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

إذا لم تتوفر اإلجابة أو، إذا آنت تفضل، . http://support.wd.com المعارف الخاصة بنا أو عبر خدمة الدعم بالبريد اإللكتروني على
  . على رقم الهاتف المناسب لك والمبين أدناهWDفالرجاء االتصال بشرآة 

 يوًما من تاريخ أول 30تبدأ الفترة التي تستمر .  يوًما من الدعم المجاني عبر الهاتف خالل فترة الضمان30خاص بك فترة يتضمن المنتج ال
خدمة الدعم بالبريد اإللكتروني مجانية طوال فترة الضمان وقاعدة المعارف الكبيرة الخاصة بنا . WDاتصال هاتفي لك بالدعم الفني لـ 

لمساعدتنا في أن نبقيك على إطالع بالميزات والخدمات الجديدة، تذآر أن تسجل منتجك عبر . م على مدار األسبوع ساعة في اليو24متاحة 
  .http://register.wd.com اإلنترنت على

  الوصول إلى الدعم عبر اإلنترنت
  :موضوعاتواختر من بين هذه ال http://support.wd.com قم بزيارة موقعنا على اإلنترنت لدعم المنتج على

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

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

  (http://www.wd.com/setup). الشخصي

  WDاالتصال بالدعم الفني من 
  . وإصدارات جهاز النظام وبرامج النظام لديكWDصول على الدعم، ال بد من تقديم الرقم التسلسلي لمنتج  للحWDعند االتصال بشرآة 

   
  دول آسيا والمحيط الهادئ    أمريكا الشمالية

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

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

(Reliance) 
   011 26384700 (Pilot Line) 

 9439 852 803+  إندونيسيا ASK4 00800  )*الرقم المجاني(أوروبا 

 WDEU   
 0442-65-00531 / 120-994-0120  اليابان(27549338 00800)  
 6550 703 02  آوريا   
 65+/1908 88 800 1 / 6008 6008 800+  ماليزيا 880062100 31+  أوروبا

62430496 
 0159 1441 800 1  الفلبين 880062100 31+  الشرق األوسط

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

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

  الخاص بكWDتسجيل منتج 
 يمكنك بسهولة تسجيل جهازك عبر اإلنترنت على. خاصة الخاص بك للحصول على آخر التحديثات والعروض الWDقم بتسجيل منتج 

http://register.wd.com  أو عن طريق استخدام مثبت التخزين السحابي الشخصيWD My Cloud  المتاح على مرآز التعلم ، 
  .عبر اإلنترنت

http://support.wd.com/
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معلومات هامة للمستخدم

  

1  للمستخدم هامة معلومات
  للسالمة هامة إرشادات
  بك الخاص WD منتج معلومات تسجيل

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

 واالستخدام التثبيت في التالية اإلجراءات اتبعت إذا حمايتك على لوحدةا هذه في المدمجة الحماية وسائل ستعمل. حريق نشوب
  :والصيانة

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

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

  .بالمنتج الشديد التلف إلحاق عنه ينجم مما المنتج، يسقط قد. ثابت غير سطح على المنتج هذا تضع ال 
  .للسقوط المنتج تعريض تجنب 
 الفّعال التشغيلو الجيدة التهوية لضمان المعدني الهيكل من السفلي أو العلوي بالجانب والمنافذ الفتحات انسداد تجنب 

 منتصبًا يقف الجهاز أن من التأآد. تغطيتها أو الفتحات هذه سد يجب فال الزائدة، السخونة من لحمايته وأيًضا للمنتج
  .الحرارة درجة ارتفاع منع على أيضًا ويساعد

 نوع من متأآًدا تكن لم إذا. فقط المميز الملصق على إليه المشار الطاقة مصدر نوع باستخدام المنتج هذا بتشغيل قم 
  .المحلية الطاقة شرآة أو الموزِّع فاستشر المتاح، الطاقة

  .فوقه للمشي السلك فيه يتعرض مكان في المنتج هذا تضع ال. الكهربائي التيار سلك فوق شيء أي تضع ال 
 باألمبير الكهربائي يارالت قدرة معدل إجمالي تجاوز عدم من فتأآد المنتج، هذا مع فرعي توصيل سلك باستخدام قمت إذا 

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

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

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

  .تآآله أو الكهربائي التيار سلك تلف حالة في  -

  .المنتج داخل سائل انسكاب حالة في  -

  .المياه أو للمطر المنتج تعُرض حالة في  -

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

  .الطبيعي التشغيل وضع إلى المنتج إلعادة متخصص صيانة فني

  .المعدني الهيكل على للتلف آثار ظهور أو للسقوط المنتج تعُرض حالة في  -

  .http//:support.wd.com الويب موقع على WD عمالء بدعم اتصل ء،األدا في ملحوظًا تغيرًا المنتج أظهر إذا  -
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معلومات هامة للمستخدم

 تسجيل  بك الخاص WD منتج معلومات
  WD منتج معلومات على العثور يتم. الفني والدعم اإلعداد عملية في تستخدم التي التالية، WD منتج معلومات آتابة تنس ال

  .الجهاز من السفلي الجزء على الموجود الملصق على

  التسلسلي رقمال  -

  الموديل رقم  -

  الشراء تاريخ  -

   والبرنامج النظام عن مالحظات  -
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نظرة عامة على المنتج

2  المنتج على عامة نظرة
  النظام حول
  ميزات

  )التعلم مرآز (Learning Center معلومات عن
  الحزمة محتويات
  النظام متطلبات
  التثبيت قبل تعليمات
  المنتج مع للتعامل احتياطية إجراءات
  المنتج صور

  النظام معلومات عن
 آمنة السلكية وصول إمكانية توفير على مليع األداء عالي نظام هو WD My Cloud الشخصي السحابي التخزين نظام

  . السلكي بموّجه التوصيل عند ذآي هاتف أو لوحي آمبيوتر أو آمبيوتر أي من وملفاتك لوسائطك
 الملفات إلى والوصول لديك المنزلية الشبكة على التخزين مشارآة أجل من لديك الالسلكي بالموّجه القوي النظام هذا بتوصيل قم

 ودفق يجب إزالة الفاصلة الشخصية الكمبيوتر وأجهزة Mac الكمبيوتر أجهزة مع الملفات مشارآة. ارجهوخ المنزل داخل
 ويب وموقع WD My Cloud تطبيقات عبر بعد عن الملفات إلى والوصول ،DLNA مع تتوافق التي األجهزة على الوسائط

WDMyCloud.com .  
 اإلصدارات تنزيل يمكن. WD منتج حول هامة أخرى ومعلومات طوةبخ خطوة التثبيت تعليمات هذا المستخدم دليل يوفر

  المزيد على للحصول. http//:products.wd.com/updates من هذا المستخدم بدليل الخاصة والتحديثات المترجمة
  .http//:www.wd.com/ على بنا الخاص الويب موقع زيارة يمكنك المنتج، هذا حول واألخبار المعلومات من

   تميزا
  على شيء أي احفظ وحدك، الترجمة غير مفهومة، ال بد من اإلطالع على المصدر إلعطاء ترجمة صحيحة النهاية، وفي

WD My Cloud المكتب وسطح المحمول الهاتف تطبيقات خالل من مكان أي من إليه بالوصول وقم .  
 في ألسرتك الهامة والمستندات فيديو وملفات صور وتنظيم بتخزين قم – لمجموعة الوسائط الخاصة بأسرتك المرآزي التخزين
  . المنزلية شبكتك على آمن مكان

 لوحي آمبيوتر أو Mac أو آمبيوتر جهاز أي من مكانك عن النظر بغض الشخصية بسحابتك استمتع – مكان أي من الوصول
  .معك دوًما الشخصية سحابتك تكون المجانية، WD تطبيقات مع. ذآي هاتف أو

 أو الشخصي الكمبيوتر جهاز على احتياطًيا الملفات جميع بنسخ بسهولة قم – الكمبيوتر أجهزة لجميع التلقائي حتياطياال النسخ
 وتلقائية بأمان احتياطًيا نسخها تم ملفاتك جميع أن معرفة في البال براحة استمتع. WD My Cloud إلى Mac آمبيوتر أجهزة
 إلى احتياطًيا ملفاتك لنسخ خيارات WD SmartWare™ Pro يقدم الشخصي، الكمبيوتر لمستخدمي بالنسبة. شبكتك على

  االحتياطي النسخ برنامج ميزات آافة من االستفادة Mac أجهزة مستخدمو يستطيع. شبكتك على المتعددة األجهزة
Apple Time Machine بياناتك لحماية .  

 أجهزة على قيمة مساحة بتوفير قم ؟األقصى الحد إلى النقالة واتفكه في السعة وصلت هل – النقالة الهواتف من مباشرة التحميل
  .الشخصية السحابة إلى مباشرة والملفات الفيديو وملفات للصور سهلة تحميل عمليات خالل من الذآية والهواتف اللوحية الكمبيوتر
 الشخصية سحابتك بين الملفات بتحويل يجب حذفها ووضعها بنهاية الجملة قم – وأآثرDropbox ™ بـ التوصيل

  .األخرى العامة السحابات وحسابات Dropboxو
 ببساطة قم. USB 3.0 توسعة منفذ خالل من التخزين سعة بتوسعة بسهولة قم – USB توسعة منفذ ذو للتوسع قابل تخزين
 وملفات صورك لجميع مساحة التخزين من مزيد إلضافة USB 2.0 أو USB 3.0 الخارجية الصلبة األقراص محرك بإدخال
  .والمستندات والموسيقى الفيديو
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نظرة عامة على المنتج

 وسائط تدفق النواة ثنائي والمعالج Gigabit Ethernet يوفر – األداء عالي التدفق أجل من للملفات السريعة النقل عمليات
 المتوافقة تلفزيونال أجهزة والموسيقى إلى والصور الفيديو ملفات بدفق بسالسة قم. السرعة بالغة ملفات نقل وعمليات األداء عالي
  . انقطاع بدون األلعاب في التحكم ووحدات الوسائط ومشغلي المتصلة DLNA مع

 مرآزة يمكنك لذا iTunes خادم دعم األقراص محرك يتضمن  – iTunes– WD My Cloud ® باستخدام موسيقى يوفر
  .iTunes باستخدام Mac بيوترآم جهاز أو شخصي آمبيوتر جهاز أي على وتشغيلها والفيديو الموسيقية مجموعتك

 الوصول من الشخصية سحابتك بحماية قم. لسيطرتك بشكٍل آامل وتخضع آمنة دائمًا بياناتك – للخصوصية المرور آلمة حماية
  .مستخدم لكل المتاحة المرور بكلمة الحماية خالل من غير المصرح به

 المستندة الغنية المستخدم واجهة خالل من دقائق غضون في والتشغيل النهوض – شبكتك على عليه العثور وسهل اإلعداد سهل
  .بالويب المسترشد المشابه غير اإلعداد على للحصول WD من للويب
 بزيارة تفضل. الطريق على خطوة آل في معك نحن – اإلعداد؟ في للمساعدة تحتاج هل

http//:wd.com/setup/wdmycloud عمالء دعم بفريق اتصل أو WD تثبيت عبر بك للمرور WD My Cloud 
 هذا من الثانية الصفحة في متوفرة االتصال معلومات. النقالة والهواتف لديك الكمبيوتر ألجهزة WD من المجانية والتطبيقات

  .السريع اإلعداد دليل وفي الدليل
 NAS جهاز على الشخصية بتكلسحا آمنة نقطة أو ثانية نسخة إصدار تلقائًيا يمكنك – لملفاتك الحماية من إضافية طبقة إضافة

 ومع. WD My Cloud بجهاز متصل USB جهاز على أو LAN شبكة على Windows التشغيل بنظام يعمل آمبيوتر أو
  .بال راحة أقصى على ستحصل لديك، الوسائط لجميع إضافية آمنة حماية

  )التعلم مرآز (Learning Center حول
 أقصى على للحصول المستخدمين لمساعدة والبرامج والتعليمات المعلومات رآخ WD من اإلنترنت عبر التعليم مرآز يوفر

 بعد عن الوصول إعداد خالل من تدريجية مساعدة الويب إلى المستند الدليل هذا ويقدم. الشخصي السحابي التخزين من استفادة
 المستخدمون خالله يتنتقل تفاعلي مصدر عن عبارة فهو. أآثر هو وما األقراص محرك حالة ومراقبة احتياطًيا البيانات ونسخ
  :بما يلي) التعلم مرآز (Learning Center لك يسمح. WD My Cloud جهاز تثبيت أثناء

  .لديك الجديد الشخصي السحابي التخزين منتج على التعرف 
 تنزيل   .لمنتجك البرامج أحدث

  .بك الخاص المنتج يزاتم من آل استكشاف آيفية حول المفصلة التفاعلية المعلومات على العثور 
 ترقية   .متوفرة الجديدة الميزات أصبحت آلما بك الخاص المنتج

  .مضغوط قرص أو دليل استخدام دون اإلنترنت، عبر دائًما متوفر مورد أي إلى الوصول 
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  الحزمة محتويات
  WD My Cloud الشخصي السحابي التخزين جهاز 
  Ethernet آبل 
  المتردد التيار طاقة محول 
  السريع الترآيب لدلي 

  

  جهاز التخزين السحابي الشخصي
WD My Cloud

 *محول التيار المتردد
 Ethernet آبل

 دليل الترآيب السريع

 
 
 

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

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

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

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

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

Answer ID 1048 المعلومات قاعدة في) Knowledge Base.(  

  األخرى الدول آل
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   النظام متطلبات

  التشغيل نظام
   

Mac OS X  ®Windows  

 )Mavericks )Mac OS 10.8  
 Mountain Lion* (Mac OS 10.8)  
 Lion* (Mac OS 10.7)  
 )Snow Leopard )Mac OS 10.6  

  

 بالنسبة *

 Windows 8.1 منه ثاألحد واإلصدارات  
 Windows 7  
 ®Windows Vista  

 SP3)   Windows XP أحدث إصدار أو 
(32-bit  لـ Lion وMountain Lion، عميل لتثبيت تحتاج 

 بزيارة تفضل المعلومات، من لمزيد. Java تشغيل وقت
  http//:support.apple.com/kb/dl1421 الموقع

  
  .Java تشغيل وقت عميل لتثبيت تحتاج ،Windows OS لـ بالنسبة

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

 آخر ثبت  :وموثوقية أداء أعلى على للحصول ،)SP (الخدمة وحزمة التحديثات
  )آل البرامج( )All (Programs  >     أو )بدء( Start فوق انقر ،Windows التشغيل لنظام 

  ).Windowsتحديث ( Windows Update وحدد
  ).البرامج تحديث (Software Update وحدد Apple قائمة إلى انتقل ،Mac التشغيل لنظام 

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

  المحلية الشبكة
 السلكية؛ لالتصاالت أداء أقصى لتوفير Gigabit Ethernet باستخدام يوصى –) سويتش (تبديل جهاز)/راوتر (توجيه جهاز

n802.11 أوac 802.11 أداء لتعظيم Wi-Fi الفيديو ملفات دفق عند السيما.  

