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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

®Xeroxناولأةعباط11 C230مدختسملاليلد
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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•

ًةزيموأاًثاثأوأتالجعىلعًةتبثمًةدعاقMFPجتنموأةعباطلاىلعرثكأوأدحاوقحلمتيبثتبلطتيدق:ةلامإلارطخ—هابتنا
هنمتيرتشايذلاناكملابلصتا،ةموعدملاتانيوكتلالوحتامولعملانمديزمل.ةباصإبببستيدقيذلاتابثلامدعيدافتلىرخأ
.ةعباطلا

جردلكلِّمح،زاهجلاتابثمدعرطاخمليلقتل.ةدحىلعجردلكلِّمح،تادعملارارقتسامدعرطاخمليلقتل:ةلامإلارطخ—هابتنا
.درفنملكشب

كرتا،ةنخاسلاتانوكملادحأنمةباصإللضرعتلارطخنمدحلل.اًنخاسةعباطلانميلخادلاءزجلانوكيدق:نخاسحطس—هابتنا
.هتسمالملبقدربيلحطسلا

ثدحتدق.قصلملااذهاهيلعدجوييتلاقطانملايفلمعلادنعهبتنا،عباصألاقحسلضرعتلارطخبُّنجتل:صرقلارطخ—هابتنا
.ةيطغألاوجاردألاوباوبألاوسورتلالثمةكرحتملاءازجألالوحعباصألاقحستاباصإ

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

تازيمنوكتالدق.ةعنصُملاةهجللةددحمتانوكممادختسادنعةمراصلاةيملاعلاةمالسلاريياعمقيقحتلهدامتعاوهرابتخاوجتنملااذهميمصتمتي
.ىرخألاةليدبلاءازجألامادختساةيلوئسمةعنصُملاةهجلالمحتتال.اًمئادًةحضاوءازجألاضعبلةمالسلا

.ةنايصبودنمل،مدختسملاعجارميفةحضوملاكلتفالخ،حالصإلاوأةنايصلاتايلمعكرتا

®Xeroxناولأةعباط C23012مدختسملاليلد
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مهفبجي.طئاسولانمتاثاعبنارودصىلإةرارحلاةجرديدؤتدقو،ةعابطلاطئاسوةرارحةجردعفرىلإيدؤتةعابطةيلمعجتنملااذهمدختسي
.ةراضلاتاثاعبنالالامتحايدافتلةعابطلاطئاسوديدحتتاداشرإلوانتييذلاوليغشتلاتاداشرإيفدوجوملامسقلا

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

.تاداشرإلاهذهبظافتحالاىجرُي

®Xeroxناولأةعباط13 C230مدختسملاليلد
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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

يسايقلاجارخإلاجرد.2

ةيوديلاةيذغتلاةدحو.3

ةقرو250ةعسبيسايقجرد.4

.كتعباطزارطبسحبمكحتلاةحولرهظمفلتخينأنكمي:ةظحالم

®Xeroxناولأةعباط C23018مدختسملاليلد
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مكحتلاةحولمادختسا

®XEROXناولأةعباط C230

ةفيظولامكحتلاةحولءزج

ةلاحوةعباطلالئاسرضرعبمق•ضرعلاةشاش1
.ةعابطلاتامزلتسم

.اهليغشتوةعباطلادادعإبمق•

نيبلقنتلاوأمئاوقلالالخريرمتلابمق•نميألامهسلارز2
.مئاوقلاتارايخوتاشاشلا

.امدادعإلةيمقرلاةميقلاةدايزبمق•

.ةيلاحلاةمهملافاقيإبمق"ءاغلإ"وأ"فاقيإ"رزلا3

.ةعباطلاةلاحصحفبمقرشؤملاحابصم4

.ةمئاقلانمرايخديدحتبمق•ديدحترزلا5
.امدادعإيفتارييغتلاظفحبمق•

.ةقباسلاةشاشلاىلإعوجرلابمقعوجرلارز6

نيبلقنتلاوأمئاوقلالالخريرمتلابمق•رسيألامهسلارز7
.مئاوقلاتارايخوتاشاشلا

.امدادعإلةيمقرلاةميقلاضفخبمق•

.اهليغشتفاقيإوأةعباطلاليغشتبمقيبرهكلارايتلارز8

رارمتسالاعمطغضا،ةعباطلاليغشتفاقيإل
.ٍناوثسمخةدملةقاطلارزىلع
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ةيسيئرلاةشاشلاصيصخت
.تاعباطلازُرُطضعبيفطقفةرفوتمةزيملاهذه

.ةيسيئرلاةشاشلاىلعةيئرملازومرلا>زاهجلا>تادادعإلاسملا،مكحتلاةحولنم.1

.ةيسيئرلاةشاشلاىلعرهظتنأديرتيتلازومرلاددح.2

.تارييغتلاقيبطتبمق.3

®Xeroxناولأةعباط C23020مدختسملاليلد
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رشؤملاءوضةلاحمهف

ةعباطلاةلاحرشؤملاحابصم

.فاقيإلاديقةعباطلاتناكاذإفاقيإ

.ةزهاجوأليغشتلاديقةعباطلاقرزأ

.تانايبلاةجلاعمبةعباطلاموقتضماوقرزأ

.مدختسملالخدتةعباطلابلطتتضماورمحأ

."نوكسلا"عضويفةعباطلاينامرهكنول

®Xeroxناولأةعباط21 C230مدختسملاليلد
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قرولاعونديدحت

قرولاتاداشرإ

.لكاشملانمةعابطلاولخنامضىلعةدعاسملاوراشحنالاتالاحيدافتلبسانملاقرولامدختسا

.فلاتريغديدجقروًامئادمدختسا•

.قرولاةوبعىلعتامولعملاهذهىلإراشيامًةداع.هبىصوملاةعابطلابناجىلعفرعت،قرولاليمحتلبق•

.ديلابهبذشوأهصقمتقرومدختستال•

.قرولاراشحناىلإطلخلااذهيدؤيثيحهسفنجردلايفهنازوأوأهعاونأوأقرولاماجحأنيبطلختال•

.ينورتكلإلايفارغوتوفلاريوصتلاةعابطلًاصيصخهميمصتمتيملاميلطملاقرولامدختستال•

قرولاتامس

.اهيلعةعابطلالبقلماوعلاهذهةاعارمبجت.ةيقوثوملاوةعابطلاةدوجىلعةيلاتلاقرولاتامسرثؤت

نزولا

/مج60نعهنزولقييذلاقرولانوكيالدق.ببحتلاليوط)ًالطر47و16(2م/مج176و60نيبهنزوحوارتيقروةيذغتجاردأللنكمي
.تاراشحنالاببسيدقو،حيحصلكشبهتيذغتمتتلةيفاكةروصباًبلص)ًالطر16(2رتم

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،)ًالطر47و16(2م/مج176و60نيبهنزوحوارتييذلاقرولاىلإةبسنلاب

فايلألاىوتحم

نمةيلاعةجردقروللىوتحملااذهرفوي.ةئملاب100ةبسنباًيئايميكجلاعملابشخلابلنمةدوجىلعألافاجلاريوصتلاقروةعانصمتت
ةيلمعىلعبلسلابرثؤينأنكمي،نطقلالثم،فايلأىلعيوتحييذلاقرولا.لضفأةعابطةدوجققحيوقرولاةيذغتلكاشمنمللقيامم،تابثلا
.قرولاةجلاعم

لوبقملاريغقرولا

:ةعباطلاعمةيلاتلاقرولاعاونأمادختسابىصويال

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

ةعباطلاثولتدقةيئايميكداومىلعيوتحتيتلاوًاقبسمةعوبطملاقاروألا•

ةعباطلابرهصلازاهجلخادةرارحلاةجردبرثأتتنأنكمييتلاوًاقبسمةعوبطملاقاروألا•

فرعتلاجذامنلثم،)ةصوب0.9±(مم2.3±نمربكأ)ةقرولاىلعقيقدلاةعابطلاناكم(ليجستبلطتتيتلاواًقبسمةعوبطملاقاروألا•
)OCR(فرحألاىلعيئوضلا

.جذامنلاهذهىلعحاجنبةعابطلليقيبطتجمانرببليجستلاطبضنكمي،تالاحلاضعبيف

يرارحلاقرولاويعانصلاقرولاو)حسملللباقطبرقرو(يلطملاقرولا•

دعجملاقرولاوأةنشخداومبةدوزمةيجيسنةدامنمعونصملاوأةنشخلاحطسألاوذقرولاوأةنشخلافاوحلاوذقرولا•

)يبوروألا(EN12281:2002عمقفاوتياليذلاهعينصتداعملاقرولا•

)ًالطر16(2م/غ60نعهنزولقييذلاقرولا•

ءازجألاةددعتمتادنتسملاوأجذامنلا•

قرولانيزخت

:ةيواستملاريغةعابطلاةدوجوقرولاراشحناتالاحبنجتيفةدعاسمللكلتقرولانيزختتاهيجوتمدختسا

.ةعابطلالبقةعاس48و24نيبحوارتتةدملةعباطلالثماهسفنةئيبلايفيلصألاهفالغيفقرولانيزختبمق•

.لوطأفييكتةرتفًاضيأكيمسلاقرولابلطتيدق.ةعباطلاةئيبنعًامامتةفلتخملقنلاوأنيزختلاةئيبتناكاذإمايأةدعلتقولاةلاطإبمق•

.ةئملاب40غلبتةيبسنةبوطرو)تياهنرهفةجرد70(ةيوئمةجرد21غلبتةرارحةجرديفقرولانيزختبمق،جئاتنلالضفأىلعلوصحلل•

نصُملاتاكرشلامظعميصوت•
ِ
ةجرد75ىلإ65نيب(ةيوئمةجرد24و18نيبامحوارتيةرارحةجردقاطنيفةعابطلابتاقصلمللةّع

.ةئملاب60و40نيبامحوارتتةيبسنةبوطرعم)تياهنرهف

.ةيضرألاىلعاهعضونمًالدب،فروأةلاقنةصنمىلع،ةينوتركبلعيفقرولانيزختبمق•

.ٍوتسمحطسىلعةيدرفلاتاوبعلانّزخ•

.ةيدرفلاقرولاتاوبعقوفءيشيأنّزُختال•

ظافحلايففالغلاوةينوتركلاةوبعلادعاستثيح.ةعباطلايفهليمحتلاًزهاجنوكتامدنعطقففالغلاوأةينوتركلاةوبعلانمقرولاجرخأ•
.اًيوتسمو،اًفاجو،اًفيظنقرولاىلع
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ةيسأرلايذقرولاوًاقبسمةعوبطملاجذامنلاديدحت

.ببحتلاليوطقرولامدختسا•

.رفحلابةعابطلاةيلمعوأةحازإلاب)ةيرجحلا(ةيفارغوثيللاةعابطلامادختسابعوبطملاةيسأرلايذقرولاوجذامنلاطقفمدختسا•

.ةليقثةدامنمةعونصملاوأةنشخلاحطسألاتاذقرولاعاونأمادختسابنجت•

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

اذإامءارجإلااذهددحي.هنمةريبكتايمكءارشلبقهمادختسايفبغرتيذلاةيسأرلايذقرولاوًاقبسمةعوبطملاجذامنلاىلعتانيععبطا•
.ةعابطلاةدوجىلعرثؤيةيسأرلايذقرولاوأاًقبسمعوبطملاجذومنلايفدوجوملاربحلاناك

.قرولادِّرومبلصتا،كشلاكدوارىتم•

طئاسولاوقرولاليلدعجار،تامولعملانمديزمل.ةعباطلايفبسانملاهاجتالابقرولاليمحتبمق،ةيسأرلايذقرولاىلعةعابطلادنع•
.ةصاخلا

ةموعدملاقرولاماجحأ

نيهجولاىلعةعابطةيوديلاةيذغتلاةدحوةقرو250ةعسبيسايقجردقرولامجح

A4

×8.27(مم297×210
)ةصوب11.7

A51

×5.83(مم210×148
)ةصوب8.27

X

A6

×4.13(مم148×105
)ةصوب5.83

X

JIS B5

×7.17(مم257×182
)ةصوب10.1

X

Oficio (Mexico(

×8.5(مم340.4×215.9
)ةصوب13.4

Hagaki

×3.94(مم148×100
)ةصوب5.83

X

Statement

×5.5(مم215.9×139.7

X
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نيهجولاىلعةعابطةيوديلاةيذغتلاةدحوةقرو250ةعسبيسايقجردقرولامجح

)ةصوب8.5

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(مم330.2×215.9
)ةصوب13

Universal2,3

98.4×148–215.9×
–5.83×3.86(مم355.6
)ةصوب14×8.5

Universal2,3

25.4×25.4–215.9×
×8.5–1×1(مم297

)ةصوب11.69

XXX

Universal2,3

105×148–215.9×
–5.83×4.13(مم355.6
)ةصوب14×8.5

XXX

73/4 Envelope)فرظ
73/4(

3.875(مم190.5×98.4
)ةصوب7.5×

4X

9Envelope

3.875(مم225.4×98.4
)ةصوب8.9×

4X

10Envelope

4.12(مم241.3×104.8
4X
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نيهجولاىلعةعابطةيوديلاةيذغتلاةدحوةقرو250ةعسبيسايقجردقرولامجح

)ةصوب9.5×

DLEnvelope

×4.33(مم220×110
)ةصوب8.66

4X

C5Envelope

×6.38(مم229×162
)ةصوب9.01

4X

B5Envelope

×6.93(مم250×176
)ةصوب9.84

4X

Envelope)رخآ)فرظ

98.4×162–176×250
×6.93–6.38×3.87(مم

)ةصوب9.84

4X

.قيضقروهنأىلعA5عملماعتلامتي،ةريصقلاةفاحلانمةيذغتىلعليغشتلادنع.ةليوطلاةفاحلانمةيذغتوهيضارتفالامعدلا1

.جمانربلاقيبطتةطساوبكلذديدحتمتيملام)ةصوب14×8.5(مم355.60×215.90ساقمبةحفصلاقيسنتمتي،"ماع"ديدحتدنع2

.ًالوأةعباطلاىلإةريصقلاةفاحلالخدتثيحبقيضلاقرولالّمح3

لصيامطقفيرايتخالاةقرو250ةعسبيسايقلاجردلامعدي.ةدحاولاةرملايففرظأ5ىلإلصيامةقرو250ةعسبيسايقلاجردلامعدي4
.ةدحاولاةرملايفاًفرظ40ىلإ

ةموعدملاقرولاعاونأ

.ةضفخنمةعرسباًمئادتاقاطبلاو،فرظألاو،تاقصلملاةعابطمتت•

.اهتيحالصىدمرابتخابجيورخآلنيحنممادختساللةموعدمتاقصلملا•

نيهجولاىلعةعابطةيوديلاةيذغتلاةدحوةقرو250ةعسبيسايقجردقرولاعون

يداعلاقرولا

Xتاقاطبلا

Xتاقصلملا

Xفرظألا
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ةموعدملاقرولانازوأ

نيهجولاىلعةعابطةيوديلاةيذغتلاةدحوةقرو250ةعسبيسايقجردهنزووقرولاعون

فيفخقرو

ببحمليوط2م/مج74.9–60
19.9–16نزوبتادنسقرو(
)ًالطر

يداعلاقرولا

ببحمليوط2م/مج90.3–75
24–20نزوبتادنسقرو(
)ًالطر

ليقثقرو

ليوط2م/مج100–90.3
نزوبتادنسقرو(ببحم
)ًالطر26–24.1(

تاقاطبلا

ليوط2م/مج162–105.1
نزوبتادنسقرو(ببحم

)ًالطر43–28.1

X

تاقاطبلا

ليوط2م/مج200–105.1
نزوبتادنسقرو(ببحم

)ًالطر53–28.1

XX

قرولاتاقصلم

نزوبتادنسقرو(2م/مج131
)ًالطر35

X

فرظألا

تادنسقرو(2م/مج90–60
)ًالطر24–16نزوب

X
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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–

.ةرارحلاةجردقاطنبمزتلا•

)تياهنرهفةجرد90–50(ةيوئمةجرد32.2–10:ليغشتلاةرارحةجرد

:ةبسانملاةيوهتللةعباطلالوحاهبىصوملاةفاسملانميلاتلارادقملاعد•

)تاصوب4(مم101ىلعأل1

)تاصوب4(مم305يفلخ2

)تاصوب3(مم76نميألابناجلا3
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)تاصوب3(مم76ةمدقملا4

)تاصوب3(مم76رسيألابناجلا5
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تالباكلاليصوت

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

فّنصميئابرهكلارايتللذخأمبرايتلاكلسليصوتبمق،ةيئابرهكةمدصلضُّرعتلاوأقيرحلارطخُبّنجتل:ةباصإلالامتحا—هابتنا
.هيلإلوصولالهسيوجتنملانمبيرقوةحيحصةقيرطباًيضرألَصومومئالملكشب

اًكلسوأجتنملااذهبقفرملاةقاطلاكلسالإمدختستال،ةيئابرهكةمدصلضرعتلاوأقيرحلارطخبنجتل:ةباصإلالامتحا—هابتنا
.ةعنصملاةكرشلالبقنماًدمتعمًاليدب

ةيكلساللاصتاةكبشئياهميأوأUSBلباكسملتال،ةعباطلايفاملطعثودحوأتانايبلانادقفيدافتل:لمتحمفلت—ريذحت
.ةعابطلاةيلمعءانثأةحضوملاقطانملايفةعباطلاوأ

ةفيظولاةعباطلاذفنم

.ةكبشبةعباطلاليصوتبمقEthernetذفنم1

.رتويبمكبةعباطلاليصوتبمقةعباطلابصاخلاUSBذفنم2

.يئابرهكرايتذخأمبةعباطلاليصوتبمقرايتلاكلسسباق3
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اهمادختساوةيسيئرلاةشاشلاتاقيبطتدادعإ
.تاعباطلازُرُطضعبيفطقفةرفوتمةزيملاهذه

ةعباطللIPناونعىلعروثعلا

وحنلاىلعطاقنبةلوصفملاماقرألانمتاعومجمعبرأيفIPناونعضرعمتيو.ةيسيئرلاةشاشلاحتفا،ةعباطللIPناونعضرعل
123.123.123.123.

.حيحصلكشببيولاةحفصليمحتلاًتقؤمهليطعتبمقف،ليكومقلممدختستتنكاذإ

ةيعجرملاتاراشإلاةرادإ

ةيعجرمتاراشإءاشنإ

.بيولاىلعوأتامقلميفةنّزخملاورّركتملكشباهيلإلوصولامتييتلاتادنتسملاةعابطلةيعجرملاتاراشإلامدختسا

.ناونعلالقحيفةعباطلابصاخلاIPناونعةباتكبمثنمو،بيوضرعتسمحتفبمق.1

ىلعطاقنبةلوصفملاماقرألانمتاعومجمعبرأيفIPناونعضرعمتيو.ةعباطللةيسيئرلاةشاشلاىلعةعباطللIPناونعضرعا•
.123.123.123.123وحنلا

.حيحصلكشببيولاةحفصليمحتلاًتقؤمهليطعتبمقف،ليكومقلممدختستتنكاذإ•

.ةيعجرمةراشإمسابتكامثنمو،ةيعجرمةراشإةفاضإ>ةيعجرملاتاراشإلاقوفرقنا.2

:ةيلاتلاتاءارجإلادحأذّفنمث،ناونعلللوكوتوربعونددح.3

.هلةيعجرمةراشإءاشنإديرتيذلاURLناونعبتكا،HTTPSوHTTPَيلوكوتوربل•

/myWebsite.comبتكا،لاثملاليبسىلع.IPناونعنمًالدبفيضملازاهجلامسامادختسانمدكأت،HTTPSلوكوتوربل•
sample.pdf123.123.123.123ةباتكنمًالدب/sample.pdf.عئاشلامسالاةميقاًضيأقباطيفيضملازاهجلامسانأنمدكأت

)CN(ةميقىلعلوصحلالوحتامولعملانمديزمل.مقلملاةداهشيفCNةصاخلاتاميلعتلاتامولعمعجار،مقلملاةداهشيف
.كيدلبيوضرعتسمب

.FTPلوكوتوربذفنملِخدأ.myServer/myDirectory،لاثملاليبسىلع.FTPلوكوتوربناونعبتكا،FTPلوكوتوربل•
.رماوألالاسرإليضارتفالاذفنملاوه21ذفنملا

لاجممسابتكا.myServer/myShare/myFile.pdf،لاثملاليبسىلع.لاصتالاةكبشدلجمناونعبتكا،SMBلوكوتوربل•
.ةكبشلا

.SMBوFTPَيلوكوتوربلةقداصملاعونددح،رمألامزلاذإ•

.PINمقرلِخدأ،ةيعجرملاةراشإلاىلإلوصولادييقتل

تافلملاعاونأ.HTMLىلإةدنتسملابيوتاحفصوTIFFوJPEGوPDF:ةيلاتلاتافلملاعاونأقيبطتلامعدي:ةظحالم
.تاعباطلاتازارطضعبيفةموعدمXLXSوDOCXلثمىرخألا

.ظفحقوفرقنا.4
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تادلجمءاشنإ

.ناونعلالقحيفةعباطلابصاخلاIPناونعةباتكبمثنمو،بيوضرعتسمحتفبمق.1

ىلعطاقنبةلوصفملاماقرألانمتاعومجمعبرأيفIPناونعضرعمتيو.ةعباطللةيسيئرلاةشاشلاىلعةعباطللIPناونعضرعا•
.123.123.123.123وحنلا

.حيحصلكشببيولاةحفصليمحتلاًتقؤمهليطعتبمقف،ليكومقلممدختستتنكاذإ•

.دلجممسابتكامثنمو،دلجمةفاضإ>ةيعجرملاتاراشإلاقوفرقنا.2

.PINمقرلخدأ،دلجملاىلإلوصولادييقتل:ةظحالم

.ظفحقوفرقنا.3

.ةيعجرمتاراشإءاشنإعجار،ةيعجرمةراشإءاشنإل.دلجملخادةيعجرمتاراشإوأتادلجمءاشنإكنكمي:ةظحالم

®Xeroxناولأةعباط C23034مدختسملاليلد

ةئيهتلاوتيبثتلاودادعإلا



ةصاخلاطئاسولاوقرولاليمحت

هعونوقرولامجحنييعت

.قروردصمددحمث،هعون/قرولامجح>نيوكتلا>قرولاجرد>تادادعإلاىلإلقتنا،مكحتلاةحولنم.1

.تادادعإلاربعلقنتللىلعطغضا،سمللابلمعتاليتلاتاعباطلاتازارطلةبسنلاب

.هعونوقرولامجحنييعتبمق.2

ماعلاقرولاتادادعإةئيهت

:ىلإلقتنا،مكحتلاةحولنم.1

ماعلادادعإلا>طئاسولانيوكت>قرولا>تادادعإلا

.تادادعإلاربعلقنتللقفاومىلعطغضلابمق،سمللابلمعتاليتلاةعباطلاتازارطلةبسنلاب

.تادادعإلاةئيهتبمق.2

جردلاليمحت

.ةرورضلاىتحاًقلغمجردلاءاقبإىلعظفاح،تادعملارارقتسامدعرطاخمليلقتل:ةلامإلارطخ—هابتنا

.جردلاةلازإبمق.1

.ةلوغشمةعباطلانوكتامدنعجردلاةلازإبمقتال،قرولاراشحنابنجتل:ةظحالم

®Xeroxناولأةعباط35 C230مدختسملاليلد

ةئيهتلاوتيبثتلاودادعإلا



.ليمحتلالبقاهتاذاحممثاهتيوهتوقرولافاوحينثبمق.2

.ىلعألاًهجتمةعابطلللباقلاهجولانوكيثيحبقرولاةمزرليمحتبمق.3

.دحاوهجوىلعةعابطللجردلاةيفلخوحنةيسأرلاهيجوتعمىلعألههجونوكيثيحبةيسأرلااذقرولالِّمح•

.نيهجوىلعةعابطللجردللةيمامألاةهجلاوحنةيسأرلاهيجوتعملفسألههجونوكيثيحبةيسأرلااذقرولالِّمح•

.جردلالخادىلإقرولاررمتال•

®Xeroxناولأةعباط C23036مدختسملاليلد

ةئيهتلاوتيبثتلاودادعإلا



.قرولاةئبعتلىصقألادحلارشؤمَدعتيملقرولاةمزرعافترانأنمدكأتلابمق،قرولاراشحنايدافتل.4

.هليمحتبموقتيذلاقرولامجحعمقباطتتلتاهّجوملاطبضبمق.5

.جردلالاخدإبمق.6

.هليمحتمتييذلاقرولاعماقباطتيلمكحتلاةحولنمهعونوقرولامجحّنيع،رمألامزلاذإ.7

®Xeroxناولأةعباط37 C230مدختسملاليلد

ةئيهتلاوتيبثتلاودادعإلا



ةيوديلاةيذغتلاةدحوليمحت

.هليمحتبموقتيذلاقرولامجحعمقباطتيلهجوملاطبضا.1

®Xeroxناولأةعباط C23038مدختسملاليلد

ةئيهتلاوتيبثتلاودادعإلا



.ىلعألاىلإاًهّجومةعابطلللباقلاهجولانوكيثيحبةقروليمحتبمق.2

ىلعةعابطللةعباطلايفًالوأةيولعلاةفاحلالاخدإعمىلعألاىلإاًهّجومةعابطلللباقلاهجولانوكيثيحبةيسأرلايذقرولاليمحتبمق•
.دحاوبناج

®Xeroxناولأةعباط39 C230مدختسملاليلد

ةئيهتلاوتيبثتلاودادعإلا



ةعابطللةعباطلايفاًريخأةيولعلاةفاحلالاخدإعملفسألاىلإاًهّجومةعابطلللباقلاهجولانوكيثيحبةيسأرلايذقرولاليمحتبمق•
.نيَبناجلاىلع

.نميألاقرولاهّجومبناجلاًيذاحمولفسألاىلإاًهّجومناسللانوكيثيحبفرظلاليمحتبمق•

.اهتهجوىلإةيمامألاهتفاحلصتىتحقرولاةيذغتبمق.3

.ةيوديلاةيذغتلاةدحولخادةونعقرولاعفدبنجت،قرولاراشحنايدافتل•

.ضرعلاةشاشىلعةلاسرروهظرظتنا،ىرخأةقروليمحتلبق•

®Xeroxناولأةعباط C23040مدختسملاليلد

ةئيهتلاوتيبثتلاودادعإلا



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

®Xeroxناولأةعباط41 C230مدختسملاليلد

ةئيهتلاوتيبثتلاودادعإلا

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

®Xeroxناولأةعباط C23042مدختسملاليلد

ةئيهتلاوتيبثتلاودادعإلا



.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

®Xeroxناولأةعباط43 C230مدختسملاليلد

ةئيهتلاوتيبثتلاودادعإلا

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


.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

®Xeroxناولأةعباط C23044مدختسملاليلد

ةئيهتلاوتيبثتلاودادعإلا

https://www.xerox.com/office/drivers
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:يليامدحأرَتخا.3

.ثيدحتلاأدبا،قفاوأانأ>تاثيدحتلانمققحتلاقوفرقنا•

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

.جمانربلافلمنعثحبا.1

.جمانربللطوغضمفلمجارختسابتمقدقكنأنمدكأت:ةظحالم

.ءدب>ليمحتقوفرقنا.2

هداريتساوأةئيهتفلمريدصت

.ىرخأتاعباطىلعتادادعإلاقيبطتلكلذدعبفلملاداريتسامث،يصنفلمىلإكتعباطبةصاخلانيوكتلاتادادعإريدصتكنكمي

.ناونعلالقحيفةعباطلابصاخلاIPناونعةباتكبمث،بيوضرعتسمحتفبمق.1

ىلعطاقنبةلوصفملاماقرألانمتاعومجمعبرأيفIPناونعضرعمتيو.ةعباطللةيسيئرلاةشاشلاىلعةعباطللIPناونعضرعا•
.123.123.123.123وحنلا

.حيحصلكشببيولاةحفصليمحتلاًتقؤمهليطعتبمقف،ليكومقلممدختستتنكاذإ•

.نيوكتلاداريتساوأنيوكتلاريدصتقوفرقنا،نّمضملابيومقلمنم.2

.ةشاشلاىلعرهظتيتلاتاداشرإلاعبّتا.3

:ةيلاتلاتاوطخلابمقف،تاقيبطتلامعدتةعباطلاتناكاذإ.4

a.ةئيهتقوفرقنامث،قيبطتلاددح،تاقيبطتلاقوفرقنا.

b.داريتساوأريدصتقوفرقنا.

