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  دليل المستخدم

  وحدة التخزين السحابي الشخصي



  WD®دعم وخدمة 
من الممكن اإلجابة عن أغلب أسئلة الدعم الفني من خالل قاعدة . إذا صادفت أي مشكلة، فالرجاء منحنا الفرصة لحلها قبل إعادة هذا المنتج

 إذا لم تتوفر اإلجابة أو، إذا آنت تفضل، .http://support.wdc.comتروني على المعلومات الخاصة بنا أو عبر خدمة الدعم بالبريد اإللك
  . على رقم الهاتف المناسب لك والمبين أدناهWDفالرجاء االتصال بشرآة 

تاريخ  يوًما من 30تبدأ الفترة التي تستمر .  يوًما من الدعم المجاني عبر الهاتف خالل فترة الضمان30يتضمن المنتج الخاص بك فترة 
خدمة الدعم بالبريد اإللكتروني مجانية طوال فترة الضمان وقاعدة المعلومات الكبيرة الخاصة . WDأول اتصال هاتفي لك بالدعم الفني لـ 

لمساعدتنا في أن نبقيك على إطالع بالميزات والخدمات الجديدة، تذآر أن تسجل .  ساعة في اليوم على مدار األسبوع24بنا متاحة 
  .http://register.wdc.comر اإلنترنت على منتجك عب

  الوصول إلى الدعم عبر اإلنترنت
  : واختر من بين هذه الموضوعاتsupport.wdc.comقم بزيارة موقعنا على اإلنترنت لدعم المنتج على 

• Downloads )تنزيل برامج التشغيل والبرامج والتحديثات لمنتج –) التنزيالت WDلديك .  
•  Registration )تسجيل منتج –) التسجيل WDالخاص بك للحصول على آخر التحديثات والعروض الخاصة .  
•  Warranty & RMA Services )الحصول على معلومات عن الضمان واستبدال –) خدمات الضمان وإقرار إعادة المواد 

  . واسترداد البياناتRMAوحالة إقرار إعادة المواد ) إقرار إعادة المواد(المنتج 
•  Knowledge Base )البحث باستخدام آلمة دليلية أو عبارة أو معرف إجابة –) قاعدة المعلومات answer ID.  
•  Installation )الحصول على تعليمات التثبيت لمنتج أو برنامج –) التثبيت WDعبر اإلنترنت . 
•  WD Community)  مجتمعWD( – مشارآة أفكارك واالتصال بالمستخدمين اآلخرين. 
 ابدأ هنا لتحقيق أقصى استفادة من جهاز التخزين السحابي الشخصي الخاص بك – مرآز التعلم عبر اإلنترنت  •

)(http://www.wd.com/setup. 

  WDاالتصال بالدعم الفني لـ 
  . بحوزتك للحصول على الدعم، البد من توفر الرقم التسلسلي للمنتج وإصدارات جهاز النظام وبرنامج النظامWDعند االتصال بـ 

   
 دول آسيا والمحيط الهادئ  أمريكا الشمالية

 9861 42 800 1 أستراليا ASK.4WDC.800 اإلنجليزية
 62430496 65+/6682 820 800 الصين (800.275.4932) 

 6008 6008 800+ هونغ آونغ 800.832.4778 األسبانية
1 800 200 5789 (Reliance)/(MNTL) 9393 11 800 1 الهند  

011 26384700 (Pilot Line) 
00800 ASK4 WDEU9439 852 803+ إندونيسيا  
 0442-65-120/00531-994-0120 اليابان(27549338 00800)

 )*الرقم المجاني(أوروبا 

 6550 703 02 آوريا 
  62430496 65+/1908 88 800 6008/1 6008 800+ ماليزيا 880062100 31+ أوروبا

 0159 1441 800 1 الفلبين 880062100 31+ الشرق األوسط

  62430496 65+/6008 608 800+/6008 6008 800+ سنغافورة 880062100 31+ أفريقيا
  62430496 65+/6008 6008 800+ تايوان  
    

اليا، هولندا، النرويج، أسبانيا، السويد، سويسرا،  النمسا، بلجيكا، الدنمارك، فرنسا، ألمانيا، أيرلندا، إيط:تتوفر خدمة الرقم المجاني في البلدان التالية* 
  .المملكة المتحدة

   الخاص بكWDتسجيل منتج 
يمكنك تسجيل محرك األقراص الخاص بك بسهولة .  الخاص بك للحصول على آخر التحديثات والعروض الخاصةWDقم بتسجيل منتج 

إعدادات "انظر  (My Book Live Duo أو باستخدام برنامج com.wdc.register://httpعن طريق اإلنترنت على موقع الويب 
  .56في الصفحة " النظام
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  للمستخدم هامة معلومات1
  للسالمة هامة إرشادات
  بك الخاص WD منتج معلومات تسجيل

  للسالمة هامة إرشادات
 أو آهربائية صعقة حدوث خطر إلى السليم غير االستخدام يؤدي وقد. الشخصية السالمة لضمان وتصنيعه الجهاز هذا تصميم تم

 بالترآيب الخاصة التالية اإلجراءات اتبعت إذا حمايتك على الوحدة في المدمجة الوقائية اإلجراءات هذه ستعمل. حريق نشوب
  .والصيانة واالستخدام

  .المنتج بهذا الموضحة واإلرشادات التحذيرات آافة يلي فيما 
 قماش قطعة استخدم. اإليرسول منظفات أو السائلة المنظفات تستخدم ال. تنظيفه قبل الحائط منفذ عن المنتج هذا افصل 

  .للتنظيف مبللة
 ال   .سوائل أي من بالقرب المنتج هذا تستخدم

  .بالمنتج الشديد التلف إلحاق عنه ينجم مما المنتج، يسقط قد. ثابت غير سطح على المنتج هذا تضع ال 
 تعريض تجنب   .للسقوط المنتج

 الفّعال والتشغيل الجيدة يةالتهو لضمان المعدني الهيكل من السفلي أو العلوي بالجانب والمنافذ الفتحات انسداد تجنب 
 محرك بقاء من التأآد أن آما. تغطيتها أو الفتحات هذه سد يجب فال الزائدة، السخونة من لحمايته وأيًضا للمنتج

  .الزائدة السخونة تجنب على يساعد عمودي وضع في األقراص
 نوع من متأآًدا تكن لم إذا. فقط مميزال الملصق على إليه المشار الطاقة مصدر نوع باستخدام المنتج هذا بتشغيل قم 

  .المحلية الطاقة شرآة أو الموزِّع فاستشر المتاح، الطاقة
  .فوقه للمشي السلك فيه يتعرض مكان في المنتج هذا تضع ال. الكهربائي التيار سلك فوق شيء أي تضع ال 
 باألمبير الكهربائي التيار قدرة معدل اليإجم تجاوز عدم من فتأآد المنتج، هذا مع فرعي توصيل سلك باستخدام قمت إذا 

 إجمالي تجاوز عدم من تأآد آذلك،. الفرعي التوصيل بسلك الخاص ذلك عن الفرعي التوصيل بسلك الموصلة لألجهزة
  .المقدر المنصهر معدل عن بالحائط التيار بمنفذ الموصلة المنتجات لجميع باألمبير الكهربائي التيار قدرة معدل

 جهد نقاط مع تتالمس قد ألنها المعدني الهيكل فتحات خالل من المنتج هذا داخل إلى نوع أي من أشياء دفع تجنب 
  .آهربائية لصدمة التعرض أو حريق نشوب إلى يؤدي قد مما قصر، دائرة تسبب قد أو خطرة آهربائي

  :التالية الحاالت في المختصين الصيانة لمسئولي الصيانة عملية واترك بالحائط التيار مصدر عن المنتج هذا افصل 

  .اهترائه أو الكهربائي التيار سلك تلف حالة في  -

  .المنتج داخل سائل انسكاب حالة في  -

  .المياه أو للمطر المنتج تعُرض حالة في  -

 لهاتشم التي التحكم أدوات فقط اضبط. التشغيل إرشادات اتباع بعد حتى طبيعي بشكل المنتج يعمل لم إذا حالة في  -
 قبل من آبير مجهود بذل سيتطلب الذي األمر المنتج، تلف إلى السليم غير الضبط يؤدي قد حيث التشغيل، إرشادات

  .الطبيعي التشغيل وضع إلى المنتج إلعادة متخصص صيانة فني
  .المعدني الهيكل على للتلف آثار ظهور أو للسقوط المنتج تعُرض حالة في  -

  .http://support.wdc.com الويب موقع على WD عمالء بدعم اتصل األداء، في ملحوظًا تغيرًا المنتج أظهر إذا  -
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 تسجيل  بك الخاص WD منتج معلومات
 الملصق على المعلومات هذه تجد أن يمكنك. الفني والدعم لإلعداد استخدامها يتم التي التالية، WD منتج معلومات آتابة تذآر

  .ازالجه من السفلي الجزء على الموجود

  التسلسلي الرقم  -

  الموديل رقم  -

  الشراء تاريخ  -

   والبرنامج النظام عن مالحظات  -

2 – معلومات هامة للمستخدم
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3 – نظرة عامة على المنتج

  
  المنتج على عامة نظرة
  النظام حول

  الميزات
  اإلنترنت عبر التعلم مرآز حول

  الحزمة محتويات
  النظام متطلبات
  التثبيت قبل إرشادات
  المنتج مع للتعامل احتياطية إجراءات

  المواصفات
  المنتج صورة

  النظام حول
 يوفر األداء عالي مزدوج أقراص حركم نظام هو My Book Live Duo جهاز في الشخصي السحابي التخزين وحدة نظام

 ال توجيه بجهاز توصيله عند ذآي هاتف أو لوحي، آمبيوتر أو آمبيوتر، أي من والملفات للوسائط اآلمن الالسلكي الوصول
 لديك، الترفيه مرآز على الوسائط ودفق الشخصية، الكمبيوتر وأجهزة Mac® الكمبيوتر أجهزة مع الملفات مشارآة. سلكي

  .المحمولة الهواتف أجهزة بتطبيقات أو اإلنترنت عبر بعد عن الملفات إلى والوصول

 الملفات إلى والوصول لديك المنزلية الشبكة على التخزين مشارآة أجل من لديك الالسلكي بالموّجه القوي النظام هذا بتوصيل قم
 جهاز على الوسائط ودفق الشخصية، بيوترالكم وأجهزة Mac® الكمبيوتر أجهزة مع الملفات مشارآة. وخارجه المنزل داخل

  . وموقعه WD 2go تطبيقات عبر بعد عن الملفات إلى والوصول ،DLNA مع تتوافق التي األجهزة بواسطة لديك التلفزيون

 اإلصدارات تنزيل يمكن. WD منتج حول هامة أخرى ومعلومات بخطوة خطوة التثبيت تعليمات هذا المستخدم دليل يوفر
 من المزيد على للحصول. http://products.wdc.com/updates من هذا المستخدم بدليل الخاصة التحديثاتو المترجمة
  .http://www.wdc.com/ على بنا الخاص الويب موقع زيارة يمكنك المنتج، هذا حول واألخبار المعلومات

   الميزات
 آال األقراص محرك ثنائي النظام هذا يجمع حيث ،المربع خارج – األقراص محرك تمديد مع التخزين لسعة األقصى الحد

  .للسعة األقصى الحد على للحصول عمالق أقراص آمحرك تعمل بحيث آبيرة واحدة تخزين وحدة في األقراص محرآي

 أيًضا ُيعرف (البيانات حماية وضع إلى النظام هذا بتعيين قم – RAID 1 تقنية خالل من واآلمن المزدوج االحتياطي النسخ
 استخدام ويتم بياناتك، لتخزين السعة نصف استخدام يتم. النصف إلى السعة تقسيم وسيتم ،)RAID 1 أو المتطابق النسخ عبوض

  .اآلخر األقراص محرك على مكررة ألنها بياناتك حماية تتم األقراص، محرآي أحد فشل وإذا. ثانية نسخة لوضع اآلخر النصف

 التي الكبيرة السعة ذات WD الصلبة األقراص محرآات مع آامًال يأتي  My Book Live Duo– المربع خارج حل إتمام
 للتحقق الخارجي الغالف ضمن المصنع في األاقراص محرآات اختبار يتم. هادئ وتشغيل أقل، طاقة واستهالك عالية، سعة تقدم
  . عليها االعتماد يمكنك التي WD وجودة المحسن األداء من

 الشبكة على ومشارآتها البيانات لتوسيط الثنائي األاقراص لمحرك المثالي الحل – الكمبيوتر أجهزة لجميع مشترك تخزين
 إليها والوصول الملفات لمشارآة الالسلكي التوجيه جهاز إلى My Book Live Duo جهاز بتوصيل قم. الالسلكية أو السلكية
  . بك الخاصة اشلبكة في Mac®آمبيوتر جهاز أو شخصي آمبيوتر جهاز على

2
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 من تطبيقاتك آافة لتشغيل أداء أقصى على الحصول يتم ميجاهرتز 800 بسرعة RISC معالج بفضل  – تنازل أي دون سرعة
 My Book Live Duo، يوفر جهاز Ethernetبعد إدخال معظم التحسينات الحديثة تقريًبا في تقنية . دفق حتى الوصول عن بعدال

  *.التقليدية USB صأقرا محرآات سرعة من أآبر قراءة سرعات

 الشهرية، الرسوم تكبد بدون بك، الخاصة الشخصية السحابة بإنشاء قم  – بك الخاصة الشخصية السحابة على وملفاتك وسائطك
 اإلنترنت عبر بأمان إليها بالوصول وقم األقراص محرك على وملفاتك وسائطك بتخزين قم. لبياناتك الغامض الموقع وبدون

 باستخدام الوصول لسهولة WD لـ المحمولة الهواتف تطبيقات استخدم أو،. ®Mac آمبيوتر أو مبيوترآ جهاز أي باستخدام
  . الذآي الهاتف أو اللوحي الكمبيوتر

 جهاز على إجازتك شرائح بعرض تباهي أو ابنتك ميالد عيد احتفال فيديو شاهد  – الدقة عالى التلفزيون جهاز على اآلن الدفق
 تقنية يعتمد متعددة وسائط جهاز أي على واألفالم والصور، الموسيقى، بدفق المضّمن الوسائط خادم يقوم.. بك الخاص التلفزيون
DLNA الشبكة وسائط مشّغل مثل Mac® أقراص ومشّغل Blu-ray Disc® player ، Xbox 360™، 

PlayStation® 3 إنه. المتصل التلفزيون وجهاز DLNA 1.5 وUPnP المعتمد.  

 أو الشخصية الكمبيوتر أجهزة آل وانسخ القيمة ذآرياتك بحماية قم  – الكمبيوتر أجهزة لجميع السلكي تلقائي احتياطي نسخ
 تشغيل بنظام تعمل التي الكمبيوتر أجهزة على موثوق مكان إلى بك الخاصة الشبكة على الموجودة®Mac آمبيوتر أجهزة

Windows، برنامج استخدام يمكنك WD SmartWare نسخة عمل يتم شيء، أي بحفظ فيها تقوم مرة آل وفي المضّمن 
  االحتياطي النسخ برنامج ميزات آافة استخدام يمكنك ،Mac آمبيوتر ألجهزة وبالنسبة. الفور على منه احتياطية

Apple Time Machine بياناتك لحماية .  

 الموسيقية مجموعتك مرآزة يمكنك لذا iTunes خادم دعم األقراص محرك يتضمن – ®iTunes باستخدام موسيقى يوفر
  .iTunes باستخدام ®Mac آمبيوتر أو آمبيوتر أي على ودفقها

 ستعثر. قليلة دقائق خالل التشغيل يمكنك. لحظات في اإلعداد ينتهي.لديك الشبكة على عليه العثور سهولة اإلعداد، سهولة
 تلقائًيا ®Windows Vista و ،Windows® 7 و ،Windows® 8 و ،Macالتشغيل بأنظمة تعمل التي الكمبيوتر أجهزة
  . ثواٍن في My Book Live Duo نظام على

 My Book Live Duo يمكنك تلقائًيا عمل نسخة ثانية، أو نقطة آمنة لمحرك األقراص –قم بإضافة طبقة حماية إضافية لملفاتك 
تحصل اآلن على حماية آمنة . نزلية على شبكتك المNAS آخر أو محرك أقراص My Book Live Duoعلى محرك أقراص 

  .إضافية لجميع وسائطك إلى جانب راحة البال المطلقة

 على إضافية سعة على للحصول مشترك أقراص محرك إلى لديك USB أقراص محرك أي بتحويل قم  – USB توسيع منفذ
My Book Live Duo .منفذ إلى األاقراص محرك بتوصيل قم USB 2.0، بك الخاصة الشبكة على ائًياتلق مشارآته وستتم.  

  .سلكية Gigabit Ethernet شبكة ضمن االتصال عند األسرع السرعات إلى الوصول يمكن*

™WD 2go :الشخصية السحابة إلى السبيل  

  الشخصية؟ بالسحابة المقصود ما   •
 السحابة تحفظ العامة، السحب عكس فعلى. لتحكمك وإخضاعها المنزل في محتوياتك أمان هي الشخصية السحابة

 على وادخل وسائطك، وادفق ملفاتك، شارك. المنزلية شبكتك على آمن واحد مكان في محتوياتك آل الشخصية
 والموسيقى، الفيديو، ملفات ضع. لبياناتك الغامض الموقع وبدون الشهرية، الرسوم تكبد يوجد ال. مكان أي من محتوياتك
  . يديك متناول في ودائًما لمنزلا في آمن مكان في األخرى والملفات والصور
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   WD 2go للويب الوصول خدمة باستخدام آنت حيثما محتوياتك إلى الوصول من تمّكن   •
 من آنت حيثما وملفاتك وسائطك إلى بأمان الوصول فيمكنك ما، آمبيوتر عبر اإلنترنت إلى الوصول لديك يتوفر آان إذا

 إلى بعد عن مجانًيا وصوًال WD 2go خدمة توفر. /https://www.wd2go.com خالل من العالم أنحاء جميع
 WD 2go خدمة تقوم الدخول، بتسجيل تقوم أن بمجرد .oMy Book Live Du الشخصي السحابي التخزين وحدة
 آمبيوتر أي على بعد عن ملفاتك وتتوفر محلي أقراص آمحرك بالكمبيوتر My Book Live Duo جهاز بتثبيت
 اإللكتروني البريد برسائل انسيابي بشكٍل وإرفاقها وحفظها، الملفات بفتح قم. Mac جهاز أو Windows بنظام يعمل
  . هذا الظاهري األقراص محرك من

  WD 2go المحمولة الهواتف تطبيقات باستخدام وسائط احشد   •
جهاز  صورك وملفاتك عند أطراف أصابعك على ™WD Photos  وWD 2goتجعل تطبيقات الهواتف المحمولة 

Apple   ® iPhone®أو ، iPod touch® أو ،iPad™ أو الكمبيوتر اللوحي ،Android™ أو الهاتف الذآي ،Android.  

  اإلنترنت عبر التعلم مرآز حول
 من استفادة أقصى تحقيق في المستخدمين لمساعدة والبرامج والتعليمات المعلومات أحدث WD لـ اإلنترنت عبر التعلم مرآز يوفر

 الوصول إلعداد بخطوة خطوة مساعدة الويب إلى يستند الذي الدليل هذا يوفر. بهم الخاصة الشخصي السحابي لتخزينا وحدات
 تثبيت خالل من المستخدمين لمسايرة تفاعلي مصدر يعتبر. والمزيد التشغيل برنامج حالة ومراقبة احتياطًيا البيانات ونسخ بعد عن

  :اإلنترنت عبر التعلم مرآز لك يتيح. مبه الخاص My Book Live Duo واستخدام

  .الجديد الشخصي السحابي التخزين منتج على التعرف   •
  .بك الخاص للمنتج البرامج أحدث تنزيل   •
  .المنتج ميزات من آل استكشاف آيفية حول المتعمقة التفاعلية المعلومات عن البحث   •
  .ديدةالج الميزات توفرت آلما بك الخاص المنتج تحديث   •
  .مدمج قرص أو دليل بدون اإلنترنت عبر دوًما متوفر مصدر إلى الوصول   •

  الحزمة محتويات
   My Book Live Duo الشخصي السحابي التخزين وحدة   •
  Ethernet آابل   •
  المتردد التيار طاقة محول   •
  السريع الترآيب دليل   •

My Book Live Duo
Home network drive

AC adapter* Ethernet cable
Quick Install Guide

 

My Book Live Duo 
رك أقراص الشبكة المنزليةمح  

*محول التيار المتردد  Ethernet دليل الترآيب السريع آابل 
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Global AC Adapter Configurations

  

  : بزيارة تفضل المنتج، بهذا الخاصة افيةاإلض الملحقات حول معلومات على للحصول

   
www.shopwd.com أو www.wdstore.com  المتحدة الواليات  

www.shopwd.ca أو www.wdstore.ca  آندا  

www.shopwd.eu أو www.wdstore.eu  أوروبا  

  االتصال بمعلومات قائمة على للحصول. منطقتك في WD لشرآة الفني بالدعم اتصل
  اإلجابة معرف وراجع http://support.wdc.com بزيارة قم ،الفني بالدعم

Answer ID 1048 المعلومات قاعدة في) Knowledge Base.(  

  األخرى الدول آل

   

  تكوينات محول التيار المتردد العالمية



  
MY BOOK LIVE DUO

اءأستخدأ دءحء

7 – نظرة عامة على المنتج

   النظام متطلبات

  التشغيل نظام
   

Mac OS X®  Windows®  

•  Mountain Lion® *  
•  Lion® *  
•  Snow Leopard®  

•  Leopard® **  
. Java تشغيل وقت عميل لتثبيت تحتاج ،Mountain Lionو Lion لـ بالنسبة* 

 زيارة يرجى المعلومات، من لمزيد
http://support.apple.com/kb/dl1421 

 
 **Leopard (Mac OS 10.5) معالج على التشغيل عند فقط مدعوم Intel.  

•  Windows 8  
•  Windows 7  
•  Windows Vista®  

•  Windows XP  )32 بت (SP3 أحدث أو  
  
 لتثبيت تحتاج ، Windows OS لـ بالنسبة: الحظةم

  Java تشغيل وقت عميل

   
  .لديك التشغيل ونظام الكمبيوتر مكونات تكوين حسب التوافق يتغير قد:  مالحظة

  :وموثوقية أداء أعلى على للحصول ،)SP (الخدمة وحزمة التحديثات آخر ثبت

   ).Windowsتحديث  (Windows Update وحدد أو ) ابدأ (Start، انتقل إلى قائمة Windowsلنظام التشغيل    •
  ).البرامج تحديث (Software Update وحدد Apple قائمة إلى انتقل ،Mac التشغيل لنظام   •

  الويب مستعرضات
•   Internet Explorer 8.0 تشغيل بنظام تعمل التي المدعومة الكمبيوتر أجهزة على أحدث وإصدار Windows  
•   Safari 5.0 آمبيوتر أجهزة على أحدث وإصدار Mac المدعومة  
•   Firefox 12 مدعومة آمبيوتر أجهزة على أحدث وإصدار Windows أو Mac  
•   Google Chrome 14 مدعومة آمبيوتر أجهزة على أحدث وإصدار Windows أو Mac.  

  المحلية الشبكة
  .)أداء أقصى لتوفير Gigabit باستخدام يوصى) (سويتش (تبديل جهاز)/راوتر (توجيه جهاز

  اإلنترنت
  . البرامج وتنزيالت األولي لإلعداد النطاق واسع اإلنترنت اتصال توفر يلزم

  التثبيت قبل إرشادات
  :يكون مكان في النظام ضع. آفاءة ألقصى للنظام مناسًبا مكاًنا حدد األقراص، محرك تثبيت قبل

  مؤرض طاقة منفذ من بالقرب   •
  األتربة من خالًياو نظيًفا   •
  االهتزاز عديم مستقر سطح على   •
 عن وبعيدًا األقراص، لمحرك السفلي أو العلوي الجانب في الموجودة والمنافذ الفتحات يسد شيء يوجد وال التهوية جيد   •

  الحرارة مصادر
 تكييف بأجهزة الخاصة اإلرسال أجهزة مثل الكهربائية، األجهزة من الصادرة الكهرومغناطيسية المجاالت عن بعيًدا   •

  .التلفاز أو الراديو أو الهواء
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  المنتج مع للتعامل احتياطية إجراءات
 محرآات تتعرض أن الممكن من. والتثبيت التغليف فك أثناء بحرص معها التعامل ويجب دقيقة أجهزة WD منتجات تعد

 االحتياطية اإلجراءات مراعاة عليك. االهتزاز أو صطداملال تعرضها حال في أو بخشونة معها التعامل حال في للتلف األقراص
  :تثبيته أو بك الخاص الخارجي التخزين منتج غالف فك عند التالية

  .االرتجاج أو للسقوط الجهاز تعرض ال   •
  .التشغيل وضع في يكون عندما الجهاز تحرك ال   •
  .محمول آجهاز المنتج هذا تستخدم ال   •

  المواصفات
  Ethernet   األداء عالية )Gigabit Ethernet  )100/1000 وصلة

2 WD ثابت قرص محرك SATA  3.5 الداخلي الثابت القرص محرك   من بوصة  

CIFS/SMB، NFS، FTP، AFP  المدعمة البروتوآوالت  

  Gigabit Ethernet  (RJ-45) منفذ
USB 2.0) مضيف(  

  اإلخراج/اإلدخال منافذ

Windows 8 
Windows 7 

Windows Vista 
*Windows XP 

Mac OS X Mountain Lion 
Mac OS X Lion  

Mac OS X Snow Leopard 
*Mac OS X Leopard 

  المدعمون العمالء

  )مم 154 (بوصة 6.06: العمق
  )مم 98 (بوصة 3.86: العرض
  )مم 169.7.0 (بوصة 6.68: االرتفاع
  )آجم 2.2 (رطل 4.88: الوزن

  الفعلية األبعاد

   متردد تيار فولت 240 إلى فولت 100: الدخل فولتية
  هرتز 60 إلى 50: الدخل تردد
  أمبير 3.0 مستمر، تيار فولت 12 الخرج فولتية
  وات 36: الطاقة مورد

  الطاقة مورد

  )فهرنهايت درجة 95 إلى 41 (مئوية درجة 35 إلى 5: التشغيل حرارة درجة
  )فهرنهايت درجة 149 إلى 4- (مئوية درجة 65 إلى -20: التشغيل عدم حرارة درجة

   الحرارة درجة

   
  محدود دعم* 
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  المنتج صورة

Gigabit Ethernet port

Kensington
®

 
Security Slot

Reset button

Multi-color LED

USB 2.0 port

  

   
  المكون  الرمز  الوصف

   Gigabit Ethernet منفذ    .محلية بشبكة الجهاز توصيل

  USB 2.0 منفذ    .إضافية تخزين سعة لتوفير USB ثابت قرص بمحرك توصيل

  انظر. للجهاز المرور وآلمة admin مستخدم اسم مثل إعدادات استعادة
  التعيين إعادة زر    .المعلومات من لمزيد 128 الصفحة في My Book Live Duo"تعيين إعادة"

  الطاقة منفذ    .الطاقة ومنفذ متردد تيار بمحول الجهاز لتوصيل

ألمان محرك األقراص، الجهاز مزود بفتحة أمان تدعم آابل أمان قياسي من نوع 
Kensington .قع الويب يمكنك زيارة موhttp://www.kensington.com/ 

    .للحصول على المزيد من المعلومات

  Kensington أمان فتحة

   
  

  

  

 زر إعادة التعيين

USB 2.0 منفذ 

Gigabit Ethernet مؤشر ضوئي  منفذLED متعدد األلوان  

 
Kensington® فتحة أمان 
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 توصيل  التشغيل وبدء األقراص محرك3
  بك الخاصة بالشبكة األقراص محرك توصيل
  )Windows & Mac OS (اإلنترنت عبر اإلعداد برنامج بدون البدء

 ما  اآلن؟ فعله يمكنني الذي
  

 متوفر ه،وتشغيل السريع اإلعداد برنامج وتنزيل جهازك تفريغ سوى عليك ما – My Book Live Duo جهاز إعداد السهل من
 LED مؤشرات تمكنك. الشاشة على جهازك لتوصيل اإلرشادات اتبع ثم،. http://www.wd.com/setup خالل من

  . ال أم جيد بشكٍل تعمل التوصيالت آانت إذا ما معرفة من األقراص لمحرك والخلفي األمامي الجزء على الموجودة

" آمن بشكٍل التشغيل إيقاف“ انظر بأمان، وفصله قراصاأل محرك تشغيل إيقاف حول معلومات على للحصول :مالحظة
  .64 الصفحة في" تمهيد إعادة/تشغيل إيقاف" أو 48 الصفحة في

  اإلنترنت عبر اإلعداد برنامج استخدام بدء
. الصغير المكتب أو المنزل بشبكة بسهولة جهازك لتوصيل الالزمة الخطوات خالل من اإلنترنت عبر اإلعداد برنامج يرشدك

. جهازك استخدام وبدء األقراص، محرك واآتشاف وتشغيله، اإلنترنت عبر اإلعداد برنامج لتنزيل التالية الخطوات ستخدما
  .http://www.wd.com/setup خالل من WD لشرآة اإلنترنت عبر التعلم مرآز من متوفر اإلنترنت عبر اإلعداد برنامج

  وتثبيته اإلنترنت عبر اإلعداد برنامج تنزيل
 توصيل لقب  . جهازك إلعداد الالزم البرنامج لتنزيل التالية الخطوات استخدم ،My Book Live Duo جهاز

   .1  . 7 الصفحة في" الويب مستعرضات“ راجع المتصفح، متطلبات لمعرفة. ويب متصفح افتح
 حقل في   .http://www.wd.com/setup .  2 اآتب العنوان،

  .My Book Live Duo حدد م،التعل بمرآز الترحيب شاشة في   .3
  .)التنزيالت إلى الذهابGo to Downloads ( حدد   .4

 مختلف، تشغيل لنظام اإلعداد برنامج تنزيل تريد آنت إذا. بك الخاص) OS (الشتغيل نظام تلقائًيا التعلم مرآز يكتشف  :مالحظة  
  .اإلعداد برنامج تنزيل زر تحديد قبل الصفحة أعلى الموجودة المنسدلة القائمة من OS حدد

 ) Setup.exe  )Windows فوق مزدوًجا نقًرا انقر ثم تنزيلها، تم التي ملفاتك إلى بالوصول قم   .5
  ).My Book Live Duo Setup.dmg  )Macأو

  

10 – توصيل محرك األقراص وبدء التشغيل



 
MY BOOK LIVE DUO

اءأستخدأ دءحء

 األقراص لمحرك الفعلي التوصيل

  
  . صغير مكتب شبكة أو منزلية بشبكة My Book Live Duo لتوصيل اآلتية الخطوات اتبع

   
 شيء وال السابق، الشكل في موضح هو آما عمودًيا األقراص محرك أن من تأآد الزائدة، نةالسخو لتجنب:  هام

 السخونة حالة في. األقراص لمحرك والسفلي العلوي الجزء في الموجودة والفتحات المنافذ يغطي أو يسد
 حدوث حالة في. ابه القيام يجري التي العمليات جميع يعيق مما آمن، تشغيل بإيقاف الجهاز سيقوم الزائدة،
  . البيانات فقد يتم قد هذا،

   
  . األقراص لمحرك الخلفي الجانب على الموجود Ethernet بمنفذ Ethernet آابل طرفي أحد وصل  .1
   

  .األمثل األداء على للحصول المرفق Ethernet آبل باستخدام نوصي:  هام
   
  .بالشبكة الخاص التبديل جهاز أو التوجيه جهاز فذمن في مباشرًة Ethernet آابل من اآلخر الطرف وصل   .2
  .األقراص لمحرك الخلفي الجانب على الموجود الثابت التيار مورد مأخذ في المحول أطراف أحد وصل   .3
  .تلقائًيا الوحدة تشغيل يبدأ. طاقة منفذ في الطاقة محول وصل   .4
   

 محرك تكوين قبل) تقريًبا دقائق ثالث (شغيلالت من My Book Live Duo محرك ينتهي حتى انتظر:  هام
 اللون إلى ويتحول الوميض عن LED مؤشر يتوقف عندما جاهز األقراص محرك أن ستعرف. األقراص
 لحفظ االنتظار وضع يستخدم). االستعداد وضع (األزرق اللون أو) العادي الوضع (المتقطع غير األخضر
  .الطاقة
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  األمامية اللوحة في LED مؤشر من التحقق
 يصف  . األمامية اللوحة في) أزرق/أخضر/أحمر (األلوان ثالثي LED مؤشر سلوك اآلتي الجدول

  الحالة  اللون  )المظهر (Appearance  الحالة وصف 

  التشغيل إيقاف  بدون   عندما تظهر  .متصل غير األقراص محرك يكون

  تشغيل  متقطع غير  أزرق  . بالطاقة الوحدة إمداد بداية في تظهر

  تمهيد  أصفر  متقطع غير  ).OS (التشغيل نظام تحميل في األقراص محرك بدأ

  :الحالة هذه إلى التالية الحاالت تؤدي
  القرص حرارة تحذير عتبة تجاوز  •

  )مرتفعة أو منخفضة حرارة درجة(
  الشبكة آابل إدخال يتم لم  •

  انتباه  أصفر  وميض

  زجاه  أخضر  متقطع غير  .جاهزًا التشغيل نظام أصبح

 من/إلى الكتابة أو القراءة أوامر الوحدة تجري
  )HDD (الثابت األقراص محرك

  نشاط  أخضر  وميض

/خطأ  أحمر  متقطع غير  :الحالة هذه إلى التالية األخطاء تؤدي
  Disk SMART فشل  •
  موجودة غير البيانات تخزين وحدة  •
   موجودة غير النظام تخزين وحدة  •
  )مئوية 75 (للنظام الحراري التشغيل إيقاف  •