  اإلنترنت
 الهاتف وتطبيقات ُبعد عن الوصول إلى باإلضافة البرامج، التوتنزي األولي لإلعداد النطاق واسع إنترنت اتصال وجود يتطلب

  .المحمول
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  التثبيت قبل تعليمات
 تثبيت قبل  :يكون مكان في ضعه. آفاءة أقصى لتحقيق للنظام مناسًبا مكاًنا حدد الجهاز،

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

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

  التلفاز أو الراديو أو الهواء

  المنتج مع للتعامل ياطيةاحت إجراءات
 في للتلف الجهاز يتعرض أن الممكن من. والتثبيت التغليف فك أثناء بحرص معها التعامل ويجب دقيقة أجهزة WD منتجات تعد
 غالف فك عند التالية االحتياطية اإلجراءات مراعاة عليك. االهتزاز أو لالصطدام تعرضه حال في أو بخشونة معه التعامل حال
  :تثبيته أو بك الخاص الخارجي تخزينال منتج

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

  المنتج صور

  األمامي

  

  مؤشر ضوئي
LED متعدد األلوان 
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  الخلفي

  
 
  
   

 زر إعادة التعيين

USB 3.0 منفذ 

  Gigabit Ethernetمنفذ

 ®Kensington فتحة األمان

  المكون  الرمز  الوصف

   Gigabit Ethernet منفذ    .محلية بشبكة الجهاز توصيل

  .إضافية تخزين سعة لتوفير USB ثابت قرص بمحرك  USB 3.0 منفذ   توصيل

  التعيين إعادة زر  . للجهاز المرور وآلمة admin مستخدم اسم مثل إعدادات استعادة  

  الطاقة منفذ    .الطاقة ومنفذ متردد تيار بمحول الجهاز لتوصيل

  قياسي أمان آابل تدعم مانأ بفتحة مزود الجهاز أن تجد الجهاز، ألمان
  . Kensington نوع من

 http://www.kensington.com/ الويب موقع زيارة يمكنك
  .المعلومات من المزيد على للحصول

  
  Kensington أمان فتحة
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3    

  البدء
  للجهاز الفعلي التوصيل

  اإلنترنت عبر اإلعداد مثبت باستخدام البدء
  اإلنترنت عبر اإلعداد مثبت بدون البدء

  )العامة (Public المشارآة إلى الوصول
 جهازك حزمة فك هو فعله عليك ما آل – WD My Cloud Personal Cloud Storage جهاز إعداد السهل من

 بتنزيل قم ثم. جيدًا تعمل التوصيالت أن من للتأآد الجهاز من والخلفي األمامي الجانب على الضوئية اتالمؤشر وفحص وتوصيله
  . http//:www.wd.com/setup/wdmycloud الموقع على المتاح السريع، اإلعداد مثبت وتشغيل

  .83 الصفحة في" المساعدة األدوات" انظر بأمان، وفصله الجهاز تشغيل إيقاف حول معلومات على للحصول  :مالحظة

  للجهاز الفعلي التوصيل
 . الجهاز توصيل قبل الوحدة من الخلفي الجزء من الالصق بإزالة قم:  مالحظة

 

  

  . صغير مكتب شبكة أو منزلية بشبكة WD My Cloud الشخصي السحابي التخزين لجهاز اآلتية الخطوات اتبع
   

 التوضيحي الرسم في موضح هو آما عمودي وضع في الجهاز وجود من تأآد الحرارة، درجة ارتفاع لتجنب:  هام
 حالة في. تغطيتها أو وأسفله الجهاز أعلى في توجد التي والفتحات المنافذ سد إلى يؤدي ما هناك وليس أعاله،

 حالة في. بها القيام يجري التي العمليات جميع يعيق مما آمن، تشغيل بإيقاف الجهاز يقوم الزائدة، السخونة
  . البيانات فقد يتم قد هذا، حدوث
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  الطرف قم بتوصيل. للجهاز الخلفي الجانب على الموجود Ethernet بمنفذ Ethernet آابل طرفي أحد قم بتوصيل   .1
  .بالشبكة الخاص التبديل جهاز أو متاح توجيه جهاز منفذ في مباشرًة Ethernet آابل من اآلخر

   
  .األمثل األداء على للحصول المرفق Ethernet آابل باستخدام تقوم بأن نوصي:  هام

   
  محول قم بتوصيل. للجهاز الخلفي الجانب على الموجود الثابت التيار مورد مأخذ في المحول أطراف أحد قم بتوصيل   .2

  .تلقائًيا الوحدة تشغيل يبدأ. طاقة منفذ في الطاقة
   

. للجهاز محرك تكوين قبل) تقريًبا دقائق ثالث (شغيلالت من WD My Cloud جهاز ينتهي حتى انتظر:  هام
  .الثابت األزرق الوميض إلى ويتحول الوميض عن LED مؤشر يتوقف عندما للعمل جاهز أنه ستعرف

   
  باستخدام البدء" في استمر الثابت، األزرق الوميض إلى لديك الجهاز مقدمة في الموجود LED مؤشر يتحول عندما   .3

  .21 الصفحة في" اإلنترنت عبر اإلعداد مثبت بدون البدء" أو 11 الصفحة في" اإلنترنت عبر اإلعداد مثبت

  LED الضوئية المؤشرات
   األمامية اللوحة في LED مؤشر من التحقق

 يصف  . األمامية اللوحة في) أزرق/أصفر/أبيض/أحمر (األلوان ثالثي LED مؤشر سلوك اآلتي الجدول

  الحالة  اللون  )لمظهرا (Appearance  الحالة وصف
  التشغيل إيقاف  بدون عندما تظهر  .متصل غير الجهاز يكون  

  تشغيل  أبيض  وميض  . بالطاقة الوحدة إمداد بداية في تظهر

  تهيئة  أبيض  متقطع غير  ).OS (التشغيل نظام تحميل في الجهاز بدأ

  جاهز  متقطع غير  أزرق  .جاهزًا التشغيل نظام أصبح

  االنتظار وضع  أزرق  نابض  .HDD اداستعد وضع في الوحدة

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

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

  انتباه  أصفر  وميض

  :الحالة هذه إلى التالية األخطاء تؤدي/خطأ  أحمر  متقطع غير
  Disk SMART فشل   •
  موجودة غير اتالبيان تخزين وحدة   •

   •   موجودة غير النظام تخزين وحدة
  للنظام الحراري التشغيل إيقاف

  )مئوية درجة °75(
•   

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

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

  الحالة  LED ضوئي مؤشر  )المظهر (Appearance  الحالة وصف 

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

  معطل االرتباط  االرتباط  إيقاف

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

  ث/ميجابت 100 – ارتباط يوجد  االرتباط  أصفر

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

  ث/ميجابت 1000 – ارتباط يوجد  االرتباط  أخضر

  معطل االرتباط   نشاط  إيقاف  .النشط االتصال جاري

  مشغول ارتباط  نشاط  يومض – أخضر  .النشط االتصال جاري

  اإلنترنت عبر اإلعداد مثبت باستخدام البدء
 مكتبك بشبكة لديك WD My Cloud جهاز لتوصيل الضرورية الخطوات خالل من بك يمر اإلنترنت عبر اإلعداد مثبت
 اإلعداد مثبت يتوفر. استخدامه في البدء الجهاز واآتشاف وتشغيله المثبت لتنزيل التالية الخطوات استخدم. الصغيرة أو حليةالم
  .http//:www.wd.com/setup/wdmycloud الموقع على اإلنترنت على WD تعلم مرآز من اإلنترنت عبر

  تنزيل مثبت اإلعداد عبر اإلنترنت وتثبيته
  : جهازك إلعداد الالزم المثبت لتنزيل

 بتوصيل قم   .1  .9 صفحة على مبين هو آما WD جهاز
   .2  . 6 الصفحة في" النظام متطلبات" انظر المتطلبات، على للتعرف. ويب مستعرض افتح

 التعلم مرآز صفحة رسالة الترحيب لعرض http//:www.wd.com/setup/wdmycloud اآتب العنوان، حقل في   .3
  .الشخصي السحابي التخزين بصفحة نتاإلنتر عبر
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 تنزيل تود آنت إذا. تلقائًيا بك الخاص) OS (التشغيل نظام عن بالكشف اإلنترنت عبر التعلم مرآز يقوم:  مالحظة
 األيمن الجزء على المنسدلة القائمة من بك الخاص التشغيل نظام حدد مختلف، تشغيل لنظام اإلعداد مثبت
  ).اإلعداد برنامج تنزيل (Download Setup Software فوق رالنق قبل للصفحة العلوي

  الشخصي السحابي التخزين شاشة تظهر). اإلعداد برنامج تنزيل (Download Setup Software فوق انقر   .4
My Cloud: 

  
 ).بدء (Get Started فوق انقر   .5

  
  ...")أوافق" ("I accept"... االختيار مربع حدد مث بالعرض؛ تقوم التي Western Digital ترخيص اتفاقية اقرأ   .6

  ).التالي (Next فوق وانقر
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 :واالتصال الطاقة توصيل شاشة تعرض

  
). التالي (Next فوق انقر الثابت، األزرق بالوميض WD My Cloud جهاز على الموجود LED مؤشر يومض عندما   .7

 : لديك الجهاز المثبت يكتشف

  
  .جهازك تقدم من التحقق شريط يظهر. )التالي( Next فوق انقر   .8
 .14 الصفحة في" شخصية سحابة إنشاء" في استمر الشخصية، السحابة شاشة إعداد شاشة ظهور عند   .9

 
 حالة في .14 الصفحة في" وإصالحها األعطال استكشاف توصيالت" في استمر لديك، الجهاز عن الكشف
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  وإصالحها األعطال استكشاف توصيالت
 على العثور اإلعداد لمثبت يمكن ال عندما WD My Cloud ال بد من وضع الجملة بين عالمتي اقتباس عرض يتم – االتصال
  :لديك للجهاز تتضمن حتى الصفحة في الموجود الخطوات اتبع. نظامك على الجهاز

  عامل تيار مأخذ في قابسه دخول 
  لديك التوجيه بجهاز اتصاله 
  األمام في ثابت أزرق ضوء عرض 

  ).المسح إعادة (Rescan فوق انقر   .1
 حالة في   .2   .أدناه "شخصية، سحابة إنشاء" حتى استمر الجهاز، على العثور
 حالة في  .http//:support.wd.com اإللكتروني الموقع على الدعم على الحصول يمكنك الخدمة، على العثور تعذر

  شخصية سحابة إنشاء
 تقوم أن بمجرد. WD My Cloud الشخصية السحابة جهاز إلى ُبعد عن مجانًيا وصوال WD My Cloud ويب خدمة توفر

 جهاز أي على بعد عن مجلداتك وتتوفر محلي أقراص آمحرك بالكمبيوتر WD My Cloud جهاز تثبيت يتم الدخول، بتسجيل
Mac الكمبيوتر جهاز أو.  
  .ُبعد عن للوصول الشخصية سحاباتهم مع للمستخدم حسابات بإنشاء ميقو ثم للمسؤول، شخصية سحابة بإعداد أوًال المسؤول يقوم

 شاشة في :بك الخاصة الشخصية السحابة إعداد

  
  . اإللكتروني بريدك عنوانو األخيرو األول اسمك أدخل   .1

  .ملفاتك إلى ُبعد عن للوصول ضرورًيا أمًرا يعد لكن اختياري، اإللكتروني البريد عنوان:  مالحظة

 جهاز إلى الوصول عن تعليمات اإللكتروني بريدك صندوق يتلقى حتى دقائق بضع يستغرق قد األمر أن تقول رسالة ترى قد
WD My Cloud ُبعد عن .  

 هذه اختيار خانة مع WD My Cloud آذلك سجل اختيار مربع حدد بك، الخاصة الشخصية السحابة إعداد شاشة على   .2
   .الفعلب تحديدها يتم لم إن ،المعلومات
  . الخيار هذا تعطيل يتم فإنه األولي، الخطوة في اإللكتروني بريدك عنوان بإدخال تقم لم إذا:  مالحظة
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 . المسؤول باعتبارك اسمك تسرد حيث ،)حسابك (Your Account شاشة تظهر

  

 استخدام أو هنا، إلضافتهم) المستخدمين من مزيد إضافة (Add more users فوق انقر الحسابات، من مزيد إلضافة   .3
  .)53 الصفحة في" مستخدم إنشاء" (انظر). مستخدم إضافة (Add a User شاشة

 ": Setup Complete "الكمبيوتر إعداد شاشة لعرض )التالي( Next انقر   .4

  

  .لهاوتعطي الخيارات تمكين يتم عندما يحدث ما أدناه الجدول ويوضح. افتراضيًا الخيارات آافة تمكين يتم
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  .)إنهاء( Finish فوق وانقر تعطيله، تريد خيار ألي االختيار خانة بمسح وقم تريدها، التي الخيارات حدد   .5
   

  )خيارات (Option زر  النتيجة

  :الخيار تمكين حالة في
  . تلقائيًا التثبيت معالج إطالق يتم   •
 سطح لتطبيق WD My Cloud™ إلى والوصل تثبيت" انظر   •

  .اإلرشادات على للحصول 17 الصفحة في "المكتب

  :الخيار تعطيل حالة في
  اإلنترنت عبر التعليم بمرآز الخاصة الترحيب صفحة تقوم   •
 Explorer المتصفح بعرض Public المشارآة تقوم   •

)Windows (أو )Finder )Mac .  

   WD My Cloud تطبيق تثبيت

  
  اإلنترنت عبر التعليم بمرآز الخاصة الترحيب صفحة تقوم   •
  المتصفح بعرض Public المشارآة تقوم   •

)Explorer )Windows أو )Finder )Mac .  
  جهاز تكوين ألجل My Cloud معلومات لوحة تفتح   •

WD My Cloud بك الخاص.  

  "Desktop "مكتبي سطح على مفيدة مختصرات ضع

  اإلنترنت عبر التعليم بمرآز الخاصة الترحيب صفحة تقوم   •
 Explorer المتصفح بعرض Public المشارآة تقوم   •

)Windows (أو )Finder )Mac .  
 التحديثات بتشغيل الثابت البرنامج يقوم الخيار، تمكين حالة في   •

 اإلعدادات لتغيير. يوميًا صباحًا 3:00 الساعة في التلقائية؛
  .09 صفحةال في" الثابتة البرامج" انظر التلقائية، للتحديثات

 WD My Cloud لـ التلقائي التحديث "اختيار مربع: به الموصى
  ."جديد ثابت برنامج يتوفر عندما

   
   .WDMyCloud.com .  6 على الجديد حسابك لتأآيد اإللكتروني بريدك من تحقق شخصية، سحابة بإعداد قمت إذا

 بالبريد يسمح ال التصفية عامل آان إذا لكترونياإل لبريدك العشوائي البريد ملف من للتحقق تحتاج ربما:  مالحظة
  .WD من الوارد اإللكتروني

  .41 الصفحة في" المعلومات لوحة: لمحة" مع استمر بك، الخاص WD My Cloud جهاز

WD My Cloud  
 مرآز التعلم

WD My Cloud  
 لمشارآة العامة

WD My Cloud 

 لتكوين   .7
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  المكتب سطح لتطبيق WD My Cloud™ إلى والوصل تثبيت
 يسمح وهو. المكتب سطح أو Mac محمول آمبيوتر/صيالشخ للكمبيوتر WD My Cloud المكتب سطح تطبيق تخصيص تم
 بسحابتك متصًال وابق مختلف موقع إلى الكمبيوتر خذ. بسهولة WD My Cloud أجهزة على وإدارته للمحتوى بالوصول لك

  .الشخصية
  على تشغيلها تجنب ،WD My Cloud المكتب سطح تطبيق مثل بت، 64  أو32 منتظمة تطبيقات:  مالحظة

  التشغيل نظام مع الجهاز استخدام عليك يجب. ARM معالج خالل من اللوحية كمبيوترال أجهزة
  .)Windows أو Mac( بت 64 أو 32

  .اإلنترنت عبر التعلم مرآز من تحميله أو هنا، موضح هو آما اإلعداد، أثناء التطبيق تثبيت يمكنك
  16 صفحة على 5 الخطوة في WD My Cloud يقتطب تثبيت تحديد عند عرضه يتم الذي التثبيت معالج استخدم   .1

 ).المتصفح في url آعنوان mod=download&device=mc؟/http//:setup.wd2go.com أدخل أو(

  
 :WD من النهائي المستخدم ترخيص اتفاقية لعرض) موافق( OK فوق انقر   .2

  
  . )التالي( Next فوق وانقر ،"...أوافق" وحدد االتفاقية، اقرأ   .3
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 :The APPLE ،INC. ترخيص اتفاقية عرض يتم

  
  : Installing WD My Cloud شاشة عرض يتم .)تثبيت (Install فوق وانقر..." أوافق "حدد   .4

 

 الشاشة لقطات. طفيفة اختالفات إال Macو Windows التشغيل نظامي على التثبيت شاشات تختلف ال:  مالحظة
  .Windows التشغيل بنظام يعمل آمبيوتر جهاز من هنا المضمنة

 ).تم( Done فوق انقر ،)التثبيت اآتمال (Install Complete شاشة تظهر عندما   .5
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  المكتب سطح لتطبيق WD My Cloud استخدام
 اآلن يظهر الذي        My Cloud االختصار فوق مزدوجًا نقرًا انقر المكتب، سطح لتطبيق WD My Cloud تثبيت بعد  .1

  .الشبكة على WD أجهزة آافة لعرض المكتب سطح على
 :األمنية التحذيرات حول معلومات النظام يعرض قد:  مالحظة

  

 فوق انقر". أخرى مرة الرسالة هذه إظهار عدم "االختيار خانة حدد أخرى، مرة الشاشة هذه ظهور لتجنب:  مالحظة
I understand )شبكتك على األجهزة لعرض )أنا متفهم.  

