
2.1رادصإلا
2022سطسغأ

702P08897

®Xeroxناولأةعباط

C310
مدختسملاليلد

nivedithas.n
Highlight
Title overlapped. 



Xeroxةكرشل2022ماعلرشنلاوعيطلاقوقح© Corporation.ةظوفحمقوقحلاعيمج.Xerox®ةكرشلةيراجتةمالعيهXerox
Corporationىرخأنادلبوةدحتملاتايالولايف.

Adobe®وAdobe PDF logoوAdobe® Reader®وAdobe® Type Manager®وATM™وFlash®وMacromedia®

Adobeةكرشلةلجسمةيراجتتامالعوأةيراجتتامالعيه®PostScriptو®Photoshopو Systems، Inc.

Apple®وBonjour®وEtherTalk™وTrueType®وiPad®وiPhone®وiPod®وiPod touch®وAirPrint®وthe AirPrint Logo®

Macو®Macو OS®وMacintosh®ةكرشلةلجسمةيراجتتامالعوأةيراجتتامالعيهApple Inc.ىرخأنادلبوةدحتملاتايالولايف.

،Googleةكرشلةيراجتتامالعيه™Androidفتاهةينقتةصنمو،™Gmailنمبيولاةعابطةمدخ Inc.

HP-GL®وHP-UX®,وPCL®ةكرشلةلجسمةيراجتتامالعيهHewlett-Packard Corporationنادلبلاوأ/وةدحتملاتايالولايف
.ىرخألا

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

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

Microsoft®وWindows Vista®وWindows®وWindows Server®وOneDrive®ةكرشلةلجسمةيراجتتامالعيهMicrosoft
Corporationىرخألانادلبلاوةدحتملاتايالولايف.

MopriaحلاصلةيراجتةمالعيهMopria Alliance.

PANTONE®ةكرشلةيراجتلاتامالعلانماهريغوPantone، Inc.ةكرشلكلميهPantone، Inc.
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جتنملانعتانايب
.كدعاستنأنكميتامولعمىلإةظحالملاريشت:ةظحالم

.جتنملاجماربوأةزهجأبررضلاقاحلإهنأشنمءيشىلإريذحتلاريشي:ريذحت

.كتباصإىلإيدؤينأنكمياممرطخللةببسمنوكتنأنكميةلاحىلإهيبنتلاريشي:رذحلا

:يليامهيبنتلاتانايبلةفلتخملاعاونألانمضتت

:ةباصإلضرعتلارطخىلإريشي:ةباصإلالامتحا—هابتنا

.ةيئابرهكةمدصلضرعتلارطخىلإريشي:ةمدصلارطخ—هابتنا

.هسملمتاذإقورحبةباصإلارطخىلإريشي:نخاسحطس—هابتنا

.قحسلضرعتلارطخىلإريشي:ةلامإلارطخ—هابتنا

.ةكرحتملاءازجألانيبعباصألاقحسلضرعتلارطخىلإريشي:صرقلارطخ—هابتنا

.ةراودلاعطقلانمرتبلاوألكآتلاتاباصإلضرعتلارطخىلإريشي:رايغلاعطقلقن—هابتنا

.ةكرحتملاةحورملاتارفشببسبرتبثودحرطخىلإريشي:ةراودةيحورمتارفش—هابتنا
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جتنملانعتانايب

يئابرهكلارايتللذخأمبرايتلاكلسليصوتبمق،ةيئابرهكلاةمدصلضُّرعتلاوأقيرحلارطخُبّنجتل:ةباصإلالامتحا—هابتنا
.هيلإلوصولالهسيوجتنملانمبيرقوةحيحصةقيرطباًيضرألَصومومئالملكشبّفنصم

اًكلسوأجتنملااذهبقفرملاةقاطلاكلسالإمدختستال،ةيئابرهكةمدصلضرعتلاوأقيرحلارطخُبّنجتل:ةباصإلالامتحا—هابتنا
.ةعنصملاةكرشلالبِقنماًدمتعمًاليدب

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

رايتلانمةيامحزاهجمادختسايدؤينأزوجيو.ريغتملارايتلادضةيامحزاهجعمجتنملااذهمدختستال:ةباصإلالامتحا—هابتنا
.قيرحبوشنلامتحاوأتايكلملابررضلاقاحلإوأةعباطلاءادأفاعضإىلإريغتملا

.ةبطرلاعقاوملاوأءاملانمبرقلابهمدختستوأجتنملااذهعضتال،ةيئابرهكةمدصبةباصإلارطخبُّنجتل:ةمدصلارطخ—هابتنا

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

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

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

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

ذخأمنعرايتلاكلسلصفا،ةعباطلانميجراخلاءزجلافيظنتدنعةيئابرهكةمدصلضرعتلارطخبُّنجتل:ةمدصلارطخ—هابتنا
.ةعباتملالبقةعباطلانعتالبكلاةفاكلصفاوطئاحلا

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

.ةقلغمجاردألاوباوبألالكنأنمدكأت•

.يئابرهكلارايتلاذخأمنعرايتلاكلسلصفبمقمث،ةعباطلاليغشتفاقيإبمق•

.ةعباطلانعتالباكلاوكالسألاعيمجلصفا•

لقنلبقاهلصفبمقف،اهبةلصتمةيرايتخاجارخإتادحووأضرألاىلعةتباثةلصفنمةيرايتخاجاردأبةدّوزمةعباطلاتناكاذإ•
.ةعباطلا

تابتعلاقوفرورملاءانثأاًرذحنك.ديدجلاعقوملاىلإصرحباهعفداف،تالجعىلعةتبثمةدعاقىلعةعباطلالامتشالاحيف•
.ةيضرألاقوقشو

جارخإلاتادحوةلازإبمقف،ةيرايتخاجارخإتادحووأةيرايتخاجاردأعماهتئيهتتمتلبتالجعةدعاقةعباطلابنكتملاذإ•
.دحاوتقويفةيرايتخاتادحويأوةعباطلاعفرلواحتال.جاردألانعةعباطلاعفراوةيرايتخالا

.اًمئاداهعفرلةعباطلاىلعةدوجوملاضباقملامدختسا•

.لماكلابةعباطلاةدعاقةحاسممعديحطستاذةعباطلاكيرحتيفةمدختسمةبرعةيأنوكتنأبجي•

.ةيرايتخالاتاقحلملاسيياقممعديٌحطسزاهجلاكيرحتيفةمدختسمةبرعيألنوكينأبجي•

.يدومععضويفةعباطلاىلعظفاح•

.ةديدشلاكيرحتلاتايلمعّبنجت•

.اهناكميفاهعضودنعةعباطلاتحتتسيلكعباصأنأنمدكأت•

.ةعباطلالوحةيفاكصولخةحاسمدوجونمدكأتو•

ً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

لصفاوةعباطلاليغشتفقوأ،ةكرحتملاةحورملاتارفشببسبرتبىلإضرعتلارطخبُّنجتل:ةراودةيحورمتارفش—هابتنا
.زمرلااذهةطساوبتدّدُحيتلاقطانملاىلإلوصولالبقيئابرهكلارايتلاذخأمنعةقاطلاكلس

تاءارجإذيفنتوأطبضتايلمعءارجإوأمكحترصانعمادختسايدؤيدق.رزيلعاعشجتنملااذهمدختسي:ةباصإلالامتحا—هابتنا
.راضعاعشإلضرعتلاىلإ"مدختسملاليلد"يفةددحملاكلتريغ
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مويثيللاةيراطبلادبتسادنعراجفناثدحيدقف.اهلادبتسامتيلةممصمتسيلجتنملااذهبمويثيللاةيراطبنإ:ةباصإلالامتحا—هابتنا
ةكرشلاتاداشرإلاًقفوةلمعتسملامويثيللاتايراطبنمصلخت.اهقرحوأاهكيكفتوأمويثيللاةيراطبنحشةداعإبمقتال.أطخوحنىلع
.ةيلحملاحئاوللاوةجتنملا

تازيمنوكتالدق.ةعنصُملاةهجللةددحمتانوكممادختسادنعةمراصلاةيملاعلاةمالسلاريياعمقيقحتلهدامتعاوهرابتخاوجتنملااذهميمصتمتي
.ىرخألاةليدبلاءازجألامادختساةيلوئسمةعنصُملاةهجلالمحتتال.اًمئادًةحضاوءازجألاضعبلةمالسلا

.ةنايصبودنمل،مدختسملاعجارميفةحضوملاكلتفالخ،حالصإلاوأةنايصلاتايلمعكرتا

مهفبجي.طئاسولانمتاثاعبنارودصىلإةرارحلاةجرديدؤتدقو،ةعابطلاطئاسوةرارحةجردعفرىلإيدؤتةعابطةيلمعجتنملااذهمدختسي
.ةراضلاتاثاعبنالالامتحايدافتلةعابطلاطئاسوديدحتتاداشرإلوانتييذلاوليغشتلاتاداشرإيفدوجوملامسقلا

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

.تاداشرإلاهذهبظافتحالاىجرُي
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ةنايصلاةمالس
.ليمعلاقئاثويفةدراوريغجتنملااذهلةنايصيأءارجإبمقتال

دنعلاعتشاللةلباقوأراجفناللةلباقلوسوريألاتافظنمنوكتنأنكمي.لوسوريألاتافظنممدختستال:ةباصإلالامتحا—هابتنا
.ةيكيناكيمورهكلاتادعملايفاهمادختسا

.طقفتاهيجوتللاًقفوفيظنتلاداوموتامزلتسملامدختسا

.ةيطغألاهذهفلخءالمعلاةمدخرصانعدجوتال.يغارببةتّبثملاتايقاولاوأةيطغألاةلازإبمقتال

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

ّبنجتوةقطنملاهذهنمرشحنملاقرولاةلازإدنعرذحلاخوت.ةنخاسرهصملاةقطنميفةيندعملاحوطسلا:نخاسحطس—هابتنا
.ةيندعمحطسأيأسمل
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ةيكالهتسالاداوملاتامولعم

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

.ةيواحلاوأةوبعلاىلعةدراولاتاميلعتللاًقفوةيكالهتسالاداوملاةفاكنيزختبمق

.لافطألالوانتمنعاًديعبةيكالهتسالاداوملاعيمجبظفتحا

.فوشكمبهليففاجلاربحلا/ربحلاتايواحوأةعابطلاشيطارخوأفاجلاربحلاقوحسم/ربحلاءاقلإباًقلطممقتال

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

ًةزيموأاًثاثأوأتالجعىلعًةتبثمًةدعاقMFPجتنموأةعباطلاىلعرثكأوأدحاوقحلمتيبثتبلطتيدق:ةلامإلارطخ—هابتنا
.ةباصإبببستيدقيذلاتابثلامدعيدافتلىرخأ

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

بيكرتعجار،تامولعملانمديزمىلعلوصحلل.ةقرو650ةعسجودزميرايتخاجردةفاضإبةعباطنيوكتكنكمي،كتعباطزارطىلعاًدامتعا
.ةيرايتخاجاردأ

مكحتلاةحول.1

.كتعباطزارطبسحبرهظملافلتخيدق:ةظحالم

جارخإلاجرد.2

ةقرو250ةعسبيسايقجرد.3

ةيوديلاةيذغتلاةدحو.4

ةقرو650ةعسجودزميرايتخاجرد.5

ةقرو550ةعسبجرد.6
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مكحتلاةحولمادختسا

XEROXناولأةعباطلمكحتلاةحول C310

ضرعلاةشاش.1

.ةعابطلاتامزلتسمةلاحوةعباطلالئاسرضرعبمق•

.اهليغشتوةعباطلادادعإبمق•

ديدحترزلا.2

.ةمئاقلانمرايخديدحتبمق•

.امدادعإيفتارييغتلاظفحبمق•

مهسألارارزأ.3

.مئاوقلاتارايخوتاشاشلانيبلقنتلاوأمئاوقلالالخريرمتلابمق•

.امدادعإلةيمقرلاةميقلاطبضبمق•

ةيمقرلاحيتافملاةحول.4

.لاخدإلالوقحدحأيفزومروأماقرألاخدإبمق

يبرهكلارايتلارز.5

.اهليغشتفاقيإوأةعباطلاليغشتبمق•

.ٍناوثسمخةدملةقاطلارزىلعرارمتسالاعمطغضا،ةعباطلاليغشتفاقيإل•

فلخللةفاسمرز.6

.لاخدإلالقحيففرحفذحوفلخللرشؤملاكيرحتبمق

"ءاغلإ"وأ"فاقيإ"رزلا.7

.ةيلاحلاةعابطلاةمهمفاقيإبمق

رشؤملاحابصم.8

.ةعباطلاةلاحصحفبمق
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عوجرلارز.9

.ةقباسلاةشاشلاىلإعوجرلابمق

"ةيسيئرلاةحفصلا"رز.10

.ةيسيئرلاةشاشلاىلإلاقتنالابمق
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رشؤملاءوضوةقاطلارزةلاحمهف

ةعباطلاةلاحرشؤملاحابصم

."تابسإلا"عضويفوأليغشتلافاقيإديقةعباطلافاقيإ

.تانايبلاةجلاعميرُجتوأةزهاجةعباطلاقرزأ

.مدختسملالخدتةعباطلابلطتترمحأ

ةعباطلاةلاحةقاطلارزءوض

.تانايبلاةجلاعمبموقتوأةزهاجوأليغشتلانعةفقوتمةعباطلافاقيإ

."نوكسلا"عضويفةعباطلاتباثينامرهكنول

."تابسإلا"عضويفةعباطلاضماوينامرهكنول
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قرولاةماعد

ةموعدملاقرولاماجحأ

ةيذغتةدحوىلإةفاضإلابةقرو550ةعسجردنمنوكتييذلاو،ةقرو650ةعسجودزمجردبةدوزمكتعباطنوكتدق:ةظحالم
650ةعسجودزملاجردلانماًءزجلكشييذلاةقرو550ةعسقرولاجردمعدي.ةقرو100ةعسةجمدمضارغألاةددعتمتادنتسم
عاونأوماجحأةجمدملاضارغألاةددعتمةيذغتلاةدحومعدتامنيب.ةقرو550ةعسقرولاجرداهمعدييتلااهسفنقرولاماجحأةقرو
.ةفلتخمقرونازوأو

هداعبأوقرولامجح

يسايقجرد
250ةعسب
ةقرو

ةيذغتلاةدحو
ةيوديلا

650ةعسبجودزميرايتخاجرد
ةقرو

650ةعسبجرد
ةقرو

ىلعةعابط
نيهجولا

550ةعسبجرد
ةقرو

ةيذغتلاةدحو
ةددعتم
تامادختسالا

A4

مم297×210
)8.27×11.7
)ةصوب

A51.2

مم210×148
)5.83×8.27
)ةصوب

X

A6

مم148×105
)4.13×5.83
)ةصوب

XXX

JIS B5

مم257×182
)7.17×10.1
)ةصوب

X

Letter

215.9×279.4
)مم11×8.5(مم

Legal

215.9×355.6
14×8.5(مم
)ةصوب

ExecutiveX
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هداعبأوقرولامجح

يسايقجرد
250ةعسب
ةقرو

ةيذغتلاةدحو
ةيوديلا

650ةعسبجودزميرايتخاجرد
ةقرو

650ةعسبجرد
ةقرو

ىلعةعابط
نيهجولا

550ةعسبجرد
ةقرو

ةيذغتلاةدحو
ةددعتم
تامادختسالا

184.2×266.7
10.5×7.25(مم
)ةصوب

Oficio
(Mexico(

215.9×340.4
13.4×8.5(مم
)ةصوب

Folio

215.9×330.2
13×8.5(مم
)ةصوب

Statement

139.7×215.9
8.5×5.5(مم
)ةصوب

XXX

Hagaki

مم148×100
)3.94×5.83
)ةصوب

XXX

Universal3.4

مم148×98.4
×215.9ىلإ

3.87(مم355.6
ىلإةصوب5.83×

)ةصوب14×8.5

XXX

Universal3.4

مم127×76.2
×215.9ىلإ

5×3(مم355.6
×8.5ىلإةصوب

)ةصوب14

XXXX

Universal3.4X
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هداعبأوقرولامجح

يسايقجرد
250ةعسب
ةقرو

ةيذغتلاةدحو
ةيوديلا

650ةعسبجودزميرايتخاجرد
ةقرو

650ةعسبجرد
ةقرو

ىلعةعابط
نيهجولا

550ةعسبجرد
ةقرو

ةيذغتلاةدحو
ةددعتم
تامادختسالا

مم210×148
×215.9ىلإ

5.83(مم355.6
ىلإةصوب8.27×

)ةصوب14×8.5

Universal3.4

مم250×210
×215.9ىلإ

8.27(مم355.6
ىلإةصوب11.0×

)ةصوب14×8.5

9Envelope

مم225.4×98.4
)3.875×8.9
)ةصوب

XXX

10Envelope

104.8×241.3
9.5×4.12(مم
)ةصوب

XXX

DL Envelope

مم220×110
)4.33×8.66
)ةصوب

XXX

C5 Envelope

مم229×162
)6.38×9.01
)ةصوب

XXX

B5 Envelope

مم250×176
)6.93×9.84
)ةصوب

XXX

Monarch

98.425×

XXX

®Xeroxناولأةعباط C31024مدختسملاليلد

ةعباطلاىلعفُّرعتلا



هداعبأوقرولامجح

يسايقجرد
250ةعسب
ةقرو

ةيذغتلاةدحو
ةيوديلا

650ةعسبجودزميرايتخاجرد
ةقرو

650ةعسبجرد
ةقرو

ىلعةعابط
نيهجولا

550ةعسبجرد
ةقرو

ةيذغتلاةدحو
ةددعتم
تامادختسالا

3.875(مم190.5
)ةصوب7.5×

5رخآفرظ

مم162×98.4
250×176ىلإ
6.38×3.87(مم
×6.93ىلإةصوب

)ةصوب9.84

XXX

.ًالوأةعباطلاىلإةليوطلاةفاحلاتاذةيوديلاةيذغتلاةدحولاخدإعم1جردلايفاذهقرولامجحلّمح1

.ًالوأةعباطلاىلإةريصقلاةفاحلاتاذضارغألاةددعتمةيذغتلاةدحولاخدإعم3جردلاو2جردلايفاذهقرولامجحلّمح2

.يجمربلاقيبطتلاةطساوبمجحلاديدحتمتيملام)ةصوب14×8.5(ملم355.6×215.9ساقمبةحفصلاقيسنتمتي،"ماع"ديدحتدنع3

.ًالوأةعباطلاىلإةريصقلاةفاحلالخدتثيحبقيضلاقرولالّمح4

قيبطتلاةطساوبمجحلاديدحتمتيملام)ةصوب14×8.5(ملم355.6×215.9ساقمبةحفصلاقيسنتمتي،"رخآفرظ"ديدحتدنع5
.يجمربلا

ةموعدملاقرولاعاونأ

ةددعتمتادنتسمةيذغتةدحوىلإةفاضإلابةقرو550ةعسجردنمنوكتييذلاو،ةقرو650ةعسجودزمجردبةدوزمكتعباطنوكتدق•
قرولاعاونأةقرو650ةعسجودزملاجردلانماًءزجلكشييذلاةقرو550ةعسقرولاجردمعدي.ةقرو100ةعسةجمدمضارغألا
.ةفلتخمقرونازوأوعاونأوماجحأةجمدملاضارغألاةددعتمةيذغتلاةدحومعدتامنيب.ةقرو550ةعسقرولاجرداهمعدييتلااهسفن

.ةقيقدلايفةحفص25ةعرسباًمئادتاقاطبلانوزخموفرظألاوتاقصلملاةعابطمتت•

قرولاعون

يسايقجرد
250ةعسب
ةقرو

ةيذغتلاةدحو
ةيوديلا

650ةعسجودزميرايتخاجرد
ةقرو

550ةعسبجرد
ةقرو

ىلعةعابط
نيهجولا

550ةعسبجرد
ةقرو

ةيذغتلاةدحو
ةددعتم
تامادختسالا

يداعلاقرولا

داعُملاقرولا
هريودت

تاقاطبلانوزخم
ةلوقصملا

رخافقرو
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قرولاعون

يسايقجرد
250ةعسب
ةقرو

ةيذغتلاةدحو
ةيوديلا

650ةعسجودزميرايتخاجرد
ةقرو

550ةعسبجرد
ةقرو

ىلعةعابط
نيهجولا

550ةعسبجرد
ةقرو

ةيذغتلاةدحو
ةددعتم
تامادختسالا

ةيسأرلاوذقرولا

عوبطملاقرولا
اًقبسم

نولمقرو

فيفخقرو

ليقثقرو

ينطق/نشخقرو

Xتاقاطبلاةعومجم

تاقاطبلانوزخم
نزولاةفيفخ

X

XXXفرظألا

تاقصلملا

Xلينيفلاتاقصلم

ةموعدملاقرولانازوأ

ةددعتمتادنتسمةيذغتةدحوىلإةفاضإلابةقرو550ةعسجردنمنوكتييذلاو،ةقرو650ةعسجودزمجردبةدوزمكتعباطنوكتدق•
قرولاعاونأةقرو650ةعسجودزملاجردلانماًءزجلكشييذلاةقرو550ةعسقرولاجردمعدي.ةقرو100ةعسةجمدمضارغألا
.ةفلتخمقرونازوأوعاونأوماجحأةجمدملاضارغألاةددعتمةيذغتلاةدحومعدتامنيب.ةقرو550ةعسقرولاجرداهمعدييتلااهسفن

.ةقيقدلايفةحفص25ةعرسباًمئادتاقاطبلاوفرظألاوتاقصلملاةعابطمتت•

هنزووقرولاعون

يسايقجرد
250ةعسب
ةقرو

ةيذغتلاةدحو
ةيوديلا

650ةعسجودزميرايتخاجرد
ةقرو

550ةعسبجرد
ةقرو

ىلعةعابط
نيهجولا

550ةعسبجرد
ةقرو

ةيذغتلاةدحو
ةددعتم
تامادختسالا

1فيفخقرو

2م/مج74.9–60
قرو(ببحمليوط
–16(نزوبتادنس

)ًالطر19.9

يداعلاقرولا
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هنزووقرولاعون

يسايقجرد
250ةعسب
ةقرو

ةيذغتلاةدحو
ةيوديلا

650ةعسجودزميرايتخاجرد
ةقرو

550ةعسبجرد
ةقرو

ىلعةعابط
نيهجولا

550ةعسبجرد
ةقرو

ةيذغتلاةدحو
ةددعتم
تامادختسالا

2م/مج90.3–75
قرو(ببحمليوط
–20نزوبتادنس
)ًالطر24

ليقثقرو

2م/مج105–90.3
قرو(ببحمليوط
نزوبتادنس

)ًالطر28–24.1

تاقاطبلانوزخم

/مج162–105.1
ببحمليوط2م
نزوبتادنسقرو(

)ًالطر47–28.1

22333X

4ةيقرولاتاقصلملا

قرو(2م/مج131
35نزوبتادنس
)ًالطر

4لينيفلاتاقصلم

قرو(2م/مج131
35نزوبتادنس
)ًالطر

X
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هنزووقرولاعون

يسايقجرد
250ةعسب
ةقرو

ةيذغتلاةدحو
ةيوديلا

650ةعسجودزميرايتخاجرد
ةقرو

550ةعسبجرد
ةقرو

ىلعةعابط
نيهجولا

550ةعسبجرد
ةقرو

ةيذغتلاةدحو
ةددعتم
تامادختسالا

5,6فرظألا

2م/مج105–60
نزوبتادنسقرو(

)ًالطر28–16

XX

دعجتيفكلذبمايقلامدعببستيدق."فيفخقرو"ىلع"قرولاعون"نييعتعم)ًالطر20(2م/مج75نملقأنزوبقرولاةعابطبجي1
.ةبوطررثكألاتائيبلايفةصاخ،ةيذغتلايفءاطخأىلإيدؤيدقامم،غلابلكشبقرولا

.)لطر110(2م/مج200ىلإلصيامىلإتاقاطبلانوزخمسرهفمعدمتي2

.)ًالطر90(2م/مج162ىلإلصيامىلإتاقاطبلانوزخمسرهفمعدمتي3

.اهتيحالصىدمرابتخابجيورخآلنيحنممادختساللةموعدمةصاخلاطئاسولانماهريغوتاقصلملانإ4

.تادنسللًالطر24وهىصقألانزولاونطقلانم%100ةبسن5

.نطقلانم%25ةبسنىلعًالطر28نزولاتاذتادنسلافرظأىوتحمرصتقي6

®Xeroxناولأةعباط C31028مدختسملاليلد

ةعباطلاىلعفُّرعتلا



3
نيوكتلاوتيبثتلاودادعإلا
:ىلعلصفلااذهيوتحي

30..............................................................................................................................ةعباطللعقومديدحت

31.................................................................................................................................تالباكلاليصوت

32......................................................................................................اهمادختساوةيسيئرلاةشاشلاتاقيبطتدادعإ

37.......................................................................................................اهمادختساولوصولاةيناكمإتازيمدادعإ

39..................................................................................................................ةصاخلاطئاسولاوقرولاليمحت

46.................................................................................................................................ليحرتلاوةيقرتلا

®Xeroxقيبطت Easy Assist................................................................................................................53

57....................................................................................................................................لاصتالاةكبش

58....................................................................................................................مئاوقلاتادادعإةحفصةعابط

®Xeroxناولأةعباط29 C310مدختسملاليلد

نيوكتلاوتيبثتلاودادعإلا



ةعباطللعقومديدحت
.زاهجلاتارايخبيكرتلوباوبألاوةيطغألاوجاردألاحتفلةيفاكًةحاسمكرتا•

.يئابرهكلارايتلاذخأمنمبرقلابةعباطلاعض•

لكشبّفنصميئابرهكلارايتللذخأمبرايتلاكلسليصوتبمق،ةيئابرهكلاةمدصلضُّرعتلاوأقيرحلارطخبُّنجتل:ريذحت
.هيلإلوصولالهسيوجتنملانمبيرقوةحيحصةقيرطباًيضرألَصومومئالم

وأءاملانمبرقلابهمدختستوأجتنملااذهعضتال،ةيئابرهكةمدصبةباصإلارطخُبّنجتل:ةمدصلارطخ—هابتنا
.ةبطرلاعقاوملا

ASHRAEرايعملةعجارمثدحأعمقفاوتيةفرغلايفءاوهلارايتنأنمدكأت• .CENةينفلاةنجلل156رايعملاوأ62

.ًاتباثوًايوقًاطسبنمًاحطسرفوت•

:ةعباطلاىلعظفاح•

رابغلانمٍلاخوفاجفيظنعضوميف–

ةفرحنملاسيبابدلاوقرولاكباشمنعاًديعب–

ةيوهتلاةزهجأوأةئفدتلاةزهجأوأءاوهلاتافيكملرشابملارايتلانعًاديعب–

اًدجةيلاعلاةبوطرلاوةرشابملاسمشلاةعشأنعاًديعب–

.ةرارحلاةجردقاطنبمزتلا•

)تياهنرهفةجرد90ىلإ50(ةيوئمةجرد32.2ىلإ10ليغشتلاةرارحةجرد

:ةبسانملاةيوهتللةعباطلالوحاهبىصوملاةفاسملانميلاتلارادقملاعد•

)ةصوب10(مم254ىلعأل1

)تاصوب4(مم305يفلخ2

)تاصوب3(مم76نميألابناجلا3

)ةصوب20(مم508ةمدقملا4

)تاصوب3(مم76رسيألابناجلا5
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تالباكلاليصوت

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

مئالملكشبّفنصميئابرهكلارايتللذخأمبرايتلاكلسليصوتبمق،ةيئابرهكلاةمدصلضُّرعتلاوأقيرحلارطخُبّنجتل:ريذحت
.هيلإلوصولالهسيوجتنملانمبيرقوةحيحصةقيرطباًيضرألَصومو

لبقنماًدمتعمًاليدباًكلسوأجتنملااذهبقفرملاةقاطلاكلسالإمدختستال،ةيئابرهكةمدصلضرعتلاوأقيرحلارطخبنجتل:ريذحت
.ةعنصملاةكرشلا

يفةعباطلاوأةيكلساللاصتاةكبشئياهميأوأUSBلباكسملتال،ةعباطلايفاملطعثودحوأتانايبلانادقفيدافتل:ريذحت
.ةعابطلاةيلمعءانثأةحضوملاقطانملا

ـلمادختسا

.ةكبشبةعباطلاليصوتبمقEthernetذفنم1

.يئابرهكرايتذخأمبةعباطلاليصوتبمقرايتلاكلسسباق2

.قفاوتمرايخيأوأحيتافمةحولليصوتبمقUSBذفنم3

تازارطضعبيفطقفرفوتمذفنملااذه
.تاعباطلا

.رتويبمكبةعباطلاليصوتبمقةعباطلابصاخلاUSBذفنم4
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اهمادختساوةيسيئرلاةشاشلاتاقيبطتدادعإ
.طقفتاعباطلاتازارطضعبيفةموعدمتاقيبطتلاهذهنوكت:ةظحالم

ةعباطللIPناونعىلعروثعلا

وحنلاىلعطاقنبةلوصفملاماقرألانمتاعومجمعبرأيفIPناونعضرعمتيو.ةيسيئرلاةشاشلاحتفا،ةعباطللIPناونعضرعل
123.123.123.123.

.حيحصلكشببيولاةحفصليمحتلاًتقؤمهليطعتبمقف،ليكومقلممدختستتنكاذإ

ةيسيئرلاةشاشلامادختسا

.ةطشنلاةنمضملالولحلاولوؤسملاصخشلادادعإوةيسيئرلاةشاشلاصيصختتادادعإلاًقفوةيسيئرلاةشاشلافلتختدق:ةظحالم

ـلسملا

أطخةلاسروأةيريذحتةلاسرضرعبمق•ةعابطلاتامزلتسم/ةلاحلا1
ةعباتمللخدتلاةعباطلابلطتتىتم
.ةجلاعملا

لوحتامولعملانمديزمىلععلّطا•
،ةعباطلاأطخةلاسروأريذحتةلاسر
.اهحسمةيفيكلوحو

نمدادعإلااذهىلإلوصولااًضيأكنكمي
ةشاشلانميولعلاءزجلاسمللالخ
.ةيسيئرلا

.ةيلاحلاةعابطلاماهملكراهظإبمقماهملاراظتناةمئاق2

نمدادعإلااذهىلإلوصولااًضيأكنكمي
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ـلسملا

ةشاشلانميولعلاءزجلاسمللالخ
.ةيسيئرلا

.ضرعلاةشاشىلعةغللارييغتبمقةغللارييغت3

.ةعباطلامئاوقىلإلوصولابمقتادادعإلا4

ءاضوضلاوةقاطلاكالهتساةرادإبمقEcoتادادعإ5
.قرولامادختساتادادعإوربحلاقوحسمو

ةركاذيفةزوجحملاةعابطلاماهمراهظإبمقماهملافاقيإ6
.ةعباطلا

كرحمنمتادنتسملاوروصلاةعابطبمقUSBصارقأكرحم7
.لومحمصارقأ

تاقيبطتلنكميلاصتاتاهجةمئاقةرادإبمقنيوانعلارتفد8
.اهيلإلوصولاةعباطلاىلعىرخأ

ةشاشلاصيصختمادختسا

:يليامبمايقلانمدكأت،قيبطتلامادختسالبق

Embeddedىلإلوصولابمق• Web Server،قيبطتلانيوكتبمقمث.

.اهنيوكتوطئاحلاقروتادادعإوحئارشلاضرعتادادعإنيكمتبمق•

طئاحلاقروةروصرييغت

.طئاحلاقرورييغتسملا،ةيسيئرلاةشاشلانم.1

.اهمادختسالةروصددح.2

.تارييغتلاقيبطتبمق.3

لومحمصارقأكرحمنمحئارشضرعليغشت

.USBذفنميفلومحمصارقأكرحملِخدأ.1

.حئارشضرعسملا،ةيسيئرلاةشاشلانم.2

.يدجبأبيترتبروصلارهظت

ضرعفقوتاذإ.ةعباطلايفروصلانيزختمتيالنكل،حئارشلاضرعأدبينأدعبلومحملاصارقأكرحمةلازإكنكمي:ةظحالم
.روصلاضرعلاًددجملومحملاصارقألاكرحملخدأف،حئارشلا

ريفوتلاتادادعإةئيهت

.ريفوتلاتادادعإسملا،ةيسيئرلاةشاشلانم.1

.ةقاطلاعاضوأةلودجوأEcoعضولاةئيهتبمق.2
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.تارييغتلاقيبطتبمق.3

ةيعجرملاتاراشإلاةرادإ

ةيعجرمتاراشإءاشنإ

.بيولاىلعوأتامقلميفةنّزخملاورّركتملكشباهيلإلوصولامتييتلاتادنتسملاةعابطلةيعجرملاتاراشإلامدختسا

.ناونعلالقحيفةعباطلابصاخلاIPناونعةباتكبمثنمو،بيوضرعتسمحتفبمق.1

ىلعطاقنبةلوصفملاماقرألانمتاعومجمعبرأيفIPناونعضرعمتيو.ةعباطللةيسيئرلاةشاشلاىلعةعباطللIPناونعضرعا•
.123.123.123.123وحنلا

.حيحصلكشببيولاةحفصليمحتلاًتقؤمهليطعتبمقف،ليكومقلممدختستتنكاذإ•

.ةيعجرملاةراشإللاًديرفاًمسابتكامث،ةيعجرمةراشإةفاضإ>ةيعجرملاتاراشإلادادعإقوفرقنا.2

:ةيلاتلاتاءارجإلادحأذّفنمث،ناونعلللوكوتوربعونددح.3

.هلةيعجرمةراشإءاشنإديرتيذلاURLناونعبتكا،HTTPSوHTTPَيلوكوتوربل•

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

)CN(ةميقىلعلوصحلالوحتامولعملانمديزمل.مقلملاةداهشيفCNةصاخلاتاميلعتلاتامولعمعجار،مقلملاةداهشيف
كيدلبيولاضرعتسمب

لوكوتوربذفنملِخدأ.myServer/myDirectory،لاثملاليبسىلع.FTPلوكوتوربناونعبتكا،FTPلوكوتوربل•
FTP.رماوألالاسرإليضارتفالاذفنملاوه21ذفنملا.

بتكا.myServer/myShare/myFile.pdf،لاثملاليبسىلع.لاصتالاةكبشدلجمناونعبتكا،SMBلوكوتوربل•
.ةكبشلالاجممسا

.SMBوFTPَيلوكوتوربلةقداصملاعونددح،رمألامزلاذإ•

.PINمقرلِخدأ،ةيعجرملاةراشإلاىلإلوصولادييقتل

تافلملاعاونأ.HTMLىلإةدنتسملابيوتاحفصوTIFFوJPEGوPDF:ةيلاتلاتافلملاعاونأقيبطتلامعدي:ةظحالم
.تاعباطلاتازارطضعبيفةموعدمXLXSوDOCXلثمىرخألا

.ظفحقوفرقنا.4

.ةيعجرملاتاراشإلادادعإقوفرقنا،ةيعجرملاتاراشإلاةرادإل.5

تادلجمءاشنإ

.ناونعلالقحيفةعباطلابصاخلاIPناونعةباتكبمثنمو،بيوضرعتسمحتفبمق.1

ىلعطاقنبةلوصفملاماقرألانمتاعومجمعبرأيفIPناونعضرعمتيو.ةعباطللةيسيئرلاةشاشلاىلعةعباطللIPناونعضرعا•
.123.123.123.123وحنلا

.حيحصلكشببيولاةحفصليمحتلاًتقؤمهليطعتبمقف،ليكومقلممدختستتنكاذإ•

.دلجمللاًديرفاًمسابتكامثنمو،دلجمةفاضإ>ةيعجرملاتاراشإلادادعإقوفرقنا.2

.PINمقرلخدأ،دلجملاىلإلوصولادييقتل:ةظحالم
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.ظفحقوفرقنا.3

.ةيعجرمتاراشإءاشنإعجار،ةيعجرمةراشإءاشنإل.دلجملخادةيعجرمتاراشإوأتادلجمءاشنإكنكمي•

.ةيعجرملاتاراشإلادادعإقوفرقنا،تادلجملاةرادإل•

لاصتالاتاهجةرادإ

لاصتاتاهجةفاضإ

.ناونعلالقحيفةعباطلابصاخلاIPناونعةباتكبمثنمو،بيوضرعتسمحتفبمق.1

ىلعطاقنبةلوصفملاماقرألانمتاعومجمعبرأيفIPناونعضرعمتيو.ةعباطللةيسيئرلاةشاشلاىلعةعباطللIPناونعضرعا•
.123.123.123.123وحنلا

.حيحصلكشببيولاةحفصليمحتلاًتقؤمهليطعتبمقف،ليكومقلممدختستتنكاذإ•

.نيوانعلارتفدقوفرقنا.2

.لاصتالاتاهجمسقنملاصتاةهجفِضأ.3

.رثكأوأةدحاوةعومجمىلإلاصتالاةهجنييعتكنكمي:ةظحالم

.قيبطتلاىلإلوصولانيكمتللوخدلاليجستلةقيرطددحف،رمألامزلاذإ.4

.تارييغتلاقيبطتبمق.5

تاعومجملاةفاضإ

.ناونعلالقحيفةعباطلابصاخلاIPناونعةباتكبمثنمو،بيوضرعتسمحتفبمق.1

ىلعطاقنبةلوصفملاماقرألانمتاعومجمعبرأيفIPناونعضرعمتيو.ةعباطللةيسيئرلاةشاشلاىلعةعباطللIPناونعضرعا•
.123.123.123.123وحنلا

.حيحصلكشببيولاةحفصليمحتلاًتقؤمهليطعتبمقف،ليكومقلممدختستتنكاذإ•

.نيوانعلارتفدقوفرقنا.2

.ةعومجممسافِضأ،لاصتالاتاهجتاعومجممسقنم.3

.ةعومجملاىلإرثكأوأةدحاولاصتاةهجنييعتكنكمي:ةظحالم

.تارييغتلاقيبطتبمق.4

تاعومجملاوألاصتالاتاهجريرحت

.ناونعلالقحيفةعباطلابصاخلاIPناونعةباتكبمث،بيوضرعتسمحتفبمق.1

ىلعطاقنبةلوصفملاماقرألانمتاعومجمعبرأيفIPناونعضرعمتيو.ةعباطللةيسيئرلاةشاشلاىلعةعباطللIPناونعضرعا•
.123.123.123.123وحنلا

.حيحصلكشببيولاةحفصليمحتلاًتقؤمهليطعتبمقف،ليكومقلممدختستتنكاذإ•

.نيوانعلارتفدقوفرقنا.2
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:يليامميأذّفن.3

.تامولعملارّرحمثلاصتاةهجمساقوفرقنا،لاصتالاتاهجمسقنم•

.تامولعملارّرحمثةعومجممساقوفرقنا،لاصتالاتاهجتاعومجممسقنم•

.تارييغتلاقيبطتبمق.4

تاعومجملاوألاصتالاتاهجفذح

.ناونعلالقحيفةعباطلابصاخلاIPناونعةباتكبمث،بيوضرعتسمحتفبمق.1

ىلعطاقنبةلوصفملاماقرألانمتاعومجمعبرأيفIPناونعضرعمتيو.ةعباطللةيسيئرلاةشاشلاىلعةعباطللIPناونعضرعا•
.123.123.123.123وحنلا

.حيحصلكشببيولاةحفصليمحتلاًتقؤمهليطعتبمقف،ليكومقلممدختستتنكاذإ•

.نيوانعلارتفدقوفرقنا.2

:يليامميأذّفن.3

.اهفذحيفبغرتلاصتاةهجددح،لاصتالاتاهجمسقنم•

.اهفذحيفبغرتيتلاةعومجملامساددح،لاصتالاتاهجتاعومجممسقنم•
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اهمادختساولوصولاةيناكمإتازيمدادعإ
.تاعباطلاتازارطضعبيفالإتازيملاهذهمعدمتيال

يتوصلاهيجوتلاطيشنت

تاءاميإلامادختسابةشاشلانمضلقنتلا

.اًطشنميتوصلاهيجوتلانوكيامدنعطقفتاءاميإلامادختسانكمي•

.كيرحتلاوريغصتلا/ريبكتلاتاءاميإمادختسالريبكتلانيكمتبمق•

.ةنيعمتادادعإطبضوفرحأةباتكلةيلعفحيتافمةحولمادختسابمق•

ةفيظولاةءاميإلا

.ةشاشلاىلعرصنعوأرايخديدحتبمقجودزملاطغضلا

.اهريغصتوأروصلاوصوصنلاريبكتبمقتارمثالثطغضلا

.ةشاشلاىلعيلاتلارصنعلاىلإلاقتنالابمقلفسألاىلإوأنيميلاىلإريرمتلا

ىلإوأراسيلاىلإريرمتلا
ىلعألا

.ةشاشلاىلعقباسلارصنعلاىلإلاقتنالابمق

.ةشاشلادودحىطختتةرّبكملاةروصلانمءازجأىلإلوصولابمقكيرحتلا

.ةّربكمةروصنمضبحسللنيعبصإمادختساةءاميإلاهذهبلطتت

.ةيسيئرلاةشاشلاىلإةدوعلاوقيبطتنمجورخلابمقراسيلاىلإمثىلعألاىلإريرمتلا

.ةمهمءاغلإبمق•راسيلاىلإمثلفسألاىلإريرمتلا
.قباسلادادعإلاىلإةدوعلابمق•
.ةميقوأدادعإيأرييغتنودبرهظتيتلاةشاشلانمجورخلابمق•

ىلإمثىلعألاىلإريرمتلا
لفسألا

.ةيتوصةبلاطمراركتبمق

ريبكتلاعضونيكمت

.ةيتوصةلاسرعمستنأىلإ5حاتفملاىلعرارمتسابطغضا،مكحتلاةحولنم.1

.ريبكتلاعضوددح.2

.قفاومددح.3

.تاءاميإلامادختسابةشاشلانمضلقنتلاعجار،ةربكمةشاشيفلقنتلالوحتامولعملانمديزمىلعلوصحلل

يتوصلاهيجوتلامالكةعرسطبض

.مالكلاةعرس>لوصولاةيناكمإ>زاهجلا>تادادعإددح،ةيسيئرلاةشاشلانم.1
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.مالكلاةعرسددح.2

ةشاشلاىلعحيتافملاةحولمادختسا

:يلياممرثكأوأًالحبِّرج

.فرحلاظفللحاتفمقوفكعبصإببحسا•

.لقحلايفهتباتكوأفرحلالاخدإلكعبصإعفرا•

.فرحأفذحلفلخللةفاسمددح•

Shiftددحمث،Tabددح،لاخدإلالقحىوتحمعامسل• + Tab.

