقتيبثتبمق.1
.Setup.exeتبثمفلمقوفنميألاسواملارزبرقنامث،صارقألا

.)هبىصوم(ليغشتلاجمانربتبثم—Xeroxنميكذلاءدبلاقوفرقنا.2

.قفاوأانأقوفرقنا،صيخرتلاةيقافتايف.3

.كتعباطددح،ةفشتكملاتاعباطلاةمئاقنم.4
.كتعباطلIPناونعلخدأمث،؟كتعباطىرتالأقوفرقنا،ةمئاقلايفكتعباطرهظتملاذإ،ةكبشلاةعباطلكتعباطليغشتجماربتبثتامدنع

.ةعباطلابصاخلاIPناونعنعثحبلاىلإعجرا،كتعباطبصاخلاIPناونعضرعل

.عيرسلاتيبثتلاقوفرقنا.5

.تيبثتلاحاجندكؤتةلاسررهظت

.متقوفرقنا،تبثملاةذفانقالغإوتيبثتلالامكإل.6

Windowsفلمتيبثت Print Driver .zip

Windowsمدختسامث،zip.فلميفXerox.comنمةعابطلاليغشتجماربليزنتكنكمي Add Printer Wizardليغشتجماربتيبثتل
.كبصاخلارتويبمكلازاهجىلعةعابطلا

:zip.فلمنمةعابطلاليغشتجمانربتيبثتل

.كبصاخلارتويبمكلازاهجىلعرشابمليلدىلإهجرختسامثبولطملاzip.فلمليزنتبمق.1

.ةعباطةفاضإ>تاعباطلاوةزهجألاددحمث،مكحتلاةحولحتفا،كبصاخلارتويبمكلازاهجيف.2

.ةيوديتادادعإبةكبشةعباطوأةيلحمةعباطةفاضإقوفرقنامث،ةجردمريغاهديرأيتلاةعباطلاقوفرقنا.3

."يسايقTCP/IPذفنم"ددح،ةمئاقلانممث،دوجومذفنممادختساددح،اًقبسمهؤاشنإمتذفنممادختسال.4

®Xeroxةعباط33 B230مدختسملاليلد

نيوكتلاوتيبثتلاودادعإلا

https://www.xerox.com/office/drivers


:"يسايقTCP/IPذفنم"ءاشنإل.5

a.ديدجذفنمءاشنإددح.

b.ذفنمددح،ذفنملاعونىلإةبسنلابTCP/IPيلاتلاقوفرقنامث،يسايق.

c.ناونعوأفيضملامسالقحيفIP،ناونعبتكاIPةعباطللفيضملامساوأ.

d.يلاتلاقوفرقنامث،همادختسالاًيئاقلتليغشتلاجمانربديدحتوةعباطلامالعتسارايتخاةناخحسما،ةزيملاليطعتل.

.صرقهبقوفرقنا.6

.حتفقوفرقنا.كتعباطلdriver.infفلمددحمث،ضرعتسا.ضارعتساقوفرقنا.7

.يلاتلاقوفرقنامث،كتعباطزارطددح.8

.)هبىصوم(اًيلاحتبثملاليغشتلاجمانربمادختساقوفرقنا،اًقبسمةعابطلاليغشتجمانربتيبثتمتهنألاًرظنةبلاطملاترهظاذإ.9

.كتعباطمسابتكا،ةعباطلامسالقحيف.10

.يلاتلاقوفرقنا،ةعابطلاليغشتجمانربتيبثتل.11

.ةيضارتفالاةعباطلاكةعباطلانييعتبمق،رمألامزلاذإ.12

.ماظنلالوؤسمبلصتا،ةعباطلاةكراشمديدحتلبق:ةظحالم

.رابتخاةحفصةعابطقوفرقنا،ةعباطلاىلإرابتخاةحفصلاسرإل.13

.ءاهنإقوفرقنا.14

Windowsةعباطلةعابطلاليغشتجماربتيبثت USB

A/BلباكنمBفرطلِص.1 USB USBوأ2.0 .ةعباطلانميفلخلاءزجلاىلعUSBذفنمبيسايقلا3.0

.رتويبمكلازاهجىلعUSBذفنمبUSBلباكنمAفرطليصوتبمق.2

.ءاغلإقوفرقنا،جلاعملارهظيوةديدجةزهجأىلعرثعWindowsناكاذإ.3

كرحمىلإلقتناف،اًيئاقلتتبثملاأدبيملاذإ.كبصاخلارتويبمكلازاهجىلعبسانملاصارقألاكرحميفقئاثولاوجماربلاصرقتيبثتبمق.4
.Setup.exeتبثمفلمقوفنميألاسواملارزبرقنامث،صارقألا

.)هبىصوم(ليغشتلاجمانربتبثم—Xeroxنميكذلاءدبلاقوفرقنا.5

.قفاوأانأقوفرقنا،صيخرتلاةيقافتايف.6

.عيرسلاتيبتثلاقوفرقنامث،كتعباطددح،ةفشتكملاتاعباطلاةمئاقنم.7

.تيبثتلاحاجندكؤتةلاسررهظت

.متقوفرقنا،تبثملاةذفانقالغإوتيبثتلالامكإل.8

ةزهجألاىلعبيوةمدخكةعباطلاتيبثت

ةزهجألافاشتكاWSDمعدت.ةكبشربعةطبترملاهتامدخوهيلإلوصولاوديعبزاهجفاشتكاليمعلل)WSD(ةزهجألاىلعبيولاتامدخحيتت
.اهمادختساواهيفمكحتلاو

زاهجةفاضإجلاعممادختسابWSDةعباطتيبثت

.تاحساملاوتاعباطلاددحمث،أدباقوفرقنا،كبصاخلارتويبمكلازاهجيف.1

®Xeroxةعباط B23034مدختسملاليلد

نيوكتلاوتيبثتلاودادعإلا



.ةحساموأةعباطةفاضإقوفرقنا،ةبولطملاةعباطلاةفاضإل.2

.يلاتلاروفرقنامث،همادختساديرتيذلازاهجلاددح،ةرفوتملاةزهجألاةمئاقيف.3

.ةعباطللIPناونعمدختسا،اًيوديةعباطلاةفاضإل.ءاغلإقوفرقنا،ةمئاقلايفاهمادختساديرتيتلاةعباطلارهظتملاذإ:ةظحالم
Windowsفلمتيبثتعجار،ليصافتلاةفرعمل Print Driver .zip.

.قالغإقوفرقنا.4

MacOSليغشتلاماظنلةدعاسملاتاودألاوليغشتلاجماربتيبثت

.https://www.xerox.com/office/driversنمةعابطللليغشتجمانربثدحأليزنتبمق.1

®Xeroxحتفا.2 Print Drivers 5.xx.x.dmgوأ.pkgكتعباطلةجاحلابسح.

®Xeroxليغشتل.3 Print Drivers 5.xx.x.dmgوأ.pkg،بسانملافلملامساقوفنميألاسواملارزبرقنا.

.ةعباتمقوفرقنا،ةبلاطملادنع.4

.قفاوأانأقوفرقنا،صيخرتلاةيقافتالوبقل.5

.تيبثتقوفرقنامث،تيبثتلاتافلملرخآعقومددحوأ،تيبثتقوفرقنا،يلاحلاتيبثتلاعقوملوبقل.6

.قفاومقوفرقنامث،كبةصاخلارورملاةملكلخدأ،ةبلاطملاتمتاذإ.7

.يلاتلاقوفرقنامث،كتعباطددح،ةفشتكملاتاعباطلاةمئاقنم.8

:ةفشتكملاتاعباطلاةمئاقيفكتعباطرهظتملاذإ.9

a.ةكبشلاةعباطةنوقيأقوفرقنا.

b.ناونعبتكاIPةعباتمقوفرقنامث،كتعباطل.

c.ةعباتمقوفرقنامث،ةفشتكملاتاعباطلاةمئاقيفكتعباطددح.

.حيحصلكشبEthernetوأUSBلباكليصوتوةعباطلاليغشتنمققحتف،كتعباطفاشتكامتيملاذإ.10

.قفاومقوفرقنا،ةعابطلاراظتناةمئاقةلاسرلوبقل.11

.رابتخاةحفصةعابطوةيضارتفاكةعباطلانييعترايتخاتاناخحسماوأددح.12

.قالغإقوفرقنامث،ةعباتمقوفرقنا.13

MacOSـلةعباطلاةفاضإ

®Bonjourمادختسابكتعباطدادعإبمق،تاكبشلاىلإةبسنلاب (mDNS(،ـلوأLPD،لاصتاLPR،ناونعمادختسابليصوتلابمقIPكتعباطل.
.بتكملاحطسلUSBلاصتائشنأ،ةكبشلاةعباطريغةعباطلاىلإةبسنلاب

.https://www.xerox.com/support:ىلع"تنرتنإلاربعمعدلادعاسم"ىلإلقتنا،تامولعملانمديزمىلعلوصحلل

Bonjourمادختسابةعباطلاةفاضإ

:®Bonjourمادختسابةعباطلاةفاضإ

.ماظنلاتاليضفتحتفا،ءاسرإلاةطحمنموأرتويبمكلازاهجىلعتاقيبطتلادلجمنم.1

.تاحساملاوتاعباطلاقوفرقنا.2

.ةفانلاراسيىلعتاعباطلاةمئاقرهظت

.)+("دئاز"ةنوقيأقوفرقنا،تاعباطلاةمئاقىلإةبسنلاب.3

®Xeroxةعباط35 B230مدختسملاليلد

نيوكتلاوتيبثتلاودادعإلا
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.يضارتفالاةنوقيأقوفرقنا،ةذفانلانميولعلاءزجلايف.4

.ةفاضإقوفرقنامث،ةمئاقلانمكتعباطددح.5

.حيحصلكشبEthernetلباكليصوتوةعباطلاليغشتنمققحتف،كتعباطفاشتكامتيملاذإ:ةظحالم

IPناونعديدحتلالخنمةعباطلاةفاضإ

:IPناونعديدحتلالخنمةعباطلاةفاضإل

.ماظنلاتاليضفتحتفا،ءاسرإلاةطحمنموأرتويبمكلازاهجىلع"تاقيبطتلا"دلجمنم.1

.تاحساملاوتاعباطلاقوفرقنا.2

.ةفانلاراسيىلعتاعباطلاةمئاقرهظت

.)+("دئاز"ةنوقيأقوفرقنا،تاعباطلاةمئاقيف.3

.IPقوفرقنا.4

.لوكوتربلاددح،لوكوتربلاةمئاقنم.5

.ةعباطللIPناونعلخدأ،ناونعلالقحيف.6

.ةعباطلامسالخدأ،مسالالقحيف.7

.همادختسالليغشتجمانربديدحترَتخا،مادختسالاةمئاقنم.8

.كتعباطزارطلةعباطلاليغشتجمانربددح،ةعباطلاجمانربةمئاقنم.9

.ةفاضإقوفرقنا.10

LinuxوUNIXليغشتلايماظنلةدعاسملاتاودألاوةعابطلاليغشتجماربتيبثت

//:httpsىلإعجرا،LinuxوUNIXليغشتلايماظنلةدعاسملاتاودألاوةعابطلاليغشتجماربتيبثتلوحتامولعملانمديزمىلعلوصحلل
www.xerox.com/office/drivers.

جمانربلاثيدحت

.حيحصلكشبلمعللزاهجللجمانربلاىوتسملىندأاًدحتاقيبطتلاضعببلطتت

.كيدلءالمعلاةمدخلثممبلصتا،زاهجللجمانربلاثيدحتلوحتامولعملانمديزمىلعلوصحلل

.ناونعلالقحيفةعباطلابصاخلاIPناونعةباتكبمث،بيوضرعتسمحتفبمق.1

ىلعطاقنبةلوصفملاماقرألانمتاعومجمعبرأيفIPناونعضرعمتيو.ةعباطللةيسيئرلاةشاشلاىلعةعباطللIPناونعضرعا•
.123.123.123.123وحنلا

.حيحصلكشببيولاةحفصليمحتلاًتقؤمهليطعتبمقف،ليكومقلممدختستتنكاذإ•

.جمانربلاثيدحت>زاهجلا>تادادعإلاقوفرقنا.2

®Xeroxةعباط B23036مدختسملاليلد

نيوكتلاوتيبثتلاودادعإلا
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:يليامدحأرَتخا.3

.ثيدحتلاأدبا،قفاوأانأ>تاثيدحتلانمققحتلاقوفرقنا•

:ةيلاتلاتاوطخلاذيفنتبمق،جمانربلافلمليمحتل•
.كتعباطزارطنعثحباو،www.xerox.comىلإلقتنا،جمانربثدحأىلعلوصحلل

.جمانربلافلمنعثحبا.1

.جمانربللطوغضمفلمجارختسابتمقدقكنأنمدكأت:ةظحالم

.ءدب>ليمحتقوفرقنا.2

هداريتساوأنيوكتفلمريدصت

.ىرخأتاعباطىلعتادادعإلاقيبطتلكلذدعبفلملاداريتسامث،يصنفلمىلإكتعباطبةصاخلانيوكتلاتادادعإريدصتكنكمي

.ناونعلالقحيفةعباطلابصاخلاIPناونعةباتكبمثنمو،بيوضرعتسمحتفبمق.1

ىلعطاقنبةلوصفملاماقرألانمتاعومجمعبرأيفIPناونعضرعمتيو.ةعباطللةيسيئرلاةشاشلاىلعةعباطللIPناونعضرعا•
.123.123.123.123وحنلا

.حيحصلكشببيولاةحفصليمحتلاًتقؤمهليطعتبمقف،ليكومقلممدختستتنكاذإ•

.نيوكتلاداريتساوأنيوكتلاريدصتقوفرقنا،نّمضملابيومقلمنم.2

.ةشاشلاىلعرهظتيتلاتاداشرإلاعبّتا.3

:ةيلاتلاتاوطخلابمقف،تاقيبطتلامعدتةعباطلاتناكاذإ.4

a.نيوكت>]قيبطتلاددح[>تاقيبطتلاقوفرقنا.

b.داريتساوأريدصتقوفرقنا.

®Xeroxةعباط37 B230مدختسملاليلد

نيوكتلاوتيبثتلاودادعإلا
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®Xeroxقيبطت Easy Assist

Xeroxقيبطتليزنتبمق،يكذلاكفتاهنمةعباطلاىلإلوصولل Easy Assistقيبطتتيبثتب.لومحملاكزاهجبهتيبثتوXerox Easy
Assistاهبلطودادمإلاتابلطتمىلإريشتيتلاتاهيبنتلاضرعو،اهتئيهتةرادإو،ةلوهسبةديدجلاكتعباطدادعإكنكمي،يكذلاكفتاهىلع،

.كتعباطلرشابملااهحالصإوءاطخألافاشكتسامعدىلعلوصحلاو

Xeroxقيبطتيوتحي Easy Assistقيبطتتيبثتل.نحشلاةوبعنمةعباطلاجارخإىلعكدعاستويديفطباوروتاداشرإىلعXerox
Easy Assistزمرحسمىلإجاتحت،يكذلاكفتاهىلعQR.زومرنمناعونكانهQR:

عميتأييذلاتيبثتلاليلدوأفيلغتلاةوبعىلعاذهQRزمرىلعروثعلاكنكمي.قيبطتلليلوألاتيبثتللصصخملوألاQRزمر•
Xeroxقيبطتتيبثتل.ةعباطلا Easy Assistزمرحسمكنمبلُطي،ةرملوألQRيكذلاكفتاهاريماكمادختساباذه.

Wi-Fiـبلاصتالا،لاثملاليبسىلع.ةعباطلاويكذلافتاهلانيبيكلساللاةكبشلالاصتادادعإلصصخميناثلاQRزمر• Direct.
مكحتلاةحوليفاذهQRزمرىلعروثعلاكنكمي،نيرطسنمربكأةشاشةهجاووأسمللاةشاشمدختسمةهجاوتاذتاعباطلاىلإةبسنلاب
®Xeroxقيبطتبلاصتالاعجار،تامولعملانمديزمىلعلوصحلل.ةعباطلايف Easy Assistزمرحسمكنمبلطي.ةتبثملاتاعباطلل

QRقيبطتلالخنميناثلاXerox Easy Assist.

Xeroxقيبطتتيبثتل Easy Assistيليامبمق،همادختساو:

اريماكمادختساب،كتعباطعميتأييذلاتيبثتلاليلدوأفيلغتلاةوبعنمQRزمرحسما،ةوبعلانمكتعباطجارخإلديفمويديفةدهاشمل.1
.يكذلاكفتاه

GoogleرجتموأAppleتاقيبطترجتمنمقيبطتلاليزنتبكتبلاطممتت،يكذلاكفتاهىلعًءانب Play.مدختسملاصيخرتةيقافتالبقا
.قيبطتلايفرهظتيتلاتاداشرإلاعبتامث،)EULA(يئاهنلا

:يليامبمق،ةعباطلايفمكحتلاةحوليف.يلوألادادعإلاجلاعمرهظي،ةرملوألةعباطلاليغشتدنعيلوألادادعإلاىلإةبسنلاب.2

a.يلاتلاسملامث،ةغللاددح.

Xeroxقيبطتةشاشرهظت Easy Assistلومحملافتاهلل.

b.معنسملا،اهترادإوكتعباطدادعإللومحملاكزاهجمادختسال.

:دحاورايخيأرتخا.لومحملاكزاهجعونديكأتل"قيبطتلاىلعلوصحلا"ةشاشرهظت

•iOS:قيبطتتيبثتلXerox Easy AssistزاهجلiPhone،رايخلااذهددح.

•Android:قيبطتتيبثتلXerox Easy AssistليغشتلاماظنبلمعييذلالومحملاكزاهجلAndroid،رايخلااذهددح.

Xeroxقيبطتكيدلناكاذإ:قيبطتلايدل• Easy Assistرايخلااذهددحف،لعفلابلومحملاكزاهجىلع.

.QRزمرضرعرايخسملا،مكحتلاةحوليف.قيبطتلاليزنتىلعكتدعاسملةشاشرهظت،AndroidوأiOSرايختددحاذإ.3

.يكذلاكفتاهاريماكمادختسابQRزمرحسما،قيبطتلاتيبثتل.QRزمربةشاشرهظت

Xeroxقيبطتليزنتبمق.4 Easy Assistيكذلاكفتاهىلع:

Googleرجتمىلإلقتنا:Androidفتاوهىلإةبسنلاب• Play،قيبطتنعثحبامثXerox Easy Assist.

Xeroxقيبطتنعثحبامث،Appleتاقيبطترجتمىلإلقتنا:iPhoneوأiOSفتاوهىلإةبسنلاب• Easy Assist.

.قفاوأانأسملا،)EULA(يئاهنلامدختسملاصيخرتةيقافتاىلإةبسنلاب،يكذلاكفتاهىلعةرملوألقيبطتلاتيبثتبموقتامدنع.5

.يبةصاخلاةعباطلابلاصتالاسملا،ةعباطلابيكذلاكفتاهليصوتل.قيبطتلاىلعرهظتيتلاتاداشرإلاعبتا.6
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.يناثلاQRزمررهظي.QRزمرضرعرايخسملا،قيبطتلاليصوتل،ةعباطلايفمكحتلاةحوليف.7

كزاهجبةعباطلاليصوتل.مكحتلاةحوليفQRزمردجويال،نيرطسنمةنوكمةشاشةهجاوبتاعباطلاىلإةبسنلاب:مهم
Wi-Fiةكبشل)SSID(ةمدخلاطبضفِّرعمبتكا،ةبلاطملادنع.مكحتلاةحوليفرهظتيتلاتاداشرإلاعبتا،لومحملا Direct
Wi-Fiةكبشلالخنمقيبطتلاوةعباطلالصتت.كتعباطلرورملاةملكو Direct.

XeroxقيبطتلالخنميناثلاQRزمرحسما.8 Easy Assist.قيبطتلاىلعرهظتيتلاتاداشرإلاعبتا.

.اًتقؤماهسفنةيكلساللاةكبشلابةعباطلاويكذلاكفتاهكرتشي،لاصتالاةئيهتدنع

Xeroxقيبطتمعدعم.9 Easy Assist،ةكبشلاىلعةعباطلالّجسوةماعلاتادادعإلالمكأ.
.ديزملاوةقاطلارفومتادادعإوتوصلاو،خيراتلاوتقولاو،تاسايقلاو،لاصتالاو،لوؤسملارورمةملكةماعلاتادادعإلانمضتت

.دادعإلالامكإدعبلاصتالاامهنكميوةعباطلاكاهسفنةيكلساللاوأةيكلسلاةكبشلابلصتميكذلاكفتاهنأنمدكأت:ةظحالم

.دادعإلالامكإسملامث،كتعباطلةيرورضلاتامولعملابتكا،قيبطتلايفيلوألادادعإلالامكإل.10

.اًبحرمةشاشرهظت
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Xeroxقيبطتمادختساب،يلوألادادعإلالامكإدنع.11 Easy Assist،يليامذيفنتكنكمي:

ةديدجةعباطدادعإ
XeroxقيبطتةدعاسمبةديدجXeroxةعباطدادعإكنكمي،اًرفوتمIPناونعوأQRزمركيدلناكاذإ Easy Assist.ةشاشىلع
.قيبطتلانمتاداشرإلاعبتا.ةديدجةعباطدادعإسملامث،+ةنوقيأسملا،قيبطتلايفيبةصاخلاتاعباطلا

ةعباطلاةلاح
عطقلابلطكنكمي.جردلكلقرولاجردةلاحو،ربحلاقوحسمىوتسم،ةعباطلاةيزهاجلثم،ةعباطلاتامولعمةلاحلاضرعت
Xeroxقيبطتلالخنمتامزلتسملاو Easy Assist.ددح،ديدجربحقوحسمبلطل،اًضفخنمربحلاقوحسمىوتسمرهظاذإ
.بلطلاةداعإسملامث،ربحلاقوحسمةنوقيأ

تاهيبنتلا
Xeroxقيبطتكملعينأنكمي Easy Assistسرجلاةنوقيأسملا،أطخلاةرابعضرعل.ةعباطلايفتالكشموأءاطخأيأدوجوب.

ةعابط
Xeroxقيبطتلالخنمةعابطةمهمذيفنتكنكمي Easy Assist.ديرتيذلادنتسملاددح.ةعابطسملامث،كتعباطددح،قيبطتلايف
.ةعابطسملامث،ةعابطلاتادادعإديكأتبمق،لومحملاكزاهجنمهتعابط

زاهجلاتادادعإ
تادادعإضرعل،يلوألادادعإلاءانثأرورمةملكنييعتبمقتملاذإ.زاهجلاتادادعإبيوبتةمالعنمكتعباطتادادعإضرعكنكمي
.رورملاةملكدادعإىلإجاتحت،اهريرحتوأةيلاحلاةعباطلا

معدلا
Xeroxقيبطتلالخنمكتعباطبةقلعتملاتالكشملللولحىلعروثعلاومعدلابلطكنكمي Easy Assist.ددح،قيبطتلايف
.Xeroxمعدليكونمةرشابملاةشدردلاتوبوربكلصويهنإ.معدلاسملامث،كتعباط

يئوضلاحسملاوةعابطلاليغشتجمارب
Xeroxقيبطتنمكتعباطليئوضلاحسملاوةعابطلاليغشتجماربليزنتكنكمي Easy Assist.سملامث،كتعباطددح،قيبطتلايف
ةنوقيأسملامث،كبصاخلالجسملاينورتكلإلاديربلاناونعبتكا،ينورتكلإلاديربلالقحيف.يئوضلاحسملاوةعابطلاليغشتجمارب
كديربناونعىلإعيرسطابتراقيبطتلالسري،اهتيبثتويئوضلاحسملاوةعابطلاليغشتجماربليزنتل.ينورتكلإلاكديربةفاضإل+
.ينورتكلإلا

رابتخاةحفصةعابط
.رابتخاةحفصةعابطسملامث،كتعباطددح،قيبطتلايف.رابتخاةحفصةعابطكنكمي،ةحيحصتادادعإلاعيمجنأديكأتل

ةعباطةلازإ
Xeroxقيبطتنمةعباطةلازإكنكمي Easy Assist.ةلازإسملامث،ةعباطددح،كقيبطتيف.

®XEROXقيبطتبلاصتالا EASY ASSISTةتبثملاتاعباطلل

Xeroxقيبطتتيبثتل Easy Assist (XEA(زمرىلعروثعلاكنكمي،يلوأتيبثتدادعإبلطتتالةعباطلهمادختساوQRمكحتلاةحولنم
Xeroxقيبطتبلاصتالا>ةكبشلابةلصتم>تاراعشإلازكرم Easy Assist<زمرضرعQR.زمرحسماQR،يتلاتاداشرإلاعبتامث
:لومحملاكزاهجومكحتلاةحوليفرهظت

GoogleرجتموأAppleتاقيبطترجتمنمقيبطتلاليزنتبكتبلاطممتت،ةرملوألقيبطتلاتيبثتل،يكذلاكفتاهىلعًءانب• Play.

Xeroxتازيمىلإلوصولل،لعفلابكيدلتبثُمقيبطتلاناكاذإ• Easy Assist،يكذلاكفتاهمادختسابةعباطلابلصتا.
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،لومحملاكزاهجبةعباطلاليصوتل.مكحتلاةحوليفQRزمردجويال،نيرطسنمةنوكمةشاشةهجاوبتاعباطلاىلإةبسنلاب:مهم
Wi-Fiةكبشل)SSID(ةمدخلاطبضفِّرعمبتكا،ةبلاطملادنع.مكحتلاةحوليفرهظتيتلاتاداشرإلاعبتا Directرورملاةملكو
Wi-Fiةكبشلالخنمقيبطتلاوةعباطلالصتت.كتعباطل Direct.

تاعباطلاةمئاقىلإًةرشابمةعباطلاةفاضإكنكميXEAقيبطتلالخنم،يلوألادادعإلاجلاعملمتكاوكتكبشىلعلعفلابكتعباطدادعإمتاذإ
ىلعةدوجومةعباطةفاضإل.ةشدردلاتوبورمعدىلعلوصحلاوةعابطلاليغشتجماربىلعلوصحلاو،ةعباطلاةلاحةيؤركنكمي.يبةصاخلا
.ةكبشلاىلعةبيرقلاتاعباطلانعقيبطتلاثحبي.+ةنوقيأسملا،يبةصاخلاتاعباطلاةشاشيف.XEAقيبطتلةيسيئرلاةحفصلاحتفا،ةكبشلا

.اهتفاضإوًةرشابمةعباطلاديدحتكنكمي،كتعباطىلعقيبطتلارثعاذإ•

.اهبصاخلاIPناونعةباتكبةعباطلاةفاضإكنكمي،اهنعثحبتيتلاةعباطلاىلعروثعلاقيبطتلاىلعرذعتاذإ•

.اهسفنةكبشلاىلعنادوجومامهنأنمدكأتف،لاصتالانملومحملازاهجلاوةعباطلانكمتتملاذإ
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لاصتالاةكبش

WI-FIلاصتاةكبشبةعباطلاليصوت

قفاوم>ةكبشلاىلعةماعةرظن>قفاوم>ذفانملا/ةكبشلا>تاودألاىلإلقتنا،مكحتلاةحولنم.يئاقلتىلعطشنئياهمنييعتنمدكأتلابمق
قفاوم>يئاقلت>قفاوم>طشنلائياهملا>

)WPS(يمحملاWI-FIدادعإمادختسابةيكلساللاصتاةكبشبةعباطلاليصوت

:نأنمدكأت،أدبتنألبق

لوصولاةطقنبةقفرملاتادنتسملارظنا،تامولعملانمديزمل.WPSعمةقفاوتموأWPSنمةدمتعم)يكلساللاهجوملا(لوصولاةطقن•
.كبةصاخلا

.ئياهملابةقفرملاتاداشرإلاعجار،تامولعملانمديزمىلعلوصحلل.ةعباطلايفبّكرمةيكلساللاصتاةكبشئياهمنإ•

>ةكبشلاىلعةماعةرظن>قفاوم>ذفانملا/ةكبشلا>تادادعإلا:ىلإلقتنا،مكحتلاةحولنم.يئاقلتىلعطشنئياهمنييعتنمدكأتلابمق•
.قفاوم>يئاقلت>قفاوم>طشنلائياهملا>قفاوم

"رزةطغض"ةقيرطمادختسا

.رزةطغضبخسنلاةقيرطءدب>يمحملاWi-Fiدادعإ>يكلساللا>ذفانملا/ةكبشلا>تادادعإلاسملا،ةيسيئرلاةشاشلانم.1

.ةشاشلاىلعرهظتيتلاتاداشرإلاعبتا.2

)PIN(يصخشلافيرعتلامقرةقيرطمادختسا

.PINمقرةقيرطءدب>يمحملاWi-Fiدادعإ>يكلساللا>ذفانملا/ةكبشلا>تادادعإلاسملا،ةيسيئرلاةشاشلانم.1

WPSخسنا.2 PINماقرأةينامثنمنوكملا.

.ناونعلالقحيفلوصولاةطقنبصاخلاIPناونعبتكامث،بيوضرعتسمحتفا.3

.لوصولاةطقنعمتتأيتلاتادنتسملاعجار،IPناونعةفرعمل•

.حيحصلكشببيولاةحفصليمحتلاًتقؤمهليطعتبمقف،ليكومقلممدختستتنكاذإ•

.كبةصاخلالوصولاةطقنبةقفرملاتادنتسملارظنا،تامولعملانمديزمل.WPSتادادعإىلإلوصولابمق.4

.تارييغتلاظفحامث،ماقرأةينامثنمنوكملاPINمقرلخدأ.5

WI-FIنيكمت DIRECT

Wi-Fiنإ Direct®ىلإدنتستريظنىلإريظنةينقتيهWi-FiنّكمتةعباطبًةرشابملاصتالاةيكلساللاةزهجأللحيتتيهوWi-Fi Directنود
.)يكلسالهّجوم(لوصوةطقنمادختسا

:ىلإلقتنا،مكحتلاةحولنم.1

Wi-Fi>قفاوم>ذفانملا/ةكبشلا>قفاوم>تادادعإلا Direct<قفاوم
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.تادادعإلاةئيهتبمق.2

Wi-Fiنيكمت• Direct—ةكبشثبنمةعباطلانّكميWi-Fi Directاهبةصاخلا.

Wi-Fiمسا• Direct—ةكبشلاًمساّنيعيWi-Fi Direct.

Wi-Fiرورمةملك• Direct—ريظنىلإريظنلاصتامادختسادنعيكلساللانامألاضيوفتلرورملاةملكّنيعي.

Networkىلعرورملاةملكضرعي—دادعإلاةحفصىلعرورملاةملكضرع• Setup Page)ةكبشلادادعإةحفص(.

.اًيئاقلتلاصتالاتابلطلبقتةعباطلاعدي—رزةطغضبتابلطلاىلعةيئاقلتلاةقفاوملا•

.نمؤمريغاًيئاقلترزةطغضبتابلطلالوبق:ةظحالم

ةعباطلابلومحمزاهجليصوت

Wi-Fiةئيهتنمدكأت،لومحملاكزاهجليصوتلبق Direct.نيكمتعجار،تامولعملانمديزملWi-Fi Direct.

Wi-Fiمادختسابلاصتالا Direct

.Androidليغشتلاماظنبلمعتيتلاةلومحملاةزهجألاىلعطقفتاداشرإلاهذهقبطُت:ةظحالم

.تادادعإلاةمئاقىلإلقتنا،لومحملازاهجلانم.1

Wi-Fiىلعطغضامث،Wi-Fiنيكمتبمق.2 Direct.

Wi-Fiمساددح.3 Directةعباطلل.

.ةعباطلابمكحتلاةحولىلعلاصتالاديكأتبمق.4

Wi-Fiمادختسابلاصتالا

.تادادعإلاةمئاقىلإلقتنا،لومحملازاهجلانم.1

Wi-Fiمساددحمثنمو،Wi-Fiقوفرقنا.2 Directةعباطلل.

Wi-Fiمسالبق)نييئاوشعنيفرحyوxنوكيثيح(DIRECT-xyةلسلسلاةفاضإمتت:ةظحالم Direct.

Wi-Fiرورمةملكلخدأ.3 Direct.

ةعباطلابرتويبمكزاهجليصوت

Wi-Fiةئيهتنمدكأت،رتويبمكلازاهجليصوتلبق Direct.نيكمتعجار،تامولعملانمديزمىلعلوصحللWi-Fi Direct.

Windowsليغشتلاماظنيمدختسمل

.ةحساموأةعباطةفاضإقوفرقنامثنمو،تاحساملاوتاعباطلاحتفا.1

Wi-Fiتاعباطضرعقوفرقنا.2 Direct،مساددحمثنموWi-Fi Directةعباطلل.

.ةعباطللماقرأةينامثنمنوكملاPINمقرظحال،ةعباطلاضرعنم.3
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.رتويبمكلازاهجىلعPINمقرلخدأ.4

.بسانملاليغشتلاجمانربليزنتىلعWindowsلمعي،لعفلابةعباطلاليغشتجمانربتيبثتمتيملاذإ:ةظحالم

Macintoshليغشتلاماظنيمدختسمل

Wi-Fiمساددحمثنمو،يكلساللاةنوقيأقوفرقنا.1 Directةعباطلل.