  . WD My Cloud جهاز الحالة، هذه في به، االتصال تريد الذي الجهاز فوق انقر   .2
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 :اإلعداد بدء شاشة عرض يتم

  

:  مالحظة  .الشاشة على WD Learning Center تعلم مرآز رابط فوق انقر المعلومات، من مزيد على للحصول

 :WD My Cloud جهاز على المشارآة الملفات لعرض بدء فوق انقر   .3
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 فوق انقر ُبعد، عن بك الخاص WD My Cloud جهاز على وتخزينها المحتويات إدارة إلى الوصول آيفية لمعرفة   .4
 : WD My Cloud بـ الخاص اإلنترنت على التعلم مرآز في بالتنزيل التحكم لوحة في الكمبيوتر باستخدام الوصولرابط

  

  اإلنترنت عبر اإلعداد مثبت بدون البدء
  :بإمكانك يزال فال للبدء، اإلنترنت عبر اإلعداد مثبت خدمتست لم إذا

  ملفات وسحب خارجي، ثابت أقراص آمحرك WD My Cloud الشخصي السحابي التخزين استخدام 
  .فيه وإسقاطها منه

  في" المعلومات لوحة: لمحة" (انظر. WD My Cloud جهاز معلومات لوحة باستخدام الجهاز تكوين 
  .)41 الصفحة

  لـ Restoreو Backup أو Windows 8 File History باستخدام احتياطًيا نسًخا الملفات نسخ 
Windows 7 أو Apple Time Machine .24 الصفحة في" واستردادها للملفات االحتياطي النسخ" (انظر(.  

  )العامة (Public المشارآة إلى الوصول
  Shared Music الفرعية المجلدات على WD My Cloud السحابي للجهاز) المجلد (العامة المشارآة تحتوي

  ).المشترآة الفيديو ملفات (Shared Videosو) المشترآة الصور (Shared Picturesو) المشترآة الموسيقى(
  .بالتبادل والمجلدات المشارآات مصطلحي استخدام يتم الدليل، هذا في:  مالحظة

 من احتياطًيا نسخها تم التي الملفات إلى الوصول أو هناك وإسقاطها اتالملف سحب يمكنك بحيث المجلدات هذه إلى للوصول
  .أدناه المبينة اإلجراءات أحد اتبع المرفق، USB األقراص محرك أو الكمبيوتر

  Windows 8 استخدام
   .1  ).9 الصفحة في" للجهاز الفعلي التوصيل" انظر (بالشبكة للجهاز الفعلي التوصيل

 شريط في   .File Explorer      .  2 الرمز فوق انقر الشاشة، أسفل الموجود المهام
 في   .3   .)الشبكة (Network فوق انقر اليسرى، اللوحة
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 . لجهاز العام المجلد مكان حدد ثم الشبكة، تحت WDMyCloud فوق مزدوًجا نقًرا انقر   .4

  

 الفيديو وملفات المشترآة والصور المشترآة موسيقىال الفرعية المجلدات لعرض عام المجلد فوق مزدوجًا نقرًا انقر   .5
  . Windows Explorer باستخدام ومنها المشترآة الوسائط مجلدات في الملفات وإسقاط سحب اآلن يمكنك. المشترآة

  Windows XP/Vista/Windows 7 باستخدام
   .1  . بالشبكة للجهاز الفعلي التوصيل

  ،WDMyCloud > )الشبكة( Network>  )الكمبيوتر( Computer>  )أ ابد( Start أو        فوق انقر   .2
  . للجهاز العام المجلد مكان وحدد

 و) المشترآة الصور (Shared Pictures لـ الفرعية المجلدات إلى للوصول) عام (Public المجلد فوق مزدوجًا نقرًا انقر   .3
Shared Videos) المشترآة الفيديو ملفات (وShared Music) المشترآة الموسيقى.( 
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 (Public مجلد تعيين  )Windows) (عام
  :المستقبل في السريع للوصول WD My Cloud لـ العام المجلد لتعيين

  .WDMYCLOUD فوق انقر ،)شبكة (Network تحت ،Windows Explorer في   .1
  .القائمة من Map Network Drive وحدد) العام (Public مجلد فوق األيمن الماوس بزر انقر   .2
  .المنسدلة) األقراص محرك (Drive قائمة من فيه المرغوب الحرف حدد   .3
  ).الدخول تسجيل عند االتصال إعادة (Reconnect at login االختيار مربع حدد   .4
  ).العام (Public األقراص محرك تعيين اآلن تم). إنهاء (Finish فوق انقر   .5

  Mac OS X Snow Leopard/Lion/Mountain Lion باستخدام
 في   .1  .الجانبية اللوحة في المشترآة العناصر تحت WDMyCloud فوق انقر ،)الباحث (Finder إطار

 :مصادقة صفحة عرض حالة في   .2

  
  :Public مجلد لعرض) اتصال (Connectوانقر فوق ) ضيف( Guest حدد   .3
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4  واستردادها للملفات االحتياطي النسخ
   Windows) فقط (Pro™WD SmartWare  برنامج باستخدام
  Windows 7 واالستعادة االحتياطي النسح استخدام
  Windows 8 File History استخدام
  Apple Time Machine استخدام

  Windows) فقط( Pro™WD SmartWare  برنامج باستخدام
  :على القدرة تمنحك االستخدام سهلة أداة هو WD SmartWare برنامج

 أو الملفات أحد بإضافة قمت آلما نسخة بعمل فورًيا المستمر التلقائي االحتياطي النسخ يقوم – تلقائًيا بياناتك حماية 
  .تغييره
   الجملة غير مكتملة مستمرة التلقائي االحتياطي النسخ حماية:  مالحظة

 النسخ فإن الشبكة، عن الجهاز فصلت وإذا. شبكتك إلى لكمبيوتروا WD My Cloud جهاز توصيل يتم
 جهاز تلقائيًا WD SmartWare برنامج سيفحص بالشبكة، توصيلهما وبمجرد. مؤقتًا سيتوقف االحتياطي
  .االحتياطي النسخ حماية ويستأنف متغيرة أو جديدة ملفات عن بحثًا الكمبيوتر

 تقدم ويعرض فئات إلى محتوياتك المرئي االحتياطي النسخ ينظم – وثهاحد وقت االحتياطي النسخ عملية مشاهدة 
  .االحتياطي النسخ عملية

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

  .اطياالحتي النسخ عمليات خصص – السيطرة 

  WD SmartWare برنامج تثبيت
  .ألسرتك رخص بثالث تزودك مجانية، ترقية هو WD SmartWare Pro برنامج:  مالحظة

 نسخ من Pro يمكنك. WD SmartWare Pro أو المعياري WD SmartWare تثبيت خيار التثبيت عملية وتعطيك
  .Dropbox طريق عن والسحابة عومةالمد غير WD األقراص محرآات بخالف احتياطًيا، WD غير المحرآات

 الموقع على WD My Cloud بجهاز والخاص اإلنترنت على التعليمي بالمرآز الخاصة الترحيب صفحة إلى الوصول
 :http//:www.wd.com/setup/wdmycloud اإللكتروني

1.   
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  :التنزيالت صفحة لعرض) البرامج تنزيالت( Software Downloads فوق انقر   .2

  
 في   .3  .تنزيل فوق انقر ،WD SmartWare المربع

 سيتم الذي ،WD Smartware من المعياري اإلصدار بتنزيل مبدئًيا WD My Cloud مستخدمو سيقوم:  مالحظة
 WD SmartWare المعياري اإلصدار اختيار بإمكانك. WD SmartWare Pro إصدار إلى ترقيته
  .ذلك تفضل آنت إذا

 قم   .4  .بك الخاص الكمبيوتر بجهاز المضغوط الملف محتويات ضغط وفك تنزيلها، تم التي ملفاتك إلى بالوصول
  ).WD SmartWare إعداد (WD SmartWare Setup ملف فوق مزدوًجا نقًرا انقر   .5
  .التثبيت عملية إلآمال اإلنترنت عبر التعليمات اتبع   .6

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

 Windows XP و Windows 7: لقائمة بالنسبة Start) فوق انقر ،)بدء  
Programs<  )برامج( WD SmartWare  <WD SmartWare .  

 Windows 8 :قائمة من Start) فوق انقر ،)بدء WD Smartware.  
 علبة في        WD Quick View أيقونة على األيمن أو األيسر الماوس بزر انقر :WD QuickView رمز 

. WD SmartWareتم تثبيت الرمز تلقائًيا عندما تقوم بتنزيل . (WD SmartWareالنظام لعرض القائمة، ثم قم بتحديد 
  .32في الصفحة " WD Quick Viewإدارة الجهاز من خالل "، انظر WD Quick Viewلمزيد من المعلومات حول 
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  الفورية التعليمات مواضيع/المعلومات عرض
 من نوعين WD SmartWare برنامج يوفر  :التعليمات

 التعليمات معلومات إلى سهًال وصوًال WD SmartWare صفحات من صفحة آل توفر –      التعليمات رمز 
 يجب ما حول الشك ساورك آلما. واإلعدادات واالسترداد االحتياطي النسخ مهام عبر بسرعة يهكتوج أجل من الفورية
  :صفحة ألي األيمن الجانب أعلى في الفورية التعليمات/المعلومات رمز فوق النقر سوى عليك ما فعله عليك
  .للصفحة األيمن الجانب أعلى في X الزر فوق انقر الفورية، التعليمات قراءة بعد التعليمات/المعلومات صفحة إلغالق

 المزيد WD SmartWare برنامج صفحات على هذه التبويب عالمة توفر –) التعليمات (Help التبويب عالمة 
 النسح استخدام انظر ،)التعليمات (Help التبويب عالمة استخدام حول المعلومات من لمزيٍد. التفصيلية التعليمات من

  .أدناه ،Windows 7 واالستعادة االحتياطي
  .التعليمات من مزيد على للحصول االنترنت على WD SmartWare برنامج تعليمات إلى الرجوع يرجى

  Windows 7 واالستعادة االحتياطي النسح استخدام
 WD My Cloud Personalجهاز إلى للملفات االحتياطي للنسخ WD SmartWare برنامج استخدام عدم اخترت إذا

Cloud Storage، استخدام يمكنك Windows 7 Backup and Restore أو Windows 8 File History.  
 برنامج استخدم .Windows Vista لـ واالستعادة االحتياطي النسخ WD My Cloud جهاز يدعم ال:  مالحظة

WD SmartWare جهاز إلى احتياطًيا الملفات لنسخ WD My Cloud.  
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  االحتياطي النسخ من) Ultimateو Professional النسختين (Windows لـ االحتياطي النسخ خصائص تمكنك
 بعض فقدت إذا. WD My Cloud جهاز إلى األخري الشخصية والملفات اإللكتروني والبريد والمستندات الوسائط لملفات
 حول المعلومات من المزيد على للحصول. الشخصي الكمبيوتر جهاز إلى بسهولة استعادتها يمكنك نظامك، تعطل أو الملفات

Windows Backup، وثائق راجع Microsoft.  
  ).النظام واألمان (System and Security > )لوحة التحكم( Control Panel>        فوق انقر   .1
  ).واالستعادة االحتياطي النسخ( Backup and Restore فوق انقر   .2
  . المعالج خطوات واتبع االحتياطي النسخ إعداد فوق انقر   .3
   Save on a network فوق انقر فيه، االحتياطية نسختك حفظ تريد الذي المكان بتحديد ُتطالب عندما   .4

  ).حفظ في شبكة(
  .االحتياطي للنسخ آوجهة WD My Cloud األقراص محرك وحدد) استعراض (Browse فوق انقر   .5
  ).موافق( OKالزر فوق نقروا فيها االحتياطي النسخ إنشاء تريد مشارآة حدد   .6
 " مستخدم إنشاء" (انظر. الشخصي WD My Cloud Personal لجهاز المرور وآلمة المستخدم اسم أدخل   .7

  .)53 الصفحة في
   .8  ).التالي (Next الزر فوق وانقر االحتياطي النسخ وجهة صحة من تأآد

 Windows لـ السماح( Let Windows choose حدد ،احتياطيًا نسخ تريد الذي المحتوى بتحديد ُتطالب عندما   .9
  ).التالي (Next فوق انقر ثم) باالختيار

  .االحتياطي النسخ وتشغيل اإلعدادات حفظ فوق انقر بك، الخاصة االحتياطي النسخ إعدادات في المراجعة صفحة في  .10

  Windows 8 File History استخدام
 الشخصية والملفات اإللكتروني والبريد والوثائق الوسائط لملفات االحتياطي بالنسخ Windows 8 File History يقوم

 يمكنك نظامك، تعطل أو الملفات بعض فقدت إذا. WD My Cloud Personal Cloud Storage لجهاز تلقائيًا األخرى
 حول المعلومات من المزيد على للحصول. Windows التشغيل بنظام يعمل الذي الكمبيوتر جهاز إلى بسهولة استعادتها

Windows 8 File History، وثائق راجع Microsoft.  
 لوحة في   .File Explorer       .  1 الرمز فوق انقر المهام،

  ).الكمبيوتر (Computer فوق انقر   .2
  ).فتح لوحة التحكم( Open Control Panel > )الكمبيوتر( Computer فوق انقر ،)الصفحة أعلى (الشريط في   .3
  .File History ثم) واألمان النظام( System and Security فوق انقر   .4
  ). التشغيل (On وضع في File History أن من تأآد ،File History صفحة في   .5
  جهاز عن بالكشف File History يقوم). األقراص محرك تحديد( Select Drive حدد اليسرى، اللوحة في   .6

WD My Cloud أقراص محرك تحديد قائمة في وإدراجه File History.   
  .بك الخاص WD My Cloud اسم مجلد تحديد المنبثقة القائمة تعرض. شبكة موقع إضافة فوق انقر   .7
  .الجهاز اسم فوق مزدوًجا نقًرا انقر   .8
  .مشارآة حدد   .9

  ).وافقم (OK ثم) مجلد تحديد (Select Folder فوق انقر .10
  ).تشغيل (Turn On فوق انقر .11

  Apple Time Machine استخدام

  االحتياطي النسخ
 Mountainو Mac OS X Mavericks الكمبيوتر أجهزة في مثبتة خاصية عن عبارة Apple Time Machine جهاز
Lion وLion وSnow Leopard الموسيقى: بك الخاص ترالكمبيو جهاز على شئ لكل االحتياطي النسخ إجراء يمكنها والتي 

 ملفات تخزين WD My Cloud جهاز يستطيع. النظام وملفات اإللكتروني البريد ورسائل والتطبيقات والمستندات والصور
 حالة في أو التشغيل نظام أو الثابت القرص محرك تعطل حالة في بسهولة للكمبيوتر استعادتها تستطيع حتى هذه االحتياطي النسخ
  .احتياطًيا ملفاتك لنسخ Time Machine على استخدامها تود التي المساحة من األقصى القدر تحديد آذلك مكانكبإ. ملف فقدان
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  Time Machine إعداد
   

) إعدادات (Settings فوق انقر ،WD My Cloud المعلومات لوحة على ،Time Machine إعداد قبل:  هام
  ضبط من للتأآد Mac لـ االحتياطي النسخ عمليات فلأس افحص. لإلعدادات العامة الصفحة إلى لالنتقال

Time Machine وضع على ON )االفتراضي) (التشغيل.(  
   

  :بك الخاص WD My Cloud جهاز على االحتياطي النسخ لملفات Time Machine إلعداد
  .Time Machine:  1 لفتح التالية الطرق إحدى استخدم

 : الحامل في ودالموج Time Machine رمز فوق انقر 

  
 ) النظام تفضيالتApple(  <System Preferences )قائمة ( Apple menu فوق انقر 

  .Time Machine وحدد
  .Time Machine وحدد )التطبيقات( Applications > )ابدأ( Go فوق انقر 
   .2  :التالية الصفحة تظهر احتياطي، نسخ بإجراء تقوم مرة أول هي هذه آانت إذا

 

 Time Machine Preferencesلعرض صفحة ) Time Machineإعداد ( Set Up Time Machineر فوق انق
 ): Time Machine تفضيالت(

  
  االختيار مربع حدد الصفحة، أعلى الموجود القوائم شريط إلى         Time Machine من منسدلة قائمة رمز إلضافة   .3

Show the Time Machine status in the menu bar) حالة عرض Time Machine شريط في 
 فتح أو الملفات الستعادة Time Machine إلى الدخول أو االحتياطي النسخ إجراء بدء القائمة هذه لك تتيح). القوائم
  ). Time Machine تفضيالت (Time Machine Preferences صفحة
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  جهاز حدد). تحديد قرص( Select Disk فوق قروان) التشغيل (ON وضع إلى Time Machine زر تحريك قم   .4
WD My Cloud فيه االحتياطية النسخ تخزين في ترغب الذي : 

  
  .مرور وآلمة مستخدم اسم تكتب أن الصفحة منك تطلب). االحتياطي للنسخ استخدام( Use for Backup فوق انقر   .5
 ): اتصال (Connect فوق انقر ثم ،)ضيف (Guest حدد   .6

 
 صفحة ظهرت  .أخرى مرة التفضيالت

 عمليات ولكن الوقت بعض األولى االحتياطي النسخ عملية تستهلك قد. لملفاتك االحتياطي النسخ في Time Machine يبدأ
 تم التي أو الجديدة للعناصر إال االحتياطي النسخ يجري ال Time Machine ألن أسرع تكون التالية االحتياطي النسخ
 :االحتياطي النسخ تقدم الحالة شريط يعرض. تغييرها

  
  :التالية االحتياطي النسخ بإعدادات وتحتفظ ساعة آل في للكمبيوتر االحتياطي بالنسخ Time Machine تقوم
  ساعة 24 مدى على ساعة آل 
  الماضي الشهر مدى على يوم آل 

   .WD My Cloud جهاز يمتلئ حتى أسبوعيًا
 محرك فصل يتم أن أو السكون وضع في مثًال الكمبيوتر يدخل بأن احتياطي سخن عملية مقاطعة تمت إذا:  مالحظة

WD My Cloud، متاًحا الكمبيوتر يصبح أن بمجرد تلقائًيا العمل ستستأنف فإنها .  
  
