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

 آنت إذا أو، اإلجابة تتوفر لم إذا. http://support.wdc.com على اإللكتروني بالبريد الدعم خدمة عبر أو بنا الخاصة المعلومات
  .أدناه والمبين لك المناسب الهاتف رقم على ®WD بشرآة االتصال فالرجاء تفضل،

 أول تاريخ من يوًما 30 تستمر التي الفترة تبدأ. الضمان فترة خالل الهاتف عبر المجاني الدعم من يوًما 30 فترة بك الخاص المنتج يتضمن
 بنا الخاصة الكبيرة المعلومات وقاعدة الضمان فترة طوال مجانية اإللكتروني بالبريد الدعم خدمة. WD لـ الفني بالدعم لك هاتفي اتصال
 عبر منتجك تسجل أن تذآر الجديدة، والخدمات بالميزات طالعإ على نبقيك أن في لمساعدتنا. األسبوع مدار على اليوم في ساعة 24 متاحة

  .http://register.wdc.com على اإلنترنت

  اإلنترنت عبر الدعم إلى الوصول

  :الموضوعات هذه بين من واختر http://support.wdc.com على المنتج لدعم اإلنترنت على موقعنا بزيارة قم
• Downloads )لمنتج والتحديثات والبرامج التشغيل جبرام  تنزيل– )التنزيالت WD لديك.  
•  Registration )منتج  تسجيل– )التسجيل WD الخاصة والعروض التحديثات آخر على للحصول بك الخاص.  
•  Warranty & RMA Services )واستبدال الضمان عن معلومات على  الحصول– )المواد إعادة وإقرار الضمان خدمات 

  .البيانات واسترداد RMA المواد إعادة إقرار وحالة) المواد إعادة إقرار (المنتج
•  Knowledge Base )إجابة معرف أو عبارة أو دليلية آلمة باستخدام  البحث– )المعلومات قاعدة answer ID.  
•  Installation )الحصول على تعليمات التثبيت لمنتج أو برنامج –) التثبيت WDعبر اإلنترنت . 
•  WD Community ) مجتمعWD ( –مشارآة أفكارك واالتصال بالمستخدمين اآلخرين.  

  WD لـ الفني بالدعم االتصال

  .بحوزتك النظام وبرنامج النظام جهاز وإصدارات للمنتج التسلسلي الرقم توفر من البد الدعم، على للحصول WD بـ االتصال عند
   

 الهادئ والمحيط آسيا دول  الشمالية أمريكا

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

 6008 6008 800+ آونغ هونغ 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)

)*المجاني الرقم (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+ األوسط الشرق

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

 المملكة سويسرا، السويد، أسبانيا، النرويج، هولندا، إيطاليا، أيرلندا، ألمانيا، فرنسا، الدنمارك، بلجيكا، النمسا،: التالية البلدان في المجاني الرقم خدمة تتوفر* 
  .المتحدة
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  WD أقراص محرك عن نبذة1
 فصول لكل المناسب السعة عالي األنيق التخزين نظام ،  ®StudioMy Book™ الخارجي األقراص محرك مع بك مرحًبا
  . الرقمية حياتك

  : التالية المواضيع الفصل هذا يتضمن
  الميزات
  المجموعة محتويات
  اختيارية ملحقات
  التشغيل نظام توافق
  األقراص محرك تهيئة
  المادي وصفال

  القرص محرك تسجيل
  المنتج مع للتعامل احتياطية إجراءات

  الميزات
 ،Apple Time Machine مع وتوافق مثالي، ألومنيوم وغالف السرعة، فائق USB 3.0 اتصال هذا األقراص محرك يوفر

  . المتمرس Mac لمستخدم تصميمه خالل من األجهزة تشفير باستخدام المرور آلمة وحماية

 فائقة USB 3.0 واجهة خالل من قبل من أسرع بشكل إليها والوصول الملفات بحفظ قم – السرعة فائقة البيانات نقل اتعملي
  .دقائق 5 من أقل في الدقة عالي آامل فيلم بنقل قم. السرعة

  محرآات مع التوافق على تحصل هذا، الوحيد األقراص محرك مع – USB 2.0و USB 3.0 منفذي مع التوافق
USB 2.0 لمنفذ الفائقة والسرعة اليوم USB 3.0 القادم الجيل نحو قدًما للمضي مستعًدا تكون عندما.  

 أن برغم اللمس، مع بارًدا ويظل Mac جهاز مع المثالي األلومنيوم غالف يتوافق – Mac جهاز يكمل أنيق ألومنيوم غالف
  . قوًيا سريًعا أداًء يقدم األقراص محرك

 توصيل تقنية My Book Studio تعتبر ،HFS +journaled بنظام تهيئتها طريق عن  lفينللمحتر خصيًصا مصمم
 الرسومات ومختصي الفيديو، ومحرري الصور، ورّسامي الفيديو، لرّسامي نموذجًيا ُيعد. Mac آمبيوتر ألجهزة جاهزة وتشغيل
  . اآلخرين

™WD Security – حماية برنامج يسمح WD غير الوصول ضد ملفاتك لتأمين األجهزة وتشفير ورالمر آلمة حماية بتعيين 
  .به المصرح

™WD Drive Utilities – برنامج واستخدام التشخيصات وتشغيل األقراص، محرك موقت وضبط المحرك، تسجيل  
WD Drive Utilities أآثر بشكل.  

 لتلبية بالداخل األقراص محرك تصميمب قمنا وعليه. إليك بالنسبة مهمة بياناتك أن نعلم – والخارج الداخل في WD جودة
 بوضعه األقراص محرك بحماية قمنا ثم. األجل طويلة واالعتمادية الصدمات، وتحمل المتانة، بتحقيق الخاصة الُملحة متطلباتنا
  .والحماية األناقة بهدف متين غالف داخل

   
 اإلنترنت على موقعنا بزيارة قم ،WD بمنتج الخاصة واألخبار المعلومات أحدث على للحصول: هام

http://www.westerndigital.com .الثابتة والبرامج بالبرامج الخاصة والمعلومات الوثائق آخر على للحصول 
 .http://support.wdc.com/downloads موقع بزيارة تفضل والمنتجات،

   

– WD1 نبذة عن محرك أقراص
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  المجموعة محتويات
  :يلي ما My Book Studio أقراص محرك مجموعة تضم ،1 الشكل في موضح هو آما

  My Book Studio الخارجي األقراص محرك   •
   •  USB 3.0 آابل

  المتردد التيار محول   •
   •  السريع الترآيب دليل

 )WD أقراص لمحرك المساعدة األدوات (WD Drive Utilitiesو) WD حماية (WD Security برنامج   •
  )األقراص محرك على متوفر(

   

 USB 3.0 آابل

 My Book Studio Drive  محول التيار المتردد

  السريعدليل الترآيب

 My Book Studio Drive Studio 1: مكونات مجموعة محرك أقراص

  اختيارية ملحقات
  : بزيارة تفضل، WD لمنتجات االختيارية الملحقات حول معلومات معرفةل
   

http://www.shopwd.com أو http://www.wdstore.com المتحدة الواليات 

http://www.shopwd.ca أو http://www.wdstore.ca آندا 

http://www.shopwd.eu أو http://www.wdstore.eu أوروبا 

للحصول على قائمة بمعلومات االتصال الخاصة بالدعم الفني، تفضل بزيارة .  في منطقتكWDلشرآة اتصل بالدعم الفني 
http://support.wdc.com وراجع معرف اإلجابة ID 1048 في قاعدة المعلومات Knowledge Base. 

 األخرى الدول آل

   التشغيل نظام توافق 
) WDبرنامج األداوات المساعدة لمحرك أقراص  (WD Drive Utilities وWD Security وMy Book Studioمحرك لـ 
  :التالية التشغيل أنظمة مع متوافقة

®Windows Mac OS X 
•   Windows XP  
•   ®Windows Vista  

•   Windows 7  
•   Windows 8 

•   Leopard  
•   Snow Leopard  
•   Lion  
•   Mountain Lion 

   
  .لديك التشغيل ونظام الجهاز تكوين حسب التوافق يختلف

 تعمل التي الكمبيوتر ألجهزة بالنسبة. واعتمادية أداء أعلى على للحصول ،)SP (الخدمة وحزمة البرامج تحديثات آخر بتثبيت قم
 الكمبيوتر ألجهزة بالنسبة. )البرامج تحديث (Software Update وحدد Apple قائمة إلى اذهب ،Mac التشغيل بنظام
  ). Windows تحديث (Windows Update وحدد) ابدأ( Start قائمة إلى اذهب ،Windows التشغيل بنظام تعمل التي

– WD2 نبذة عن محرك أقراص
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 تهيئة  األقراص محرك
  تشغيل أنظمة مع التوافق أجل من فردي HFS+J آقسم مسبًقا My Book Studio األقراص محرك تهيئة تتم

Mac OS X .نظام مع هذا األقراص محرك استخدام في رغبت إذا Windows، األقراص محرك تهيئة إعادة" انظر " 
  .29 الصفحة في" وإصالحها المشكالت استكشاف"و 28 الصفحة في

  المادي الوصف
  :My Book Studio األقراص محرك يحتوي، 2 الشكل في موضح هو آما

  المقدمة في موجود النشاط/الطاقة مؤشر   •
  .لفالخ في أمان وفتحة الواجهة ومنفذ الطاقة موصل   •

 مؤشر  النشاط/الطاقة
  :التالي النحو على ونشاطه القرص لمحرك الطاقة حالة إلى النشاط/الطاقة مؤشر مصباح يشير

   
 المؤشر مصباح مظهر النشاط/الطاقة حالة

 ثابت بضوء مضيء خمول

 الثانية في تقريًبا مرات لثالث سريع، وميض نشاط

 تقريًبا يةثان 2.5 آل بطيء، وميض التشغيل نظام استعداد

  USB 3.0 وصلة 
 اإلصدار مع تتوافق USB 3.0 الوصلة أن آما. ثانية/جيجابايت 5 حتى البيانات نقل معدالت السرعة فائق USB 3.0 يدعم
  .ثانية/ميجابايت 480 حتى – المنفذ بسرعة البيانات ينقل USB 2.0 بمنفذ االتصال. USB 2.0 للوصلة السابق

   

 فتحة األمان

 النشاط/مؤشر الطاقة

 موصل الطاقة

 الشكل MyBook Studio :2 محرك األقراص

– WD3 نبذة عن محرك أقراص
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Kensington® Security Slot  
  القياسي Kensington حماية آبل مع Kensington أمان فتحة تتوافق األقراص، لمحرك الفيزيائية الحماية ألجل

 بزيارة تفضل المتاحة، والمنتجات Kensington أمان فتحة حول المعلومات من للمزيد). مستقٍل بشكٍل ُيباع(
www.kensington.com.  