Wi-Fiمسالبق)نييئاوشعنيفرحyوxنوكيثيح(DIRECT-xyةلسلسلاةفاضإمتت:ةظحالم Direct.

Wi-Fiرورمةملكبتكا.2 Direct.

Wi-Fiةكبشنمهلصفدعبةقباسلاهتكبشىلإرتويبمكلازاهجليدبتبمق:ةظحالم Direct.

WI-FIلاصتاةكبشطيشنتءاغلإ

>قفاوم>طشنلائياهملا>قفاوم>ةكبشلاىلعةماعةرظن>قفاوم>ذفانملا/ةكبشلا>تادادعإلا:ىلإلقتنا،ةعباطلامكحتةحولنم.1
.قفاوم>ةيسايقلاةكبشلا

.ةشاشلاىلعرهظتيتلاتاداشرإلاعبتا.2

ةعباطلالاصتانمققحتلا

.قفاوم>ةكبشلا>قفاوم>ريراقتلا>تادادعإلا:ىلإلقتنا،مكحتلاةحولنم.1

.قفاومىلعطغضامثنمو،ةكبشلادادعإةحفصدّدح.2

.ةلصتميهةلاحلانأنمدكأتوةكبشلادادعإةحفصنملوألامسقلانمدكأت.3

لوؤسملابلصتا.للخنميناعيوألصتمريغلاصتالاةكبشلباكوأ،ةطشنريغLANغيرفتةحولنوكتدقف،ةلصتمريغةلاحلاتناكاذإ
.ةدعاسمىلعلوصحللكيدل
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مئاوقلاتادادعإةحفصةعابط
.قفاوم>ريراقتلا>تادادعإلا:ىلإلقتنا،مكحتلاةحولنم.1

.قفاومىلعطغضامثنمو،مئاوقلاتادادعإةحفصدّدح.2
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4
ةعباطلانيمأت
:ىلعلصفلااذهيوتحي

48...............................................................................................................................ةعباطلاةركاذحسم

49.............................................................................................................ةيضارتفالاعنصملاتادادعإةداعتسا

50......................................................................................................................................ةركاذلانايب
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ةعباطلانيمأت



ةعباطلاةركاذحسم
.ةعباطلاليغشتفاقيإبمق،اًتقؤمةنزخملاتانايبلاوأةمئادلاريغةركاذلاحسمل

فن،ةنمضملالولحلاو،نامألاتادادعإو،ةكبشلاوزاهجلاتادادعإو،ةيدرفلاتادادعإلاوأةمئادلاةركاذلاحسمل
:يلاتلاءارجإلاذِّ

لكحيحصت>قفاوم>ةمدخلاقاطنجراخحسملا>قفاوم>ةنايصلا>قفاوم>زاهجلا>تادادعإلا:ىلإلقتنا،مكحتلاةحولنم.1
.قفاوم>ةمئادلاةركاذلاىلعتامولعملا

.قفاوم>معنددح.2

.قفاومىلعطغضامث،ةلصتمريغةعباطلاكرتوأيلوألادادعإلاءدبامإددح.3
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ةعباطلانيمأت



ةيضارتفالاعنصملاتادادعإةداعتسا
>تادادعإلالكةداعتسا>قفاوم>ةيضارتفالاعنصملاتادادعإةداعتسا>قفاوم>زاهجلا>تادادعإلا:ىلإلقتنا،مكحتلاةحولنم.1

.قفاوم

.قفاومىلعطغضامثنمو،معندّدح.2
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ةركاذلانايب
.مدختسملاتانايبوزاهجلاولاصتالاةكبشتادادعإنيزختاهنكمييتلاةركاذلانمةفلتخمعاونأىلعةعباطلايوتحت

فصولاةركاذلاعون

ءانثأةتقؤملامدختسملاتانايبنيزختلةيسايقلا)RAM(يئاوشعلالوصولاةركاذةعباطلامدختستةمئادلاريغةركاذلا
.ةطيسبلاةعابطلاماهم

ةركاذ(NANDوEEPROM:ةمئادلاةركاذلالاكشأنمنيلكشمادختساةعباطللنكميةمئادلاةركاذلا
ةكبشتامولعموزاهجلاتادادعإوليغشتلاماظننيزختلنيعونلاالكمادختسامتي.)ةلومحم
.لاصتالا

:ةيلاتلاتالاحلايفةعباطلابةبَّكرُمةركاذةيأىوتحمحسما

.ةعباطلامادختسانعفقوتلا•

.فلتخمعقوموأمسقىلإةعباطلالقن•

.كتكرشجراخنمصخشةطساوبةعباطلاةنايص•

.ةنايصلاضرغبكعقومنمةعباطلالقن•

.ىرخأةسسؤملةعباطلاعيبمت•
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5
ةعابط
:ىلعلصفلااذهيوتحي

52.......................................................................................................................رتويبمكزاهجنمةعابطلا

53........................................................................................................................لومحمزاهجنمةعابطلا

54......................................................................................................................طوطخلاجذامنةمئاقةعابط

55...................................................................................................................خُسنلانيبةلصافقاروأعضو

56................................................................................................................................ةعابطةمهمءاغلإ

57.......................................................................................................................ربحلاقوحسمةماتقطبض
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رتويبمكزاهجنمةعابطلا
.دنتسملاةعابطلبقةعباطلايفهعونوقرولامجحّنيع،فرظألاوتاقاطبلانوزخموتاقصلملل:ةظحالم

."ةعابط"راوحلاعبرمحتفا،هتعابطلواحتيذلادنتسملانم.1

.تادادعإلاطبضا،ةرورضلادنع.2

.دنتسملاةعابطبمق.3

®Xeroxةعباط B23052مدختسملاليلد

ةعابط



لومحمزاهجنمةعابطلا

™MOPRIAةعابطلاةمدخمادختسابلومحمزاهجنمةعابطلا

تارادصإلاوأهنم5.0رادصإلا،™AndroidماظنىلعلمعيةلومحملاةزهجألاربعةعابطلللحنعةرابعMopriaةعابطلاةمدخّنإ
.Mopriaةمدخدمتعتةعباطيأىلإًةرشابمةعابطلابكلحمست.ةقحاللا

GoogleرجتمنمMopriaةعابطلاةمدخقيبطتليزنتنمدكأت:ةظحالم Play™لومحملازاهجلايفهنّكمو.

.تافلملاريدمنماًدنتسمددحوأاًقفاوتماًقيبطتلّغش،Androidليغشتلاماظنبلومحملاكزاهجنم.1

.ةعابطلا>تارايخلانمديزملاقوفرقنا.2

.رمألامزلاذإتادادعإلاطبضامث،ةعباطددح.3

.ةعابطلاةنوقيأىلعطغضا.4

®AIRPRINTمادختسابلومحمزاهجنمةعابطلا

ةمدخدمتعتةعباطىلإAppleةزهجأنمًةرشابمةعابطلابكلحمسيةلومحملاةزهجألاربعةعابطلللحيهAirPrintجمانربةزيمنإ
AirPrint.

نيَزاهجلاالكنأنمدكأتف،ةددعتمةيكلسالتاعزومةكبشللناكاذإ.اهسفنلاصتالاةكبشبنَيلصتمةعباطلاوAppleزاهجنأنمدكأت•
.اهسفنةيعرفلالاصتالاةكبشبنالصتم

.Appleةزهجأضعبيفطقفموعدمقيبطتلااذه•

.قفاوتمقيبطتليغشتبمقوأتافلملاريدمنماًدنتسمددح،لومحملاكزاهجنم.1

.ةعابطلا>ةكراشمقوفرقنا.2

.رمألامزلاذإتادادعإلاطبضامث،ةعباطددح.3

.دنتسملاةعابطبمق.4

WI-FIمادختسابلومحمزاهجنمةعابطلا DIRECT®

Wi-Fi DirectةمدخبةدّوزمةعباطيأمادختسابةعابطلاكلحيتتةعابطةمدخنعةرابعيهWi-Fi Direct®.

لومحمزاهجليصوتعجار،تامولعملانمديزمل.ةيكلساللاةعباطلالاصتاةكبشبلصتملومحملازاهجلانأنمدكأت:ةظحالم
.ةعباطلاب

.تافلملاريدمنماًدنتسمددحوأاًقفاوتماًقيبطتلّغش،لومحملاكزاهجنم.1

:ةيلاتلاتاءارجإلادحأذّفن،لومحملاكزاهجزارطلاًقفو.2

.ةعابطلا>تارايخلانمديزملاقوفرقنا•

.ةعابطلا>ةكراشمقوفرقنا•

.ةعابطلا>تارايخلانمديزملاقوفرقنا•

.رمألامزلاذإتادادعإلاطبضامث،ةعباطددح.3

.دنتسملاةعابطبمق.4
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طوطخلاجذامنةمئاقةعابط
.قفاوم>ةعابطلاطوطخ>قفاوم>ةعابطلا>قفاوم>ريراقتلا>تادادعإلا:ىلإلقتنا،مكحتلاةحولنم.1

.قفاومىلعطغضامثنمو،PCLطوطخدّدح.2
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ةعابط



خُسنلانيبةلصافقاروأعضو
.قفاوم>خسُنلانيب>قفاوم>ةلصافلاقاروألا>قفاوم>طيطختلا>قفاوم>ةعابط>تادادعإلا:ىلإلقتنا،مكحتلاةحولنم.1

.دنتسملاةعابطبمق.2
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ةعابطةمهمءاغلإ

ةعباطلابمكحتلاةحولنم

.ءاغلإىلعطغضامث،نيترمعوجرىلعطغضا،مكحتلاةحولنم.1

.قفاومىلعطغضامث،ءاغلإللةعابطةمهمدّدح.2

رتويبمكلانم

فن،ليغشتلاماظنلاًقفو.1
:ةيلاتلاتاءارجإلادحأذِّ

.كتعباطددحمث،تاعباطلادلجمحتفا•

.كتعباطىلإلقتنا،Appleةمئاقيف"ماظنلاتاليضفت"نم•

.اهءاغلإديرتةعابطةمهمددح.2
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ربحلاقوحسمةماتقطبض
.ربحلاقوحسمةماتق>قفاوم>ةدوجلا>قفاوم>ةعابطلا>تادادعإلا:ىلإلقتنا،مكحتلاةحولنم.1

.قفاومىلعطغضامثنمو،دادعإلاطبضبمق.2
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6
ةعباطلامئاوقمادختسا
:ىلعلصفلااذهيوتحي

60....................................................................................................................................مئاوقلاةطيرخ

61...........................................................................................................................................زاهجلا

68............................................................................................................................................ةعابط

73.............................................................................................................................................قرو

75.....................................................................................................................................ذفانملا/ةكبشلا

92............................................................................................................................................نامألا

98..........................................................................................................................................ريراقتلا

99................................................................................................................................تامزلتسملاةطخ

100..................................................................................................................اهحالصإوءاطخألافاشكتسا
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مئاوقلاةطيرخ

تاليضفتلا•زاهجلا
Ecoعضو•
*ديعبلالغشملاةحول•
تاراطخإلا•
ةقاطلاةرادإ•

عنصمللةيضارتفالاتادادعإلاةداعتسا•
ةنايصلا•
ةعباطلاهذهنعةذبن•

طيطختلا•ةعابط
دادعإلا•
ةدوجلا•

•PCL
ةروص•

طئاسولاةئيهت•جردلانيوكت•قرو

ةكبشلاىلعةماعةرظن•ذفانملا/ةكبشلا
يكلسال•
•Wi-Fi Direct
•AirPrint
لومحملافتاهلاتامدخةرادإ•
•Ethernet
•TCP/IP
•SNMP

•IPSec
•802.1x
LPDنيوكت•
HTTP/FTPتادادعإ•
•USB
ةيجراخلاةكبشلاىلإلوصولادييقت•
•Universal Print

لوخدلاليجستقرط•*نامألا
تاداهشلاةرادإ•
لوخدلاليجستدويق•
يرسلاةعابطلادادعإ•

ةتقؤملاتانايبلاتافلمحسم•
LDAPلولحتادادعإ•
عونتم•

ةمئاقلاتادادعإةحفص•ريراقتلا
زاهجلا•

ةعابط•
لاصتالاةكبش•

ةطخلاطيشنت•تامزلتسملاةطخ
ةطخلاليوحت•

كارتشالاةمدخ•

ةعابطلاةدوجرابتخاتاحفصاهحالصإوءاطخألافاشكتسا

.طقفنّمضملابيولامداخيفةمئاقلاهذهرهظت*
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زاهجلا

تاليضفتلا

فصولاةمئاقلارصنع

ضرعلاةشاشةغل

]تاغللاةمئاق[

.ضرعلاةشاشىلعرهظييذلاصنلاةغلنييعتبمق

ةقطنملا/ةلودلا

]نادلبلاةمئاق[

.اهيفلمعللةعباطلاةئيهتتمتيتلاةقطنملاوأدلبلاديدحتبمق

يلوألادادعإلاليغشت
معن•
*ال•

.دادعإلاجلاعمليغشتبمق

ةضورعملاتامولعملا
1صنلاضرع•
2صنلاضرع•

.ةيسيئرلاةشاشلاىلعاهضرعبولطملاتامولعملاديدحتبمق

تقولاوخيراتلا
نيوكت•

نايلاحلاتقولاوخيراتلا–

اًيوديتقولاوخيراتلانييعت–

]*ةنس-موي-رهش[خيراتلاقيسنت–

/اًحابصةعاس12[تقولاقيسنت–
]*ًءاسم

]*GMT[ةينمزلاةقطنملا–

ةكبشلانمزلوكوتورب•

NTPنيكمت–

NTPمقلم–

.ةعباطلاىلعتقولاوخيراتلاةئيهتبمق

قرولاماجحأ
*.ةدحتملاتايالولا•
يرتملاماظنلا•

.قرولاماجحأسايقةدحوديدحتبمق

يتلاةقطنملاوأةلودلاىلعًءانبقرولامجحليلوألادادعإلاديدحتمتي:ةظحالم
.يلوألادادعإلاجلاعميفاهديدحتمت

ةشاشلافقوتنمز

10–300)60*(

موقتنألبقوأ،ةيسيئرلاةشاشلاضرعلاةشاشضرعلبقيناوثلابلومخلاةرتفنييعتبمق
.اًيئاقلتنيمدختسملاتاباسحدحأجورخليجستبةعباطلا

.عنصملليضارتفالادادعإلاىلإةميقلاراوجبةدوجوملا)*(ةمجنلاةمالعريشت:ةظحالم
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ECOعضو

فصولاةمئاقلارصنع

بناوج:ةعابط
*دحاوهجوىلع•
نيهجوىلع•

.نيَبناجلاىلعمأةحفصلانمدحاوبناجىلعةعابطلاديرتتنكاذإامديدحتبمق

هجولكلتاحفصلاددع:ةعابط
*فاقيإ•
هجولكلناتحفص•
هجولكلتاحفص3•
هجولكلتاحفص4•
هجولكلتاحفص6•
هجولكلتاحفص9•
هجولكلةحفص12•
هجولكلةحفص16•

.ةقرولانمدحاوهجوىلعةددعتملاتاحفصلاروصةعابطبمق

ربحلاقوحسمةماتق:ةعابط
فيفخ•
*يداع•
متاق•

.اهتماتقوأةيصنلاروصلاعوصنةجردديدحت

.عنصملليضارتفالادادعإلاىلإةميقلاراوجبةدوجوملا)*(ةمجنلاةمالعريشت:ةظحالم

ديعبلالغشملاةحول

فصولاةمئاقلارصنع

.دُعبنعمكحتلاةحولبيجراخلا)VNC(ةيضارتفالاةكبشلاةبسوحليمعليصوتيجراخلاVNCلاصتا

ةقداصملاعون
*دجويال•
ةيسايقلاةقداصملا•

.)VNC(ةيضارتفالاةكبشلاةبسوحليمعمقلمىلإلوصولادنعةقداصملاعوننييعت

.)VNC(ةيضارتفالاةكبشلاةبسوحليمعمقلمبلاصتاللرورملاةملكديدحتVNCرورمةملك

.ةيسايقةقداصمىلإةقداصملاعوننييعتدنعطقفاذهةمئاقلارصنعرهظي:ةظحالم

.عنصملليضارتفالادادعإلاىلإةميقلاراوجبةدوجوملا)*(ةمجنلاةمالعريشت:ةظحالم
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تاراطخإلا

فصولاةمئاقلارصنع

تامزلتسملاتاريدقتضرع:تامزلتسملا
*تاريدقتلاضرع•
تاريدقتلاضرعمدع•

.ةردقملاتامزلتسملاةلاحضرعبمق

تامزلتسملا

ةصصخملاتامزلتسملاتامالعإ

.مدختسملالخدتةعباطلابلطتتامدنعتامالعإلاتادادعإةئيهتبمق

.نّمضملابيولامداخيفطقفاذهةمئاقلارصنعرهظي:ةظحالم

ديربلادادعإ:ينورتكلإلاديربلاتاهيبنتدادعإ
ينورتكلإلا
يسيئرلاSMTPلخدم•
)*25(يسيئرلاSMTPلخدمذفنم•
يوناثلاSMTPلخدم•
)*25(يوناثلاSMTPلخدمذفنم•
SMTPةلهم• )*ةيناث30)
درلاناونع•
ـبصاخلايضارتفالادرلاناونعمادختسا•

SMTPفاقيإ(اًمئاد*(
)*لّطعم(SSL/TLSمادختسا•
)*ليغشت(ةقوثومةداهشبلطتي•
ةقداصمدجوتال(SMTPمداخةقداصم•

)*ةبولطم
)*دجويال(زاهجلاهُؤَدبيينورتكلإديرب•
زاهجلامدختسمفِّرعُم•
زاهجلارورمةملك•
NTLMلاجم•

.ةعباطللينورتكلإلاديربلاتادادعإةئيهتبمق

.نّمضملابيولامداخيفطقفاذهةمئاقلارصنعرهظي:ةظحالم

نمصلختلاىلعةدعاسملا:أطخلاثودحعنم
قرولاراشحنا
فاقيإ•
*ليغشت•

.اًيئاقلتروشحملاقرولانمققحتللةعباطلانييعتبمق

ةيئاقلتةعباتم:أطخلاثودحعنم
لّطعم•
•5–255)5*(

روضحطورشحسمدعباًيئاقلتاهتعابطوأةمهمةجلاعمةعباتمبةعباطللحامسلابمق
.ةنّيعم

يئاقلتلاليغشتلاةداعإ:أطخلاثودحعنم
)*اًمئادليغشتلاةداعإ(يئاقلتلاليغشتلاةداعإ•

.أطخثودحلاحيفليغشتلاةداعإلةعباطلانييعتبمق

يئاقلتلاليغشتلاةداعإ:أطخلاثودحعنم
يئاقلتلاليغشتلاةداعإتارملىصقألادحلا•

)2*(

.اهذيفنتةعباطللنكمييتلايئاقلتلاليغشتلاةداعإتارمددعنييعتبمق
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فصولاةمئاقلارصنع

يئاقلتلاليغشتلاةداعإ:أطخلاثودحعنم
)*720(يئاقلتلاليغشتلاةداعإةذفان•

.يئاقلتليغشتةداعإبمايقلالبقةعباطلااهقرغتستيتلايناوثلاددعنييعتبمق

يئاقلتلاليغشتلاةداعإ:أطخلاثودحعنم
يئاقلتلاليغشتلاةداعإدادع•

.يئاقلتلاليغشتلاةداعإدادعبةصاخلاطقفةءارقلاتامولعمضرعبمق

ريصققروأطخضرع:أطخلاثودحعنم
*يئاقلتحسم•
ليغشت•

.ريصقلاقرولابقلعتمأطخثودحدنعةلاسرضرعىلعةعباطلانييعتبمق

.هليمحتمتييذلاقرولامجحىلإريصقلاقرولاريشي:ةظحالم

ةحفصلاةيامح:أطخلاثودحعنم
*فاقيإ•
ليغشت•

.اهتعابطلبقةركاذلايفلماكلابةحفصلاةجلاعمىلعةعباطلانييعتبمق

قرولاراشحناحالصإ:رشحنملاىوتحملاحالصإ
*يئاقلت•
فاقيإ•
ليغشت•

.ةرشحنملاتاحفصلاةعابطةداعإىلعةعباطلانييعتبمق

.عنصملليضارتفالادادعإلاىلإةميقلاراوجبةدوجوملا)*(ةمجنلاةمالعريشت:ةظحالم

ةقاطلاةرادإ

فصولاةمئاقلارصنع

عضونمةعابطلا:نوكسلاعضوفيرعتفلم
نوكسلا
ةعابطلادعبطشنلاعضولايفءاقبلا•
*ةعابطلادعبنوكسلاعضويفلوخدلا•

دعبنوكسلاعضوىلإةدوعلاوأدادعتسالاعضويفءاقبلاىلعةعباطلانييعتبمق
.ةعابطلا

نوكسلاعضو:تالهملا
)*15(ةقيقد120ىلإ1•

.نوكسلاعضويفلمعلابةعباطلاأدبتنألبقلومخلاةرتفنييعتبمق

تابسإلاعضوةلهم:تالهملا
لّطعم•
ةدحاوةعاس•
ناتعاس•
تاعاسثالث•
تاعاستس•
دحاوموي•
ناموي•
مايأةثالث•
دحاوعوبسأ•
ناعوبسأ•

.ةعباطلاليغشتفاقيإلبقةينمزلاةرتفلانييعتبمق
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فصولاةمئاقلارصنع

دحاورهش•

لاصتالاةلاحيفتابسإلاعضوةلهم:تالهملا
تابسإلاعضو•
*تابسإلاعضومادختسامدع•

Ethernetلاصتادوجوءانثأةعباطلاليغشتفاقيإلتابسإلاعضوةلهمنييعتبمق
.طشن

.عنصملليضارتفالادادعإلاىلإةميقلاراوجبةدوجوملا)*(ةمجنلاةمالعريشت:ةظحالم

عنصمللةيضارتفالاتادادعإلاةداعتسا

فصولاةمئاقلارصنع

تادادعإلاةداعتسا
تادادعإلالكةداعتسا•
ةعباطلاتادادعإةداعتسا•
ةكبشلاتادادعإةداعتسا•

.ةعباطللةيضارتفالاعنصملاتادادعإةداعتسا

ةنايصلا

ةئيهتلاةمئاق

فصولاةمئاقلارصنع

USBنيوكت : USB PnP
•1*
•2

.يصخشرتويبمكعماهقفاوتنيسحتلةعباطلابصاخلاUSBليغشتجمانربعضورييغتبمق

USBةعرس:USBنيوكت
ئلتمم•
*يئاقلت•

.هبةصاخلاةيلاعلاةعرسلاتايناكمإليطعتوةلماكلاةعرسلابلمعللUSBذفنمنييعتبمق

جردلاةمحقمةلاسرضرع:جردلانيوكت
فاقيإ•
*طقفةفورعملاريغماجحألل•
اًمئاد•

.جردلالاخدإدعبهعونوقرولامجحديدحتلةلاسرضرعبمق

A5ليمحت:جردلانيوكت
ةريصقةفاح•
*ةليوطةفاح•

.A5ساقمبقروليمحتدنعةحفصلاهاجتاديدحتبمق

قرولاتابلاطم:جردلانيوكت
*يئاقلت•
يوديقرو•

.قرولاليمحتبةبلاطمروهظدنعهئلمبمدختسملاموقييذلاقرولاردصمنييعتبمق
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فصولاةمئاقلارصنع

فرظألاتابلاطم:جردلانيوكت
*يئاقلت•
فرظأللةيوديلاةيذغتلا•

.فرظألاليمحتبةبلاطمروهظدنعهئلمبمدختسملاموقييذلاقرولاردصمنييعتبمق

تابلاطمللةباجتسالا:جردلانيوكت
*مدختسملاةبلاطم•
ةعباتم•
ةيلاحلاتادادعإلامادختسا•

.فرظألاوأقرولارييغتتابلاطملحلةعباطلانييعتبمق

ةمئاقلاتادادعإةحفص:ريراقتلا
ثادحألالجس•
ثادحألالجسصخلم•

.اهبةصاخلاثادحألاتالجسواهتالاحوةعباطلامئاوقتادادعإلوحريراقتةعابطبمق

تادادعلاوتامزلتسملامادختسا

تامزلتسملامادختساتاظوفحمحسم

.ةعوبطملاتاحفصلايلامجإضرعوأتامزلتسملاةحفصدادعنييعتةداعإبمق

يكاحملانامأ:ةعباطلايفةاكاحملاتارم
ةحفصلاةلهم•
)*60(60ىلإ0•

.ةاكاحملاءانثأةحفصلاةلهمنييعتبمق

يكاحملانامأ:ةعباطلايفةاكاحملاتارم
ةمهملادعبيكاحملانييعتةداعإ•

*فاقيإ–

ليغشت–

.ةعابطةمهمدعبيكاحملانييعتةداعإ

يكاحملانامأ:ةعباطلايفةاكاحملاتارم
ةعباطلاةلاسرىلإلوصولاليطعت•

فاقيإ–

*ليغشت–

.ةاكاحملاءانثأةعباطلاةلاسرىلإلوصولاليطعت

طخلاحيضوت:ةعابطلانيوكت
)*24(150ىلإ0•

ةميقلاتناكاذإيلاعلاددرتلاتاشاشمادختسامتييتلاوصنلاطاقنمجحةميقنييعتبمق
.طخلاتانايبةعابطدنعاهنملقأةيلاحلا

ةعابطلاةفاثك:ةعابطلانيوكت
لّطعم•
•1–5)3*(

.تادنتسملاةعابطدنعربحلاقوحسمةفاثكطبضبمق

ئداهلاعضولا:زاهجلاليغشتتايلمع
ليغشت•
*فاقيإ•

.ةعابطلاءانثأهردصتيذلاجيجضلاىوتسمضيفختبموقتلةعباطلانييعتبمق

.ةماعةروصبةعباطلاءادأضفخىلإدادعإلااذهنيكمتيدؤي:ةظحالم

ةحوللامئاوق:زاهجلاليغشتتايلمع
*نيكمت•
*ليطعت•

.مكحتلاةحولمئاوقىلإلوصولانيكمتلةعباطلانييعتبمق

Embeddedنمةمئاقلاهذهةئيهتنكمي:ةظحالم Web Serverطقف.
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فصولاةمئاقلارصنع

زاهجلاليغشتتايلمع

ةصصخملاةلاحلاحسم

.ةصصخملالئاسرلالكحسمبمق

.عنصملليضارتفالادادعإلاىلإةميقلاراوجبةدوجوملا)*(ةمجنلاةمالعريشت:ةظحالم

ةمدخلاقاطنجراخحسملا

فصولاةمئاقلارصنع

ةعباطلاةركاذلفيظنترخآ•
ةتباثلاةركاذلاىلعةدوجوملاتامولعملالكفيظنت•
ةكبشلاوةعباطلاتادادعإلكحسم•
تاراصتخالاتادادعإوتاراصتخالالكحسم•

.ةعباطلايفةنّزخملاتاراصتخالاوتادادعإلالكحسمل

طقفاًرفوتمتاراصتخالاتادادعإوتاراصتخالالكحسمنوكي:ةظحالم
.تاعباطلازرُطضعبيف

ةعباطلاهذهنعةذبن

فصولاةمئاقلارصنع

.اًفرح32لوطللىصقألادحلاغلبيXeroxلوصأةمالع

.اًفرح32لوطللىصقألادحلاغلبي.ةعباطلليلسلستلامقرلاضرعبمقليمعلالوصأةمالع

.اًفرح63لوطللىصقألادحلاغلبي.ةعباطلاعقومديدحتةعباطلاعقوم

.اًفرح63لوطللىصقألادحلاغلبي.ةعباطلامساصيخشتلصتا
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ةعابط

طيطختلا

فصولاةمئاقلارصنع

بناوج
*دحاوبناجىلع•
نيَبناجلاىلع•

.نيَبناجلاىلعمأةحفصلانمدحاوبناجىلعةعابطلاديرتتنكاذإامديدحتبمق

بلقلاطمن
*ةليوطةفاح•
ةريصقةفاح•

ىلعةعابطلاذيفنتدنعهطبرمتينأديرتيذلا)ةريصقلاةفاحلاوأةيوطلاةفاحلا(ةقرولابناجديدحتبمق
.نيَبناجلا

ىلعةعوبطملاتامولعملالكةحازإبةعباطلاموقت،هديدحتمتييذلارايخلابسحب:ةظحالم
.حيحصلالكشلابةمهملاطبرلاًيئاقلتةحفصلا

ةغرافتاحفص
ةعابط•
*ةعابطلامدع•

.ةعابطةمهميفةنمضملاةغرافلاتاحفصلاةعابطبمق

بيترت
]1,1,1,2,2,2[فاقيإ•
*]1,2,1,2,1,2[ليغشت•

.ةمهملانمةددعتمخُسنةعابطدنعاميساليلسلستبيترتبةسّدكمةعابطةمهمتاحفصءاقبإبمق

ةلصافلاقاروألا
*دجويال•
خُسنلانيب•
ماهملانيب•
تاحفصلانيب•

.ةعابطلادنعةغرافةلصافقاروألاخدإبمق

ةلصافلاقاروألاردصم

[x[جردلا (1*(

.ةلصافلاةقروللقرولاردصمديدحتبمق

هجولكلتاحفصلاددع
*فاقيإ•
هجولكلناتحفص•
هجولكلتاحفص3•
هجولكلتاحفص4•
هجولكلتاحفص6•
هجولكلتاحفص9•
هجولكلةحفص12•
هجولكلةحفص16•

.ةقرولانمدحاوهجوىلعةددعتملاتاحفصلاروصةعابطبمق

هجولكلتاحفصلابيترت
*يقفأ•
يقفألاهاجتالاسكع•

.هجولكلتاحفصلامادختسادنعةددعتملاتاحفصلاروصعضومديدحتبمق

.اههاجتاوتاحفصلاروصددعىلععضوملاديدحتدمتعي:ةظحالم
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فصولاةمئاقلارصنع

يسأر•
يسأرلاهاجتالاسكع•

هجولكلتاحفصلاهاجتا
*يئاقلت•
يقفألاعضولا•
يسأرلاعضولا•

.هجولكلتاحفصلامادختسادنعتاحفصلاددعتمدنتسمهاجتاديدحتبمق

هجولكلتاحفصلادح
*دجويال•
تباث•

.هجولكلتاحفصلامادختسادنعةحفصةروصلكلوحدحةعابطبمق

خسُنلا

)*1(9999ىلإ1

.ةعابطةمهملكلخُسنلاددعديدحتبمق

ةعابطلاةقطنم
*يداع•
ةلماكةحفصلا•

.ةقرولاىلعاهتعابطنكمييتلاةحاسملانييعتبمق

.عنصملليضارتفالادادعإلاىلإةميقلاراوجبةدوجوملا)*(ةمجنلاةمالعريشت:ةظحالم

دادعإلا

فصولاةمئاقلارصنع

ةعباطلاةغل

PCLةاكاحم

.ةعباطلاةغلّنيع

ّلكلاةعابطبيترت
*يدجبأبيترت•
ًالّوأثدحألا•
ًالّوأمدقألا•

.ةيرسلاوةزوجحملاماهملالكةعابطلهراتختيذلابيترتلاددح

.عنصملليضارتفالادادعإلاىلإةميقلاراوجبةدوجوملا)*(ةمجنلاةمالعريشت:ةظحالم
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ةدوجلا

فصولاةمئاقلارصنع

ةعابطلاةقد
ةصوبلكلةطقن300•
*ةصوبلكلةطقن600•
1200ةروصلاةدوج•
2400ةروصلاةدوج•

.ةعوبطملاتاجرخمللروصلاوصنلاةقدديدحت

.ةروصلاةدوجبوأةصوبلكلةطقنلاةدحوةطساوبةقدلادَّدُحت:ةظحالم

ربحلاقوحسمةماتق
فيفخ•
*يداع•
متاق•

.اهتماتقوأةيصنلاروصلاعوصنةجردديدحت

ةيفصنناولأ
*يداع•
ليصافت•

.قدأاهفاوحواًسناجترثكأاهطوطخنوكتثيحبةعوبطملاتاجرخملانيسحتبمق

.عنصملليضارتفالادادعإلاىلإةميقلاراوجبةدوجوملا)*(ةمجنلاةمالعريشت:ةظحالم

PCL

فصولاةمئاقلارصنع

طخلامسا

)*Courier(]ةحاتملاطوطخلاةمئاق[

.ددحملاطوطخلاردصمنمطخديدحتبمق

زومرلاةعومجم

10U(]ةحاتملازومرلاةعومجمةمئاق[
PC-8*(

.طخلكمسالزومرلاةعومجمديدحتبمق

ةيمقرلاوةيدجبألافورحلانمةعومجمنعةرابعيهزومرلاةعومجم:ةظحالم
جماربوأةفلتخملاتاغللازومرلاتاعومجممعدت.ةصاخلازومرلاوميقرتلاتامالعو
.يملعلاصنلابةصاخلاتايضايرلازومرلثمةددحم

ليملاةجرد

0.08–100)10*(

.ةفاسملاةيداحأوأةتباثلاطوطخللليملاةجردديدحتبمق

ةصوبلكلةتباثلاتافاسملاتاذفرحألاددعىلإطوطخلاسايقمريشي:ةظحالم
.ةيقفأ

هاجتالا
*يسأرلاعضولا•
يقفألاعضولا•
يسأرلاعضولاسكع•
يقفألاعضولاسكع•

.ةحفصلاىلعتاموسرلاوصنلاهاجتاديدحتبمق

ةحفصلكبرطسألا

255ىلإ1

.PCLتانايبقفدتتانايبقفدربعاهتعابطتمتةحفصلكلصنلايفرطسألاددعديدحتبمق
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فصولاةمئاقلارصنع

رطسألاددعةعابطىلإيدؤييذلايسأرلادعابتلاةيلآطيشنتباذهةمئاقلارصنعموقي•
.ةيضارتفالاةحفصلاشماوهنيبددحملاةبولطملا

يضارتفالاعنصملادادعإوه64.ةدحتملاتايالولايفيضارتفالاعنصملادادعإوه60•
.يلودلا

PCL5يفرطسلاضرعلىندألادحلا

)*2(30ىلإ1نم

1200لدعمبةعوبطمةمهميأيفىلوألافورحلايفةباتكلاضرعلىندألادحلانييعتبمق
.ةصوبلكلةطقن

PCLXLيفرطسلاضرعلىندألادحلا

)*2(30ىلإ1نم

A4ضرع
*مم198•
مم203•

.A4مجحبقروىلعةيقطنملاةحفصلاضرعنييعتبمق

.تانايبلاةعابطمتتثيحةيلعفلاةحفصلاىلعغارفلايهةيقطنملاةحفصلا:ةظحالم

رطسلاةيذغتدعبيئاقلتفرحعاجرإ
*فاقيإ•
ليغشت•

.رطسلاةيذغتيفمكحتلارمأدعبرطسلالوأىلإعوجرذيفنتىلعةعباطلانييعتبمق

رشؤملاعضومكرحتبةعباطللرماوأيطعتةيلآوهرطسلالوأىلإعوجرلا:ةظحالم
.هسفنرطسلاىلعلوألاعضوملاىلإ

فرحلاعاجرإدعبةيئاقلترطسةيذغت
*فاقيإ•
ليغشت•

.رطسلالوأىلإعوجرلايفمكحتلارمأدعبرطسةفاضإذيفنتىلعةعباطلانييعتبمق

ةعابطلافقوتنمز
لّطعم•
*نّكمم•

تقولانمةددحملاةرتفلللومخلاعضويفءاقبلادعبةعابطةمهمءاهنإنمةعباطلانيكمتبمق
.يناوثلاب

ةعابطلاةلهمتقو

1–255)90*(

.لومخلاعضويفاهلوخددعبةعابطةمهمةعباطلايهنتليناوثلابتقولانييعتبمق

.ةعابطلاةلهمنيكمتمتيامدنعطقفاذهةمئاقلارصنعرهظي:ةظحالم

.عنصملليضارتفالادادعإلاىلإةميقلاراوجبةدوجوملا)*(ةمجنلاةمالعريشت:ةظحالم

ةروص

فصولاةمئاقلارصنع

ةيئاقلتةمءالم
ليغشت•
*فاقيإ•

.ةروصهاجتاوقرولامجحلحاتمدادعإلضفأديدحتبمق

طبضتادادعإاذهةمئاقلارصنعزواجتي،ليغشتىلعنييعتلادنع:ةظحالم
.ةروصللهاجتالاومجحلا

سكع
*فاقيإ•
ليغشت•

.ةجردلاةيئانثنوللاةيداحأروصلاسكعبمق
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فصولاةمئاقلارصنع

وأGIFروصتاقيسنتىلعاذهةمئاقلارصنعقبطنيال:ةظحالم
JPEG.