 Time Machine باستخدام االحتياطي النسخ عمليات ستتأخر ،WD My Cloud اسم غيرت إذا

 صفحة في الجهاز تحديد إعادة طريق عن االحتياطي النسخ أآمل كلة،المش لحل. تفشل أو سابقًا والمعينة
Time Machine Preferences.  
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  حدد التالي، االحتياطي والنسخ احتياطي نسخ وأحدث أقدم ووقت وتاريخ المتاحة السعة مثل معلومات على لالطالع
Open Time Machine Preferences) تفضيالت فتح Time Machine (قائمة في Time Machine 

 : المنسدلة

  

  االحتياطي النسخ بدء
  ).أعاله (المنسدلة القائمة في) اآلن االحتياطي النسخ (Back Up Now حدد وقت، أي في االحتياطي النسخ لبدء

  احتياطًيا المنسوخة العناصر استرداد
 قد. WD My Cloud جهاز على حتياطيًاا نسخها تم التي األخرى العناصر أو الملفات استعادة في األحيان بعض في ترغب قد

 مشارآات أو متعددة أو منفردة عناصر استرداد يمكنك. مضى أسبوع من ملفات رؤية في ترغب أو مثًال مفقود ملف لديك يكون
  .بأآمله الثابت القرص محرك أو النظام تعطل إذا

  :الثابت القرص محرك إلى احتياطًيا المنسوخة العناصر السترداد
 تستعيد آنت إذا. (المستندات مجلد فافتح مثًال، مستنًدا تسترد آنت إذا. إليها العنصر استعادة تريد التي الكمبيوتر نافذة حافت   .1

  .)إطار فتح إلى بحاجة فلست المكتب، سطح إلى عنصًرا
) Time Machine إلى الدخول (Enter Time Machine حدد أو الحامل في Time Machine رمز فوق انقر   .2

 : المنسدلة القائمة من

  
  . المقدمة في األحدث االحتياطي النسخ يكون بحيث متسلسل بشكل لديك الموجودة االحتياطي النسخ ملفات آل تظهر
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 التي االحتياطي النسخ ملفات آل عبر للتصفح الصفحة من السفلي األيمن الجانب على الزمني الخط أو األسهم فوق انقر   .3
 : Time Machine أنشأها

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

  
  : المرغوب الخيار زر فوق انقر   .5

 Keep Original) االحتياطي النسخ محرك من العنصر يستعيد ال –) باألصل االحتفاظ.  
 Keep Both) الموضع إلى احتياطًيا المنسوخ العنصر إضافة وستتم األصلي العنصر سيبقى –) نينباالث االحتفاظ 

  .الكمبيوتر في المحدد
 Replace) األصلي العنصر محل احتياطًيا المنسوخ العنصر سيحل –) االستبدال.  
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WD Quick View  5 خالل من الجهاز إدارة
   

 ) عامة (Public لمشارآة اختصار إنشاء  WD Quick View )Mac تثبيت(
  WD Quick View اختصارات خيارات إلى وصولال  )Windows نظام في(

  الجهاز خصائص عرض  الجهاز حالة من التحقق
 متابعة  التخزين في (WD SmartWare تشغيل  )Windows نظام

  بأمان WD SmartWare برنامج إنهاء
  )Windows نظام في(

  آمن بشكٍل التشغيل إيقاف
  المراقبة تنبيهات

  المشارآات إلى الوصول  ) Windowsفقط USB (إخراج جهاز تخزين
  WD My Cloud معلومات لوحة تشغيل  WD Quick View تثبيت إلغاء

  )Windows نظام (األقراص محرك تعيين

  WD Quick View (Mac)      تثبيت 

 الوظائف إجراء تستطيع حتى Mac OS X قوائم شريط في WD Quick View رمز WD Quick View برنامج يثبت
 وسهولة بسرعة يمكنك التثبيت، بمجرد. سريعًا األقراص محرك حالة من التحقق أو WD SmartWareتشغيل مثل الهامة
  .الفصل هذا في المبينة المهام إجراء

ـ بالنسب:  مالحظة . WD SmartWare بالتثبيت تلقائًيا عندما تقوم بتثبيت WD Quick View، يقوم Windows OSة ل
   .اإلنترنت عبر التعلم مرآز من بعد فيما تنزيله فيمكنك بعدئذ، WD Smartware برنامج بتثبيت تقم لم إذا

   .http//:www.wd.com/setup/wdmycloud. 1 على اإلنترنت عبر التعلم مرآز إلى الوصول
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 : التنزيالت صفحة لعرض) البرامج تنزيالت( Software Downloads زر فوق انقر   .2

  
 في   .3  .)يلفوق تنز( Downloadفوق  انقر ،WD Quick View المربع

 قم   .4  .بك الخاص Mac بجهاز المضغوط لملفا محتويات ضغط وفك تنزيله، تم الذي الملف إلى بالوصول
  ).WD Quick View إعداد( WD Quick View Setup ملف فوق مزدوًجا نقًرا انقر   .5

   .6  .الصفحة على الموجودة التوجيهات بعد السريع، العرض مثبت أآمل
  

 
  

 WD MY CLOUD33   التخزين السحابي الشخصي 
 دليل المستخدم



  
WD QUICK VIEWإدارة الجهاز من خالل 

  WD Quick View اختصارات خيارات إلى الوصول

Windows  

 

  .قائمة لعرض النظام علبة في        WD Quick View رمز على يسراأل أو األيمن الماوس بزر انقر   .1
   .2 :فرعية قائمة وعرض لتحديده WD My Cloud الشخصي السحابي التخزين جهاز فوق انقر أو المؤشر مرر

  
  .فيه المرغوب الخيار حدد   .3

Mac OS X  
  .قائمة لعرض القوائم شريط في        WD Quick View رمز فوق انقر   .1

   .2 : فرعية قائمة لعرض WD My Cloud جهاز اسم فوق المؤشر مرر

  
  .فيه المرغوب الخيار حدد   .3

  الجهاز حالة من التحقق

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

    
  .طبيعي بشكٍل يعمل األقراص محرك بأن األقراص محرك اسم بجوار خضراء نقطة وجود ويعني •

 مرتفعة حرارة درجة مثل مشكلة، من يعاني األقراص محرك بأن األقراص محرك اسم بجوار حمراء نقطة وجود يعني •
  .معتاد غير نحو على
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Mac OS X   
 لعرض WD My Cloud جهاز اسم قفو الماوس مؤشر ومرر القوائم شريط في        WD Quick View رمز فوق انقر
 :الفرعية القائمة تحت األقراص محرك حالة

  

  )Windows نظام في (WD SmartWare تشغيل
 لعرض WD Quick View في قائمة WD SmartWare مثبًتا، فحدد خيار WD SmartWareإذا آان برنامج 

  . الرئيسيةWD SmartWareصفحة 

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

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

  المشارآات إلى الوصول
  .إليها الوصول إذن لديك خاصة مشارآات وأي جهازك في) عامة (Public مشارآة لفتح WD Quick View استخدام يمكنك

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

 تظهر: Windows Explorer: Windows في المشارآات
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Mac OS X :المشارآة محتويات عرض سيتم Public) عامة (في Finder) الباحث :( 

  

  ).مشترك (Shared تحت WD My Cloud جهاز اسم انقر الجهاز، على المشارآات آل لعرض:  مالحظة

  :عرضها في ترغب التي المشارآة حدد   .3
Windows: لمشارآة بالنسبة private) البيانات تلك أدخل مرور، وآلمة مستخدم طلب منك إدخال إذا ،)خاصة 

). 53 الصفحة في "مستخدم إنشاء" انظر (WD My Cloud معلومات لوحة على بك الخاص المستخدم بحساب الخاصة
 فال بك، الخاص الكمبيوتر جهاز إلى الدخول ولتسجيل المعلومات لوحة في المرور وآلمة المستخدم اسم نفس استخدمت إذا
  .مرور آلمة أو مستخدم اسم الحالة هذه في يلزم

Mac OS X: لمشارآة بالنسبة private) الخاصة لبياناتا تلك أدخل مرور، وآلمة مستخدم باسم طلب منك إذا ،)خاصة 
 بالنسبة). 53 الصفحة في" مستخدم إنشاء" انظر (WD My Cloud معلومات لوحة على بك الخاص المستخدم بحساب
  ).ضيف( Guest حدد مرور، وآلمة مستخدم اسم طلب حالة في ،)عامة (Public لمشارآة

 لوحة تشغيل  WD My Cloud معلومات
 ). الترحيب (Welcome صفحة ستظهر. التطبيق لتشغيل لفرعيةا WD Quick View قائمة في Dashboard حدد

  .)41 الصفحة في" المعلومات لوحة: لمحة" انظر(

  )Windows نظام (األقراص محرك تعيين
 Mapصفحة ستظهر. WD Quick View الفرعية القائمة على ] WD My Cloud جهاز اسم[ )تعيين( Map حدد   .1

Network Drive) الشبكة صأقرا محرك تعيين:( 

  

  .المنسدلة) األقراص محرك (Drive قائمة من فيه المرغوب الحرف حدد   .2
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  ).انتهاء (Finish الزر فوق انقر   .3
 شبكة أقراص محرك (Mapped Network Drive بـ االتصال إعادة Windows نظام يحاول عندما:  مالحظة

 Unable to reconnect mapped networkالخطأ رسالة تظهر فقد التشغيل، إعادة بعد) معّين
drives) اسم آان إذا هذا يحدث أن يمكن). معينة شبكة أقراص بمحرآات االتصال إعادة على قادر غير 
 المستخدم اسم معلومات مع متطابقين غير WD My Cloud بالجهاز الخاصين المرور وآلمة المستخدم
  . Windows لنظام الحالية المرور وآلمة

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

  .فرعية مشارآات ألي مستعارة

 رآةمشا يمثل رمز عرض سيتم. الفرعية WD Quick View على قائمة) اختصار قائمة إنشاء (Create Shortcut حدد
Public) المكتب سطح على) عامة.  

  الجهاز خصائص عرض
 ):الخصائص (Properties صفحة لعرض الفرعية WD Quick View قائمة في) خصائص (Properties حدد

  

 متابعة  التخزين
 درجة وحالة المستخدمة التخزين وسعة األقراص محرك اسم لعرض WD Quick View رمز فوق الماوس مؤشر ضع

  .WD My Cloud لـ الثابتة البرامج وتحديثات األقراص محرك اخلد الحرارة
 : المنطقة تلك في أيًضا األقراص محرك معلومات تظهر ،WD My Cloud بجهاز متصل USB أقراص محرك لديك آان إذا
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  آمن بشكٍل التشغيل إيقاف
  .آمن بشكٍل WD My Cloud جهاز تشغيل إليقاف المستحسنة الطرق إحدى هو WD Quick View الرمز استخدام

 لم إذا.) 83 الصفحة في" المساعدة األدوات" (انظر. مفضلة أخرى طريقة المعلومات لوحة استخدام ويعد:  مالحظة
 تشغيل إيقاف في بمشكلة أمر" فراجع بهما، الموصى الطريقتين من أي باستخدام الوحدة تشغيل إيقاف يتم

  .122 الصفحة في." WD My Cloud جهاز

  .وإليه الجهاز من نقلها يجري الملفات أن من تأآد التشغيل، إيقاف قبل  :هام

  WD SmartWareصفحة لعرض الفرعية WD Quick View قائمة في) التشغيل إيقاف( Shut Down حدد   .4
Shut Down) تشغيل إيقاف WD SmartWare.( 

  
  .الجهاز تشغيل إيقاف سيتم). موافق (OK لزرا فوق انقر ثم خالية، اترآها أو المسؤول مرور آلمة ادخل   .5

  المراقبة تنبيهات

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

  .بالونة شكل على تنبيه آذلك يظهر ،Windows نظام وفي. الفشل بصدد أنه أو مفرط بشكٍل
 وإذا تشغيله، أعد. دقيقة 60 لمدة ليبرد واترآه بإطفائه قم مفرط، بشكٍل الجهاز حرارة درجة ارتفعت إذا:  مالحظة

  .WD بدعم فاتصل المشكلة، استمرت
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  WD Quick View تنبيهات خيار
  :مثل تنبيهات الفرعية WD Quick View قائمة في الخيارات أحد يعرض

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

  .فارغة
 توجد •  .متاحة تحديثات

  :األقراص محرك تنبيهات لعرض
 ُترتب. األقراص لمحرك أآثر أو واحد تنبيه لعرض الفرعية WD Quick View قائمة في )تنبيهات (Alerts حدد   .1

 .زمنيًا ترتيبًا المتعددة التنبيهات

            
                   Windows                         التنبيهات في نظام                                            Mac OS Xالتنبيهات في نظام

 لوحة لغلق   .Mac.(  2) (موافق (OK أو) Windows) (خروج( Exit فوق انقر التنبيهات،

  )dowsWin فقط (USB تخزين جهاز إخراج
  .لديك النظام علبة في WD Quick View رمز على األيسر أو األيمن الماوس بزر انقر   .1
  USB سيخرج. Quick View قائمة من) بأمان إزالة (Safely remove حدد ثم USB تخزين جهاز حدد   .2

 .نظامك من
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  WD Quick View تثبيت إلغاء

Windows   
Windows XP :فوق انقر Start )بدء(  <Control Panel )لوحة التحكم(  <Add or Remove Programs 

  .WD Quick View تثبيت بإلغاء قم ثم ،)إضافة أو إزالة البرامج(
Windows Vista/Windows 7: فوق انقر        < Control Panel )حكملوحة الت ( <Programs )البرامج( 

 <Programs and Features )تثبيت بإلغاء قم .)البرامج والمميزات  
WD Quick View.  

Windows 8 :فوق مزدوًجا نقًرا انقر المكتب، سطح من Control Panel) فوق انقر ثم ،)التحكم لوحةPrograms 
and Features) تثبيت بإلغاء قم). والميزات البرامج WD Quick View.  

 ،WD Quick Viewللحصول على مزيد من المعلومات حول إلغاء تثبيت . WD Quick Viewلم تعد علبة النظام تحتوي على رمز 
  .Knowledge Base المعلومات قاعدة في Answer ID 5373 اإلجابة معرف راجع

Mac OS X  
 سطح على   .1  .المفضلة منطقة من) التطبيقات (Applications حدد ثم ،)الباحث (Finder فوق انقر المكتب،

  WD Quick View Uninstallerفوق مزدوًجا نقًرا انقر الصفحة، يمين في الموجودة التطبيقات قائمة في   .2
WD Quick View) إلغاء مثبت(.  

