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  WD وخدمة دعم
 قاعدة خالل من الفني الدعم أسئلة أغلب نع 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 بالبرید الدعم خدمة عبر أو بنا الخاصة المعلومات
  .أدناه والمبين لك المناسب الهاتف رقم على ®WD بشرآة االتصال فالرجاء تفضل،

 أول تاریخ من یوًما 30 تستمر التي الفترة تبدأ. الضمان فترة خالل الهاتف عبر المجاني الدعم من یوًما 30 ةفتر بك الخاص المنتج یتضمن
 متاحة بنا الخاصة الكبيرة المعارف وقاعدة الضمان فترة طوال مجانية اإللكتروني بالبرید الدعم خدمة. WD لـ الفني بالدعم لك هاتفي اتصال

 عبر منتجك تسجل أن تذآر الجدیدة، والخدمات بالميزات إطالع على نبقيك أن في لمساعدتنا. األسبوع مدار على اليوم في ساعة 24
  .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 بزیارة قم
• Downloads )لمنتج والتحدیثات والبرامج التشغيل برامج  تنزیل– )التنزیالت WD لدیك.  
•  Registration )منتج  تسجيل– )التسجيل WD الخاصة والعروض التحدیثات آخر على للحصول بك الخاص.  
•  Warranty & RMA Services )واستبدال الضمان نع 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 اآلخرین.  

  WD لـ الفني بالدعم االتصال

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

 ASK4 WDEU 00800 )*الرقم المجاني(أوروبا    أمریكا الشمالية
 ASK.4WDC   (00800 27549338).800  اإلنجليزیة

 880062100 31+ أوروبا (800.275.4932)  
 880062100 31+ الشرق األوسط 800.832.4778  األسبانية

 880062100 31+ أفریقيا    
 5011 335 8002 10 8 روسيا 8002754932 001 المكسيك
        

  دول آسيا والمحيط الهادئ    أمریكا الجنوبية
 4932 2275 800+/9861 42 1800  أستراليا 5871 020 1230  تشيلي 
 6682 820 800  الصين 83247788 800 009  آولومبيا
 6008 6008 800+  هونغ آونغ 2855 100 0800  فنزویال 
 5789 200 5591/1800 419 1800  الهند 54003 0800  بيرو

  9439 852 803+  إندونيسيا 3787 598 413 000  أوروغواي
 120 994 0442/0120 65 00531  اليابان 4440839 0800  األرجنتين
 6550 703 02  آوریا  7704932 0800  البرازیل

  )ليزیاتليكوم ما (6008 6008 800+/1908 88 1800  ماليزیا83247788 800 0021  
 4932 2275 800+/639 555 0508  نيوزیلندا    
 0159 1441 800 1  الفلبين    
  )سينج تل (6008 6008 800+/6008 608 1800  سنغافورة    
  )تشونغهوا (6008 6008 800+/290 666 0800  تایوان    
 0570 441 800 001  تایالند    
        
 المملكة سویسرا، السوید، أسبانيا، النرویج، هولندا، إیطاليا، أیرلندا، ألمانيا، فرنسا، الدنمارك، بلجيكا، النمسا،: التالية البلدان في المجاني الرقم خدمة تتوفر*
  ل
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  WD أقراص محرك عن نبذة
 جهاز في عالية سعة األقراص محرك یوفر. My Passport® UltraTM المحمول الثابت األقراص محرك في بك مرحًبا
 بكلمة وحمایة وسحابي، محلي احتياطي نسخ ببرنامج ویتميز السرعة، فائق USB 3.0 توصيل بمنفذ ویتميز. أنيق محمول
  . به المسموح غير االستخدام من ملفاتك لحمایة الجهاز إلى استناًدا والتشفير المرور

  :التالية الموضوعات یتضمن التمهيدي الفصل هذا
  الميزات
  المجموعة محتویات
  اختياریة ملحقات
  التشغيل نظام توافق
  األقراص محرك تهيئة

  المادي الوصف
  األقراص محرك تسجيل

  المنتج مع للتعامل احتياطية إجراءات

  الميزات
 تماًما My Passport Ultra یالئم السحابي، أو المحلي االحتياطي للنسخ واختيارك عالية وسعة صغير تصميم من به ميزیت بما

  .التنقل أثناء رقمية حياة یخوض شخص ألي باألعمال المزدحمة الحياة

 الملفات إلى الوصول إمكانية My Passport Ultra لك یتيح ،USB 3.0 بمنفذ توصيله عند – السرعة بالغة نقل معدالت
  * .USB 2.0 نقل بوقت مقارنته عند مرات ثالث إلى یصل بما النقل وقت یقلل. مذهلة بسرعة وحفظها

  .بك الخاص التشغيل ونظام الجهاز لتكوین وفقًا األداء یتغير ربما* 

 في بهدوء WD SmartWareTM Pro التلقائي االحتياطي النسخ برنامج یعمل – والمستمر التلقائي االحتياطي النسخ برنامج
 لنسخ والمستمر التلقائي االحتياطي النسخ وحدد. لدیك الكمبيوتر جهاز موارد من األدنى الحد باستخدام بياناتك لحمایة الخلفية
 نسختك على والسيطرة جدولك في احتياطًيا ملفاتك لنسخ المجدول االحتياطي النسخ خيار حدد أو. الفور على احتياطًيا ملفاتك

  .االحتياطية

 Local and cloud backup )برنامج لك یتيح –) والسحابي المحلي االحتياطي النسخ WD SmartWare Pro 
 انسخ أو My Passport Ultra أقراص محرك إلى احتياطًيا الملفات انسخ. احتياطًيا ملفاتك فيه تنسخ الذي المكان اختيار
  .*Dropbox باستخدام السحابة إلى احتياطًيا الملفات

 وقت أي في السحابية الخدمات قطع أو إنهاء أو تغيير یمكن. السحابي االحتياطي النسخ إلجراء Dropbox حساب ُیتطلب*
  .البلد باختالف تختلف وقد

 الرقمية الوسائط اآتشاف تسهيل على WD Windows 8 تطبيق یعمل – Windows® 8 التشغيل نظام مع جيًدا العمل
 عرض ویتم. Windows 8 التشغيل بنظام یعمل آمبيوتر جهاز على My Passport Ultra اصأقر محرك في المخزنة
  .بك الخاصة والموسيقى الفيدیو ومقاطع بالصور واالستمتاع مكانه تحدید بسهولة لك یتسنى حتى تلقائًيا وتنظيمه محتواك

 الحتواء بالغة بسعة ویتمتع وسریع فقط، مم 12.8 السمك، دقيق هذا األقراص محرك – عالية سعة مع األناقة بالغ تصميم
  .المهم الرقمي المحتوى

 أحدث مع التوافق تحقق هذه، الفردي األقراص محرك استخدام خالل من – USB 2.0و USB 3.0 منفذي مع التوافق
 .آذلك USB 2.0 ألجهزة األقدم اإلصدار مع والتوافق USB 3.0 أجهزة
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 من ملفاتك لحمایة األقراص لمحرك الجهاز إلى استناًدا وتشفير مرور بكلمة یةحما تعيين – WD SecurityTM برنامج
  .المرخص غير الوصول أو االستخدام

 التشخيصات وتشغيل األقراص، لمحرك السكون موقت وضبط المحرك، تسجيل – WD Drive UtilitiesTM برنامج
  .أآثر بشكل WD Drive Utilities واستخدام

 األقراص محرك بتصميم قمنا وعليه. إليك بالنسبة مهمة بياناتك أن نعلم نحن – داخلها األقراص كمحر تحمي متينة حاویة
 محرك بحمایة قمنا ثم. األجل طویلة واالعتمادیة الصدمات، وتحمل المتانة، بتحقيق الخاصة الُملحة متطلباتنا لتلبية بالداخل
  .األناقة بهدف متين غالف بتصميم األقراص

 حاجة ال. لدیك الكمبيوتر جهاز في الموجود USB منفذ خالل من مباشرة تشغيله یمكن – USB توصيل منفذ عبر التشغيل
  .منفصل طاقة لمصدر

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

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

  المجموعة محتویات
  :یلي ما My Passport Ultra األقراص محرك مجموعة تضم، 1 الشكل في موضح هو آما

•    My Passport و وفائق، محمول ثابت أقراص محركWD Drive Utilities، وWD Security، وبرنامج 
WD SmartWare برنامج ترقية إلى باإلضافة WD Smartware Pro  

  USB 3.0 آابل   •
  السریع الترآيب دليل   •

  اختياریة ملحقات
  :  بزیارة تفضل، WD لمنتجات االختياریة الملحقات حول معلومات لمعرفة

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

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

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

تفضل الفني، بالدعم الخاصة االتصال بمعلومات قائمة على للحصول. منطقتك في WD لشرآة الفني بالدعم اتصل األخرى الدول آل
  المعلومات قاعدة في ID 1048 اإلجابة معرف وراجع http://support.wdc.com بزیارة

Knowledge Base. 
  
 
  

   

 USB 3.0 آابل
 My Passport Ultra  

 المحمول الثابت األقراص محرك
 

 السریع الترآيب دليل

  
  الفائقة األقراص محرك مجموعة مكونات My Passport.  1 الشكل 
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 USB 3.0 وصلة منفذ

  النشاط/مصباح الطاقة

  التشغيل نظام توافق
 أنظمة مع متوافقة WD Security وبرنامج WD Drive Utilitiesو My Passport Ultra الثابت األقراص حركم

  :التالية التشغيل

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

•   Windows 7  
•   Windows 8 

•   Leopard  
•   Snow Leopard  
•   Lion  
•   Mountain Lion 

   
  :التالية التشغيل أنظمة مع متوافق WD SmartWare جبرنام

Windows  

•   Windows XP  
•   Windows Vista  
•   Windows 7  
•   Windows 8 

 

   
  .لدیك التشغيل ونظام الجهاز تكوین حسب التوافق یختلف

 تعمل التي الكمبيوتر ألجهزة بالنسبة. واعتمادیة أداء أعلى على للحصول ،)SP (الخدمة وحزمة التحدیثات آخر بتثبيت دائًما قم
 بالنسبة). Windows تحدیث (Windows Update وحدد) ابدأ( Start قائمة إلى اذهب ،Windows التشغيل بنظام

  .)البرامج تحدیث (Software Update وحدد Apple قائمة إلى اذهب ،Mac التشغيل بنظام تعمل التي الكمبيوتر ألجهزة

  األقراص محرك تهيئة
 Windows تشغيل أنظمة آافة مع التوافق أجل من فردي NTFS آقسم My Passport Ultra األقراص محرك تهيئة تمت

 محرك تهيئة إعادة" انظر ،Mac التشغيل بنظام تعمل التي الكمبيوتر أجهزة مع األقراص محرك استخدام في رغبت إذا. المحدثة
  .65 الصفحة في" حهاوإصال المشكالت استكشاف"و 64 الصفحة في" األقراص

  المادي الوصف
  :على My Passport Ultra األقراص محرك یحتوي، 2 الشكل في موضح هو آما

  النشاط/الطاقة مؤشر   •
  USB 3.0 وصلة منفذ   •

 
 
 
 
  
  
 
 
 
  

 My Passport Ultra Drive. 2 الشكل 
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المستخدم دليل

WD – 4نبذة عن محرك أقراص 

   

  النشاط/الطاقة مؤشر
  :التالي النحو على األقراص لمحرك الطاقة لةحا إلى النشاط/الطاقة مؤشر مصباح یشير

   
 النشاط/الطاقة حالة المؤشر مصباح مظهر

 خمول ثابت بضوء مضيء

 نشاط الثانية في تقریًبا مرات لثالث سریع، وميض

 التشغيل نظام استعداد تقریًبا ثانية 2.5 آل بطيء، وميض
   

  USB 3.0 وصلة
 السابق اإلصدار مع تتوافق USB 3.0 الوصلة أن آما. ثانية/جيجابایت 5 حتى البيانات نقل معدالت USB 3.0 یدعم

  .ثانية/ميجابت 480 حتى - المنفذ بسرعة البيانات ینقل USB 2.0 بمنفذ التوصيل. USB 2.0 للوصلة

  األقراص محرك تسجيل
 یمكنك. الخاصة العروضو التحدیثات آخر على للحصول بك الخاص My Passport Ultra األقراص محرك بتسجيل دائًما قم

 هو آما ،)WD أقراص لمحرك المساعدة األدوات (WD Drive Utilities  برنامج باستخدام بسهولة األقراص محرك تسجيل
 على اإلنترنت عبر وهي للتسجيل، أخرى طریقة وهناك. 53 الصفحة في" القرص محرك تسجيل" في موضح

http://register.wdc.com.  

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

 االحتياطية لإلجراءات االنتباه عليك. االهتزاز أو لالصطدام تعرضها حال في أو بخشونة معها التعامل حال في للتلف األقراص
  :تثبيته أو بك الخاص الخارجي التخزین تجمن غالف فك عند التالية
  .االرتجاج أو للسقوط األقراص محرك تعرض ال   •
  .تشغيله أثناء األقراص محرك بتحریك تقم ال   •



 

MY PASSPORT ULTRA
دليل المستخدم

5 – توصيل محرك األقراص وبدء التشغيل

  
  التشغيل وبدء األقراص محرك توصيل

 األدوات برنامج (WD Drive Utilities البرنامج وتثبيت بالكمبيوتر األقراص محرك لتوصيل إرشادات الفصل هذا یوفر
 فهو. لدیك الكمبيوتر على WD SmartWare وبرنامج) WD حمایة (WD Securityو) WD أقراص لمحرك المساعدة
  :التالية الموضوعات یتضمن

  األقراص محرك توصيل
  WD برنامج مع التشغيل بدء

  األقراص محرك توصيل
  .الكمبيوتر بتشغيل قم  .1
  .3 الشكل في موضح هو آما بالكمبيوتر األقراص محرك بتوصيل قم   .2
  .بالكمبيوتر الملفات إلدارة المساعدة األداة قوائم في األقراص محرك أن من تحقق   .3
. لغلقها) األمر إلغاء (Cancel فوق انقر ،)جدید جهاز على العثور   (Found New Hardware شاشة ظهور حالة في   .4

  .األقراص لمحرك المناسب التشغيل برنامج بتثبيت WD برنامج سيقوم
 تثبيت طریق عن إمكانياته تحسين یمكنك. خارجي تخزین آجهاز لالستخدام اآلن جاهز My Passport األقراص محرك
  :األقراص محرك على لمتوفرا WD برنامج

•   WD Drive Utilities) أقراص لمحرك المساعدة األدوات WD(  

•   WD Security) حمایة WD(  

•   WD SmartWare 

 

  
My Passport األقراص محرك توصيل.  3 الشكل

2
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6 – توصيل محرك األقراص وبدء التشغيل

  WD برنامج مع التشغيل بدء
 المساعدة األداة في األقراص بمحرك الخاصة القائمة في ریظه الذي WD من التطبيقات إعداد ملف فوق مزدوًجا نقًرا انقر  .1

 :WD من التطبيقات إعداد معالج لعرض بالكمبيوتر الملفات إلدارة

  
  .النهائي المستخدم ترخيص اتفاقية لعرض )التالي( Next فوق انقر   .2
 االتفاقية لقبول )...فق على الشروطأوا( ...I accept the terms االختيار مربع وحدد الترخيص اتفاقية بقراءة قم   .3

  ).التالي (Next زر وتنشيط
 ):مخصص إعداد (Custom Setup الحوار مربع لعرض) التالي (Next فوق انقر   .4

  
  ):مخصص إعداد (Custom Setup الحوار مربع على   .5

a.  للتطبيق موجز وصف لمطالعة تطبيق اسم حدد:  
•  WD Drive Utilities) أقراص لمحرك مساعدةال األدوات WD(  
•  WD Security) حمایة WD(  
•  WD SmartWare  

b.  تثبيته ترید ال تطبيق ألي االختيار مربع حدد.  
c.  تنفيذه ترید ال تثبيت خيار ألي االختيار مربع امسح.  

  المكتب سطح على اختصار إنشاء  •
  تطبيق بدأ  •

d.  فوق انقر Next) المحددة توالخيارا التطبيقات لتثبيت) التالي. 
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8 – رك األقراص وبدء التشغيلتوصيل مح

 :التثبيت یكتمل حتى انتظر   .6

  
 :WD من التطبيقات إعداد معالج من للخروج) إنهاء (Finish فوق انقر التثبيت، إلغاء اآتمال عند   .7

  
  :بك الخاصة للتحدیدات وفًقا   .8

 Launchخيار مع) WD أقراص لمحرك المساعدة األدوات (WD Drive Utilities تثبيت یعرض  •
Application) التطبيق بدء (شاشة WD Drive Utilities) أقراص لمحرك المساعدة األدوات WD) (انظر 

  ).51 الصفحة في" وتخصيصه األقراص محرك إدارة“و 8 الصفحة في  4  الشكل

 شاشة) التطبيق بدء (Launch Application خيار مع) WD حمایة (WD Security تثبيت برنامج یعرض  •
WD Security )حمایة WD) (في" القرص محرك تأمين وإلغاء تأمين“و 8 الصفحة في  5  الشكل انظر 

  ).44 الصفحة

 البرنامج ترقية لتنشيط WD SmartWare Pro  لشاشة الترقية WD SmartWare برنامج تثبيت ویعرض  •
). 9 الخطوة إلى وانتقل 9 الصفحة في  6  الشكل انظر (بك الخاصة المجانية
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8 – توصيل محرك األقراص وبدء التشغيل

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

 

 
 

 )WD حمایة (WD Security شاشة.  5 الشكل
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9 – توصيل محرك األقراص وبدء التشغيل

 
 

        WD SmartWare Pro لشاشة الترقية.  6 الشكل
 غير من األقراص محرآات لتشمل االحتياطي النسخ وظيفة توسيع على WD SmartWare Pro برنامج ترقية تعمل   .9

WD، أقراص محرآاتو WD ومجلد المدعومة، غير Dropbox إلى بك الخاصة المجانية الترقية تنشيط ویؤدي. البعيد 
 یمكنك الذي التنشيط، لرمز اإللكتروني بالبرید تسليم وتوفير الكمبيوتر هذا على WD SmartWare Pro برنامج تثبيت

  .آخرین آمبيوتر جهازي على لتثبيته استخدامه
a.  مربع في لك األول االسم اآتب First Name) األول االسم.(  
b.  مربع في لك األخير االسم اآتب Last Name) األخير االسم.(  
c.  مربع في اإللكتروني بریدك عنوان اآتب Email Address) اإللكتروني البرید عنوان.(  
d.  فوق انقر Activate) تنشيط (رسالة وعرض الترقية إلآمال Activation Result) التنشيط تيجةن:( 
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10 – توصيل محرك األقراص وبدء التشغيل

e.  فوق انقر OK) افق مو (شاشة لعرض Select Backup Devices) االحتياطي النسخ أجهزة تحدید:(  

  
وإذا آنت ترغب في تخطي إعداد اإلجراء . WD SmartWare Proعند هذه النقطة، یتم تثبيت برنامج :  مالحظة

في الجانب األیمن العلوي  X فوق رمز نافذة اإلغالق الخاص بعملية النسخ االحتياطي األولية لدیك اآلن، فانقر
  .10وإال فانتقل إلى الخطوة ). تحدید أجهزة النسخ االحتياطي (Select Backup Devicesلشاشة 