®Xeroxناولأةعباط45 C230مدختسملاليلد

ةئيهتلاوتيبثتلاودادعإلا

https://www.support.xerox.com/


®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

.تاعباطلازُرُطضعبيفطقفةرفوتمةزيملاهذه:ةظحالم

:نأنمدكأت،أدبتنألبق

.طشنلائياهملا>ةكبشلاىلعةماعةرظن>ذفانملا/ةكبشلا>تادادعإلاىلإلقتنا،مكحتلاةحولنم.يئاقلتىلعنَّيعمطشنئياهم•

.قفاومىلعطغضا،تادادعإلاربعلقنتلل،سمللابلمعتالتاشاشبةدّوزملاتاعباطلازرُطيف

.ةعباطلابلصتمريغEthernetلباك•

ةعباطلايفيكلساللادادعإلاجلاعممادختسا

.جمانربلاثيدحتعجار،تامولعملانمديزمل.ةعباطللتباثلاجمانربلاثيدحتنمدكأت،جلاعملامادختسالبق

.نآلادادعإلا>سملا،ةيسيئرلاةشاشلانم.1

.لاصتالاةكبشبةصاخلارورملاةملكلِخدأمث،Wi-Fiلاصتاةكبشددح.2

.متسملا.3

ةعباطلايفتادادعإلاةمئاقمادختسا

.ةكبشلارايتخا>ةعباطلاةحولىلعدادعإلا>يكلساللا>ذفانملا/ةكبشلا>تادادعإلاسملا،ةيسيئرلاةشاشلانم.1

.لاصتالاةكبشبةصاخلارورملاةملكلِخدأمث،Wi-Fiلاصتاةكبشددح.2

.يلوألادادعإلاءانثأWi-Fiلاصتاةكبشدادعإبةبلاطمرهظت،Wi-Fiلاصتاةكبشمادختسالةزهاجلاةعباطلازرُطل:ةظحالم

)WPS(يمحملاWI-FIدادعإمادختسابةيكلساللاصتاةكبشبةعباطلاليصوت

.تاعباطلازُرُطضعبيفطقفةرفوتمةزيملاهذه:ةظحالم

:نأنمدكأت،أدبتنألبق

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

.ئياهملابةقفرملاتاداشرإلاعجار،تامولعملانمديزمىلعلوصحلل.ةعباطلايفبّكرمةيكلساللاصتاةكبشئياهمنإ•

.طشنلائياهملا>ةكبشلاىلعةماعةرظن>ذفانملا/ةكبشلا>تادادعإلا:ىلإلقتنا،مكحتلاةحولنم.يئاقلتىلعنَّيعمطشنئياهم•

.تادادعإلاربعلقنتللقفاومىلعطغضلابمق،سمللابلمعتاليتلاةعباطلاتازارطلةبسنلاب

"رزةطغض"ةقيرطمادختسا

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

.ةشاشلاىلعرهظتيتلاتاداشرإلاعبتا.2
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)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 DirectىلإدنتستريظنىلإريظنةينقتيهWi-FiنّكمتةعباطبًةرشابملاصتالاةيكلساللاةزهجأللحيتتيهوWi-Fi Directنود
.)يكلسالهّجوم(لوصوةطقنمادختسا

Wi-Fi>ذفانملا/ةكبشلا>تادادعإلاىلإلقتنا،مكحتلاةحولنم.1 Direct.
.قفاومىلعطغضا،تادادعإلاربعلقنتلل،سمللابلمعتالتاشاشبةدّوزملاتاعباطلازرُطيف

.تادادعإلاةئيهتبمق.2

Wi-Fiنيكمت• Direct:ةكبشثبنمةعباطلانّكميWi-Fi Directاهبةصاخلا.

Wi-Fiمسا• Direct:ةكبشلاًمساّنيعيWi-Fi Direct.

Wi-Fiرورمةملك• Direct:ريظنىلإريظنلاصتامادختسادنعيكلساللانامألاضيوفتلرورملاةملكنّيعي.

.ةكبشلادادعإةحفصىلعرورملاةملكضرعي:دادعإلاةحفصىلعرورملاةملكضرعا•

.اًيئاقلتلاصتالاتابلطلوبقةعباطللحيتي:رزةطغضبتابلطلاىلعةيئاقلتلاةقفاوملا•

.نمؤمريغاًيئاقلترزةطغضبتابلطلالوبق:ةظحالم

Wi-Fiةكبشرورمةملكنوكت،يضارتفالكشب• Directةرظنةنوقيأنيكمتبمق،رورملاةملكضرعل.ةعباطلاةشاشىلعةيئرمريغ
.PINمقر/رورملاةملكفشكنيكمت>عونتم>نامألا>تادادعإلاىلإلقتنا،مكحتلاةحولنم.رورملاةملكىلعةفطاخ

Wi-Fiةكبشرورمةملكةفرعمل• Directةكبشلا>ريراقتلا>تادادعإلاىلإلقتنامكحتلاةحولنم،ةعباطلاةشاشىلعاهضرعنود
.ةكبشلادادعإةحفص>

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.
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.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،تامولعملانمديزملWi-Fi Direct.

Windowsليغشتلاماظنيمدختسمل

.تاعباطلادلجمحتفا.1

فنمث،اهثيدحتديرتيتلاةعباطلاددح.2
:نييلاتلانيءارجإلادحأذِّ

Windowsليغشتلاماظنلةبسنلاب• .ةعباطلاصئاصخددح،ثدحألاوأ7

.صئاصخددح،مدقألاتارادصإللةبسنلاب•

.ةعباطلالأسا-نآلاثيدحتددحمث،"نيوكت"بيوبتلاةمالعىلإلقتنا.3

.تارييغتلاقيبطتبمق.4

Macintoshليغشتلاماظنيمدختسمل

.تامزلتسملاوتارايخلاددحمث،كبةصاخلاةعباطلاىلإلقتنا،Appleةمئاقلايفماظنلاتاليضفتنم.1

.ةتبثمتارايخيأفِضأمث،ةزهجألاتارايخةمئاقىلإلقتنا.2

.تارييغتلاقيبطتبمق.3

WI-FIلاصتاةكبشطيشنتءاغلإ

.تاعباطلازُرُطضعبيفطقفةرفوتمةزيملاهذه:ةظحالم

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

.تادادعإلاربعلقنتللقفاومىلعطغضلابمق،سمللابلمعتاليتلاةعباطلاتازارطلةبسنلاب

.ةشاشلاىلعرهظتيتلاتاداشرإلاعبتا.2
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ةعباطلالاصتانمققحتلا

.ةكبشلادادعإةحفصةعابطبمق.1

.ةكبشلادادعإةحفص>ةكبشلا>ريراقتلا>تادادعإلا:ىلإلقتنا،مكحتلاةحولنم

.تادادعإلاربعلقنتللقفاومىلعطغضلابمق،سمللابلمعتاليتلاةعباطلاتازارطلةبسنلاب

.ةلصتمةلاحلانأنمدكأتوةحفصلانملوألامسقلانمدكأت.2

لوؤسملابلصتا.للخنميناعيوألصتمريغلاصتالاةكبشلباكوأةطشنريغLANغيرفتةحولنوكتدقف،ةلصتمريغةلاحلاتناكاذإ
.ةدعاسمىلعلوصحللكيدل
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مئاوقلاتادادعإةحفصةعابط
.مئاوقلاتادادعإةحفص>ريراقتلا>تادادعإلا:ىلإلقتنا،مكحتلاةحولنم

.تادادعإلاربعلقنتللقفاومىلعطغضلابمق،سمللابلمعتاليتلاةعباطلاتازارطلةبسنلاب
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4
ةعباطلانيمأت
:ىلعلصفلااذهيوتحي

56...............................................................................................................................ةعباطلاةركاذحسم

57.............................................................................................................ةيضارتفالاعنصملاتادادعإةداعتسا

58......................................................................................................................................ةركاذلانايب
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ةعباطلاةركاذحسم
.ةعباطلاليغشتفاقيإبمق،اًتقؤمةنزخملاتانايبلاوأةمئادلاريغةركاذلاحسمل

فن،ةنمضملالولحلاو،نامألاتادادعإو،ةكبشلاوزاهجلاتادادعإو،ةيدرفلاتادادعإلاوأةمئادلاةركاذلاحسمل
:يلاتلاءارجإلاذِّ

.ةمئادلاةركاذلاىلعتامولعملالكحيحصت>ةمدخلاجراخحسملا>ةنايصلا>زاهجلا>تادادعإلا:ىلإلقتنا،مكحتلاةحولنم.1

.تادادعإلاربعلقنتللقفاومىلعطغضلابمق،سمللابلمعتاليتلاةعباطلاتازارطلةبسنلاب

.ةلصتمريغةعباطلاكرتوأيلوألادادعإلاءدبامإددح.2
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ةيضارتفالاعنصملاتادادعإةداعتسا
.عنصمللةيضارتفالاتادادعإلاةداعتسا>زاهجلا>تادادعإلا:ىلإلقتنا،مكحتلاةحولنم.1

.تادادعإلاربعلقنتللقفاومىلعطغضلابمق،سمللابلمعتاليتلاةعباطلاتازارطلةبسنلاب

.تادادعإلالكةداعتساددح.2
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ةركاذلانايب
.مدختسملاتانايبوزاهجلاولاصتالاةكبشتادادعإنيزختاهنكمييتلاةركاذلانمةفلتخمعاونأىلعةعباطلايوتحت

فصولاةركاذلاعون

مدختسملاتانايبنيزختلةيسايقلا)RAM(يئاوشعلالوصولاةركاذةعباطلامدختستةمئادلاريغةركاذلا
.ةطيسبلاةعابطلاماهمءانثأةتقؤملا

متي.)ةلومحمةركاذ(NANDوEEPROM:ةمئادلاةركاذلالاكشأنمنيلكشمادختساةعباطللنكميةمئادلاةركاذلا
.لاصتالاةكبشتامولعموزاهجلاتادادعإوليغشتلاماظننيزختلنيعونلاالكمادختسا

:ةيلاتلاتالاحلايفةعباطلابةبَّكرُمةركاذةيأىوتحمحسما

.ةعباطلامادختسانعفقوتلا•

.فلتخمعقوموأمسقىلإةعباطلالقن•

.كتكرشجراخنمصخشةطساوبةعباطلاةنايص•

.ةنايصلاضرغبكعقومنمةعباطلالقن•

.ىرخأةسسؤملةعباطلاعيبمت•
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5
ةعابط
:ىلعلصفلااذهيوتحي

60.......................................................................................................................رتويبمكزاهجنمةعابطلا

61........................................................................................................................لومحمزاهجنمةعابطلا

63......................................................................................................................طوطخلاجذامنةمئاقةعابط

64...................................................................................................................خُسنلانيبةلصافقاروأعضو

65................................................................................................................................ةعابطةمهمءاغلإ

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

."ةعابط"راوحلاعبرمحتفا،هتعابطلواحتيذلادنتسملانم.1

.تادادعإلاطبضا،ةرورضلادنع.2

.دنتسملاةعابطبمق.3
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ةعابط



لومحمزاهجنمةعابطلا

™MOPRIAةعابطلاةمدخمادختسابلومحمزاهجنمةعابطلا

تارادصإلاوأهنم10.0رادصإلا،™AndroidماظنىلعلمعيةلومحملاةزهجألاربعةعابطلللحنعةرابعMopriaةعابطلاةمدخّنإ
.Mopriaةمدخدمتعتةعباطيأىلإًةرشابمةعابطلابكلحمست.ةقحاللا

Google™رجتمنمMopriaةعابطلاةمدخقيبطتليزنتنمدكأت:ةظحالم Playلومحملازاهجلايفهنّكمو.

.تافلملاريدمنماًدنتسمددحوأاًقفاوتماًقيبطتلّغش،Androidليغشتلاماظنبلومحملاكزاهجنم.1

.ةعابطتارايخلانمديزملاقوفرقنا.2

.رمألامزلاذإتادادعإلاطبضامث،ةعباطددح.3

.ةعابطىلعطغضا.4

®AIRPRINTمادختسابلومحمزاهجنمةعابطلا

.تاعباطلازُرُطضعبيفطقفةرفوتمةزيملاهذه:ةظحالم

ةمدخدمتعتةعباطىلإAppleةزهجأنمًةرشابمةعابطلابكلحمسيةلومحملاةزهجألاربعةعابطلللحيهAirPrintجمانربةزيمنإ
AirPrint.

نيَزاهجلاالكنأنمدكأتف،ةددعتمةيكلسالتاعزومةكبشللناكاذإ.اهسفنلاصتالاةكبشبنَيلصتمةعباطلاوAppleزاهجنأنمدكأت•
.اهسفنةيعرفلالاصتالاةكبشبنالصتم

.Appleةزهجأضعبيفطقفموعدمقيبطتلااذه•

.قفاوتمقيبطتليغشتبمقوأتافلملاريدمنماًدنتسمددح،لومحملاكزاهجنم.1

.ةعابط>قوفرقنا.2

.رمألامزلاذإتادادعإلاطبضامث،ةعباطددح.3

.دنتسملاةعابطبمق.4

WI-FIمادختسابلومحمزاهجنمةعابطلا DIRECT®

.تاعباطلازُرُطضعبيفطقفةرفوتمةزيملاهذه:ةظحالم

Wi-Fi DirectةمدخبةدّوزمةعباطيأمادختسابةعابطلاكلحيتتةعابطةمدخنعةرابعيهWi-Fi Direct.

لومحمزاهجليصوتعجار،تامولعملانمديزمل.ةيكلساللاةعباطلالاصتاةكبشبلصتملومحملازاهجلانأنمدكأت:ةظحالم
.ةعباطلاب

.تافلملاريدمنماًدنتسمددحوأاًقفاوتماًقيبطتلّغش،لومحملاكزاهجنم.1
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:ةيلاتلاتاءارجإلادحأذّفن،لومحملاكزاهجزارطلاًقفو.2

.ةعابط>قوفرقنا•

.ةعابط>قوفرقنا•

.ةعابط>قوفرقنا•

.رمألامزلاذإتادادعإلاطبضامث،ةعباطددح.3

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

.تادادعإلاربعلقنتللقفاومىلعطغضلابمق،سمللابلمعتاليتلاةعباطلاتازارطلةبسنلاب

.طخللاًجذومنددح.2
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خُسنلانيبةلصافقاروأعضو
.خسُنلانيب>ةلصافلاقاروألا>طيطختلا>ةعابطلا>تادادعإلا:ىلإلقتنا،ةيسيئرلاةشاشلانم.1

.تادادعإلاربعلقنتللقفاومىلعطغضلابمق،سمللابلمعتاليتلاةعباطلاتازارطلةبسنلاب

.دنتسملاةعابطبمق.2
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ةعابطةمهمءاغلإ

ةعباطلابمكحتلاةحولنم

:يليامبمق،سمللابلمعتيتلاةعباطلاتازارطلةبسنلاب

.ةمهمءاغلإسملا،ةيسيئرلاةشاشلانم.1

.اهءاغلإديرتةمهمددح.2

.ءاغلإىلعطغضا،سمللابلمعتاليتلاتاعباطلازرُطلةبسنلاب

رتويبمكلانم

فن،ليغشتلاماظنلاًقفو.1
:ةيلاتلاتاءارجإلادحأذِّ

.كتعباطددحمث،تاعباطلادلجمحتفا•

.كتعباطىلإلقتنا،Appleةمئاقيف"ماظنلاتاليضفت"نم•

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

.تادادعإلاربعلقنتللقفاومىلعطغضلابمق،سمللابلمعتاليتلاةعباطلاتازارطلةبسنلاب

.دادعإلاطبضا.2

.تارييغتلاقيبطتبمق.3
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68....................................................................................................................................مئاوقلاةطيرخ
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79............................................................................................................................................ةعابط

86.............................................................................................................................................قرو
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115..................................................................................................................اهحالصإوءاطخألافاشكتسا
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مئاوقلاةطيرخ

تاليضفتلا•زاهجلا
Ecoعضو•
2ديعبلالغشملاةحول•

تاراطخإلا•
ةقاطلاةرادإ•

عنصمللةيضارتفالاتادادعإلاةداعتسا•
ةنايصلا•
ةعباطلاهذهنعةذبن•

طيطختلا•ةعابط
ةدوجلادادعإلا•

•PostScript
•PCLةروص

طئاسولاةئيهت•جردلانيوكت•قرو

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

•IPSec
•802.1xنيوكتLPD
HTTP/FTPتادادعإ•
•USB
ةيجراخلاةكبشلاىلإلوصولادييقت•
•Universal Print

لوخدلاليجستقرط•2نامألا
تاداهشلاةرادإ•
لوخدلاليجستدويق•
يرسلاةعابطلادادعإ•

ةتقؤملاتانايبلاتافلمحسم•
LDAPلولحتادادعإ•
عونتم•

ةمئاقلاتادادعإةحفص•ريراقتلا
زاهجلا•

ةعابط•
لاصتالاةكبش•

ةطخلاطيشنت•تامزلتسملاةطخ
ةطخلاليوحت•

كارتشالاةمدخ•

ةعابطلاةدوجرابتخاتاحفصاهحالصإوءاطخألافاشكتسا

.تاعباطلاتازارطضعبيفطقفةرفوتم1

.نّمضملابيولامداخنمالإةمئاقلاهذهنيوكتنكميال،تاعباطلاتازارطضعبيف2

®Xeroxناولأةعباط C23068مدختسملاليلد
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زاهجلا

تاليضفتلا

فصولاةمئاقلارصنع

ضرعلاةشاشةغل

]تاغللاةمئاق[

.ضرعلاةشاشىلعرهظييذلاصنلاةغلنييعتبمق

ةقطنملا/ةلودلا

]قطانملاوأنادلبلاةمئاق[

.اهيفلمعللةعباطلاةئيهتتمتيتلاةقطنملاوأدلبلاديدحتبمق

يلوألادادعإلاليغشت
*ال•
معن•

.دادعإلاجلاعمليغشتبمق

حيتافملاةحول

حيتافملاةحولعون

]تاغللاةمئاق[

.حيتافملاةحوللعونكةغلديدحتبمق
ةزهجأىلإجاتحتدقوأحيتافملاةحولعونميقلكرهظتالدق•

.رهظتلةصاخ
.تاعباطلاتازارطضعبيفطقفاذهةمئاقلارصنعرهظي•

ةضورعملاتامولعملا
)*IPناونع(1صنلاضرع•
)*تقولا/خيراتلا(2صنلاضرع•
1صصخملاصنلا•
2صصخملاصنلا•

.ةيسيئرلاةشاشلاىلعاهضرعبولطملاتامولعملاديدحتبمق

تقولاوخيراتلا
نيوكت•

نايلاحلاتقولاوخيراتلا–

اًيوديتقولاوخيراتلانييعت–

)*ةنس-موي-رهش(خيراتلاقيسنت–

)*ًءاسم/اًحابصةعاس12(تقولاقيسنت–

)*GMT(ةينمزلاةقطنملا–

.ةعباطلاىلعتقولاوخيراتلاةئيهتبمق

تقولاوخيراتلا
ةكبشلانمزلوكوتورب•

)*ليغشت(NTPنيكمت–

NTPمقلم–

)*الب(ةقداصملانيكمت–

.)NTP(ةكبشلاتقولوكوتوربلتادادعإلاةئيهتبمق
.تاعباطلاتازارطضعبيفطقفةقداصملانيكمترايخرهظي•
لكرهظي،MD5حاتفمىلعةقداصملانيكمترايخنييعتدنع•

رورملاةملكوحاتفملافّرعمنم

قرولاماجحأ
*.ةدحتملاتايالولا•

مجحليلوألادادعإلاديدحتمتي.قرولاماجحأسايقةدحوديدحتبمق
دادعإلاجلاعميفاهديدحتمتيتلاةقطنملاوأةلودلاىلعًءانبقرولا

®Xeroxناولأةعباط69 C230مدختسملاليلد
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فصولاةمئاقلارصنع

.يلوألايرتملاماظنلا•

ةشاشلاةءاضإ

)*100(%100ىلإ20نم

.ضرعلاةشاشعوطسطبضبمق

.تاعباطلاتازارطضعبيفطقفاذهةمئاقلارصنعرهظي

ةشاشلافقوتنمز

10–300)60*(

ةشاشللضرعلاةشاشضرعلبقيناوثلابلومخلاةرتفنييعتبمق
تاباسحدحأجورخليجستبةعباطلاموقتنألبقوأةيسيئرلا
.اًيئاقلتنيمدختسملا

.عنصملليضارتفالادادعإلاىلإةميقلاراوجبةدوجوملا)*(ةمجنلاةمالعريشت:ةظحالم

ECOعضو

فصولاةمئاقلارصنع

ةعابط
بناوج•

*دحاوهجوىلع–

نيهجوىلع–

مأةحفصلانمدحاوبناجىلعةعابطلاديرتتنكاذإامديدحتبمق
.نيَبناجلاىلع

ةعابط
هجولكلتاحفصلاددع•

*فاقيإ–

هجولكلناتحفص–

هجولكلتاحفص3–

هجولكلتاحفص4–

هجولكلتاحفص6–

هجولكلتاحفص9–

هجولكلةحفص12–

هجولكلةحفص16–

.ةقرولانمدحاوهجوىلعةددعتملاتاحفصلاروصةعابطبمق

ةعابط
ربحلاقوحسمةماتق•

فيفخ–

*يداع–

متاق–

.اهتماتقوأةيصنلاروصلاعوصنةجردديدحت

.عنصملليضارتفالادادعإلاىلإةميقلاراوجبةدوجوملا)*(ةمجنلاةمالعريشت:ةظحالم
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ديعبلالغشملاةحول

فصولاةمئاقلارصنع

يجراخلاVNCلاصتا
*حامسلامدع•
حامسلا•

ةحولبيجراخلا)VNC(ةيضارتفالاةكبشلاةبسوحليمعليصوت
.دُعبنعمكحتلا

ةقداصملاعون
*دجويال•
ةيسايقلاةقداصملا•

ةكبشلاةبسوحليمعمقلمىلإلوصولادنعةقداصملاعوننييعت
.)VNC(ةيضارتفالا

ةيضارتفالاةكبشلاةبسوحليمعمقلمبلاصتاللرورملاةملكديدحتVNCرورمةملك
)VNC(.