ةظوفلملاةيصخشلافيرعتلاماقرأوأرورملاتاملكنيكمت

.ةيصخشلافيرعتلاماقرأ/رورملاتاملكظفل>لوصولاةيناكمإ>زاهجلا>تادادعإددح،ةيسيئرلاةشاشلانم.1

.دادعإلانيكمتبمق.2
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ةصاخلاطئاسولاوقرولاليمحت

هعونوقرولامجحنييعت

.قرولاردصمددحمث،هعون/قرولامجح>جردلانيوكت>قرولا>تادادعإلاىلإلقتنا،مكحتلاةحولنم.1

.تادادعإلالالخلقنتللىلعطغضا،سمللابلمعتالتاشاشبةدّوزملاتاعباطلازرُطيف

.هعونوقرولامجحنييعتبمق.2

ماعلاقرولاتادادعإةئيهت

:ىلإلقتنا،مكحتلاةحولنم.1

ماعلادادعإلا>طئاسولاةئيهت>قرولا>تادادعإلا

.تادادعإلالالخلقنتللىلعطغضا،سمللابلمعتالتاشاشبةدّوزملاتاعباطلازرُطيف

.تادادعإلاةئيهتبمق.2

جاردألاليمحت

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

.جردلاةلازإبمق.1

.ةلوغشمةعباطلانوكتامدنعجاردألاةلازإبمقتال،قرولاراشحنابنجتل:ةظحالم
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.هليمحتبموقتيذلاقرولامجحعمقباطتتلتاهّجوملاطبضبمق.2

.تاهّجوملاعضومديدحتلجردلانميلفسلاءزجلاىلعةدوجوملاتارشؤملامدختسا:ةظحالم

.ليمحتلالبقاهتيوستواهتيوهتوقرولافاوحينثبمق.3

.حيحصلالكشلابقرولامئالتةيبناجلاتاهّجوملانأنمدكأتمثنم،ىلعأللةعابطلللباقلاهجولانوكيثيحبقرولاةمزرليمحتبمق.4

.دحاوهجوىلعةعابطللجردلاةمدقموحنةيسأرلاهيجوتعمىلعألههجونوكيثيحبةيسأرلااذقرولالِّمح•

.نيهجولاىلعةعابطللجردلاةيفلخوحنةيسأرلاهيجوتعملفسألههجونوكيثيحبةيسأرلااذقرولالِّمح•

.جردلالخادىلإقرولاررمتال•
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.قرولاةئبعتلىصقألادحلارشؤمَدعتيملقرولاةمزرعافترانأنمدكأتلابمق،قرولاراشحنايدافتل•

.جردلالاخدإبمق.5

.هليمحتمتييذلاقرولاعماقباطتيلمكحتلاةحولنمهعونوقرولامجحّنيع،رمألامزلاذإ

ضارغألاةددعتملاةيذغتلاةدحوليمحت

.ضارغألاةددعتمةيذغتلاةدحوحتفبمق.1

.تاعباطلاتازارطضعبيفالإتامادختسالاةددعتمةيذغتلاةدحورفوتتال:ةظحالم

.هليمحتبموقتيذلاقرولامجحعمقباطتيلهجوملاطبضا.2
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.ليمحتلالبقاهتيوستواهتيوهتوقرولافاوحينثبمق.3

.قرولاليمحتبمق.4

ةيولعلاةفاحلالاخدإولفسألاىلإاًهّجومةعابطلللباقلاهجولانوكيثيحبةيسأرلااذقرولاو،تاقاطبلانوزخمو،قرولاليمحتبمق•
.ةعباطلايفًالوأ

.قرولاهّجومنمنميألابناجلامامأوىلعألاًهجتمناسللالعجعمفرظألاليمحتبمق•

ةقصالداوموأةفلغمةناطبوأنيوانعلاذفاونوأاًميزبإوأاًسيبابدوأكباشموأعباوطلمحتاًفرظأمدختستال:ريذحت
.قصللاةيتاذ

.هليمحتمتيذلاقرولااقباطيلهعونوقرولامجحّنِيع،مكحتلاةحولنم.5
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ةيوديلاةيذغتلاةدحوليمحت

.هليمحتبموقتيذلاقرولامجحعمقباطتيلهّجوملاطبضبمق.1
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.لفسأىلإههجوةعابطلللباقلابناجلانوكيثيحبقرولاليمحتبمق.2

ىلعةعابطللةعباطلايفًالوأةيولعلاةفاحلالاخدإعملفسألاىلإاًهّجومةعابطلللباقلاهجولانوكيثيحبةيسأرلايذقرولاليمحتبمق•
.دحاوبناج

ةعابطللةعباطلايفاًريخأةيولعلاةفاحلالاخدإعمىلعألاىلإاًهّجومةعابطلللباقلاهجولانوكيثيحبةيسأرلايذقرولاليمحتبمق•
.نيَبناجلاىلع

.قرولاهّجومنمنميألابناجلامامأوىلعألاًهجتمناسللالعجعمفرظلاليمحتبمق•

.اهتهجوىلإةيمامألاهتفاحلصتىتحقرولاةيذغتبمق.3

.ةيوديلاةيذغتلاةدحولخادةونعقرولاعفدبنجت،قرولاراشحنايدافتل:ريذحت

®Xeroxناولأةعباط C31044مدختسملاليلد
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جاردألاطبر

.ناونعلالقحيفةعباطلابصاخلاIPناونعةباتكبمث،بيوضرعتسمحتفبمق.1
ىلعطاقنبةلوصفملاماقرألانمتاعومجمعبرأيفIPناونعضرعمتيو.ةيسيئرلاةشاشلاىلعةعباطللIPناونععقومديدحتكنكمي
123.123.123.123وحنلا

.جردلاةئيهت>قرولا>تادادعإلاقوفرقنا.2

.اهطبربموقتيتلاجاردأللامهسفنقرولاعونوقرولامجحنييعتبمق.3

.تادادعإلاظفحا.4

.جردلاةئيهت>ةئيهتلاةمئاق>ةنايصلا>زاهجلا>تادادعإلاقوفرقنا.5

.يئاقلتىلإجاردألاطبرنييعتبمق.6

.تادادعإلاظفحا.7

.اهسفنهعونوقرولامجحتادادعإبعتمتتجاردأدوجومدعنمدكأت،جاردألاطبرءاغلإل

عمةعباطلايفقرولاعوندادعإقباط،ةعابطلالكاشمبنجتل.ددحملاقرولاعونلاًقفورهصلاةدحوةرارحةجردفلتخت:ريذحت
.جردلايفهليمحتمتييذلاقرولا

®Xeroxناولأةعباط45 C310مدختسملاليلد
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ليحرتلاوةيقرتلا

ةزهجألا

مكحتلاةدحوةحولىلإلوصولا

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

.ةعباطلاليغشتفاقيإبمق.1

.ةعباطلانممثيئابرهكلارايتلاذخأمنمةقاطلاكلسلصفا.2

.مكحتلاةدحوةحولىلإلوصولاءاطغلِزأ،سأرلاحطسميغاربكفممادختساب.3

ىلعاًيندعماًحطسسملا.ةىكيتاتسالاءابرهكلاببسبةلوهسبمكحتلاةحولبةّصاخلاةينورتكلإلاتانّوكملاررضتت:ريذحت
.تالصوميأوأمكحتلاةحولتانّوكمنمةينورتكلإتانّوكميأسمللبقةعباطلا

.لوصولاءاطغبيكرتبمق.4

®Xeroxناولأةعباط C31046مدختسملاليلد
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.يئابرهكلارايتلاذخأمبمث،ةعباطلابرايتلاكلسليصوتبمق.5

ّفنصميئابرهكرايتذخأمبرايتلاكلسليصوتبمق،ةيئابرهكلاةمدصلاوأقيرحلارطخبنجتل:ةباصإلالامتحا—هابتنا
.هيلإلوصولالهسيوبيرقنوكيثيحبةحيحصةقيرطباًيضرأًالَصومومئالملكشب

.ةعباطلاليغشتبمق.6

ةيرايتخاجاردأبيكرت

.ةقرو650ةعسجودزميرايتخاجردبيكرتكنكمي،كتعباطزارطىلعاًدامتعا:ةظحالم

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

.ةعباطلاليغشتفاقيإبمق.1

.ةعباطلانممثيئابرهكلارايتلاذخأمنمةقاطلاكلسلصفا.2

.فيلغتلاداوملكلزأمث،ةوبعلانميرايتخالاجردلاجرخأ.3

.اهناكميفةعباطلاضفخبمقمث،يرايتخالاجردلاعمةعباطلاةاذاحمبمق.4

اهعفرلرثكأوأنيَبردمنيَصخشدوجومزلي،)ًالطر40(مجك18قوفيةعباطلانزوناكاذإ:ةباصإلالامتحا—هابتنا
.نامأب

.يئابرهكلارايتلاذخأمبمث،ةعباطلابرايتلاكلسليصوتبمق.5

يئابرهكلارايتللذخأمبرايتلاكلسليصوتبمق،ةيئابرهكةمدصلضُّرعتلاوأقيرحلارطخبُّنجتل:ةباصإلالامتحا—هابتنا
.هيلإلوصولالهسيوجتنملانمبيرقوةحيحصةقيرطباًيضرألَصومومئالملكشبفّنصم

.ةعباطلاليغشتبمق.6

يفةرفوتملاتارايخلاةفاضإعجار،تامولعملانمديزمىلعلوصحلل.ةعابطلاماهملاًرفوتمحبصيلةعابطلاليغشتجمانربىلإجردلافِضأ
.ةعابطلاليغشتجمانرب

®Xeroxناولأةعباط47 C310مدختسملاليلد
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اهثيدحتوةتباثلاجماربلاوليغشتلاجماربوجماربلاتيبثت

جمانربلاتيبثت

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

.ةعباطلابصاخلاIPناونعنعثحبلاىلإعجرا،ةعباطلابصاخلاIPناونعضرعل

www.xerox.com/driversنمليغشتلاجماربثدحأليزنتبمق،رفوتمريغقئاثولاوجماربلاصرقناكاذإ:ةظحالم

ليغشتلاماظنتابلطتم

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

•MacOSةقحاللاتارادصإلاوأ10.14رادصإلا.

•UNIXوLinux:تاصنمبلاصتالاكتعباطمعدتUNIXةكبشلاةهجاولالخةعونتملا.

Windowsةكبشةعباطلةعابطلاليغشتجماربتيبثت

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

.)هبىصوم(ليغشتلاجمانربتبثم—Xeroxنميكذلاءدبلاقوفرقنا.2

.قفاوأانأقوفرقنا،صيخرتلاةيقافتايف.3

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

.ةعباطلابصاخلاIPناونعنعثحبلاىلإعجرا،كتعباطبصاخلاIPناونعضرعل

.عيرسلاتيبثتلاقوفرقنا.5

.تيبثتلاحاجندكؤتةلاسررهظت

.متقوفرقنا،تبثملاةذفانقالغإوتيبثتلالامكإل.6

Windowsفلمتيبثت Print Driver .zip

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

:zip.فلمنمةعابطلاليغشتجمانربتيبثتل

.كبصاخلارتويبمكلازاهجىلعرشابمليلدىلإهجرختسامثبولطملاzip.فلمليزنتبمق.1

.ةعباطةفاضإ>تاعباطلاوةزهجألاددحمث،مكحتلاةحولحتفا،كبصاخلارتويبمكلازاهجيف.2

.ةيوديتادادعإبةكبشةعباطوأةيلحمةعباطةفاضإقوفرقنامث،ةجردمريغاهديرأيتلاةعباطلاقوفرقنا.3

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

:"يسايقTCP/IPذفنم"ءاشنإل.5

a.ديدجذفنمءاشنإددح.
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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

.ةحساموأةعباطةفاضإقوفرقنا،ةبولطملاةعباطلاةفاضإل.2

.يلاتلاروفرقنامث،همادختساديرتيذلازاهجلاددح،ةرفوتملاةزهجألاةمئاقيف.3

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

.يضارتفالاةنوقيأقوفرقنا،ةذفانلانميولعلاءزجلايف.4

.ةفاضإقوفرقنامث،ةمئاقلانمكتعباطددح.5

.حيحصلكشبEthernetلباكليصوتوةعباطلاليغشتنمققحتف،كتعباطفاشتكامتيملاذإ:ةظحالم
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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

:يليامدحأرَتخا.3

.ثيدحتلاأدبا،قفاوأانأ>تاثيدحتلانمققحتلاقوفرقنا•

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

.جمانربلافلمنعثحبا.1

.جمانربللطوغضمفلمجارختسابتمقدقكنأنمدكأت:ةظحالم

.ءدب>ليمحتقوفرقنا.2
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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.

ةعابطلاليغشتجمانربيفةرفوتملاتارايخلاةفاضإ

Windowsليغشتلاماظنيمدختسمل

.تاعباطلادلجمحتفا.1

فنمث،اهثيدحتديرتيتلاةعباطلاددح.2
:نييلاتلانيءارجإلادحأذِّ

Windowsليغشتلاماظنلةبسنلاب• .ةعباطلاصئاصخددح،ثدحألاوأ7

.صئاصخددح،مدقألاتارادصإللةبسنلاب•

.ةعباطلالأسا-نآلاثيدحتددحمث،"نيوكت"بيوبتلاةمالعىلإلقتنا.3

.تارييغتلاقيبطتبمق.4

Macintoshليغشتلاماظنيمدختسمل

Systemنم.1 Preferences)ةمئاقلايف)ماظنلاتاليضفتApple،ددحمث،كبةصاخلاةعباطلاىلإلقتناOptions &
Supplies)تامزلتسملاوتارايخلا(.

.ةتبثمتارايخيأفِضأمث،ةزهجألاتارايخةمئاقىلإلقتنا.2

.تارييغتلاقيبطتبمق.3
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®Xeroxقيبطت Easy Assist

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

.كتعباطلرشابملااهحالصإوءاطخألافاشكتسامعدىلعلوصحلاو

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

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

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

QRقيبطتلالخنميناثلاXerox Easy Assist.

Xeroxقيبطتتيبثتل Easy Assistيليامبمق،همادختساو:

اريماكمادختساب،كتعباطعميتأييذلاتيبثتلاليلدوأفيلغتلاةوبعنمQRزمرحسما،ةوبعلانمكتعباطجارخإلديفمويديفةدهاشمل.1
.يكذلاكفتاه

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

:يليامبمق،ةعباطلايفمكحتلاةحوليف.يلوألادادعإلاجلاعمرهظي،ةرملوألةعباطلاليغشتدنعيلوألادادعإلاىلإةبسنلاب.2

a.يلاتلاسملامث،ةغللاددح.

Xeroxقيبطتةشاشرهظت Easy Assistلومحملافتاهلل.

b.معنسملا،اهترادإوكتعباطدادعإللومحملاكزاهجمادختسال.

:دحاورايخيأرتخا.لومحملاكزاهجعونديكأتل"قيبطتلاىلعلوصحلا"ةشاشرهظت

•iOS:قيبطتتيبثتلXerox Easy AssistزاهجلiPhone،رايخلااذهددح.

•Android:قيبطتتيبثتلXerox Easy AssistليغشتلاماظنبلمعييذلالومحملاكزاهجلAndroid،رايخلااذهددح.

Xeroxقيبطتكيدلناكاذإ:قيبطتلايدل• Easy Assistرايخلااذهددحف،لعفلابلومحملاكزاهجىلع.

.QRزمرضرعرايخسملا،مكحتلاةحوليف.قيبطتلاليزنتىلعكتدعاسملةشاشرهظت،AndroidوأiOSرايختددحاذإ.3

.يكذلاكفتاهاريماكمادختسابQRزمرحسما،قيبطتلاتيبثتل.QRزمربةشاشرهظت

Xeroxقيبطتليزنتبمق.4 Easy Assistيكذلاكفتاهىلع:

Googleرجتمىلإلقتنا:Androidفتاوهىلإةبسنلاب• Play،قيبطتنعثحبامثXerox Easy Assist.

Xeroxقيبطتنعثحبامث،Appleتاقيبطترجتمىلإلقتنا:iPhoneوأiOSفتاوهىلإةبسنلاب• Easy Assist.

.قفاوأانأسملا،)EULA(يئاهنلامدختسملاصيخرتةيقافتاىلإةبسنلاب،يكذلاكفتاهىلعةرملوألقيبطتلاتيبثتبموقتامدنع.5

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

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

XeroxقيبطتلالخنميناثلاQRزمرحسما.8 Easy Assist.قيبطتلاىلعرهظتيتلاتاداشرإلاعبتا.

.اًتقؤماهسفنةيكلساللاةكبشلابةعباطلاويكذلاكفتاهكرتشي،لاصتالاةئيهتدنع

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

.دادعإلالامكإدعبلاصتالاامهنكميوةعباطلاكاهسفنةيكلساللاوأةيكلسلاةكبشلابلصتميكذلاكفتاهنأنمدكأت:ةظحالم

.دادعإلالامكإسملامث،كتعباطلةيرورضلاتامولعملابتكا،قيبطتلايفيلوألادادعإلالامكإل.10

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

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

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

تاهيبنتلا
Xeroxقيبطتكملعينأنكمي Easy Assistسرجلاةنوقيأسملا،أطخلاةرابعضرعل.ةعباطلايفتالكشموأءاطخأيأدوجوب.

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

زاهجلاتادادعإ
تادادعإضرعل،يلوألادادعإلاءانثأرورمةملكنييعتبمقتملاذإ.زاهجلاتادادعإبيوبتةمالعنمكتعباطتادادعإضرعكنكمي
.رورملاةملكدادعإىلإجاتحت،اهريرحتوأةيلاحلاةعباطلا

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

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

رابتخاةحفصةعابط
.رابتخاةحفصةعابطسملامث،كتعباطددح،قيبطتلايف.رابتخاةحفصةعابطكنكمي،ةحيحصتادادعإلاعيمجنأديكأتل

ةعباطةلازإ
Xeroxقيبطتنمةعباطةلازإكنكمي Easy Assist.ةلازإسملامث،ةعباطددح،كقيبطتيف.

®XEROXقيبطتبلاصتالا EASY ASSISTةتبثملاتاعباطلل

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

GoogleرجتموأAppleتاقيبطترجتمنمقيبطتلاليزنتبكتبلاطممتت،ةرملوألقيبطتلاتيبثتل،يكذلاكفتاهىلعًءانب• Play.

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

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

.اهتفاضإوًةرشابمةعباطلاديدحتكنكمي،كتعباطىلعقيبطتلارثعاذإ•

.اهبصاخلاIPناونعةباتكبةعباطلاةفاضإكنكمي،اهنعثحبتيتلاةعباطلاىلعروثعلاقيبطتلاىلعرذعتاذإ•

.اهسفنةكبشلاىلعنادوجومامهنأنمدكأتف،لاصتالانملومحملازاهجلاوةعباطلانكمتتملاذإ

®Xeroxناولأةعباط C31056مدختسملاليلد

نيوكتلاوتيبثتلاودادعإلا



لاصتالاةكبش

)WPS(يمحملاWI-FIدادعإمادختسابةيكلساللاصتاةكبشبةعباطلاليصوت

:نأنمدكأت،أدبتنألبق

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

.ئياهملابةقفرملاتاداشرإلاعجار،تامولعملانمديزمىلعلوصحلل.ةعباطلايفبّكرمةيكلساللاصتاةكبشئياهمنإ•

"رزةطغض"ةقيرطمادختسا

:ىلإلقتنا،مكحتلاةحولنم.1

رزةطغضبخسنلاةقيرطءدب>يمحملاWi-Fiدادعإ>يكلسال>ذفانملا/لاصتالاةكبش>تادادعإ

.تادادعإلالالخلقنتللىلعطغضا،سمللابلمعتالتاشاشبةدّوزملاتاعباطلازرُطيف

.ةشاشلاىلعرهظتيتلاتاداشرإلاعبتا.2

)PIN(يصخشلافيرعتلامقرةقيرطمادختسا

PINزمرةقيرطءدب>يمحملاWi-Fiدادعإ>يكلسال>ذفانملا/لاصتالاةكبش>تادادعإلاىلإلقتنا،مكحتلاةحولنم.1

.تادادعإلاربعلقنتللقفاومىلعطغضلابمق،سمللابلمعتاليتلاةعباطلاتازارطلةبسنلاب:ةظحالم

WPSخسنا.2 PINماقرأةينامثنمنوكملا.

.ناونعلالقحيفكلوصوةطقنبصاخلاIPناونعبتكامث،بيوضرعتسمحتفا.3

ىلعطاقنبةلوصفملاماقرألانمتاعومجمعبرأيفIPناونعضرعمتيو.ةعباطللةيسيئرلاةشاشلاىلعةعباطللIPناونعضرعا•
.123.123.123.123وحنلا

.حيحصلكشببيولاةحفصليمحتلاًتقؤمهليطعتبمقف،ليكومقلممدختستتنكاذإ•

.كبةصاخلالوصولاةطقنبةقفرملاتادنتسملارظنا،تامولعملانمديزمل.WPSتادادعإىلإلوصولابمق.4

.تارييغتلاظفحامث،ماقرأةينامثنمنوكملاPINمقرلِخدأ.5
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نيوكتلاوتيبثتلاودادعإلا



مئاوقلاتادادعإةحفصةعابط
:ىلإلقتنا،مكحتلاةحولنم

ةمئاقلاتادادعإةحفص>ريراقتلا>تادادعإلا

.تادادعإلالالخلقنتللىلعطغضا،سمللابلمعتالتاشاشبةدّوزملاتاعباطلازرُطيف

®Xeroxناولأةعباط C31058مدختسملاليلد

نيوكتلاوتيبثتلاودادعإلا



4
ةعباطلانيمأت
:ىلعلصفلااذهيوتحي

60..........................................................................................................................نامألاةحتفعقومديدحت

61...............................................................................................................................ةعباطلاةركاذحسم

62..................................................................................................................بلصةعباطصرقةركاذحسم

63.....................................................................................................................بلصلاةعباطلاصرقريفشت

64.............................................................................................................ةيضارتفالاعنصملاتادادعإةداعتسا

65......................................................................................................................................ةركاذلانايب

.تاعباطلاتازارطضعبيفالإبلصلاصرقلامعدمتيال:ةظحالم
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ةعباطلانيمأت



نامألاةحتفعقومديدحت
.اهناكميفةعباطلاتيبثتنمدكأتللحضوملاعقوملايفةلومحملارتويبمكلاةزهجأبلغأعمقفاوتمنامألفقلِص.نامألفقةزيمبةزهجمةعباطلا

®Xeroxناولأةعباط C31060مدختسملاليلد

ةعباطلانيمأت



ةعباطلاةركاذحسم
.ةعباطلاليغشتفاقيإبمق،ةعباطلايفاًتقؤمةنزخملاتانايبلاوأةمئادلاريغةركاذلاحسمل

فن،ةنمضملالولحلاو،نامألاتادادعإو،ةكبشلاوزاهجلاتادادعإو،ةيدرفلاتادادعإلاوأةمئادلاةركاذلاحسمل
:يلاتلاءارجإلاذِّ

:ىلإلقتنا،مكحتلاةحولنم.1

ةمئادلاةركاذلاىلعتامولعملالكحيحصت>ةمدخلاجراخحسم>ةنايصلا>زاهجلا>تادادعإلا

.تادادعإلالالخلقنتللىلعطغضا،سمللابلمعتالتاشاشبةدّوزملاتاعباطلازرُطيف

.ةعباتموأوحمددح،ةعباطلازارطلاًقفو.2

.ةشاشلاىلعرهظتيتلاتاداشرإلاعبتا.3
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ةعباطلانيمأت



بلصةعباطصرقةركاذحسم
.ةمدخلاجراخحسملا>ةنايصلا>زاهجلا>تادادعإلاسملا،ةيسيئرلاةشاشلانم.1

.حسمسملامثنمو،بلصلاصرقلاىلعتامولعملالكحيحصترايتخالاةناخددح.2

.ةشاشلاىلعرهظتيتلاتاداشرإلاعبتا.3

.ىرخأماهمءارجإلةرفوتمريغةعباطلالعجيامم،ةعاسلانعديزتدقوةديدعقئاقدةيلمعلاهذهقرغتستدق:ةظحالم

®Xeroxناولأةعباط C31062مدختسملاليلد

ةعباطلانيمأت



بلصلاةعباطلاصرقريفشت
.ريفشتلاءدبلبقةعباطلانماًيطايتحاةمهملاتانايبلاخسناف،رمألامزلاذإ.بلصلاصرقلاتايوتحملكحسمبةيلمعلاهذهموقت

.ريفشتلاءدب>صرقلاريفشت>نامألا>تادادعإسملا،ةيسيئرلاةشاشلانم.1

.ةشاشلاىلعرهظتيتلاتاداشرإلاعبتا.2

.ريفشتلاةيلمعءانثأةعباطلاليغشتفقوتال،تانايبلانادقفيدافتل•

.ىرخأماهمءارجإلةرفوتمريغةعباطلالعجيامم،ةعاسلانعديزتدقوةديدعقئاقدةيلمعلاهذهقرغتستدق•

.اًيئاقلتةعباطلاليغشتةداعإمتت،ريفشتلادعب•

®Xeroxناولأةعباط63 C310مدختسملاليلد

ةعباطلانيمأت



ةيضارتفالاعنصملاتادادعإةداعتسا
عنصمللةيضارتفالاتادادعإلاةداعتسا>زاهجلا>تادادعإلاىلإلقتنا،مكحتلاةحولنم.1

.اهتداعتسابولطملاتادادعإلاددح،تادادعإلاةداعتساىلإةبسنلاب.2

.ءدبلاددح،اًيضارنوكتامدنع.3
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ةعباطلانيمأت



ةركاذلانايب

فصولاةركاذلاعون

نيزختلةيسايقلا)RAM(يئاوشعلالوصولاةركاذةعباطلامدختستةمئادلاريغةركاذلا
.ةطيسبلاخسنلاوةعابطلاماهمءانثأةتقؤملامدختسملاتانايب

EEPROM:ةمئادلاةركاذلالاكشأنمنَيلكشةعباطلامدختستدقةمئادلاةركاذلا
ماظننيزختلنيَعونلاالكمادختسامتي.)ةلومحمةركاذ(NANDو
ةحساملاتادادعإوةكبشلاتامولعموةعباطلاتادادعإوليغشتلا
.ةنّمضملالولحلاوةيعجرملاتاراشإلاوةيئوضلا

نإ.اهيفّتبثمبلصصارقأكرحمىلعتاعباطلاضعبيوتحتدقبلصلاصرقلاةركاذ
ةصاخوةددحمفئاظويدؤيلممصمةعباطلايفبلصلاصرقلا
تانايببظافتحالابةعباطلايفبلصلاصرقلاحمسيو.ةعباطلاب
جذومنلاتانايبوةدقعملاةعابطلاماهمنمةنّزخملاوةتقؤملامدختسملا
.طوطخلاتانايبو

:ةيلاتلاتالاحلايفةعباطلابةبَّكرُمةركاذةيأىوتحمحسما

.ةطشنريغةعباطلاتناكاذإ•

.ةعباطللبلصلاصرقلالادبتسامتاذإ•

.فلتخمعقوموأمسقىلإةعباطلالقنمتاذإ•

.كتكرشجراخنمصخشلبِقنمةعباطلاةنايصتمتاذإ•

.ةنايصلاضرغلكعقومنمةعباطلالقنمتاذإ•

.ىرخأةسسؤملةعباطلاعيبمتاذإ•

بلصلاةعباطلاصرقنمصلختلا

.ةنزخملاتانايبلاحسميامميسيطانغملاجملبلصلاصرقلاضيرعت—ةيسيطانغملاءاغلإ•

ةءارقللةلباقريغاهلعجوهلةنوكملاءازجألاريسكتلاًيدامبلصلاصرقلاطغض—ريسكتلا•

ةريغصةيندعمءازجأىلإاًيدامبلصلاصرقلاريسكت—ميشهتلا•

.اًيلعفهيفتانايبلانيزختمتيبلصصرقلكميطحتبمق،لماكلابتانايبلالكحسمنامضل:ةظحالم
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ةعباطلانيمأت
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5
ةعابط
:ىلعلصفلااذهيوتحي

68..............................................................................................................................رتويبمكنمةعابطلا

69........................................................................................................................لومحمزاهجنمةعابطلا

70...........................................................................................................لومحملاصارقألاكرحمنمةعابطلا

71...........................................................................................ةموعدملاتافلملاوةلومحملاصارقألاتاكرحمعاونأ

72...............................................................................................................................ةيرسلاماهملاةئيهت
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ةعابط



رتويبمكنمةعابطلا
.دنتسملاةعابطلبقةعباطلايفهعونوقرولامجحّنيع،فرظألاوتاقاطبلانوزخموتاقصلملل:ةظحالم

."ةعابط"راوحلاعبرمحتفا،هتعابطلواحتيذلادنتسملانم.1

.تادادعإلاطبضا،ةرورضلادنع.2

.دنتسملاةعابطبمق.3

®Xeroxناولأةعباط C31068مدختسملاليلد

ةعابط



لومحمزاهجنمةعابطلا

MOPRIAةعابطلاةمدخمادختسابلومحمزاهجنمةعابطلا

تارادصإلاوأهنم4.4رادصإلا،Androidماظنىلعلمعيةلومحملاةزهجألاربعةعابطلللحنعةرابع®Mopriaةعابطلاةمدخّنإ
.Mopriaةمدخدمتعتةعباطيأىلإًةرشابمةعابطلابكلحمست.ةقحاللا

.Mopriaةعابطلاةمدخنيكمتنمدكأت،ةعابطلالبق:ةظحالم

.قفاوتمقيبطتليغشتبمق،لومحملاكزاهجلةيسيئرلاةشاشلانم.1

.ةعباطددحمثنمو،ةعابطىلعطغضا.2

.دنتسملاةعابطبمق.3

AIRPRINTمادختسابلومحمزاهجنمةعابطلا

.AirprintةمدخدمتعتةعباطىلإAppleةزهجأنمةرشابمةعابطلابكلحمست،ةلومحملاةزهجأللةعابطللّلحيهAirPrintنإ

.Appleةزهجأضعبيفطقفموعدمقيبطتلااذه•

.تاعباطلاتازارطضعبيفطقفموعدمقيبطتلااذه•

.قفاوتمقيبطتليغشتبمق،لومحملاكزاهجلةيسيئرلاةشاشلانم.1

.ةكراشملازمرىلعطغضامثنمو،هتعابطديرتاًرصنعددح.2

.ةعباطددحمثنمو،ةعابطىلعطغضا.3

.دنتسملاةعابطبمق.4
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ةعابط



لومحملاصارقألاكرحمنمةعابطلا
.تاعباطلازُرُطضعبيفطقفةرفوتمةزيملاهذه

.لومحملاصارقألاكرحملخدأ.1

.لومحملاصارقألاكرحمةعباطلالهاجتتسف،أطخةلاسرروهظدنعلومحملاصارقألاكرحمتلخدأاذإ•

.ةشاشلاىلعلوغشمةلاسرلارهظتسف،ىرخأةعابطماهملةعباطلاةجلاعمءانثألومحملاصارقألاكرحمتلخدأاذإ•

.هتعابطيفبغرتيذلادنتسملاددح.2

.ىرخألاةعابطلاتادادعإةئيهتبمقف،رمألامزلاذإ

.دنتسملاةعابطبمق.3

.USBصارقأكرحمرتخا،رخآدنتسمةعابطل

ةحضوملاةقطنملايفةعباطلاوأةلومحملاصارقألاكرحمسملتال،ةعباطلايفلطعثودحوأتانايبلانادقفيدافتل:ريذحت
.ةركاذلاةدحونمةباتكلاوأةءارقلاوأةعابطلاةيلمعءانثأ
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ةعابط



ةموعدملاتافلملاوةلومحملاصارقألاتاكرحمعاونأ

ةلومحملاصارقألاتاكرحم

معدتنأUSBةلومحملاصارقألاتاكرحمىلعبجي.ةلماكلاةعرسلارايعمتاذةعرسلاةيلاعUSBشالفصارقأتاكرحمةعباطلامعدت
.)FAT(فلملاصيصختماظن

•Lexar JumpDrive S70 (16GB and 32GB(

•SanDisk Cruzer (16GB and 32GB(

•PNYAttache (16GB and 32GB(

تافلملاعاونأ

تادنتسم

•PDF)قباسرادصإوأ1.7رادصإلا(

•HTML

•XPS

)Microsoft).doc،.docx،.xls،.xlsx،.ppt،.pptxتافلمتاقيسنت•

روص

•.dcx

•.gif

•.JPEGوأ.jpg

•.bmp

•.pcx

•.TIFFوأ.tif

•.png

®Xeroxناولأةعباط71 C310مدختسملاليلد

ةعابط



ةيرسلاماهملاةئيهت
:ىلإلقتنا،مكحتلاةحولنم.1

ةيرسلاةعابطلادادعإ>نامألا>تادادعإلا

Embeddedنمدادعإلاىلإلوصولابمق،ةعباطلازُرُطضعبيف Web Server.