 تم  •  مدعوم غير أقراص محرك اآتشاف

  مطلوب إجراء

  االنتظار وضع  متقطع غير  أزرق  .HDD استعداد وضع في الوحدة

  أبيض  متقطع غير  .الثابتة البرامج تحديث جاري تحديث
 قد(  )الشيء بعض بنفسجيًا يبدو

 /البرامج
  الثابتة البرامج

  الخلفية حةاللو في) الشبكة (LED مؤشرات من التحقق
 يصف  . باألنشطة الخاصة LED ومؤشرات الشبكة حالة التالي الجدول

 األنشطة مؤشر هو العلوي LED مؤشر فإن األسفل، في LED مؤشرات ظهور مع المنفذ، إلى بالنظر:  مالحظة
  .االرتباط مؤشر هو السفلي والمؤشر

  الحالة  LED مؤشر  )المظهر (Appearance  الحالة وصف 

 يوجد أو متصل غير األقراص محرك أو الكابل
  .يعمل ال االرتباط من آخر طرف

  معطل االرتباط  االرتباط  انطفاء

 اتصاًال آونا قد االرتباط طرفي وآال متصل الكابل
  .ث/بايت ميجا 100 عليها متفاوض شبكة. بنجاح

 - ارتباط يوجد  االرتباط  أصفر
  ث/ميجابايت 100 

 اتصاًال آونا قد االرتباط طرفي وآال متصل الكابل
  .ث/بايت ميجا 1000 عليها متفاوض شبكة. بنجاح

 - ارتباط يوجد  االرتباط  أخضر
  ث/ميجابايت 1000

  معطل االرتباط   نشاط  انطفاء  .النشط االتصال جاري

  مشغول ارتباط  نشاط  يومض - أخضر  .النشط االتصال جاري
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 توصيل   بك الخاصة بالشبكة األقراص محرك
 .البدء حدد  .1

  
 قم، 11 الصفحة في" األقراص لمحرك الفعلي التوصيل" في الموجزة أو الشاشة على الموجودة الخطوة اتباع طريق عن   .2

  .الصغير المكتب أو المنزل بشبكة My Book Live Duo جهاز بتوصيل
  .جهازك توصيل قبل للوحدة الخلفي الجزء من الملصق بإزالة قم:  مالحظة

 سيكتشف. بك الخاص الكمبيوتر شاشة على )التالي( Next فوق انقر ثابت، أخضر بلون LED مؤشر يضيء عندما   .3
 .جهازك البرنامج
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 .)التالي( Next فوق انقر ثم ،My Book Live جهاز حدد   .4

  
 متابعة تابع   .5  15 الصفحة في" WD 2Go باستخدام شخصية سحابة إنشاء" في والموجزة الشاشة على الموجودة اإلرشادات

  ،14 الصفحة في" المشاآل وحل التوصيل" إلى تابع جهازك، اآتشاف عدم حالة في   •

  المشاآل وحل التوصيل
) My Book Live Duo على العثور يتم لم -  توصيل (Connect – No My Book Live Duo found شاشة تظهر
 . نظامك في الجهاز على العثور اإلعداد برنامج يستطيع ال عندما

  

  :الجهاز أن من للتأآد الشاشة على الموجودة تالخطوا اتبع  .1
  .يعمل بمنفذ متصل  •

 متصل  •  .بالموّجه

  .المقدمة في ثابت أخضر ضوء يعرض  •

  . تحديث زر حدد   .2

 لالتصال أو اإلضافية االقتراحات على للحصول )WD دعمWD Support ( فحدد الجهاز، على العثور يتم لم إذا
  .WD بدعم

•   
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   WD 2Go باستخدام شخصية سحابة إنشاء
 تقوم أن بمجرد. oMy Book Live Du الشخصي السحابي التخزين وحدة إلى بعد عن مجانًيا وصوًال WD 2go خدمة توفر

 وتتوفر محلي أقراص آمحرك بالكمبيوتر My Book Live Duo جهاز بتثبيت WD 2go خدمة تقوم الدخول، بتسجيل
  . Mac* ازجه أو باإلنترنت متصل آمبيوتر أي على بعد عن ملفاتك

*WD 2go بواسطة مدعوم غير Mac Leopard  )OS X 10.5.x(  

" Also use this information to register My Book Live "االختيار خانة في عالمة ضع الشخصية، السحابة شاشة في  .1
 .علبالف تحديده عدم حالة في جهازك، لتسجيل) My Book Live لتسجيل أيًضا المعلومات هذه استخدم(

  
  . إرسالفوق انقر ثم ،اإللكتروني البريد عنوانو، األخير االسم، األول االسم أدخل   .2
 الحساب توصيل سيتم. المنسدلة القائمة من My Book Live Duo مستخدم حساب حدد المستخدم، مصادقة شاشة في   .3

  .بك الخاص WD 2go بحساب حددته الذي
 من تحقق   .4  .)التالي( Next فوق انقر ثم الجديد، حسابك أآيدلت اإللكتروني بريدك

 البريد باستالم يسمح ال لديك العشوائي البريد تصفية عامل آان إذا لديك، العشوائي البريد مجلد من التحقق إلى تحتاج قد  :مالحظة  
 . WD من اإللكتروني
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 لبدء الشاشة على الموجودة االرتباط فوق النقر اآلن ويمكنك بنجاح، My Book Live Duo جهاز إعداد أآملت لقد   .5
   .اإلعداد معالج إلغالق )إنهاءFinish ( فوق انقر أو جهازك استخدام

  

  )Windows & Mac OS (اإلنترنت عبر اإلعداد برنامج بدون البدء
  :بغمكانك يزال ال للبدء، اإلنترنت عبر اإلعداد برنامج تسخدم ال آنت إذا

  .فيه وإسقاطها منها ملفات وسحب خارجي، ثابت اصأقر آمحرك My Book Live Duo استخدام   •
  انظر. My Book Live Duo dashboard باستخدام األقراص محرك تكوين   •

  ).51 الصفحة في" My Book Live Duo Dashboard استخدام"(
، )35 الصفحة في" Windows 8 ملف تاريخ استخدام" راجع (Windows ملف تاريخ باستخدام واستعادتها الملفات حفظ   •

Windows Backup) استخدام" راجع Windows 7/Windows Vista Backup "36 الصفحة في(،  
  ).37 الصفحة في" Apple Time Machine استخدام" راجع (Apple Time Machine أو

   Windows 8 استخدام

 تحف  )عام (Public المجلد

  : يلي آما األقراص حركم افتح اإلنترنت، عبر اإلعداد برنامج الستخدام وآبديٍل

   .1  ).11 الصفحة في" األقراص لمحرك الفعلي التوصيل" انظر (بالشبكة األقراص لمحرك الفعلي التوصيل
 قائمة في   .2  ، المكتب سطح حدد ابدأ،

 شريط في   .3  . الملفات مستكشف فوق انقر األدوات،
  . األقراص لمحرك العام مجلدال مكان حدد ثم ، ،MYBOOKLIVEDUO > الشبكة  فوق انقر   .4
) المشترآة الموسيقى (Shared Music الفرعية المجلدات لعرض) عام (Public المجلد فوق مزدوجًا نقرًا انقر   .5

). البرامج (Softwareو) المشترآة الفيديو ملفات (Shared Videosو) المشترآة الصور (Shared Picturesو
  .Windows Explorer باستخدام المشترآة الوسائط مجلدات يف الملفات وإسقاط سحب اآلن يمكنك
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   Windows 7/Windows Vista استخدام

 فتح  )عام( Public المجلد

  : يلي آما األقراص محرك افتح اإلنترنت، عبر اإلعداد برنامج الستخدام وآبديٍل

   .1  ).11 الصفحة في" قراصاأل لمحرك الفعلي التوصيل“ انظر (بالشبكة األقراص لمحرك الفعلي التوصيل

 المجلد موقع وحدد ،My Book Live Duo>  )الشبكة (Network>  )آمبيوتر( Computer>   فوق انقر   .2
Public) عام.(  

) المشترآة الموسيقى (Shared Music الفرعية المجلدات لعرض) عام (Public المجلد فوق مزدوجًا نقرًا انقر   .3
). البرامج (Softwareو) المشترآة الفيديو ملفات (Shared Videosو) لمشترآةا الصور (Shared Picturesو

 :Windows Explorer باستخدام المشترآة الوسائط مجلدات في الملفات وإسقاط سحب اآلن يمكنك

  
 My Book Live Duo مجلد تعيين   .4  :المستقبل في السريع للوصول العام

 في   •  .MyBookLiveDuo فوق انقر ،)الشبكة (Network تحت ،Windows Explorer نظام
 قائمة من) الشبكة أقراص محرك تعيين( Map Network Drive وحدد العام المجلد على األيمن الماوس بزر انقر   •

  .األيمن الماوس بزر الضغط
  .المنسدلة) األقراص محرك (Drive قائمة من فيه المرغوب الحرف حدد   •
  ).الدخول تسجيل عند االتصال إعادة (Reconnect at login االختيار مربع حدد   •
  ).العام (Public األقراص محرك تعيين اآلن تم). إنهاء (Finish فوق انقر   •

  األقراص محرك إلعداد My Book Live Duo Dashboard تشغيل
  :األقراص محرك إلعداد My Book Live Duo Dashboard معلومات لوحة إلى للوصول

  ).11 صفحة انظر (بالشبكة فعليًا األقراص محرك صلو   .1
  . آعنوان/ >IP عنوان أو األقراص محرك اسم < //:httpوادخل مستعرضًا افتح   .2

  http//:mybookliveduo/ أو http//:192.168.1.10: /مثال
 عدادإل WD Quick View فاستخدم ،My Book Live Duo بجهاز الخاص IP عنوان تعرف لم إذا:  مالحظة

). 42 الصفحة في" WD Quick View باستخدام األقراص محرك إدارة" انظر (بك الخاص المحرك
 خالل من اإلنترنت عبر التعلم مرآز من WD Quick View تثبيت برنامج على الحصول يمكن

http://www.wd.com/setup.  

  .53 الصفحة في" Dashboard مكونات فهم" إلى تابع   .3
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 Mac OS X Leopard/Snow Leopard/Lion التشغيل نظامي استخدام

  )عام (Public المجلد لفتح )الباحث( Finder استخدام

 في  .1  .الجانبي الشريط في المشترآة العناصر تحت MyBookLiveDuo فوق انقر ،)الباحث (Finder إطار
  مشارآة لعرض) صيلتو( Connect فوق انقر ثم ،)ضيف (Guest حدد توثيق، شاشة أمامك ظهرت وإذا  .2

Public) عامة:( 

  
 الموسيقى (Shared Music: الفرعية الوسائط مجلدات لعرض) عام (Public المشارآة مجلد فوق مزدوًجا نقًرا انقر   .3

 اآلن يمكنك). المشترآة الفيديو ملفات (Shared Videosو) المشترآة الصور (Shared Picturesو) المشترآة
  ):الباحث (Finder أداة باستخدام المشارآة المجلدات في الملفات وإسقاط سحب

 .المكتب سطح على تلقائيًا) عام (Public المجلد رمز سيظهر:  مالحظة

  

 يلي فيما. مستعار اسم بإنشاء قم المكتب، سطح على الظهور دائم مشترك أقراص محرك رمز تجعل أن تريد آنت إذا   .4
  :ذلك لعمل طريقتان

  > )تفضيالت( Preferences > )الباحث( Finder فوق انقر مستعار، اسم نشاءإ قبل:  مالحظة
General )عام (تحديد من وتأآد Connected Servers) المتصلة الخوادم.(  

 الماوس زر على باستمرار واضغط ،)مثًال Shared Music (له مستعار اسم إنشاء في ترغب الذي الرمز فوق انقر  •
 االسم فيه يظهر أن تريد الذي المكان إلى العنصر واسحب واحد، وقٍت في) خيار (Optionو Cmd المفتاحين وعلى

  .الجديد الموقع في مستعار اسم إنشاء إلى هذا يؤدي األصلي، العنصر نقل من بدًال.. المستعار

 -  - أو
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  فوق وانقر ،)ُالمث Shared Music (له مستعار اسم إنشاء تريد الذي العنصر فوق األيمن الماوس بزر انقر  •
File )ملف(  <Make Alias )مستعار اسم إنشاء.( 

  

  وإعداده األقراص محرك عن للبحث Bonjour استخدام

  .1 : المرجعية اإلشارة رمز فوق وانقر Safari افتح

  
 اتمعلوم لوحة صفحة لعرض My Book Live Duo األقراص محرك فوق مزدوجًا نقرًا انقر ثم Bonjour فوق انقر   .2

My Book Live Duo الرئيسية .  
  .53 الصفحة في" Dashboard مكونات فهم" إلى تابع   .3
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  اآلن؟ فعله يمكنني الذي ما
 سحب من ويمكنك أقراص، محرك آحرف إليه الوصول ويمكن لالستخدام جاهز My Book Live Duo األقراص محرك
 في المبينة للتعليمات وفقًا إعدادها تم التي الشبكة في آمبيوتر جهاز أي لىإ منه الملفات ونقل األقراص محرك في الملفات وإسقاط

 موقع من الملفات إلى والوصول األقراص محرك إعدادات وتخصيص تلقائيًا للملفات االحتياطي النسخ أيضًا يمكنك. الفصل هذا
  .وسائط آخادم األقراص محرك واستخدام بعيد

 الكثير يتوفر. واستخدامه My Book Live Duo األقراص محرك إلعداد وتعليمات ماتمعلو على هذا المستخدم دليل يحتوي
 قائمة يلي وفيما. http://www.wd.com/setup خالل من أيًضا اإلنترنت عبر التعلم مرآز في أدناه المقدمة المعلومات من

  :شيوعًا األآثر باألنشطة

   

   . . .يمكنني آيف   . . .انظر

  My Book Live Duo األقراص محرك إلى الكمبيوتر جهاز لبيانات حتياطياال النسخ  25 صفحة

  الكمبيوتر جهاز إلى My Book Live Duo األقراص محرك من البيانات استعادة  29 صفحة

  WD SmartWare لبرنامج تلقائي تحديث إعداد  35 صفحة

  الويب على My Book Live Duo معلومات لوحة تشغيل  51 صفحة

  األقراص محرك لتخصيص My Book Live Duo معلومات لوحة ستخداما  51 صفحة

  خاصة مشارآة فتح  78 صفحة
  63 صفحة
  المصنع افتراضيات إلى My Book Live Duo لـ الثابت البرنامج استعادة  125 صفحة

  My Book Live Duo لـ الثابت البرنامج تحديث  58 صفحة

  آمنة نقطة تخزين طريق عن My Book Live Duo لجهاز االحتياطي النسخ  82 صفحة
  شبكة مشارآة أو متوافق شبكة أقراص محرك على منه) فوتوغرافية لقطة(

 My Book Live Duo األقراص محرك على الموجودة والملفات الصور إلى الوصول  90 صفحة
  Android أو ،iPad أو ،iPod touch أو ،iPhone جهاز من 

  wd2go.com موقع عبر بعد عن My Book Live Duo جهاز على لموجودةا الملفات إلى الوصول  99 صفحة

  تعطيلها أو ITunes مثل My Book Live Duo تطبيقات تمكين  67 صفحة

  My Book Live Duo جهاز من ودفقها الوسائط تشغيل  108 صفحة
   

20 – توصيل محرك األقراص وبدء التشغيل
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21 – النسخ االحتياطي للملفات واستردادها

   واستردادها للملفات االحتياطي النسخ
  )فقط Windows نظام(   ™WD SmartWare استخدام
  Windows 8 ملف تاريخ استخدام
 Windows 7/Windows Vista Backup استخدام
  Apple Time Machine استخدام

  )فقط Windows نظام(   ™WD SmartWare استخدام
  :على القدرة تمنحك داماالستخ سهلة أداة هو WD SmartWare برنامج

 أو الملفات أحد بإضافة قمت آلما نسخة بعمل فورًيا المستمر التلقائي االحتياطي النسخ يقوم – تلقائًيا بياناتك حماية   •
  .تغييره

 وجهاز My Book Live Duo جهاز أن طالما التلقائي االحتياطي النسخ حماية تستمر :مالحظة
. مؤقتًا سيتوقف االحتياطي النسخ فإن الشبكة، عن فصلتهما اوإذ. بالشبكة متصالن الكمبيوتر
 بحثًا الكمبيوتر جهاز تلقائيًا WD SmartWare برنامج سيفحص بالشبكة، توصيلهما وبمجرد

  .االحتياطي النسخ حماية ويستأنف متغيرة أو جديدة ملفات عن

 عملية تقدم ويعرض فئات إلى محتوياتك المرئي اطياالحتي النسخ ينظم – حدوثها وقت االحتياطي النسخ عملية مشاهدة   •
  .االحتياطي النسخ

 فقط قمت أو بياناتك آل فقدت قد أآنت سواء األصلي مكانها إلى القيمة بياناتك أعد – عناء دون المفقودة ملفاتك استرداد   •
  .مهم ملف فوق بالكتابة

  .االحتياطي النسخ عمليات خصص – السيطرة   •

  الفورية التعليمات مواضيع/المعلومات عرض
  :التعليمات من نوعين WD SmartWare برنامج يوفر

 التعليمات معلومات إلى سهًال وصوًال WD SmartWare شاشات من شاشة آل توفر –  التعليمات رمز 
 يجب ما حول الشك ساورك آلما. واإلعدادات واالسترداد االحتياطي النسخ مهام عبر بسرعة توجيهك أجل من الفورية
  :شاشة ألي األيمن الجانب أعلى في الفورية التعليمات/المعلومات رمز فوق النقر سوى عليك ما فعله عليك

  .للشاشة األيمن الجانب أعلى في X الزر فوق انقر الفورية، التعليمات قراءة بعد التعليمات/المعلومات شاشة إلغالق

  WD SmartWare برنامج شاشات على هذه التبويب عالمة توفر -) التعليمات (– Help التبويب عالمة 
  ،)التعليمات (Help التبويب عالمة استخدام حول المعلومات من لمزيٍد. التفصيلية التعليمات من المزيد
  .23 الصفحة في" WD SmartWare لبرنامج الرئيسية الشاشة" انظر

  

  

  

 

  

  

  

  

4
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22 – النسخ االحتياطي للملفات واستردادها

  WD SmartWare برنامج تثبيت

  WD SmartWare تثبيت

  .http://www.wd.com/setup االرتباط خالل من اإلنترنت عبر التعلم مرآز إلى بالوصول قم   .1
 .My Book Live حدد   .2

  
 : التنزيالت تثبيت شاشة لعرض) تنزيالت المنتج (Product Downloads زر فوق انقر   .3

  
  .)تنزيل (Downloadفوق انقر ،WD SmartWare مربع في   .4
  .بك الخاص الكمبيوتر إلى المضغوط الملف محتويات واستخراج تنزيلها تم التي ملفاتك إلى لبالوصو قم   .5
  .WD SmartWare إعداد ملف فوق مزدوًجا نقًرا انقر   .6
  .التثبيت إلنهاء الشاشة على تظهر التي التعليمات اتبع   .7
  لبرنامج الرئيسية الشاشة ضلعر) WD SmartWare تشغيل (Launch WD SmartWare الزر فوق انقر   .8

WD SmartWare .لبرنامج الرئيسية الشاشة" (انظر WD SmartWare "23 الصفحة في.(  
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23 – النسخ االحتياطي للملفات واستردادها

  التثبيت بعد WD SmartWare برنامج تشغيل
  :له تثبيتك بمجرد WD SmartWare ببرنامج الخاصة التالية الخيارات أحد استخدم

  رمز فوق األيمن أو األيسر الماوس بزر انقر ،Windows نظام علبة في –  WD SmartWare رمز   •
WD Quick View حدد ثم الرئيسية، القائمة لعرض WD SmartWare .  

   •Windows Explorer – انقر فوق Start) ابدأ ( أو ، ثم انقر فوقPrograms )البرامج(<  
WD SmartWare < WD SmartWare  

 WD SmartWare لبرنامج الرئيسية الشاشة
 : WD SmartWare برنامج تشغيل بعد تراها شاشة أول هي الرئيسية اشةالش

  

  :التالية تبويب عالمات على WD SmartWare لبرنامج الرئيسية الشاشة تشتمل

 Home )الرئيسية( – توفر Content Gauge) شبكتك على أقراص محرك آل سعة يظهر) محتوى مقياس.  
 Backup )بما الهامة، لملفاتك جديدة احتياطي نسخ عمليات وإنشاء االحتياطي النسخ تعمليا إدارة – )نسخ احتياطي 

  . والصور اإللكتروني والبريد والمستندات والموسيقى األفالم ذلك في
 Retrieve )فوقها آتبت أو فقدتها قد آنت التي القيمة بياناتك السترجاع – )االسترداد.  
 Settings )إلى رابطًا وتوفير تحديثات عن والبحث االحتياطي النسخ معلمات إدارة – )إعداداتMy Book Live 

Dashboard األقراص محرك تكوين يمكنك حيث.  
) التعليم مرآز (Learning Center مواضيع إلى سريًعا وصوًال توفر – )التعليمات (Help التبويب عالمة 

 من أآثر تفاصيل) التعليم مرآز (Learning Center مواضيع توفر. اإلنترنت عبر الدعم خدمات إلى وروابط
  برنامج مستخدم دليل يتضمنها التي التفاصيل بكثرة ليست ولكنها شاشة، لكل الفورية التعليمات/المعلومات

WD SmartWare.  



 
MY BOOK LIVE DUO

اءأستخدأ دءحء

24 – النسخ االحتياطي للملفات واستردادها

 للنسخ المتاحة ملفاتك آل عرض يتم للكمبيوتر، الصلب القرص بمحرك الخاص) المحتوى مقياس (Content Gauge في
  :التالية الفئات في اللون زرقاء خلفية بالةق االحتياطي

   
  هذه الملفات فئة  االمتدادات بهذه ملفات تتضمن

.doc و.txt و.htm و.html و.ppt و.xls و.xml األخرى المستندات وامتدادات  Documents) مستندات(  

.mail و.msg و.pst األخرى البريد وامتدادات  Mail) بريد(  

.mp3 و.wav و.wma األخرى الموسيقى اداتوامتد  Music) الموسيقى(  

.avi و.mov و.mp4 األخرى األفالم وامتدادات  Movies) األفالم(  

.gif و.jpg و.png األخرى الصور وامتدادات  Pictures) صور(  

  )أخرى (Other  الرئيسية الخمس الفئات إلى تنتمي ال التي األخرى الملفات
   

  المعلومات قاعدة في 3644 اإلجابة معرف عن ابحث المضمنة، لفاتالم بامتدادات قائمة على للحصول
WD Knowledge Base على http://support.wdc.com.  

  :أن الحظ

  .الفئة في الموجودة الملفات عدد إظهار إلى الفئات إحدى فوق المؤشر تمرير يؤدي 
 تتضمن. االحتياطي للنسخ المتاحة التشغيل نظام ملفات آل على اللون، زرقاء خلفية قبالة تظهر التي النظام، فئة تشتمل 

  .logو tmp. ملفات مثل العمل، وملفات والتطبيقات البرامج وملفات النظام ملفات احتياطًيا، نسخها يتم التي الملفات
 نسخ ةعملي من باستردادها قمت التي الملفات على اللون، زرقاء خلفية قبالة أيضًا تظهر التي المستردة، الفئة تشتمل 

  .االحتياطي للنسخ متاحة ليست الملفات فهذه. سابقة احتياطي
  .الحالية االحتياطي النسخ عملية نطاق خارج ملفات هي اإلضافية الملفات :مالحظة

  االحتياطي النسخ وظيفة تعمل آيف
 األقراص محرك إلى المهمة البيانات ملفات لكل االحتياطي بالنسخ ومستمر تلقائي بشكل WD SmartWare البرنامج يقوم

My Book Live Duo – ،أخرى وملفات إلكتروني وبريد ومستندات، وصور، وأفالم، موسيقى .  
 النقر فإن المحدد، الثابتة األقراص محرك على الملفات من المختلفة األنواع بتصنيف WD SmartWare البرنامج يقوم أن بعد
 أو ملفات تحديد يمكنك أو. الملفات لكل االحتياطي النسخ إلجراء دييؤ) االحتياطي النسخ بدء (Start Backup الزر فوق

  .االحتياطي للنسخ الملفات من معينة فئات أو مجلدات

 المحرآات هذه من أقراص محرك آل تحديد عليك يجب داخلي، ثابتة أقراص محرك من أآثر على يحتوي لديك الكمبيوتر آان إذا
  .الكمبيوتر على الموجودة البيانات ملفات جميع يةلحما منها آل من احتياطية نسخه وعمل

  :لـ االحتياطي النسخ طريق عن ملفاتك بحماية WD SmartWare برنامج يقوم االحتياطي، النسخ عملية إجراء بعد
  الثابتة األقراص محرك إلى نسخه أو إنشاؤه يتم الكمبيوتر على الجديدة الملفات   •
  .شكل بأي تغييرها يتم حالية ملفات   •
 جهاز ترك من التأآد سوى عليك ما — جانبك من فعل أي بدون بها يقوم WD SmartWare فبرنامج – تلقائية الحماية هذه

My Book Live Duo بالشبكة متصًال.  
 بإعادة WD SmartWare برنامج يقوم بها، توصيله تعيد أو الشبكة عن القرص محرك بفصل قمت إذا :مالحظة

 التلقائي االحتياطي النسخ عملية ويستأنف تغييرها تم ملفات أو جديدة ملفات أي عن ابحًث الكمبيوتر مسح
  .سبق آما والمستمر
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25 – النسخ االحتياطي للملفات واستردادها

  للملفات االحتياطي النسخ
  :آلها أو ملفاتك لبعض احتياطي نسخ إلجراء

  ):الرئيسية (Home فعلى الشاشة  .1
a.  األقراص محرك فحدد أقراص، محرك قسم أو داخلي ثابتة أقراص محرك من أآثر على يحتوي لديك الكمبيوتر آان إذا 

 :الكمبيوتر رمز أسفل الداخلي األقراص محرك ُمحدد مربع من أوًال له احتياطي نسخ عمل تريد الذي

  
b.  جهاز من أآثر هناك آان إذا My Book Live أقراص محرك أو WD NAS مع المتوافقة أجهزة أو 

SmartWare عليه للملفات احتياطي نسخ عمل تريد الذي ألقراصا محرك فحدد بالشبكة، متصال: 

  
c.  جهاز مجلد حدد My Book Live احتياطًيا ملفاتك نسخ تريد حيث. 

  
 ):االحتياطي النسخ (Backup شاشة لعرض) االحتياطي النسخ (Backup التبويب عالمة فوق انقر   .2
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26 – النسخ االحتياطي للملفات واستردادها

     ):االحتياطي النسخ (Backup الشاشة فعلى   .3
 
   . . .إذن

  . . . لـ احتياطي نسخ عمل أردت إذا
  الداخلي، الثابتة األقراص محرك على

  الملفات فئات آّل  .26 صفحة في 4 الخطوة إلى انتقل

  للملفات المحددة الفئات  .27 صفحة في 5 الخطوة إلى انتقل

  والمجلدات الملفات آّل  .27 صفحة في 8 الخطوة إلى انتقل

  المحددة المجلدات أو الملفات  .28 ةصفح في 9 الخطوة إلى انتقل
   
  :My Book Live Duo جهاز على الملفات فئات جميع لنسخ   .4

a.   وبضمان ظهور" فئة"تأآد من أّن وضع النسخ االحتياطي هو Ready to perform category backup   
 ).النسخ االحتياطي (Backupبع الحوار على الرآن العلوي األيسر من مر) االستعداد إلجراء النسخ االحتياطي حسب الفئة(

  
 Ready to perform file backup وظهر احتياطًيا الملفات نسخ هو االختياطي النسخ وضع آان إذا
 Switch to File Backupزر فوق انقر ثم الشاشة، أعلى )االستعداد إلجراء النسخ االحتياطي حسب الملف(
  الرسالة على) موافق (OKو السفلي األيسر الرآن يف) الملف حسب االحتياطي للنسخ التحويل(

Switching Backup Plan) االحتياطي النسخ خطة تبديل.(  
b.  فوق انقر Advanced View) الفئة حسب االحتياطي النسخ تحديد مربع لفتح الشاشة منتصف في) متقدم عرض 

 . الست الفئات آل اختيار خانات تحديد من وتأآد
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27 – النسخ االحتياطي للملفات واستردادها

c.  فوق وانقر مسحها تم اختيار خانات أي حدد يلزم، حسبما Apply Changes) نسخ خطة إلنشاء) التغييرات تطبيق 
  .My Book Live Duo األقراص لمحرك المحتوى مقياس بتحديث قم ثم مخصصة احتياطي

d.  فوق انقر Start Backup) ىإل تخطى ثم الملفات فئات لجميع احتياطي نسخ عمل لبدء) االحتياطي النسخ بدء 
  . 28صفحة في 10 الخطوة

  :المحددة الملفات لفئات احتياطي نسخ إلجراء   .5
a.  ظهور وبضمان فئة هو االحتياطي النسخ وضع أّن من تأآد Ready to perform category backup 

   Backup الحوار مربع من األيسر العلوي الرآن على) الفئة حسب االحتياطي النسخ إلجراء االستعداد(
  ).االحتياطي النسخ(

b.  وظهر الملف حسب االحتياطي النسخ هو االحتياطي النسخ وضع آان إذا Ready to perform file 
backup) زر فوق فانقر الشاشة، أعلى )االستعداد إلجراء النسخ االحتياطي حسب الفئة 

Switch to Category Backup) التبديل إلى النسخ االحتياطي حسب الفئة(، فوق انقر ثم OK) موافق ( 
  ).االحتياطي النسخ خطة تبديل (Switching Backup Plan رسالة على

  :الفئة حسب االحتياطي النسخ تحديد مربع لفتح الشاشة منتصف في) متقدم عرض (Advanced View فوق انقر   .6
  :الفئات حسب االحتياطي النسخ تحديد مربع في   .7

a.  االحتياطي النسخ عملية في تضمينها تريد التي الملفات لفئات االختيار خانات حدد.  
b.  االحتياطي النسخ عملية من استثنائها تريد التي الملفات لفئات االختيار خانات تحديد أزل. 

  
c.  فوق انقر Apply Changes) التغييرات تطبيق (لتحديث Content Gauge) لمحرك) المحتوى مقياس 

  .My Book Live Duo األقراص
d.  زر وقف انقر Start Backup) تخطى ثم المحددة الملفات لفئات احتياطي نسخ عمل لبدء) االحتياطي النسخ بدء 

  .28 صفحة في 10 الخطوة إلى
  :الداخلي الثابتة األقراص محرك على والمجلدات الملفات لكّل احتياطي نسخ لعمل   .8

a.  ظهور ومن ملف هو االحتياطي النسخ وضع أّن من تأآد Ready to perform file backup) االستعداد 
  ).االحتياطي النسخ (Backup الحوار مربع من األيسر العلوي الرآن على) الملف حسب االحتياطي النسخ إلجراء

b.  وظهر فئة هو االحتياطي النسخ وضع آان إذا Ready to perform category backup   
   Switch to File Backup الزر فوق نقرفا ،)الفئة حسب االحتياطي النسخ إلجراء االستعداد(
   Switching Backup Plan الرسالة على) موافق (OK فوق انقر ثم) الملف حسب االحتياطي النسخ إلى التبديل(
  ).االحتياطي النسخ خطة تبديل(
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28 – النسخ االحتياطي للملفات واستردادها

c.  الداخلي تةالثاب األقراص بمحرك الخاصة االختيار خانة فوق انقر الملف، حسب االحتياطي النسخ تحديد مربع في 
 :للكمبيوتر

  
d.  فوق انقر Apply Changes) مقياس بتحديث قم ثم مخصصة احتياطي نسخ خطة إلنشاء) التغييرات تطبيق 

  .My Book Live األقراص لمحرك المحتوى
e.  فوق انقر Start Backup) إلى تخطى ثم والمجلدات الملفات لجميع احتياطي نسخ عمل لبدء) االحتياطي النسخ بدء 

  . 28صفحة في 10 الخطوة
  :المحددة المجلدات أو للملفات احتياطي نسخ لعمل   .9

a.  ظهور ومن الملف حسب االحتياطي النسخ هو االحتياطي النسخ وضع أّن من تأآدReady to perform file 
backup) رالحوا مربع من األيسر العلوي الرآن على) الملف حسب االحتياطي النسخ إلجراء االستعداد Backup 

  ).االحتياطي النسخ(
b.  وظهر فئة هو االحتياطي النسخ وضع آان إذا Ready to perform category backup) االستعداد 

 النسخ إلى التبديل (Switch to File Backup الزر فوق فانقر هناك،) الفئة حسب االحتياطي النسخ إلجراء
 خطة تبديل( Switching Backup Plan الرسالة على) موافق (OK فوق انقر ثم ،)الملف حسب االحتياطي

  ).االحتياطي النسخ
c.  المجلد بنية لفتح المؤشرات فوق انقر الملف، حسب االحتياطي النسخ تحديد مربع في: 

  
d.  ةخان فوق النقر أّن الحظ. لها احتياطي نسخ عمل تريد التي الفردية المجلدات أو بالملفات الخاصة االختيار خانات حدد 

  .المجلد في والملفات الفرعية المجلدات آل تحديد إلى تلقائًيا يؤدي ما مجلد اختيار
e.  فوق انقر Apply Changes) مقياس بتحديث قم ثم مخصصة احتياطي نسخ خطة إلنشاء) التغييرات تطبيق 

 ربعاتم جميع مسح إلى) عودة (Revert فوق النقر يؤدي. My Book Live Duo األقراص لمحرك المحتوى
  .االفتراضي/المبدئي التكوين وعرض االختيار

f.  فوق انقر Start Backup) ثم المحددة والمجلدات الملفات لجميع احتياطي نسخ عمل لبدء) االحتياطي النسخ بدء 
  .28 صفحة في 10 الخطوة إلى تخطى

  :االحتياطي النسخ عملية أثناء   .10
  .احتياطًيا نسخها تم التي البيانات مقدار إلى الشاشة أعلى الموجودة والرسالة تقدم شريط يشير  •

 الداخلي الثابتة األقراص بمحرك الخاص السعة مقياس في الزرقاء الخلفية تتغير الفئة، حسب االحتياطي للنسخ بالنسبة  •
  .اآلن تىح لها االحتياطي النسخ إجراء يتم لم التي الملفات لكافة الكهرماني/األصفر اللون إلى لديك للكمبيوتر

 اللون إلى My Book Live Duo األقراص لمحرك المحتوى مقياس في الملفات أو للفئات الرمادية الخلفية تتغير  •
  .االحتياطي النسخ اآتمال بعد األزرق
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 النسخ بإجراء سيقوم WD SmartWare برنامج ألن أخرى مهام بأي القيام أو القرص محرك إعداد متابعة يمكنك  •
  .الخلفية في لفاتكلم االحتياطي

 إليقاف) االحتياطي النسخ إيقاف (Stop Backup إلى) االحتياطي النسخ بدء (Start Backup التبديل زر يتغير  •
  .االحتياطي النسخ

  .المعتاد بالشكل اآتملت قد االحتياطي النسخ عملية أن تعني بنجاح االحتياطي النسخ انتهاء رسالة ظهور  •

  :WD SmartWare البرنامج سيعرض ملفات، ألي احتياطي سخن إجراء تعذر حالة في  •

  احتياطًيا نسخها يتعذر التي الملفات عدد إلى تشير تحذير رسالة  -

  ذلك وأسباب احتياطًيا نسخها يتم لم التي بالملفات قائمة لمشاهدة فوقه النقر يمكنك الذي العرض رابط  -
 تحديد تستطع لم إذا. للملفات االحتياطي النسخ إجراء دون جاريةال والعمليات التطبيقات بعض تحول أن الممكن من

  :فجرب ملفاتك، لبعض االحتياطي النسخ إجراء عدم سبب

  المفتوحة الملفات جميع وإغالق حفظ  -

  .اإلنترنت ومستعرض اإللكتروني البريد برنامج ذلك في بما – العاملة التطبيقات آافة إغالق  -

 على آافية خالية مساحة وجود عدم تعني ممتلئ، لديك األقراص محرك أن إلى شيرت تنبيه رسالة ظهور  :هام
  .االحتياطي النسخ عملية لتكمل األقراص محرك

  
  :ثم المدى، طويل أرشيف تخزين إلى األقراص محرك تفريغ هو المدى طويل حل أفضل

a.  التبويب عالمة فوق انقر Help) التعليمات.(  
b.  رابط فوق انقر WD Store) مخزن WD (لـ اإللكتروني الموقع لعرض  

Western Digital Online Store.  
c.  فوق انقر External Hard Drives) أفضل وحدد) الخارجية الثابتة األقراص محرآات  

  .المستقبل في متطلباتك يناسب أقراص محرك

 تذآرك االحتياطي؟ النسخ عن يتوقف هل ،10 الخطوة عند) االحتياطي النسخ إيقاف( Stop Backup على نقرت إذا   .11
 في االستمرار يمكنك حتى الخلفية، في االحتياطي النسخ بوظيفة يقوم WD SmartWare البرنامج أن التأآيد محاولة
  :التاليين الخيارين أحد فوق انقر للمتابعة،. االحتياطي النسخ أثناء األخرى األغراض في الكمبيوتر استخدام

•  Continue Backup) االحتياطي النسخ عملية واستئناف طلبك لتجاهل) االحتياطي النسخ إلى الرجوع  

•  Stop Backup )االحتياطي النسخ وإيقاف طلبك مع للمتابعة) االحتياطي النسخ إيقاف  

  .دواح لكل االحتياطي النسخ إجراء فكرر داخلي، ثابتة أقراص محرك من أآثر به يتوفر لديك الكمبيوتر آان إذا   .12

   االحتياطية النسخ استرداد
 احتياطًيا بنسخها My Book Live Duo األقراص محرك قام التي الملفات استرداد عليك WD SmartWare برنامج يسهل
  :التالية اإلمكانيات إحدى لك ويتيح

  .الكمبيوتر على األصلية مواقعها إلى استعادتها   •
  .باالسترداد خاص مجلد إلى نسخها   •
  : خطوات أربع من عام بشكل االسترداد مليةع تتكون

  .، اختر محرك األقراص المراد استرداد المحتوى منه)الرئيسية (Homeعلى الشاشة    .1
  .األصلي الموقع إلى أو باالسترداد خاص مجلد إلى المحتوى استرداد سيتم آان إذا ما اختيار   .2
  .شيء آل أو مجلدات وأ ملفات: استرداده سيتم الذي المحتوى اختيار   .3
  .المحتوى استرداد   .4
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  ملف استرداد

 األقراص محرك من الكاملة المجلدات أو الملفات استرداد يمكنك ،)الرئيسية (Home الشاشة من األقراص محرك تحديد بعد
My Book Live Duo) .32 الصفحة في" مجلد استرداد" انظر المجلدات، استرداد بشأن معلومات على للحصول(.  