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

  .WD Quick View icon رمز على يحتوي القوائم شريط يعد لم
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6  المعلومات لوحة: لمحة
  المعلومات لوحة إطالق
  المعلومات للوحة الرئيسية الصفحة
  العمالء دعم على الحصول
  األساسية اإلدارية المهام

 بالمهام القيام بإمكانك. WD My Cloud جهاز عن خاطًفا تصوًرا WD My Cloud معلومات للوحة الرسمية الصفحة توفر
 الملفات إلى الوصول وتقييد المستخدم حسابات إعداد يمكنك المثال، سبيل على. الرئيسية صفحةال باستخدام األساسية اإلدارية
  .احتياجاتك ليناسب الجهاز وتخصيص الملفات لتخزين المجلدات وإعداد ،WD My Cloud جهاز في الموجودة

  المعلومات لوحة إطالق
  :المعلومات لوحة تشغيل لبدء التالية الطرق إحدى استخدام

   
   . . .من التشغيل أردت إذا   . . .إذن

  . المكتب سطح على الموجود المعلومات لوحة رمز فوق مزدوًجا نقًرا انقر  .  1
  بتحديد قمت إذا المكتب سطح على فقط الرمز يظهر: مالحظة

Create Shortcut )اإلعداد لمثبت النهائية الصفحة في )إنشاء اختصار 
  .اإلنترنت عبر

   المكتب سطح رمز إطالق

 http://the name of your WD Myأدخل ،Windows لـ بالنسبة  .  1
Cloud device  االفتراضي االسم (لديك :WDMyCloud (عنوان أو IP 

  .URL عنوان باعتباره
 ) محلي ( http://the device name.local أدخل ،Mac لـ بالنسبة

  .URL نعنوا باعتباره IP عنوان أو) WDMyCloud.local: مثال(
  ). إدخال (Enter على اضغط  .  2

  Windows مستكشف أو مستعرض

  .WD Quick View رمز على األيسر أو األيمن الماوس بزر انقر  .  1
  ).المعلومات لوحة (Dashboard ثم WD My Cloud جهاز حدد  .  2

   WD Quick View رمز
  خالل من الجهاز إدارة" (انظر

WD Quick View "32 الصفحة في(.  

  .WD My Cloud جهاز حدد ،WD SmartWare الرئيسية الصفحة من  .  1
 اإلعدادات صفحة لعرض) إعدادات (Settings التبويب عالمة فوق انقر  .  2

  .الرئيسية
  ).األقراص محرك إعداد (Setup Drive فوق انقر  .  3

WD SmartWare  
  

 جب أن تكون هذه ي File Explorer (الرمز فوق انقر المهام، لوحة في  .  1
  .)       الكلمة بخط سميك

  ).الشبكة (Network فوق انقر اليسرى، اللوحة في  .  2
  تحت WD My Cloud جهاز مكان حدد اليمنى، اللوحة في  .  3

Storage) تخزين.(  
  وحدد األيمن الماوس بزر انقر أو الجهاز على مزدوًجا نقًرا انقر  .  4

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

Windows 8   
  

  ).الكمبيوتر شبكة (Computer<  Network>        فوق انقر  .  1
 Storage تحت WD My Cloud جهاز مكان حدد اليمنى، اللوحة في  .  2

  ).تخزين(
  وحدد األيمن الماوس بزر انقر أو الجهاز على مزدوًجا نقًرا انقر  .  3

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

Windows 7/Vista  
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   . . .من التشغيل أردت إذا   . . .إذن

مواضع شبكة  (My Network Places>  )ابدأ( Start فوق انقر  .  1
  ).االتصال

  .WD My Cloud جهاز موقع حدد  .  2
 Invoke دوحد األيمن الماوس بزر انقر أو الجهاز على مزدوًجا نقًرا انقر  .  3

  ).استدعاء(

Windows XP  

 (Safari        <Bookmark         <Bonjour.  Mac OS X فوق انقر  .  1
  .الشبكة في WD My Cloud جهاز على مزدوًجا نقًرا انقر  .  2

  )اختصار

  .متصفًحا افتح  .1
  لديك WD My Cloud جهاز اسم ://http أدخل العنوان، شريط من  .  2

  .IP عنوان://http أو) WDMyCloud: تراضياالف االسم(
 عنوان آتابة حاول المعلومات، لوحة عرض في URL فشل حالة في: مالحظة
URL التالي: http//:WDMyCloud.local )لـ بالنسبة Mac.(  

  النقالة الهواتف

  المعلومات للوحة الرئيسية الصفحة
 العلوي الجزء في للتنقل رمز وشريط األيمن، العلوي الجزء يف معلومات شريط WD My Cloud لـ الرئيسية بالصفحة يتوفر
 في الرئيسية الصفحة نص في اإلعدادات لتحديث وروابط للجهاز الرئيسية الوظائف حالة على فورية عامة ونظرة الصفحة من

 .األقراص محرك

  

 
 
 
 

 اللوحات الحالة والتحديث

 
 رموز التنقل

 لوماترموز المع
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  المعلومات رموز
  .صفحة آل يمين أعلى في هي المعلومات رموز

 

  رمزال  االسم  اإلجراءات 

 متعددة أجهزة ذو محور (المتصلة USB أجهزة عدد لعرض انقر  WD My Cloud على USB جهاز
 هناك يكن لم إذا قاتم الرمز يكون). USB بمنفذ توصيله يمكن

USB مرفق.    

 الثابتة الشبكة مشاآل حول األخيرة التنبيهات لعرض انقر
  .والجديدة

  التنبيهات

  

قر  حرارة درجة مفرطة، حرارة درجة: شديد تنبيه لعرض ان  الحرجة التنبيهات
 آمية تحميل في فشل األقراص، لمحرك SMART تعطل متدنية،
    .البيانات

  تعليمات  .المساعدة على الحصول بطرق قائمة لعرض انقر

  

  التنقل رموز
  .صفحة آل أعلى التنقل رموز عرض يتم

  الرمز  االسم  اإلجراءات

 وعدد الحالية الثابتة والبرامج وسعته My WD Cloud حالة عن خاطًفا تصوًرا توفر  الرئيسية
  .النقالة والهواتف اللوحية الكمبيوترات وأجهزة والمشارآات المستخدمين

  

 لمشارآات المحدود أو الكامل الوصول إمكانية ومنحهم مستخدمين حسابات بإنشاء قم
  . بعينها

Users 
  )المستخدمون(

  

 عدم أو فقط القراءة أو الكاملة الوصول إمكانية معينين ستخدمينم ومنح مشارآات بإنشاء  مشارآات قم
  .بعينها لمشارآات وذلك منهما أي منحهم

  

 للجهاز وصول رموز بإنشاء وقم للمستخدمين، ُبعد عن السحابي الوصول تعطيل/بتمكين قم
  .ُبعد عن الوصول حالة ومراقبة الشخصية بالسحابة ُبعد عن االتصال بغية للمستخدمين

  السحابي الوصول

  

  األقراص بمحرك مرفق USB أقراص محرك إما على آمنة نقاط بإنشاء   اآلمنة النقاط قم
WD My Cloud شبكتك داخل مختلف تخزين جهاز على أو.  

  

 المتقدمة اإلعدادات بتكوين قم. األقراص لمحرك السحابي الوصول تعطيل/بتمكين قم
 النظام وإدارة األقراص ومحرآات والتخزين الالسلكية التواالتصا اإلنترنت التصاالت
  .الثابتة البرامج وتحديثات) LAN (المحلية والشبكة واألمان

  اإلعدادات
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  التحديثات وإجراء األقراص محرك حالة عرض
 .األهمية بالغة للمهام واالختصارات ووظائفه األقراص محرك حالة الرئيسية الصفحة نص يعرض

  

  السعة
ت  . WD My Cloud األقراص محرك على المتروك الحر التخزين ومقدار السعة لوحة عرض

 الحالي االستخدام لعرض السعة للوحة السفلي األيمن الجزء في السهم فوق انقر التفصيلية، المعلومات من المزيد لمطالعة   .1
 :األقراص محرك لسعة

  
   .2  ).موافق( OK فوق انقر الرئيسية، الصفحة إلى للعودة

Diagnosis) تشخيص(  
  . عام بشكل النظام صحة) تشخيص (Diagnosis لوحة تعرض

   .1 ):تشخيص (Diagnosis للوحة السفلي األيمن الجزء في الموجود السهم فوق انقر النظام، مكونات حالة عن تفاصيل لرؤية
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   .2  ).موافق (OK فوق انقر الرئيسية، الصفحة إلى للعودة

  ثابتةال البرامج
  .WD My Cloud جهاز على الثابتة للبرامج الحالي اإلصدار الثابتة البرامج لوحة تعرض

 للوحة السفلي األيمن الجزء في السهم فوق انقر ال، أم متوفًرا الثابتة للبرامج المحّدث اإلصدار آان إذا ما على للتعرف   .1
 ). موافق (OK فوق انقر الرئيسية، الصفحة إلى للعودة. الثابتة البرامج

  
 محرك تحديث عن معلومات على للحصول 09 الصفحة في" الثابتة البرامج" انظر الثابتة، البرامج توافر حالة في    .2

  .WD My Cloud األقراص
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  السحابية األجهزة
 إنشاء من كنكتم وهي. ُبعد عن WD My Cloud لجهاز حالًيا المسجلة السحابية األجهزة عدد السحابية األجهزة لوحة تعرض
  .السحابي للوصول محمول هاتف إعداد عند تحتاجه تنشيط رمز

  حوار مربع لعرض السحابية األجهزة للوحة السفلي األيمن الجزء في السهم فوق انقر محمول، هاتف إلضافة   .1
Add Cloud Access) السحابي الوصول إضافة.( 

  
 مربع يعرض). الرمز على الحصول (Get Code فوق وانقر المنسدلة ةالقائم من مستخدًما حدد تنشيط، إلنشاء رمز

 . الرمز صالحية إنتهاء وتاريخ التنشيط رمز الحوار
2.   

  
  ).موافق (OK فوق انقر   .3
 الكمبيوتر لتوصيل األول) السحابي الوصول إضافة (Add Cloud Access حوار مربع على المدرجة الخطوات اتبع   .4

  .WD My Cloud بجهاز المحمول الهاتف أو اللوحي
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لوحة المعلومات: لمحة

  المستخدمون
  .WD My Cloud جهاز الستخدام حالًيا إعدادهم تم الذين المستخدمين عدد المستخدمين لوحة تعرض

 ):المستخدم إضافة (Add User حوار مربع يعرض. اللوحة يمين أسفل في) + (الجمع عالمة فوق انقر مستخدم، إلضافة   .1

  
 قم   .2  ).حفظ (Save فوق وانقر المطلوبة ماتالمعلو بإدخال

  مشارآات
  .WD My Cloud جهاز على إنشاؤها تم التي والخاصة العامة المشارآات عدد المشارآات لوحة تعرض

 .اللوحة يمين أسفل في (+) الجمع عالمة فوق انقر مشارآة، إلضافة   .1

  
 قم   .2  ). اختياري (ووصفها المشارآة اسم بإدخال

 )خدمة الوسائط( Media Serving بتبديل قم أخرى، أجهزة إلى المشارآة هذه في المخزنة الوسائط دفق تريد نتآا إذا
  ).تشغيل (ON وضع إلى

3.   

  .)حفظ( Save فوق انقر   .4
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لوحة المعلومات: لمحة

  للمحتوى الضوئي المسح
  هازج في المخزنة المحتوى لوسائط مسح عملية أحدث عن معلومات) مسح المستوى (Content Scan لوحة تعرض

WD My Cloud أجهزة إلى دفقها يجري التي والصور والموسيقى الفيديو لملفات وآذا DLNA .تغير عند مسح يحدث 
  .الملفات إضافة عند مثل، المحتوى،

 شاشة لعرض) مسح المحتوى (Content Scan لوحة يمين أسفل السهم فوق انقر للمحتوى، مسح أحدث نتائج لعرض   .1
Contact Scan Status) مسح المحتوى الةح :( 

  
  : مسح عمليتي بتشغيل WD My Cloud جهاز يقوم وبالفعل،:  مالحظة

  
  المدعومة للملفات المصغرة الصورة برؤية) المحمولة (السحابي الوصول ألجهزة األول القسم يسمح

 مثل، (إليه الوصول بمقدوره ويكون الوسائط خادم يراه سوف عما هو الثاني القسم). jpg ملفات مثل،(
Windows Media Player .(  

  
 مؤشر وضع يعرض. المسح يكتمل عندما التحديد عالمات إلى تتغير. التقدم أشرطة الوسائط تتبع قسم يوضح
  . المعالجة الملفات وعدد التقدم شريط  الوسائطالمسح قسم في التحديد عالمات فوق الماوس

  
 فقط ويعرض DLNA Media Server خادم نص بجوار..." التقدم قيد المسح "DLNA قسم يعرض
 يعرض. التقدم شريط باستبدال التحديد عالمة تقوم ،المسح يكتمل عندما. بمسحها يقوم حيث الملفات أعداد
  .وعددها مسحها تم التي الملفات حالة التحديد عالمة فوق الماوس مؤشر وضع

  .لمسحا نتائج لرؤية بالفئة الخاصة التحديد عالمة فوق انقر   .2
   .3  ).موافق (OK فوق انقر الرئيسية، الصفحة إلى للعودة

  العمالء دعم على الحصول
  :الدعم صفحة لفتح

  ).تعليمات (Help قائمة لعرض صفحة آل يمين أعلى ؟) تعليمات (Help رمز فوق انقر   .1
 :التالية الصفحة لعرض) دعم (Support فوق انقر   .2

 
  

 WD MY CLOUD48   التخزين السحابي الشخصي 
 دليل المستخدم



  
لوحة المعلومات: لمحة

  
  

 WD My Cloud جهاز عن معلومات إلى WD عمالء دعم سيحتاج ،WD My Cloud بجهاز مشكلة وجود حالة في
  :الدعم وطلب الجهاز معلومات على الحصول فيهما يمكنك طريقان يوجد. األمثل الحل وتحديد وإصالحها األخطاء الستكشاف
  . تلقائًيا WD إلى وأرسله النظام تقرير بتشغيل قم 
  . WD إلى رسلهوأ يدوًيا النظام تقرير بتشغيل قم 

 طلب   التلقائي الدعم
  .منبثقة حاصرات أي تعطيل من تأآد الميزة، هذه الستخدام:  مالحظة

 قسم في  :للطلب المؤتمت العمالء دعم
   Attach my device's diagnostic report and request support اختيار مربع فوق انقر   .1

  .للطلب مؤتمت ودعم تشخيصي تقرير إرسال تريد آنت إذا )إلحاق التقرير التشخيصي ودعم الطلب للجهاز(
  ).الطلب دعم (Request Support زر لتنشيط هذا االختيار مربع فوق النقر عليك يجب:  مالحظة

   .2  .)سياسة الخصوصية( Privacy Policy، انقر فوق رابط WDعرض سياسة الخصوصية لـ  تود آنت إذا
  .WD دعم ويب صفحة لعرض) الطلب دعم (Request Support فوق انقر   .3

   .4  .أآمل الطلب وأرسله

  النظام تقرير وحفظ إنشاء
  :النظام تقرير وحفظ إنشاء قسم في
  ).وحفظ إنشاء (Create and Save فوق انقر   .1
  .الكمبيوتر جهاز على التقرير احفظ   .2
  .ذلك أردت إن ،WD عمالء دعم إلى اإللكتروني بالبريد التقرير بإرسال وقم   .3
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لوحة المعلومات: لمحة

   آخر دعم على الحصول
  :اإلضافية الموارد إلى روابط الدعم موارد قسم في توجد

  ).المنتج مستندات( Product Documentation الرابط على انقر للمستخدم، دليل أحدث على للحصول 
  ).المتكررة ةاألسئل (FAQs رابط على انقر والتعليمات، المتكررة األسئلة على اإلجابات على لالطالع 

 لمناقشة   ).منتدى (Forum رابط فوق انقر اآلخرين، المستخدمين مع WD My Cloud جهاز
  ).االتصال جهات (Contacts رابط على انقر األخرى، االتصال ومعلومات WD هاتف أرقام على لالطالع 

  األساسية اإلدارية المهام
   جهاز واستخدام كوينت إجراءات عبر اإلرشاد التالية القليلة الفصول توفر

WD My Cloud .األساسية اإلدارية المهام لبعض التعليمات إلى اختصارات التالي الجدول يوفر.  