عوننييعتدنعطقفاذهةمئاقلارصنعرهظي:ةظحالم
.ةيسايقةقداصمىلإةقداصملا

.عنصملليضارتفالادادعإلاىلإةميقلاراوجبةدوجوملا)*(ةمجنلاةمالعريشت:ةظحالم

تاراطخإلا

فصولاةمئاقلارصنع

تامزلتسملا
تامزلتسملاتاريدقتضرع•

*تاريدقتلاضرع–

تاريدقتلاضرعمدع–

.ةردقملاتامزلتسملاةلاحضرعبمق

تامزلتسملا

ةصصخملاتامزلتسملاتامالعإ

.مدختسملالخدتةعباطلابلطتتامدنعتامالعإلاتادادعإةئيهتبمق

بيولامداخيفطقفاذهةمئاقلارصنعرهظي:ةظحالم
.نّمضملا

ينورتكلإلاديربلاتاهيبنتدادعإ
ينورتكلإلاديربلادادعإ•

يسيئرلاSMTPلخدم–

)*25(يسيئرلاSMTPلخدمذفنم–

يوناثلاSMTPلخدم–

)*25(يوناثلاSMTPلخدمذفنم–

SMTPةلهم– )*ةيناث30)

درلاناونع–

اًمئادSMTPـبصاخلايضارتفالادرلاناونعمادختسا–
)*فاقيإ(

.ةعباطللينورتكلإلاديربلاتادادعإةئيهتبمق

هذهةئيهتنكميال،تاعباطلاتازارطضعبيف:ةظحالم
.نّمضملابيولامداخنمالإةمئاقلا

®Xeroxناولأةعباط71 C230مدختسملاليلد

ةعباطلامئاوقمادختسا



فصولاةمئاقلارصنع

)*لّطعم(SSL/TLSمادختسا–

)*ليغشت(ةقوثومةداهشبلطتي–

)*ةبولطمةقداصمدجوتال(SMTPمداخةقداصم–

)*دجويال(زاهجلاهُؤَدبيينورتكلإديرب–

زاهجلامدختسمفِّرعُم–

زاهجلارورمةملك–

NTLMلاجم–

أطخلاثودحعنم
قرولاراشحنانمصلختلاىلعةدعاسملا•

فاقيإ–

*ليغشت–

.اًيئاقلتروشحملاقرولانمققحتللةعباطلانييعتبمق

أطخلاثودحعنم
ةيئاقلتةعباتم•

لّطعم–

5–255)5*(

ةيئاقلتلاةعباتملاتقو•

حسمدعباًيئاقلتاهتعابطوأةمهمةجلاعمةعباتمبةعباطللحامسلابمق
.ةنّيعمروضحطورش

زُرُطضعبيفطقفةيئاقلتلاةعباتملاتقورفوي:ةظحالم
.تاعباطلا

أطخلاثودحعنم
يئاقلتلاليغشتلاةداعإ•

يئاقلتلاليغشتلاةداعإ–

*اًمئادليغشتلاةداعإ–

اًقلطمليغشتلاةداعإمدع–

نوكسلاعضويفليغشتلاةداعإ–

.أطخثودحلاحيفليغشتلاةداعإلةعباطلانييعتبمق

أطخلاثودحعنم
يئاقلتلاليغشتلاةداعإ•

يئاقلتلاليغشتلاةداعإتارملىصقألادحلا–

1–20)2*(

.اهذيفنتةعباطللنكمييتلايئاقلتلاليغشتلاةداعإتارمددعنييعتبمق

أطخلاثودحعنم
يئاقلتلاليغشتلاةداعإ•

يئاقلتلاليغشتلاةداعإةذفان–

1-525600)720*(

ليغشتةداعإبمايقلالبقةعباطلااهقرغتستيتلايناوثلاددعنييعتبمق
.يئاقلت

أطخلاثودحعنم
يئاقلتلاليغشتلاةداعإ•

.يئاقلتلاليغشتلاةداعإدادعبةصاخلاطقفةءارقلاتامولعمضرعبمق

®Xeroxناولأةعباط C23072مدختسملاليلد
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فصولاةمئاقلارصنع

يئاقلتلاليغشتلاةداعإدادع–

أطخلاثودحعنم
ريصققروأطخضرع•

*يئاقلتحسم–

ليغشت–

قرولابقلعتمأطخثودحدنعةلاسرضرعىلعةعباطلانييعتبمق
.ريصقلا

متييذلاقرولامجحىلإريصقلاقرولاريشي:ةظحالم
.هليمحت

أطخلاثودحعنم
ةحفصلاةيامح•

*فاقيإ–

ليغشت–

لبقةركاذلايفلماكلابةحفصلاةجلاعمىلعةعباطلانييعتبمق
.اهتعابط

رشحنملاىوتحملاحالصإ
قرولاراشحناحالصإ•

*يئاقلت–

فاقيإ–

ليغشت–

.ةرشحنملاتاحفصلاةعابطةداعإىلعةعباطلانييعتبمق

وه"فاقيإ"نوكي،تاعباطلاتازارطضعبيف:ةظحالم
.يضارتفالادادعإلا

.عنصملليضارتفالادادعإلاىلإةميقلاراوجبةدوجوملا)*(ةمجنلاةمالعريشت:ةظحالم

ةقاطلاةرادإ

فصولاةمئاقلارصنع

نوكسلاعضوفيرعتفلم
نوكسلاعضونمةعابطلا•

ةعابطلادعبطشنلاعضولايفءاقبلا–

*ةعابطلادعبنوكسلاعضويفلوخدلا–

عضوىلإةدوعلاوأدادعتسالاعضويفءاقبلاىلعةعباطلانييعتبمق
.ةعابطلادعبنوكسلا

فقوتلانمز

نوكسلاعضو

)*15(ةقيقد60ىلإ1

.نوكسلاعضويفلمعلابةعباطلاأدبتنألبقلومخلاةرتفنييعتبمق

فقوتلانمز
تابسإلاعضوةلهم•

لّطعم–

ةدحاوةعاس–

ناتعاس–

تاعاسثالث–

.ةعباطلاليغشتفاقيإلبقةينمزلاةرتفلانييعتبمق
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فصولاةمئاقلارصنع

تاعاستس–

دحاوموي–

ناموي–

مايأةثالث–

دحاوعوبسأ–

ناعوبسأ–

دحاورهش–

فقوتلانمز
لاصتالاةلاحيفتابسإلاعضوةلهم•

تابسإلاعضو–

*تابسإلاعضومادختسامدع–

دوجوءانثأةعباطلاليغشتفاقيإلتابسإلاعضوةلهمنييعتبمق
.طشنEthernetلاصتا

.عنصملليضارتفالادادعإلاىلإةميقلاراوجبةدوجوملا)*(ةمجنلاةمالعريشت:ةظحالم

عنصمللةيضارتفالاتادادعإلاةداعتسا

فصولاةمئاقلارصنع

تادادعإلاةداعتسا
تادادعإلالكةداعتسا•
ةعباطلاتادادعإةداعتسا•
ةكبشلاتادادعإةداعتسا•

.ةعباطللةيضارتفالاعنصملاتادادعإةداعتسا

.عنصملليضارتفالادادعإلاىلإةميقلاراوجبةدوجوملا)*(ةمجنلاةمالعريشت:ةظحالم

ةنايصلا

ةئيهتلاةمئاق

فصولاةمئاقلارصنع

USBنيوكت
•USB PnP

–1*

–2

اهقفاوتنيسحتلةعباطلابصاخلاUSBليغشتجمانربعضورييغتبمق
.يصخشرتويبمكعم

تايناكمإليطعتوةلماكلاةعرسلابلمعللUSBذفنمنييعتبمقUSBنيوكت

®Xeroxناولأةعباط C23074مدختسملاليلد
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فصولاةمئاقلارصنع

USBةعرس•

ئلتمم–

*يئاقلت–

.هبةصاخلاةيلاعلاةعرسلا

جردلانيوكت
جردلاةمحقمةلاسرضرع•

فاقيإ–

*طقفةفورعملاريغماجحألل–

اًمئاد–

.جردلالاخدإدعبهعونوقرولامجحديدحتلةلاسرضرعبمق

جردلانيوكت
A5ليمحت•

ةريصقةفاح–

*ةليوطةفاح–

.A5ساقمبقروليمحتدنعةحفصلاهاجتاديدحتبمق

جردلانيوكت
قرولاتابلاطم•

*يئاقلت–

يوديقرو–

ةبلاطمروهظدنعهئلمبمدختسملاموقييذلاقرولاردصمنييعتبمق
.قرولاليمحتب

جردلانيوكت
فرظألاتابلاطم•

*يئاقلت–

فرظأللةيوديلاةيذغتلا–

ةبلاطمروهظدنعهئلمبمدختسملاموقييذلاقرولاردصمنييعتبمق
.فرظألاليمحتب

جردلانيوكت
تابلاطمللةباجتسالا•

*مدختسملاةبلاطم–

ةعباتم–

ةيلاحلاتادادعإلامادختسا–

.فرظألاوأقرولارييغتتابلاطملحلةعباطلانييعتبمق

ريراقتلا
ةمئاقلاتادادعإةحفص•
ثادحألالجس•
ثادحألالجسصخلم•

تالجسواهتالاحوةعباطلامئاوقتادادعإلوحريراقتةعابطبمق
.اهبةصاخلاثادحألا

ةعباطلايفةاكاحملاتارم
PSةاكاحم•

*ليغشت–

فاقيإ–

.همادختساوPSتانايبقفدىلعفُّرعتللةعباطلانييعتبمق

®Xeroxناولأةعباط75 C230مدختسملاليلد
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فصولاةمئاقلارصنع

ةعباطلايفةاكاحملاتارم
يكاحملانامأ•

ةحفصلاةلهم–

)*60(60ىلإ0

.ةاكاحملاءانثأةحفصلاةلهمنييعتبمق

ةعباطلايفةاكاحملاتارم
يكاحملانامأ•

ةمهملادعبيكاحملانييعتةداعإ–

*فاقيإ–

ليغشت–

.ةعابطةمهمدعبيكاحملانييعتةداعإ

ةعباطلايفةاكاحملاتارم
يكاحملانامأ•

ةعباطلاةلاسرىلإلوصولاليطعت–

*ليغشت–

فاقيإ–

.ةاكاحملاءانثأةعباطلاةلاسرىلإلوصولاليطعتبمق

ةعابطلانيوكت
طقفدوسألاعضو•

*فاقيإ–

ليغشت–

.يدامرلاجردتبنولملاىوتحملاةعابطبمق

ةعابطلانيوكت
ناولألابكارت•

فاقيإ–

–1

–2*

–3

–4

–5

يفليجستأطخنعضيوعتلافدهبعوبطملاجارخإلانيسحتبمق
.ةعباطلا

ةعابطلانيوكت

طخلاحيضوت

)*24(150ىلإ0

ددرتلاتاشاشمادختسامتييتلاوصنلاطاقنمجحةميقنييعتبمق
.طخلاتانايبةعابطدنعاهنملقأةيلاحلاةميقلاتناكاذإيلاعلا

يتلاطوطخلالكنإف،24يهةميقلاتناكاذإ،لاثملاليبسىلع
.يلاعلاددرتلاتاشاشمدختستلقأوأ24مجحب

زاهجلاليغشتتايلمع
ئداهلاعضولا•

.ئداهلاعضولايفلمعتيكلةعباطلانييعتبمق

.ةعباطلاءادأءاطبإىلإدادعإلااذهنيكمتيدؤي:ةظحالم

®Xeroxناولأةعباط C23076مدختسملاليلد
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فصولاةمئاقلارصنع

*فاقيإ–

ليغشت–

زاهجلاليغشتتايلمع
ةحوللامئاوق•

*نيكمت–

ليطعت–

.مكحتلاةحولمئاوقىلإلوصولانيكمتبمق

زاهجلاليغشتتايلمع

ةصصخملاةلاحلاحسم

وأةيضارتفالالئاسرللمدختسملانمةددحملالسالسلافذحبمق
.ةصصخملاةليدبلالئاسرلا

زاهجلاليغشتتايلمع

دُعبنعةتّبثملالئاسرلالكحسم

.دُعبنعاهتيبثتمتيتلالئاسرلافذحبمق

تازارطضعبيفاذهةمئاقلارصنعرفوتي:ةظحالم
.طقفتاعباطلا

زاهجلاليغشتتايلمع
اًيئاقلتأطخلاتاشاشضرع•

*ليغشت–

فاقيإ–

ءاقبدعبضرعلاةشاشىلعةدوجوملاأطخلالئاسرضرعبمق
دادعإيواستتقولانمةرتفلةيسيئرلاةشاشلاىلعةطشنريغةعباطلا
.ةشاشلافقوتةلهم

تازارطضعبيفاذهةمئاقلارصنعرفوتي:ةظحالم
.طقفتاعباطلا

ربحلاقوحسمحيحصترعشتسمدادعإ
ةرياعملاراركتليضفت•

لّطعم–

نّوللىندألاتاليدعتلا–

نّوللىندأتاليدعت–

*يداع–

ةديجلانوللاةقد–

لضفألانوللاةقد–

.يضارتفالاةرياعملاددرتنييعتبمق

ربحلاقوحسمحيحصترعشتسمدادعإ

ةلماكةرياعم

.ةلماكلانوللاةرياعمليغشتبمق

ربحلاقوحسمحيحصترعشتسمدادعإ

TPSتامولعمةحفصةعابط

حيحصتراعشتساةادأةرياعمىلعيوتحتصيخشتةحفصةعابطبمق
.ربحلاقوحسم

.عنصملليضارتفالادادعإلاىلإةميقلاراوجبةدوجوملا)*(ةمجنلاةمالعريشت:ةظحالم

®Xeroxناولأةعباط77 C230مدختسملاليلد
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ةمدخلاقاطنجراخحسملا

فصولاةمئاقلارصنع

ةعباطلاةركاذحسم
ةعباطلاةركاذلفيظنترخآ•
ةتباثلاةركاذلاىلعةدوجوملاتامولعملالكفيظنت•
ةكبشلاوةعباطلاتادادعإلكحسم•
تاراصتخالاتادادعإوتاراصتخالالكحسم•

.ةكبشلاوةعباطلاتادادعإلكحسمبمق

.تاعباطلاتازارطضعبيفطقفةرفوتم*:ةظحالم

ةعباطلاهذهنعةذبن

فصولاةمئاقلارصنع

.اًفرح32لوطللىصقألادحلاغلبيXeroxلوصأةمالع

.اًفرح32لوطللىصقألادحلاغلبي.ةعباطلليلسلستلامقرلاضرعبمقليمعلالوصأةمالع

.اًفرح63لوطللىصقألادحلاغلبي.ةعباطلاعقومديدحتةعباطلاعقوم

.اًفرح63لوطللىصقألادحلاغلبي.ةعباطلامساصيخشتلصتا

®Xeroxناولأةعباط C23078مدختسملاليلد
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ةعابط

طيطختلا

فصولاةمئاقلارصنع

بناوج
*دحاوبناجىلع•
نيَبناجلاىلع•

مأةحفصلانمدحاوبناجىلعةعابطلاديرتتنكاذإامديدحتبمق
.نيَبناجلاىلع

بلقلاطمن
*ةليوطةفاح•
ةريصقةفاح•

ديرتيذلا)ةريصقلاةفاحلاوأةيوطلاةفاحلا(ةقرولابناجديدحتبمق
.نيَبناجلاىلعةعابطلاذيفنتدنعهطبرمتينأ

ةعباطلاموقت،هديدحتمتييذلارايخلابسحب:ةظحالم
طبرلاًيئاقلتةحفصلاىلعةعوبطملاتامولعملالكةحازإب
.حيحصلالكشلابةمهملا

ةغرافتاحفص
ةعابط•
*ةعابطلامدع•

.ةعابطةمهميفةنمضملاةغرافلاتاحفصلاةعابطبمق

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

دنعاميساليلسلستبيترتبةسّدكمةعابطةمهمتاحفصءاقبإبمق
.ةمهملانمةددعتمخسُنةعابط

ةلصافلاقاروألا
*دجويال•
خُسنلانيب•
ماهملانيب•
تاحفصلانيب•

.ةعابطلادنعةغرافةلصافقاروألاخدإبمق

ةلصافلاقاروألاردصم

[x[جردلا (1*(

.ةلصافلاةقروللقرولاردصمديدحتبمق

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

.ةقرولانمدحاوهجوىلعةددعتملاتاحفصلاروصةعابطبمق

هجولكلتاحفصلابيترت
*يقفأ•

تاحفصلامادختسادنعةددعتملاتاحفصلاروصعضومديدحتبمق
.هجولكل
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فصولاةمئاقلارصنع

يقفألاهاجتالاسكع•
يسأر•
يسأرلاهاجتالاسكع•

تاحفصلاروصددعىلععضوملاديدحتدمتعي:ةظحالم
.اههاجتاو

هجولكلتاحفصلاهاجتا
*يئاقلت•
يقفألاعضولا•
يسأرلاعضولا•

لكلتاحفصلامادختسادنعتاحفصلاددعتمدنتسمهاجتاديدحتبمق
.هجو

هجولكلتاحفصلادح
*دجويال•
تباث•

لكلتاحفصلامادختسادنعةحفصةروصلكلوحدحةعابطبمق
.هجو

خسُنلا

)*1(9999ىلإ1

.ةعابطةمهملكلخُسنلاددعديدحتبمق

ةعابطلاةقطنم
*يداع•
ةحفصلاةمءالم•
ةلماكةحفصلا•

.ةقرولاىلعاهتعابطنكمييتلاةحاسملانييعتبمق

.عنصملليضارتفالادادعإلاىلإةميقلاراوجبةدوجوملا)*(ةمجنلاةمالعريشت:ةظحالم

دادعإلا

فصولاةمئاقلارصنع

ةعباطلاةغل
PCLةاكاحم•
*PSةاكاحم•

.ةعباطلاةغلنّيع

عنمىلإةيضارتفاةغلكةعباطلاةغلدادعإيدؤيال:ةظحالم
ةعباطةغلمدختستيتلاةعابطلاماهملاسرإنمامجمانرب
.ىرخأ

ةعباطلامادختسا
ةعرسللىصقألادحلا•
*ةيجاتنإللىصقألادحلا•

.ةعابطلاءانثأناولألابةعابطلاشيطارخلمعةيفيكديدحتبمق
ةعابطلاشيطارخموقت،ةيجاتنإللىصقألادحلاىلإنييعتلادنع•

تاحفصلانمتاعومجمةعابطءانثأفقوتلاوأءاطبإلابناولألاب
.طقفدوسألاب

ةعابطلاشيطارخلمعت،ةعرسللىصقألادحلاىلإنييعتلادنع•
تاحفصةعابطمتتتناكأءاوس،ةعابطلاءانثأاًمودناولألاب
.دوسألابمأةنولم

دروملاظفح
*فاقيإ•
ليغشت•

طوطخلالثم،اهليزنتمتيتلادراوملاعمةعباطلاةفيظوديدحتل
مجحنمربكأاًمجحبلطتتةمهمىقلتتامدنع،وركاملاتادحوو
.رفوتملاةركاذلا

®Xeroxناولأةعباط C23080مدختسملاليلد
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فصولاةمئاقلارصنع

متيتلادراوملابطقفةعباطلاظفتحت،فاقيإىلإنييعتلادنع•
ةطبترملادراوملافذحمتي.ةبولطمةركاذلاحبصتنأىلإاهليزنت
.ةطشنلاريغةعباطلاةغلب

يتلاةمئادلادراوملالكبةعباطلاظفتحت،ليغشتىلإنييعتلادنع•
ريشتلئاسرةعباطلاضرعت،رمألامزلاذإ.تاغللالكلاهليزنتمت
.ةمئادلادراوملافذحنمًالدبةئلتممةركاذلانأىلإ

ّلكلاةعابطبيترت
*يدجبأبيترت•
ًالّوأثدحألا•
ًالّوأمدقألا•

ديدحتدنعةيرسلاوةقلعملاماهملاةعابطهبمتتيذلابيترتلاديدحتبمق
."لكلاةعابط"

.عنصملليضارتفالادادعإلاىلإةميقلاراوجبةدوجوملا)*(ةمجنلاةمالعريشت:ةظحالم

ةدوجلا

فصولاةمئاقلارصنع

ةعابطلاعضو
دوسأوضيبأ•
*نوللا•

.ةعابطلاعضونييعتبمق

ةعابطلاةقد

*4800نوللاةدوج

.ةعوبطملاتاجرخملاةقدنييعتبمق

ةدوجلاةيلاعتاجرخم4800ناولألاةدوجرفوت:ةظحالم
.ىوصقةعرسب

ربحلاقوحسمةماتق
فيفخ•
*يداع•
متاق•

.اهتماتقوأةيصنلاروصلاعوصنةجردديدحت

ةيفصنناولأ
*يداع•
ليصافت•

اًسناجترثكأاهطوطخنوكتثيحبةعوبطملاتاجرخملانيسحتبمق
.قدأاهفاوحو
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فصولاةمئاقلارصنع

RGBةءاضإ

)*0(6ىلإ-6

تاجرخملايفناولألاعبشتونيابتلاوعوطسلاةجردطبضبمق
.ةنولملا

اهيفمتييتلاتافلملايفدادعإلااذهرثؤيال:ةظحالم
.CMYKناولأتامسمادختسا RGBنيابت

)*0(5ىلإ0

RGBعبشت

)*0(5ىلإ0

.عنصملليضارتفالادادعإلاىلإةميقلاراوجبةدوجوملا)*(ةمجنلاةمالعريشت:ةظحالم

مدقتملاريوصتلا

فصولاةمئاقلارصنع

ناولألانزاوت
يوامس•

)*0(5ىلإ-5

يناوجرأ•

)*0(5ىلإ-5

رفصأ•

)*0(5ىلإ-5

دوسأ•

)*0(5ىلإ-5

ةيضارتفالاتادادعإلانييعتةداعإ•

.نوللكلةمدختسملاربحلاقوحسمةيمكطبضبمق

ناولألاحيحصت
ناولألاحيحصت•

*يئاقلت–

فاقيإ–

يودي–

ناولألاحيحصتىوتحم

.تادنتسملاةعابطلةمدختسملاناولألاتادادعإليدعتبمق
حيحصتمالتساىلعةعباطلانييعتب)فاقيإ(Offدادعإلاموقي•

.جماربلانمناولألا
تافلمقيبطتىلعةعباطلانييعتب)يئاقلت(Autoدادعإلاموقي•

.ةعوبطملاةحفصلاىلعرصنعلكىلعةفلتخملاناولألافيرعت
ناولأتاليوحتصيصختب)يودي(Manualدادعإلاحمسي•

RGBوأCMYKةحفصلايفرصنعلكىلعاهقيبطتمتييتلا
.ةعوبطملا

حيحصت"نييعتدنعالإ"ناولألاحيحصتىوتحم"رفوتيال•
."يودي"ىلإ"ناولألا

®Xeroxناولأةعباط C23082مدختسملاليلد
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فصولاةمئاقلارصنع

.ةعوبطملاتاجرخملايفناولألاتارييغتطبضلةعباطلاةرياعمبمقناولألاطبض

.عنصملليضارتفالادادعإلاىلإةميقلاراوجبةدوجوملا)*(ةمجنلاةمالعريشت:ةظحالم

POSTSCRIPT

فصولاةمئاقلارصنع

PSةعابطيفأطخ
ليغشت•
*فاقيإ•

.PostScriptأطخفصتةحفصةعابطبمق

عبطتوةمهملاةجلاعمفقوتت،أطخثدحيامدنع:ةظحالم
.ةعابطلاةمهميقابنمصلختلامتيو،أطخةلاسرةعباطلا

رطسلاضرعلىندألادحلا

)*2(30ىلإ1نم

.ىندألاةباتكلاضرعنييعتبمق

4800ناولأةدوجبةعوبطملاماهملامدختست:ةظحالم
.ةميقلافصن

PSلفقءدبعضو
*ليغشت•
فاقيإ•

.SysStartفلمليطعتبمق

.ةعباطلازارطبسحبيضارتفالادادعإلافلتخي:ةظحالم

ةروصلاسناجت
ليغشت•
*فاقيإ•

.ةقدلاةضفخنمروصلايفحوضولاونيابتلانيسحتبمق

اهتقدلصتيتلاروصلايفدادعإلااذهرثؤيال:ةظحالم
.ىلعأوأةصوبلكلةطقن300ىلإ

راظتنالاةلهم
لّطعم•
*نّكمم•

لبقتانايبلانمديزملاىلعلوصحللراظتنالانمةعباطلانيكمتبمق
.ةعابطةمهمءاغلإ

راظتنالاةلهمتقو

)*40(65535ىلإ15

ديزملاىلعلوصحلليناوثلابةعباطلاهرظتنتيذلاتقولانييعتبمق
.ةعابطةمهمءاغلإلبقتانايبلانم