  :األقراص محرك من الملفات أحد السترداد

   Select a destination for retrieved filesلعرض شاشة ) استرداد (Retrieveانقر فوق عالمة التبويب    .1
 ):تحديد وجهة للملفات المستردة(

  
  معين آمبيوتر جهاز من الملفات السترداد. أخرى آمبيوتر أجهزة من احتياطية نسخ على األقراص محرك يحتوي قد   .2

  ):تخزين وحدة(
a.  الزر فوق انقر Back) شاشة لعرض) الخلف Select a volume to retrieve from  

 ):منها لالسترداد تخزين وحدة تحديد(

  
b.  الزر فوق وانقر فيها، المرغوب التخزين وحدة حدد Next) التالي.(  
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31 – فات واستردادهاالنسخ االحتياطي للمل

  ): المستردة للملفات وجهة تحديد (Select a destination for retrieved files شاشة في   .3

 
   . . .حينها

 المحتوى نسخ في ترغب آنت إذا
   . . . إلى المسترد

a.  الخيار حدد To the Original Places) األصلية األماآن إلى.(  
b.  الزر فوق انقر Next )شاشة لعرض) التالي 

Select content to retrieve) ردادهاست المراد المحتوى تحديد.(  

  األصلي، موقعه
  

 نسخة استرداد عند متاح غير وهذا:مالحظة
  .مختلف آمبيوتر لجهاز احتياطية

a.  الخيار حددIn a Retrieved Content Folder  
  ).المسترد المحتوى مجلد في(

b.  فوق فانقر مختلف، استرداد مجلد تحديد تريد آنت إذا Browse 
  .يدالجد االسترداد مجلد وحدد) استعراض(

c.  الزر فوق انقر Apply) وتفعيله الجديد االسترداد مجلد لحفظ) تطبيق.  
d.  الزر فوق انقر Next )شاشة لعرض) التالي  

Select content to retrieve) استرداده المراد المحتوى تحديد.(  

  مسترد، محتوى مجلد
  

 من االسترداد محتوى موقع غيرت إذا:مالحظة
 احتياطي نسخ إجراء سيتم السابق، موضعه
  .السابق للموقع

   
  Retrieve Some Files) استرداده المراد المحتوى تحديد (Select content to retrieve شاشة في   .4

 :االسترداد ملفات تحديد مربع لعرض) الملفات بعض استرداد(

  
  . المطلوبة الملفات عن للبحث المجلد بنية عبر تنقل   .5

  :الفئة حسب بالملفات قائمة لسرد المناسب لفالم فئة زر فوق انقر  •

-  Pictures) صور(  

-  Music) الموسيقى(  

-  Movies) األفالم(  

-  Documents) مستندات(  

-  Other) أخرى(  

-  Mail) بريد(  
  .المفردة بالملفات قائمة لسرد) عرض (View الرمز حدد  •

 لبدء) إدخال( Enter على اضغط ثم الملف، موقع لتحديد ثالبح مربع في منه جزءًا أو بالكامل الملف اسم اآتب  •
  .Enter على اضغط ثم البحث، مربع في الموجود النص آل احذف البحث، فلتر إلزالة. البحث

  .استرداده تريد الذي بالملف الخاصة االختيار خانة حدد  •

  . االسترداد بدء Start Retrieving الزر فوق انقر   .6
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  :داداالستر أثناء   .7
 موقع إلى نسخها تم التي البيانات مقدار إلى لإلشارة ورسالة تقدم شريط) االسترداد (Retrieve شاشة تعرض  •

  .المحدد االسترداد

  .متاح لك إليقاف عملية االسترداد) إلغاء االسترداد (Cancel Retrievingإن زر   •

  .الملفات استرداد عملية اآتمال على) االسترداد اآتمال (Retrieval accomplished رسالة تدل  •

 يتم لم لالسترداد المحدد الملف أن) االسترداد من جزء تنفيذ تم (Partial retrieve accomplished رسالة تعني  •
  :إما الحالة، هذه في. المحدد االسترداد موقع إلى نسخه

 يتم لم التي الملفات بعدد تزود التي ،)استردادها يتم لم التي الملفات( Files Not Retrieved رسالة عرض يتم  -
 لمشاهدة) الملفات عرض (View files رابط فوق انقر. االسترداد في الفشل معلومات شاشة إلى وبرابط استردادها

   أو ذلك، وأسباب استردادها يتم لم التي بالملفات قائمة

 على آافية مساحة به ليس الكمبيوتر أن تعني التي ،)ممتلئة الوجهة (Destination is full رسالة عرض يتم  -
  .االسترداد عملية إلآمال القرص

  مجلد استرداد

 عديدة، فئات يشمل أن ويمكن ما، مجلد داخل الموجود المحتوى جميع ذلك يشمل بك، الخاص األقراص محرك من مجلد السترداد
  .المجلد بجوار االختيار خانة حدد الملفات، استعادة تحديد في

  محذوفة ملفات أو ملف من سابقة ةنسخ استرداد

 االختيار خانة أو/و) المحذوفة الملفات إظهار (Show deleted files االختيار خانة حدد االسترداد، ملفات تحديد مربع في
Show older files) تم مفردة ملفات تحديد يمكنك استرداده، المراد المحتوى تحديد عند اآلن،). الملف من أقدم نسخة إظهار 

 محذوفة وملفات أقدم نسخ استرداد إلى الوضع هذا في آاملة مجلدات استرداد سيؤدي مماثلة، بطريقة. حذفها أو فوقها الكتابة
  .أيًضا

  .استرداد آل في ملف أي من واحدة نسخة استرداد فقط يمكنك :مالحظة

  المحتوى آل استرداد

 Retrieve All Files الخيار اختر ،...)استرداده لمرادا المحتوى تحديد (...Select content to retrieve شاشة من
 مجلد إلى أو األصلية مواقعها إلى ونسخها الفئات آافة عبر الملفات استرداد على سيعمل الذي) الملفات آل استرداد(

Retrieved Contents) المستردة المحتويات.(  

  :االسترداد أثناء

 االسترداد موقع إلى نسخها تم التي البيانات مقدار إلى لإلشارة ورسالة تقدم شريط) االسترداد (Retrieve شاشة تعرض   •
  .المحدد

  .متاح لك إليقاف عملية االسترداد) إلغاء االسترداد (Cancel Retrievingإن زر •   
  .االسترداد عملية اآتمال على) االسترداد اآتمال( Retrieval accomplished رسالة تدل   •
 المحدد الملف أن تعني التي) االسترداد من جزء تنفيذ تم (Partial retrieve accomplished الةرس عرض يتم   •

  :إما الحالة، هذه في. المحدد االسترداد موقع إلى نسخه يتم لم لالسترداد

 يتم مل التي الملفات بعدد تزود التي ،)استردادها يتم لم التي الملفات( Files Not Retrieved رسالة عرض يتم  -
 لمشاهدة) الملفات عرض (View files رابط فوق انقر. االسترداد في الفشل معلومات شاشة إلى وبرابط استردادها

  .ذلك وأسباب استردادها يتم لم التي بالملفات قائمة

 على آافية مساحة به ليس الكمبيوتر أن تعني التي ،)ممتلئة الوجهة (Destination is full رسالة عرض يتم  -
  .االسترداد عملية إلآمال القرص
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  WD SmartWare برنامج تخصيص
 عن ممكن أداء أفضل على للحصول األقراص محرك إعدادات تخصيص سرعة عليك WD SmartWare برنامج يسهل
  :طريق

  ملف لكل حفظها تريد التي االحتياطية النسخ عدد تحديد   •
  األقراص محرك من ردادهااست يتم التي الملفات لتخزين فريد مجلد تحديد   •
  )WD SmartWare برنامج تحديثات من( WD SmartWare software updates تلقائًيا التحقق   •
  .بك الخاص األقراص محرك إلدارة WD Quick View إلى الوصول   •
 :اإلعدادات شاشة لعرض) إعدادات (Settings التبويب عالمة فوق انقر

  

  :يمكنك ،)اتاإلعداد (Settings تبويب في

  وتحريرها My Book Live Duo االقراص بمحرك الخاصة البرنامج إعدادات إنشاء   •
  My Book Live Duo لـ األقراص محرك إعدادات إعداد   •

  البرنامج إعدادات إنشاء
  فوق انقر ثم، My Book Live Duo Desktop لفتح) البرنامج إعداد (Set Up Software زر فوق انقر

Software Settings) البرنامج إعدادات .(شاشة على Software Settings) البرنامج إعدادات.(  

  . . .أردت إذا  . . .فوق انقر إذن  . . .وانظر

  File History  .34 الصفحة في." االحتياطية النسخ عدد تحديد"
  )الملف تاريخ(

 حفظها سيتم التي االحتياطية النسخ عدد تغيير
  ملف، لكل

  Retrieve Folder  .34 الصفحة في" مختلف استرداد لدمج تحديد"
  )االسترداد مجلد(

  مختلف، استرداد لمجلد مسار تحديد

  Setting the Preferences خيار"
)Auto Update) (التفضيالت إعداد) تحديث 

  .35 الصفحة في))" تلقائي

Preferences 
  )التفضيالت(

 تتحديثا من بالتحقق يقوم الذي الخيار تغيير
 محرك توصيل بإعادة قمت آلما البرنامج
 بالشبكة My Book Live Duo األقراص
  بك، الخاصة
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34 – النسخ االحتياطي للملفات واستردادها

  .االحتياطية النسخ عدد تحديد

 أحد فوق بالكتابة قمت إذا. ملف لكل قديمة نسخة 25 إلى يصل بما االحتفاظ إمكانية WD SmartWare برنامج لك يتيح
  .لك نسخة على يحتوي WD SmartWare فبرنامج الملف، من سابقة نسخة رؤية أردت إذا أو قصد، دون حذفه أو الملفات

  :النسخ من بالمزيد االحتفاظ

   الملفات أحد من إضافية نسخ استرداد/حفظ على قدرتك من يحسن   •
  .القرص مساحة من أآبر قدر استهالك   •
  :ملف لكل حفظها تريد التي االحتياطية النسخ عدد لتحديد

  Set File Historyلعرض شاشة ) تاريخ الملف (File Historyإعدادات البرامج، انقر فوق الزر  في شاشة  .1
 ):تعيين تاريخ الملف(

  
  مربع في) 25 إلى 1 من (حفظها تريد التي النسخ عدد حدد   .2

Enter the number of backup versions to keep for each file  
  ).ملف لكل حفظها رادالم االحتياطية النسخ عدد ادخل(

  .وتفعيله الجديد االحتياطية النسخ عدد لحفظ) تطبيق( Apply فوق انقر   .3

  مختلف استرداد مجلد تحديد

  :في المستردة الملفات تخزين تريد آنت إذا ما االختيار يمكنك االسترداد، تشغيل تبدأ عندما

  الكمبيوتر على األصلية مواقعها   •
  ).المسترد المحتوى (Retrieved Content مجلد   •

  
 المحتوى (Retrieved Content فرعي مجلد واستخدام بإنشاء WD SmartWare برنامج يقوم افتراضي، بشكل

  :آخر مجلد لتحديد). المستندات (My Documents مجلد في) المسترد

  . قم إما بإنشاء مجلد جديد أو تحديد أي مجلد موجود ترغب في استخدامه .1

 لعرض) االسترداد مجلد (Retrieve Folder الزر فوق انقر ،)البرنامج إعدادات (Software Settings شةشا في  .2
 ):االسترداد مجلد تعيين (Set Retrieve Folder شاشة

  
  .الجديد االسترداد مجلد لتحديد االستعراض وظيفة واستخدم) استعراض (Browse الزر فوق انقر   .3

  .التغييرات تطبيق قبل المجلد احذف سابًقا، المستردة المحتويات لمجلد االحتياطي النسخ في بترغ تكن لم إذا :مالحظة

  .وتفعيله الجديد االسترداد مجلد لحفظ) تطبيق (Apply الزر فوق انقر   .4
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35 – خ االحتياطي للملفات واستردادهاالنس

  ))تلقائي تحديث (التفضيالت إعداد (Setting the Preferences (Auto Update) خيار

 Preferences خيار يبحث بالشبكة، Live  My Bookاألقراص محرك توصيل بإعادة فيها ومتق مرة آل في تمكينه، عند
  .األحدث البرنامج إلصدار دائًما استخدامك هذا يضمن. البرنامج تحديثات عن) التفضيالت(

  :تعطيلها أو) التفضيالت (Preferences خيار لتمكين

لعرض شاشة ) التفضيالت (Preferences، انقر فوق الزر )إعدادات البرنامج (Software Settings في شاشة  .1
Set Preferences) تعيين التفضيالت:( 

  
 تحديثات من تلقائًيا التحقق( Automatically check for software updates االختيار خانة امسح أو حدد   .2

  حددت إذاو. تعطيله أو) التفضيالت (Preferences خيار لتمكين) WD SmartWare برنامج
WD SmartWare، ويب بصفحة يربطك فسوف WD التنزيل يتاح حيث.  

  األقراص محرك إعدادات إنشاء
 إعدادات إدارة آيفية عن تفاصيل لمعرفة WD Quick View لفتح) األقراص محرك إعداد( Set Up Drive زر فوق انقر

  ). 51 الصفحة في" My Book Live Duo Dashboard استخدام" (انظر. My Book Live Duo األقراص محرك

   Windows 8 ملف تاريخ استخدام
 فيمكنك ،My Book Live Duo جهاز إلى احتياطًيا الملفات لنسخ WD SmartWare برنامج استخدام عدم اخترت إذا

  .Windows 8 ملف تاريخ استخدام

File History) الملف تاريخ(  
  أقراص محرك إلى الشخصية الملفات من وغيرها اإللكتروني والبريد داتوالمستن الوسائط ملفات بنسخ الملف تاريخ يقوم

My Book Live Duo جهاز إلى بسهولة استعادتها يمكنك نظامك، تعطل أو الملفات بعض فقدت إذا. تلقائي بشكل احتياطًيا 
  .Microsoft وثائق راجع ،Windows 8 ملف تاريخ حول المعلومات من لمزيد. الشخصي الكمبيوتر

  Windows 8 ملف تاريخ

  . مستكشف الملفات في شريط األدوات، انقر فوق  .1
  ).الكمبيوتر (Computer حدد   .2
  ).لوحة التحكم( Control Panel افتح > )الكمبيوتر (Computer حدد ،)الصفحة أعلى) (الشريط (Ribbon في   .3
  .الملف تاريخ باستخدام لفاتكلم االحتياطي النسخ نسخ حفظ حدد والحماية، النظام ضمن   .4
  . التشغيل قيد الملف تاريخ أن من تأآد الملف، تاريخ شاشة في   .5
  .تشغيل زر فوق فانقر مغلًقا، الملف تاريخ آان إذا   .6
 في وإدراجه ،My Book Live Duo جهاز باآتشاف الملف تاريخ سيقوم. األقراص محرك تحديد حدد األيمن، الجزء في   .7

  . الملف تاريخ أقراص محرك قائمة
  .تلقائًيا لبياناتك االحتياطي النسخ الملف تاريخ سيبدأ. موافق فوق انقر ثم بك، الخاص األقراص محرك حدد   .8
  .تشغيل اآلن  لبدء النسخ االحتياطي تلقائًيا، انقر فوق .9
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36 – النسخ االحتياطي للملفات واستردادها

  Windows 7/Windows Vista Backup استخدام
 استخدام فيمكنك ،My Book Live Duo إلى احتياطًيا الملفات لنسخ WD SmartWare برنامج استخدام عدم اخترت إذا

Windows Backup.  

Windows Backup  
 Homeو Ultimateو Business النسخ (Windows Vista بنظام الخاصة Windows Backup ميزة تمكنك

Premium وEnterprise (ونظام Windows 7) النسختين Professional وUltimate( لملفات االحتياطي النسخ من 
 بعض فقدت إذا. My Book Live Duo األقراص محرك إلى أخرى شخصية وملفات اإللكتروني والبريد والمستندات الوسائط
 حول المعلومات من المزيد على للحصول. الشخصي الكمبيوتر جهاز إلى بسهولة استعادتها يمكنك نظامك، تعطل أو الملفات

Windows Backup، وثائق اجعر Microsoft.  

Windows Vista Backup  

  ).لوحة التحكم (Control Panel ثم انقر فوق  انقر فوق  .1
  ).إلغاء (Cancel الزر فوق انقر ،)جديد جهاز على العثور تم (Found New Hardware شاشة ظهرت إذا   •

 Backup your>  )صيانة النظام (System Maintenance > )لوحة التحكم (Control Panel فوق انقر   .2
computer) المعالج في المبينة الخطوات واتبع) للكمبيوتر االحتياطي النسخ.  

  ).شبكة في( On a network فوق انقر فيه، االحتياطية نسختك حفظ تريد الذي المكان بتحديد ُتطالب عندما   .3
  .My Book Live Duo األقراص محرك وحدد) استعراض (Browse الزر فوق انقر   .4
  ).موافق (OKالزر فوق وانقر فيها االحتياطي النسخ إنشاء تريد مشارآة حدد   .5
إذا لم يكن هناك أي اسم . My Book Live Duo  ادخل اسم المستخدم وآلمة المرور المخصص السم المستخدم الخاص بك على  .6

  ). موافق( OKانقر فوق الزر ). 1234ثل م( آاسم مستخدم وأي آلمة مرور everyoneمستخدم مخصص، ادخل 
  .المعالج منك يطلب آما المتبقية التعليمات اتبع   .7

Windows 7 Backup  

  ).النظام واألمان( System and Security  >)لوحة التحكم (Control Panel>   انقر فوق  .1

  ).واالستعادة االحتياطي النسخ( Backup and Restore فوق انقر   .2
  . المعالج في المبينة الخطوات واتبع)االحتياطي النسخ إعداد (Set up Backup فوق انقر   .3
  ).شبكة في حفظ (Save on a network فوق انقر فيه، االحتياطية نسختك حفظ تريد الذي المكان بتحديد ُتطالب عندما   .4
  .االحتياطي للنسخ آوجهة My Book Live Duo األقراص محرك وحدد) استعراض (Browse فوق انقر   .5
  ).موافق (OKالزر فوق وانقر فيها االحتياطي النسخ إنشاء تريد مشارآة حدد   .6
  انظر. My Book Live Duo على بك الخاص المستخدم السم المخصصة المرور وآلمة المستخدم اسم ادخل   .7

  ).78 صفحة(
  )التالي (Next زرال فوق وانقر االحتياطي النسخ وجهة صحة من تأآد   .8
 Windows لـ السماح( Let Windows choose حدد احتياطيًا، نسخ تريد الذي المحتوى بتحديد ُتطالب عندما   .9

  ).التالي (Next فوق انقر ثم) باالختيار
 الزر فوق وانقر ،)االحتياطي النسخ إعدادات مراجعة (Review your backup settings شاشة في   .10

Save settings and run backup )االحتياطي النسخ وتشغيل اإلعدادات حفظ.(  
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   Apple Time Machine استخدام

  االحتياطي النسخ
 Mac OS X Mountain Lion التشغيل بأنظمة تعمل التي األجهزة في مدمجة خاصية Apple Time Machine إن
 والمستندات والصور الموسيقى: مبيوترالك على شيء ألي احتياطي نسخ إجراء تستطيع Snow Leopardو Lionو

 االحتياطي النسخ ملفات تخزين My Book Live Duo محرك يستطيع. النظام وملفات اإللكتروني البريد ورسائل والتطبيقات
  .ملف فقدان حالة في أو التشغيل نظام أو الثابت القرص محرك تعطل حالة في بسهولة للكمبيوتر استعادتها تستطيع حتى هذه

 احتياطًيا ملفاتك لنسخ Time Machine في استخدامها تريد التي المساحة لمقدار األقصى الحد تحديد يمكنك اآم
  .)60 الصفحة في)" Mac OS لنظام (االحتياطي النسخ إعدادات "راجع(

  Time Machine إعداد

  :My Book Live Duo األقراص محرك إلى للملفات احتياطي نسخ إلجراء Time Machine إلعداد

  .Time Machine لفتح اآلتية الطرق إحدى استخدام  .1
 :الحامل في الموجود Time Machine رمز فوق انقر  •

   
 وحدد ) تفضيالت النظامApple(>   System Preferences)قائمة  (Apple menuانقر فوق   •

Time Machine.  

  .Time Machine وحدد )التطبيقات( Applications > )ابدأ( Go فوق انقر  •

 :التالية الشاشة تظهر احتياطي، نسخ بإجراء تقوم مرة أول هي هذه آانت إذا   .2

  
  
  شاشة لعرض) Time Machine إعداد( Set Up Time Machine فوق انقر

Time Machine Preferences) تفضيالت Time Machine :( 
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38 – النسخ االحتياطي للملفات واستردادها

 النسخ تخزين تريد حيث My Book Live Duo صأقرا محرك وحدد) القرص تحديد (Select Disk فوق انقر   .3
 : االحتياطية

  
 وآلمة مستخدم اسم تكتب أن الشاشة منك تطلب). االحتياطي النسخ قرص استخدام (Use Backup Disk فوق انقر   .4

  .مرور
 ): اتصال (Connect فوق انقر ثم ،)ضيف (Guest حدد

  
 :التفضيالت شاشة تعود
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 Time Machine من منسدلة قائمة رمز إلضافة. )تشغيل( ON إلى التمرير شريط حرك التلقائية، تياطيةاالح النسخ لبدء   .5
 Show the Time Machine status in the االختيار مربع حدد الشاشة، أعلى الموجود القوائم شريط إلى

menu bar )حالة عرض Time Machine أو االحتياطي النسخ إجراء ءبد القائمة هذه لك تتيح). القوائم شريط في 
  تفضيالت (Time Machine Preferences شاشة فتح أو الملفات الستعادة Time Machine إلى الدخول

Time Machine :( 

    
 عمليات ولكن الوقت بعض األولى االحتياطي النسخ عملية تستهلك قد. لملفاتك االحتياطي النسخ في Time Machine يبدأ

 تم التي أو الجديدة للعناصر إال االحتياطي النسخ يجري ال Time Machine ألن أسرع تكون التالية االحتياطي النسخ
 :االحتياطي النسخ تقدم الحالة شريط يعرض. تغييرها

  
  :التالية االحتياطي النسخ بإعدادات وتحتفظ ساعة آل في للكمبيوتر االحتياطي بالنسخ Time Machine تقوم

  ساعة 24 مدى على ساعة آل  •

  الماضي الشهر مدى على يوم آل  •

  .My Book Live Duo محرك يمتلئ أن إلى أسبوعًيا  •
 محرك فصل يتم أن أو السكون وضع في مثًال الكمبيوتر يدخل بأن احتياطي نسخ عملية مقاطعة تمت إذا :مالحظة

My Book Live Duo، تاًحام الكمبيوتر يصبح أن بمجرد تلقائًيا العمل ستستأنف فإنها .  
  
 Time Machine باستخدام االحتياطي النسخ عمليات ستتأخر ،My Book Live Duo اسم غيرت إذا

 شاشة في األقراص محرك تحديد بإعادة االحتياطي النسخ استأنف المشكلة، هذه لحل. تفشل أو سابقًا والمعينة
Time Machine Preferences) تفضيالت Time Machine.(  

 مات مثل السعة المتاحة وتاريخ ووقت أقدم وأحدث نسخ احتياطي والنسخ االحتياطي التالي، حدد لالطالع على معلو
Open Time Machine Preferences)  فتح تفضيالتTime Machine ( في قائمةTime Machineالمنسدلة :  
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40 – النسخ االحتياطي للملفات واستردادها

  االحتياطي النسخ بدء

 :المنسدلة القائمة في) اآلن حتياطياال النسخ (Back Up Now حدد وقت، أي في االحتياطي النسخ لبدء

  

  معلومات لوحة استخدم ،Time Machine باستخدام تمت التي االحتياطي النسخ عمليات لحذف :مالحظة
My Book Live Duo .82 الصفحة في" اآلمنة النقاط إدارة" (انظر.(  

  احتياطًيا المنسوخة العناصر استرداد
. My Book Live Duo محرك على احتياطًيا المنسوخة األخرى والعناصر الملفات استرداد في األحيان بعض في ترغب قد
 مشارآات أو متعددة أو منفردة عناصر استرداد يمكنك. مضى أسبوع من ملفات رؤية في ترغب أو مثًال مفقود ملف لديك يكون قد
  .بأآمله الثابت القرص محرك أو النظام تعطل إذا

  :الثابت القرص محرك إلى تياطًيااح المنسوخة العناصر السترداد

  . المستندات مجلد فافتح مثًال، مستنًدا تسترد آنت إذا. إليها العنصر استعادة تريد التي الكمبيوتر نافذة افتح  .1
  .)إطار فتح إلى بحاجة فلست المكتب، سطح إلى عنصًرا تستعيد آنت إذا(

  إلى الدخول (Enter Time Machine حدد أو الحامل في Time Machine رمز فوق انقر   .2
Time Machine (المنسدلة القائمة من : 

  
  . المقدمة في األحدث االحتياطي النسخ يكون بحيث متسلسل بشكل لديك الموجودة االحتياطي النسخ ملفات آل تظهر
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41 – النسخ االحتياطي للملفات واستردادها

  أنشأتها التي اطياالحتي النسخ ملفات آل لتصفح الشاشة يمين إلى الموجود الزمني الخط أو األسهم فوق انقر   .3
Time Machine . 

  
 ):النسخ (Copy رسالة لعرض اليمين أسفل في) استعادة (Restore الزر فوق وانقر استعادته تريد الذي العنصر حدد   .4

  
  : المرغوب الخيار زر فوق انقر   .5

•  Keep Original) االحتياطي النسخ محرك من العنصر يستعيد ال –) باألصل االحتفاظ.  

•  Keep Both) الموضع إلى احتياطًيا المنسوخ العنصر إضافة وستتم األصلي العنصر سيبقى –) باالثنين االحتفاظ 
  .الكمبيوتر في المحدد

•  Replace) األصلي العنصر محل احتياطًيا المنسوخ العنصر سيحل –) االستبدال.  
". upback "آلمة على ويحتوي لديك الموجود ياالحتياط النسخ لمحرك مقابًال مجلًدا سترى ،Finder في :مالحظة

 دور بأي يقوم وال. بك الخاصة االحتياطي النسخ ملفات آل فيه وتوجد تلقائًيا إنشاؤه يتم محمي مجلد هذا
 حاولت إذا أنك الحقيقة. االحتياطي بالنسخ الخاصة Time Machine ملفات تخزين سوى للمستخدمين
  ").فشل االتصال" ("Connection Failed "رسالة لك فستظهر به االتصال
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  WD Quick View باستخدام األقراص محرك إدارة5
  )فقط WD Quick View  )Mac OS تثبيت

  WD Quick View اختصارات خيارات إلى الوصول
  األقراص محرك حالة من التحقق

 في (WD SmartWare تشغيل  )فقط Windows نظام
  )فقط Windows نظام في (بأمان WD SmartWare برنامج إنهاء

 فتح  المشارآات
  My Book Live Duo Dashboard شغيلت

  )فقط Windows نظام (األقراص محرك تعيين
  )فقط Windows نظام في) (عامة (Public لمشارآة اختصار إنشاء
  األقراص محرك خصائص عرض

 متابعة  التخزين
  آمن بشكٍل التشغيل إيقاف

  المراقبة تنبيهات
  Quick View باستخدام USB تخزين جهاز خروج
  WD Quick View رمز تتثبي إلغاء

  )فقط WD Quick View  )Mac OS تثبيت
 إجراء تستطيع حتى ،Mac OS X قائمة شريط في WD Quick View رمز بتثبيت WD Quick View برنامج يقوم

 Windows رمز لون يكون. سريعًا األقراص محرك حالة من التحقق أو WD SmartWare تشغيل مثل الهامة الوظائف
  .وبسهولة بسرعة الفصل هذا في المذآورة المهام إجراء يمكنك تثبيته، بمجرد . أسود Mac رمز لون نيكو . أزرق

  بتثبيت تقوم عندما WD Quick View تثبيت يتم ،Windows OS لنظام بالنسبة:  مالحظة
WD SmartWare .برنامج تثبيت "راجع WD SmartWare "22 الصفحة في.   