 تسجيل  القرص محرك
 تسجيل يمكنك. الخاصة والعروض التحديثات آخر على للحصول بك الخاص My Book Studio راصأق محرك بتسجيل قم

 موضح هو آما ،)WD أقراص لمحرك المساعدة األدوات (WD Drive Utilities برنامج باستخدام بسهولة األقراص محرك
 على نترنتاإل عبر وهي للتسجيل، أخرى طريقة وهناك. 26 الصفحة في" القرص محرك تسجيل" في

http://register.wdc.com.  

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

 التالية االحتياطية لإلجراءات تباهاالن عليك. اهتزاز أو لصدمة تعرضها حال في أو بخشونة معها التعامل حال في للتلف األقراص
  :تثبيته أو بك الخاص الخارجي التخزين منتج غالف فك عند

 ال   •  .االرتجاج أو للسقوط األقراص محرك تعرض
  .تشغيله أثناء األقراص محرك بتحريك تقم ال   •

 ال   •  .محمول أقراص آمحرك المنتج هذا تستخدم
   •  .األقراص لمحرك الخارجي الغالف في تهوية فتحات أي بسد متق ال المناسبة، بالتهوية للسماح

– WD4 نبذة عن محرك أقراص
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  التشغيل وبدء األقراص محرك توصيل2
  :التالية الموضوعات يتضمن فهو. WD البرنامج وتثبيت بالكمبيوتر األقراص محرك لتوصيل إرشادات الفصل هذا يوفر

  األقراص محرك توصيل
  WD +TURBO بواسطة األداء تحسين
  )WD حماية (WD Security برنامج تثبيت
  )WD أقراص لمحرك المساعدة دواتاأل (WD Drive Utilities برنامج تثبيت

  األقراص محرك توصيل
  :Mac التشغيل بنظام يعمل الذي الكمبيوتر بجهاز My Book القرص محرك لتوصيل

 :التالي النحو على - األمر لزم إذا – الطاقة محّول بتغيير قم منطقتك، حسب على  .1

Instal ling InstallingRemoving Removing  
  .الكمبيوتر بتشغيل قم   .2

الفك التثبيت الفك التثبيت

  .3 الشكل في موضح هو آما ،My Book قراصاأل محرك بتوصيل قم   .3

   

 – 5 توصيل محرك األقراص وبدء التشغيل
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 :لديك الباحث شاشة من الجانبي الشريط منطقة في األجهزة ضمن يظهر My Book أن من تحقق   .4

  
 على My Book رمز يظهر ،"الباحث تفضيالت "الحوار مربع في الخارجية األقراص االختيار خانة تحديد حالة في:  مالحظة

 : لديك المكتب سطح

  
 استخدام تريد آنت إذا تسألك رسالة تظهر بالكمبيوتر، My Book األقراص محرك بتوصيل لقيامك األولى المرة في   .5

 : Time Machine باستخدام االحتياطي النسخ في األقراص محرك

  
 أجهزة على إال) االحتياطي النسخ قرص تشفير (Encrypt Backup Disk االختيار خانة حالًيا تظهر ال:  مالحظة

  . Mountain Lion أو Lion تشغيل بنظام تعمل التي الكمبوتير

  :لديك التشغيل لنظام وفًقا
  .6 الخطوة إلى تابع ،Snow Leopard أو Leopard في  •

 Lion في  •  .7 الخطوة إلى بالتخطي قم ، Mountain Lion أو
6.   On Leopard أو Snow Leopard:  

  
   . . .فوق انقر إذن

 برنامج مع القرص محرك استخدام أردت. : . إذا
Time Machine،  

  تفعل ال قم  .7  الخطوة إلى بالتخطي قم ثم ،بإلغاء

  إلى بالتخطي وقم االحتياطي النسخ قرص استخدم
  .7  صفحة في 8 الخطوة

  افعل

  :Mountain Lion أو Lion في   .7 

  
   . . .حينها

 برنامج مع األقراص محرك استخدام تريد: . . آنت إذا
Time Machine،   

  تفعل ال  .7  في صفحة8 وقم بالتخطي إلى الخطوةعدم استخدام انقر فوق 

  افعل  .7   صفحة في a  الخطوة إلى تابع

 Snow Leopardو Leopard في

 Lion في Mountain Lionو
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a.  االختيار خانة فحدد االحتياطي، النسخ ملفات لتأمين مرور آلمة إنشاء في ترغب آنت إذا 

Encrypt Backup Disk) طياالحتيا النسخ قرص تشفير.(  
b.  فوق انقر Use as Backup Disk )استخدام آقرص النسخ االحتياطي(.  

c.  االختيار خانة باختيار قيامك حالة في Encrypt Backup Disk )الخطوة في) االحتياطي النسخ قرص تشفير 
 :يظهر الذي االحتياطي النسخ مرور آلمة حوار مربع أآمل ،)أ(

  
d.  فوق انقر Encrypt Disk ) القرصتشفير.(  

 :شكل في اآلن My Book رمز يظهر   .8

   
 طريق عن األقراص محرك أداء تحسين يمكنك. خارجي تخزين آجهاز لالستخدام اآلن جاهز My Book األقراص محرك
  :األقراص محرك على المتوفر التالي البرنامج تثبيت

   •  )التالي القسم في" WD +TURBO بواسطة األداء تحسين "انظر (مساعدة أداة هي WD +TURBO إنَّ

  ) 9 الصفحة في)" WD حماية (WD Security برنامج تثبيت" انظر (WD SmartWare برنامج   •

 تحسين  WD +TURBO بواسطة األداء
 محرك أداء لتحسين تثبيتها يمكنك والتي My Book األقراص محرك على متاحة مساعدة أداة هي WD +TURBO إنَّ

  . Mac التشغيل بنظام يعمل الذي الكمبيوتر جهاز على األقراص

  :WD +TURBO لتثبيت

 :تظهر التي الشاشة على dmg. الملف فوق مزدوًجا نقًرا انقر ثم ،My Book icon رمز فوق مزدوًجا نقًرا انقر  .1
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 :تعرض التي الشاشة على Extras اإلضافات مجلد فوق مزدوًجا نقًرا انقر   .2

  
 :WD +TURBO التثبيت معالج تطبيق فوق وًجامزد نقًرا انقر   .3

  
 التشغيل برنامج تثبيت معالج (WD +TURBO Driver Installer شاشة على) تثبيت (Install في فوق انقر   .4

WD +TURBO:( 

  
  .للمتابعة) موافق (Accept فوق انقر ثم الترخيص، اتفاقية اقرأ   .5
 :البرامج تلك لتفعيل الكمبيوتر تشغيل إعادة منك يتطلب لتشغيلا برامج تثبيت بأن تعلمك رسالة تظهر   .6

  
  .للمتابعة) نعم (Yes فوق انقر
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 فوق وانقر) المرور آلمة (Password مربع في الكمبيوتر إلى للدخول العادة في تستخدمها التي المرور آلمة اآتب   .7
OK) موافق:( 

  
 بعد   .8 :الكمبيوتر تشغيل إلعادة) نعم (Yes فوق انقر التثبيت، اآتمال

  
  :أسفل موضح هو آما My Book رمز يظهر التشغيل، بإعادة الكمبيوتر يقوم عندما   .9

  
  .األداء ُمحسَّن خارجي تخزين آجهاز لالستخدام اآلن جاهز My Book األقراص محرك

  )WD حماية (WD Security برنامج تثبيت
  .به المصرح غير الوصول ضد ملفاتك لتأمين األجهزة وتشفير المرور آلمة حماية بتعيين WD حماية برنامج يسمح
  ):WD حماية ( WD حماية برنامج تثبيت

 :تظهر التي الشاشة على dmg. الملف فوق مزدوًجا نقًرا انقر ثم ،My Book icon  رمز فوق مزدوًجا نقًرا انقر  .1
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 :تظهر التي الشاشة على المستعار التطبيقات مجلد إلى  WD حماية تطبيق اسحب   .2

  
  . WD حماية تطبيق فوق مزدوًجا نقًرا انقر المستعار، التطبيقات مجلد في   .3
 :WD حماية شاشة وعرض للمتابعة) موافق (Accept فوق انقر ثم الترخيص، اتفاقية اقرأ   .4

  
  13 الصفحة في" القرص محرك تأمين وإلغاء تأمين "انظر   .5
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 (WD Drive Utilities برنامج تثبيت  )WD أقراص لمحرك المساعدة األدوات
  .والمزيد التشخيصات وتشغيل بك، الخاص األقراص محرك بتسجيل WD Drive Utilities برنامج لك يسمح

  ):WD حماية) (WD أقراص لمحرك المساعدة األدوات (WD Drive Utilities برنامج تثبيت

 :تظهر التي الشاشة على dmg. الملف فوق مزدوًجا نقًرا انقر ثم ،My Book icon رمز فوق مزدوًجا نقًرا انقر  .1

  
 على المستعار التطبيقات مجلد إلى) WD أقراص لمحرك المساعدة األدوات (WD Drive Utilities تطبيق اسحب   .2