مجحلاطبض
اًراسيىلعأىلإءاسرإ•
*ةمءالملضفأ•
طسولايفءاسرإ•
ضرعلا/عافترالابسانت•
عافترالابسانت•
ضرعلابسانت•

.اهتعابطنكمييتلاةحاسملاةمءالملةروصلاطبضبمق

اًيئاقلتميجحتلانييعتمتي،ليغشتىلإةيئاقلتلاةمءالملانييعتدنع:ةظحالم
.ىلثملاةمءالملاىلإ

هاجتالا
*يسأرلاعضولا•
يقفألاعضولا•
يسأرلاعضولاسكع•
يقفألاعضولاسكع•

.ةحفصلاىلعتاموسرلاوصنلاهاجتاديدحتبمق

.عنصملليضارتفالادادعإلاىلإةميقلاراوجبةدوجوملا)*(ةمجنلاةمالعريشت:ةظحالم
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قرو

جردلانيوكت

فصولاةمئاقلارصنع

يضارتفالاردصملا
[x[جردلا• (1*(
يوديقرو•
فرظأللةيوديلاةيذغتلا•

.ةعابطلاماهملكلقرولاردصمنييعتبمق

هعون/قرولامجح
[x[جردلا• (1*(
يوديقرو•
فرظأللةيوديلاةيذغتلا•

.قروردصملكيفهليمحتمتييذلاقرولاعونوأقرولامجحديدحتبمق

مجحلالادبتسا
فاقيإ•
•Letter/A4
*ةجردملاتارايخلالك•

.قروردصميأيفبولطملامجحلاليمحتمتيملاذإددحمقرومجحلادبتساىلعةعباطلانييعت
.بولطملاقرولامجحليمحتبمدختسملافاقيإدادعإلابلاطي•
قروليمحتدنعletterمجحبقروىلعA4مجحبدنتسمةعابطبLetter/A4دادعإلاموقي•

.A4مجحبقروليمحتدنعA4مجحبقروىلعletterمجحبماهموletterمجحب
.Letter/A4لحمةجردملاتارايخلالكدادعإلالحي•

.عنصملليضارتفالادادعإلاىلإةميقلاراوجبةدوجوملا)*(ةمجنلاةمالعريشت:ةظحالم

طئاسولاةئيهت

يملاعلادادعإلا

فصولاةمئاقلارصنع

سايقلاتادحو
تاصوب•
تارتميلم•

.يملاعلاقرولاسايقةدحوديدحتبمق

رتميليملا.ةدحتملاتايالولايفيضارتفالاعنصملادادعإيهةصوبلا:ةظحالم
.يلودلايضارتفالاعنصملادادعإوه

يسأرلاضرعلا
)*8.50(ةصوب14.17ىلإ3.00•
)216*(مم360ىلإ76•

.يملاعلاقرولليسأرلاضرعلانييعتبمق

يسأرلاعافترالا
)*14(ةصوب14.17ىلإ3.00•
)356*(مم360ىلإ76•

.يملاعلاقرولليسأرلاعافترالانييعتبمق
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فصولاةمئاقلارصنع

ةيذغتلاهاجتا
*ةريصقةفاح•
ةليوطةفاح•

.ةليوطلاةفاحلاىلإةريصقلاةفاحلاهاجتانمقرولارايتخالةعباطلانييعتبمق

دحلانمرصقألوطألاةفاحلاتناكاذإطقفةليوطلاةفاحلارهظت:ةظحالم
.موعدملاضرعللىصقألا

.عنصملليضارتفالادادعإلاىلإةميقلاراوجبةدوجوملا)*(ةمجنلاةمالعريشت:ةظحالم

طئاسولاعاونأ

فصولاةمئاقلارصنع

يداعلاقرولا•
تاقاطبلا•
هريودتداعم•
تاقصلملا•
رخافقرو•
فرظ•
ةيسأروذقرو•
اًقبسمعوبطم•
نولمقرو•
فيفخ•
ليقث•

.ههاجتاوهنزووهليمحتمتيذلاقرولاةدامديدحت
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ذفانملا/ةكبشلا

ةكبشلاىلعةماعةرظن

فصولاةمئاقلارصنع

طشنئياهم
*يئاقلت•
ةيسايقةكبش•
يكلسال•

.ةكبشلالاصتاعونديدحتبمق

.ةعباطلاةكبشبةصاخلالاصتالاةلاحضرعبمقةكبشلاةلاح

ةعباطلاىلعةكبشلاةلاحضرع
فاقيإ•
*ليغشت•

.ضرعلاةشاشىلعةكبشلاةلاحضرعبمق

.اًيلاحةطشنلاةكبشلاةقاطبةعرسضرعبمقنيهجولاىلع،ةعرسلا

IPv4ناونعضرعبمقIPv4.

.IPv6نيوانعلكضرعبمقIPv6نيوانعلك

ةعابطلامداخنييعتةداعإ

ءدب

.ةعباطلاىلعةطشنلاةكبشلاتالاصتاعيمجنييعتةداعإبمق

.ةكبشلاةئيهتتادادعإعيمجدادعإلااذهليزي:ةظحالم

ةكبشلاةمهمةلهم
فاقيإ•
)ةيناث90(*ليغشت•

.ةكبشىلعةعابطةمهمةعباطلايغلتنألبقتقولانييعتبمق

راعشلاةحفص
*فاقيإ•
ليغشت•

.راعشةحفصةعابطبمق

تاكبشلاتالاصتانيكمت
*نيكمت•
ليطعت•

.اهليطعتبوأتاكبشلاتالاصتالكنيكمتبمق

)LLDP(طابترالاةقبطفاشتكالوكوتوربنيكمت
*فاقيإ•
ليغشت•

.ةعباطلايف)LLDP(طابترالاةقبطفاشتكالوكوتوربنيكمتبمق

.عنصملليضارتفالادادعإلاىلإةميقلاراوجبةدوجوملا)*(ةمجنلاةمالعريشت:ةظحالم
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يكلسال

.ةيكلساللاصتاةكبشلّوحمىلعيوتحتتاعباطبوأWi-Fiلاصتاةكبشبةلصتملاتاعباطلايفطقفةمئاقلاهذهرفوتت:ةظحالم

فصولاةمئاقلارصنع

ةعباطلاةحولىلعدادعإلا
ةكبشلارايتخا•
Wi-Fiةكبشرايتخا•

ةكبشلامسا–

ةكبشلاعضو–

ةيساسألاةينبلا–

يكلساللانامألاعضو–

لّطعم–

–WPA2/WPA - Personal

–WPA2 - Personal

–WPA2/WPA3 - Personal

–WPA3 - Personal

–802.1x - RADIUS

.ةعباطلااهبلصتتيتلاةيكلساللاةكبشلاديدحتبمق

لاصتالاتاكبشةمئاقنماهرايتخاللاصتالاةكبشرايتخاددح
.ةفشتكُملاةيكلساللا

.اًيودياهنعنلعُمريغةكبشةفاضإلWi-Fiةكبشةفاضإددح

تادادعإةئيهتنمدكأت،802.1x-RADIUSىلعنييعتلادنع
.ةكبشلالاصتاعطقبنجتل802.1xةقداصم

دادعإلكشىلعاذهةمئاقلارصنعرهظي:ةظحالم
Embeddedيفيكلساللالاصتالا Web

Server.

يمحملاWi-Fiدادعإ
رزةطغضبخسنلاةقيرطءدب•
PINمقرةقيرطءدب•

Wi-Fiدادعإلالخنميهةيكلساللاصتاةكبشمضلةليدبلاةقيرطلا
.يمحملا
ةكبشبةعباطلارزةطغضبخسنلاةقيرطءدبدادعإلصوي•

ةعباطلانملكىلعةدوجوملارارزألاىلعطغضلادنعةيكلسال
.ددحمتقولالخ)يكلساللاهّجوملا(لوصولاةطقنو

دنعةيكلسالةكبشبةعباطلاPINمقرةقيرطءدبدادعإلصوي•
لاصتالاتادادعإيفةعباطلاىلعدوجومPINمقرلاخدإ
.لوصولاةطقنبةصاخلايكلساللا

قفاوتلا

802.11b/g/n *)زترهاجيج2.4)

.ةيكلساللاةكبشلليكلساللارايعملاديدحتبمق

يكلساللانامألاعضو
*لّطعم•

•WPA2/WPA-Personal

WPA2/WPA-PSKريفشتعضو–

–AES

Pre-Sharedنييعت– Key)اًقباسكراشملاحاتفملا(

•WPA2-Personal

.ةيكلساللاةزهجألابةعباطلاليصوتلنامألاعوننييعتبمق

Wi-Fiةينقتبيمحملالوصولالالخنميكلساللانامألانيكمتبمق
)WPA(802.1رايعملالخنموأx.

Pre-Sharedىلإةبسنلاب،WPAنامأعضوىلعنييعتلادنع
Key)يكلساللالاصتاللرورملاةملكلخدأ،)اًقباسكراشملاحاتفملا

.نمآلا

تادادعإةئيهتنمدكأت،802.1x-RADIUSىلعنييعتلادنع
.ةكبشلالاصتاعطقبنجتل802.1xةقداصم

.ةيمحملاةرادإلارٌطأنعةرابعPMFنإ
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فصولاةمئاقلارصنع

WPA2-PSKريفشتعضو–

–AES

Pre-Sharedنييعت– Key)اًقباسكراشملاحاتفملا(

•WPA2/WPA3 - Personal

WPA2/WPA3ريفشتعضو– - PSK

Pre-Sharedنييعت– Key)اًقباسكراشملاحاتفملا(

•WPA3 - Personal

WPA3ريفشتعضو– - PSK

Pre-Sharedنييعت– Key)اًقباسكراشملاحاتفملا(

•802.1x - RADIUS

802.1xريفشتلاعضو–

–WPA+

–WPA2*

–WPA2 + PMF

IPv4
)DHCP(فيضمللةيكيمانيدلاةئيهتلالوكوتوربنيكمت•

*ليغشت–

فاقيإ–

تباثIPناونعنييعت•

IPناونع–

ةكبشلاعانق–

لخدملا–

ةئيهتو)DHCP(فيضمللةيكيمانيدلاةئيهتلالوكوتوربنيكمتل
.تباثلاIPناونع

عيزوتاممقلملحيتياًيسايقًالوكوتوربDHCPلوكوتوربّدُعي
.يكيمانيدلكشبءالمعللهتئيهتوIPناونعبةقلعتملاتامولعملا

IPv6
IPv6نيكمت•

*ليغشت–

فاقيإ–

DHCPv6نيكمت•

ليغشت–

*فاقيإ–

ناونعللةلاحلاددحمريغيئاقلتنيوكت•

*ليغشت–

فاقيإ–

.ةعباطلايفاهتئيهتوIPv6تادادعإنيكمتل
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فصولاةمئاقلارصنع

•DNS Server Address)مقلمناونعDNS(
اًيودينيعملاIPv6ناونع•
اًيوديّنيعملاIPv6هّجوم•
ناونعلاةئداب•

)*64(128ىلإ0نم

IPv6نيوانعلك•
IPv6نيوانعلك•

ةكبشلاناونع
•UAA
•LAA

.ةكبشلانيوانعضرعبمق

PCL SmartSwitch
*ليغشت•

فاقيإ•

ةمهمبلطتتامدنعاًيئاقلتPCLةاكاحمىلإلقتنتلةعباطلانييعتبمق
.ةيضارتفالاةعباطلاةغلنعرظنلاضغب،كلذةعابط

PCLليغشتفاقيإلاحيف SmartSwitch،ةعباطلاموقتنل
يفةددحملاةيضارتفالاةعباطلاةغلمدختستسوةدراولاتانايبلاصحفب
.دادعإلاةمئاق

PS SmartSwitch
*ليغشت•

فاقيإ•

ةمهمبلطتتامدنعاًيئاقلتPSةاكاحمىلإلقتنتلةعباطلانييعتبمق
.ةيضارتفالاةعباطلاةغلنعرظنلاضغب،كلذةعابط

PSليغشتفاقيإلاحيف SmartSwitch،ةعباطلاموقتنل
يفةددحملاةيضارتفالاةعباطلاةغلمدختستسوةدراولاتانايبلاصحفب
.)دادعإ(Setupةمئاق

MAC PSيئانثلا
*يئاقلت•

ليغشت•
فاقيإ•

Macintoshةعابطماهمةجلاعملةعباطلانييعتبمق PostScript
.ةيئانثلا
PostScriptةعابطماهمةجلاعمىلع"ليغشت"دادعإلالمعي•

.ةطيسبلاةيئانثلا
مادختسابةعابطلاماهمةيفصتىلع"فاقيإ"دادعإلالمعي•

.يسايقلالوكوتوربلا

.عنصملليضارتفالادادعإلاىلإةميقلاراوجبةدوجوملا)*(ةمجنلاةمالعريشت:ةظحالم

WI-FI DIRECT

فصولاةمئاقلارصنع

Wi-Fiنيكمت Direct
ليغشت•
*فاقيإ•

-Wiىلعيوتحتيتلاةزهجألاعمةرشابملاصتاللةعابطلانييعتبمق
Fi.

Wi-Fiمسا DirectةكبشمساديدحتبمقWi-Fi Direct.
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فصولاةمئاقلارصنع

Wi-Fiرورمةملك Directىلعنيمدختسملاةحصنمققحتلاوةقداصمللرورملاةملكنييعتبمق
.Wi-Fiلاصتا

دادعإلاةحفصىلعرورملاةملكضرع
فاقيإ•
*ليغشت•

Wi-Fiرورمةملكضرعبمق Directةكبشلادادعإةحفصىلع.

ةلضفملاةانقلامقر
•1–11
*يئاقلت•

.Wi-Fiلاصتاةكبشلةلّضفملاةانقلانييعتبمق

.ةعومجملاكلامبصاخلاIPناونعديدحتبمقةعومجملاكلامبصاخلاIPناونع

رزةطغضبتابلطلاىلعةيئاقلتلاةقفاوملا
*فاقيإ•
ليغشت•

.اًيئاقلتةكبشلابلاصتالاتابلطىلعةقفاوملابمق

.ةنمآريغاًيئاقلتءالمعلاىلعةقفاوملانإ:ةظحالم

.عنصملليضارتفالادادعإلاىلإةميقلاراوجبةدوجوملا)*(ةمجنلاةمالعريشت:ةظحالم

AIRPRINT

فصولاةمئاقلارصنع

AirPrint
نّكمم•
لّطعم•

.AirprintىلعةعباطلافيرعتلمدختسملامسالاBonjourمسا

ةسسؤملامسا

ةسسؤملاةدحو

ةعباطلاعقوم

ىلإ90–نمقاطنلا.ةعباطلابصاخلاGPSماظنلضرعلاطخةعباطللضرعلاطخ
90.

ىلإ180–نمقاطنلا.ةعباطلابصاخلاGPSماظنللوطلاطخةعباطلللوطلاطخ
180.

ىلإ100000–نمقاطنلا.ةعباطلابصاخلاGPSماظنعافتراةعباطلاعافترا
100000.

>ذفانملا/ةكبشلا>تادادعإلاىلإلقتنا،نّمضملابيولامداخنمتارايخلانمديزملا
AirPrint<ةيلاتلاتارايخللتارايخلانمديزملا.

تادادمإلاةلاح/تاراعشإةمئاقلاهذهدرستتامزلتسملا
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فصولاةمئاقلارصنع

دوسألاربحلابةشوطرخ

ريوصتلاةدحو

ةعباطلا

زاهجلاعون

زاهجلاةعرس

تباثلاجمانربلاىوتسم

1جردلا

Standard Bin)ةيسايقلاةيواحلا(

/لاخدإلاجردةلاح/تاراعشإوةعباطلاتافصاومةمئاقلاهذهدرست
.جارخإلا

لوخدلاليجستقرطعجار،تامولعملانمديزمىلعلوصحلللوخدلاليجستقرط

تاداهشلاةرادإعجار،تامولعملانمديزمىلعلوصحللتاداهشلاةرادإ

يرسلاةعابطلادادعإعجار،تامولعملانمديزمىلعلوصحلليرسلاةعابطلادادعإ

لومحملافتاهلاتامدخةرادإ

فصولاةمئاقلارصنع

IPPةعابطنيكمت
*ليغشت•

فاقيإ•

.ةعباطلايفIPPةعابطدادعإنيكمتبمق

USBربعIPPنيكمت
*ليغشت•

فاقيإ•

.ةعباطلايفUSBربعIPPةعابطدادعإنيكمتبمق

ةداعإىلإمدختسملاجاتحي،دادعإلااذهرييغتدعب:ةظحالم
.ةعباطلاليغشت

Mopriaةعابطفاشتكانيكمت
*ليغشت•

فاقيإ•

.ةعباطلايفMopriaةعابطفاشتكادادعإنيكمتبمق

.عنصملليضارتفالادادعإلاىلإةميقلاراوجبةدوجوملا)*(ةمجنلاةمالعريشت:ةظحالم

ETHERNET

فصولاةمئاقلارصنع

.طشنةكبشئياهمةعرسضرعبمقةكبشلاةعرس

IPv4:فيضمللةيكيمانيدلاةئيهتلالوكوتوربنيكمت)DHCP(
*ليغشت•

.)DHCP(فيضمللةيكيمانيدلاةئيهتلالوكوتوربنيكمتبمق
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فصولاةمئاقلارصنع

فاقيإ•
نييعتبمقلمللحمسييسايقلوكوتوربوهDHCP:ةظحالم
يكيمانيدلكشبىرخألاةكبشلاةئيهتتاملعموIPناونع
لاصتالااهنكميثيحب،لاصتالاةكبشىلعزاهجلكل
.ىرخألاIPتاكبشب

IPv4:ناونعنييعتIPتباث
IPناونع•
ةكبشلاعانق•
لخدملا•

.كبةصاخلاةعباطلابصاخلاتباثلاIPناونعنييعتبمق

IPv6:نيكمتIPv6
*ليغشت•
فاقيإ•

.ةعباطلايفIPv6نييعتبمق

IPv6:نيكمتDHCPv6
*فاقيإ•
ليغشت•

.ةعباطلايفDHCPv6نييعتبمق

IPv6:ناونعللةلاحلاددحمريغيئاقلتنيوكت
فاقيإ•
*ليغشت•

ةيئاقلتلاIPv6ناونعنيوكتتالاخدإلوبقلةكبشلائياهمنييعتبمق
.هّجوماهرفوييتلا

IPv6

DNSناونع

.DNSمقلمناونعديدحتبمق

IPv6:ناونعلاةئداب
)*64(128ىلإ0•

.ناونعلاةئدابديدحتبمق

IPv6

IPv6نيوانعلك

.IPv6نيوانعلكضرعبمق

IPv6

IPv6نيوانعلك

.IPv6هّجومنيوانعلكضرعبمق

ةكبشلاناونع
•UAA
•LAA

:)MAC(طئاسولاىلإلوصولايفمكحتلارصنعنيوانعضرعبمق
.)UAA(اًيملاعهترادإمتتناونعو)LAA(اًيلحمهترادإمتتناونع

.اًيوديةعباطلابصاخلاLAAرييغتكنكمي:ةظحالم

PCL SmartSwitch
*ليغشت•
فاقيإ•

ةمهمبلطتتامدنعاًيئاقلتPCLةاكاحمىلإلقتنتلةعباطلانييعتبمق
.ةيضارتفالاةعباطلاةغلنعرظنلاضغب،كلذةعابط

PCLليغشتفاقيإلاحيف:ةظحالم SmartSwitch،
ةغلمدختستسوةدراولاتانايبلاصحفبةعباطلاموقتنل
."دادعإ"ةمئاقيفةددحملاةيضارتفالاةعباطلا
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Ethernetةقاطلاريفوتيفةءافكب
*يئاقلت•
ليغشت•
فاقيإ•

نمتانايبيأةعباطلاىقلتتالامدنعةقاطلاكالهتساضيفختبمق
.Ethernetلاصتاةكبش

.عنصملليضارتفالادادعإلاىلإةميقلاراوجبةدوجوملا)*(ةمجنلاةمالعريشت:ةظحالم

TCP/ IP

.ةعابطلاتامقلمبةلصتملاتاعباطلاوألاصتالاتاكبشتاعباطيفطقفةمئاقلاهذهرهظت:ةظحالم

فصولاةمئاقلارصنع

.TCP/IPناونعليلاحلافيضملامسانييعتبمقفيضملامسانييعت

.لاجملامسانييعتبمقلاجملامسا

.نّمضملابيولامداخيفطقفاذهةمئاقلارصنعرهظي:ةظحالم

NTPمداخثيدحتبDHCP/BOOTPـلحامسلا
*ليغشت•
فاقيإ•

NTPتادادعإثيدحتبBOOTPوDHCPءالمعلحامسلابمق
.ةعباطلل

Zeroمسا Configurationةكبشلةمدخمساديدحتبمقzero configuration.

.نّمضملابيولامداخيفطقفاذهةمئاقلارصنعرهظي:ةظحالم

يئاقلتلاIPنيكمت
*ليغشت•
فاقيإ•

.اًيئاقلتIPناونعنييعتبمق

.)DNS(يلاحلالاجملامساماظنمداخناونعديدحتبمقDNSناونع

DNSمداوخنيوانعديدحتبمقيطايتحاDNSةيطايتحالا.

DNSمداخ يطايتحالا2

DNSمداخ يطايتحالا3

اهرداصموةعباطلاعقومديدحتلتالاجملاءامسأبةمئاقديدحتبمقلاجملاثحببلط
.ةكبشلاىلعةفلتخمتالاجميفةدوجوملا

.نّمضملابيولامداخيفطقفاذهةمئاقلارصنعرهظي:ةظحالم

DDNSنيكمت
*فاقيإ•
ليغشت•

.ةيكيمانيدلاDNSتادادعإثيدحتبمق
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DDNS TTLتادادعإديدحتبمقDDNSةيلاحلا.

TTLيضارتفالا

DDNSثيدحتتقو

mDNSنيكمت
*ليغشت•
فاقيإ•

.ددعتملاثبللDNSتادادعإثيدحتبمق

WindowsةمدخلمداخناونعديدحتبمقWINSناونع Internet Name
Service (WINS(.

BOOTPنيكمت
*فاقيإ•
ليغشت•

.ةعباطلIPناونعنييعتبBOOTPـلحامسلا

.TCPتالاصتالIPناونعديدحتبمقةديقملامقلملاةمئاق
.نّمضملابيولامداخيفطقفاذهةمئاقلارصنعرهظي•
.IPناونعلكنيبلصفللةلصافمادختسا•
.IPناونع50ىتحةفاضإكنكمي•

ةديقملامداخلاةمئاقتارايخ
*ذفانملالكرظح•
طقفةعابطلارظح•
طقفHTTPوةعابطلارظح•

.ةعباطلافئاظوىلإلوصولاةمئاقلايفIPنيوانعلنكميفيكديدحتبمق

.نّمضملابيولامداخيفطقفاذهةمئاقلارصنعرهظي:ةظحالم

MTUلاسرإللدحىصقأةدحوةّملعمديدحتبمق)MTU(تالاصتالTCP.

ةطيسبلاةعابطلاذفنم

1–65535)9100*(

.ةكبشىلعةلصتملاتاعباطللطيسبذفنممقرديدحتبمق

ةرداصلاتانايبلالقنلةعرسىصقأ
*لّطعم•
نّكمم•

.ةعباطلللقنلدعمىصقأنيكمتبمق

لقحرهظي،ةرداصلاتانايبلالقنلةعرسىصقأـلليغشتتددحاذإةيناث/تبوليكتادحو
.1000000-100نيباًقاطنددح.ةيناث/تبوليكتادحو

>ذفانملا/ةكبشلا>تادادعإلاىلإلقتنا،نّمضملابيولامداخنمTLSمعد
TCP/IP.

.تانايبلالماكتوةعباطلاةيصوصخنيسحتبمق

ال.طقفنّمضملابيولامداخبTLSتادادعإقلعتت:ةظحالم
،تامولعملانمديزمل.TLSنومدختسينيذلاءالمعلابقلعتت
.نمضملابيولامداخلوؤسمليلدعجار
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نكميالو،يضارتفالكشبTLSv1.3معدمتي:ةظحالم
EWSىرخألاTLSتادادعإديدحتءاغلإربجيس.هليطعت
.طقفTLSv1.3مادختساىلع

TLSv1.0نيكمت
*ليغشت•
فاقيإ•

.TLSv1.0نيكمتلوكوتوربتادادعإنييعتبمق

TLSv1.1نيكمت
*ليغشت•
فاقيإ•

.TLSv1.1نيكمتلوكوتوربتادادعإنييعتبمق

TLSv1.2نيكمت
ليغشت•
فاقيإ•

.TLSv1.2نيكمتلوكوتوربتادادعإنييعتبمق

وأSSLتالاصتالاهمادختسابجييتلاريفشتلاتايمزراوخديدحتبمقSSLريفشتةمئاق
TLS.

TLSv1.3ريفشتةمئاق SSLTLS_AES_256_GCM_SHA384:TLS_AES_128_
GCM_SHA256

TCPذفنملوصو /IP

]xذفنملاءامسأ[
ليغشت•
فاقيإ•

.اهتالاحوةرفوتملاذفانملالكجردأ

.عنصملليضارتفالادادعإلاىلإةميقلاراوجبةدوجوملا)*(ةمجنلاةمالعريشت:ةظحالم

SNMP

.ةعابطلاتامقلمبةلصتملاتاعباطلاوألاصتالاتاكبشتاعباطيفطقفةمئاقلاهذهرهظت:ةظحالم
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SNMP2و1نارادصإلاc
نّكمم•

فاقيإ–

*ليغشت–

SNMPةعومجمبحامسلا•

فاقيإ–

*ليغشت–

PPMنيكمت• MIB

فاقيإ–

*ليغشت–

SNMPعمتجم

1نيرادصإلا،)SNMP(طيسبلاةكبشلاةرادإلوكوتوربنيوكتبمق
.اهتاقيبطتوةعباطلاليغشتجماربتيبثتل2cو

SNMP،3رادصإلا
نّكمم•

فاقيإ–

*ليغشت–

قايسلامسا•
ةباتكلا/ةءارقلادامتعاتانايبنييعت•

مدختسملامسا–

ةقداصملارورمةملك–

ةيصوصخلارورمةملك–

طقفةءارقلادامتعاتانايبنييعت•

مدختسملامسا–

ةقداصملارورمةملك–

ةيصوصخلارورمةملك–

ةقداصملاةئزجت•

–MD5

–SHA1*

ةقداصمللىوتسمىندأ•

ةيصوصخدجوتال،ةقداصمدجوتال–

ةيصوصخدجوتال،ةقداصمدجوت–

.هثيدحتوةعباطلانامأتيبثتل3رادصإلا،SNMPنيوكتبمق
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*ةيصوصخدجوت،ةقداصمدجوت–

ةيصوصخلاةيمزراوخ•

–DES

–AES-128*

.عنصملليضارتفالادادعإلاىلإةميقلاراوجبةدوجوملا)*(ةمجنلاةمالعريشت:ةظحالم

IPSEC

.ةعابطلاتامقلمبةلصتملاتاعباطلاوألاصتالاتاكبشتاعباطيفطقفةمئاقلاهذهرهظت:ةظحالم

فصولاةمئاقلارصنع

IPSecنيكمت

*فاقيإ

ليغشت

.)IPSec(تنرتنإلالوكوتوربنامأنيكمت

يساسألانيوكتلا

*يضارتفالادادعإلا

قفاوتلا

نيمأت

.يساسألاIPSecنيوكتنييعتبمق

.ليغشتىلعIPSecنيكمتنييعتدنعالإاذهةمئاقلارصنعرهظيال

)DH)Diffie-Hellmanةعومجمحارتقا

modp2048)14(*

modp3072)15(

modp4096)16(

modp6144)17(

.IPSecريفشتنييعتبمق

.قفاوتلاىلعةيساسألاةئيهتلانييعتدنعطقفاذهةمئاقلارصنعرهظي

.ريفشتةقيرطديدحتبمقةحرتقملاريفشتلاةقيرط

.قفاوتلاىلعةيساسألاةئيهتلانييعتدنعطقفاذهةمئاقلارصنعرهظي

.ةقداصمةقيرطديدحتبمقةحرتقملاةقداصملاةقيرط

.قفاوتلاىلعةيساسألاةئيهتلانييعتدنعطقفاذهةمئاقلارصنعرهظي

IKEرمع SA)ةيحالصءاهتناةرتفديدحتبمق)تاعاسلابIKE SA.

.نمآىلعةيساسألاةئيهتلانييعتدنعطقفاذهةمئاقلارصنعرهظي

IPSecرمع SA)ةيحالصةرتفديدحتبمق)تاعاسلابIPSec SA.

.نمآىلعةيساسألاةئيهتلانييعتدنعطقفاذهةمئاقلارصنعرهظي
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.IPSecةداهشديدحتبمقIPSecزاهجةداهش

قفاوتلاىلإةيساسألاةئيهتلانييعتدنعطقفاذهةمئاقلارصنعرهظي
.نمآوأ

اًقبسُمكَراشُملاحاتفملامادختسابةقداصملاتالاصتالا

]x[فيضملا

ناونعلا

حاتفملا

.ةعباطللةقداصملاتالاصتالانيوكتبمق

ىلعةمهملالجسنيكمتنييعتدنعالإهذهةمئاقلارصانعرهظتال
On)ليغشت(.