  .WD Quick View رمز تثبيتل التالية الخطوات استخدم

 قم   .http://www.wd.com/setup.  1 االرتباط خالل من اإلنترنت عبر التعلم مرآز إلى بالوصول
 .My Book Live حدد   .2

  

WD QUICK VIEW – 42إدارة محرك األقراص باستخدام 
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 : التنزيالت شاشة لعرض) تنزيالت البرنامج( Software Downloads زر فوق انقر   .3

   
  .)تنزيل( Downloadفوق انقر ،WD Quick View مربع في   .4

 قم   .5  .بك الخاص Mac إلى المضغوط الملف محتويات واستخراج تنزيله تم الذي الملف إلى بالوصول
  .WD Quick View إعداد ملف فوق مزدوًجا نقًرا انقر   .6
  .الشاشة على االتجاهات تتبع التي Quick View مثبت اتبع   .7
  

  WD Quick View اختصارات خيارات إلى الوصول

Windows  

  .قائمة لعرض النظام علبة في WD Quick View رمز على  األيسر أو األيمن الماوس بزر انقر   .1

   .2 :فرعية قائمة وعرض لتحديده My Book Live األقراص محرك فوق انقر أو المؤشر مرر

  
  .فيه المرغوب الخيار حدد   .3

WD QUICK VIEW – 43إدارة محرك األقراص باستخدام 
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Mac OS X  

  .قائمة لعرض القوائم ريطش في WD Quick View رمز فوق انقر   .1

   .2 : فرعية قائمة لعرض My Book Live Duo اسم فوق المؤشر مرر

  
  .فيه المرغوب الخيار حدد   .3

  األقراص محرك حالة من التحقق

Windows   

 :حرارته ودرجة المستخدمة األقراص محرك سعة لترى النظام علبة في  WD Quick View رمز فوق المؤشر مرر

  
  

  .طبيعي بشكٍل يعمل األقراص محرك بأن األقراص محرك اسم بجوار خضراء نقطة وجود يعنيو   •
 مرتفعة حرارة درجة مثل مشكلة، من يعاني األقراص محرك بأن األقراص محرك اسم بجوار حمراء نقطة وجود يعني   •

  .معتاد غير نحو على

Mac OS X   

  ومرر مؤشر الماوس فوق اسم محرك األقراص  في شريط القوائم  WD Quick Viewانقر فوق رمز 
My Book Live Duo الفرعية القائمة تحت األقراص محرك حالة لعرض: 

  
  

  ) فقطWindowsفي نظام ( WD SmartWare تشغيل
 شاشة لعرض  WD Quick View قائمة في WD SmartWare خيار فحدد مثبًتا، WD SmartWare برنامج آان إذا

WD SmartWare  سيةالرئي.  
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  )فقط Windows نظام في (بأمان WD SmartWare برنامج إنهاء
 . التطبيق إلغالق WD Quick View قائمة في) WD SmartWare إنهاء (Exit WD SmartWare حدد

  )WD SmartWare تشغيل حالة في إال الخيار هذا يظهر ال(

 فتح  المشارآات
  .إليها الوصول إذن لديك خاصة مشارآات وأي) امةع (Public مشارآة لفتح WD Quick View استخدام يمكنك

  .الفرعية WD Quick View قائمة في) فتح (Open حدد   .1
  ).عام (Public حدد   .2

 تظهر: Windows Explorer: Windows في المشارآات

  
Mac OS X :المشارآة محتويات عرض سيتم Public) عامة (في Finder) الباحث :( 

  
  تحت My Book Live Duo اسم انقر األقراص، محرك على المشارآات آل لعرض:  مالحظة

Shared) مشترك.(  

  :عرضها في ترغب التي المشارآة حدد   .3

Windows :لمشارآة بالنسبة private) الخاصة البيانات تلك ادخل مرور، وآلمة مستخدم باسم طولبت إذا ،)خاصة 
 ). 74 الصفحة في" مستخدم إنشاء" انظر( My Book Live Duo معلومات لوحة على بك الخاص المستخدم بحساب

 فال بك، الخاص الكمبيوتر جهاز إلى الدخول ولتسجيل المعلومات لوحة في المرور وآلمة المستخدم اسم نفس استخدمت إذا
  .مرور آلمة أو مستخدم اسم الحالة هذه في يلزم

Mac OS X :لمشارآة بالنسبة private) الخاصة البيانات تلك ادخل مرور، وآلمة مستخدم اسمب طولبت إذا ،)خاصة 
). 74 الصفحة في" مستخدم إنشاء" انظر (My Book Live Duo معلومات لوحة على بك الخاص المستخدم بحساب
  ).ضيف( Guest حدد مرور، وآلمة مستخدم باسم طولبت إذا ،)عامة (Public لمشارآة بالنسبة
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  Mac OS X My Book Live Duo Dashboard تشغيل
  ). الترحيب (Welcome شاشة ستظهر. التطبيق لتشغيل الفرعية WD Quick View قائمة في Dashboard حدد

  .)51 الصفحة في" My Book Live Duo Dashboard استخدام" انظر(

 تعيين  ) فقطWindowsنظام  (األقراص محرك
 WD Quick View قائمة في]) My Book Live Duo اسم [تعيين( Map [My Book Live name] حدد   .1

 ):الشبكة أقراص محرك تعيين (Map Network Drive شاشة تعرض. الفرعية

  
  .المنسدلة) األقراص محرك (Drive قائمة من فيه المرغوب الحرف حدد   .2
  ).انتهاء (Finish الزر فوق انقر   .3

 شبكة أقراص محرك (Mapped Network Drive بـ االتصال إعادة Windows نظام يحاول عندما:  مالحظة
 Unable to reconnect mapped networkالخطأ رسالة تظهر فقد التشغيل، إعادة بعد) معّين

drives) اسم آان إذا هذا يحدث أن يمكن). معينة شبكة أقراص بمحرآات االتصال إعادة على قادر غير 
 مع متطابقين غير My Book Live Duo األقراص بمحرك الخاصين المرور وآلمة المستخدم
  . Windows لنظام الحالية المرور وآلمة المستخدم اسم معلومات

  
 المرور وآلمة المستخدم اسم إرسال Windows نظام يحاول قد التلقائي، االتصال إعادة عملية أثناء

 My Book Live Duo األقراص بمحرك الخاصين المرور وآلمة المستخدم اسم من بدًال الحاليين
 قم. جديد دخول تسجيل إطار يظهر المعينة الشبكة أقراص محرك فتح بمحاولة. اإلعداد أثناء والمعينين
 إلعادة My Book Live Duo األقراص بمحرك الخاصين المرور وآلمة المستخدم اسم بإدخال
 المعلومات من لمزيٍد). التالي التمهيد إعادة حتى (أخرى مرة إليه بالوصول والسماح بالمشارآة، االتصال
  .6745 رقم اإلجابة معرف) المعلومات قاعدة (Knowledge Base راجع المشكلة، هذه حول

  )فقط Windows نظام في ()عامة( Public لمشارآة اختصار إنشاء
 أسماء إنشاء ويمكنك المكتب، سطح على) عامة (Public مشارآة رمز تلقائيًا Mac OS X يعرض:  مالحظة

 Mac OS X Leopard/Snow التشغيل نظامي استخدام" (انظر. فرعية رآاتمشا ألي مستعارة
Leopard/Lion "18 الصفحة في.(  

 مشارآة تمثل رمز عرض سيتم. الفرعية WD Quick View علىقائمة) اختصار قائمة إنشاء (Create Shortcut حدد
Public) المكتب سطح على) عامة.  
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  األقراص محرك خصائص عرض
 ):الخصائص (Properties شاشة لعرض الفرعية WD Quick View قائمة في) خصائص (Properties حدد

  

 Windows في My Book Live Duo خصائص

  

  Mac OS X في My Book Live Duo خصائص
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  التخزين متابعة
 لحرارةا ودرجة المستخدمة، التخزين وسعة األقراص، محرك اسم لعرض WD Quick View رمز على الماوس بتمرير قم

  ). بناؤه إعادة جاري معطل، سليم، (RAID وحالة المحرك، داخل

 .المنطقة تلك في أيًضا األقراص محرك معلومات تظهر ،My Book Live Duo بـ متصل USB أقراص محرك لديك آان إذا

  

  آمن بشكٍل التشغيل إيقاف
 My Book Live Duo األقراص محرك لتشغي إليقاف بها الموصى الطرق إحدى هو WD Quick View الرمز استخدام
  .آمن بشكٍل

). 64 الصفحة في" تمهيد إعادة/تشغيل إيقاف" (انظر. مفضلة أخرى طريقة المعلومات لوحة استخدام ويعد:  مالحظة
 في مشاآل من أعاني" فراجع بهما، الموصى الطريقتين من أي باستخدام الوحدة تشغيل إيقاف يتم لم إذا

  .127 الصفحة في" آمن؟ بشكل My Book Live Duo تشغيل إيقاف

 الموجود الضوئي المؤشر وميض عدم من تأآد. وإليه الجهاز من نقلها يجري الملفات أن من تأآد التشغيل، إيقاف قبل:  هام 
 نسخ المثال، سبيل على (المعلومات تعالج الوحدة أن إلى الوميض ويشير. األقراص لمحرك األيمن الجانب على

  ). نقلها أو لملفاتل احتياطي
    

  .التشغيل إيقاف أثناء الطاقة مورد من األقراص محرك تفصل ال  !تحذير
   
 WD SmartWareشاشة لعرض الفرعية WD Quick View قائمة في) التشغيل إيقاف( Shut Down حدد    .1

Shut Down) تشغيل إيقاف WD SmartWare .( 

  
  .األقراص محرك تشغيل إيقاف سيتم). موافق (OK الزر فوق انقر ثم خالية، ااترآه أو المسؤول مرور آلمة ادخل   .2

  المراقبة تنبيهات

  والبالونات الوامضة األيقونات طريق عن التنبيه
 درجة تزداد قد األقراص محرك أن إلى ليشير WD Quick View رمز يومض ،Macو Windows النظامين آال في

  .بالونة شكل على تنبيه آذلك يظهر ،Windows نظام وفي. فشلال بصدد أنه أو مفرط بشكٍل حرارته

 أعد. دقيقة 60 لمدة ليبرد واترآه بإطفائه قم مفرط، بشكٍل األقراص محرك حرارة درجة ارتفعت إذا:  مالحظة
  .WD بدعم فاتصل المشكلة، استمرت وإذا تشغيله،
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  WD Quick View تنبيهات خيار
  :مثل تنبيهات الفرعية WD Quick View قائمة في الخيارات أحد يعرض

  .السعة من األقصى الحد إلى األقراص محرك وصل   •
  .يظهر آل خمس دقائق حتى تتاح مساحة فارغة. محرك األقراص ممتلئ وال يمكن إجراء عمليات النسخ االحتياطي التالية•   

 توجد   •  .متاحة تحديثات
  :األقراص محرك تنبيهات لعرض

 التنبيهات ُترتب. الفرعية WD Quick View قائمة في) تنبيهات (Alerts حدد ثم جهازك، حدد أآثر، وأ تنبيه لعرض   .1
  .زمنيًا ترتيبًا المتعددة
   .2 ).إنهاء (Exit الزر فوق انقر التنبيهات، لوحة إلغالق

  
  Windows نظام في التنبيهات  

  

  Mac OS Xالتنبيهات في نظام   

  .لإلغالق) موافق (OK فوق انقر   .3
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  Quick View باستخدام USB تخزين جهاز خروج
  .لديك النظام علبة في WD Quick View رمز على األيسر أو األيمن الماوس بزر انقر   .1
  .لديك النظام من USB سيخرج. Quick View قائمة من) خروج (Eject ثم USB تخزين جهاز حدد   .2

  

  WD Quick View رمز تثبيت إلغاء

Windows   
 Add or Remove>  )لوحة التحكم( Control Panel>  )ابدأ( Start فوق انقر ،Windows XP نظام في

Programs،) تثبيت بإلغاء وقم) برامج إزالة أو إضافة WD SmartWare.  

 )البرامج (Programs>  )لوحة التحكم(  >Control Panel>  انقر ،Windows Vista/Windows 7 نظام في
Programs and Features) بإلغاء قم ثم ، )والميزات البرامج WD SmartWare.  

   . WD Quick View رمز على تحتوي النظام علبة تعد لم

 في Answer ID 5373 اإلجابة معرف راجع ،WD Quick View تثبيت إلغاء حول المعلومات من مزيد على للحصول
  .Knowledge Base المعلومات قاعدة

Mac OS X  
 طحس في   .1  .المفضلة مساحة من التطبيقات حدد ثم، الباحث فوق انقر المكتب،
 قائمة في   .WD Quick View.  2 تثبيت إلغاء برنامج فوق مزدوًجا نقًرا انقر الشاشة، من األيمن الجانب على التطبيقات

  .Mac مستخدم اسم الدخول تسجيل إطار يظهر ).متابعة (Continue فوق انقر   .3
  ).موافق (OK فوق وانقر Mac مرور لمةآ أدخل   .4

  . WD Quick View رمز على يحتوي القوائم شريط يعد لم
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MY BOOK LIVE DUO DASHBOARD – 51استخدام 

  My Book Live Duo Dashboard استخدام
  My Book Live Duo Dashboard تشغيل
  My Book Live Duo Dashboard تشغيل بدء
  Dashboard مكونات فهم

  العمالء دعم على الحصول
  اآلن؟ فعله يمكنني الذي ما

 آما My Book Live Duo جهاز إدارة أجل ومن اإلعدادات لتهيئة My Book Live Duo Dashboard استخدم
  محرك في الموجودة الملفات إلى الوصول وتقييد المستخدم حسابات إعداد يمكنك المثال، سبيل على. تفضل

My Book Live Duo، احتياجاتك ليناسب المحرك وتخصيص الملفات لتخزين المجلدات وإعداد.  

  .دامهااستخ في تبدأ ويجعلك My Book Live Duo معلومات لوحة الفصل هذا إليك يقدم

  My Book Live Duo Dashboard تشغيل
  :المعلومات لوحة تشغيل لبدء التالية الطرق إحدى استخدام

   
   . . .إذا أردت التشغيل من   . . .إذن

  . المكتب سطح على الموجود المعلومات لوحة رمز فوق مزدوًجا نقًرا انقر  •
  

 إنشاء بتحديد يامكق حالة في لديك المكتب سطح على فقط الرمز يظهر  :مالحظة  
  .اإلنترنت عبر اإلعداد برنامج لمعالج األخيرة الشاشة على اختصار

  رمز سطح مكتب لوحة المعلومات

 ):URL أو (آالعنوان My Book Live Duo بـجهاز الخاص IP عنوان أو اسم استخدم  .  1

  
  ).اذهب( Go على انقر  .  2

  ،Windowsمستعرض أو مستكشف 

  .WD Quick View رمز على األيسر أو األيمن ماوسال بزر انقر  .  1
  .Dashboard ثم My Book Live Duo جهاز حدد  .  2

  ،WD Quick Viewرمز 

  .My Book Live Duo أقراص محرك حدد الرئيسية، الشاشة في  .  1
  .الرئيسية اإلعدادات شاشة لعرض) إعدادات (Settings التبويب عالمة فوق انقر  .  2
  ).أقراص محرك إعداد( Setup Drive الزر وقف انقر  .  3

WD SmartWare،  

  .الملفات مستكشف رمز حدد األدوات، شريط في  .  1
  .الشبكة حدد األيسر، الجزء في  .  2
  .التخزين ضمن My Book Live Duo أقراص محرك مكان حدد األيمن، الجزء في  .  3
 ماوس األيمن وحدد انقر نقًرا مزدوًجا على المحرك أو انقر بزر ال  .  4

View device webpage )من القائمة الناتجة) عرض صفحة الويب الخاصة بالجهاز.  

Windows 8،  

  ).الكمبيوتر (Computer>   فوق انقر  .  1
  )الشبكة (Network حدد األيسر، الجزء في  .  2
  .التخزين ضمن My Book Live Duo أقراص محرك مكان حدد األيمن، الجزء في  .  3
  وحدد األيمن الماوس بزر انقر أو المحرك على مزدوًجا نقًرا انقر  .  4

View device webpage )بالجهاز الخاصة الويب صفحة عرض ( 
  .الناتجة القائمة من

Windows 7/Vista،  

6
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   . . .إذا أردت التشغيل من   . . .إذن

  .)مواضع شبكة االتصال( My Network Places>  )ابدأ (Start فوق انقر  .  1
  .My Book Live Duo محرك مكان حدد  .  2
  ).استدعاء( Invoke وحدد األيمن الماوس بزر انقر أو المحرك على مزدوًجا نقًرا انقر  .  3

Windows XP،  

  ،My Book Live Duoتطبيق إعداد   .اإلنترنت عبر اإلعداد برنامج لمعالج األخيرة الصفحة في المعلومات لوحة حدد  •

  .Bonjour>   رجعيةالم العالمة رمز>   Safari رمز فوق انقر  .  1
  .الشبكة في My Book Live Duo محرك على مزدوًجا نقًرا انقر  .  2

Mac OS X،  

  My Book Live Duo Dashboard تشغيل بدء 
 للوصول إلى لوحة 51 في الصفحة" My Book Live Duo Dashboardتشغيل "استخدم أحد الخيارات الموجزة في    .1

 :My Book Live Duoمعلومات 

  
  ..المحددة الصفحة وستظهر اليسار إلى التنقل لوحة ستنزلق الشاشة، على الخيارات أحد تحدد عندما
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  Dashboard مكونات فهم
 المساعدة وتقدم وإدخالها المعلومات لعرض خيارات النموذجية My Book Live Duo Dashboard صفحة تقدم

 :واإلخطارات

  

   
  ال  العنصر  الوصف

يمكنك تغيير االسم االفتراضي إلى االسم الذي . My Book Live Duoاسم جهاز 
  ).56في الصفحة " عام"(انظر . تختاره

  1  الجهاز اسم

  2   التنبيهات رمز  . والتنبيهات الرسائل جميع على تشتمل منسدلة قائمة تخفي أو تعرض

 تم متصل USB تخزين جهاز على التخزين مساحة يعرض الذي السعة شريط يعرض
  .هاستخدام

  USB   3 رمز

 طريق عن ذلك، في رغبت إذا التنبيهات، أحد أغلق. والتنبيهات الرسائل جميع تعرض
  . اليمنى زاويته في X على النقر

  4  واألحداث التنبيهات قائمة

سيظهر رابط لتسجيل الخروج . يمكنك من إدخال اسم مستخدم وآلمة مرور، إذا رغبت في ذلك
  . My Book Live Duoإذا استخدمت آلمة مرور للوصول إلى لوحة معلومات 

  5  الخروج تسجيل/جهازك تأمين

  6  قلالتن لوحة   .المرتبطة الصفحة لعرض انقر. الصفحة عن معلومات لعرض الرابط فوق الماوس مرر

  7  الدعم   .العمالء بدعم االتصال ونموذج المستخدمين ومنتدى المنتج لمستندات روابط يوفر

 - أو + عالمة تمكنك. أدناه التمريرية القائمة في الواردة المهام تنفيذ عن معلومات يعرض
  . التمريرية الشاشة إخفاء أو عرض من
  

 النقاط بجانب الموجودان >لتاليا وسهم<  الرجوع سهم على بالنقر المهام عبر تنقل
  . المهمة أسفل الزرقاء

  8   نساعدك دعنا 

  V  9 أزرار على أو>   . وإخفائها الشاشة أقسام عرض
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  ال  العنصر  الوصف

 الوقت في المستخدمة والسعة المخزنة الملفات نوع عن ومعلومات الجهاز اسم يعرض
  .النظام وحالة الحالي

  10  الجهاز استخدام حامل 

  11  ملفاتي عرض  .لجهازك العمومي المجلد لعرض الرمز هذا فوق انقر

  *   المعالجة رمز  .اإلعدادات حفظ المثال، سبيل على المعلومات، بمعالجة النظام قيام أثناء ُتعرض

  :العناصر بعض يمين على تعرض

  
  . الرمز فوق الماوس تمرير عند مختصر شرح توفر

  *   األداة تلميحات رمز

   
  .الشاشة مثال في معروضة غير* 

  العمالء دعم على الحصول
  :الدعم صفحة لفتح

 :في لوحة التنقل لعرض صفحة الدعم) الدعم( Support انقر على خيار  .1
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MY BOOK LIVE DUO DASHBOARD – 55استخدام 

   العمالء دعم إلى السجل ملفات إرسال
 لسج إلنشاء الدعم صفحة في اإلنترنت عبر المتاح النموذج بإآمال فقم ،My Book Live Duo محرك مع مشكلة واجهتك إذا

  .اإللكتروني بالبريد إرساله أو وحفظه يدوي نظام سجل إنشاء هو اآلخر الخيار. WD في العمالء دعم فريق إلى وإرساله

  :تلقائًيا WD عمالء دعم إلى وإرساله النظام عن تقرير لعمل   •

  .WD خصوصية سياسة لمراجعة) الخصوصية سياسة( Privacy Policy رابط على انقر  -
  ).الدعم طلب (Request Support زر فوق انقر  -
 ،)WD( ) http://support.wdc.com معلومات قاعدة (WD Knowledge Base إلى الدخول بتسجيل قم  -

  .قبل من بذلك تقم لم إذا
  .الطلب وإرسال اإلآمال  -

. الكمبيوتر جهاز على احفظه ثم). وحفظ إنشاء(Create & Save زر على انقر يدوًيا، وحفظه النظام تقرير لعمل   •
  .ذلك أردت إن ،WD عمالء دعم إلى اإللكتروني بالبريد بإرساله وقم

  آخر دعم على الحصول
  ).المنتج مستندات( Product Documentation الرابط على انقر للمستخدم، دليل أحدث على للحصول   •
  ).المتكررة األسئلة (FAQs رابط على انقر والتعليمات، المتكررة األسئلة على اإلجابات على لالطالع   •
  ).منتدى (Forum رابط فوق انقر اآلخرين، المستخدمين مع My Book Live Duo جهاز لمناقشة   •
  ).االتصال معلومات (Contact Info رابط على انقر األخرى، االتصال ومعلومات WD هاتف أرقام على لالطالع   •

  اآلن؟ فعله يمكنني الذي ما
 إلى اختصارات التالي الجدول يوفر. My Book Live Duo معلومات لوحة استخدام بإجراءات تعرفك التالية ةالقليل الفصول
  .العامة المهام لبعض التعليمات

   ...يمكنني آيف   ...انظر

  العمالء، دعم من المساعدة طلب  54 صفحة

  بي، الخاصة الشكبة في األقراص محرك إعداد  61 صفحة

  األقراص، محرك داتإعدا تكوين  56 صفحة

  ،My Book Live Duo لـ الثابت البرنامج تحديث  58 صفحة

  مستخدمين، إنشاء  74 صفحة

  المستخدم، مرور آلمة تغيير  76 صفحة

  مشارآات، إنشاء  78 صفحة

  الخاصة، المشارآات إلى الوصول  78 صفحة

  إنشاء طريق عن My Book Live Duo لجهاز االحتياطي النسخ  82 صفحة
  واستردادها، آمنة قاطن

  تمهيده، إعادة أو My Book Live Duo جهاز تشغيل إيقاف  64 صفحة

  ،)WD 2goو WD Photos (تعطيله أو بعد عن الوصول تمكين  90 صفحة
  استخدامها، أو تعطيلها أو الوسائط خوادم تمكين  108 صفحة
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56 – الرئيسيةتكوين اإلعدادات 

  الرئيسية اإلعدادات تكوين
  النظام إعدادات
  الشبكة إعدادات
  المساعدة األدوات إعدادات
  بعد عن الوصول إعدادات
  الوسائط خادم إعدادات
  التخزين إعدادات

 بعد عن والوصول المساعدة واألدوات والشبكة المحرك نظام وتخصيص عرض من المسؤول تمكين على اإلعدادات خيار يعمل
  .وسائطال وإعدادات

  النظام إعدادات
  :اإلعدادات خيارات لتحديد

واألدوات ، والشبكة، النظام: لعرض الصفحات ذات عالمات تبويب )إعدادات (Settings  من لوحة التنقل، انقر على   .1
مميزة باللون ) اإلعدادات( Settingsالحظ أن عالمة تبويب . التخزينو، والوسائط، والوصول عن بعد، المساعدة

 :زرقاأل

  
 التنبيه وإخطارات وتحديثات والتاريخ والوقت عام :للفرد القابلة التالية األقسام على الرئيسية اإلعدادات صفحة تحتوي    .2

 القسم اسم بجانب الموجود السهم على انقر إخفائه، أو قسم لعرض. االحتياطي النسخ إعداداتو، الطاقة موفرو، واألحداث
  .نفسه القسم اسم على انقر أو

  عام
 استخدام وعرض الويب صفحات بها تظهر أن يجب التي اللغة وتحديد ووصفه المحرك اسم لعرض الصفحة من عام قسم استخدم
  .المحرك وتسجيل التخزين مساحة

   
 إعادة بالشبكة المتصلة الكمبيوتر أجهزة آل على تفرض My Book Live Duo جهاز تسمية إعادة  !تحذير

  .فقط الضرورة عند الجهاز اسم بتغيير قم. بها الخاصة المشترآة الشبكة موارد تعيين
   

7
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57 – تكوين اإلعدادات الرئيسية

  :التالية اإلعدادات تعديل أو عرض  .1
   

  الجهاز اسم  .الشبكة على لتعريفه لمحرآك مميًزا اسًما أدخل

  الجهاز وصف .ذلك أردت إن مختلف، وصف أدخل. My Book Live Duo جهاز هو االفتراضي الوصف

 القائمة من بها My Book Live Duo ويب صفحات عرض في ترغب التي اللغة حدد
  . اإلنجليزية اللغة هي االفتراضية اللغة. المنسدلة

  اللغة

  التسلسلي الرقم  .معينة وحدة يحدد والذي WD من المخصص الرقم يعرض

  االستخدام  .التخزين سعة وإجمالي المستخدمة التخزين سعة يعرض

  الضمان تسجيل  .محرآك لتسجيل األوامر واتبع) سجيل اآلنت( Register Now على انقر
   
  .القسم أسفل يظهر الذي )حفظ (Save زر على فانقر تغييرات، أي بإجراء قمت إذا   .2

 إذا بالكامل My Book Live Duo معلومات لوحة في) إلغاء (Cancel وزر) حفظ (Save زر يظهر:  مالحظة
  .فقط تغييرات بعمل قمت

  تاريخوال الوقت
 السماح أو يدوًيا والوقت التاريخ إعداد خيار لديك. افتراضًيا) الشبكة وقت بروتوآول (NTP خادم مع والوقت التاريخ مزامنة تتم

 التاريخ إدخال عليك يتعين فإنه باإلنترنت، متصل غير آنت إذا. تلقائًيا الوقت لضبط اإلنترنت إلى بالوصول NTP لبروتوآول
 .يدوًيا والوقت

  

  :التالية اإلعدادات تعديل أو عرض  .1
   

   الزمنية المنطقة  .محرآك فيها يقع التي الزمنية المنطقة حدد المنسدلة، القائمة من

 الوقت لتحديث محرآك بمزامنة تلقائًيا تقوم التي ،NTP خدمة لتمكين االختيار مربع حدد
  .والتاريخ

  
  Add New Primary على فانقر آخر، رئيسي NTP خادم إلى التغيير أردت إذا
  .الجديد الرئيسي للملقم URL عنوان أدخل ثم ،)إضافة خادم رئيسي جديد(

  NTP خدمة

  .NTP Service اختيار خانة تحديد يتم لم إذا الحقل هذا يظهر
  

   الحالي والعام واليوم، الشهر، حدد المنسدلة، القائمة ومن

  التاريخ
  

  .NTP Service اختيار نةخا تحديد يتم لم إذا الحقل هذا يظهر
  
  ). ومساًء صباًحا، مثال (الحالية الزمنية والفترة والدقيقة، الساعة، حدد المنسدلة، القائمة من

  الوقت

   
  .)حفظ (Save زر على فانقر تغييرات، أي بإجراء قمت إذا   .2
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58 – تكوين اإلعدادات الرئيسية

  تحديثات
 :يدوًيا تحديث ملف وجود من للتحقق أو قائًياتل الثابت البرنامج لتحديث المحرك إعداد من يمكنك الصفحة من القسم هذا

  

  .الثابت My Book Live Duo لبرنامج تحديث آخر وتاريخ الحالي اإلصدار ورقم وصف عرض يتم

   
 محرك تكوين قبل) تقريًبا دقائق ثالث (التشغيل من My Book Live Duo محرك ينتهي حتى انتظر:  هام

 باللون يومض أو الوميض عن LED مؤشر يتوقف عندما جاهز األقراص محرك أن ستعرف. األقراص
  ).االستعداد وضع (األزرق اللون أو) العادي الوضع (األخضر

   

  تحديث وجود من التحقق

  :اختيارية بصورة الجديد الثابت البرنامج وتثبيت جديد ثابت برنامج توافر من يدوًيا للتحقق

 العثور تم إذا). التحقق (Checking رسالة ستظهر. )وجود تحديثالتحقق من ( Check for Update زر على انقر   .1
  .)موافق( OK على فانقر تحديث، على

 التقدم، اآتمال عند. التقدم شريط سيظهر. ذلك في رغبت إذا) تمهيد وإعادة تثبيت( Install & Reboot زر على انقر   .2
  .التمهيد بإعادة الشبكة محرك سيقوم

  ملف من التحديث

  :يدوًيا الثابت البرنامج لتحديث

 على WD Tech Support Downloads صفحة إلى اذهب   .1
http://support.wdc.com/product/download.asp.  

  . Network Storage حدد ،)التنزيالت (Downloads صفحة وعلى   .2
  .My Book Live Duo حدد   .3
  .المكتب سطح إلى فظهوح الملف بتنزيل قم. جديد ثابت برنامج توفير تم   .4
  ). ملف من التحديث (Update from file زر فوق انقر). تحديثات (Updates التبويب عالمة على انقر   .5
 أنك التأآيد على تحث رسالة ستظهر. )فتح (Open زر على وانقر الصلبة األقراص محرك على المحفوظ الملف حدد   .6

  ). افقمو (OK على انقر. اآلن التحديث في ترغب
  .التمهيد بإعادة المحرك يقوم التثبيت، اآتمال وعند ،)التحديث تثبيت" (Installing Update "التقدم شريط سيظهر   .7
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59 – تكوين اإلعدادات الرئيسية

  تلقائي تحديث

  :تلقائًيا وتحديثه الثابت للبرنامج تحديث وجود من للتحقق

1.   Auto Update) التلقائي للتحديث(، االختيار مربع حدد Enabled) ممكن( .  
 ،WD ويب موقع في تحديث عن فيه يبحث أن المحرك على يجب الذي والوقت المرات عدد حدد المنسدلة، القوائم من   .2

  . توفره حال في التمهيد وإعادة وتثبيته

  l .)حفظ( Save زر على انقر   .3

  واألحداث التنبيه إخطارات
 مستخدمين خمسة إلى يصل لما حذفها أو اإللكتروني البريد وينعنا إضافة من الصفحة في واألحداث التنبيه إخطارات قسم يمكنك
 األقراص محرك حالة أو الزائدة الحرارة درجة مثل النظام، بحاالت خاص اإلخطار يكون قد. اإلخطارات على سيحصلون الذين
 .وآشفها واألخطاء األحداث إدارة في المسؤول التنبيهات هذه تساعد. والشبكة والحجم الصلبة

  

  :حذفه أو إلكتروني بريد عنوان ضافةإل

  .)تمكين (Enable االختيار مربع حدد   .1
  ).إضافة (Add رابط على وانقر المستقبلين ألحد اإللكتروني البريد عنوان أدخل   .2
  ). لالختبار إلكتروني بريد وإرسال الحفظ( Save and Send Test email زر فوق انقر   .3

 :التالية الرسالة تظهر

  
  ).إغالق (Close فوق انقر   .4
 .يمينه على الموجود )إزالة (Remove رابط على انقر إلكتروني، بريد عنوان لحذف   .5
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60 – تكوين اإلعدادات الرئيسية

  الطاقة موفر
 ينتقل الصلبة األقراص محرك فإن ،)الصلبة األقراص لمحرك السكون وضع (Hard Disk Sleep الوظيفة تمكين حالة في
 وضع (Hard Disk Sleep وظيفة تمكين يتم. النشاط عدم من محددة زمنية فترة بعد ةالطاق لتوفير االستعداد وضع إلى

 .افتراضي بشكل) الصلبة األقراص لمحرك السكون

  

  :)وضع السكون لمحرك األقراص الصلبة (Hard Disk Sleep تمكين

  .)ألقراص الصلبةوضع السكون لمحرك ا( Hard Disk Sleep بجانب )تمكين( Enable االختيار مربع حدد   .1
  ).حفظ (Save زر على انقر   .2
  

  :)وضع السكون لمحرك األقراص الصلبة( Hard Disk Sleep وظيفة لتعطيل

  .)وضع السكون لمحرك األقراص الصلبة (Hard Disk Sleep بجانب )تمكين (Enable االختيار مربع امسح   .1
  .)حفظ( Save زر على انقر   .2

  )Mac OSلنظام ( طياالحتيا النسخ إعدادات
 . Mac لـ االحتياطية للنسخSafariTime Machine ® إعدادات بتكوين االحتياطي النسخ إعدادات الصفحة قسم لك يسمح
  في استخدامها تريد التي المساحة لمقدار األقصى الحد إلى اإلشارة يمكنك االحتياطي، النسخ إعدادات استخدام طريق عن

Time Machine احتياطًيا ملفاتك لنسخ.  