 :تظهر التي الشاشة

  
  لمحرك المساعدة األدوات (WD Drive Utilities تطبيق فوق مزدوًجا نقًرا انقر المستعار، التطبيقات مجلد في   .3

  ).WD أقراص

 – 11 توصيل محرك األقراص وبدء التشغيل



 
MY BOOK STUDIO
دليل المستخدم

  WD Drive Utilities شاشة وعرض للمتابعة) موافق (Accept فوق انقر ثم الترخيص، اتفاقية اقرأ   .4
 ):WD أقراص لمحرك المساعدة األدوات(

  
  19 الصفحة في" وتخصيصه األقراص محرك إدارة "انظر   .5
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  القرص محرك تأمين وإلغاء تأمين3
  : التالية المواضيع الفصل هذا يتضمن

  مرور بكلمة القرص محرك حماية
  األقراص محرك تأمين إلغاء
  بك الخاصة المرور آلمة تغيير
  األقراص محرك تأمين ميزة تشغيل إيقاف

  مرور بكلمة القرص محرك حماية
 القرص محرك إلى غيرك شخص أي وصول من قلًقا آنت إذا رمرو بكلمة بك الخاص القرص محرك تحمي أن عليك يجب

  .القرص محرك على ملفاتك إلى الوصول من تمنعه أن تريد وآنت بك الخاص

 نسيت إذا. إلكترونًيا تأمينه وإلغاء القرص محرك لتأمين بك الخاصة المرور آلمة WD حماية برنامج يستخدم!  تنبيه 
. عليه جديدة بيانات آتابة أو القرص محرك على الموجود البيانات إلى الوصول من تتمكن فلن بك، الخاصة المرور آلمة

  .أخرى مرة استخدامه من تتمكن أن قبل القرص محرك محتويات محو عليك سيتوجب
   

  :بـ للقيام WD حماية برنامج استخدم
  مرور آلمة إنشاء   •
  مرور آلمة تغيير   •
  مرور لكلمة الحاجة عن االستغناء   •

  :بك الخاص القرص محرك على الموجودة الملفات إلى الوصول من اآلخرين لمنع مرور آلمة إلنشاء

 الحوار مربع ،WD حماية شاشة لعرض WD حماية > )التطبيقات( Applications> ) إلى الذهاب (Go فوق انقر   .1
Set Security) الحماية ضبط:( 

  
  .له مرور آلمة إنشاء تريد الذي األقراص محرك فحدد بالكمبيوتر، متصًال عوًمامد أقراص محرك من أآثر هناك آان إذا   .2

   .3  .حرًفا 25 إلى يصل ما باستخدام ،)المرور آلمة اختيار (Choose a password المربع في المرور آلمة اآتب
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   .4  ).المرور آلمة من التحقق (Verify password مربع في الجديدة المرور آلمة آتابة أعد
   .5  ).المرور آلمة تلميح (Password hint مربع في بك الخاصة المرور آلمة تذآر على لمساعدتك تلميًحا اآتب

 تريد آنت إذا ):تمكين إلغاء التأمين تلقائًيا للمستخدم( Enable auto unlock for user االختيار خانة حدد   .6
 WD Security) حماية WD (الكمبيوتر هذا على الُمحدد األقراص لمحرك بالنسبة بك الخاصة المرور آلمة تذآر.  

  ):تمكين إلغاء التأمين تلقائًيا للمستخدم( Enable auto unlock for user االختيار خانة بتحديد قمت إذا: هام
  ور،مر آلمة إنشاء بعد األقراص محرك توصيل وإعادة فصل أو الكمبيوتر تشغيل بإعادة فيها تقوم مرة أول في فإنه

 :المرور آلمة إلى بالوصول) WD حماية (WD Security لبرنامج للسماح تصريًحا التشغيل نظام منك يطلب

  

  .المستقبل في هذا الحوار مربع ظهور لتجنب) دائًما السماح (Always Allow فوق انقر
  .بك الخاصة المرور آلمة نسيت إذا البيانات فقد احتمال بشأن التحذير اقرأ   .7
  .المخاطرة قبولك إلى لإلشارة) أتفهم (I understand االختيار خانة فوق انقر   .8
 اآللي التشفير وتمكين بك الخاصة المرور آلمة لحفظ) الحماية إعدادات حفظ (Save Security Settings فوق انقر   .9

  .األقراص لمحرك

 برنامج يقوم ذلك، بعد. الحالية العمل جلسة واصلت طالما مؤمن غير القرص محرك يبقى مرور، آلمة إنشاء بعد!  تنبيه 
  :يلي بما WD حماية

 إلى الكمبيوتر انتقال عند أو األقراص محرك فصل أو الكمبيوتر تشغيل بإيقاف قيامك عند األقراص محرك بتأمين يقوم  •
  السكون وضع

 إعادة أو الكمبيوتر تشغيل بإعادة تقوم عندما األقراص محرك تأمين إللغاء بك الخاصة المرور آلمة بكتابة ُيطالبك  •
 التأمين إلغاء تمكين (Enable auto unlock for user االختيار خانة بتحديد قمت إذا إال األقراص، محرك توصيل
  المرور آلمة بإنشاء قمت عندما): للمستخدم تلقائًيا

   

  األقراص محرك تأمين إلغاء
 االختيار خانة تحدد لم آنت فإذا األقراص، محرك على ملفاتك إلى الوصول من اآلخرين لمنع مرور آلمة بإنشاء قيامك بعد

Enable auto unlock for user:) بك الخاصة المرور آلمة إدخال فسيلزمك :)تمكين إلغاء التأمين تلقائًيا للمستخدم 
  :آلما األقراص محرك تأمين إللغاء

 قمت   •  تشغيله وإعادة الكمبيوتر تشغيل بإيقاف
  به توصيله وإعادة الكمبيوتر عن القرص محرك بفصل قمت   •

 بضبط قمت   •  السكون وضع على الكمبيوتر

 عليك سيتوجب  .لديك الكمبيوتر جهاز على مثبًتا WD حماية برنامج يكن لم إذا حتى بهذا القيام

 رمز وظهور My Book األقراص لمحرك المكتب سطح رمز محل) WD حماية (WD Security يحل حالة، آل في
 :WD Unlocker لـ) VCD (الظاهري المضغوط القرص
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) األقراص محرك تأمين إلغاء (WD Drive Unlock المساعدة األداة WD Unlocke لـ VCD المضغوط القرص يوفر
  برنامج أو) WD حماية (WD Security إما استخدام يمكنك أو. األقراص محرك تأمين إللغاء استخدامها يمكنك التي

WD Drive Utilities) أقراص لمحرك المساعدة األدوات WD (األقراص محرك تأمين إللغاء .  

 WD Drive Utilities برنامج أو) WD حماية (WD حماية باستخدام األقراص محرك تأمين إلغاء
  )WD أقراص لمحرك المساعدة األدوات(

 WD حماية تشغيل فإن بالكمبيوتر، توصيله وإعادة ألقراصا محرك فصل أو تشغيله وإعادة الكمبيوتر تشغيل بإيقاف قمت آلما
  الحوار مربع يعرض) WD أقراص لمحرك المساعدة األدوات (WD Drive Utilities برنامج أو) WD حماية(

Unlock Drive) األقراص محرك تأمين إلغاء:( 

  

  :إما هذا يحدث
  بالكمبيوتر ومتصًال مؤمًنا واحًدا أقراص محرك لديك آان إذا تلقائًيا،  •

 WD Drive Utilities شاشة أو WD Security إما شاشة على المؤمن األقراص محرك بتحديد تقوم عندما  •
  بالكمبيوتر ومتصًال مدعوًما أقراص محرك من أآثر لديك آان إذا) WD أقراص لمحرك المساعدة األدوات(

  :األقراص محرك تأمين إللغاء

  :إما فوق انقر ،)األقراص محرك تأمين إلغاء (Unlock Drive الحوار مربع ظهور عدم حالة في  .1
 WD(  •  Go)حماية ( WD Security > )التطبيقات( Applications >) إلى الذهاب

•  Go < )الذهاب إلى( Applications) التطبيقات( < WD Drive Utilities)  األدوات المساعدة لمحرك
  )WDأقراص 

  الحوار مربع لعرض المؤمن األقراص محرك فحدد بالكمبيوتر، متصًال أقراص محرك نم أآثر هناك آان إذا   .2
Unlock Drive) األقراص محرك تأمين إلغاء.(  
 مربع على   .3  ):األقراص محرك تأمين إلغاء (Unlock Drive الحوار

a.  مربع في المرور آلمة اآتب Password) المرور آلمة.(  
b.  فوق انقر Unlock Drive) األقراص محرك تأمين إلغاء.(  
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 األداة المساعدة لمحرك(  WD Drive Unlock Utility باستخدام األقراص محرك تأمين إلغاء
  )WD أقراص 

 ) WD حماية( WD حماية برنامج عليه مثبت غير آمبيوتر بجهاز مرور بكلمة المحمي القرص محرك بتوصيل قمت آلما
  المساعدة األداة استخدام يمكنك فإنه ،)WD أقراص لمحرك اعدةالمس األدوات (WD Drive Utilities أو

WD Drive Unlock) أقراص محرك تأمين إلغاء WD (المساعدة األداة توجد. األقراص محرك تأمين إللغاء  
Drive Unlock) (ظاهري قرص أقراص محرك على) األقراص محرك تأمين إلغاء VCD (سطح شاشة على يظهر مضغوط 

  .المكتب

إل  :األقراص محرك تأمين لغاء
 :المكتب سطح على الموجود WD Unlocker VCD الظاهري المضغوط القرص رمز فوق مزدوًجا نقًرا نقر  .1

  
  :تظهر التي الشاشة على) األقراص محرك تأمين إلغاء (WD Drive Unlock تطبيق فوق مزدوًجا نقًرا انقر   .2