ةداهشللةقداصملاتالاصتالا

]ةيعرفلاةكبشلا/[ناونعلا]x[فيضملا

]ةيعرفلاةكبشلا/[ناونعلا

802.1X

.ةعابطلاتامقلمبةلصتملاتاعباطلاوألاصتالاتاكبشتاعباطيفطقفةمئاقلاهذهرهظت:ةظحالم

فصولاةمئاقلارصنع

طشن

*فاقيإ

ليغشت

ةقداصملابلطتتيتلالاصتالاتاكبشىلإمامضنالابةعباطللحامسلل
.لوصولابحامسلالبق

.عنصملليضارتفالادادعإلاىلإةميقلاراوجبةدوجوملا)*(ةمجنلاةمالعريشت:ةظحالم

LPDنيوكت

.ةعابطلاتامقلمبةلصتملاتاعباطلاوألاصتالاتاكبشتاعباطيفطقفةمئاقلاهذهرهظت:ةظحالم

فصولاةمئاقلارصنع

LPDةلهم

)*90(ةيناث65535ىلإ0

طوطخلاةعباطليفخلاجمانربلامداخفاقيإلةلهملاةميقنييعتبمق
)LPD(لجأىلإةحلاصلاريغوأةقلعملاةعابطلاماهمراظتنانع
.ىمسمريغ

LPDراعشةحفص

*فاقيإ

ليغشت

.LPDةعابطماهمعيمجلراعشةحفصةعابطبمق

ةمهمنمىلوألاةحفصلايهراعشلاةحفص:ةظحالم
فيرعتلوةعابطلاماهمنيبلصافكةمدختسملاةعابطلا
.ةعابطلاةمهمبلطئشنُم

.LPDةعابطماهمعيمجلةقحلمةحفصةعابطبمقةقحلملاLPDةحفص
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*فاقيإ

ليغشت

ةمهميفةريخألاةحفصلايهةقحلملاةحفصلا:ةظحالم
.ةعابطلا

LPDرطسلوأىلإعوجرلاليوحت

*فاقيإ

ليغشت

.رطسلالوأىلإعوجرلاليوحتنيكمتبمق

رماوأيطعتةيلآوهرطسلالوأىلإعوجرلا:ةظحالم
ىلعلوألاعضوملاىلإرشؤملاعضومكرحتبةعباطلل
.هسفنرطسلا

.عنصملليضارتفالادادعإلاىلإةميقلاراوجبةدوجوملا)*(ةمجنلاةمالعريشت:ةظحالم

HTTP/FTPتادادعإ

.ةعابطلاتامقلمبةلصتملاتاعباطلاوألاصتالاتاكبشتاعباطيفطقفةمئاقلاهذهرهظت:ةظحالم

فصولاةمئاقلارصنع

HTTPمقلمنيكمت

فاقيإ

*ليغشت

.اهترادإوةعباطلاةبقارملنّمضملابيولامداخىلإلوصولابمق

HTTPSنيكمت

فاقيإ

*ليغشت

ةيبعشتلاصوصنللنمآلالقنلالوكوتوربتادادعإنيوكتبمق
)HTTPS(.

HTTPSتالاصتاضرف

*فاقيإ

ليغشت

.HTTPSتالاصتامادختساىلعةعباطلارابجإبمق

FTP/TFTPنيكمت

فاقيإ

*ليغشت

.FTPمادختسابتافلملاسرإبمق

.FTPوHTTPمداختادادعإنيوكتبمقHTTPليكوبصاخلاIPناونع

.تاعباطلازُرُطضعبيفطقفةرفوتمةزيملاهذه:ةظحالم FTPليكوبصاخلاIPناونع

HTTPـليضارتفالاIPذفنم

)*80(65535ىلإ1

HTTPSزاهجةداهش

FTPـليضارتفالاIPذفنم
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)*21(65535ىلإ1

HTTP/FTPتابلطتقوءاهتنا

)*30(299ىلإ1نم

.مداخلالاصتافقوتلبقةينمزلاةرتفلاديدحتبمق

HTTP/FTPتابلطتالواحمةداعإ

)*3(299ىلإ1نم

.HTTP/FTPمداخبلاصتالاةداعإتالواحمددعنييعتبمق

.عنصملليضارتفالادادعإلاىلإةميقلاراوجبةدوجوملا)*(ةمجنلاةمالعريشت:ةظحالم

USB

فصولاةمئاقلارصنع

PCL SmartSwitch

فاقيإ

*ليغشت

بلطتيامدنعPCLةاكاحمىلإليوحتلامتييكلةعباطلانييعتبمق
ةغللانعرظنلاضغب،USBذفنمربعاهمالتسامتيةعابطةمهمكلذ
.ةعباطللةيضارتفالا

PCLليغشتفاقيإلاحيف:ةظحالم SmartSwitch،
ةغلمدختستسوةدراولاتانايبلاصحفبةعباطلاموقتنل
."دادعإ"ةمئاقيفةددحملاةيضارتفالاةعباطلا

USBذفنمنيكمت

*نيكمت

ليطعت

.يسايقلاUSBذفنمنيكمتبمق

.عنصملليضارتفالادادعإلاىلإةميقلاراوجبةدوجوملا)*(ةمجنلاةمالعريشت:ةظحالم

ةيجراخلاةكبشلاىلإلوصولادييقت

فصولاةمئاقلارصنع

ةيجراخلاةكبشلاىلإلوصولادييقت

*فاقيإ

ليغشت

.ةكبشلاعقاومىلإلوصولادييقتبمق

.ّديقملالوصولاتاذةكبشلانيوانعديدحتبمقةيجراخلاةكبشلاناونع

ثادحألابراعشإلاسرإلتاراعشإللينورتكلإديربناونعديدحتبمقتاراعشإللينورتكلإلاديربلاناونع
.ةلّجسملا

.يناوثلابةكبشلامالعتسالةلصافلاةدملاديدحتبمقPingددرت

®Xeroxةعباط89 B230مدختسملاليلد
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فصولاةمئاقلارصنع

)*10(300ىلإ1نم

.راعشإللينورتكلإلاديربلاةلاسروعوضومديدحتبمقعوضوملا

ةلاسرلا

.عنصملليضارتفالادادعإلاىلإةميقلاراوجبةدوجوملا)*(ةمجنلاةمالعريشت:ةظحالم

UNIVERSAL PRINT

Universal PrintيمدختسملاًطيسبواًنمآةعابطلحمدقيةباحسلاىلإدنتسمةعابطلوكوتوربوهMicrosoft® Universalحيتي.365
Printنّكمي.ةيلحملاةعابطلاتامقلمىلإةجاحلانودتاعباطلاةرادإنيلوؤسمللUniversal Printتاعباطىلإلوصولانمنيمدختسملا

.ةعابطلاليغشتجماربىلإةجاحلانودةباحسلا

Universalـلكبصاخلا®XeroxزاهجليجستلUniversalةحفصمادختساكنكمي Print.

ةيساسألاتابلطتملا

Microsoftباسح• Azure AD

•Windows 10 Clientىلعأوأ1903رادصإلا

فصولاةمئاقلارصنع

Universalـباًيلاحًالجسمسيلزاهجلاةلاحلا Print.

Registration)ةحفصمادختسانيمدختسمللنكمي)ليجستلاUniversal printزاهجليجستلXerox®ـلكبصاخلا
Universal Print.

.®Xeroxةعباطمساثيدحتنيمدختسمللنكميامك.يضارتفالاةعباطلامسارهظيةعباطلامسا

®Xeroxةعباط B23090مدختسملاليلد

ةعباطلامئاوقمادختسا



فصولاةمئاقلارصنع

:ةيلاتلاتاوطخلابمق،ليجستللليجست
Universal>ذفانملا/لاصتالاةكبش>تادادعإلاىلإلقتنا1 Print،موقت.ليجستقوفرقنامث

®Microsoftمادختسابزاهجلاةقداصمىلعليجستلاةيلمع Azure® Active Directory.
//:httpsطبارلاقوفرقنامث،خسنقوفرقنا،ليجستلازمرخسنل.زاهجلاليجستةذفانرهظت2

microsoft.com/devicelogin.

ىلإليجستلاةيلمعجاتحت.ةقيقد15دعبليجستلازمرةيحالصيهتنت:ةظحالم
.زمرلاةيحالصيهتنتنألبقاهلامكإ

:ةيلاتلاتاوطخلابمق.Microsoftنمةرادُمبيوةحفصحتفت3
aيلاتلاقوفرقنامث،زمرلالاخدإةذفانيفزمرلالقحيفليجستلازمرقصلا.
bباسحددحMicrosoft®باسحرايتخاةذفانيفبسانملا.

متي.اًرفوتم®Microsoftباسحددح،ليجستلاىلإةبسنلاب:ةظحالم
ةمدخبزاهجللقوثوملاصتاءاشنإلطقفددحملاباسحلامادختسا

Universal Print.مدختستال،ليجستلادعبUniversal Print
.اًددجمباسحلا

Xeroxةذفانرهظت4 Universal Print.ةذفانلاقلغأوةعباتمقوفرقنا.

Embeddedلوؤسمليلدعجار،تامولعملانمديزمىلعلوصحلل:ةظحالم Web Server.

فصولاةمئاقلارصنع

Universalـبلجسموتنرتنإلابلصتمزاهجلاةلاحلا Print.

Registration)ةحفصمادختسانيمدختسمللنكمي)ليجستلاUniversal printزاهجليجستءاغلإلXerox®ـلUniversal
Print.

.لجسملاةعباطلامسارهظيةعباطلامسا

Universalةمدخنمزاهجلاليجستءاغلإلةفيظولاهذهمدختساليجستلاءاغلإ Print.

Universalـلةيفاضإتامولعم Print

Windowsمقلمنمةعباطةفاضإل

.ةحاسموأةعباطةفاضإقوفرقنامث،تاحساملاوتاعباطلا>تادادعإلاىلإلقتنا.1

:ةيلاتلاتاوطخلابمقف،ةمئاقلايفةعباطلارهظتملاذإ.زاهجةفاضإقوفرقنامث،تاعباطلاةمئاقنمةعباطددح.2

a.يتسسؤميفتاعباطنعثحبلاىلإلقتنا.

b.زاهجلاةفاضإقوفرقنا،ةمئاقلايفةعباطلاروهظدرجمب.ثحبقوفرقناو،صنلالقحيفلجسملامسالابتكا.

Windows:ةظحالم 11 supports PIN-protected printing. For example, to protect your print, you
can use a 4-digit PIN between 0 and 9.

®Xeroxةعباط91 B230مدختسملاليلد
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نامألا

لوخدلاليجستقرط

ماع

فصولاةمئاقلارصنع

تانوذألاةرادإ
ةفيظولاىلإلوصولا•

ةفوقوملاماهملاىلإلوصولا–

زاهجلايفماهمءاغلإ–

ةغللارييغت–

)IPP(تنرتنإلانمةعابطلالوكوتورب–

دوسألاوضيبألابةعابطلا–

يئوضلاحسملا-ةكبشلادلجم–

.ةعباطلافئاظوىلإلوصولايفمكحتلابمق

تانوذألاةرادإ
ةيرادإلامئاوقلا•

نامألاةمئاق–

ذفانملا/ةكبشلاةمئاق–

قرولاةمئاق–

ريراقتلاةمئاق–

فئاظولانيوكتمئاوق–

ةعابطلاتامزلتسمةمئاق–

SEةمئاق–

زاهجلاةمئاق–

.ةعباطلامئاوقىلإلوصولايفمكحتلابمق

تانوذألاةرادإ
زاهجلاةرادإ•

دُعبنعةرادإلا–

ةتباثلاجماربلاتاثيدحت–

تادادعإلالكريدصت/داريتسا–

ةمدخلاقاطنجراخحسملا–

نّمضملابيولامداخىلإلوصولا–

.ةعباطلاةرادإتارايخىلإلوصولايفمكحتلابمق

®Xeroxةعباط B23092مدختسملاليلد
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ةيلحملاتاباسحلا

فصولاةمئاقلارصنع

مدختسمةفاضإ
رورملاةملك/مدختسملامسا•
مدختسملامسا•
رورملاةملك•
PINمقر•

.ةعباطلافئاظوىلإلوصولاةرادإلةيلحمتاباسحئشنأ

تانوذألا/تاعومجملاةرادإ
ةعومجمةفاضإ•

لوصولايفمكحتلارصانعداريتسا–

ةفيظولاىلإلوصولا–

ةيرادإلامئاوقلا–

زاهجلاةرادإ–

نيمدختسملاعيمج•

لوصولايفمكحتلارصانعداريتسا–

ةفيظولاىلإلوصولا–

ةيرادإلامئاوقلا–

زاهجلاةرادإ–

لوؤسملا•

ةفيظولاىلإلوصولا–

ةيرادإلامئاوقلا–

زاهجلاةرادإ–

اهتاقيبطتوةعباطلافئاظوىلإمدختسموأةعومجملوصويفمكحتلا
.اهبنامألاتادادعإو
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تاداهشلاةرادإ

ةمئاقلارصنعةمئاقلارصنع

ةيضارتفالاتاداهشلاميقةئيهت
عئاشلامسالا•
ةسسؤملامسا•
ةدحولامسا•
ةقطنملا/ةلودلا•
ةعطاقملامسا•
ةنيدملامسا•
ليدبلاعوضوملامسا•

.ةأشنملاتاداهشللةيضارتفالاميقلانييعت

.اهضرعوأاهفذحوأزاهجلاتاداهشءاشنإزاهجلاتاداهش

وأاهفذحوأ)CA(تاداهشلاةئيهنعةرداصلاتاداهشلاليمحتCAتاداهشةرادإ
.اهضرع

لوخدلاليجستدويق

فصولاةمئاقلارصنع

لوخدلاليجستلشف

1–10)3*(

باسحنيمأتمتينألبقةلشافلالوخدلاليجستتالواحمددعديدحت
.مدختسملا

لشفلاتقوراطإ

)*5(ةقيقد1-60

متينألبقةلشافلالوخدلاليجستتالواحمنيبينمزلاراطإلاديدحت
.مدختسملاباسحنيمأت

نيمأتلاتقو

)*5(ةقيقد1-60

.باسحلانيمأتةدمديدحت

ةكبشلاىلإلوخدلاليجستتقوءاهتنا

)*10(ةقيقد1-120

جورخليجستمتينألبقدُعبنعلوخدلاليجستلريخأتلاديدحت
.اًيئاقلتمدختسملا

.عنصملليضارتفالادادعإلاىلإةميقلاراوجبةدوجوملا)*(ةمجنلاةمالعريشت:ةظحالم

®Xeroxةعباط B23094مدختسملاليلد
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يرسلاةعابطلادادعإ

فصولاةمئاقلارصنع

حلاصلاريغPINمقرلىصقألادحلا

2–10

.حلاصريغPINمقرلاخدإاهيفمتييتلاتارملاددعنييعتبمق
.دادعإلااذهفاقيإىلإرفصةميقيدؤت•
زمرلواذهمدختسملامسالةعابطلاماهمفذحمتي،دحلاغولبدنع•

PIN.

ةيرسلاةمهملاةرتفءاهتنا
*فاقيإ•
ةدحاوةعاس•
تاعاس4•
ةعاس24•
دحاوعوبسأ•

.ةيرسلاةعابطلاماهمءاهتناةرتفنييعتبمق
ةيرسةعابطماهمدوجوءانثأاذهةمئاقلارصنعرييغتةلاحيف•

ءاهتنالاةرتفنإف،ةعباطللتباثلاصرقلاوأةعباطلاةركاذيف
ةيضارتفالاةميقلاىلإريغتتالهذهةعابطلاماهمبةصاخلا
.ةديدجلا

ماهمعيمجفذحٍذئنيحمتيهنإف،ةعباطلاليغشتفاقيإةلاحيف•
.ةعباطلاةركاذيفةظوفحملاةيرسلاةعابطلا

ةمهملاةرتفءاهتناراركت
*فاقيإ•
ةدحاوةعاس•
تاعاس4•
ةعاس24•
دحاوعوبسأ•

.اهراركتديرتيتلاةعابطلاةمهمءاهتناةرتفنييعتبمق

ةمهملاةرتفءاهتنانمققحتلا
*فاقيإ•
ةدحاوةعاس•
تاعاس4•
ةعاس24•
دحاوعوبسأ•

صحفيلمدختسمللةخسنةعابطبةعباطلامايقءاهتناةرتفنييعتبمق
.ةيقبتملاخُسنلاةعابطلبقاهتدوج

ةمهملاةرتفءاهتناظفح
*فاقيإ•
ةدحاوةعاس•
تاعاس4•
ةعاس24•
دحاوعوبسأ•

متتسيتلاةعابطلاَماهملةعباطلانيزختةيحالصءاهتناةرتفنييعتبمق
.قحالتقويفاهتعابط

ماهملالكقيلعتبلطتي
*فاقيإ•
ليغشت•

.ةعابطلاماهملكقيلعتلةعباطلانييعتبمق

®Xeroxةعباط95 B230مدختسملاليلد
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فصولاةمئاقلارصنع

ةرركتملاتادنتسملابظافتحالا
*فاقيإ•
ليغشت•

نودنمهسفنفلملامسابىرخأتادنتسمةعابطلةعباطلانييعتبمق
.ةعابطلاماهمنميأقوفةباتكلا

.عنصملليضارتفالادادعإلاىلإةميقلاراوجبةدوجوملا)*(ةمجنلاةمالعريشت:ةظحالم

ةتقؤملاتانايبلاتافلمحسم

فصولاةمئاقلارصنع

ةيتاذلاةركاذلايفنّزخُم
*فاقيإ•
ليغشت•

.ةعباطلاةركاذىلعةنّزخُملاتافلملاعيمجفذح

.عنصملليضارتفالادادعإلاىلإةميقلاراوجبةدوجوملا)*(ةمجنلاةمالعريشت:ةظحالم

LDAPلولحتادادعإ

ـلمادختسا

LDAPتالاحإةعباتم

*فاقيإ

ليغشت

يذلامدختسملاباسحنعلاجملايفةفلتخملاتامقلملايفثحبلابمق
.لوخدلاليجستبماق

LDAPةداهشنمققحتلا

*ال

معن

.LDAPتاداهشنمققحتلانيكمتبمق

.عنصملليضارتفالادادعإلاىلإةميقلاراوجبةدوجوملا)*(ةمجنلاةمالعريشت:ةظحالم

عونتم

فصولاةمئاقلارصنع

ةعابطلانذإ
*فاقيإ•
ليغشت•

.ةعابطلابمدختسمللحامسلابمق

.ةعابطللمدختسملايضارتفالانذإلاضرعييضارتفالاةعابطلانذإىلإلوخدلاليجست

®Xeroxةعباط B23096مدختسملاليلد
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فصولاةمئاقلارصنع

وأةدحاوةقيرطءاشنإدنعطقفدادعإلااذهضرعي:ةظحالم
.لوخدلاليجستلرثكأ

نامألانييعتةداعإطبار
*"فيضلا"لوصونيكمت•
ريثأتالب•

.ةعباطلاىلإمدختسملالوصوةيناكمإديدحتبمق
.مكحتلاةحولىلعلفقزمرراوجبطبارلادجوي•
صخشيألوصوةيناكمإ"فيضلا"لوصونيكمترايخلايطعي•

.ةعباطلابناوجلكىلإ
ًاليحتسمةعباطلاىلإلوصولاةيناكمإ"ريثأتالب"رايخلالعجيدق•

.ةبولطملانامألاتامولعمرفوتتالامدنع

رورملاةملكلوطلىندألادحلا

32ىلإ0

.رورملاةملكلوطديدحتبمق

.عنصملليضارتفالادادعإلاىلإةميقلاراوجبةدوجوملا)*(ةمجنلاةمالعريشت:ةظحالم
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ريراقتلا

ةمئاقلاتادادعإةحفص

فصولاةمئاقلارصنع

.ةعباطلامئاوقىلعيوتحيريرقتةعابطةمئاقلاتادادعإةحفص

زاهجلا

فصولاةمئاقلارصنع

.ةعباطلاصوصخبتامولعمىلعيوتحيريرقتةعابطزاهجلاتامولعم

.تامزلتسملاةلاحوةعباطلامادختساصوصخبريرقتةعابطزاهجلاتايئاصحإ

.ةعباطلايفةنزخملافيرعتلاتافلمبةمئاقةعابطفيرعتلاتافلمةمئاق

زارطلامساوةعباطلليلسلستلامقرلاىلعيوتحيريرقتةعابطلوصألاريرقت
.اهبصاخلا

ةعابط

فصولاةمئاقلارصنع

ةعابطلاطوطخ

PCLطوطخ

تاغلنملكيفةرفوتملاطوطخلالوحتامولعموجذامنةعابطل
.ةعباطلا

لاصتالاةكبش

فصولاةمئاقلارصنع

Network Setup Page)ةنّوكُملاةيكلساللاتادادعإلاوةكبشلاتادادعإضرعتةحفصةعابط)ةكبشلادادعإةحفص
.ةعباطلاىلع

تاكبشتاعباطيفطقفاذهةمئاقلارصنعرهظي:ةظحالم
.ةعابطلاتامقلمبةلصتملاتاعباطلاوألاصتالا

Wi-Fiةطساوبةلصتملاةليمعلاةزهجألا DirectمادختسابةعباطلابةلصتملاةزهجألاةمئاقرهُظتةحفصةعابطWi-Fi
Direct.

نيكمتنييعتدنعطقفاذهةمئاقلارصنعرهظي:ةظحالم
Wi-Fi Directليغشتىلإ.
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تامزلتسملاةطخ

ةطخلاطيشنت

فصولاةمئاقلارصنع

يلسلستلامقرلا•
زاهجلليلسلستلامقرلا•
طيشنتلازمر•

لصتا.ةارتشُملاتامزلتسملاةمدخلطيشنتلاةيلمعليصافتفصي
طيشنتزمرىلعلوصحللهعملماعتتيذلاXeroxلثممب
.تامزلتسملا

.ةيفارغجلاعقاوملاعيمجيفكارتشالاةمدخططخميدقتمتيال

تامزلتسملاوتامدخلاططخلوحتامولعملانمديزمىلعلوصحلل
.هعملماعتتيذلاXeroxلثممبلصتا،®Xeroxنم

ةطخلاليوحت

فصولاةمئاقلارصنع

ةيلاحلاةطخلا•
زاهجلليلسلستلامقرلا•
تاعوبطملايلامجإ•
ليوحتلازمر•

لصتا.ةيلاحلاتامزلتسملاةمدخلليوحتلاةيلمعليصافتفصي
ليوحتزمرىلعلوصحللهعملماعتتيذلاXeroxلثممب
.تامزلتسملا

.ةيفارغجلاعقاوملاعيمجيفكارتشالاةمدخططخميدقتمتيال

تامزلتسملاوتامدخلاططخلوحتامولعملانمديزمىلعلوصحلل
.هعملماعتتيذلاXeroxلثممبلصتا،®Xeroxنم

كارتشالاةمدخ

فصولاةمئاقلارصنع

.كارتشالاةلاحىلإريشتةلاحلا•

:يليامبمق،كارتشالاةمدخةطخطيشنتلكارتشالانمققحتلا•
.كارتشالاةمدخ>تامزلتسملاةطخ>تادادعإلاىلإلقتنا1
مث،كارتشالانمققحتلاقوفرقنا،كارتشالاةمدخىلإةبسنلاب2

.هعملماعتتيذلاXeroxلثممنمةمدقملاتاهيجوتلاعبتا

®Xeroxةعباط99 B230مدختسملاليلد

ةعباطلامئاوقمادختسا



اهحالصإوءاطخألافاشكتسا

فصولاةمئاقلارصنع

.ةعابطلاةدوجبويعحِّحصتوددحتلتاحفصجذامنعبطاةعابطلاةدوجرابتخاتاحفص

®Xeroxةعباط B230100مدختسملاليلد

ةعباطلامئاوقمادختسا
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تامزلتسملاةلاحنمققحتلا
.قفاوم>زاهجلاتايئاصحإ>قفاوم>زاهجلا>قفاوم>ريراقتلا>تادادعإلا:ىلإلقتنا،مكحتلاةحولنم.1

.تامزلتسملاةلاحنمققحت،ةعوبطملاتاحفصلابصاخلاتامزلتسملاتامولعممسقنم.2

®Xeroxةعباط B230102مدختسملاليلد

ةعباطلاةنايص



ةعابطلاتامزلتسمتاراطخإةئيهت
.ناونعلالقحيفةعباطلابصاخلاIPناونعةباتكبمثنمو،بيوضرعتسمحتفبمق.1

ىلعطاقنبةلوصفملاماقرألانمتاعومجمعبرأيفIPناونعضرعمتيو.ةعباطللةيسيئرلاةشاشلاىلعةعباطللIPناونعضرعا•
.123.123.123.123وحنلا

.حيحصلكشببيولاةحفصليمحتلاًتقؤمهليطعتبمقف،ليكومقلممدختستتنكاذإ•

.قفاوم>تاراعشإلا>قفاوم>زاهجلا>قفاوم>تادادعإلاقوفرقنا.2

.ةصصخملاتامزلتسملاتاراطخإقوفرقنا،تامزلتسملاةمئاقنم.3

.تامزلتسمرصنعلكلاًراطخإددح.4

.تارييغتلاقيبطتبمق.5

®Xeroxةعباط103 B230مدختسملاليلد

ةعباطلاةنايص



ينورتكلإلاديربلاتاهيبنتدادعإ
ثودحدنعوأ،هتفاضإوأقرولارييغتىلإةجاحلادنعوأ،تامزلتسملاىوتسمضافخنادنعينورتكلإلاديربلاربعتاهيبنتلاسرإلةعباطلاةئيهتل
.قروللراشحنا

.ناونعلالقحيفةعباطلابصاخلاIPناونعةباتكبمثنمو،بيوضرعتسمحتفبمق.1

ىلعطاقنبةلوصفملاماقرألانمتاعومجمعبرأيفIPناونعضرعمتيو.ةعباطللةيسيئرلاةشاشلاىلعةعباطللIPناونعضرعا•
.123.123.123.123وحنلا

.حيحصلكشببيولاةحفصليمحتلاًتقؤمهليطعتبمقف،ليكومقلممدختستتنكاذإ•

.تادادعإلانيوكتبمقمث،ينورتكلإلاديربلاتاهيبنتدادعإ>تاراعشإلا>زاهجلا>تادادعإلاقوفرقنا.2

.كيدلينورتكلإلاديربلارفومعملصاوت،SMTPتادادعإلوحتامولعملانمديزمىلعلوصحلل:ةظحالم

.تادادعإلاةئيهتبمقمث،ينورتكلإلاديربلامئاوقوتاهيبنتدادعإقوفرقنا.3

.تارييغتلاقيبطتبمق.4

®Xeroxةعباط B230104مدختسملاليلد

ةعباطلاةنايص



ريراقتلاضرع
.قفاوم>ريراقتلا>قفاوم>تادادعإلا:ىلإلقتنا،مكحتلاةحولنم.1

.قفاومىلعطغضامثنمو،هضرعديرتيذلاريرقتلاددح.2

®Xeroxةعباط105 B230مدختسملاليلد
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تامزلتسملابلط
.ثحبلالقحيفكجتنملخدأمث،https://www.xerox.com/suppliesىلإلقتنا،كتعباطتامزلتسمبلطوضرعل

وأLetterمجحبيداعقروىلعةعابطلاءارجإ،ةعباطلاتامزلتسمليضارتفالارمعلابةصاخلاتاريدقتلاعيمجضرتفت:ةظحالم
A4.

.كتعباطفالتإىلإتامزلتسملالادبتساوألثمألاةعباطلاءادأىلعظافحلامدعيدؤينأنكميو:ريذحت

XEROXنمةيلصألاةعابطلاتامزلتسممادختسا

اهرفوييتلاتامزلتسملامادختسارثؤينأنكمي.XeroxنمةيلصألاتامزلتسملاوءازجألاعملضفألكشبلمعتلXeroxةعباطميمصتمت
َفلتلانامضلايطغيال.نامضلاةيطغتىلعاًضيأرثؤيدق.اهرمعواهتيقوثوموأريوصتلابةصاخلااهتانوكموةعباطلاءادأىلعثلاثفرط
.ثلاثفرطاهرفوييتلاتامزلتسملامادختسانمجتانلا

تامزلتسممادختسامتاذإةَعَّقوتمريغجئاتنلسرتنأنكميوةعابطللةيلصألاXeroxتامزلتسمعملمعتلرمعلاتارشؤمةفاكميمصتمت
Xeroxةعباطفالتإيفهلدعملايضارتفالارمعلادعبريوصتلارصنعمادختساببستينأنكمي.ةعابطللةيلصألاXeroxوأكبةصاخلا

.اهبةطبترملاتانوكملا

العينصتلاةهجنامضنكلو.اهعينصتةداعإوعاجرإلاجمانربةيقافتادونبلةعضاخلاريغتامزلتسملانييعتةداعإنكمي:ريذحت
لكشباهعينصتةداعإنودبتامزلتسملاتادادعنييعتةداعإّببستتدق.ةيلصأريغتامزلتسممادختسانعةمجانلارارضألايطغي
.نييعتلاةداعإرصنعدوجوىلإريشيًأطخكتعباطضرعتدق،تامزلتسملادادعنييعتةداعإدعب.كتعباطلررضبحيحص

®Xeroxةعباط B230106مدختسملاليلد

ةعباطلاةنايص
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تامزلتسملالادبتسا

ربحلاةشوطرخلادبتسا

.يمامألابابلاحتفبمق.1

قطانملاىلإلوصولالبقةعباطللفوشكميندعمراطإيأسملا،يئابرهكلاغيرفتلانعمجانفلتثودحبنجتل:ريذحت
.اهسملوأةعباطلايفةيلخادلا

.ريوصتلاةدحوةلازإبمق.2

.ريوصتلاةدحونمةلمعتسملاربحلاةشوطرخةلازإبمق.3

®Xeroxةعباط107 B230مدختسملاليلد

ةعباطلاةنايص



.ةديدجلاربحلاةشوطرخةوبعكفبمق.4

.ربحلاقوحسمعيزوتةداعإلربحلاةشوطرخجربمق.5

.ءاطغلامثنموفالغلاةلازإبمق.6

.ريوصتلاةدحويفةديدجلاربحلاةشوطرخلاخدإبمق.7

®Xeroxةعباط B230108مدختسملاليلد

ةعباطلاةنايص



.ريوصتلاةدحولاخدإبمق.8

.بابلاقالغإبمق.9

ريوصتلاةدحولادبتسا

.يمامألابابلاحتفبمق.1

قطانملاىلإلوصولالبقةعباطللفوشكميندعمراطإيأسملا،يئابرهكلاغيرفتلانعمجانفلتثودحبنجتل:ريذحت
.اهسملوأةعباطلايفةيلخادلا

.ةلمعتسملاريوصتلاةدحوجرخأ.2

®Xeroxةعباط109 B230مدختسملاليلد

ةعباطلاةنايص



.ةلمعتسملاريوصتلاةدحونمربحلاقوحسمةشوطرخجرخأ.3

.ربحلاقوحسمةشوطرخلخدأمثةديدجلاريوصتلاةدحولخدأ.4

ثودحيفةليوطةدملءوضللضرعتلاببستيدق.قئاقد10نعديزتةرتفلرشابملاءوضللريوصتلاةدحوضّرعتال:ريذحت
.ةعابطلاةدوجيفتالكشم

.ةيلبقتسملاةعابطلاماهمةدوجىلعكلذبمايقلارثؤيدق.روصلالصومةناوطسأسملتال:ريذحت

.ةديدجلاريوصتلاةدحولخدأ.5

.بابلاقالغإبمق.6

®Xeroxةعباط B230110مدختسملاليلد
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ةعباطلافيظنت

ذخأمنعرايتلاكلسلصفا،ةعباطلانميجراخلاءزجلافيظنتدنعةيئابرهكةمدصلضرعتلارطخبُّنجتل:ةمدصلارطخ—هابتنا
.ةعباتملالبقةعباطلانعتالبكلاةفاكلصفاوطئاحلا

.رهشأةعضبلكدعبةمهملاهذهءادأبمق•

.ةحيحصريغةقيرطباهعملماعتلانعمجانلاةعباطلافلتةعباطلانامضلمشيال•

.يئابرهكلارايتلاذخأمنعرايتلاكلسلصفبمقمث،ةعباطلاليغشتفاقيإبمق.1

.يسايقلاجرخإلاجردنمقرولاةلازإبمق.2

.ةيئابرهكةسنكموأةمعانةاشرفمادختسابةعباطلالوحنمقروعطقوربووةبرتأيألِزأ.3

.ربولانمةيلاخوةمعانوةبطرشامقةعطقبةعباطلليجراخلابناجلاحسما.4

.ةعباطلليجراخلاحطسلافلتيفداوملاهذهلثمببستتدقثيحةيلزنملاتارهطملاوأتافظنملامدختستال•

.فيظنتلادعبةعباطلاقطانمعيمجفافجنمدكأت•

.ةعباطلاليغشتبمقمثيئابرهكلارايتلاذخأمبةقاطلاكلسلصو.5

يئابرهكلارايتللذخأمبرايتلاكلسليصوتبمق،ةيئابرهكةمدصلضُّرعتلاوأقيرحلارطخبُّنجتل:ةباصإلالامتحا—هابتنا
.هيلإلوصولالهسيوجتنملانمبيرقوةحيحصةقيرطباًيضرألَصومومئالملكشبفّنصم

®Xeroxةعباط111 B230مدختسملاليلد
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قرولاوةقاطلاريفوت

ةقاطلاظفحعضوتادادعإنيوكت

نوكسلاعضو

>نوكسلاعضو>قفاوم>فقوتلالهُُم>قفاوم>ةقاطلاةرادإ>قفاوم>زاهجلا>قفاوم>تادادعإلا:ىلإلقتنا،مكحتلاةحولنم.1
قفاوم

.نوكسلاعضويفلوخدلالبقلومخلاعضويفةعباطلاهلالخىقبتيذلاتقولارادقملخدأ.2

تابسإلاعضو

>تابسإلاعضو>قفاوم>فقوتلالهُُم>قفاوم>ةقاطلاةرادإ>قفاوم>زاهجلا>قفاوم>تادادعإلا:ىلإلقتنا،مكحتلاةحولنم.1
قفاوم

.تابسإلاعضويفةعباطلالوخدلبقةينمزلاةرتفلاددح.2

.ةعابطةمهميألاسرإلبقتابسإلاعضونمةعباطلاليغشتنمدكأت•

.ليغشتلارزىلعطغضا،تابسإلاعضونمةعباطلاجارخإل•

Embeddedنوكي• Web Serverتابسإلاعضويفةعباطلانوكتنيحًالطعم.