  

  :Time Machine حصص لتعيين

 الحد على اإلعداد هذا بترك WD توصي. األولي االحتياطي النسخ بعد للحجم األقصى الحد زيادة يمكن ال:  مالحظة
 تغيير يمكنك األولي، االحتياطي النسخ إآمال بمجرد. األولي االحتياطي للنسخ بها المسموح للقيمة األقصى

  .أعاله التمرير شريط خدامباست اإلعداد هذا

  .بالفعل تحديده عدم حالة في، تمكين حدد   .1
  .المنسدلة القائمة من االحتياطية النسخة حفظ يمكنك حيث مشارآة حدد   .2
  .األقصى الحجم إعداد إلى التمرير شريط حرك األقصى، الحجم حقل في   .3
  ).حفظ (Save  انقر فوق  .4
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61 – تكوين اإلعدادات الرئيسية

  .أخرى مرة للشبكة> االحتياطي النسخ إعدادات جزء إلى بالوصول قم األولي، حتياطياال النسخ إنشاء بمجرد   .5
  .بك الخاص االحتياطي للنسخ استخدامه تريد الذي األقصى الحجم إلى التمرير شريط حرك األقصى، الحجم حقل في   .6

  ).حفظ (Save فوق انقر   .7

 إلى االحتياطي النسخ بمتابعة قيامك نوصي محددة، مشارآة إلى ًيااحتياط ملفاتك نسخ في Time Machine بدء بمجرد:  هام
  .مسبًقا المحفوظة معلوماتك تتضمن لن جديدة احتياطية نسخة ملف بإنشاء المشارآات تبديل يقوم. المشارآة هذه

  الشبكة إعدادات
 وضع مثل الشبكة اراتخي إعداد يمكنك. بالمحرك الخاصة MACو IP عناوين) الشبكة( Network تبويب عالمة تعرض
 :عمل مجموعة وإنشاء بأمان الملفات لتحويل FTP بروتوآول لتمكين الشبكة،

  

  LAN المحلية االتصال شبكة تهيئة
  ):مكتب شبكة أو منزلية شبكة (LAN إعدادات تعديل أو عرض  .1
   

 ج،البرام تحديث وفحوصات ،NTP مثل الشبكة لوظائف باإلنترنت لالتصال الحالية الحالة
  .بعد عن الوصول واتصال

  الوصول لإلنترنت

  MACعنوان   .مميز بشكل المحرك يعرف

  IPعنوان   .الحالي IP عنوان يعرف

  :للمحرك المميز IP عنوان تعيين طريقة حدد
 IP عنوان على My Book Live Duo جهاز حصول في DHCP عميل يتسبب  •

  أو حلي،الم DHCP خادم من تلقائية بطريقة مرتبطة وإعدادات
  الشبكة وقناع IP عنوان إلى حثك سيتم. يدوًيا IP عنوان إعداد الثابت IP لك يتيح  •

 جهاز إعدادات من التحقق فبرجاء المعلومات، هذه تعلم ال آنت إذا. ((DNS وخادم والمنفذ
  .)التوجيه

  وضع الشبكة

   
  .)حفظ( Save زر على انقر   .2
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62 – تكوين اإلعدادات الرئيسية

  عمل مجموعة
 التي لألجهزة يمكن. شبكة بيئة في الكمبيوتر شبكات أجهزة من مجموعة في عضو لكل بتعيينه تقوم سما عن عبارة العمل مجموعة

 : مرآزًيا خادًما العمل مجموعة تتطلب ال. الشبكة عبر بسهولة المعلومات تتبادل أن العمل مجموعة اسم نفس لديها

  

  :تسميتها إعادة أو عمل مجموعة لتسمية

  .العمل ةلمجموع اسًما أدخل   .1
  . )حفظ( Save زر على انقر   .2
  .لديك العمل مجموعة في جهاز لكل 2 - 1 الخطوات آرر   .3

FTP  
 بشكل FTP بروتوآول تعطيل يتم. الشبكة طريق عن آخر إلى آمبيوتر من البيانات نقل من الملفات نقل بروتوآول يمكن

  . افتراضي

" مستخدم إنشاء"انظر. الهوية مجهولة بالبروتوآوالت مسموح غير. رورم وآلمة مستخدم اسم FTP برتوآول يتطلب: مالحظة
  .مرور وآلمة مستخدم اسم إنشاء حول معلومات على للحصول 74 الصفحة في

  .لتمكينه )FTPإتاحة  (Allow FTP اختيار مربع حدد   .1
 .)حفظ( Save زر على انقر   .2

  

  المساعدة األدوات إعدادات
 محرك واستعادة تشخيصية معلومات والحصول الشبكة محرك اختبار يمكنك ،)المساعدة األدوات (Utilities التبويب عالمة من

 .تصديره أو تهيئة ملف واستيراد تشغيله إيقاف أو األقراص محرك تمهيد وإعادة االفتراضية المصنع إعدادات إلى األقراص

  



 
MY BOOK LIVE DUO

اءأستخدأ دءحء

63 – تكوين اإلعدادات الرئيسية

  تشخيص
 مشاآل من للتحقق المحرك بفحص القصير االختبار يقوم. محرآك يف مشاآل تواجه آنت إذا التشخيص اختبارات بإجراء قم

 القصير المحرك اختبار يستغرق قد. المحرك لحالة الفشل أو بالنجاح تقييًما للمحرك القصير االختبار نتيجة تعتبر. الرئيسية األداء
  . ليكتمل دقائق عدة

 منك سيطلب. لديك األقراص لمحرك القطاعات آل بانتظام ريختب فهو. للمحرك شموًال األآثر التشخيص هو الكامل االختبار
 حجم حسب وذلك ليكتمل، ساعات عدة الكامل المحرك اختبار يستغرق قد. االختبار إجراء بمجرد األقراص محرك وضع تحديد

 .فيه البيانات وتهيئة المحرك

  

  :االختبار إلجراء

. )تشغيل (Run زر انقر ثم ،)اختبار آامل (Full Test أو) ضياالفترا اإلعداد ()اختبار قصير (Short Test حدد   .1
  .التقدم شريط سيظهر
  .ال أم االختبار تجاوز قد المحرك آان إذا وما التنفيذ قيد االختبار أن إلى تشير ورسائل

   المساعدة، األدوات صفحة إلى للعودة )إغالق( Close زر على فانقر االختبار، المحرك تجاوز إذا   .2
  . المساعدة على للحصول  )دعم العمالء( Customer Support زر على فانقر االختبار، المحرك يتجاوز لم إذا
  المصنع إعدادات استعادة

 إلى الشبكة ووضع المرور آلمة إلعادة )إعادة تعيين( Reset زر استخدام حول معلومات على للحصول:  مالحظة
  .125 الصفحة في" My Book Live Duo تعيين إعادة" انظر المصنع، إعدادات

   
  .البيانات هذه استعادة ويتعذر. البيانات جميع فقد عن أدناه تفصيًال المبينة الخطوات ستسفر  !تحذير

   
 يفقد. آاملة استعادة أو المصنع إعدادات إلى قصيرة استعادة يختار أن للمسؤول يمكن اإلعدادات، صفحة من الجزء هذا في

  .شيء ال إلى المسؤول مرور آلمة وتعود المعلومات، جميع المحرك

  

 إلى الكاملة االستعادة تعمل بينما المحرك، تنسيق على المصنع إعدادات إلى السريعة االستعادة تعمل:  مالحظة
  . بأمان المحرك محو على المصنع إعدادات

 من تتمكن حتى للمصنع االفتراضية عداداتاإل استعادة قبل للمحرك الحالية التهيئة وحفظ تصدير في ترغب قد:  هام 
  .المستخدمين أو المشارآات يستعيد ال الحالة هذه في تكوين استيراد أن الحظ. بعد فيما توريدها

  
 وعمليات المستخدم، إعدادات ذلك في بما آاملة My Book Live Duo جهاز محتويات استيراد تريد آنت إذا

  .82 صفحة على الموضحة اآلمنة النقطة ميزة دمفاستخ والبيانات، االحتياطي، النسخ
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   :االفتراضية المصنع إعدادات إلى لالستعادة

1.   Restore Type) لنوع االستعادة(، حدد Quick Factory Restore )أو )االفتراضي اإلعداد 
Full Factory Restore )استعادة آاملة إلى إعدادات المصنع(  زر على وانقر Start) بدء(.  

  .المساعدة األدوات صفحة إلى للعودة )ال (No زر أو للمتابعة )نعم (Yes زر انقر اإلجراء، تأآيد منك يطلب عندما   .2
 ،1 الخطوة في )استعادة آاملة إلى إعدادات المصنع( Full Factory Restore حددت إذا التقدم، شريط يظهر عندما   .3

 االستعادة لبدء )التغيير إلى االستعادة السريعة( Change to Quick Restore زر فانقر خيارك، عن تراجعت ثم
  . البداية من المصنع إعدادات إلى السريعة

   
 بعد ما إلى انتظر. My Book Live Duo محرك تتلف قد المصنع إعدادات استعادة عملية مقاطعة  !تحذير

  .أخرى مرة المحرك الستخدام التمهيد إعادة
   

 ويقوم ،)الكاملة االستعادة عملية انتهت" (Complete Restore Finished "رسالة ستظهر تعادة،االس عملية نهاية في
  .التمهيد بإعادة النظام

  تمهيد إعادة/تشغيل إيقاف
  . طريقتين باستخدام My Book Live Duo األقراص محرك تشغيل وإيقاف بأمان التمهيد إعادة يمكنك

 تناوله تم) (المساعدة األدوات (Utilities شاشة في) التشغيل إيقاف/مهيدالت إعادة (Reboot/Shut Down قسم   •
  ،)القسم هذا في بالشرح

  ). 48 الصفحة في" آمن بشكٍل التشغيل إيقاف"انظر (WD Quick View رمز   •
" آمن؟ بشكل My Book Live Duo تشغيل إيقاف في مشاآل من أعاني“ فراجع الطريقتين، بأحد التشغيل إيقاف عليك تعذر إذا
  127 الصفحة في

 الضوئي المؤشر وميض عدم من تأآد. للملفات نقل عمليات يجري ال أنه من تأآد التشغيل، إيقاف أو التشغيل إعادة قبل:  هام 
 المثال، سبيل على (المعلومات تعالج الوحدة أن إلى الوميض ويشير. األقراص لمحرك األيمن الجانب على الموجود

  ). نقلها أو ملفاتلل احتياطي نسخ
    

  .التشغيل إيقاف أو التمهيد إعادة أثناء الطاقة مورد من األقراص محرك تفصل ال  !تحذير
   

  :األقراص محرك تمهيد إلعادة

 . )إعادة تمهيد الجهاز (Reboot Device زر على انقر  .1

  
 :التالية الرسالة تظهر

  



 
MY BOOK LIVE DUO

اءأستخدأ دءحء

65 – تكوين اإلعدادات الرئيسية

 تظهر). متابعة( Continue الزر فوق انقر المتابعة، تود ولكنك يعالجه أو المعلومات يعالج األقراص محرك يكن لم إذا   .2
  ::التالية الرسالة

 قبل المتقطع غير األخضر باللون LED مؤشر يضيء حتى انتظر. تشغيله إعادة ثم األقراص محرك تشغيل إيقاف يتم
  .My Book Live Duo األقراص بمحرك العمل استئناف

  
  :قراصاأل محرك تشغيل إيقاف

  . )إيقاف تشغيل الجهاز (Shutdown Device زر على انقر  .1

  . هامة عمليات يقاطع قد التشغيل إيقاف بأن رسالة تذآرك   .2

 تظهر). متابعة (Continue الزر فوق انقر المتابعة، تود ولكنك يعالجه أو المعلومات يعالج األقراص محرك يكن لم إذا   .3
  ::التالية الرسالة

  .الرسالة إلغالق) إغالق (Closeالزر فوق انقر   .4
  . الطاقة مورد عن بأمان األقراص محرك فصل يمكنك منطفئًا، LED مؤشر يكون عندما   .5
  .المستعرض إغالق   .6
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  الحالية التهيئة تصدير/استيراد

   
  

 بعد. لمحرآك الحالية التهيئة حفظ تارتخ أن يمكنك النظام، تحديث أو المصنع إعدادات استعادة عملية تنفيذ قبل:  هام
 للمصنع االفتراضية اإلعدادات استعادة بعد التهيئة استيراد أن تذآر. مسبًقا حفظها تم تهيئة استيراد يمكنك ذلك،
  .المستخدمين أو المشارآات يستعيد ال

   
  :الحالية التهيئة لحفظ

  .)ف التهيئةحفظ مل (Save Config File زر فوق انقر تصدير قسم في   .1

  .)حفظ( Save زر فوق وانقر الملف حفظ فيه تريد الذي المكان إلى استعرض   .2
  

  :الحالية التهيئة الستبدال
  .واستعرض إلى مكان الملف البديل )اختيار ملف( Choose Fileانقر على زر  )استيراد(Import في قسم   .1
 بإعادة My Book Live Duo يقوم. )موافق (OK انقر التأآيد، ةرسال ظهور وعند ،)استيراد (Import زر على انقر   .2

  .التمهيد

  بعد عن الوصول إعدادات
يمكنك . وللمستخدمين اآلخرين إمكانية الوصول إلى الملفات أثناء التنقل) الوصول عن بعد (Remote Accessتتيح لك صفحة 

 و WD Photos باستخدام تطبيقات الهاتف المحمول My Book Live Duoالوصول إلى الصور والملفات المخزنة في جهاز 
WD 2go وإعداد وصول آمن عن بعد للويب إلى الملفات المخزنة عن طريق موقع الويب الخاص بـ WD2go.com  . 

  

  راجع ،WD 2goو WD Photos تطبيق استخدام ثم الصفحة هذه على بعد عن الوصول إعداد حول إرشادات على للحصول
  .90 الصفحة في" My Book Live Duo إلى عدب عن الوصول"
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   الوسائط خادم إعدادات
 االستمتاع يمكنك بحيث ،)الحية الرقمية الشبكات اتحاد (DLNA إلى الوصول إمكانية) الوسائط (Media صفحة لك تتيح

  . منزلك غرف من غرفة آل داخل بالوسائط

 . شبكتك على iTunesو DLNA من آًال تعمل:  مالحظة

  

 دفق أو عرض ثم الصفحة هذه على iTunesو DLNA Media Server إعدادات تكوين حول إرشادات على ولللحص
  .108 الصفحة في" والموسيقى والصور الفيديو ملفات دفق/تشغيل" راجع الوسائط،

  التخزين إعدادات
 تكوين يمكنك. التخزين الةح ومراقبة للبيانات My Book Live Duo جهاز تخزين آيفية تحديد من التخزين صفحة تمكنك

   لبياناتك نسخ بعمل الفور وعلى تلقائًيا واحد محرك يقوم بحيث تثبيتها أو سريع، واحد آبير آمحرك للعمل الداخلية المحرآات
  .الخارجي USB محرك تفاصيل استعراض أيًضا يمكنك. الوقت في احتياطي نسخ على للحصول) عكسها أو(

  :من آل مواصفات بمراعاة قم ين،تخز نوع أي استخدام ولتحديد

 أحد في الموجودة األقراص محرآات جميع) التمديد (السعة من األقصى الحد يشمل – )التمديد( السعة من األقصى الحد   •
  .عمالق أقراص آمحرك تعمل بحيث آبيرة واحدة تخزين وحدة في األنظمة

 المتطابق النسخ بوضع أيًضا ُيعرف (البيانات حماية وضع إلى النظام بتعيين يقوم –) RAID 1 (للحماية األقصى الحد   •
 اآلخر النصف استخدام ويتم بياناتك، لتخزين السعة نصف استخدام يتم. النصف إلى السعة تقسيم وسيتم ،)RAID 1 أو

 متكررة نسخة لوجود محمية بياناتك تكون األقراص، محرآات أحد في ُعطل حدوث حالة في. متكررة نسخة لوضع
 .منها

  

 البيانات بتخزين تقوم ال أنها الرغم على. لمحرآك االحتياطي النسخ نفس ليس Raid1 وضع في محرآك وضع إن  :مالحظة  
  . آبير فقدان من بياناتك الستعادة استخدامها يمكن ال فإنه بك، الخاصة
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  التخزين حالة مراقبة
  جهاز ضبط تكوين نوع تعرض التي العرض، ةشاش تظهر). التخزين (Storage التبويب عالمة فوق انقر   .1

My Book Live Duo .حالة أيًضا الشاشة تلك تعرض آما). التمديد (للسعة األقصى الحد هو االفتراضي الوضع 
  . المحرآات
  :المحرك حالة تكون أن يمكن للتخزين، األقصى السعة لنوع وبالنسبة

  جيدة  •

  .بياناتك إلى لالوصو يمكنك ال المحرك، فشل إذا – فاشلة  •

  :المحرك حالة تكون أن يمكن للحماية، األقصى السعة لنوع وبالنسبة
  جيدة  •

  . للبيانات الوصول يمكنك المحرك، استبدال وبمجرد. فشل الذي المحرك توضح – فاشلة  •

  .التكوين بناء بإعادة النظام يقوم آلخر، تخزين نوع من التحويل بعد أو خلل به محرك استبدال عند – البناء  •

  :التفاصيل تشمل. رمزه فوق انقر المحرك، حول تفاصيل لعرض   .2
  الموديل رقم  •

  التصنيع جهة  •

  التسلسلي الرقم  •

  )بايت تيرا 1 مثال (الحجم  •

  . الذاتي التقييم اختبار نتيجة  •
 محرآات لةحا تعرض والتي ،Quick View قائمة استخدام وهي التخزين لمتابعة أخرى طريقة توجد:  مالحظة

" التخزين متابعة" انظر المعلومات، من لمزيد). أمكن إن (متصل خارجي USB وجهاز التخزين أقراص
 .48 الصفحة في
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  التخزين نوع تغيير
  :آلخر تخزين نوع من للتبديل

 أوًال آمنة نقطة بإنشاء ينصح ،)والعكس للحماية األقصى الحد إلى للسعة األقصى الحد (التخزين نوع تغيير قبل:  هام 
  .82 الصفحة في" آمنة نقطة إنشاء" انظر. البيانات لحفظ

   
 ). التحرير وضع (Edit Mode شاشة لعرض Edit Mode زر فوق انقر  .1

  
" Convert Storage Mode"يظهر مربع رسالة ). تحويل (Convert  حدد نوع التخزين المرغوب فيه، وانقر فوق الزر  .2

، ) موضًحا أن التحويل سيستغرق ساعات قليلة، بناءً على حجم البيانات الموجودة على محرآات األقراص،)تحويل نوع التخزين(
تعتمد معدالت التحويل على نوع . وأنه ال يمكنك إلغاء العملية بمجرد البدء، وأنه يجب عليك عدم فصل الوحدة أثناء حدوث التحويل

 .My Book Live Duoوبعد التحويل، تتم إعادة تمهيد جهاز . My Book Live Duoالتكوين وحجم البيانات على 

  
 على آافية مساحة لديك توجد فال آافية، غير القرص مساحة" Disk Space Insufficient "رسالة ظهور حالة وفي

 تم التي اتالبيان تكون حتى) آخر مكان في نسخها أو حذفها، أو (الملفات بإزالة قم. للحماية األقصى للحد األقراص محرآات
  ). بايت تيرا 2 بحجم أقراص لمحرك (بايت تيرا 1 من أقل تخزينها

  .My Book Live Duo أقراص محرك حجم على الحقيقي الالزم تخزينه تم الذي المجموع يعتمد:  مالحظة

 محرك ونشاط لسعة وفًقا ساعة 15 حتى التأسيس إعادة عملية تستغرق قد. تلقائًيا التأسيس إعادة عملية األقراص محرك يبدأ   .3
     .تكتمل حتى RAID تأسيس إعادة عملية اترك. تكتمل حتى ساعة 12-7 من عملية بصورة تستغرق ولكنها األقراص،

  .التأسيس إعادة عملية أثناء الجهاز استخدام تحاول ال :  هام
   
 .التشغيل الةح إلى لإلشارة مستمر بشكل LED مؤشرات ستضيء البناء، إعادة اآتمال بمجرد   .4
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  التنبيهات

  :التخزين بحالة المرتبطة التالية التنبيهات استالم يمكنك

  بنجاح التحويل تم  •

  . ما خطأ بسبب التحويل عملية توقف - التحويل فشل  •

  . الستبداله حاجة في وأنت العمل، عن األقراص محرك توقف - األقراص محرك فشل  •

   USB تخزين جهاز
 تؤدي ال قد ذلك ومع ؛3.0و USB 2.0 التخزين أجهزة من آل مع My Book Live Duo جهاز يعمل:  مالحظة

  .My Book Live Duo جهاز مع استخدامها عند القصوى األداء بسرعات USB 3.0 تخزين أجهزة

. الشاشة يمين أعلى USB رمز يظهر ،My Book Live Duo بجهاز USB تخزين وحدة أقراص محرك توصيل عند
 .الرغبة عند ،USB وإلخراج المستخدمة، والسعة متصلة، USB لوحدة المعين االسم لعرض لرمزا على انقر

  
  

  الخارجي التخزين
 عند الجهاز ولفصل My Book Live Duo بجهاز المتصل USB تخزين جهاز حالة عرض من الخارجي التخزين قسم يمكن
  .الرغبة
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  USB تخزين جهاز إعدادات متابعة

  ). خارجي تخزين جهاز (External Storage على انقر   .1
  :التفاصيل تشمل. رمزه فوق انقر ،USB تخزين جهاز حول تفاصيل لعرض   .2

  USB جهاز اسم  •

  التصنيع جهة  •

  الموديل  •

  التسلسلي الرقم  •

  )بايت تيرا 1 مثال (الحجم  •

  

  USB تخزين جهاز إخراج

  :USB تخزين جهاز لفصل طرق ثالثة توجد. بأمان ناتالبيا فقدان منع على USB تخزين جهاز إخراج يساعد

  : USB رمز عبر اإلخراج

  رسالة تظهر. USB تخزين بجهاز الخاص  اإلخراج زر فوق انقر ثم الشاشة، أعلى USB رمز حدد   .1
"Eject USB Drive? ) "تخزين جهاز إخراج USBالمشارآات إزالة سيسبب الجهاز إخراج أن موضحًة ،)؟ 

 األقراص لمحرك بعد عن الوصول على قادًرا تكون ولن األقراص، لمحرك االحتياطي النسخ مهام قطع وسيتم ة،المرتبط
  .إخراجه بمجرد

  .USB محرك إلخراج OK فوق انقر   .2
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72 – الرئيسيةتكوين اإلعدادات 

  :USB تخزين جهاز قسم خالل من اإلخراج

"  ?Eject USB Drive "سالةر تظهر. USB بجهاز الخاص  اإلخراج زر فوق انقر الخارجي، التخزين قسم في   .1
 النسخ مهام قطع وسيتم المرتبطة، المشارآات إزالة سيسبب الجهاز إخراج أن موضحًة ،)؟USB تخزين جهاز إخراج(

  .إخراجه بمجرد األقراص لمحرك بعد عن الوصول على قادًرا تكون ولن األقراص، لمحرك االحتياطي
  .USB محرك إلخراج OK فوق انقر   .2

  

  :Quick View طريق عن اإلخراج

  .لديك النظام علبة في WD Quick View رمز على األيسر أو األيمن الماوس بزر انقر   .1
 .نظامك من USB سيخرج. Quick View قائمة من) أخرج( Eject ثم USB Storage التخزين جهاز حدد   .2
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   إدارةالمستخدمين
  المستخدمين عرض
  مستخدم إنشاء
  لمستخدم) خاصة (Private مشارآة إنشاء
  مستخدم مرور آلمة تغيير
  المستخدم إعدادات تحرير
  مستخدم حذف

 لهذه ويشار. My Book Live Duo األقراص محرك إلى وصول على سيحصلون الذين لآلخرين حسابات المسؤول ينشئ
 محدود ووصول العامة المشارآات وإلى الخاصة مشارآاتهم إلى الكامل الوصول حق للمستخدمين يكون. آمستخدمين الحسابات

  .المستخدمين مشارآات إلى

  .الشبكة على الكمبيوتر أجهزة إعداد عن المسؤول الشخص هو عادًة، المسؤول:  مالحظة

) المسؤول (Administrator حساب وتمكن لحاليينا بالمستخدمين قائمًة التنقل، لوحة في ،)المستخدمون (Users خيار يقدم
  .مشارآات وإنشاء الموجودة المشارآات إلى للمستخدمين وصول ومنح جدد مستخدمين وإنشاء المستخدمين بيانات عرض من

  المستخدمين عرض
ة اليسار والروابط التي لعرض قائمة بالمستخدمين الحاليين في اللوحة جه) المستخدمون (Usersفي لوحة التنقل، انقر فوق    .1

 :في لوحة جهة اليمين) تعليمات على اإلنترنت (online Helpتعرض 
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 Share Accessو) المستخدم بيانات (User Detail وسيظهر. المستخدم اسم فوق انقر المستخدمين، بيانات لعرض   .2
 :اليمين جهة لوحة في) المشارآة وصول(

  

  مستخدم إنشاء
  . إليها الوصول يمكنهم التي المشارآات وتحديد مستخدمين ءإنشا للمسؤول يمكن

  Full access )وحذفها عليها والكتابة المشارآة في الموجودة الملفات بقراءة للمستخدم يسمح –) آامل وصول.  

  Read-only access )المشارآة في فقط الملفات عرض للمستخدم يحدد –) فقط القراءة وصول .  

إنشاء مستخدم  (Create New Userتمرر لوحة ). إنشاء مستخدم جديد( Create New Userالزر انقر فوق    .1
 ):قائمة المستخدمين (User Listألسفل فوق ) جديد

  
  ). حمراء نجمية بعالمة إليها المشار (المطلوبة المعلومات آل ادخل   .2
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  : االختيارية اإلعدادات هذه ادخل أردت، وإذا   .3

 مشارآة إلى الوصول من اآلخرين لمنع للمستخدم مرور آلمة إعداد يدتر آنت إذا
  .للمستخدم مرور آلمة ادخل الخاصة، المستخدم

Password/Confirm 
Password) تأآيد/المرور آلمة 

  )المرور آلمة

 Create private share for  .الجديد للمستخدم آامل وصول بحقوق خاصة مشارآة إلنشاء الخيار هذا حدد
this user) خاصة مشارآة إنشاء 

  )المستخدم لهذا

 خانة حدد. األخرى المشارآات إلى وصوًال الجديد المستخدم لمنح الخيار هذا حدد
 الوصول مستوى عين ثم إليها، الوصول للمستخدم يمكن مشارآة آل قرب االختيار
  .الوصول رمز لتحديد فقط القراءة وصول أو الكامل الوصول بتحديد

 أو العائلة صور إلى فقط قراءة وصول الجديد المستخدم ُيمنح قد المثال، لسبي على
 ُيمنح ولكن ،)إليها اإلضافة أو حذفها أو تغييرها يستطيع ال حتى (األم فيديو ملفات
 ملفات حذف أو تحرير يستطيع حتى ،)المشاريع (Projects إلى آامًال وصوًال

  .إليها المزيد وإضافة المشروعات

Allow access to existing 
shares) إلى بالوصول السماح 
  )الموجودة المشارآات

 قسم وسينتقل) المستخدمين قائمة (User List في الجديد المستخدم إدراج سيتم). حفظ (Save الزر فوق انقر   .4
Share Access) اليمنى اللوحة إلى) المشارآة وصول: 

  

  لمستخدم) خاصة (Private مشارآة إنشاء
في اللوحة اليمنى، انقر فوق ) وصول المشارآة (Share Accessإذا أردت إنشاء مشارآة خاصة للمستخدم، في قسم    .1

) إنشاء مشارآة جديدة (Create New Shareيظهر مربع ). إنشاء مشارآة جديدة (Create New Shareالزر 
 : فوق الصفحة
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  :آاآلتي اختيارية إعدادات وأي) حمراء نجمية عالمةب إليها المشار (المطلوبة اإلعدادات آل أآمل   .2

  )المشارآة اسم (Share Name  . تضمها التي الملفات نوع أي بوضوح يشير للمشارآة اسمًا خصص

بقيمة تبدأ أن يجب المشارآة أوصاف أن الحظ. المشارآة لمحتوى موجزًا وصفًا ادخل
  .حرًفا 256 حتى على يحتوي أن ويمكن رقمية أبجدية

Share Description  
  )المشارآة وصف(

  المستخدمين وصول  .المشارآة إلى المستخدم وصول من للحد) خاصة (Private حدد

None أو) الفيديو وملفات والصور، للموسيقى، (الكل All حدد المنسدلة، القائمة من
  ).الوسائط جميع الستثناء(

Media Serving  
  )الوسائط خدمة(

 مؤشر عرض مع) المشارآة وصول (Share Access لوحة في الجديدة المشارآة تظهر. )حفظ( Save زر على انقر   .3
Private) تلقائيًا الكامل الوصول المستخدم وُيمنح.  )خاصة.  

  مستخدم مرور آلمة تغيير
 اإلعداد هو مرور آلمة يوجد ال (المستخدم هذا مرور آلمة تغيير للمسؤول يمكن المستخدمين، أحد حول تفاصيل عرض عند

  ).االفتراضي

  .األيمن العمود في تفاصيله عرض تريد الذي المستخدم حدد   .1
 ): المرور آلمة تحديث (Update Password الزر فوق انقر   .2

  
 ؛)المرور آلمة تأآيد( Confirm Password) المرور آلمة (Password من آل في المرور آلمة نفس ادخل   .3

  مزدوجة اقتباس عالمات بدون).مرور آلمة توجد ال (No Password االختيار خانة حدد ذلك، وبخالف
  .)حفظ (Save زر على انقر   .4

  المستخدم إعدادات تحرير
سيتم عرض ). قائمة المستخدمين (User Listإلجراء تغييرات في الملف التعريفي ألحد المستخدمين، حدد المستخدم في    .1

  ).وصول المشارآة (Share Accessو) اصيل المستخدمتف (User Detailلوحتي 
 التغييرات بإجراء قم المشارآات، إلى المستخدم وصول ولتحديث. رغبتك حسب واالختيارية المطلوبة اإلعدادات عدِّل   .2

  ).المشارآة وصول (Share Access لوحة في الضرورية
  ).حفظ (Save زر على انقر   .3

  مستخدم حذف
  .المسؤول عدا ما المستخدمين آل حذف يمكنك

  . ، انقر فوق رمز سلة المهمالت  إلى يمين اسم المستخدم)قائمة المشارآات (Share Listفي    .1
  ).حذف( Delete الزر فوق انقر التأآيد، لرسالة واستجابة   .2



 
MY BOOK LIVE DUO

اءأستخدأ دءحء

77 – إدارة المشارآات

  المشارآات إدارة
  بالمشارآات قائمة عرض
  جديدة مشارآة إنشاء
  جديد مستخدم إنشاء
  )عامة (Public إلى ارآةمش تحويل
  مشارآة حذف
  مشارآة فتح

   المشارآة إلى آامل وصول أو فقط قراءة وصول
  

  ). دليل أو لمجلد مماثلة (الملفات لتخزين My Book Live Duo األقراص محرك على منطقة هي المشارآة

  . بالتبادل ومجلد مشارآة المصطلحين نستخدم الدليل، هذا في:  مالحظة

 لقصر) خاصة (private أو محتوياتها، إلي الوصول المستخدمين لجميع يمكن حتى) عامة (public تكون أن آةلمشار يمكن
 جهاز في الموجودة بالمشارآات قائمة التنقل لوحة في) مشارآات (Shares خيار يعرض. محددين مستخدمين على الوصول

My Book Live Duo لمستخدمينا ووصل المشارآات إدارة من المسؤول ويمكن .  