   ...يمكنني آيف   ...انظر

  بي الخاصة الشكبة في الجهاز إعداد  9 صفحة

  )والخاصة العامة المشارآات (الجهاز من المحتوى إلى الوصول  12 صفحة

  الجهاز إلى احتياطًيا ونسخه وىالمحت تحميل  24 صفحة

  مستخدمين إنشاء  53 صفحة

  مشارآات إنشاء  56 صفحة

  WD من المحمول الهاتف تطبيقات تنزيل  26 صفحة

  تشارآهم أن تريد الذين ولألفراد لك بعد عن الوصول تعطيل أو تمكين  76 صفحة

  iTunesو DLNA تمكين  82 صفحة

  WD My Cloud جهاز تشغيل إعادة أو إيقاف  83 صفحة

  الثابتة البرامج تحديث  09 صفحة

  احتياطًيا الجهاز لنسخ اآلمنة النقاط واسترجاع إنشاء  39 صفحة
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إدارةالمستخدمين

  إدارةالمستخدمين7
  حواللمستخدمين

  عرضالمستخدمين
  إنشاءمستخدم

  تغييرآلمةمرورمستخدم
  تحريرإعداداتالمستخدم

  إزالةمستخدم

  حواللمستخدمين
الميزات تمكنكهذه. يعطيكميزاتإدارية) مسؤول (،فلديكحسابمستخدمخاص)المسؤول (WD My Cloud بصفتكمالكجهاز

. كالمحددة،باإلضافةإلىمنحاألفراداآلخرينإمكانيةالوصوإللىسحابتكالشخصيةإعدادالجهازوتكوينهوفًقاالحتياجاتمن
. افتراضًيا،اليحتوياسمالمستخدمالمسؤولعلىكلمةمرور. لديكالصالحياتفيتحديدمايمكنللمستخدميناآلخرينالوصوإلليهبالضبط

  .بإمكانكإضافةآلمةمرورفيأيوقت

) المسؤول (Admin ينويمكنحسابقائمًةبالمستخدمينالحالي) المستخدمين (Usersيعرضرمز
  .منعرضبياناتالمستخدمينوإنشاءمستخدمينجددومنحوصولللمستخدمينإلىالمشارآاتالموجودة

  عرضالمستخدمين
. لعرضصفحةإعدادالمستخدمين) المستخدمين (Usersعلىشريطالتنقل،انقرفوق .1

 . سترىوصًفاللصفحةوبعضموضوعاتالتعليمات
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إدارةالمستخدمين

  .بمجردأنتقومبإنشاءمزيدمنالمستخدمين،فإنهسيتمإدراجهمكذلك. المستخدمينيتمفقطإدراجالمسؤولفيجزءإعداد
". المسؤول "إذاقمتبإدخاالالسمعندماقمتبإنشاءسحابتكالشخصية،فإنهيتمإدراجاسمكأوًالبدًالمن:  مالحظة

 .يوجدلدىحسابالمسؤولعالمةتحديدبجانباالسم

  

 . يظهرملفالمستخدمومعلوماتوصواللمشارآة. لعرضبياناتالمستخدمين،انقرفوقاسمالمستخدمعلىاليسار .2
  . ومبدئًيا،تكونجميعالمشارآاتعامةوغيرقابلةللوصول،ممايعنيأنهاليمكنتغييرهاعلىصفحةإضافةمستخدم

:  مالحظة  .57 فيالصفحة" إنشاءمشارآةخاصة"للحصولعلىمعلوماتعنتغييروصواللمشارآة،انظر
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  إنشاء حساب مستخدم
  . وقديحدمنوصولهمإلىالمشارآاتمينبإنشاء حسابات مستخديقومالمسؤول

 .حساب المستخدملعرضمربعحوارإضافة) أسفلقائمةالمستخدمين) (حساب مستخدمإضافة( Add Userانقرفوقرمز .1

  
 . سيصبحاالسماألوالسمالمستخدم). اختياري (أدخالالسماألولواألخيرللمستخدموعنوانالبريداإللكتروني .2

 WDMyCloud.com فإنالمستخدملنيستقبلبريًداإلكترونًيايؤآدخدمةالوصوإللىموقعإذالمتقمبإدخالعنوانبريدإلكتروني،
  . وتعليماته

  .لمنعاآلخرينمنالوصوإللىالمشارآةالخاصةللمستخدم،يمكنكإدخالكلمةمرورللمستخدم .3
  .تعرضصفحةإعدادالمستخدمملًفاللمستخدمالجديد،المدرجعلىاليسار). حفظ (Saveانقرفوق .4

  .57 فيالصفحة" إنشاءمشارآةخاصة"ارآةخاصةللمستخدم،انظرلتخصيصمش:  مالحظة

  .LAN تأآدمنإخبارالمستخدمباالسموآلمةالمرور،المطلوبينللوصوإللىالمشارآاتالخاصةعلىشبكة:  هام

  تغييرآلمةمرورمستخدم
  ). راضياليوجدآلمةمرورهواإلعداداالفت (عندعرضتفاصيلحوألحدالمستخدمين،يمكنللمسؤوإلضافةآلمةمرورهذاالمستخدم

  .علىصفحةإعدادالمستخدمين،حددالمستخدممنالقائمةالموجودةعلىاليسار .1
 Edit Password لعرضمربعالحوار) آلمةالمرور (Passwordإلىيمينزر)تحرير (Editانقرفوقالرابط .2

 ):تحريرآلمةالمرور(

  
 Confirm Passwordو)آلمة المرور(Passwordأدخلكلمةالمرورالجديدةفيكلمنحقلي .3

  .)تأآيد آلمة المرور(
  .)حفظ(Saveانقرفوق .4
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إدارةالمستخدمين

  تحريرإعداداتالمستخدم
  .سيتمعرضلوحتيملفالمستخدمووصواللمشارآة. علىصفحةإعدادالمستخدمين،حددالمستخدم .1
  ).حفظ (Saveقمبتعديالإلعداداتحسبالمطلوبوانقرفوق .2

  حساب مستخدمإزالة
  .يمكنكحذفكاللمستخدمينماعداالمسؤول

  .المستخدمين،حددالمستخدمعلىصفحةإعداد .1
  ).موافق (OK،واستجابةلرسالةالمستخدم،انقرفوق)حساب مستخدمإزالة( Remove Userانقرفوقالزر .2
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8  إدارةالمشارآات
  إدارةالمشارآات

  عرضقائمةبالمشارآات
  إنشاءمشارآةجديدة
  إنشاءمشارآةخاصة

  حذفمشارآة
  الوصوإللىمحتوياتالمشارآةمحلًيا

  حواللمشارآات
. لمشارآةالملفات WD My Cloud ةهيمجالعلىجهازالمشارآ

. يمكنلمشارآةأنتكونعامةحتىيمكنلجميعالمستخدمينالوصوإلليمحتوياتها،أوخاصةلقصرالوصولعلىمستخدمينمحددين
 WD My Cloud فيلوحةالتنقلقائمةبالمشارآاتالموجودةفيجهاز) مشارآات (Sharesيعرضرمز

  . خدمينويمكنالمسؤولمنإدارةالمشارآاتووصواللمست

  عرضقائمةبالمشارآات
. WD My Cloud علىشريطالتنقللعرضقائمةبالمشارآاتعلىجهاز) مشارآات (Sharesانقرفوقرمز .1

) WD ومنبينالمشارآاتالموجودةبالقائمةالنسخاالحتياطيلـ. بالنسبةلكلمشارك،سيظهرالوصفوخدمةالوسائطوحالةالوصول
SmartWare(و،TimeMachine Backupىجهاز،والمشارآاتعل USB المتصلمباشرةبمنفذالتوسعة WD My 

Cloud .
 .ستعرضالصفحةفيالمرةاألولىالتيتقومفيهابالوصوإلليهاتوضيًحاووصفارسومًيا،وروابطإلىموضوعاتالتعليماتذاتالصلة
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. انقرفوقإحدىالمشارآاتلعرضملفهاومعلوماتوصواللمستخدمين .2
الوصول (Public Accessتكونقائمةوصواللمستخدمينغيرقابلةللوصولعندمايكون

الوصول (Public Access؛ويمكنكتغييروصواللمستخدمإلىالمشارآةعندمايكون)التشغيل(ONفيوضع)العام
 ).إيقافالتشغيل. (OFFفيوضع)العام

  

  إنشاءمشارآةجديدة
. يمكنكإنشاءمشارآةوتعيينهاآعامةأوخاصة

. علىسبياللمثال،إذاآانتإحدىالمشارآاتتحتويعلىمعلوماتمالية،فقدترغبفيجعاللمشارآةخاصة
  .أو،إذاوجدتصورتريدأنيراهاصديقلك،يمكنكعماللمشارآةالعامةلذلكالمستخدم

  .علىشريطالتنقللعرضصفحةحواللمشارآات) مشارآات (Sharesانقرفوقرمز .1
 .)إضافة مشارآة(Add a Shareانقرفوقالرمز .2
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  : قمبإآماالإلعدادات،آمايلي .3
   

. خصصاسمًاللمشارآةة
  .)حرًفاأبجدًيارقمًيالكنبدونمساحات1-32يجبأنتكوناألسماءحساسةلحالةاألحرفوتحتويعلى(

  اسمالمشارآ

. ادخلوصفًاموجزًاللمشارآةلتذآرنفسكبماتحتويه
  .حرًفا 256 أوصافالمشارآةيجبأنتبدأبقيمةأبجديةرقميةويمكنأنيحتويعلىحتى

  )اختياري (وصفالمشارآات

 Mediaإذاآانتتريددفقالوسائطالمخزنةفيهذهالمشارآةإلىأجهزةأخرى،قمبتبديللوسائط
Serving)خدمة الوسائط( إلى وضع ON) الوضوع االفتراضي ). (تشغيل 

  ).)إيقاف التشغيل (OFFفي وضع 

  )اختياري (خدمةا

   
 نتقومبإدراجالمشارآةالجديدة،موضحةملفهاومعلوماتوهياآل. يرجعإطارحواللمشارآات.)حفظ(Saveانقرفوق .4

  .وصواللمستخدم
  :قمبتغييرمستوىوصواللمشارآةبالنقرفوقالرمزالمناسبللمشارآة،إنأردتذلك .5
   

  آتابة/قراءة
  

  القراءةفقط
  

  عدمالوصول
  

   
  إنشاءمشارآةخاصة

  . يجب مراجعة ترجمة هذا الجزءإذاقررتبأنهاليوجدسببلتقييدالوصوإللى
 . حددالمشارآة .1

  

  ).إيقافالتشغيل (OFFإلىالوضع) الوصواللعام (Public Accessفيصفحةحواللمشارآات،قمبتحويلزر .2
 حددمستوىالوصولبالنقرفوقالرمزالمناسبللمشارآة،)وصول المستخدم(User Accessبالنسبةلكلمستخدممدرجفيقسم .3

  ). ،أوعدمالوصول،اقرأفقطآتابة/قراءة(
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  حذفمشارآة
   

  .يؤديحذفمشارآةإلىمسحكافةالملفاتوالمجلداتالموجودةفيالمشارآة  !تحذير
   
  ). حواللمشارآات (About Shares حددالمشارآةفيقائمةالمشارآاتعلىالصفحة .1
  ). حذفالمشارآة (Delete Share انقرفوقالرمز .2
  ).موافق (OKواستجابةلرسالةالتأآيد،انقرفوق .3

  ًياالوصوإللىمحتوياتالمشارآةمحل
 الوصوإللىسحابتك"للحصولعلىمعلوماتعنالوصوإللىمحتوياتالمشارآةعنُبعد،انظر:  مالحظة

  .60 فيالصفحة" عنُبعد

  :بالنسبةللمشارآةالخاصة،يجبأنيكونلدىالمستخدم. WD My Cloud تتوفرعدةخياراتلفتحمشارآة
  اسممستخدموآلمةمرورمخصصانالسمالمشارآة 
  آةوصولقراءةفقطأووصولكامإللىالمشار 

   

   . . .إذاأردتفتحمشارآةباستخدام   . . .إذن

 

 WD Quick View انقربزرالماوساأليسرأواأليمنعلىرمز  .  1
  .لعرضالقائمةالرئيسية

 تظهرالمشارآاتفي). فتح (Open،ثمانقرفوقWD My Cloud انقرفوقاسمجهاز  .  2
Windows Explorer.  

دخال طلب منك إ،إذا)خاصة (private بالنسبةلمشارآة  .  3
  . مستخدموآلمةمرور،ادخلتلكالبياناتالخاصةبحسابالمستخدماسم

4  .
بالنسبةللمشارآةالخاصة،إذاآاناسمالمستخدموآلمةالمرورهمانفسهماالمستخدمانلتسجيال

. مستخدموآلمةمروريطلب منك إدخال اسملدخوإللىجهازالكمبيوتر،فلن
 http//:support.wd.comإذالمتكنمتشابهة،فيرجىبزيارة

  .  5681 معرفإجابةقاعدةالمعلوماترقموانظر

 فيعلبةالنظام WD Quick View رمز
)Windows (  
  
  

 WD فيشريطالقوائمومررمؤشرالماوسفوقجهازWD Quick View انقرفوقالرمز  .  1
My Cloud لعرضالقائمةالفرعية.  

. الفرعية WD Quick View فيقائمة) فتح (Open حدد  .  2
  .ثانيةتظهرالمشارآاتفيقائمةفرعية

  .حددالمشارآةالمرغوبفيها  .  3
ادخل مستخدموآلمةمرور،طلب منك إدخال اسم،إذا)خاصة (private بالنسبةلمشارآة  .  4

  ).53في الصفحة " إنشاء مستخدم"انظر (تلك البيانات الخاصة بحساب المستخدم 
 مستخدموآلمةمرور،حددطلب منك إدخال اسم،إذا)عامة (Public بالنسبةلمشارآة  .  5

Guest)ضيف.(  

WD Quick View نظام (فيشريطالقوائم 
Mac OS X(  

  

  .File Explore فيلوحةالمهام،انقرفوقالرمز  .  1
 .WDMyCloud،وانقرنقًرامزدوًجافوق)الشبكة (Networkفياللوحةاليسرى،حدد  .  2
  . انقرنقًرامزدوًجافوقمشارآةعامةأوخاصةعلىجهازك  .  3

Windows 8  

  
WD MY CLOUD58 التخزين السحابي الشخصي 

 دليل المستخدم
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   . . .إذاأردتفتحمشارآةباستخدام   . . .إذن

  ).الكمبيوتر (Computer> )ابدأ( Startانقرفوق  .  1
  )الشبكة (Network فيالجزءاأليسر،حدد  .  2
  .WDMyCloudانقرفوق  .  3
  . انقرنقًرامزدوًجافوقالمشارآاتالعامةأوالخاصةعلىجهازك  .  4

Windows Vista/ 
Windows 7/Windows XP  

 WD My Cloud وحددموقعمحرآاألقراص) الباحث (Finder افتحإطار  .  1
  .فيالشريطالجانبي) مشترك (Sharedعنوانتحتال

 Connect،ثمانقرفوق)ضيف (Guestوإذاظهرتأمامكصفحةتوثيق،حدد
  ).توصيل(

) عامة (Public انقرنقرًامزدوجًافوقالجهازلعرضالمشارآة  .  2
  .وأيمشارآةخاصةتملكحقالوصوإلليها

Mac OS X  
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9  ُبعد عن سحابتك إلى الوصول
  WD My Cloud لجهاز السحابي الوصول تمكين
  للمستخدم السحابي الوصول تمكين
  WD My Cloud النقالة الهواتف تطبيقات باستخدام ملفاتك حشد
  الشخصية السحابة إلى السبيل

  الويب على الشخصية السحابة إلى الوصول
 والوصل تثبيت" انظر المكتب، سطح لتطبيق WD My Cloud لحو المعلومات من مزيد على للحصول:  مالحظة

 لتطبيق WD My Cloud استخدام "و 61 الصفحة في" المكتب سطح لتطبيق WD My Cloud™ إلى
  .19 الصفحة في" المكتب سطح

 الشخصية السحابة لك تتيح العامة، السحب عكس فعلى. لتحكمك وإخضاعها المنزل في محتوياتك أمان هي الشخصية السحابة
 أي من محتواك إلى والوصول الوسائط دفق الملفات، بمشارآة قم. المنزلية شبكتك على آمن واحد مكان في محتوياتك حفظ إمكانية
 الفيديو، ملفات ضع. لبياناتك غامض غير موقع يوجد ال. شهرية رسوم توجد ال. النقالة الهواتف ومن الويب من مكان،

  .يديك متناول في ودائًما المنزل في آمن مكان في األخرى والملفات والصور والموسيقى،
 الطرق بعض أيًضا يتناول آما بعد، عن إليه للوصول WD My Cloud األقراص محرك إعداد لكيفية شرًحا الفصل هذا يقدم
  .بها يتمتع التي المتعددة القدرات بشأن منها االستفادة يمكنك التي

  WD My Cloud لجهاز السحابي الوصول تمكين
   .76 صفحة انظر ُبعد، عن) اتصاالتها (اتصالها حالة من والتحقق ُبعد عن للوصول WD My Cloud السحابي الجهاز لتمكين

  للمستخدم السحابي الوصول تمكين
 ويب موقع طريق عن WD My Cloud لجهاز بالمستخدم الخاصة ُبعد عن الوصول حقوق تخصيص بإمكانك

WDMyCloud قالةالن الهواتف ومن.  
 اسم بجانب يوجد. الوصول تكوين صفحة لعرض) السحابي الوصول (Cloud Access فوق انقر التنقل، شريك على   .1

  .اآلخرين المستخدمين عن لتمييزه تحديد عالمة المسؤول
  . المفيدة والروابط المعلومات بعض إليها بالوصول فيها تقوم مرة أول في الشاشة وتوفر:  مالحظة
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حد   .2 . المستخدم د

  

 لمنح  :WDMyCloud.com الويب موقع إلى الوصول إمكانية المستخدم
 بالنقر المستخدم إلى إرساله إعادة أو/و تحديثه يمكنك ،WDMyCloud.com إلى دخول تسجيل بالفعل للمستخدم آان إذا   .1

  . المناسب الرمز فوق
  .حذفه آذلك بإمكانك:  مالحظة

   .WDMyCloud.com :  2 إلى دخول تسجيل للمستخدم يكن لم إذا
a.  فوق انقر Sign Up) إلى الدخول تسجيل الحوار لمربع) اشتراك WDMyCloud.com . 