ةعابطلاتامزلتسمريفوت

.ةقرولايَهجوىلعةعابطلا•

.ةعابطلاليغشتجمانربيفيضارتفالادادعإلاوهنيهجوىلعةعابطلانإ:ةظحالم

.ةقرولانمدحاوهجوىلعتاحفصةدعةعابط•

.هتعابطلبقدنتسملالكشىلععالطاللةنياعملاةزيممدختسا•

.اهتحصنمدكأتلافدهبقيسنتلانموىوتحملانمققحتللدنتسملانمةدحاوةخسنعبطا•

®Xeroxةعباط B230112مدختسملاليلد
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رخآعقومىلإةعباطلاكيرحت

.نامأباهعفرلرثكأوأنيَصخشدوجومزليدقف،)ًالطر44(مجك20قوفيةعباطلانزوناكاذإ:ةباصإلالامتحا—هابتنا

اًكلسوأجتنملااذهبقفرملاةقاطلاكلسالإمدختستال،ةيئابرهكةمدصلضرعتلاوأقيرحلارطخبنجتل:ةباصإلالامتحا—هابتنا
.ةعنصملاةكرشلالبقنماًدمتعمًاليدب

:ةعباطلايفررضوأةيصخشةباصإثودحُبّنجتلتاداشرإلاهذهعبتا،ةعباطلالقندنع:ةباصإلالامتحا—هابتنا

.ةقلغمجاردألاوباوبألالكنأنمدكأت•

.يئابرهكلارايتلاذخأمنعرايتلاكلسلصفبمقمث،ةعباطلاليغشتفاقيإبمق•

.ةعباطلانعتالباكلاوكالسألاعيمجلصفا•

.ةعباطلالقنلبقاهلصفبمقف،اهبةلصتمةيرايتخاجارخإتادحووأضرألاىلعةتباثةلصفنمةيرايتخاجاردأبةدّوزمةعباطلاتناكاذإ•

قوقشوتابتعلاقوفرورملاءانثأاًرذحنك.ديدجلاعقوملاىلإصرحباهعفداف،تالجعىلعةتبثمةدعاقىلعةعباطلالامتشالاحيف•
.ةيضرألا

عفراوةيرايتخالاجارخإلاتادحوةلازإبمقف،ةيرايتخاجارخإتادحووأةيرايتخاجاردأعماهتئيهتتمتلبتالجعةدعاقةعباطلابنكتملاذإ•
.دحاوتقويفةيرايتخاتادحويأوةعباطلاعفرلواحتال.جاردألانعةعباطلا

.اًمئاداهعفرلةعباطلاىلعةدوجوملاضباقملامدختسا•

.لماكلابةعباطلاةدعاقةحاسممعديحطستاذةعباطلاكيرحتيفةمدختسمةبرعةيأنوكتنأبجي•

.ةيرايتخالاتاقحلملاسيياقممعديٌحطسزاهجلاكيرحتيفةمدختسمةبرعيألنوكينأبجي•

.يدومععضويفةعباطلاىلعظفاح•

.ةديدشلاكيرحتلاتايلمعّبنجت•

.اهناكميفاهعضودنعةعباطلاتحتتسيلكعباصأنأنمدكأت•

.ةعباطلالوحةيفاكصولخةحاسمدوجونمدكأتو•

.مئالمريغلكشبةعباطلالقننعجتانلافلتلاةعباطلانامضيطغيال:ةظحالم

®Xeroxةعباط113 B230مدختسملاليلد
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ةعابطلاةدوجتالكشم
.ةلكشملالحتاوطخةءارقلاهتحتطابترالاقوفرقنامثنمو،اههجاوتيتلاةعابطلاةدوجةلكشمنعثحبا

ءاضيبلاوأةغرافلاتاحفصلا•

ةنكادةعابط•

حيحصلكشبةقيقدلاطوطخلاةعابطمتتمل•

لوتفموأيوطمقرو•

ةيدامرةيفلخ•

نوللاةتهابةيقفأةطرشأ•

ةحيحصريغشماوه•

ةفيفخةعابط•

طاقنوةخطلمةعابط•

قرولادعجت•

ةفرحنموأةلئامةعوبطملاةحفصلا•

ةرركتمبويع•

داوسلاةصلاختاحفصلا•

روصلاوأصنلاصاصتقا•

ةلوهسبربحلاقوحسمةلازإ•

نوللاةمتاقةيدومعةطرشأ•

ةمتاقةيسأرطوطخ•

ةصقانةعابطبةبوحصمةمتاقةيدومعطوطخ•

ءاضيبةيسأرطوطخ•

®Xeroxةعباط B230116مدختسملاليلد
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ةعابطلالكاشم

ةئيدرةعابطلاةدوج

ءاضيبلاوأةغرافلاتاحفصلا

ءاطخألافاشكتسا>تادادعإلاىلإلاقتنالابمق،مكحتلاةحولنم.ةعابطلاةدوجرابتخاتاحفصةعابطبمق،ةلكشملالحلبق:ةظحالم
لالخلقنتللقفاومىلعطغضا،سمللابلمعتالتاشاشبةدّوزملاتاعباطلازرُطيف.ةعابطلاةدوجرابتخاتاحفص>اهحالصإو
.تادادعإلا

المعنءارجإ

1ةوطخلا
a.مدختستةعباطلاتناكاذإاممققحتلابمق

.ةدمتعموةيلصأXeroxربحةشوطرخ

مقف،ةموعدمريغةشوطرخلاتناكاذإ
.ةموعدمةشوطرختيبثتب

b.دنتسملاةعابطبمق.

؟ءاضيبمأةغرافتاحفصعبطتةعباطلاله

.ةلكشملالحمتي.2ةوطخلاىلإلاقتنالابمق

2ةوطخلا
a.ريوصتلاةدحوةلازإبمق.

ءوضللريوصتلاةدحوضّرعتال
دق.قئاقد10نعديزتةرتفلرشابملا
يفةليوطةدملءوضللضرعتلاببستي
.ةعابطلاةدوجيفتالكشمثودح

يئوضلالصوملاةناوطسأسملتال
كلذبمايقلارثؤيدق.ريوصتلاةدحولفسأ
.ةيلبقتسملاةعابطلاماهمةدوجىلع

b.نعاًثحبريوصتلاةدحونمققحتلابمق
.فلتلاتامالع

لصوملاةناوطسأءاوتلامدعنمدكأت
.اهناكمنعاهفارحناوأيئوضلا

.ةلكشملالحمتي.3ةوطخلاىلإلاقتنالابمق

®Xeroxةعباط117 B230مدختسملاليلد

اهحالصإوةلكشمفاشكتسا



المعنءارجإ

c.عيزوتةداعإلةوقبريوصتلاةدحوزهبمق
.ربحلاقوحسم

d.ريوصتلاةدحولاخدإبمق.
e.دنتسملاةعابطبمق.

؟ءاضيبمأةغرافتاحفصعبطتةعباطلاله

3ةوطخلا

.ربحلاةشوطرخلادبتسابمق

؟ءاضيبمأةغرافتاحفصعبطتةعباطلاله

.ةلكشملالحمتي.4ةوطخلاىلإلاقتنالابمق

4ةوطخلا

.ريوصتلاةدحولادبتسابمق

؟ءاضيبمأةغرافتاحفصعبطتةعباطلاله

.ةلكشملالحمتي.ءالمعلامعدةمدخبلاصتالاىلإعوجرلابمق

ةنكادةعابط

ءاطخألافاشكتسا>تادادعإلاىلإلاقتنالابمق،مكحتلاةحولنم.ةعابطلاةدوجرابتخاتاحفصةعابطبمق،ةلكشملالحلبق:ةظحالم
ربعلقنتللقفاومىلعطغضلابمق،سمللابلمعتاليتلاةعباطلاتازارطلةبسنلاب.ةعابطلاةدوجرابتخاتاحفص>اهحالصإو
.تادادعإلا

المعنءارجإ

1ةوطخلا
a.مدختستةعباطلاتناكاذإاممققحتلابمق

.ةدمتعموةيلصأXeroxربحةشوطرخ

مقف،ةموعدمريغةشوطرخلاتناكاذإ
.ةموعدمةشوطرختيبثتب

b.دنتسملاةعابطبمق.

؟ةمتاقةعابطلاله

.ةلكشملالحمتي.2ةوطخلاىلإلاقتنالابمق

2ةوطخلا
a.ةدملراظتنالاو،ةعباطلاليغشتفاقيإبمق

.ةعباطلاليغشتبمث،اًبيرقتٍناوث10

.ةلكشملالحمتي.3ةوطخلاىلإلاقتنالابمق

®Xeroxةعباط B230118مدختسملاليلد

اهحالصإوةلكشمفاشكتسا



المعنءارجإ

b.نم.ربحلاقوحسمةماتقةجردليلقتبمق
>تادادعإلا:ىلإلقتنا،مكحتلاةحول
قوحسمةماتق>ةدوجلا>ةعابطلا
ربحلا
c.دنتسملاةعابطبمق.

؟ةمتاقةعابطلاله

3ةوطخلا
a.ديدحتبمق،كبصاخلاليغشتلاماظنلاًقفو

وأةعابطلاتاليضفتنمقرولاعون
.ةعابطلاراوحعبرم
قرولاقباطيدادعإلانأنمدكأت•

.هليمحتمتيذلا
ةحولىلعدادعإلارييغتكنكميامك•

لاقتنالابمق.ةعباطلابةصاخلامكحتلا
نيوكت>قرولا>تادادعإلاىلإ
.قرولامجح/عون>جردلا

b.دنتسملاةعابطبمق.

؟ةمتاقةعابطلاله

.ةلكشملالحمتي.4ةوطخلاىلإلاقتنالابمق

4ةوطخلا

ىلعيوتحيقرولاناكاذإاممققحتلابمق
.امةداموأةنشخفاوح

؟امةدامبدوزموأنشخقروىلععبطتله

.6ةوطخلاىلإلاقتنالابمق.5ةوطخلاىلإلاقتنالابمق

5ةوطخلا
a.ةدامىلعيوتحييذلاقرولالادبتسابمق

.يداعقروبام
b.دنتسملاةعابطبمق.

؟ةمتاقةعابطلاله

.ةلكشملالحمتي.6ةوطخلاىلإلاقتنالابمق

6ةوطخلا
a.ةثيدحةوبعنمقرولاليمحتبمق.

ةبوطرللاًرظنةبوطرلاقرولاصتمي
هفالغيفقرولانيزختبمق.ةيلاعلا
.همادختسالاًزهاجنوكتىتحيلصألا

b.دنتسملاةعابطبمق.

؟ةمتاقةعابطلاله

.ةلكشملالحمتي.7ةوطخلاىلإلاقتنالابمق

®Xeroxةعباط119 B230مدختسملاليلد

اهحالصإوةلكشمفاشكتسا



المعنءارجإ

7ةوطخلا
a.اهلاخدإبمثريوصتلاةدحوةلازإبمق.

ءوضللريوصتلاةدحوضّرعتال
دق.قئاقد10نعديزتةرتفلرشابملا
يفةليوطةدملءوضللضرعتلاببستي
.ةعابطلاةدوجيفتالكشمثودح

يئوضلالصوملاةناوطسأسملتال
كلذبمايقلارثؤيدق.ريوصتلاةدحولفسأ
.ةيلبقتسملاةعابطلاماهمةدوجىلع

b.دنتسملاةعابطبمق.

؟ةمتاقةعابطلاله

.ةلكشملالحمتي.8ةوطخلاىلإلاقتنالابمق

8ةوطخلا
a.ريوصتلاةدحولادبتسابمق.
b.دنتسملاةعابطبمق.

؟ةمتاقةعابطلاله

.ةلكشملالحمتي.ءالمعلامعدةمدخبلاصتالاىلإعوجرلابمق

حيحصلكشبةقيقدلاطوطخلاةعابطمتتمل

ءاطخألافاشكتسا>تادادعإلاىلإلاقتنالابمق،مكحتلاةحولنم.ةعابطلاةدوجرابتخاتاحفصةعابطبمق،ةلكشملالحلبق:ةظحالم
ربعلقنتللقفاومىلعطغضلابمق،سمللابلمعتاليتلاةعباطلاتازارطلةبسنلاب.ةعابطلاةدوجرابتخاتاحفص>اهحالصإو
.تادادعإلا

®Xeroxةعباط B230120مدختسملاليلد
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المعنءارجإ

1ةوطخلا
a.مدختستةعباطلاتناكاذإاممققحتلابمق

.ةدمتعموةيلصأXeroxربحةشوطرخ

مقف،ةموعدمريغةشوطرخلاتناكاذإ
.ةموعدمةشوطرختيبثتب

b.دنتسملاةعابطبمق.

ريغلكشبةقيقدلاطوطخلاةعابطتمتله
؟حيحص

.ةلكشملالحمتي.2ةوطخلاىلإلاقتنالابمق

2ةوطخلا
a.ربحلاقوحسمةماتقةدايزبمق.

:ىلإلقتنا،مكحتلاةحولنم

ةماتق>ةدوجلا>ةعابطلا>تادادعإلا
ربحلاقوحسم

b.دنتسملاةعابطبمق.

ريغلكشبةقيقدلاطوطخلاةعابطتمتله
؟حيحص

.ةلكشملالحمتي.ءالمعلامعدةمدخبلاصتالاىلإعوجرلابمق

لوتفموأيوطمقرو

ءاطخألافاشكتسا>تادادعإلاىلإلاقتنالابمق،مكحتلاةحولنم.ةعابطلاةدوجرابتخاتاحفصةعابطبمق،ةلكشملالحلبق:ةظحالم
ربعلقنتللقفاومىلعطغضلابمق،سمللابلمعتاليتلاةعباطلاتازارطلةبسنلاب.ةعابطلاةدوجرابتخاتاحفص>اهحالصإو
.تادادعإلا

®Xeroxةعباط121 B230مدختسملاليلد
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المعنءارجإ

1ةوطخلا
a.مدختستةعباطلاتناكاذإاممققحتلابمق

.ةدمتعموةيلصأXeroxربحةشوطرخ

مقف،ةموعدمريغةشوطرخلاتناكاذإ
.ةموعدمةشوطرختيبثتب

b.دنتسملاةعابطبمق.

؟لوتفموأيوطمقرولاله

.ةلكشملالحمتي.2ةوطخلاىلإلاقتنالابمق

2ةوطخلا
a.ةثيدحةوبعنمقرولاليمحتبمق.

ةبوطرللاًرظنةبوطرلاقرولاصتمي
هفالغيفقرولانيزختبمق.ةيلاعلا
.همادختسالاًزهاجنوكتىتحيلصألا

b.دنتسملاةعابطبمق.

؟لوتفموأيوطمقرولاله

.ةلكشملالحمتي.3ةوطخلاىلإلاقتنالابمق

3ةوطخلا
a.ديدحتبمق،كبصاخلاليغشتلاماظنلاًقفو

وأةعابطلاتاليضفتنمقرولاعون
.ةعابطلاراوحعبرم
قرولاقباطيدادعإلانأنمدكأت•

.هليمحتمتيذلا
ةحولنمدادعإلارييغتاًضيأكنكمي•

لاقتنالابمق.ةعباطلابةصاخلامكحتلا
نيوكت>قرولا>تادادعإلاىلإ
قرولامجح/عون>جردلا

b.دنتسملاةعابطبمق.

؟لوتفموأيوطمقرولاله

.ةلكشملالحمتي.ءالمعلامعدةمدخبلاصتالاىلإعوجرلابمق

®Xeroxةعباط B230122مدختسملاليلد
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ةيدامرةيفلخ

ءاطخألافاشكتسا>تادادعإلاىلإلقتنا،مكحتلاةحولنم.ةعابطلاةدوجرابتخاتاحفصةعابطبمق،ةلكشملالحلبق:ةظحالم
ربعلقنتللقفاومىلعطغضلابمق،سمللابلمعتاليتلاةعباطلاتازارطلةبسنلاب.ةعابطلاةدوجرابتخاتاحفص>اهحالصإو
.تادادعإلا

المعنءارجإ

1ةوطخلا
a.ةدملراظتنالاوةعباطلاليغشتفاقيإبمق

.اهليغشتبمقمثٍناوث10
b.ربحلاقوحسمةماتقليلقتبمق.

>تادادعإلا:ىلإلقتنا،مكحتلاةحولنم
قوحسمةماتق>ةدوجلا>ةعابطلا
.ربحلا

c.دنتسملاةعابطبمق.

؟تاعوبطملاىلعةيدامرلاةيفلخلارهظتله

.ةلكشملالحمتي.2ةوطخلاىلإلاقتنالابمق

2ةوطخلا
a.مدختستةعباطلاتناكاذإاممققحتلابمق

.ةدمتعموةيلصأXeroxربحةشوطرخ

مقف،ةموعدمريغةشوطرخلاتناكاذإ
.ةموعدمةشوطرختيبثتب

b.دنتسملاةعابطبمق.

؟تاعوبطملاىلعةيدامرلاةيفلخلارهظتله

.ةلكشملالحمتي.3ةوطخلاىلإلاقتنالابمق

3ةوطخلا
a.ديدحتبمق،كبصاخلاليغشتلاماظنلاًقفو

وأةعابطلاتاليضفتنمقرولاعون
.ةعابطلاراوحعبرم
قرولاقباطيدادعإلانأنمدكأت•

.هليمحتمتيذلا
ةحولنمدادعإلارييغتاًضيأكنكمي•

لاقتنالابمق.ةعباطلابةصاخلامكحتلا
نيوكت>قرولا>تادادعإلاىلإ
.قرولامجح/عون>جردلا

b.دنتسملاةعابطبمق.

.ةلكشملالحمتي.4ةوطخلاىلإلاقتنالابمق

®Xeroxةعباط123 B230مدختسملاليلد
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المعنءارجإ

؟تاعوبطملاىلعةيدامرلاةيفلخلارهظتله

4ةوطخلا
a.اهلاخدإبمثريوصتلاةدحوةلازإبمق.

ءوضللريوصتلاةدحوضّرعتال
دق.قئاقد10نعديزتةرتفلرشابملا
يفةليوطةدملءوضللضرعتلاببستي
.ةعابطلاةدوجيفتالكشمثودح

يئوضلالصوملاةناوطسأسملتال
كلذبمايقلارثؤيدق.ريوصتلاةدحولفسأ
.ةيلبقتسملاةعابطلاماهمةدوجىلع

b.دنتسملاةعابطبمق.

؟تاعوبطملاىلعةيدامرلاةيفلخلارهظتله

.ةلكشملالحمتي.5ةوطخلاىلإلاقتنالابمق

5ةوطخلا
a.صاخلاتباثلاجمانربلاثيدحتبمق

عجار،تامولعملانمديزمل.ةعباطلاب
.جمانربلاثيدحت
b.دنتسملاةعابطبمق.

؟تاعوبطملاىلعةيدامرلاةيفلخلارهظتله

.ةلكشملالحمتي.6ةوطخلاىلإلاقتنالابمق

6ةوطخلا
a.ريوصتلاةدحولادبتسابمق.
b.دنتسملاةعابطبمق.

؟تاعوبطملاىلعةيدامرلاةيفلخلارهظتله

.ةلكشملالحمتي.ءالمعلامعدةمدخبلاصتالاىلإعوجرلابمق

ةحيحصريغشماوه

®Xeroxةعباط B230124مدختسملاليلد
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المعنءارجإ

1ةوطخلا
a.عضوملاىلإقرولاتاهّجومطبضبمق

.هليمحتمتيذلاقروللبسانملا
b.دنتسملاةعابطبمق.

؟ةحيحصشماوهلاله

.2ةوطخلاىلإلاقتنالابمق.ةلكشملالحمتي

2ةوطخلا
a.قرولامجحنييعتبمق.

>تادادعإلا:ىلإلقتنا،مكحتلاةحولنم
مجح/عون>جردلانيوكت>قرولا
قرولا

b.دنتسملاةعابطبمق.

؟ةحيحصشماوهلاله

.3ةوطخلاىلإلاقتنالابمق.ةلكشملالحمتي

3ةوطخلا
a.ديدحتبمق،كبصاخلاليغشتلاماظنلاًقفو

وأ"ةعابطلاتاليضفت"نمقرولامجح
."ةعابط"راوحلاعبرمنم

متيذلاقرولاقباطيدادعإلانأنمدكأت
.هليمحت

b.دنتسملاةعابطبمق.

؟ةحيحصشماوهلاله

.ءالمعلامعدةمدخبلاصتالاىلإعوجرلابمق.ةلكشملالحمتي

ةفيفخةعابط

ءاطخألافاشكتسا>تادادعإلاىلإلاقتنالابمق،مكحتلاةحولنم.ةعابطلاةدوجرابتخاتاحفصةعابطبمق،ةلكشملالحلبق:ةظحالم
ربعلقنتللقفاومىلعطغضلابمق،سمللابلمعتاليتلاةعباطلاتازارطلةبسنلاب.ةعابطلاةدوجرابتخاتاحفص>اهحالصإو
.تادادعإلا

®Xeroxةعباط125 B230مدختسملاليلد
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المعنءارجإ

1ةوطخلا
a.مدختستةعباطلاتناكاذإاممققحتلابمق

.ةدمتعموةيلصأXeroxربحةشوطرخ

مقف،ةموعدمريغةشوطرخلاتناكاذإ
.ةموعدمةشوطرختيبثتب

b.دنتسملاةعابطبمق.

؟ةفيفخةعابطلاله

.ةلكشملالحمتي.2ةوطخلاىلإلاقتنالابمق

2ةوطخلا
a.ةدملراظتنالاو،ةعباطلاليغشتفاقيإبمق

.ةعباطلاليغشتبمث،اًبيرقتٍناوث10
b.ربحلاقوحسمةماتقةدايزبمق.

>تادادعإلاىلإلقتنا،مكحتلاةحولنم
قوحسمةماتق>ةدوجلا>ةعابطلا
ربحلا

c.دنتسملاةعابطبمق.

؟ةفيفخةعابطلاله

.ةلكشملالحمتي.3ةوطخلاىلإلاقتنالابمق

3ةوطخلا
a.ديدحتبمق،كبصاخلاليغشتلاماظنلاًقفو

وأةعابطلاتاليضفتنمقرولاعون
.ةعابطلاراوحعبرم
قرولاقباطيدادعإلانأنمدكأت•

.هليمحتمتيذلا
ةحولىلعدادعإلارييغتكنكميامك•

لاقتنالابمق.ةعباطلابةصاخلامكحتلا
نيوكت>قرولا>تادادعإلاىلإ
.قرولامجح/عون>جردلا

b.دنتسملاةعابطبمق.

؟ةفيفخةعابطلاله

.ةلكشملالحمتي.4ةوطخلاىلإلاقتنالابمق

4ةوطخلا
a.مق،كبصاخلاليغشتلاماظنىلعًءانب

نمةعابطلاحوضوةجردديدحتب
راوحعبرموأةعابطلاتاليضفت
.ةعابطلا
b.لكلةطقن600ىلعةقدلانييعتبمق

.ةصوب
c.دنتسملاةعابطبمق.

؟ةفيفخةعابطلاله

.ةلكشملالحمتي.5ةوطخلاىلإلاقتنالابمق

®Xeroxةعباط B230126مدختسملاليلد

اهحالصإوةلكشمفاشكتسا



المعنءارجإ

5ةوطخلا
a.ريوصتلاةدحوةلازإبمق.

ءوضللريوصتلاةدحوضّرعتال
دق.قئاقد10نعديزتةرتفلرشابملا
ىلإةليوطتارتفلءوضللضرعتلايدؤي
.ةعابطلاةدوجيفتالكشمثودح

يئوضلالصوملاةناوطسأسملتال
كلذبمايقلارثؤيدق.ريوصتلاةدحولفسأ
.ةيلبقتسملاةعابطلاماهمةدوجىلع

b.عيزوتةداعإلةوقبريوصتلاةدحوزهبمق
.ربحلاقوحسم

c.ريوصتلاةدحولاخدإبمق.
d.ةدملراظتنالاوةعباطلاليغشتفاقيإبمق

.اهليغشتبمقمثٍناوث10
e.دنتسملاةعابطبمق.

؟ةفيفخةعابطلاله

.ةلكشملالحمتي.6ةوطخلاىلإلاقتنالابمق

6ةوطخلا
a.ربحلاةشوطرخةلاحنمققحتلابمق.

>تادادعإلاىلإلقتنا،مكحتلاةحولنم
.زاهجلاتايئاصحإ>زاهجلا>ريراقتلا

b.تاحفصلل"دادمإلاتامولعم"مسقنم
ةشوطرخةلاحنمققحتلابمق،ةعوبطملا
.ربحلاقوحسم

ةياهنىلعربحلاةشوطرختكشوأله
؟يضارتفالااهرمع

.ءالمعلامعدةمدخبلاصتالاىلإعوجرلابمق.7ةوطخلاىلإلاقتنالابمق

7ةوطخلا
a.ربحلاةشوطرخلادبتسابمق.
b.دنتسملاةعابطبمق.

؟ةفيفخةعابطلاله

.ةلكشملالحمتي.ءالمعلامعدةمدخبلاصتالاىلإعوجرلابمق

®Xeroxةعباط127 B230مدختسملاليلد

اهحالصإوةلكشمفاشكتسا



طاقنوةخطلمةعابط

ءاطخألافاشكتسا>تادادعإلاىلإلاقتنالابمق،مكحتلاةحولنم.ةعابطلاةدوجرابتخاتاحفصةعابطبمق،ةلكشملالحلبق:ةظحالم
ربعلقنتللقفاومىلعطغضلابمق،سمللابلمعتاليتلاةعباطلاتازارطلةبسنلاب.ةعابطلاةدوجرابتخاتاحفص>اهحالصإو
.تادادعإلا

المعنءارجإ

1ةوطخلا
a.مدختستةعباطلاتناكاذإاممققحتلابمق

.ةدمتعموةيلصأXeroxربحةشوطرخ

مقف،ةموعدمريغةشوطرخلاتناكاذإ
.ةموعدمةشوطرختيبثتب

b.دنتسملاةعابطبمق.

؟ةخّطلمةعابطلاله

.ةلكشملالحمتي.2ةوطخلاىلإلاقتنالابمق

2ةوطخلا

برستببسبثولتيأدوجونمققحتلابمق
.ةعباطلايفربحلاقوحسم

؟ربحلاقوحسمبرستنمةيلاخةعباطلاله

.ءالمعلامعدةمدخبلاصتالاىلإعوجرلابمق.3ةوطخلاىلإلاقتنالابمق

3ةوطخلا
a.ريوصتلاةدحوةلاحنمققحتلابمق.

>تادادعإلاىلإلقتنا،مكحتلاةحولنم
.زاهجلاتايئاصحإ>زاهجلا>ريراقتلا

b.صاخلاتامزلتسملاتامولعممسقنم
نمققحتلابمق،ةعوبطملاتاحفصلاب
.ريوصتلاةدحوةلاح

ىلعريوصتلاةدحورمعةرتفتكشوأله
؟ءاهتنالا

.ءالمعلامعدةمدخبلاصتالاىلإعوجرلابمق.4ةوطخلاىلإلاقتنالابمق

4ةوطخلا
a.ريوصتلاةدحولادبتسابمق.
b.دنتسملاةعابطبمق.

؟ةخّطلمةعابطلاله

.ةلكشملالحمتي.ءالمعلامعدةمدخبلاصتالاىلإعوجرلابمق

®Xeroxةعباط B230128مدختسملاليلد

اهحالصإوةلكشمفاشكتسا



قرولادعجت

ءاطخألافاشكتسا>تادادعإلاىلإلاقتنالابمق،مكحتلاةحولنم.ةعابطلاةدوجرابتخاتاحفصةعابطبمق،ةلكشملالحلبق:ةظحالم
ربعلقنتللقفاومىلعطغضلابمق،سمللابلمعتاليتلاةعباطلاتازارطلةبسنلاب.ةعابطلاةدوجرابتخاتاحفص>اهحالصإو
.تادادعإلا

المعنءارجإ

1ةوطخلا
a.متيذلاقرولاناكاذإاممققحتلابمق

.اًموعدمهليمحت

ليمحتبمقف،اًموعدمقرولانكيملاذإ
.موعدمقرو

b.دنتسملاةعابطبمق.

؟دعجمقرولاله

.ةلكشملالحمتي.2ةوطخلاىلإلاقتنالابمق

2ةوطخلا
a.مدختستةعباطلاتناكاذإاممققحتلابمق

.ةدمتعموةيلصأXeroxربحةشوطرخ

مقف،ةموعدمريغةشوطرخلاتناكاذإ
.ةموعدمةشوطرختيبثتب

b.دنتسملاةعابطبمق.

؟دعجمقرولاله

.ةلكشملالحمتي.3ةوطخلاىلإلاقتنالابمق

3ةوطخلا
a.ىلإجردلايفتاهّجوملاطبضبمق

.هليمحتمتيذلاقروللحيحصلاعضوملا
b.دنتسملاةعابطبمق.

؟دعجمقرولاله

.ةلكشملالحمتي.4ةوطخلاىلإلاقتنالابمق

4ةوطخلا
a.مق،همدختستيذلاليغشتلاماظنلاًقفو

تاليضفتنمهمجحوقرولاعونديدحتب
."ةعابط"راوحلاعبرمنموأةعابطلا
قرولاعمتادادعإلاقباطتنمدكأت•

.هليمحتمتيذلا

.ةلكشملالحمتي.5ةوطخلاىلإلاقتنالابمق

®Xeroxةعباط129 B230مدختسملاليلد

اهحالصإوةلكشمفاشكتسا



المعنءارجإ

ةحولىلعدادعإلارييغتكنكميامك•
لاقتنالابمق.ةعباطلابةصاخلامكحتلا
نيوكت>قرولا>تادادعإلاىلإ
.قرولامجح/عون>جردلا

b.دنتسملاةعابطبمق.

؟دعجمقرولاله

5ةوطخلا
a.ليمحتةداعإبمث،هبلقو،قرولاةلازإبمق

.قرولا
b.دنتسملاةعابطبمق.

؟دعجمقرولاله

.ةلكشملالحمتي.6ةوطخلاىلإلاقتنالابمق

6ةوطخلا
a.ةثيدحةوبعنمقرولاليمحتبمق.

ةبوطرللاًرظنةبوطرلاقرولاصتمي
هفالغيفقرولانيزختبمق.ةيلاعلا
.همادختسالاًزهاجنوكتىتحيلصألا

b.دنتسملاةعابطبمق.

؟دعجمقرولاله

.ةلكشملالحمتي.ءالمعلامعدةمدخبلاصتالاىلإعوجرلابمق

ةفرحنموأةلئامةعوبطملاةحفصلا

ءاطخألافاشكتسا>تادادعإلاىلإلاقتنالابمق،مكحتلاةحولنم.ةعابطلاةدوجرابتخاتاحفصةعابطبمق،ةلكشملالحلبق:ةظحالم
ربعلقنتللقفاومىلعطغضلابمق،سمللابلمعتاليتلاةعباطلاتازارطلةبسنلاب.ةعابطلاةدوجرابتخاتاحفص>اهحالصإو
.تادادعإلا

®Xeroxةعباط B230130مدختسملاليلد

اهحالصإوةلكشمفاشكتسا



المعنءارجإ

1ةوطخلا
a.ىلإجردلايفتاهّجوملاطبضبمق

.هليمحتمتيذلاقروللحيحصلاعضوملا
b.دنتسملاةعابطبمق.