 النسخ أجهزة تحدید (Select Backup Devices شاشة في) احتياطًيا المصدر نسخ (Backup Source منطقة في .10
  :احتياطًيا نسخها في ترغب التي الملفات على یحتوي الذي ،الجهاز حدد، )االحتياطي

a.  محلي ثابت أقراص محرك من احتياطًيا الملفات نسخ في ترغب آنت إذا ما لتحدید احتياطًيا المصدر نسخ محدد استخدم 
 :بعيد Dropbox مجلد من أو

   
 محرك إما سيكون االحتياطي مصدر جهاز أن إلى الكمبيوتر رمز ویشير الكمبيوتر، خيار تحدید افتراضًيا یتم  •

 المحلي بالجهاز ومتصًال خارجًيا ثابتة أقراص محرك أو األقراص محرك في تقسيم أو داخلًيا ثابتة أقراص
 :مباشرًة

   
 تسجيل معلومات (Dropbox Login Required الحوار مربع عرض إلى Dropbox الخيار تحدید یؤدي  •

 برنامج بواسطة إليه للوصول بك الخاص Dropbox حساب لتكوین )Dropbox لـ المطلوبة الدخول
WD SmartWare Pro: 

   
 قبل أن تتمكن من WD SmartWare Pro للوصول إليه بواسطة برنامج Dropboxیجب عليك تكوین حساب 

 .62 على صفحة"  بعيدDropboxتكوین حساب " في 4انظر الخطوة . استخدامه آجهاز لنسخ المصدر احتياطًيا
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11 – توصيل محرك األقراص وبدء التشغيل

 یشير ،WD SmartWare Pro برنامج بواسطة إليه للوصول بك الخاص Dropbox حساب تكوین بعد  •
 :بك الخاص البعيد Dropbox مجلد سيكون االحتياطي النسخ مصدر جهاز أن إلى Dropbox رمز

   
b.  أقراص محرك تقسيم أو داخلي ثابت أقراص محرك من أآثر على یحتوي المحدد االحتياطي النسخ مصدر آان إذا 

 ترغب الذي المصدر، لتحدید االحتياطي النسخ مصدر جهاز محدد فاستخدم خارجية، ثابتة أقراص محرآات أو واحد
 :احتياطًيا نسخه في

   
 النسخ أجهزة تحدید (Select Backup Devices شاشة في) احتياطًيا الهدف نسخ (Backup Target منطقة في .11

  ):االحتياطي
a.  الملفات نسخ ترغب الذي الجهاز فحدد بالكمبيوتر، ومتصًال مستهدًفا واحًدا احتياطي نسخ جهاز من أآثر هناك انآ إذا 

 :إليه احتياطًيا

  
b.  المحدد بالجهاز یحيط األزرق باللون المضيء التمييز أن من تحقق.  
c.  تحدید حالة في Dropbox ارالحو مربع فاستخدم لك، مستهدف احتياطي نسخ آجهاز 

 Dropbox Login Required )لـ المطلوبة الدخول تسجيل معلومات Dropbox (حساب لتكوین Dropbox 
 :WD SmartWare Pro برنامج بواسطة إليه للوصول بك الخاص

  
 من تتمكن أن قبل WD SmartWare Pro برنامج بواسطة إليه للوصول Dropbox حساب تكوین عليك یجب

  .62 صفحة على" بعيد Dropbox حساب تكوین "في 4 الخطوة انظر. مستهدف طياحتيا نسخ آجهاز استخدامه
d.  محدد فاستخدم شبكة، مشارآة أو واحد تقسيم من أآثر على یحتوي والمحدد المستهدف االحتياطي النسخ جهاز آان إذا 

 :خدامهاست ترید الذي الجهاز، لتحدید الجهاز رمز أسفل الموجود المستهدف االحتياطي النسخ جهاز
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12 – توصيل محرك األقراص وبدء التشغيل

 شاشة لعرض) االحتياطي النسخ أجهزة تحدید (Select Backup Devices شاشة في) التالي (Next فوق انقر .12
Select Backup Plan) االحتياطي النسخ خطة تحدید:( 

  
  ):االحتياطي النسخ خطة تحدید (Select Backup Plan شاشة على .13

a.  تشغيله ترید الذي ياالحتياط النسخ بنوع الخاص الخيار حدد:  

•  Category Backup) المحددة بالفئات الخاصة الملفات آل على العثور -) الفئة حسب االحتياطي النسخ 
  .االحتياطي النسخ مصدر جهاز على

•  File Backup) قمت التي المجلدات أو للملفات احتياطي نسخ عمل -) الملف حسب االحتياطي النسخ 
  . االحتياطي النسخ مصدر هازلج مجلد عرض من بتحدیدها

b.  فوق انقر Next )التالي (األولية الشاشة لعرض Select Backup Frequency) النسخ مرات تحدید 
 ):االحتياطي
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13 – توصيل محرك األقراص وبدء التشغيل

  ):االحتياطي النسخ مرات تحدید (Select Backup Frequency األولية الشاشة على .14
a.  موجود ملف ألي التلقائي االحتياطي النسخ وإجراء الحتياطيا النسخ مصدر جهاز مسح في ترغب عندما الخيار حدد 

  :إليه جدید ملف إضافة أو تغييره تم

•  Continuous Backup) األوقات جميع في یعمل – )المستمر االحتياطي النسخ  

•  Scheduled Backup) محددة وأوقات محددة أیام في إال یعمل ال – )المجدول االحتياطي النسخ  

b.  الخيار حدیدت حالة في Scheduled Backup) المجدول االحتياطي النسخ(، الخيار فحدد Hourly) ساعة آل (
 النسخ عمليات لجدولة التحدید ومربعات االختيار مربعات واستخدم ،)شهرًیا (Monthly أو) یومًيا (Daily أو

  :بك الخاصة االحتياطي

  . . .احتياطًيا نسًخا ُیجري  . . . تحدید

 الساعة في ساعة، لآ ساعة آل

  :المحدد الوقت وفي األسبوع، من المحددة األیام في یومًيا
a.  االختيار مربعات امسح أو حدد Days) في ترغب التي األسبوع أیام لتحدید) األیام 

  .خاللها االحتياطي النسخ إجراء
b.  التحدید مربع استخدم at) النسخ إجراء في ترغب الذي اليوم وقت لتحدید) في 

 .خالله الحتياطيا

  :المحدد الوقت وفي الشهر، من المحدد اليوم في شهرًیا
a.  التحدید مربع استخدم Every) االحتياطي النسخ إجراء ترید الذي اليوم لتحدید) آل 

  .أخيًرا أو رابًعا أو ثالًثا أو ثانًيا أو أوًال - فيه
b.  التحدید مربع استخدم Day) إجراء في ترغب ذيال األسبوع یوم لتحدید) اليوم 

  .خالله االحتياطي النسخ
c.  التحدید مربع استخدم at) النسخ إجراء في ترغب الذي اليوم وقت لتحدید) في 

 .خالله االحتياطي
   

c.  فوق انقر Next) التالي (شاشة لعرض Backup) االحتياطي النسخ (شاشة ظهور یعتمد. األولية Backup) النسخ 
 في  7  الشكل (انظر. 12  صفحة على 13 الخطوة في حددته الذي االحتياطي النسخ نوع على األولية) االحتياطي
  .)14 الصفحة

  :إما یمكنك ،)االحتياطي النسخ (Backup لـ األولية الشاشة على .15

 فوق النقر قبل 31 الصفحة في" للملفات االحتياطي النسخ“ انظر – األول االحتياطي النسخ بتشغيل قم  •
Enable Backup) االحتياطي النسخ تمكين.(  

  .االحتياطي النسخ لتخطي) االحتياطي النسخ تخطي (Skip Backup فوق انقر  •

 :آامل حوار عندظهورمربع)اإلعداد (Setupو) التثبيت (Installation إلغالق) موافق (OK فوق انقر .16
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14 – توصيل محرك األقراص وبدء التشغيل

 Backupتظهر الشاشات األولية لـ  :مالحظة
 –مرة واحدة فقط ) النسخ االحتياطي(

وهي المرة األولى التي تقوم فيها بتثبيت 
بعد ذلك، یؤدي  .برنامج  على الكمبيوتر

تشغيل البرنامج إلى عرض الشاشة 
Home) بحيث یمكنك ) الرئيسية

 .اختيار ما ترید فعله
  

 الشاشة األولية للنسخ االحتياطي حسب الفئة
  

  
   للنسخ االحتياطي حسب الملفالشاشة األولية

 
  األولية) النسخ االحتياطي (Backupشاشات .  7الشكل  
   



MY PASSPORT ULTRA
دليل المستخدم

WD SMARTWARE15 –  نظرة عامة على وظائف البرنامج

  
WD SmartWare البرنامج وظائف على عامة نظرة  

  :التالية الموضوعات یتضمن فهو. WD SmartWare لبرنامج موجزة وظيفية عامة نظرة الفصل هذا یوفر
  )الرئيسية (Home التبویب عالمة عرض
  االحتياطي النسخ تبویب عالمة عروض
  االسترداد تبویب عالمة عروض
  نامجلبر اإلعدادات تبویب عالمة عرض
  التعليمات تبویب عالمة عرض

 قابلة تبویب عالمات تضم عروض خمسة في WD SmartWare لبرنامج الوظيفية واإلمكانات الميزات آافة عرض یتم
  :حيثما لتحدید

   
  . . .توفر التبويب عالمة. . .

Home) النسخ مصدر جهاز فئة وبنية اإلجمالية السعة تعرض التي المحتوى ومقایيس األجهزة رموز )الرئيسية 
  .االحتياطي للنسخ متوفر هدف جهاز وآل المحدد االحتياطي

 داخلي ثابتة أقراص محرك من أآثر على یحتوي المحدد االحتياطي النسخ مصدر جهاز آان إذا
االحتياطي للنسخ متوفر هدف جهاز آان إذا أو الثابتة األقراص محرآات أقسام من العدید أو واحد

 برنامج یعرض فعندئٍذ الشبكة، عبر المشارآات أو األقسام من دالعدی على یحتوي
WD SmartWare به العمل في ترغب الذي الجهاز لتحدید استخدامه بإمكانك محدِّد مربع.  

 .16 الصفحة في)" الرئيسية (Home التبویب عالمة عرض" راجع

Backup) تختاره الذي االحتياطي النسخ وضع حسب لىع احتياطي، نسخ حوار مربعي من حوار مربع )االحتياطي النسخ:  

أجهزة فئة وبنية اإلجمالية السعة تعرض التي المحتوى مقایيس الفئة حسب الحوار مربع یوفر  •
  .المحددة االحتياطي النسخ وهدف مصدر

 لتحدید المحدد االحتياطي النسخ مصدر لجهاز مجلد عرض الملف حسب الحوار مربع یوفر  •
  .لها احتياطي نسخ عمل ترید التي توالمجلدا الملفات

 .23 الصفحة في" االحتياطي النسخ تبویب عالمة عروض" راجع

Retrieve) الختيار آاملة بشاشة حوار مربعات ثالثة )االسترداد:  

  منها الملفات استرداد ترید التي االحتياطي النسخ تخزین وحدة  •

  منها المستردة الملفات نسخ في ترغب التي الوجهة  •

  استردادها ترید التي الملفات  •

 .25 الصفحة في" االسترداد تبویب عالمة عروض" راجع

)تابع(

3



MY PASSPORT ULTRA
دليل المستخدم

WD SMARTWARE16 –  نظرة عامة على وظائف البرنامج

  . . .توفر التبويب عالمة. . .

Settings) بغرض حوار مربعات لفتح أزرار )اإلعدادات:  

  ملف لكل حفظها ترید التي االحتياطية النسخ عدد تحدید  •

  المستردة للملفات مختلفة وجهة مجلد تحدید  •

  WD SmartWare برنامج یثاتتحد من تلقائًيا التحقق  •

  WD SmartWare Pro برنامج بواسطة إليه للوصول بعيد Dropbox مجلد تكوین  •

 .28 الصفحة في" لبرنامج اإلعدادات تبویب عالمة عرض" راجع

Help) إلى الفوري الوصول )تعليمات:  

إعداد حدیداتت إجراء جانب إلى واستردادها للملفات االحتياطي النسخ حول تفصيلة معلومات  •
  البرنامج

  البرنامج وتحدیث  WD عمالء دعم خدمات  •

 .29 الصفحة في" التعليمات تبویب عالمة عرض" راجع

 .المتصلة باألجهزة الخاصة األجهزة تهيئة لمطابقة الرسومات وصور األسماء بتغيير WD SmartWare برنامج یقوم عرض، آل في

   
 عروض من عرض آل یوفر ،)التعليمات (Help التبویب لعالمة صيليةالتف المعلومات إلى إضافة  :مالحظة

WD SmartWare النسخ مهام أثناء بسرعة إلرشادك مختصرة فوریة تعليمات إلى سهًال وصوًال 
 رمز فوق النقر سوى عليك ما فعله، ترید عما الشك یساورك عندما. واإلعدادات واالسترداد، االحتياطي،
 :عرض أي من العلوي األیمن الجانب في لفوریةا التعليمات/المعلومات

  

 العلوي األیمن الجانب في X الرمز فوق انقر الفوریة، التعليمات قراءة بعد الفوریة التعليمات/المعلومات شاشة إلغالق
  .التعليمات شاشة من

  )الرئيسية (Home التبويب عالمة عرض
  : وحدد الجهاز محتوى مقایيس لعرض جلبرنام) الرئيسية (Home التبویب عالمة عرض استخدم

  احتياطًيا نسخها في ترغب التي الملفات على یحتوي الذي األقراص محرك تقسيم أو المصدر جهاز    •
  منها الملفات استرداد أو إليها احتياطًيا الملفات نسخ في ترغب التي الشبكة، مشارآة/الجهاز قسم أو الهدف الجهاز    •
 التبویب عالمة عرض لوظائف مختصر وصف على لالطالع 18 الصفحة في  1  والجدول 17 لصفحةا في  8  الشكل انظر

Home) الرئيسية .(   
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 Figure   التبویب عالمة عرض.  8 الشكل Home) الرئيسية( 

   

النسخ االحتياطي رموز 
  األجهزة الهدف

  رمز الكمبيوتر

مصدر النسخ 
  االحتياطي محدِّد

مصدر النسخ 
االحتياطي محدِّد 

  الجهاز

مقياس محتوى مصدر 
 خ االحتياطيالنس

النسخ االحتياطي رموز 
  األجهزة الهدف
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 )الرئيسية (Home التبویب عالمة وظائف وصف.  1 الجدول 

 الوصف العرض مكون

  :17  الصفحة في 8 الشكل في معروض غير المطلوب التنشيط آود رمز

 
 تنشيط آود یتطلب مدعوم غير WD جهاز أو WD غير من جهاز أنه إما الجهاز أن إلى یشير
 . للوصول WD SmartWare Pro برنامج إلى وترقية صالًحا

 النسخ لمصدر Dropbox رمز
 االحتياطي

 :17  ةالصفح في 8 الشكل في معروض غير

  
  . االحتياطي النسخ لعمليات Dropbox الخيار حددت قد أنك إلى یشير

 إلى) حساب تحدید( Select Account وتحدید الرمز فوق األیمن الماوس بزر النقر یؤدي
 Dropbox حساب لتكوین Dropbox إلى الالزمة الدخول تسجيل معلومات حوار مربع عرض
  :WD SmartWare Pro مجبرنا بواسطة إليه للوصول بك الخاص

  

 أو األقراص لمحرك االسم ویوفر االحتياطي النسخ لعمليات الكمبيوتر رمز حددت أنك إلى یشيراالحتياطي النسخ مصدر آمبيوتر رمز
  .المحدد األقراص محرك قسم

  :التالية الخيارات على تحتوي قائمة عرض إلى الرمز فوق األیمن الماوس بزر النقر یؤدي

  

•  Open) الكمبيوتر ملفات إلدارة المساعدة األداة قائمة لعرض –) فتح.  
•  Properties )الحوار مربع لعرض – )خصائص Windows System 

Properties) نظام خصائص Windows (األقراص محرك قسم أو األقراص لمحرك 
 .المحدد

)تابع(
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 )الرئيسية (Home التبویب عالمة وظائف وصف.  1 الجدول 

 الوصف العرض مكون

 المتاحة الملفات جميع المحدد االحتياطي النسخ مصدر بجهاز الخاص المحتوى مقياس یعرض
 :حيث فئات، ست في اللون زرقاء خلفية قبالة الفئة نوع حسب االحتياطي للنسخ

 االمتدادات بهذه ملفات تتضمن هذه الملفات فئة

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

Mail) برید( .mail و.msg و.pst األخرى البرید وامتدادات 

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

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

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

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

 3644 رقم اإلجابة معرف عن ابحث المضمنة، الملفات بامتدادات الكاملة القائمة على للحصول
  .http://support.wdc.com على WD معارف قاعدة في

  :أن الحظ
 الملفات آافة تتضمن لداآن،ا الرمادي باللون خلفية مقابل یظهر ،)النظام (System الفئة  •

 ملفات: ذلك في بما الفئة، نوع حسب االحتياطي للنسخ تتوفر ال التي التشغيل بنظام الخاصة
 أيو ،log.و tmp. ملفات مثل العمل، وملفات والتطبيقات البرامج وملفات التشغيل نظام
  .المؤقت المجلد في تخزینها یتم ملفات
 System فئة اسم یتغّير الملفات، نوع من تياطياح نسخ وتشغيل بتحدید تقوم عندما

 في تضمينها یتم لم التي الملفات جميع تتضمن ثم) مستثنى( Excluded إلى) النظام(
  .لدیك للملف االحتياطي النسخ

 تتضمن الداآن، الرمادي باللون خلفية أمام أیًضا تظهر التي ،)المستردة( Retrieved الفئة  •
 تكون ال أیًضا، الملفات فهذه.. سابقة احتياطي نسخ عملية من دادهاباستر قمت التي الملفات
 .الفئة نوع حسب االحتياطي للنسخ متاحة

 النسخ مصدر محتوى مقياس
 االحتياطي

 بجهاز الخاص المحتوى مقياس في) اإلضافية الملفات (Additional Files فئة تعرض  •
 عند كهنا التشغيل نظام یضعها التي المخفية، والملفات النظام ملفات االحتياطي النسخ هدف
  .الجهاز تثبيت

 مرة -متكرر بشكل لتغيرها نظًرا - فقط Outlook .pst لملفات احتياطي نسخ عمل یتم  •
 ملفات على االستثناء هذا ینطبق ال. مستمر احتياطي نسخ أجل من ساعة 24 آل واحدة

 احتياطي نسخ إجراء یتم المجدول، االحتياطي النسخ إلى وبالنسبة. األخرى البرید تطبيقات
  .الجدول حسب Outlook .pst لملفات

 .الفئة في الموجودة الملفات عدد إظهار إلى الفئات إحدى فوق المؤشر تمریر یؤدي  •

)تابع(
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 )الرئيسية (Home التبویب عالمة وظائف وصف.  1 الجدول 

 الوصف العرض مكون

 الداخلية الثابتة األقراص محرآات بجميع قوائم بتسجيل یقوم الكمبيوتر، خيار تحدید عند االحتياطي النسخ مصدر جهاز محدِّد
 تتوفر التي مباشرًة المتصلة األقراص ومحرآات الثابتة، األقراص اتمحرآ وأقسام للكمبيوتر،
 .احتياطي نسخ مصدر آجهاز

  :احتياطًيا نسخه في ترغب الذي المصدر جهاز نوع لتحدید خيارات یوفر االحتياطي النسخ مصدر محدِّد