ةلهمنيكمتمتيامدنعطقفاذهةمئاقلارصنعرهظي:ةظحالم
.راظتنالا

.عنصملليضارتفالادادعإلاىلإةميقلاراوجبةدوجوملا)*(ةمجنلاةمالعريشت:ةظحالم
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PCL

فصولاةمئاقلارصنع

طخلامسا

)*Courier(]ةحاتملاطوطخلاةمئاق[

.ددحملاطوطخلاردصمنمطخديدحتبمق

زومرلاةعومجم

10U(]ةحاتملازومرلاةعومجمةمئاق[ PC-8*(

.طخلكمسالزومرلاةعومجمديدحتبمق

نمةعومجمنعةرابعيهزومرلاةعومجم:ةظحالم
زومرلاوميقرتلاتامالعوةيمقرلاوةيدجبألافورحلا
جماربوأةفلتخملاتاغللازومرلاتاعومجممعدت.ةصاخلا
.يملعلاصنلابةصاخلاتايضايرلازومرلثمةددحم

ليملاةجرد

0.08–100)10*(

.ةفاسملاةيداحأوأةتباثلاطوطخللليملاةجردديدحتبمق

تاذفرحألاددعىلإطوطخلاسايقمريشي:ةظحالم
.ةيقفأةصوبلكلةتباثلاتافاسملا

هاجتالا
*يسأرلاعضولا•
يقفألاعضولا•
يسأرلاعضولاسكع•
يقفألاعضولاسكع•

.ةحفصلاىلعتاموسرلاوصنلاهاجتاديدحتبمق

ةحفصلكبرطسألا

255ىلإ1

قفدربعاهتعابطتمتةحفصلكلصنلايفرطسألاددعديدحتل
.PCLتانايب
ىلإيدؤييذلايسأرلادعابتلاةيلآطيشنتباذهةمئاقلارصنعموقي•

ةحفصلاشماوهنيبددحملاةبولطملارطسألاددعةعابط
.ةيضارتفالا

وه64.ةدحتملاتايالولايفيضارتفالاعنصملادادعإوه60•
.يلودلايضارتفالاعنصملادادعإ

PCL5يفرطسلاضرعلىندألادحلا

)*2(30ىلإ1نم

.يلوألاىندألاةباتكلاضرعنييعتبمق

4800ناولأةدوجبةعوبطملاماهملامدختست:ةظحالم
.ةميقلافصن PCLXLيفرطسلاضرعلىندألادحلا

)*2(30ىلإ1نم

A4ضرع
*مم198•
مم203•

.A4مجحبقروىلعةيقطنملاةحفصلاضرعنييعتبمق

ةيلعفلاةحفصلاىلعغارفلايهةيقطنملاةحفصلا:ةظحالم
.تانايبلاةعابطمتتثيح

رطسلاةيذغتدعبيئاقلتفرحعاجرإ
*فاقيإ•
ليغشت•

يفمكحتلارمأدعبرطسلالوأىلإعوجرذيفنتىلعةعباطلانييعتبمق
.رطسلاةيذغت

رماوأيطعتةيلآوهرطسلالوأىلإعوجرلا:ةظحالم
ىلعلوألاعضوملاىلإرشؤملاعضومكرحتبةعباطلل
.هسفنرطسلا
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فصولاةمئاقلارصنع

فرحلاعاجرإدعبةيئاقلترطسةيذغت
*فاقيإ•
ليغشت•

عوجرلايفمكحتلارمأدعبرطسةفاضإذيفنتىلعةعباطلانييعتبمق
.رطسلالوأىلإ

ةعابطلافقوتنمز
لّطعم•
]90[*نّكمم•

لومخلاعضويفءاقبلادعبةعابطةمهمءاهنإلةعباطلانييعتبمق
.يناوثلابتقولانمةددحملاةرتفلل

تازارطضعبيف"ةعابطلاةلهمتقو"رهظي:ةظحالم
.طقفتاعباطلا ةعابطلاةلهمتقو

1–255)90*(

.عنصملليضارتفالادادعإلاىلإةميقلاراوجبةدوجوملا)*(ةمجنلاةمالعريشت:ةظحالم

ةروص

فصولاةمئاقلارصنع

ةيئاقلتةمءالم
ليغشت•
*فاقيإ•

.ةروصهاجتاوقرولامجحلحاتمدادعإلضفأديدحتبمق

اذهةمئاقلارصنعزواجتي،ليغشتىلعنييعتلادنع:ةظحالم
.ةروصللهاجتالاومجحلاطبضتادادعإ

سكع
*فاقيإ•
ليغشت•

.ةجردلاةيئانثنوللاةيداحأروصلاسكعبمق

روصتاقيسنتىلعاذهةمئاقلارصنعقبطنيال:ةظحالم
GIFوأJPEG.

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

.اهتعابطنكمييتلاةحاسملاةمءالملةروصلاطبضبمق

نييعتمتي،ليغشتىلإةيئاقلتلاةمءالملانييعتدنع:ةظحالم
.ىلثملاةمءالملاىلإاًيئاقلتميجحتلا

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•

ردصملكيفهليمحتمتييذلاقرولاعونوأقرولامجحديدحتبمق
.قرو

مجحلالادبتسا
فاقيإ•
•Letter/A4
*ةجردملاتارايخلالك•

مجحلاليمحتمتيملاذإددحمقرومجحلادبتساىلعةعباطلانييعت
.قروردصميأيفبولطملا
.بولطملاقرولامجحليمحتبمدختسملافاقيإدادعإلابلاطي•
قروىلعA4مجحبدنتسمةعابطبLetter/A4دادعإلاموقي•

letterمجحبماهموletterمجحبقروليمحتدنعletterمجحب
.A4مجحبقروليمحتدنعA4مجحبقروىلع

.Letter/A4لحمةجردملاتارايخلالكدادعإلالحي•

.عنصملليضارتفالادادعإلاىلإةميقلاراوجبةدوجوملا)*(ةمجنلاةمالعريشت:ةظحالم

طئاسولاةئيهت

يملاعلادادعإلا

فصولاةمئاقلارصنع

سايقلاتادحو
تاصوب•
تارتميلم•

.يملاعلاقرولاسايقةدحوديدحتبمق

تايالولايفيضارتفالاعنصملادادعإيهةصوبلا:ةظحالم
.يلودلايضارتفالاعنصملادادعإوهرتميليملا.ةدحتملا

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

.يملاعلاقرولليسأرلاضرعلانييعتبمق

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

.يملاعلاقرولليسأرلاعافترالانييعتبمق
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فصولاةمئاقلارصنع

ةيذغتلاهاجتا
*ةريصقةفاح•
ةليوطةفاح•

ةفاحلاىلإةريصقلاةفاحلاهاجتانمقرولارايتخالةعباطلانييعتبمق
.ةليوطلا

لوطألاةفاحلاتناكاذإطقفةليوطلاةفاحلارهظت:ةظحالم
.موعدملاضرعللىصقألادحلانمرصقأ

.عنصملليضارتفالادادعإلاىلإةميقلاراوجبةدوجوملا)*(ةمجنلاةمالعريشت:ةظحالم

طئاسولاعاونأ

فصولاةمئاقلارصنع

يداعلاقرولا•
تاقاطبلا•
هريودتداعم•
لوقصمقرو•
تاقصلملا•
رخافقرو•
فرظ•
ةيسأروذقرو•
اًقبسمعوبطم•
نولمقرو•
فيفخ•
ليقث•
نطق/نشخ•
]x[صصخملاقرولاعون•

.ههاجتاوهنزووهليمحتمتيذلاقرولاةدامديدحت

ضعبيفطقفموعدمصصخملاعونلااذه:ةظحالم
.تاعباطلاتازارط
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ذفانملا/ةكبشلا

ةكبشلاىلعةماعةرظن

فصولاةمئاقلارصنع

طشنئياهم
*يئاقلت•
ةيسايقةكبش•
يكلسال•

.ةكبشلاصتاةيفيكديدحتبمق

.لاصتالاتادادعإوةعباطلاةكبشةلاحضرعبمقةكبشلاةلاح

ةعباطلاىلعةكبشلاةلاحضرع
فاقيإ•
*ليغشت•

.ضرعلاةشاشىلعةكبشلاةلاحضرعبمق

.اًيلاحةطشنلاةكبشلاةقاطبةعرسضرعبمقنيهجولاىلع،ةعرسلا

IPv4ناونعضرعبمقIPv4.

.IPv6نيوانعلكضرعبمقIPv6نيوانعلك

ةعابطلامداخنييعتةداعإ

ءدب

.ةعباطلاىلعةطشنلاةكبشلاتالاصتاعيمجنييعتةداعإبمق

.ةكبشلاةئيهتتادادعإعيمجدادعإلااذهليزي:ةظحالم

ةكبشلاةمهمةلهم
لّطعم•
*نّكمم•

.ةكبشىلعةعابطةمهمةعباطلايغلتنألبقتقولانييعتبمق

ضعبيف"ةكبشلاةمهمفقوتنمز"رهظي:ةظحالم
.طقفةعباطلاتازارط

ةكبشلاةمهمةلهمتقو

)*90(ةيناث255ىلإ10

راعشلاةحفص
*فاقيإ•
ليغشت•

.راعشةحفصةعابطبمق

تاكبشلاتالاصتانيكمت
*نّكمم•
لّطعم•

.اهليطعتبوأتاكبشلاتالاصتالكنيكمتبمق

)LLDP(طابترالاةقبطفاشتكالوكوتوربنيكمت
ليغشت•
*فاقيإ•

.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•

.AirprintىلعةعباطلافيرعتلهمدختستسيذلامسالاBonjourمسا

ةسسؤملامسا

ةسسؤملاةدحو

ةعباطلاعقوم

ىلإ90–نمقاطنلا.ةعباطلابصاخلاGPSماظنلضرعلاطخةعباطللضرعلاطخ
90.

ىلإ180–نمقاطنلا.ةعباطلابصاخلاGPSماظنللوطلاطخةعباطلللوطلاطخ
180.

ىلإ100000–نمقاطنلا.ةعباطلابصاخلاGPSماظنعافتراةعباطلاعافترا
100000.

Embeddedنمتارايخلانمديزملا Web Server،ةكبش>تادادعإلاىلإلقتنا
ىلعلوصحللتارايخلانمديزملا>AirPrint>ذفانملا/لاصتالا
.ةيلاتلاتارايخلا

.تامزلتسملاةلاح/تاراعشإةمئاقلاهذهدرستتامزلتسملا

®Xeroxناولأةعباط C23092مدختسملاليلد

ةعباطلامئاوقمادختسا



فصولاةمئاقلارصنع

دوسألاربحلابةشوطرخ

يوامسلاربحلابةشوطرخ

يناوجرألاربحلابةشوطرخ

رفصألاربحلابةشوطرخ

ربحلاقوحسمتايافنةجاجز

ربحلاقوحسمتايافنةجاجز

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
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ETHERNET

فصولاةمئاقلارصنع

.طشنةكبشئياهمةعرسضرعبمقةكبشلاةعرس

IPv4
)DHCP(فيضمللةيكيمانيدلاةئيهتلالوكوتوربنيكمت•

*ليغشت–

فاقيإ–

.)DHCP(فيضمللةيكيمانيدلاةئيهتلالوكوتوربنيكمتبمق

حيتياًيسايقًالوكوتوربDHCPلوكوتوربّدُعي:ةظحالم
هتئيهتوIPناونعبةقلعتملاتامولعملاعيزوتاممقلمل
.يكيمانيدلكشبءالمعلل

IPv4
تباثIPناونعنييعت•

IPناونع–

ةكبشلاعانق–

لخدملا–

.كبةصاخلاةعباطلابصاخلاتباثلاIPناونعنييعتبمق

IPv6
IPv6نيكمت•

فاقيإ–

*ليغشت–

.ةعباطلايفIPv6نييعتبمق

IPv6
DHCPv6نيكمت•

*فاقيإ–

ليغشت–

.ةعباطلايفDHCPv6نييعتبمق

IPv6
ناونعللةلاحلاددحمريغيئاقلتنيوكت•

فاقيإ–

*ليغشت–

ةيئاقلتلاIPv6ناونعنيوكتتالاخدإلوبقلةكبشلائياهمنييعتبمق
.هّجوماهرفوييتلا

IPv6

DNSناونع

.DNSمقلمناونعديدحتبمق

IPv6

اًيوديّنيعملاIPV6ناونع

.IPv6ناونعنييعتبمق

تازارطضعبيفطقفاذهةمئاقلارصنعرهظي:ةظحالم
.تاعباطلا

IPv6

اًيوديّنيعملاIPV6هّجوم

.IPv6هّجومناونعنييعتبمق

تازارطضعبيفطقفاذهةمئاقلارصنعرهظي:ةظحالم
.تاعباطلا

IPv6ناونعلاةئدابديدحتبمق.

®Xeroxناولأةعباط C23094مدختسملاليلد

ةعباطلامئاوقمادختسا



فصولاةمئاقلارصنع

ناونعلاةئداب

)*64(128ىلإ0

IPv6

IPv6نيوانعلك

.IPv6نيوانعلكضرعبمق

IPv6

IPv6نيوانعلك

.IPv6هّجومنيوانعلكضرعبمق

ةكبشلاناونع
•UAA
•LAA

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

.اًيوديةعباطلابصاخلاLAAرييغتكنكمي:ةظحالم

PCL SmartSwitch
فاقيإ•
*ليغشت•

ةمهمبلطتتامدنعاًيئاقلتPCLةاكاحمىلإلقتنتلةعباطلانييعتبمق
.ةيضارتفالاةعباطلاةغلنعرظنلاضغب،كلذةعابط

PCLليغشتفاقيإلاحيف:ةظحالم SmartSwitch،
ةغلمدختستسوةدراولاتانايبلاصحفبةعباطلاموقتنل
."دادعإ"ةمئاقيفةددحملاةيضارتفالاةعباطلا

PS SmartSwitch
*ليغشت•
فاقيإ•

ةمهمبلطتتامدنعاًيئاقلتPSةاكاحمىلإلقتنتلةعباطلانييعتبمق
.ةيضارتفالاةعباطلاةغلنعرظنلاضغب،كلذةعابط

PSليغشتفاقيإلاحيف:ةظحالم SmartSwitch،نل
ةعباطلاةغلمدختستسوةدراولاتانايبلاصحفبةعباطلاموقت
.)دادعإ(Setupةمئاقيفةددحملاةيضارتفالا

MAC PSيئانثلا
*يئاقلت•
ليغشت•
فاقيإ•

Macintoshةعابطماهمةجلاعملةعباطلانييعتبمق PostScript
.ةيئانثلا
PostScriptةعابطماهمةجلاعمىلع"ليغشت"دادعإلالمعي•

.ةطيسبلاةيئانثلا
مادختسابةعابطلاماهمةيفصتىلع"فاقيإ"دادعإلالمعي•

.يسايقلالوكوتوربلا

Ethernetةقاطلاريفوتيفةءافكب
فاقيإ•
ليغشت•
*يئاقلت•

نمتانايبيأةعباطلاىقلتتالامدنعةقاطلاكالهتساضيفختبمق
.Ethernetلاصتاةكبش

.عنصملليضارتفالادادعإلاىلإةميقلاراوجبةدوجوملا)*(ةمجنلاةمالعريشت:ةظحالم
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TCP/ IP

.ةعابطلاتامقلمبةلصتملاتاعباطلاوألاصتالاتاكبشتاعباطيفطقفةمئاقلاهذهرهظت:ةظحالم

فصولاةمئاقلارصنع

.TCP/IPناونعليلاحلافيضملامسانييعتبمقفيضملامسانييعت

.لاجملامسانييعتبمقلاجملامسا

تازارطضعبيفطقفاذهةمئاقلارصنعرهظي:ةظحالم
.تاعباطلا

NTPمداخثيدحتبDHCP/BOOTPـلحامسلا
*ليغشت•
فاقيإ•

NTPتادادعإثيدحتبBOOTPوDHCPءالمعلحامسلابمق
.ةعباطلل

Zeroمسا Configurationةكبشلةمدخمساديدحتبمقzero configuration.

تازارطضعبيفطقفاذهةمئاقلارصنعرهظي:ةظحالم
.تاعباطلا

يئاقلتلاIPنيكمت
*ليغشت•
فاقيإ•

.اًيئاقلتIPناونعنييعتبمق

.)DNS(يلاحلالاجملامساماظنمداخناونعديدحتبمقDNSناونع

.ةيطايتحالاDNSمداوخنيوانعديدحتبمقيطايتحالاDNSناونع

2يطايتحالاDNSناونع

3يطايتحالاDNSناونع

اهرداصموةعباطلاعقومديدحتلتالاجملاءامسأبةمئاقديدحتبمقلاجملاثحببلط
.ةكبشلاىلعةفلتخمتالاجميفةدوجوملا

تازارطضعبيفطقفاذهةمئاقلارصنعرهظي:ةظحالم
.تاعباطلا

DDNSنيكمت
ليغشت•
*فاقيإ•

.ةيكيمانيدلاDNSتادادعإثيدحتبمق

DDNS TTLتادادعإديدحتبمقDDNSةيلاحلا.

TTLيضارتفالا

DDNSثيدحتتقو

mDNSنيكمت
فاقيإ•
*ليغشت•

.ددعتملاثبللDNSتادادعإثيدحتبمق
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فصولاةمئاقلارصنع

WindowsةمدخلمداخناونعديدحتبمقWINSناونع Internet Name
Service (WINS(.

BOOTPنيكمت
*فاقيإ•
ليغشت•

.ةعباطلIPناونعنييعتبBOOTPـلحامسلا

.TCPتالاصتالIPناونعديدحتبمقةديقملامقلملاةمئاق
.تاعباطلاتازارطضعبيفطقفاذهةمئاقلارصنعرهظي•
.IPناونعلكنيبلصفللةلصافمادختسا•
.IPناونع50ىتحةفاضإكنكمي•

ةديقملامداخلاةمئاقتارايخ
*ذفانملالكرظح•
طقفةعابطلارظح•
طقفHTTPوةعابطلارظح•

فئاظوىلإلوصولاةمئاقلايفIPنيوانعلنكميفيكديدحتبمق
.ةعباطلا

تازارطضعبيفطقفاذهةمئاقلارصنعرهظي:ةظحالم
.تاعباطلا

MTUلاسرإللدحىصقأةدحوةّملعمديدحتبمق)MTU(تالاصتالTCP.

ةطيسبلاةعابطلاذفنم

1-65535)9100*(

.ةكبشىلعةلصتملاتاعباطللطيسبذفنممقرديدحتبمق

ةرداصلاتانايبلالقنلةعرسىصقأ
*لّطعم•
نّكمم•

.ةعباطلللقنلدعمىصقأنيكمتبمق

EmbeddedنمTLSمعد Web Server،ةكبش>تادادعإلاىلإلقتنا
.TCP/IP>ذفانملا/لاصتالا

.تانايبلالماكتوةعباطلاةيصوصخنيسحتبمق

EmbeddedـبTLSتادادعإلصتت:ةظحالم Web
Serverمادختسابةليمعلاةزهجألابلصتتالو.طقفTLS.

لوؤسمليلدعجار،تامولعملانمديزمىلعلوصحلل
Embedded Web Server.

نكميالو،يضارتفالكشبTLSv1.3معدمتي:ةظحالم
EWSىرخألاTLSتادادعإديدحتءاغلإربجيس.هليطعت
.طقفTLSv1.3مادختساىلع

TLSv1.0نيكمت
*فاقيإ•
ليغشت•

.TLSv1.0لوكوتوربتادادعإنيكمتبمق

TLSv1.1نيكمت
*فاقيإ•
ليغشت•

.TLSv1.1لوكوتوربتادادعإنيكمتبمق
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فصولاةمئاقلارصنع

TLSv1.2نيكمت
*ليغشت•
فاقيإ•

.TLSv1.2لوكوتوربتادادعإنيكمتبمق

SSLتالاصتالاهمادختسابجييتلاريفشتلاتايمزراوخديدحتبمقSSLريفشتةمئاق
.TLSوأ

TLSv1.3ريفشتةمئاق SSLTLS_AES_256_GCM_SHA384:TLS_AES_128_
GCM_SHA256

TCPذفنملوصو /IP

]xذفنملاءامسأ[
ليغشت•
فاقيإ•

.اهتالاحوةرفوتملاذفانملالكجردأ

.عنصملليضارتفالادادعإلاىلإةميقلاراوجبةدوجوملا)*(ةمجنلاةمالعريشت:ةظحالم

SNMP

.ةعابطلاتامقلمبةلصتملاتاعباطلاوألاصتالاتاكبشتاعباطيفطقفةمئاقلاهذهرهظت:ةظحالم

®Xeroxناولأةعباط C23098مدختسملاليلد

ةعباطلامئاوقمادختسا



فصولاةمئاقلارصنع

SNMP2و1نارادصإلاc
نّكمم•

فاقيإ–

*ليغشت–

SNMPةعومجمبحامسلا•

فاقيإ–

*ليغشت–

PPMنيكمت• MIB

فاقيإ–

*ليغشت–

SNMPعمتجم•

1نيرادصإلا،)SNMP(طيسبلاةكبشلاةرادإلوكوتوربنيوكتبمق
.اهتاقيبطتوةعباطلاليغشتجماربتيبثتل2cو

SNMP،3رادصإلا
نّكمم•

فاقيإ–

*ليغشت–

ةباتكلا/ةءارقلادامتعاتانايبنييعت•

مدختسملامسا–

ةيصوصخلارورمةملك–

ةقداصملارورمةملك–

طقفةءارقلادامتعاتانايبنييعت•

مدختسملامسا–

ةيصوصخلارورمةملك–

ةقداصملارورمةملك–

ةقداصملاةئزجت•

–MD5

–SHA1*

ةقداصمللىوتسمىندأ•

ةيصوصخدجوتال،ةقداصمدجوتال–

ةيصوصخدجوتال،ةقداصمدجوت–

*ةيصوصخدجوت،ةقداصمدجوت–

ةيصوصخلاةيمزراوخ•

–DES

.هثيدحتوةعباطلانامأتيبثتل3رادصإلا،SNMPنيوكتبمق
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فصولاةمئاقلارصنع

–AES-128*

.عنصملليضارتفالادادعإلاىلإةميقلاراوجبةدوجوملا)*(ةمجنلاةمالعريشت:ةظحالم

IPSEC

.ةعابطلاتامقلمبةلصتملاتاعباطلاوألاصتالاتاكبشتاعباطيفطقفةمئاقلاهذهرهظت:ةظحالم

فصولاةمئاقلارصنع

IPSecنيكمت
*فاقيإ•
ليغشت•

.)IPSec(تنرتنإلالوكوتوربنامأنيكمت

يساسألانيوكتلا
*يضارتفالادادعإلا•
قفاوتلا•
نيمأت•

.يساسألاIPSecنيوكتنييعتبمق

نيكمتنييعتدنعالإاذهةمئاقلارصنعرهظيال:ةظحالم
IPSecليغشتىلع.

)DH)Diffie-Hellmanةعومجمحارتقا
•modp2048)14(*
•modp3072)15(
•modp4069 (16(
•modp6144)17(

.IPSecريفشتنييعتبمق
دنعطقف)DH)Diffie-Hellmanةعومجمحارتقارهظي•

.قفاوتلاىلإةيساسألاةئيهتلانييعت
IKEرمعرهظي• SA)رمعو)تاعاسلابIPSec SA

.نمآىلإةيساسألاةئيهتلانييعتدنعطقف)تاعاسلاب(

IKEرمع SA)تاعاسلاب(
•1
•2
•4
•8
•24*

IPSecرمع SA)تاعاسلاب(
•1
•2
•4
•8
•24*

ةحرتقملاريفشتلاةقيرط
•3DES
•AES*

.نامأبةكبشبلاصتاللةقداصملاوريفشتلاقرطديدحتبمق

نيوكتلانييعتدنعطقفهذهةمئاقلارصانعرهظت:ةظحالم
.قفاوتلاىلعيساسألا

ةحرتقملاةقداصملاةقيرط
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فصولاةمئاقلارصنع

•SHA1
•SHA256*
•SHA512

.IPSecةداهشديدحتبمقIPSecزاهجةداهش

نيكمتنييعتدنعالإاذهةمئاقلارصنعرهظيال:ةظحالم
IPSecليغشتىلع.

اًقبسُمكَراشُملاحاتفملامادختسابةقداصملاتالاصتالا
]x[فيضملا•
ناونعلا•
حاتفملا•

.ةعباطللةقداصملاتالاصتالانيوكتبمق

نيكمتنييعتدنعالإاذهةمئاقلارصنعرهظيال:ةظحالم
IPSecليغشتىلع.