.تادادعإلاةئيهتبمق.2

ـلمادختسا

.حلاصريغPINمقرلاخدإاهيفمتييتلاتارملاددعنييعتبمقحلاصلاريغPINمقرلىصقألادحلا

مسابةصاخلاةعابطلاماهمفذحمتي،ىصقألادحلاغولبدنع
.اذهمدختسملا

.ةيرسلاةعابطلاماهمءاهتناةرتفنييعتبمقةيرسلاةمهملاةرتفءاهتنا

اهريرحتمتينأىلإةعباطلايفةزوجحملاةيرسلاماهملانيزختمتي
.اًيودياهفذحوأ

.ةرركتمةعابطةمهمةيحالصءاهتناتقونييعتبمقةمهملاةرتفءاهتناراركت

فدهبةعباطلاةركاذيفةرركتملاةزوجحملاماهملانيزختمتي
.اهتعابطةداعإ

ةخسنةعابطبةعباطلاموقتنألبقةيحالصلاءاهتناتقونييعتبمقةمهملاةرتفءاهتنانمققحتلا
.ةيقبتملاخُسنلاةعابطلبق

تناكاذإاممققحتللةدحاوةخسنةعابطبماهملانمققحتلاموقي
.ةيقبتملاخسنلاةعابطلبقةيضرم

.ةعابطلاَماهمةعباطلانيزختةيحالصءاهتناتقونييعتبمقةمهملاةرتفءاهتناظفح

.ةعابطلادعباًيئاقلتةزوجحملاماهملاظفحفذحمتي

.ةعابطلاماهملكقيلعتلةعباطلانييعتبمقماهملالكقيلعتبلطتي
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ىرخألاةزوجحملاماهملاوةيرسلاماهملاةعابط

WINDOWSليغشتلاماظنيمدختسمل

.ةعابط>فلمقوفرقنا،تادنتسملادحأحتفدعب.1

.)دادعإ(Setupوأ)تارايخ(Optionsوأ)تاليضفت(Preferencesوأ)صئاصخ(Propertiesقوفرقنا.2

.فقوتلاوةعابطلاقوفرقنا.3

.مدختسممساّنِيعمث،فقوتلاوةعابطلامادختساددح.4

.)ققحتوأةزوجحموأةرركتموأةيرس(ةعابطلاةمهمعونددح.5

.ماقرأ4نمفلؤمPINزمرلِخدأف،ةيرسةعابطلاةمهمتناكاذإ

.ةعابطوأقفاومقوفرقنا.6

.ةعابطلاةمهمررح،ةيسيئرلاةعباطلاةشاشنم.7

:ىلإلقتنا،ةيرسلاةعابطلاماهملةبسنلاب•

>تادادعإلاةئيهت>ةعابطلاةمهمديدحت>PINمقرلاخدإ>ةيرسلاماهملا>كبصاخلامدختسملامساديدحت>ةزوجحملاماهملا
ةعابط

:ىلإلقتنا،ىرخألاةعابطلاماهملةبسنلاب•

ةعابط>تادادعإلاةئيهت>ةعابطلاةمهمديدحت>كبصاخلامدختسملامساديدحت>ةزوجحملاماهملا

MACINTOSHليغشتلاماظنيمدختسمل

.)ةعابط(Print>)فلم(Fileرتخا،تادنتسملادحأحتفءانثأ.1

.كلذرمألامزلاذإ،تارايخلانمديزمةدهاشملتارايخلاراهظإثلثمقوفرقنا

.ةمهملاهيجوترَتخا،تاحفصلاوخُسنلاةمئاقوأةعابطلاتارايخنم.2

.)ققحتوأةزوجحموأةرركتموأةيرس(ةعابطلاةمهمعونددح.3

.ماقرأ4نمفلؤمPINزمرومدختسممسانّيعف،ةيرسةعابطلاةمهمتناكاذإ

.ةعابطوأقفاومقوفرقنا.4

.ةعابطلاةمهمررح،ةيسيئرلاةعباطلاةشاشنم.5

:ىلإلقتنا،ةيرسلاةعابطلاماهملةبسنلاب•

>تادادعإلاةئيهت>ةعابطلاةمهمديدحت>PINمقرلاخدإ>ةيرسلاماهملا>كبصاخلامدختسملامساديدحت>ةزوجحملاماهملا
ةعابط

:ىلإلقتنا،ىرخألاةعابطلاماهملةبسنلاب•

ةعابط>تادادعإلاةئيهت>ةعابطلاةمهمديدحت>كبصاخلامدختسملامساديدحت>ةزوجحملاماهملا
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طوطخلاتانيعةمئاقةعابط
:ىلإلقتنا،مكحتلاةحولنم.1

طوطخلاةعابط>ةعابط>ريراقتلا>تادادعإلا

.تادادعإلالالخلقنتللىلعطغضا،سمللابلمعتالتاشاشبةدّوزملاتاعباطلازرُطيف

.طخللاًجذومنددح.2
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مئاوقلاةطيرخ

تاليضفتلا•زاهجلا
Ecoعضو•
ديعبلالغشملاةحول•
مادختسالامدع—تاراعشإلا•
ةقاطلاةرادإ•
عنصمللةيضارتفالاتادادعإلاةداعتسا•

ةنايصلا•
ةيسيئرلاةشاشلاىلعةيئرملازومرلا•
عقوملاةطيرخ•
جمانربلاثيدحت•
دُعبنعتامدخلاتانايبليمحت•
ةعباطلاهذهنعةذبن•

طيطختلا•ةعابط
دادعإلا•
ةدوجلا•
ماهملاباسح•
•XPS

•PDF
•PostScript
•PCL
•HTML
ةروص•

طئاسولاةئيهت•جردلانيوكت•قرو

شالفصارقأكرحمنمةعابطUSBصارقأكرحم

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

•IPSec
•802.1x
LPDنيوكت•
HTTP/FTPتادادعإ•
•ThinPrint)ةقيقرةعابط(
•USB
ةيجراخلاةكبشلاىلإلوصولادييقت•
•Universal Print

لوخدلاليجستقرط•2نامألا
تاداهشلاةرادإ•
USBةزهجأةلودج•
•Security Audit Log)قيقدتلجس

)نامألا
لوخدلاليجستدويق•

يرسلاةعابطلادادعإ•
•Disk Encryption)صرقلاريفشت(
ةتقؤملاتانايبلاتافلمحسم•
LDAPلولحتادادعإ•
عونتم•

ةمئاقلاتادادعإةحفص•ريراقتلا
زاهجلا•

ةعابط•
لاصتالاةكبش•

ةطخلاطيشنت•تامزلتسملاةطخ
ةطخلاليوحت•

كارتشالاةمدخ•

.نّمضملابيولامداخنمالإةمئاقلاهذهنيوكتنكميال،تاعباطلاتازارطضعبيف1

.تاعباطلازُرُطضعبيفطقفةرفوتمةمئاقلاهذه2
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زاهجلا

تاليضفتلا

فصولاةمئاقلارصنع

.ضرعلاةشاشىلعرهظييذلاصنلاةغلنييعتبمقضرعلاةشاشةغل

.اهيفلمعللةعباطلاةئيهتتمتيتلاةقطنملاوأدلبلاديدحتبمقةقطنملا/ةلودلا

يلوألادادعإلاليغشت
*فاقيإ•
ليغشت•

.دادعإلاجلاعمليغشتبمق

ةضورعملاتامولعملا
]*IPناونع[1صنلاضرع•
]*تقولا/خيراتلا[2صنلاضرع•
1صصخملاصنلا•
2صصخملاصنلا•

.ةيسيئرلاةشاشلاىلعاهضرعبولطملاتامولعملاديدحتبمق

تازارطضعبىلع2صصخملاصنلاو1صصخملاصنلارهظي
.طقفتاعباطلا

تقولاوخيراتلا

نيوكت

نايلاحلاتقولاوخيراتلا•
اًيوديتقولاوخيراتلانييعت•
]*ةنس-موي-رهش[خيراتلاقيسنت•
]*ًءاسم/اًحابصةعاس12[تقولاقيسنت•
]*GMT[ةينمزلاةقطنملا•

.ةعباطلاىلعتقولاوخيراتلاةئيهتبمق

تقولاوخيراتلا

ةكبشلانمزلوكوتورب

]*ليغشت[NTPنيكمت•
NTPمقلم•
ةقداصملانيكمت•

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

رورملاةملكوحاتفملافّرعمنم

قرولاماجحأ
*.ةدحتملاتايالولا•
يرتملاماظنلا•

.قرولاماجحأسايقةدحوديدحتبمق

يتلاةقطنملاوأةلودلاىلعًءانبقرولامجحليلوألادادعإلاديدحتمتي
.يلوألادادعإلاجلاعميفاهديدحتمت

شالفصارقأكرحمىلإلوصولا
*نّكمم•
لّطعم•

.شالفصارقأكرحمىلإلوصولانيكمتبمق

.تاعباطلاتازارطضعبيفطقفاذهةمئاقلارصنعرهظي

ةشاشلافقوتنمز

5-300)60*(

ةشاشللضرعلاةشاشضرعلبقيناوثلابلومخلاةرتفنييعتبمق
تاباسحدحأجورخليجستبةعباطلاموقتنألبقوأ،ةيسيئرلا
.اًيئاقلتنيمدختسملا
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ECOعضو

فصولاةمئاقلارصنع

يجراخلاVNCلاصتا

ةعابط

بناوج•

دحاوهجوىلع–

نيهجوىلع–

هجولكلتاحفصلاددع•

فاقيإ–

16وأ،12وأ،9وأ،6وأ،4وأ،3وأ،2–

ربحلاقوحسمةماتق•

لماك)حتفألا(1–

)ةماتقرثكألا(5–

ناولألارفوم•

ليغشت–

فاقيإ–

.ربحلاقوحسموقرولاظفحنمكنّكمتيتلاتادادعإلا

ديعبلالغشملاةحول

فصولاةمئاقلارصنع

يجراخلاVNCلاصتا

*حامسلامدع

حامسلا

ةحولبيجراخلا)VNC(ةيضارتفالاةكبشلاةبسوحليمعليصوت
.دُعبنعمكحتلا

ةقداصملاعون

*دجويال

ةيسايقلاةقداصملا

ةكبشلاةبسوحليمعمقلمىلإلوصولادنعةقداصملاعوننييعت
.)VNC(ةيضارتفالا

ةبسوحرورمةملكرهظتس،"ةيسايقلاةقداصملا"ىلعنييعتلادنع
.)VNC(ةيضارتفالاةكبشلا
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مادختسالامدع—تاراعشإلا

فصولاةمئاقلارصنع

تامزلتسملا

تامزلتسملاتاريدقتضرع

*تاريدقتلاضرع

تاريدقتلاضرعمدع

.ةردقملاتامزلتسملاةلاحضرعبمق

تامزلتسملا

ةصصخملاتامزلتسملاتامالعإ
ةصصخملاتامزلتسملاتايوتسم—تاراعشإلاتادادعإ•

ليغشت–

فاقيإ–

دوسألاربحلابةشوطرخ•

ةصصخمةلاسر–

ليغشت–

فاقيإ–

يضارتفادادعإ–

ليدب–

تاراعشإلاةمئاقىلإرايخلااذهريشي—ةصصخملاتاراعشإلا
.ةيقبتملاةيوئملاةبسنلاوكولسلابةنّيعملا

يوامسلاربحلابةشوطرخ•

ةصصخمةلاسر–

ليغشت–

فاقيإ–

يضارتفالادادعإلا–

ليدب–

ةنيعملاتاراعشإلاةمئاقىلإريشت—ةصصخملاتاراعشإلا
.ةيقبتملاةيوئملاةبسنلاوكولسلاب

يناوجرألاربحلابةشوطرخ•

ةصصخمةلاسر–

ليغشت–

فاقيإ–

يضارتفالادادعإلا–

ليدب–

تادادعإلافيرعتمتي.ةصصخملاتامزلتسملاتاراعشإنيوكتكنكمي
:عاضوألانمضتت.ةحفصلاهذهيفعاضوألاو
.تامزلتسملاةفاكليداعلاةعابطلاكولسثدحيس:فاقيإ•
ةعباطلاموقتس:طقف)SNMP(طيسبلاةكبشلاةرادإلوكوتورب•

كانهنوكتنل.ةلاحلاهذهغولبدنعطقفSNMPهيبنتءاشنإب
مئاوقلاةحفصىلعةلاحلارهظتس.ةلاحلاةحولىلعةراشإ
.ةلاحلاةحفصو

دنعطقفينورتكلإديربءاشنإبةعباطلاموقتس:ينورتكلإلاديربلا•
رهظتس.ةلاحلاةحولىلعةراشإكانهنوكتنل.ةلاحلاهذهغولب
.ةلاحلاةحفصومئاوقلاةحفصىلعةلاحلا

رهظتسكلذعمو،ةلاحلاغولبدنعةعباطلافقوتتنل:ريذحت•
.ينورتكلإديربءاشنإمتيسوةحوللاىلعةيريذحتةلاسر

نأنكميوةلاحلاغولبدنعةعباطلافقوتتس:رمتسملافاقيإلا•
متيلاحيف.ةعابطلاةلصاوملارزألادحأىلعمدختسملاطغضي
ءاشنإمتيس،تامزلتسملاثادحألينورتكلإلاديربلاراعشإنيكمت
.ينورتكلإديرب

نلوةلاحلاغولبدنعةعباطلافقوتتس:رمتسملاريغفاقيإلا•
ةلصاوملرارزأيأىلعطغضلاىلعاًرداقمدختسملانوكي
ةلصاوملتقولااذهيفتامزلتسملالادبتسابجي.ةعابطلا
ثادحألينورتكلإلاديربلاراعشإنيكمتمتاذإ.ةعابطلا
ضعبىلعلوصحلل.ينورتكلإديربءاشنإمتيس،تامزلتسملا
Hardنوكيس،تامزلتسملا Stop)وه)يرابجإلافاقيإلا
اذإثدحيسيداملاررضلانألاًرظنغارفإلادنعديحولارايخلا
.رمتستسةعابطلاتناك

®Xeroxناولأةعباط79 C310مدختسملاليلد

ةعباطلامئاوقمادختسا



فصولاةمئاقلارصنع

ةنيعملاتاراعشإلاةمئاقىلإريشت—ةصصخملاتاراعشإلا
.ةيقبتملاةيوئملاةبسنلاوكولسلاب

رفصألاربحلابةشوطرخ•

ةصصخمةلاسر–

ليغشت–

فاقيإ–

يضارتفالادادعإلا–

ليدب–

ةنيعملاتاراعشإلاةمئاقىلإريشت—ةصصخملاتاراعشإلا
.ةيقبتملاةيوئملاةبسنلاوكولسلاب

ريوصتلاةعومجم•

ةصصخمةلاسر–

ليغشت–

فاقيإ–

يضارتفالادادعإلا–

ليدب–

ةنيعملاتاراعشإلاةمئاقىلإريشت—ةصصخملاتاراعشإلا
.ةيقبتملاةيوئملاةبسنلاوكولسلاب

ربحلاقوحسمتايافنةجاجز•

ةصصخمةلاسر–

ليغشت–

فاقيإ–

يضارتفالادادعإلا–

ليدب–

ةنيعملاتاراعشإلاةمئاقىلإريشت—ةصصخملاتاراعشإلا
.ةيقبتملاةيوئملاةبسنلاوكولسلاب

قرولاراشحنا•

ةصصخمةلاسر–

ليغشت–

فاقيإ–

يضارتفالادادعإلا–
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فصولاةمئاقلارصنع

ليدب–

قرولاليمحت•

ةصصخمةلاسر–

ليغشت–

فاقيإ–

يضارتفالادادعإلا–

ليدب–

ةمدخلاءاطخأ•

ةصصخمةلاسر–

ليغشت–

فاقيإ–

يضارتفالادادعإلا–

ليدب–

ينورتكلإلاديربلاتاهيبنتدادعإ

ينورتكلإلاديربلادادعإ

يسيئرلاSMTPلخدم

SMTPمقلمبصاخلافيضملازاهجلامساوأIPناونعةباتكبمق
.ينورتكلإديربةلاسرلاسرإليلوألا

.تاعباطلاتازارطضعبيفطقفاذهةمئاقلارصنعرهظي

ينورتكلإلاديربلاتاهيبنتدادعإ

ينورتكلإلاديربلادادعإ

يسيئرلاSMTPلخدمذفنم

1–65535)25*(

.يساسألاSMTPمقلمبصاخلاذفنملامقرلاخدإبمق

.تاعباطلاتازارطضعبيفطقفاذهةمئاقلارصنعرهظي

ينورتكلإلاديربلاتاهيبنتدادعإ

ينورتكلإلاديربلادادعإ

يوناثلاSMTPلخدم

مقلملفيضملازاهجلامساوأمقلملابصاخلاIPناونعةباتكبمق
SMTPيطايتحالاوأيوناثلا.

.تاعباطلاتازارطضعبيفطقفاذهةمئاقلارصنعرهظي

ينورتكلإلاديربلاتاهيبنتدادعإ

ينورتكلإلاديربلادادعإ

يوناثلاSMTPلخدمذفنم

1–65535)25*(

وأيوناثلاSMTPمقلمبصاخلامقلملاذفنممقرلاخدإبمق
.يطايتحالا

.تاعباطلاتازارطضعبيفطقفاذهةمئاقلارصنعرهظي

ينورتكلإلاديربلاتاهيبنتدادعإ

ينورتكلإلاديربلادادعإ

SMTPةلهم

مداخبجتسيملاذإةعباطلاليغشتتقويهتنينألبقتقولاديدحتبمق
SMTP.

.تاعباطلاتازارطضعبيفطقفاذهةمئاقلارصنعرهظي
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فصولاةمئاقلارصنع

)*30(ةيناث30ىلإ5

ينورتكلإلاديربلاتاهيبنتدادعإ

ينورتكلإلاديربلادادعإ

درلاناونع

.ينورتكلإلاديربلايفدرناونعديدحتبمق

.تاعباطلاتازارطضعبيفطقفاذهةمئاقلارصنعرهظي

ينورتكلإلاديربلاتاهيبنتدادعإ

ينورتكلإلاديربلادادعإ

.اًمئادSMTPمقلميفيضارتفالادرلاناونعمادختسا

*فاقيإ

ليغشت

.SMTPـبصاخلايضارتفالادرلاناونعمادختسا

.تاعباطلاتازارطضعبيفطقفاذهةمئاقلارصنعرهظي

ينورتكلإلاديربلاتاهيبنتدادعإ

ينورتكلإلاديربلادادعإ

SSL/TLSمادختسا

*لّطعم

ضوافت

بولطم

.رّفشمطابترامادختسابينورتكلإديربلاسرإبمق

.تاعباطلاتازارطضعبيفطقفاذهةمئاقلارصنعرهظي

ينورتكلإلاديربلاتاهيبنتدادعإ

ينورتكلإلاديربلادادعإ

ةقوثومةداهشبلط

*ليغشت

فاقيإ

.SMTPمقلمىلإلوصولادنعةقوثومةداهشببلطبمق

.تاعباطلاتازارطضعبيفطقفاذهةمئاقلارصنعرهظي

ينورتكلإلاديربلاتاهيبنتدادعإ

ينورتكلإلاديربلادادعإ

SMTPمقلمةقداصم

*ةقداصمدوجومزليال

يداع/لوخدلاليجست

NTLM

CRAM-MD5

Digest-MD5

Kerberos 5

.SMTPمقلملةقداصملاعوننييعتبمق

.تاعباطلاتازارطضعبيفطقفاذهةمئاقلارصنعرهظي
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ينورتكلإلاديربلاتاهيبنتدادعإ

ينورتكلإلاديربلادادعإ

زاهجلاهُؤَدبيينورتكلإديرب

*دجويال

زاهجللSMTPدامتعاتانايبمادختسا

ديربلالئاسرلةبولطمدامتعالاتانايبتناكاذإامديدحتبمق
.زاهجلااهلسرييتلاينورتكلإلا

.تاعباطلاتازارطضعبيفطقفاذهةمئاقلارصنعرهظي

ينورتكلإلاديربلاتاهيبنتدادعإ

ينورتكلإلاديربلادادعإ

مدختسملاهُؤَدبيينورتكلإديرب

دجويال

زاهجللSMTPدامتعاتانايبمادختسا

اهرورمةملكوةسلجلامدختسمفِّرعُممادختسا

*ةسلجللرورملاةملكوينورتكلإلاديربلاناونعمادختسا

مدختسملاةبلاطم

ينورتكلإلاديربلالئاسرلةبولطمدامتعالاتانايبتناكاذإامديدحت
.مدختسملااهلسرييتلا

.تاعباطلاتازارطضعبيفطقفاذهةمئاقلارصنعرهظي

ينورتكلإلاديربلاتاهيبنتدادعإ

ينورتكلإلاديربلادادعإ

طشنلاليلدلازاهجدامتعاتانايبمادختسا

فاقيإ

*ليغشت

مداخبلاصتاللةعومجملاتانييعتومدختسملادامتعاتانايبنيكمت
SMTP.

.تاعباطلاتازارطضعبيفطقفاذهةمئاقلارصنعرهظي

ينورتكلإلاديربلاتاهيبنتدادعإ

ينورتكلإلاديربلادادعإ

زاهجلامدختسمفِّرعُم

.SMTPمداخبلاصتاللمدختسملافّرعمديدحتبمق

.تاعباطلاتازارطضعبيفطقفاذهةمئاقلارصنعرهظي

ينورتكلإلاديربلاتاهيبنتدادعإ

ينورتكلإلاديربلادادعإ

زاهجلارورمةملك

.SMTPمداخبلاصتاللرورملاةملكديدحتبمق

.تاعباطلاتازارطضعبيفطقفاذهةمئاقلارصنعرهظي

ينورتكلإلاديربلاتاهيبنتدادعإ

ينورتكلإلاديربلادادعإ

Kerberos 5 REALM

Kerberosةقداصملوكوتوربلrealmديدحت 5.

.تاعباطلاتازارطضعبيفطقفاذهةمئاقلارصنعرهظي

ينورتكلإلاديربلاتاهيبنتدادعإ

ينورتكلإلاديربلادادعإ

NTLMلاجم

.NTLMنامألوكوتوربللاجملامساديدحتبمق

.تاعباطلاتازارطضعبيفطقفاذهةمئاقلارصنعرهظي
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ينورتكلإلاديربلاتاهيبنتدادعإ

ينورتكلإلاديربلادادعإ

"SMTPمداخدادعإمتيمل"أطخليطعت

*فاقيإ

ال

.ةشاشلاىلعروهظلانمSMTPدادعإأطخةلاسرليطعتبمق

.تاعباطلاتازارطضعبيفطقفاذهةمئاقلارصنعرهظي

أطخلاثودحعنم

قرولاراشحنانمصلختلاىلعةدعاسملا

فاقيإ

*ليغشت

تاحفصلاوأةغرافلاتاحفصلاجارخإىلعةعباطلانييعتبمق
.ةرشحنملاةحفصلاةلازإدعباًيئاقلتاًيئزجةعوبطملا

أطخلاثودحعنم

ةيئاقلتةعباتم

فاقيإ

)ةيناث5(*ليغشت

ضعبحسمدعباًيئاقلتاهتعابطوأةمهمةجلاعمعباتتةعباطلالعجا
.مدختسملالّخدتبلطتتيتلاةعباطلاطورش

أطخلاثودحعنم

يئاقلتلاليغشتلاةداعإ

يئاقلتلاليغشتلاةداعإ

نوكسلاعضويفليغشتلاةداعإ

*اًمئادليغشتلاةداعإ

اًقلطمليغشتلاةداعإمدع

.أطخثودحلاحيفليغشتلاةداعإلةعباطلانييعتبمق

أطخلاثودحعنم

يئاقلتلاليغشتلاةداعإ

يئاقلتلاليغشتلاةداعإتارملىصقألادحلا

1–20)2*(

.اهذيفنتةعباطللنكمييتلايئاقلتلاليغشتلاةداعإتارمددعنييعتبمق

أطخلاثودحعنم

يئاقلتلاليغشتلاةداعإ

يئاقلتلاليغشتلاةداعإةذفان

1-525600)720*(

ليغشتةداعإبمايقلالبقةعباطلااهقرغتستيتلايناوثلاددعنييعتبمق
.يئاقلت

أطخلاثودحعنم

يئاقلتلاليغشتلاةداعإ

يئاقلتلاليغشتلاةداعإدادع

.يئاقلتلاليغشتلاةداعإدادعبةصاخلاطقفةءارقلاتامولعمضرعبمق

®Xeroxناولأةعباط C31084مدختسملاليلد
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أطخلاثودحعنم

يئاقلتلاليغشتلاةداعإ

Reset Auto Reboot Counter)ةداعإدادعنييعتةداعإ
)يئاقلتلاليغشتلا

ءاغلإ

ةعباتم

Reset Auto Reboot Counter)ةداعإدادعنييعتةداعإ
)يئاقلتلاليغشتلا

.تاعباطلاتازارطضعبيفطقفاذهةمئاقلارصنعرهظي

أطخلاثودحعنم

ريصققروأطخضرع

ليغشت

*يئاقلتحسم

قرولابقلعتمأطخثودحدنعةلاسرضرعىلعةعباطلانييعتبمق
.ريصقلا

.هليمحتمتييذلاقرولامجحىلإريصقلاقرولاريشي

أطخلاثودحعنم

ةحفصلاةيامح

*فاقيإ

ليغشت

لبقةركاذلايفلماكلابةحفصلاةجلاعمىلعةعباطلانييعتبمق
.اهتعابط

رشحنملاىوتحملاحالصإ

يئاقلت

فاقيإ

ليغشت

.راشحناثودحدعبىوتحملادادرتساىلعةعباطلانييعتبمق

ةقاطلاةرادإ

فصولاةمئاقلارصنع

نوكسلاعضوفيرعتفلم

ةشاشلاليغشتفقوتعمةعابطلا

ةعابطلادنعةشاشلاليغشت

Allow printing with display off)فقوتدنعةعابطلابحامسلا
*)ةشاشلاليغشت

.ليغشتلانعةفقوتمضرعلاةشاشنوكتامنيبةعابطلابحامسلل

فقوتلانمز

نوكسلاعضو

)*15(ةقيقد120ىلإ1

.نوكسلاعضويفلمعلابةعباطلاأدبتنألبقلومخلاةرتفنييعتبمق

.تابسإلاعضويفةعباطلالوخدلبقةينمزلاةرتفلانييعتبمقفقوتلانمز
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تابسإلاعضوةلهم

لّطعم

ةدحاوةعاس

ناتعاس

تاعاسثالث

تاعاستس

دحاوموي

ناموي

مايأةثالث

دحاوعوبسأ

ناعوبسأ

دحاورهش

فقوتلانمز

لاصتالاةلاحيفتابسإلاعضوةلهم

تابسإلاعضو

*تابسإلاعضومادختسامدع

دوجوةلاحيفىتحتابسإلاعضويفلوخدللةعباطلانييعتبمق
.طشنEthernetلاصتا

Ecoعضو

*فاقيإ

Energy)ةقاطلا(

Energy/Paper)قرولا/ةقاطلا(

قرو

.ةصاخلاطئاسولاوأقرولاوأةقاطلاكالهتساضيفختبمق

ءادأىلع"قرولا"وأ"ةقاطلا"ىلعريفوتلاعضونييعترثؤيدق
.ةعابطلاةيعونىلعرثؤينلهنأالإ،ةعباطلا

ةقاطلاعاضوأةلودج

ةلودجلاتايلمع

.تابسإلاوأنوكسلاعضويفةعباطلالوخدتقوةلودجبمق

.تاعباطلاتازارطضعبيفطقفاذهةمئاقلارصنعرهظي

®Xeroxناولأةعباط C31086مدختسملاليلد
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عنصمللةيضارتفالاتادادعإلاةداعتسا

فصولاةمئاقلارصنع

تادادعإلاةداعتسا

تادادعإلالكةداعتسا

ةعباطلاتادادعإةداعتسا

ةكبشلاتادادعإةداعتسا

Restore app settings)تاقيبطتلاتادادعإةداعتسا(

.ةعباطللةيضارتفالاعنصملاتادادعإةداعتسا

تازارطضعبيفالإتاقيبطتلاتادادعإةداعتسارايخرهظيال
.تاعباطلا

ةنايصلا

)نيوكتلا(Configurationةمئاق

فصولاةمئاقلارصنع

USBنيوكت

USB PnP

1*

2

اهقفاوتنيسحتلةعباطلابصاخلاUSBليغشتجمانربعضورييغتبمق
.يصخشرتويبمكعم

.تاعباطلاتازارطضعبيفطقفاذهةمئاقلارصنعرهظي

USBنيوكت

USBةعرس

ئلتمم

*يئاقلت

تايناكمإليطعتوةلماكلاةعرسلابلمعللUSBذفنمنييعتبمق
.هبةصاخلاةيلاعلاةعرسلا

.تاعباطلاتازارطضعبيفطقفاذهةمئاقلارصنعرهظي

جردلانيوكت

قرولاةبلعطبر

*يئاقلت

فاقيإ

قرولاعونتادادعإاهليتلاجاردألاطبرىلعةعباطلانييعتبمق
.اهسفنقرولامجحو

جردلانيوكت

جردلاةمحقمةلاسرضرع

فاقيإ

*طقفةفورعملاريغماجحألل

اًمئاد

.جردلالاخدإةلاسرضرعبمق:ةظحالم

جردلانيوكت

قرولاتابلاطم

ليمحتبةبلاطملادنعهئلمبمدختسملاموقييذلاقرولاردصمنييعتبمق
.فرظألاوأقرولا
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*يئاقلت

تامادختسالاةددعتمةيذغتلاةدحو

يوديقرو

فرظألاتابلاطم

*يئاقلت

تامادختسالاةددعتمةيذغتلاةدحو

فرظأللةيوديلاةيذغتلا

تازارطضعبيفطقفضارغألاةددعتمةيذغتلاةدحورفوتت
.تاعباطلا

جردلانيوكت

تابلاطمللةباجتسالا

*مدختسملاةبلاطم

ةعباتم

ةيلاحلاتادادعإلامادختسا

.فرظألاوأقرولارييغتتابلاطملحلةعباطلانييعتبمق

ريراقتلا

ةمئاقلاتادادعإةحفص

ثادحألالجس

ثادحألالجسصخلم

تالجسواهتالاحوةعباطلامئاوقتادادعإلوحريراقتةعابطبمق
.اهبةصاخلاثادحألا

تادادعلاوتامزلتسملامادختسا

تامزلتسملامادختساتاظوفحمحسم

تاحفصلاددعلثم،تامزلتسملامادختساتاظوفحمنييعتةداعإل
.يضارتفالاعنصملاىوتسمىلإ،ةيقبتملامايألاو

تادادعلاوتامزلتسملامادختسا

ITMنييعتةداعإ

.ةديدجةنايصةعومجمبيكرتدعبدادعلانييعتةداعإل

تادادعلاوتامزلتسملامادختسا

Tiered Coverage Ranges)ةطبترملاةيطغتلاتاقاطن
)تايوتسملاب

.ةعوبطملاةحفصلاىلعةيطغتلانولةيمكقاطنطبضل

ةعباطلايفةاكاحملاتارم

PPDSةاكاحم

*فاقيإ

ليغشت

.همادختساوPPDSتانايبقفدىلعفُّرعتللةعباطلانييعتبممق

ةعباطلايفةاكاحملاتارم

PSةاكاحم

فاقيإ

.همادختساوPSتانايبقفدىلعفُّرعتللةعباطلانييعتبمق
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ليغشت

ةعباطلايفةاكاحملاتارم

يكاحملانامأ

ةحفصلاةلهم

ةمهملادعبيكاحملانييعتةداعإ
فاقيإ•
ليغشت•

ةعباطلاةلاسرىلإلوصولاليطعت
فاقيإ•
ليغشت•

ةعابطلانيوكت

طقفدوسألاعضو

*فاقيإ

ليغشت

.يدامرلاجردتبنولملاىوتحملاةعابطبمق

ةعابطلانيوكت

ناولألابكارت

فاقيإ

1

2*

3

4

5

يفليجستلاأطخنعضيوعتلافدهبعوبطملاجارخإلانيسحتبمق
.ةعباطلا

ةعابطلانيوكت

طخلاحيضوت

0–150)24*(

ددرتلاتاشاشمادختسامتييتلاوصنلاطاقنمجحةميقنييعتبمق
.طخلاتانايبةعابطدنعاهنملقأةيلاحلاةميقلاتناكاذإيلاعلا

يتلاطوطخلالكنإف،24يهةميقلاتناكاذإ،لاثملاليبسىلع
.يلاعلاددرتلاتاشاشمدختستلقأوأ24مجحب

زاهجلاليغشتتايلمع

ئداهلاعضولا

*فاقيإ

ليغشت

.ئداهلاعضولايفلمعتيكلةعباطلانييعتبمق

.ةعباطلاءادأءاطبإىلإدادعإلااذهنيكمتيدؤي

.مكحتلاةحولمئاوقىلإلوصولانيكمتبمقزاهجلاليغشتتايلمع
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ةحوللامئاوق

فاقيإ

*ليغشت

زاهجلاليغشتتايلمع

نمآلاعضولا

*فاقيإ

ليغشت

ةعباطلالواحتيذلا،صاخلاعضولايفلمعتيكلةعباطلانييعتبمق
نممغرلاىلع،فئاظولانمنكممردقربكأضرعةلصاومهيف
.ةفورعمتالكشمروهظ

جودزملاجردلاكرحمو"ليغشت"ىلعنييعتلادنع،لاثملاليبسىلع
ىلعةعابطةمهملدحاوبناجىلعةعابطلابةعباطلاموقت،لمعيال
.نيبناج

زاهجلاليغشتتايلمع

ةصصخملاةلاحلاحسم

وأةيضارتفالالئاسرللمدختسملانمةددحملالسالسلافذحبمق
.ةصصخملاةليدبلالئاسرلا

زاهجلاليغشتتايلمع

دُعبنعةتّبثملالئاسرلالكحسم

.دُعبنعاهتيبثتمتيتلالئاسرلافذحبمق

زاهجلاليغشتتايلمع

اًيئاقلتأطخلاتاشاشضرع

فاقيإ

*ليغشت

ءاقبدعبضرعلاةشاشىلعةدوجوملاأطخلالئاسرضرعبمق
دادعإيواستتقولانمةرتفلةيسيئرلاةشاشلاىلعةطشنريغةعباطلا
.ةشاشلافقوتةلهم

ربحلاقوحسمحيحصترعشتسمدادعإ

ةرياعملاراركتليضفت

لّطعم

نّوللىندألاليدعتلا

نّوللىندأليدعت

*يداع

ةديجلانوللاةقد

لضفألانوللاةقد

قسانتىلعظافحللةبسانملاربحلاقوحسمةيمكلاخدإلةعباطلانييعت
.ناولألا

ربحلاقوحسمحيحصترعشتسمدادعإ

ةلماكةرياعم

.ةلماكلانوللاةرياعمليغشتبمق

ربحلاقوحسمحيحصترعشتسمدادعإ

TPSتامولعمةحفصةعابط

ةادأةرياعملوحتامولعمىلعيوتحتصيخشتةحفصةعابطل
.ربحلاقوحسمحيحصتراعشتسا

.ةيضارتفالاةميقلاىلإريشي*
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ةمدخلاقاطنجراخحسملا

فصولاةمئاقلارصنع

ةمدخلاقاطنجراخحسملا

ةركاذللحيحصترخآ

بلصلاصرقللريخألاحيحصتلا

ةركاذحيحصتهيفمتيذلاريخألاتقولالوحتامولعمضرعبمق
.بلصلاصرقلاوأةعباطلا

تاعباطلايفالإ"بلصلاصرقللريخألاحيحصتلا"رصنعرهظيال
.اهيفبلصصرقبيكرتمتيتلا

ةمدخلاقاطنجراخحسملا

ةتباثلاةركاذلاىلعةدوجوملاتامولعملالكفيظنت

بلصلاصرقلاىلعتامولعملالكحيحصت

ةكبشلاوةعباطلاتادادعإلكحسم

وأةعباطلاةركاذيفةنّزخملاتاقيبطتلاوتادادعإلالكحسمبمق
.بلصلاصرقلا

يفالإ"بلصلاصرقلاىلعتامولعملالكحيحصت"رصنعرهظيال
.اهيفبلصصرقبيكرتمتيتلاتاعباطلا

ةيسيئرلاةشاشلاىلعةيئرملازومرلا

.طقفتاعباطلاتازارطضعبيفةمئاقلاهذهرهظت:ةظحالم

فصولاةمئاق

ةغللارييغت

Bookmarks)ةيعجرملاتاراشإلا(

ماهملافاقيإ

USB

.ةيسيئرلاةشاشلاىلعرهظتيتلازومرلاديدحت

عقوملاةطيرخ

فصولاةمئاقلارصنع

ةديفمتاطابترا
ةيسيئرلاةحفصلا•
تامزلتسملابلط•
ينفلامعدلا•
•Registration)ليجستلا(
ليغشتلاجماربوةدعاسملاتاودألا•
ةعباطلاةلدأ•

بيولاتاحفصىلإةرشابمتاطابتراةديفملاتاطابترالاةحفصرفوت
تامولعمبتاطابترالاهذهكدوزت.www.xerox.comىلع
.كتعباطلةديفم

Embeddedيفتاحفصلالكىلإتاطابتراعقوملاسرهفمّدقيعقوملاسرهف
Web Server.
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جمانربلاثيدحت

فصولاةمئاقلارصنع

ةلاحلا

يلاحلارادصإلانمققحتللنآلاققحتلاقوفرقنا:يلاحلارادصإلا
.جمانربلل

دعُبنعتامدخلاتاسايس

تاثيدحتلايقلتبةزهجأللحامسلا
)رايتخالاةناخديدحتمت(معن•
)رايتخالاةناخحسممت(ال•

يمويلاققحتلاتقو•

ةعاس–

ةقيقد–

تيبثتلالودج•

يئاقلت–

اًيموي–

اًيعوبسأ–

تقولا•

ةعاس–

ةقيقد–

جمانربلافلمليمحت

لقتنامثضارعتساقوفرقنا،هليمحتبولطملاجمانربلاعقومديدحتل
.نييعتلاةداعإوأليمحتقوفرقنا.جمانربلافلمعقيثيحدلجملاىلإ
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دُعبنعتامدخلاتانايبليمحت

فصولاةمئاقلارصنع

ةلاحلا
ريخألاليمحتلا•
يلاتلاليمحتلا•

يلاحلارادصإلانمققحتللنآلاققحتلاقوفرقنا:يلاحلارادصإلا
.جمانربلل

ليمحتلاامهيفثدحنيذللاتقولاوخيراتلاىلإريشيريخألاليمحتلا
.ريخألا

.يلاتلالودجملاليمحتللتقولاوخيراتلاىلإريشييلاتلاليمحتلا

.تانايبلاليزنتقوفرقنا،ريخألاليمحتلانمتامولعملاليزنتل

.نآلاليمحتلاقوفرقنا،روفلاىلعلودجمفلمليمحتل

دعُبنعتامدخلاتادادعإ

تانايبلاليمحتبحامسلا
تانايبلاليمحتبحامسلا•

)رايتخالاةناخديدحتمت(معن–

)رايتخالاةناخحسممت(ال–

لاصتالارابتخا•

ةعباطلاهذهنعةذبن

فصولاةمئاقلارصنع

.اًفرح32لوطللىصقألادحلاغلبي.ةعباطلافصوبمق1لوصألاةمالع

.اًفرح63لوطللىصقألادحلاغلبي.ةعباطلاعقومديدحتبمق1ةعباطلاعقوم

.اًفرح63لوطللىصقألادحلاغلبي.ةعباطلامساصيخشتبمق1لاصتالاةهج

.لومحمصارقأكرحمىلإةئيهتلاتافلمريدصتبمقUSB2ىلإةئيهتلافلمريدصت

.لومحمصارقأكرحمىلإةطوغضملاتالجسلاتافلمريدصتبمقUSB2ىلإةطوغضملاتالجسلاريدصت

تالجسلالاسرإ

ءاغلإ

لاسرإ

.Xeroxىلإصيخشتلاتامولعملاسرإبمق

.طقفنّمضملابيولامداخنمالإاذهةمئاقلارصنعةئيهتنكميال،تاعباطلاتازارطضعبيف1

.تاعباطلاتازارطضعبيفالإاذهةمئاقلارصنعرهظيال2
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ةعابط

طيطختلا

فصولاةمئاقلارصنع

بناوج

*دحاوبناجىلع

نيَبناجلاىلع

مأةحفصلانمدحاوبناجىلعةعابطلاديرتتنكاذإامديدحتبمق
.نيَبناجلاىلع

بلقلاطمن

*ةليوطةفاح

ةريصقةفاح

ديرتيذلا)ةريصقلاةفاحلاوأةيوطلاةفاحلا(ةقرولابناجديدحتبمق
.نيَبناجلاىلعةعابطلاذيفنتدنعهطبرمتينأ

تامولعملالكةحازإبةعباطلاموقت،هديدحتمتييذلارايخلابسحب
.حيحصلالكشلابةمهملاطبرلاًيئاقلتةحفصلاىلعةعوبطملا

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*(

تامادختسالاةددعتمةيذغتلاةدحو

.ةلصافلاةقروللقرولاردصمديدحتبمق

تازارطضعبيفطقفضارغألاةددعتمةيذغتلاةدحورفوتت
.تاعباطلا

هجولكلتاحفصلاددع

*فاقيإ

هجولكلناتحفص

هجولكلتاحفص3

هجولكلتاحفص4

هجولكلتاحفص6

.ةقرولانمدحاوهجوىلعةددعتملاتاحفصلاروصةعابطبمق
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فصولاةمئاقلارصنع

هجولكلتاحفص9

هجولكلةحفص12

هجولكلةحفص16

هجولكلتاحفصلابيترت

*يقفأ

يقفألاهاجتالاسكع

يسأر

يسأرلاهاجتالاسكع

تاحفصلامادختسادنعةددعتملاتاحفصلاروصعضومديدحتبمق
.هجولكل

.اههاجتاوتاحفصلاروصددعىلععضوملاديدحتدمتعي

هجولكلتاحفصلاهاجتا

*يئاقلت

يقفألاعضولا

يسأرلاعضولا

لكلتاحفصلامادختسادنعتاحفصلاددعتمدنتسمهاجتاديدحتبمق
.هجو

هجولكلتاحفصلادح

*دجويال

تباث

لكلتاحفصلامادختسادنعةحفصةروصلكلوحدحةعابطبمق
.هجو

خسُنلا

1-9999)1*(

.ةعابطةمهملكلخُسنلاددعديدحتبمق

ةعابطلاةقطنم

*يداع

ةحفصلاةمءالم

ةلماكةحفصلا

.ةقرولاىلعاهتعابطنكمييتلاةحاسملانييعتبمق

دادعإلا

فصولاةمئاقلارصنع

ةعباطلاةغل

PCLةاكاحم

*PSةاكاحم

.ةعباطلاةغلنّيع

نمامجمانربعنمىلإةيضارتفاةغلكةعباطلاةغلدادعإيدؤيال
.ىرخأةعباطةغلمدختستيتلاةعابطلاماهملاسرإ

Job Waiting)ةمهمراظتنا(

*فاقيإ

ةعابطنيكمتلتامزلتسمبلطتتيتلاةعابطلاماهمبظافتحالابمق
.ةدوقفملاتامزلتسملابلطتتاليتلاماهملا

.بلصصرقبيكرتمتيامدنعطقفاذهةمئاقلارصنعرهظي
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فصولاةمئاقلارصنع