 األقراص محرآات جميع وتسجيل الكمبيوتر رمز عرض إلى الكمبيوتر خيار تحدید یؤدي  •
 المتصلة األقراص ومحرآات الثابتة، األقراص محرآات وأقسام للكمبيوتر، الداخلية الثابتة
  .الجهاز محدِّد في مباشرًة

 .الجهاز محدِّد وإخفاء Dropbox رمز عرض إلى Dropbox الخيار تحدید یؤدي  •

 ملفات أي نسخ أو لك احتياطي نسخ أول تشغيل وقبل – WD SmartWare برنامج تثبيت بعداالحتياطي النسخ هدف محتوى مقياس
 فئة في الملفات من فقط قليًال عدًدا االحتياطي النسخ هدف محتوى مقياس یعرض الجهاز، على

Additional Files) وضعها التي المخفية والملفات النظام ملفات هي هذه). اإلضافية الملفات 
  .لجهازا بتثبيت قيامك عند هناك لدیك بالكمبيوتر التشغيل نظام

 النسخ هدف محتوى مقياس یعرض الجهاز، إلى الملفات نسخ أو االحتياطي النسخ تشغيل بعد
  :االحتياطي

 بجهاز الخاص المحتوى مقياس مثل الفئات نفس في احتياطًيا نسخها تم التي الملفات جميع  •
 في" االحتياطي النسخ مصدر محتوى مقياس“ راجع (االحتياطي النسخ مصدر
  )19 الصفحة

 الملفات (Additional Files فئة في الجهاز في حفظها أو بنسخها قمت أخرى ملفات أي  •
 )اإلضافية

  . بالكمبيوتر المتصل االحتياطي النسخ هدف جهاز اسم یوفر االحتياطي النسخ هدف جهاز رمز

 رمز ىعل األیسر الماوس بزر فانقر بالكمبيوتر، متصًال واحد مدعوم جهاز من أآثر لدیك آان إذا
  برنامج ُیمّيز. واالسترداد االحتياطي النسخ وظائف إجراء في استخدامه ترید الذي الجهاز

WD SmartWare األزرق باللون مضيئة بخلفية تحدیدك:  

 

)تابع(

  محرك األقراص
My Passport محدد 
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 )الرئيسية (Home التبویب عالمة وظائف وصف.  1 الجدول 

 الوصف العرض مكون

 :التالية لخياراتبا قائمة مباشرًة متصل أقراص محرك رمز على األیمن الماوس بزر النقر یعرض

  
•  Open) الكمبيوتر ملفات إلدارة المساعدة األداة في األجهزة قائمة یعرض –) فتح.  
•  Properties) الحوار مربع یعرض –) الخصائصWindows Drive 

Properties) أقراص محرك خصائص Windows(  
•  Safely remove) صاألقرا محرك عن لالنفصال النظام یحضر –) بأمان إزالة 

 االحتياطي النسخ هدف جهاز رمز
 )تابع(

 األقراص لمحرآات) بأمان إزالة (Safely remove الخيار یتوفر ال:  مالحظة
  .WD غير من

  :التالية بالخيارات قائمة بالشبكة متصل جهاز رمز على األیمن الماوس بزر النقر یعرض

  
•  Open) الكمبيوتر ملفات إلدارة المساعدة األداة في األجهزة قائمة لعرض –) فتح.  
•  Dashboard) الجهاز لتكوین الویب وصلة لعرض –) المعلومات لوحة   
•  Map) التشغيل نظام على الشبكة األقراص محرك تعيين حوار مربع لعرض –) الخریطة 

Windows  
•  Create Shortcut) عرض شاشة إلى للجهاز اختصار إلضافة –) اختصار إنشاء 

  المكتب سطح
•  Alerts) تنبيهات تقاریر لعرض –) التنبيهات WD SmartWare WD  
•  Properties) تحري معلومات ومعلومات الجهاز تفاصيل لعرض –) الخصائص 

  وإصالحها األعطال
•  Shut Down) ألجهزة متوفر غير (الجهاز تشغيل وإیقاف لالستعداد –) تشغيل إیقاف 

  )N900 Centralو ،N900و ،N750و ،My Net N600 توجيه

 Dropbox إلى رابط عرض إلى Dropbox مجلد رمز فوق األیمن الماوس بزر النقر یؤدي
Login Required) إلى الالزمة الدخول تسجيل معلومات Dropbox (حساب لتكوین 

Dropbox برنامج بواسطة إليه للوصول بك الخاص WD SmartWare Pro. 

)تابع(
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 )الرئيسية (Home التبویب عالمة وظائف وصف.  1 الجدول 

 الوصف العرض مكون

  :17 الصفحة في  8   الشكل في معروض غير االحتياطي النسخ هدف جهاز محدِّد

  
 مدعوم احتياطي نسخ هدف جهاز آل رمز أسفل االحتياطي النسخ هدف جهاز محدِّد ریظه

 أو األقراص محرك قسم وُیعد. واحدة شبكة مشارآة أو أقراص محرك قسم من أآثر على ویحتوي
 لعمليات والمصدر الالحقة االحتياطي النسخ لعمليات الهدف تحددها، التي الشبكة، مشارآة
 .الالحقة االسترداد

  : 17 الصفحة في  8   الشكل في معروض غير الجهاز عرض تمریر مؤشرات

   
 

  
 للنظام یمكن الخارجية األجهزة من عدد أآبر WD SmartWare لبرنامج واحد تثبيت یدعم
 برنامج فإن العرض، سعة المتصلة األجهزة عدد یتجاوز عندما. تشغيله لدیك

WD SmartWare یمكنك  حتى األجهزة لعروض اریس/یمين تمریر مؤشرات یعرض 
 .جميًعا مشاهدتها

  :17 الصفحة في  8   الشكل في معروض غير الجهاز قفل رمز

 
 .مرور بكلمة ومقفل محمي الجهاز أن إلى یشير

  :17 الصفحة في  8   الشكل في معروض غير التجربيبة للنسخة التنازلي العد رمز

  
 البعيد یتم الوصول Dropbox، واألجهزة غير المدعومة، ومجلد WDیشير إلى أن األجهزة من غير 

 .WD SmartWare Pro یوًما من ترقية برنامج 30إليه بواسطة نسخة تجریبية لمدة 

  :17 الصفحة في  8   الشكل في معروض غيرالالزمة الدخول تسجيل معلومات رمز

  
 التخزین أجهزة إلى للوصول مرور وآلمة الدخول لتسجيل صالح مستخدم اسم ُیتطلب أنه إلى یشير

 .والمؤمنة بالشبكة المتصلة

  :17 الصفحة في  8   الشكل في معروض غير للكتابة قابل قسم رمز یوجد ال

  
 مشارآة أو تخزین وحدة على العثور WD SmartWare برنامج یستطيع ال عندما یظهر
 النسخ لوظائف تحدیده من تتمكن أن قبل الجهاز تكوین كعلي ویجب. الجهاز على صالحة

 .WD SmartWare لبرنامج واالسترداد االحتياطي
   

  مؤشرات التمریر
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  دیل النسخ االحتياطيزر تب
  )تبدیل (Toggleالزر 

 Set Backup Frequencyالزر 
  )ضبط مرات النسخ االحتياطي(

 مقياس محتوى هدف النسخ االحتياطي منطقة النسخ االحتياطي المتقدم  مقياس محتوى مصدر النسخ االحتياطي

  االحتياطي النسخ تبويب عالمة عروض
 التي الطریقة حسب مختلفين، عرضين من االحتياطي النسخ تبویب لعالمة واحًدا عرًضا WD SmartWare برنامج یوفر
  :لها احتياطي نسخ عملل الملفات تحدید بها ترید

  المحتوى مقایيس في مبين هو آما – الفئة حسب    •
  للكمبيوتر الداخلي الثابتة األقراص بمحرك الخاصة المجلد بنية مبين هو آما – الملف حسب    •

 عمل دتری التي الملفات فئات أو الملفات لتحدید WD SmartWare لبرنامج االحتياطي النسخ تبویب عالمة عروض استخدم
  .االحتياطي النسخ تشغيل في والتحكم لها احتياطي نسخ
 النسخ (Backup التبویب عالمة عروض لوظائف مختصر وصف على لالطالع 24 الصفحة في  2  والجدول 9 الشكل انظر

  ). االحتياطي
   

 

     
 
  
  
  
  

 

 االحتياطي النسخ تبویب عالمة عروض.  9 الشكل 

      

  تعطيل النسخ االحتياطي/تمكين
 إلغاء االسترداد/االسترداد

نسخ احتياطي حسب عرض الملفات نسخ احتياطي حسب عرض الفئة
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 )االحتياطي النسخ (Backup التبویب عالمة وظائف وصف.  2 الجدول 

 الوصف العرض مكون

 نسخ لعمل هي WD SmartWare لبرنامج االفتراضي/المبدئي التكوین یكون الفئة، وضع في
  .فارغة المتقدم االحتياطي النسخ منطقة تكون التكوین، هذا في. ملفاتك فئات لجميع احتياطي

 النسخ ملفات تحدید مربع عرض إلى) متقدم عرض (Advanced View فوق النقر یؤدي
  :لها احتياطي نسخ عمل ترید التي الملفات فئات لتحدید تستخدمه الذي االحتياطي

  
 النسخ ملفات تحدید مربع في) التغييرات تطبيق (Apply Changes فوق النقر یؤدي

  .المحتوى مقایيس وتحدیث مخصصة احتياطي نسخ خطة إنشاء إلى االحتياطي

إلى ) التبدیل إلى النسخ االحتياطي حسب الملف (Switch to File Backupیؤدي النقر فوق 
  :إظهار عرض بنية مجلد یمكنك استخدامها لتحدید ملفات أو مجلدات فردیة ترید عمل نسخ احتياطي لها

  
 النسخ مصدر جهاز محتوى مقياس احةإز على المجلد بينة عرض یعمل:  مالحظة

 ).االحتياطي النسخ (Backup تبویب عالمة عرض في االحتياطي

 المتقدم االحتياطي النسخ منطقة

 none هو WD SmartWare لبرنامج االفتراضي/المبدئي التكوین یكون الملف، وضع في
 عمل ترید التي المجلدات أو الملفات تحدید بعد. االحتياطي للنسخ المحددة المجلدات/للملفات) بال(
  :فوق النقر یؤدي لها، احتياطي سخن
 مخصصة احتياطي نسخ خطة إنشاء على) التغييرات تطبيق (Apply Changes یعمل  •

  .األخيرة التحدیدات باستخدام
•  Revert) مسبًقا المطبق التكوین عرض وإعادة التحدیدات آخر مسح إلى) عودة 

)تابع(
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 )االحتياطي النسخ (Backup التبویب عالمة وظائف وصف.  2 الجدول 

 الوصف العرض مكون

  :23 الصفحة في 9 الشكل يف معروض غير االحتياطي النسخ بجدولة التذآير زر

  
 حوار مربع عرض إلى الزر فوق النقر یؤدي المجدولة، االحتياطي النسخ عمليات إلى بالنسبة
  :حالة

 النسخ عملية فقد یتم وربما التالية، المجدولة االحتياطي النسخ عملية ووقت تاریخ یعرض  •
  مكتملة احتياطي نسخ عملية وآخر األخيرة، االحتياطي

 االحتياطي النسخ وإجراء الجدولة لتجاوز) اآلن احتياطي نسخ (Backup Now لزرا یوفر  •
 اآلن

 النسخ مصدر محتوى مقياس
 االحتياطي

 عالمة عرض على الموجود االحتياطي النسخ مصدر بجهاز الخاص المحتوى مقياس نفس
.)19  فحةالص في" االحتياطي النسخ مصدر محتوى مقياس" (انظر). الرئيسية (Home التبویب

 التبویب عالمة عرض على الموجود االحتياطي النسخ هدف بجهاز الخاص المحتوى مقياس نفساالحتياطي النسخ هدف محتوى مقياس
Home) 20 الصفحة في" االحتياطي النسخ هدف محتوى مقياس" (انظر). الرئيسية(. 

 حسب االحتياطي النسخ بين التبدیل زر
 الملف/الفئة

  والملفات الفئات بين االحتياطي خالنس وضع تبدیل

 في موضح هو آما فئاتها، حسب احتياطًيا الملفات ینسخ –) الفئة (Category وضع  •
  .المحتوى مقایيس
 حسب االحتياطي النسخ إلى التبدیل (Switch to File Backup الزر اسم یصبح
  .فئة هو االحتياطي النسخ وضع یكون عندما) الملف

 محرك على الموجود مجلدها بنية حسب احتياطًيا الملفات ینسخ –) ملف (File وضع  •
  .المحدد االحتياطي النسخ مصدر أقراص
 االحتياطي النسخ إلى التبدیل (Switch to Category Backup الزر اسم یصبح
 .ملف هو االحتياطي النسخ وضع یكون عندما) الفئة حسب

 Enable/Disable تبدیل زر
Backup) النسخ تعطيل/تمكين 
 )االحتياطي

 .ویوقفه االحتياطي النسخ یبدأ

 Set Backup Frequency الزر
 )ضبط مرات النسخ االحتياطي(

 إما لتحدید) االحتياطي النسخ مرات ضبط (Set Backup Frequency الحوار مربع یفتح
 ال. اتاألوق جميع في االحتياطي النسخ ویجري. المجدولة أو المستمرة االحتياطي النسخ عمليات
 .محددة أوقات وفي محددة أیام في إال المجدول االحتياطي النسخ یعمل

   

  االسترداد تبويب عالمة عروض
 على بالعثور الخاصة المهام خالل WD SmartWare لبرنامج) االسترداد (Retrieve التبویب لعالمة عروض ثالثة تقودك
  :المحدد الحتياطيا النسخ مصدر جهاز على ونسخها االحتياطي النسخ ملفات
  منها لالسترداد االحتياطي النسخ تخزین وحدة تحدید    •
  المستردة بالملفات الخاصة الوجهة تحدید    •
  المحدد االحتياطي النسخ هدف جهاز من استردادها إلى الملفات تحدید یؤدي    •

 Retrieve التبویب عالمة عروض لوظائف مختصر وصف على لالطالع 26 الصفحة في 3 والجدول 10 الشكل انظر
  ).  االسترداد(
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 االسترداد تبویب عالمة عروض.  10 الشكل 
      

 )االسترداد (Retrieve التبویب عالمة وظائف وصف.  3 الجدول 

 الوصف  العرض مكون

 المنسوخة التخزین وحدات تحدید مربع
 احتياطًيا

 النسخ هدف جهاز على منها الملفات السترداد المتاحة احتياطًيا المنسوخة التخزین اتوحد إدراج
  .المحدد االحتياطي

 لمتابعة) التالي (Next فوق النقر من تتمكن أن قبل احتياطي نسخ تخزین وحدة تحدید عليك یجب
 .االسترداد عملية

 وزر االسترداد مجلد تغيير مربع
 االستعراض

 Retrievedیسمى مجلد واستخدام بإنشاء WD SmartWare برنامج یقوم افتراضي، بشكٍل
Contents) المسترد المحتوى (مجلد في My Documents) المستخدم السم) المستندات 

 فوق وانقر) استعراض (Browse وظيفة فاستخدم آخر، مجلد تحدید ترید آنت إذا. بك الخاص
Apply) تطبيق.( 

)تابع(

منها لالسترداد تخزین وحدة تحدید عرض

المستردةللملفاتوجهةتحدیدعرضشاشة

لالسترداد محتوى تحدید عرض

 المنسوخة احتياطًيا التخزین وحدات تحدید مربع

  االسترداد وجهة خيار زرا

  االسترداد مجلد تغيير بعمر
االستعراض وزر

الملفاتاستردادخيارزرا

الملفاتبعضاستردادتحدیدمربع

االستردادإلغاء/بدءتبدیلزر
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 )االسترداد (Retrieve التبویب عالمة وظائف وصف.  3 الجدول 

 الوصف  العرض مكون

 :إليه المحدد االحتياطي النسخ هدف جهاز من المستردة الملفات نسخ في ترغب الذي المكان حدد ترداداالس وجهة خيار زرا

 في المستردة الملفات) األصلية المواقع إلى (To the Original Places خيار ینسخ  •
  .منه لها احتياطي نسخ عمل تم الذي الموقع نفس

 آل) مسترد محتوى مجلد إلى (To a Retrieved Content Folder خيار ینسخ  •
 .فردي مجلد في المستردة الملفات

) الملفات بعض استرداد (Retrieve Some Files خيار تحدید یتم افتراضي، بشكٍل الملفات استرداد خيار أزرار
 استرداد (Retrieve Some Files تحدید مربع WD SmartWare برنامج ویعرض
 .واستردادها فقط المحددة المجلدات أو الملفات على للعثور استخدامه ُیمكنك الذي) الملفات بعض

 تحدید مربع غلق إلى) الملفات آّل استرداد( Retrieve All Files خيار تحدید یؤدي
Retrieve Some Files) برنامج ویقوم) الملفات بعض استرداد WD SmartWare 

 االحتياطي النسخ هدف جهاز على ةالمحدد االحتياطي النسخ تخزین وحدة من الملفات آّل باسترداد
 .المحدد

 على المشتمل المجلد بنية في المحدد االحتياطي النسخ تخزین وحدة من الملفات جميع یعرض الملفات بعض استرداد تحدید مربع
  :الفردیة المجلدات أو الملفات بتحدید الخاصة االختيار مربعات

 

 حسب االسترداد تبدیل زر
 غيلالتش إیقاف/التشغيل

 .تشغيله وإیقاف االسترداد تشغيل بدء طریق عن االسترداد عمليات في التحكم
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   لبرنامج اإلعدادات تبويب عالمة عرض
  ). اإلعدادات (Settings التبویب عالمة عرض لوظائف مختصر وصف على لالطالع 4 والجدول 11 الشكل انظر

   

  جلبرنام اإلعدادات تبویب عالمة عرض.  11 الشكل 
      

 )اإلعدادات (Settings التبویب عالمة وظائف وصف.  4 الجدول 

 الوصف العرض مكون

 Dropbox Account الزر
 )Dropbox حساب(

 Dropbox مجلد لتكوین) Dropbox حساب (Dropbox Account الحوار مربع یعرض
 .WD SmartWare Pro برنامج بواسطة إليه للوصول بعيد

 النسخ إصدارات عدد لتحدید) الملف تاریخ تعيين (Set File History الحوار مربع عرض )الملف اریخت (File History زر
 .ملف لكل حفظه ترید الذي االحتياطي

  Retrieve Folder زر
 )االسترداد مجلد(

 آخر وجهة مجلد لتحدید) االسترداد مجلد تعيين (Set Retrieve Folder الحوار مربع عرض
 .دةالمستر للملفات

 Software Updates الزر
 )البرنامج تحدیثات(

 الذي الخيار تعطيل/لتمكين) البرنامج تحدیثات (Software Updates حوار مربع یعرض
 .البرنامج تحدیثات من تلقائًيا یتحقق
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  التعليمات تبويب عالمة عرض
 مواضيع إلى ریًعاس وصوًال WD SmartWare لبرنامج) التعليمات (Help التبویب عالمة عرض یوفر

Learning Center) اإلنترنت عبر الدعم خدمات إلى وروابط) التعليم مرآز .  