ةداهشللةقداصملاتالاصتالا
]ةيعرفلاةكبشلا/[ناونعلا]x[فيضملا•
]ةيعرفلاةكبشلا/[ناونعلا•

.عنصملليضارتفالادادعإلاىلإةميقلاراوجبةدوجوملا)*(ةمجنلاةمالعريشت:ةظحالم

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•

.LPDةعابطماهمعيمجلراعشةحفصةعابطبمق
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فصولاةمئاقلارصنع

ليغشت•
ةمهمنمىلوألاةحفصلايهراعشلاةحفص:ةظحالم
فيرعتلوةعابطلاماهمنيبلصافكةمدختسملاةعابطلا
.ةعابطلاةمهمبلطئشنُم

ةقحلملاLPDةحفص
*فاقيإ•
ليغشت•

.LPDةعابطماهمعيمجلةقحلمةحفصةعابطبمق

ةمهميفةريخألاةحفصلايهةقحلملاةحفصلا:ةظحالم
.ةعابطلا

LPDرطسلوأىلإعوجرلاليوحت
*فاقيإ•
ليغشت•

.رطسلالوأىلإعوجرلاليوحتنيكمتبمق

رماوأيطعتةيلآوهرطسلالوأىلإعوجرلا:ةظحالم
ىلعلوألاعضوملاىلإرشؤملاعضومكرحتبةعباطلل
.هسفنرطسلا

.عنصملليضارتفالادادعإلاىلإةميقلاراوجبةدوجوملا)*(ةمجنلاةمالعريشت:ةظحالم

HTTP/FTPتادادعإ

فصولاةمئاقلارصنع

HTTPمقلمنيكمت
فاقيإ•
*ليغشت•

.اهترادإوةعباطلاةبقارملنّمضملابيولامداخىلإلوصولابمق

HTTPSنيكمت
فاقيإ•
*ليغشت•

ةيبعشتلاصوصنللنمآلالقنلالوكوتوربتادادعإنيوكتبمق
)HTTPS(.

HTTPSتالاصتاضرف
ليغشت•
*فاقيإ•

.HTTPSتالاصتامادختساىلعةعباطلارابجإبمق

FTP/TFTPنيكمت
فاقيإ•
*ليغشت•

.FTPمادختسابتافلملاسرإبمق

.FTPوHTTPمداخلتالاجمءامسأديدحتبمقةيلحمتالاجم

بيولامداخيفطقفاذهةمئاقلارصنعرهظي:ةظحالم
.نّمضملا

.FTPوHTTPمداختادادعإنيوكتبمقHTTPليكوبصاخلاIPناونع

IPناونعوHTTPـلليكولاIPناونعرهظي:ةظحالم
.نمضملابيولامداخيفطقفFTPـلليكولا

FTPليكوبصاخلاIPناونع

HTTPـليضارتفالاIPذفنم

®Xeroxناولأةعباط C230102مدختسملاليلد
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فصولاةمئاقلارصنع

)*80(65535ىلإ1

HTTPSزاهجةداهش

FTPـليضارتفالاIPذفنم

1–65535)21*(

HTTP/FTPتابلطتقوءاهتنا

)*30(299ىلإ1نم

.مداخلالاصتافقوتلبقةينمزلاةرتفلاديدحتبمق

HTTP/FTPتابلطتالواحمةداعإ

)*3(299ىلإ1نم

.HTTP/FTPمداخبلاصتالاةداعإتالواحمددعنييعتبمق

.عنصملليضارتفالادادعإلاىلإةميقلاراوجبةدوجوملا)*(ةمجنلاةمالعريشت:ةظحالم

USB

فصولاةمئاقلارصنع

PCL SmartSwitch
فاقيإ•
*ليغشت•

بلطتيامدنعPCLةاكاحمىلإليوحتلامتييكلةعباطلانييعتبمق
ةغللانعرظنلاضغب،USBذفنمربعاهمالتسامتيةعابطةمهمكلذ
.ةعباطللةيضارتفالا

PSليغشتفاقيإلاحيف:ةظحالم SmartSwitch،نل
ةعباطلاةغلمدختستسوةدراولاتانايبلاصحفبةعباطلاموقت
.)دادعإ(Setupةمئاقيفةددحملاةيضارتفالا

PS SmartSwitch
فاقيإ•
*ليغشت•

كلذبلطتيامدنعPSةاكاحمىلإليوحتلامتييكلةعباطلانييعتبمق
ةغللانعرظنلاضغب،USBذفنمربعاهمالتسامتيةعابطةمهم
.ةعباطللةيضارتفالا

PCLليغشتفاقيإلاحيف:ةظحالم SmartSwitch،
ةغلمدختستسوةدراولاتانايبلاصحفبةعباطلاموقتنل
."دادعإ"ةمئاقيفةددحملاةيضارتفالاةعباطلا

MAC PSيئانثلا
ليغشت•
*يئاقلت•
فاقيإ•

Macintoshةعابطماهمةجلاعملةعباطلانييعتبمق PostScript
.ةيئانثلا
ةعابطماهمذيفنتبةعباطلاموقت،ليغشتلاعضوىلإهنييعتدنع•

PostScriptماظنمادختسابرتويبمكلاةزهجأنمةطيسبةيئانث
.Macintoshليغشتلا

ماهمةجلاعمبةعباطلاموقت،يئاقلتلاعضولاىلإهنييعتدنع•
ليغشتلاةمظنأمادختسابرتويبمكلاةزهجأنمةعابطلا

WindowsوأMacintosh.
ةعابطماهمةيفصتبةعباطلاموقت،فاقيإلاعضوىلإهنييعتدنع•

PostScriptيسايقلالوكوتوربلامادختساب.

®Xeroxناولأةعباط103 C230مدختسملاليلد
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فصولاةمئاقلارصنع

USBذفنمنيكمت
ليطعت•
*نيكمت•

.يسايقلاUSBذفنمنيكمتبمق

.عنصملليضارتفالادادعإلاىلإةميقلاراوجبةدوجوملا)*(ةمجنلاةمالعريشت:ةظحالم

ةيجراخلاةكبشلاىلإلوصولادييقت

فصولاةمئاقلارصنع

ةيجراخلاةكبشلاىلإلوصولادييقت
*فاقيإ•
ليغشت•

.ةكبشلاعقاومىلإلوصولادييقتبمق

.ّديقملالوصولاتاذةكبشلانيوانعديدحتبمقةيجراخلاةكبشلاناونع

ثادحألابراعشإلاسرإلتاراعشإللينورتكلإديربناونعديدحتبمقتاراعشإللينورتكلإلاديربلاناونع
.ةلّجسملا

Pingددرت

)*10(300ىلإ1نم

.يناوثلابةكبشلامالعتسالةلصافلاةدملاديدحتبمق

.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

®Xeroxناولأةعباط C230104مدختسملاليلد
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فصولاةمئاقلارصنع

Universal Print.

.®Xeroxةعباطمساثيدحتنيمدختسمللنكميامك.يضارتفالاةعباطلامسارهظيةعباطلامسا

: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.

®Xeroxناولأةعباط105 C230مدختسملاليلد

ةعباطلامئاوقمادختسا

https://microsoft.com/devicelogin
https://microsoft.com/devicelogin


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

®Xeroxناولأةعباط C230106مدختسملاليلد
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نامألا

لوخدلاليجستقرط

ماع

فصولاةمئاقلارصنع

تانوذألاةرادإ
ةفيظولاىلإلوصولا•

ةيعجرملاتاراشإلاةرادإ–

ةفوقوملاماهملاىلإلوصولا–

زاهجلايفماهمءاغلإ–

ةغللارييغت–

)IPP(تنرتنإلانمةعابطلالوكوتورب–

دوسألاوضيبألابةعابطلا–

ناولألابةعابط–

.ةعباطلافئاظوىلإلوصولايفمكحتلابمق

تانوذألاةرادإ
ةيرادإلامئاوقلا•

نامألاةمئاق–

ذفانملا/ةكبشلاةمئاق–

قرولاةمئاق–

ريراقتلاةمئاق–

فئاظولانيوكتمئاوق–

ةعابطلاتامزلتسمةمئاق–

SEةمئاق–

زاهجلاةمئاق–

.ةعباطلامئاوقىلإلوصولايفمكحتلابمق

تانوذألاةرادإ
زاهجلاةرادإ•

دُعبنعةرادإلا–

ةتباثلاجماربلاتاثيدحت–

نّمضملابيولامداخىلإلوصولا–

تادادعإلالكريدصت/داريتسا–

ةمدخلاقاطنجراخحسملا–

.ةعباطلاةرادإتارايخىلإلوصولايفمكحتلابمق

®Xeroxناولأةعباط107 C230مدختسملاليلد
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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

®Xeroxناولأةعباط C230108مدختسملاليلد
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تاداهشلاةرادإ

فصولاةمئاقلارصنع

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

®Xeroxناولأةعباط109 C230مدختسملاليلد
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يرسلاةعابطلادادعإ

فصولاةمئاقلارصنع

حلاصلاريغPINمقرلىصقألادحلا

2–10

.حلاصريغPINمقرلاخدإاهيفمتييتلاتارملاددعنييعتبمق
.دادعإلااذهفاقيإىلإرفصةميقيدؤت•
زمرلواذهمدختسملامسالةعابطلاماهمفذحمتي،دحلاغولبدنع•

PIN.
.بلصصرقبيكرتمتيامدنعطقفاذهةمئاقلارصنعرهظي•

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

®Xeroxناولأةعباط C230110مدختسملاليلد
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فصولاةمئاقلارصنع

ماهملالكقيلعتبلطتي

*فاقيإ

ليغشت

.ةعابطلاماهملكقيلعتلةعباطلانييعتبمق

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

®Xeroxناولأةعباط111 C230مدختسملاليلد
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عونتم

فصولاةمئاقلارصنع

ةعابطلانذإ
*فاقيإ•
ليغشت•

.ةعابطلابمدختسمللحامسلابمق

.ةعابطللمدختسملايضارتفالانذإلاضرعييضارتفالاةعابطلانذإىلإلوخدلاليجست

وأةدحاوةقيرطءاشنإدنعطقفدادعإلااذهضرعي:ةظحالم
.لوخدلاليجستلرثكأ

نامألانييعتةداعإطبار
*"فيضلا"لوصونيكمت•
ريثأتالب•

.ةعباطلاىلإمدختسملالوصوةيناكمإديدحتبمق
.مكحتلاةحولىلعلفقزمرراوجبطبارلادجوي•
صخشيألوصوةيناكمإ"فيضلا"لوصونيكمترايخلايطعي•

.ةعباطلابناوجلكىلإ
ًاليحتسمةعباطلاىلإلوصولاةيناكمإ"ريثأتالب"رايخلالعجيدق•

.ةبولطملانامألاتامولعمرفوتتالامدنع

رورملاةملكلوطلىندألادحلا

32ىلإ0

.رورملاةملكلوطديدحتبمق

يصخشلافيرعتلامقروأرورملاةملكضرعبمقPINمقر/رورملاةملكفشكنيكمت

تازارطضعبيفاذهةمئاقلارصنعرفوتي:ةظحالم
.طقفتاعباطلا

.عنصملليضارتفالادادعإلاىلإةميقلاراوجبةدوجوملا)*(ةمجنلاةمالعريشت:ةظحالم

®Xeroxناولأةعباط C230112مدختسملاليلد
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ريراقتلا

ةمئاقلاتادادعإةحفص

فصولاةمئاقلارصنع

.ةعباطلامئاوقىلعيوتحيريرقتةعابطةمئاقلاتادادعإةحفص

زاهجلا

فصولاةمئاقلارصنع

.ةعباطلاصوصخبتامولعمىلعيوتحيريرقتةعابطزاهجلاتامولعم

.تامزلتسملاةلاحوةعباطلامادختساصوصخبريرقتةعابطزاهجلاتايئاصحإ

.ةعباطلايفةنزخملافيرعتلاتافلمبةمئاقةعابطفيرعتلاتافلمةمئاق

زارطلامساوةعباطلليلسلستلامقرلاىلعيوتحيريرقتةعابطلوصألاريرقت
.اهبصاخلا

ةعابط

فصولاةمئاقلارصنع

ةعابطلاطوطخ
PCLطوطخ•
PostScriptطوطخ•

تاغلنملكيفةرفوتملاطوطخلالوحتامولعموجذامنةعابطل
.ةعباطلا

لاصتالاةكبش

فصولاةمئاقلارصنع

Network Setup Page)ةنّوكُملاةيكلساللاتادادعإلاوةكبشلاتادادعإضرعتةحفصةعابط)ةكبشلادادعإةحفص
.ةعباطلاىلع

تاكبشتاعباطيفطقفاذهةمئاقلارصنعرهظي:ةظحالم
.ةعابطلاتامقلمبةلصتملاتاعباطلاوألاصتالا

Wi-Fiةطساوبةلصتملاةليمعلاةزهجألا DirectمادختسابةعباطلابةلصتملاةزهجألاةمئاقرهُظتةحفصةعابطWi-Fi
Direct.

نيكمتنييعتدنعطقفاذهةمئاقلارصنعرهظي:ةظحالم
Wi-Fi Directليغشتىلإ.

®Xeroxناولأةعباط113 C230مدختسملاليلد
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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

®Xeroxناولأةعباط C230114مدختسملاليلد
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اهحالصإوءاطخألافاشكتسا

فصولاةمئاقلارصنع

.ةعابطلاةدوجبويعحِّحصتوددحتلتاحفصجذامنعبطاةعابطلاةدوجرابتخاتاحفص

®Xeroxناولأةعباط115 C230مدختسملاليلد
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تامزلتسملاةلاحنمققحتلا
.قفاوم>زاهجلاتايئاصحإ>قفاوم>زاهجلا>قفاوم>ريراقتلا>تادادعإلا:ىلإلقتنا،مكحتلاةحولنم.1

.تامزلتسملاةلاحنمققحت،ةعوبطملاتاحفصلابصاخلاتامزلتسملاتامولعممسقنم.2

®Xeroxناولأةعباط C230118مدختسملاليلد
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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

®Xeroxناولأةعباط119 C230مدختسملاليلد
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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

®Xeroxناولأةعباط C230120مدختسملاليلد
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ريراقتلاضرع
ريراقتلا>تادادعإلا:ىلإلقتنا،مكحتلاةحولنم.1

.تادادعإلاربعلقنتللقفاومىلعطغضلابمق،سمللابلمعتاليتلاةعباطلاتازارطلةبسنلاب

.هضرعديرتيذلاريرقتلاددح.2

®Xeroxناولأةعباط121 C230مدختسملاليلد
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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

®Xeroxناولأةعباط C230122مدختسملاليلد
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تامزلتسملالادبتسا

ةعابطةشوطرخلادبتسا

.ةشوطرخلادبتسالبقهتلازإبمقف،جردلاعيسوتمتيلاحيف:ةظحالم

.لفسألةوقبهعفدامث،يمامألابابلاحتفا.1

®Xeroxناولأةعباط123 C230مدختسملاليلد

ةعباطلاةنايص



.جراخللةعابطلاةشوطرخجردبحسا.2

.ةلمعتسملاةعابطلاةشوطرخجرِخأ.3

®Xeroxناولأةعباط C230124مدختسملاليلد
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.ةديدجلاةعابطلاةشوطرخكفبمق.4

يفةليوطةدملءوضللضرعتلاببستيدق.رشابملاءوضللةعابطلاةشوطرخليلفسلابناجلاضّرعتال:لمتحمفلت—ريذحت
.ةعابطلاةدوجيفتالكشمثودح

.ةيلبقتسملاةعابطلاماهمةدوجىلعكلذبمايقلارثؤيدق.ةعابطلاةشوطرخليلفسلابناجلاسملتال:لمتحمفلت—ريذحت

.ةديدجلاةعابطلاةشوطرخلاخدإبمق.5

.بابلاقلغأمث،ةعابطلاةشوطرخجردلِخدأ.6

®Xeroxناولأةعباط125 C230مدختسملاليلد
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ربحلاقوحسمتايافنةجاجزلادبتسا

.ةمدختسملاربحلاقوحسمتايافنةجاجزلِزأ.1

.ميقتسمعضويفةجاجزلاعض،ربحلاقوحسمبكسبُّنجتل:ةظحالم

.اهتوبعنمةديدجلاربحلاقوحسمتايافنةجاجزجرِخأ.2

.ةديدجلاربحلاقوحسمتايافنةجاجزلِخدأ.3

®Xeroxناولأةعباط C230126مدختسملاليلد
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ةعباطلاءازجأفيظنت

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

مكحتلاةحولفيظنت

ذخأمنعرايتلاكلسلصفا،ةعباطلانميجراخلاءزجلافيظنتدنعةيئابرهكةمدصلضرعتلارطخبُّنجتل:ةمدصلارطخ—هابتنا
.ةعباتملالبقةعباطلانعتالبكلاةفاكلصفاوطئاحلا

.يئابرهكلارايتلاذخأمنعرايتلاكلسلصفبمقمث،ةعباطلاليغشتفاقيإبمق.1

.ةيلاخوةمعانوةللبمشامقةعطقةطساوبمكحتلاةحولحسما.2

.مكحتلاةحولةشاشفلتيفداوملاهذهلثمببستتدقثيحةيلزنملاتارهطملاوأتافظنملامدختستال•

.فيظنتلادعبمكحتلاةحولةشاشفافجنمدكأت•

.ةعباطلاليغشتبمقمثيئابرهكلارايتلاذخأمبةقاطلاكلسلصو.3

يئابرهكلارايتللذخأمبرايتلاكلسليصوتبمق،ةيئابرهكةمدصلضُّرعتلاوأقيرحلارطخبُّنجتل:ةباصإلالامتحا—هابتنا
.هيلإلوصولالهسيوجتنملانمبيرقوةحيحصةقيرطباًيضرألَصومومئالملكشبفّنصم
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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•
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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
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ةعابطلاةدوجتالكشم
.ةلكشملالحتاوطخةءارقلاهتحتطابترالاقوفرقنامثنمو،اههجاوتيتلاةعابطلاةدوجةلكشمهبشتةلكشمىلإريشتيتلاةروصلانعثحبا

ءاضيبلاوأةغرافلاتاحفصلا•

ةنكادةعابط•

ةتهابلاروصلا•

ةنولموأةيدامرةيفلخةهجاو•

ةحيحصريغشماوه•

ةفيفخةعابط•

ةدوقفمناولأ•

طاقنوةخطلمةعابط•

قرولادعجت•

ةفرحنموأةلئامةعوبطملاةحفصلا•

ءادوسلاتاحفصلاوأةصلاخلاناولألاتاذروصلا•

روصلاوأصنلاصاصتقا•

ةلوهسبربحلاقوحسمةلازإ•

ةتوافتمةعابطلاةفاثك•

ةنكادةيقفأطوطخ•

ةنكادةيسأرطوطخ•

ةيقفألاءاضيبلاطوطخلا•

ءاضيبةيسأرطوطخ•

ةرركتمبويع•
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ةعابطلالكاشم

ةئيدرةعابطلاةدوج

ءاضيبلاوأةغرافلاتاحفصلا

.ةعابطلاةدوجرابتخاتاحفصةعابطبمق،ةلكشملالحلبق:ةظحالم

:ةيلاتلاتامولعملاىلإعجرا،رابتخالاتاحفصةعابطل

.ةعابطلاةدوجرابتخاتاحفص>اهحالصإوءاطخألافاشكتسا>تادادعإلاىلإلاقتنالابمق،مكحتلاةحولنم.1

.قفاومرزلاىلعطغضا،تادادعإلاربعلقنتلل،سملةشاشىلعيوتحتاليتلاةعباطلاتازارطلةبسنلاب.2

المعنءارجإ

.لفسألةوقبهعفدامثنمو،يمامألابابلاحتفا1
.جراخللةعابطلاةشوطرخجردبحسا2
ةعابطلاشيطارخلِخدأمث،اهتلازإبمق3

.بابلاقلغأمث،ةعابطلاةشوطرخجردلِخدأ4
.دنتسملاةعابطبمق5

؟ءاضيبمأةغرافتاحفصعبطتةعباطلاله

لاصتالاىلإعجرا
.ءالمعلامعدةمدخب

.ةلكشملالحمتي
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ةنكادةعابط

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

المعنءارجإ

1ةوطخلا
a.ناولألاطبضةيلمعذّفن.

>تادادعإلا:ىلإلقتنا،مكحتلاةحولنم
>مدقتملاريوصتلا>ةدوجلا>ةعابطلا
.ناولألاطبض

b.دنتسملاةعابطبمق.

؟ةياغللةمتاقةعابطلاله

.ةلكشملالحمتي.2ةوطخلاىلإلاقتنالابمق

2ةوطخلا
a.ضفخأ،كيدلرفوتملاليغشتلاماظنلاًقفو

نمربحلاقوحسمةماتقةجرد
راوحلاعبرمنموأ"ةعابطلاتاليضفت"
."ةعابط"

كنكميامك:ةظحالم
ةحولىلعدادعإلارييغت
.ةعباطلابةصاخلامكحتلا
>تادادعإلا:ىلإلقتنا
>ةدوجلا>ةعابطلا
.ربحلاقوحسمةماتق

b.دنتسملاةعابطبمق.

؟ةياغللةمتاقةعابطلاله

.ةلكشملالحمتي.3ةوطخلاىلإلاقتنالابمق

3ةوطخلا
a.ديدحتبمق،كبصاخلاليغشتلاماظنلاًقفو

وأةعابطلاتاليضفتنمقرولاعون
.ةعابطلاراوحعبرم

.ةلكشملالحمتي.4ةوطخلاىلإلاقتنالابمق
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المعنءارجإ

قرولاقباطيدادعإلانأنمدكأت•
.هليمحتمتيذلا

ةحولىلعدادعإلارييغتكنكميامك•
:ىلإلقتنا.ةعباطلابةصاخلامكحتلا
جردلانيوكت>قرولا>تادادعإلا
.قرولامجح/عون>

b.دنتسملاةعابطبمق.

؟ةياغللةمتاقةعابطلاله

4ةوطخلا

ىلعيوتحيقرولاناكاذإاممققحتلابمق
.امةداموأةنشخفاوح

؟امةدامبدوزموأنشخقروىلععبطتله

.6ةوطخلاىلإلاقتنالابمق.5ةوطخلاىلإلاقتنالابمق

5ةوطخلا
a.امةدامىلعيوتحييذلاقرولالدبتسا

.يداعقروبنشخلاقرولاوأ
b.دنتسملاةعابطبمق.

؟ةياغللةمتاقةعابطلاله

.ةلكشملالحمتي.6ةوطخلاىلإلاقتنالابمق

6ةوطخلا
a.ةثيدحةوبعنمقرولاليمحتبمق.

قرولاصتمي:ةظحالم
ةبوطرللاًرظنةبوطرلا
قرولانيزختبمق.ةيلاعلا
ىتحيلصألاهفالغيف
.همادختسالاًزهاجنوكت

b.دنتسملاةعابطبمق.

؟ةياغللةمتاقةعابطلاله

.ةلكشملالحمتي.ءالمعلامعدةمدخبلاصتالاىلإعجرا
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ةتهابلاروصلا

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

المعنءارجإ

1ةوطخلا
a.حيحصلاقرولاعونبجردلاليمحتبمق.
b.دنتسملاةعابطبمق.

؟تاعوبطملاىلعةتهابروصرهظتله

ىلإلاقتنالابمق
.2ةوطخلا

.ةلكشملالحمتي

2ةوطخلا
a.عبرموأةعابطلاتاليضفتنمقرولاعونديدحتبمق،كبصاخلاليغشتلاماظنلاًقفو

.ةعابطلاراوح
.هليمحتمتيذلاقرولاقباطيدادعإلانأنمدكأت•
ىلإلاقتنالابمق.ةعباطلابةصاخلامكحتلاةحولىلعدادعإلارييغتكنكميامك•

.قرولامجح/عون>جردلانيوكت>قرولا>تادادعإلا
b.دنتسملاةعابطبمق.

؟تاعوبطملاىلعةتهابروصرهظتله

ىلإلاقتنالابمق
.3ةوطخلا

.ةلكشملالحمتي

®Xeroxناولأةعباط C230136مدختسملاليلد

اهحالصإوةلكشمفاشكتسا



المعنءارجإ

3ةوطخلا
a.ناولألاطبضةيلمعذّفن.

>مدقتملاريوصتلا>ةدوجلا>ةعابطلا>تادادعإلا:ىلإلقتنا،مكحتلاةحولنم
.ناولألاطبض

b.دنتسملاةعابطبمق.

؟تاعوبطملاىلعةتهابروصرهظتله

ىلإلاقتنالابمق
.4ةوطخلا

.ةلكشملالحمتي

4ةوطخلا
a.لفسألةوقبهعفدامثنمو،يمامألابابلاحتفا.
b.جراخللةعابطلاةشوطرخجردبحسا.
c.اهلاخدإبمقمثةعابطلاشيطارخجرِخأ.

d.بابلاقلغأمث،ةعابطلاةشوطرخجردلِخدأ.
e.دنتسملاةعابطبمق.

؟تاعوبطملاىلعةتهابروصرهظتله

لاصتالاىلإعجرا
.ءالمعلامعدةمدخب

.ةلكشملالحمتي
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ةنولموأةيدامرةيفلخةهجاو

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

المعنءارجإ

1ةوطخلا
a.ناولألاطبضةيلمعذّفن.

>مدقتملاريوصتلا>ةدوجلا>ةعابطلا>تادادعإلا:ىلإلقتنا،مكحتلاةحولنم
.ناولألاطبض

b.دنتسملاةعابطبمق.

؟تاعوبطملاىلعةّنولموأةيدامرةيفلخرهظتله

.ةلكشملالحمتي.2ةوطخلاىلإلاقتنالابمق

2ةوطخلا
a.لفسألةوقبهعفدامثنمو،يمامألابابلاحتفا.
b.جراخللةعابطلاةشوطرخجردبحسا.
c.اهلاخدإبمقمثةعابطلاشيطارخجرِخأ.

d.بابلاقلغأمث،ةعابطلاةشوطرخجردلِخدأ.
e.دنتسملاةعابطبمق.