  بالمشارآات قائمة عرض
 ويتم. My Book Live Duo األقراص محرك في الموجودة بالمشارآات قائمة لعرض Shares فوق انقر ،التنقل لوحة في

  . مشارآة اسم لكل بعد عن الوصول وحالة) المخدومة (المشترآة الوسائط ونوع االستخدام عرض

 إال تعديلها أو عرضها يستطيع ال المشارآة هذه بأن يعني وهذا. اليسار جهة  قفل رمز سيظهر خاصة، المشارآة آانت إذا
  ).اإلنترنت على تعليمات (online Help إلى روابط على اليمنى اللوحة وتحتوي .خاصة وصول حقوق ذوي مستخدمين

  . اليسار جهة  USB رمز سيظهر ،USB أقراص محرك وجد إذا

  

9



 
MY BOOK LIVE DUO

اءأستخدأ دءحء

78 – إدارة المشارآات

 . اليمنى اللوحة في المستخدمين وصول ومعلومات تفاصيلها لعرض المشارآات إحدى فوق انقر

  

  جديدة مشارآة إنشاء
 فقد مالية، معلومات على تحتوي المشارآات إحدى آانت إذا المثال، سبيل على. خاصة أو آعامة وتعيينها مشارآة إنشاء يمكنك
 لمستخدمين العامة المشارآة عمل مكنكي لك، صديق يراها أن تريد صور وجدت إذا أو،. خاصة المشارآة جعل في ترغب
  .معينين

) وصول المشارآة (Share Accessفوق قائمة ) إنشاء مشارآة جديدة (Create New Shareانقر فوق الزر    .1
 :لعرض

  
  :آاآلتي اختيارية إعدادات وأي) حمراء نجمية بعالمة إليها المشار (المطلوبة اإلعدادات آل أآمل   .2

  )المشارآة اسم (Share Name  .ارآةللمش اسمًا خصص

 المشارآة أوصاف أن الحظ. تحتويه بما نفسك لتذآر للمشارآة موجزًا وصفًا ادخل
  .حرًفا 256 حتى على يحتوي أن ويمكن رقمية أبجدية بقيمة تبدأ أن يجب

Share Description   
  )المشارآة وصف(

صورة، (الوسائط أنواع لجميع الوسائط خدمة لتمكين تشغيل حدد المنسدلة، القائمة من
  .الوسائط خدمة تشغيل إليقاف إيقاف حدد). وفيديو وموسيقى،

Media Serving  
  )الوسائط خدمة(

إذا آنت ترغب في أن يكون لكل المستخدمين حق الوصول إلى هذه ) عامة (Publicحدد 
  ..ارآةلتقييد وصول المستخدمين إلى هذه المش) خاصة (Privateالمشارآة، أو حدد 

 User Access 
  )وصول المستخدمين(
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  ).الوصول لوحة (Access panel عرض سيتم ،)خاصة (Private حددت إذا   .3
 full access إما حدد ثم المستخدم اسم بجوار) إضافة (+ االختيار خانة حدد الجديدة، المشارآة إلى الوصول لتحديد   .4

 إجراء المستخدم مقدور في بأن الكامل الوصول ويعني). فقط راءةق وصول (read-only access أو) آامل وصول(
 يستطيع ال المستخدم بأن فيعني فقط القراءة وصول أما. مثًال الملفات بعض يحذف أو يضيف بأن المشارآة في تغييرات
  . خالية + ختياراال خانة أن من تأآد للمشارآة، وصول أي المستخدم منح في ترغب تكن لم إذا،. الملفات هذه رؤية سوى
 مقاطع مشاهدة يمكنها سالي لكن بالعائلة، الحاصة الفيديو لمقاطع آامل وصول واألم) األب (المسؤول لدى المثال، سبيل على

  . فقط الفيديو
  .)حفظ (Save زر على انقر   .5

  جديد مستخدم إنشاء
يد وتخصيص امتيازات وصول مشارآة في نفس ، قد ترغب في إنشاء مستخدم جد)مشارآات (Sharesخالل العمل مع الخيار 

  .الوقت

 :تفاصيلها لعرض القائمة من مشارآة حدد   .1

  
 جهة) المشارآة وصول (Share Access القسم في) جديد مستخدم إنشاء (Create new user الزر فوق انقر   .2

 : الشاشة فوق) جديد مستخدم إنشاء (Create New User مربع يظهر. اليمين

  
   74.الصفحة في" مستخدم إنشاء" في فعلت آما المعلومات أآمل   .3
  .)حفظ( Save زر على انقر   .4
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  )عامة (Public إلى مشارآة تحويل
  . عامة مشارآة إلى حولها خاصة، مشارآة إلى الوصول لتقييد سبب يوجد ال بأنه قررت إذا

 Private الخيار من بدًال) عامة (Public الخيار وحدد )المشارآات (Shares القائمة في الخاصة المشارآة حدد   .1
 :التالية التحذير رسالة تظهر. اليمنى باللوحة) المشارآة وصول (Share Access القسم في) خاصة(

  
 دون اإلعدادات بنفس لالحتفاظ )غلق (Close فوق وانقر المحددة؛ المشارآة لتعميم )تعميم( Make Public حدد   .2

  .تغييرها
  . )حفظ (Save زر على انقر   .3

  مشارآة حذف
  .  سلة المهمالت  إلى يمين اسم المشارآة ، انقر فوق رمز)قائمة المشارآات (Share Listفي    .1
   

  .المشارآة في الموجودة والمجلدات الملفات آافة مسح إلى مشارآة حذف يؤدي  !تحذير
   
  ).حذف( Delete الزر فوق انقر التأآيد، لرسالة واستجابة   .2

  مشارآة فتح
  .إليها الوصول حق تملك التي الخاصة والمشارآات العامة My Book Live Duo جهاز مشارآة لفتح عديدة اختيارات لديك 

  :لديك يكون أن يجب خاصة، مشارآة لفتح

  بك الخاص المشارآة السم المخصصة المرور وآلمة المستخدم اسم  
  المشارآة إلى آامل وصول أو فقط قراءة وصول 

   
   . . .باستخدام مشارآة فتح أردت إذا   . . .لـ بالنسبة إذن

  )الخاصة (Privateو) العامة (Publicالمشارآات 

 لعرض  WD Quick View رمز على األيمن أو األيسر الماوس بزر انقر  .  1
  .الرئيسية القائمة

 تظهر. )فتح (Open فوق انقر ثم ،My Book Live Duo جهاز اسم فوق انقر  .  2
  .Windows Explorer في المشارآات

  مرور، وآلمة مستخدم باسم طولبت إذا ،)خاصة (private لمشارآة بالنسبة  .  3
 معلومات لوحة على بك الخاص المستخدم بحساب الخاصة البيانات تلك أدخل

My Book Live Duo.  
المستخدمان نفسهما هما رالمرو وآلمة المستخدم اسم آان إذا خاصة، لمشارآة بالنسبة
 لم وإذا. مرور وآلمة مستخدم باسم تطالب فلن الكمبيوتر، جهاز إلى الدخول لتسجيل
 وانظر http://support.wdc.com الويب موقع زيارة يرجى متماثلين، يكونا
.Knowledge Base المعلومات قاعدة في Answer ID 5681 اإلجابة معرف

WD Quick View امالنظ علبة في 
)Windows(  



 
MY BOOK LIVE DUO

اءأستخدأ دءحء

81 – دارة المشارآاتإ

   . . .باستخدام مشارآة فتح أردت إذا   . . .لـ بالنسبة إذن

  )الخاصة (Privateو) العامة (Publicالمشارآات 

الماوس مؤشر ومرر القوائم شريط في  WD Quick View الرمز فوق انقر  .  1
  .الفرعية القائمة لعرض My Book Live Duo األقراص محرك اسم فوق

 في المشارآات تظهر. الفرعية WD Quick View قائمة في) فتح (Open حدد  .  2
  .ثانية فرعية قائمة

 باسم طولبت إذا ،)خاصة (private لمشارآة بالنسبة. فيها المرغوب المشارآة حدد  .  3
 على بك الخاص المستخدم بحساب الخاصة البيانات تلك أدخل مرور، وآلمة مستخدم
). 74 الصفحة في" مستخدم إنشاء" انظر (My Book Live Duo معلومات لوحة
 حدد مرور، وآلمة مستخدم باسم طولبت إذا ،)عامة (Public لمشارآة بالنسبة

Guest )ضيف.(  

WD Quick View في شريط القوائم 
)Mac OS X(،  

  

  .الملفات مستكشف رمز حدد األدوات، شريط في  .  1
  ).الشبكة (Network حدد األيسر، الجزء في  .  2
  .My Book Live Duo فوق انقر  .  3
  .لديك األقراص محرك في العام المجلد فوق مزدوًجا نقًرا انقر  .  4

Windows 8،  

  ).الكمبيوتر (Computer>   فوق انقر  .  1
  ).الشبكة (Network حدد األيسر، الجزء في  .  2
  .My Book Live Duo فوق انقر  .  3
  .لديك األقراص محرك في العام المجلد فوق مزدوًجا نقًرا انقر  .  4

Windows Vista/Windows 7، 

  )عامة (Public آةمشار

  ).الكمبيوتر (My Computer>  )ابدأ (Start فوق انقر  .  1
  فوق مزدوجًا نقرًا انقر ،)الشبكة أقراص محرآات (Network Drives تحت  .  2

  .األقراص محرك في) عام (Public المجلد

Windows XP،  

  )الخاصة (Privateو) العامة (Publicالمشارآات 

 My Book Live Duoوحدد موقع محرك األقراص ) الباحث (Finderافتح إطار   .  1
  .في الشريط الجانبي) مشترك (Shared تحت العنوان

 وأي) عامة( Public المشارآة لعرض األقراص محرك فوق مزدوجًا نقرًا انقر  .  2
  .إليها الوصول حق تملك خاصة مشارآة

Mac OS X،  
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  اآلمنة النقاط إدارة
  األمان نقاط باستخدام My Book Live Duo األقراص حركلم االحتياطي النسخ

  األمان نقاط باستخدام My Book Live Duo األقراص لمحرك االحتياطي النسخ
  جهاز على My Book Live Duo لجهاز ثانية نسخة عمل تلقائًيا يمكنك المضّمنة، اآلمنة النقطة تقنية خالل من

My Book Live Duo أقراص محرك أو متوفرة شبكة مشارآة أو آخر USB .مضاعفة آمنة حماية على اآلن تحصل  
  .المطلقة البال راحة جانب إلى وسائطك لجميع

  آمنة؟ بنقطة المقصود ما
 متوافق جهاز على تخزينها يتم محدد وقت في My Book Live Duo لجهاز فوتوغرافية لقطة عن عبارة هي اآلمنة النقطة
 محرك على الموجودة البيانات جميع من باقة هي اآلمنة والنقطة. آخر My Book Live Duo جهاز مثل بالشبكة متصل

 أو ،Apple Time Machine أو ،WD SmartWare أو المشارآات، أو المستخدمين، تفاصيل ذلك في بما األقراص،
 بعيد التعطل حالة في. الصلة ذات الجهاز تكوين وتفاصيل ،Windows 8/Windows 7/Vista لـ االحتياطي النسخ عمليات
 My Book Live Duo جهاز إلى آمنة نقطة من بالكامل بياناتك استرداد يمكنك ،My Book Live Duo لجهاز االحتمال

  .جديد

  آمنة نقطة إنشاء
  : My Book Live Duo لجهاز آمنة نقطة إلنشاء

 .التنقل جزء في اآلمنة النقاط فوق انقر   .1

  
  .نةاآلم النقطة فوق انقر   .2
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 ).إنشاء (Create القسم فوق انقر   .3

  
 المتوفرة باألجهزة قائمة لعرض) محلي USB(  Local USB أو) الشبكة بحث (Scan Network زر فوق إما انقر   .4

 refresh/rediscover رمز فوق انقر وقت، أي في الشبكة مسح إلعادة. المحلي USB أقراص محرك أو شبكتك على
 أعلى في ، العودة رمز فوق انقر السابقة، الشاشة إلى للعودة. األيمن العلوي الجانب في ) آتشافاال إعادة/تحديث(

 .اليمين

    
  الشبكة أجهزة
  

  
  المحلي) USB (جهاز
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  .المناسبة االعتماد بيانات فأدخل مرور، بكلمة محمية المشارآة آانت إذا. التشغيل ألجل والمشارآة المطلوب الجهاز حدد   .5
   

 مشارآة على اآلمنة النقطة بإنشاء فقم خصوصيتها، على المحافظة تريد مشارآات باستخدام آمنة نقطة بإنشاء قمت إذا:  هام
  .خاصة

   

  

 أن لك يجوز. المطلوبة الحقول وأآمل) اآلن إنشاء (Create Now زر فوق فانقر فوًرا، المشارآة في آمنة نقطة إلنشاء   .6
 . أيًضا التلقائية التحديثات تمكين تختار

  
 . التقدم شريط سيظهر

  

 التي الملفات وحجم وعدد بك، الخاصة الشبكة لسرعة وفًقا آمنة نقطة إنشاء في الُمستغرق الوقت يتفاوت:  مالحظة
 نسخ يتم اإلجمالية، البيانات من معين لمقدار بالنسبة. My Book Live Duo جهاز على بتخزينها قمت

 هذه على أخرى عوامل تؤثر. األصغر الملفات من العديد عن بسرعة األآبر الملفات من أقل لعدد متماثل
 وتوافر وسرعة My Book Live Duo جهاز على تشغيلها يجري التي العمليات طبيعة مثل السرعة
  .المستهدف) NAS (بالشبكة المتصل التخزين
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 أسفل التقدم لشريط رابط يظهر). الخلفية في تشغيل (Run in Background زر فوق انقر الخلفية، في العملية لتشغيل   .7
Let Us Help You) التنقل لوحة في) نساعدك دعنا . 

  
 يجري التي الملفات مثل التشغيل حول تفصيلية معلومات عرض إلى الحالة منطقة في التقدم شريط رابط فوق النقر يؤدي
 عند) بنجاح اآلمنة النقطة إنشاء تم" (Safepoint successfully created "رسالة تظهر. ذلك اآتمال ومدة نسخها
  .العملية اآتمال

 تريد الذي والزمن التاريخ وأدخل) الحًقا اإلنشاء (Create Later زر فوق فانقر اآلمنة، النقطة إنشاء جدولة تريد آنت إذا   .8
 النقطة تحديث في التلقائية التحديثات تساعدك. أيًضا التلقائية التحديثات تمكين تختار أن لك يجوز. اآلمنة النقطة إنشاء خالله
 .تحديث آخر منذ التغييرات نسخ طريق عن My Book Live Duo جهاز على الموجود المحتوى وفق اآلمنة

     
  .الفور على احتياطًيا نسخها ُيضمن ال التقدم قيد اآلمنة النقطة عمليات تكون عندما إجراؤها تم التي التغييرات:  هام

   



 
MY BOOK LIVE DUO

اءأستخدأ دءحء
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 النقر يؤدي. المناسبة الحالة يعرض) الصفحة أعلى) (إدارة (Manage القسم فإّن توقفت، أو بالفشل اإلنشاء عملية باءت إذا   .9
 .التشغيل استئناف إلى  اآلمنة للنقطة المحاولة إعادة رمز فوق

    
 على الموجودة المجلد على دخلفأ آخر، جهاز على المخزن اآلمنة النقطة محتوى مشاهدة تريد آنت إذا:  مالحظة

  .عليه بتخزينه قمت الذي الجهاز

  اآلمنة النقاط تحديث
  .تلقائًيا أو يدوًيا: بطريقتين اآلمنة النقاط تحديث يمكنك

 الجهة في الموجود  التحديث رمز فوق وانقر الصفحة أعلى) إدارة (Manage القسم إلى اذهب يدوًيا، اآلمنة النقطة لتحديث   .1
 .اآلمنة للنقطة اليمنى السفلى
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 زر فوق وانقر اآلمنة النقطة وحدد ،)إدارة (Manage القسم إلى اذهب اآلمنة، للنقطة التلقائية التحديثات لتمكين   .2
Auto Update Enable) األيمن الجانب في) التلقائي التحديث تمكين . 

  
 الميزة تعطيل أو التفاصيل لوحة على التلقائي التحديث إعدادات تعديل نكفيمك بالفعل، ُممّكنة التلقائية التحديثات آانت إذا   .3

  . الميزة هذه استخدام تختار آنت إذا اآلمنة النقطة إلى شهرية أو أسبوعية أو يومية تحديثات تعيين يمكنك. تماًما
  ). الخلفية في تشغيل (Run in Background زر فوق انقر أخرى، بمهام القيام أثناء الخلفية، في العملية لتشغيل
 نسخها يجري التي الملفات مثل التشغيل حول تفصيلية معلومات عرض إلى الحالة منطقة في التقدم شريط فوق النقر يؤدي
  .ذلك اآتمال ومدة

   
 .الفور على احتياطًيا نسخها ُيضمن ال التقدم قيد اآلمنة النقطة عمليات تكون عندما اآلن حتى إجراؤها تم التي التغييرات:  هام

   
 رمز فوق النقر يؤدي. المناسبة الحالة يعرض) إدارة (Manage القسم فإّن توقفت، أو بالفشل التحديث عملية باءت إذا   .4

  .التشغيل استئناف إلى  المحاولة إعادة

  آمنة نقطة من االسترداد
 أو جديد My Book Live Duo أقراص محرك لىإ آمنة نقطة من بياناتك استرداد إمكانية) استرداد (Recover قسم لك يتيح
  .متوافق Western Digital جهاز

 ):استرداد( Recoveryافتح القسم    .1
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 المتوفرة باألجهزة قائمة لعرض) USB أقراص لمحرآات() محلي (Localأو) الشبكة( Network زر فوق إما انقر   .2
 : شبكتك على

  
  :عليه المتوفرة اتالمشارآ قائمة لعرض جهاًزا حدد   .3
 بكلمة محمية المشارآة آانت إذا). متابعة (Continue الزر فوق وانقر اآلمنة النقطة على تحتوي التي المشارآة حدد   .4

 :المناسبة االعتماد بيانات فأدخل مرور،

  
 ): استرداد( Recover الزر فوق وانقر استردادها تريد التي اآلمنة النقطة اختر   .5

  
 استعادة"انظر (إرشادات بها رسالة فستظهر له، المصنع حالة استعادة يمكن ال إليه باالسترداد تقوم الذي الجهاز نآا إذا

  ). 63 الصفحة في" المصنع إعدادات
 ازالجه تشغيل إعادة يتم. العملية تنتهي حتى انتظر. تقدم شريط ويظهر بنجاح تبدأ االسترداد عملية فإن خطأ، أي يظهر لم إذا   .6

  .األصلي My Book Live Duo جهاز من بدًال استخدامه يمكن بعدها االسترداد عملية من االنتهاء بعد
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  اآلمنة النقاط إدارة
 إعادة يمكنك معينة آمنة نقطة بتحديد. My Book Live Duo بجهاز الخاصة اآلمنة النقاط آافة) إدارة (Manage القسم يضم

 . حذفها أو تحديثها، أو تسميتها،

  

 بالنقطة الخاص  التحديث رمز فوق انقر ،My Book Live Duo جهاز على الموجودة التغييرات بآخر آمنة نقطة لتحديث
  . اآلمنة

  .اآلمنة بالنقطة الخاصة  المهمالت سلة رمز فوق انقر محتوياتها، وجميع آمنة نقطة لحذف   •

 فوق المؤشر بتمرير قم). إدارة (Manage القسم في  تحذير رموز تظهر آمنة، نقطة من أخطاء صدور حالة في   •
  .المعلومات من مزيد على للحصول الرموز
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  My Book Live Duo إلى بعد عن الوصول
WD 2go: الشخصية السحابة إلى السبيل  

  ُبعد عن الوصول تمكين
  النقال الوصول إعداد
  WD 2go تطبيق عبر الويب إلى الوصول إعداد

  وإصالحها WD صور بيانات بقاعدة الخاصة األعطال استكشاف
  الشخصية السحابة إلى الوصول

  
 بعض أيًضا يتناول آما بعد، عن إليه للوصول My Book Live Duo األقراص محرك إعداد فيةلكي شرًحا الفصل هذا يقدم

  .بها يتمتع التي المتعددة القدرات بشأن منها االستفادة يمكنك التي الطرق

WD 2go: الشخصية السحابة إلى السبيل   
 الشخصية السحابة لك تتيح العامة، السحب سعك فعلى. لتحكمك وإخضاعها المنزل في محتوياتك أمان هي الشخصية السحابة
 أي من محتوياتك على وادخل وسائطك، وادفق ملفاتك، شارك. المنزلية شبكتك على آمن واحد مكان في محتوياتك حفظ إمكانية
 في خرىاأل والملفات والصور والموسيقى، الفيديو، ملفات ضع. لبياناتك غامض غير موقع يوجد ال. شهرية رسوم يوجد ال. مكان
  .يديك متناول في ودائًما المنزل في آمن مكان

 جميع من آنت حيثما وملفاتك وسائطك إلى بأمان الوصول فيمكنك ما، آمبيوتر عبر اإلنترنت إلى الوصول لديك يتوفر آان إذا
. My Book Live Duo الشخصي السحابي التخزين وحدة إلى بعد عن مجانًيا وصوًال WD 2go خدمة توفر. العالم أنحاء
 أقراص آمحرك بالكمبيوتر My Book Live Duo جهاز بتثبيت WD 2go خدمة تقوم الدخول، بتسجيل تقوم أن بمجرد
 بشكٍل وإرفاقها تريده، الذي باالسم وحفظها الملفات بفتح قم. الكمبيوتر جهاز أو Mac جهاز على بعد عن ملفاتك وتتوفر محلي
  . هذا الظاهري األقراص محرك نم اإللكتروني البريد برسائل انسيابي

 مزود يقدمه الذي للتحميل الترددي النطاق عبر محدوًدا يكون ربما المنزل من دفقه أو المحتوى نسخ إنَّ:  مالحظة
 اإلنترنت باتصال الخاص التحميل حد يكون ربما المثال، سبيل فعلى. لديك) ISP (اإلنترنت خدمة

 ،)ثانية/ميجابت 0.063 (ثانية/آيلوبت 500 بـ سرعته تقدر) آابل مودم أو ADSL (بالمنزل النموذجي
 MP3 نموذجي موسيقى ملف ونسخ ساعة 8.8 يستغرق جيجابايت 2 حجمه فيلم نسخ فإن عليه وبناًء
  . فقط ثانية 32 يستغرق ميجابايت 2 حجمه

   WD 2go المحمولة الهواتف تطبيقات باستخدام ملفاتك حشد
 جهاز على أصابعك أطراف عند وملفاتك صورك WD Photosو WD 2go لةالمحمو الهواتف تطبيقا يجعل

Apple iPhone أو iPod touch أو iPad اللوحي الكمبيوتر أو Android الذآي الهاتف أو Android.  

  :المتطلبات تتضمن

  . باإلنترنت Western Digital My Book Live Duo الشخصي السحابي التخزين وحدة توصيل   •
  My Book Live Duo جهاز بواسطة لجهازك الوصول رمز وليدت تم   •
  أحدث أو OS 2.1 التشغيل بنظام تعمل التي اللوحية الكمبيوتر وأجهزة الذآية الهواتف معظم – Android أجهزة   •
  Apple أجهزة   •

   أحدث أو OS 3.2 التشغيل بنظام يعمل iPad أو iPod touch أو iPhone جهاز – WD Photos تطبيق  -
  أحدث أو OS 4.x التشغيل بنظام يعمل iPad أو iPod touch أو iPhone جهاز – WD 2go تطبيق  -
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MY BOOK LIVE DUO – 91الوصول عن بعد إلى 

   WD 2go المحمول الهاتف تطبيق حول
 ومستنداتك التقديمية عروضك افتح. المحمول الهاتف أجهزة باستخدام وصورك، وموسيقاك، ملفاتك، إلى بالوصول قم

 . My Book Live Duo الشخصي السحابي التخزين وحدة على المخزنة بصورك وتباهى وسائطك، بدفق وقم واعرضهم،
 في الموسيقى ودفق المخزنة، الملفات لعرض Android المحمول الهاتف أو iPod touch أو iPhone أو iPad استخدم
 واجعل ،Apple iTunes متجر من أو ،Android Market من WD 2go المحمول الهاتف تطبيق بتنزيل قم. يديك راحة
  .انتباهك بؤرة في المحمول هاتفك

  :يمكنك ،WD 2go المحمول الهاتف تطبيق خالل من

 جهاز على نسخها دون مكان أي من My Book Live Duo جهاز على المخّزنة المهمة الملفات وعرض فتح   •
  .بك الخاص المحمول

  . My Book Live Duo األقراص محرك على المخّزنة بصورك التباهي   •
  .My Book Live Duo األقراص محرك على المخزنة الفيديو وملفات بالموسيقى واالستمتاع دفق   •

 التوصيالت عبر الدفق أداء يكون قد). LAN (المحلية االتصال شبكة عبر أفضل الفيديو دفق أداء يكون:  مالحظة
  .المنزلي اإلنترنت اتصال على تحميلال سرعات نتيجة محدوًدا) WAN (النطاق واسعة والشبكة الالسلكية

 الملفات أنواع معظم WD 2go تطبيق يدعم. 1024 ×768 بدقة iPad جهاز على التقديمية عروضك شارك   •
 لـ التقديمية والعروض ،Microsoft Excel بيانات وجداول Microsoft Word مستندات ذلك في بما الرئيسية

PowerPoint.  
 Guide Me الصفحة راجع ،WD 2go المحمول الهاتف تطبيق استخدام حول واإلرشادات يزاتالم من مزيد على لإلطالع

 الموقع بزيارة تفضل أو ،)المتكررة األسئلة (FAQsو اإلنترنت عبر بالتطبيق الخاصة) إرشادي(
http://wd2go.wdc.com .  

 أو بك، الخاص اللوحي يوترالكمب إلى My Book Live Duo جهاز من بياناتك WD 2go تطبيق يجلب:  مالحظة
 تطبيق وفرُ .Apple iOS أو Google Android باستخدام األخرى المحمولة األجهزة أو األذن، سماعة

WD 2go جهاز بمحتويات االستخدام سهلة ملفات قائمة My Book Live Duo أي بتشغيل يقوم ثم 
 هاتفك يدعمها التي الملفات أنواع على لإلطالع. لديك المفضل العارض أو الُمشغل عبر فتحها توّد ملفات

  .الجهاز استخدام دليل راجع المحمول،

   WD Photos المحمول الهاتف تطبيق حول
 بك الخاص األقراص محرك إلى وترسلها المتعة لحظات من تقضيها لحظة آل التقاط يمكنك اآلن. جانب آل من الترفيه يحيطك
 على مباشرة وحمله اللوحي الكمبيوتر أو الذآي هاتفك باستخدام فيديو مقطع أو ورةص التقط. منزلك في شاشة أي على لتشاهدها
 في بها لالستمتاع جديدة ملفات بانتظارك يكون للمنزل، تعود عندما. My Book Live Duo الشخصي السحابي التخزين وحدة
  .لديك الترفيه مرآز

   
  .فقط  jpg.سيقبتن الصور عرض إمكانية WD Photos تطبيق لك يتيح:  هام

   
  .الذآي هاتفك على هائلة مساحات استهالك بدون صورة، ألف 285 حتى بالكامل، صورك مجموعة اعرض

 هاتف مثل الشهيرة، الذآية Android هواتف من والعديد الرائدة، المحمولة Apple أجهزة مع WD Photos تطبيق يتوافق
DROID من Motorola، وهاتف DROID Incredible من HTC، وهاتف Nexus One، وهاتف   

HTC EVO 4G .تحسين يتم Photos المحمول الجهاز على المثالي للعرض تلقائيًا.  
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 اعرض. بالشبكة اتصالك عدم مع حتى مؤخًرا إليها الوصول تم التي الصور أحدث عرض WD Photos تطبيق لك يتيح
  .أساسي صور ألبوم إلى لالمحمو هاتفك بتحويل وقم أفقًيا، اعرضها أو رأسي، بشكل صورك

  :يمكنك ،WD Photos تطبيق باستخدام

  . Facebook على فوري بشكل الصور نشر   •
  . رقمية صور إلنشاء المتتالي العرض بأسلوب شرائح عرض إنشاء   •
  . بالشبكة االتصال عدم حالة في حتى سابقًا المعروضة الصور مشاهدة   •
  .األلبوم أو المجلد حسب صفيتهات أو واحدة، مرة آلها صورك عرض   •
  .المضمنة البحث خيارات باستخدام التاريخ، أو المجلد، اسم أو الملف، اسم حسب البحث   •
  .اإللكتروني البريد عبر صديق إلى صورة إرسال   •
  .اتصال جهة إلى صورة تخصيص   •
  .المحمول هاتفك على لموجودةا الكاميرا قائمة إلى الشخصي السحابي التخزين وحدة من صورة تنزيل   •
 الشخصي السحابي التخزين وحدة إلى مباشرة المحمول هاتفك على الموجودة الكاميرا قائمة من وفيديو صور تحميل   •

  .مكانك عن النظر بصرف لديك،
 تلقائًيا بإنشاء مجلد فرعي يحمل اسم الهاتف المحمول في دليل WD Photosيقوم تطبيق :  مالحظة

Public/Shared Pictures) على محرك األقراص ) المشترآة/الصور العامةMy Book Live Duo 
وبالمثل، يقوم التطبيق بإنشاء مجلد فرعي يحمل اسم الهاتف المحمول في دليل . للصور التي تم تحميلها

Public/Shared Videos) للفيديو الذي تم تحميله) المشترك/الفيديو العام.  

) إرشادي (Guide Me الصفحة راجع ،WD Photos تطبيق استخدام حول واإلرشادات لميزاتا من مزيد على لإلطالع
  . http://wdphotos.wdc.com الموقع بزيارة وتفضل ،)سريعة تلميحات (Quick Tipsو اإلنترنت، عبر

  ُبعد عن الوصول تمكين
 لتمكينك My Book Live Duo األقراص محرك معلومات للوحة) ُبعد عن الوصول (Remote Access صفحة استخدم
  . التنقل أثناء الملفات إلى الوصول من المرخصين المستخدمين من وغيرك أنت

  ).اإلعدادات (Settings فوق انقر التنقل، لوحة على   .1
 بصفحة) تكوين (Configure قسم يظهر). ُبعد عن الوصول( Remote Access التبويب عالمة فوق انقر   .2

Remote Access )ُبعد عن الوصول:( 
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 االتصال حاالت تشمل. My Book Live Duo بجهاز االتصال حالة وافحص ُبعد عن الوصول تعطيل أو بتمكين قم   .3
  :يلي ما المحتملة

•  Disabled )االختيار خانة بتحديد المستخدم قيام عدم حالة في  – )معطلة Enable Remote Access  
  ).ُبعد عن الوصول تمكين(

•  Ready )الويب على وصول حساب ُيسجل لم أو محمول هاتف بإضافة المستخدم قيام عدم حالة في – )جاهزة.  

•  Retrieving Information )بعد عن للوصول االتصال حالة استرداد – ) استرداد المعلومات.  

•  Failed –) األقراص محرك على تعذر أن حالة في) االتصال فشل My Book Live عن للوصول اتصال إنشاء 
  .الويب على وصول حساب أو المحمول الهاتف باستخدام بعد

•  Connecting) األقراص محرك قيام حالة في  – )جار االتصال My Book Live Duo االتصال بمحاولة 
  .االنتظار الرجاء. الويب على ُمسجل وصول بحساب أو محمول بهاتف

•  Connected) أفضل أداء على للحصول المطلوبة الحالة وهي نظير، إلى نظير ر،مباش اتصال هذا – )ُمتصل .  

•  Connected )Relay connection established) (ُمتصل) يحاول –)) إنشاؤه تم الذي االتصال ترحيل 
 Connected.ممكًنا ذلك آان متى المباشرة باالتصاالت للسماح الشبكة تكوين My Book Live األقراص محرك

)Relay connection established) (ُمتصل) األقراص محرك يحاول –)) إنشاؤه تم الذي االتصال ترحيل 
My Book Live بروتوآول الشبكات بعض تدعم ال. ممكًنا ذلك آان متى المباشرة باالتصاالت للسماح الشبكة تكوين 

UPnP جهاز يستخدمه الذي My Book Live Duo من بدًال مباشرة اًالاتص تريد آنت إذا. التكوينات لتلك 
  .UPnP توافق لتحديد التوجيه جهاز تشغيل دليل فراجع الترحيل،

 IP عنوان لترجمة" الشبكة لعنوان مزدوجة ترجمة "بتنفيذ) ISP (اإلنترنت خدمة مزودي بعض يقوم لذلك، إضافة
 راجع الحالة، هذه في). المنفذ توجيه (المباشر االتصال بهدف إليه الوصول يمكن ال الذي لديك التوجيه بجهاز الخاص
  .المنفذ قبل من الموجهة االتصال لتمكين بدائل على للحصول لديك) ISP (اإلنترنت خدمة مزود

  :يلي ما المحتملة االتصال خيارات تشمل. المنسدلة القائمة من اتصال خيار حدد   .4
•  Automatic) باستخدام التوجيه وجهاز جهازك بين مباشر اتصال بإنشاء يقوم  – )تلقائي UpnP .فتح تعذر وإذا 

 .ترحيل اتصال إنشاء يتم التوجيه، جهاز على للمنافذ االتصال

  
•  Manual )إنشاء يتم متوفر غير اآلخر المنفذ آان إذا. المحددين المنفذين عبر اتصال بإنشاء يقوم  – )يدوي  

  الخيارات. 2 والمنفذ 1 للمنفذ الخارجي المنفذ على تعرف اليدوي، االتصال خيار بتحديد قمت وإذا. ترحيل اتصال
 على للحصول. 1024 – 65535 أو 443 هي 2 للمنفذ والخيارات. 1024 – 65535 أو 80 هي 1 للمنفذ

  الخاص بقاعدة المعلومات Answer ID 8526عن إعداد اتصال يدوي، راجع معرف اإلجابة  إضافية معلومات
Knowledge Base. 
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 إنشاء يتم المنافذ، تلك وجود عدم حالة وفي. 443و 80 المنافذ عبر اتصال بإنشاء يقوم – Windows XPتوافق  •
 .Windows XP OS تشغيل نظام لديك آان إذا مطلوب الخيار هذا. ترحيل اتصال

  

  النقال الوصول إعداد
 My Book Live Duoصة بك على جهاز  إعداد وإدارة الوصول النقال إلى صورك، وموسيقاك، ومستنداتك، ومقاطع الفيديو الخا

  Remote Accessفي صفحة ) الوصول النقال (Mobile Accessفي قسم  . Android أو Appleعبر جهاز 
  المثبت على الهاتف المحمول من WD 2go أو WD Photos، قم بإنشاء رمز التنشيط الخاص بتطبيق )الوصول عن ُبعد(

Apple App Store)  متجر تطبيقاتApple ( أوAndroid Market)  متجرAndroid.(  

  المحمول بالهاتف اتصال إضافة
  :My Book Live Duo جهاز إلى محمول بهاتف اتصال إلضافة

 وأنَّ محددة تزال ال) ممّكن (Enable االختيار خانة أنَّ من تأآد بالصفحة،) تكوين (Configure القسم في   .1
Connection Status) االتصال حالة (إما Ready) جاهزة (أو Connected) متصلة.(  

 ).وصول إضافة (Add Access زر فوق انقر بالصفحة،) النقال الوصول (Mobile Access القسم في   .2
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 مشارآات إلى وصول قوقح لديهم يتوفر الذين هم القائمة في المدرجون المستخدمون. مستخدًما حدد المنسدلة، القائمة من   .3
  .)74 الصفحة في" مستخدم إنشاء" انظر. (My Book Live Duo جهاز

 المستخدم ُمعّرف فإن ،WD Photos تطبيق مثل محمول هاتف تطبيق إلى وصول بإضافة تقوم عندما:  مالحظة
 .به الخاصة المشارآة وصول بامتيازات محتفًظا يظل المعّين

   

 واحد رمز إنشاء عليك يجب. المحمول للهاتف تلقائًيا تنشيط رمز إلنشاء) الرمز على الحصول (Get Code زر فوق انقر   .4
 .فقط واحدة لمرة وُتستخدم الطلب وقت من ساعة 48 لمدة صالحة تكون الرموز. تنشيطه تريد تطبيق لكل
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 حالته جديد جهاز يظهر). هدتهلمشا الصفحة أسفل إلى التمرير يلزمك ربما) (متابعة (Continue زر فوق انقر   .5
"Waiting) "انتظار.( 

  
 . التطبيق واسم الجهاز يظهر المحمول، الهاتف في الرمز إدخال بمجرد   .6

  
   المحمول الهاتف تطبيق تثبيت" أو 97 الصفحة في" المحمول هاتفك على WD Photos تطبيق تثبيت" إلى تابع   .7

WD 2go "99 الصفحة في .  
  . به الخاصة المهمالت سلة رمز فوق انقر مستخدم، غير رمز لحذف أو محمول هاتف إلى الوصول زالةإل:  مالحظة
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  المحمول هاتفك على WD Photos تطبيق تثبيت
   

   Shared Pictures الفرعي المجلد في مخّزنة المحمول الهاتف على عرضها تريد التي الصور أنَّ تأآد:  هام
   تطبيق لك يتيح. My Book Live Duo األقراص لمحرك) عامة (Public مشارآة في) المشترآة الصور(

WD Photos بتنسيق الصور عرض إمكانية jpg. فقط.  
   

  :المحمول هاتفك على WD Photos تطبيق لتثبيت

   Android Market أو) Apple تطبيقات متجر (Apple App Store من WD Photos تطبيق بتنزيل قم   .1
  . المحمول هاتفك على بتثبيته وقم) Android متجر(

 .الترحيب شاشة لعرض المحمول هاتفك على WD Photos تطبيق تشغيل ابدأ   .2

  
 أجهزة أنواع تعرض التي ،)جهاز تحديد (Select Device شاشة لعرض) اآلن اتصال (Connect Now فوق انقر   .3

NAS لديك المتوفرة.  