  ). التعليمات (Help التبویب عالمة عرض لوظائف مختصر وصف على لالطالع 5 والجدول 12 الشكل انظر
   

 

 

 التعليمات تبویب عالمة عرض.  12 الشكل 

     
 )التعليمات (Help التبویب عالمة وظائف وصف.  5 ولالجد 

 الوصف العرض مكون

 WD Service & Support Contact Us بصفحة لالتصال الویب مستعرض استخدام )بنا االتصال (Contact Us رابط
 اإللكتروني الموقع على) WD وخدمة لدعم بنا االتصال صفحة(

http://support.wdc.com/contact. 

 Learning مواضيع رأزرا
Center) التعليم مرآز( 

  )التعليم مرآز (Learning Center لتعليمات األساسية المواضيع لعرض روابط توفير
  عامة نظرة  •
  االحتياطي النسخ  •
  استرداد  •
 والتخصيص اإلدارة  •

 Online User Manuals رابط
 )الفوریة المستخدم أدلة(

 برنامج أدلة على للحصول المستخدم دليل حةبصف لالتصال الویب مستعرض استخدام
WD SmartWare الموقع على:  

http//www.wdc.com/wdproducts/wdsmartware/um.asp.  
 .WD بجهاز الخاص المستخدم لدليل الفوري اإلصدار وفتح تحدید یمكنك وهناك

)تابع(

 الدعم رابط

 بنااالتصالرابط

الفوریةالمستخدمأدلةطراب

  WD مخزن رابط

 التعليم مرآز
 مواضيع أزرار
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 )التعليمات (Help التبویب عالمة وظائف وصف.  5 ولالجد 

 الوصف العرض مكون

 الصفحة (WD Service & Support Home بصفحة لالتصال الویب مستعرض استخدام )الدعم (Support رابط
 .http://support.wdc.com اإللكتروني الموقع على) WD ودعم لخدمة الرئيسية

  :الموقع على الفوري WD بمخزن لالتصال الویب مستعرض استخدام )WD مخزن (WD Store رابط

http://store.westerndigital.com/store/wdus. 
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  للملفات االحتياطي النسخ
  : التالية المواضيع الفصل هذا یتضمن

  االحتياطي النسخ وظيفة تعمل آيف
  للملفات االحتياطي النسخ

  االحتياطي النسخ وظيفة تعمل آيف
 المحدد االحتياطي النسخ جهاز إلى احتياطًيا المهمة ملفاتك جميع بنسخ تلقائي بشكل WD SmartWare برنامج یقوم

 الفور على المستمر االحتياطي النسخ ویقوم. أخرى وملفات إلكتروني وبرید ومستندات، وصور، وأفالم، موسيقى، – دفوالمسته
 المجدولة االحتياطي النسخ عمليات وتتم. المحدد االحتياطي النسخ مصدر جهاز في ملًفا تغير أو تضيف عندما ثانية نسخة بعمل
  .تحددها التي واألوقات األیام في

 المحدد، االحتياطي النسخ مصدر جهاز على الملفات من المختلفة األنواع بتصنيف WD SmartWare البرنامج یقوم أن بعد
 جهاز على الملفات لكل االحتياطي النسخ إجراء إلى یؤدي) االحتياطي النسخ تمكين (Enable Backup الزر فوق النقر فإن

  .االحتياطي للنسخ الملفات من معينة فئات أو مجلدات أو ملفات حدیدت یمكنك أو. االحتياطي للنسخ والمحدد المستهدف

  :ألي االحتياطي النسخ طریق عن ملفاتك بحمایة WD SmartWare برنامج یقوم االحتياطي، النسخ عملية إجراء بعد
  المحدد االحتياطي النسخ مصدر جهاز محرك إلى نسخه أو إنشاؤه یتم الكمبيوتر على جدید ملف   •
  شكل بأي تغييره یتم حالي ملف   •

 أجهزة ترك من التأآد سوى عليك ما – جانبك من فعل أي بدون بها یقوم WD SmartWare فبرنامج-  تلقائية الحمایة هذه
  .بالكمبيوتر متصلة االحتياطي النسخ وهدف مصدر

. الكمبيوتر بجهاز متصلة حتياطياال النسخ وهدف مصدر أجهزة أن طالما تلقائية االحتياطي النسخ حمایة تكون:  مالحظة
 مصدر جهاز مسح بإعادة WD SmartWare برنامج یقوم توصيله، وإعادة جهاز أي بفصل ذلك بعد تقوم وعندما
  .التلقائية االحتياطي النسخ حمایة ویستأنف معدَّلة، أو جدیدة ملفات عن بحًثا االحتياطي النسخ

  للملفات االحتياطي النسخ
 یحتوي الذي الجهاز، حدد، )الرئيسية (Home الشاشة في) االحتياطي النسخ مصدر (Backup Source منطقة في  .1

  :احتياطًيا نسخها في ترغب التي الملفات على
a.  محلي ثابت أقراص محرك من احتياطًيا الملفات نسخ في ترغب آنت إذا ما لتحدید احتياطًيا المصدر نسخ محدد استخدم 

 :بعيد Dropbox مجلد من أو
 
  

 محرك إما سيكون االحتياطي مصدر جهاز أن إلى الكمبيوتر رمز ویشير الكمبيوتر، خيار تحدید افتراضًيا یتم  •
 المحلي بالجهاز ومتصًال خارجًيا ثابتة أقراص محرك أو األقراص محرك في تقسيم أو داخلًيا ثابتة أقراص
 :مباشرًة

 

 

 

 

  

4
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   محددMy Passportمحرك األقراص 

 االحتياطي النسخ مصدر جهاز أن إلى یشير الذي ،Dropbox رمز عرض إلى Dropboxالخيار تحدید یؤدي  •
 :البعيد Dropbox مجلد سيكون

 

  

b.  تقسيمات من العدید أو داخلي ثابت أقراص محرك من أآثر على یحتوي المحدد االحتياطي النسخ مصدر جهاز آان إذا 
 المصدر، لتحدید االحتياطي النسخ مصدر جهاز محدد فاستخدم خارجية، ثابتة أقراص محرآات أو األقراص محرآات

 :احتياطًيا نسخه في ترغب الذي
 

  ):الرئيسية (Home الشاشة في) احتياطًيا الهدف نسخ (Backup Target منطقة في   .2
a.  نسخ في ترغب الذي الجهاز فحدد بالكمبيوتر، ومتصًال مستهدًفا واحًدا احتياطي نسخ جهاز من أآثر هناك آان إذا 

 :إليه تياطًيااح الملفات
 
 
 
 
 
  
b.  المحدد الجهاز تميز األزرق باللون المضيئة الخلفية أن من تحقق.  
c.  محدد فاستخدم شبكة، مشارآة أو واحد تقسيم من أآثر على یحتوي والمحدد المستهدف االحتياطي النسخ جهاز آان إذا 

 :استخدامه ترید الذي لجهاز،ا لتحدید الجهاز رمز أسفل الموجود المستهدف االحتياطي النسخ جهاز
  

 في  9 الشكل انظر) (االحتياطي النسخ (Backup شاشة لعرض) االحتياطي النسخ (Backup التبویب عالمة فوق انقر   .3
  ).23 الصفحة

 ترغب آنت وإذا. المستمرة االحتياطي النسخ لعمليات مخصص WD SmartWare لبرنامج االفتراضي/األولي التكوین   .4
 النسخ مرات ضبط (Set Backup Frequency فوق فانقر االحتياطي، للنسخ مجدولة عمليات كونيت في

 ):االحتياطي النسخ مرات ضبط (Set Backup Frequency الحوار مربع لعرض) االحتياطي
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  ):االحتياطي النسخ مرات ضبط (Set Backup Frequency الحوار مربع في   .5
a.  الخيار حدد Scheduled Backup) المجدول االحتياطي النسخ.(  
b.  الخيار حدد Hourly) ساعة آل (أو Daily) یومًيا (أو Monthly) ومربعات االختيار مربعات واستخدم ،)شهرًیا 

  :بك الخاصة االحتياطي النسخ عمليات لجدولة التحدید

  . . .احتياطًيا نسًخا ُیجري  . . . تحدید

 الساعة في ساعة، آل ساعة آل

  :المحدد الوقت وفي األسبوع، من المحددة األیام في یومًيا
a.  االختيار مربعات امسح أو حدد Days) في ترغب التي األسبوع أیام لتحدید) األیام 

  .خاللها االحتياطي النسخ إجراء
b.  التحدید مربع استخدم at) النسخ إجراء في ترغب الذي اليوم وقت لتحدید) في 

 .اللهخ االحتياطي

  :المحدد الوقت وفي الشهر، من المحدد اليوم في شهرًیا
a.  التحدید مربع استخدم Every) االحتياطي النسخ إجراء ترید الذي اليوم لتحدید) آل 

  .أخيًرا أو رابًعا أو ثالًثا أو ثانًيا أو أوًال - فيه
b.  التحدید مربع استخدم Day) إجراء في ترغب الذي األسبوع یوم لتحدید) اليوم 

  .خالله االحتياطي النسخ
c.  التحدید مربع استخدم at) النسخ إجراء في ترغب الذي اليوم وقت لتحدید) في 

 .خالله االحتياطي

   
d.  فوق انقر OK) موافق (الحوار مربع وإغالق جدولك، لحفظ Set Backup Frequency) النسخ مرات ضبط 

  ).االحتياطي
  ):االحتياطي النسخ (Backup الشاشة فعلى   .6
   

 مصدر جهاز على . . . لـ احتياطي نسخ عمل أردت إذا
 المحدد، االحتياطي النسخ

  
  . . .إذن

 .7   الخطوة إلى انتقل الملفات فئات آّل

 .34 صفحة على 8  الخطوة  إلى انتقل للملفات المحددة الفئات

 .36 صفحة في 9   الخطوة إلى انتقل والمجلدات الملفات آّل

 .37 صفحة على 10  الخطوة  إلى انتقل المحددة والمجلدات اتالملف
   
  :احتياطًيا المحدد االحتياطي النسخ مصدر جهاز على الموجودة الملفات فئات جميع لنسخ   .7

a.  ظهور ومن" فئة "هو االحتياطي النسخ وضع أّن من تأآد Ready to perform category backup) االستعداد 
  ).االحتياطي النسخ (Backup الشاشة من األیسر العلوي الرآن على) الفئة حسب حتياطياال النسخ إلجراء

 إلجراء االستعداد (Ready to perform file backup الخيار وظهر" ملف "هو االحتياطي النسخ وضع آان إذا
 النسخ إلى لالتبدی (Switch to Category Backup الزر فوق فانقر هناك،) الملف حسب االحتياطي النسخ

 ).االحتياطي النسخ خطة تبدیل (Switching Backup Plan الرسالة على) موافق (OKو) الفئة حسب االحتياطي
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b.  فوق انقر Advanced View )تحدید من وتأآد الفئة حسب االحتياطي النسخ تحدید مربع لفتح) متقدم عرض 
 :الست الفئات آل اختيار خانات

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c.  فوق وانقر مسحها تم اختيار خانات أي حدد Apply Changes) احتياطي نسخ خطة إلنشاء) التغييرات تطبيق 

  .المحتوى مقایيس بتحدیث قم ثم مخصصة
d.  فوق انقر Enable Backup ) على الموجودة الملفات فئات لكل احتياطي نسخ عمل لبدء) االحتياطي النسخ تمكين 

  .38 صفحة في 11  الخطوة إلى تخطى ثم المحدد، االحتياطي النسخ مرات عددوب االحتياطي، النسخ مصدر جهاز
 برنامج یضيف، 32 صفحة على 5  الخطوة في محددة احتياطي نسخ عملية تكوین حالة في:  مالحظة

WD SmartWare الشاشة إلى االحتياطي النسخ لجدولة تذآير زر Backup) االحتياطي النسخ:( 

  
 النسخ حالة (Scheduled Backup Status الحوار مربع عرض إلى التذآير زر فوق النقر یؤدي

 نسخ عملية وآخر التالية، المجدولة االحتياطي النسخ عملية ووقت تاریخ یعرض الذي ،)المجدول االحتياطي
 :اآتملت احتياطي نسخ عملية وآخر ُفقدت، ربما احتياطي

 

 

 

 

  
إذا آنت ترغب في تجاوز الجدولة وإجراء النسخ ، )نسخ احتياطي اآلن (Backup Nowانقر فوق 

 .االحتياطي اآلن
  
  :المحدد االحتياطي النسخ مصدر جهاز على المحددة الملفات لفئات احتياطي نسخ إلجراء   .8

a.  ظهور ومن" فئة "هو االحتياطي النسخ وضع أّن من تأآد Ready to perform category backup) االستعداد 
  ).االحتياطي النسخ (Backup الشاشة من األیسر العلوي الرآن على) الفئة حسب الحتياطيا النسخ إلجراء

 إلجراء االستعداد (Ready to perform file backup الخيار وظهر" ملف "هو االحتياطي النسخ وضع آان إذا
 النسخ إلى یلالتبد (Switch to Category Backup الزر فوق فانقر هناك،) الملف حسب االحتياطي النسخ

 النسخ خطة تبدیل( Switching Backup Plan الرسالة على) موافق (OKو) الفئة حسب االحتياطي
).االحتياطي
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b.  فوق انقر Advanced View )الفئة حسب االحتياطي النسخ تحدید مربع لفتح) متقدم عرض: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

c.  الفئات حسب االحتياطي النسخ تحدید مربع في:  
  .االحتياطي النسخ عملية من استثنائها ترید التي الملفات لفئات االختيار خانات تحدید أزل  •

  .االحتياطي النسخ عملية في تضمينها ترید التي الملفات لفئات االختيار خانات حدد  •

d.  فوق انقر Apply Changes )مقایيس بتحدیث قم ثم مخصصة، احتياطي نسخ خطة إلنشاء) التغييرات تطبيق 
  .المحتوى

e.   انقر فوقEnable Backup )لبدء عمل نسخ احتياطي لكل فئات الملفات الموجودة على جهاز ) تمكين النسخ االحتياطي
  .38 في صفحة 11 الخطوة ثم تخطى إلى مصدر النسخ االحتياطي المحدد، وبعدد مرات النسخ االحتياطي المحدد، 

 برنامج یضيف، 32 صفحة على 5  الخطوة في محددة احتياطي نسخ عملية تكوین حالة في:  مالحظة
WD SmartWare الشاشة إلى االحتياطي النسخ لجدولة تذآير زر Backup) االحتياطي النسخ:( 

  
 النسخ حالة (Scheduled Backup Status الحوار مربع عرض إلى التذآير زر فوق النقر یؤدي

 نسخ عملية وآخر التالية، المجدولة االحتياطي النسخ عملية ووقت تاریخ یعرض الذي ،)المجدول االحتياطي
 :اآتملت احتياطي نسخ عملية وآخر ُفقدت، ربما احتياطي

 

 

 

 

 

  
 النسخ وإجراء الجدولة تجاوز في ترغب آنت إذا ،)اآلن احتياطي نسخ (Backup Now فوق انقر

  .اآلن االحتياطي
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  :المحدد االحتياطي النسخ مصدر جهاز على الموجودة والمجلدات الملفات فئات جميع لنسخ   .9
a.  ظهور ومن" ملف "هو االحتياطي النسخ وضع أّن من تأآد Ready to perform file backup) االستعداد 

  ).االحتياطي النسخ (Backup الشاشة من األیسر العلوي الرآن على) الملف حسب االحتياطي النسخ إلجراء
 Ready to perform category backup الخيار وظهر ،"الفئة "حسب هو االحتياطي النسخ وضع آان إذا
 التبدیل (Switch to File Backup الزر فوق فانقر هناك،) الفئة حسب االحتياطي النسخ إلجراء االستعداد(

 النسخ خطة تبدیل (Switching Backup Plan الرسالة في) موافق (OKو) الملف حسب االحتياطي النسخ إلى
  ).ياالحتياط

b.  االحتياطي النسخ مصدر بجهاز الخاصة االختيار خانة حدد الملف، حسب االحتياطي النسخ تحدید مربع في: 

  
c.  تحدید إلى تلقائًيا أدى قد االحتياطي النسخ مصدر بجهاز الخاصة االختيار خانة تحدید أن من وتحقق المجلد، بنية افتح 

 :الجهاز على الموجودة جلداتوالم الملفات بجميع الخاصة االختيار خانات

   
d.  فوق انقر Apply Changes )التحدیدات باستخدام مخصصة احتياطي نسخ خطة إلنشاء) التغييرات تطبيق 

  .بك الخاصة
  .مسبًقا المطبق التكوین عرض وإعادة التحدیدات آخر مسح إلى) عودة (Revert فوق النقر یؤدي:  مالحظة

e.  فوق انقر Enable Backup )الموجودة والمجلدات الملفات لكل احتياطي نسخ عمل لبدء) االحتياطي النسخ كينتم 
 في 11 الخطوة إلى تخطى ثم المحدد، االحتياطي النسخ مرات وبعدد المحددة، االحتياطي النسخ مصدر أجهزة على

  .38 صفحة
 برنامج ضيفی، 32 صفحة على 5  الخطوة في محددة احتياطي نسخ عملية تكوین حالة في:  مالحظة

WD SmartWare الشاشة إلى االحتياطي النسخ لجدولة تذآير زر Backup) االحتياطي النسخ:( 

  

 النسخ حالة (Scheduled Backup Status الحوار مربع عرض إلى التذآير زر فوق النقر یؤدي
 نسخ عملية وآخر ،التالية المجدولة االحتياطي النسخ عملية ووقت تاریخ یعرض الذي ،)المجدول االحتياطي
 .اآتملت احتياطي نسخ عملية وآخر ُفقدت، ربما احتياطي

  

 النسخ وإجراء الجدولة تجاوز في ترغب آنت إذا ،)اآلن احتياطي نسخ (Backup Now فوق انقر
  .اآلن االحتياطي
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  :المحدد االحتياطي النسخ مصدر جهاز من المحددة المجلدات أو للملفات احتياطي نسخ إلجراء .10
a.  ظهور ومن" ملف "هو االحتياطي النسخ وضع أّن من تأآد Ready to perform file backup) االستعداد 

  ).االحتياطي النسخ (Backup الشاشة من األیسر العلوي الرآن على) الملف حسب االحتياطي النسخ إلجراء
 Ready to perform category backup الخيار وظهر ،"الفئة "حسب هو االحتياطي النسخ وضع آان إذا
 التبدیل (Switch to File Backup الزر فوق فانقر هناك،) الفئة حسب االحتياطي النسخ إلجراء االستعداد(

 النسخ خطة تبدیل (Switching Backup Plan الرسالة في) موافق (OKو) الملف حسب االحتياطي النسخ إلى
  ).االحتياطي

b.  المجلد بنية افتح الملفات، حسب االحتياطي النسخ تحدید مربع في: 

   
c.  لها احتياطي نسخ عمل ترید التي الفردیة المجلدات أو بالملفات الخاصة االختيار خانات حدد.  