ليغشت

Job Hold Timeout)ةمهملافاقيإنمز(

0-255)30*(

لبقمدختسملالّخدتليناوثلابةعباطلاهرظتنتيذلاتقولانييعتبمق
ةعابطةلصاومو،ةرفوتمريغدراومبلطتتيتلاةعابطلاماهمفاقيإ
.ةعابطلاراظتناةمئاقيفىرخأماهم

.بلصصرقبيكرتمتيامدنعطقفاذهةمئاقلارصنعرهظي

ةعباطلامادختسا

ةعرسللىصقألادحلا

*ةيجاتنإللىصقألادحلا

.ةعابطلاءانثأناولألابريوصتلاةدحولمعةيفيكديدحتبمق
ريوصتلاةدحوموقت،ةيجاتنإللىصقألادحلاىلعنييعتلادنع•

تاحفصلانمتاعومجمةعابطءانثأفقوتلاوأءاطبإلابناولألاب
.طقفدوسألاب

ريوصتلاةدحولمعت،ةعرسللىصقألادحلاىلعنييعتلادنع•
تاحفصةعابطمتتتناكأءاوس،ةعابطلاءانثأاًمودناولألاب
.دوسألابمأةنولم

Download Target)ليزنتلافده(

*)RAM(يئاوشعلالوصولاةركاذ

صرقلا

تادحووطوطخلالثم،ةمئادلادراوملالكظفحعقومديدحتبمق
.ةعباطلانماهليزنتمتيتلاوركاملا

.بلصصرقبيكرتمتيامدنعطقفاذهةمئاقلارصنعرهظي

دروملاظفح

*فاقيإ

ليغشت

طوطخلالثم،اهليزنتمتيتلادراوملاعمةعباطلاةفيظوديدحتل
مجحنمربكأاًمجحبلطتتةمهمىقلتتامدنع،وركاملاتادحوو
.رفوتملاةركاذلا
متيتلادراوملابطقفةعباطلاظفتحت،فاقيإىلإنييعتلادنع•

ةطبترملادراوملافذحمتي.ةبولطمةركاذلاحبصتنأىلإاهليزنت
.ةطشنلاريغةعباطلاةغلب

يتلاةمئادلادراوملالكبةعباطلاظفتحت،ليغشتىلإنييعتلادنع•
ريشتلئاسرةعباطلاضرعت،رمألامزلاذإ.تاغللالكلاهليزنتمت
.ةمئادلادراوملافذحنمًالدبةئلتممةركاذلانأىلإ

ّلكلاةعابطبيترت

*يدجبأبيترت

ًالّوأثدحألا

ًالّوأمدقألا

ديدحتدنعةيرسلاوةقلعملاماهملاةعابطهبمتتيذلابيترتلاديدحتبمق
."لكلاةعابط"

.بلصصرقبيكرتمتيامدنعطقفاذهةمئاقلارصنعرهظي
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ةدوجلا

فصولاةمئاقلارصنع

ةعابطلاعضو

دوسأوضيبأ

*نوللا

.ةعابطلاعضونييعتبمق

ةعابطلاةقد

*4800نوللاةدوج

ةصوبلكلةطقن1200

.ةعوبطملاتاجرخملاةقدنييعتبمق

.ىوصقةعرسبةدوجلاةيلاعتاجرخم4800ناولألاةدوجرفوت

ربحلاقوحسمةماتق

)*4(5ىلإ1

.اهتماتقوأةيصنلاروصلاعوصنةجردديدحت

ةيفصنناولأ

*يداع

ليصافت

اًسناجترثكأاهطوطخنوكتثيحبةعوبطملاتاجرخملانيسحتبمق
.قدأاهفاوحو

ناولألارفوم

*فاقيإ

ليغشت

.روصلاوتاموسرلاةعابطلةمدختسملاربحلاقوحسمةيمكليلقتبمق

RGBةءاضإ

)*0(6ىلإ-6

تاجرخملايفناولألاعبشتونيابتلاوعوطسلاةجردطبضبمق
.ةنولملا

ناولأتامسمادختسااهيفمتييتلاتافلملايفدادعإلااذهرثؤيال
CMYK. RGBنيابت

)*0(5ىلإ0

RGBعبشت

)*0(5ىلإ0
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مدقتملاريوصتلا

فصولاةمئاقلارصنع

ناولألانزاوت

يوامس

)*0(5ىلإ-5

يناوجرأ

)*0(5ىلإ-5

رفصأ

)*0(5ىلإ-5

دوسأ

)*0(5ىلإ-5

ةيضارتفالاتادادعإلانييعتةداعإ

.نوللكلةمدختسملاربحلاقوحسمةيمكطبضبمق

ناولألاحيحصت

فاقيإ

يئاقلت

*يودي

ناولألاحيحصتىوتحم

.تادنتسملاةعابطلةمدختسملاناولألاتادادعإليدعتبمق
حيحصتمالتساىلعةعباطلانييعتب)فاقيإ(Offدادعإلاموقي•

.جماربلانمناولألا
تافلمقيبطتىلعةعباطلانييعتب)يئاقلت(Autoدادعإلاموقي•

.ةعوبطملاةحفصلاىلعرصنعلكىلعةفلتخملاناولألافيرعت
ناولأتاليوحتصيصختب)يودي(Manualدادعإلاحمسي•

RGBوأCMYKةحفصلايفرصنعلكىلعاهقيبطتمتييتلا
.ةعوبطملا

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

ناولألاجذامن

Print Color Samples)ةعابطلاناولأجذامن(

RGBناولأليوحتلوادجنملكلتانيعتاحفصةعابطبمق
.ةعباطلايفةمدختسملاCMYKو

.ةعوبطملاتاجرخملايفناولألاتارييغتطبضلةعباطلاةرياعمبمقناولألاطبض

ناولألليعضوملالادبتسالا

Set Custom CMYK)ميقنييعتCMYKةصصخم(

ةيعضوملاناولألانمنيرشعلةددحمCMYKميقنييعتبمق
.ةفورعملا

.يلصألادنتسملاناولأعمتاجرخملاناولأةقباطمبمقRGBلادبتسا
دوسألانوللاضرعلودجديدحتاذهةمئاقلارصنعكنمبلطتي•

.يقيقحلا
.نّمضملابيولامداخيفطقفاذهةمئاقلارصنعرهظي•

.ةيضارتفالاةميقلاىلإريشي*
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ماهملاباسح

.بلصةعباطصرقبيكرتةلاحيفالإةمئاقلاهذهرهظتال:ةظحالم

فصولاةمئاقلارصنع

ماهملاباسح

*فاقيإ

ليغشت

.اهملتستيتلاةعابطلاماهمبلجسءاشنإلةعباطلانييعتبمق

باسحلالجسراركت

اًيموي

اًيعوبسأ

*اًيرهش

.لجسفلملةعباطلاءاشنإتارمددعديدحتبمق

راركتلاةياهندنعءارجإلالجس

*دجويال

ينورتكلإلاديربلاربعيلاحلالجسلالاسرإ

هفذحوينورتكلإلاديربلاربعيلاحلالجسلالاسرإ

يلاحلالجسلارشن

هفذحويلاحلالجسلارشن

.راركتلادحةيحالصءاهتنادنعةعباطلاةباجتساديدحتبمق

Accountingيفةددحملاةميقلاددُحت Log Frequency)راركت
.ءارجإلااذهذيفنتتقو)باسحلالجس

Log Near Full Level)ءالتمالاىلعلجسلاكشوي(

فاقيإ

*ليغشت

لجس"ةعباطلاذفنتنألبقلجسلافلممجحلىصقألادحلاديدحتبمق
."ءالتمالاكشوىلعءارجإلا

ءالتمالاكشوىلعءارجإلالجس

*دجويال

ينورتكلإلاديربلاربعيلاحلالجسلالاسرإ

هفذحوينورتكلإلاديربلاربعيلاحلالجسلالاسرإ

هفذحوينورتكلإلاديربلاربعلجسمدقألاسرإ

يلاحلالجسلارشن

هفذحويلاحلالجسلارشن

هفذحولجسمدقأرشن

يلاحلالجسلافذح

لجسمدقأفذح

يلاحلاءانثتسابلكلافذح

تالجسلالكفذح

يفبلصلاصرقلاكشويامدنعةعباطلاةباجتساةيفيكديدحتبمق
.ءالتمالاىلعةعباطلا

Logدادعإيفةددحملاةميقلاددُحت Near Full Level)كشوي
.ءارجإلااذهذيفنتتقو)ءالتمالاىلعلجسلا

®Xeroxناولأةعباط99 C310مدختسملاليلد

ةعباطلامئاوقمادختسا



فصولاةمئاقلارصنع

ئلتممءارجإلالجس

*دجويال

هفذحوينورتكلإلاديربلاربعيلاحلالجسلالاسرإ

هفذحوينورتكلإلاديربلاربعلجسمدقألاسرإ

هفذحويلاحلالجسلارشن

هفذحولجسمدقأرشن

يلاحلالجسلافذح

لجسمدقأفذح

يلاحلاءانثتسابلكلافذح

تالجسلالكفذح

دحلاىلإصرقلامادختسالوصودنعةعباطلاةباجتساديدحتبمق
.)تياباجيم100(ىصقألا

URL to Post Log)ناونعURLةمهملاباسحتالجسةعباطلاهيفرشنتيذلاناكملاديدحتبمق)لجسلارشنل.

تالجسةعباطلاهيلإلسرتيذلاينورتكلإلاديربلاناونعديدحتبمقتالجسلالاسرإلينورتكلإلاديربلاناونع
.ةمهملاباسح

.لجسلافلممسالةبولطملاةئدابلاديدحتبمقلجسلافلمةئداب

ةئدابكهمادختسامتيTCP/IPةمئاقيفددحملايلاحلافيضملامسا
.لجسلافلملةيضارتفا

XPS

فصولاةمئاقلارصنع

*فاقيإأطخلاتاحفصةعابط

ليغشت

يفامب؛ءاطخألالوحتامولعمىلعيوتحترابتخاةحفصةعابطبمق
.XMLةمالعءاطخأكلذ

رطسلاضرعلىندألادحلا
ةميقلاةصوبلكلةطقن1200ةقدبةعوبطملاماهملامدختست•

.ًةرشابم
.ةميقلافصن4800ناولأةدوجبةعوبطملاماهملامدختست•

•1–30)2*(
.ىندألاةباتكلاضرعنييعتبمق•

®Xeroxناولأةعباط C310100مدختسملاليلد

ةعباطلامئاوقمادختسا



PDF

فصولاةمئاقلارصنع

ةمءالمللمجحلارييغت

*فاقيإ

ليغشت

.ددحملاقرولامجحمئالييكلةحفصلاىوتحممجحرييغت

ةيحاضيإلاتاقيلعتلا

ةعابط

*ةعابطلامدع

.PDFيفةيحاضيإلاتاقيلعتلاةعابطنمدبالناكاذإامديدحت

POSTSCRIPT

فصولاةمئاقلارصنع

PSةعابطيفأطخ

*فاقيإ

ليغشت

.®PostScriptأطخفصتةحفصةعابطبمق

،أطخةلاسرةعباطلاعبطتوةمهملاةجلاعمفقوتت،أطخثدحيامدنع
.ةعابطلاةمهميقابنمصلختلامتيو

رطسلاضرعلىندألادحلا

1-30)2*(

.ىندألاةباتكلاضرعنييعتبمق
ةميقلاةصوبلكلةطقن1200ةقدبةعوبطملاماهملامدختست•

.ًةرشابم
.ةميقلافصن4800ناولأةدوجبةعوبطملاماهملامدختست•

PSلفقءدبعضو

*فاقيإ

ليغشت

.SysStartفلمليطعتبمق

ةروصلاسناجت

*فاقيإ

ليغشت

.ةقدلاةضفخنمروصلايفحوضولاونيابتلانيسحتبمق

لكلةطقن300ىلإاهتقدلصتيتلاروصلايفدادعإلااذهرثؤيال
.ىلعأوأةصوب

®Xeroxناولأةعباط101 C310مدختسملاليلد

ةعباطلامئاوقمادختسا



فصولاةمئاقلارصنع

طخلاةيولوأ

Resident*)مئاد*(

Flash/Disk)صرق/ةتقؤمةركاذ(

.طوطخلانعثحبلابيترتءاشنإبمق
طخلانعاهتركاذيفثحبللةعباطلانييعتب"مئاد"دادعإلاموقي•

صاخلاتباثلاصرقلاوأشالفةركاذيفثحبلالبقبولطملا
.ةعباطلاب

يفثحبللةعباطلانييعتب"صرق/ةتقؤمةركاذ"دادعإلاموقي•
لبقبولطملاطخلانعةعباطللتباثلاصرقلاوأةتقؤملاةركاذلا
.ةعباطلاةركاذيفثحبلا

صرقوأةتقؤمةركاذبيكرتدنعطقفاذهةمئاقلارصنعرهظي•
.ةعباطللبلص

راظتنالاةلهم

فاقيإ

)ةيناث40(*ليغشت

لبقتانايبلانمديزملاىلعلوصحلالجأنمراظتناللةعباطلانييعت
.ةعابطلاةمهمءاغلإ

PCL

فصولاةمئاقلارصنع

طخلاردصم

Resident*)مئاد*(

صرقلا

ةلومحمةركاذ

لكلا

.يضارتفالاطخلاديدحتىلعلمتشييذلاردصملارايتخابمق
تازارطضعبيفصرقلاوةتقؤملاةركاذلاارايخرهظي•

.طقفتاعباطلا
ريغامهنأنمدكأت،صرقلاوشالفةركاذيَرايخضرعمتيل•

.ةباتكلاوأةءارقلانمنيَيمحم

طخلامسا

)*Courier(]ةحاتملاطوطخلاةمئاق[

.ددحملاطوطخلاردصمنمطخديدحتبمق

زومرلاةعومجم

10U(]ةحاتملازومرلاةعومجمةمئاق[ PC-8*(

.طخلكمسالزومرلاةعومجمديدحتبمق

ةيدجبألافورحلانمةعومجمنعةرابعيهزومرلاةعومجم
زومرلاتاعومجممعدت.ةصاخلازومرلاوميقرتلاتامالعوةيمقرلاو
ةصاخلاتايضايرلازومرلثمةددحمجماربوأةفلتخملاتاغللا
.يملعلاصنلاب

ليملاةجرد

0.08-100)10*(

.ةفاسملاةيداحأوأةتباثلاطوطخللليملاةجردديدحتبمق

لكلةتباثلاتافاسملاتاذفرحألاددعىلإطوطخلاسايقمريشي
.ةيقفأةصوب

هاجتالا

*يسأرلاعضولا

يقفألاعضولا

.ةحفصلاىلعتاموسرلاوصنلاهاجتاديدحتبمق

®Xeroxناولأةعباط C310102مدختسملاليلد

ةعباطلامئاوقمادختسا



فصولاةمئاقلارصنع

ةحفصلكبرطسألا

1-255

قفدربعاهتعابطتمتةحفصلكلصنلايفرطسألاددعديدحتبمق
.®PCLتانايب
ىلإيدؤييذلايسأرلادعابتلاةيلآطيشنتباذهةمئاقلارصنعموقي•

ةحفصلاشماوهنيبددحملاةبولطملارطسألاددعةعابط
.ةيضارتفالا

وه64.ةدحتملاتايالولايفيضارتفالاعنصملادادعإوه60•
.يلودلايضارتفالاعنصملادادعإ

PCL5يفرطسلاضرعلىندألادحلا

)*2(30ىلإ1نم

.يلوألاىندألاةباتكلاضرعنييعتبمق
ةميقلاةصوبلكلةطقن1200ةقدبةعوبطملاماهملامدختست•

.ًةرشابم
.ةميقلافصن4800ناولأةدوجبةعوبطملاماهملامدختست• PCLXLيفرطسلاضرعلىندألادحلا

1-30)2*(

A4ضرع

*مم198

مم203

.A4مجحبقروىلعةيقطنملاةحفصلاضرعنييعتبمق

ةعابطمتتثيحةيلعفلاةحفصلاىلعغارفلايهةيقطنملاةحفصلا
.تانايبلا

رطسلاةيذغتدعبيئاقلتفرحعاجرإ

*فاقيإ

ليغشت

يفمكحتلارمأدعبرطسلالوأىلإعوجرذيفنتىلعةعباطلانييعتبمق
.رطسلاةيذغت

عضومكرحتبةعباطللرماوأيطعتةيلآوهرطسلالوأىلإعوجرلا
.هسفنرطسلاىلعلوألاعضوملاىلإرشؤملا

فرحلاعاجرإدعبةيئاقلترطسةيذغت

*فاقيإ

ليغشت

عوجرلايفمكحتلارمأدعبرطسةفاضإذيفنتىلعةعباطلانييعتبمق
.رطسلالوأىلإ

Tray Renumber)جردلاميقرتةداعإ(

Assign MP Feeder)ضارغألاةددعتمةيذغتةدحوصيصخت(

]x[جردلانييعت

Assign Manual Paper)يوديلاقرولاصيصخت(

ةيوديلافرظألانييعت

قيبطتوأفلتخمةعابطليغشتجمانربعملمعللةعباطلاةئيهت
ردصمبلطلردصملاجذامننمةفلتخمةعومجممدختسيصصخم
.ددحمقرو

:ةيلاتلاتارايخلانيبنمرتخا

.عنصمللةيضارتفالاقرولاردصمجذامنةعباطلامدختست—*فاقيإ

."قرولاةيذغتديدحت"َرمألاقرولاردصملهاجتي—الب

.قروردصملةصصخمةميقنييعتلةيمقرةميقددح—199–0

تازارطضعبيفطقفضارغألاةددعتمةيذغتلاةدحورفوتت
.تاعباطلا

Tray Renumber)جردلاميقرتةداعإ(

ةيضارتفالاعنصملاتادادعإضرع

.قروردصملكلةّنيعملاعنصمللةيضارتفالاةميقلاضرع

®Xeroxناولأةعباط103 C310مدختسملاليلد

ةعباطلامئاوقمادختسا



فصولاةمئاقلارصنع

Tray Renumber)جردلاميقرتةداعإ(

ةيضارتفالاتادادعإلاةداعتسا

.ةيضارتفالاعنصملاتادادعإىلإجردلاميقرتةداعإميقةداعتسا

ةعابطلافقوتنمز

فاقيإ

]90[*ليغشت

لومخلاعضويفءاقبلادعبةعابطةمهمءاهنإلةعباطلانييعتبمق
.يناوثلابتقولانمةددحملاةرتفلل

HTML

فصولاةمئاقلارصنع

طخلامسا

)*Times(]طوطخلاةمئاق[

.HTMLتادنتسملمادختسالطخلانييعتبمق

Font Size)طخلامجح(

1-255)12*(

.HTMLتادنتسملمدختسملاطخلامجحنييعتبمق

Scale)مجحلارييغت(

1–400%)100*(

.HTMLتادنتسممجحرييغتبمق

هاجتالا

*يسأرلاعضولا

يقفألاعضولا

.HTMLتادنتسملةحفصلاهاجتانييعتبمق

Margin Size)شماوهلامجح(

)*19(مم255–8

.HTMLتادنتسملةحفصلاشماوهنييعتبمق

Backgrounds)تايفلخ(

ةعابطلامدع

*ةعابط

.HTMLتادنتسملتاموسرلاوأةيساسألاتامولعملاةعابطبمق

ةروص

فصولاةمئاقلارصنع

ةيئاقلتةمءالم

ليغشت

*فاقيإ

.ةروصهاجتاوقرولامجحلحاتمدادعإلضفأديدحتبمق

طبضتادادعإاذهةمئاقلارصنعزواجتي،ليغشتىلعنييعتلادنع
.ةروصللهاجتالاومجحلا

.ةجردلاةيئانثنوللاةيداحأروصلاسكعبمقسكع

®Xeroxناولأةعباط C310104مدختسملاليلد

ةعباطلامئاوقمادختسا



فصولاةمئاقلارصنع

*فاقيإ

ليغشت

.JPEGوأGIFروصتاقيسنتىلعاذهةمئاقلارصنعقبطنيال

مجحلاطبض

اًراسيىلعأىلإءاسرإ

*ةمءالملضفأ

طسولايفءاسرإ

ضرعلا/عافترالابسانت

عافترالابسانت

ضرعلابسانت

.اهتعابطنكمييتلاةحاسملاةمءالملةروصلاطبضبمق

ىلإاًيئاقلتميجحتلانييعتمتي،ليغشتىلإةيئاقلتلاةمءالملانييعتدنع
.ىلثملاةمءالملا

هاجتالا

*يسأرلاعضولا

يقفألاعضولا

يسأرلاعضولاسكع

يقفألاعضولاسكع

.ةحفصلاىلعتاموسرلاوصنلاهاجتاديدحتبمق

®Xeroxناولأةعباط105 C310مدختسملاليلد

ةعباطلامئاوقمادختسا



قرو

جردلانيوكت

فصولاةمئاقلارصنع

يضارتفالاردصملا

[x[جردلا (1*(

تامادختسالاةددعتمةيذغتلاةدحو

يوديقرو

فرظأللةيوديلاةيذغتلا

.ةعابطلاماهملكلقرولاردصمنييعتبمق

تازارطضعبيفطقفضارغألاةددعتمةيذغتلاةدحورفوتت
.تاعباطلا

هعون/قرولامجح

]x[جردلا

تامادختسالاةددعتمةيذغتلاةدحو

يوديقرو

فرظأللةيوديلاةيذغتلا

ردصملكيفهليمحتمتييذلاقرولاعونوأقرولامجحديدحتبمق
.قرو

تازارطضعبيفطقفضارغألاةددعتمةيذغتلاةدحورفوتت
.تاعباطلا

مجحلالادبتسا

فاقيإ

Statement/A5

Letter/A4

11x17/A3

*ةجردملاتارايخلالك

مجحلاليمحتمتيملاذإددحمقرومجحلادبتساىلعةعباطلانييعت
.قروردصميأيفبولطملا
.بولطملاقرولامجحليمحتبمدختسملافاقيإدادعإلابلاطي•
ىلعA5مجحبدنتسمةعابطبStatement/A5دادعإلاموقي•

مجحبماهموstatementليمحتدنعstatementقرو
statementقرومجحىلعA5ليمحتدنعA5.

قروىلعA4مجحبدنتسمةعابطبLetter/A4دادعإلاموقي•
letterليمحتدنعletterمجحبماهموletterقرومجحىلع
A4ليمحتدنعletter.

قروىلعA3مجحبدنتسمةعابطب11x17دادعإلاموقي•
11x1711ليمحتدنعx1711مجحبماهموx17مجحىلع

.11x17ليمحتدنعA3قرو
.letter/A4لحمةجردملاتارايخلالكدادعإلالحي•

®Xeroxناولأةعباط C310106مدختسملاليلد

ةعباطلامئاوقمادختسا



طئاسولاةئيهت

يملاعلادادعإلا

فصولاةمئاقلارصنع

سايقلاتادحو

تاصوب

تارتميلم

.يملاعلاقرولاسايقةدحوديدحتبمق

رتميليملا.ةدحتملاتايالولايفيضارتفالاعنصملادادعإيهةصوبلا
.يلودلايضارتفالاعنصملادادعإوه

يسأرلاضرعلا

)*8.50(ةصوب52ىلإ3نم

)216*(مم1321ىلإ76

.يملاعلاقرولليسأرلاضرعلانييعتبمق

يسأرلاعافترالا

)*14(ةصوب52ىلإ3نم

)356*(مم1321ىلإ76

.يملاعلاقرولليسأرلاعافترالانييعتبمق

ةيذغتلاهاجتا

*ةريصقةفاح

ةليوطةفاح

ةفاحلاىلإةريصقلاةفاحلاهاجتانمقرولارايتخالةعباطلانييعتبمق
.ةليوطلا

دحلانمرصقألوطألاةفاحلاتناكاذإطقفةليوطلاةفاحلارهظت
.موعدملاضرعللىصقألا

®Xeroxناولأةعباط107 C310مدختسملاليلد

ةعباطلامئاوقمادختسا



طئاسولاعاونأ

فصولاةمئاقلارصنع

يداعقرو

تاقاطبلا

هريودتداعم

لوقصمقرو

تاقصلملا

لينيفلاتاقصلم

رخافقرو

فرظ

ةيسأروذقرو

اًقبسمعوبطم

نولمقرو

فيفخ

ليقث

نطق/نشخ

]x[صصخملاقرولاعون

.ههاجتاوهنزووهليمحتمتيذلاقرولاةدامديدحت

®Xeroxناولأةعباط C310108مدختسملاليلد

ةعباطلامئاوقمادختسا



USBصارقأكرحم
.طقفتاعباطلاتازارطضعبيفةمئاقلاهذهرهظت:ةظحالم

شالفصارقأكرحمنمةعابط

فصولاةمئاقلارصنع

خسُنلاددع

1-9999)1*(

.خُسنلاددعنييعتبمق

قرولاردصم

[x[جردلا (1*(

تامادختسالاةددعتمةيذغتلاةدحو

يوديقرو

فرظأللةيوديلاةيذغتلا

.ةعابطلاةمهملقرولاردصمنييعتبمق

تازارطضعبيفطقفضارغألاةددعتمةيذغتلاةدحورفوتت
.تاعباطلا

نوللا

فاقيإ

*ليغشت

.ناولألابتاجرخملاةعابط

بيترت

)1,1,1()2,2,2(

)1,2,3()1,2,3(*

.يلسلستبيترتبخسُنلانمديدعلاةعابطبمق

بناوج

*دحاوهجوىلع

نيهجوىلع

مأةحفصلانمدحاوبناجىلعةعابطلاديرتتنكاذإامديدحتبمق
.نيَبناجلاىلع

بلقلاطمن

*ةليوطةفاح

ةريصقةفاح

ديرتيذلا)ةريصقلاةفاحلاوأةيوطلاةفاحلا(ةقرولابناجديدحتبمق
.نيَبناجلاىلعةعابطلاذيفنتدنعهطبرمتينأ

تامولعملالكةحازإبةعباطلاموقت،هديدحتمتييذلارايخلابسحب
.حيحصلالكشلابةمهملاطبرلاًيئاقلتةحفصلاىلعةعوبطملا

هجولكلتاحفصلاددع

*فاقيإ

هجولكلناتحفص

هجولكلتاحفص3

هجولكلتاحفص4

هجولكلتاحفص6

.ةقرولانمدحاوهجوىلعةددعتملاتاحفصلاروصةعابطبمق

®Xeroxناولأةعباط109 C310مدختسملاليلد

ةعباطلامئاوقمادختسا



فصولاةمئاقلارصنع

هجولكلتاحفص9

هجولكلةحفص12

هجولكلةحفص16

هجولكلتاحفصلابيترت

*يقفأ

يقفألاهاجتالاسكع

يسأرلاهاجتالاسكع

يسأر

تاحفصلامادختسادنعةددعتملاتاحفصلاروصعضومديدحتبمق
.هجولكل

.اههاجتاوتاحفصلاروصددعىلععضوملاديدحتدمتعي

هجولكلتاحفصلاهاجتا

*يئاقلت

يقفألاعضولا

يسأرلاعضولا

لكلتاحفصلامادختسادنعتاحفصلاددعتمدنتسمهاجتاديدحتبمق
.هجو

هجولكلتاحفصلادح

*دجويال

تباث

لكلتاحفصلامادختسادنعةحفصةروصلكلوحدحةعابطبمق
.هجو

ةلصافلاقاروألا

*فاقيإ

خُسنلانيب

ماهملانيب

تاحفصلانيب

.المأةعابطلادنعةغرافةلصافقاروألاخدإمتيسلهديدحتبمق

ةلصافلاقاروألاردصم

[x[جردلا (1*(

تامادختسالاةددعتمةيذغتلاةدحو

.ةلصافلاةقروللقرولاردصمديدحتبمق

تازارطضعبيفطقفضارغألاةددعتمةيذغتلاةدحورفوتت
.تاعباطلا

ةغرافتاحفص

*ةعابطلامدع

ةعابط

.ةعابطةمهميفةغرافتاحفصةعابطمتتستناكاذإامديدحتبمق

®Xeroxناولأةعباط C310110مدختسملاليلد
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ذفانملا/ةكبشلا

ةكبشلاىلعةماعةرظن

فصولاةمئاقلارصنع

طشنئياهم

*يئاقلت

ةيسايقةكبش

.ةكبشلاصتاةيفيكديدحتبمق

.ةعباطلاةكبشلاصتاةلاحضرعبمقةكبشلاةلاح

ةعباطلاىلعةكبشلاةلاحضرع

*ليغشت

فاقيإ

.ضرعلاةشاشىلعةكبشلاةلاحضرعبمق

نيهجولاىلع،ةعرسلا

*يئاقلت

.اًيلاحةطشنلاةكبشلاةقاطبةعرسضرعبمق

IPv4ناونعضرعبمقIPv4.

.IPv6نيوانعلكضرعبمقIPv6نيوانعلك

.ةعباطلاىلعةطشنلاةكبشلاتالاصتاعيمجنييعتةداعإبمقةعابطلامداخنييعتةداعإ

.ةكبشلاةئيهتتادادعإعيمجدادعإلااذهليزي

ةكبشلاةمهمةلهم

فاقيإ

)ةيناث90(*ليغشت

.ةكبشىلعةعابطةمهمةعباطلايغلتنألبقتقولانييعتبمق

راعشلاةحفص

فاقيإ

*ليغشت

.راعشةحفصةعابطبمق

يكلسال

.ةيكلساللاصتاةكبشلّوحمىلعيوتحتتاعباطبوأWi-Fiلاصتاةكبشبةلصتملاتاعباطلايفطقفةمئاقلاهذهرفوتت:ةظحالم

®Xeroxناولأةعباط111 C310مدختسملاليلد
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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

WPA2-PSKريفشتعضو–

–AES

Pre-Sharedنييعت– Key)اًقباسكراشملاحاتفملا(

•WPA2/WPA3 - Personal

.ةيكلساللاةزهجألابةعباطلاليصوتلنامألاعوننييعتبمق

Wi-Fiةينقتبيمحملالوصولالالخنميكلساللانامألانيكمتبمق
)WPA(802.1رايعملالخنموأx.

Pre-Sharedىلإةبسنلاب،WPAنامأعضوىلعنييعتلادنع
Key)يكلساللالاصتاللرورملاةملكلخدأ،)اًقباسكراشملاحاتفملا

.نمآلا

تادادعإةئيهتنمدكأت،802.1x-RADIUSىلعنييعتلادنع
.ةكبشلالاصتاعطقبنجتل802.1xةقداصم

.ةيمحملاةرادإلارٌطأنعةرابعPMFنإ

®Xeroxناولأةعباط C310112مدختسملاليلد
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فصولاةمئاقلارصنع

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–

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

)*64(128ىلإ0نم

.ةعباطلايفاهتئيهتوIPv6تادادعإنيكمتل

®Xeroxناولأةعباط113 C310مدختسملاليلد
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فصولاةمئاقلارصنع

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

.ةطشنلالاصتالاَةكبشةرشابمWi-Fiلاصتاةكبشنوكتامدنعالإةمئاقلاهذهرهظتال:ةظحالم

فصولاةمئاقلارصنع

Wi-Fiنيكمت Direct
ليغشت•
فاقيإ•

.Wi-Fiلاصتاةكبشل)SSID(ةمدخلاطبضفِّرعمدّدح

Wi-Fiمسا Direct.

Wi-Fiرورمةملك Directفرحأ8نعرورملاةملكلوطلقيالأبجي.

دادعإلاةحفصىلعرورملاةملكضرع
ليغشت•
فاقيإ•

.ةعومجملاكلامبصاخلاIPناونعديدحتبمق

®Xeroxناولأةعباط C310114مدختسملاليلد
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فصولاةمئاقلارصنع

ةلضفملاةانقلامقر
يئاقلت•
11ىلإ1نم•

ةعومجملاكلامبصاخلاIPناونع

.اًيئاقلتةكبشلابلاصتالاتابلطىلعةقفاوملابمقرزةطغضبتابلطلاىلعةيئاقلتلاةقفاوملا

.ةنمآريغاًيئاقلتءالمعلاىلعةقفاوملانإ

AIRPRINT

فصولاةمئاقلارصنع

AirPrint
نّكمم•
لّطعم•

.AirprintىلعةعباطلافيرعتلهمدختستسيذلامسالاBonjourمسا

ةسسؤملامسا

ةسسؤملاةدحو

ةعباطلاعقوم

ىلإ90–نمقاطنلا.ةعباطلابصاخلاGPSماظنلضرعلاطخةعباطللضرعلاطخ
90.

ىلإ180–نمقاطنلا.ةعباطلابصاخلاGPSماظنللوطلاطخةعباطلللوطلاطخ
180.

ىلإ100000–نمقاطنلا.ةعباطلابصاخلاGPSماظنعافتراةعباطلاعافترا
100000.

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

تامزلتسملا

دوسألاربحلابةشوطرخ

يوامسلاربحلابةشوطرخ

يناوجرألاربحلابةشوطرخ

رفصألاربحلابةشوطرخ

ريوصتلاةعومجم

ربحلاقوحسمتايافنةجاجز

ريوصتلاةعومجم

تادادمإلاةلاح/تاراعشإةمئاقلاهذهدرست

®Xeroxناولأةعباط115 C310مدختسملاليلد
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فصولاةمئاقلارصنع

ربحلاقوحسمتايافنةجاجز

ةعباطلا

زاهجلاعون

زاهجلاةعرس

تباثلاجمانربلاىوتسم

ضارغألاةددعتمةيذغتلاةدحو

1جردلا

2جردلا

Standard Bin)ةيسايقلاةيواحلا(

/لاخدإلاجردةلاح/تاراعشإوةعباطلاتافصاومةمئاقلاهذهدرست
.جارخإلا

.لوخدلاليجستقرط.عجار،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

®Xeroxناولأةعباط C310116مدختسملاليلد
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ETHERNET

فصولاةمئاقلارصنع

.طشنةكبشئياهمةعرسضرعبمقةكبشلاةعرس

IPv4

)DHCP(فيضمللةيكيمانيدلاةئيهتلالوكوتوربنيكمت

*ليغشت

فاقيإ

.)DHCP(فيضمللةيكيمانيدلاةئيهتلالوكوتوربنيكمتبمق

DHCPنيوانععيزوتبمداخللحمسييسايقلوكوتوربوهIP
.ءالمعلليكيمانيدلكشبنيوكتلاتامولعمو

IPv4

تباثIPناونعنييعت

IPناونع

ةكبشلاعانق

لخدملا

.كبةصاخلاةعباطلابصاخلاتباثلاIPناونعنييعتبمق

ةكبشلاناونع

UAA

LAA

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

.اًيوديةعباطلابصاخلاLAAرييغتكنكمي

PCL SmartSwitch

فاقيإ

*ليغشت

ةمهمبلطتتامدنعاًيئاقلتPCLةاكاحمىلإلقتنتلةعباطلانييعتبمق
.ةيضارتفالاةعباطلاةغلنعرظنلاضغب،كلذةعابط

PCLليغشتفاقيإلاحيف SmartSwitch،ةعباطلاموقتنل
يفةددحملاةيضارتفالاةعباطلاةغلمدختستسوةدراولاتانايبلاصحفب
."دادعإ"ةمئاق

PS SmartSwitch

فاقيإ

*ليغشت

ةمهمبلطتتامدنعاًيئاقلتPSةاكاحمىلإلقتنتلةعباطلانييعتبمق
.ةيضارتفالاةعباطلاةغلنعرظنلاضغب،كلذةعابط

PSليغشتفاقيإلاحيف SmartSwitch،ةعباطلاموقتنل
يفةددحملاةيضارتفالاةعباطلاةغلمدختستسوةدراولاتانايبلاصحفب
.)دادعإ(Setupةمئاق

Job Buffering)ةمهمللتقؤملانيزختلا(

فاقيإ

*ليغشت

ءارجإلبقبلصلاةعباطلاصرقىلعاًتقؤمماهملانيزختبمق
.ةعابطلا
.بلصصرقبيكرتمتيامدنعطقفاذهةمئاقلارصنعرهظي•
.تاعباطلاتازارطضعبيفطقفاذهةمئاقلارصنعرهظي•

®Xeroxناولأةعباط117 C310مدختسملاليلد
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فصولاةمئاقلارصنع

MAC PSيئانثلا

*يئاقلت

ليغشت

فاقيإ

Macintoshةعابطماهمةجلاعملةعباطلانييعتبمق PostScript
.ةيئانثلا
PostScriptةعابطماهمةجلاعمىلع"ليغشت"دادعإلالمعي•

.ةطيسبلاةيئانثلا
مادختسابةعابطلاماهمةيفصتىلع"فاقيإ"دادعإلالمعي•

.يسايقلالوكوتوربلا

Ethernetةقاطلاريفوتيفةءافكب

فاقيإ

*ليغشت

نمتانايبيأةعباطلاىقلتتالامدنعةقاطلاكالهتساضيفختبمق
.Ethernetلاصتاةكبش

TCP/ IP

.ةعابطلاتامقلمبةلصتملاتاعباطلاوألاصتالاتاكبشتاعباطيفطقفةمئاقلاهذهرهظت:ةظحالم

فصولاةمئاقلارصنع

.TCP/IPناونعليلاحلافيضملامسانييعتبمقفيضملامسانييعت

.لاجملامسانييعتبمقلاجملامسا

.تاعباطلاتازارطضعبيفطقفاذهةمئاقلارصنعرهظي

NTPمداخثيدحتبDHCP/BOOTPـلحامسلا

فاقيإ

*ليغشت

NTPتادادعإثيدحتبBOOTPوDHCPءالمعلحامسلابمق
.ةعباطلل

Zeroمسا Configurationةكبشلةمدخمساديدحتبمقzero configuration.

.تاعباطلاتازارطضعبيفطقفاذهةمئاقلارصنعرهظي

يئاقلتلاIPنيكمت

فاقيإ

*ليغشت

.اًيئاقلتIPناونعنييعتبمق

DNS Server Address)مقلمناونعDNS(يلاحلالاجملامساماظنمداخناونعديدحتبمق)DNS(.

.ةيطايتحالاDNSمداوخنيوانعديدحتبمقيطايتحالاDNSمقلمناونع

2يطايتحالاDNSمقلمناونع

3يطايتحالاDNSمقلمناونع

اهرداصموةعباطلاعقومديدحتلتالاجملاءامسأبةمئاقديدحتبمقلاجملاثحببلط
.ةكبشلاىلعةفلتخمتالاجميفةدوجوملا

.تاعباطلاتازارطضعبيفطقفاذهةمئاقلارصنعرهظي

®Xeroxناولأةعباط C310118مدختسملاليلد
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فصولاةمئاقلارصنع

DDNSنيكمت

*فاقيإ

ليغشت

.ةيكيمانيدلاDNSتادادعإثيدحتبمق

DDNS TTLتادادعإديدحتبمقDDNSةيلاحلا.

TTLيضارتفالا

DDNSثيدحتتقو

mDNSنيكمت

فاقيإ

*ليغشت

.ددعتملاثبللDNSتادادعإثيدحتبمق

WindowsةمدخلمداخناونعديدحتبمقWINSناونع Internet Name
Service (WINS(.

BOOTPنيكمت

*فاقيإ

ليغشت

.ةعباطلIPناونعنييعتبBOOTPـلحامسلا

.TCPتالاصتالIPناونعديدحتبمقةديقملامقلملاةمئاق
.IPناونعلكنيبلصفللةلصافمادختسا•
.IPناونع50ىتحةفاضإكنكمي•

ةديقملامداخلاةمئاقتارايخ

*ذفانملالكرظح

طقفةعابطلارظح

طقفHTTPوةعابطلارظح

فئاظوىلإلوصولاةمئاقلايفIPنيوانعلنكميفيكديدحتبمق
.ةعباطلا

MTUلاسرإللدحىصقأةدحوةّملعمديدحتبمق)MTU(تالاصتالTCP.