  
 ):WD أقراص محرك تأمين إلغاء (WD Drive Unlock المساعدة األداة شاشة تظهر

  
  ):WD أقراص محرك تأمين إلغاء (WD Drive Unlock المساعدة األداة شاشة تظهر   .3

a.  مربع في المرور آلمة اآتب Password) المرور آلمة.(  
b.  االختيار خانة حدد Enable auto unlock for user) تريد آنت إذا ):تمكين إلغاء التأمين تلقائًيا للمستخدم 

 الخاصة المرور آلمة تتذآر أن) WD أقراص محرك تأمين إلغاء (WD Drive Unlock utility المساعدة األداة
  .الكمبيوتر هذا على بك
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c.  فوق انقر Unlock Drive) األقراص محرك تأمين إلغاء.(  
d.  الرسالة ظهور عند Your drive is now unlocked  )فوق انقر ،)اآلن رصالق محرك تأمين إلغاء تم  

Exit )إنهاء (المساعدة األداة شاشة إلغالق WD Drive Unlock) أقراص محرك تأمين إلغاء WD.(  

  بك الخاصة المرور آلمة تغيير
  :بك الخاصة المرور آلمة لتغيير 

 الحوار عمرب ، WD حماية شاشة لعرض WD حماية >)التطبيقات( Applications> ) إلى الذهاب (Go فوق انقر   .1
Change Security) الحماية تغيير:( 

  
 مرور آلمة تغيير تريد الذي األقراص محرك فحدد بالكمبيوتر، متصًال مدعوًما أقراص محرك من أآثر هناك آان إذا   .2

  .به الخاصة
   .3  ).المرور آلمة (Password مربع في الحالية المرور آلمة اآتب

  .المرور آلمة تغيير خيار حدد   .4
  . حرًفا25، باستخدام ما يصل إلى )اختيار آلمة المرور (Choose a passwordاآتب آلمة المرور الجديدة في المربع    .5

   .6  ).المرور آلمة من التحقق (Verify password المربع في الجديدة المرور آلمة آتابة أعد
   .7  ).المرور آلمة تلميح (Password hint مربع في بك خاصةال الجديدة المرور آلمة تذآر على لمساعدتك تلميًحا اآتب

لتحديد ما إذا آنت  ):تمكين إلغاء التأمين تلقائًيا للمستخدم( Enable auto unlock for userحدد أو امسح خانة االختيار    .8
  .دد على هذا الكمبيوترأن يتذآر آلمة المرور الجديدة الخاصة بك بالنسبة لمحرك األقراص الُمح WDتريد برنامج حماية 

  ).الحماية إعدادات تحديث (Update Security Settings فوق انقر   .9
   

 برنامج يقوم ذلك، بعد. الحالية العمل جلسة واصلت طالما مؤمن غير القرص محرك يبقى مرور، آلمة تغيير بعد!  تنبيه
  :يلي بما WD حماية

 إلى الكمبيوتر انتقال عند أو األقراص محرك فصل أو الكمبيوتر تشغيل بإيقاف قيامك عند األقراص محرك بتأمين يقوم  •
  السكون وضع

 إعادة أو الكمبيوتر تشغيل بإعادة تقوم عندما األقراص محرك تأمين إللغاء بك الخاصة المرور آلمة بكتابة ُيطالبك  •
 التأمين إلغاء تمكين (Enable auto unlock for user االختيار خانة بتحديد قمت إذا إال األقراص، محرك توصيل
  المرور آلمة بتغيير قمت عندما): للمستخدم تلقائًيا
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  األقراص محرك تأمين ميزة تشغيل إيقاف 
  :األقراص محرك على من المرور آلمة حماية إلزالة 

 الحوار عمرب ، WD حماية شاشة لعرض WD حماية > )التطبيقات( Applications> ) إلى الذهاب (Go فوق انقر   .1
Change Security) الحماية تغيير:( 

  
 من مرور بكلمة الحماية إزالة الذي األقراص محرك فحدد بالكمبيوتر، متصًال مدعوًما أقراص محرك من أآثر هناك آان إذا   .2

  .عليه
   .3  ).المرور آلمة (Password مربع في المرور آلمة اآتب

  ).الحماية ةإزال (Remove security الخيار حدد   .4
  ).الحماية إعدادات تحديث (Update Security Settings فوق انقر   .5
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  وتخصيصه األقراص محرك إدارة4
  : التالية المواضيع الفصل هذا يتضمن

  األقراص محرك سالمة من التحقق
  األقراص لمحرك السكون مؤقت ضبط
  األقراص محرك محو

  القرص محرك تسجيل
  بأمان األقراص محرك تحميل إلغاء

 محرك إدارة عليك) 4 الشكل عراج) (WD أقراص لمحرك المساعدة األدوات (WD Drive Utilities برنامج ُيسهل
  :ممكن أداء أفضل على للحصول وتخصيصه األقراص

 محرك إدارة عليك) 4 الشكل عراج) (
  :ممكن أداء أفضل على للحصول وتخصيصه األقراص

•   Diagnostics) األقراص محرك عمل من للتأآد الحالة من والتحقق التشخيص بعمليات القيام – )التشخيص  
  .ينبغي آما

•   Diagnostics) األقراص محرك عمل من للتأآد الحالة من والتحقق التشخيص بعمليات القيام – )التشخيص  
  .ينبغي آما

•   Sleep Timer )لتوفير النشاط عدم من الطويلة الفترات خالل األقراص محرك تشغيل إيقاف –) موقت السكون 
  .األقراص محرك عمر وإطالة الطاقة

•   Sleep Timer )لتوفير النشاط عدم من الطويلة الفترات خالل األقراص محرك تشغيل إيقاف –) موقت السكون 
  .األقراص محرك عمر وإطالة الطاقة

•   Drive Erase) آلمة أي ذلك في بما األقراص، محرك على الموجودة البيانات آل محو – )محو محرك األقراص 
  .تعيينها تم مرور

•   Drive Erase) آلمة أي ذلك في بما األقراص، محرك على الموجودة البيانات آل محو – )محو محرك األقراص 
  .تعيينها تم مرور

•   Registration )وإعالمك نالضما فترة خالل مجاني فني دعم على للحصول األقراص محرك تسجيل -) تسجيل 
  .األسعار تخفيض وفرص المنتج وتحسينات البرنامج بتحديثات

•   Registration )وإعالمك نالضما فترة خالل مجاني فني دعم على للحصول األقراص محرك تسجيل -) تسجيل 
  .األسعار تخفيض وفرص المنتج وتحسينات البرنامج بتحديثات

    

  شاشة WD Drive Utilities: 4 الشكل  شاشة WD Drive Utilities: 4 الشكل
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   ):WD أقراص لمحرك المساعدة األدوات (WD Drive Utilities شاشة في

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

 القسم في" األقراص محرك سالمة من التحقق"
  .التالي

Diagnostics 
  )التشخيص(

 الحالة من والتحقق التشخيص عمليات إجراء
  األقراص، لمحرك

 في" األقراص لمحرك السكون مؤقت ضبط"
  .21 الصفحة

  Sleep Timer تحديد
  )مؤقت السكون(

 إيقاف أجل من النشاط لعدم زمنية فترة
  األقراص، محرك تشغيل

  Drive Erase محو محو"  .22 الصفحة في" األقراص محرك
  ) محو محرك األقراص(

 استرداد يمكن بحيث األقراص محرك
  مجدًدا، والبدء المساحة

  Registration تسجيل"  .26 الصفحة في" القرص محرك
  )تسجيل(

تسجيل محرك األقراص الخاص بك للحصول 
على دعم فني مجاني خالل فترة الضمان والبقاء 

  ،WDعلى اإلطالع على أحدث منتجات 

  األقراص محرك سالمة من قالتحق 
 ضمان في للمساعدة تشخيص أدوات ثالث) WD أقراص لمحرك المساعدة األدوات (WD Drive Utilities برنامج يوفر
  :ينبغي آما األقراص محرك تشغيل عدم من قلًقا آنت إذا التالية االختبارات بتشغيل قم. بك الخاص للنظام الجيد األداء
•   S.M.A.R.T. Status) حالة S.M.A.R.T(.  

S.M.A.R.T. األقراص لمحرك األساسية الداخلية األداء خصائص باستمرار تراقب التعطل من للحماية وظيفة هي .
 الكتابة،/القراءة في أخطاء أو صوته أو األقراص محرك حرارة درجة في اآتشافها يتم زيادة أي توفر أن الممكن من
 اتخاذ يمكنك المبكر، التحذير طريق عن. خطيرة تعطل حالة من القرص ركمح معاناة إلى إشارة المثال، سبيل على

  .العطل حدوث قبل آخر، أقراص محرك إلى بياناتك نقل مثل االحتياطية، اإلجراءات
  .األقراص محرك لحالة الفشل أو بالنجاح تقييًما .S.M.A.R.T حالة من التحقق نتيجة تعتبر

•  Quick Drive Test) القرص لمحرك يعالسر االختبار(  
 األقراص محرك باختبار تقوم التي ™Data Lifeguard للتشخيص المساعدة األداة على األقراص محرك يحتوي
 األداء مشاآل من للتحقق القرص محرك بفحص األقراص لمحرك السريع االختبار يقوم. خطأ حاالت وجود من للتحقق
  .الرئيسية

 نتيجة تعتبر  .القرص محرك لحالة الفشل أو بالنجاح تقييًما قراصاأل لمحرك السريع االختبار
•   Complete Drive Test) األقراص لمحرك الكامل االختبار(  

 لتحري القطاعات آل يفحص فهو. القرص لمحرك شموًال األآثر التشخيص هو األقراص لمحرك الكامل االختبار إن
  .يلزم حسبما التالفة القطاعات عالمات ويدرج الخطأ حاالت