  .المجلد في والملفات الفرعية المجلدات آل تحدید إلى تلقائًيا یؤدي ما مجلد اختيار خانة تحدید أّن الحظ
d.  فوق انقر Apply Changes )التحدیدات باستخدام مخصصة احتياطي نسخ خطة إلنشاء) التغييرات تطبيق 

  .بك الخاصة
  .مسبًقا المطبق التكوین عرض وإعادة التحدیدات آخر مسح إلى) عودة (Revert فوق النقر یؤدي:  مالحظة

e.  فوق انقر Enable Backup) حددةالم والمجلدات للملفات احتياطي نسخ عمل لبدء) االحتياطي النسخ تمكين 
 إلى انتقل ثم المحدد، االحتياطي النسخ مرات وبعدد المحدد، االحتياطي النسخ مصدر جهاز على والموجودة
  .38 صفحة في 11 الخطوة
 برنامج یضيف، 32 صفحة على 5  الخطوة في محددة احتياطي نسخ عملية تكوین حالة في:  مالحظة

WD SmartWare الشاشة ىإل االحتياطي النسخ لجدولة تذآير زر Backup) االحتياطي النسخ:( 

 النسخ حالة (Scheduled Backup Status الحوار مربع عرض إلى التذآير زر فوق النقر یؤدي
 نسخ عملية وآخر التالية، المجدولة االحتياطي النسخ عملية ووقت تاریخ یعرض الذي ،)المجدول االحتياطي
 .اآتملت احتياطي نسخ عملية وآخر ُفقدت، ربما احتياطي

  
 النسخ وإجراء الجدولة تجاوز في ترغب آنت إذا ،)اآلن احتياطي نسخ (Backup Now فوق انقر

 .اآلن االحتياطي
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  :االحتياطي النسخ عملية أثناء .11
  .احتياطًيا نسخها تم التي البيانات مقدار إلى ورسالة تقدم شریط یشير   •
  :الفئة حسب االحتياطي النسخ إلى بالنسبة   •

 اللون إلى االحتياطي النسخ مصدر بجهاز الخاص المحتوى مقياس في الملفات بفئات الخاصة الزرقاء الخلفية تتغير  -
  .اآلن حتى لها االحتياطي النسخ إجراء یتم لم التي الملفات لكافة الكهرماني/األصفر

 إلى المستهدف االحتياطي النسخ بجهاز الخاص المحتوى مقياس في الملفات بفئات الخاصة الرمادیة الخلفية تتغير  -
  .االحتياطي النسخ عملية اآتمال عند األزرق اللون

 في ملفاتك احتياطًيا WD SmartWare برنامج ینسخ بينما الكمبيوتر، جهاز باستخدام أخرى بأشياء القيام ویمكنك   •
  .الخلفية

 النسخ تعطيل (Disable Backup إلى )االحتياطي النسخ تمكين (Enable Backup التبدیل زر یتغير   •
  .االحتياطي النسخ إلیقاف) االحتياطي

  .المعتاد بالشكل اآتملت قد االحتياطي النسخ عملية أن تعني بنجاح االحتياطي النسخ انتهاء رسالة ظهور .12
  :WD SmartWare البرنامج سيعرض ملفات، ألي احتياطي نسخ إجراء تعذر حالة في
  احتياطًيا نسخها یتعذر التي الملفات عدد إلى شيرت تحذیر رسالة   •
  ذلك وأسباب احتياطًيا نسخها یتم لم التي بالملفات قائمة لمشاهدة فوقه النقر یمكنك الذي العرض رابط   •

 سبب تحدید تستطع لم إذا. للملفات االحتياطي النسخ إجراء دون الجاریة والعمليات التطبيقات بعض تحول أن الممكن من
  :فجرب ملفاتك، لبعض االحتياطي النسخ إجراء معد
  المفتوحة الملفات جميع وإغالق حفظ   •
  اإلنترنت ومستعرض اإللكتروني البرید برنامج ذلك في بما — العاملة التطبيقات آافة إغالق   •

 آافية خالية مساحة وجود عدم یعني ممتلئ لدیك االحتياطي النسخ جهاز أن إلى تشير تنبيه رسالة ظهور إن :هام
 مخزن إلى الجهاز تفریغ هو المدى طویل حل أفضل. االحتياطي النسخ عملية الستكمال األقراص محرك على

  :ثم المدى، طویل أرشيف
a.  التبویب 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) أقراص محرك أفضل وحدد) الخارجية الصلبة األقراص محرآات 
 .المستقبل في متطلباتك یناسب

  التأآيد مطالبة تذآرك، 11  الخطوة عند) االحتياطي النسخ تعطيل (Disable Backup فوق نقرت إذا .13
disable backup) البرنامج بأن )االحتياطي النسخ تعطيل WD SmartWare في االحتياطي النسخ بوظيفة یقوم 

  .االحتياطي النسخ أثناء األخرى األغراض في الكمبيوتر  استخدام في االستمرار یمكنك حتى الخلفية،
  :التاليين الخيارین أحد فوق انقر للمتابعة،

•   No) االحتياطي النسخ تعطيل وعدم طلبك لتجاهل) ال  
•   Yes )االحتياطي النسخ وتعطيل طلبك لمتابعة) ال  

 ثابت أقراص محرك من أآثر على االحتياطي النسخ مصدر جهاز واحتواء الفئة حسب للملفات احتياطي نسخ إجراء حالة في .14
  .منها واحد لكل االحتياطي النسخ إجراء فكرر األقراص، محرآات تقسيمات من العدید أو واحد داخلي
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  الملفات استرداد
  : التالية المواضيع الفصل هذا یتضمن

  االسترداد وظيفة تعمل آيف
  الملفات استرداد

  االسترداد وظيفة تعمل آيف
 المستهدف االحتياطي النسخ جهاز من احتياطًيا بنسخها قمت التي الملفات استرداد عليك WD SmartWare برنامج یسهل
  :من أي إلى نسخها لك ویتيح

  االحتياطي النسخ مصدر جهاز على األصلية مواقعها دتوج   •
  خاص استرداد محتوى مجلد   •

  :خطوات خمس من عام بشكل االسترداد عملية تتكون

  :حدد ،)الرئيسية (Home الشاشة في  .1
  إليه المستردة الملفات نسخ في ترغب الذي االحتياطي النسخ مصدر جهاز – االسترداد وجهة جهاز  •

  استردادها في ترغب التي الملفات على یحتوي الذي المستهدف االحتياطي النسخ جهاز – المصدر داداستر جهاز  •

  .منه الملفات استرداد في ترغب الذي المصدر، استرداد جهاز في احتياطًيا المنسوخة التخزین وحدة حدد   .2
 مجلد أو االحتياطي النسخ مصدر جهاز على صليةاأل مواقعها إما – المستردة الملفات نسخ منها ترید التي الوجهة حدد   .3

  .خاص استرداد محتوى
  .آخر شيء أي أو فردیة، ومجلدات ملفات إما – استرداده ترید ما حدد   .4
  .الملفات باسترداد قم   .5

  الملفات استرداد
 االسترداد وجهة ازجه حدد ،)الرئيسية (Home الشاشة في) احتياطًيا المصدر نسخ (Backup Source منطقة في  .1

  :إليه المستردة الملفات نسخ في ترغب الذي ،)احتياطًيا المصدر نسخ(
a.  ثابت أقراص محرك إلى المستردة الملفات نسخ في ترغب آنت إذا ما لتحدید االحتياطي النسخ مصدر محدد استخدم 

  :بعيد Dropbox مجلد أو محلي

  
 أقراص محرك إما ستكون االسترداد وجهة أن إلى الكمبيوتر رمز رویشي الكمبيوتر، خيار تحدید افتراضًيا یتم  •

  :مباشرًة المحلي بالجهاز ومتصًال خارجًيا ثابتة أقراص محرك أو األقراص محرك في تقسيم أو داخلًيا ثابتة

  
  

5
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 مجلد ستكون االسترداد وجهة أن إلى یشير الذي ،Dropbox رمز عرض إلى Dropbox الخيار تحدید یؤدي  •
Dropbox البعيد:  

  
b.  أو أقراص محرك تقسيم أو داخلي ثابت أقراص محرك من أآثر على یحتوي المحدد االسترداد وجهة جهاز آان إذا 

 الذي الجهاز، لتحدید االحتياطي النسخ مصدر جهاز محدد فاستخدم الخارجية، الثابتة األقراص محرآات من العدید
  :إليه المستردة الملفات نسخ ترغب

  
  ):الرئيسية (Home الشاشة في) احتياطًيا الهدف نسخ (Backup Target منطقة في   .2

a.  استرداد في ترغب الذي الجهاز فحدد بالكمبيوتر، ومتصًال مستهدًفا واحًدا احتياطي نسخ جهاز من أآثر هناك آان إذا 
  :منه الملفات

  
  
  
  
  
  
b.  المحدد الجهاز تميز األزرق باللون المضيئة الخلفية أن من تحقق.  
c.  النسخ جهاز محدد فاستخدم شبكة، مشارآة أو واحد أقراص محرك تقسيم من أآثر على یحتوي المحدد جهاز آان إذا 

  :استخدامه ترید الذي الجهاز، لتحدید الجهاز رمز أسفل الموجود المستهدف االحتياطي

  
  :إما لعرض) استرداد( Retrieve التبویب عالمة فوق انقر   .3

  )المستردة للملفات وجهة تحدید (Select a destination for retrieved files الحوار مربع  •

  )منها لالسترداد تخزین وحدة تحدید (Select a volume to retrieve from الحوار مربع  •

  .) 26الصفحة في  10 الشكل (انظر

  . . .یعرض WD SmartWare برنامج فإن . . . بـ قمت إذا

 في واحدة احتياطية نسخة إنشاء
 النسخ (المصدر استرداد جهاز

 من المحدد) المستهدف االحتياطي
 المحددة االسترداد وجهة جهاز

 ،)االحتياطي النسخ مصدر(

 للملفات وجهة تحدید (Select a destination for retrieved files الحوار مربع
  )المستردة

  
  

 .41 صفحة في 4 الخطوة إلى انتقل

 My Passport األقراص محرك
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  . . .یعرض WD SmartWare برنامج فإن . . . بـ قمت إذا

 النسخ تخزین وحدات من عدد إنشاء
 استرداد جهاز على االحتياطي
 االحتياطي النسخ (المصدر

  :إما من المحدد )المستهدف

 أو داخلية ثابتة أقراص محرآات  •
 ثابتة أقراص محرآات تقسيمات
 المصدر نسخ جهاز على مختلفة
  .احتياطًيا

 المصدر لنسخ مختلفة أجهزة  •
 احتياطًيا

 تخزین وحدة تحدید (Select a volume to retrieve from الحوار مربع
  التحدید مربع في المتوفرة التخزین وحدات إدراج مع) منها لالسترداد

Backed Up Volumes) احتياطًيا المنسوخة التخزین وحدات:(  

  
  :الحالة هذه وفي

a.  التحدید مربع ففي Backed Up Volumes) المنسوخة التخزین وحدات 
  .منها الملفات استرداد ترید التي التخزین وحدة حدد ،)احتياطًيا

b.  فوق انقر Next )الحوار مربع لعرض) التاليSelect a destination 
for retrieved files) المستردة للملفات وجهة تحدید.(  

c.  4 الخطوة إلى انتقل. 

 احتياطي نسخ عملية بإجراء تقم ال
 نسخ (المصدر استرداد جهاز على

 ،المحدد )احتياطًيا الهدف

 تخزین وحدة تحدید (Select a volume to retrieve from الحوار مربع
  التحدید مربع في في شيء أي إدراج عدم مع) منها لالسترداد

Backed Up Volumes) احتياطًيا المنسوخة التخزین وحدات :(  

  
 فوق انقر. تياطياح نسخ تخزین وحدة على یحتوي ال جهاز من ملفات استرداد یمكنك ال

 الجهاز لتحدید 39 صفحة في 2 الخطوة إلى وارجع ،)الرئيسية (Home التبویب عالمة
 .استردادها ترید التي الملفات على یحتوي الذي

   
  ): المستردة للملفات وجهة تحدید (Select a destination for retrieved files الحوار مربع في   .4

 اتالملف نسخ في ترغب آنت إذا
  . . . إلى المستردة

  
  . . . خيار حدد إذن

 وجهة جهاز على األصلية مواقعها
 المحدد،) احتياطًيا المصدر نسخ (االسترداد

To the Original Places )إلى المواقع األصلية(  
) األصلية المواقع إلى( To the Original Places الخيار یكون ال:  مالحظة

 مختلف جهاز من احتياطي نسخ تخزین دةوح تحدید حالة في متاح، غير
 في 3 الخطوة على بعيد Dropbox مجلد أو احتياطًيا المصدر لنسخ
 .40 صفحة
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 اتالملف نسخ في ترغب آنت إذا
  . . . إلى المستردة

  
  . . . خيار حدد إذن

  )مسترد محتوى مجلد إلى (To a Retrieved Content Folder مسترد، محتوى مجلد

 مجلد في) المسترد المحتوى (Retrieved Contents هو االفتراضي المجلد
My Documents) بك الخاص المستخدم السم) مستنداتال.  

  :مختلف مجلد تحدید ترید آنت إذا

a.  فوق انقر Browse) االستعراض وظيفة واستخدم) استعراض 
  .الجدید المجلد لتحدید

b.  فوق انقر Apply) تطبيق.( 

   
   )... .ستردادلال محتوى تحدید (Select content to retrieve الحوار مربع لعرض) التالي (Next فوق انقر   .5

 وحدة من . . . استرداد أردت إذا
 نسخها تم التي المحددة التخزین
 احتياطًيا

  
  
  . . .خيار حدد إذن

 7 الخطوة إلى تخطى ثم) الملفات آّل استرداد (Retrieve All Files خيار الملفات آل
 .43 صفحة في

  لفتح) الملفات بعض رداداست (Retrieve Some Files خيار المحددة المجلدات أو الملفات
Retrieve Some Files) 6 الخطوة إلى وتابع) الملفات بعض استرداد.  

 

   
 أیًضا یمكنك. المطلوبة الملفات عن للبحث المجلد بينة عبر تنقل ،)الملفات بعض استرداد (Retrieve Some Files تحدید مربع في   .6

  :المجلد أو الملف) اسم من ءجز أو (اسم آتابة طریق عن البحث مربع استخدام

 المنسوًخا المختلفة ملفاتك إصدارات لعرض) األقدم الملفات عرض (Show older files االختيار خانة حدد   •
  :احتياطًيا
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 تم التي احتياطًيا المنسوخة الملفات لعرض) المحذوفة الملفات عرض (Show deleted files االختيار خانة حدد   •
  :حذفها

  
  .المفردة بالملفات قائمة لسرد) عرض (View الرمز ددح  •

  . البحث لبدء Enter مفتاح على واضغط البحث مربع في منه جزًء أو بالكامل الملف اسم اآتب ملف، على للعثور  •

  .Enter على اضغط ثم بالكامل، البحث مربع في الموجود النص احذف البحث، فلتر إلزالة
  .استردادها ترید التي المجلدات أو بالملفات ةالخاص االختيار خانات حدد  •

  ). االسترداد بدء (Start Retrieving فوق انقر   .7
  :االسترداد أثناء   .8

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

  .االسترداد عملية إلیقاف متاًحا) االسترداد إلغاء (Cancel Retrieving زر یكون  •

  .االسترداد عملية اآتمال على) االسترداد اآتمال رسالة( Retrieval accomplished تدل   .9
 حددتها التي الملفات جميع أن) االسترداد من جزء تنفيذ تم (Partial retrieve accomplished رسالة تعني

  :األمرین أحد یحدث الحالة، هذه في. المحدد االسترداد موقع إلى خهانس یتم لم الستردادها
 استردادها یتم لم التي الملفات بعدد) استردادها یتم لم التي الملفات (Files Not Retrieved رسالة تزودك  •

 قائمة لمشاهدة) الملفات عرض (View files رابط فوق انقر. االسترداد في الفشل معلومات شاشة إلى وبرابط
  .ذلك وأسباب استردادها یتم لم التي بالملفات

 ال المحدد) احتياطًيا المصدر نسخ (االسترداد وجهة جهاز أن) ممتلئة الوجهة (Destination is full الرسالة تعني  •
  .االسترداد عملية الستكمال القرص على آافية مساحة على یحتوي
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  القرص محرك تأمين وإلغاء تأمين
  : التالية المواضيع الفصل هذا یتضمن

  مرور بكلمة القرص محرك حمایة
  األقراص محرك تأمين إلغاء
  بك الخاصة المرور آلمة تغيير
  األقراص محرك تأمين ميزة تشغيل إیقاف

  مرور بكلمة القرص محرك حمایة
 القرص محرك إلى غيرك شخص أي وصول من قلًقا آنت إذا ورمر بكلمة بك الخاص القرص محرك تحمي أن عليك یجب

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

 تأمينه وإلغاء القرص محرك لتأمين بك الخاصة المرور آلمة) WD حمایة (WD Security برنامج یستخدم!  تنبيه
 آتابة أو القرص محرك على الموجود البيانات إلى الوصول من تتمكن فلن بك، ةالخاص المرور آلمة نسيت إذا. إلكترونًيا
 .أخرى مرة استخدامه من تتمكن أن قبل القرص محرك محتویات محو عليك سيتوجب. عليه جدیدة بيانات

   
  :على إما بالنقر) الحمایة ضبط (Set Security الحوار مربع افتح  .1

 بتثبيت قيامك عند واحًدا بإنشاء قمت إذا لدیك، المكتب سطح على الموجود) WD حمایة (WD Security رمز  •
  التطبيق

  Western Digital < WD Apps>  )آافة البرامج( Programs (All)> ) ابدأ (Start قائمة  •
  ) WDحمایة WD( < WD Security )تطبيقات (

  
 إنشاء ترید الذي األقراص محرك فحدد بالكمبيوتر، متصًال مدعوًما My Passport أقراص محرك من أآثر هناك آان إذا   .2

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

6
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 أن ترید آنت إذا ):تمكين إلغاء التأمين تلقائًيا للمستخدم (Enable auto unlock for user االختيار خانة حدد   .6
 هذا على الُمحدد األقراص لمحرك بالنسبة بك خاصةال المرور آلمة) WD حمایة (WD Security برنامج یتذآر

  . الكمبيوتر
  .بك الخاصة المرور آلمة نسيت إذا البيانات فقد احتمال بشأن التحذیر اقرأ   .7
  .المخاطرة قبولك إلى لإلشارة) أتفهم (I understand االختيار خانة فوق انقر   .8
 اآللي التشفير وتمكين بك الخاصة المرور آلمة لحفظ) الحمایة داتإعدا حفظ (Save Security Settings فوق انقر   .9

  .األقراص لمحرك

  ).الحمایة تمكين تم (Security has been enabled رسالة لغلق )موافق (OK فوق انقر .10
   

 برنامج ومیق ذلك، بعد. الحالية العمل جلسة واصلت طالما مؤمن غير القرص محرك یبقى مرور، آلمة إنشاء بعد!  تنبيه
WD Security) حمایة WD (یلي بما:  

 إلى الكمبيوتر انتقال عند أو األقراص محرك فصل أو الكمبيوتر تشغيل بإیقاف قيامك عند األقراص محرك بتأمين یقوم  •
  السكون وضع

طالبك بكتابة آلمة المرور الخاصة بك إللغاء تأمين محرك األقراص عندما تقوم بإعادة تشغيل الكمبي  • وتر أوُی
 Enable auto unlock for user قمت بتحدید خانة االختيار إال إذاإعادة توصيل محرك األقراص، 

ا للمستخدم(  عندما قمت بإنشاء آلمة المرور ):تمكين إلغاء التأمين تلقائًي
   

  األقراص محرك تأمين إلغاء
 االختيار خانة تحدد لم آنت فإذا األقراص، محرك على ملفاتك إلى الوصول من اآلخرین 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
  تشغيله وإعادة الكمبيوتر تشغيل بإیقاف قمت   •
  به توصيله وإعادة الكمبيوتر عن القرص محرك بفصل قمت   •
  السكون وضع من الكمبيوتر یخرج   •