؟ةفرحنموأةلئامةعوبطملاةحفصلاله

.ةلكشملالحمتي.2ةوطخلاىلإلاقتنالابمق

2ةوطخلا
a.ةثيدحةوبعنمقرولاليمحتبمق.

ةبوطرللاًرظنةبوطرلاقرولاصتمي
هفالغيفقرولانيزختبمق.ةيلاعلا
.همادختسالاًزهاجنوكتىتحيلصألا

b.دنتسملاةعابطبمق.

؟ةفرحنموأةلئامةعوبطملاةحفصلاله

.ةلكشملالحمتي.3ةوطخلاىلإلاقتنالابمق

3ةوطخلا
a.متيذلاقرولاناكاذإاممققحتلابمق

.اًموعدمهليمحت

ليمحتبمقف،اًموعدمقرولانكيملاذإ
.موعدمقرو

b.دنتسملاةعابطبمق.

؟ةفرحنموأةلئامةعوبطملاةحفصلاله

.ةلكشملالحمتي.ءالمعلامعدةمدخبلاصتالاىلإعوجرلابمق

4ةوطخلا
a.نمدكأتلابمق،نيبناجلاىلعةعابطلل

ةدحويفقرولامجحدادعإنييعت
.حيحصلكشبةجودزملاةعابطلا

وأlegalوأLetterنييعتبجي
OficioوأfolioىلعLetter.

b.دنتسملاةعابطبمق.

؟ةفرحنموأةلئامةعوبطملاةحفصلاله

.ةلكشملالحمتي.ءالمعلامعدةمدخبلاصتالاىلإعوجرلابمق

®Xeroxةعباط131 B230مدختسملاليلد

اهحالصإوةلكشمفاشكتسا



داوسلاةصلاختاحفصلا

ءاطخألافاشكتسا>تادادعإلاىلإلاقتنالابمق،مكحتلاةحولنم.ةعابطلاةدوجرابتخاتاحفصةعابطبمق،ةلكشملالحلبق:ةظحالم
ربعلقنتللقفاومىلعطغضلابمق،سمللابلمعتاليتلاةعباطلاتازارطلةبسنلاب.ةعابطلاةدوجرابتخاتاحفص>اهحالصإو
.تادادعإلا

المعنءارجإ

1ةوطخلا
a.مدختستةعباطلاتناكاذإاممققحتلابمق

.ةدمتعموةيلصأXeroxربحةشوطرخ

مقف،ةموعدمريغةشوطرخلاتناكاذإ
.ةموعدمةشوطرختيبثتب

b.دنتسملاةعابطبمق.

ةصلاختاحفصعبطبةعباطلاموقتله
؟داوسلا

.ةلكشملالحمتي.2ةوطخلاىلإلاقتنالابمق

2ةوطخلا
a.اهلاخدإبمثريوصتلاةدحوةلازإبمق.

ءوضللريوصتلاةدحوضّرعتال
دق.قئاقد10نعديزتةرتفلرشابملا
يفةليوطةدملءوضللضرعتلاببستي
.ةعابطلاةدوجيفتالكشمثودح

يئوضلالصوملاةناوطسأسملتال
كلذبمايقلارثؤيدق.ريوصتلاةدحولفسأ
.ةيلبقتسملاةعابطلاماهمةدوجىلع

b.دنتسملاةعابطبمق.

ةصلاختاحفصعبطبةعباطلاموقتله
؟داوسلا

.ةلكشملالحمتي.3ةوطخلاىلإلاقتنالابمق

®Xeroxةعباط B230132مدختسملاليلد

اهحالصإوةلكشمفاشكتسا



المعنءارجإ

3ةوطخلا

نعاًثحبريوصتلاةدحونمققحتلابمق
.فلتلاتامالع

لصوملاةناوطسأءاوتلامدعنمدكأت
.اهناكمنعاهفارحناوأيئوضلا

؟بويعلانمةيلاخريوصتلاةدحوله

.4ةوطخلاىلإلاقتنالابمق.ءالمعلامعدةمدخبلاصتالاىلإعوجرلابمق

4ةوطخلا
a.ريوصتلاةدحولادبتسابمق.
b.دنتسملاةعابطبمق.

ةصلاختاحفصعبطبةعباطلاموقتله
؟داوسلا

.ةلكشملالحمتي.ءالمعلامعدةمدخبلاصتالاىلإعوجرلابمق

روصلاوأصنلاصاصتقا

ءاطخألافاشكتسا>تادادعإلاىلإلاقتنالابمق،مكحتلاةحولنم.ةعابطلاةدوجرابتخاتاحفصةعابطبمق،ةلكشملالحلبق:ةظحالم
ربعلقنتللقفاومىلعطغضلابمق،سمللابلمعتاليتلاةعباطلاتازارطلةبسنلاب.ةعابطلاةدوجرابتخاتاحفص>اهحالصإو
.تادادعإلا

®Xeroxةعباط133 B230مدختسملاليلد

اهحالصإوةلكشمفاشكتسا



المعنءارجإ

1ةوطخلا
a.مدختستةعباطلاتناكاذإاممققحتلابمق

.ةدمتعموةيلصأXeroxربحةشوطرخ

مقف،ةموعدمريغةشوطرخلاتناكاذإ
.ةموعدمةشوطرختيبثتب

b.دنتسملاةعابطبمق.

؟روصلاوأصنلاصاصتقامتيله

.ةلكشملالحمتي.2ةوطخلاىلإلاقتنالابمق

2ةوطخلا
a.اهلاخدإبمثريوصتلاةدحوةلازإبمق.

ءوضللريوصتلاةدحوضّرعتال
دق.قئاقد10نعديزتةرتفلرشابملا
يفةليوطةدملءوضللضرعتلاببستي
.ةعابطلاةدوجيفتالكشمثودح

يئوضلالصوملاةناوطسأسملتال
كلذبمايقلارثؤيدق.ريوصتلاةدحولفسأ
.ةيلبقتسملاةعابطلاماهمةدوجىلع

b.دنتسملاةعابطبمق.

؟روصلاوأصنلاصاصتقامتيله

.ةلكشملالحمتي.3ةوطخلاىلإلاقتنالابمق

3ةوطخلا
a.ريوصتلاةدحولادبتسابمق.
b.دنتسملاةعابطبمق.

؟روصلاوأصنلاصاصتقامتيله

.ةلكشملالحمتي.ءالمعلامعدةمدخبلاصتالاىلإعوجرلابمق

ةلوهسبربحلاقوحسمةلازإ

ءاطخألافاشكتسا>تادادعإلاىلإلاقتنالابمق،مكحتلاةحولنم.ةعابطلاةدوجرابتخاتاحفصةعابطبمق،ةلكشملالحلبق:ةظحالم
ربعلقنتللقفاومىلعطغضلابمق،سمللابلمعتاليتلاةعباطلاتازارطلةبسنلاب.ةعابطلاةدوجرابتخاتاحفص>اهحالصإو
.تادادعإلا

®Xeroxةعباط B230134مدختسملاليلد

اهحالصإوةلكشمفاشكتسا



المعنءارجإ

1ةوطخلا
a.مدختستةعباطلاتناكاذإاممققحتلابمق

.ةدمتعموةيلصأXeroxربحةشوطرخ

مقف،ةموعدمريغةشوطرخلاتناكاذإ
.ةموعدمةشوطرختيبثتب

b.دنتسملاةعابطبمق.

ةجيتنةلوهسبربحلاقوحسمةلازإمتتله
؟كاكتحالا

.ةلكشملالحمتي.2ةوطخلاىلإلاقتنالابمق

2ةوطخلا
a.ديدحتبمق،كبصاخلاليغشتلاماظنلاًقفو

وأةعابطلاتاليضفتنمقرولاعون
.ةعابطلاراوحعبرم
قرولاقباطيدادعإلانأنمدكأت•

.هليمحتمتيذلا
ةحولىلعدادعإلارييغتكنكميامك•

لاقتنالابمق.ةعباطلابةصاخلامكحتلا
نيوكت>قرولا>تادادعإلاىلإ
.قرولامجح/عون>جردلا

b.دنتسملاةعابطبمق.

ةجيتنةلوهسبربحلاقوحسمةلازإمتتله
؟كاكتحالا

.ةلكشملالحمتي.ءالمعلامعدةمدخبلاصتالاىلإعوجرلابمق

نوللاةتهابةيقفأةطرشأ

ءاطخألافاشكتسا>تادادعإلاىلإلاقتنالابمق،مكحتلاةحولنم.ةعابطلاةدوجرابتخاتاحفصةعابطبمق،ةلكشملالحلبق:ةظحالم
ربعلقنتللقفاومىلعطغضلابمق،سمللابلمعتاليتلاةعباطلاتازارطلةبسنلاب.ةعابطلاةدوجرابتخاتاحفص>اهحالصإو
.تادادعإلا

®Xeroxةعباط135 B230مدختسملاليلد

اهحالصإوةلكشمفاشكتسا



المعنءارجإ

1ةوطخلا
a.مدختستةعباطلاتناكاذإاممققحتلابمق

.ةدمتعموةيلصأXeroxربحةشوطرخ

مقف،ةموعدمريغةشوطرخلاتناكاذإ
.ةموعدمةشوطرختيبثتب

b.دنتسملاةعابطبمق.

ىلعنوللاةتهابةيقفأةطرشأرهظتله
؟تاعوبطملا

.ةلكشملالحمتي.2ةوطخلاىلإلاقتنالابمق

2ةوطخلا
a.اهلاخدإبمثريوصتلاةدحوةلازإبمق.

ءوضللريوصتلاةدحوضّرعتال
دق.قئاقد10نعديزتةرتفلرشابملا
يفةليوطةدملءوضللضرعتلاببستي
.ةعابطلاةدوجيفتالكشمثودح

يئوضلالصوملاةناوطسأسملتال
كلذبمايقلارثؤيدق.ريوصتلاةدحولفسأ
.ةيلبقتسملاةعابطلاماهمةدوجىلع

b.دنتسملاةعابطبمق.

ىلعنوللاةتهابةيقفأةطرشأرهظتله
؟تاعوبطملا

.ةلكشملالحمتي.3ةوطخلاىلإلاقتنالابمق

3ةوطخلا
a.ريوصتلاةدحولادبتسابمق.
b.دنتسملاةعابطبمق.

ىلعنوللاةتهابةيقفأةطرشأرهظتله
؟تاعوبطملا

.ةلكشملالحمتي.ءالمعلامعدةمدخبلاصتالاىلإعوجرلابمق

نوللاةتهابةيدومعةطرشأ

ءاطخألافاشكتسا>تادادعإلاىلإلاقتنالابمق،مكحتلاةحولنم.ةعابطلاةدوجرابتخاتاحفصةعابطبمق،ةلكشملالحلبق:ةظحالم
ربعلقنتللقفاومىلعطغضلابمق،سمللابلمعتاليتلاةعباطلاتازارطلةبسنلاب.ةعابطلاةدوجرابتخاتاحفص>اهحالصإو
.تادادعإلا

®Xeroxةعباط B230136مدختسملاليلد

اهحالصإوةلكشمفاشكتسا



المعنءارجإ

1ةوطخلا
a.مدختستةعباطلاتناكاذإاممققحتلابمق

.ةدمتعموةيلصأXeroxربحةشوطرخ

مقف،ةموعدمريغةشوطرخلاتناكاذإ
.ةموعدمةشوطرختيبثتب

b.دنتسملاةعابطبمق.

يفنوللاةتهابةيدومعةطرشأرهظتله
؟تاعوبطملا

.ةلكشملالحمتي.2ةوطخلاىلإلاقتنالابمق

2ةوطخلا
a.ربحلاةشوطرخةلاحنمققحتلابمق.

>تادادعإلاىلإلقتنا،مكحتلاةحولنم
.زاهجلاتايئاصحإ>زاهجلا>ريراقتلا

b.تاحفصلل"دادمإلاتامولعم"مسقنم
ةشوطرخةلاحنمققحتلابمق،ةعوبطملا
.ربحلاقوحسم

يفنوللاةتهابةيدومعةطرشأرهظتله
؟تاعوبطملا

.ةلكشملالحمتي.3ةوطخلاىلإلاقتنالابمق

3ةوطخلا
a.ربحلاةشوطرخلادبتسابمق.
b.دنتسملاةعابطبمق.

يفنوللاةتهابةيدومعةطرشأرهظتله
؟تاعوبطملا

.ةلكشملالحمتي.ءالمعلامعدةمدخبلاصتالاىلإعوجرلابمق

ءاضيبةيسأرطوطخ

ءاطخألافاشكتسا>تادادعإلاىلإلاقتنالابمق،مكحتلاةحولنم.ةعابطلاةدوجرابتخاتاحفصةعابطبمق،ةلكشملالحلبق:ةظحالم
ربعلقنتللقفاومىلعطغضلابمق،سمللابلمعتاليتلاةعباطلاتازارطلةبسنلاب.ةعابطلاةدوجرابتخاتاحفص>اهحالصإو
.تادادعإلا

®Xeroxةعباط137 B230مدختسملاليلد

اهحالصإوةلكشمفاشكتسا



المعنءارجإ

1ةوطخلا
a.مدختستةعباطلاتناكاذإاممققحتلابمق

.ةدمتعموةيلصأXeroxربحةشوطرخ

مقف،ةموعدمريغةشوطرخلاتناكاذإ
.ةموعدمةشوطرختيبثتب

b.دنتسملاةعابطبمق.

ىلعءاضيبةيسأرطوطخرهظتله
؟تاعوبطملا

.ةلكشملالحمتي.2ةوطخلاىلإلاقتنالابمق

2ةوطخلا
a.ديدحتبمق،كبصاخلاليغشتلاماظنلاًقفو

وأةعابطلاتاليضفتنمقرولاعون
.ةعابطلاراوحعبرم
قرولاقباطيدادعإلانأنمدكأت•

.هليمحتمتيذلا
ةحولىلعدادعإلارييغتكنكميامك•

لاقتنالابمق.ةعباطلابةصاخلامكحتلا
نيوكت>قرولا>تادادعإلاىلإ
.قرولامجح/عون>جردلا

b.دنتسملاةعابطبمق.

ىلعءاضيبةيسأرطوطخرهظتله
؟تاعوبطملا

.ةلكشملالحمتي.ءالمعلامعدةمدخبلاصتالاىلإعوجرلابمق

نوللاةمتاقةيدومعةطرشأ

ءاطخألافاشكتسا>تادادعإلاىلإلاقتنالابمق،مكحتلاةحولنم.ةعابطلاةدوجرابتخاتاحفصةعابطبمق،ةلكشملالحلبق:ةظحالم
ربعلقنتللقفاومىلعطغضلابمق،سمللابلمعتاليتلاةعباطلاتازارطلةبسنلاب.ةعابطلاةدوجرابتخاتاحفص>اهحالصإو
.تادادعإلا

®Xeroxةعباط B230138مدختسملاليلد

اهحالصإوةلكشمفاشكتسا



المعنءارجإ

1ةوطخلا
a.مدختستةعباطلاتناكاذإاممققحتلابمق

.ةدمتعموةيلصأXeroxربحةشوطرخ

مقف،ةموعدمريغةشوطرخلاتناكاذإ
.ةموعدمةشوطرختيبثتب

b.دنتسملاةعابطبمق.

ىلعنوللاةمتاقةيدومعةطرشأرهظتله
؟تاعوبطملا

.ةلكشملالحمتي.2ةوطخلاىلإلاقتنالابمق

2ةوطخلا
a.اهلاخدإبمثريوصتلاةدحوةلازإبمق.

ءوضللريوصتلاةدحوضّرعتال
دق.قئاقد10نعديزتةرتفلرشابملا
يفةليوطةدملءوضللضرعتلاببستي
.ةعابطلاةدوجيفتالكشمثودح

يئوضلالصوملاةناوطسأسملتال
كلذبمايقلارثؤيدق.ريوصتلاةدحولفسأ
.ةيلبقتسملاةعابطلاماهمةدوجىلع

b.دنتسملاةعابطبمق.

ىلعنوللاةمتاقةيدومعةطرشأرهظتله
؟تاعوبطملا

.ةلكشملالحمتي.3ةوطخلاىلإلاقتنالابمق

3ةوطخلا
a.عطاسءوضكانهناكاذإاممققحتلابمق

اهلقنبو،ةعباطللنميألابناجلاىلإلخدي
.رمألامزلنإاهناكمنم

b.دنتسملاةعابطبمق.

ىلعنوللاةمتاقةيدومعةطرشأرهظتله
؟تاعوبطملا

.ةلكشملالحمتي.ءالمعلامعدةمدخبلاصتالاىلإعوجرلابمق

®Xeroxةعباط139 B230مدختسملاليلد

اهحالصإوةلكشمفاشكتسا



ةمتاقةيسأرطوطخ

ءاطخألافاشكتسا>تادادعإلاىلإلاقتنالابمق،مكحتلاةحولنم.ةعابطلاةدوجرابتخاتاحفصةعابطبمق،ةلكشملالحلبق:ةظحالم
ربعلقنتللقفاومىلعطغضلابمق،سمللابلمعتاليتلاةعباطلاتازارطلةبسنلاب.ةعابطلاةدوجرابتخاتاحفص>اهحالصإو
.تادادعإلا

المعنءارجإ

1ةوطخلا
a.مدختستةعباطلاتناكاذإاممققحتلابمق

.ةدمتعموةيلصأXeroxربحةشوطرخ

مقف،ةموعدمريغةشوطرخلاتناكاذإ
.ةموعدمةشوطرختيبثتب

b.دنتسملاةعابطبمق.

ىلعةمتاقةيسأرطوطخرهظتله
؟تاعوبطملا

.ةلكشملالحمتي.2ةوطخلاىلإلاقتنالابمق

2ةوطخلا
a.ةداعإبمثنمو،ريوصتلاةدحوةلازإبمق

.اهبيكرت

ءوضللريوصتلاةدحوضّرعتال
دق.قئاقد10نعديزتةرتفلرشابملا
ىلإةليوطتارتفلءوضللضرعتلايدؤي
.ةعابطلاةدوجيفتالكشمثودح

يئوضلالصوملاةناوطسأسملتال
كلذبمايقلارثؤيدق.ريوصتلاةدحولفسأ
.ةيلبقتسملاةعابطلاماهمةدوجىلع

b.دنتسملاةعابطبمق.

ىلعةمتاقةيسأرطوطخرهظتله
؟تاعوبطملا

.ةلكشملالحمتي.3ةوطخلاىلإلاقتنالابمق

3ةوطخلا
a.ريوصتلاةدحولادبتسابمق.
b.دنتسملاةعابطبمق.

ىلعةمتاقةيسأرطوطخرهظتله
؟تاعوبطملا

.ةلكشملالحمتي.ءالمعلامعدةمدخبلاصتالاىلإعوجرلابمق

®Xeroxةعباط B230140مدختسملاليلد

اهحالصإوةلكشمفاشكتسا



ةصقانةعابطبةبوحصمةمتاقةيدومعطوطخ

ءاطخألافاشكتسا>تادادعإلاىلإلاقتنالابمق،مكحتلاةحولنم.ةعابطلاةدوجرابتخاتاحفصةعابطبمق،ةلكشملالحلبق:ةظحالم
ربعلقنتللقفاومىلعطغضلابمق،سمللابلمعتاليتلاةعباطلاتازارطلةبسنلاب.ةعابطلاةدوجرابتخاتاحفص>اهحالصإو
.تادادعإلا

المعنءارجإ

1ةوطخلا
a.اهلاخدإبمثريوصتلاةدحوةلازإبمق.

ءوضللريوصتلاةدحوضّرعتال
دق.قئاقد10نعديزتةرتفلرشابملا
يفةليوطةدملءوضللضرعتلاببستي
.ةعابطلاةدوجيفتالكشمثودح

يئوضلالصوملاةناوطسأسملتال
كلذبمايقلارثؤيدق.ريوصتلاةدحولفسأ
.ةيلبقتسملاةعابطلاماهمةدوجىلع

b.دنتسملاةعابطبمق.

ةبوحصمةمتاقةيدومعطوطخرهظتله
؟تاعوبطملايفةصقانروصب

.ةلكشملالحمتي.2ةوطخلاىلإلاقتنالابمق

2ةوطخلا
a.مدختستةعباطلاتناكاذإاممققحتلابمق

.ةدمتعموةيلصأXeroxربحةشوطرخ

مقف،ةموعدمريغةشوطرخلاتناكاذإ
.ةموعدمةشوطرختيبثتب

b.دنتسملاةعابطبمق.

ةبوحصمةمتاقةيدومعطوطخرهظتله
؟تاعوبطملايفةصقانروصب

.ةلكشملالحمتي.ءالمعلامعدةمدخبلاصتالاىلإعوجرلابمق

®Xeroxةعباط141 B230مدختسملاليلد

اهحالصإوةلكشمفاشكتسا



ةرركتمبويع

ءاطخألافاشكتسا>تادادعإلاىلإلاقتنالابمق،مكحتلاةحولنم.ةعابطلاةدوجرابتخاتاحفصةعابطبمق،ةلكشملالحلبق:ةظحالم
ربعلقنتللقفاومىلعطغضلابمق،سمللابلمعتاليتلاةعباطلاتازارطلةبسنلاب.ةعابطلاةدوجرابتخاتاحفص>اهحالصإو
.تادادعإلا

المعنءارجإ

1ةوطخلا

مق،ةعابطلاةدوجرابتخاتاحفصمادختساب
بويعلانيبةفاسملاتناكاذإاممققحتلاب
:يليامماًّيأيواستةرركتملا

ريوصتلاةدحو
)ةصوب2.97(مم75.40•
)ةصوب1.37(مم34.70•
)ةصوب0.94(مم23.9•
ربحلاةشوطرخ
)ةصوب1.41(مم35.70•
)ةصوب1.45(مم36.80•
لقنلاةركب
)ةصوب1.73(مم44•
رهصملا
)ةصوب3.07(مم78.1•
)ةصوب2.97(مم75.4•

عمةرركتملابويعلانيبةفاسملاقباطتتله
؟تاسايقلانميأ

لاصتالاىلإعوجرلابمث،ةفاسملانيودتبمق.2ةوطخلاىلإلاقتنالابمق
.ءالمعلامعدةمدخب

2ةوطخلا
a.قباطييذلادادمإلارصنعلادبتسابمق

.ةرركتملابويعلاةفاسم

ةركبنعةرابعدادمإلارصنعناكاذإ
ىلإعوجرلابمقف،رهصموألقن
.ءالمعلامعدةمدخبلاصتالا

b.دنتسملاةعابطبمق.

؟ةرركتملابويعلارهظتله

.ةلكشملالحمتي.ءالمعلامعدةمدخبلاصتالاىلإعوجرلابمق

®Xeroxةعباط B230142مدختسملاليلد

اهحالصإوةلكشمفاشكتسا



ةعابطلاماهمةعابطمتتال

المعنءارجإ

1ةوطخلا
a.حتفبمق،هتعابطلواحتيذلادنتسملانم

اذإاممققحتلابو"ةعابط"راوحلاعبرم
.ةحيحصلاةعباطلاتددحدقتنك

b.دنتسملاةعابطبمق.

؟دنتسملاةعابطتمتله

.2ةوطخلاىلإلاقتنالابمق.ةلكشملالحمتي

2ةوطخلا
a.ديقةعباطلاتناكاذإاممققحتلابمق

.ليغشتلا
b.ةشاشىلعرهظتأطخلئاسريألحبمق

.ضرعلا
c.دنتسملاةعابطبمق.

؟دنتسملاةعابطتمتله

.3ةوطخلاىلإلاقتنالابمق.ةلكشملالحمتي

3ةوطخلا
a.لمعتذفانملاتناكاذإاممققحتلابمق

ماكحإبةلوصومتالباكلاتناكاذإاممو
.ةعباطلاورتويبمكلازاهجب

قئاثوةعجارمبمق،تامولعملانمديزمل
.ةعباطلاعمةدراولادادعإلا

b.دنتسملاةعابطبمق.

؟دنتسملاةعابطتمتله

.4ةوطخلاىلإلاقتنالابمق.ةلكشملالحمتي

4ةوطخلا
a.ةدملراظتنالاو،ةعباطلاليغشتفاقيإبمق

.ةعباطلاليغشتبمث،اًبيرقتٍناوث10
b.دنتسملاةعابطبمق.

؟دنتسملاةعابطتمتله

.5ةوطخلاىلإلاقتنالابمق.ةلكشملالحمتي

5ةوطخلا
a.مث،ةعابطلاليغشتجمانربةلازإبمق

.هتيبثتةداعإب
b.دنتسملاةعابطبمق.

؟دنتسملاةعابطتمتله

.ءالمعلامعدةمدخبلاصتالاىلإعوجرلابمق.ةلكشملالحمتي

®Xeroxةعباط143 B230مدختسملاليلد

اهحالصإوةلكشمفاشكتسا



ةئيطبةعابط

المعنءارجإ

1ةوطخلا

ةعباطلابماكحإبةعباطلالباكليصوتنمدكأت
يأوأةعابطلامداخوأرتويبمكلازاهجبو
.رخآةكبشزاهج

؟ءطببةعابطلابةعباطلاموقتله

.ةلكشملالحمتي.2ةوطخلاىلإلاقتنالابمق

2ةوطخلا
a.عضولايفتسيلةعباطلانأنمدكأت

.ئداهلا

>تادادعإلا:ىلإلقتنا،مكحتلاةحولنم
>قفاوم>ةنايصلا>قفاوم>زاهجلا
تايلمع>قفاوم>نيوكتلاةمئاق
عضولا>قفاوم>زاهجلاليغشت
.قفاوم>ئداهلا

b.دنتسملاةعابطبمق.

؟ءطببةعابطلابةعباطلاموقتله

.ةلكشملالحمتي.3ةوطخلاىلإلاقتنالابمق

3ةوطخلا
a.مق،كبصاخلاليغشتلاماظنىلعًءانب

نمةعابطلاحوضوةجردديدحتب
راوحعبرموأةعابطلاتاليضفت
.ةعابطلا
b.لكلةطقن600ىلعةقدلانييعتبمق

.ةصوب
c.دنتسملاةعابطبمق.

؟ءطببةعابطلابةعباطلاموقتله

.ةلكشملالحمتي.4ةوطخلاىلإلاقتنالابمق

4ةوطخلا
a.تادادعإلا:ىلإلقتنا،مكحتلاةحولنم<

>قفاوم>ةدوجلا>قفاوم>ةعابطلا
.قفاوم>ةعابطلاحوضوةجرد

b.لكلةطقن600ىلعةقدلانييعتبمق
.ةصوب

c.دنتسملاةعابطبمق.

؟ءطببةعابطلابةعباطلاموقتله

.ةلكشملالحمتي.5ةوطخلاىلإلاقتنالابمق

5ةوطخلا
a.ديدحتبمق،كبصاخلاليغشتلاماظنلاًقفو

ةعابطلاتاليضفتنمقرولاعوندادعإ
.ةعابطلاراوحعبرموأ

.ةلكشملالحمتي.6ةوطخلاىلإلاقتنالابمق

®Xeroxةعباط B230144مدختسملاليلد

اهحالصإوةلكشمفاشكتسا



المعنءارجإ

قرولاقباطيدادعإلانأنمدكأت•
.هليمحتمتيذلا

ةحولىلعدادعإلارييغتكنكميامك•
لاقتنالابمق.ةعباطلابةصاخلامكحتلا
نيوكت>قرولا>تادادعإلاىلإ
.قرولامجح/عون>جردلا

.رثكأءطببلقثألاقرولاةعابطمتت•
نمقيضألاقرولاةعابطمتتدق•

letterوA4رثكأءطبب.
b.دنتسملاةعابطبمق.

؟ءطببةعابطلابةعباطلاموقتله

6ةوطخلا
a.نزولاوةداملاتادادعإقباطتنمدكأت

.هليمحتمتييذلاقرولاعمةعباطلايف

>تادادعإلا:ىلإلقتنا،مكحتلاةحولنم
>طئاسولانيوكت>قفاوم>قرولا
.قفاوم>طئاسولاعاونأ>قفاوم

ةنشخلاداوملايذقرولاةعابطمتتدق
.رثكأءطببةليقثلانازوألايذقرولاو

b.دنتسملاةعابطبمق.

؟ءطببةعابطلابةعباطلاموقتله

.ةلكشملالحمتي.7ةوطخلاىلإلاقتنالابمق

7ةوطخلا

.ةزوجحملاماهملاةلازإبمق

؟ءطببةعابطلابةعباطلاموقتله

.ةلكشملالحمتي.8ةوطخلاىلإلاقتنالابمق

8ةوطخلا
a.ةنوخسةجردةدايزمدعنمدكأت

.ةعباطلا
ةمهمدعبدربتىتحةعباطلاكرتبمق•

.ةليوطةعابط
ةرارحلاتاجردةاعارمبمق•

نمديزمل.ةعباطللاهبىصوملا
عقومديدحتعجار،تامولعملا
.ةعباطلل

b.دنتسملاةعابطبمق.

؟ءطببةعابطلابةعباطلاموقتله

.ةلكشملالحمتي.ءالمعلامعدةمدخبلاصتالاىلإعوجرلابمق

®Xeroxةعباط145 B230مدختسملاليلد

اهحالصإوةلكشمفاشكتسا



حيحصريغقروىلعوأئطاخجردنمةمهملاةعابطمتت

المعنءارجإ

1ةوطخلا
a.حيحصلاقرولاىلععبطتكنأنمدكأت.
b.دنتسملاةعابطبمق.

؟حيحصلاقرولاىلعدنتسملاةعابطتمتله

.نيَحيحصلاهعونوقرولامجحليمحتبمق.2ةوطخلاىلإلاقتنالابمق

2ةوطخلا
a.مق،همدختستيذلاليغشتلاماظنلاًقفو

تاليضفتنمهمجحوقرولاعونديدحتب
."ةعابط"راوحلاعبرمنموأةعابطلا

ةحوليفتادادعإلارييغتاًضيأكنكمي
:ىلإلقتنا.ةعباطلابةصاخلامكحتلا
>جردلانيوكت>قرولا>تادادعإلا
.قرولامجح/عون

b.قرولاعمتادادعإلاقباطتنمدكأت
.هليمحتمتيذلا
c.دنتسملاةعابطبمق.

؟حيحصلاقرولاىلعدنتسملاةعابطتمتله

.ءالمعلامعدةمدخبلاصتالاىلإعوجرلابمق.ةلكشملالحمتي

ةزوجحملاوةيرسلاتادنتسملاةعابطرذعتت

المعنءارجإ

1ةوطخلا
a.تادنتسملانأنمققحت،مكحتلاةحولنم

.ةزوجحملاماهملاةمئاقيفةجردم

مقف،ةجردمتادنتسملانكتملاذإ
ةعابطلا"يَرايخمادختساباهتعابطب
."زجحلاو

b.دنتسملاةعابطبمق.

؟تادنتسملاةعابطمتتله

.2ةوطخلاىلإلاقتنالابمق.ةلكشملالحمتي

2ةوطخلا

يفأطخىلعةعابطلاةمهميوتحتدق
ةمهمفذحا.ةحلاصريغتانايبوأقيسنتلا
.ىرخأةرماهلسرأمثةعابطلا

؟تادنتسملاةعابطمتتله

.3ةوطخلاىلإلاقتنالابمق.ةلكشملالحمتي

®Xeroxةعباط B230146مدختسملاليلد
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المعنءارجإ

3ةوطخلا

ةعباطلاأرقتدقف،تنرتنإلانمعبطتتنكاذإ
.ةرركتماهنأىلعةددعتملاماهملانيوانع

Windowsليغشتلاماظنيمدختسمل
a.ةعابطلاتاليضفت"راوحلاعبرمحتفا".
b.راظتنالاوةعابطلابيوبتلاةمالعنم،

مث،راظتنالاوةعابطلامادختساقوفرقنا
.ةرركتملاتادنتسملابظافتحالاقوفرقنا
c.زمرلِخدأPIN،تارييغتلاظفحامث.
d.ةعابطلاةمهملسرأ.
Macintoshليغشتلاماظنيمدختسمل
a.فلتخممساتحتةمهملكظفحا.
b.يدرفلكشبةمهملالسرأ.

؟تادنتسملاةعابطمتتله

.4ةوطخلاىلإلاقتنالابمق.ةلكشملالحمتي

4ةوطخلا
a.ريرحتلةزوجحملاماهملاضعبفذحا

.ةعباطلاةركاذيفةحاسملاضعب
b.دنتسملاةعابطبمق.