؟تاعوبطملاىلعةّنولموأةيدامرةيفلخرهظتله

ةمدخبلاصتالاىلإعجرا
.ءالمعلامعد

.ةلكشملالحمتي
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ةحيحصريغشماوه

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

المعنءارجإ

1ةوطخلا
a.عضوملاىلإقرولاتاهّجومطبضبمق

.هليمحتمتيذلاقروللبسانملا
b.دنتسملاةعابطبمق.

؟ةحيحصشماوهلاله

.2ةوطخلاىلإلاقتنالابمق.ةلكشملالحمتي

2ةوطخلا
a.ديدحتبمق،كبصاخلاليغشتلاماظنلاًقفو

وأ"ةعابطلاتاليضفت"نمقرولامجح
."ةعابط"راوحلاعبرمنم
قرولاقباطيدادعإلانأنمدكأت•

.هليمحتمتيذلا
ةحولنمدادعإلارييغتاًضيأكنكمي•

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

b.دنتسملاةعابطبمق.

؟ةحيحصشماوهلاله

.ءالمعلامعدةمدخبلاصتالاىلإعجرا.ةلكشملالحمتي
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ةفيفخةعابط

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

المعنءارجإ

1ةوطخلا
a.ناولألاطبضةيلمعذّفن.

>ةعابطلا>تادادعإلا:ىلإلقتنا،مكحتلاةحولنم
.ناولألاطبض>مدقتملاريوصتلا>ةدوجلا

b.دنتسملاةعابطبمق.

؟ةفيفخةعابطلاله

.ةلكشملالحمتي.2ةوطخلاىلإلاقتنالابمق

2ةوطخلا
a.ةماتقةجردعفرا،كيدلرفوتملاليغشتلاماظنلاًقفو

عبرمنموأ"ةعابطلاتاليضفت"نمربحلاقوحسم
."ةعابط"راوحلا

ىلعدادعإلارييغتكنكميامك:ةظحالم
:ىلإلقتنا.ةعباطلابةصاخلامكحتلاةحول
ةماتق>ةدوجلا>ةعابطلا>تادادعإلا
.ربحلاقوحسم

b.دنتسملاةعابطبمق.

؟ةفيفخةعابطلاله

.ةلكشملالحمتي.3ةوطخلاىلإلاقتنالابمق

3ةوطخلا
a.نمقرولاعونديدحتبمق،كبصاخلاليغشتلاماظنلاًقفو

.ةعابطلاراوحعبرموأةعابطلاتاليضفت
.هليمحتمتيذلاقرولاقباطيدادعإلانأنمدكأت•
ةصاخلامكحتلاةحولىلعدادعإلارييغتكنكميامك•

>قرولا>تادادعإلاىلإلاقتنالابمق.ةعباطلاب
.قرولامجح/عون>جردلانيوكت

b.دنتسملاةعابطبمق.

.ةلكشملالحمتي.4ةوطخلاىلإلاقتنالابمق

®Xeroxناولأةعباط C230140مدختسملاليلد

اهحالصإوةلكشمفاشكتسا



المعنءارجإ

؟ةفيفخةعابطلاله

4ةوطخلا

ةداموأةنشخفاوحىلعيوتحيقرولاناكاذإاممققحت
.ام

؟امةدامبدوزموأنشخقروىلععبطتله

.7ةوطخلاىلإلاقتنالابمق.5ةوطخلاىلإلاقتنالابمق

5ةوطخلا
a.نشخلاقرولاوأامةدامىلعيوتحييذلاقرولالدبتسا

.يداعقروب
b.دنتسملاةعابطبمق.

؟ةفيفخةعابطلاله

.ةلكشملالحمتي.7ةوطخلاىلإلاقتنالابمق

6ةوطخلا
a.ةثيدحةوبعنمقرولاليمحتبمق.

اًرظنةبوطرلاقرولاصتمي:ةظحالم
يفقرولانيزختبمق.ةيلاعلاةبوطرلل
اًزهاجنوكتىتحيلصألاهفالغ
.همادختسال

b.دنتسملاةعابطبمق.

؟ةفيفخةعابطلاله

.ةلكشملالحمتي.7ةوطخلاىلإلاقتنالابمق

7ةوطخلا
a.لفسألةوقبهعفدامثنمو،يمامألابابلاحتفا.
b.جراخللةعابطلاةشوطرخجردبحسا.
c.اهلاخدإبمقمثةعابطلاشيطارخجرِخأ.

d.بابلاقلغأمث،ةعابطلاةشوطرخجردلِخدأ.
e.دنتسملاةعابطبمق.

؟ةفيفخةعابطلاله

.ةلكشملالحمتي.ءالمعلامعدةمدخبلاصتالاىلإعجرا

®Xeroxناولأةعباط141 C230مدختسملاليلد

اهحالصإوةلكشمفاشكتسا



ةدوقفمناولأ

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

المعنءارجإ

.لفسألةوقبهعفدامثنمو،يمامألابابلاحتفا1
.جراخللةعابطلاةشوطرخجردبحسا2
.اهلاخدإةداعإبمثدوقفملانوللابةصاخلاةعابطلاةشوطرخةلازإبمق3

.بابلاقلغأمث،ةعابطلاةشوطرخجردلِخدأ4
.دنتسملاةعابطبمق5

؟تاعوبطملاىلعةدوقفمناولألاضعبله

ةمدخبلاصتالاىلإعجرا
.ءالمعلامعد

.ةلكشملالحمتي

®Xeroxناولأةعباط C230142مدختسملاليلد

اهحالصإوةلكشمفاشكتسا



طاقنوةخطلمةعابط

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

المعنءارجإ

1ةوطخلا

.ةعباطلايفربحلاقوحسمبرستببسبثولتيأدوجونمققحتلابمق

؟ربحلاقوحسمبرستنمةيلاخةعباطلاله

ةوطخلاىلإلاقتنالابمق
2.

لاصتالاىلإعجرا
.ءالمعلامعدةمدخب

2ةوطخلا
a.قرولامجح/عون>جردلانيوكت>قرولا>تادادعإلا:ىلإلقتنا،مكحتلاةحولنم.
b.هليمحتمتيذلاقرولاعمهعونوقرولامجحتادادعإقباطتنمقّقحت.

.امةداموأةنشخفاوحىلعقرولاءاوتحامدعنمدكأت:ةظحالم

؟تادادعإلاقباطتتله

ةوطخلاىلإلاقتنالابمق
4.

ىلإلاقتنالابمق
.3ةوطخلا

3ةوطخلا
a.تاليضفتنمهمجحوقرولاعونديدحتبمق،همدختستيذلاليغشتلاماظنلاًقفو

."ةعابط"راوحلاعبرمنموأةعابطلا

.هليمحتمتيذلاقرولاعمتادادعإلاقباطتنمدكأت:ةظحالم

b.دنتسملاةعابطبمق.

؟ةخّطلمةعابطلاله

ةوطخلاىلإلاقتنالابمق
4.

.ةلكشملالحمتي

®Xeroxناولأةعباط143 C230مدختسملاليلد

اهحالصإوةلكشمفاشكتسا



المعنءارجإ

4ةوطخلا
a.ةثيدحةوبعنمقرولاليمحتبمق.

نيزختبمق.ةيلاعلاةبوطرللاًرظنةبوطرلاقرولاصتمي:ةظحالم
.همادختسالاًزهاجنوكتىتحيلصألاهفالغيفقرولا

b.دنتسملاةعابطبمق.

؟ةخّطلمةعابطلاله

ةوطخلاىلإلاقتنالابمق
5.

.ةلكشملالحمتي

5ةوطخلا
a.لفسألةوقبهعفدامثنمو،يمامألابابلاحتفا.
b.جراخللةعابطلاةشوطرخجردبحسا.
c.اهلاخدإبمقمثةعابطلاشيطارخجرِخأ.

d.بابلاقلغأمث،ةعابطلاةشوطرخجردلِخدأ.
e.دنتسملاةعابطبمق.

؟ةخّطلمةعابطلاله

لاصتالاىلإعجرا
.ءالمعلامعدةمدخب

.ةلكشملالحمتي

قرولادعجت

®Xeroxناولأةعباط C230144مدختسملاليلد

اهحالصإوةلكشمفاشكتسا



المعنءارجإ

1ةوطخلا
a.متيذلاقرولاناكاذإاممققحتلابمق

.اًموعدمهليمحت

نكيملاذإ:ةظحالم
مقف،اًموعدمقرولا
.موعدمقروليمحتب

b.دنتسملاةعابطبمق.

؟دعجمقرولاله

.ةلكشملالحمتي.2ةوطخلاىلإلاقتنالابمق

2ةوطخلا
a.مدختستةعباطلاتناكاذإاممققحتلابمق

.ةدمتعموةيلصأXeroxربحةشوطرخ

تناكاذإ:ةظحالم
ريغةشوطرخلا
تيبثتبمقف،ةموعدم
.ةموعدمةشوطرخ

b.دنتسملاةعابطبمق.

؟دعجمقرولاله

.ةلكشملالحمتي.3ةوطخلاىلإلاقتنالابمق

3ةوطخلا
a.ىلإجردلايفتاهّجوملاطبضبمق

.هليمحتمتيذلاقروللحيحصلاعضوملا
b.دنتسملاةعابطبمق.

؟دعجمقرولاله

.ةلكشملالحمتي.4ةوطخلاىلإلاقتنالابمق

4ةوطخلا
a.مق،همدختستيذلاليغشتلاماظنلاًقفو

تاليضفتنمهمجحوقرولاعونديدحتب
."ةعابط"راوحلاعبرمنموأةعابطلا
قرولاعمتادادعإلاقباطتنمدكأت•

.هليمحتمتيذلا
ةحولىلعدادعإلارييغتكنكميامك•

لاقتنالابمق.ةعباطلابةصاخلامكحتلا
نيوكت>قرولا>تادادعإلاىلإ
ةبسنلاب.قرولامجح/عون>جردلا
لمعتاليتلاةعباطلاتازارطل
قفاومىلعطغضلابمق،سمللاب
.تادادعإلاربعلقنتلل

b.دنتسملاةعابطبمق.

؟دعجمقرولاله

.ةلكشملالحمتي.5ةوطخلاىلإلاقتنالابمق

®Xeroxناولأةعباط145 C230مدختسملاليلد

اهحالصإوةلكشمفاشكتسا



المعنءارجإ

5ةوطخلا
a.ليمحتةداعإبمث،هبلقو،قرولاةلازإبمق

.قرولا
b.دنتسملاةعابطبمق.

؟دعجمقرولاله

.ةلكشملالحمتي.6ةوطخلاىلإلاقتنالابمق

6ةوطخلا
a.ةثيدحةوبعنمقرولاليمحتبمق.

قرولاصتمي:ةظحالم
ةبوطرللاًرظنةبوطرلا
قرولانيزختبمق.ةيلاعلا
ىتحيلصألاهفالغيف
.همادختسالاًزهاجنوكت

b.دنتسملاةعابطبمق.

؟دعجمقرولاله

.ةلكشملالحمتي.ءالمعلامعدةمدخبلاصتالاىلإعجرا

ةفرحنموأةلئامةعوبطملاةحفصلا

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

®Xeroxناولأةعباط C230146مدختسملاليلد

اهحالصإوةلكشمفاشكتسا



المعنءارجإ

1ةوطخلا
a.ىلإجردلايفقرولاتاهّجومطبضبمق

.هليمحتمتيذلاقروللحيحصلاعضوملا
b.دنتسملاةعابطبمق.

؟ةفرحنموأةلئامةعوبطملاةحفصلاله

.ةلكشملالحمتي.2ةوطخلاىلإلاقتنالابمق

2ةوطخلا
a.ةثيدحةوبعنمقرولاليمحتبمق.

قرولاصتمي:ةظحالم
ةبوطرللاًرظنةبوطرلا
قرولانيزختبمق.ةيلاعلا
ىتحيلصألاهفالغيف
.همادختسالاًزهاجنوكت

b.دنتسملاةعابطبمق.

؟ةفرحنموأةلئامةعوبطملاةحفصلاله

.ةلكشملالحمتي.3ةوطخلاىلإلاقتنالابمق

3ةوطخلا
a.متيذلاقرولاناكاذإاممققحتلابمق

.اًموعدمهليمحت

نكيملاذإ:ةظحالم
مقف،اًموعدمقرولا
.موعدمقروليمحتب

b.دنتسملاةعابطبمق.

؟ةفرحنموأةلئامةعوبطملاةحفصلاله

.ةلكشملالحمتي.ءالمعلامعدةمدخبلاصتالاىلإعجرا

ءادوسلاتاحفصلاوأةصلاخلاناولألاتاذروصلا

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

®Xeroxناولأةعباط147 C230مدختسملاليلد

اهحالصإوةلكشمفاشكتسا



المعنءارجإ

.لفسألةوقبهعفدامثنمو،يمامألابابلاحتفا1
.جراخللةعابطلاةشوطرخجردبحسا2
.اهلاخدإبمقمثةعابطلاشيطارخجرِخأ3

.بابلاقلغأمث،ةعابطلاةشوطرخجردلِخدأ4
.دنتسملاةعابطبمق5

؟ءادوسروصوأةصلاخناولأتاذروصةعابطبةعباطلاموقتله

ةمدخبلاصتالاىلإعجرا
.ءالمعلامعد

.ةلكشملالحمتي

روصلاوأصنلاصاصتقا

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

®Xeroxناولأةعباط C230148مدختسملاليلد

اهحالصإوةلكشمفاشكتسا



المعنءارجإ

1ةوطخلا
a.متيذلاقروللحيحصلاعضوملاىلإجردلايفقرولاتاهّجومطبضبمق

.هليمحت
b.دنتسملاةعابطبمق.

؟روصلاوأصنلاصاصتقامتيله

.ةلكشملالحمتي.2ةوطخلاىلإلاقتنالابمق

2ةوطخلا
a.ةعابطلاتاليضفت"نمقرولامجحديدحتبمق،كبصاخلاليغشتلاماظنلاًقفو"

."ةعابط"راوحلاعبرمنموأ
.هليمحتمتيذلاقرولاقباطيدادعإلانأنمدكأت•
لاقتنالابمق.ةعباطلابةصاخلامكحتلاةحولىلعدادعإلارييغتكنكميامك•

.قرولامجح/عون>جردلانيوكت>قرولا>تادادعإلاىلإ
b.دنتسملاةعابطبمق.

؟روصلاوأصنلاصاصتقامتيله

.ةلكشملالحمتي.3ةوطخلاىلإلاقتنالابمق

3ةوطخلا
a.لفسألةوقبهعفدامثنمو،يمامألابابلاحتفا.
b.جراخللةعابطلاةشوطرخجردبحسا.
c.اهلاخدإبمقمثةعابطلاشيطارخجرِخأ.

d.بابلاقلغأمث،ةعابطلاةشوطرخجردلِخدأ.
e.دنتسملاةعابطبمق.

؟روصلاوأصنلاصاصتقامتيله

ةمدخبلاصتالاىلإعجرا
.ءالمعلامعد

.ةلكشملالحمتي

®Xeroxناولأةعباط149 C230مدختسملاليلد

اهحالصإوةلكشمفاشكتسا



ةلوهسبربحلاقوحسمةلازإ

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

®Xeroxناولأةعباط C230150مدختسملاليلد

اهحالصإوةلكشمفاشكتسا



المعنءارجإ

1ةوطخلا
a.ديدحتبمق،كبصاخلاليغشتلاماظنلاًقفو

وأةعابطلاتاليضفتنمقرولاعون
.ةعابطلاراوحعبرم
قرولاقباطيدادعإلانأنمدكأت•

.هليمحتمتيذلا
ةحولىلعدادعإلارييغتكنكميامك•

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

b.دنتسملاةعابطبمق.

ةجيتنةلوهسبربحلاقوحسمةلازإمتتله
؟كاكتحالا

.ةلكشملالحمتي.2ةوطخلاىلإلاقتنالابمق

2ةوطخلا
a.قرولانزوناكاذإاممققحتلابمق

.اًموعدم

نزونكيملاذإ:ةظحالم
مقف،اًموعدمقرولا
نزوبقروليمحتب
.موعدم

b.دنتسملاةعابطبمق.

ةجيتنةلوهسبربحلاقوحسمةلازإمتتله
؟كاكتحالا

.ةلكشملالحمتي.3ةوطخلاىلإلاقتنالابمق

3ةوطخلا
a.ةثيدحةوبعنمقرولاليمحتبمق.

قرولاصتمي:ةظحالم
ةبوطرللاًرظنةبوطرلا
قرولانيزختبمق.ةيلاعلا
ىتحيلصألاهفالغيف
.همادختسالاًزهاجنوكت

b.دنتسملاةعابطبمق.

ةجيتنةلوهسبربحلاقوحسمةلازإمتتله
؟كاكتحالا

.ةلكشملالحمتي.ءالمعلامعدةمدخبلاصتالاىلإعجرا

®Xeroxناولأةعباط151 C230مدختسملاليلد

اهحالصإوةلكشمفاشكتسا



ةتوافتمةعابطلاةفاثك

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

المعنءارجإ

.لفسألةوقبهعفدامثنمو،يمامألابابلاحتفا1
.جراخللةعابطلاةشوطرخجردبحسا2
.اهلاخدإبمقمثةعابطلاشيطارخجرِخأ3

.بابلاقلغأمث،ةعابطلاةشوطرخجردلِخدأ4
.دنتسملاةعابطبمق5

؟ةتوافتمةعابطلاةفاثكله

ةمدخبلاصتالاىلإعجرا
.ءالمعلامعد

.ةلكشملالحمتي

®Xeroxناولأةعباط C230152مدختسملاليلد

اهحالصإوةلكشمفاشكتسا



ةنكادةيقفأطوطخ

>اهحالصإوءاطخألافاشكتسا>تادادعإلاىلإلاقتنالابمق،مكحتلاةحولنم.ةعابطلاةدوجرابتخاتاحفصةعابطبمق،ةلكشملالحلبق•
.تادادعإلاربعلقنتللقفاومىلعطغضلابمق،سمللابلمعتاليتلاةعباطلاتازارطلةبسنلاب.ةعابطلاةدوجرابتخاتاحفص

.ةرركتمبويععوضوملاعجارف،تاعوبطملاىلعةنكادلاةيقفألاطوطخلاروهظرمتسااذإ•

المعنءارجإ

1ةوطخلا
a.عبرموأةعابطلاتاليضفتنمقرولاعونديدحتبمق،كبصاخلاليغشتلاماظنلاًقفو

.ةعابطلاراوح
.هليمحتمتيذلاقرولاقباطيدادعإلانأنمدكأت•
ىلإلاقتنالابمق.ةعباطلابةصاخلامكحتلاةحولىلعدادعإلارييغتكنكميامك•

.قرولامجح/عون>جردلانيوكت>قرولا>تادادعإلا
b.دنتسملاةعابطبمق.

؟تاعوبطملاىلعةنكادطوطخرهظتله

ةوطخلاىلإلاقتنالابمق
2.

.ةلكشملالحمتي

2ةوطخلا
a.ةثيدحةوبعنمقرولاليمحتبمق.

نيزختبمق.ةيلاعلاةبوطرللاًرظنةبوطرلاقرولاصتمي:ةظحالم
.همادختسالاًزهاجنوكتىتحيلصألاهفالغيفقرولا

b.دنتسملاةعابطبمق.

؟تاعوبطملاىلعةنكادطوطخرهظتله

ةوطخلاىلإلاقتنالابمق
3.

.ةلكشملالحمتي

®Xeroxناولأةعباط153 C230مدختسملاليلد

اهحالصإوةلكشمفاشكتسا



المعنءارجإ

3ةوطخلا
a.لفسألةوقبهعفدامثنمو،يمامألابابلاحتفا.
b.جراخللةعابطلاةشوطرخجردبحسا.
c.اهلاخدإبمقمثةعابطلاشيطارخجرِخأ.

d.بابلاقلغأمث،ةعابطلاةشوطرخجردلِخدأ.
e.دنتسملاةعابطبمق.

؟تاعوبطملاىلعةنكادطوطخرهظتله

ةوطخلاىلإلاقتنالابمق
4.

.ةلكشملالحمتي

4ةوطخلا
a.ناولألاطبضةيلمعذّفن.

>مدقتملاريوصتلا>ةدوجلا>ةعابطلا>تادادعإلا:ىلإلقتنا،مكحتلاةحولنم
.ناولألاطبض

b.دنتسملاةعابطبمق.

؟تاعوبطملاىلعةنكادطوطخرهظتله

لاصتالاىلإعجرا
.ءالمعلامعدةمدخب

.ةلكشملالحمتي

ةنكادةيسأرطوطخ

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

®Xeroxناولأةعباط C230154مدختسملاليلد

اهحالصإوةلكشمفاشكتسا



المعنءارجإ

1ةوطخلا
a.تاليضفتنمقرولاعونديدحتبمق،كبصاخلاليغشتلاماظنلاًقفو

.ةعابطلاراوحعبرموأةعابطلا
.هليمحتمتيذلاقرولاقباطيدادعإلانأنمدكأت•
مق.ةعباطلابةصاخلامكحتلاةحولىلعدادعإلارييغتكنكميامك•

مجح/عون>جردلانيوكت>قرولا>تادادعإلاىلإلاقتنالاب
.قرولا

b.دنتسملاةعابطبمق.

؟تاعوبطملاىلعةنكادةيسأرطوطخرهظتله

.ةلكشملالحمتي.2ةوطخلاىلإلاقتنالابمق

2ةوطخلا
a.ةثيدحةوبعنمقرولاليمحتبمق.

.ةيلاعلاةبوطرللاًرظنةبوطرلاقرولاصتمي:ةظحالم
اًزهاجنوكتىتحيلصألاهفالغيفقرولانيزختبمق
.همادختسال

يفقرولانيزختبمق.ةيلاعلاةبوطرللاًرظنةبوطرلاقرولاصتمي
.همدختستنأىلإيلصألاهفالغ

b.دنتسملاةعابطبمق.

؟تاعوبطملاىلعةنكادةيسأرطوطخرهظتله

.ةلكشملالحمتي.3ةوطخلاىلإلاقتنالابمق

3ةوطخلا
a.لفسألةوقبهعفدامثنمو،يمامألابابلاحتفا.
b.جراخللةعابطلاةشوطرخجردبحسا.
c.اهلاخدإبمقمثةعابطلاشيطارخجرِخأ.

d.بابلاقلغأمث،ةعابطلاةشوطرخجردلِخدأ.
e.دنتسملاةعابطبمق.

؟تاعوبطملاىلعةنكادةيسأرطوطخرهظتله

معدةمدخبلاصتالاىلإعجرا
.ءالمعلا

.ةلكشملالحمتي

®Xeroxناولأةعباط155 C230مدختسملاليلد

اهحالصإوةلكشمفاشكتسا



ةيقفألاءاضيبلاطوطخلا

>اهحالصإوءاطخألافاشكتسا>تادادعإلاىلإلاقتنالابمق،مكحتلاةحولنم.ةعابطلاةدوجرابتخاتاحفصةعابطبمق،ةلكشملالحلبق•
.تادادعإلاربعلقنتللقفاومىلعطغضلابمق،سمللابلمعتاليتلاةعباطلاتازارطلةبسنلاب.ةعابطلاةدوجرابتخاتاحفص

.ةرركتمبويععوضوملاعجارف،كتاعوبطمىلعءاضيبلاةيقفألاطوطخلاروهظرمتسااذإ•

®Xeroxناولأةعباط C230156مدختسملاليلد

اهحالصإوةلكشمفاشكتسا



المعنءارجإ

1ةوطخلا
a.ةعابطلاتاليضفتنمقرولاعونديدحتبمق،كبصاخلاليغشتلاماظنلاًقفو

.ةعابطلاراوحعبرموأ
.هليمحتمتيذلاقرولاقباطيدادعإلانأنمدكأت•
مق.ةعباطلابةصاخلامكحتلاةحولىلعدادعإلارييغتكنكميامك•

.قرولامجح/عون>جردلانيوكت>قرولا>تادادعإلاىلإلاقتنالاب
b.دنتسملاةعابطبمق.

؟تاعوبطملاىلعءاضيبةيقفأطوطخرهظتله

.ةلكشملالحمتي.2ةوطخلاىلإلاقتنالابمق

2ةوطخلا
a.لفسألةوقبهعفدامثنمو،يمامألابابلاحتفا.
b.جراخللةعابطلاةشوطرخجردبحسا.
c.اهلاخدإبمقمثةعابطلاشيطارخجرِخأ.

d.بابلاقلغأمث،ةعابطلاةشوطرخجردلِخدأ.
e.دنتسملاةعابطبمق.

؟تاعوبطملاىلعءاضيبةيقفأطوطخرهظتله

.ةلكشملالحمتي.3ةوطخلاىلإلاقتنالابمق

3ةوطخلا
a.ناولألاطبضةيلمعذّفن.

:ىلإلقتنا،مكحتلاةحولنم

ناولألاطبض>مدقتملاريوصتلا>ةدوجلا>ةعابطلا>تادادعإلا

b.دنتسملاةعابطبمق.