  .لدیك الكمبيوتر جهاز على مثبًتا) WD حمایة (WD Security برنامج یكن لم إذا حتى بهذا القيام عليك سيتوجب

  :ماإ باستخدام المحرك، تأمين إللغاء طرق ثالثة توجد لدیك، الكمبيوتر لجهاز البرامج تكوین على اعتماًدا
•   WD Security برنامج أو WD Drive Utilities) أقراص لمحرك المساعدة األدوات WD(  
  WD SmartWare برنامج   •
  )األقراص محرك تأمين إلغاء (WD Drive Unlock المساعدة األداة   •
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 أو) WD حمایة (WD Security برنامج باستخدام األقراص محرك تأمين إلغاء
WD Drive Utilities )أقراص لمحرك المساعدة األدوات WD(  

 تشغيل فإن بالكمبيوتر، توصيله وإعادة األقراص محرك فصل أو تشغيله وإعادة الكمبيوتر تشغيل بإیقاف قمت آلما
WD Security) حمایة WD) (حمایة WD (برنامج أو WD Drive Utilities) أقراص لمحرك المساعدة األدوات WD (

  ):األقراص محرك تأمين إلغاء (Unlock Drive الحوار مربع یعرض

  

  :إما هذا یحدث
  بالكمبيوتر ومتصًال مؤمًنا فقط واحًدا My Passport  أقراص محرك لدیك آان إذا تلقائًيا،  •

 WD Drive أو) WD حمایة (WD Security إما شاشة على المؤمن األقراص محرك بتحدید تقوم عندما  •
Utilities) أقراص ركلمح المساعدة األدوات WD (أقراص محرك من أآثر لدیك آان إذا My Passport 
  بالكمبيوتر ومتصًال مدعوًما

  :إما فوق انقر ،)األقراص محرك تأمين إلغاء (Unlock Drive الحوار مربع ظهور عدم حالة في  .1
 بتثبيت قيامك دعن واحًدا بإنشاء قم إذا المكتب سطح على الموجود االختصار) WD حمایة (WD Security رمز  •

 Western Digital < WD Apps>  )آل البرامج( All Programs> ) ابدأ (Start قائمةأو التطبيق
  WD (< WD Securityتطبيقات (

الموجود على سطح المكتب إذا قم بإنشاء ) WDاألدوات المساعدة لمحرك أقراص  (WD Drive Utilities iconرمز   •
 Western Digital > )آافة البرامج( All Programs> ) ابدأ( Startقائمة بيق أوواحًدا عند قيامك بتثبيت التط

 <WD Apps ) تطبيقاتWD (< WD Drive Utilities ) األدوات المساعدة لمحرك أقراصWD(  

 مربع لعرض المؤمن األقراص محرك فحدد بالكمبيوتر، متصًال My Passport أقراص محرك من أآثر هناك آان إذا   .2
  ).األقراص محرك تأمين إلغاء (Unlock Drive حوارال

  ):األقراص محرك تأمين إلغاء (Unlock Drive الحوار مربع على   .3
a.  مربع في المرور آلمة اآتب Password) المرور آلمة.(  
b.  فوق انقر Unlock Drive) األقراص محرك تأمين إلغاء.(  
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  WD SmartWare برنامج باستخدام القرص محرك تأمين إلغاء
 تحدد لم آنت فإذا بالكمبيوتر، توصيله إعادة ثم األقراص محرك بفصل قمت أو تشغيله، وإعادة الكمبيوتر تشغيل بإیقاف قمت آلما

Enable auto unlock for user:) یعرض المرور، آلمة أنشأت حيث الخانة من تحقق :)للمستخدم تلقائًيا التأمين إلغاء تمكين 
WD SmartWare رسالة نامجالبر Drive is locked )مؤمن قرص (مكان في Content Gauge) المحتوى مقياس (

My Passport األقراص لمحرك:  

  

 فوق فانقر تلقائًيا،) األقراص محرك تأمين إلغاء ( WD SmartWare Unlock your driveالحوار مربع یظهر لم إذا  .1
  :لعرضه) مؤمن األقراص محرك (Drive is locked الرسالة أعلى األقراص محرك صورة

  
  ).المرور آلمة (Password مربع في المرور آلمة اآتب   .2
  ).تأمين إلغاء (Unlock فوق انقر   .3
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 لمحرك المساعدة األداة (WD Drive Unlock Utility باستخدام األقراص محرك تأمين إلغاء
  )WD أقراص

 WD Drive Utilities برنامج عليه مثبت غير آمبيوتر بجهاز مرور بكلمة المحمي القرص محرك بتوصيل قمت آلما
 استخدام یمكنك فإنه ،WD SmartWare أو) WD حمایة (WD Security أو) WD أقراص لمحرك المساعدة األدوات(

 دةالمساع األداة توجد. األقراص محرك تأمين إللغاء) WD أقراص محرك تأمين إلغاء (WD Drive Unlock المساعدة األداة
WD Drive Unlock) أقراص محرك تأمين إلغاء WD (في یظهر الذي ،الظاهري المضغوط القرص أقراص محرك على 

  .بالكمبيوتر الملفات إلدارة المساعدة األداة عرض

  :طریق عن) األقراص محرك تأمين إلغاء (Drive Unlock   المساعدة األداة تشغيل ابدأ  .1
 والنقًرا WD Unlocker لبرنامج الظاهري المضغوط القرص لفتح بالكمبيوتر الملفات دارةإل المساعدة األداة استخدام   •

  WD Drive Unlock.exe file ملف فوق مزدوًجا
 المضغوط القرص رمز فوق مزدوًجا نقًرا والنقر) الكمبيوتر جهاز (My Computer> ) ابدأ (Start فوق النقر   •

 قابل تخزین ذات أجهزة (Devices with Removable Storage قائمة أسفل WD Unlocker لـ الظاهري
  ):لإلزالة

  
  ):WD أقراص محرك تأمين إلغاء (WD Drive Unlock المساعدة األداة شاشة تظهر   .2

a.  مربع في المرور آلمة اآتب Password) المرور آلمة.(  

b.  االختيار خانة حدد :Enable auto unlock for user) ترید آنت إذا ): التأمين تلقائًيا للمستخدمتمكين إلغاء 
 الخاصة المرور آلمة تتذآر أن) WD أقراص محرك تأمين إلغاء (WD Drive Unlock utility المساعدة األداة
  .الكمبيوتر هذا على بك

c.  فوق انقر Unlock Drive) األقراص محرك تأمين إلغاء.(  
d.  الرسالة ظهور عند Your drive is now unlocked) فوق انقر ،)اآلن القرص محرك تأمين إلغاء تم Exit 

  ).WD أقراص محرك تأمين إلغاء (WD Drive Unlock المساعدة األداة شاشة إلغالق) إنهاء(
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  بك الخاصة المرور آلمة تغيير
  :على إما بالنقر) الحمایة تغيير (Change Security الحوار مربع افتح  .1

 بتثبيت قيامك عند واحًدا بإنشاء قمت إذا لدیك، المكتب سطح على الموجود) WD ةحمای (WD Security اختصار  •
  التطبيق

•  Start )ابدأ( < (All) Programs) آافة البرامج(  <Western Digital < WD Apps)  تطبيقاتWD (
 <WD Security ) حمایةWD(  

  
 تغيير ترید الذي األقراص محرك فحدد بالكمبيوتر، صًالمت مدعوًما My Passport أقراص محرك من أآثر هناك آان إذا   .2

  .به الخاصة مرور آلمة
  ).المرور آلمة (Password مربع في الحالية المرور آلمة اآتب   .3
  .) آلمة المرورييرتغChange password (خيار حدد   .4
 25 إلى یصل ما باستخدام ،)لمرورا آلمة اختيار (Choose a password المربع في الجدیدة المرور آلمة اآتب   .5

  .حرًفا
  ).المرور آلمة من التحقق (Verify password المربع في الجدیدة المرور آلمة آتابة أعد   .6
  ).المرور آلمة تلميح (Password hint مربع في بك الخاصة الجدیدة المرور آلمة تذآر على لمساعدتك تلميًحا اآتب   .7
 ما لتحدید ):تمكين إلغاء التأمين تلقائًيا للمستخدم( Enable auto unlock for user: الختيارا خانة امسح أو حدد   .8

 األقراص لمحرك بالنسبة بك الخاصة الجدیدة المرور آلمة) WD حمایة (WD Security برنامج یتذآر أن ترید آنت إذا
  .الكمبيوتر هذا على الُمحدد

  ).الحمایة إعدادات تحدیث (Update Security Settings فوق انقر   .9

  ).الحمایة تمكين تم (Security has been enabled رسالة لغلق )موافق (OK فوق انقر .10
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 برنامج یقوم ذلك، بعد. الحالية العمل جلسة واصلت طالما مؤمن غير القرص محرك یبقى مرور، آلمة إنشاء بعد!  تنبيه
WD Security) حمایة WD (یلي بما:  

 إلى الكمبيوتر انتقال عند أو األقراص محرك فصل أو الكمبيوتر تشغيل بإیقاف قيامك عند األقراص محرك بتأمين یقوم  •
  السكون وضع

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

 المرور آلمة بتغيير قمت عندما) :للمستخدم
   

  األقراص محرك تأمين ميزة تشغيل إیقاف
  :على إما بالنقر) الحمایة تغيير (Change Security الحوار مربع افتح  .1

 بتثبيت قيامك عند واحًدا بإنشاء قمت إذا لدیك، المكتب سطح على الموجود) WD حمایة (WD Security اختصار  •
  التطبيق

•  Start) ابدأ( < (All) Programs )آافة البرامج(  <Western Digital < WD Apps)  تطبيقاتWD( 
 <WD Security ) حمایةWD(  

  
 إزالة الذي األقراص محرك فحدد الكمبيوتر،ب متصًال مدعوًما My Passport أقراص محرك من أآثر هناك آان إذا   .2

  .عليه من مرور بكلمة الحمایة
  ).المرور آلمة (Password مربع في المرور آلمة اآتب   .3
  ).الحمایة إزالة (Remove security الخيار حدد   .4
  ).الحمایة إعدادات تحدیث (Update Security Settings فوق انقر   .5
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  وتخصيصه األقراص محرك إدارة
  : التالية المواضيع الفصل هذا یتضمن

  WD Quick View رمز استخدام
  WD SmartWare برنامج فتح

  األقراص محرك حالة من التحقق
  بأمان األقراص محرك فصل

  المراقبة رمز تنبيهات
  األقراص لمحرك السكون مؤقت ضبط
  القرص محرك تسجيل
  قراصاأل محرك سالمة من التحقق
  األقراص محرك محو

  القرص وصورة WD برنامج استعادة

  WD Quick View رمز استخدام
 بنظام المهام لشریط النظام علبة جزء في WD Quick View رمز یظهر ،WD SmartWare برنامج بتثبيت قيامك بعد

Windows:  
  
  
  
  

  :في الرمز استخدام یمكنك

  WD SmartWare برنامج فتح   •
  األقراص محرك حالة فحص   •
  بأمان األقراص محرك فصل   •
  الرمز تنبيهات مراقبة   •

  .األشياء تلك ألداء األخرى الطرق جانب إلى الرمز استخدام آيفية التالية األقسام تشرح

  WD SmartWare برنامج فتح
  :طریق عن WD SmartWare برنامج تشغيل بدء یمكنك

  :WD SmartWare وتحدید المهام شریط في WD Quick View رمز قفو األیمن أو األیسر الماوس بزر النقر   •

  
  : فوق النقر   •

Start) ابدأ ( <(All) Programs) البرامج) آافة < Western Digital < WD SmartWare < 
WD SmartWare  

  :امجلبرن تثبيت عند واحد بإنشاء قيامك حالة في WD SmartWare المكتب سطح اختصار رمز فوق النقر   •

  

7
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  األقراص محرك حالة من التحقق
 مؤمًنا األقراص محرك آان إذا ما واآتشاف األقراص، محرك حرارة درجة وحالة المستخدمة األقراص محرك سعة رؤیة یمكنك
  :المهام شریط في WD Quick View رمز فوق المؤشر بتمریر

  

   بأمان األقراص محرك فصل
   

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

   
  :طریق عن إما بأمان األقراص محرك فصل یمكنك

) بأمان إزالة (Safely remove الخيار فوق النقر ثم المهام، شریط في WD رمز فوق األیمن الماوس بزر النقر   •
My Passport األقراص لمحرك:  

  
 فوق النقر ثم الرئيسية WD SmartWare Home شاشة على األقراص محرك رمز فوق األیمن اوسالم بزر النقر   •

  ):بأمان إزالة  (Safely remove خيار

  
  .األقراص محرك تشغيل إیقاف صوت تسمع قد

  .الكمبيوتر عن األقراص محرك فصل قبل النشاط/الطاقة مصباح تشغيل إلیقاف انتظر

  المراقبة رمز تنبيهات
  :األقراص محرك حالة على للداللة المهام شریط في WD Quick View رمز یومض

  . . .األقراص محرك یكون فربما إذن . . . WD Quick View رمز وميض حالة في

 WD SmartWare برنامج على یتعذر تهيئة في أو مؤمًنا واألبيض، األخضر باللون
 ئةبي في Windows بـ متعلقة ليست تهيئة (عليها التعرف

Windows.( 

  . حرارته درجة ارتفعت واألبيض، األحمر باللون

. دقيقة 60 لمدة ليبرد واترآه األقراص محرك تشغيل بإیقاف قم
 .WD بدعم فاتصل المشكلة، استمرت وإذا تشغيله، أعد
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  األقراص لمحرك السكون مؤقت ضبط
 الطاقة لتوفير النشاط عدم من محددة فترة بعد األقراص محرك إلى الطاقة توصيل بإیقاف األقراص لمحرك السكون مؤقت یقوم
  .الطویل المدى على األقراص محرك إهالك من والحد

  :على إما بالنقر) WD أقراص لمحرك المساعدة األدوات (WD Drive Utilities برنامج افتح  .1
 إذا لدیك، المكتب سطح على الموجود) WD أقراص لمحرك المساعدة األدوات (WD Drive Utilities اختصار  •

  التطبيق بتثبيت قيامك عند واحًدا بإنشاء قمت

 Western Digital<  WD Apps> ) آافة البرامج (All Programs> ) ابدأ (Start قائمة  •
  )WD أقراص لمحرك المساعدة األدوات WD( < WD Drive Utilities)تطبيقات (

  .8 الصفحة في  4 الشكل راجع
  .ضبطه ترید الذي األقراص محرك فحدد بالكمبيوتر، متصًال My Passport أقراص محرك من أآثر هناك آان إذا   .2
  ):السكون مؤقت (Sleep Timer الحوار مربع لعرض) السكون مؤقت (Sleep Timer فوق انقر   .3

  
  ):السكون مؤقت (Sleep Timer الحوار مربع على   .4

a.  مربع في Set Sleep Timer) تشغيل إیقاف في عندها ترغب التي النشاط عدم فترة حدد ،)لسكونا مؤقت ضبط 
  .األقراص محرك

b.  فوق انقر Set Timer) الموقت ضبط.(  

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

  .باإلنترنت الكمبيوتر اتصال من تأآد  .1
  :على إما بالنقر) WD أقراص لمحرك المساعدة األدوات (WD Drive Utilities برنامج افتح   .2

 إذا لدیك، المكتب سطح على الموجود) WD أقراص لمحرك المساعدة تاألدوا (WD Drive Utilities اختصار  •
  التطبيق بتثبيت قيامك عند واحًدا بإنشاء قمت

  Western Digital<  WD Apps> ) آافة البرامج (All Programs> ) ابدأ (Start قائمة  •
  )WD أقراص لمحرك المساعدة األدوات WD( < WD Drive Utilities)تطبيقات (

  .8 الصفحة في  4 الشكل راجع
  .تسجيله ترید الذي األقراص محرك فحدد بالكمبيوتر، متصًال My Passport 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 السما اآتب First name) األول االسم.(  
b.  مربع في لك األخير االسم اآتب Last name) األخير االسم.(  
c.  مربع في اإللكتروني بریدك عنوان اآتب E-mail address) اإللكتروني البرید عنوان.(  
d.  مربع في لغتك حدد Preferred language) المفضلة اللغة.(  
e.  االختيار خانة تحدید وإلغاء بتحدید قم Yes, I want to receive communication...) في أرغب نعم 

 البرنامج تحدیثات عن اإللكتروني بالبرید إعالمات استالم في ترغب آنت إذا لتحدید...) إعالمية رسائل استالم
  .ال أم األسعار خفض وفرص المنتج وتحسينات

f.  فوق انقر Register Drive) األقراص محرك تسجيل.(  

  األقراص محرك سالمة من التحقق
 ضمان في للمساعدة مدمجة تشخيص أدوات ثالث) WD أقراص لمحرك المساعدة األدوات (WD Drive Utilities توفر
  :يینبغ آما األقراص محرك تشغيل عدم من قلًقا آنت إذا التالية االختبارات بتشغيل قم. بك الخاص األقراص لمحرك الجيد األداء
   SMART حالة   •

SMART من. األقراص لمحرك األساسية الداخلية األداء خصائص باستمرار تراقب التعطل من للحمایة وظيفة هي 
 على الكتابة،/القراءة في أخطاء أو صوته أو األقراص محرك حرارة درجة في اآتشافها یتم زیادة أي توفر أن الممكن
 اتخاذ یمكنك المبكر، التحذیر طریق عن. خطيرة تعطل حالة من القرص محرك معاناة إلى إشارة المثال، سبيل

  .العطل حدوث قبل آخر، أقراص محرك إلى بياناتك نقل مثل االحتياطية، اإلجراءات
 .األقراص محرك لحالة الفشل أو بالنجاح تقييًما SMART حالة من التحقق نتيجة تعتبر
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•   Quick Drive Test) األقراص ركلمح السریع االختبار(  
 باختبار تقوم التي Data LifeguardTM للتشخيص المساعدة األداة على My Passport األقراص محرك یحتوي
 للتحقق القرص محرك بفحص األقراص لمحرك السریع االختبار یقوم. خطأ حاالت وجود من للتحقق األقراص محرك
  .الرئيسية األداء مشاآل من

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

 لتحري القطاعات آل یختبر فهو. القرص لمحرك شموًال األآثر التشخيص هو األقراص لمحرك الكامل االختبار إن
  .یلزم حسبما التالفة القطاعات عالمات ویدرج الخطأ حاالت

 مع مشاآل أي تواجه أن وقبل بانتظام ذلك یتم أن األقراص لمحرك الحالة من والتحقق التشخيص عمليات إلجراء وقت أفضل
 قدر یتيح األقراص لمحرك السریع واالختبار SMART حالة من التحقق فإجراء جًدا، سریعة اختبارات وألنها. القرص محرك
 القيام عند القرص في خطأ حاالت واجهت آلما الثالثة االختبارات بإجراء قم ذلك، بعد. اإلزعاج من قدر بأقل التأمين من آبير
  .إليها الوصول أو الملفات بكتابة

  :على إما بالنقر) WD أقراص لمحرك المساعدة األدوات (WD Drive Utilities برنامج افتح  .1
 إذا لدیك، المكتب سطح على الموجود) WD أقراص لمحرك المساعدة األدوات (WD Drive Utilities اختصار  •

  التطبيق بتثبيت قيامك عند واحًدا بإنشاء قمت

  Western Digital < WD Apps> ) آافة البرامج (All Programs> ) ابدأ (Start قائمة  •
  )WD أقراص لمحرك المساعدة األدوات WD( < WD Drive Utilities)تطبيقات (