؟تادنتسملاةعابطمتتله

.ءالمعلامعدةمدخبلاصتالاىلإعوجرلابمق.ةلكشملالحمتي

®Xeroxةعباط147 B230مدختسملاليلد

اهحالصإوةلكشمفاشكتسا



بيجتستالةعباطلا

المعنءارجإ

1ةوطخلا

ًالصتمرايتلاكلسناكاذإاممققحتلابمق
.يئابرهكلارايتلاذخأمب

:ةباصإلالامتحا—هابتنا
ضُّرعتلاوأقيرحلارطخُبّنجتل
ليصوتبمق،ةيئابرهكلاةمدصل
رايتللذخأمبرايتلاكلس
مئالملكشبّفنصميئابرهكلا
ةحيحصةقيرطباًيضرألَصومو
لهسيوجتنملانمبيرقو
.هيلإلوصولا

؟بيجتستةعباطلاله

.2ةوطخلاىلإلاقتنالابمق.ةلكشملالحمتي

2ةوطخلا

رايتلاذخأمليغشتفاقيإمتاذإاممققحتلابمق
.عطاقوأحاتفممادختسابيئابرهكلا

يئابرهكلارايتلاذخأمليغشتفاقيإمتله
؟عطاقوأحاتفميأمادختساب

.3ةوطخلاىلإلاقتنالابمق.عطاقلانييعتةداعإوأحاتفملاليغشتبمق

3ةوطخلا

.ليغشتلاديقةعباطلاتناكاذإاممققحتلابمق

؟ليغشتلاديقةعباطلاله

.ةعباطلاليغشتبمق.4ةوطخلاىلإلاقتنالابمق

4ةوطخلا

عضويفةعباطلاتناكاذإاممققحتلابمق
.تابسإلاوأنوكسلا

؟تابسإلاوأنوكسلاعضويفةعباطلاله

.5ةوطخلاىلإلاقتنالابمق.ةعباطلاهيبنتلةقاطلارزىلعطغضلابمق

5ةوطخلا

لصتيتلاتالباكلاتناكاذإاممققحتلابمق
يفاهلاخدإمتدقرتويبمكلازاهجوةعباطلا
.ةحيحصلاذفانملا

؟ةحيحصلاذفانملايفتالباكلالاخدإمتله

.ةحيحصلاذفانملايفتالباكلالاخدإبمق.6ةوطخلاىلإلاقتنالابمق

®Xeroxةعباط B230148مدختسملاليلد
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المعنءارجإ

6ةوطخلا

.حيحصلاةعابطلاليغشتجمانربتيبثتبمق

؟بيجتستةعباطلاله

.7ةوطخلاىلإلاقتنالابمق.ةلكشملالحمتي

7ةوطخلا

10ةدملراظتنالاو،ةعباطلاليغشتفاقيإبمق
.ةعباطلاليغشتبمث،اًبيرقتٍناوث

؟بيجتستةعباطلاله

.ءالمعلامعدةمدخبلاصتالاىلإعوجرلابمق.ةلكشملالحمتي

®Xeroxةعباط149 B230مدختسملاليلد
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ةكبشلابلاصتالالكاشم

ّنمضملابيولامداخحتفرذعتي

المعنءارجإ

1ةوطخلا

.ليغشتلاديقةعباطلاتناكاذإاممققحتلابمق

؟ليغشتلاديقةعباطلاله

.ةعباطلاليغشتبمق.2ةوطخلاىلإلاقتنالابمق

2ةوطخلا

صاخلاIPناونعةحصنمدكأتلابمق
.ةعباطلاب

ةشاشلاىلعIPناونعضرعبمق•
.ةيسيئرلا

عبرألكشيفIPناونعرهظي•
،طاقنبةلوصفمماقرألانمتاعومجم
.123.123.123.123لثم

؟حيحصةعباطلابصاخلاIPناونعله

؟حيحصةعباطلابصاخلاIPناونعله.3ةوطخلاىلإلاقتنالابمق

3ةوطخلا

اًضرعتسممدختستتنكاذإاممققحتلابمق
:اًموعدم

Internetنم11رادصإلا•
Explorerةقحاللاتارادصإلاوأ

•Microsoft Edge
تارادصإلاوأSafariنم6رادصإلا•

ةقحاللا
Googleنم32رادصإلا•

ChromeTMةقحاللاتارادصإلاوأ
Mozillaنم24رادصإلا• Firefox

ةقحاللاتارادصإلاوأ

؟موعدمكضرعتسمله

.موعدمضرعتسمتيبثتبمق.4ةوطخلاىلإلاقتنالابمق

4ةوطخلا

.لمعيةكبشلالاصتاناكاذإاممققحتلابمق

؟لمعيةكبشلالاصتاله

.كيدللوؤسملابلاصتالابمق.5ةوطخلاىلإلاقتنالابمق

5ةوطخلا

ةعباطلابتالباكلاتاليصوتنأنمدكأتلابمق
نمديزمل.ماكحإبةلصومةعابطلامقلمو
عمةدراولاقئاثولاةعجارمبمق،تامولعملا

.تالباكلاتاليصوتنيمأتبمق.6ةوطخلاىلإلاقتنالابمق

®Xeroxةعباط B230150مدختسملاليلد
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المعنءارجإ

.ةعباطلا

؟ةنمآتالباكلاتاليصوتله

6ةوطخلا

بيولاليكومداوختناكاذإاممققحتلابمق
.ةلّطعم

؟ةلّطعمبيولاليكومداوخله

.كيدللوؤسملابلاصتالابمق.7ةوطخلاىلإلاقتنالابمق

7ةوطخلا

.نّمضملابيولامداخىلإلوصولابمق

؟نّمضملابيولامداخحتفمتله

.ءالمعلامعدةمدخبلاصتالاىلإعوجرلابمق.ةلكشملالحمتي

WI-FIةكبشبةعباطلاليصوتنكميال

المعنءارجإ

1ةوطخلا

.يئاقلتىلعطشنئياهمنييعتنمدكأتلابمق

>تادادعإلا:ىلإلقتنا،مكحتلاةحولنم
ةرظن>قفاوم>ذفانملا/ةكبشلا>قفاوم
ئياهملا>قفاوم>ةكبشلاىلعةماع
.قفاوم>يئاقلت>قفاوم>طشنلا

؟Wi-Fiةكبشبلاصتالاةعباطللنكميله

.2ةوطخلاىلإلاقتنالابمق.ةلكشملالحمتي

2ةوطخلا

Wi-Fiةكبشديدحتنمققحتلابمق
.ةحيحصلا

SSIDيفتاهّجوملاضعبكرتشتدق
.يضارتفالا

؟ةحيحصلاWi-Fiةكبشبلصتتله

.3ةوطخلاىلإلاقتنالابمق.4ةوطخلاىلإلاقتنالابمق

3ةوطخلا

ديزمل؟ةحيحصلاWi-Fiةكبشبلاصتالابمق
ةكبشبةعباطلاليصوتعجار،تامولعملانم
.Wi-Fiلاصتا

؟Wi-Fiةكبشبلاصتالاةعباطللنكميله

.4ةوطخلاىلإلاقتنالابمق.ةلكشملالحمتي

4ةوطخلا

.يكلساللانامألاعضونمققحتلابمق

.5ةوطخلاىلإلاقتنالابمق.6ةوطخلاىلإلاقتنالابمق

®Xeroxةعباط151 B230مدختسملاليلد
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المعنءارجإ

>تادادعإلاىلإلقتنا،مكحتلاةحولنم
يكلسال>قفاوم>ذفانملا/ةكبشلا>قفاوم
>يكلساللانامالاعضو>قفاوم>
.قفاوم

يكلساللانامألاعضوديدحتمتيله
؟حيحصلا

5ةوطخلا

؟حيحصلايكلساللانامألاعضوديدحتبمق

؟Wi-Fiةكبشبلاصتالاةعباطللنكميله

.6ةوطخلاىلإلاقتنالابمق.ةلكشملالحمتي

6ةوطخلا

ةحيحصلارورملاةملكلاخدإنمدكأتلابمق
.ةكبشلل

فرحألاوماقرألاوتافاسملانيودتبمق
.رورملاةملكيفةريبكلا

؟Wi-Fiةكبشبلاصتالاةعباطللنكميله

.ءالمعلامعدةمدخبلاصتالاىلإعوجرلابمق.ةلكشملالحمتي

®Xeroxةعباط B230152مدختسملاليلد
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تامزلتسملالكاشم

ةشوطرخلالادبتسالةعباطلاةقطنمقباطتمدع

.ةيملاعةشوطرخِرتشاوأةعباطلاةقطنممئالتيتلاةحيحصلاةقطنملانمةشوطرخءارشبلّضفت،ةلكشملاهذهحالصإل

.ةعباطلاةقطنمىلإ42يلييذلاةلاسرلايفلوألامقرلاريشي•

.ةشوطرخلاةقطنمىلإ42يلييذلاةلاسرلايفيناثلامقرلاريشي•

ةعباطلاوربحلاقوحسمةشوطرخقطانم8.1لودج

يمقرلازمرلاةقطنملا

0ةددحمريغوأةيملاعةقطنم

1)ادنك،ةدحتملاتايالولا(ةيلامشلااكيرمأ

2ارسيوس،لامشلالود،ةيبرغلاابوروأ،ةيبوروألاةيداصتقالاةقطنملا

3ئداهلاطيحملاوايسآ

4ةينيتاللااكيرمأ

5ايقيرفأوطسوألاقرشلاوابوروأيقاب

6ادنليزوينوايلارتسأ

9ةحلاصريغةقطنم

،مكحتلاةحولنم.ةعابطلاةدوجرابتخاتاحفصةعابطبلّضفت،ربحلاقوحسمةشوطرخوةعباطلاةقطنمتادادعإداجيإل:ةظحالم
.ةعابطلاةدوجرابتخاتاحفص>اهحالصإوءاطخألافاشكتسا>تادادعإلا:ىلإلقتنا

XEROXجاتنإنمتسيلتامزلتسم

.ةعباطلايفةتبثمXeroxجاتنإنمتسيلةعابطتامزلتسمةعباطلاتفشتكا

اهرفوييتلاتامزلتسملامادختسارثؤينأنكمي.XeroxنمةيلصألاتامزلتسملاوءازجألاعملضفألكشبلمعتلXeroxةعباطميمصتمت
.اهرمعواهتيقوثوموأريوصتلابةصاخلااهتانوكموةعباطلاءادأىلعثلاثفرط

تامزلتسممادختسامتاذإةَعَّقوتمريغجئاتنلسرتنأنكميوةعابطللةيلصألاXeroxتامزلتسمعملمعتلرمعلاتارشؤمةفاكميمصتمت
Xeroxةعباطفالتإيفهلدعملايضارتفالارمعلادعبريوصتلارصنعمادختساببستيدق.ةعابطللةيلصألاXeroxتانوكملاوأكبةصاخلا

.اهبةطبترملا

نعجتانلافلتلانامضلايطغيال.نامضلاةيطغتىلعثلاثفرطاهرفوييتلاءازجألاوأتامزلتسملامادختسارثؤيدق:ريذحت
.ثلاثفرطاهرفوييتلاءازجألاوأتامزلتسملامادختسا

"قفاوم"وXىلعرارمتسابطغضا،كتعباطيفةيلصأريغتامزلتسممادختسابةعباتمللواهلكاهيلعةقفاومللوأرطاخملاهذهنميأىلعةقفاوملل
.ةيناث15يلاوحلهسفنتقولايف

نمةيلصأءازجأوأتامزلتسمبّكرو،كتعباطنمثلاثلافرطلااهرفوييتلاءازجألاوأتامزلتسملالزأف،رطاخملاهذهلوبقيفبغرتملاذإ
.Xeroxنمةيلصألاةعابطلاتامزلتسممادختساعجار،تامولعملانمديزمىلعلوصحلل.Xeroxجاتنإ

®Xeroxةعباط153 B230مدختسملاليلد
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قرولاراشحنانمصلختلا

قرولاراشحناتالاحُبّنجت

اًحيحصًاليمحتقرولالِّمح

.جردلايفحطسملكشبقرولاعضونمدكأت•

حيحصلاريغقرولاليمحتحيحصلاقرولاليمحت

.ةعابطللةعباطلاءارجإءانثأهتلازإوأجردلاليمحتبمقتال•

.قرولاةئبعتلىصقألادحلارشؤمَدعتيملقرولاةمزرعافترانأنمدكأتلابمق.مزاللانمرثكأقروةيمكلّمحتال•

.يحيضوتلامسرلايفنيبملاوحنلاىلعقرولالِّمح.جردلالخادىلإقرولاررمتال•

.تافلغملاوأقرولاىلعةوقبطغضتالاهنأنموةحيحصلاةقيرطلابقرولاتاهجومعضونمدكأت•

.A4ىلإةجودزملاةعابطلاةدحويفقرولامجحدادعإنييعتنمدكأت،A4مجحبقروىلعنيبناجلاىلعةعابطلل•

ةجودزملاةعابطلاةدحويفقرولامجحدادعإنييعتنمدكأت،folioوأOficioوأlegalوأletterمجحبقروىلعنيبناجلاىلعةعابطلل•
.Letterىلع

.قرولاليمحتدعبةعباطلالخادماكحإبجردلاعفدا•
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هبىصوُملاقرولامادختسا

.طقفاهبىصوملاةصاخلاطئاسولاوأقرولامدختسا•

.لوتفملاوأيوطملاوأللبملاوأينثملاقرولاليمحتبموقتال•

.ليمحتلالبقاهتيوستواهتيوهتوقرولافاوحينثبمق•

.ديلابهبذشوأهصقمتقرومدختستال•

.جردلاسفنيفةفلتخملاعاونألاوأنازوألاوأماجحألااذقرولاطلختال•

.ةعباطلابةصاخلامكحتلاةحولوأرتويبمكلاىلعحيحصلالكشلابهعونوقرولامجحنييعتنمدكأت•

زخ•
نصُملاةهجلاتايصوتلاًقفوقرولانِّ

ِ
.ةّع

قرولاراشحنانكامأديدحت

ةحفصلاةلازإدعباًيئزجةعوبطمتاحفصوأةغرافتاحفصةعباطلاجرُخت،ليغشتىلإراشحنالانمصلختلاىلعةدعاسملانييعتدنع•
.ةغرافلاتاحفصلابةصاخلاةعوبطملاتاجرخملانمققحت.ةرشحنملا

.ةرشحنملاتاحفصلاةعابطةعباطلاديعت،يئاقلتوأليغشتىلإقرولاراشحناحالصإنييعتدنع•

يسايقلاجارخإلاجرد.1

يمامألابابلا.2

ةيوديلاةيذغتلاةدحو.3

ةقرو250ةعسبيسايقجرد.4

يفلخلابابلا.5

نيهجولاىلعةعابطةدحو.6
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جردلايفقرولاراشحنا

.جردلاةلازإبمق.1

.روشحملاقرولاةلازإبمق.2

.ةروشحملاقرولاءازجأعيمجةلازإنمدكأت:ةظحالم

.جردلالاخدإبمق.3
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يمامألابابلادنعقرولاراشحنا

.يمامألابابلاحتفبمق.1

قطانملاىلإلوصولالبقةعباطللفوشكميندعمراطإيأسملا،يئابرهكلاغيرفتلانعمجانفلتثودحبنجتل:ريذحت
.اهسملوأةعباطلايفةيلخادلا
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.ريوصتلاةدحوةلازإبمق.2

ثودحيفةليوطةدملءوضللضرعتلاببستيدق.قئاقد10نعديزتةرتفلرشابملاءوضللريوصتلاةدحوضّرعتال:ريذحت
.ةعابطلاةدوجيفتالكشم

.ةيلبقتسملاةعابطلاماهمةدوجىلعكلذبمايقلارثؤيدق.روصلالصومةناوطسأسملتال:ريذحت
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.روشحملاقرولاةلازإبمق.3

،ةنخاسلاتانوكملادحأنمةباصإللضرعتلارطخنمدحلل.اًنخاسةعباطلانميلخادلاءزجلانوكيدق:نخاسحطس—هابتنا
.هتسمالملبقدربيلحطسلاكرتا

.ةروشحملاقرولاءازجأعيمجةلازإنمدكأت:ةظحالم

.ريوصتلاةدحولاخدإبمق.4

.بابلاقالغإبمق.5
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يفلخلابابلادنعقرولاراشحنا

.يفلخلالوصولابابحتفا.1

،ةنخاسلاتانوكملادحأنمةباصإللضرعتلارطخنمدحلل.اًنخاسةعباطلانميلخادلاءزجلانوكيدق:نخاسحطس—هابتنا
.هتسمالملبقدربيلحطسلاكرتا

.رهصلاةدحوىلإلوصولابابحتفا.2
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اهحالصإوةلكشمفاشكتسا



.روشحملاقرولاةلازإبمق.3

.ةروشحملاقرولاءازجأعيمجةلازإنمدكأت:ةظحالم

.رهصلاةدحوىلإلوصولابابقلغأ.4

.يفلخلابابلاقلغأ.5

نيهجولاىلعةعابطلاةدحوبقرولاراشحنا

.روشحملاقرولاجرخأمثنمو،نيهجولاىلعةعابطلاةدحوبحسا.1

قطانملاىلإلوصولالبقةعباطللفوشكميندعمراطإيأسملا،يئابرهكلاغيرفتلانعمجانفلتثودحبنجتل:ريذحت
.اهسملوأةعباطلايفةيلخادلا

.ةروشحملاقرولاءازجأعيمجةلازإنمدكأت:ةظحالم

.نيهجولاىلعةعابطلاةدحوجردأ.2

يسايقلاجارخإلاجرديفقرولاراشحنا

.روشحملاقرولاةلازإبمق

.ةروشحملاقرولاءازجأعيمجةلازإنمدكأت:ةظحالم
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ةيوديلاةيذغتلاةدحولخادقرولاراشحنا

.روشحملاقرولاةلازإبمق

.ةروشحملاقرولاءازجأعيمجةلازإنمدكأت:ةظحالم
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قرولاةيذغتلكاشم

ةعابطلاءانثأفرظألاقصل

المعنءارجإ

1ةوطخلا
a.ةفاجةئيبيفهنيزختمتاًفرظمدختسا.

ىلعيوتحتيتلافرظألاىلعةعابطلاف
قصلىلإيدؤيدقةيلاعةبوطرةجرد
.فرظألاةنسلأ

b.ةعابطلاةمهملسرأ.

؟ةعابطلادنعفرظلاقصلمتيله

.ةلكشملالحمتي.2ةوطخلاىلإلاقتنالابمق

2ةوطخلا
a.فرظ"ىلإقرولاعوننييعتنمدكأت".

:ىلإلقتنا،مكحتلاةحولنم

>جردلانيوكت>قرولا>تادادعإلا
قرولامجح/عون

b.ةعابطلاةمهملسرأ.

؟ةعابطلادنعفرظلاقصلمتيله

.ةلكشملالحمتي.ءالمعلامعدةمدخبلاصتالاىلإعوجرلابمق
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لمعتالةبترملاةعابطلا

المعنءارجإ

1ةوطخلا
a.تادادعإلا:ىلإلقتنا،مكحتلاةحولنم<

قفاوم>طيطختلا>قفاوم>ةعابطلا
ليغشت>قفاوم>بيترتلا>
قفاوم>]1,2,1,2,1,2[

b.دنتسملاةعابطبمق.

؟حيحصلكشببّترمدنتسملاله

.2ةوطخلاىلإلاقتنالابمق.ةلكشملالحمتي

2ةوطخلا
a.حتفبمق،هتعابطلواحتيذلادنتسملانم

بيترتديدحتبمث"ةعابط"راوحلاعبرم
b.دنتسملاةعابطبمق.

؟حيحصلكشببّترمدنتسملاله

.3ةوطخلاىلإلاقتنالابمق.ةلكشملالحمتي

3ةوطخلا
a.اهتعابطدارملاتاحفصلاددعليلقتبمق.
b.دنتسملاةعابطبمق.

؟حيحصلكشبتاحفصلابيترتمتيله

.ءالمعلامعدةمدخبلاصتالاىلإعوجرلابمق.ةلكشملالحمتي
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رركتملكشبقرولاتاراشحنا

المعنءارجإ

1ةوطخلا
a.جردلاةلازإبمق.
b.لكشبقرولاليمحتنمققحتلابمق

.حيحص
قرولاتاهّجومعضونمدكأتلابمق•

.حيحصلالكشلاب
ةمزرعافترانأنمدكأتلابمق•

ىصقألادحلارشؤمَدعتيملقرولا
.قرولاةئبعتل

قرولامجحىلعةعابطلانمدكأت•
.امهبىصوملاهعونو

c.جردلالاخدإبمق.
d.دنتسملاةعابطبمق.

؟رركتملكشبقرولاتاراشحناثدحتله

.ةلكشملالحمتي.2ةوطخلاىلإلاقتنالابمق

2ةوطخلا
a.تادادعإلا:ىلإلقتنا،مكحتلاةحولنم<

مجح/عون>جردلانيوكت>قرولا
قرولا
b.هعونوقرولامجحنييعتبمق

.نيَحيحصلا
c.دنتسملاةعابطبمق.

؟رركتملكشبقرولاتاراشحناثدحتله

.ةلكشملالحمتي.3ةوطخلاىلإلاقتنالابمق

3ةوطخلا
a.ةثيدحةوبعنمقرولاليمحتبمق.

ةبوطرللاًرظنةبوطرلاقرولاصتمي
هفالغيفقرولانيزختبمق.ةيلاعلا
.همادختسالاًزهاجنوكتىتحيلصألا

b.دنتسملاةعابطبمق.

؟رركتملكشبقرولاتاراشحناثدحتله

.ةلكشملالحمتي.ءالمعلامعدةمدخبلاصتالاىلإعوجرلابمق
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ةروشحملاتاحفصلاةعابطةداعإتّرذعت

المعنءارجإ

a.تادادعإلا:ىلإلقتنا،مكحتلاةحولنم<
قفاوم>تاراعشإلا>قفاوم>زاهجلا
>قرولاراشحناىوتحمحالصإ>
>قرولاراشحناحالصإ>قفاوم
قفاوم

b.طغضامثنمو،يئاقلتوأليغشتدّدح
.قفاومىلع

؟ةروشحملاتاحفصلاةعابطةداعإتمتله

.ءالمعلامعدةمدخبلاصتالاىلإعوجرلابمق.ةلكشملالحمتي
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ءالمعلامعدةمدخبلاصتالا
معدبلاصتالالبق.https://www.xerox.com/office/worldcontactsىلإلقتنا،ءالمعلامعدزكرمفتاوهماقرأىلإلوصولل
:كيدلةرفوتمةيلاتلاتامولعملانوكتنأىلعصرحا،ءالمعلا

ةعباطلاةلكشم•

أطخلاةلاسر•

يلسلستلااهمقروةعباطلازارطعون•

.https://supportىلإلقتناو،ةعباطلاجمانربلّزنوأ،مدختسملاقئاثوضرعتساوأ،فراعملاةدعاقيفثحبا،ءالمعلامعدىلإلوصولل
xerox.com،ثحبلالقحيفكجتنملِخدأو.
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ةيميظنتلاتامولعملا
:ىلعقحلملااذهيوتحي

170................................................................................................................................ةيساسألاحئاوللا

176.....................................................................................................................داوملاةمالستانايبقاروأ
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ةيساسألاحئاوللا

شيوشتلاثاعبناتايوتسم

ISOرايعمللاًقفوةيلاتلاسايقلاتادحوعنصمت ISOرايعمللاًقبطاهنعغالبإلاو7779 9296.

.عاضوألاضعبكجتنمنمضتيالدق:ةظحالم

يتوصلبيسيد،رتم1طسوتمبتوصطغض

53:دحاوهجوىلعةعابطلاةعابطلا

50:نيهجوىلعةعابطلا

16زهاج

ةيكيتاتسالاءابرهكللةيساسحلاراعشإ

حطسسملنودزومرلاهذهنمةبيرقلاقطانملاسملتال.ةيكيتاتسالاءابرهكللةساسحلاءازجألاددحيزمرلااذه
.زمرلانمةديعبةقطنميفًالوأيندعم

لادبتساوأقرولاراشحناةلازإلثم،ةنايصلاماهمذيفنتدنعيئابرهكلاغيرفتلانعمجانفلتثودحبُّنجتل
اذإىتحاهسملوأةعباطلايفةيلخادلاقطانملاىلإلوصولالبق،ةعباطللفوشكميندعمراطإيأسملا،تامزلتسملا
.اًدوجومزمرلانكيمل

ENERGYجمانرب STAR

ENERGYراعشلمحيXeroxنمجتنميأ STARهدامتعامتجتنموهليغشتلاءدبةشاشىلعوأهيلع
ENERGYجمانربتابلطتمعمقفاوتمجتنمك STARعينصتلاخيراتذنمةئيبلاةيامحةلاكولعباتلا.

ةرارحلاةجردتامولعم

)تياهنرهفةجرد90ىلإ50(ةيوئمةجرد32.2ىلإ10ةطيحملاليغشتلاةرارحةجرد

)تياهنرهفةجرد110ىلإ40-(ةيوئمةجرد43.3ىلإ40-نحشلاةرارحةجرد

ىلإ8)تياهنرهفةجرد110ىلإ40-(ةيوئمةجرد43.3ىلإ40-ةيبسنلاةبوطرلاونيزختلاةرارحةجرد
ةيبسنةبوطر80%
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INFORMACIÓN DE LA ENERGÍA DE MÉXICO

•Consumo de energía en operación: طاو460

•Consumo de energía en modo de espera: طاو0.1

•Cantidad de producto por unidad de energía consumida: 4.15 páginas/Wh

رزيللاراعشإ

21)ةيلارديفلاةمظنألانوناق(CFRنملوألالصفلانمييعرفلالصفلاتابلطتمعمقفاوتللةدحتملاتايالولايفةعباطلاهذهدامتعامتي
قفاوتيIةئفلانمرزيلجتنمككلذادعاميفاهدامتعامتو،رزيللاتاجتنمنم)1(Iةئفلانم)ةيرشبلاتامدخلاوةحصلاةرادإ(DHHSـلعباتلا
IECتابلطتمعم 60825-1: 2014.

ءانثأناسنإلاىلإIةئفلاىوتسمقوفرزيللاعاعشلصيالثيحبةعباطلاورزيللاماظنميمصتمتيدقو.ةريطخIةئفلانمرزيللاتاجتنمربتعتال
رزيلىلعيوتحتةنايصللةلباقريغةعابطسأرةعومجمةعباطلامضت.ةررقملاةمدخلافورظوأمدختسملاةنايصوأيداعلاليغشتلا
:ةيلاتلاتافصاوملاب

)بIIIb)3ةئفلانمAlGaAs:ةئفلا•

15:)طاويلليم(جارخإللةيمسالاةقاطلا•

800–775:)رتمونان(يجوملالوطلا•

ةقاطلا

ةقاطللجتنملاكالهتسا

.جتنمللةقاطلاكالهتساتامسيلاتلالودجلاقثوي

.عاضوألاضعبكجتنمنمضتيالدق:ةظحالم

)طاولاب(ةقاطلاكالهتسافصولاعضولا

460.ةينورتكلإتاراشإلالخنمةعوبطماًخسنجتنملاجرُخيةعابطلا

4.0.ةعابطةمهمبمايقللراظتناةلاحيفجتنملازهاج

1.2.ىوتسملايلاعةقاطريفوتعضويفجتنملانوكسلاعضو

حاتمريغ.ىوتسملاضفخنمةقاطريفوتعضويفجتنملاتابسإلاعضو

فاقيإعضويفليغشتلاحاتفمنكل،يئابرهكرايتردصمبلصومجتنملافاقيإ
.ليغشتلا

0.1

نمريثكبىلعأةقاطلليروفلابحسلانوكيدقو.تقولاطسوتمبسحسايقتادحوقباسلالودجلايفةجردملاةقاطلاكالهتساتايوتسملثمت
.طسوتملا
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نوكسلاعضو

ضفخلالخنمةقاطلاكالهتساريفوتىلع"نوكسلاعضو"لمعيو.نوكسلاعضوىمسيةقاطللريفوتعضوبهديوزتوجتنملااذهميمصتمتي
فقوتنمزىمستةنيعمةينمزةرتفلهمادختسامدعدعباًيئاقلتنوكسلاعضويفجتنملااذهلخدي.ةليوطلاطاشنلامدعتارتفءانثأةقاطلاكالهتسا
.نوكسلاعضو

.ةقيقد15يهجتنملااذهل"نوكسلاعضوفقوتةلهم"ـليضارتفالاعنصملادادعإ:ةظحالم

ةعابطلاةعرستناكاذإ.ةقيقد120وةدحاوةقيقدنيبحوارتتةدمىلعهنييعتب"نوكسلاعضوفقوتنمز"ليدعتنكمي؛ةئيهتلامئاوقمادختساب
ىلع"نوكسلاعضوفقوتةلهم"نييعتيدؤيو.طقفةقيقد60ىتحفقوتلانمزنييعتٍذئدنعكنكميف،اهلةيواسموأةقيقدلايفةحفص30نملقأ
ةميقىلع"نوكسلاعضوفقوتةلهم"نييعتيدؤيامنيب.جتنملاةباجتساتقوةدايزىلإيدؤيدقنكلو،ةقاطلاكالهتساليلقتىلإةضفخنمةميق
.ربكأةقاطكالهتساعمنكلو،جتنمللةعيرسةباجتسابظافتحالاىلإةيلاع

تابسإلاعضو

عيمجليغشتفاقيإمتي،"تابسإلا"عضويفليغشتلاةلاحيف."تابسإلا"عضوىمسيةياغللةقاطلاضفخنمليغشتعضوبجتنملااذهميمصتمتي
.نمآلكشبىرخألاةزهجألاوةمظنألا

:ةيلاتلاقرُطلانميألالخنم"تابسإلا"عضويفلوخدلانكمي

"تابسإلاةلهم"مادختسا•

"ةقاطلاعاضوأةلودج"مادختسا•

.مايأ3يهقطانملاوأنادلبلاةفاكيفجتنملااذهلعنصملانمةيضارتفالاتابسإلاةلهم:ةظحالم

.دحاورهشوةدحاوةعاسنيبحوارتتثيحب"تابسإلا"عضويفلوخدلالبقوةمهمةعابطدعبةعباطلااهرظتنتيتلاةينمزلاةرتفلاليدعتنكمي

ليغشتلافاقيإعضو

ةقاطكالهتسافاقيإليئابرهكلارايتلاذخأمنمرايتلاكلسلصفاف،ةقاطلانمًاليلقاًردقكلهتسيليغشتفاقيإعضونمضتيجتنملااذهناكاذإ
.لماكلكشبجتنملا

ةقاطلاكالهتسايلامجإ

ةميقبرضيغبني،طاولاةقاطلاةدحوبةقاطلاكالهتساباسحمتيهنأامبو.نايحألاضعبيفاًديفمةقاطللجتنملامادختسايلامجإريدقتدُعي
عومجمةقاطللجتنملامادختسايلامجإلثميو.ةقاطلامادختساباسحءارجإلكلذوعضولكيفجتنملاهيضقييذلاتقولارادقمبةقاطلاكالهتسا
.عاضوألانملكيفةقاطلامادختسا

ةيكلساللاتاجتنملابةصاخلاةيميظنتلاتاراعشإلا

.بسحفةيكلساللاتازارطلاىلعقبطنتةيميظنتتامولعمىلعمسقلااذهيوتحي

.http://support.xerox.comىلإلقتناف،اًيكلسالهكلمتيذلازارطلاناكاذإاماًدكأتمنكتملاذإ

يطمنلانوكملاراعشإ

كجتنمىلعةدوجوملاتاقصلملاعجار،نيعملاكجتنميفةتّبثملاةيطمنلاتانوكملاديدحتل.ةيطمنتانوكمىلعةيكلساللاتازارطلايوتحت
.يلعفلا

®Xeroxةعباط B230172مدختسملاليلد
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ويدارلاددرتعاعشإلضرعتلا

تالاكولاو)FCC(ةيلارديفلاتالاصتالاةنجللبِقنمةددحملايكلساللاددرتللضرعتلادودحنمريثكبلقأزاهجلااذهلةعشملاجارخإلاةقاط
تابلطتمبءافيإلازاهجلاققحييكلصاخشأةيأويئاوهلانيبلقألاىلع)تاصوب8(مس20ةفاسمكرتىلعةظفاحملابجي.ىرخألاةيميظنتلا
.ىرخألاةيميظنتلاتائيهلانماهريغو)FCC(ةيلارديفلاتالاصتالاةنجللبِقنمةررقملاويدارلاددرتلضرعتلا

ادنكيفةيداصتقالاةيمنتلاومولعلاوراكتبالاةسسؤم

:نييلاتلانيطرشللةيلمعلاعضخت.ادنكيفةيداصتقالاةيمنتلاومولعلاوراكتبالاةسسؤملصيخرتلانمةافعملاRSSريياعمعمزاهجلااذهقفاوتي

،لخادتثودحيفزاهجلااذهببستينأزوجيال.1

.زاهجللبولطمريغليغشتىلإيدؤيدقيذلالخادتلاكلذيفامب،لخادتيأزاهجلااذهلبقينأبجيو.2

Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Cet appareil est conforme aux normes RSS exemptes de licence d'Innovation, Sciences et
Développement économique Canada. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes:

1.Cet appareil ne doit pas causer d'interférences et

2.Il doit accepter toutes les interférences, y compris les celles qui peuvent entraîner un
fonctionnement indésirable.