  
  .My Book Live Duo محرك فوق انقر   .4
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 بالهاتف اتصال إضافة" راجع (My Book Live Duo معلومات لوحة على بإنشائه قمت الذي التنشيط رمز أدخل   .5
. تنشيطه تريد تطبيق لكل واحد رمز إنشاء عليك يجب). تنشيط (Activate زر فوق وانقر) 94 الصفحة في" المحمول
 .فقط واحدة لمرة دموُتستخ الطلب وقت من ساعة 48 لمدة صالحة تكون الرموز

  
 الصور لعرض ما ألبوم فوق انقر ثم ،)ألبوماتك (ألبومك لعرض My Book Live Duo األقراص محرك فوق انقر   .6

 . بداخله الموجودة

  
 الويب موقع زيارة يرجى ،WD Photos تثبيت أثناء مشكلة واجهت إذا:  مالحظة

http://websupport.wdc.com/rn/wdphotos.asp الميزات من مزيد على طالعلإل 
 الموقع بزيارة وتفضل والتلميحات، اإلنترنت، عبر) إرشادي (Guide Me الصفحة راجع واإلرشادات،

http://wdphotos.wdc.com.  
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  WD 2go المحمول الهاتف تطبيق تثبيت
  Android Market أو) Apple تطبيقات متجر (Apple App Store من WD 2go تطبيق بتنزيل قم   .1

  . المحمول هاتفك على بتثبيته وقم) Android متجر(
 .الترحيب شاشة لعرض WD 2go تطبيق تشغيل ابدأ   .2

  
  .اآلن اتصال فوق انقر   .3

 . فوق انقر   .4

    

  . MyBookLiveDuo بجوار  فوق انقر الشبكة، في متوفر ضمن   .5
  :مدرًجا جهازك يكن لم إذا

  .WD جهاز بجوار  فوق انقر يدوًيا، أضف ضمن   •
 بالهاتف اتصال إضافة" راجع (My Book Live Duo معلومات لوحة على بإنشائه قمت الذي التنشيط رمز أدخل  •

 وقت من ساعة 48 لمدة صالحة تكون الرموز). تنشيط( Activate زر فوق وانقر) 94 الصفحة في" المحمول
 .فقط واحدة لمرة وُتستخدم الطلب
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  ).تم (Done قفو انقر   .6
 ).مشارآاته (مشارآته لعرض  My Book Live Duo األقراص محرك فوق انقر   .7

  
 .تحتويها التي الملفات لعرض ما مشارآة فوق انقر   .8
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 .محتوياته لعرض ما ملف فوق انقر   .9

  
 الويب موقع زيارة يرجى ،WD 2go تثبيت أثناء مشكلة واجهت إذا:  مالحظة

http://websupport.wdc.com/rn/wd2go.asp .واإلرشادات، الميزات من مزيد على لإلطالع 
 أو والتلميحات، ،)المتكررة األسئلة (FAQsو اإلنترنت، عبر) إرشادي (Guide Me الصفحة راجع
   http://wd2go.wdc.com الموقع بزيارة تفضل

  WD 2go تطبيق عبر الويب إلى الوصول إعداد
 عن النظر بصرف بك الخاصة الشخصية السحابة في الموجودة الملفات جميع إلى الوصول انيةإمك WD 2go تطبيق لك يتح

  *.الكمبيوتر من اإلنترنت إلى وصوًال لديك يتوفر آان طالما مكانك

*WD 2go بواسطة مدعوم غير Mac Leopard  )OS X 10.5.x(  
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  للويب وصول حساب تسجيل
  بصفحة) الويب إلى الوصول (Web Access القسم من دارتهاوإ وعرضها، الويب، إلى وصول حسابات إنشاء

Remote Access) ُبعد عن الوصول .(  

  : للويب وصول حساب لتسجيل

 الوصول تمكين (Enable Remote Access االختيار خانة أنَّ تأآد ،)الويب إلى الوصول (Web Access لتمكين   .1
 تكون أن يجب). ُبعد عن الوصول (Remote Access صفحةب) تكوين (Configure القسم في محددة) ُبعد عن

Connectivity Status) االتصال حالة (إما Ready) جاهزة (أو Connected) متصلة.(  
 ). ُبعد عن الوصول (Remote Access بصفحة) الويب إلى الوصول (Web Access القسم إلى انتقل   .2

  
 ).جديد حساب تسجيل (Register New Account وحةل لعرض) تسجيل (Register زر فوق انقر   .3

  
  ). إرسال (Submit زر فوق وانقر له حساب بتسجيل قمت الذي للمستخدم اإللكتروني البريد وعنوان االسم أدخل   .4

 بامتيازات يحتفظ سيظل الحساب فإن الويب، إلى وصول حساب له طلبت الذي الجهاز مستخدم تعّين عندما:  مالحظة
  انظر مستخدمين، إنشاء بشأن معلومات على للحصول. (المستخدم بتلك الخاصة المشارآة وصول

  .)74 الصفحة في" مستخدم إنشاء"
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  الزر فوق انقر). بالتسجيل الخاص اإللكتروني البريد إرسال تم (Registration E-Mail Sent الرسالة تظهر   .5
Close) إضافية إرشادات به ًياإلكترون بريًدا المستخدم يستقبل). إغالق .  

 ).الحسابات قائمة (Account List على الجديد حسابك لعرض) متابعة (Continue زر فوق انقر   .6

  
 البريد إرسال إعادة رمز فوق فانقر بالتسجيل، الخاص اإللكتروني البريد إرسال إعادة تريد آنت إذا:  مالحظة

  .اإللكتروني

 السم اليمنى الجهة في الموجودة المهمالت سلة رمز فوق انقر بالمستخدم، خاص ويب إلى وصول إلزالة:  مالحظة
  .الحساب

  وإصالحها WD صور بيانات بقاعدة الخاصة األعطال استكشاف
  :تلفت قد WD صور بيانات قاعدة أن شككت إذا

  ).ُبعد عن الوصول (Remote Access بصفحة) متقدم (Advanced القسم إلى انتقل   .1
 .WD صور بيانات قاعدة بناء إعادة تم). بناء إعادة (Rebuild فوق قران   .2

  

  الشخصية السحابة إلى الوصول
  .بت 64 إصدار Windows XP مع الويب عبر WD 2go إلى الوصول خدمة تتوافق ال:  مالحظة

  .102 صفحة في موضح هو آما الويب إلى الوصول حساب بتسجيل قم   .1
 وآلمة اإللكتروني البريد عنوان باستخدام http://www.wd2go.com إلى الدخول بتسجيل قم، ما مستعرض في   .2

  .1 الخطوة من المرتبطتين المرور

   حقل في بك الخاصة المرور آلمة أدخل. مرور آلمة إنشاء يتعين، WD 2go إلى مبدئًيا الدخول عند  :مالحظة  
New Password) حقل في المرور آلمة نفس إدخال أعد ثم ،)الجديدة المرور آلمة Confirm Password  

  ).إرسال (Submit فوق انقر). المرور آلمة تأآيد(
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 . WD NAS) أجهزة (جهاز الشاشة تعرض   .3

  
  . إليه الوصول تريد الذي My Book Live Duo جهاز حدد   .4

   حقل في المرور آلمة أدخل محميًة، My Book Live Duo على بك الخاصة المرور آلمة آانت إذا  -
Network Drive Password) الشبكة أقراص محرك مرور آلمة.(  

  . Java تطبيق تشغيل طلب يظهر قد ما، مشارآة إلى ُبعد عن قبل من وصلت قد آنت إذا ما حسب على
 االختيار خانة فحدد المستقبل، في الرسالة هذه مشاهدة في ترغب ال آنت إذا. التالية الرسالة تظهر Windows نظام في   .5

Always trust content from this publisher )الزر فوق انقر). الناشر هذا من بالمحتوي دومًا الثقة   
Run) تشغيل.( 

  
  .التالية الرسالة ظهرت إذا) سماح (Allow زر فوق انقر ،Mac نظام في

  

 المعلومات، من لمزيد. Java يلتشغ وقت عميل لتثبيت تحتاج ،Mountain Lionو Lion لـ بالنسبة  :مالحظة  
  http://support.apple.com/kb/dl1421. زيارة يرجى
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  . للوصول القابلة مشارآاتك تظهر بنجاح، المصغر Java تطبيق تشغيل بدء بعد   .6
 في ترغب ال آنت إذا. التالية الرسالة تظهر محّمل، أقراص محرك تكويد يدعم ال Windows XP تشغيل نظام وألن   .7

 ).موافق( OK الزر فوق انقر. االختيار خانة فحدد مجدًدا، الرسالة هذه مشاهدة

  

 يتم التي البيانات تكون ال ،Windows XP بنظام يعمل آمبيوتر جهاز من My Book Live Duo بـ اتصلت إذا  :مالحظة  
  .آمنة األجهزة بين نقلها

 . التالية الرسالة تظهر ،Windows 7 نظام في   .8

  
  ).نعم (Yes الزر فوق انقر    .9

 توّد التي للمشارآة المجاور) المستكشف في فتح (+ Open in Explorer+  زر فوق انقر ،Windows نظام في   .10
  .إليها الوصول

  Reboot Nowانقر فوق زر ، إذا ظهرت رسالة إعادة تمهيد، Windows XPفي نظام :  مالحظة
 ). إعادة تمهيد اآلن(

  



 
MY BOOK LIVE DUO

اءأستخدأ دءحء

MY BOOK LIVE DUO – 106الوصول عن بعد إلى 

 .إليها الوصول توّد التي للمشارآة المجاور) الباحث في فتح(+  Open in Finder+  زر فوق انقر ،Mac نظام في

  
  ).سماح( Allow زر فوق فانقر االتصال،) تجاهل (Deny أو) سماح (Allow إما Java رسالة منك طلبت إذا   .11
  .تلقائًيا تظهر مشارآتك تظهر ال قد ،التشغيل نظام إعدادات حسب على. ملفاتك إلى الوصول اآلن يمكنك   .12

  
  أسفل بالمشارآة خاص قرص محرك حرف يظهر بنجاح، مشارآتك تثبيت بمجرد ،Windows نظام على  •

My Computer) الكمبيوتر جهاز) (Vista (أو Computer) Windows 7 (محرك حرف استخدام يمكنك 
 في والملفات المجلدات جميع عرض إلى األقراص محرك حفت يؤدي. آخر معّين شبكة أقراص محرك أي مثل األقراص
  .المشارآة
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 األقراص بمحرك االتصال في األقراص محرك نجاح بمجرد تلقائًيا) الباحث (Finder إطار ُيفتح ،Mac نظام في  •
WD My Book Live Duo مشارآتك  ويعرض. 

  
  .إليه الوصول تريد الذي) الملفات (الملف حدد   .13

  .شبكة أقراص محرك أي باستخدام تريد آما نسخها أو حذفها، أو تحريرها، أو الملفات، ضعر يمكنك

  ُبعد عن ملفاتك مشارآة
 My Book Live Duo جهاز على جديد مستخدم بإنشاء قم صديق، مع أو أسرتك أفراد أحد مع ُبعد عن ملفاتك لمشارآة
  .العام الدليل وآذلك إليها الوصول حق للمستخدم يتوفر التي اتالمشارآ فقط تظهر  ُمستقل حساب بإنشاء قم ثم بك، الخاص

   جديد مستخدم بإنشاء فقم ،My Book Live Duo األقراص لمحرك مستخدًما بالفعل ليست المستخدم هذا آان إذا   .1
  ).74 الصفحة في" مستخدم إنشاء" راجع(

 إرشادات يتضمن إلكترونًيا بريًدا المستخدم يستلم. )102  صفحة راجع (للمستخدم ويب إلى وصول حساب بإنشاء قم   .2
  .WD 2go تطبيق استخدام
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  والموسيقى والصور الفيديو ملفات دفق/تشغيل
  الوسائط خادم على عامة نظرة

  الوسائط خادم إعدادات
  المدعمة الوسائط أنواع
  الوسائط تخزين

  الوسائط مشغالت من My Book Live Duo إلى الوصول
  iTunes باستخدام My Book Live Duo إلى الوصول

  الوسائط خادم على عامة نظرة
 لك يتيح فهو. لمنزلك المرآزي الوسائط محور ليكون My Book Live Duo الشخصي السحابي التخزين جهاز تصميم تم

  . المنزلية شبكتك على أخرى آمبيوتر أجهزة أو/و المنزلي الترفيه مرآز إلى الفيديو وملفات والموسيقى الصور تدفق

 بشبكتك المتصل My Book Live Duo على العامة المشارآة في المخزنة الوسائط آل عن DLNA Server خادم يبحث
 خاصة مشارآة في الملفات هذه بوضع فقم معينة، وسائط ملفات DLNA يعرض أن في الرغبة لديك تكن لم إذا. المنزلية
  .الوسائط مشارآة تعطيل على مضبوطة

مثل الصور، الموسيقى، (ة المشترآة يتم ضبط الخادم مسبًقا، لذا يمكنك نقل محتوى الوسائط المتعددة لديك إلى المجلدات العام
 الخاص بك، وهكذا تصبح جاهًزا لتدفق المحتوى وعرضه على مرآز My Book Live Duoعلى محرك األقراص  )الفيديو

 أو أجهزة محوالت الوسائط PlayStation® 3 أو ™Xbox 360(على سبيل المثال (الترفيه المنزلي لديك ووحدات األلعاب 
  .http://www.dlna.orgلمزيد من المعلومات، يرجى زيارة . ITunesميع خدمات الوسائط مثل وج) ®DLNAالرقمية 

   الوسائط خادم إعدادات
 إعدادات تحديد إمكانية My Book Live Duo معلومات لوحة على الموجودة) الوسائط (Media التبويب عالمة لك تتيح

DLNA وiTunes بيتك غرف من غرفة لآ داخل بالوسائط االستمتاع يمكنك بحيث .  

  . شبكتك على iTunesو DLNA من آًال وسائط خدمات تعمل:  مالحظة

DLNA Media Server) وسائط خادم DLNA(  
 في الوسائط تشغيل. منزلك داخل متوافقة أجهزة إلى بك الخاصة الفيديو وملفات والصور الموسيقى دفق على DLNA يعمل
  .سهل أمر هو متوافق جهاز

 الخادم. المنزلية بشبكتك المتصل My Book Live Duo جهاز على المخزنة الوسائط آل عن DLNA Server خادم يبحث
 بك، الخاص My Book Live Duo على العامة المشارآة إلى لديك المتعددة الوسائط محتوى نقل يمكنك لذا مسبًقا، مضبوط
  المثال سبيل على (األلعاب ووحدات لديك نزليالم الترفيه مرآز على وعرضه المحتوى لتدفق جاهًزا تصبح وهكذا

Xbox 360 أو PlayStation 3 (الوسائط مشغل أو WD TV Live HD الرقمية الوسائط محوالت أو DLNA 1.5( 
 عن المعلومات من لمزيد http://www.dlna.org زيارة يرجى. المنزلية شبكتك على الموجودة األخرى الكمبيوتر وأجهزة

DLNA.  

  : بك الخاص الوسائط مشغل إلى المحتوى دفق من My Book Live Duo هازج لتمكين

 عالمة فوق انقر ثم )اإلعدادات( Settings فوق انقر ،My Book Live Duo معلومات للوحة التنقل لوحة على   .1
  ).الوسائط (Media التبويب

  .القسم لفتح) DLNA وسائط خادم (DLNA Media Server فوق انقر   .2

12
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 ).افتراضًيا ممكنة (DLNA أجل من) تمكين (Enable االختيار مربع حدد   .3

  
 .الوسائط تدفق خدمة قسم لفرد ألسفل السهم على انقر االستقبال، أجهزة/الوسائط مشغلي قائمة لعرض   .4

  
 الموجود Block االختيار مربع حدد ،)األبوي للتحكم المثال، سبيل على (البيانات تدفق استقبال من الوسائط مشغل لمنع    .5

 مربع امسح. منعه في ترغب الذي) الوسائط مشغالت (Media Players قائمة من هذا الوسائط لمشغل الصف بجانب
  .تلقائًيا تغييرك يحفظ المحرك فإن اإلعدادات، تغير عندما. المشغل منع تريد ال آنت إذا االختيار

  رسالة ستظهر. )إعادة المسح( Rescanزر على انقر وسائط، مشغالت عن بحًثا للمسح   .6
Rescan in Progress) الجديدة الوسائط مشغالت قائمة ستظهر المسح، إعادة اآتمال عند). التنفيذ قيد المسح إعادة 

  . الوسائط مشغل جدول في
  .تلقائًيا الموسيقى مشغالت مسح بإعادة النظام يقوم:  مالحظة

 ):الحالة (Status بجانب > على قران المعلومات، حالة الستعراض   .7

  
 والصور الموسيقى مسارات وعدد إعداداتك، تحديث وتاريخ ووقت ،DLNA برنامج إصدار الحالة معلومات تتضمن

  .دفقها تم التي والفيديوهات
 زر على انقر محرآك، في فقط تحديثها تم التي والفيديو والصور الموسيقى ملفات عن DLNA يبحث لكي   .8

Rescan )الجدول أسفل )إعادة المسح .  
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 )إعادة البناء( Rebuild زر على انقر محرآك، في والفيديو والصور الموسيقى ملفات جميع بقراءة DLNA يقوم لكي   .9
  .أطول وقًتا تستغرق قد لكنها المسح إعادة من شموًال أآثر عملية البناء إعادة. الجدول أسفل

  .مشكلة تواجه آنت إذا األزرار استخدام إلى فقط تحتاج. تلقائًيا البناء وإعادة المسح إعادة عملية تحدث:  مالحظة

  المدعمة الوسائط أنواع
   

      

  الصوت ملفات  الفيديو ملفات  الصور ملفات

BMP 
GIF 

JPEG 
PNG 
TIF 

TIFF 

  

3GP 
AVI 
DivX 

DVR-MS 
FLV 
M1V 
M4V  
MKV 
MOV 
MP1 
MP4 
MPE  
MTS 
MPV 
MPG 

MPEG2 
SPTS 
VDR 
VOB 
WMV 
Xvid 

  

3GP 
AAC 
AC3 
AIF 
ASF 

FLAC 
LPCM 
M4A 
M4B 
MP1 
MP2 
MP3 
MP4 
MPA 
OGG 
WAV 
WMA 

  

   
 بالجهاز الخاص المستخدم دليل إلى الرجوع الرجاء. الملفات هذه آل تشغيل األجهزة بعض تدعم ال قد:  مالحظة

  .المدعمة التنسيقات لمعرفة

  الوسائط تخزين
. الشبكة مشارآات عبر My Book Live Duo األقراص محرك على وتخزينها الوسائط محتوى إلى الوصول يمكنك

 أن الممكن من. الشبكة خالل من إليها والوصول الوسائط لتنظيم معدة مناطق هي والدالئل، المجلدات مثل مثلها والمشارآات،
  ).خاصة (لديك الشبكة على محددين مستخدمين مع أو) عامة (شخص أي مع مشترآة المشارآات مجلدات تكون

  : الذي يحتوي على المجلدات التالية لتخزين الوسائط) عام (Publicيأتي محرك األقراص مسبق التكوين مع مجلد مشارآة الشبكة 

•   Shared Music) آخرين مستخدمين مع مشارآتها تود التي الموسيقى ملفات لتخزين –) المشترآة الموسيقى .  
•   Shared Pictures) آخرين مستخدمين مع مشارآتها تود التي الصور ملفات لتخزين –) مشترآةال الصور .  
•   Shared Videos) آخرين مستخدمين مع مشارآتها تود التي الفيديو ملفات لتخزين –) المشترآة الفيديو مقاطع .  

  . WD Photos تطبيق يتطلبه الذي المشترك، الصور مجلد اسم تغير أو تزيل ال:  هام 
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  المجلدات إلى وسائط محتوى إضافة 
 :Mac Finder أو Windows Explorer فتح  .1

  
  ).المشترآة الموسيقى (Shared Music مجلد إلى بك الخاصة الموسيقى ملفات انسخ   .2
 ) الصور (Pictures مجلدات في بك الخاصة والصور الفيديو ملفات لوضع نفسه األسلوب اتبع   .3

  .المعنية) الفيديو (Videoو
   

 انتقال يجب المثال، سبيل على. (المناظرة المشترآة المجلدات إلى لديك الوسائط محتوى وإضافة تصنيف من تأآد:  هام
 الخاص المحتوى يظهر فلن بذلك، تقم لم إذا). المشترآة الموسيقى (Shared Music مجلد إلى الموسيقى ملفات
  .الرقمية الوسائط مشغل على صحيح بشكل بك

   

  الوسائط مشغالت من My Book Live Duo إلى لالوصو
 لتدفق الوسائط مشغالت من متنوعة مجموعة استخدام يمكنك المناظرة، مجلداتها إلى ملفاتك نسخ من انتهيت أن وبعد اآلن،

  :القسم هذا في بالشرح التالية األنواع تناول يتم. الوسائط

•   Windows Media Player 12) مع يأتي Windows 7 (114 صفحة يف.  
  116 صفحة على WD TV Live/Live Plus HD الدقة عالية الوسائط مشغالت   •
•   Xbox 360 116 صفحة في  
•   PlayStation 3 116 صفحة في  
  :117 صفحة على أخرى وسائط مشغالت   •

-  BluRay Players) مشغالت BluRay(  
-  Network Connected TVs) بالشبكة المتصلة التلفاز أجهزة(  
-  Digital Picture Frames) الرقمية الصور عرض أجهزة(  
-  Network Music Player) الشبكة موسيقى مشغل(  

  117 صفحة في DLNA أجهزة   •
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Windows Media Player 11 (Windows Vista) 
 حول المعلومات نم المزيد على للحصول Microsoft Media Player دعم موقع إلى االنتقال يرجى:  مالحظة

  باستخدام الوسائط لتشغيل. وتحديثه بك الخاص الوسائط مشغل استخدام
Windows Media Player 11 Library:  

  > )اإلنترنت( Internet و Network > )لوحة التحكم( Control Panelفوق انقر   .1
Network and Sharing Center) لشبكة ومرآز المشارآةا(.  

 ):تخصيص( Customize فوق انقر   .2

  
 ):التالي( Next فوق انقر ثم ،)خاص (Private:حدد   .3
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  > )آل البرامج( All Programs > )ابدأ( Windows Media Player  )Start بتشغيل قم   .4
Windows Media Player(: 

  
 ): الوسائط مشارآة (Media Sharing>  )المكتبة( Library فوق انقر   .5

  
  فوق انقر ثم ،)اآلخرون يشارآها وسائط عن البحث( Find media that others are sharing فوق قران   .6

OK )موافق :( 
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 : MyBookLiveDuo فوق وانقر)) فيديو (Video أو) صور (Pictures أو )موسيقى( Music الوسائط نوع حدد   .7

  
  .غيلهتش تريد الذي الوسائط ملف فوق مزدوًجا نقًرا انقر   .8

Windows Media Player 12  (Windows 7) 
 حول المعلومات من المزيد على للحصول Microsoft Media Player دعم موقع إلى االنتقال يرجى:  مالحظة

  باستخدام الوسائط لتشغيل. وتحديثه بك الخاص الوسائط مشغل استخدام
Windows Media Player 12 Library:  

  > )اإلنترنت( Internet و Network > )لوحة التحكم (Control Panel فوق انقر  .1
Network and Sharing Center) الشبكة ومرآز المشارآة(.  

 ):أوالعامة المكتب، المنزل، (شبكتك فوق انقر ،)النشطة شبكاتك عرض (View your active networks منطقة في   .2
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 :)إغالق( Close فوق انقر ثم ،)الرئيسية( Home حدد   .3

  
  > )آل البرامج (All Programs> ) ابدأ (Windows Media Player) Start شغل   .4

Windows Media Player:( 

  
 ): الوسائط مشارآة (Media Sharing>  )المكتبة( Library فوق انقر   .5

  



  
MY BOOK LIVE DUO

اءأستخدأ دءحء
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  فوق انقر ثم ،)خروناآل يشارآها وسائط عن البحث( Find media that others are sharing فوق انقر   .6
OK )موافق :( 

  
 : MyBookLiveDuo فوق وانقر)) فيديو (Video أو) صور (Pictures أو )موسيقى( Music الوسائط نوع حدد   .7

  
  .تشغيله تريد الذي الوسائط ملف فوق مزدوًجا نقًرا انقر   .8

  WD Media Players الوسائط مشغالت
 الشبكة على محرك في المخزن الوسائط محتوى إلى للوصول المنزلية بشبكتك لمتنوعةا WD الوسائط مشغالت توصيل يمكنك
 الملفات إلى للوصول WD Media Player الوسائط مشغل استخدام حول تفاصيل على للحصول. My Book Live مثل
  المعلومات لقاعدة Answer ID 8676 اإلجابة معرف انظر ،My Book Live Duo محرك على

Knowledge Base مستخدم دليل إلى الرجوع أو WD Media Player.  

Xbox 360 
 My Book Live Duo محرك على الملفات إلى للوصول Xbox 360 جهاز باستخدام الخاصة التفاصيل على للحصول
  .XBox 369 منتج دليل انظر لديك،

PlayStation 3 
 لديك، My Book Live Duo محرك على لملفاتا إلى للوصول PlayStation 3 استخدام حول تفاصيل على للحصول

  .PlayStation 3 تعليمات دليل انظر
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  األخرى الوسائط مشغالت
 بالشبكة المتصلة التلفاز وأجهزة Blu Ray ومشغالت الرقمية الصور عرض أجهزة مثل أجهزة إلعداد عامة خطوات يلي فيما

  :الرقمية الوسائط ومحوالت

  .تشغيله ومن المنزلية المحلية بشبكتك My Book Live Duo جهاز اتصال من تأآد   .1
  .التشغيل لبرامج تثبيت أو أولي إعداد أي لمتابعة لديك الوسائط مشغل مع الواردة المستخدم إرشادات اتبع   .2
  .شبكتك في عنه واآشف My Book Live Duo جهاز افحص بك، الخاص المشغل في التنقل وظيفة باستخدام   .3
 في) الشبكة إعداد/اإلعدادات (Settings/Network Setup صفحة إلى للوصول تحتاج قد لديك، المشغل عنو حسب   .4

 الرجاء. بك الخاص My Book Live Duo بجهاز لديك المشغل توصيل يمكن بحيث اتصال إلنشاء المستخدم واجهة
  .معينة إرشادات على للتعرف بك الخاص المشغل مستخدم دليل إلى الرجوع

  DLNA ةأجهز
 لديك المحلية بالشبكة DLNA جهاز بتوصيل المتعلقة اإلرشادات لمعرفة DLNA الوسائط بجهاز الخاصة المستخدم أدلة انظر
 http://www.dlna.org إلى انتقل. My Book Live Duo جهاز على الموجود المحتوى إلى الوصول يمكنك حتى

  .المعلومات من المزيد على لتعرفول DLNA من المعتمدة باألجهزة قائمة على لإلطالع

  iTunes باستخدام My Book Live Duo إلى الوصول

  iTunes على عامة نظرة
 هذه تقوم. المخّزنة الموسيقى ملفات لتشغيل iTunes استخدام My Book Live Duo بـجهاز متصل شخص وألي لك يمكن
 موسيقى ملفات تدفق الممكن من يجعل مما ،iTunes آمخزن معها وتتعامل الجهاز على ظاهرية موسيقى مكتبة بإنشاء الخدمة
 Windows تشغيل نظام عليها والمثبت iTunes بتشغيل تقوم التي الكمبيوتر أجهزة إلى My Book Live Duoجهاز من
  .Mac أو

 Answer ID 8412 اإلجابة معرف انظر. الموسيقى ملفات الالحق اإلصدار أو ITunes 10.4 يدعم:  مالحظة
 ITunes إصدارات حول إضافية معلومات على للحصول Knowledge Base المعلومات عدةلقا

  .المدعومة

  :التالية الملفات أنواع iTunes وسائط خادم يدعم

•   AAC  
•   MP3  
•   WAV  
•   MPEG-4  

  المشارآة ذلك في بما بها، ممكن الوسائط خدمة إعداد يكون مشارآات أي iTunes خادم يفحص:  مالحظة
Public) افتراضيًا) العامة.  

 عن إضافية معلومات على للحصول Knowledge Base المعلومات لقاعدة Answer ID 8665 اإلجابة معرف انظر
  .المدعومة ITunes خادم وسائط أنواع
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  :iTunes لتمكين

 تبويب عالمة فوق نقرا ثم ،)إعدادات( Settings فوق انقر ،My Book Live Duo معلومات للوحة التنقل لوحة على  .1
Media )الوسائط.(  

 :بالصفحة iTunes قسم لفرد iTunes بجانب > على انقر   .2

  
 اختيار مربع على انقر ،iTunes مشغل خالل من بك الخاصة الموسيقى ملفات إلى الوصول من iTunes لتمكين   .3

Enable )تمكين( .iTunes افتراضًيا ممكن.  
  رسالة ظهور عند. بك الخاصة الوسائط ملفات لتحديث )إعادة المسح( Rescan زر على انقر   .4

"iTunes rescan has been initiated") مسح إعادة بدء تم iTunes(، زر على انقر Close )إغالق(.  

  المحتوى تخزين
 المجلد في موسيقى ملفات مثل) (العامة (Public المشارآة في المناظرة المجلدات في الوسائط ملفات وإسقاط سحب يمكنك

  ).'My Book Live Duos'/Public/Shared Music االفتراضي
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  iTunes في الوسائط تدفق
  .المعلومات من لمزيد 67 الصفحة في" الوسائط خادم إعدادات" انظر. المعلومات لوحة في افتراضًيا iTunes تمكين يتم

  .لديك الكمبيوتر على iTunes تشغيل ابدأ   .1
 إلى الموسيقى بنسخ قمت قد آنت إذا. األيسر بالجزء) المشترك (Shared القسم تحت MyBookLiveDuo فوق انقر   .2

 يتم أن فيجب ،iTunes يدعمه تنسيق في وهي Public/Shared/ إلى فيديو أو Public/Shared Music/ مجلد
 :األيمن الجزء في إدراجها

  
  . لتشغيله وسائط ملف فوق مزدوًجا نقًرا انقر   .3
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  USB ثابت قرص محرك توصيل
  USB ثابت قرص محرك توصيل حول عامة نظرة

  USB محرك توصيل
  )فقط Windows نظام (USB األقراص محرك تعيين
  )فقط Windows نظام في (USB أقراص لمحرك اختصار إنشاء

  USB ثابت قرص محرك توصيل حول عامة نظرة
 اآلن USB لمحرك. شبكة محرك إلى تحوله فإنك ،My Book Live Duo بـجهاز USB أقراص محرك توصيل وعند 

  .التالية القدرات

 بجهاز آاميرا أو ذاآرة، رقاقة أو ،WD Passport مثل خارجي USB 2.0 بتوصيل تقوم عندما 
My Book Live Duo، خالل من إليه الوصول يمكنك Windows Explorer أو Mac Finder .  

 ، Windows أو ،WD SmartWare في االحتياطية للنسخ آهدف USB محرك يخدم أن يمكن 
  .Time Machine أو

  .المستخدمين مشارآة آمحرك المحرك لتعيين الخيار 
 ويمكن الحماية، تلك على يبقى ،My Book Live Duo بجهاز توصيله فعند خارجي، WD محرك قفل تم وإذا 

  .المعلومات لوحة باستخدام قفله إعادة أو قفله إلغاء
  .الوصل بلوحة USB أجهزة 7 حتى وتوصيل الخارجي USB بمنفذ USB وصل لوحة صيلتو يمكن 

  USB محرك توصيل
 لديك My Book Live Duo جهاز من الخلفي الجزء على الموجود USB بمنفذ USB ثابت قرص محرك بتوصيل قم

. My Book Live Duo dashboard معلومات لوحة على آمشارآة USB محرك يظهر. إضافية تخزين سعة لتوفير
  ).77 الصفحة في" المشارآات إدارة" (انظر

  .خارجًيا توصيلها تم التي USB لمحرآات التالية التنسيقات My Book Live Duo جهاز يدعم

 FAT32 
 NTFS) والكتابة القراءة إمكانية(  
 HFS+J 
 Linux Ext2 ،Ext3/Ext4  
 XFS 
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  )فقط Windows نظام (USB األقراص محرك تعيين

  .قائمة لعرض النظام علبة في WD Quick View رمز على  األيسر أو األيمن الماوس بزر انقر   .1
 :فرعية قائمة وعرض لتحديده USB األقراص محرك فوق انقر أو المؤشر مرر   .2

  
  شاشة تعرض. الفرعية WD Quick View قائمة في]) USB اسم [تعيين (Map [USB name] حدد   .3

 Map Network Drive) الشبكة أقراص محرك تعيين:( 

  
  .المنسدلة) األقراص محرك (Drive قائمة من فيه المرغوب الحرف حدد   .4
  ).انتهاء (Finish الزر فوق انقر   .5

 أقراص محرك (Mapped Network Drive بـ االتصال إعادة Windows نظام يحاول عندما:  مالحظة
 الخطأ رسالة تظهر فقد التشغيل، إعادة بعد) معّين شبكة

Unable to reconnect mapped network drives) بمحرآات االتصال إعادة على قادر غير 
 األقراص بمحرك الخاصين المرور وآلمة المستخدم اسم آان إذا هذا يحدث أن يمكن). معينة شبكة أقراص

My Book Live Duo لنظام لحاليةا المرور وآلمة المستخدم اسم معلومات مع متطابقين غير 
Windows .  