  

b.  فوق وانقر اإللكتروني البريد وعنوان المستخدم اسم أدخل Save) حفظ.(  
c.  فوق انقر التأآيد، لرسالة واستجابة OK) تعليماته يتبع أن ويجب ونياإللكتر البريد المستخدم سيتلقى). موافق.  
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  :للمستخدم نقالة) هواتف (لهاتف تنشيط رمز إلنشاء
   

  .فقط واحدة لمرة وُتستخدم الطلب وقت من ساعة 48 لمدة صالحة تكون الرموز:  هام
   
 وارح مربع سيظهر. تنشيطه تريد تطبيق لكل واحد رمز إنشاء عليك يجب). الحصول على الرمز( Get Code فوق انقر   .1

  . ووقته االنتهاء وتاريخ المستخدم تنشيط رمز
 .الوصول رموز تدوين من تأآد:  مالحظة

  

  ). موافق (OK فوق انقر   .2
 وتاريخ التنشيط رمز جانب إلى اآلن، لها بوصول المستخدم يتمتع التي السحابية األجهزة الوصول تكوين صفحة تعرض
  . اآلن حتى مسجل غير جديد جهاز عليه مكتوب قملص الجهاز يحمل. منهما لكل االنتهاء

3.   

   WD My Cloud النقالة الهواتف تطبيقات باستخدام ملفاتك حشد
  النقالة الهواتف على متناولك في والملفات الصور WDو WD My Cloud لصور المحمولة التطبيقات ستجعل
iOS وAndroid .النقالة هواتفال على للتنزيل آذلك المحمولة التطبيقات هذه وتتوفر Windows أو Blackberry.  

  .آلخر جهاز من والتثبيت الوظيفة تختلف قد. iPhone جهاز من مأخوذة الفصل هذا في الموضحة الشاشة لقطات:  مالحظة

 تتضمن  :المتطلبات
   باإلنترنت المتصل WD My Cloud الشخصي السحابي التخزين جهاز 
  الذين المحمول الهاتف إلى الوصول رمز أو WDMyCloud.com ـل اإللكتروني البريد مرور وآلمة عنوان 
  .WD My Cloud جهاز طريق عن إنشاؤهم تم

 إصدار أو OS 2.1 التشغيل بنظام تعمل التي الذآية والهواتف اللوحية الكمبيوتر أجهزة معظم – Android أجهزة 
  أحدث

  iOS أجهزة 

  . أحدث أو OS 4.x التشغيل بنظام يعمل iPad أو iPod touch أو iPhone جهاز – WD صور  -

-  WD My Cloud – جهاز iPhone أو iPod touch أو iPad التشغيل بنظام يعمل OS 5.x أحدث أو.  
  )فقط WD My Cloud المحمولة للتطبيقات بالنسبة (Blackberryو Windows أجهزة 
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   WD Photos المحمول الهاتف تطبيق حول

 لتشاهدها بك الخاص الجهاز إلى وترسلها المتعة لحظات من تقضيها لحظة آل التقاط يمكنك اآلن .جانب آل من الترفيه يحيطك
  جهاز على مباشرة وحمله اللوحي الكمبيوتر أو الذآي هاتفك على فيديو مقطع أو صورة التقط. منزلك في صفحة أي على

WD My Cloud .لديك الترفيه مرآز في بها لالستمتاع جديدة ملفات بانتظارك سيكون عندئذ.  
   

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

  .الذآي هاتفك على هائلة مساحات استهالك بدون الصور، آالف تتضمن قد التي بالكامل، صورك مجموعة اعرض
 هاتف مثل الشهيرة، الذآية Android هواتف من والعديد الرائدة، المحمولة Apple أجهزة مع WD Photos تطبيق يتوافق

DROID من Motorola وهاتف ،DROID Incredible من HTC وهاتف ،Nexus One وهاتف ،HTC EVO 4G. 
  .المحمول الجهاز على المثالي للعرض تلقائيًا Photos تحسين يتم
 اعرض. بالشبكة اتصالك عدم مع حتى مؤخًرا إليها الوصول تم التي الصور أحدث عرض WD Photos تطبيق لك يتيح

  .أساسي صور ألبوم إلى المحمول هاتفك بتحويل وقم أفقًيا، اعرضها أو رأسي، بشكل صورك
  :يمكنك ،WD Photos تطبيق باستخدام

 نشر   . Facebook على فوري بشكل الصور
  . رقمية صور إلنشاء المتتالي العرض بأسلوب شرائح عرض إنشاء 
  . بالشبكة االتصال عدم حالة في حتى ًاسابق المعروضة الصور مشاهدة 
  .األلبوم أو المجلد حسب تصفيتها أو واحدة، مرة آلها صورك عرض 
  .المضمنة البحث خيارات باستخدام التاريخ، أو المجلد، اسم أو الملف، اسم حسب البحث 
  .اإللكتروني البريد عبر صديق إلى صورة إرسال 

 تخصيص   .اتصال جهة إلى صورة
ص تنزيل   .المحمول هاتفك على الموجودة الكاميرا قائمة إلى WD My Cloud جهاز من ورة

 الشخصي السحابي التخزين وحدة إلى مباشرة المحمول هاتفك على الموجودة الكاميرا قائمة من وفيديو صور تحميل 
  .مكانك عن النظر بصرف لديك،

 الهاتف اسم يحمل WD My Cloud جهاز على فرعي مجلد بإنشاء تلقائًيا WD Photos تطبيق يقوم:  مالحظة
. تحميلها تم التي للصور) المشترآة/العامة الصور (Public/Shared Pictures دليل في المحمول

 Public/Shared Videosوبالمثل، يقوم التطبيق بإنشاء مجلد فرعي يحمل اسم الهاتف المحمول في دليل 
  .حميلهت تم الذي للفيديو) المشترك/العام الفيديو(

 Guide Me الصفحة التعليمات، راجع ،WD Photos تطبيق استخدام حول واإلرشادات الميزات من مزيد على لإلطالع
  .http//:wd.com/mycloud ، واالنتقال إلىWD Photosداخل تطبيق الصور ) تلميحات سريعة (Quick Tips، و)إرشادي(

 على WD Photos تطبيق تثبيت   المحمول هاتفك
   

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

 على WD Photos تطبيق لتثبيت  :المحمول هاتفك
  Android Market أو) Apple تطبيقات متجر (Apple App Store من WD Photos تطبيق بتنزيل قم   .1

  . المحمول هاتفك على بتثبيته وقم) Android متجر(
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 .الترحيب صفحة لعرض المحمول هاتفك على WD Photos تطبيق غيلتش ابدأ   .2

  
 ثالثة من تتكون التي ،WD Photos ترحيب صفحة لعرض) اآلن االتصال (Connect Now فوق سريًعا نقًرا انقر   .3

 .إضافية بصورة وإضافة السحابي، الدخول وتسجيل الشبكة، في الموجود: أقسام

  
  :WD My Cloud بجهاز التصالل خيارات ثالثة لديك   .4

  جهاز مثل المحلية المنطقة شبكة بنفس Wi-Fi طريق عن المحمول الهاتف اتصال حالة في: الشبكة في الموجود 
WD My Cloud، تلقائًيا التطبيق تنشيط يتم فإنه .  

 

 عنوان باستخدام خصيةالش سحابتك إلى الدخول بتسجيل وقم       فوق سريًعا نقًرا انقر :السحابي الدخول تسجيل
  . WDMyCloud.com إلى الدخول تسجيل لحساب اإللكتروني البريد مرور وآلمة

  جهاز مثل Wi-Fi شبكة أو LAN شبكة نفس على المحمول الهاتف يكن لم إذا :يدوية بصورة إضافة 
WD My Cloud:  

a .قسم في Add Manually section ) فوق اسريًع نقًرا انقر ،)يدوًياإضافة قسم        
  .WDMyCloud يسار على
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b .معلومات لوحة على إنشاؤه تم الذي التنشيط رمز أدخل WD My Cloud فوق سريًعا نقًرا وانقر Activate 
 ). تنشيط(

  
 وقت من ساعة 48 لمدة صالحة تكون الرموز. تنشيطه تريد تطبيق لكل واحد رمز إنشاء عليك يجب:  مالحظة

 في:" للمستخدم نقالة) هواتف (لهاتف تنشيط رمز إلنشاء" انظر. فقط احدةو لمرة وُتستخدم الطلب
  . 26 الصفحة

 .صورك لعرض WD My Cloud جهاز فوق سريًعا نقًرا انقر   .5

  

   االنتظار برجاء ،WD Photos برنامج تثبيت في مشكالت أية لديك آانت إذا:  مالحظة
http//:support.wd.com/rn/wdphotos.asp .واإلرشادات، الميزات من مزيد على العلإلط 
 إلى واالنتقال والتلميحات، والتعليمات، اإلنترنت، عبر) إرشادي (Guide Me الصفحة راجع
http//:wdphotos.wdc.com.  

 في مبين هو آما البيانات قاعدة بناء بإعادة فقم تلفت، قد WD My Cloud بيانات قاعدة أن تشك آنت إذا:  مالحظة
  .76 الصفحة في" لسحابيا الوصول"

  WD MY CLOUD65   التخزين السحابي الشخصي 
 دليل المستخدم



  
الوصول إلى سحابتك عن ُبعد

  WD My Cloud النقالة الهواتف          تطبيق حول

 Blackberry أو Windows أو Android أو iOS أجهزة على قيمة مساحة بتوفير قم. الشخصية بسحابتك متصل دوًما أنت
 الذاآرات ومشارآة بأمان بالوصول قم ثم الشخصية، السحابة إلى مباشرة الفيديو وملفات للصور سهلة تحميل عمليات خالل من
 Dropbox إلى اآلمن الوصول خالل من الشخصية سحابتك بتوسعة آمن بشكل قم العامة؟ للسحابة حساب لديك هل. مكان أي من

  .األخرى السحابات وحسابات
 أو Windows متجر أو Apple App متجر أو Android سوق من WD My Cloud المحمولة الهواتف تطبيق بتنزيل قم

Blackberry World.  
  :يمكنك ،WD My Cloud المحمول الهاتف تطبيق خالل من

  المحمول جهاز على نسخها دون مكان أي من WD My Cloud جهاز على المخّزنة المهمة الملفات وعرض فتح 
  .بك الخاص

  . WD My Cloud جهاز على المخّزنة بصورك التباهي 
  أو اللوحي الكمبيوتر من Skydriveو Google Driveو Dropbox مثل األخرى السحابات بمواقع اتصل 

  .الذآي الهاتف
  .WD My Cloud جهاز على المخزنة الفيديو وملفات بالموسيقى واالستمتاع دفق 

 Wi-Fi اتصاالت باستخدام النقال هاتفك يتصل وعندما LAN شبكة على األفضل هو الفيديو ملفات دفق أداء:  مالحظة
 على التحميل سرعات نتيجة محدوًدا) WAN (النطاق واسعة الشبكة عبر الدفق أداء يكون دق. الالسلكية
  .المنزلي اإلنترنت اتصال

 معظم WD My Cloud يدعم. Android أو Apple اللوحية الكمبيوتر أجهزة على التقديمية عروضك بمشارآة قم 
 والعروض ،Microsoft Excel بيانات وجداول Microsoft Word مستندات ذلك في بما الرئيسية الملفات أنواع

  .PowerPoint لـ التقديمية
 Quick Tipsو ،)إرشادي (Guide Me والصفحة التعليمات، راجع واإلرشادات، الميزات من مزيد على لإلطالع

  . http//:wd.com/mycloud إلى االنتقال أو ،WD My Cloud تطبيق داخل) سريعة تلميحات(
 بك، الخاص اللوحي الكمبيوتر إلى WD My Cloud جهاز من بياناتك WD My Cloud بيقتط يجلب:  مالحظة

 ُيوفر. Apple iOS أو Google Android باستخدام األخرى المحمولة األجهزة أو األذن، سماعة أو
WD My Cloud جهاز بمحتويات االستخدام سهلة ملفات قائمة WD My Cloud أي بتشغيل يقوم ثم 

 هاتفك يدعمها التي الملفات أنواع على لإلطالع. لديك المفضل العارض أو الُمشغل عبر فتحها توّد ملفات
  . الجهاز استخدام دليل راجع المحمول،

 تطبيق تثبيت   WD My Cloud المحمول الهاتف
  أو Android Market أو Apple App من WD My Cloud المحمولة الهواتف تطبيق بتنزيل قم   .1

Blackberry World متجر أو Windows Store المحمول جهازك على وتثبيته .  
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 قم   .2 : الترحيب صفحة لعرض التطبيق بإطالق

  
  ).اآلن اتصال (Connect Now فوق سريًعا نقًرا انقر   .3
 :WD My Cloud بجهاز لالتصال خيارات ثالثة لديك   .4

  
  جهاز مثل المحلية المنطقة شبكة بنفس Wi-Fi طريق عن المحمول الهاتف اتصال حالة في: الشبكة في الموجود 

WD My Cloud، تلقائًيا التطبيق تنشيط يتم فإنه .  