ةطيسبلاةعابطلاذفنم

1–65535)9100*(

.ةكبشىلعةلصتملاتاعباطللطيسبذفنممقرديدحتبمق

ةرداصلاتانايبلالقنلةعرسىصقأ

*فاقيإ

ليغشت

.ةعباطلللقنلدعمىصقأنيكمتبمق

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

>ذفانملا/تاكبشلا>تادادعإلاىلإلقتنا،نّمضملابيولامداخنمTLSمعد
TCP/

®Xeroxناولأةعباط119 C310مدختسملاليلد
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فصولاةمئاقلارصنع

.تانايبلالماكتوةعباطلاةيصوصخنيسحتبمق

.طقفنّمضملابيولامداخبTLSتادادعإقلعتت:ةظحالم
نمديزمل.TLSنومدختسينيذلاءالمعلابقلعتتال
.نمضملابيولامداخلوؤسمليلدعجار،تامولعملا

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

TLSv1.0نيكمت
ليغشت•
*فاقيإ•

.TLSv1.0نيكمتلوكوتوربتادادعإ

TLSv1.1نيكمت
ليغشت•
*فاقيإ•

.TLSv1.1نيكمتلوكوتوربتادادعإ

TLSv1.2نيكمت
*ليغشت•

فاقيإ•

.TLSv1.2نيكمتلوكوتوربتادادعإ

-SSLDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:DHE-RSAريفشتةمئاق
AES128-GCM-SHA256:ECDHE-RSA-AES256-

GCM-SHA384:ECDHE-RSA-AES128-GCM-
SHA256:DHE-RSA-AES256-SHA256:DHE-

RSA-AES128-SHA256:ECDHE-RSA-AES256-
SHA384:ECDHE-RSA-AES128-SHA256:
ECDHE-RSA-AES256-SHA:ECDHE-RSA-

AES128-SHA:DHE-RSA-AES256-SHA:DHE-
RSA-AES128-SHA

TLSv1.3ريفشتةمئاق SSLTLS_AES_256_GCM_SHA384:TLS_AES_128_
GCM_SHA256

TCPذفنملوصو /IP

]xذفنملاءامسأ[
ليغشت•
فاقيإ•

.اهتالاحوةرفوتملاذفانملالكجردأ

.عنصملليضارتفالادادعإلاىلإةميقلاراوجبةدوجوملا)*(ةمجنلاةمالعريشت:ةظحالم

SNMP

.ةعابطلاتامقلمبةلصتملاتاعباطلاوألاصتالاتاكبشتاعباطيفطقفةمئاقلاهذهرهظت:ةظحالم
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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

رورملاةملك

طقفةءارقلادامتعاتانايبنييعت

مدختسملامسا

رورملاةملك

ةقداصملاةئزجت

MD5

SHA1*

ةقداصمللىوتسمىندأ

ةيصوصخدجوتال،ةقداصمدجوتال

ةيصوصخدجوتال،ةقداصمدجوت

*ةيصوصخدجوت،ةقداصمدجوت

ةيصوصخلاةيمزراوخ

DES

.هثيدحتوةعباطلانامأتيبثتل3رادصإلا،SNMPنيوكتبمق
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فصولاةمئاقلارصنع

AES-128*

IPSEC

.ةعابطلاتامقلمبةلصتملاتاعباطلاوألاصتالاتاكبشتاعباطيفطقفةمئاقلاهذهرهظت:ةظحالم

فصولاةمئاقلارصنع

IPSecنيكمت

*فاقيإ

ليغشت

.)IPSec(تنرتنإلالوكوتوربنامأنيكمت

يساسألانيوكتلا

*يضارتفالادادعإلا

قفاوتلا

نيمأت

.يساسألاIPSecنيوكتنييعتبمق

.ليغشتىلعIPSecنيكمتنييعتدنعالإاذهةمئاقلارصنعرهظيال

.IPSecةداهشديدحتبمقIPSecزاهجةداهش

.قفاوتلاىلعةيساسألاةئيهتلانييعتدنعطقفاذهةمئاقلارصنعرهظي

اًقبسُمكَراشُملاحاتفملامادختسابةقداصملاتالاصتالا

]x[فيضملا

ناونعلا

حاتفملا

.ةعباطللةقداصملاتالاصتالانيوكتبمق

ىلعةمهملالجسنيكمتنييعتدنعالإهذهةمئاقلارصانعرهظتال
On)ليغشت(.

ةداهشللةقداصملاتالاصتالا

]ةيعرفلاةكبشلا/[ناونعلا]x[فيضملا

]ةيعرفلاةكبشلا/[ناونعلا

802.1X

.ةعابطلاتامقلمبةلصتملاتاعباطلاوألاصتالاتاكبشتاعباطيفطقفةمئاقلاهذهرهظت:ةظحالم

فصولاةمئاقلارصنع

طشن

*فاقيإ

ليغشت

ةقداصملابلطتتيتلالاصتالاتاكبشىلإمامضنالابةعباطللحامسلل
.لوصولابحامسلالبق

Embeddedىلإلوصولابمق،اذهةمئاقلارصنعتادادعإةئيهتل
Web Server)نمضملابيولامقلم(.
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LPDنيوكت

.ةعابطلاتامقلمبةلصتملاتاعباطلاوألاصتالاتاكبشتاعباطيفطقفةمئاقلاهذهرهظت:ةظحالم

فصولاةمئاقلارصنع

LPDةلهم

)*90(ةيناث65535ىلإ0

طوطخلاةعباطليفخلاجمانربلامداخفاقيإلةلهملاةميقنييعتبمق
)LPD(لجأىلإةحلاصلاريغوأةقلعملاةعابطلاماهمراظتنانع
.ىمسمريغ

LPDراعشةحفص

*فاقيإ

ليغشت

.LPDةعابطماهمعيمجلراعشةحفصةعابطبمق

ةمدختسملاةعابطلاةمهمنمىلوألاةحفصلايهراعشلاةحفص
.ةعابطلاةمهمبلطئشنُمفيرعتلوةعابطلاماهمنيبلصافك

ةقحلملاLPDةحفص

*فاقيإ

ليغشت

.LPDةعابطماهمعيمجلةقحلمةحفصةعابطبمق

.ةعابطلاةمهميفةريخألاةحفصلايهةقحلملاةحفصلا

LPDرطسلوأىلإعوجرلاليوحت

*فاقيإ

ليغشت

.رطسلالوأىلإعوجرلاليوحتنيكمتبمق

عضومكرحتبةعباطللرماوأيطعتةيلآوهرطسلالوأىلإعوجرلا
.هسفنرطسلاىلعلوألاعضوملاىلإرشؤملا

HTTP/FTPتادادعإ

.ةعابطلاتامقلمبةلصتملاتاعباطلاوألاصتالاتاكبشتاعباطيفطقفةمئاقلاهذهرهظت:ةظحالم
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فصولاةمئاقلارصنع

يسكورب
HTTPليكوبصاخلاIPناونع•
HTTPـليضارتفالاIPذفنم•

1–65535)80*(

FTPليكوبصاخلاIPناونع•
FTPـليضارتفالاIPذفنم•

1–65535)21*(

ةقداصملا•

دجويال–

يئاقلت–

يساسأ–

صخلم–

–NTLM

مدختسملامسا•
رورملاةملك•
ةيلحمتالاجم•

.FTPوHTTPمداختادادعإنيوكتبمق

.تاعباطلاتازارطضعبيفطقفهذهةمئاقلارصانعرهظت

.FTPوHTTPمداخلتالاجمءامسأديدحتبمق

ىرخأتادادعإ
HTTPمقلمنيكمت•

فاقيإ–

ليغشت–

HTTPSنيكمت•
HTTPSتالاصتاضرف•
FTP/TFTPنيكمت•
HTTPSزاهجةداهش•
HTTP/FTPتابلطتقوءاهتنا•
HTTP/FTPتابلطتالواحمةداعإ•

.اهترادإوةعباطلاةبقارملنّمضملابيولامداخىلإلوصولابمق

ةيبعشتلاصوصنللنمآلالقنلالوكوتوربتادادعإنيوكتبمق
)HTTPS(.

.FTPمادختسابتافلملالاسرإ-FTP/TFTPنيكمت

HTTPمداختادادعإنيوكتبمق-HTTPSزاهجةداهشلةبسنلاب
.FTPو

.تاعباطلاتازارطضعبيفطقفهذهةمئاقلارصانعرهظت

ةيناث299ىلإ1.مداخلالاصتافقوتلبقةينمزلاةرتفلاديدحتبمق
)30*(

.HTTP/FTPمداخبلاصتالاةداعإتالواحمددعنييعتبمق ىلإ1
)*3(ةلواحم299

.ةيضارتفالاةميقلاىلإريشي*
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THINPRINT)ةقيقرةعابط(

فصولاةمئاقلارصنع

ThinPrintنيكمت

فاقيإ

*ليغشت

.ThinPrintمادختسابةعابطلا

ذفنملامقر

4000–4999)4000*(

.ThinPrintمداخلذفنملامقرنييعتبمق

Bandwidth (bits/sec()يددرتلاقاطنلا)ث/تب((

100–1000000)0*(

.ThinPrintةئيبيفتانايبلالاسرإةعرسنييعتبمق

Packet Size (kbytes()ةمزِحلامجح)تيابوليك((

0–64000)0*(

.تانايبلالاسرإلةمزِحلامجحنييعتبمق

USB

.طقفتاعباطلاتازارطضعبيفةمئاقلاهذهرهظت:ةظحالم

فصولاةمئاقلارصنع

PCL SmartSwitch

فاقيإ

*ليغشت

بلطتيامدنعPCLةاكاحمىلإليوحتلامتييكلةعباطلانييعتبمق
ةغللانعرظنلاضغب،USBذفنمربعاهمالتسامتيةعابطةمهمكلذ
.ةعباطللةيضارتفالا

PCLليغشتفاقيإلاحيف SmartSwitch،ةعباطلاموقتنل
يفةددحملاةيضارتفالاةعباطلاةغلمدختستسوةدراولاتانايبلاصحفب
."دادعإ"ةمئاق

PS SmartSwitch

فاقيإ

*ليغشت

كلذبلطتيامدنعPSةاكاحمىلإليوحتلامتييكلةعباطلانييعتبمق
ةغللانعرظنلاضغب،USBذفنمربعاهمالتسامتيةعابطةمهم
.ةعباطللةيضارتفالا

PSليغشتفاقيإلاحيف SmartSwitch،ةعباطلاموقتنل
يفةددحملاةيضارتفالاةعباطلاةغلمدختستسوةدراولاتانايبلاصحفب
.)دادعإ(Setupةمئاق

Job Buffering)ةمهمللتقؤملانيزختلا(

*فاقيإ

ليغشت

ءارجإلبقةعباطللبلصلاصرقلاىلعاًتقؤمماهملانيزختبمق
.ةعابطلا

.بلصصرقبيكرتدنعالإاذهةمئاقلارصنعرهظيال
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فصولاةمئاقلارصنع

MAC PSيئانثلا

ليغشت

*يئاقلت

فاقيإ

Macintoshةعابطماهمةجلاعملةعباطلانييعتبمق PostScript
.ةيئانثلا
ةعابطماهمذيفنتبةعباطلاموقت،ليغشتلاعضوىلإهنييعتدنع•

PostScriptماظنمادختسابرتويبمكلاةزهجأنمةطيسبةيئانث
.Macintoshليغشتلا

ماهمةجلاعمبةعباطلاموقت،يئاقلتلاعضولاىلإهنييعتدنع•
ليغشتلاةمظنأمادختسابرتويبمكلاةزهجأنمةعابطلا

WindowsوأMacintosh.
ةعابطماهمةيفصتبةعباطلاموقت،فاقيإلاعضوىلإهنييعتدنع•

PostScriptيسايقلالوكوتوربلامادختساب.

USBذفنمنيكمت

فاقيإ

*ليغشت

.يسايقلاUSBذفنمنيكمتبمق

ةيجراخلاةكبشلاىلإلوصولادييقت

فصولاةمئاقلارصنع

ةيجراخلاةكبشلاىلإلوصولادييقت
ليغشت•
فاقيإ•

متاذإ.ةديقملاةيجراخلاةكبشلاتالاصتاةعباطلابقارت،نيكمتلامتاذإ
ديربلاربعراعشإلسرتوةكبشلالاصتاةعباطلالّطعت،فاشتكالا
.ينورتكلإلا

.ةيجراخلاةكبشلاناونعفاشتكامتيةيجراخلاةكبشلاناونع

ةكبشلاناونعفاشتكاةلاحيفراعشإللينورتكلإلاديربلاناونعتاراعشإللينورتكلإلاديربلاناونع
.ةيجراخلا

Pingددرت

1–300

.ةيجراخلاةكبشلاناونعةعباطلاهبهربتختيذلاددرتلا

اًفرح255ىلإلصيامىلعيوتحينأنكمييناجمجذومنلقحعوضوملا
.ينورتكلإلاديربلابصاخلاراعشإلاعوضومءلمل

اًفرح255ىلإلصيامىلعيوتحينأنكمييناجمجذومنلقحةلاسرلا
.راعشإلابةصاخلاينورتكلإلاديربلاةلاسرءلمل

UNIVERSAL PRINT

Universal PrintيمدختسملاًطيسبواًنمآةعابطلحمدقيةباحسلاىلإدنتسمةعابطلوكوتوربوهMicrosoft® Universalحيتي.365
Printنّكمي.ةيلحملاةعابطلاتامقلمىلإةجاحلانودتاعباطلاةرادإنيلوؤسمللUniversal Printتاعباطىلإلوصولانمنيمدختسملا

.ةعابطلاليغشتجماربىلإةجاحلانودةباحسلا

Universalـلكبصاخلا®XeroxزاهجليجستلUniversalةحفصمادختساكنكمي Print.

®Xeroxناولأةعباط C310126مدختسملاليلد
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ةيساسألاتابلطتملا

Microsoftباسح• Azure AD

•Windows 10 Clientىلعأوأ1903رادصإلا

فصولاةمئاقلارصنع

Universalـباًيلاحًالجسمسيلزاهجلاةلاحلا Print.

Registration)ةحفصمادختسانيمدختسمللنكمي)ليجستلاUniversal printزاهجليجستلXerox®ـلكبصاخلا
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.

®Xeroxناولأةعباط127 C310مدختسملاليلد

ةعباطلامئاوقمادختسا
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Universalـلةيفاضإتامولعم Print

Windowsمقلمنمةعباطةفاضإل

.ةحاسموأةعباطةفاضإقوفرقنامث،تاحساملاوتاعباطلا>تادادعإلاىلإلقتنا.1

:ةيلاتلاتاوطخلابمقف،ةمئاقلايفةعباطلارهظتملاذإ.زاهجةفاضإقوفرقنامث،تاعباطلاةمئاقنمةعباطددح.2

a.يتسسؤميفتاعباطنعثحبلاىلإلقتنا.

b.زاهجلاةفاضإقوفرقنا،ةمئاقلايفةعباطلاروهظدرجمب.ثحبقوفرقناو،صنلالقحيفلجسملامسالابتكا.

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

®Xeroxناولأةعباط C310128مدختسملاليلد

ةعباطلامئاوقمادختسا



نامألا
Embeddedيفطقفةمئاقلاهذهرهظت،كتعباطزارطىلعاًدامتعا:ةظحالم Web Server.

®Xeroxناولأةعباط129 C310مدختسملاليلد

ةعباطلامئاوقمادختسا



لوخدلاليجستقرط

تانوذألاةرادإ

فصولاةمئاقلارصنع

لوصولايفمكحتلارصانع
ةفيظولاىلإلوصولا•

نيوانعلارتفدليدعت–

ةيعجرملاتاراشإلاةرادإ–

شالفصارقأكرحمنمةعابط–

لومحملاصارقألاكرحمنمةنولمةعابط–

ةفوقوملاماهملاىلإلوصولا–

زاهجلايفماهمءاغلإ–

ةغللارييغت–

)IPP(تنرتنإلانمةعابطلالوكوتورب–

دوسألاوضيبألابةعابطلا–

ناولألابةعابط–

ةكبشلادلجمليئوضلاحسملا–

ةيرادإلامئاوقلا•

نامألاةمئاق–

ذفانملا/ةكبشلاةمئاق–

قرولاةمئاق–

ريراقتلاةمئاق–

فئاظولانيوكتمئاوق–

ةعابطلاتامزلتسمةمئاق–

"تارايخلاةقاطب"ةمئاق–

SEةمئاق–

زاهجلاةمئاق–

تامزلتسملاةطخةمئاق–

زاهجلاةرادإ•

دُعبنعةرادإلا–

ةتباثلاجماربلاتاثيدحت–

تادادعإلالكريدصت/داريتسا–

ةمدخلاقاطنجراخحسملا–

.ةعباطلافئاظوللوصولايفمكحتلارصانعددح

®Xeroxناولأةعباط C310130مدختسملاليلد
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فصولاةمئاقلارصنع

نّمضملابيولامداخىلإلوصولا–

®Xeroxناولأةعباط131 C310مدختسملاليلد
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ةيلحملاتاباسحلا

فصولاةمئاقلارصنع

مدختسمةفاضإ
رورملاةملك/مدختسملامسا•

مسالا–

مدختسملامسا–

ينورتكلإلاديربلا–

رورملاةملك–

رورملاةملكديكأت–

PINمقر–

تانوذألاتاعومجم•

نيمدختسملاعيمج–

لوؤسملا–

ةديدجةعومجمةفاضإ–

ةعومجملامسا–

ةفيظولاىلإلوصولا:لوصولايفمكحتلارصانع–

لوصولايفمكحتلارصنع–

–

.ةعباطلافئاظوىلإلوصولاةرادإلةيلحمتاباسحئشنأ

ةديدجةعومجم

لوصولايفمكحتلارصانعداريتسا
نيمدختسملاعيمج•
لوؤسملا•

لوصولايفمكحتلارصانع
ةفيظولاىلإلوصولا•

–Modify Address Book)نيوانعلارتفدليدعت(

ةيعجرملاتاراشإلاةرادإ–

شالفصارقأكرحمنمةعابط–

لومحملاصارقألاكرحمنمةنولمةعابط–

ةفوقوملاماهملاىلإلوصولا–

زاهجلايفماهمءاغلإ–

ةغللارييغت–

)IPP(تنرتنإلانمةعابطلالوكوتورب–

دوسألاوضيبألابةعابطلا–

اهتاقيبطتوةعباطلافئاظوىلإمدختسموأةعومجملوصويفمكحتلا
.اهبنامألاتادادعإو

®Xeroxناولأةعباط C310132مدختسملاليلد
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فصولاةمئاقلارصنع

ناولألابةعابط–

ةكبشلادلجمليئوضلاحسملا–

ةيرادإلامئاوقلا•

نامألاةمئاق–

ذفانملا/ةكبشلاةمئاق–

قرولاةمئاق–

ريراقتلاةمئاق–

فئاظولانيوكتمئاوق–

ةعابطلاتامزلتسمةمئاق–

"تارايخلاةقاطب"ةمئاق–

SEةمئاق–

زاهجلاةمئاق–

تامزلتسملاةطخةمئاق–

زاهجلاةرادإ•

دُعبنعةرادإلا–

ةتباثلاجماربلاتاثيدحت–

تادادعإلالكريدصت/داريتسا–

ةمدخلاقاطنجراخحسملا–

نّمضملابيولامداخىلإلوصولا–

®Xeroxناولأةعباط133 C310مدختسملاليلد
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ةكبشلاتاباسح

فصولاةمئاقلارصنع

لوخدلاليجستةقيرطةفاضإ

طشنلاليلدلا

.مّضنمريغوأمّضنميهةلاحلا

:طشنلاليلدلالاجمىلإمامضنالا

لاجملا•
مدختسملامسا•
رورملاةملك•
ةسسؤملاةدحو•

.ةعباطلافئاظوىلإلوصولاةرادإلةيلحمتاباسحئشنأ

لوخدلاليجستةقيرطةفاضإ

LDAP—دادعإLDAP

ةقداصملاعون
•LDAP
•LDAP + GSSAPI

ةماعتامولعم
دادعإلامسا•
مقلملاناونع•
مقلملاذفنم•
بولطملامدختسملالاخدإ•

رورملاةملكومدختسملامسا–

ةعباطلافئاظوىلإمدختسموأةعومجملوصويفمكحتلابمق
.اهبنامألاتادادعإواهتاقيبطتو

®Xeroxناولأةعباط C310134مدختسملاليلد
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فصولاةمئاقلارصنع

مدختسملامسا–

زاهجلادامتعاتانايب
لوهجملاLDAPطبر•
زاهجللمدختسملامسا•
زاهجلارورمةملك•

ةمدقتملاتارايخلا
SSL/TLSمادختسا•
ةداهشبلط•
مدختسملافّرعمةمس•
ديربلاةمس•
سكافلامقرةمس•
لماكلامسالاةمس•
يسيئرلاليلدلاةمس•
ةعومجملاةيوضعةمس•
ثحبلاةدعاق•
ثحبلاةلهمءاهتنا•
LDAPتالاحإةعباتم•

ثحبللةددحملاتانئاكلاتائف
صخش•
1ةصصخمنئاكةئف•
2ةصصخمنئاكةئف•
3ةصصخمنئاكةئف•

نيوانعلارتفددادعإ
ضورعملامسالا•
ثحبلاجئاتنلىصقألادحلا•
مدختسملادامتعاتانايبمادختسا•
ثحبلاتامس•

–cn

–sn

–givenName

–samaccountname

–uid

–]mail attribute[)ديربلاةمس(

–]fax attribute[)سكافلاةمس(

1ةصصخملاةمسلا–

2ةصصخملاةمسلا–

®Xeroxناولأةعباط135 C310مدختسملاليلد
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فصولاةمئاقلارصنع

3ةصصخملاةمسلا–

صصخمةيفصتلماع–

لوخدلاليجستةقيرطةفاضإ

Kerberos—دادعإKerberos

KDCناونع•
KDCذفنم•
•KDC Realm

Kerberosفلمداريتسا

ةعونتمتادادعإ
فرحألازيمرت•
يسكعلاIPثحبتايلمعليطعت•

معن–

ال–

تاداهشلاةرادإ

فصولاةمئاقلارصنع

ةداهشلليئاقلتلاثيدحتلانيوكت
ليغشت•
فاقيإ•

Activeىلإةعباطلامضنتنأبجي،ةداهشلليئاقلتلاثيدحتلانيوكتل
Directory Domain)طشنليلدلاجم(.

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

ةيضارتفالاتادادعإلانييعتةذفانيفةددحملاتادادعإلامادختسامتي
.اهؤاشنإمتيتلاتاداهشلاعيمجلةيضارتفاتادادعإكةداهشلل

اًيضارتفاعئاشلامسالانييعتلاًغرافلقحلااذهكرتا:عئاشلامسالا
.فيضملامسال

ةّعنصملاةكرشلامسامادختسالاًغرافلقحلااذهكرتا:ةسسؤملامسا
.ةسسؤملامساك

ISOعم)C(دلبلامساقفاوتينأبجي:ةقطنملا/ةلودلا 3166
.ةداهشلاءاشنإمتينلفالإو)طقفنافرح(

عمةئدابلاو)AN(ليدبلامسالاقفاوتينأبجي:ليدبلاعوضوملامسا
RFC مساديرتتنكاذإ.ةداهشلاءاشنإمتينلفالإو2459

.ليدبلاعوضوملا

®Xeroxناولأةعباط C310136مدختسملاليلد
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فصولاةمئاقلارصنع

زاهجلاتاداهش
ءاشنإ•
داريتسا•
فذح•

نمضتت.هاندألودجلايفةعباطلاىلعةتّبثملازاهجلاتاداهشرهظت
ردصمللعئاشلامسالاوعئاشلامسالاو،فولأملامسالاليصافتلا
.عقويملوأعيقوتلابماقاذإامىلإةراشإلاوةيحالصلاخيراوتو

CAتاداهشةرادإ
CAليمحت•
فذح•

ةئيهلاتاداهشنمنمةداهشيأCAتاداهشةرادإةقطنمضرعت
.ةعباطلاىلإاهليمحتمتيتلا

CAةداهشلعئاشلامسالالودجلاضرعي،CAةداهشليمحتمتاذإ
.ةيحالصلاخيراوتو

USBةزهجأةلودج

فصولاةمئاقلارصنع

USBةزهجأةلودج
ءارجإ•

نيكمت–

ليطعت–

)مايأ(موي•

دحألا–

نينثالا–

ءاثالثلا–

ءاعبرألا–

سيمخلا–

ةعمجلا–

)دحألا-نينثالا(مويلك–

)ةعمجلا-نينثالا(اًيعوبسأ–

)دحألا-تبسلا(عوبسألاةياهنتالطع–

تقولا•

ةفاضإ

ةعاسلارادمىلع23:00—00:00

ةلازإ

ةفاضإ

حسم

.هدييقتوأةعباطلاىلإUSBلوصوبحامسلللوادجلاددح
.ةددحمتانايبلِخدأمث،ةفاضإقوفرقنا،لودجةفاضإل•
.حسمقوفرقنا،ريخألالودجلاحسمل•
.ةلازإقوفرقنا،لودجلاةياهنيف،ددحملودجةلازإل•

®Xeroxناولأةعباط137 C310مدختسملاليلد
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SECURITY AUDIT LOG)نامألاقيقدتلجس(

فصولاةمئاقلارصنع

قيقدتلانيكمت

*فاقيإ

ليغشت

.ديعبلاماظنلالجسونمآلاةبقارملالجسيفثادحألاليجستبمق

ديعبلاماظنلالجسنيكمت

*فاقيإ

ليغشت

.ديعبمداخىلإةبقارملاتالجسلاسرإبمق

ديعبلاماظنلالجسمقلمديدحتديعبلاماظنلالجسمقلم

ديعبلاماظنلالجسذفنم

1–65535)514*(

.ديعبلاماظنلالجسذفنمديدحتبمق

ديعبلاماظنلالجسةقيرط

Normal UDP)UDPيداع(*

Stunnel

.ديعبمداخىلإةلجسملاثادحألالاسرإلماظنلجسةقيرطديدحتبمق

ديعبلاماظنلالجسءاشنإةادأ

0-Kernel Messages)لئاسرKernel(

1-User-Level Messages)مدختسملاىوتسملئاسر(

2-Mail System)ديربلاماظن(

3-System Daemons)ماظنلليفخلاجمانربلا(

4-Security/Authorization Messages)نمألالئاسر/
*)ليوختلا

5-Messages Generated Internally by Syslogs
)ماظنلاتالجسقيرطنعاًيلخاداهؤاشنإمتييتلالئاسرلا(

6-Line Printer Subsystem)طخلاةعباطليعرفلاماظنلا(

7-Network News Subsystem)رابخأليعرفلاماظنلا
)ةكبشلا

8-UUCP Subsystem)ـليعرفلاماظنلاUUCP(

9-Clock Daemon)ةعاسلليفخلاجمانربلا(

10-Security/Authorization Messages)نمألالئاسر/
)ليوختلا

11-FTP Daemon)ـليفخلاجمانربلاFTP(

12-NTP Subsystem)ـليعرفلاماظنلاNTP(

لجسثادحألاسرإدنعةعباطلاهمدختستءاشنإةادأزمرديدحتبمق
.ديعبمداخىلإ

®Xeroxناولأةعباط C310138مدختسملاليلد

ةعباطلامئاوقمادختسا



فصولاةمئاقلارصنع

13-Log Audit)لجسلاةبقارم(

14-Log Alert)لجسلاهيبنت(

15-Clock Daemon)ةعاسلليفخلاجمانربلا(

)local0(0يلحممادختسا-16

)local1(1يلحممادختسا-17

)local2(2يلحممادختسا-18

)local3(3يلحممادختسا-19

)local4(4يلحممادختسا-20

)local5(5يلحممادختسا-21

)local6(6يلحممادختسا-22

)local7(7يلحممادختسا-23

لجسلاىلإةبسنلابثادحألاةيمهأ

0-Emergency)ئراوط(

1-Alert)هيبنت(

2-Critical)مهم(

3-Error)أطخ(

4-Warning)ريذحت(*

5-Notice)راعشإ(

6-Informational)تامولعم(

7-Debug)حيحصت(

.ليجستلاثادحأولئاسرلةيولوألاىوتسمعاطقناديدحتبمق

Remote Syslog Non-Logged Events)يتلاثادحألا
)ديعبلاماظنلالجسيفاهليجستمتيال

*فاقيإ

ليغشت

مداخلاىلإةروطخلاىوتسمنعرظنلاضغبثادحألالكلاسرإبمق
.ديعبلا

Admin’s E-mail Address)ينورتكلإلاديربلاناونع
)لوؤسملل

.لوؤسملاىلإةلجسملاثادحألابينورتكلإلاديربلابراعشإلاسرإبمق

ينورتكلإلاديربلاربعلجسلاحسمبهيبنت

*فاقيإ

ليغشت

لاخدإفذحدنعلوؤسملاىلإينورتكلإلاديربلابراعشإلاسرإبمق
.لجسلاب

لجسلاحبصيامدنعلوؤسملاىلإينورتكلإلاديربلابراعشإلاسرإبمقينورتكلإلاديربلاربعلجسلاةيطغتبهيبنت
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فصولاةمئاقلارصنع

*فاقيإ

ليغشت

.ةميدقلاتالاخدإلالادبتسايفأدبيوًالمتكم

Log Full Behavior)لماكلابتاءارجإلاليجست(

Wrap Over Older Entries)مدقألاتالاخدإلالوحفافتلا(*

E-mail Log Then Delete All Entries)لجسلالاسرإ
)تالاخدإلالكفذحمثينورتكلإلاديربلاب

ةصصخملاةركاذلالجسلاألميامدنعلجسلانيزختتالكشملحبمق
.هل

ينورتكلإلاديربلاربع%دحغولبدنعهيبنت

*فاقيإ

ليغشت

لجسلاألميامدنعلوؤسملاىلإينورتكلإلاديربلابراعشإلاسرإبمق
.هلةصصخملاةركاذلا

%Full Alert Level)دحغولبىوتسمبهيبنت%(

1-99)90*(

ينورتكلإلاديربلاربعلجسلاريدصتبهيبنت

*فاقيإ

ليغشت

.لجسريدصتدنعلوؤسملاىلإينورتكلإلاديربلابراعشإلاسرإبمق

ينورتكلإلاديربلاربعلجسلاتادادعإرييغتبهيبنت

*فاقيإ

ليغشت

نييعتدنعلوؤسملاىلإينورتكلإلاديربلابراعشإلاسرإبمق
Enable Audit)ةبقارملانيكمت(.

Log Line Endings)لجسلارطسأتاياهن(

LF (\n(*

CR (\r(

CRLF (\r\n(

.رطسلكةياهنيفلجسلافلميهتنيفيكديدحتبمق

Digitally Sign Exports)ةيمقرلاتاعيقوتلاريدصت(

*فاقيإ

ليغشت

.هريدصتمتيلجسفلملكىلإيمقرعيقوتةفاضإبمق

Clear Log)ةبقارملاتالجسلكفذحبمق)لجسلاحسم.

ريدصتلالجس

Syslog)ماظنلالجس()RFC 5424(

Syslog)ماظنلالجس()RFC 3164(

CSV

.لومحمصارقأكرحمىلإنامألالجسريدصتبمق
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لوخدلاليجستدويق

فصولاةمئاقلارصنع

لوخدلاليجستلشف

)قئاقد3وهيضارتفالادادعإلا(10–1

نيمأتمتينألبقةلشافلالوخدلاليجستتالواحمددعديدحتبمق
.مدختسملاباسح

لشفلاتقوراطإ

)قئاقد5وهيضارتفالادادعإلا(ةقيقد60–1

نألبقةلشافلالوخدلاليجستتالواحمنيبينمزلاراطإلاديدحتبمق
.مدختسملاباسحنيمأتمتي

نيمأتلاتقو

)قئاقد5وهيضارتفالادادعإلا(ةقيقد1-60

.باسحلانيمأتةدمديدحتبمق

ةكبشلاىلإلوخدلاليجستتقوءاهتنا

)*قئاقد10وهيضارتفالادادعإلا(ةقيقد120–1

جورخليجستمتينألبقدُعبنعلوخدلاليجستلريخأتلاديدحتبمق
.اًيئاقلتمدختسملا

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

صحفيلمدختسمللةخسنةعابطبةعباطلامايقءاهتناةرتفنييعتبمقةمهملاةرتفءاهتنانمققحتلا
.ةيقبتملاخُسنلاةعابطلبقاهتدوج
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فصولاةمئاقلارصنع

*فاقيإ

ةدحاوةعاس

تاعاس4

ةعاس24

دحاوعوبسأ

ةمهملاةرتفءاهتناظفح

*فاقيإ

ةدحاوةعاس

تاعاس4

ةعاس24

دحاوعوبسأ

متتسيتلاةعابطلاَماهملةعباطلانيزختةيحالصءاهتناةرتفنييعتبمق
.قحالتقويفاهتعابط

ماهملالكقيلعتبلطتي

*فاقيإ

ليغشت

.ةعابطلاماهملكقيلعتلةعباطلانييعتبمق

ةرركتملاتادنتسملابظافتحالا

*فاقيإ

ليغشت

نودنمهسفنفلملامسابىرخأتادنتسمةعابطلةعباطلانييعتبمق
.ةعابطلاماهمنميأقوفةباتكلا

.لقحللةيضارتفالاةميقلاىلإريشي*

DISK ENCRYPTION)صرقلاريفشت(

.بلصةعباطصرقبيكرتةلاحيفالإةمئاقلاهذهرهظتال:ةظحالم

فصولاةمئاقلارصنع

نّكممةلاحلا

لّطعم

.صرقلاريفشتنيكمتمتدقناكاذإامديدحتبمق

صرقلاوأةعباطلاةقرستمتلاحيفةساسحلاتانايبلانادقفعنمبمقريفشتلاءدب
.اهبصاخلابلصلا

اذإ.بلصلاصرقلاتايوتحملكحسمىلإصرقلاريفشتنيكمتيدؤي
ءدبلبقةعباطلانماًيطايتحاةمهملاتانايبلاخسناف،رمألامزل
.ريفشتلا
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ةتقؤملاتانايبلاتافلمحسم

فصولاةمئاقلارصنع

ةيتاذلاةركاذلايفنّزخُم

*فاقيإ

ليغشت

.ةعباطلاةركاذىلعةنّزخُملاتافلملاعيمجفذح

بلصلاصرقلايفةنزخملا
لوصولاةركاذنمةمهملاتانايبلكاًيئاقلتةعباطلاحسمت:ليغشت•

.ةمهملاءاهنإدعباهبةصاخلاةيكيمانيدلايئاوشعلا
.ةمهملاءاهنإدعبةمهملاتانايبةعباطلاحسمتال:فاقيإ•

*حسملاريرمت1

.ةعباطللبلصلاصرقلاىلعةنّزخُملاتافلملاعيمجفذحبمق

.ةيضارتفالاةميقلاىلإريشي*

LDAPلولحتادادعإ

ـلمادختسا

LDAPتالاحإةعباتم

*فاقيإ

ليغشت

يذلامدختسملاباسحنعلاجملايفةفلتخملاتامقلملايفثحبلابمق
.لوخدلاليجستبماق

LDAPةداهشنمققحتلا

*ال

معن

.LDAPتاداهشنمققحتلانيكمتبمق

.لقحللةيضارتفالاةميقلاىلإريشي*

عونتم

فصولاةمئاقلارصنع

ةعابطلانذإ

*فاقيإ

ليغشت

.ةعابطلالبقلوخدلاليجستبمدختسمللحامسلابمق

نامألانييعتةداعإطبار

*"فيضلا"لوصونيكمت

ريثأتالب

.نامألانييعتةداعإطابرمادختساريثأتديدحتبمق
.مكحتلاةحولىلعلفقزمرراوجبطبارلادجوي•
لوصولابلماكلامّكحتلا"فيضلا"لوصونيكمترّفوي•

.لوخدلااولّجسيملنيذلانيمدختسملل

®Xeroxناولأةعباط143 C310مدختسملاليلد

ةعباطلامئاوقمادختسا



فصولاةمئاقلارصنع

Noدادعإينعي• Effect)اهلسيلنييعتلاةداعإنأ)ريثأتالب
.ةعباطلانامأنيوكتىلعريثأت

رورملاةملكلوطلىندألادحلا

0–32)0*(

.رورملاةملكلاهبحومسملافرحأللىندألادحلاديدحتبمق

.لقحللةيضارتفالاةميقلاىلإريشي*
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ريراقتلا

ةمئاقلاتادادعإةحفص

فصولاةمئاقلارصنع

ةمئاقلاتادادعإةحفص

."زاهجلاتادادعإ"ريرقترهظي

.ةعباطلامئاوقىلعيوتحياًريرقتعجاروأعبطا

زاهجلا

فصولاةمئاقلارصنع

.ةعباطلاصوصخبتامولعمىلعيوتحيريرقتةعابطوأضرعبمقزاهجلاتامولعم

ةلاحوةعباطلامادختساصوصخبريرقتةعابطوأضرعبمقزاهجلاتايئاصحإ
.تامزلتسملا

.ةعباطلايفةنزخملافيرعتلاتافلمبةمئاقةعابطوأضرعبمقفيرعتلاتافلمةمئاق

ةعابط

فصولاةمئاقلارصنع

ةعابطلاطوطخ

PCLطوطخ

PSطوطخ

تاغلنملكيفةرفوتملاطوطخلالوحتامولعموجذامنةعابطبمق
.ةعباطلا

صرقوألومحمصارقأكّرحمىلعةنّزخملادراوملاةعابطبمقةعابطلاليلد
.بلصلاةعباطلا

وألومحمصارقأكرحمبيكرتدنعطقفاذهةمئاقلارصنعرهظي
.ةعباطللبلصصرق
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لاصتالاةكبش

فصولاةمئاقلارصنع

Network Setup Page)ةنّوكُملاةيكلساللاتادادعإلاوةكبشلاتادادعإضرعتةحفصةعابط)ةكبشلادادعإةحفص
.ةعباطلاىلع

وألاصتالاتاكبشتاعباطيفطقفاذهةمئاقلارصنعرهظي
.ةعابطلاتامقلمبةلصتملاتاعباطلا

Wi-Fiةطساوبةلصتملاةليمعلاةزهجألا Directةطساوبةلصتملاةليمعلاةزهجألاضرعتةحفصعبطاوأضرعا
Wi-Fi Direct.ناونعرهظيMACةزهجألانمفيضملامساو

Wi-Fiةطساوبةلصتملاةليمعلا Direct.
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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
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نيوانعلارتفد

لاصتالاتاهج

فصولاةمئاقلارصنع

لاصتاةهجريرحت—لاصتاةهجةفاضإ
لاصتالاةهجتامولعم•

لوألامسالا–

ريخألامسالا–

ةكرشلا–

ينورتكلإلاديربلاناونع–

سكافلا–

لاصتالاةعومجمةيوضع•
تانوذألا/ةقداصملا•

لوخدلاليجستةقيرط
دجويال•
رورملاةملك/مدختسملامسا•

مدختسملامسا–

رورملاةملك–

رورملاةملكديكأت–

مدختسملامسا•

مدختسملامسا–

رورملاةملك•

رورملاةملك–

رورملاةملكديكأت–

PINمقر•

.PINزمرلِخدأ–

PINزمرديكأت–

تانوذألاتاعومجم•

ةديدجةعومجمةفاضإ–

ةعومجملامسا–

لوصولايفمكحتلارصانعداريتسا–

ةعومجمىلإةفاضإ•

ةديدجةعومجم–

ىلإاهتفاضإللاصتاتاهجءاشنإللاصتاتاهجةفاضإطبارمدختسا
.نيوانعلارتفد

ةمئاقرهظتسف،ءيشالفالخبتانوذألا/ةقداصملاتارايختددحاذإ
.تانوذألاتاعومجم

كنكمي.ةديدجةعومجمةفاضإىلعطغضا،ةديدجتاعومجمءاشنإل
يفةيدرفمكحترصانعديدحتوألوصولايفمكحترصانعداريتسا
."ةديدجلاةعومجملا"ةحفصىلعةديدجلاةعومجملللوصولا