 مع مشاآل أي تواجه أن وقبل بانتظام ذلك يتم أن األقراص لمحرك الحالة من والتحقق التشخيص عمليات إلجراء وقت أفضل
 يتيح األقراص لمحرك السريع واالختبار .S.M.A.R.T حالة من التحقق فإجراء جًدا، سريعة اختبارات وألنها. القرص محرك
 القيام عند القرص في أخطاء واجهت آلما الثالثة االختبارات بإجراء قم ذلك، بعد. جاإلزعا من قدر بأقل التأمين من آبير قدر

  .إليها الوصول أو الملفات بكتابة

  :األقراص لمحرك الحالة من والتحقق التشخيصات إلجراء

محرك األدوات المساعدة ل (WD Drive Utilities >) التطبيقات (Applications> ) إلى الذهاب (Go فوق انقر  .1
  الشكل راجع (،)WD أقراص لمحرك المساعدة األدوات (WD Drive Utilities شاشة لعرض )WDأقراص 

  ).19 الصفحة في 4
  .حالته من التحقق تريد الذي األقراص محرك فحدد بالكمبيوتر، متصًال أقراص محرك من أآثر هناك آان إذا   .2
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 ):التشخيص (Diagnostics الحوار مربع لعرض) التشخيص (Diagnostics فوق انقر   .3

  
  :تشغيله تريد الذي االختبار زر فوق انقر ،)التشخيص (Diagnostics الحوار مربع على   .4

•  S.M.A.R.T. Status)  حالةS.M.A.R.T(.  
•  Quick Drive Test) االختبار السريع لمحرك األقراص(  
•  Complete Drive Test )االختبار الكامل لمحرك األقراص(  

 مؤقت ضبط  األقراص لمحرك السكون
 الطاقة لتوفير النشاط عدم من محددة فترة بعد األقراص محرك إلى الطاقة توصيل بإيقاف األقراص لمحرك السكون مؤقت يقوم
  .الطويل المدى على األقراص محرك إهالك من والحد

  : األقراص لمحرك النشاط عدم فترة لتحديد

األدوات المساعدة لمحرك ( WD Drive Utilities >) التطبيقات (Applications > )إلى الذهاب (Go فوق انقر  .1
  الشكل راجع (،)WD أقراص لمحرك المساعدة األدوات (WD Drive Utilities شاشة لعرض) WDأقراص 

  ).19 الصفحة في 4
  .ضبطه تريد الذي األقراص محرك فحدد بالكمبيوتر، متصًال أقراص محرك من أآثر هناك آان إذا   .2
 ):السكون مؤقت (Sleep Timer الحوار مربع لعرض) السكون مؤقت (Sleep Timer فوق انقر   .3
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  ):السكون مؤقت (Sleep Timer الحوار مربع على   .4
a.  مربع في Sleep Timer) محرك تشغيل إيقاف في عندها ترغب التي النشاط عدم فترة حدد ،)السكون مؤقت 

  .األقراص
b.  فوق انقر Set Timer) المؤقت ضبط.(  

 محو  األقراص محرك
   

 تعد لم أنك من دائًما تأآد. نهائًيا األقراص محرك على الموجودة البيانات آل حذف إلى األقراص محرك محو يؤدي!  تنبيه
  .بمحوه القيام قبل القرص محرك على موجودة بيانات أي إلى بحاجة

   
 وملفات المساعدة، واألدوات الدعم، ملفات وجميع WD البرنامج إزالة إلى أيًضا القرص محرك محو يؤدي:  مالحظة

  .األقراص محرك محو بعد األصلي لتكوينه األقراص محرك الستعادة تلك تنزيل يمكنك. المستخدم دليل

WD Drive Utilities) أقراص لمحرك المساعدة األدوات WD (محرك آان ذاإ ما حسب وذلك األقراص، محرك لمحو طريقتين يوفر 
  :ال أو مؤمًنا األقراص

   . . .األقراص محرك آان إذا   . . .وآنت   . . .إذن

 محرك محو وظيفة استخدام"
  .التالي القسم في" األقراص

  مؤمن، غير محوتريد  األقراص، محرك

 WD المساعدة األداة استخدام"
Drive Unlock " في

  .23 الصفحة

 محو عليك ويجب المرور آلمة فقدت أو نسيت قد
  ،القرص محرك

  مؤمًنا،

  األقراص محرك محو وظيفة استخدام 
 لمحو  : مؤمن غير يكون عندما أقراص محرك

األدوات المساعدة لمحرك ( WD Drive Utilities > )التطبيقات (Applications> ) إلى الذهاب (Go فوق انقر   .1
  الشكل راجع (،)WD أقراص لمحرك دةالمساع األدوات (WD Drive Utilities شاشة لعرض) WDأقراص 

  ).19 الصفحة في 4
  .محوه تريد الذي األقراص محرك فحدد بالكمبيوتر، متصًال أقراص محرك من أآثر هناك آان إذا   .2
 ):األقراص محرك محو (Drive Erase الحوار مربع لعرض) األقراص محرك محو( Drive Erase فوق انقر   .3
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  ):األقراص محرك محو (Drive Erase رالحوا مربع على   .4
a.  مربع في جديًدا اًسما اآتب األقراص، محرك محو عند الحجم اسم تغيير تريد آنت إذا  

Volume Name) الحجم اسم.(  
b.  تريده الذي التنسيق خيار فحدد األقراص، محرك محو عند الحجم تنسيق تغيير تريد آنت إذا:  

•  HFS+J  
•  ExFAT  

 قاعدة في 3849 رقم اإلجابة معرف وراجع http://support.wdc.com إلى اذهب:  مالحظة
  تنسيق حول المعلومات على للحصول  المعرفة

Extended File Allocation Table (exFAT) الممتد الملفات تخصيص جدول.  

c.  األقراص محرك بمحو قمت إذا البيانات فقد بشأن التحذير اقرأ.  
d.  راالختيا خانة فوق انقر I understand )المخاطرة قبولك إلى لإلشارة) أتفهم.  
e.  فوق انقر Erase Drive )األقراص محرك محو.(  

  اإلجابة معرف وراجع http://support.wdc.com إلى اذهب القرص، محرك محو عملية من االنتهاء بعد
answer ID 7 المعلومات قاعدة في Knowledge Base البرنامج واستعادة زيلتن حول معلومات على للحصول  

WD القرص محرك على الموجودة القرص وصورة .   

 محرك لحماية مرور آلمة تستخدم آنت إذا. بك الخاصة المرور آلمة إزالة إلى األقراص محرك محو يؤدي:  مالحظة
  .القرص وصورة WD برنامج استعادة بعد أخرى مرة إنشائها إعادة فسيلزمك لديك، األقراص

  .)13 الصفحة في" مرور بكلمة القرص محرك ايةحم "انظر(

  WD Drive Unlock المساعدة األداة استخدام
 لمحو  :فقدتها أو المرور آلمة نسيت وقد مؤمًنا، يكون عندما بك الخاص األقراص محرك

 :المكتب سطح على الموجود WD Unlocker الظاهري المضغوط القرص رمز فوق مزدوًجا نقًرا انقر  .1

  
 :تظهر التي الشاشة على) WD أقراص محرك تأمين إلغاء (WD Drive Unlock تطبيق فوق مزدوًجا نقًرا انقر   .2
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 ):WD أقراص محرك تأمين إلغاء (WD Drive Unlock المساعدة األداة شاشة تظهر

  
  :خالل من القرص محرك تأمين إللغاء محاوالت خمس أمامك   .3

a.  مربع في المرور آلمة اآتب Password) المرور آلمة.(  
b.  فوق انقر Unlock Drive) األقراص محرك تأمين إلغاء.(  

  الرسالة تظهر صالحة، غير مرور آلمة إلدخال الخامسة المحاولة إجراء بعد   .4
Too Many Password Attempts) المرور آلمة إلدخال للغاية عديدة محاوالت:( 
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 محرك على الموجودة البيانات آافة محو حول تحذير لعرض) األقراص محرك محو (Erase Drive فوق انقر   .5
 :األقراص

  

  .المخاطرة قبولك إلى لإلشارة) أتفهم (I understand وحدد التحذير اقرأ   .6

  ).محو (Erase فوق انقر   .7

  ابةاإلج معرف وراجع http://support.wdc.com إلى اذهب القرص، محرك محو عملية من االنتهاء بعد
answer ID 7 المعلومات قاعدة في Knowledge Base البرنامج واستعادة تنزيل حول معلومات على للحصول WD 

   . القرص محرك على الموجودة القرص وصورة

 مرور آلمة استخدام تريد زلت ما آنت إذا. بك الخاصة المرور آلمة إزالة إلى األقراص محرك محو يؤدي:  مالحظة
 . القرص وصورة WD البرنامج استعادة بعد إنشائها إعادة إلى فستحتاج قرص،ال محرك لحماية

  .)13 الصفحة في" مرور بكلمة القرص محرك حماية "انظر(

 تسجيل  القرص محرك
 بالكمبيوتر الموجود اإلنترنت اتصال) WD أقراص لمحرك المساعدة األدوات (WD Drive Utilities برنامج يستخدم
 على اإلطالع على واإلبقاء الضمان فترة خالل مجاني فني دعم توفير إلى التسجيل يؤدي. بك الخاص القرص محرك لتسجيل
  .WD منتجات أحدث

  :القرص محرك لتسجيل

  .باإلنترنت الكمبيوتر اتصال من تأآد  .1
دة لمحرك األدوات المساع( WD Drive Utilities > )التطبيقات (Applications> ) إلى الذهاب (Go فوق انقر   .2

  الشكل راجع (،)WD أقراص لمحرك المساعدة األدوات (WD Drive Utilities شاشة لعرض )WDأقراص 
  ).19 الصفحة في 4

  .تسجيله تريد الذي األقراص محرك فحدد بالكمبيوتر، متصًال أقراص محرك من أآثر هناك آان إذا   .3
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 ):تسجيل (Registration الحوار مربع لعرض) تسجيل (Registration فوق انقر   .4