؟تاعوبطملاىلعءاضيبةيقفأطوطخرهظتله

ةمدخبلاصتالاىلإعجرا
.ءالمعلامعد

.ةلكشملالحمتي

®Xeroxناولأةعباط157 C230مدختسملاليلد

اهحالصإوةلكشمفاشكتسا



ءاضيبةيسأرطوطخ

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

®Xeroxناولأةعباط C230158مدختسملاليلد

اهحالصإوةلكشمفاشكتسا



المعنءارجإ

1ةوطخلا
a.وأةعابطلاتاليضفتنمقرولاعونديدحتبمق،كبصاخلاليغشتلاماظنلاًقفو

.ةعابطلاراوحعبرم
.هليمحتمتيذلاقرولاقباطيدادعإلانأنمدكأت•
لاقتنالابمق.ةعباطلابةصاخلامكحتلاةحولىلعدادعإلارييغتكنكميامك•

.قرولامجح/عون>جردلانيوكت>قرولا>تادادعإلاىلإ
b.دنتسملاةعابطبمق.

؟تاعوبطملاىلعءاضيبةيسأرطوطخرهظتله

.ةلكشملالحمتي.2ةوطخلاىلإلاقتنالابمق

2ةوطخلا

.هبىصوملاقرولاعونمدختستتنكاذإاممققحتلابمق

a.هبىصوملاقرولاعونبقرولاردصمليمحتبمق.
b.دنتسملاةعابطبمق.

؟تاعوبطملاىلعءاضيبةيسأرطوطخرهظتله

.ةلكشملالحمتي.3ةوطخلاىلإلاقتنالابمق

3ةوطخلا
a.لفسألةوقبهعفدامثنمو،يمامألابابلاحتفا.
b.جراخللةعابطلاةشوطرخجردبحسا.
c.اهلاخدإبمقمثةعابطلاشيطارخجرِخأ.

d.بابلاقلغأمث،ةعابطلاةشوطرخجردلِخدأ.
e.دنتسملاةعابطبمق.

؟تاعوبطملاىلعءاضيبةيسأرطوطخرهظتله

معدةمدخبلاصتالاىلإعجرا
.ءالمعلا

.ةلكشملالحمتي

®Xeroxناولأةعباط159 C230مدختسملاليلد

اهحالصإوةلكشمفاشكتسا



ةرركتمبويع

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

المعنءارجإ

،ةعابطلاةدوجرابتخاتاحفصمادختساب1
نيبةفاسملاتناكاذإاممققحتلابمق
ناولألاةحفصلاىلعةرركتملابويعلا
.ةرثأتملا
ةرركتملابويعلاتناكاذإاممققحت2

:ةيلاتلاتاسايقلانميألةقباطم
ةعابطلاشيطارخ
)ةصوب1.01(مم25.70•
)ةصوب1.39(مم35.30•
)ةصوب2.98(مم75.6•
)ةصوب1.05(مم26.7•
رهصملا
)ةصوب2.22(مم56.5•
لقنلاةدحو
)ةصوب0.99(مم25.10•
)ةصوب2.35(مم59.70•
)ةصوب1.11(مم28.30•
)ةصوب2.56(مم65•
)ةصوب1.73(مم44•

نميألةقباطمةرركتملابويعلاله
؟تاسايقلا

ىلإعوجرلابمثنمو،ةفاسملانيودتبمق
.ءالمعلامعدةمدخبلاصتالا

ىلإعوجرلابمثنمو،ةفاسملانيودتبمق
.ءالمعلامعدةمدخبلاصتالا

®Xeroxناولأةعباط C230160مدختسملاليلد

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

.ءالمعلامعدةمدخبلاصتالاىلإعجرا.ةلكشملالحمتي

®Xeroxناولأةعباط161 C230مدختسملاليلد

اهحالصإوةلكشمفاشكتسا



ةئيطبةعابط

المعنءارجإ

1ةوطخلا

ماكحإبلصتمةعباطلالباكنأنمقّقحت
ةعابطلامقلموأ،رتويبمكلازاهجوةعباطلاب
نمضرخآزاهجوأيرايتخازاهجوأ
.ةكبشلا

؟ءطببةعابطلابةعباطلاموقتله

.ةلكشملالحمتي.2ةوطخلاىلإلاقتنالابمق

2ةوطخلا
a.عضولايفتسيلةعباطلانأنمدكأت

.ئداهلا
:ىلإلقتنا،مكحتلاةحولنم•

>ةنايصلا>زاهجلا>تادادعإلا
ليغشتتايلمع>نيوكتلاةمئاق
.ئداهلاعضولا>زاهجلا

لمعتاليتلاةعباطلاتازارطلةبسنلاب
لقنتللقفاومىلعطغضلابمق،سمللاب
.تادادعإلاربع

b.دنتسملاةعابطبمق.

؟ءطببةعابطلابةعباطلاموقتله

.ةلكشملالحمتي.3ةوطخلاىلإلاقتنالابمق

3ةوطخلا
a.مق،كبصاخلاليغشتلاماظنىلعًءانب

نمةعابطلاحوضوةجردديدحتب
راوحعبرموأةعابطلاتاليضفت
.ةعابطلا
b.نوللاةدوج"ىلعةقدلانييعتبمق

4800".
c.دنتسملاةعابطبمق.

؟ءطببةعابطلابةعباطلاموقتله

.ةلكشملالحمتي.4ةوطخلاىلإلاقتنالابمق

4ةوطخلا
a.ديدحتبمق،كبصاخلاليغشتلاماظنلاًقفو

وأةعابطلاتاليضفتنمقرولاعون
.ةعابطلاراوحعبرم
قرولاقباطيدادعإلانأنمدكأت•

.هليمحتمتيذلا
ةحولىلعدادعإلارييغتكنكميامك•

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

.ةلكشملالحمتي.5ةوطخلاىلإلاقتنالابمق

®Xeroxناولأةعباط C230162مدختسملاليلد

اهحالصإوةلكشمفاشكتسا



المعنءارجإ

قفاومىلعطغضلابمق،سمللاب
.تادادعإلاربعلقنتلل

.رثكأءطببلقثألاقرولاةعابطمتت•
نمقيضألاقرولاةعابطمتتدق•

letterوA4رثكأءطبب.
b.دنتسملاةعابطبمق.

؟ءطببةعابطلابةعباطلاموقتله

5ةوطخلا
a.نزولاوةداملاتادادعإقباطتنمدكأت

.هليمحتمتييذلاقرولاعمةعباطلايف

>تادادعإلا:ىلإلقتنا،مكحتلاةحولنم
عاونأ>طئاسولانيوكت>قرولا
طئاسولا

لمعتاليتلاةعباطلاتازارطلةبسنلاب
لقنتللقفاومىلعطغضلابمق،سمللاب
.تادادعإلاربع

ةعابطمتتدق:ةظحالم
ةنشخلاةداملايذقرولا
ةليقثلانزولايذقرولاو
.رثكأءطبب

b.دنتسملاةعابطبمق.

؟ءطببةعابطلابةعباطلاموقتله

.ةلكشملالحمتي.6ةوطخلاىلإلاقتنالابمق

6ةوطخلا

.ةزوجحملاماهملاةلازإبمق

؟ءطببةعابطلابةعباطلاموقتله

.ةلكشملالحمتي.7ةوطخلاىلإلاقتنالابمق

7ةوطخلا
a.ةنوخسةجردةدايزمدعنمدكأت

.ةعباطلا
ةمهمدعبدربتىتحةعباطلاكرتبمق•

.ةليوطةعابط
ةرارحلاتاجردةاعارمبمق•

نمديزمل.ةعباطللاهبىصوملا
عقومديدحتعجار،تامولعملا
.ةعباطلل

b.دنتسملاةعابطبمق.

؟ءطببةعابطلابةعباطلاموقتله

.ةلكشملالحمتي.ءالمعلامعدةمدخبلاصتالاىلإعجرا

®Xeroxناولأةعباط163 C230مدختسملاليلد

اهحالصإوةلكشمفاشكتسا



حيحصريغقروىلعوأئطاخجردنمةمهملاةعابطمتت

المعنءارجإ

1ةوطخلا
a.حيحصلاقرولاىلععبطتكنأنمدكأت.
b.دنتسملاةعابطبمق.

قرولاىلعدنتسملاةعابطتمتله
؟حيحصلا

.نيَحيحصلاهعونوقرولامجحليمحتبمق.2ةوطخلاىلإلاقتنالابمق

2ةوطخلا
a.مق،همدختستيذلاليغشتلاماظنلاًقفو

تاليضفتنمهمجحوقرولاعونديدحتب
."ةعابط"راوحلاعبرمنموأةعابطلا

اًضيأكنكمي:ةظحالم
يفتادادعإلارييغت
ةصاخلامكحتلاةحول
لاقتنالابمق.ةعباطلاب
قرولا>تادادعإلا:ىلإ
/عون>جردلانيوكت>
.قرولامجح

لمعتاليتلاةعباطلاتازارطلةبسنلاب
لقنتللقفاومىلعطغضلابمق،سمللاب
.تادادعإلاربع

b.قرولاعمتادادعإلاقباطتنمدكأت
.هليمحتمتيذلا
c.دنتسملاةعابطبمق.

قرولاىلعدنتسملاةعابطتمتله
؟حيحصلا

.ءالمعلامعدةمدخبلاصتالاىلإعجرا.ةلكشملالحمتي

®Xeroxناولأةعباط C230164مدختسملاليلد

اهحالصإوةلكشمفاشكتسا



بيجتستالةعباطلا

المعنءارجإ

1ةوطخلا

ًالصتمرايتلاكلسناكاذإاممققحتلابمق
.يئابرهكلارايتلاذخأمب

:ةباصإلالامتحا—هابتنا
ضُّرعتلاوأقيرحلارطخُبّنجتل
ليصوتبمق،ةيئابرهكةمدصل
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

6ةوطخلا

تارايختيبثتبمقوةعباطلاليغشتفقوأ
.ةعباطلاليغشتدعأمث،ةزهجألا

ديزملرايخللةبحاصملاعجارملاىلإعجرا

.7ةوطخلاىلإلاقتنالابمق.ةلكشملالحمتي

®Xeroxناولأةعباط165 C230مدختسملاليلد

اهحالصإوةلكشمفاشكتسا



المعنءارجإ

.تامولعملانم

؟بيجتستةعباطلاله

7ةوطخلا

.حيحصلاةعابطلاليغشتجمانربتيبثتبمق

؟بيجتستةعباطلاله

.8ةوطخلاىلإلاقتنالابمق.ةلكشملالحمتي

8ةوطخلا

10ةدملراظتنالاو،ةعباطلاليغشتفاقيإبمق
.ةعباطلاليغشتبمث،اًبيرقتٍناوث

؟بيجتستةعباطلاله

.ءالمعلامعدةمدخبلاصتالاىلإعجرا.ةلكشملالحمتي

®Xeroxناولأةعباط C230166مدختسملاليلد

اهحالصإوةلكشمفاشكتسا



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•

Chrome™ةقحاللاتارادصإلاوأ
Mozillaنم24رادصإلا• Firefox

ةقحاللاتارادصإلاوأ

؟موعدمكضرعتسمله

.موعدمضرعتسمتيبثتبمق.4ةوطخلاىلإلاقتنالابمق

4ةوطخلا

.لمعيةكبشلالاصتاناكاذإاممققحتلابمق

؟لمعيةكبشلالاصتاله

.كيدللوؤسملابلاصتالابمق.5ةوطخلاىلإلاقتنالابمق

5ةوطخلا

ةعباطلابتالباكلاتاليصوتنأنمدكأتلابمق
نمديزمل.ماكحإبةلصومةعابطلامقلمو
عمةدراولاقئاثولاةعجارمبمق،تامولعملا

.تالباكلاتاليصوتنيمأتبمق.6ةوطخلاىلإلاقتنالابمق

®Xeroxناولأةعباط167 C230مدختسملاليلد

اهحالصإوةلكشمفاشكتسا



المعنءارجإ

.ةعباطلا

؟ةنمآتالباكلاتاليصوتله

6ةوطخلا

بيولاليكومداوختناكاذإاممققحتلابمق
.ةلّطعم

؟ةلّطعمبيولاليكومداوخله

.كيدللوؤسملابلاصتالابمق.7ةوطخلاىلإلاقتنالابمق

7ةوطخلا

.نّمضملابيولامداخىلإلوصولابمق

؟نّمضملابيولامداخحتفمتله

.ءالمعلامعدةمدخبلاصتالاىلإعجرا.ةلكشملالحمتي

WI-FIةكبشبةعباطلاليصوتنكميال

.تاعباطلازُرُطضعبيفطقفةرفوتمةزيملاهذه:ةظحالم

المعنءارجإ

1ةوطخلا

.يئاقلتىلعطشنئياهمنييعتنمدكأتلابمق

>تادادعإلا:ىلإلقتنا،مكحتلاةحولنم
>ةكبشلاىلعةماعةرظن>ذفانملا/ةكبشلا
يئاقلت>طشنلائياهملا

لمعتاليتلاةعباطلاتازارطلةبسنلاب
ربعلقنتللقفاومىلعطغضلابمق،سمللاب
.تادادعإلا

؟Wi-Fiةكبشبلاصتالاةعباطللنكميله

.2ةوطخلاىلإلاقتنالابمق.ةلكشملالحمتي

2ةوطخلا

Wi-Fiةكبشديدحتنمققحتلابمق
.ةحيحصلا

ضعبكرتشتدق:ةظحالم
.يضارتفالاSSIDيفتاهّجوملا

؟ةحيحصلاWi-Fiةكبشبلصتتله

.3ةوطخلاىلإلاقتنالابمق.4ةوطخلاىلإلاقتنالابمق

3ةوطخلا

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

.4ةوطخلاىلإلاقتنالابمق.ةلكشملالحمتي

®Xeroxناولأةعباط C230168مدختسملاليلد

اهحالصإوةلكشمفاشكتسا



المعنءارجإ

؟Wi-Fiةكبشبلاصتالاةعباطللنكميله

4ةوطخلا

.يكلساللانامألاعضونمققحتلابمق

>تادادعإلا:ىلإلقتنا،مكحتلاةحولنم
نامألاعضو>يكلسال>ذفانملا/ةكبشلا
.يكلساللا

لمعتاليتلاةعباطلاتازارطلةبسنلاب
ربعلقنتللقفاومىلعطغضلابمق،سمللاب
.تادادعإلا

يكلساللانامألاعضوديدحتمتيله
؟حيحصلا

.5ةوطخلاىلإلاقتنالابمق.6ةوطخلاىلإلاقتنالابمق

5ةوطخلا

؟حيحصلايكلساللانامألاعضوديدحتبمق

؟Wi-Fiةكبشبلاصتالاةعباطللنكميله

.6ةوطخلاىلإلاقتنالابمق.ةلكشملالحمتي

6ةوطخلا

ةحيحصلارورملاةملكلاخدإنمدكأتلابمق
.ةكبشلل

تافاسملانيودتبمق:ةظحالم
ةملكيفةريبكلافرحألاوماقرألاو
.رورملا

؟Wi-Fiةكبشبلاصتالاةعباطللنكميله

.ءالمعلامعدةمدخبلاصتالاىلإعجرا.ةلكشملالحمتي

®Xeroxناولأةعباط169 C230مدختسملاليلد

اهحالصإوةلكشمفاشكتسا



تامزلتسملالكاشم

ةشوطرخلالادبتسالةعباطلاةقطنمقباطتمدع

مئالتيتلاةحيحصلاةقطنملانمةشوطرخءارشبلّضفت،ةلكشملاهذهحالصإل.ةشوطرخلاةقطنموةعباطلاةقطنمنيبقباطتمدعأطخدجوي
.ةيملاعةشوطرخِرتشاوأةعباطلاةقطنم

>تادادعإلا:ىلإلقتنا،مكحتلاةحولنم.ةعابطلاةدوجرابتخاتاحفصةعابطبلّضفت،ةعابطلاةشوطرخوةعباطلاةقطنمتادادعإعقومديدحتل
.ةعابطلاةدوجرابتخاتاحفص>اهحالصإوءاطخألافاشكتسا

.ةعباطلاةقطنمىلإ42يلييذلاةلاسرلايفلوألامقرلاريشي•

.ةشوطرخلاةقطنمىلإ42يلييذلاةلاسرلايفيناثلامقرلاريشي•

ةعابطلاوةعباطلاشيطارخقطانم

يمقرلازمرلاةقطنملا

0ةددحمريغوأةيملاعةقطنم

1)ادنك،ةدحتملاتايالولا(ةيلامشلااكيرمأ

2ارسيوس،لامشلالود،ةيبرغلاابوروأ،ةيبوروألاةيداصتقالاةقطنملا

3ئداهلاطيحملاوايسآ

4ةينيتاللااكيرمأ

5ايقيرفأوطسوألاقرشلاوابوروأيقاب

6ادنليزوينوايلارتسأ

9ةحلاصريغةقطنم

XEROXجاتنإنمتسيلتامزلتسم

.ةعباطلايفةتبثمXeroxجاتنإنمتسيلةعابطتامزلتسمةعباطلاتفشتكا

اهرفوييتلاتامزلتسملامادختسارثؤينأنكمي.XeroxنمةيلصألاتامزلتسملاوءازجألاعملضفألكشبلمعتلXeroxةعباطميمصتمت
.اهرمعواهتيقوثوموأريوصتلابةصاخلااهتانوكموةعباطلاءادأىلعثلاثفرط

تامزلتسممادختسامتاذإةَعَّقوتمريغجئاتنلسرتنأنكميوةعابطللةيلصألاXeroxتامزلتسمعملمعتلرمعلاتارشؤمةفاكميمصتمت
Xeroxةعباطفالتإيفهلدعملايضارتفالارمعلادعبريوصتلارصنعمادختساببستيدق.ةعابطللةيلصألاXeroxتانوكملاوأكبةصاخلا

.اهبةطبترملا

نعجتانلافلتلانامضلايطغيال.نامضلاةيطغتىلعثلاثفرطاهرفوييتلاءازجألاوأتامزلتسملامادختسارثؤيدق:ريذحت
.ثلاثفرطاهرفوييتلاءازجألاوأتامزلتسملامادختسا

"قفاوم"وXىلعرارمتسابطغضا،كتعباطيفةيلصأريغتامزلتسممادختسابةعباتمللواهلكاهيلعةقفاومللوأرطاخملاهذهنميأىلعةقفاوملل
.ةيناث15يلاوحلهسفنتقولايف

نمةيلصأءازجأوأتامزلتسمبّكرو،كتعباطنمثلاثلافرطلااهرفوييتلاءازجألاوأتامزلتسملالزأف،رطاخملاهذهلوبقيفبغرتملاذإ
.Xeroxنمةيلصألاةعابطلاتامزلتسممادختساعجار،تامولعملانمديزمىلعلوصحلل.Xeroxجاتنإ

®Xeroxناولأةعباط C230170مدختسملاليلد

اهحالصإوةلكشمفاشكتسا



قرولاراشحنانمصلختلا

قرولاراشحنابنجت

اًحيحصًاليمحتقرولالِّمح

.جردلايفحطسملكشبقرولاعضونمدكأت•

حيحصلاريغقرولاليمحتحيحصلاقرولاليمحت

.ةعابطللةعباطلاءارجإءانثأهتلازإوأجردلاليمحتبمقتال•

.قرولاةئبعتلىصقألادحلارشؤمَدعتيملقرولاةمزرعافترانأنمدكأتلابمق.مزاللانمرثكأقروةيمكلّمحتال•

.يحيضوتلامسرلايفنيبملاوحنلاىلعقرولالِّمح.جردلالخادىلإقرولاررمتال•

®Xeroxناولأةعباط171 C230مدختسملاليلد

اهحالصإوةلكشمفاشكتسا



.تافلغملاوأقرولاىلعةوقبطغضتالاهنأنموةحيحصلاةقيرطلابقرولاتاهجومعضونمدكأت•

.قرولاليمحتدعبةعباطلالخادماكحإبجردلاعفدا•

هبىصوُملاقرولامادختسا

.طقفاهبىصوملاةصاخلاطئاسولاوأقرولامدختسا•

.لوتفملاوأيوطملاوأللبملاوأينثملاقرولاليمحتبموقتال•

.ليمحتلالبقاهتيوستواهتيوهتوقرولافاوحينثبمق•

.ديلابهبذشوأهصقمتقرومدختستال•

.جردلاسفنيفةفلتخملاعاونألاوأنازوألاوأماجحألااذقرولاطلختال•

.ةعباطلابةصاخلامكحتلاةحولوأرتويبمكلاىلعحيحصلالكشلابهعونوقرولامجحنييعتنمدكأت•

زخ•
نصُملاةهجلاتايصوتلاًقفوقرولانِّ

ِ
.ةّع

®Xeroxناولأةعباط C230172مدختسملاليلد

اهحالصإوةلكشمفاشكتسا



قرولاراشحنانكامأديدحت

دعباًيئزجةعوبطمتاحفصوأةغرافتاحفصةعباطلاجرُخت،راشحنالانمصلختلاةعباطلالواحتدق،ليغشتىلعةدعاسملانييعتدنع•
.ةغرافلاتاحفصلابةصاخلاةعوبطملاتاجرخملانمققحت.ةرشحنمةحفصةلازإ

.ةرشحنملاتاحفصلاةعابطةعباطلاديُعت،يئاقلتوأليغشتىلعقرولاراشحناحالصإنييعتدنع•
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يسايقلاجارخإلاجرد.1

ةيوديلاةيذغتلاةدحو.2

يسايقلاجردلا.3

Bبابلا.4

يسايقلاجردلايفقرولاراشحنا

.Bبابلاحتفا.1

،ةنخاسلاتانوكملادحأنمةباصإللضرعتلارطخنمدحلل.اًنخاسةعباطلانميلخادلاءزجلانوكيدق:نخاسحطس—هابتنا
.هتسمالملبقدربيلحطسلاكرتا
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.روشحملاقرولاةلازإبمق.2

.ةروشحملاقرولاءازجأعيمجةلازإنمدكأت:ةظحالم

.بابلاقالغإبمق.3
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.ةيوديلاةيذغتلاةدحووجردلاةلازإبمق.4

.روشحملاقرولاةلازإبمق.5

.ةروشحملاقرولاءازجأعيمجةلازإنمدكأت:ةظحالم

.جردلاوةيوديلاةيذغتلاةدحولِخدأ.6

يسايقلاجارخإلاجرديفقرولاراشحنا

.روشحملاقرولاةلازإبمق
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.ةروشحملاقرولاءازجأعيمجةلازإنمدكأت:ةظحالم

ةيوديلاةيذغتلاةدحولخادقرولاراشحنا

.ةيوديلاةيذغتلاةدحووجردلاةلازإبمق.1
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.روشحملاقرولاةلازإبمق.2

.ةروشحملاقرولاءازجأعيمجةلازإنمدكأت:ةظحالم

.جردلاوةيوديلاةيذغتلاةدحولِخدأ.3
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Bبابلايفقرولاراشحنا

.Bبابلاحتفا.1

،ةنخاسلاتانوكملادحأنمةباصإللضرعتلارطخنمدحلل.اًنخاسةعباطلانميلخادلاءزجلانوكيدق:نخاسحطس—هابتنا
.هتسمالملبقدربيلحطسلاكرتا
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:ةيلاتلاقطانملانميأنمرشحنملاقرولاةلازإبمق.2

.ةروشحملاقرولاءازجأعيمجةلازإنمدكأت:ةظحالم

رهصملاةقطنم•

رهصملاةقطنملفسأ•
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نيهجولاىلعةعابطةدحو•

.بابلاقالغإبمق.3
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قرولاةيذغتلكاشم

ةعابطلاءانثأفرظألاقصل

المعنءارجإ

1ةوطخلا
a.ةفاجةئيبيفهنيزختمتاًفرظمدختسا.

ىلعةعابطلاف:ةظحالم
يوتحتيتلافرظألا
ةيلاعةبوطرةجردىلع
ةنسلأقصلىلإيدؤيدق
.فرظألا

b.ةعابطلاةمهملسرأ.

؟ةعابطلادنعفرظلاقصلمتيله

.ةلكشملالحمتي.2ةوطخلاىلإلاقتنالابمق

2ةوطخلا
a.فرظ"ىلإقرولاعوننييعتنمدكأت".

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

لمعتاليتلاةعباطلاتازارطلةبسنلاب
لقنتللقفاومىلعطغضلابمق،سمللاب
.تادادعإلاربع

b.ةعابطلاةمهملسرأ.

؟ةعابطلادنعفرظلاقصلمتيله

.ةلكشملالحمتي.ءالمعلامعدةمدخبلاصتالاىلإعجرا
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لمعتالةبترملاةعابطلا

المعنءارجإ

1ةوطخلا
a.تادادعإلا:ىلإلقتنا،مكحتلاةحولنم<

.بيترتلا>طيطختلا>ةعابطلا

لمعتاليتلاةعباطلاتازارطلةبسنلاب
لقنتللقفاومىلعطغضلابمق،سمللاب
.تادادعإلاربع

b.1,2,1,2,1,2[ىلعديدحتبمق[.
c.دنتسملاةعابطبمق.