ىلإةفاضإرزلاحبصيسف،تاعومجمءاشنإبلعفلابتمقدقَتنكاذإ
كنكمي،ةعومجمىلإةفاضإىلعطغضتامدنع.اًطشنةعومجملا
متةعومجمديدحتكنكميوأ،ةعومجمءاشنإل"ةديدجةعومجم"ديدحت
.لعفلاباهؤاشنإ
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فصولاةمئاقلارصنع

Group<ةعومجم– Name<

لاصتالاتاهجتاعومجم

فصولاةمئاقلارصنع

لاصتاةعومجمريرحت—ةعومجمةفاضإ
ةعومجملامسا•
ةعومجملاءاضعأ•
تانوذألاتاعومجم•

ةعومجمةفاضإ–

ةعومجملامسا–

يفلاصتالاتاهجمقرىلإريشي:ءاضعألا–
.ةعومجملا

ىلإاهتفاضإللاصتاتاهجءاشنإللاصتاتاهجةفاضإطبارمدختسا
.نيوانعلارتفد

ةمئاقرهظتسف،ءيشالفالخبتانوذألا/ةقداصملاتارايختددحاذإ
.تانوذألاتاعومجم

كنكمي.ةديدجةعومجمةفاضإىلعطغضا،ةديدجتاعومجمءاشنإل
يفةيدرفمكحترصانعديدحتوألوصولايفمكحترصانعداريتسا
."ةديدجلاةعومجملا"ةحفصىلعةديدجلاةعومجملللوصولا

رقنامث،لاصتالاتاعومجمةمئاقيفاًرايخددح،ةعومجمفذحل
."فذح"قوف
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Bookmarks)ةيعجرملاتاراشإلا(

فصولاةمئاقلارصنع

لاصتاةعومجمريرحت—ةيعجرمةراشإةفاضإ
ةيعجرملاةراشإلاىلعةماعةرظن•

ةيعجرملاةراشإلامسا–

:رايخديدحتللفسألمهسلاقوفرقنا:ناونعلا–

–http://

–https://

–ftp://

–smb://

.يناثلالقحلايفناونعلالِخدأ

PINمقر–

يلصأدلجم–

ةعابطلاتارايخ•

.9999–1نيباًقاطنلِخدأ:خُسنلا–

بناوج–

فاقيإ–

ليغشت–

بلقلاطمن–

ةليوطةفاح–

ةريصقةفاح–

بيترت–

]1,1,1,2,2,2[فاقيإ–

]1,2,1,2,1,2[ليغشت–

هجولكلتاحفصلابيترت–

يقفأ–

يقفألاهاجتالاسكع–

يسأر–

يسأرلاهاجتالاسكع–

هجولكلتاحفصلادح–

دجويال–

تباث–

كنكمي.نّمضملابيولامداخيفةيعجرملاتاراشإلاديدحتكنكمي
.ةيعجرملاتاراشإلاميظنتلتادلجملادادعإ

®Xeroxناولأةعباط C310150مدختسملاليلد

ةعباطلامئاوقمادختسا



فصولاةمئاقلارصنع

هجولكلتاحفصلاددع–

فاقيإ–

هجولكلناتحفص–

هجولكلتاحفص3–

هجولكلتاحفص4–

هجولكلتاحفص6–

هجولكلتاحفص9–

هجولكلةحفص12–

هجولكلةحفص16–

قرولاةجلاعم•

قرولاردصم–

1جردلا–

يوديقرو–

فرظأللةيوديلاةيذغتلا–

هجولكلتاحفصلاهاجتا–

يئاقلت–

يقفألاعضولا–

يسأرلاعضولا–

–Output Bin)جارخإلاةيواح(

دلجمةفاضإ
دلجملامسا•
PINمقر•
يلصأدلجم•

فرحأمدختستال.ماقرألاوأفرحألامادختسابدلجملامسالِخدأ
."،|،<،>،:،?،\،/كلذيفامب،ةصاخ

نماًنوكمنوكينأبجي،PINزمرتلخدأاذإ.يرايتخاPINزمر
.9–0ةيمقرلاميقلاطقفمدختساوماقرأ4

اهدّدح،ةيعجرمةراشإفذحل،ةدوجومةيعجرملاتاراشإلاتناكاذإفذح
.فذحقوفرقنامثةمئاقلانم

®Xeroxناولأةعباط151 C310مدختسملاليلد

ةعباطلامئاوقمادختسا



®Xeroxناولأةعباط152 C310مدختسملاليلد

ةعباطلامئاوقمادختسا



7
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.كتعباطفالتإىلإتامزلتسملاوءازجألالادبتساوألثمألاةعباطلاءادأىلعظافحلامدعيدؤيدقو:ريذحت

®Xeroxناولأةعباط153 C310مدختسملاليلد

ةعباطلاةنايص



اهتامزلتسموةعابطلاءازجأةلاحصحف
.زاهجلاتايئاصحإ>زاهجلا>ريراقتلا>تادادعإلاىلإلقتنا،مكحتلاةحولنم.1

ىلعطغضامث،ةمئاقلالالخلقنتللمهسألاحيتافممدختسا،سمللابلمعتالتاشاشبةدّوزملاتاعباطلازُرُطىلإةبسنلاب:ةظحالم
.ديدحتلكدعبقفاومرز

.مسقلااذهيفقرولامادختساوتامزلتسملالوحليصافتلا.تامزلتسملاتامولعممسقعقومديدحتلقيبطتلايفلفسألريرمتلابمق.2

.قفاومقوفرقنا،ةعابطلانودريرقتلانمجورخلل.ةعابطقوفرقنا،ريرقتلاةعابطل.3

®Xeroxناولأةعباط C310154مدختسملاليلد

ةعباطلاةنايص



ةعابطلاتامزلتسمتاراطخإةئيهت
.ةعباطلابصاخلاIPناونعبتكا،ناونعلالقحيفمث،بيوضرعتسمحتفا.1

ىلعطاقنبةلوصفملاماقرألانمتاعومجمعبرأيفIPناونعضرعمتيو.ةعباطللةيسيئرلاةشاشلاىلعةعباطللIPناونعضرعا•
.123.123.123.123وحنلا

.اًتقؤمليكولامقلمليطعتبمقف،حيحصلكشب"بيولاةحفص"ليمحتل،ليكولامقلممدختستتنكاذإ•

.تاراعشإلا>زاهجلا>تادادعإلاقوفرقنا.2

.ةصصخملاتامزلتسملاتاراعشإقوفرقنا،تامزلتسملاةمئاقنم.3

.اهنيوكتكنكمييتلاتامزلتسملاتاراعشإتارايخلكةشاشلاهذهضرعت.ةصصخملاتامزلتسملاتاراعشإةشاشرهظت

.اهديرتيتلاتاراعشإلاددحمث،اهئزجعيسوتلتامزلتسملامساقوفرقنا،تامزلتسملاتاراعشإنمراعشإلكنيوكتل.4

.ظفحقوفرقنا،يهتنتامدنع.5

®Xeroxناولأةعباط155 C310مدختسملاليلد

ةعباطلاةنايص



ينورتكلإلاديربلاتاهيبنتدادعإ
ضافخنادنعينورتكلإلاديربلامئاوقىلإوأةيدرفلاينورتكلإلاديربلانيوانعىلإينورتكلإلاديربلاربعتاهيبنتلاسرإلةعباطلانيوكتكنكمي
.قروللراشحناثودحدنعوأ،هتفاضإوأقرولارييغتىلإةجاحلادنعوأ،تامزلتسملاىوتسم

.ناونعلالقحيفةعباطلابصاخلاIPناونعبتكامث،بيوضرعتسمحتفا.1

ىلعطاقنبةلوصفملاماقرألانمتاعومجمعبرأيفIPناونعضرعمتيو.ةعباطللةيسيئرلاةشاشلاىلعةعباطللIPناونعضرعا•
.123.123.123.123وحنلا

.حيحصلكشببيولاةحفصليمحتلاًتقؤمهليطعتبمقف،ليكومقلممدختستتنكاذإ•

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

E-mailتادادعإىلعلوصحلل:ةظحالم Setup)كيدلينورتكلإلاديربلارفومعملصاوت،كتعباطل)ينورتكلإلاديربلادادعإ.

.تاهيبنتلاوينورتكلإلاديربلامئاوقدادعإقوفرقنا،ينورتكلإلاديربلاتاهيبنتدادعإةحفصىلع.3

ةفاضإكنكمي.ةفاضإقوفرقنامث،اًحلاصينورتكلإديربناونعبتكا،1ينورتكلإلاديربلاةمئاقىلإةبسنلاب،ينورتكلإديربةمئاقدادعإل.4
.اهسفنةيلمعلاعبّتا،2ينورتكلإلاديربلاةمئاقءاشنإل.جاتحتامكينورتكلإلاديربلانيوانعنمديدعلا

.رايخديدحتللفسألمهسلاقوفرقنا،عوضوملاصنىلإةبسنلاب،عوضوملاصنديدحتبمق.5

ديربلاةمئاقددحمث،رايتخالاةناخددح،ينورتكلإلاديربلاربعاًهيبنتةعباطلاهيفلسرتنأديرتجردمينورتكلإديربثدحلكىلإةبسنلاب.6
.نيمضتللينورتكلإلا

.ظفحقوفرقنا،يهتنتامدنع.7

®Xeroxناولأةعباط C310156مدختسملاليلد

ةعباطلاةنايص



اهتعابطوريراقتلاضرع
Embeddedنمريراقتلاضرعكنكمي Web Server.تامزلتسملاوةكبشلاوةعباطلاةلاحمييقتلةديفمريراقتلاهذه.

.ناونعلالقحيفةعباطلابصاخلاIPناونعةباتكبمث،بيوضرعتسمحتفبمق.1

ىلعطاقنبةلوصفملاماقرألانمتاعومجمعبرأيفIPناونعضرعمتيو.ةعباطللةيسيئرلاةشاشلاىلعةعباطللIPناونعضرعا•
.123.123.123.123وحنلا

.حيحصلكشببيولاةحفصليمحتلاًتقؤمهليطعتبمقف،ليكومقلممدختستتنكاذإ•

.هضرعديرتيذلاريرقتلاعونقوفرقنامث،ريراقتلا>تادادعإلاقوفرقنا.2

.قفاومقوفرقنا،ةشاشلانمجورخلل.ةعابطقوفرقنا،ريرقتلاةعابطل،ريرقتلكلةبسنلاب.3

®Xeroxناولأةعباط157 C310مدختسملاليلد

ةعباطلاةنايص



تامزلتسملاوءازجألابلط
.ثحبلالقحيفكجتنملخدأمث،https://www.xerox.com/suppliesىلإلقتنا،كتعباطتامزلتسمبلطوضرعل

.كتعباطفالتإىلإتامزلتسملاوءازجألالادبتساوألثمألاةعباطلاءادأىلعظافحلامدعيدؤيدقو:ريذحت

وأLetterمجحبيداعقروىلعةعابطلاءارجإ،ةعباطلاتامزلتسمليضارتفالارمعلابةصاخلاتاريدقتلاعيمجضرتفت:ةظحالم
A4.

XEROXنمةيلصألاءازجألاوةعابطلاتامزلتسممادختسا

يتلاءازجألاوأتامزلتسملامادختسارثؤينأنكمي.XeroxنمةيلصألاتامزلتسملاوءازجألاعملضفألكشبلمعتلXeroxةعباطميمصتمت
نامضلايطغيال.نامضلاةيطغتىلعاًضيأرثؤيدق.اهرمعواهتيقوثوموأريوصتلابةصاخلااهتانوكموةعباطلاءادأىلعثلاثفرطاهرفوي
.ثلاثفرطاهرفوييتلاءازجألاوأتامزلتسملامادختسانمجتانلاَفلتلا

مادختسامتاذإةَعَّقوتمريغجئاتنلسرتنأنكميوةعابطللةيلصألاXeroxءازجأوتامزلتسمعملمعتلرمعلاتارشؤمةفاكميمصتمت
ةصاخلاXeroxةعباطفالتإيفهلدعملايضارتفالارمعلادعبريوصتلارصنعمادختساببستينأنكمي.ةعابطللةيلصألاXeroxتامزلتسم
.اهبةطبترملاتانوكملاوأكب

عينصتلاةهجنامضنكلو.اهعينصتةداعإوعاجرإلاجمانربةيقافتادونبلةعضاخلاريغعطقلاوتامزلتسملانييعتةداعإنكمي:ريذحت
نودبعطقلاوأتامزلتسملاتادادعنييعتةداعإّببستتدق.ةيلصأريغعطقوأتامزلتسممادختسانعةمجانلارارضألايطغيال
دوجوىلإريشيًأطخكتعباطضرعتدق،عطقلاوأتامزلتسملادادعنييعتةداعإدعب.كتعباطلررضبحيحصلكشباهعينصتةداعإ
.نييعتلاةداعإرصنع

®Xeroxناولأةعباط C310158مدختسملاليلد

ةعباطلاةنايص

https://www.xerox.com/supplies


تامزلتسملاوءازجألالادبتسا

ربحلاقوحسمةشوطرخلادبتسا

.Bبابلاحتفا.1

.ةلمعتسملاربحلاقوحسمةشوطرخجِرخأ.2

.ةديدجلاربحلاةشوطرخةوبعكفبمق.3

.ةديدجلاربحلاةشوطرخلِخدأ.4

®Xeroxناولأةعباط159 C310مدختسملاليلد

ةعباطلاةنايص



.Bبابلاقلغأ.5

ربحلاقوحسمتايافنةجاجزلادبتسا

.Bبابلاحتفا.1

.Aبابلاحتفا.2

،ةنخاسلاتانوكملادحأنمةباصإللضرعتلارطخنمدحلل.اًنخاسةعباطلانميلخادلاءزجلانوكيدق:نخاسحطس—هابتنا
.هتسمالملبقدربيلحطسلاكرتا

®Xeroxناولأةعباط C310160مدختسملاليلد

ةعباطلاةنايص



.نميألابناجلاءاطغةلازإبمق.3

.ةمدختسملاربحلاقوحسمتايافنةجاجزلِزأ.4

.ميقتسمعضويفةجاجزلاعض،ربحلاقوحسمبكسبُّنجتل:ةظحالم

.اهتوبعنمةديدجلاربحلاقوحسمتايافنةجاجزجرِخأ.5

®Xeroxناولأةعباط161 C310مدختسملاليلد

ةعباطلاةنايص



.ةديدجلاربحلاقوحسمتايافنةجاجزلِخدأ.6

.نميألابناجلاءاطغلخدأ.7

.Bبابلاقلغأ.8

.Aبابلاقلغأ.9

®Xeroxناولأةعباط C310162مدختسملاليلد

ةعباطلاةنايص



ريوصتلاةعومجملادبتسا

.Bبابلاحتفا.1

.Aبابلاحتفا.2

،ةنخاسلاتانوكملادحأنمةباصإللضرعتلارطخنمدحلل.اًنخاسةعباطلانميلخادلاءزجلانوكيدق:نخاسحطس—هابتنا
.هتسمالملبقدربيلحطسلاكرتا

®Xeroxناولأةعباط163 C310مدختسملاليلد

ةعباطلاةنايص



.نميألابناجلاءاطغلِزأ.3

.ربحلاقوحسمتايافنةجاجزلِزأ.4

.ربحلاقوحسمشيطارخلِزأ.5

®Xeroxناولأةعباط C310164مدختسملاليلد

ةعباطلاةنايص



.ةمدختسملاريوصتلاةعومجمجِرخأ.6

.ةوبعلانمةديدجلاريوصتلاةعومجمجِرخأ.7

ناولألابودوسألابريوصتلاةعومجمدوسألابريوصتلاةعومجم

.دوسألانوللاتاذضيمحتلاةدحووريوصتلاةعومجمىلعىلعدوسألابريوصتلاةعومجميوتحت•

.رفصألاويناوجرألاويوامسلاودوسألانوللابضيمحتلاتادحووريوصتلاةعومجمىلعناولألاودوسألابريوصتلاةعومجميوتحت•

ريوصتلاةعومجمنمرفصألاويناوجرألاويوامسلانوللابضيمحتلاتادحوىلعظفاح؛دوسألابريوصتلاةعومجملادبتسادنع•
.ةمدختسملا

®Xeroxناولأةعباط165 C310مدختسملاليلد

ةعباطلاةنايص



.فيلغتلاداوملِزأ.8

يفرفصألاويوامسلاويناوجرألانوللابضيمحتلاتادحولخدأف؛دوسألابريوصتلاةعومجملادبتسابموقتتنكاذإ:ةظحالم
.ةديدجلاريوصتلاةعومجم

ةدوجيفتالكشمثودحيفةليوطةدملءوضللضرعتلاببستيدق.رشابملاءوضللريوصتلاةعومجمضّرعتال:ريذحت
.ةعابطلا

.ةيلبقتسملاةعابطلاماهمةدوجىلعكلذبمايقلارثؤيدق.روصلالصومةناوطسأسملتال:ريذحت

®Xeroxناولأةعباط C310166مدختسملاليلد

ةعباطلاةنايص



.اًمامتاهعضوميفرقتستىتحريوصتلاةعومجملِخدأ.9

.ربحلاقوحسمشيطارخلِخدأ.10

.ربحلاقوحسمتايافنةجاجزلِخدأ.11

®Xeroxناولأةعباط167 C310مدختسملاليلد

ةعباطلاةنايص



.نميألابناجلاءاطغلِخدأ.12

.Bبابلاقلغأ.13

.Aبابلاقلغأ.14

®Xeroxناولأةعباط C310168مدختسملاليلد

ةعباطلاةنايص



ةعباطلافيظنت

ذخأمنعرايتلاكلسلصفا،ةعباطلانميجراخلاءزجلافيظنتدنعةيئابرهكةمدصلضرعتلارطخبُّنجتل:ةمدصلارطخ—هابتنا
.ةعباتملالبقةعباطلانعتالبكلاةفاكلصفاوطئاحلا

.رهشأةعضبلكدعبةمهملاهذهءادأبمق•

.ةحيحصريغةقيرطباهعملماعتلانعمجانلاةعباطلافلتةعباطلانامضلمشيال•

.يئابرهكلارايتلاذخأمنعرايتلاكلسلصفبمقمث،ةعباطلاليغشتفاقيإبمق.1

.ضارغألاةددعتمةيذغتلاةدحووةيسايقلاةيواحلانمقرولالِزأ.2

.ةيئابرهكةسنكموأةمعانةاشرفمادختسابةعباطلالوحنمقروعطقوربووةبرتأيألِزأ.3

.ربولانمةيلاخوةمعانوةبطرشامقةعطقبةعباطلليجراخلابناجلاحسما.4

.ةعباطلليجراخلاحطسلافلتيفداوملاهذهلثمببستتدقثيحةيلزنملاتارهطملاوأتافظنملامدختستال•

.فيظنتلادعبةعباطلاقطانمعيمجفافجنمدكأت•

.ةعباطلاليغشتبمقمثيئابرهكلارايتلاذخأمبةقاطلاكلسلصو.5

يئابرهكلارايتللذخأمبرايتلاكلسليصوتبمق،ةيئابرهكةمدصلضُّرعتلاوأقيرحلارطخبُّنجتل:ةباصإلالامتحا—هابتنا
.هيلإلوصولالهسيوجتنملانمبيرقوةحيحصةقيرطباًيضرألَصومومئالملكشبفّنصم

®Xeroxناولأةعباط169 C310مدختسملاليلد

ةعباطلاةنايص



قرولاوةقاطلاريفوت

ةقاطلاريفوتعضوتادادعإنيوكت

ةلودجوأتابسإلاوأ،نوكسلاعضويفلوخدللةعباطلانيوكتكنكمي،تقولانمددحمرادقمللومخلاعضويفةعباطلانوكتامدنعةقاطلاظفحل
.مويلانمةددحمةينمزتارتفلةقاطلاعاضوأ

.ناونعلالقحيفةعباطلابصاخلاIPناونعةباتكبمث،بيوضرعتسمحتفبمق.1

ىلعطاقنبةلوصفملاماقرألانمتاعومجمعبرأيفIPناونعضرعمتيو.ةعباطللةيسيئرلاةشاشلاىلعةعباطللIPناونعضرعا•
.123.123.123.123وحنلا

.حيحصلكشببيولاةحفصليمحتلاًتقؤمهليطعتبمقف،ليكومقلممدختستتنكاذإ•

.ةقاطلاةرادإ>زاهجلاقوفرقنا.2

:اًرايخددحمث،لفسألمهسلاقوفرقنا،نوكسلاعضوفيرعتفلمل،ةعابطلادعبةعباطلالعافتةيفيكنييعتل.3

ةعابطلادعبطشنلاعضولايفءاقبلا•

ةعابطلادعبنوكسلاعضويفلوخدلا•

:تارايخلاددح،فقوتلالهُمـل،ةعباطلاةلهميهتنتىتموفيكديدحتل.4

.ةقيقد120ىلإ1نماًينمزاًقاطنددح،نوكسلاعضوىلإةبسنلاب•

مهسلاقوفرقنا،ةلهميفةعباطلالوخدديدحتل.ةلّطعمددح،ةلهميفةعباطلالوخدمدعديدحتل،تابسإلاعضوةلهمىلإةبسنلاب•
.دحاورهشوةدحاوةعاسنيباًرايخددحمث،لفسأل

.تابسإلاعضومادختسامدعددح،تابسإلاعضويفلخدتاليكلةعباطلانيوكتل،لاصتالاةلاحيفتابسإلاعضوةلهمىلإةبسنلاب•
.تابسإلاعضوددح،لاصتالاةلاحيفتابسإلاعضوةلهميفلخدتلةعباطلانيوكتل

.تقوو،)مايأ(مويو،ءارجإبتكا،ةقاطلاعاضوأةلودجـل،اًقبسمةنوكمةلودجمادختسالةعباطلانييعتل.5

.تابسإلاعضووأ,طشنلاعضولاوأ،نوكسلاعضوتاءارجإلانمضتت•

.عوبسألاةياهنتالطعوأ،عوبسألامايأوأ،مويلكلثم،لودجوأ،عوبسألانماًدحاواًموي)مايألا(مويلانمضتينأنكمي•

.ةفاضإقوفرقنا،رايخلاظفحل،ةقاطلاعاضوأةلودجرايخءاشنإبموقتنأدعب.6

.ظفحقوفرقنا،يهتنتامدنع.7

ةشاشلاعوطسطبض

.تاعباطلازُرُطضعبيفطقفرفوتمدادعإلااذه:ةظحالم

:ىلإلقتنا،مكحتلاةحولنم.1

تاليضفتلا>زاهجلا>تادادعإلا

.تادادعإلالالخلقنتللىلعطغضا،سمللابلمعتالتاشاشبةدّوزملاتاعباطلازرُطيف

.دادعإلاطبضا،"ةشاشلاعوطس"ةمئاقلايف.2

®Xeroxناولأةعباط C310170مدختسملاليلد

ةعباطلاةنايص



ةعابطلاتامزلتسمريفوت

.ربحلاقوحسموقرولالثم،ةعباطلاتامزلتسمظفحلEcoعضوتادادعإمادختسالةعباطلادادعإكنكمي

.ناونعلالقحيفةعباطلابصاخلاIPناونعةباتكبمث،بيوضرعتسمحتفبمق.1

ىلعطاقنبةلوصفملاماقرألانمتاعومجمعبرأيفIPناونعضرعمتيو.ةعباطللةيسيئرلاةشاشلاىلعةعباطللIPناونعضرعا•
.123.123.123.123وحنلا

.حيحصلكشببيولاةحفصليمحتلاًتقؤمهليطعتبمقف،ليكومقلممدختستتنكاذإ•

.Ecoعضو>زاهجلاقوفرقنا.2

:تارايخلاددح،ةعابطلاىلإةبسنلاب.3

.نيهجووأدحاوهجوامإددحمث،لفسألمهسلارزقوفرقنا،بناوجلاىلإةبسنلاب•

نمدحاوهجوىلعةدحاوةحفصةعابطديرتتنكاذإ.تارايخلاضرعللفسألمهسلاقوفرقنا،هجولكلتاحفصلاددعىلإةبسنلاب•
16ىلإهجولكلنيتحفصنمتارايخلاددح،ةقرونمهجولكىلعتاحفصةدعىلعةعابطلاديرتتنكاذإ.فاقيإددح،ةقرو
.هجولكلةحفص

.ةقرولانمنيهجولاالكىلعهتددحهجولكلتاحفصلاددعةعابطبةعباطلاموقت،هجوألاـلنيهجوتددحاذإ:ةظحالم

قوحسملراسيلاىلإوأرثكأنكادربحقوحسملنميألابناجلاىلإكيرحتللريرمتلاطيرشقوفرقنا،ربحلاقوحسمةماتقىلإةبسنلاب•
.حتفأربح

.رايتخالاةناخددح،ناولألارفومـل،ناولألاربحقوحسمظفحل•

.ظفحقوفرقنا،كرايتخانعاًيضارنوكتامدنع.4

®Xeroxناولأةعباط171 C310مدختسملاليلد
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8
اهحالصإوةلكشمفاشكتسا
:ىلعلصفلااذهيوتحي
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ةعابطلالكاشم

ةئيدرةعابطلاةدوج

ءاضيبلاوأةغرافلاتاحفصلا

ءاطخألافاشكتسا>تادادعإلاىلإلاقتنالابمق،مكحتلاةحولنم.ةعابطلاةدوجرابتخاتاحفصةعابطبمق،ةلكشملالحلبق:ةظحالم

لالخلقنتللىلعطغضا،سمللابلمعتالتاشاشبةدّوزملاتاعباطلازرُطيف.ةعابطلاةدوجرابتخاتاحفص>اهحالصإو
.تادادعإلا

المعنءارجإ

.اهلاخدإدِعأمثريوصتلاةعومجملِزأ1

ءوضللريوصتلاةعومجمضّرعتال
ةدملءوضللضرعتلاببستيدق.رشابملا
ةدوجيفتالكشمثودحيفةليوط
.ةعابطلا

يئوضلالصوملاةناوطسأسملتال
دق.ريوصتلاةعومجملفسأةدوجوملا
ةعابطلاماهمةدوجىلعكلذبمايقلارثؤي
.ةيلبقتسملا

.دنتسملاةعابطبمق2

؟ءاضيبمأةغرافتاحفصعبطتةعباطلاله

.ةلكشملالحمتي.ءالمعلامعدعملصاوت

ةنكادةعابط

®Xeroxناولأةعباط C310174مدختسملاليلد
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ءاطخألافاشكتسا>تادادعإلاىلإلاقتنالابمق،مكحتلاةحولنم.ةعابطلاةدوجرابتخاتاحفصةعابطبمق،ةلكشملالحلبق:ةظحالم
ربعلقنتللقفاومىلعطغضلابمق،سمللابلمعتاليتلاةعباطلاتازارطلةبسنلاب.ةعابطلاةدوجرابتخاتاحفص>اهحالصإو
.تادادعإلا

المعنءارجإ

1ةوطخلا
.ناولألاطبضةيلمعذّفن1

:ىلإلقتنا،مكحتلاةحولنم

>ةدوجلا>ةعابطلا>تادادعإلا
نوللاطبض>مدقتملاريوصتلا

.دنتسملاةعابطبمق2

؟ةياغللةمتاقةعابطلاله

.ةلكشملالحمتي.2ةوطخلاىلإلاقتنالابمق

2ةوطخلا
ضفخأ،كيدلرفوتملاليغشتلاماظنلاًقفو1

نمربحلاقوحسمةماتقةجرد
راوحلاعبرمنموأ"ةعابطلاتاليضفت"
."ةعابط"

ةحولىلعدادعإلارييغتكنكميامك
:ىلإلقتنا.ةعباطلابةصاخلامكحتلا

ةماتق>ةدوجلا>ةعابط>تادادعإلا
ربحلاقوحسم

.دنتسملاةعابطبمق2

؟ةياغللةمتاقةعابطلاله

.ةلكشملالحمتي.3ةوطخلاىلإلاقتنالابمق

3ةوطخلا
ديدحتبمق،كبصاخلاليغشتلاماظنلاًقفو1

وأةعابطلاتاليضفتنمقرولاعون
.ةعابطلاراوحعبرم
قرولاقباطيدادعإلانأنمدكأت•

.هليمحتمتيذلا
ةحولىلعدادعإلارييغتكنكميامك•

:ىلإلقتنا.ةعباطلابةصاخلامكحتلا

>جردلانيوكت>قرولا>تادادعإلا
قرولاعون/مجح

.دنتسملاةعابطبمق2

؟ةياغللةمتاقةعابطلاله

.ةلكشملالحمتي.4ةوطخلاىلإلاقتنالابمق

4ةوطخلا

ىلعيوتحيقرولاناكاذإاممققحتلابمق
.امةداموأةنشخفاوح

.6ةوطخلاىلإلاقتنالابمق.5ةوطخلاىلإلاقتنالابمق

®Xeroxناولأةعباط175 C310مدختسملاليلد
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المعنءارجإ

؟امةدامبدوزموأنشخقروىلععبطتله

5ةوطخلا
امةدامىلعيوتحييذلاقرولالدبتسا1

.يداعقروبنشخلاقرولاوأ
.دنتسملاةعابطبمق2

؟ةياغللةمتاقةعابطلاله

.ةلكشملالحمتي.6ةوطخلاىلإلاقتنالابمق

6ةوطخلا
.ةثيدحةوبعنمقرولاليمحتبمق1

ةبوطرللاًرظنةبوطرلاقرولاصتمي
هفالغيفقرولانيزختبمق.ةيلاعلا
.همادختسالاًزهاجنوكتىتحيلصألا

.دنتسملاةعابطبمق2

؟ةياغللةمتاقةعابطلاله

.ةلكشملالحمتي.ءالمعلامعدعملصاوت

ةتهابلاروصلا

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

المعنءارجإ

1ةوطخلا
.حيحصلاقرولاعونبجردلاليمحتبمق1
.دنتسملاةعابطبمق2

؟تاعوبطملاىلعةتهابروصرهظتله

.ةلكشملالحمتي.2ةوطخلاىلإلاقتنالابمق

2ةوطخلا
ديدحتبمق،كبصاخلاليغشتلاماظنلاًقفو1

وأةعابطلاتاليضفتنمقرولاعون
.ةعابطلاراوحعبرم
قرولاقباطيدادعإلانأنمدكأت•

.هليمحتمتيذلا

.ةلكشملالحمتي.3ةوطخلاىلإلاقتنالابمق

®Xeroxناولأةعباط C310176مدختسملاليلد
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المعنءارجإ

ةحولىلعدادعإلارييغتكنكميامك•
:ىلإلقتنا.ةعباطلابةصاخلامكحتلا

>جردلانيوكت>قرولا>تادادعإلا
قرولاعون/مجح

.دنتسملاةعابطبمق2

؟تاعوبطملاىلعةتهابروصرهظتله

3ةوطخلا
.ناولألاطبضةيلمعذّفن1

:ىلإلقتنا،مكحتلاةحولنم

>ةدوجلا>ةعابطلا>تادادعإلا
نوللاطبض>مدقتملاريوصتلا

.دنتسملاةعابطبمق2

؟تاعوبطملاىلعةتهابروصرهظتله

.ةلكشملالحمتي.4ةوطخلاىلإلاقتنالابمق

4ةوطخلا
.اهلاخدإدعأمثريوصتلاةعومجملزأ1

ءوضللريوصتلاةعومجمضّرعتال
ةدملءوضللضرعتلاببستيدق.رشابملا
ةدوجيفتالكشمثودحيفةليوط
.ةعابطلا

يئوضلالصوملاةناوطسأسملتال
دق.ريوصتلاةعومجملفسأةدوجوملا
ةعابطلاماهمةدوجىلعكلذبمايقلارثؤي
.ةيلبقتسملا

.دنتسملاةعابطبمق2

؟تاعوبطملاىلعةتهابروصرهظتله

.ةلكشملالحمتي.ءالمعلامعدعملصاوت

ةنولموأةيدامرةيفلخةهجاو

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

®Xeroxناولأةعباط177 C310مدختسملاليلد
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المعنءارجإ

1ةوطخلا
.ناولألاطبضةيلمعذّفن1

:ىلإلقتنا،مكحتلاةحولنم

>ةدوجلا>ةعابطلا>تادادعإلا
نوللاطبض>مدقتملاريوصتلا

.دنتسملاةعابطبمق2

ىلعةّنولموأةيدامرةيفلخرهظتله
؟تاعوبطملا

.ةلكشملالحمتي.2ةوطخلاىلإلاقتنالابمق

2ةوطخلا
.اهلاخدإدِعأمثريوصتلاةعومجملِزأ1

ءوضللريوصتلاةعومجمضّرعتال
ةدملءوضللضرعتلاببستيدق.رشابملا
ةدوجيفتالكشمثودحيفةليوط
.ةعابطلا

يئوضلالصوملاةناوطسأسملتال
دق.ريوصتلاةعومجملفسأةدوجوملا
ةعابطلاماهمةدوجىلعكلذبمايقلارثؤي
.ةيلبقتسملا

.دنتسملاةعابطبمق2

ىلعةّنولموأةيدامرةيفلخرهظتله
؟تاعوبطملا

.ةلكشملالحمتي.ءالمعلامعدعملصاوت

ةحيحصريغشماوه

®Xeroxناولأةعباط C310178مدختسملاليلد

اهحالصإوةلكشمفاشكتسا



المعنءارجإ

1ةوطخلا
عضوملاىلإقرولاتاهّجومطبضبمق1

.هليمحتمتيذلاقروللبسانملا
.دنتسملاةعابطبمق2

؟ةحيحصشماوهلاله

.2ةوطخلاىلإلاقتنالابمق.ةلكشملالحمتي

2ةوطخلا
لقتنا.مكحتلاةحولنمقرولامجحنّيع1

:ىلإ

>جردلانيوكت>قرولا>تادادعإلا
قرولاعون/مجح

.دنتسملاةعابطبمق2

؟ةحيحصشماوهلاله

.3ةوطخلاىلإلاقتنالابمق.ةلكشملالحمتي

3ةوطخلا
ديدحتبمق،كبصاخلاليغشتلاماظنلاًقفو1

وأ"ةعابطلاتاليضفت"نمقرولامجح
."ةعابط"راوحلاعبرمنم

متيذلاقرولاقباطيدادعإلانأنمدكأت
.هليمحت

.دنتسملاةعابطبمق2

؟ةحيحصشماوهلاله

.ءالمعلامعدعملصاوت.ةلكشملالحمتي

ةفيفخةعابط

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

®Xeroxناولأةعباط179 C310مدختسملاليلد

اهحالصإوةلكشمفاشكتسا



المعنءارجإ

1ةوطخلا
.ناولألاطبضةيلمعذّفن1

:ىلإلقتنا،مكحتلاةحولنم

>ةدوجلا>ةعابطلا>تادادعإلا
نوللاطبض>مدقتملاريوصتلا

.دنتسملاةعابطبمق2

؟ةفيفخةعابطلاله

.ةلكشملالحمتي.2ةوطخلاىلإلاقتنالابمق

2ةوطخلا
عفرا،كيدلرفوتملاليغشتلاماظنلاًقفو1

نمربحلاقوحسمةماتقةجرد
راوحلاعبرمنموأ"ةعابطلاتاليضفت"
."ةعابط"

ةحولىلعدادعإلارييغتكنكميامك
:ىلإلقتنا.ةعباطلابةصاخلامكحتلا

ةماتق>ةدوجلا>ةعابط>تادادعإلا
ربحلاقوحسم

.دنتسملاةعابطبمق2

؟ةفيفخةعابطلاله

.ةلكشملالحمتي.3ةوطخلاىلإلاقتنالابمق

3ةوطخلا
."ناولألارفوم"ليغشتفاقيإبمق1

:ىلإلقتنا،مكحتلاةحولنم

رفوم>ةدوجلا>ةعابطلا>تادادعإلا
.ناولألا

.دنتسملاةعابطبمق2

؟ةفيفخةعابطلاله

.ةلكشملالحمتي.4ةوطخلاىلإلاقتنالابمق

4ةوطخلا
ديدحتبمق،كبصاخلاليغشتلاماظنلاًقفو1

وأةعابطلاتاليضفتنمقرولاعون
.ةعابطلاراوحعبرم
قرولاقباطيدادعإلانأنمدكأت•

.هليمحتمتيذلا
ةحولىلعدادعإلارييغتكنكميامك•

:ىلإلقتنا.ةعباطلابةصاخلامكحتلا

>جردلانيوكت>قرولا>تادادعإلا
قرولاعون/مجح

.دنتسملاةعابطبمق2

.ةلكشملالحمتي.5ةوطخلاىلإلاقتنالابمق

®Xeroxناولأةعباط C310180مدختسملاليلد

اهحالصإوةلكشمفاشكتسا



المعنءارجإ

؟ةفيفخةعابطلاله

5ةوطخلا

فاوحىلعيوتحيقرولاناكاذإاممققحت
.امةداموأةنشخ

؟امةدامبدوزموأنشخقروىلععبطتله

.7ةوطخلاىلإلاقتنالابمق.6ةوطخلاىلإلاقتنالابمق

6ةوطخلا
امةدامىلعيوتحييذلاقرولالدبتسا1

.يداعقروبنشخلاقرولاوأ
.دنتسملاةعابطبمق2

؟ةفيفخةعابطلاله

.ةلكشملالحمتي.7ةوطخلاىلإلاقتنالابمق

7ةوطخلا
.ةثيدحةوبعنمقرولاليمحتبمق1

ةبوطرللاًرظنةبوطرلاقرولاصتمي
هفالغيفقرولانيزختبمق.ةيلاعلا
.همادختسالاًزهاجنوكتىتحيلصألا

.دنتسملاةعابطبمق2

؟ةفيفخةعابطلاله

.ةلكشملالحمتي.8ةوطخلاىلإلاقتنالابمق

8ةوطخلا
دِعأمثنموريوصتلاةعومجملِزأ1

.اهلاخدإ

ءوضللريوصتلاةعومجمضّرعتال
ةدملءوضللضرعتلاببستيدق.رشابملا
ةدوجيفتالكشمثودحيفةليوط
.ةعابطلا

يئوضلالصوملاةناوطسأسملتال
دق.ريوصتلاةعومجملفسأةدوجوملا
ةعابطلاماهمةدوجىلعكلذبمايقلارثؤي
.ةيلبقتسملا

.دنتسملاةعابطبمق2

؟ةفيفخةعابطلاله

.ةلكشملالحمتي.ءالمعلامعدعملصاوت

®Xeroxناولأةعباط181 C310مدختسملاليلد

اهحالصإوةلكشمفاشكتسا



ةدوقفمناولأ

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

المعنءارجإ

ربحلاقوحسمةشوطرخةلازإبمق1
.دوقفملانوللابةصاخلا
.ريوصتلاةعومجمةلازإبمق2

ءوضللريوصتلاةعومجمضّرعتال
ةدملءوضللضرعتلاببستيدق.رشابملا
ةدوجيفتالكشمثودحيفةليوط
.ةعابطلا

يئوضلالصوملاةناوطسأسملتال
دق.ريوصتلاةعومجملفسأةدوجوملا
ةعابطلاماهمةدوجىلعكلذبمايقلارثؤي
.ةيلبقتسملا