  
 المرور وآلمة المستخدم اسم إرسال Windows نظام يحاول قد التلقائي، االتصال إعادة عملية أثناء

 أثناء والمعينين My Book Live Duo بجهاز الخاصين المرور وآلمة المستخدم اسم من بدًال الحاليين
 اسم بإدخال قم. جديد دخول تسجيل إطار يظهر المعينة الشبكة أقراص محرك فتح بمحاولة. اإلعداد

 والسماح بالمشارآة، االتصال إلعادة My Book Live Duo بجهاز الخاصين المرور وآلمة المستخدم
  المشكلة، هذه حول المعلومات من لمزيٍد). التالي التمهيد إعادة حتى (أخرى مرة إليه بالوصول

  .6745 رقم إلجابةا معرف) المعلومات قاعدة (Knowledge Base راجع

  )فقط Windows نظام في (USB أقراص لمحرك اختصار إنشاء
. بك الخاص USB أقراص لمحرك الفرعية WD Quick View قائمة في) اختصار إنشاء (Create Shortcut حدد
  .المكتب سطح على USB اقراص محرك يمثل رمز عرض سيتم
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  أقراص محرك استبدال
  . الغالف في األقراص محرآات باستبدال يسمح المستخدمين لخدمة محدود تجمن هو My Book Live Duo جهاز

  أقراص محرك غالف في فقط الكبيرة السعة ذات WD أقراص محرك مجموعات إدخال يمكن:  هام
My Book Live Duo .بزيارة تفضل http://support.wdc.com اإلجابة معرف عن وابحث  

Answer 8644 المعلومات لقاعدة Knowledge Base الحصول حول مفصلة إرشادات على للحصول 
 إلغاء فسيتم وإال WD الثابتة األقراص محرك مجموعات فقط استخدم. المنتج لهذا بديل أقراص محرك على

  .ضمانك

 آان ما إذا لتحديد. خلل به الشبكة أقراص محرك يكون أن يمكن تنبيًها، تسلمت أو تومض الوحدة على LED مؤشرات آانت إذا
  :يلي بما قم األقراص، بمحرك خلل هناك

  تبويب فوق انقر ثم ،)اإلعدادات (Settings فوق انقر المعلومات، بلوحة الخاصة التنقل لوحة وعلى  .1
Storage) األقراص محرك استعرض). تخزين A األقراص ومحرك B خلل به الذي األقراص محرك لتحديد.  

  ).أ المحرك المثال، سبيل على (المحرك حرف والحظ التخزين؟ تعطل أو اصاألقر محرآي أحد تعطل حالة في   .2

 اإلنترنت موقع على WD بـ الخاص الفني الدعم بزيارة قم بنفسك، الجهاز صيانة في ورغبت خلل حدوث حالة في
http://support.wdc.com مفصلة تعليمات على للحصول المعلومات قاعدة في 8644 رقم اإلجابة معرف عن وابحث 

 الخاص التسلسلي الرقم: الفني بالدعم االتصال عند التالية العناصر توفير عليك وينبغي. بديل أقراص محرك على الحصول حول
 المطلوب الداخلي الثابتة األقراص) محرآات (لمحرك التسلسلي والرقم الشراء وتاريخ My Book Live Duo بجهاز
  .خلل به الذي األقراص محرك الستبدال أدناه الواردة الخطوات اتبع البديل، األقراص) حرآات (لمحرك استالمك وعند. استبداله

   
 قبل المعدني الهيكل مالمسة خالل من نفسك بتأريض قم ،)ESD (االستاتيكية الشحنات تفريغ مشاآل لتجنب:  هام

  .الجهاز مع التعامل
   
  . تهاآابال آافة وفصل الوحدة تشغيل بإيقاف قم البدء، قبل   .1
  .وثابت نظيف سطح على الوحدة ضع   .2
 .الغطاء وفتح المزالج لتحرير اإلبهام إصبع باستخدام للوحدة األمامية اللوحة من العلوي الجزء على ألسفل بالضغط قم   .3
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 .جانبًا هاووضع األقراص محرك غطاء لوحة بإزالة قم. األقراص محرك غطاء لوحة يثبت الذي الملولب المسمار بفك قم   .4

  
  .بألوان مشفر ملصق بواسطة B أو A أقراص محرك آل تمييز يتم:  مالحظة

  ).التخزين (Storage معلومات لوحة تبوية عالمة مع يتطابق الذي األقراص محرك ملصق مكان حدد   .5
  .الخارجي الغالف من وإخراجه وببطء بحرص األقراص محرك بسحب قم السحب، لسان باستخدام   .6
  .جانًبا المحرك ووضع األقراص محرك من السحب ولسان الصليبة مسمار بفك قم   .7
  .لديك البديل األقراص محرك في السحب لسان بربط قم   .8
 .آامل بشكل مكانها في تستقر حتى األقراص محرك فتحة في برفق البديلة األقراص محرك مجموعة بإدخال قم   .9

Drive A

Drive B

  
  .الملولب بالمسمار وثبتها الغطاء لوحة ترآيب أعد   .10

  .اللولبي المسمار ربط إحكام في تفرط ال:  مالحظة

 محرك أ

 محرك ب
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124 –  أقراصاستبدال محرك

 .مكانه في يستقر حتى بإحكام ألسفل وادفعه الباب أغلق   .11

    
  .بالجهاز الخاصة الكبالت جميع توصيل أعد   .12
 لسعة وفًقا ساعة 15 حتى RAID سيستأ إعادة عملية تستغرق قد. تلقائًيا التأسيس إعادة عملية األقراص محرك يبدأ   .13

 RAID تأسيس إعادة عملية اترك. تكتمل حتى ساعة 12-7 من عملية بصورة تستغرق ولكنها األقراص، محرك ونشاط
     .تكتمل حتى

  .التأسيس إعادة عملية أثناء الجهاز استخدام تحاول ال :  هام
   

  .التشغيل حالة إلى لإلشارة مستمر بشكل LED مؤشرات ستضيء ،RAID بناء إعادة اآتمال بمجرد   .14
 المعلومات لقاعدة Answer ID 8 اإلجابة معرف في الواردة التعليمات متبًعا لالستبدال األقراص محرك أعد   .15

Knowledge Base.     
.WD سليمة إلى أعد مجموعة محرك األقراص بالكامل. ال تقم بتفكيك محرك األقراص الداخلي ومكونات التجميع الملحقة:  هام
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125 – استكشاف األخطاء وإصالحها

  وإصالحها األخطاء استكشاف
  األولى الخطوات فحص قائمة
  My Book Live Duo تعيين إعادة
  التصحيحية واإلجراءات المشكالت بعض

  

 انظر. My Book Live Duo بجهاز الخاص الثابت للبرنامج إصدار ألحدث استخدامك من أوًال تأآد مشكلة، ألية بالنسبة
  .التحديث رشاداتإ على للحصول 58 الصفحة في" تحديثات"

   األولى الخطوات فحص قائمة
  األقراص؟ وبمحرك الجداري بالمنفذ متصل الطاقة مورد هل 
  صحيح؟ نحو على الكابالت جميع توصيل إحكام تم هل 
 " األمامية اللوحة في LED مؤشر من التحقق" راجع ذلك، يتحقق لم إذا األخضر؟ باللون الحالة مؤشر يضيء هل 

  .12 الصفحة في

  My Book Live Duo تعيين إعادة
 إعادة زر على الضغط فإن ونسيته، My Book Live Duo معلومات لوحة على ثابت IP عنوان أو مرور آلمة عينت إذا

 التعيين إعادة إن. االفتراضية IP إعدادات وإلى الشيء االفتراضية القيمة إلى المرور آلمة تعيين يعيد الجهاز تشغيل أثناء التعيين
  .بك الخاصة الملفات تمحو ال

  .التعيين إعادة زر باستخدام الجهاز تعيين إلعادة التالية اإلرشادات اتبع

   
 مورد من األقراص محرك افصل الوحدة، مؤخرة إلى الوصول لك يتح لم إذا. تشغيلها أثناء الوحدة تحرك ال  !تحذير

 بمورد األقراص محرك وصل ثم ةالوحد مؤخرة إلى الوصول تستطيع حتى األقراص محرك وأدر الطاقة
  . أخرى مرًة الطاقة

   
 من الخلفي الجانب على الموجودة التعيين إعادة زر فتحة في رفيع بطرف قلم أو ورق مشبك ادخل الجهاز، تشغيل أثناء   .1

 : الوحدة

  
   الجهاز تمهيد إعادة تتم. ثوان أربع لمدة التعيين إعادة زر على الضغط في استمر   .2

  ). دقائق ثالث إلى تصل مدة هذا يستغرق قد(
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126 – استكشاف األخطاء وإصالحها

  التصحيحية واإلجراءات المشكالت بعض
  . مشكلة لكل الممكنة الحلول سرد تم وقد. My Book Live Duo جهاز استخدام أثناء تنشأ قد التي المشكالت بعض يلي فيما

  . اإللكترونية LED مؤشرات إضاءة عدم

  . صحيح نحو على التيار سلك توصيل من تأآد 
  . آخر بجهاز توصيله طريق عن اختبره. الجداري بالمنفذ تيار وجود من تأآد 

   .مضيء غير الوحدة شبكة محول في LED ومؤشرات أحمر My Book Live Duo لجهاز األمامية اللوحة ضوء

  .التوجيه جهاز أو الشبكة ومحول My Book Live Duo بجهاز الشبكة آبل توصيل من تأآد  .1
  .التوجيه جهاز أو الشبكة بمفتاح التيار توصيل من تأآد   .2
 مؤقتًا My Book Live Duo آابل منفذ استبدال إن. التوجيه جهاز أو الشبكة مفتاح على مختلف شبكة ومنفذ آابل استخدم   .3

  .معيبة ومنافذ آابالت أي يحدد قد عامل شبكة بجهاز

  يدويًا؟ اصاألقر محرك حرف تعيين يمكنك آيف. التوجيه جهاز فشل

  .مباشرًة بالكمبيوتر الموجود Ethernet بمنفذ الجهاز بتوصيل قم   .1
  .)الكمبيوتر( My Computer > )ابدأ( Start فوق انقر   .2
  ).Windows Vista/Windows 7 (Network أو) My Network Places )Windows XP فوق انقر   .3
  .)تعيين محرك أقراص الشبكة( Map Network Drive إلى حدد ،)األدوات (Tools القائمة في   .4
  .االفتراضي الحرف على معدًا األقراص محرك اترك   .5
 :  device name\public\\حدد ،)مجلد (Folder المنسدلة القائمة في   .6

  
  ).إنهاء (Finish الزر فوق انقر   .7
  في لجهازك العام المجلد لعرض) ترالكمبيو جهاز (Computer (My) لـ المفتوح اإلطار إلى ارجع   .8

Network Drives) الشبكة أقراص محرآات.(  
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  . My Book Live Duo عن الكشف على قادر غير WD SmartWare أو اإلعداد

، فقد يتم My Book Live Duo غير قادر على الكشف عن جهاز WD SmartWareأو ) اإلعداد (Setup إذا آان 
 متاحًا My Book Live Duoوفي هذه الحاالت، يكون جهاز .  محددة على الشبكة أو الكمبيوترحينها وقف بروتوآوالت شبكة

  باستخدام My Book Live Duoعلى سبيل المثال، يمكنك فتح لوحة معلومات .  أو اسم شبكة مباشرIPمن خالل اتصال 
http://<device IP address>/ أو http://mybookliveduo/ .  

  .المحاولة وأعد Ethernet آابل باستخدام وصل السلكية، بشبكة متصًال الكمبيوتر جهاز آان وإذا 
  .المحاولة أعد ثم أخرى شبكات أو أمن برامج أو للكمبيوتر حماية جدران أي مؤقتًا عطل 
 وثائق مراجعة برجاء وجدت، وإن. المحلي التوجيه جهاز في أمن برامج أو حماية جدران هناك آانت إذا مما تحقق 

  .UDP أو UPnP مرور بحرآة للسماح البرامج تكوين أو للبرامج المؤقت التعطيل بشأن التوجيه جهاز
   

 . لديك الكمبيوتر على األمنية للتهديدات عرضة األمان برامج أو الحماية جدران تعطيل يترآك قد  :هام
  .أعاله المذآورة خطواتال بأداء قيامك بعد بك الخاصة األمان/الحماية جدار إعدادات استعادة تذآر

   

  .الرقمية الوسائط محول جهاز خالل من الصور عرض أو/و الفيديو ملفات أو/و الموسيقى تشغيل أستطيع ال

 محول جهاز يكون أن الممكن من والموسيقى، والفيديو بالصور الخاصة الملفات تنسيقات من عديدة أنواع هناك 
  مثل، (الرقمية الوسائط محول جهاز على بناًء. عرضه أو التنسيقات أحد تشغيل يدعم ال لديك الرقمية الوسائط

Xbox 360 أو PlayStation 3 (في ترغب الذي الوسائط تنسيق لدعم جهازك تحديث إلى تحتاج قد بك، الخاصة 
  .المعلومات من مزيد على للحصول الرقمية الوسائط محول مستخدم دليل إلى ارجع. تشغيله

 مشارآة إنشاء" انظر. الوسائط من النوع هذا لخدمة الوسائط محتوى على تحتوي التي شارآةالم تمكين من تأآد 
  .78 الصفحة في" جديدة

  آمن؟ بشكل My Book Live Duo تشغيل إيقاف في مشاآل من أعاني

 رمز أو My Book Live Duo معلومات لوحة باستخدام األقراص محرك تشغيل إيقاف على قادرًا تكن لم إذا
WD Quick View، مؤشر افحص LED الوحدة أن إلى الوميض ويشير. يومض ال أنه من للتأآد األقراص محرك مقدمة في 

  ). نقلها أو للملفات احتياطي نسخ المثال، سبيل على (المعلومات تعالج

 هذه اتبع. عليه ابتهاآت أو األقراص محرك من قراءتها يجري البيانات بأن يعني فهذا األخضر، بالضوء LED المؤشر أومض إذا
  :الخطوات

  . الوميض عن LED مؤشر يتوقف حتى انتظر  .1
  .التقدم قيد نقل عمليات أو مفتوحة ملفات أي وجود عدم من للتأآد الشبكة على آمبيوتر جهاز آل افحص   .2
  .Ethernet آابل افصل   .3
  .ثانية 60 لـ انتظر   .4
  . الطاقة آابل افصل   .5
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  )تابع (آمن؟ بشكل My Book Live Duo تشغيل إيقاف في اآلمش من أعاني

 بأن ليشير (متقطع غير أزرق أو) معطل األقراص محرك بأن ليشير (المتقطع غير األخضر باللون مضيئًا LED مؤشر آان إذا
  .التشغيل إليقاف جاهز األقراص محرك بأن يعني فهذا ،)االستعداد وضع في األقراص محرك

  .Ethernet آابل افصل   .1
  . الطاقة آابل افصل   .2

 . تحديثها جاري الثابتة البرامج بأن يعني فهذا ،)الشيء بعض بنفسجيًا يبدو قد (األبيض باللون LED مؤشر أضاء إذا   •
 الطاقة فقدان يتسبب قد. البيانات فقدان في ويتسبب األقراص محرك في الثابتة البرامج يفسد قد هذا ألن الطاقة تفصل ال

  .الجهاز إلى الوصول صعوبة في آذلك
 فاستشر األخضر، اللون إلى يتحول لم إذا. األخضر اللون إلى يتحول حتى انتظر آخر، لون بأي LED مؤشر أضاء إذا   •

  .12 الصفحة في" األمامية اللوحة في LED مؤشر من التحقق"
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  الضمان ومعلومات التنظيمية المعلومات16
  التنظيمي التوافق

  )نيوزلندا/أستراليا باستثناء المناطق جميع (الضمان معلومات
  )نيوزلندا/أستراليا (الضمان معلومات

  التنظيمي التوافق

  ب الفئة FCC معلومات
 مخصصة الحدود هذه). FCC (الفيدرالية االتصاالت لجنة قواعد من 15 للجزء طبقًا ب الفئة من الرقمية األجهزة حدود مع توافقه وثبت الجهاز هذا اختبار تم

 والتي السلكية، تردد طاقة منها ينبعث أن الممكن ومن وتستخدم الوحدة هذه تصدر. سكنية أماآن في الترآيب عند الضار التداخل ضد المالئمة الحماية لتوفير
 ضمان يوجد ال ذلك، ومع. المصنعة الجهة إرشادات لدليل وفقًا واستخدامه الجهاز ترآيب يتم لم إذا لتلفزيونوا الراديو استقبال مع تداخل حدوث في تتسبب قد

  .الجهاز هذا بتشغيل تخويلك إلغاء يمكنها WD شرآة من صراحًة معتمدة غير تعديالت أو تغييرات أي. معينة بطريقة الترآيب عند التداخل حدوث بعدم

 هذا إتاحة تمت. التلفزيون/الراديو تداخالت مشاآل وحل معرفة آيفية: مساعًدا الفيدرالية االتصاالت بواسطة إعداده تم الذي التالي تيبالك يكون أن الممكن من
  .US Government Printing Office ،Washington ،DC 20402 بواسطة األسواق في 4-00345-000-004 رقم يحمل الذي الكتيب

  ب الفئة 15 رقم الجزء) FCC (الفيدرالية االتصاالت لجنة قواعد مع للتوافق الشبكة ووصلة الوحدة بين للتوصيل المرفق Ethernet آابل استخدام يجب
  .ب الفئة EN-55022 و

  ICES/NMB-003 توافق
Cet appareil de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada. 

  .ب الفئة ICES-003 كنديةال المعايير مع الجهاز هذا يتوافق

  السالمة توافق
 معتمد  .المعلومات تكنولوجيا معدات سالمة: CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1 ،UL 60950-1. وآندا المتحدة للواليات

Approuvé pour les Etats-Unis et le Canada. CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1 : Sûreté d'équipement de 
technologie de l'information. 

  ".Class 2 "عالمة وتحمل مباشرًة مدمجة طاقة بوحدة أو مضاعف بعزل أو محدود طاقة بمصدر تزويده ليتم المنتج هذا تصميم تم

  ألوروبا CE توافق
 والمعيار يتالءم، حسبما العامة، بالمناعة الخاص EN-55024 ومعيار الالسلكية الترددات بانبعاثات الخاص EN55022 معيار مع التوافق من التحقق تم

EN-60950 بالسالمة الخاص.  

 (GS عالمة  )فقط ألمانيا
أو أقل، ) A( ديسبل 70ما لم يتم توضيح غير ذلك، فالمستوى األعلى من ضغط الصوت الناتج من هذا المنتج هو : GPSGV. 3 الالئحة –ضوضاء الجهاز 

 .EN ISO 7779وفًقا لـ 
Maschinenlrminformations-Verordnung 3. GPSGV: Der hchste Schalldruckpegel betrgt 70 db(A) oder weniger 
gem EN ISO 7779, falls nicht anders gekennzeichnet oder spezifiziert. 
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  )فقط آوريا جمهورية (KC إشعار
사용자 안내문 기종별 

이기기는가정용(B 급) 전자파적합기기로서주로가

정에서사용하는것을목적으로하며, 모든지역에서

사용할수있습니다 

B 급기기 

(가정용방송통신기자재)  

   
  .السكنية المناطق ذلك في بما بيئة، أي في استخدامه ويمكن التجارية غير لألغراض الجهاز هذا اعتماد تم قد أنه مالحظة الرجاء ب، الفئة 1 جهاز

 )الصين (البيئي التوافق

  

  )نيوزلندا/أستراليا باستثناء المناطق جميع( الضمان معلومات

  الخدمة على الحصول
 األصل في المنتج منه اشتريت الذي بالبائع باالتصال إما فقم صيانة، إلى المنتج هذا احتاج إذا. لك الخدمات أفضل لتوفير دائمًا وتسعى عملك أهمية WD تقدر
 المواد ادةإع إقرار أو الخدمة على الحصول آيفية حول معلومات على للحصول http://support.wdc.com المنتج بدعم الخاص موقعنا بزيارة قم أو
)RMA .(برقم تزويدك فسيتم تالفًا، يكون قد المنتج أن تحدد إذا RMA) به مصرح غير مرتجع أي إعادة ستتم. المنتج إلعادة وإرشادات) المواد إعادة إقرار 
 مقدمًا والدفع معتمدة، شحن حاوية في بها المصرح المرتجعات شحن يجب. الخاصة نفقتك على إليك) بشأنه RMA رقم إصدار يتم لم مرتجع أي مثل،(

 تخزين في الستخدامها التعبئة ومواد األصلية بالعبوة االحتفاظ عليك يجب. بك الخاصة اإلعادة مستندات على الموضح العنوان إلى وتوجيهها عليها والتأمين
 الموقع عبر) مطلوب التسلسلي مالرق (الضمان صالحية انتهاء من تحقق النهائية، الضمان فترة لتحديد. بك الخاص WD منتج شحن أو

http://support.wdc.com .    تتحمل ال WD يقع منتج أي في المتضمنة البيانات أو المفقودة البيانات استعادة أو السبب آان أيًا البيانات فقدان مسئولية 
  .حيازتها ضمن

  محدود ضمان
 مطابًقا سيكون آما والصناعة، المواد عيوب من خالًيا أدناه، المحددة المدة اللخ يكون سوف العادي، االستخدام حالة في المنتج، يكون أن WD تضمن

 والجنوبية الشمالية أمريكا منطقة في سنوات 2 هي المحدود الضمان مدة. المنتج فيه اشتريت الذي البلد على المحدود ضمانك مدة وتتوقف. WD لمواصفات
. ذلك خالف على القانون ينص لم ما الهادي، والمحيط آسيا دول منطقة في سنوات 3و وإفريقيا وسطاأل والشرق أوروبا منطقة في سنوات 2و والوسطى،

 WD شرآة تتحمل ال. للشراء ممتدة ضمانات تراه لما وفًقا WD تتيح قد. بك الخاص الشراء إيصال في المدون الشراء تاريخ من المحدود ضمانك فترة ستبدأ
 ال) ب (أو موجود غير) أ (عنه المعلن العيب أن أو WD شرآة من سرقته تم قد آان المنتج أن WD شرآة تأآدت إذا اعهإرج يتم منتج أي عن مسؤولية أية

 في بما (التعديل أو الصحيح غير الترآيب أو االستعمال سوء بسبب) ج (أو للمنتج WD شرآة استالم قبل تلف وقوع بسبب معقول نحو على إصالحه يمكن
 وآان صيانتها للمستخدم يمكن التي المحدودة المنتجات قائمة في مدرجًا المنتج يكن لم ما الخارجية، األغلفة إزالة أو وفتح الملصقات فإتال أو إزالة ذلك

 اءأثن االستعمال سوء أو حادث وقوع نتيجة أو ،)http://support.wdc.com في موضح هو آما للتطبيق، القابلة التعليمات نطاق ضمن المحدد التعديل
 وحسب أعاله المحددة الضمان فترة خالل والحصري الوحيد ضمانك فإن أعاله، المبينة للقيود ووفقًا. WD شرآة غير آخر شخص حيازة في المنتج وجود
 أو إصالحها تم التي المنتجات ليشمل WD من السابق الضمان يمتد. منه أفضل أو له مساٍو بمنتج استبداله أو المنتج إصالح هو االختيار، في WD حرية

  .أطول آان أيهما استبداله، أو إصالحه تم الذي المنتج شحن تاريخ من يومًا) 90 (تسعين لمدة أو األصلي للضمان السارية المدة لبقية استبدالها

 حلول وآل أي) أ عن عوضًا هي هنا المقدمة الحلول. جديدة أنها على المباعة المنتجات على فقط ويسري الوحيد WD ضمان هو السابق المحدود الضمان
 معين، لغرض المالءمة أو التسويق بقابلية ضمني ضمان أي الحصر، ال المثال سبيل على ذلك في بما قانونية، أو ضمنية أو صريحة سواء أخرى، وضمانات

 أي أو الخاصة أو التبعية أو العرضية األضرار الحصر ال المثال سبيل على تتضمن والتي باألضرار يتعلق فيما WD ومسؤوليات التزامات وآل أي) ب
 إمكانية بشأن النصح بتوفير WD قامت إذا حتى المنتج، أداء أو استخدام أو بشراء يرتبط أو عن ناجم بيانات فقدان أو نفقات أو فوائد فقدان أو مالية خسارة
. عليك أعاله القيود تسري ال قد ولذلك التبعية، أو العرضية األضرار تقييد أو باستثناء المتحدة، الواليات في الواليات بعض تسمح ال. األضرار هذه مثل حدوث
  .أخرى إلى والية من تختلف أخرى بحقوق تتمتع وقد معينة قانونية حقوقًا الضمان هذا يمنحك

130 – المعلومات التنظيمية ومعلومات الضمان
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  )نيوزلندا/أستراليا( الضمان معلومات

 للمستهليكن بالنسبة  .هذه الضمان معلومات إلى الرجوع اءبرج ونيوزلندا، أستراليا في المنتجات يشترون الذين
 هذا يحدد. بنيوزيلندا المستهلك ضمانات قانون أو األسترالي والمستهلك المنافسة قانون بموجب القانونية حقوقك يستبعد أو يعدل الضمان هذا في شيء ال

  . األطراف لجميع وبسيطة سريعة تكون أن المرجح من التي الضمان مطالبات لتسوية المفضل WD نهج يحدد الضمان

  

 البضائع، بيع قانون في الواردة تلك الحصر، ال المثال سبيل ذلك في بما القانون، بموجب ضمنية أو صريحة آانت سواء أخرى ضمانات أي إجراء يتم ال
 المستهلك ضمانات قانون يقتطب عدم على وتوافق تقر فإنك تجارية، ألغراض نيوزيلندا في بك الخاص المنتج بشراء قمت إذا. المنتج هذا بخصوص
  .بنيوزيلندا

 والتعويض آبير عيب لوجود االسترداد أو االستبدال لك يحق. األسترالي المستهلك قانون ظل في استبعادها يمكن ال التي بالضمانات بضائعنا تأتي أستراليا، في
 يرقى وال مقبولة نوعية ذات السلع تكون أن تعذر إذا استبدالها أو عالسل إصالح أيضا لك يحق. معقولة بصورة توقعها يمكن أخرى أضرار أو خسائر أي عن

  . األسترالي المستهلك قانون في آبيًرا فشًال يشكل ما ورود تم. ذريًعا عيًبا يكون أن إلى العيب

  الضمان
 مدة. WD مواصفات مع ويتوافق والصناعة التصنيع مواد في العيوب من خالًيا أدناه، المبينة للمدة ووفًقا العادي، استعماله أثناء المنتج، يكون أن WD تضمن
 الشراء إيصال على الموجود الشراء تاريخ من اعتباًرا الخاص الضمان فترة تبدأ. ذلك خالف القانون يتطلب لم ما ونيوزيلندا، أستراليا في سنوات 3 الضمان
 الضمان خدمة توفير يتم ولن. الضمان هذا بدء موعد ولتحديد الضمان لهذا مؤهًال تكون حتى الشراء إثبات وجود يلزم. معتمد بائع أو موزع من بك الخاص

 WD تتيح قد. WD خالل من مرة ألول المنتج شحن تم حيث WD من إقليمي استعادة مرآز أو المعتمد البائع أو المعتمد الموزع إلى المنتج إرجاع يتم لم ما
 معتمد بائع أو موزع من شراؤه يتم لم) 1 (المنتج أن WD قررت إذا مرتجع منتج أي عن مسؤولية أية WD لتتحم ال. للشراء ممتدة ضمانات تراه لما وفًقا

 المزعوم العيب أن أو WD شرآة من مسروًقا) 4 (أو له المخصصة الوظيفة في مستخدم غير) 3 (أو WD وتعليمات لمواصفات طبقا مستخدم غير أو) 2(
 أو السليم غير الترآيب أو االستعمال سوء بسبب) ج (أو للمنتج WD استالم قبل التلف وقوع بسبب معقول نحو على حهإصال يتعذر) ب (أو موجود غير) أ(

 قبل من المحدودة للخدمة القابلة المنتجات قائمة في مدرجًا المنتج يكن لم ما الخارجية، األغلفة إخراج أو وفتح الملصقات طمس أو إزالة ذلك في بما (التعديل
 سوء أو حادث وقوع نتيجة أو ،)http://support.wdc.com في موضح هو آما السارية، التعليمات نطاق ضمن المحدد التعديل يكون وأن تخدمالمس

  .WD غير آخر شخص حيازة في المنتج وجود أثناء االستعمال

 أو التعامل، سوء الحصر، ال المثال سبيل ذلك في بما خارجية، أسباب) أ: (بسبب األحيان بعض في تتعطل قد التي والهشة المعقدة العناصر هي المنتجات
 البيانات حذف أو الفساد أو الفقدان إلى األعطال هذه تؤدي قد. الداخلية العيوب) ب (أو الكهربائي، التيار انقطاع أو والرطوبة، والبرودة، للحرارة التعرض

 الفقدان ضد البيانات وحماية االحتياطي النسخ إجراء وعن السبب، آان مهما البيانات تبديل أو وحذف أو فساد أو فقدان عن مسؤول أنك الحظ. تحريفها أو
 السعي قبل احتياطي نسخ عملية واستكمال احتياطًيا، المنتج على الواردة البيانات آافة نسخ في االستمرار على توافق. التحريف أو الحذف أو الفساد أو
  .WD من فني دعمو عامة صيانة خدمة على الحصول نحو
 العدالة توافر شريطة ،WD تقوم االستهالك، أو المنزلي أو العائلي أو الشخصي لالستعمال اآتسابه عادة يتم الذي النوع من ليس المنتج آان إذا أستراليا، في

  . منه أفضل هو ما أو المكافئ توفير أو المنتج استبدال في مسؤوليتها بتحديد والمعقولية،

 تم الذي للمنتج الشحن تاريخ من يومًا) 90 (تسعين لمدة أو األصلي للضمان السارية المدة لبقية استبدالها أو إصالحها تم التي المنتجات ليشمل الضمان يمتد
  . جديدة أنها على المباعة المنتجات على فقط ويسري الوحيد WD ضمان هو السابق الضمان. أطول آان أيهما استبداله، أو إصالحه

  الخدمة على الحصول
 اإلجابة الممكن من. المنتج هذا إعادة قبل لحلها الفرصة منحنا فالرجاء مشكلة، أي صادفت إذا. لك الخدمات أفضل لتوفير دائمًا وتسعى عملك أهمية WD تقدر
 اإلجابة تتوفر لم إذا. support.wdc.com على اإللكتروني بالبريد الدعم خدمة عبر أو بنا الخاصة المعلومات قاعدة خالل من الفني الدعم أسئلة أغلب عن
  .المستند هذا مقدمة في والمبين لك المنطبق الهاتف رقم على WD بشرآة االتصال فالرجاء تفضل، آنت إذا أو،

 الذي بالموزع االتصال على قادر غير آنت إذا. األصل في المنتج منه اشتريت الذي بالتاجر البداية في االتصال عليك يجب مطالبة، تقديم في ترغب آنت إذا
 على الحصول آيفية حول معلومات على للحصول http://support.wdc.com المنتج بدعم الخاص موقعنا زيارة فيرجى األصل، في المنتج منه اشتريت
 ستتم. المنتج إلعادة وإرشادات) المواد إعادة إقرار (RMA برقم تزويدك فسيتم تالفًا، يكون قد المنتج أن تحدد إذا). RMA (المواد إعادة إقرار أو الخدمة
 حاوية في بها المصرح المرتجعات شحن يجب. الخاصة نفقتك على إليك) بشأنه RMA رقم إصدار يتم لم مرتجع أي مثل، (به مصرح غير مرتجع أي إعادة
 مؤهلة بمطالبة الخاص التالي اإليصال آان إذا. العائدة دالموا تصريح رقم على الموضح العنوان إلى وتوجيهها عليها والتأمين مقدمًا والدفع معتمدة، شحن

 القيام االختيار، بمحض التاجر، ذلك أو WD على فإن مطالبتك، سريان يحدد األصل في المنتج منه اشتريت الذي التاجر أو WD من الضمان، هذا بموجب
. الضمان هذا بموجب مطالبة بأي مرتبطة نفقات أي عن مسؤول أنت. لك المنتج كلفةت استرداد أو أفضل منتج أو مكافئ بمنتج مع المنتج استبدال أو إصالح إما

 قانون أو األسترالي والمستهلك المنافسة قانون بموجب لك المتاحة االنتصاف وسبل الحقوق من غيرها إلى باإلضافة الضمان هذا بموجب لك المقدمة المزايا
  .بنيوزيلندا المستهلك ضمانات
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 انتهاء من تحقق النهائية، الضمان فترة لتحديد. بك الخاص WD منتج شحن أو تخزين في الستخدامها التعبئة ومواد األصلية بالعبوة فاظاالحت عليك يجب
  . http://support.wdc.com الموقع عبر) مطلوب التسلسلي الرقم (الضمان صالحية

Western Digital Technologies, Inc.  
3355 Michelson Drive, Suite 100 
Irvine ،California 92612  
  947-672- 7000: هاتف
  support@wdc.com: اإللكتروني البريد
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 أي مسؤولية تتعلق باستخدامها أو أي انتهاك لبراءات االختراع أو الحقوق األخرى الخاصة بأطراف WD دقيقة ومعتمدة؛ ومع ذلك ال تتحمل WDتعتبر المعلومات المقدمة من ِقبل 
 بحقها في تغيير WDتحتفظ . WD غير ذلك بموجب أية براءة اختراع أو حقوق براءة اختراع خاصة بـ لم يتم منح أي ترخيص ضمنًا أو. أخرى والتي قد تنتج عن استخدامها

 .المواصفات في أي وقت دون إشعار مسبق

  هي عالمات تجارية مسجلة في الواليات المتحدة والدول األخرى؛ WD TV وMy Passport وMy Book وWD والشعار WD وWestern Digitalآل من 
 هي عالمات WD TV Live Plus وWD TV Live وWD Photos وWD 2go وWD GreenPower وWD SmartWare وMy Book Live Duoو

  .العالمات األخرى التي يمكن أن يكون قد ورد ذآرها في هذا المستند هي ملك لشرآات أخرى.  .Western Digital Technologies, Incتجارية لشرآة 

 .محفوظة الحقوق جميع .Western Digital Technologies, Inc. لشرآة النشر  حقوق2012 ©

Western Digital 
3355 Michelson Drive, Suite 100 

Irvine, California 92612 U.S.A. 4779-705065-M03  2012سبتمبر 
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