   
  ):تسجيل (Registration الحوار مربع على   .5

a.  مربع في لك األول االسم اآتب First name) األول االسم.(  
b.  مربع في لك األخير االسم اآتب Last name) األخير االسم.(  
c.  عنوان مربع في اإللكتروني بريدك عنوان اآتب E-mail) اإللكتروني البريد.(  
d.  مربع في لغتك حدد Preferred language) المفضلة اللغة.(  
e.  االختيار خانة تحديد إلغاء أو بتحديد قم Yes, I want to receive communication…) في أرغب نعم 

 توتحسينا البرنامج تحديثات اإللكتروني بالبريد إعالمات استالم في ترغب آنت إذا لتحديد...) إعالمية رسائل استالم
  .ال أم األسعار خفض وفرص المنتج

f.  فوق انقر Register Drive) األقراص محرك تسجيل.(  
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  بأمان األقراص محرك تحميل إلغاء

  .فصله أو األقراص محرك إغالق قبل النشطة والتطبيقات اإلطارات آل أغلق البيانات، فقد لتجنب!  تنبيه
   

  :بأمان األقراص محرك تحميل إللغاء My Book رمز استخدم

  حدد ثم المكتب، سطح على My Book رمز فوق األيمن الماوس بزر انقر  .1
Eject "My Book Studio") إخراج" MY BOOK :(" 

  
 تسمع قد  .األقراص محرك تشغيل إيقاف صوت

  .األقراص محرك فصل قبل المكتب سطح على من األقراص محرك رمز يختفي حتى انتظر   .2

  القرص رةوصو WD برنامج استعادة
 برنامج إزالة إلى أيًضا تهيئته إعادة أو األقراص محرك محو يؤدي القرص محرك على الموجودة البيانات آافة حذف على عالوة

WD Security) حماية WD (وWD Drive Utilities) أقراص لمحرك المساعدة األدوات WD (الدعم، ملفات وجميع 
  . المستخدم دليل وملفات الفورية، والتعليمات المساعدة، واألدوات

 آخر آمبيوتر إلى األقراص محرك نقل تريد آنت أو لديك، الكمبيوتر على تثبيته وإعادة WD برنامج إزالة في ترغب مرة آل في
 أو بمحو قيامك بعد بذلك، وللقيام. األقراص محرك على القرص وصورة WD برنامج استعادة فسيلزمك عليه، البرنامج وتثبيت
 المعلومات قاعدة في ID # 7 إجابة معرف "وراجع http://support.wdc.com إلى اذهب القرص، محرك ئةتهي إعادة

Knowledge Base.  
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  Windows تشغيل نظام مع المحرك استخدام5
 الستخدام. Mac OS X تشغيل أنظمة جميع مع التوافق أجل من فردي HFS+J آقسم My Book األقراص محرك تتم

  .فردي NTFS آقسم تهيئته إعادة عليك يجب ،Windows بنظام تعمل التي الكمبيوتر أجهزة مع األقراص محرك
  :ليةالتا المواضيع الفصل هذا يتضمن

  األقراص محرك تهيئة إعادة
  القرص وصورة  WD برنامج استعادة

  األقراص محرك تهيئة إعادة
   

محرك على قبل من محفوظة ملفات أي وجود حالة في. محتوياته آل مسح إلى األقراص محرك تهيئة إعادة ستؤدي!  تنبيه
 . التهيئة إعادة قبل لها احتياطي نسخ إجراء من فتأآد األقراص،

   
 المعلومات قاعدة في answer ID 3865 اإلجابة معرف وراجع //:support.wdc.comhttp موقع بزيارة تفضل

Knowledge Base األقراص محرك تهيئة إعادة حول معلومات على للحصول.  
  .األقراص محرك تهيئة إعادة عن المعلومات من للمزيد 29 الصفحة في" وإصالحها المشكالت استكشاف "انظر

  القرص وصورة WD برنامج استعادة
 ،Windows التشغيل بنظام تعمل التي الكمبيوتر أجهزة على لالستخدام My Book األقراص محرك تهيئة بإعادة قيامك بعد

 المعلومات على للحصول  المعلومات قاعدة في 7 رقم اإلجابة معرف وراجع http://support.wdc.com إلى اذهب
 محرك على القرص وصورة WD Security وبرنامج WD Drive Utilities لـ Windows إصدارات واستعادة
  . My Book drive األقراص

– Windows 29 تشغيل نظام مع المحرك استخدام 
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  وإصالحها المشكالت استكشاف6
  : التالية المواضيع الفصل هذا يتضمن

  األقراص محرك وتهيئة وتقسيم تثبيت
  المتداولة األسئلة

 على موقعنا زر أو وإصالحها األخطاء استكشاف قسم بمراجعة فقم المنتج، هذا استخدام أو تثبيت أثناء مشاآل لديك آان إذا
  .المعلومات من مزيد على للحصول بنا الخاصة المعلومات قاعدة في وابحث http://support.wdc.com على اإلنترنت

  األقراص محرك وتهيئة وتقسيم تثبيت
 آيفية اإلجابة معرف

   على نظام التشغيلWDتقسيم وتهيئة محرك أقراص  
Windows 7, 8, Vista, XP, 2000)( ونظام التشغيل Mac OSX 3865 

 Windows XP NTFS إلى Mac GPTإعادة التهيئة من   3645
 Vista NTFS، أو Windows 7, 8 إلى تهيئة Mac GPTإعادة تهيئة محرك القرص من   3647
 الحصول على البرنامج األصلي الوارد مع هذا المنتج وتثبيته  1425

في آل من نظامي التشغيل  (*FAT32 في نظام الملفات WDتهيئة محرك أقراص صلبة  
Windowsو MAC OS X( 291 

   
 نظام في GB 32 من أآبر أقسام إنشاء يمكن وال GB 4 هو FAT32 الملفات نظام في المفرد الملف لحجم األقصى الحد*

Windows .الملفات نظام في بايت جيجا 32 من أآبر أقسام إلنشاء FAT32 أداة بتنزيل قم األقراص، محرك تهيئة إعادة عند 
 من External USB/FireWire FAT32 Formatting Utility المساعدة التهيئة

http://support.wdc.com/product/download .  

 بنظام األقراص محرك تهيئة إعادة طريق عن الملفات بحجم الخاصة القيود هذه على التغلب Windows لمستخدمي يمكن
NTFS المساعدة األداة باستخدام إما Disk Management) من لمزيد. مشابه خارجي امجبرن أي أو) األقراص إدارة 
   :انظر التفاصيل،

 http://support.wdc.com على Answer ID291 معرف اإلجابة  •

   support.microsoft.com  على184006 و314463معرفا المقالتين   •

  الدعم منظمة أو أخرى ألطراف التابعة المناسبة البرامج وثائق  •

  المتداولة األسئلة
Q:  أسفل األقراص محرك على رفالتع يتم ال لماذا My Computer) المكتب؟ سطح على أو) الكمبيوتر جهاز  
A:  محول بطاقة به عليه تعمل الذي النظام آان إذا USB 3.0 أو USB 2.0 PCI، مثبتة األقراص محرآات أن من فتأآد 

 تثبيت عند إال صحيحة بطريقة هذا األقراص محرك تعريف يتم ال. WD USB 3.0 الخارجي التخزين منتج توصيل قبل
 لبطاقة المصنعة بالجهة اتصل. USB 2.0 أو USB 3.0 لـ المضيفة التحكم ووحدة الرئيسية الوصل لوحة تشغيل برامج
  .التثبيت إجراءات لمعرفة المحول

Q:  األقراص محرك بتوصيل أقوم عندما بالتمهيد  الكمبيوتر يقوم ال لماذا USB التمهيد؟ قبل به  
A:   نظام التشغيل لديك، قد يحاول الكمبيوتر التمهيد من محرك أقراصحسب تكوين USB الخارجي .WD  راجع وثائق

 http://support.wdc.com للوحة األم الخاصة بنظام التشغيل لتعطيل هذه الميزة أو تفضل بزيارةBIOS إعداد
 المعلومات عن التمهيد من لمزيد من .Knowledge Base في قاعدة المعلومات ID #1201 وانظر معرف اإلجابة

 .محرآات أقراص خارجية، راجع وثائق نظام التشغيل الخاص بك أو اتصل بالجهة المصنعة لنظام التشغيل

Q:  ما سبب بطء سرعة نقل البيانات؟  
A:  بسرعات بك الخاص التشغيل نظام يعمل ربما USB 1.1 محول لبطاقة صحيح غير تشغيل برنامج لتثبيت نتيجًة 

USB 3.0 أو USB 2.0 يدعم ال التشغيل نظام أن أو USB 3.0 أو USB 2.0.  
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Q:  ميدع لدّي التشغيل نظام آان إن أحدد آيف USB 3.0 أو USB 2.0 منهما؟ أي يدعم ال أو  
A:  بطاقة وثائق راجع USB تصنيعها بجهة اتصل أو بك الخاصة.  