نوللابةصاخلاضيمحتلاةدحوةلازإبمق3
.اهلاخدإةداعإبمثدوقفملا
.ريوصتلاةعومجملِخدأ4
.ربحلاقوحسمةشوطرخلِخدأ5
.دنتسملاةعابطبمق6

؟تاعوبطملاىلعةدوقفمناولألاضعبله

.ةلكشملالحمتي.ءالمعلامعدعملصاوت

طاقنوةخطلمةعابط

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

®Xeroxناولأةعباط C310182مدختسملاليلد

اهحالصإوةلكشمفاشكتسا



المعنءارجإ

1ةوطخلا

برستببسبثولتيأدوجونمققحتلابمق
.ةعباطلايفربحلاقوحسم

؟ربحلاقوحسمبرستنمةيلاخةعباطلاله

.ءالمعلامعدعملصاوت.2ةوطخلاىلإلاقتنالابمق

2ةوطخلا
:ىلإلقتنا،مكحتلاةحولنم1

>جردلانيوكت>قرولا>تادادعإلا
قرولاعون/مجح

قرولامجحتادادعإقباطتنمقّقحت2
.هليمحتمتيذلاقرولاعمهعونو

فاوحىلعقرولاءاوتحامدعنمدكأت
.امةداموأةنشخ

؟تادادعإلاقباطتتله

.3ةوطخلاىلإلاقتنالابمق.4ةوطخلاىلإلاقتنالابمق

3ةوطخلا
مق،همدختستيذلاليغشتلاماظنلاًقفو1

تاليضفتنمهمجحوقرولاعونديدحتب
."ةعابط"راوحلاعبرمنموأةعابطلا

قرولاعمتادادعإلاقباطتنمدكأت
.هليمحتمتيذلا

.دنتسملاةعابطبمق2

؟ةخّطلمةعابطلاله

.ةلكشملالحمتي.4ةوطخلاىلإلاقتنالابمق

®Xeroxناولأةعباط183 C310مدختسملاليلد

اهحالصإوةلكشمفاشكتسا



المعنءارجإ

4ةوطخلا
.ةثيدحةوبعنمقرولاليمحتبمق1

ةبوطرللاًرظنةبوطرلاقرولاصتمي
هفالغيفقرولانيزختبمق.ةيلاعلا
.همادختسالاًزهاجنوكتىتحيلصألا

.دنتسملاةعابطبمق2

؟ةخّطلمةعابطلاله

.ةلكشملالحمتي.5ةوطخلاىلإلاقتنالابمق

5ةوطخلا
.اهلاخدإدعأمثريوصتلاةعومجملزأ1

ءوضللريوصتلاةعومجمضّرعتال
ةدملءوضللضرعتلاببستيدق.رشابملا
ةدوجيفتالكشمثودحيفةليوط
.ةعابطلا

يئوضلالصوملاةناوطسأسملتال
دق.ريوصتلاةعومجملفسأةدوجوملا
ةعابطلاماهمةدوجىلعكلذبمايقلارثؤي
.ةيلبقتسملا

.دنتسملاةعابطبمق2

؟ةخّطلمةعابطلاله

.ةلكشملالحمتي.ءالمعلامعدعملصاوت

قرولادعجت

المعنءارجإ

1ةوطخلا
ىلإجردلايفتاهّجوملاطبضبمق1

.هليمحتمتيذلاقروللحيحصلاعضوملا
.دنتسملاةعابطبمق2

؟دعجمقرولاله

.ةلكشملالحمتي.2ةوطخلاىلإلاقتنالابمق

.ةلكشملالحمتي.3ةوطخلاىلإلاقتنالابمق2ةوطخلا

®Xeroxناولأةعباط C310184مدختسملاليلد

اهحالصإوةلكشمفاشكتسا



المعنءارجإ

ديدحتبمق،كبصاخلاليغشتلاماظنلاًقفو1
وأةعابطلاتاليضفتنمقرولاعون
.ةعابطلاراوحعبرم
قرولاقباطيدادعإلانأنمدكأت•

.هليمحتمتيذلا
ةحولىلعدادعإلارييغتكنكميامك•

:ىلإلقتنا.ةعباطلابةصاخلامكحتلا

>جردلانيوكت>قرولا>تادادعإلا
قرولاعون/مجح

.دنتسملاةعابطبمق2

؟دعجمقرولاله

3ةوطخلا

.قروللىرخألاةهجلاىلعةعابطلابمق

ليمحتةداعإبمث،هبلقو،قرولاةلازإبمق1
.قرولا
.دنتسملاةعابطبمق2

؟دعجمقرولاله

.ةلكشملالحمتي.4ةوطخلاىلإلاقتنالابمق

4ةوطخلا
.ةثيدحةوبعنمقرولاليمحتبمق1

ةبوطرللاًرظنةبوطرلاقرولاصتمي
هفالغيفقرولانيزختبمق.ةيلاعلا
.همادختسالاًزهاجنوكتىتحيلصألا

.دنتسملاةعابطبمق2

؟دعجمقرولاله

.ةلكشملالحمتي.ءالمعلامعدعملصاوت

ةفرحنموأةلئامةعوبطملاةحفصلا

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

®Xeroxناولأةعباط185 C310مدختسملاليلد

اهحالصإوةلكشمفاشكتسا



المعنءارجإ

1ةوطخلا
ىلإجردلايفقرولاتاهّجومطبضبمق1

.هليمحتمتيذلاقروللحيحصلاعضوملا
.دنتسملاةعابطبمق2

؟ةفرحنموأةلئامةعوبطملاةحفصلاله

.ةلكشملالحمتي.2ةوطخلاىلإلاقتنالابمق

2ةوطخلا
.ةثيدحةوبعنمقرولاليمحتبمق1

ةبوطرللاًرظنةبوطرلاقرولاصتمي
هفالغيفقرولانيزختبمق.ةيلاعلا
.همادختسالاًزهاجنوكتىتحيلصألا

.دنتسملاةعابطبمق2

؟ةفرحنموأةلئامةعوبطملاةحفصلاله

.ةلكشملالحمتي.3ةوطخلاىلإلاقتنالابمق

3ةوطخلا
متيذلاقرولاناكاذإاممققحتلابمق1

.اًموعدمهليمحت

ليمحتبمقف،اًموعدمقرولانكيملاذإ
.موعدمقرو

.دنتسملاةعابطبمق2

؟ةفرحنموأةلئامةعوبطملاةحفصلاله

.ةلكشملالحمتي.ءالمعلامعدعملصاوت

ءادوسلاتاحفصلاوأةصلاخلاناولألاتاذروصلا

ءاطخألافاشكتسا>تادادعإلاىلإلاقتنالابمق،مكحتلاةحولنم.ةعابطلاةدوجرابتخاتاحفصةعابطبمق،ةلكشملالحلبق:ةظحالم

لالخلقنتللىلعطغضا،سمللابلمعتالتاشاشبةدّوزملاتاعباطلازرُطيف.ةعابطلاةدوجرابتخاتاحفص>اهحالصإو
.تادادعإلا

®Xeroxناولأةعباط C310186مدختسملاليلد

اهحالصإوةلكشمفاشكتسا



المعنءارجإ

.اهلاخدإدِعأمثريوصتلاةعومجملِزأ1

ءوضللريوصتلاةعومجمضّرعتال
ةدملءوضللضرعتلاببستيدق.رشابملا
ةدوجيفتالكشمثودحيفةليوط
.ةعابطلا

يئوضلالصوملاةناوطسأسملتال
دق.ريوصتلاةعومجملفسأةدوجوملا
ةعابطلاماهمةدوجىلعكلذبمايقلارثؤي
.ةيلبقتسملا

.دنتسملاةعابطبمق2

ناولأتاذروصةعابطبةعباطلاموقتله
؟ءادوسروصوأةصلاخ

.ةلكشملالحمتي.ءالمعلامعدعملصاوت

روصلاوأصنلاصاصتقا

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

®Xeroxناولأةعباط187 C310مدختسملاليلد

اهحالصإوةلكشمفاشكتسا



المعنءارجإ

1ةوطخلا
ىلإجردلايفقرولاتاهّجومطبضبمق1

.هليمحتمتيذلاقروللحيحصلاعضوملا
.دنتسملاةعابطبمق2

؟روصلاوأصنلاصاصتقامتيله

.ةلكشملالحمتي.2ةوطخلاىلإلاقتنالابمق

2ةوطخلا
ديدحتبمق،كبصاخلاليغشتلاماظنلاًقفو1

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

.هليمحتمتيذلا
ةحولىلعدادعإلارييغتكنكميامك•

:ىلإلقتنا.ةعباطلابةصاخلامكحتلا

>جردلانيوكت>قرولا>تادادعإلا
قرولاعون/مجح

.دنتسملاةعابطبمق2

؟روصلاوأصنلاصاصتقامتيله

.ةلكشملالحمتي.3ةوطخلاىلإلاقتنالابمق

3ةوطخلا
دِعأمثنموريوصتلاةعومجملِزأ1

.اهلاخدإ

ءوضللريوصتلاةعومجمضّرعتال
ةدملءوضللضرعتلاببستيدق.رشابملا
ةدوجيفتالكشمثودحيفةليوط
.ةعابطلا

يئوضلالصوملاةناوطسأسملتال
دق.ريوصتلاةعومجملفسأةدوجوملا
ةعابطلاماهمةدوجىلعكلذبمايقلارثؤي
.ةيلبقتسملا

.دنتسملاةعابطبمق2

؟روصلاوأصنلاصاصتقامتيله

.ةلكشملالحمتي.ءالمعلامعدعملصاوت

®Xeroxناولأةعباط C310188مدختسملاليلد

اهحالصإوةلكشمفاشكتسا



ةلوهسبربحلاقوحسمةلازإ

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

®Xeroxناولأةعباط189 C310مدختسملاليلد

اهحالصإوةلكشمفاشكتسا



المعنءارجإ

1ةوطخلا
ديدحتبمق،كبصاخلاليغشتلاماظنلاًقفو1

وأةعابطلاتاليضفتنمقرولاعون
.ةعابطلاراوحعبرم
قرولاقباطيدادعإلانأنمدكأت•

.هليمحتمتيذلا
ةحولىلعدادعإلارييغتكنكميامك•

:ىلإلقتنا.ةعباطلابةصاخلامكحتلا

>جردلانيوكت>قرولا>تادادعإلا
قرولاعون/مجح

.دنتسملاةعابطبمق2

ةجيتنةلوهسبربحلاقوحسمةلازإمتتله
؟كاكتحالا

.ةلكشملالحمتي.2ةوطخلاىلإلاقتنالابمق

2ةوطخلا
قرولانزوناكاذإاممققحتلابمق1

.اًموعدم

مقف،اًموعدمقرولانزونكيملاذإ
.موعدمنزوبقروليمحتب

.دنتسملاةعابطبمق2

ةجيتنةلوهسبربحلاقوحسمةلازإمتتله
؟كاكتحالا

.ةلكشملالحمتي.3ةوطخلاىلإلاقتنالابمق

3ةوطخلا
.ةثيدحةوبعنمقرولاليمحتبمق1

ةبوطرللاًرظنةبوطرلاقرولاصتمي
هفالغيفقرولانيزختبمق.ةيلاعلا
.همادختسالاًزهاجنوكتىتحيلصألا

.دنتسملاةعابطبمق2

ةجيتنةلوهسبربحلاقوحسمةلازإمتتله
؟كاكتحالا

.ةلكشملالحمتي.ءالمعلامعدعملصاوت

ةتوافتمةعابطلاةفاثك

®Xeroxناولأةعباط C310190مدختسملاليلد

اهحالصإوةلكشمفاشكتسا



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

المعنءارجإ

.اهلاخدإدِعأمثريوصتلاةعومجملِزأ1

ءوضللريوصتلاةعومجمضّرعتال
ةدملءوضللضرعتلاببستيدق.رشابملا
ةدوجيفتالكشمثودحيفةليوط
.ةعابطلا

يئوضلالصوملاةناوطسأسملتال
دق.ريوصتلاةعومجملفسأةدوجوملا
ةعابطلاماهمةدوجىلعكلذبمايقلارثؤي
.ةيلبقتسملا

.دنتسملاةعابطبمق2

؟ةتوافتمةعابطلاةفاثكله

.ةلكشملالحمتي.ءالمعلامعدعملصاوت

ةنكادةيقفأطوطخ

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

.ةرركتملابويعلاىلإعجراف،تاعوبطملاىلعةنكادلاةيقفألاطوطخلاروهظرمتسااذإ•

®Xeroxناولأةعباط191 C310مدختسملاليلد

اهحالصإوةلكشمفاشكتسا



المعنءارجإ

1ةوطخلا
ديدحتبمق،كبصاخلاليغشتلاماظنلاًقفو1

وأةعابطلاتاليضفتنمقرولاعون
.ةعابطلاراوحعبرم
قرولاقباطيدادعإلانأنمدكأت•

.هليمحتمتيذلا
ةحولىلعدادعإلارييغتكنكميامك•

:ىلإلقتنا.ةعباطلابةصاخلامكحتلا

>جردلانيوكت>قرولا>تادادعإلا
قرولاعون/مجح

.دنتسملاةعابطبمق2

؟تاعوبطملاىلعةنكادطوطخرهظتله

.ةلكشملالحمتي.2ةوطخلاىلإلاقتنالابمق

2ةوطخلا
.ةثيدحةوبعنمقرولاليمحتبمق1

ةبوطرللاًرظنةبوطرلاقرولاصتمي
هفالغيفقرولانيزختبمق.ةيلاعلا
.همدختستنأىلإيلصألا

.دنتسملاةعابطبمق2

؟تاعوبطملاىلعةنكادطوطخرهظتله

.ةلكشملالحمتي.3ةوطخلاىلإلاقتنالابمق

3ةوطخلا
.اهلاخدإدعأمثريوصتلاةعومجملزأ1

ءوضللريوصتلاةعومجمضّرعتال
ةدملءوضللضرعتلاببستيدق.رشابملا
ةدوجيفتالكشمثودحيفةليوط
.ةعابطلا

يئوضلالصوملاةناوطسأسملتال
دق.ريوصتلاةعومجملفسأةدوجوملا
ةعابطلاماهمةدوجىلعكلذبمايقلارثؤي
.ةيلبقتسملا

.دنتسملاةعابطبمق2

؟تاعوبطملاىلعةنكادطوطخرهظتله

.ةلكشملالحمتي.ءالمعلامعدعملصاوت

®Xeroxناولأةعباط C310192مدختسملاليلد

اهحالصإوةلكشمفاشكتسا



ةنكادةيسأرطوطخ

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

®Xeroxناولأةعباط193 C310مدختسملاليلد

اهحالصإوةلكشمفاشكتسا



المعنءارجإ

1ةوطخلا
ديدحتبمق،كبصاخلاليغشتلاماظنلاًقفو1

وأةعابطلاتاليضفتنمقرولاعون
.ةعابطلاراوحعبرم
قرولاقباطيدادعإلانأنمدكأت•

.هليمحتمتيذلا
ةحولىلعدادعإلارييغتكنكميامك•

:ىلإلقتنا.ةعباطلابةصاخلامكحتلا

>جردلانيوكت>قرولا>تادادعإلا
قرولاعون/مجح

.دنتسملاةعابطبمق2

ىلعةنكادةيسأرطوطخرهظتله
؟تاعوبطملا

.ةلكشملالحمتي.2ةوطخلاىلإلاقتنالابمق

2ةوطخلا
.ةثيدحةوبعنمقرولاليمحتبمق1

ةبوطرللاًرظنةبوطرلاقرولاصتمي
هفالغيفقرولانيزختبمق.ةيلاعلا
.همدختستنأىلإيلصألا

.دنتسملاةعابطبمق2

ىلعةنكادةيسأرطوطخرهظتله
؟تاعوبطملا

.ةلكشملالحمتي.3ةوطخلاىلإلاقتنالابمق

3ةوطخلا
.اهلاخدإدِعأمثريوصتلاةعومجملِزأ1

ءوضللريوصتلاةعومجمضّرعتال
ءوضللضرعتلايدؤيدق.رشابملا
يفتالكشمثودحىلإةليوطتارتفل
.ةعابطلاةدوج

يئوضلالصوملاةناوطسأسملتال
دق.ريوصتلاةعومجملفسأةدوجوملا
ةعابطلاماهمةدوجىلعكلذبمايقلارثؤي
.ةيلبقتسملا

.دنتسملاةعابطبمق2

ىلعةنكادةيسأرطوطخرهظتله
؟تاعوبطملا

.ةلكشملالحمتي.ءالمعلامعدعملصاوت

®Xeroxناولأةعباط C310194مدختسملاليلد

اهحالصإوةلكشمفاشكتسا



ةيقفألاءاضيبلاطوطخلا

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

.ةرركتملابويعلاىلإعجراف،كتاعوبطمىلعءاضيبلاةيقفألاطوطخلاروهظرمتسااذإ•

المعنءارجإ

1ةوطخلا
ديدحتبمق،كبصاخلاليغشتلاماظنلاًقفو1

وأةعابطلاتاليضفتنمقرولاعون
.ةعابطلاراوحعبرم
قرولاقباطيدادعإلانأنمدكأت•

.هليمحتمتيذلا
ةحولىلعدادعإلارييغتكنكميامك•

:ىلإلقتنا.ةعباطلابةصاخلامكحتلا

>جردلانيوكت>قرولا>تادادعإلا
قرولاعون/مجح

.دنتسملاةعابطبمق2

ىلعءاضيبةيقفأطوطخرهظتله
؟تاعوبطملا

.ةلكشملالحمتي.2ةوطخلاىلإلاقتنالابمق

2ةوطخلا
.اهلاخدإدعأمثريوصتلاةعومجملزأ1

ءوضللريوصتلاةعومجمضّرعتال
ءوضللضرعتلايدؤيدق.رشابملا
يفتالكشمثودحىلإةليوطتارتفل
.ةعابطلاةدوج

يئوضلالصوملاةناوطسأسملتال
دق.ريوصتلاةعومجملفسأةدوجوملا
ةعابطلاماهمةدوجىلعكلذبمايقلارثؤي
.ةيلبقتسملا

.دنتسملاةعابطبمق2

ىلعءاضيبةيقفأطوطخرهظتله
؟تاعوبطملا

.ةلكشملالحمتي.ءالمعلامعدعملصاوت

®Xeroxناولأةعباط195 C310مدختسملاليلد

اهحالصإوةلكشمفاشكتسا



ءاضيبةيسأرطوطخ

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

®Xeroxناولأةعباط C310196مدختسملاليلد

اهحالصإوةلكشمفاشكتسا



المعنءارجإ

1ةوطخلا
ديدحتبمق،كبصاخلاليغشتلاماظنلاًقفو1

وأةعابطلاتاليضفتنمقرولاعون
.ةعابطلاراوحعبرم
قرولاقباطيدادعإلانأنمدكأت•

.هليمحتمتيذلا
ةحولىلعدادعإلارييغتكنكميامك•

:ىلإلقتنا.ةعباطلابةصاخلامكحتلا

>جردلانيوكت>قرولا>تادادعإلا
قرولاعون/مجح

.دنتسملاةعابطبمق2

ىلعءاضيبةيسأرطوطخرهظتله
؟تاعوبطملا

.ةلكشملالحمتي.2ةوطخلاىلإلاقتنالابمق

2ةوطخلا

قرولاعونمدختستتنكاذإاممققحتلابمق
.هبىصوملا

قرولاعونبقرولاردصمليمحتبمق1
.هبىصوملا
.دنتسملاةعابطبمق2

ىلعءاضيبةيسأرطوطخرهظتله
؟تاعوبطملا

.ةلكشملالحمتي.3ةوطخلاىلإلاقتنالابمق

3ةوطخلا
.اهلاخدإدِعأمثريوصتلاةعومجملِزأ1

ءوضللريوصتلاةعومجمضّرعتال
ةدملءوضللضرعتلاببستيدق.رشابملا
ةدوجيفتالكشمثودحيفةليوط
.ةعابطلا

يئوضلالصوملاةناوطسأسملتال
دق.ريوصتلاةعومجملفسأةدوجوملا
ةعابطلاماهمةدوجىلعكلذبمايقلارثؤي
.ةيلبقتسملا

.دنتسملاةعابطبمق2

ىلعءاضيبةيسأرطوطخرهظتله
؟تاعوبطملا

.ةلكشملالحمتي.ءالمعلامعدعملصاوت

®Xeroxناولأةعباط197 C310مدختسملاليلد

اهحالصإوةلكشمفاشكتسا



ةرركتمبويع

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

المعنءارجإ

،ةعابطلاةدوجرابتخاتاحفصمادختساب1
نيبةفاسملاتناكاذإاممققحتلابمق
ناولألاةحفصلاىلعةرركتملابويعلا
.ةرثأتملا
ةرركتملابويعلاتناكاذإاممققحت2

:ةيلاتلاتاسايقلانميألةقباطم
ريوصتلاةعومجم
)ةصوب3.71(مم94.20•
)ةصوب1.17(مم29.80•
)ةصوب0.91(مم23.20•
ضيمحتلاةدحو
)ةصوب1.73(مم43.90•
)ةصوب1.79(مم45.50•
لقنلاةدحو
)ةصوب1.48(مم37.70•
)ةصوب3.09(مم78.50•
)ةصوب2.17(مم55•
رهصملا
)ةصوب3.14(مم79.80•
)ةصوب3.71(مم94.30•

نميألةقباطمةرركتملابويعلاله
؟تاسايقلا

.ءالمعلامعدعملصاوتمث،ةفاسملانّود.ءالمعلامعدعملصاوتمث،ةفاسملانّود

®Xeroxناولأةعباط C310198مدختسملاليلد

اهحالصإوةلكشمفاشكتسا



ىرخألاةزوجحملاوةيرسلاتادنتسملاةعابطرذعتت

المعنءارجإ

1ةوطخلا
تادنتسملانأنمققحت،مكحتلاةحولنم1

.ةزوجحملاماهملاةمئاقيفةجردم

مقف،ةجردمتادنتسملانكتملاذإ
ةعابطلا"يَرايخمادختساباهتعابطب
."زجحلاو

.دنتسملاةعابطبمق2

؟تادنتسملاةعابطمتتله

.2ةوطخلاىلإلاقتنالابمق.ةلكشملالحمتي

2ةوطخلا

يفأطخىلعةعابطلاةمهميوتحتدق
.ةحلاصريغتانايبوأقيسنتلا

ةرماهلسرأمثةعابطلاةمهمفذحا•
.ىرخأ

فلمءاشنإبمق،PDFتافلمىلإةبسنلاب•
.تادنتسملاةعابطبمثنموديدج

؟تادنتسملاةعابطمتتله

.3ةوطخلاىلإلاقتنالابمق.ةلكشملالحمتي

3ةوطخلا

ةعباطلاأرقتدقف،تنرتنإلانمعبطتتنكاذإ
.ةرركتماهنأىلعةددعتملاماهملانيوانع

Windowsليغشتلاماظنيمدختسمل
."ةعابطلاتاليضفت"راوحلاعبرمحتفا1
ددح،"زجحلاوةعابطلا"مسقنم2

.ةرركتملاتادنتسملابظافتحالا
.PINزمرلِخدأ3
.ةعابطلاةمهملاسرإدِعأ4
Macintoshليغشتلاماظنيمدختسمل
.فلتخممساتحتةمهملكظفحا1
.يدرفلكشبةمهملالسرأ2

؟تادنتسملاةعابطمتتله

.4ةوطخلاىلإلاقتنالابمق.ةلكشملالحمتي

®Xeroxناولأةعباط199 C310مدختسملاليلد

اهحالصإوةلكشمفاشكتسا



المعنءارجإ

4ةوطخلا
ريرحتلةزوجحملاماهملاضعبفذحا1

.ةعباطلاةركاذيفةحاسملاضعب
.ةعابطلاةمهملاسرإدعأ2

؟تادنتسملاةعابطمتتله

.5ةوطخلاىلإلاقتنالابمق.ةلكشملالحمتي

5ةوطخلا
.ةعباطلاةركاذفِضأ1
.ةعابطلاةمهملاسرإدعأ2

؟تادنتسملاةعابطمتتله

.ءالمعلامعدعملصاوت.ةلكشملالحمتي

ةئيطبةعابط

المعنءارجإ

1ةوطخلا

ماكحإبلصتمةعباطلالباكنأنمقّقحت
ةعابطلامقلموأ،رتويبمكلازاهجوةعباطلاب
نمضرخآزاهجوأيرايتخازاهجوأ
.ةكبشلا

؟ءطببةعابطلابةعباطلاموقتله

.ةلكشملالحمتي.2ةوطخلاىلإلاقتنالابمق

2ةوطخلا
عضولايفتسيلةعباطلانأنمدكأت1

.Ecoعضووأئداهلا
:ىلإلقتنا،مكحتلاةحولنم•

ةقاطلاةرادإ>زاهجلا>تادادعإلا
Ecoعضولا>

:ىلإلقتنا،مكحتلاةحولنم•

>ةنايصلا>زاهجلا>تادادعإلا
>زاهجلاتايلمع>ةئيهتلاةمئاق
ئداهلاعضولا

التاشاشبةدّوزملاتاعباطلازرُطيف

لقنتللىلعطغضا،سمللابلمعت
.تادادعإلالالخ

.دنتسملاةعابطبمق2

؟ءطببةعابطلابةعباطلاموقتله

.ةلكشملالحمتي.3ةوطخلاىلإلاقتنالابمق

.ةلكشملالحمتي.4ةوطخلاىلإلاقتنالابمق3ةوطخلا

®Xeroxناولأةعباط C310200مدختسملاليلد

اهحالصإوةلكشمفاشكتسا



المعنءارجإ

مق،كبصاخلاليغشتلاماظنىلعًءانب1
نمةعابطلاحوضوةجردديدحتب
راوحعبرموأةعابطلاتاليضفت
.ةعابطلا
نوللاةدوج"ىلعةقدلانييعتبمق2

4800".
.دنتسملاةعابطبمق3

؟ءطببةعابطلابةعباطلاموقتله

4ةوطخلا
:ىلإلقتنا،مكحتلاةحولنم1

ةجرد>ةدوجلا>ةعابطلا>تادادعإلا
ةعابطلاحوضو

التاشاشبةدّوزملاتاعباطلازرُطيف

لقنتللىلعطغضا،سمللابلمعت
.تادادعإلالالخ

نوللاةدوج"ىلعةقدلانييعتبمق2
4800".

.دنتسملاةعابطبمق3

؟ءطببةعابطلابةعباطلاموقتله

.ةلكشملالحمتي.5ةوطخلاىلإلاقتنالابمق

5ةوطخلا
ديدحتبمق،كبصاخلاليغشتلاماظنلاًقفو1

وأةعابطلاتاليضفتنمقرولاعون
.ةعابطلاراوحعبرم
قرولاقباطيدادعإلانأنمدكأت•

.هليمحتمتيذلا
ةحولىلعدادعإلارييغتكنكميامك•

.ةعباطلابةصاخلامكحتلا
.رثكأءطببلقثألاقرولاةعابطمتت•
نمقيضألاقرولاةعابطمتتدق•

letterوA4رثكأءطبب.
.دنتسملاةعابطبمق2

؟ءطببةعابطلابةعباطلاموقتله

.ةلكشملالحمتي.6ةوطخلاىلإلاقتنالابمق

6ةوطخلا
طئاسولاةدامتادادعإقباطتنمدكأت1

قرولاعمةعباطلايفطئاسولانزوو
.هليمحتمتييذلا

:ىلإلقتنا،مكحتلاةحولنم

.ةلكشملالحمتي.7ةوطخلاىلإلاقتنالابمق

®Xeroxناولأةعباط201 C310مدختسملاليلد

اهحالصإوةلكشمفاشكتسا



المعنءارجإ

>طئاسولاةئيهت>قرولا>تادادعإلا
طئاسولاعاونأ

التاشاشبةدّوزملاتاعباطلازرُطيف

لقنتللىلعطغضا،سمللابلمعت
.تادادعإلالالخ

ةنشخلاداوملايذقرولاةعابطمتتدق
.رثكأءطببةليقثلانازوألايذقرولاو

.دنتسملاةعابطبمق2

؟ءطببةعابطلابةعباطلاموقتله

7ةوطخلا

.ةزوجحملاماهملاةلازإبمق

؟ءطببةعابطلابةعباطلاموقتله

.ةلكشملالحمتي.8ةوطخلاىلإلاقتنالابمق

8ةوطخلا
ةنوخسةجردةدايزمدعنمدكأت1

.ةعباطلا
ةمهمدعبدربتىتحةعباطلاكرتبمق•

.ةليوطةعابط
ةرارحلاتاجردةاعارمبمق•

ىلعلوصحلل.ةعباطللاهبىصوملا
ديدحتعجار،تامولعملانمديزم
.ةعباطللعقوم

.دنتسملاةعابطبمق2

؟ءطببةعابطلابةعباطلاموقتله

.ةلكشملالحمتي.9ةوطخلاىلإلاقتنالابمق

9ةوطخلا
.ةعباطلاةركاذنمديزملاةفاضإبمق1
.دنتسملاةعابطبمق2

؟ءطببةعابطلابةعباطلاموقتله

.ةلكشملالحمتي.ءالمعلامعدعملصاوت

®Xeroxناولأةعباط C310202مدختسملاليلد

اهحالصإوةلكشمفاشكتسا



ةعابطلاماهمةعابطمتتال

المعنءارجإ

1ةوطخلا
حتفبمق،هتعابطلواحتيذلادنتسملانم1

اذإاممققحتلابو"ةعابط"راوحلاعبرم
.ةحيحصلاةعباطلاتددحدقتنك

.ةعابطلاةمهملاسرإدعأ2

؟دنتسملاةعابطتمتله

.2ةوطخلاىلإلاقتنالابمق.ةلكشملالحمتي

2ةوطخلا
ديقةعباطلاتناكاذإاممققحتلابمق1

.ليغشتلا
ةشاشىلعرهظتأطخلئاسريألحبمق2

.ضرعلا
.ةعابطلاةمهملاسرإدعأ3

؟دنتسملاةعابطتمتله

.3ةوطخلاىلإلاقتنالابمق.ةلكشملالحمتي

3ةوطخلا
لمعتذفانملاتناكاذإاممققحتلابمق1

ماكحإبةلوصومتالباكلاتناكاذإاممو
.ةعباطلاورتويبمكلازاهجب

قئاثوةعجارمبمق،تامولعملانمديزمل
.ةعباطلاعمةدراولادادعإلا

.ةعابطلاةمهملاسرإدعأ2

؟دنتسملاةعابطتمتله

.4ةوطخلاىلإلاقتنالابمق.ةلكشملالحمتي

4ةوطخلا
راظتنالابمث،ةعباطلاليغشتفاقيإبمق1

.اهليغشتةداعإبمثنمو،ٍناوث10ةدمل
.ةعابطلاةمهملاسرإدعأ2

؟دنتسملاةعابطتمتله

.5ةوطخلاىلإلاقتنالابمق.ةلكشملالحمتي

5ةوطخلا
ةداعإبمث،ةعباطلاجمانربةلازإبمق1

.هتيبثت

.wwwىلعرفوتمةعباطلاجمانرب
xerox.com.

.ةعابطلاةمهملاسرإدعأ2

؟دنتسملاةعابطتمتله

.ءالمعلامعدعملصاوت.ةلكشملالحمتي

®Xeroxناولأةعباط203 C310مدختسملاليلد

اهحالصإوةلكشمفاشكتسا

https://support.xerox.com/
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بيجتستالةعباطلا

المعنءارجإ

1ةوطخلا

ًالصتمرايتلاكلسناكاذإاممققحتلابمق
.يئابرهكلارايتلاذخأمب

ةمدصلضُّرعتلاوأقيرحلارطخبُّنجتل
ذخأمبرايتلاكلسليصوتبمق،ةيئابرهكلا
لَصومومئالملكشبفّنصميئابرهكلارايتلل
جتنملانمبيرقوةحيحصةقيرطباًيضرأ
.هيلإلوصولالهسيو

؟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
.تامولعملانم

؟بيجتستةعباطلاله

.7ةوطخلاىلإلاقتنالابمق.ةلكشملالحمتي

®Xeroxناولأةعباط C310204مدختسملاليلد

اهحالصإوةلكشمفاشكتسا



المعنءارجإ

7ةوطخلا

.حيحصلاةعابطلاليغشتجمانربتيبثتبمق

؟بيجتستةعباطلاله

.8ةوطخلاىلإلاقتنالابمق.ةلكشملالحمتي

8ةوطخلا

10ةدملراظتنالاو،ةعباطلاليغشتفاقيإبمق
.ةعباطلاليغشتبمث،اًبيرقتٍناوث

؟بيجتستةعباطلاله

.ءالمعلامعدعملصاوت.ةلكشملالحمتي

حيحصريغقروىلعوأئطاخجردنمةمهملاةعابطمتت

المعنءارجإ

1ةوطخلا
.حيحصلاقرولاىلععبطتكنأنمدكأت1
.دنتسملاةعابطبمق2

؟حيحصلاقرولاىلعدنتسملاةعابطتمتله

.نيَحيحصلاهعونوقرولامجحليمحتبمق.2ةوطخلاىلإلاقتنالابمق

2ةوطخلا
مق،همدختستيذلاليغشتلاماظنلاًقفو1

تاليضفتنمهمجحوقرولاعونديدحتب
."ةعابط"راوحلاعبرمنموأةعابطلا
قرولاعمتادادعإلاقباطتنمدكأت•

.جردلايفهليمحتمتيذلا
يفتادادعإلارييغتاًضيأكنكمي•

.ةعباطلابةصاخلامكحتلاةحول
.دنتسملاةعابطبمق2

مأحيحصلاجردلانمدنتسملاةعابطتمتله
؟حيحصلاقرولاىلع

.3ةوطخلاىلإلاقتنالابمق.ةلكشملالحمتي

3ةوطخلا
ريغجاردألاتناكاذإاممقّقحت1

.ةطبترم

،تامولعملانمديزمىلعلوصحلل
.جاردألاطبرعجار

.دنتسملاةعابطبمق2

؟حيحصلاجردلانمدنتسملاةعابطتمتله

.ءالمعلامعدعملصاوت.ةلكشملالحمتي

®Xeroxناولأةعباط205 C310مدختسملاليلد

اهحالصإوةلكشمفاشكتسا



ةكبشلابلاصتالالكاشم

ّنمضملابيولامداخحتفرذعتي

المعنءارجإ

1ةوطخلا

اًضرعتسممدختستتنكاذإاممققحتلابمق
:اًموعدم

Internetنم11رادصإلا•
Explorer®ةقحاللاتارادصإلاوأ

•Microsoft EdgeTM

تارادصإلاوأSafariنم6رادصإلا•
ةقحاللا

Googleنم32رادصإلا•
ChromeTMةقحاللاتارادصإلاوأ

Mozillaنم24رادصإلا• Firefox
ةقحاللاتارادصإلاوأ

؟موعدمكضرعتسمله

.موعدمضرعتسمتيبثتبمق.2ةوطخلاىلإلاقتنالابمق

2ةوطخلا

صاخلاIPناونعةحصنمدكأتلابمق
.ةعباطلاب

:ةعباطللIPناونعضرعبمق

ةيسيئرلاةشاشلانم•
ةكبشةمئاقيفTCP/IPمسقنم•

ذفانملا/لاصتالا
ةكبشدادعإةحفصةعابطلالخنم•

نمو،ةمئاقلاتادادعإةحفصوألاصتالا
TCP/IPمسقىلعروثعلامث

تاعومجمعبرألكشيفIPناونعرهظي
لثم،طاقنبةلوصفمماقرألانم

123.123.123.123.