ةيبوروألاةيداصتقالاةقطنملاويبوروألاداحتالالاثتما

رفوتي.اهبلومعملايبوروألاداحتالاتاهيجوتللاثتمالاىلإجتنملااذهىلعةيراسلاجتنمللةيبروألاةقباطملاةمالعريشت
.https://www.xerox.com/en-us/about/ehsىلعيبوروألاداحتاللةقباطملانالعإللماكلاصنلا

ىوصقلايكلساللاددرتلاةردقويكلساللالاسرإلازاهجليليغشتلاددرتلاتاقاطنلىرخألالودلاويبوروألاداحتالانايب

زترهاجيج5وأ)يبوروألاداحتالايفزترهاجيج2.472–2.412(زترهاجيج2.4تاقاطنيفامإلاسرإلابيكلساللاجتنملااذهموقي
كلذيفامب،لاسرإلازاهجل)EIRP(ةيحانتملاةئفاكملاةعشملاةقاطللجرخىصقأغلبي.)يبوروألاداحتالايف5.725–5.35،5.47–5.15(
.نيقاطنلاالكلطاويليملبيسيد20≤،يئاوهلابسك

)FCC(ةيلارديفلاتالاصتالاةنجلللاثتمالاتامولعمنايب

.)FCC(ةيلارديفلاتالاصتالاةنجلدعاوقنم15ءزجللاًقفو،بةئفلانمةيمقرلاةزهجألادودحعمقفاوتيهنأنيبتوجتنملااذهرابتخامت
:نييلاتلانيطرشللةيلمعلاعضخت

،راضلخادتثودحيفزاهجلااذهببستينأزوجيال.1

.بولطمريغليغشتىلإيدؤيدقيذلالخادتلاكلذيفامب،هلابقتسامتيلخادتيأزاهجلااذهلبقينأبجيو.2

موقي.ةينكسةأشنميفزاهجلاليغشتدنعراضلالخادتلادضةلوقعمةيامحريفوتلBةئفلل)FCC(ةيلارديفلاتاالاصتالاةنجلدودحميمصتمتي
لخادتثودحيفببستيدقف،تاداشرإللاًقبطهمادختساوهبيكرتمدعةلاحيفو،يكلسالددرتةقاطعشينأنكميومادختساوديلوتبزاهجلااذه
راضلخادتثودحيفزاهجلااذهببستاذإ.نيعمتيبثتيفلخادتثودحمدعنمضيامكانهسيل،كلذعمو.ةيكلساللاتالاصتالايفراض
لخادتلاحيحصتةلواحمىلعمدختسملاعيجشتمتي،هليغشتوزاهجلاليغشتفاقيإلالخنمهديدحتنكمييذلاو،نويزفلتلاوأويدارلالابقتسال
:ةيلاتلاتاءارجإلانمرثكأوأدحاوب

®Xeroxةعباط173 B230مدختسملاليلد
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.هعقومنمهلقنوألابقتسالايئاوههيجوتةداعإبمق•

.لابقتسالازاهجوزاهجلانيبةلصافلاةفاسملاةدايزبمق•

.لابقتسالازاهجاهبلصتييتلاكلتنعةفلتخمةرئاديفذخأمبزاهجلاليصوتبمق•

.ةيفاضإتاحارتقاىلعلوصحللةمدخلالثمموأءارشلاةطقنةراشتسابمق•

تارييغتلاوأاهبىصوُملاتالباكلافالخبىرخأتالبكمادختسانعمجانلانويزفلتلاوأويدارلالخادتنعةيلوؤسملاةّعنصملاةكرشلالمحتتال
اذهليغشتيفمدختسملاةطلسلاطبإىلإاهبحرصملاريغتاليدعتلاوأتارييغتلايدؤتدق.زاهجلااذهىلعاهبحرصملاريغتاليدعتلاوأ
.زاهجلا

مدختسا،بةئفلانمةبسوحزاهجليسيطانغمورهكلالخادتلانأشب)FCC(ةيلارديفلاتالاصتالاةنجلحئاولللاثتمالانامضل:ةظحالم
تالاصتالاةنجلحئاولكاهتناىلإحيحصلكشبضرؤمويمحمريغليدبلبكمادختسايدؤيدق.حيحصلكشباًيمحمواًضرؤمًالبك
.)FCC(ةيلارديفلا

:يليامبلصتا،هتامزلتسموXeroxجتنمبقلعتياميفةمالسلاوةحصلاوةئيبلالوحتامولعملانمديزمل

https://www.xerox.com/en-us/about/ehs:بيولاناونع

ASK-XEROX–800–1:)طقفادنكوةدحتملاتايالولا(لاصتالا (1–800–275–9376(

EHS-Europe@xerox.com:ينورتكلإلاديربلا

ادنكيفةيداصتقالاةيمنتلاومولعلاوراكتبالاةسسؤملاثتمانايب

Interference-Causing(شيوشتللةببسملاةزهجأللICES-003يدنكلارايعملاتابلطتمعيمجبةئفلانميمقرلازاهجلااذهيفوتسي
Equipment(.

Avis de conformité aux normes de l’Innovation, Sciences et Développement économique

Canada

Cet appareil numérique de classe B est conforme aux exigences de la norme canadienne relative aux
équipements pouvant causer des interférences NMB-003.

ايناملأ

Blendschutz)قيرحلانمةياقولا(

Das Gerät ist nicht für die Benutzung im unmittelbaren Gesichtsfeld am Bildschirmarbeitsplatz
vorgesehen. Um störende Reflexionen am Bildschirmarbeitsplatz zu vermeiden, darf dieses Produkt

nicht im unmittelbaren Gesichtsfeld platziert werden.

Importeur

Xerox GmbH

Hellersbergstraße 2-4

41460Neuss

Deutschland
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ايكرتيفةرطخلاداوملانمدحلادعاوقةحئال

".ةينورتكلإلاوةيئابرهكلاتادعملاةحئالعمقفاوتمجتنملانأ"اذهبجومبدهشن،)د(7ةدامللًالاثتما

“EEE yönetmeliğine uygundur.”

ايناركوأيفةرطخلاداوملانمدحلادعاوقللاثتمالا

Обладнання відповідаєвимогам Технічного регламенту щодо обмеження

використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному

обладнані, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 грудня

2008№1057.

،2008ربمسيد3نماًرابتعا"ايناركوأةرازوبءارزولاسلجمرارق"بجومباهيلعةقفاوملاتمتيتلا،ةينفلاةحئاللاتابلطتمعمزاهجلاقفاوتي(
).ةينورتكلإلاوةيئابرهكلاةزهجألايفةرطخلاداوملاضعبمادختساىلعةضورفملادويقلاثيحنم

®Xeroxةعباط175 B230مدختسملاليلد

ةيميظنتلاتامولعملا



داوملاةمالستانايبقاروأ
:ىلإلقتنا،ةعباطلابةقلعتملاداوملاةمالستامولعمىلعلوصحلل

/https://safetysheets.business.xerox.com/en-us:بيولاناونع•

ASK-XEROX-800-1:ادنكوةدحتملاتايالولا• (1-800-275-9376(

EHS-Europe@xerox.comىلإينورتكلإديرببلطلسرأ،ىرخأقاوسأ•

®Xeroxةعباط B230176مدختسملاليلد
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صلختلاوريودتلاةداعإ
:ىلعقحلملااذهيوتحي

178..............................................................................................................هريودتةداعإوجتنملانمصلختلا

179.................................................................................................................................ةيلامشلااكيرمأ

Xerox Green World Alliance........................................................................................................180

WEEE(...................................................................................181(ةينورتكلإلاةزهجألاوةيئابرهكلاتايافنلاهيجوت
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هريودتةداعإوجتنملانمصلختلا
ىلعفُّرعتللكيدلةيلحملاتاطلسلارشتسا.ةيداعلاةيلزنملاتايافنلانمصلختللةعبتملاةقيرطلاسفنباهتامزلتسموأةعباطلانمصلختتال
.هريودتةداعإوجتنملانمصلختلاتارايخ

®Xeroxةعباط B230178مدختسملاليلد
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ةيلامشلااكيرمأ
-ASK–800–1(هعملماعتتيذلاXeroxلثممبلصتا.اهريودتةداعإواهمادختساةداعإوتادعملاةداعتسالاًجمانربXeroxريدت

XEROX(جتنمناكاذإامديدحتلXeroxجماربلوحتامولعملانمديزمل.جمانربلانماًءزجاذهXeroxىلإلقتنا،ةيئيبلاhttps://
www.xerox.com/en-us/about/ehs.
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Xerox Green World Alliance

Xeroxجمانربكلحيتي Green World AllianceىلإةلّهؤملاتادادمإلاةداعإXeroxةداعإمتتو.اهريودتةداعإوأاهمادختساةداعإل
قيدانصلاريودتةداعإمتتامك.اهريودتةداعإلاهكيكفتمتيوأXeroxةكرشلاهعاجرإمتييتلاةمدختسملاشيطارخلانم%100ةبسنمادختسا
.شيطارخلاعاجرإلةمدختسُملا

:يليامبمق،اهريودتةداعإوأاهمادختساةداعإفدهبXeroxشيطارخعاجرإل

.https://www.xerox.com/office/recycleىلإلقتنا.1

.)ريودتةداعإ(Recyclingقوفرقنا.2

.ةدوعللاًرايخددح.3

®Xeroxةعباط B230180مدختسملاليلد
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)WEEE(ةينورتكلإلاةزهجألاوةيئابرهكلاتايافنلاهيجوت

ةددحمريودتةداعإتاءارجإوجماربىلإ)WEEE(ةينورتكلإلاةزهجألاوةيئابرهكلاتايافنلاراعشريشي
.انتاجتنمريودتةداعإىلععجشن."يبوروألاداحتالا"لوديفةينورتكلإلاتاجتنملل

.كيدليلحملاتاعيبملابتكمبلصتاف،ريودتلاةداعإتارايخلوحىرخأةلئسأكيدلتناكاذإ

دنهلابةينورتكلإلاتايافنلاراعشإ

مادختسارظحيو"دنهلابةينورتكلإلاتايافنلادعاوق"عمرايغلاعطقوءازجألاوةيكالهتسالاداوملاوتانوكملاكلذيفامبجتنملااذهقفاوتي
نزولاب%0.1نعديزتتازيكرتبموربلاددعتملينيفلايئانثرثيإوأموربلاددعتملينيفلايئانثوؤفاكتلايسادسموركلاوقبئزلاوصاصرلا
.ةدعاقلايفهيلعصوصنملاءافعإلاءانثتساب،مويمداكللةبسنلابنزولاب%0.01و

®Xeroxةعباط181 B230مدختسملاليلد
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	ﺍﻟﻮﺭﻕ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﻘﺒﻮﻝ 
	ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺔ ﻣﺴﺒﻘﴼ ﻭﺍﻟﻮﺭﻕ ﺫﻱ ﺍﻟﺮﺃﺳﻴﺔ 
	ﺗﺨﺰﻳﻦ ﺍﻟﻮﺭﻕ 
	ﺃﺣﺠﺎﻡ ﺍﻟﻮﺭﻕ ﺍﻟﻤﺪﻋﻮﻣﺔ 
	ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﻮﺭﻕ ﺍﻟﻤﺪﻋﻮﻣﺔ 
	ﺃﻭﺯﺍﻥ ﺍﻟﻮﺭﻕ ﺍﻟﻤﺪﻋﻮﻣﺔ 


	3 ﺍﻹﻋﺪﺍﺩ ﻭﺍﻟﺘﺜﺒﻴﺖ ﻭﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ 
	ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﻮﻗﻊ ﻟﻠﻄﺎﺑﻌﺔ 
	ﺗﻮﺻﻴﻞ ﺍﻟﻜﺎﺑﻼﺕ 
	ﺍﻟﻌﺜﻮﺭ ﻋﻠﻰ ﻋﻨﻮﺍﻥ IP ﻟﻠﻄﺎﺑﻌﺔ 
	ﺗﺤﻤﻴﻞ ﺍﻟﻮﺭﻕ ﻭﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻂ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ 
	ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﻮﺭﻕ ﻭﻧﻮﻋﻪ 
	ﺗﻬﻴﺌﺔ ﺇﻋﺪﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻮﺭﻕ ﺍﻟﻌﺎﻡ 
	ﺗﺤﻤﻴﻞ ﺍﻟﺪﺭﺝ 
	ﺗﺤﻤﻴﻞ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﺘﻐﺬﻳﺔ ﺍﻟﻴﺪﻭﻳﺔ 

	ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﻭﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻭﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﻭﺗﺤﺪﻳﺜﻬﺎ 
	ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ 
	ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ 
	ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﺍﻟﻄﺒﺎﻋﺔ ﻟﻄﺎﺑﻌﺔ ﺷﺒﻜﺔ Windows 
	ﺗﺜﺒﻴﺖ ﻣﻠﻒ Windows Print Driver .zip 
	ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﺍﻟﻄﺒﺎﻋﺔ ﻟﻄﺎﺑﻌﺔ Windows USB 
	ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺍﻟﻄﺎﺑﻌﺔ ﻛﺨﺪﻣﺔ ﻭﻳﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ 
	ﺗﺜﺒﻴﺖ ﻃﺎﺑﻌﺔ WSD ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻣﻌﺎﻟﺞ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺟﻬﺎﺯ 

	ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻭﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ MacOS 
	ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺍﻟﻄﺎﺑﻌﺔ ﻟـ MacOS 

	ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﺍﻟﻄﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﻟﻨﻈﺎﻣﻲ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ UNIX ﻭLinux 

	ﺗﺤﺪﻳﺚ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ 
	ﺗﺼﺪﻳﺮ ﻣﻠﻒ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺃﻭ ﺍﺳﺘﻴﺮﺍﺩﻩ 

	ﺗﻄﺒﻴﻖ Xerox® Easy Assist 
	ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ Xerox® Easy Assist ﻟﻠﻄﺎﺑﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺜﺒﺘﺔ 

	ﺷﺒﻜﺔ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ 
	ﺗﻮﺻﻴﻞ ﺍﻟﻄﺎﺑﻌﺔ ﺑﺸﺒﻜﺔ ﺍﺗﺼﺎﻝ Wi-Fi 
	ﺗﻮﺻﻴﻞ ﺍﻟﻄﺎﺑﻌﺔ ﺑﺸﺒﻜﺔ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﻻﺳﻠﻜﻴﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺇﻋﺪﺍﺩ Wi-Fi ﺍﻟﻤﺤﻤﻲ (WPS) 
	ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻃﺮﻳﻘﺔ "ﺿﻐﻄﺔ ﺯﺭ" 
	ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺭﻗﻢ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ (PIN) 

	ﺗﻤﻜﻴﻦ Wi-Fi Direct 
	ﺗﻮﺻﻴﻞ ﺟﻬﺎﺯ ﻣﺤﻤﻮﻝ ﺑﺎﻟﻄﺎﺑﻌﺔ 
	ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ Wi-Fi Direct 
	ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ Wi-Fi 

	ﺗﻮﺻﻴﻞ ﺟﻬﺎﺯ ﻛﻤﺒﻴﻮﺗﺮ ﺑﺎﻟﻄﺎﺑﻌﺔ 
	ﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﻲ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ Windows 
	ﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﻲ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ Macintosh 

	ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺗﻨﺸﻴﻂ ﺷﺒﻜﺔ ﺍﺗﺼﺎﻝ Wi-Fi 
	ﺍﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﺍﻟﻄﺎﺑﻌﺔ 

	ﻃﺒﺎﻋﺔ ﺻﻔﺤﺔ ﺇﻋﺪﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻘﻮﺍﺋﻢ 

	4 ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﻄﺎﺑﻌﺔ 
	ﻣﺴﺢ ﺫﺍﻛﺮﺓ ﺍﻟﻄﺎﺑﻌﺔ 
	ﺍﺳﺘﻌﺎﺩﺓ ﺇﻋﺪﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺼﻨﻊ ﺍﻻﻓﺘﺮﺍﺿﻴﺔ 
	ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻟﺬﺍﻛﺮﺓ 

	5 ﻃﺒﺎﻋﺔ 
	ﺍﻟﻄﺒﺎﻋﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺎﺯ ﻛﻤﺒﻴﻮﺗﺮ 
	ﺍﻟﻄﺒﺎﻋﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺎﺯ ﻣﺤﻤﻮﻝ 
	ﺍﻟﻄﺒﺎﻋﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺎﺯ ﻣﺤﻤﻮﻝ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻟﻄﺒﺎﻋﺔ Mopria™ 
	ﺍﻟﻄﺒﺎﻋﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺎﺯ ﻣﺤﻤﻮﻝ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ AirPrint® 
	ﺍﻟﻄﺒﺎﻋﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺎﺯ ﻣﺤﻤﻮﻝ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ Wi-Fi Direct® 

	ﻃﺒﺎﻋﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻧﻤﺎﺫﺝ ﺍﻟﺨﻄﻮﻁ 
	ﻭﺿﻊ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﻓﺎﺻﻠﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻨﺴﺦ 
	ﺇﻟﻐﺎﺀ ﻣﻬﻤﺔ ﻃﺒﺎﻋﺔ 
	ﻣﻦ ﻟﻮﺣﺔ ﺍﻟﺘﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﻄﺎﺑﻌﺔ 
	ﻣﻦ ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ 

	ﺿﺒﻂ ﻗﺘﺎﻣﺔ ﻣﺴﺤﻮﻕ ﺍﻟﺤﺒﺮ 

	6 ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻗﻮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻄﺎﺑﻌﺔ 
	ﺧﺮﻳﻄﺔ ﺍﻟﻘﻮﺍﺋﻢ 
	ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ 
	ﺍﻟﺘﻔﻀﻴﻼﺕ 
	ﻭﺿﻊ Eco 
	ﻟﻮﺣﺔ ﺍﻟﻤﺸﻐﻞ ﺍﻟﺒﻌﻴﺪ 
	ﺍﻹﺧﻄﺎﺭﺍﺕ 
	ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ 
	ﺍﺳﺘﻌﺎﺩﺓ ﺍﻹﻋﺪﺍﺩﺍﺕ ﺍﻻﻓﺘﺮﺍﺿﻴﺔ ﻟﻠﻤﺼﻨﻊ 
	ﺍﻟﺼﻴﺎﻧﺔ 
	ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﺘﻬﻴﺌﺔ 
	ﺍﻟﻤﺴﺢ ﺧﺎﺭﺝ ﻧﻄﺎﻕ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ 

	ﻧﺒﺬﺓ ﻋﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻄﺎﺑﻌﺔ 

	ﻃﺒﺎﻋﺔ 
	ﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ 
	ﺍﻹﻋﺪﺍﺩ 
	ﺍﻟﺠﻮﺩﺓ 
	PCL 
	ﺻﻮﺭﺓ 

	ﻭﺭﻕ 
	ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﺪﺭﺝ 
	ﺗﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻂ 
	ﺍﻹﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ 
	ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻂ 


	ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ/ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺬ 
	ﻧﻈﺮﺓ ﻋﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ 
	ﻻﺳﻠﻜﻲ 
	Wi-Fi Direct 
	AirPrint 
	ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﺍﻟﻤﺤﻤﻮﻝ 
	Ethernet 
	TCP/IP 
	SNMP 
	IPSec 
	802.1x 
	ﺗﻜﻮﻳﻦ LPD 
	ﺇﻋﺪﺍﺩﺍﺕ HTTP/FTP 
	USB 
	ﺗﻘﻴﻴﺪ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ 
	Universal Print 
	ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺇﺿﺎﻓﻴﺔ ﻟـ Universal Print 
	ﻹﺿﺎﻓﺔ ﻃﺎﺑﻌﺔ ﻣﻦ ﻣﻠﻘﻢ Windows 



	ﺍﻷﻣﺎﻥ 
	ﻃﺮﻕ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ 
	ﻋﺎﻡ 
	ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ 

	ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺍﺕ 
	ﻗﻴﻮﺩ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ 
	ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﻄﺒﺎﻋﺔ ﺍﻟﺴﺮﻱ 
	ﻣﺴﺢ ﻣﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﺆﻗﺘﺔ 
	ﺇﻋﺪﺍﺩﺍﺕ ﺣﻠﻮﻝ LDAP 
	ﻣﺘﻨﻮﻉ 

	ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ 
	ﺻﻔﺤﺔ ﺇﻋﺪﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ 
	ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ 
	ﻃﺒﺎﻋﺔ 
	ﺷﺒﻜﺔ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ 

	ﺧﻄﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻠﺰﻣﺎﺕ 
	ﺗﻨﺸﻴﻂ ﺍﻟﺨﻄﺔ 
	ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺨﻄﺔ 
	ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻙ 

	ﺍﺳﺘﻜﺸﺎﻑ ﺍﻷﺧﻄﺎﺀ ﻭﺇﺻﻼﺣﻬﺎ 

	7 ﺻﻴﺎﻧﺔ ﺍﻟﻄﺎﺑﻌﺔ 
	ﺍﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻠﺰﻣﺎﺕ 
	ﺗﻬﻴﺌﺔ ﺇﺧﻄﺎﺭﺍﺕ ﻣﺴﺘﻠﺰﻣﺎﺕ ﺍﻟﻄﺒﺎﻋﺔ 
	ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺗﻨﺒﻴﻬﺎﺕ ﺍﻟﺒﺮﻳﺪ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ 
	ﻋﺮﺽ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ 
	ﻃﻠﺐ ﺍﻟﻤﺴﺘﻠﺰﻣﺎﺕ 
	ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻣﺴﺘﻠﺰﻣﺎﺕ ﺍﻟﻄﺒﺎﻋﺔ ﺍﻷﺻﻠﻴﺔ ﻣﻦ Xerox 

	ﺍﺳﺘﺒﺪﺍﻝ ﺍﻟﻤﺴﺘﻠﺰﻣﺎﺕ 
	ﺍﺳﺘﺒﺪﺍﻝ ﺧﺮﻃﻮﺷﺔ ﺍﻟﺤﺒﺮ 
	ﺍﺳﺘﺒﺪﺍﻝ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺮ 

	ﺗﻨﻈﻴﻒ ﺍﻟﻄﺎﺑﻌﺔ 
	ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻭﺍﻟﻮﺭﻕ 
	ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺇﻋﺪﺍﺩﺍﺕ ﻭﺿﻊ ﺣﻔﻆ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ 
	ﻭﺿﻊ ﺍﻟﺴﻜﻮﻥ 
	ﻭﺿﻊ ﺍﻹﺳﺒﺎﺕ 

	ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻣﺴﺘﻠﺰﻣﺎﺕ ﺍﻟﻄﺒﺎﻋﺔ 

	ﺗﺤﺮﻳﻚ ﺍﻟﻄﺎﺑﻌﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﻮﻗﻊ ﺁﺧﺮ 

	8 ﺍﺳﺘﻜﺸﺎﻑ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻭﺇﺻﻼﺣﻬﺎ 
	ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺟﻮﺩﺓ ﺍﻟﻄﺒﺎﻋﺔ 
	ﻣﺸﺎﻛﻞ ﺍﻟﻄﺒﺎﻋﺔ 
	ﺟﻮﺩﺓ ﺍﻟﻄﺒﺎﻋﺔ ﺭﺩﻳﺌﺔ 
	ﺍﻟﺼﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻔﺎﺭﻏﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ 
	ﻃﺒﺎﻋﺔ ﺩﺍﻛﻨﺔ 
	ﻟﻢ ﺗﺘﻢ ﻃﺒﺎﻋﺔ ﺍﻟﺨﻄﻮﻁ ﺍﻟﺪﻗﻴﻘﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺻﺤﻴﺢ 
	ﻭﺭﻕ ﻣﻄﻮﻱ ﺃﻭ ﻣﻔﺘﻮﻝ 
	ﺧﻠﻔﻴﺔ ﺭﻣﺎﺩﻳﺔ 
	ﻫﻮﺍﻣﺶ ﻏﻴﺮ ﺻﺤﻴﺤﺔ 
	ﻃﺒﺎﻋﺔ ﺧﻔﻴﻔﺔ 
	ﻃﺒﺎﻋﺔ ﻣﻠﻄﺨﺔ ﻭﻧﻘﺎﻁ 
	ﺗﺠﻌﺪ ﺍﻟﻮﺭﻕ 
	ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ ﺍﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺔ ﻣﺎﺋﻠﺔ ﺃﻭ ﻣﻨﺤﺮﻓﺔ 
	ﺍﻟﺼﻔﺤﺎﺕ ﺧﺎﻟﺼﺔ ﺍﻟﺴﻮﺍﺩ 
	ﺍﻗﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻨﺺ ﺃﻭ ﺍﻟﺼﻮﺭ 
	ﺇﺯﺍﻟﺔ ﻣﺴﺤﻮﻕ ﺍﻟﺤﺒﺮ ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ 
	ﺃﺷﺮﻃﺔ ﺃﻓﻘﻴﺔ ﺑﺎﻫﺘﺔ ﺍﻟﻠﻮﻥ 
	ﺃﺷﺮﻃﺔ ﻋﻤﻮﺩﻳﺔ ﺑﺎﻫﺘﺔ ﺍﻟﻠﻮﻥ 
	ﺧﻄﻮﻁ ﺭﺃﺳﻴﺔ ﺑﻴﻀﺎﺀ 
	ﺃﺷﺮﻃﺔ ﻋﻤﻮﺩﻳﺔ ﻗﺎﺗﻤﺔ ﺍﻟﻠﻮﻥ 
	ﺧﻄﻮﻁ ﺭﺃﺳﻴﺔ ﻗﺎﺗﻤﺔ 
	ﺧﻄﻮﻁ ﻋﻤﻮﺩﻳﺔ ﻗﺎﺗﻤﺔ ﻣﺼﺤﻮﺑﺔ ﺑﻄﺒﺎﻋﺔ ﻧﺎﻗﺼﺔ 
	ﻋﻴﻮﺏ ﻣﺘﻜﺮﺭﺓ 

	ﻻ ﺗﺘﻢ ﻃﺒﺎﻋﺔ ﻣﻬﺎﻡ ﺍﻟﻄﺒﺎﻋﺔ 
	ﻃﺒﺎﻋﺔ ﺑﻄﻴﺌﺔ 
	ﺗﺘﻢ ﻃﺒﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﻣﻦ ﺩﺭﺝ ﺧﺎﻃﺊ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﻭﺭﻕ ﻏﻴﺮ ﺻﺤﻴﺢ 
	ﺗﺘﻌﺬﺭ ﻃﺒﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﺍﻟﺴﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﺠﻮﺯﺓ 

	ﺍﻟﻄﺎﺑﻌﺔ ﻻ ﺗﺴﺘﺠﻴﺐ 
	ﻣﺸﺎﻛﻞ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺑﺎﻟﺸﺒﻜﺔ 
	ﻳﺘﻌﺬﺭ ﻓﺘﺢ ﺧﺎﺩﻡ ﺍﻟﻮﻳﺐ ﺍﻟﻤﻀﻤﻦ 
	ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻮﺻﻴﻞ ﺍﻟﻄﺎﺑﻌﺔ ﺑﺸﺒﻜﺔ Wi-Fi 

	ﻣﺸﺎﻛﻞ ﺍﻟﻤﺴﺘﻠﺰﻣﺎﺕ 
	ﻋﺪﻡ ﺗﻄﺎﺑﻖ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻄﺎﺑﻌﺔ ﻻﺳﺘﺒﺪﺍﻝ ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﺷﺔ 
	ﻣﺴﺘﻠﺰﻣﺎﺕ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻦ ﺇﻧﺘﺎﺝ Xerox 

	ﺍﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﺍﻧﺤﺸﺎﺭ ﺍﻟﻮﺭﻕ 
	ﺗﺠﻨﺐ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻧﺤﺸﺎﺭ ﺍﻟﻮﺭﻕ 
	ﺣﻤﻞ ﺍﻟﻮﺭﻕ ﺗﺤﻤﻴﻼ ﺻﺤﻴﺤﺎ 
	ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻮﺭﻕ ﺍﻟﻤﻮﺻﻰ ﺑﻪ 

	ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺃﻣﺎﻛﻦ ﺍﻧﺤﺸﺎﺭ ﺍﻟﻮﺭﻕ 
	ﺍﻧﺤﺸﺎﺭ ﺍﻟﻮﺭﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺭﺝ 
	ﺍﻧﺤﺸﺎﺭ ﺍﻟﻮﺭﻕ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻷﻣﺎﻣﻲ 
	ﺍﻧﺤﺸﺎﺭ ﺍﻟﻮﺭﻕ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺨﻠﻔﻲ 
	ﺍﻧﺤﺸﺎﺭ ﺍﻟﻮﺭﻕ ﺑﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻄﺒﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺟﻬﻴﻦ 
	ﺍﻧﺤﺸﺎﺭ ﺍﻟﻮﺭﻕ ﻓﻲ ﺩﺭﺝ ﺍﻹﺧﺮﺍﺝ ﺍﻟﻘﻴﺎﺳﻲ 
	ﺍﻧﺤﺸﺎﺭ ﺍﻟﻮﺭﻕ ﺩﺍﺧﻞ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﺘﻐﺬﻳﺔ ﺍﻟﻴﺪﻭﻳﺔ 

	ﻣﺸﺎﻛﻞ ﺗﻐﺬﻳﺔ ﺍﻟﻮﺭﻕ 
	ﻟﺼﻖ ﺍﻷﻇﺮﻑ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍﻟﻄﺒﺎﻋﺔ 
	ﺍﻟﻄﺒﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﺔ ﻻ ﺗﻌﻤﻞ 
	ﺍﻧﺤﺸﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻮﺭﻕ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﻜﺮﺭ 
	ﺗﻌﺬﺭﺕ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻃﺒﺎﻋﺔ ﺍﻟﺼﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺸﻮﺭﺓ 

	ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺑﺨﺪﻣﺔ ﺩﻋﻢ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ 

	A ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ 
	ﺍﻟﻠﻮﺍﺋﺢ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ 
	ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻧﺒﻌﺎﺙ ﺍﻟﺘﺸﻮﻳﺶ 
	ﺇﺷﻌﺎﺭ ﺍﻟﺤﺴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﺍﻻﺳﺘﺎﺗﻴﻜﻴﺔ 
	ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ENERGY STAR 
	ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺩﺭﺟﺔ ﺍﻟﺤﺮﺍﺭﺓ 
	Información de la energía de México 
	ﺇﺷﻌﺎﺭ ﺍﻟﻠﻴﺰﺭ 
	ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ 
	ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ 
	ﻭﺿﻊ ﺍﻟﺴﻜﻮﻥ 
	ﻭﺿﻊ ﺍﻹﺳﺒﺎﺕ 
	ﻭﺿﻊ ﺇﻳﻘﺎﻑ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ 
	ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ 

	ﺍﻹﺷﻌﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻼﺳﻠﻜﻴﺔ 
	ﺇﺷﻌﺎﺭ ﺍﻟﻤﻜﻮﻥ ﺍﻟﻨﻤﻄﻲ 
	ﺍﻟﺘﻌﺮﺽ ﻹﺷﻌﺎﻉ ﺗﺮﺩﺩ ﺍﻟﺮﺍﺩﻳﻮ 
	ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻻﺑﺘﻜﺎﺭ ﻭﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻓﻲ ﻛﻨﺪﺍ 
	Innovation, Sciences et Développement économique Canada 

	ﺍﻣﺘﺜﺎﻝ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ ﻭﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ 
	ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ ﻭﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻟﻨﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﺮﺩﺩ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻲ ﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻹﺭﺳﺎﻝ ﺍﻟﻼﺳﻠﻜﻲ ﻭﻗﺪﺭﺓ ﺍﻟﺘﺮﺩﺩ ﺍﻟﻼﺳﻠﻜﻲ ﺍﻟﻘﺼﻮﻯ 


	ﺑﻴﺎﻥ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻻﻣﺘﺜﺎﻝ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﺍﻟﻔﻴﺪﺭﺍﻟﻴﺔ (FCC) 
	ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻣﺘﺜﺎﻝ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻻﺑﺘﻜﺎﺭ ﻭﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻓﻲ ﻛﻨﺪﺍ 
	Avis de conformité aux normes de l’Innovation, Sciences et Développement économique Canada 

	ﺃﻟﻤﺎﻧﻴﺎ 
	Blendschutz (ﺍﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺮﻳﻖ) 
	Importeur 

	ﻻﺋﺤﺔ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﺨﻄﺮﺓ ﻓﻲ ﺗﺮﻛﻴﺎ 
	ﺍﻻﻣﺘﺜﺎﻝ ﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﺨﻄﺮﺓ ﻓﻲ ﺃﻭﻛﺮﺍﻧﻴﺎ 

	ﺃﻭﺭﺍﻕ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺳﻼﻣﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ 

	B ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺪﻭﻳﺮ ﻭﺍﻟﺘﺨﻠﺺ 
	ﺍﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﺪﻭﻳﺮﻩ 
	ﺃﻣﺮﻳﻜﺎ ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ 
	Xerox Green World Alliance 
	ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺍﻟﻨﻔﺎﻳﺎﺕ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﻭﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ (WEEE) 
	ﺇﺷﻌﺎﺭ ﺍﻟﻨﻔﺎﻳﺎﺕ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﺑﺎﻟﻬﻨﺪ 