  .8 ةالصفح في 4 الشكل راجع
 من التحقق ترید الذي األقراص محرك فحدد بالكمبيوتر، متصًال My Passport أقراص محرك من أآثر هناك آان إذا   .2

  .حالته
  ):التشخيصات (Diagnostics الحوار مربع لعرض) التشخيصات (Diagnostics فوق انقر   .3

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

•  ) SMART Statusحالة SMART(  
•  Quick Drive Test) األقراص لمحرك السریع االختبار(  
•  Complete Drive Test) األقراص لمحرك الكامل االختبار(  
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  األقراص محرك محو
   

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

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

  .األقراص محرك محو بعد األصلي وینهلتك My Passport الستعادة تلك تنزیل یمكنك. المستخدم دليل

 آان إذا ما حسب وذلك األقراص، محرك لمحو طریقتين) WD أقراص لمحرك المساعدة األدوات (WD Drive Utilities برنامج یوفر
  :ال أو مؤمًنا My Passport األقراص محرك

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

 القسم في" األقراص محرك محو وظيفة استخدام" األقراص، محرك محوترید مؤمن، غير
 .التالي

 عليك ویجب المرور آلمة فقدت أو نسيت قد مؤمًنا
 ،القرص محرك محو

"WD Drive Unlock المساعدة األداة استخدام"
 57. الصفحة في

   

  األقراص محرك محو وظيفة استخدام
  : مؤمن غير األقراص محرك یكون عندما My Passport لمحو

  :على إما بالنقر) WD أقراص لمحرك المساعدة األدوات (WD Drive Utilities برنامج افتح  .1
 إذا لدیك، المكتب سطح على الموجود) WD أقراص لمحرك المساعدة األدوات (WD Drive Utilities اختصار  •

  التطبيق بتثبيت قيامك عند واحًدا بإنشاء قمت

  Western Digital<  WD Apps> ) آافة البرامج (All Programs>  )ابدأ (Start قائمة  •
  )WD أقراص لمحرك المساعدة األدوات WD( < WD Drive Utilities)تطبيقات (

  .8 الصفحة في  4 الشكل راجع
  .محوه ترید الذي األقراص محرك فحدد بالكمبيوتر، متصًال My Passport أقراص محرك من أآثر هناك آان إذا   .2
  ):األقراص محرك محو (Drive Erase الحوار مربع لعرض) األقراص محرك محو( Drive Erase فوق انقر   .3

  
  ):األقراص محرك محو (Drive Erase الحوار مربع على   .4

a.  األقراص محرك بمحو قمت إذا البيانات فقد بشأن التحذیر اقرأ.  
b.  االختيار خانة فوق انقر I understand )المخاطرة قبولك إلى شارةلإل) أتفهم.  
c.  فوق انقر Erase Drive )األقراص محرك محو.(  
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 اإلجابة معرف وراجع http://support.wdc.com إلى اذهب القرص، محرك محو عملية من االنتهاء بعد
answer ID 7 المعلومات قاعدة في Knowledge Base واستعادة تنزیل حول معلومات على للحصول 

 . My Passport القرص محرك على الموجودة القرص صورةو WD البرنامج

 محرك لحمایة مرور آلمة تستخدم آنت إذا. بك الخاصة المرور آلمة إزالة إلى األقراص محرك محو یؤدي:  مالحظة
 انظر (.القرص وصورة WD برنامج استعادة بعد أخرى مرة إنشائها إعادة فسيلزمك لدیك، األقراص

  .)44 الصفحة في" مرور لمةبك القرص محرك حمایة"

  WD Drive Unlock المساعدة األداة استخدام
  :فقدتها أو المرور آلمة نسيت وقد مؤمًنا، األقراص محرك یكون عندما My Passport لمحو

  :إما طریق عن) WD أقراص محرك تأمين إلغاء (WD Drive Unlock المساعدة األداة تشغيل ابدأ  .1
 نقًرا والنقر WD Unlocker الظاهري المضغوط القرص لفتح بالكمبيوتر الملفات إلدارة عدةالمسا األداة استخدام  •

  Unlock.exe ملف فوق مزدوًجا

 المضغوط القرص رمز فوق مزدوًجا نقًرا والنقر، )جهاز الكمبيوتر (My Computer> ) ابدأ (Start فوق النقر  •
 ذات أجهزة (Devices with Removable Storage أسفل المسجل WD Unlocker لبرنامج الظاهري
  )لإلزالة قابل تخزین

  
  :خالل من القرص محرك تأمين إللغاء محاوالت خمس أمامك   .2

a.  مربع في المرور آلمة اآتب Password) المرور آلمة.(  
b.  فوق انقر Unlock Drive) األقراص محرك تأمين إلغاء.(  
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 Too Many Password Attempts الرسالة تظهر صالحة، غير مرور آلمة إلدخال الخامسة المحاولة إجراء بعد   .3
  ):المرور آلمة إلدخال للغایة عدیدة محاوالت(

  
  :لعرض تحذیر حول محو آافة البيانات الموجودة على محرك األقراص) محو محرك األقراص (Erase Driveانقر فوق    .4

  

  .المخاطرة قبولك إلى لإلشارة) أتفهم (I understand وحدد التحذیر اقرأ   .5

  ).محو (Erase فوق انقر   .6

  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 تنزیل حول معلومات على للحصول WD 

  . My Passport القرص محرك على لموجودةا القرص وصورة
 مرور آلمة استخدام ترید زلت ما آنت إذا. بك الخاصة المرور آلمة إزالة إلى األقراص محرك محو یؤدي:  مالحظة

 انظر. (القرص وصورة WD البرنامج استعادة بعد إنشائها إعادة إلى فستحتاج القرص، محرك لحمایة
  .)44 الصفحة في "مرور بكلمة القرص محرك حمایة"
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  القرص وصورة WD برنامج استعادة
 تهيئته إعادة أو األقراص محرك محو یؤدي ،My Passport القرص محرك على الموجودة البيانات آافة حذف على عالوة
  . المستخدم دليل وملفات الفوریة، والتعليمات المساعدة، واألدوات الدعم، ملفات وجميع WD برنامج إزالة إلى أیًضا

 آخر آمبيوتر إلى األقراص محرك نقل ترید آنت أو لدیك، الكمبيوتر على تثبيته وإعادة WD برنامج إزالة في ترغب مرة آل في
 بذلك، وللقيام. My Passport األقراص محرك على القرص وصورة WD برنامج استعادة فسيلزمك عليه، البرنامج وتثبيت
 قاعدة في 7  اإلجابة معرف وراجع http://support.wdc.com إلى اذهب ص،القر محرك تهيئة إعادة أو بمحو قيامك بعد

  .المعلومات
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  وتخصيصه البرنامج إدارة
  : التالية المواضيع الفصل هذا یتضمن

  االحتياطية النسخ عدد تحدید
  مختلف مسترد محتوى مجلد تحدید
  البرنامج تحدیثات عن البحث
  بعيد Dropbox حساب تكوین
  WD برنامج تثبيت إلغاء

  االحتياطية النسخ عدد تحدید
 أحد فوق بالكتابة قمت إذا. ملف لكل قدیمة نسخة 25 إلى یصل بما اظاالحتف إمكانية WD SmartWare برنامج لك یتيح

 نسخة على یحتوي WD SmartWare فبرنامج سابقة، نسخ بضع قبل الملف رؤیة أردت إذا أو قصد، دون حذفه أو الملفات
  .نسخة 25 إلى 1 من ظالحف اختيار ویمكنك لالسترداد، متاح ملف آل نسخ من المحدد األحدث العدد دائًما لدیك سيكون. لك

  :النسخ من بالمزید االحتفاظ
  أطول زمنية فترة من الملفات استرداد على قدرتك تحسين   •
  القرص مساحة من أآبر قدر استهالك   •

  ).28 الصفحة في 11 الشكل انظر (البرنامج إعدادات شاشة لعرض) إعدادات (Settings التبویب عالمة فوق انقر  .1
 الحوار مربع لعرض) الملف تاریخ( File History فوق انقر ،)البرنامج إعدادات (Software Settings شاشة في   .2

Set File History) الملف تاریخ تعيين:(  

  
  ):الملف تاریخ تعيين (Set File History الحوار مربع على   .3

a.  25 إلى 1 من ملف، لكل بها االحتفاظ ترید التي االحتياطي النسخ إصدارات عدد لتحدید االختيار مربع استخدم.  
b.  فوق انقر Apply) تطبيق.(  

  مختلف مسترد محتوى مجلد تحدید
  :في المستردة الملفات تخزین ترید آنت إذا ما االختيار یمكنك االسترداد، تشغيل تبدأ عندما
  الكمبيوتر على األصلية مواقعها   •
  )المسترد المحتوى (Retrieved Content مجلد   •

 المحتوى (Retrieved Content فرعي مجلد واستخدام بإنشاء WD SmartWare برنامج یقوم افتراضي، بشكل
  :آخر مجلد لتحدید). المستندات (My Documents مجلد في) المسترد

  .استخدامه في ترغب موجود مجلد أي تحدید أو جدید مجلد بإنشاء إما قم  .1
  ).28 الصفحة في 11 الشكل انظر (البرنامج إعدادات شاشة لعرض) إعدادات (Settings التبویب عالمة فوق انقر   .2

8
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 مربع لعرض) االسترداد مجلد (Retrieve Folder فوق انقر ،)البرنامج إعدادات (Software Settings شاشة في   .3
  ):االسترداد مجلد تعيين (Set Retrieve Folder الحوار

  

  ):االسترداد مجلد تعيين (Set Retrieve Folder الحوار مربع على   .4
a.  فوق انقر Browse) جدید استرداد مجلد لتحدید االستعراض وظيفة واستخدم) استعراض.  
b.  فوق انقر Apply) تطبيق.(  

  البرنامج تحدیثات عن البحث
. WD SmartWare برنامج تحدیثات عن تلقائًيا) البرامج تحدیثات (Software Updates الخيار یبحث تمكينها، عند

  :تعطيله أو) البرامج تحدیثات (Software Updates الخيار لتمكين. األحدث البرنامج إلصدار دائًما استخدامك هذا یضمن

  شاشة لعرض) البرنامج إعداد (Set Up Softwareو) اإلعدادات (Settings التبویب عالمة فوق انقر  .1
Software Settings) 28 الصفحة في  11 الشكل راجع) (البرنامج إعدادات.(  

 لعرض) البرامج تحدیثات (Software Updates فوق انقر ،)البرنامج إعدادات (Software Settings شاشة في   .2
  ):البرامج تحدیثات (Software Updates الحوار مربع

  
  ):البرامج تحدیثات (Software Updates الحوار مربع في   .3

a.  تياراالخ مربع امسح أو حدد Automatically check for WD SmartWare)  البحث تلقائًيا عن تحدیثات
  ).WD SmartWareبرنامج 

b.  فوق انقر Check Now) اآلن البرنامج تحدیثات عن البحث في ترغب آنت إذا ،)اآلن بحث.  

  بعيد Dropbox حساب تكوین
 حساب بتكوین تقوم أن یجب االحتياطي، للنسخ هدف أو مصدر آجهاز بعيد Dropbox مجلد استخدام من تتمكن أن قبل

Dropbox برنامج بواسطة إليه للوصول بك الخاص WD SmartWare Pro.  

  شاشة لعرض) البرنامج إعداد (Set Up Softwareو) اإلعدادات (Settings التبویب عالمة فوق انقر  .1
Software Settings) 28 الصفحة في  11 الشكل راجع) (البرنامج إعدادات.(  

) Dropbox حساب( Dropbox Account فوق انقر ،)البرنامج إعدادات (Software Settings شاشة في   .2
  ):Dropbox حساب (Dropbox Account الحوار مربع لعرض
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 معلومات (Dropbox Login Required الحوار مربع لعرض) حساب تحدید (Select Account فوق انقر   .3
  ):Dropbox إلى الالزمة ولالدخ تسجيل

  
  ):Dropbox إلى الالزمة الدخول تسجيل معلومات (Dropbox Login Required الحوار مربع في   .4

a.  فوق انقر Sign In) الدخول تسجيل.(  
 الویب مستعرض ویستخدم عنك، بالنيابة Dropbox اتصال طلب WD SmartWare Pro برنامج ُیجري

  ./https://www.dropbox.com على Dropbox ویب موقع إلى للوصول
b.  ویب موقع على Dropbox، فاآتب بك، الخاصة الدخول تسجيل اعتمادات لتذآر حسابك بتكوین القيام عدم حالة في 

 من االتصال طلب على لالطالع) الدخول تسجيل (Sign in فوق وانقر المرور، وآلمة اإللكتروني بریدك عنوان
  .WD SmartWare Pro برنامج

c.  فوق انقر Allow) االتصال طلب لقبول) سماح.  
 مجلد إلى وصوًال WD SmartWare Pro برنامج منح تم أنه!) نجاح (!Success اإلشارة توضح

Dropbox البعيد.  
d.  فوق انقر Finish) إنهاء (الحوار مربع غلق وأ االتصال، إلنهاء Dropbox Login Required) معلومات 

  .الحالي dropbox حساب عرض بتحدیث وقم ،)Dropbox إلى مةالالز الدخول تسجيل
 الحالة، هذه وفي. آخر بعيد dropbox مجلد تغيير في الحًقا غب تر آنت إذا الشيء، نفس هو اإلجراء:  مالحظة

 Switch to a Different Dropbox الحوار مربع WD SmartWare Pro برنامج یعرض
Account) حساب إلى تبدیل Dropbox حساب تغيير بأن ینصحك الذي ،)آخر Dropbox إلى یؤدي 

 للنسخ هدف أو مصدر آجهاز الحالي الحساب باستخدام بتكوینها قمت احتياطية نسخ أي صالحية إلغاء
  :االحتياطي
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  WD برنامج تثبيت إلغاء
   

ملفات وستبقى. الحالية اطياالحتي النسخ مهام تكوینات آافة حذف إلى WD SmartWare برنامج تثبيت إلغاء یؤدي: هام
 برنامج تثبيت إعادة بعد یدوًیا احتياطي نسخ عملية آل تمكين إعادة إلى ستضطر ولكنك هناك، موجودة االحتياطي النسخ

WD SmartWare .31 الصفحة في" للملفات االحتياطي النسخ“ (انظر(. 

   
 على من  برنامج تثبيت إللغاء لدیك التشغيل بنظام )برامج إزالة أو إضافة (Add or Remove Programs وظيفة استخدم

  .الكمبيوتر

  Windows XP التشغيل نظام على التثبيت إلغاء
  .)لوحة التحكم (Control Panel >) ابدأ (Start  فوق انقر  .1
  ).برامج إزالة أو إضافة (Add or Remove Programs فوق مزدوًجا نقًرا انقر   .2
  :تثبيته إلغاء في ترغب يالذ WD برنامج حدد   .3

•  WD SmartWare  
•  WD Security) حمایة WD(  
•  WD Drive Utilities) أقراص لمحرك المساعدة األدوات WD(  

  ).إزالة (Remove فوق انقر   .4
  ...).بالتأآيد ترید هل (...Are you sure رسالة ظهور عند) نعم (Yes فوق انقر   .5

  Windows 8 أو Windows 7 أو Windows Vista لالتشغي نظام على التثبيت إلغاء
  ).لوحة التحكم (Control Panel > )ابدأ (Start  فوق انقر  .1
  ).والميزات البرامج (Programs and Features فوق مزدوًجا نقًرا انقر   .2
  :تثبيته إلغاء في ترغب الذي ، WD ببرنامج الخاص الرمز أو القائمة فوق انقر   .3

•  WD SmartWare  
•  WD Security) حمایة WD(  
•  WD Drive Utilities) أقراص لمحرك المساعدة األدوات WD(  

  .الشاشة أعلى) تغيير/تثبيت إلغاء (Uninstall/Change فوق نقرا   .4
  ...).المتابعة في ترغب هل (...Do you wish to proceed رسالة ظهور عند) نعم (Yes فوق انقر   .5
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  Mac نظام مع األقراص محرك استخدام
 الستخدام. المحدثة Windows التشغيل أنظمة مع للتوافق منفرد NTFS قسم باعتباره My Passport محرك تنسيق یتم

 أوًال عليك یجب ذلك، في ترغب آنت إذا ،Time Machine والستخدام ،Mac OS X التشغيل أنظمة مع األقراص محرك
  .فردي HFS+J قسم إلى قراصاأل محرك تهيئة إعادة

  :التالية المواضيع الفصل هذا یتضمن
  األقراص محرك تهيئة إعادة

  القرص وصورة  WD برنامج استعادة

  األقراص محرك تهيئة إعادة
   

محرك على قبل من محفوظة ملفات أي وجود حالة في. محتویاته 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 http://support.wdc.com موقع بزیارة تفضل

Knowledge Base األقراص محرك تهيئة إعادة حول معلومات على للحصول.  
  .األقراص محرك تهيئة إعادة عن المعلومات من للمزید 74 الصفحة في" وإصالحها المشكالت استكشاف" انظر

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

 حول معلومات على للحصول المعلومات قاعدة في 7 اإلجابة رقم وراجع http://support.wdc.com موقع بزیارة تفضل
 األقراص محرك على القرص وصورة WD Securityو WD Drive Utilities لبرنامجي Mac إصدار واستعادة تنزیل

My Passport بك الخاص.  

 األقراص محرك لطراز بالنسبة Mac بنظام تعمل التي الكمبيوتر أجهزة مع WD SmartWare برنامج استخدام یمكن ال
My Passport هذا .  
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65 – استكشاف المشكالت وإصالحها

  وإصالحها المشكالت استكشاف
  : التالية المواضيع الفصل هذا یتضمن

  األقراص محرك وتهيئة وتقسيم تثبيت
  المتداولة األسئلة

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

  األقراص محرك وتهيئة وتقسيم تثبيت
 اإلجابة معرف آيفية

) XPو ،Vistaو ،8و ،7 إصدار (Windows التشغيل نظام على WD أقراص محرك وتهيئة تقسيم   •
 Mac OS X التشغيل ونظام

3865 

 Windows XP 3645 التشغيل نظام في NTFS تقسيم إلى Mac OS X GPT تقسيم تحویل   •

 أو 7 إصدار Windows التشغيل نظام في NTFS تقسيم إلى Mac OS X GPT تقسيم تحویل   •
Vista 

3647 

 مكتبة من (WD منتجات تشغيل وبرامج الثابتة، البرامج وتحدیثات المساعدة، واألدوات البرامج، تنزیل   •
 )التنزیالت

1425 

 أو Windows التشغيل نظام الستخدام (*FAT32 في WD من خارجي ثابت أقراص محرك تهيئة   •
Mac OS X( 

291 

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

Windows .الملفات ظامن في بایت جيجا 32 من أآبر أقسام إلنشاء FAT32 أداة بتنزیل 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 طریق عن الملفات بحجم الخاصة القيود هذه على التغلب Windows لمستخدمي یمكن
NTFS المساعدة األداة باستخدام إما Disk Management) من لمزید. مشابه خارجي برنامج أي أو) األقراص إدارة 
   :انظر التفاصيل،

 http://support.wdc.com على Answer ID 291 اإلجابة معرف  •

    support.microsoft.com على الموقع184006و 314463معرفا المقالتين   •

  وثائق البرامج المناسبة التابعة ألطراف أخرى أو منظمة الدعم  •

  المتداولة األسئلة
Q:  أسفل األقراص محرك على التعرف یتم 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 بطریقة هذا األقراص محرك تعریف یتم ال. WD USB 3.0 الخارجي التخزین 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 یقوم ال لماذا USB التمهيد؟ قبل به  
A:  أقراص محرك من التمهيد الكمبيوتر یحاول قد لدیك، التشغيل نظام تكوین حسب USB المحمول WD .إعداد وثائق راجع 

BIOS بزیارة تفضل أو الميزة هذه لتعطيل التشغيل بنظام الخاصة األم للوحة http://support.wdc.com وانظر 
 من التمهيد عن المعلومات من لمزید. Knowledge Base المعلومات قاعدة في answer ID 1201 اإلجابة معرف

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

10
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Q:  البيانات؟ نقل سرعة بطء سبب ما  
A:  بسرعات بك الخاص التشغيل نظام یعمل ربما USB 1.1 محول لبطاقة صحيح غير تشغيل برنامج لتثبيت نتيجًة 

USB 3.0 أو USB 2.0 یدعم ال التشغيل نظام أن أو USB 3.0 أو USB 2.0.  