 من فتأآد التشغيل، لنظام األم اللوحة في مدمجة لديك USB 2.0 أو USB 3.0 التحكم وحدة آانت إذا:  مالحظة
  .المعلومات من لمزيد التشغيل نظام أو األم اللوحة دليل راجع. األم للوحة المناسب الشريحة دعم تثبيت

Q:  جهاز توصيل عند يحدث ماذا USB 3.0 أو USB 2.0 وصل لوحة أو منفذ في USB 1.1؟  
A:  USB 3.0 و USB 2.0 للوصلة ابقالس اإلصدار مع يتوافقان USB 1.1 .وصلة لوحة أو بمنفذ التوصيل عند  

USB 1.1، جهاز يعمل USB 3.0 أو USB 2.0 لوصلة الكاملة بالسرعة USB 1.1 إلى تصل والتي  
  . ثانية/ميجابت 12
  
 السرعة فائقة USB نقل سرعات على الحصول فيمكنك ، PCI Express فتحة يتضمن بك الخاص التشغيل نظام آان إذا
  .المعلومات من ولمزيد التثبيت إجراءات لمعرفة للبطاقة المصنعة بالجهة اتصل. PCI Express محول بطاقة ثبيتبت
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Aوالضمان التوافق معلومات  
  :التالية المواضيع الملحق هذا يتضمن

  التنظيمي التوافق
  )الصين (البيئي التوافق

  )نيوزيلندا/أستراليا باستثناء المناطق جميع (الضمان معلومات
  )نيوزيلندا/أستراليا (الضمان معلومات
   GNU ("GPL  ") عام عمومي ترخيص

  التنظيمي التوافق

  )FCC (الفيدرالية االتصاالت للجنة ب الفئة معلومات
 الفيدرالية االتصاالت لجنة قواعد من 15 للجزء طبقًا ب الفئة من الرقمية األجهزة حدود مع توافقه وثبت الجهاز هذا اختبار تم
)FCC .(الوحدة هذه تصدر. سكنية أماآن في الترآيب عند الضار التداخل ضد المالئمة الحماية لتوفير مخصصة الحدود هذه 

 لم إذا والتلفزيون الراديو استقبال مع تداخل حدوث في تتسبب قد والتي السلكية، تردد طاقة منها ينبعث أن الممكن ومن وتستخدم
 الترآيب عند التداخل حدوث بعدم ضمان يوجد ال ذلك، ومع. المصنعة الجهة إرشادات لدليل وفقًا واستخدامه الجهاز ترآيب يتم

  .الجهاز هذا بتشغيل تخويلك إلغاء يمكنها WD شرآة من صراحًة معتمدة غير تعديالت أو تغييرات أي. معينة بطريقة

  ICES/NMB-003 توافق
Cet appareil de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.  

  .ب الفئة ICES-003 الكندية المعايير مع الجهاز هذا يتوافق

  لسالمةا توافق
 تكنولوجيا معدات سالمة :CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1 ،UL 60950-1 وآندا المتحدة الياتللو معتمد

  .المعلومات

Approuvé pour les Etats-Unis et le Canada. CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1: Sûreté 
d'équipement de technologie de l'information. 

 عالمة وتحمل مباشرًة مدمجة طاقة بوحدة أو مضاعف بعزل أو محدود ةطاق بمصدر تزويده ليتم المنتج هذا تصميم تم
" Class 2."  

  ألوروبا CE توافق
  األوروبي، باالتحاد والخاصة للتطبيق القابلة المجلس توجيهات مع النظام هذا توافق إلى CE الرمز بوضع التمييز يشير
). EMC2006/95/( المنخفض الكهربي الجهد وتوجيه (EMC/2004/108) الكهرومغناطيسي التوافق توجيه ذلك في بما
  .Western Digital Europe على ملف في موجود وهو المفعول سارية للتوجيهات طبقًا" المطابقة إعالن "وضع وتم
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 (GS عالمة  )فقط ألمانيا
ناتج من هذا ما لم يتم توضيح غير ذلك، فالمستوى األعلى من ضغط الصوت ال: GPSGV. 3 الالئحة –ضوضاء الجهاز 

  .per EN ISO 7779 أو أقل،) A( ديسبل 70المنتج هو 
Der höchste Schalldruckpegel beträgt 70 db(A) oder weniger gemäß EN ISO 7779, falls 
nicht anders gekennzeichnet oder spezifiziert. 

  )فقط آوريا جمهورية (KC إشعار

 )الصين (البيئي التوافق 

  

  )نيوزيلندا/أستراليا باستثناء المناطق جميع (الضمان معلومات

  الخدمة على الحصول
 الذي بالبائع باالتصال إما فقم صيانة، إلى المنتج هذا احتاج إذا. لك الخدمات أفضل لتوفير دائمًا وتسعى عملك أهمية WD تقدر

 لعنوانا على المنتج بدعم الخاص موقعنا بزيارة قم أو األصل في المنتج منه اشتريت
http://support.wdc.com/warranty/policy.asp أو الخدمة على الحصول آيفية حول معلومات على للحصول 

 إلعادة وإرشادات) المواد إعادة إقرار (RMA برقم تزويدك فسيتم تالفًا، يكون قد المنتج أن تحدد إذا). RMA (المواد إعادة إقرار
 يجب. الخاصة نفقتك على إليك) بشأنه RMA رقم إصدار يتم لم مرتجع أي مثل، (به مصرح غير مرتجع أي إعادة سيتم. المنتج
 مستندات على الموضح العنوان إلى وتوجيهها عليها والتأمين مقدمًا والدفع معتمدة، شحن حاوية في بها المصرح المرتجعات شحن
. بك الخاص WD منتج شحن أو تخزين في الستخدامها التعبئة ومواد األصلية بالعبوة االحتفاظ عليك يجب. بك الخاصة اإلعادة
 الموقع عبر) مطلوب التسلسلي الرقم (الضمان صالحية انتهاء من تحقق النهائية، الضمان فترة لتحديد

http://support.wdc.com/warranty/policy.asp .تتحمل ال WD استعادة أو السبب آان أيًا البيانات فقدان مسئولية 
  .حيازتها ضمن يقع منتج أي في المتضمنة البيانات أو ودةالمفق البيانات
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  المحدود الضمان
 ولذا والصناعة التصنيع مواد في العيوب من خالًيا أدناه، المبينة للمدة ووفًقا العادي، استعماله أثناء المنتج، يكون أن WD تضمن
  هي المحدود الضمان مدة. المنتج فيه اشتريت الذي البلد على المحدود ضمانك مدة وتتوقف. WD مواصفات مع يتوافق فهو
 في سنوات 3و وإفريقيا األوسط والشرق أوروبا منطقة في سنوات 3و والوسطى، والجنوبية الشمالية أمريكا منطقة في سنوات 3

 في المدون ءالشرا تاريخ من المحدود ضمانك فترة ستبدأ. ذلك خالف على القانون ينص لم ما الهادي، والمحيط آسيا دول منطقة
 من سرقته تم قد آان المنتج أن WD تأآدت إذا إرجاعه يتم منتج أي عن مسؤولية أية WD تتحمل ال. بك الخاص الشراء إيصال
 استالم قبل تلف وقوع بسبب معقول نحو على إصالحه يمكن ال) ب (أو موجود غير) أ (عنه المعلن العيب أن أو WD شرآة
WD أو وفتح الملصقات إتالف أو إزالة ذلك في بما (التعديل أو الصحيح غير الترآيب أو الستعمالا سوء بسبب) ج (أو للمنتج 
 المحدد التعديل وآان صيانتها للمستخدم يمكن التي المحدودة المنتجات قائمة في مدرجًا المنتج يكن لم ما الخارجية، األغلفة إزالة
 أو ،)http://support.wdc.com/warranty/policy.asp في موضح هو آما للتطبيق، القابلة التعليمات نطاق ضمن
 سيعد أعاله، المبينة للقيود ووفقًا. WD غير آخر شخص حيازة في المنتج وجود أثناء االستعمال سوء أو حادث وقوع نتيجة

  . المنتج الاستبد أو إصالح هو االختيار، في WD حرية وحسب أعاله المحددة الضمان فترة خالل والحصري الوحيد ضمانك

 هي هنا المقدمة الحلول. جديدة أنها على المباعة المنتجات على فقط ويسري الوحيد WD ضمان هو السابق المحدود الضمان
 أي الحصر، ال المثال سبيل على ذلك في بما قانونية، أو ضمنية أو صريحة سواء أخرى، وضمانات حلول وآل أي) أ عن عوضًا
 والتي باألضرار يتعلق فيما WD ومسؤوليات التزامات وآل أي) ب معين، لغرض المالءمة أو التسويق بقابلية ضمني ضمان
 فقدان أو نفقات أو فوائد فقدان أو مالية خسارة أي أو الخاصة أو التبعية أو العرضية األضرار الحصر ال المثال سبيل على تتضمن
 هذه مثل حدوث إمكانية بشأن النصح بتوفير WD قامت إذا حتى ،المنتج أداء أو استخدام أو بشراء يرتبط أو عن ناجم بيانات

 القيود تسري ال قد ولذلك التبعية، أو العرضية األضرار تقييد أو باستثناء المتحدة، الواليات في الواليات بعض تسمح ال. األضرار
  .أخرى إلى والية نم تختلف أخرى بحقوق تتمتع وقد معينة قانونية حقوقًا الضمان هذا يمنحك. عليك أعاله

  )نيوزيلندا/أستراليا (الضمان معلومات
 المستهلك ضمانات قانون أو األسترالي والمستهلك المنافسة قانون وفق القانونية حقوقك يستثني أو يغير الضمان هذا في شيء ال

 سريًعا يكون أن رجحالم من والذي الضمان شكاوى حل في WD شرآة لدى المفضل المنهج الضمان هذا يحدد. النيوزيلندي
  .األطراف لكل وبسيًطا

 في المشمولة الضمانات الحصر ال المثال سبيل على يشمل وهذا القانون، يشملها أو صريحة آانت سواء أخرى ضمانات توجد ال
 قانون أن على قوتواف تقبل فأنت التجارة، ألغراض نيوزيالندا في المنتج اشتريت إذا. بالمنتج يتعلق فيما والبضائع، البيع قانون

 المستهلك قانون وفق استثناؤها يمكن ال بضمانات مصحوًبأ المنتج يكون أستراليا وفي. ينطبق ال النيوزيالندي المستهلك ضمانات
 خسارة أي عن تعويض صرف لك ويحق آبير، خلل لوجود نظًرا المدفوع الثمن استعادة أو استبدال في الحق ولديك. األسترالي