؟حيحصةعباطلابصاخلاIPناونعله

؟حيحصةعباطلابصاخلاIPناونعله.3ةوطخلاىلإلاقتنالابمق

3ةوطخلا

.ليغشتلاديقةعباطلاتناكاذإاممققحتلابمق

؟ليغشتلاديقةعباطلاله

.ةعباطلاليغشتبمق.4ةوطخلاىلإلاقتنالابمق

4ةوطخلا

.لمعيةكبشلالاصتاناكاذإاممققحتلابمق

.كيدللوؤسملابلاصتالابمق.5ةوطخلاىلإلاقتنالابمق

®Xeroxناولأةعباط C310206مدختسملاليلد

اهحالصإوةلكشمفاشكتسا



المعنءارجإ

؟لمعيةكبشلالاصتاله

5ةوطخلا

ةعباطلابتالباكلاتاليصوتنأنمدكأتلابمق
.ماكحإبةلصومةعابطلامقلمو

قئاثوةعجارمبمق،تامولعملانمديزمل
.ةعباطلاعمةدراولادادعإلا

؟ةنمآتالباكلاتاليصوتله

.تالباكلاتاليصوتنيمأتبمق.6ةوطخلاىلإلاقتنالابمق

6ةوطخلا

بيولاليكومداوختناكاذإاممققحتلابمق
.ةلّطعم

؟ةلّطعمبيولاليكومداوخله

.كيدللوؤسملابلاصتالابمق.7ةوطخلاىلإلاقتنالابمق

7ةوطخلا

.نّمضملابيولامداخىلإلوصولابمق

؟نّمضملابيولامداخحتفمتله

.ءالمعلامعدعملصاوت.ةلكشملالحمتي

لومحملاصارقألاكرحمةءارقّرذعتت

المعنءارجإ

1ةوطخلا

ةجلاعمبةلوغشمتسيلةعباطلانأنمدكأت
سكافوأيئوضحسموأخسنوأةعابطةمهم
.ىرخأ

؟ةزهاجةعباطلاله

ةمهملاةجلاعمنمةعباطلايهتنتىتحرظتنا.2ةوطخلاىلإلاقتنالابمق
.ىرخألا

2ةوطخلا

يفلومحملاصارقألاكرحملاخدإنمدكأت
.يمامألاUSBذفنم

هلاخدإدنعلومحملاصارقألاكرحملمعيال
.يفلخلاUSBذفنميف

يفلومحملاصارقألاكرحملاخدإمتله
؟حيحصلاذفنملا

ذفنملايفلومحملاصارقألاكرحملِخدأ.3ةوطخلاىلإلاقتنالابمق
.حيحصلا

®Xeroxناولأةعباط207 C310مدختسملاليلد

اهحالصإوةلكشمفاشكتسا



المعنءارجإ

3ةوطخلا

لومحملاصارقألاكرحمنأنمدكأت
.موعدم

؟موعدملومحملاصارقألاكرحمله

.اًموعدملومحمصارقأكرحملخدأ.4ةوطخلاىلإلاقتنالابمق

4ةوطخلا
.اًنّكممUSBذفنمناكاذإاممقّقحت1
مقمثلومحملاصارقألاكرحمجرخأ2

.هبيكرتب

صارقألاكرحمىلعةعباطلافّرعتتله
؟لومحملا

.ءالمعلامعدعملصاوت.ةلكشملالحمتي

USBذفنمنيكمت

:ىلإلقتنا،مكحتلاةحولنم

USBذفنمنيكمت>USB>ذفانملا/لاصتالاةكبش>تادادعإلا

.تادادعإلالالخلقنتللىلعطغضا،سمللابلمعتالتاشاشبةدّوزملاتاعباطلازرُطيف

ةعباطلالاصتانمققحتلا

.ةكبشلادادعإةحفصةعابطبمق.1

:ىلإلقتنا،مكحتلاةحولنم

ةكبشلادادعإةحفص>ةكبشلا>ريراقتلا>تادادعإلا

.تادادعإلالالخلقنتللىلعطغضا،سمللابلمعتالتاشاشبةدّوزملاتاعباطلازرُطيف

.ةلصتمةلاحلانأنمدكأتوةحفصلانملوألامسقلانمدكأت.2

لوؤسملابلصتا.للخنميناعيوألصتمريغلاصتالاةكبشلباكوأةطشنريغLANغيرفتةحولنوكتدقف،ةلصتمريغةلاحلاتناكاذإ
.ةدعاسمىلعلوصحللكيدل

®Xeroxناولأةعباط C310208مدختسملاليلد

اهحالصإوةلكشمفاشكتسا



تامزلتسملالكاشم

ةعباطلاةقطنمقباطتمدع،ةشوطرخلالادبتسا

.ةيملاعةشوطرخِرتشاوأةعباطلاةقطنممئالتيتلاةحيحصلاةقطنملانمةشوطرخءارشبلّضفت،ةلكشملاهذهحالصإل

.ةعباطلاةقطنمىلإ42يلييذلاةلاسرلايفلوألامقرلاريشي•

.ةشوطرخلاةقطنمىلإ42يلييذلاةلاسرلايفيناثلامقرلاريشي•

تاعباطلاوربحلاقوحسمشيطارخقطانم8.1لودج

يمقرلازمرلاةقطنملا

0ةددحمريغوأةيملاعةقطنم

1)ادنك،ةدحتملاتايالولا(ةيلامشلااكيرمأ

2ارسيوس،لامشلالود،ةيبرغلاابوروأ،ةيبوروألاةيداصتقالاةقطنملا

3ئداهلاطيحملاوايسآ

4ةينيتاللااكيرمأ

5ايقيرفأوطسوألاقرشلاوابوروأيقاب

6ادنليزوينوايلارتسأ

9ةحلاصريغةقطنم

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

XEROXجاتنإنمتسيليتلاءازجألاوتامزلتسملا

.ةعباطلايفةتبثمXeroxجاتنإنمتسيلءازجأوأةعابطتامزلتسمةعباطلاتفشتكا

يتلاءازجألاوأتامزلتسملامادختسارثؤينأنكمي.XeroxنمةيلصألاتامزلتسملاوءازجألاعملضفألكشبلمعتلXeroxةعباطميمصتمت
.اهرمعواهتيقوثوموأريوصتلابةصاخلااهتانوكموةعباطلاءادأىلعثلاثفرطاهرفوي

تامزلتسممادختسامتاذإةَعَّقوتمريغجئاتنلسرتنأنكميوXeroxنمةيلصألاءازجألاوتامزلتسملاعملمعتلرمعلاتارشؤملكميمصتمت
وأكبةصاخلاXeroxةعباطفالتإيفهلدعملايضارتفالارمعلادعبريوصتلارصنعمادختساببستيدق.ثلاثفرطاهرفويءازجأوأ
.اهبةطبترملاتانوكملا

نعجتانلافلتلانامضلايطغيال.نامضلاةيطغتىلعثلاثفرطاهرفوييتلاءازجألاوأتامزلتسملامادختسارثؤيدق:ريذحت
.ثلاثفرطاهرفوييتلاءازجألاوأتامزلتسملامادختسا

"قفاوم"وXىلعرارمتسابطغضا،كتعباطيفةيلصأريغتامزلتسممادختسابةعباتمللواهلكاهيلعةقفاومللوأرطاخملاهذهنميأىلعةقفاوملل
.ةيناث15يلاوحلهسفنتقولايف

نمةيلصأءازجأوأتامزلتسمبّكرو،كتعباطنمثلاثلافرطلااهرفوييتلاءازجألاوأتامزلتسملالزأف،رطاخملاهذهلوبقيفبغرتملاذإ
.Xeroxنمةيلصألاءازجألاوةعابطلاتامزلتسممادختساعجار،تامولعملانمديزمىلعلوصحلل.Xeroxجاتنإ

®Xeroxناولأةعباط209 C310مدختسملاليلد
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ةزهجألاتارايخيفلكاشم

ةيلخادلاةيرايتخالاةدحولانعفشكلاّرذعتي

المعنءارجإ

1ةوطخلا

10ةدملراظتنالاو،ةعباطلاليغشتفاقيإبمق
.ةعباطلاليغشتبمث،اًبيرقتٍناوث

لكشبةيلخادلاةيرايتخالاةدحولالمعتله
؟حيحص

.2ةوطخلاىلإلاقتنالابمق.ةلكشملالحمتي

2ةوطخلا

مثنمو،ةمئاقلاتادادعإةحفصةعابطبمق
ةيرايتخالاةدحولاتناكاذإاممققحتلاب
.ةبكرملاتازيملاةمئاقيفرهظتةيلخادلا

يفةيلخادلاةيرايتخالاةدحولاجاردإمتيله
؟مئاوقلاتادادعإةحفص

.3ةوطخلاىلإلاقتنالابمق.4ةوطخلاىلإلاقتنالابمق
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المعنءارجإ

3ةوطخلا

ةدحولابيكرتمتاذإاممققحتلابمق
ةحوليفحيحصلكشبةيلخادلاةيرايتخالا
.مكحتلاةدحو

لصفبمقمث،ةعباطلاليغشتفاقيإبمق1
.يئابرهكلارايتلاذخأمنعرايتلاكلس

ةيرايتخالاةدحولاليصوتنمدكأتلابمق2
ةحوليفبسانملالِّصوملابةيلخادلا
.مكحتلا
يئابرهكلارايتلاذخأمبةقاطلاكلسلصو3

.ةعباطلاليغشتبمقمث

ةمدصلضُّرعتلاوأقيرحلارطخبُّنجتل
ذخأمبرايتلاكلسليصوتبمق،ةيئابرهك
مئالملكشبفّنصميئابرهكلارايتلل
بيرقوةحيحصةقيرطباًيضرألَصومو
.هيلإلوصولالهسيوجتنملانم

لكشبةيلخادلاةيرايتخالاةدحولالمعتله
؟حيحص

.4ةوطخلاىلإلاقتنالابمق.ةلكشملالحمتي

4ةوطخلا
ةيرايتخالاةدحولاتناكاماذإدكأتلابمق1

ليغشتجمانربيفةرفوتمةيلخادلا
.ةعابطلا

ةدحولاةفاضإبمق،رمألامزلاذإ
جمانربيفاًيوديةيلخادلاةيرايتخالا
ماهملةحاتماهلعجلةعابطلاليغشت
نمديزمىلعلوصحلل.ةعابطلا
تارايخلاةفاضإعجار،تامولعملا
.ةعابطلاليغشتجمانربيفةرفوتملا

.ةعابطلاةمهملاسرإدعأ2

لكشبةيلخادلاةيرايتخالاةدحولالمعتله
؟حيحص

.ءالمعلامعدعملصاوت.ةلكشملالحمتي

ةبيعمةلومحمةركاذفاشتكامت

:ةيلاتلاتاءارجإلانمرثكأوأدحاوبمايقلالواح

.ةبيعملاةلومحملاةركاذلالدبتسا•

.ةعابطلاةعباتموةلاسرلالهاجتل)ةعباتم(Continueددح،ةعباطلامكحتةحولنم•

.ةيلاحلاةعابطلاةمهمءاغلإبمق•
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ةلومحملاةركاذلايفدراومللةيفاكريغةغرافةحاسم

:ةيلاتلاتاءارجإلانمرثكأوأدحاوبمايقلالواح

.ةعابطلاةعباتموةلاسرلاحسمل)ةعباتم(Continueددح،ةعباطلامكحتةحولنم•

.ةلومحمةركاذةقاطبيفاهنيزختمتيتلاىرخألاتانايبلاووركاملاتادحووطوطخلافذحا•

.ربكأةعسبةلومحمةركاذبيكرتبمق•

•

.ةلومحملاةركاذلاةقاطبيفاًقبسماهنيزختمتيمليتلاوركاملاتادحووطوطخلافذحمتي:ةظحالم

ةأيهمريغةلومحمةركاذفاشتكامت

:ةيلاتلاتاءارجإلانمرثكأوأدحاوبمايقلالواح

.ةعابطلاةعباتموةئزجتلاةيلمعفاقيإلةعباتمددح،ةعباطلامكحتةحولنم•

.ةلومحملاةركاذلاةقاطبةئيهتبمق•

.اهلادبتسامزليوةبيعمةلومحملاةركاذلاةقاطبنوكتدقف،روهظلابأطخلاةلاسرترمتسااذإ:ةظحالم
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قرولاراشحنانمصلختلا

قرولاراشحناتالاحُبّنجت

اًحيحصًاليمحتقرولالِّمح

.جردلايفحطسملكشبقرولاعضونمدكأت•

حيحصلاريغقرولاليمحتحيحصلاقرولاليمحت

.ةعابطللةعباطلاءارجإءانثأهتلازإوأجردلاليمحتبمقتال•

.قرولاةئبعتلىصقألادحلارشؤمَدعتيملقرولاةمزرعافترانأنمدكأتلابمق.مزاللانمرثكأقروةيمكلّمحتال•

.يحيضوتلامسرلايفنيبملاوحنلاىلعقرولالِّمح.جردلالخادىلإقرولاررمتال•

.تافلغملاوأقرولاىلعةوقبطغضتالاهنأنموةحيحصلاةقيرطلابقرولاتاهجومعضونمدكأت•

.قرولاليمحتدعبةعباطلالخادماكحإبجردلاعفدا•
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هبىصوُملاقرولامادختسا

.طقفاهبىصوملاةصاخلاطئاسولاوأقرولامدختسا•

.لوتفملاوأيوطملاوأللبملاوأينثملاقرولاليمحتبموقتال•

.ليمحتلالبقاهتيوستواهتيوهتوقرولافاوحينثبمق•

.ديلابهبذشوأهصقمتقرومدختستال•

.جردلاسفنيفةفلتخملاعاونألاوأنازوألاوأماجحألااذقرولاطلختال•

.ةعباطلابةصاخلامكحتلاةحولوأرتويبمكلاىلعحيحصلالكشلابهعونوقرولامجحنييعتنمدكأت•

زخ•
نصُملاةهجلاتايصوتلاًقفوقرولانِّ

ِ
.ةّع

قرولاراشحنانكامأديدحت

ةحفصلاةلازإدعباًيئزجةعوبطمتاحفصوأةغرافتاحفصةعباطلاجرُخت،ليغشتىلإراشحنالانمصلختلاىلعةدعاسملانييعتدنع•
.ةغرافلاتاحفصلابةصاخلاةعوبطملاتاجرخملانمققحت.ةرشحنملا

.ةرشحنملاتاحفصلاةعابطةعباطلاديعت،يئاقلتوأليغشتىلإقرولاراشحناحالصإنييعتدنع•

راشحنالاعقوممقرلا

ةيسايقةيواح1

رهصملالخاد2

رهصملالفسأ3

نيهجولاىلعةعابطةدحو4

جاردأ5
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راشحنالاعقوممقرلا

ةيوديلاةيذغتلاةدحو6

تامادختسالاةددعتمةيذغتلاةدحو7

.تاعباطلاتازارطضعبيفالإتامادختسالاةددعتمةيذغتلاةدحورفوتتال

جاردألايفقرولاراشحنا

.جردلاةلازإبمق.1

.روشحملاقرولاةلازإبمق.2

.ةروشحملاقرولاءازجأعيمجةلازإنمدكأت:ةظحالم

.جردلالاخدإبمق.3

®Xeroxناولأةعباط215 C310مدختسملاليلد
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Aبابلايفقرولاراشحناتالاح

رهصلاةدحويفقرولاراشحنا

.Aبابلاحتفا.1

،ةنخاسلاتانوكملادحأنمةباصإللضرعتلارطخنمدحلل.اًنخاسةعباطلانميلخادلاءزجلانوكيدق:نخاسحطس—هابتنا
.هتسمالملبقدربيلحطسلاكرتا

.روشحملاقرولاةلازإبمق.2

.ةروشحملاقرولاءازجأعيمجةلازإنمدكأت:ةظحالم
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.روشحملاقرولالِزأمث،رهصلاةدحوىلإلوصولابابحتفا.3

.ةروشحملاقرولاءازجأعيمجةلازإنمدكأت:ةظحالم

.Aبابلاقلغأ.4

نيهجولاىلعةعابطلاةدحوبقرولاراشحنا

.Aبابلاحتفا.1

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

.ةروشحملاقرولاءازجأعيمجةلازإنمدكأت:ةظحالم

.Aبابلاقلغأ.3

ةيسايقلاةيواحلايفقرولاراشحنا

.روشحملاقرولاةلازإبمق

.ةروشحملاقرولاءازجأعيمجةلازإنمدكأت:ةظحالم

ضارغألاةددعتمةيذغتلاةدحولخادقرولاراشحنا

.تاعباطلاتازارطضعبيفالإتامادختسالاةددعتمةيذغتلاةدحورفوتتال:ةظحالم
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.ضارغألاةددعتمةيذغتلاةدحونمقرولالزأ.1

.روشحملاقرولاةلازإبمق.2

.ةروشحملاقرولاءازجأعيمجةلازإنمدكأت:ةظحالم

.ليمحتلالبقاهتيوستواهتيوهتوقرولافاوحينثبمق.3

.قرولاليمحتدعأ.4
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ةيوديلاةيذغتلاةدحولخادقرولاراشحنا

.جردلاةلازإبمق.1

.روشحملاقرولاةلازإبمق.2

.ةروشحملاقرولاءازجأعيمجةلازإنمدكأت:ةظحالم

.جردلالاخدإبمق.3
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قرولاةيذغتلكاشم

ةعابطلاءانثأفرظألاقصل

المعنءارجإ

1ةوطخلا
.ةفاجةئيبيفهنيزختمتاًفرظمدختسا1

ىلعيوتحتيتلافرظألاىلعةعابطلاف
قصلىلإيدؤيدقةيلاعةبوطرةجرد
.فرظألاةنسلأ

.ةعابطلاةمهملسرأ2

؟ةعابطلادنعفرظلاقصلمتيله

.ةلكشملالحمتي.2ةوطخلاىلإلاقتنالابمق

2ةوطخلا
."فرظ"ىلإقرولاعوننييعتنمدكأت1

:ىلإلقتنا،مكحتلاةحولنم

>جردلانيوكت>قرولا>تادادعإلا
قرولاعون/مجح

التاشاشبةدّوزملاتاعباطلازرُطيف

لقنتللىلعطغضا،سمللابلمعت
.تادادعإلالالخ

.ةعابطلاةمهملسرأ2

؟ةعابطلادنعفرظلاقصلمتيله

.ةلكشملالحمتي.ءالمعلامعدعملصاوت
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لمعتالةبترملاةعابطلا

المعنءارجإ

1ةوطخلا
:ىلإلقتنا،ةعباطلامكحتةحولنم1

>طيطختلا>ةعابطلا>تادادعإلا
بيترت

التاشاشبةدّوزملاتاعباطلازرُطيف

لقنتللىلعطغضا،سمللابلمعت
.تادادعإلالالخ

.ليغشتلاعضوىلع"بيترت"نييعتبمق2
.دنتسملاةعابطبمق3

؟حيحصلكشبتاحفصلابيترتمتيله

.2ةوطخلاىلإلاقتنالابمق.ةلكشملالحمتي

2ةوطخلا
حتفبمق،هتعابطلواحتيذلادنتسملانم1

.بيترتديدحتبمث"ةعابط"راوحلاعبرم
.دنتسملاةعابطبمق2

؟حيحصلكشبتاحفصلابيترتمتيله

.3ةوطخلاىلإلاقتنالابمق.ةلكشملالحمتي

3ةوطخلا
.اهتعابطدارملاتاحفصلاددعليلقتبمق1
.دنتسملاةعابطبمق2

؟حيحصلكشبتاحفصلابيترتمتيله

.ءالمعلامعدعملصاوت.ةلكشملالحمتي
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قرولاجردطابترالمعرذعت

المعنءارجإ

1ةوطخلا
ىلعيوتحتجاردألاتناكاذإاممقّقحت1

.هعونوقرولامجحسفن
قرولاتاهّجومتناكاماذإققحت2

.حيحصلكشبةعوضوم
.دنتسملاةعابطبمق3

؟حيحصلكشبةطبترمجاردألاله

.2ةوطخلاىلإلاقتنالابمق.ةلكشملالحمتي

2ةوطخلا
:ىلإلقتنا،مكحتلاةحولنم1

>جردلانيوكت>قرولا>تادادعإلا
قرولاعون/مجح

التاشاشبةدّوزملاتاعباطلازرُطيف

لقنتللىلعطغضا،سمللابلمعت
.تادادعإلالالخ

قرولااقباطيلهعونوقرولامجحنِّيع2
متيتلاجاردألايفهليمحتمتيذلا
.اهطبر

.دنتسملاةعابطبمق3

؟حيحصلكشبةطبترمجاردألاله

.ءالمعلامعدعملصاوت.ةلكشملالحمتي
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رركتملكشبقرولاراشحنا

المعنءارجإ

1ةوطخلا
.جردلاةلازإبمق1
لكشبقرولاليمحتنمققحتلابمق2

.حيحص
قرولاتاهّجومعضونمدكأتلابمق•

.حيحصلالكشلاب
ةمزرعافترانأنمدكأتلابمق•

ىصقألادحلارشؤمَدعتيملقرولا
.قرولاةئبعتل

قرولامجحىلعةعابطلانمدكأت•
.امهبىصوملاهعونو

.جردلالاخدإبمق3
.دنتسملاةعابطبمق4

؟رركتملكشبقرولاتاراشحناثدحتله

.ةلكشملالحمتي.2ةوطخلاىلإلاقتنالابمق

2ةوطخلا
،مكحتلاةحوليف"قرولا"ةمئاقنم1

قرولامجحىلعةعباطلانييعتنمقّقحت
.حيحصلا
.دنتسملاةعابطبمق2

؟رركتملكشبقرولاتاراشحناثدحتله

.ةلكشملالحمتي.3ةوطخلاىلإلاقتنالابمق

3ةوطخلا
.ةثيدحةوبعنمقرولاليمحتبمق1

ةبوطرللاًرظنةبوطرلاقرولاصتمي
هفالغيفقرولانيزختبمق.ةيلاعلا
.همادختسالاًزهاجنوكتىتحيلصألا

.دنتسملاةعابطبمق2

؟رركتملكشبقرولاتاراشحناثدحتله

.ةلكشملالحمتي.ءالمعلامعدعملصاوت
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ةروشحملاتاحفصلاةعابطةداعإرذعت

المعنءارجإ

:ىلإلقتنا،مكحتلاةحولنم1

>تاراعشإلا>زاهجلا>تادادعإلا
قرولاراشحناىوتحمحالصإ

التاشاشبةدّوزملاتاعباطلازرُطيف

لقنتللىلعطغضا،سمللابلمعت
.تادادعإلالالخ

ّقبطمث،يئاقلتوأليغشتددح2
.تارييغتلا
.دنتسملاةعابطبمق3

؟ةروشحملاتاحفصلاةعابطةداعإتمتله

.ءالمعلامعدعملصاوت.ةلكشملالحمتي
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ناولألاةدوجلكاشم

ربحلاقوحسمةماتقطبض

:ىلإلقتنا،مكحتلاةحولنم.1

ةدوجلا>ةعابطلا>تدادعإلا

.تادادعإلالالخلقنتللىلعطغضا،سمللابلمعتالتاشاشبةدّوزملاتاعباطلازرُطيف

.دادعإلاطبضا،ةماتقلاةمئاقنم.2

.تارييغتلاقيبطتبمق.3

ةعوبطملاتاجرخملايفناولألاليدعت

.تادادعإلالالخلقنتللىلعطغضا،سمللابلمعتالتاشاشبةدّوزملاتاعباطلازرُطيف

:ىلإلقتنا،مكحتلاةحولنم.1

ناولألاحيحصت>مدقتملاريوصتلا>ةدوجلا>ةعابط>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•
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ناولألابةعابطلالوحةرركتملاةلئسألا

؟RGBنولوهام

نكمي.ددحمنولجاتنإلقرزألاوأرضخألاوأرمحألانوللانممدختسملارادقملاىلإةراشإلالالخنمناولألافصولةليسوRGBنولدُعي
رتويبمكلاتاشاشمدختست.ةعيبطلايفةدوجوملاناولألانمةريبكةعومجمجاتنإلةفلتخمتايمكبقرزألاورضخألاورمحألاناولأجمد
.ناولألاضرعلةليسولاهذهةيمقرلاتاريماكلاوةيئوضلاتاحساملاو

؟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
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Colorتاحفصلاًمامتاًقباطمعوبطملا Samples)ناولألاجذامن(.

نوللاةفيفخودبتةعابطلاتاجرخم

المعنءارجإ

1ةوطخلا

.ناولألاطبضةيلمعذّفن

:ىلإلقتنا،مكحتلاةحولنم1

>ةدوجلا>ةعابطلا>تادادعإلا
نوللاطبض>مدقتملاريوصتلا

التاشاشبةدّوزملاتاعباطلازرُطيف

لقنتللىلعطغضا،سمللابلمعت
.تادادعإلالالخ

.دنتسملاةعابطبمق2

؟نوللاةفيفخةعابطلارهظتله

.ةلكشملالحمتي.2ةوطخلاىلإلاقتنالابمق

2ةوطخلا
:ىلإلقتنا،مكحتلاةحولنم1

>ةدوجلا>ةعابطلا>تادادعإلا
ناولألانزاوت>مدقتملاريوصتلا

التاشاشبةدّوزملاتاعباطلازرُطيف

لقنتللىلعطغضا،سمللابلمعت
.تادادعإلالالخ

.تادادعإلاطبضا2
.دنتسملاةعابطبمق3

؟نوللاةفيفخةعابطلارهظتله

.ةلكشملالحمتي.ءالمعلامعدعملصاوت
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ءالمعلامعدةمدخبلاصتالا
:كيدلةرفوتمةيلاتلاتامولعملانوكتنأىلعصرحا،ءالمعلامعدبلاصتالالبق

ةعباطلاةلكشم•

أطخلاةلاسر•

يلسلستلااهمقروةعباطلازارطعون•

.www.xeroxىلإلقتنا،ىرخألاتاليزنتلاوليغشتلاجماربوةموعدملاقئاثولاضارعتسالوأ،ةشدردلامعدوأ،ينورتكلإلاديربلامالتسال
com،كجتنمنعثحباو،ءالمعلامعدطبارقوفرقنا.

،ىرخألاقطانملاوأنادلبلل.www.xerox.com/suppliesىلإلقتنا،ادنكوأةدحتملاتايالولايف.اًضيأرفوتمفتاهلاربعينفلامعدلا
.ةعباطلاهنمتيرتشايذلاناكملابلصتاوأىلإبهذا
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ةيميظنتلاتامولعملا
:ىلعقحلملااذهيوتحي

232................................................................................................................................ةيساسألاحئاوللا

239.....................................................................................................................داوملاةمالستانايبقاروأ
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ةيساسألاحئاوللا

شيوشتلاثاعبناتايوتسم

ISOرايعمللاًقفوةيلاتلاسايقلاتادحوعنصمت ISOرايعمللاًقبطاهنعغالبإلاو7779 9296.

.عاضوألاضعبكجتنمنمضتيالدق:ةظحالم

يتوصلبيسيد،رتم1طسوتمبتوصطغض

50ةعابطلا

16زهاج

ةيكيتاتسالاءابرهكللةيساسحلاراعشإ

حطسسملنودزومرلاهذهنمةبيرقلاقطانملاسملتال.ةيكيتاتسالاءابرهكللةساسحلاءازجألاددحيزمرلااذه
.زمرلانمةديعبةقطنميفًالوأيندعم

لادبتساوأقرولاراشحناةلازإلثم،ةنايصلاماهمذيفنتدنعيئابرهكلاغيرفتلانعمجانفلتثودحبُّنجتل
اذإىتحاهسملوأةعباطلايفةيلخادلاقطانملاىلإلوصولالبق،ةعباطللفوشكميندعمراطإيأسملا،تامزلتسملا
.اًدوجومزمرلانكيمل

ENERGYجمانرب STAR

ENERGYراعشلمحيXeroxنمجتنميأ STARهدامتعامتجتنموهليغشتلاءدبةشاشىلعوأهيلع
ENERGYجمانربتابلطتمعمقفاوتمجتنمك STARعينصتلاخيراتذنمةئيبلاةيامحةلاكولعباتلا.
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ةرارحلاةجردتامولعم

%80ىلإ15،)تياهنرهفةجرد90ىلإ50(ةيوئمةجرد32.2ىلإ10ةيبسنلاةبوطرلاوليغشتلاةرارحةجرد
ةيبسنةبوطر

ةبوطر%80ىلإ8،)تياهنرهفةجرد90ىلإ60(ةيوئمةجرد40ىلإ40-
ةيبسن

)تياهنرهف73(ةيوئمةجرد2:22.8بطرلاءاوهللىوصقلاةرارحلاةجرد

ةفثكمريغةئيب

ةدملريوصتلاةدحووأةشوطرخلاوأةعباطلانيزخت
1ةليوط

)تياهنرهفةجرد110ىلإ40-(ةيوئمةجرد43.3ىلإ40-ةريصقةدملريوصتلاةدحووأةشوطرخلاوأةعباطلانحش

)تياهنرهفةجرد72(ةيوئمةجرد22دنعةيسايقةيبتكمةئيبيفنيزختلاىلعاذهدمتعي.اًبيرقتنيتنستامزلتسمللنيزختلاةرتفغلبت1
.ةبوطر%45و

.ةيبسنلاةبوطرلاوءاوهلاةرارحةجردةطساوبةبطرلاةرارحلاةجردديدحتمتي2

INFORMACIÓN DE LA ENERGÍA DE MÉXICO

•Consumo de energía en operación: طاو510

•Consumo de energía en modo de espera: طاو0.2

•Cantidad de producto por unidad de energía consumida: 4.12 páginas/Wh

رزيللاراعشإ

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

ءانثأناسنإلاىلإIةئفلاىوتسمقوفرزيللاعاعشلصيالثيحبةعباطلاورزيللاماظنميمصتمتيدقو.ةريطخIةئفلانمرزيللاتاجتنمربتعتال
رزيلىلعيوتحتةنايصللةلباقريغةعابطسأرةعومجمةعباطلامضت.ةررقملاةمدخلافورظوأمدختسملاةنايصوأيداعلاليغشتلا
:ةيلاتلاتافصاوملاب

)بIIIb)3ةئفلانمAlGaInP:ةئفلا•

15:)طاويلليم(جارخإللةيمسالاةقاطلا•

670–650:)رتمونان(يجوملالوطلا•

ةقاطلا

ةقاطللجتنملاكالهتسا

.جتنمللةقاطلاكالهتساتامسيلاتلالودجلاقثوي

.عاضوألاضعبكجتنمنمضتيالدق:ةظحالم
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)طاولاب(ةقاطلاكالهتسافصولاعضولا

طاو510.ةينورتكلإتاراشإلالخنمةعوبطماًخسنجتنملاجرُخيةعابطلا

23.5.ةعابطةمهمبمايقللراظتناةلاحيفجتنملازهاج

1.4.ىوتسملايلاعةقاطريفوتعضويفجتنملانوكسلاعضو

0.1.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
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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

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

Deutschland

ايكرتيفةرطخلاداوملانمدحلادعاوقةحئال

".ةينورتكلإلاوةيئابرهكلاتادعملاةحئالعمقفاوتمجتنملانأ"اذهبجومبدهشن،)د(7ةدامللًالاثتما

“EEE yönetmeliğine uygundur.”

ايناركوأيفةرطخلاداوملانمدحلادعاوقللاثتمالا

Обладнання відповідаєвимогам Технічного регламенту щодо обмеження
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використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному

обладнані, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 грудня

2008№1057.

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

®Xeroxناولأةعباط239 C310مدختسملاليلد

ةيميظنتلاتامولعملا

https://safetysheets.business.xerox.com/en-us/
mailto:EHS-Europe@xerox.com


®Xeroxناولأةعباط240 C310مدختسملاليلد

ةيميظنتلاتامولعملا



صلختلاوريودتلاةداعإ
:ىلعقحلملااذهيوتحي

242..............................................................................................................هريودتةداعإوجتنملانمصلختلا

243.................................................................................................................................ةيلامشلااكيرمأ

Xerox Green World Alliance........................................................................................................244

WEEE(...................................................................................245(ةينورتكلإلاةزهجألاوةيئابرهكلاتايافنلاهيجوت
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هريودتةداعإوجتنملانمصلختلا
ىلعفُّرعتللكيدلةيلحملاتاطلسلارشتسا.ةيداعلاةيلزنملاتايافنلانمصلختللةعبتملاةقيرطلاسفنباهتامزلتسموأةعباطلانمصلختتال
.هريودتةداعإوجتنملانمصلختلاتارايخ

®Xeroxناولأةعباط C310242مدختسملاليلد
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ةيلامشلااكيرمأ
-ASK–800–1(هعملماعتتيذلاXeroxلثممبلصتا.اهريودتةداعإواهمادختساةداعإوتادعملاةداعتسالاًجمانربXeroxريدت

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

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

:يليامبمق،اهريودتةداعإوأاهمادختساةداعإفدهبXeroxشيطارخعاجرإل

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

.)ريودتةداعإ(Recyclingقوفرقنا.2

.ةدوعللاًرايخددح.3
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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
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	ﺩﻋﺎﻣﺔ ﺍﻟﻮﺭﻕ 
	ﺃﺣﺠﺎﻡ ﺍﻟﻮﺭﻕ ﺍﻟﻤﺪﻋﻮﻣﺔ 
	ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﻮﺭﻕ ﺍﻟﻤﺪﻋﻮﻣﺔ 
	ﺃﻭﺯﺍﻥ ﺍﻟﻮﺭﻕ ﺍﻟﻤﺪﻋﻮﻣﺔ 


	3 ﺍﻹﻋﺪﺍﺩ ﻭﺍﻟﺘﺜﺒﻴﺖ ﻭﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ 
	ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﻮﻗﻊ ﻟﻠﻄﺎﺑﻌﺔ 
	ﺗﻮﺻﻴﻞ ﺍﻟﻜﺎﺑﻼﺕ 
	ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﺸﺎﺷﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻭﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ 
	ﺍﻟﻌﺜﻮﺭ ﻋﻠﻰ ﻋﻨﻮﺍﻥ IP ﻟﻠﻄﺎﺑﻌﺔ 
	ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺸﺎﺷﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ 
	ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺍﻟﺸﺎﺷﺔ 
	ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺻﻮﺭﺓ ﻭﺭﻕ ﺍﻟﺤﺎﺋﻂ 
	ﺗﺸﻐﻴﻞ ﻋﺮﺽ ﺷﺮﺍﺋﺢ ﻣﻦ ﻣﺤﺮﻙ ﺃﻗﺮﺍﺹ ﻣﺤﻤﻮﻝ 

	ﺗﻬﻴﺌﺔ ﺇﻋﺪﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻮﻓﻴﺮ 
	ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻹﺷﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺮﺟﻌﻴﺔ 
	ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺇﺷﺎﺭﺍﺕ ﻣﺮﺟﻌﻴﺔ 
	ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻣﺠﻠﺪﺍﺕ 

	ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺟﻬﺎﺕ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ 
	ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺟﻬﺎﺕ ﺍﺗﺼﺎﻝ 
	ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎﺕ 
	ﺗﺤﺮﻳﺮ ﺟﻬﺎﺕ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎﺕ 
	ﺣﺬﻑ ﺟﻬﺎﺕ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎﺕ 


	ﺇﻋﺪﺍﺩ ﻣﻴﺰﺍﺕ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﻭﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ 
	ﺗﻨﺸﻴﻂ ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﺍﻟﺼﻮﺗﻲ 
	ﺍﻟﺘﻨﻘﻞ ﺿﻤﻦ ﺍﻟﺸﺎﺷﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻹﻳﻤﺎﺀﺍﺕ 
	ﺗﻤﻜﻴﻦ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﺘﻜﺒﻴﺮ 
	ﺿﺒﻂ ﺳﺮﻋﺔ ﻛﻼﻡ ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﺍﻟﺼﻮﺗﻲ 
	ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻟﻮﺣﺔ ﺍﻟﻤﻔﺎﺗﻴﺢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺎﺷﺔ 
	ﺗﻤﻜﻴﻦ ﻛﻠﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﻭﺭ ﺃﻭ ﺃﺭﻗﺎﻡ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻤﻠﻔﻮﻇﺔ 

	ﺗﺤﻤﻴﻞ ﺍﻟﻮﺭﻕ ﻭﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻂ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ 
	ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﻮﺭﻕ ﻭﻧﻮﻋﻪ 
	ﺗﻬﻴﺌﺔ ﺇﻋﺪﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻮﺭﻕ ﺍﻟﻌﺎﻡ 
	ﺗﺤﻤﻴﻞ ﺍﻷﺩﺭﺍﺝ 
	ﺗﺤﻤﻴﻞ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﺘﻐﺬﻳﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﺪﺩﺓ ﺍﻷﻏﺮﺍﺽ 
	ﺗﺤﻤﻴﻞ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﺘﻐﺬﻳﺔ ﺍﻟﻴﺪﻭﻳﺔ 
	ﺭﺑﻂ ﺍﻷﺩﺭﺍﺝ 

	ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺮﺣﻴﻞ 
	ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ 
	ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﻟﻮﺣﺔ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﺘﺤﻜﻢ 
	ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺃﺩﺭﺍﺝ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﻳﺔ 

	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 ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻭﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ MacOS 
	ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﺍﻟﻄﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﻟﻨﻈﺎﻣﻲ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ UNIX ﻭLinux 

	ﺗﺤﺪﻳﺚ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ 
	ﺗﺼﺪﻳﺮ ﻣﻠﻒ ﺗﻬﻴﺌﺔ ﺃﻭ ﺍﺳﺘﻴﺮﺍﺩﻩ 
	ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻮﻓﺮﺓ ﻓﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﺍﻟﻄﺒﺎﻋﺔ 



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

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


	ﻃﺒﺎﻋﺔ ﺻﻔﺤﺔ ﺇﻋﺪﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻘﻮﺍﺋﻢ 

	4 ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﻄﺎﺑﻌﺔ 
	ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﻮﻗﻊ ﻓﺘﺤﺔ ﺍﻷﻣﺎﻥ 
	ﻣﺴﺢ ﺫﺍﻛﺮﺓ ﺍﻟﻄﺎﺑﻌﺔ 
	ﻣﺴﺢ ﺫﺍﻛﺮﺓ ﻗﺮﺹ ﻃﺎﺑﻌﺔ ﺻﻠﺐ 
	ﺗﺸﻔﻴﺮ ﻗﺮﺹ ﺍﻟﻄﺎﺑﻌﺔ ﺍﻟﺼﻠﺐ 
	ﺍﺳﺘﻌﺎﺩﺓ ﺇﻋﺪﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺼﻨﻊ ﺍﻻﻓﺘﺮﺍﺿﻴﺔ 
	ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻟﺬﺍﻛﺮﺓ 
	ﺍﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﻗﺮﺹ ﺍﻟﻄﺎﺑﻌﺔ ﺍﻟﺼﻠﺐ 


	5 ﻃﺒﺎﻋﺔ 
	ﺍﻟﻄﺒﺎﻋﺔ ﻣﻦ ﻛﻤﺒﻴﻮﺗﺮ 
	ﺍﻟﻄﺒﺎﻋﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺎﺯ ﻣﺤﻤﻮﻝ 
	ﺍﻟﻄﺒﺎﻋﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺎﺯ ﻣﺤﻤﻮﻝ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻟﻄﺒﺎﻋﺔ Mopria 
	ﺍﻟﻄﺒﺎﻋﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺎﺯ ﻣﺤﻤﻮﻝ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ AirPrint 

	ﺍﻟﻄﺒﺎﻋﺔ ﻣﻦ ﻣﺤﺮﻙ ﺍﻷﻗﺮﺍﺹ ﺍﻟﻤﺤﻤﻮﻝ 
	ﺃﻧﻮﺍﻉ ﻣﺤﺮﻛﺎﺕ ﺍﻷﻗﺮﺍﺹ ﺍﻟﻤﺤﻤﻮﻟﺔ ﻭﺍﻟﻤﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﺪﻋﻮﻣﺔ 
	ﻣﺤﺮﻛﺎﺕ ﺍﻷﻗﺮﺍﺹ ﺍﻟﻤﺤﻤﻮﻟﺔ 
	ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﻤﻠﻔﺎﺕ 

	ﺗﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﺍﻟﺴﺮﻳﺔ 
	ﻃﺒﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﺍﻟﺴﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﺠﻮﺯﺓ ﺍﻷﺧﺮﻯ 
	ﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﻲ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ Windows 
	ﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﻲ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ Macintosh 

	ﻃﺒﺎﻋﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻋﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﺨﻄﻮﻁ 

	6 ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻗﻮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻄﺎﺑﻌﺔ 
	ﺧﺮﻳﻄﺔ ﺍﻟﻘﻮﺍﺋﻢ 
	ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ 
	ﺍﻟﺘﻔﻀﻴﻼﺕ 
	ﻭﺿﻊ Eco 
	ﻟﻮﺣﺔ ﺍﻟﻤﺸﻐﻞ ﺍﻟﺒﻌﻴﺪ 
	ﺍﻹﺷﻌﺎﺭﺍﺕ — ﻋﺪﻡ ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ 
	ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ 
	ﺍﺳﺘﻌﺎﺩﺓ ﺍﻹﻋﺪﺍﺩﺍﺕ ﺍﻻﻓﺘﺮﺍﺿﻴﺔ ﻟﻠﻤﺼﻨﻊ 
	ﺍﻟﺼﻴﺎﻧﺔ 
	ﻗﺎﺋﻤﺔ Configuration (ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ) 
	ﺍﻟﻤﺴﺢ ﺧﺎﺭﺝ ﻧﻄﺎﻕ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ 

	ﺍﻟﺮﻣﻮﺯ ﺍﻟﻤﺮﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺎﺷﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ 
	ﺧﺮﻳﻄﺔ ﺍﻟﻤﻮﻗﻊ 
	ﺗﺤﺪﻳﺚ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ 
	ﺗﺤﻤﻴﻞ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﻋﻦ ﺑﻌﺪ 
	ﻧﺒﺬﺓ ﻋﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻄﺎﺑﻌﺔ 

	ﻃﺒﺎﻋﺔ 
	ﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ 
	ﺍﻹﻋﺪﺍﺩ 
	ﺍﻟﺠﻮﺩﺓ 
	ﺣﺴﺎﺏ ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ 
	XPS 
	PDF 
	PostScript 
	PCL 
	HTML 
	ﺻﻮﺭﺓ 

	ﻭﺭﻕ 
	ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﺪﺭﺝ 
	ﺗﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻂ 
	ﺍﻹﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ 
	ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻂ 


	ﻣﺤﺮﻙ ﺃﻗﺮﺍﺹ USB 
	ﻃﺒﺎﻋﺔ ﻣﻦ ﻣﺤﺮﻙ ﺃﻗﺮﺍﺹ ﻓﻼﺵ 

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



	ﺍﻷﻣﺎﻥ 
	ﻃﺮﻕ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ 
	ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﺫﻭﻧﺎﺕ 
	ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ 
	ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ 

	ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺍﺕ 
	ﺟﺪﻭﻟﺔ ﺃﺟﻬﺰﺓ USB 
	Security Audit Log (ﺳﺠﻞ ﺗﺪﻗﻴﻖ ﺍﻷﻣﺎﻥ) 
	ﻗﻴﻮﺩ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ 
	ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﻄﺒﺎﻋﺔ ﺍﻟﺴﺮﻱ 
	Disk Encryption (ﺗﺸﻔﻴﺮ ﺍﻟﻘﺮﺹ) 
	ﻣﺴﺢ ﻣﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﺆﻗﺘﺔ 
	ﺇﻋﺪﺍﺩﺍﺕ ﺣﻠﻮﻝ LDAP 
	ﻣﺘﻨﻮﻉ 

	ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ 
	ﺻﻔﺤﺔ ﺇﻋﺪﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ 
	ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ 
	ﻃﺒﺎﻋﺔ 
	ﺷﺒﻜﺔ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ 
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	ﺃﻭﺭﺍﻕ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺳﻼﻣﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ 
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