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

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

Q:  جهاز توصيل عند یحدث ماذا USB 3.0 أو USB 2.0 وصل لوحة أو منفذ في USB 1.1؟  
A:  USB 3.0 وUSB 2.0 للوصلة السابق اإلصدار مع یتوافقان USB 1.1 .وصلة لوحة أو بمنفذ التوصيل عند  

USB 1.1، جهاز یعمل USB 3.0 أو USB 2.0 لوصلة لةالكام بالسرعة USB 1.1 12 إلى تصل والتي 
  . ثانية/ميجابت

  
 السرعة فائقة USB نقل سرعات على الحصول فيمكنك ،PCI Express فتحة یتضمن بك الخاص التشغيل نظام آان إذا

  .المعلومات من ولمزید التثبيت إجراءات لمعرفة للبطاقة المصنعة بالجهة اتصل. PCI Express محول بطاقة بتثبيت
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SES – 67تثبيت برنامج تشغيل 

  SES تشغيل برنامج تثبيت
 أجهزة على SCSI Enclosure Services (SES) تشغيل برنامج بتثبيت تقوم أن یجب ،WD برنامج تثبيت عدم حالة في

 أقراص محرك بتوصيل فيها تقوم مرة آل في الظهور من لألجهزة المنبثق المعالج لمنع Windows بنظام تعمل التي الكمبيوتر
My Passport كمبيوتربال لدیك.  
  .WD برنامج بتثبيت تقوم عندما تلقائًيا SES محرك تثبيت یتم:  مالحظة

  :التالية المواضيع الملحق هذا یتضمن
  Windows XP التشغيل بنظام تعمل التي الكمبيوتر أجهزة على التثبيت
  Vista التشغيل بنظام تعمل التي الكمبيوتر أجهزة على التثبيت
  Windows 8و Windows 7 التشغيل بنظامي تعمل التي ترالكمبيو أجهزة على التثبيت

  Windows XP التشغيل بنظام تعمل التي الكمبيوتر أجهزة على التثبيت
 شاشة تظهر ،5 الصفحة في  3 الشكل في موضح هو آما األقراص محرك بتوصيل تقوم أن بعد

 Found New Hardware Wizard )جدیدة أجهزة على العثور معالج.(  
 الوقت نفس في إضافيتين شاشتين عرض الممكن فمن ممكًنا،) تلقائي تشغيل (Autoplay ميزة آانت إذا:  مالحظة

). جدیدة أجهزة على العثور معالج (Found New Hardware Wizard معالج شاشة فيه تظهر الذي
  .بإغالقهما فقم ظهورهما، حالة في

  :طریق عن إما SES تشغيل رنامجب لتثبيت Found New Hardware Wizard استخدام یمكنك

  باإلنترنت متصًال الكمبيوتر آان إذا تلقائًيا،   •
  ال أم باإلنترنت متصًال الكمبيوتر آان سواًء یدوًیا،   •

  تلقائًيا التشغيل برنامج تثبيت
  :باإلنترنت متصًال الكمبيوتر یكون أن یجب تلقائًيا، SES تشغيل برنامج لتثبيت

  .باإلنترنت لكمبيوترا اتصال من تأآد  .1
) فقط الوقت هذا، نعم( Yes, this time only حدد ،Found New Hardware Wizard شاشة ظهور عند   .2

  :Windows بتحدیث باالتصال Windows XP للنسخة للسماح

  
  ).التالي (Next فوق انقر   .3

A
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  ):التالي( Next فوق وانقر) ئًياتلقا البرنامج تثبيت( Install the software automatically حدد   .4

  
  ):إنهاء (Finish فوق انقر التثبيت، اآتمال عند .5
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  یدوًیا التشغيل برنامج تثبيت
  :یدوًیا التشغيل برنامج تثبيت فيمكنك باإلنترنت، متصًال الكمبيوتر یكن لم إذا

 لمنع) المرة هذه يسل ال، (No, not this time حدد ،Found New Hardware Wizard شاشة ظهور عند  .1
  :Windows Update بـ االتصال محاولة

  
  ).التالي (Next فوق انقر   .2
  ):التالي( Next فوق وانقر) محدد موقع أو قائمة من تثبيت( Install from a list or specific location حدد   .3

  
  :و) الكمبيوتر جهاز( My Computer إلى استعرض   .4

a.  القرص محرك فوق وًجامزد نقًرا انقر My Passport.  
b.  اإلضافات مجلد فوق مزدوًجا نقًرا انقر.  
c.  حدد WD SES Device Driver) جهاز تشغيل برنامج WD SES .(  
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d.  فوق انقر Next) التالي:(  

  
  ):إنهاء (Finish فوق انقر التثبيت، اآتمال عند .5
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  Vista يلالتشغ بنظام تعمل التي الكمبيوتر أجهزة على التثبيت
 Found New Hardware شاشة تظهر ،5 الصفحة في  3 الشكل في موضح هو آما األقراص محرك بتوصيل تقوم أن بعد

  ).جدیدة أجهزة على العثور(
 الوقت نفس في إضافيتين شاشتين عرض الممكن فمن ممكنة،) تلقائي تشغيل (Autoplay ميزة آانت إذا:  مالحظة

 حالة في). جدیدة أجهزة على العثور (Found New Hardware معالج شاشة فيه تظهر الذي
  .بإغالقهما فقم ظهورهما،

  :طریق عن إما SES تشغيل برنامج لتثبيت) جدیدة أجهزة على العثور (Found New Hardware استخدام یمكنك

  باإلنترنت متصًال الكمبيوتر آان إذا تلقائًيا،   •
  ال أم باإلنترنت متصًال الكمبيوتر آان سواًء یدوًیا،   •

  تلقائًيا التشغيل برنامج تثبيت
  :باإلنترنت متصًال الكمبيوتر یكون أن یجب تلقائًيا، SES تشغيل برنامج لتثبيت

  .باإلنترنت الكمبيوتر اتصال من تأآد  .1
 Locate and install driver software فوق انقر ،New Found Hardware معالج شاشة ظهور عند   .2

  ):المحرك برنامج بتثبيت وقم موقع حدد(

  
  فوق انقر ،WD SES Device معالجة شاشة – Found New Hardware شاشة ظهور عند 5

Yes, search online this time only) ،للنسخة للسماح) فقط المرة هذه المباشر بالبحث قم نعم  
Windows Vista بتحدیث باالتصال Windows:  

  
  :بـ تلقائًيا Windows Vista یقوم
  Windows Update بـ االتصال   •
  وتثبيته وتنزیله SES تشغيل برنامج عن البحث   •
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  یدوًیا التشغيل برنامج تثبيت
  :یدوًیا التشغيل برنامج تثبيت فيمكنك باإلنترنت، متصًال الكمبيوتر یكن لم إذا

 Locate and install driver software فوق انقر ،New Found Hardware معالج شاشة ظهور عند  .1
  ):المحرك برنامج بتثبيت وقم موقع حدد(

  
 فوق انقر ،WD SES Device معالجة شاشة -  New Found Hardware ظهور عند   .2

Don’t search online) المباشر بالبحث تقم ال:(  

  
 الذي القرص تثبيت (Install the disc that came with your WD SES Device المطالبة رسالة على   .3

 ).قرًصا أملك ال أنا( I don’t have the disc فوق انقر ،)WD SES Device مع یأتي
Show me other options) األخرى الخيارات أرني:(  
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  :و) الكمبيوتر (Computer إلى استعرض   .4
a.  القرص محرك فوق مزدوًجا نقًرا انقر My Passport.  
b.  اإلضافات مجلد فوق مزدوًجا نقًرا انقر.  
c.  حدد WD SES Device Driver) جهاز تشغيل برنامج WD SES .(  
d.  فوق انقر Next) التالي:(  

 
  ):إغالق (Close فوق انقر التثبيت، اآتمال عند 5
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 Windows 8و Windows 7 التشغيل بنظامي تعمل التي الكمبيوتر أجهزة على التثبيت
 Windows المساعدة األداة استخدم ،5 الصفحة في  3 الشكل في موضح هو ماآ القرص محرك بتوصيل تقوم أن بعد

Computer Management) التشغيل بنظام یعمل الذي الكمبيوتر إدارة Windows (التشغيل برنامج لتثبيت SES:  

  :الكمبيوتر > إدارة فوق وانقر) البرامج آل( All Programs افتح  .1

  
 Device Manager فوق انقر ،))محلي (الكمبيوتر إدارة (Computer Management (Local) أسفل   .2

  فوق األیمن الماوس بزر انقر ثم ،) معروف غير جهاز( Unknown Device ) األجهزة إدارة(>
Update driver software) التشغيل برنامج تحدیث:( 
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  ).ي للحصول على برنامج التشغيلتصفح آمبيوتر (Browse my computer for driver softwareانقر   .3

  
 مجلد فوق مزدوًجا نقًرا وانقر ،My Passport األقراص محرك فوق مزدوًجا نقًرا انقر ،آمبيوتر إلى استعرض   .4

  : WD SES Device Driver وحدد، Extras folder اإلضافات

  
  ).التالي (Next فوق انقر   .5
  ):إغالق (Close فوق انقر التثبيت، اآتمال عند   .6
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  الضمان ومعلومات التوافق

  : التالية المواضيع الملحق هذا یتضمن
  التنظيمي التوافق
  )الصين (البيئي التوافق

  الضمان معلومات

  التنظيمي التوافق

  ب الفئة) FCC (الفيدرالية االتصاالت لجنة معلومات
  : التالية للشروط الجهاز تشغيل یخضع

  .ضار لتداخ في الجهاز هذا یتسبب أن یجوز ال   •
  .فيه مرغوب غير تشغيل عن ینتج قد الذي التداخل ذلك في بما یستقبله، تداخل أي الجهاز هذا یقبل أن یجب   •

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

 لم إذا والتلفزیون الرادیو استقبال مع تداخل حدوث في تتسبب قد والتي السلكية، تردد طاقة منه ینبعث أن الممكن ومن وُیستخدم
 الترآيب عند التداخل حدوث بعدم ضمان یوجد ال ذلك، ومع. عةالمصن الجهة إرشادات لدليل وفقًا واستخدامه الجهاز ترآيب یتم

 طریق عن تحدیده یمكن ما وهو التلفزیون، أو الرادیو باستقبال ضار تداخل حدوث في بالفعل الجهاز هذا تسبب إذا. معينة بطریقة
  :التالية اإلجراءات من أآثر أو واحد طریق عن التداخل إصالح محاولة على نحثك فنحن تشغيله، إعادة ثم الجهاز تشغيل إیقاف

  .مكانه من انقله أو االستقبال هوائي اتجاه بتغيير قم   •
  .والمستقبل الجهاز بين الفاصلة المسافة زد   •
  .المستقبل بها المتصل تلك عن مختلفة آهربية دائرة على موجود منفذ في الجهاز بتوصيل قم   •
  .المساعدة على للحصول خبرة ذو تلفزیون/رادیو فني أو البائع استشر   •

  .الجهاز هذا بتشغيل تخویلك إلغاء یمكنها WD شرآة من صراحًة معتمدة غير تعدیالت أو تغييرات أي

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

  .ب الفئة ICES-003 ندیةالك المعایير مع الجهاز هذا یتوافق

  السالمة توافق
 تكنولوجيا معدات سالمة :CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1, UL 60950-1. وآندا المتحدة للوالیات معتمد

  .المعلومات

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

B
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  ألوروبا CE مصادقة
 في بما ، األوروبي باالتحاد والخاصة للتطبيق القابلة المجلس توجيهات مع النظام هذا توافق إلى CE الرمز بوضع التمييز یشير
 وتم. (EC/2006/95) المنخفض الكهربي الجهد وتوجيه  EMC (2004/108/EC) الكهرومغناطيسي التوافق توجيه ذلك
  .Western Digital Europe على ملف في موجود وهو المفعول ساریة للتوجيهات طبقًا" المطابقة إعالن" وضع

  )فقط آوریا جمهوریة (KC إشعار
  

기종별 사용자 안내문 

B 급기기 

(가정용방송통신기자재) 

이기기는가정용(B 급) 전자파적합기기로서주로

가정에서사용하는것을목적으로하며, 모든지역에

서사용할수있습니다 

   

  )الصين (البيئي التوافق

  

  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

 للحصول http://support.wdc.com على المنتج لدعم اإلنترنت على موقعنا بزیارة قم أو األصل في المنتج منه اشتریت
 تزویدك فسيتم تالفًا، یكون قد المنتج أن تحدد إذا). RMA (المواد إعادة إقرار أو الخدمة على الحصول آيفية لحو معلومات على
 رقم إصدار یتم لم إعادة عملية مثل، (بها مصرح غير إعادة عملية أیة. المنتج إلعادة وإرشادات) المواد إعادة إقرار (RMA برقم

RMA مقدمًا والدفع معتمدة، شحن حاویة في بها المصرح المرتجعات شحن یجب. الخاصة فقتكن على إليك إعادتها ستتم) بشأنها 
 ومواد األصلية بالعبوة االحتفاظ عليك یجب. بك الخاصة اإلعادة مستندات على الموضح العنوان إلى وتوجيهها عليها والتأمين
 الضمان صالحية انتهاء من تحقق النهائية، الضمان فترة لتحدید. بك الخاص WD منتج شحن أو تخزین في الستخدامها التعبئة

 أو السبب آان أیًا البيانات فقدان مسئولية WD تتحمل ال. http://support.wdc.com موقع على) مطلوب التسلسلي الرقم(
  .حيازتها ضمن یقع منتج أي في المتضمنة البيانات أو المفقودة البيانات استعادة
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  المحدود الضمان
 لمدة والصناعة التصنيع مواد في العيوب من خالًيا أدناه، المبينة للمدة ووفًقا العادي، استعماله أثناء المنتج، یكون أن WD تضمن
 على المحدود ضمانك مدة وتتوقف. WD مواصفات مع یتوافق فهو عليه وبنًاء ذلك، خالف القانون یقرر لم ما أعوام،) 3 (ثالثة
 في أعوام 3و والوسطى، والجنوبية الشمالية أمریكا منطقة في أعوام 3 هي المحدود الضمان ةمد. المنتج فيه اشتریت الذي البلد

. ذلك خالف على القانون ینص لم ما الهادي، والمحيط آسيا دول منطقة في أعوام 3و وإفریقيا األوسط والشرق أوروبا منطقة
 یتم منتج أي عن مسؤولية أیة WD تتحمل ال. بك الخاص اءالشر إیصال في المدون الشراء تاریخ من المحدود ضمانك فترة ستبدأ

 یمكن ال) ب (أو موجود غير) أ (عنه المعلن العيب أن أو WD شرآة من سرقته تم قد آان المنتج أن WD تأآدت إذا إرجاعه
 أو الصحيح رغي الترآيب أو االستعمال سوء بسبب) ج (أو للمنتج WD استالم قبل تلف وقوع بسبب معقول نحو على إصالحه
 المنتجات قائمة في مدرجًا المنتج یكن لم ما الخارجية، األغلفة إزالة أو وفتح الملصقات إتالف أو إزالة ذلك في بما (التعدیل

 موضح هو آما للتطبيق، القابلة التعليمات نطاق ضمن المحدد التعدیل وآان صيانتها للمستخدم یمكن التي المحدودة
 غير آخر شخص حيازة في المنتج وجود أثناء االستعمال سوء أو حادث وقوع نتيجة أو ،) http://support.wdc.comفي

WD .حریة وحسب أعاله المحددة الضمان فترة خالل والحصري الوحيد ضمانك سيعد أعاله، المبينة للقيود ووفقًا WD في 
  . المنتج استبدال أو إصالح هو االختيار،

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

 القيود تسري ال قد ولذلك التبعية، أو العرضية األضرار تقييد أو باستثناء المتحدة، الوالیات في الوالیات بعض تسمح ال. األضرار
  .أخرى إلى والیة من تختلف أخرى بحقوق تتمتع وقد معينة قانونية حقوقًا الضمان هذا یمنحك. عليك أعاله

  )" GNU  ")GPL عام عمومي ترخيص
 GPL بموجب ومرخصة النشر بحقوق ومحمية أخرى ألطراف مملوآة برامج تتضمن المنتج هذا في المتضمنة الثابتة البرامج

 لمستهلك الترخيص اتفاقية وليس") GPL Software "بـ إجماال إليه المشار") (LGPL ("مخفف عام عمومي ترخيص أو
Western Digital ".مع بالتوافق GPL، لـ المصدر رمز تنزیل یجوز) 1 :وجد إن GPL Software "برامج GPL "

 مقابل مضغوط قرص على عليه الحصول أو http://support.wdc.com/download/gpl  من مصروفات أي بدون
 دعم (Customer Support بـ باالتصال أوhttp://support.wdc.com/download/gpl  من رمزیة مصروفات
 برامج (GPL Software وتعدیل توزیع، وإعادة استخدام، إعادة یجوز) 2 الشراء؛ تاریخ من واتسن ثالث خالل) العمالء
GPL(3 ؛ (بـ یتعلق فيما GPL Software) برامج GPL (،4و القانون؛ به یسمح الذي للحد ضمان، أي یتوفر ال وحدها (
 على أیًضا عليها العثور جوزوی ،http://www.gnu.org  من عليها الحصول ویجوز ،GPL من نسخة هنا مرفق

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

 ال. الخاصة مسؤوليتك على یقع المصدر، مفتوحة البرامج من أي الحصر ال المثال سبيل على فيها، التالعب أو البرامج تعدیل إّن
 أي دعم خدمة Western Digital شرآة توفر لن. التالعب أو التعدیل هذا مثل مسؤولية Western Digital شرآة تتحمل
  .Western Digital شرآة قبل من المزودة البرامج تعدیل محاولة أو بتعدیل قمت منتج
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  أ
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  االحتياطي النسخ تبديل زر إلى ديلالتب

  25، 23 الملف/الفئة حسب
  البرامج تحديثات

  61 إعداد خيار،  
  28 الزر  
  تحديد
  12 االحتياطي النسخ خطة شاشة  
  32، 12 االحتياطي النسخ مرات شاشة  
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  65 األقراص محرك تهيئة تحويل

  GNU 78 عام عمومي ترخيص
  WD SmartWare Pro 9 لشاشة الترقية
  53 األقراص محرك تسجيل
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  55 للوسائط آامل تفحص
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