؟حيحصلكشببّترمدنتسملاله

.2ةوطخلاىلإلاقتنالابمق.ةلكشملالحمتي

2ةوطخلا
a.حتفبمق،هتعابطلواحتيذلادنتسملانم

.بيترتديدحتبمث"ةعابط"راوحلاعبرم
b.دنتسملاةعابطبمق.

؟حيحصلكشببّترمدنتسملاله

.3ةوطخلاىلإلاقتنالابمق.ةلكشملالحمتي

3ةوطخلا
a.اهتعابطدارملاتاحفصلاددعليلقتبمق.
b.دنتسملاةعابطبمق.

؟حيحصلكشبتاحفصلابيترتمتيله

.ءالمعلامعدةمدخبلاصتالاىلإعجرا.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

لمعتاليتلاةعباطلاتازارطلةبسنلاب
لقنتللقفاومىلعطغضلابمق،سمللاب
.تادادعإلاربع

b.هعونوقرولامجحنييعتبمق
.نيَحيحصلا
c.دنتسملاةعابطبمق.

؟رركتملكشبقرولاتاراشحناثدحتله

.ةلكشملالحمتي.3ةوطخلاىلإلاقتنالابمق

3ةوطخلا
a.ةثيدحةوبعنمقرولاليمحتبمق.

قرولاصتمي:ةظحالم
ةبوطرللاًرظنةبوطرلا
قرولانيزختبمق.ةيلاعلا
ىتحيلصألاهفالغيف
.همادختسالاًزهاجنوكت

b.دنتسملاةعابطبمق.

؟رركتملكشبقرولاتاراشحناثدحتله

.ةلكشملالحمتي.ءالمعلامعدةمدخبلاصتالاىلإعجرا
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ةروشحملاتاحفصلاةعابطةداعإتّرذعت

المعنءارجإ

>تادادعإلا:ىلإلقتنا،مكحتلاةحولنم1
ىوتحمحالصإ>تاراعشإلا>زاهجلا
.قرولاراشحنا

لمعتاليتلاةعباطلاتازارطلةبسنلاب
لقنتللقفاومىلعطغضلابمق،سمللاب
.تادادعإلاربع

ددح،"قرولاراشحناحالصإ"ةمئاقنم2
.يئاقلتوأليغشت
.دنتسملاةعابطبمق3

؟ةروشحملاتاحفصلاةعابطةداعإتمتله

.ءالمعلامعدةمدخبلاصتالاىلإعجرا.ةلكشملالحمتي
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ناولألاةدوجتالكشم

ةعوبطملاتاجرخملايفناولألاليدعت

.تادادعإلاربعلقنتللقفاومىلعطغضلابمق،سمللابلمعتاليتلاةعباطلاتازارطلةبسنلاب

:ىلإلقتنا،مكحتلاةحولنم.1

ناولألاحيحصت>مدقتملاريوصتلا>ةدوجلا>ةعابطلا>تادادعإلا

.ناولألاحيحصتىوتحم>يوديددح،"ناولألاحيحصت"ةمئاقنم.2

.بسانملاناولألاليوحتدادعإرتخا.3

ناولألاليوحتلوادجنئاكلاعون

RGBةروص

RGBصن

RGBتاموسر

اهقيبطتنكمملانمواًعبشترثكأوةعطاسًاناولأجتنت—ةقرشم•
.ةديدجلاناولألاتاقيسنتةفاكىلع

ناولألاهبشتناولأتاذتاعوبطمجتني—sRGBضرع•
قوحسممادختسانيسحتمت.رتويبمكةشاشىلعةضورعملا
.ةيفارغوتوفلاروصلاةعابطلجأنمدوسألاربحلا

هبشتناولأتاذتاعوبطمجاتنإل—صلاخدوسأ-ضرع•
دادعإلااذهمدختسي.رتويبمكلاةشاشىلعةضورعملاناولألا
يدامرلانوللاتاجردعيمججاتنإلطقفدوسألاربحلاقوحسم
.دياحملا

•sRGBناولألاعبشتنمةديازتمةجردرفوي—قرشم
قوحسممادختسانيسحتمتي.sRGBضرعناولأحيحصتل
.ةيراجتلاتاموسرلاةعابطلجأنمدوسألاربحلا

فاقيإ•

CMYKةروص

CMYKصن

CMYKتاموسر

•US CMYK—تاجرخمبيرقتلناولألاحيحصتّقبطي
.)SWOP(بيوةحازإلرشنلاتافصاومناولأ

•Euro CMYK—تاجرخمبيرقتلناولألاحيحصتّقبطي
.EuroScaleناولأ

•CMYKدادعإلنوللاعبشتةدايزىلعلمعي—قرشم
USناولألاحيحصت CMYK.

فاقيإ•

ناولألابةعابطلالوحةرركتملاةلئسألا

؟RGBنولوهام

نكمي.ددحمنولجاتنإلقرزألاوأرضخألاوأرمحألانوللانممدختسملارادقملاىلإةراشإلالالخنمناولألافصولةليسوRGBنولدُعي
رتويبمكلاتاشاشمدختست.ةعيبطلايفةدوجوملاناولألانمةريبكةعومجمجاتنإلةفلتخمتايمكبقرزألاورضخألاورمحألاناولأجمد
.ناولألاضرعلةليسولاهذهةيمقرلاتاريماكلاوةيئوضلاتاحساملاو
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؟CMYKنولوهام

نولجاتنإلدوسألاورفصألاويناوجرألاويوامسلاناولأنممدختسملارادقملاىلإةراشإلالالخنمناولألافصولةليسوCMYKنولدُعي
ناولألانمريبكقاطنجاتنإلةفلتخمتايمكبدوسألاورفصألاويناوجرألاويوامسلاناولألربحلاقيحاسموأرابحألاةعابطنكمي.ددحم
.ناولألاجاتنإلبولسألااذهناولألارزيللاتاعباطوinkjetتاعباطوةعابطلاتالآعبتت.ةعيبطلايفةدوجوملا

؟هتعابطدارمدنتسميفنوللاديدحتمتيفيك

Helpتاعوضومرظنا،تامولعملانمديزملل.CMYKوأRGBناولأتاعومجممادختسابهليدعتودنتسملانولديدحتلجماربلامدختُست
.جمانربلابةصاخلا)تاميلعتلا(

؟هتعابطبولطملانوللاةعباطلاددحتفيك

ةمجرتمتت.ناولألاليوحتلوادجربعتامولعملاهذهرمتو،ةعباطلاىلإهنولونئاكلكعونفصتيتلاتامولعملالاسرإمتي،دنتسمةعابطدنع
نئاكلاتامولعمددحت.هديرتيذلانوللاجاتنإلمدختسملادوسألاورفصألاويناوجرألاويوامسلاربحلاقوحسمنمةبسانملاتايمكلاىلإنوللا
ليوحتلودجقيبطتءانثأصنلاىلعناولألاليوحتلوادجنمدحاوعونقيبطتنكمي،لاثملاليبسىلع.ناولألاليوحتلوادجقيبطتةقيرط
.ةيفارغوتوفلاروصلاىلعفلتخمناولأ

؟ًايوديناولألاحيحصتوهام

ناولألاحيحصتتادادعإ.تانئاكلاةجلاعملمدختسملالبِقنمةددحملاناولألاليوحتلوادجةعباطلامدختست،اًيوديناولألاحيحصتنيكمتةلاحيف
ناولأتاعومجم(جمانربلايفنئاكلانولديدحتةيفيكلةصاخاهنأامك.)روصوأتاموسروأصن(هتعابطمتتيذلانئاكلاعونلةصاخاًيودي

RGBوأCMYK(.ةعوبطملاتاجرخملايفناولألاليدعتعجار،اًيوديفلتخمناولأليوحتلودجقيبطتل.

ناكاذإًالاّعفنوكينلهنأامك.اًديفماًيوديناولألاحيحصتنوكينلف،CMYKوأRGBناولأتاعومجمنمَناولألاُجمانربلاددحيملاذإ
ةلّضفمناولأءاشنإىلإ"يئاقلت"ىلعناولألاحيحصتطبضيدؤي،تالاحلامظعميف.ناولألاطبضيفمّكحتيرتويبمكلاليغشتماظنوأجمانربلا
.تادنتسملل

؟)ًالثمتاكرشلاىدحإراعش(ددحمنولةقباطمنكميفيك.

Colorتاعومجمنمعاونأةعسترفوتي،ةعباطلاب)ةدوجلا(Qualityةمئاقنم Samples)نمتاعومجملاهذهاًضيأرفوتت.)ناولألاجذامن
نمتائملاىلعيوتحتتاحفصلاةددعتمتاعوبطمءاشنإىلإجذامنةعومجميأديدحتيدؤي."نّمضملابيولامداخ"يفناولألاجذامنةحفص
لكيفةدوجوملاناولألاىلعلوصحلامتي.ددحملالودجلابسحبRGBوأCMYKناولأةعومجمىلععبرملكيوتحي.ةنولملاتاعبرملا
.ددحملاناولألاليوحتلودجلالخنمعبرملاىلعةامسملاRGBوأCMYKناولأةعومجمريرمتبناولأعبرم

Colorتاعومجمصحفلالخنم Samples)متتيذلانوللاىلإبرقألانوللاىلعيوتحييذلاعبرملاديدحتكنكمي،)ناولألاجذامن
رظنا،تامولعملانمديزملل.يقيبطتلاجمانربلايفنئاكلاناولأليدعتيفكلذدعبعبرملاىلعةامسملاناولألاتاعومجممادختسانكمي.هتقباطم
.نيعملانئاكللددحملاناولألاليوحتلودجمادختسالاًيرورضاًيوديناولألاحيحصتنوكيدق.جمانربلابةصاخلا)تاميلعتلا(Helpتاعوضوم

Colorةعومجمديدحتفقوتي Samples)ىلعناولألاةقباطمبقلعتتةنيعمةلكشملاهمادختسابجييتلا)ناولألاجذامن:

)يوديوأليغشتلافاقيإوأيئاقلت(همادختسامتييذلاناولألاحيحصتدادعإ•

)روصوأتاموسروأصن(هتعابطمتتيذلانئاكلاعون•

)CMYKوأRGBناولأتاعومجم(جمانربلايفنئاكلانولديدحتةيفيك•

Colorتاحفصنوكتنلف،CMYKوأRGBناولأتاعومجمنمَناولألاُجمانربلاددحيملاذإ Samples)ةفاضإلاب.ةديفم)ناولألاجذامن
نوللانوكيالدق،تالاحلاهذهيف.ناولألاةرادإربعجمانربلايفةددحملاCMYKوأRGBناولأتاعومجمجماربلاضعبطبضت،كلذىلإ
Colorتاحفصلاًمامتاًقباطمعوبطملا Samples)ناولألاجذامن(.
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نوللاةفيفخودبتةعابطلاتاجرخم

المعنءارجإ

1ةوطخلا

.ناولألاطبضةيلمعذّفن

a.تادادعإلا:ىلإلقتنا،مكحتلاةحولنم<
>مدقتملاريوصتلا>ةدوجلا>ةعابطلا
.ناولألاطبض

لمعتاليتلاةعباطلاتازارطلةبسنلاب
لقنتللقفاومىلعطغضلابمق،سمللاب
.تادادعإلاربع

b.دنتسملاةعابطبمق.

؟نوللاةفيفخةعابطلارهظتله

.ةلكشملالحمتي.2ةوطخلاىلإلاقتنالابمق

2ةوطخلا
a.تادادعإلا:ىلإلقتنا،مكحتلاةحولنم<

>مدقتملاريوصتلا>ةدوجلا>ةعابطلا
.ناولألانزاوت

لمعتاليتلاةعباطلاتازارطلةبسنلاب
لقنتللقفاومىلعطغضلابمق،سمللاب
.تادادعإلاربع

b.تادادعإلاطبضا.
c.دنتسملاةعابطبمق.

؟نوللاةفيفخةعابطلارهظتله

.ةلكشملالحمتي.ءالمعلامعدةمدخبلاصتالاىلإعجرا

®Xeroxناولأةعباط C230188مدختسملاليلد
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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

192................................................................................................................................ةيساسألاحئاوللا

199.....................................................................................................................داوملاةمالستانايبقاروأ
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ةيساسألاحئاوللا

شيوشتلاثاعبناتايوتسم

ISOرايعمللاًقفوةيلاتلاسايقلاتادحوعنصمت ISOرايعمللاًقبطاهنعغالبإلاو7779 9296.

.عاضوألاضعبكجتنمنمضتيالدق:ةظحالم

يتوصلبيسيد،رتم1طسوتمبتوصطغض

51يداحأ،دحاوهجوىلع•ةعابطلا
52:نوللا،دحاوهجوىلع•
49يداحأ،نيهجوىلع•
50:نوللا،نيهجوىلع•

14زهاج

ةيكيتاتسالاءابرهكللةيساسحلاراعشإ

حطسسملنودزومرلاهذهنمةبيرقلاقطانملاسملتال.ةيكيتاتسالاءابرهكللةساسحلاءازجألاددحيزمرلااذه
.زمرلانمةديعبةقطنميفًالوأيندعم

لادبتساوأقرولاراشحناةلازإلثم،ةنايصلاماهمذيفنتدنعيئابرهكلاغيرفتلانعمجانفلتثودحبُّنجتل
اذإىتحاهسملوأةعباطلايفةيلخادلاقطانملاىلإلوصولالبق،ةعباطللفوشكميندعمراطإيأسملا،تامزلتسملا
.اًدوجومزمرلانكيمل

ENERGYجمانرب STAR

ENERGYراعشلمحيXeroxنمجتنميأ STARهدامتعامتجتنموهليغشتلاءدبةشاشىلعوأهيلع
ENERGYجمانربتابلطتمعمقفاوتمجتنمك STARعينصتلاخيراتذنمةئيبلاةيامحةلاكولعباتلا.

®Xeroxناولأةعباط C230192مدختسملاليلد
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ةرارحلاةجردتامولعم

%80ىلإ8،)تياهنرهفةجرد90ىلإ50(ةيوئمةجرد32.2ىلإ10ةيبسنلاةبوطرلاوليغشتلاةرارحةجرد
ةيبسنةبوطر

%80ىلإ8،)تياهنرهفةجرد104ىلإ40-(ةيوئمةجرد40ىلإ40-
ةيبسنةبوطر

)تياهنرهف80.1(ةيوئمةجرد2:26.7بطرلاءاوهللىوصقلاةرارحلاةجرد

ةفثكمريغةئيب

ةدملريوصتلاةدحووأةشوطرخلاوأةعباطلانيزخت
1ةليوط

)تياهنرهفةجرد110ىلإ40-(ةيوئمةجرد43.3ىلإ40-ةريصقةدملريوصتلاةدحووأةشوطرخلاوأةعباطلانحش

)تياهنرهفةجرد72(ةيوئمةجرد22دنعةيسايقةيبتكمةئيبيفنيزختلاىلعاذهدمتعي.اًبيرقتنيتنستامزلتسمللنيزختلاةرتفغلبت1
.ةبوطر%45و

.ةيبسنلاةبوطرلاوءاوهلاةرارحةجردةطساوبةبطرلاةرارحلاةجردديدحتمتي2

INFORMACIÓN DE LA ENERGÍA DE MÉXICO

•Consumo de energía en operación: طاو385

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

•Cantidad de producto por unidad de energía consumida: 3.74 páginas/Wh

رزيللاراعشإ

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

ءانثأناسنإلاىلإIةئفلاىوتسمقوفرزيللاعاعشلصيالثيحبةعباطلاورزيللاماظنميمصتمتيدقو.ةريطخIةئفلانمرزيللاتاجتنمربتعتال
رزيلىلعيوتحتةنايصللةلباقريغةعابطسأرةعومجمةعباطلامضت.ةررقملاةمدخلافورظوأمدختسملاةنايصوأيداعلاليغشتلا
:ةيلاتلاتافصاوملاب

)بIIIb)3ةئفلانمAlGaAs:ةئفلا•

8:)طاويلليم(جارخإللةيمسالاةقاطلا•

800–770:)رتمونان(يجوملالوطلا•

ةقاطلا

ةقاطللجتنملاكالهتسا

.جتنمللةقاطلاكالهتساتامسيلاتلالودجلاقثوي

.عاضوألاضعبكجتنمنمضتيالدق:ةظحالم

®Xeroxناولأةعباط193 C230مدختسملاليلد
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)طاولاب(ةقاطلاكالهتسافصولاعضولا

385:دحاوهجوىلعةعابطلا.ةينورتكلإتاراشإلالخنمةعوبطماًخسنجتنملاجرُخيةعابطلا

260:نيهجوىلعةعابطلا

15.5.ةعابطةمهمبمايقللراظتناةلاحيفجتنملازهاج

0.9.ىوتسملايلاعةقاطريفوتعضويفجتنملانوكسلاعضو

حاتمريغ.ىوتسملاضفخنمةقاطريفوتعضويفجتنملاتابسإلاعضو

فاقيإعضويفليغشتلاحاتفمنكل،يئابرهكرايتردصمبلصومجتنملافاقيإ
.ليغشتلا

0.1

نمريثكبىلعأةقاطلليروفلابحسلانوكيدقو.تقولاطسوتمبسحسايقتادحوقباسلالودجلايفةجردملاةقاطلاكالهتساتايوتسملثمت
.طسوتملا

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

®Xeroxناولأةعباط C230194مدختسملاليلد
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ةقاطلاكالهتسايلامجإ

ةميقبرضيغبني،طاولاةقاطلاةدحوبةقاطلاكالهتساباسحمتيهنأامبو.نايحألاضعبيفاًديفمةقاطللجتنملامادختسايلامجإريدقتدُعي
عومجمةقاطللجتنملامادختسايلامجإلثميو.ةقاطلامادختساباسحءارجإلكلذوعضولكيفجتنملاهيضقييذلاتقولارادقمبةقاطلاكالهتسا
.عاضوألانملكيفةقاطلامادختسا

ةيكلساللاتاجتنملابةصاخلاةيميظنتلاتاراعشإلا

.بسحفةيكلساللاتازارطلاىلعقبطنتةيميظنتتامولعمىلعمسقلااذهيوتحي

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

يطمنلانوكملاراعشإ

كجتنمىلعةدوجوملاتاقصلملاعجار،نيعملاكجتنميفةتّبثملاةيطمنلاتانوكملاديدحتل.ةيطمنتانوكمىلعةيكلساللاتازارطلايوتحت
.يلعفلا

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
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دويقلا

يفةدراولانادلبلاعيمجىلعدييقتلااذهيرسي.قلطلاءاوهلايفمادختسالارظُحي.طقفةقلغملانكامألاىلعيكلساللازاهجلااذهمادختسارصتقي
:هاندألودجلا

كيشتلاصربقارسيوسايراغلباكيجلباسمنلا

ادنلنفاينابسإنانويلااينوتسإكرامندلاايناملأ

ايلاطيإادنلسيأادنلريأرجملاايتاوركاسنرف

اطلامايفتالغروبمسكولايناوتيلنياتشنتخيل

اينامورلاغتربلاادنلوبجيورنلاادنلوه

ةدحتملاةكلمملاايكرتايكافولساينيفولسديوسلا

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

.هعقومنمهلقنوألابقتسالايئاوههيجوتةداعإبمق•

.لابقتسالازاهجوزاهجلانيبةلصافلاةفاسملاةدايزبمق•

.لابقتسالازاهجاهبلصتييتلاكلتنعةفلتخمةرئاديفذخأمبزاهجلاليصوتبمق•

.ةيفاضإتاحارتقاىلعلوصحللةمدخلالثمموأءارشلاةطقنةراشتسابمق•

تارييغتلاوأاهبىصوُملاتالباكلافالخبىرخأتالبكمادختسانعمجانلانويزفلتلاوأويدارلالخادتنعةيلوؤسملاةّعنصملاةكرشلالمحتتال
اذهليغشتيفمدختسملاةطلسلاطبإىلإاهبحرصملاريغتاليدعتلاوأتارييغتلايدؤتدق.زاهجلااذهىلعاهبحرصملاريغتاليدعتلاوأ
.زاهجلا
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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

Blue-ايناملأ Angel

Blueزاهجلااذهليلاتلانيوكتلا،"تاقصلملاعضووةدوجلانامضليناملألادهعملا"،RALحنمدقل Angel
Environmental Label:

.ةكبشلابوأUSBربعلاصتاونيهجولاىلعةيئاقلتةعابطبةدّوزمةكبشةعباط

Blueريياعميفوتسيزاهجكاهزييمتبقصلملااذهموقي Angelهعينصتوزاهجلاميمصتثيحنميئيبلالوبقلل
.www.blauer-engel.deىلإلقتنا،تامولعملانمديزمل.هليغشتو

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

®Xeroxناولأةعباط197 C230مدختسملاليلد

ةيميظنتلاتامولعملا

https://www.xerox.com/en-us/about/ehs
http://www.blauer-engel.de


Deutschland

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

®Xeroxناولأةعباط C230198مدختسملاليلد
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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•

®Xeroxناولأةعباط199 C230مدختسملاليلد
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صلختلاوريودتلاةداعإ
:ىلعقحلملااذهيوتحي

202..............................................................................................................هريودتةداعإوجتنملانمصلختلا

203.................................................................................................................................ةيلامشلااكيرمأ

Xerox Green World Alliance........................................................................................................204

WEEE(...................................................................................205(ةينورتكلإلاةزهجألاوةيئابرهكلاتايافنلاهيجوت

®Xeroxناولأةعباط201 C230مدختسملاليلد
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هريودتةداعإوجتنملانمصلختلا
ىلعفُّرعتللكيدلةيلحملاتاطلسلارشتسا.ةيداعلاةيلزنملاتايافنلانمصلختللةعبتملاةقيرطلاسفنباهتامزلتسموأةعباطلانمصلختتال
.هريودتةداعإوجتنملانمصلختلاتارايخ

®Xeroxناولأةعباط C230202مدختسملاليلد
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ةيلامشلااكيرمأ
-ASK–800–1(هعملماعتتيذلاXeroxلثممبلصتا.اهريودتةداعإواهمادختساةداعإوتادعملاةداعتسالاًجمانربXeroxريدت

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

®Xeroxناولأةعباط203 C230مدختسملاليلد
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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

®Xeroxناولأةعباط C230204مدختسملاليلد
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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

®Xeroxناولأةعباط205 C230مدختسملاليلد
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	ﺩﻟﻴﻞ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻡ 
	1 ﺍﻟﺴﻼﻣﺔ 
	ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ 
	ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ 
	ﺳﻼﻣﺔ ﺍﻟﺼﻴﺎﻧﺔ 
	ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ 

	2 ﺍﻟﺘﻌﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﺎﺑﻌﺔ 
	ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﻄﺎﺑﻌﺔ 
	ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻟﻮﺣﺔ ﺍﻟﺘﺤﻜﻢ 
	ﻃﺎﺑﻌﺔ ﺃﻟﻮﺍﻥ Xerox® C230 

	ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺍﻟﺸﺎﺷﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ 
	ﻓﻬﻢ ﺣﺎﻟﺔ ﺿﻮﺀ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮ 
	ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻧﻮﻉ ﺍﻟﻮﺭﻕ 
	ﺇﺭﺷﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻮﺭﻕ 
	ﺳﻤﺎﺕ ﺍﻟﻮﺭﻕ 
	ﺍﻟﻮﺯﻥ 
	ﺍﻟﺘﺠﻌﺪ 
	ﺍﻟﻨﻌﻮﻣﺔ 
	ﻣﺤﺘﻮﻯ ﺍﻟﺮﻃﻮﺑﺔ 
	ﺍﺗﺠﺎﻩ ﺍﻟﺘﺤﺒﺐ 
	ﻣﺤﺘﻮﻯ ﺍﻷﻟﻴﺎﻑ 

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


	3 ﺍﻹﻋﺪﺍﺩ ﻭﺍﻟﺘﺜﺒﻴﺖ ﻭﺍﻟﺘﻬﻴﺌﺔ 
	ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﻮﻗﻊ ﻟﻠﻄﺎﺑﻌﺔ 
	ﺗﻮﺻﻴﻞ ﺍﻟﻜﺎﺑﻼﺕ 
	ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﺸﺎﺷﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻭﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ 
	ﺍﻟﻌﺜﻮﺭ ﻋﻠﻰ ﻋﻨﻮﺍﻥ IP ﻟﻠﻄﺎﺑﻌﺔ 
	ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻹﺷﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺮﺟﻌﻴﺔ 
	ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺇﺷﺎﺭﺍﺕ ﻣﺮﺟﻌﻴﺔ 
	ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻣﺠﻠﺪﺍﺕ 


	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 ﺗﻬﻴﺌﺔ ﺃﻭ ﺍﺳﺘﻴﺮﺍﺩﻩ 

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

	ﺷﺒﻜﺔ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ 
	ﺗﻮﺻﻴﻞ ﺍﻟﻄﺎﺑﻌﺔ ﺑﺸﺒﻜﺔ ﺍﺗﺼﺎﻝ Wi-Fi 
	ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻣﻌﺎﻟﺞ ﺍﻹﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﻼﺳﻠﻜﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻄﺎﺑﻌﺔ 
	ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻹﻋﺪﺍﺩﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻄﺎﺑﻌﺔ 

	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 
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	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 
	ﺍﻟﻘﻴﻮﺩ 
	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 
	ﺃﻟﻤﺎﻧﻴﺎ - Blue Angel 
	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 