 مقبولة جودة ذات تكن لم إذا استبدالها أو لك البضائع إصالح يتم أن أيًضا لك يحق آما. الحسبان في أخذه يمكن معقول آخر تلف أو
  .آبيًرا خلًال يمثل ما األسترالي المستهلك قانون يحدد. الكبير الخلل مستوى إلى الخلل يصل وال
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  الخدمة على الحصول
 إعادة قبل لحلها الفرصة منحنا فالرجاء مشكلة، أية صادفت إذا. لك الخدمات أفضل لتوفير دائمًا وتسعى عملك أهمية WD تقدر
 بالبريد الدعم خدمة عبر أو بنا الخاصة المعلومات قاعدة خالل من الفني الدعم أسئلة أغلب عن اإلجابة يمكن. المنتج هذا

 على WD بشرآة االتصال ُيرجى ذلك، تفضل تآن إذا أو اإلجابة تتوفر لم إذا. http://support.wdc.com على اإللكتروني
  .الوثيقة هذه من العلوي الجزء في والمبين لك المناسب الهاتف رقم

 بالبائع االتصال عن عجزت إذا. البداية في الجهاز منه اشتريت الذي بالتاجر أوًال تتصل أن يجب شكوى، رفع في ترغب آنت إذا
 على للحصول http://support.wdc.com المنتج بدعم الخاص موقعنا يارةز ُيرجى األصل، في المنتج منه اشتريت الذي

 برقم تزويدك فسيتم تالفًا، يكون قد المنتج أن تحدد إذا). RMA (المواد إعادة إقرار أو الخدمة على الحصول آيفية حول معلومات
RMA) رقم إصدار يتم لم مرتجع أي مثل، (به صرحم غير مرتجع أي إعادة سيتم. المنتج إلعادة وإرشادات) المواد إعادة إقرار 
RMA والتأمين مقدمًا والدفع معتمدة، شحن حاوية في بها المصرح المرتجعات شحن يجب. الخاصة نفقتك على إليك) بشأنه 
 رآةش قررت إذا تأهيلية، شكوى استالم أعقاب في. بك الخاص المواد إعادة إقرار رقم مع الوارد العنوان إلى وتوجيهها عليها
WD شرآة على فإن منطقية، شكواك بأن أوًال المنتج منه اشتريت الذي البائع قرر أو WD أو إصالح تقديره حسب البائع، أو 

. الضمان هذا نطاق في بشكوى خاصة نفقات أي عن مسؤول أنت. لك المنتج قيمة إعادة أو أفضل أو مكافئ بمنتج المنتج استبدال
 والمستهلك المنافسة قانون بموجب لك النتاحة األخرى واإلبراءات الحقوق إلى تضاف الضمان اهذ بموجب لك المتوفرة المنافع

  .النيوزيلندي المستهلك ضمانات قانون أو األسترالي

 الضمان فترة لتحديد. بك الخاص WD منتج شحن أو تخزين في الستخدامها التعبئة ومواد األصلية بالعبوة االحتفاظ عليك يجب
  .http://support.wdc.com الموقع عبر) مطلوب التسلسلي الرقم (الضمان صالحية انتهاء من حققت النهائية،

  .Western Digital Technologies, Inc شرآة
3355 Michelson Drive, Suite 100  

Irvine ،California 92612  
  support@wdc.com: اإللكتروني البريد عبر الدعم

  الضمان
 والصناعة التصنيع مواد في العيوب من خالًيا أدناه، المبينة للمدة ووفًقا العادي، استعماله أثناء ج،المنت يكون أن WD تضمن
 تبدأ. القانون بموجب ذلك خالف ُيتطلب لم ما ونيوزيلندا، أستراليا في سنوات 3 ضمانك مدة تبلغ. WD مواصفات مع ويتوافق

 حتى الشراء إثبات على الحفاظ من بد وال. المعتمد المورد أو الموزع من اءالشر فاتورة في المبين الشراء تاريخ من الضمان مدة
 معتمد موزع إلى المنتج إعادة يتم لم ما الضمان خدمة توفير يتم لن. الضمان هذا بدء تاريخ يثبت ولكي الضمان لهذا مستحًقا يصبح

 وفًقا WD تتيح قد. WD شرآة ِقبل من مرة ألول المنتج شحن تم حيث WD لشرآة تابع إقليمي إعادة مرآز أو معتمد مورد أو
 المنتج أن الشرآة هذه قررت إذا إرجاعه، يتم منتج أي عن مسؤولية أي WD شرآة تتحمل ال. للشراء ممتدة ضمانات تراه لما
 لم) ثالًثا (أو WD وتعليمات مواصفات بموجب استخدامه يتم لم) ثانًيا (أو معتمد بائع أو معتمد موزع من شراؤه يتم لم) أوًال(

) ب أو موجود غير) أ عنه المعلن العيب أن أو WD شرآة من سرقته تمت قد آان) رابًعا (أو له المخصص الغرض ألجل ُيستخدم
 غير الترآيب أو االستعمال سوء بسبب) ج أو للمنتج WD استالم قبل تلف وقوع بسبب معقول نحو على إصالحه يمكن ال

 يكن لم ما الترآيب، إطار ذلك في بما الخارجية، األغلفة إزالة أو وفتح الملصقات إتالف أو إزالة ذلك يف بما (التعديل أو الصحيح
 القابلة التعليمات نطاق ضمن المحدد التعديل وآان صيانتها للمستخدم يمكن التي المحدودة المنتجات قائمة في مدرجًا المنتج

 المنتج وجود أثناء مناولة سوء أو حادث وقوع نتيجة أو ،)http://support.wdc.com الموقع في موضح هو آما للتطبيق،
  .WD غير آخر شخص حيازة في
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  الحصر، دون المثال سبيل على ذلك في بما خارجية، أسباب) أ (بسبب أحياًنا تتعطل قد وهشة معقدة عناصر المنتجات ُتعد
 حاالت تؤدي وقد. الداخلية العيوب) ب (أو الكهربائي يارالت وانقطاع والرطوبة والبرودة للحرارة والتعرض المناولة سوء
 تبدلها أو حذفها أو تلفها أو البيانات فقدان عن مسؤول أنك إلى انتبه. تبدلها أو حذفها أو تلفها أو البيانات فقد إلى هذه الفشل
. التبديل أو الحذف أو التلف أو دالفق ضد وحمايتها البيانات لهذه االحتياطي النسخ عن مسؤول أنت وآذلك السبب، آان مهما

 أي طلب قبل االحتياطي النسخ وإآمال احتياطًيا نسًخا المنتج هذا على الموجودة البيانات جميع نسخ على باستمرار وتوافق
  .WD شرآة من فني ودعم عامة خدمة
 االستهالآي، أو العائلي أو المنزلي أو خصيالش لالستخدام عادًة عليه الحصول يتم الذي النوع من الجهاز يكن لم إذا أستراليا، وفي
 منتج توريد أو المنتج استبدال على القانونية مسؤوليتها تقصر WD شرآة فإن بذلك، القيام والمعقول المنصف من يكون أن بشرط
  .أفضل أو مساٍو

 تسعين لمدة أو األصلي للضمان ريةالسا المدة لبقية استبدالها أو إصالحها تم التي المنتجات ليشمل WD من السابق الضمان يمتد
 الوحيد WD ضمان هو السابق الضمان. أطول آان أيهما استبداله، أو إصالحه تم الذي للمنتج الشحن تاريخ من يومًا) 90(

  .جديدة أنها على المباعة المنتجات على فقط ويسري

   GNU ("GPL  ") عام عمومي ترخيص
  بموجب ومرخصة النشر بحقوق ومحمية أخرى ألطراف مملوآة برامج تتضمن جالمنت هذا في المتضمنة الثابتة البرامج
GPL مخفف عام عمومي ترخيص أو") LGPL) ("بـ إجماال إليه المشار" GPL Software ("الترخيص اتفاقية وليس 
 رامجب "GPL Softwar لـ المصدر رمز تنزيل يجوز) 1: وجد إن ،GPL مع بالتوافق." Western Digital لمستهلك

GPL "من مصروفات أي بدون http://support.wdc.com/download/gpl مضغوط قرص على عليه الحصول أو 
 Customer Support بـ باالتصال أو http://support.wdc.com/download/gpl من رمزية مصروفات مقابل

 GPL Software وتعديل توزيع، إعادةو استخدام، إعادة يجوز) 2 الشراء؛ تاريخ من سنوات ثالث خالل) العمالء دعم(
 القانون؛ به يسمح الذي للحد ضمان، أي يتوفر ال وحدها،) GPL برامج (GPL Software بـ يتعلق فيما) 3 ؛)GPL برامج(
 على أيًضا عليها العثور ويجوز ،http://www.gnu.org  من عليها الحصول ويجوز ،GPL من نسخة هنا مرفق) 4و

http://support.wdc.com/download/gpl .من أي الحصر ال المثال سبيل على فيها، التالعب أو البرامج تعديل إّن 
 أو التعديل هذا مثل مسؤولية Western Digital شرآة تتحمل ال. الخاصة مسؤوليتك على يقع المصدر، مفتوحة البرامج
 شرآة قبل من المزودة البرامج تعديل محاولة أو بتعديل قمت منتج أي دعم خدمة Western Digital شرآة توفر لن. التالعب

Western Digital.  
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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

 عالمتين تجاريتين مملوآتين لشرآة Data Lifeguard وMy Book Studio، و عالمات تجارية مسجلة، وتعد WD، وشعار WD، وWestern Digitalتعد 
Western Digital Technologies, Inc. تعد Appleو Macو OS Xو Time Machine عالمات تجارية لشرآة Apple, Inc. ، مسجلة في الواليت المتحدة

  . العالمات األخرى التي يمكن أن يكون قد ورد ذآرها في هذا المستند هي ملك لشرآات أخرى.والدول األخرى
 .محفوظة الحقوق جميع .Western Digital Technologies, Inc. لشرآة النشر  حقوق2012 ©

Western Digital 
3355 Michelson Drive, Suite 100 
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