 

 عنوان باستخدام الشخصية سحابتك إلى الدخول بتسجيل وقم        فوق سريًعا نقًرا انقر :السحابي الدخول تسجيل 
  . WDMyCloud.com إلى الدخول تسجيل لحساب اإللكتروني البريد مرور وآلمة

  جهاز مثل Wi-Fi شبكة أو LAN شبكة نفس على المحمول الهاتف يكن لم إذا :يدوية بصورة إضافة 
WD My Cloud:  

a .قسم في Add Manually section ) يسار على       فوق سريًعا نقًرا انقر ،)يدوًياإضافة قسم 
WDMyCloud.  

b .معلومات ةلوح على إنشاؤه تم الذي التنشيط رمز أدخل WD My Cloud فوق سريًعا نقًرا وانقر Activate 
 ).تنشيط(
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 .  

c .الطلب وقت من ساعة 48 لمدة صالحة تكون الرموز. تنشيطه تريد تطبيق لكل واحد رمز إنشاء عليك يجب 
  .Mac بنظام الخاصة المرور وآلمة المستخدم اسم إدخال انظر. فقط واحدة لمرة وُتستخدم

   .)تم( Done فوق سريًعا انقًر انقر   .5
 ).مشارآاته (مشارآته لعرض WD My Cloud جهاز فوق سريًعا نقًرا انقر   .6
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 .تحتويها التي الفرعية المجلدات لعرض إحدى المشارآات فوق انقر   .7

  
 .بالملفات قائمة لعرض فرعي مجلد فوق سريًعا نقًرا انقر   .8

  
 .لعرضه أحد الملفات فوق انقر   .9
  

   زيارة برجاء ،WD My Cloud تطبيق تثبيت في مشاآل لديك آانت إذا:  مالحظة
http//:websupport.wd.com/rn/wdmycloud.asp .الميزات من مزيد على لإلطالع 

 الشائعة واألسئلة والتعليمات، اإلنترنت، عبر) إرشادي (Guide Me الصفحة راجع واإلرشادات،
  .http//:wd.com/mycloud إلى واالنتقال والتلميحات،

  
 الوصول" انظر. البيانات قاعدة بناء بإعادة فقم تلفت، قد WD My Cloud بيانات قاعدة أن تشك آنت إذا

  .76 الصفحة في" السحابي
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   الشخصية السحابة إلى السبيل
 جميع من آنت حيثما فاتكومل وسائطك إلى بأمان الوصول فيمكنك ما، آمبيوتر عبر اإلنترنت إلى الوصول لديك يتوفر آان إذا

. WD My Cloud الشخصية السحابة تخزين إلى ُبعد عن مجانًيا وصوال WD My Cloud ويب خدمة توفر. العالم أنحاء
 بعد عن مجلداتك وتتوفر محلي أقراص آمحرك بالكمبيوتر WD My Cloud جهاز تثبيت يتم الدخول، بتسجيل تقوم أن بمجرد
 انسيابي بشكٍل وإرفاقها تريده، الذي باالسم وحفظها الملفات بفتح قم. Windows أو Mac مبنظا يعمل آمبيوتر جهاز على

  . هذا الظاهري األقراص محرك من اإللكتروني البريد برسائل

  الويب على الشخصية السحابة إلى الوصول
  .بت 64 إصدار Windows XP مع WD My Cloud إلى الوصول خدمة تتوافق ال:  مالحظة

  األولى للمرة مونالمستخد
  .wdmycloud.com مرور آلمة إلنشاء تعليمات يتضمن إلكترونًيا بريًدا المستخدم سيتلقى للمستخدم، حساب إنشاء بعد   .1
 .My Cloud إلى الدخول تسجيل صفحة تظهر. اإللكتروني البريد في الواردة التعليمات اتبع   .2

  
 Sign in فوق انقر ثم ،wdmycloud.com لـ المرور وآلمة بالمستخدم طالمرتب اإللكتروني البريد عنوان أدخل   .3

 آبير حرف ،)9-0 (رقم: يلي مما اثنين على وتحتوي حرًفا 30و 8 بين المرور آلمة تكون أن يجب). الدخول تسجيل(
)A-Z(، خاص حرف أو!) $@%&^.(*  

 )" wdmycloud.com (الشخصية حابتكس باستخدام" إلى تابع. جهازك My WD Devices أجهزة شاشة تعرض
  .71 الصفحة في

4.   

  المستخدمين إعادة
 لـ بإنشائها قمت التي المرور آلمة باستخدام http//:www.wdmycloud.com إلى الدخول سجل المستعرض، في   .1

wdmycloud.com .صفحة تعرض My WD Devices جهازك.  
  .17 الصفحة في)" wdmycloud.com (الشخصية سحابتك باستخدام" إلى تابع   .2
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  )wdmycloud.com (الشخصية سحابتك باستخدام

 

   .)عرض المشارآات( View shares وحدد السفلي األيمن الجانب على الزر فوق انقر   .1
  حقل في المرور آلمة أدخل محميًة، WD My Cloud على بك الخاصة المرور آلمة آانت إذا

Network Drive Password) الشبكة أقراص محرك مرور ةآلم .( 
2.   

  
 المعلومات من لمزيد. Java تطبيق تشغيل طلب يظهر قد ما، مشارآة إلى ُبعد عن قبل من وصلت قد آنت إذا ما حسب على   .3

 WD Knowledge Base المعلومات قاعدة في Answer ID 5679 اإلجابة معرف عن ابحث ،Java تطبيقات عن
. Java تشغيل وقت عميل لتثبيت تحتاج ،Mountain Lionو Lion لـ بالنسبة .http://support.wd.com على
  .   http://support.apple.com/kb/dl1421 زيارة يرجى المعلومات، من لمزيد
   .4   ).سماح( Allow فوق انقر ،Java بـ السماح تود آنت إذا عما الرسالة سألتك إذا

   : بـ تبدأ أمنية، نذاراتإ بضع وعرض SSL شهادات عن رسائل عدة   .5
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  : بـ وتنتهي

 

  :بالمتناول الموجودة مشارآاتك تعرض. العملية إلآمال شاشة لكل باإليجاب رد
 توّد التي للمشارآة المجاور) المستكشف في فتح(+  + Open in Explorer زر فوق انقر ،Windows نظام في   .6

 . إليها الوصول

  
 في .إليها الوصول توّد التي للمشارآة المجاور) الباحث في فتح(+  + Open in Finder زر فوق انقر ،Mac نظام

  

  
  

  .تلقائًيا يجب حذف هذه الكلمة مشارآتك تظهر ال قد التشغيل، نظام إعدادات حسب على. ملفاتك إلى الوصول اآلن يمكنك   .7
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  أسفل بالمشارآة اصخ قرص محرك حرف يظهر بنجاح، مشارآتك تثبيت بمجرد ،Windows نظام على 
My Computer) الكمبيوتر جهاز( )XP (آمبيوتر أو) Vista/Windows 7/Windows 8 .(استخدام يمكنك 

 جميع عرض إلى األقراص محرك فتح يؤدي. آخر معّين شبكة أقراص محرك أي مثل األقراص محرك حرف
 .المشارآة في والملفات المجلدات

  

  بجهاز االتصال في األقراص محرك نجاح بمجرد تلقائًيا) الباحث (Finder إطار ُيفتح ،Mac نظام في 
WD My Cloud مشارآتك ويعرض. 

  
  .إليه الوصول تريد الذي) الملفات (الملف حدد   .8

  .شبكة أقراص محرك أي باستخدام تريد آما نسخها أو حذفها، أو تحريرها، أو الملفات، عرض يمكنك

  ُبعد عن ملفاتك مشارآة
 إلكتروني بريد إرسال يتم المستخدم، إنشاء عند. صديق أو األسرة أعضاء أحد خالل من بسهولة ُبعد عن الملفات مشارآة بإمكانك
 فقط تظهر. الدخول ويسجل مرور آلمة بإنشاء المستخدم يقوم. التعليمات وبعض WDMyCloud.com إلى رابًطا يقدم

  .العامة رآةوالمشا إليها بوصول المستخدم يحظى التي المشارآات
 بريد وعنوان مرور آلمة ذلك في بما جديد، مستخدم بإنشاء قم ،WD My Cloud لجهاز بالفعل مستخدًما الشخص يكن لم إذا

  ). 53 الصفحة في" مستخدم إنشاء" انظر (إلكتروني
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  إعداداتالتكوين
  عام

  الشبكة
Media) الوسائط(  

  األدواتالمساعدة
  اإلشعارات

  البرامجالثابتة
 WD ُيَمكنخياراإلعداداتعلىشريطالتنقاللمسؤولمنعرضوتخصيصنظاموشبكةووسائطوأدواتوإشعاراتوإعداداتالبرامجالثابتةلجهاز

My Cloud .  

  عام
داللغةالتييجبأنتعرضهاواجهةالمستخدموتمكينأوتعطياللوصواللسحابيواستخدمالصفحةالعامةلعرضوتعديالسمالجهازووصفه،وحد

  .Time Machine ضبطإعداداتاستخدامالطاقةوتمكينأوتعطيلعملياتالنسخاالحتياطيلـ
  

 WD My Cloud إعادةتسميةجهاز  !تحذير
. الشبكةالمشترآةالخاصةبهامصادرتفرضعلىكألجهزةالكمبيوترالمتصلةبالشبكةإعادةتعيين

  .مالجهازعندالضرورةفقطقمبتغييراس
   
 :تعرضالصفحةالعامة. فيالجزءاأليسر) عام (Generalثمانقرفوق) إعدادات (Settingsعلىشريطالتنقل،انقرفوق .1
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 ملفالجهاز

  
  :فيقسمملفالجهازمنالصفحةالعامة،قمبعرضأوتعديالإلعداداتالتالية .1
   

  اسمالجهاز  .أدخالسًمامميًزالجهازآلتعريفهعلىالشبكة

  وصفالجهاز  .أدخلوصفمختلف،إنأردتذلك. WD My Cloud صفاالفتراضيهوالو

  الرقمالتسلسلي  .والذييحددوحدةمعينة WD يعرضالرقمالمخصصمن
   
  ).الذييظهرأسفاللقسم) (حفظ( Saveإذاقمتبإجراءأيتغييرات،فانقرعلى .2

 WD My Cloud فيلوحةمعلومات) إلغاء (Cancelوزر)حفظ( Save يظهرزر:  مالحظة
  .الكامإلذاقمتبعملتغييراتفقطب

  اللغةوالساعة
. وضبطالتاريخوالوقت WD My Cloud فيهذاالقسممنالصفحةالعامة،بإمكانكتغييراللغةالمعروضةفيواجهةجهاز

 لديكخيارإعدادالتاريخوالوقتيدوًياأوالسماحلبروتوآول. افتراضًيا) بروتوآولوقتالشبكة (NTP تتممزامنةالتاريخوالوقتمعخادم
NTP إذاآنتغيرمتصلباإلنترنت،فإنهيتعينعليكإدخااللتاريخوالوقتيدوًيا. صوإللىاإلنترنتلضبطالوقتتلقائًيابالو. 
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  :عرضأوتعديالإلعداداتالتالية .1
   

. بهامنالقائمةالمنسدلة WD My Cloud حدداللغةالتيترغبفيعرضصفحاتويب
  . اللغةاالفتراضيةهياللغةاإلنجليزية

  اللغة

  المنطقةالزمنية  .دالمنطقةالزمنيةالتييقعفيهاجهازكمنالقائمةالمنسدلة،حد

. لمزامنةجهازآتلقائًيالتحديثالوقتوالتاريخ) تشغيل (ONفيوضع NTP اترآخدمة
  .إضافيإذااخترتذلك NTP حالية،ويمكنكإضافةملقم NTP تعرضالصفحةملقمات

  NTP خدمة

  
) تكوين (Configure،انقرفوقرابط)إيقافالتشغيل (OFFعلىوضع NTP إذاقمتبوضعخدمة

  ). حفظ (Saveالذييظهر،وأدخاللتاريخوالوقتالحاليين،وانقرفوق

 NTP إضافةملقم (Add User NTPرئيسيآخر،فانقرعلى NTP إذاأردتالتغييرإلىخادم
  .للملقمالرئيسيالجديد URL ،ثمأدخلعنوان)للمستخدم

  الملقمالرئيسي

  التاريخوالوقت  . تراضًيااف NTP تتممزامنةالتاريخوالوقتمعملقم. يظهرالتاريخوالوقت
   
  .لكلتغييرتقومبإجرائه) حفظ (Saveانقرفوق .2

  الوصواللسحابي
 WD My إذاآنتمسؤوًال،يمكنكتشغيألوإيقافتشغياللوصواللسحابيلجهاز

Cloudحيثيمكنكالتحكمفيماإذاآانتأجهزةالكمبيوتروالهواتفالنقالةيمكنهاالوصوإللىالمحتوىالموجودعليهأمال،. 

  

 )إيقافتشغيل ()OFF (أوتعطيل) تشغيل) (ON (مفتاحتحوياللوصولعنُبعدلتمكينقمبتبديل .1
Remote Access) إلىجهاز) الوصولعنُبعد WD My Cloud.  

:  مالحظة
حشدملفاتكباستخدامتطبيقاتالهواتفالنقا"للحصولعلىمعلوماتعنتشغياللوصواللسحابيلجهازأومستخدمواحد،انظر

  .26فيالصفحة" WD My Cloud لة

  .WD My Cloud عنحالةاتصااللوصولعنُبعدبجهاز) حالةاالتصال( Connection Statusرضتع .2
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 .لتغييرنوعاالتصال) تكوين( Configureانقرفوقرابط .3

  

  . تلقائًياعلىإنشاءاتصالمباشربينهواتفكالنقالةوجهازالتوجيه WD My Cloud افتراضًيا،يعملجهاز
  :لتغييرنوعاالتصال .4

a.  ،انقرفوقإلجراءاتصاليدويManual) (1 المنفذالخارجي).يدويHTTP(2 المنفذالخارجيو)HTTPS( 
  . بإمكانكتغييرأرقامهذهالمنافذ. األرقامتظهر

b.  إذاآنتتقومباستخدامنظامالتشغيل Win XPانقرفوق،Win XP .يحاولجهاز WD My Cloud 
  إنشاءاتصالمباشرأومناوبمتوافق

، )مرحل() Relay ()متصل( Connectedتقولحالةاالتصال (المرحلفيحالةتمكينالوصولعنُبعدمنخالالتص:  مالحظة
  .WD My Cloud تحسيناألداءعنطريقتمكينتوجيهالمنافذعلىمحرآاألقراصيمكنك

 حشدملفاتكباستخدامتطبيقاتالهواتفالنقالة"لمزيدمنالمعلوماتعنخياراتاالتصال،انظر
WD My Cloud "26فيالصفحة.  

  ). إعادةبناء (Rebuildقط،عندالشكفيتلفقاعدةالبيانات،انقرفوقألغراضاستكشافاألخطاءوإصالحهاف .5
   

  .ستستغرقعمليةإعادةالبناءقدًراآبيًرامنالوقت:  هام
   
  .حفظانقرفوق .6

  التحققمنحالةالوصواللسحابي
  :يمكنكفيأيالتحققمماإذاآان

  تمتكوينهللوصولعنُبعدأمال WD My Cloud جهاز 
  التصااللمباشرأوالُمرَحألمالتمتمكينالوصولعنُبعدلسحابتكمنخالال 

   تمحالًياتمكينالهاتفالنقااللخاصبمستخدممعينللوصوإللىسحابتكعنُبعدأمال
  :للتحققمنحالةالوصواللسحابي

  ).الوصواللسحابي (Cloud Accessعلىشريطالتنقل،انقرفوق .1
  .فيالجزءاأليسر،انقرفوقاسمالمستخدم .2
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  موفرالطاقة
 . WD My Cloud ازيمكنكتوفيراستخدامالطاقةعنطريقجه

  
  :عرضأوتغييراإلعداداتالتالية .1
   

فيحالةتمكينهذهالوظيفة،فإنمحرآاألقراصالصلبةينتقإللىوضعاالستعدادلتو
 Drive Sleepيتمتمكين. فيرالطاقةبعدفترةزمنيةمحددةمنعدمالنشاط

  .بشكالفتراضي) سكونمحرآاألقراص(

Drive Sleep) سكونمحرآاألقراص(  

  LED مؤشرضوئي  .أوإيقافتشغيلهقمبتشغيلمؤشرالجهاز
   

  Mac عملياتالنسخاالحتياطيلـ
. Mac الخاصبأجهزةآمبيوتر Time Machine يعملهذاالقسممنالصفحةالعامةعلىتمكينأوتعطيلعملياتالنسخاالحتياطيلـ

 .Time Machine يمكنككذلكتكوينإعدادات

  
  :لتكوينإعداداتالنسخاالحتياطي

) تكوين (Configureانقرفوقالرابط،)تشغيل(ON علىوضع Time Machineمعضبطمفتاحالتحويل .1
 :Time Machine لعرضمربعحوارإعدادات

  
 ،حددلنسخجميعالبياناتاحتياطًياعلى)تحديدمشارآة (Select a Shareمنالقائمةالمنسدلة .2

Macأوتحديدمشارآةمحددةللنسخاالحتياطي، .  
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 Leave the slider at the.للنسخاالحتياطي) صىالحجماألق (Maximum Sizeاستخدمالمنزلقلإلشارةإلى .3
maximum value)انظرمالحظةالشاشة (لعمليةالنسخاالحتياطياألولى) حصة ()اترك المنزلق عند أقصى قيمة .(

  .بعدذلك،قمبتحريكالمنزلقإلىحصةأقللتجنبملءمحرآاألقراصبأآملهمنخاللعملياتالنسخاالحتياطي
  .)حفظ (Saveانقرفوق .4
   

 Time Machine دأنيقومبمجر:  هام
. بعملنسخاحتياطيةلملفاتكفيالمشارآةالتيتمتحديدها،ننصحباالستمرارفيعماللنسخاالحتياصيةبهذهالمشارآة

  .ينتجعنتغييرالمشارآاتملفاتلنسخاحتياطيةجديدةالتحتويعلىالمعلوماتالتيتمحفظهامسبًقا

   
  الشبكة

 FTP اتالشبكةمثلوضعالشبكة،لتمكينبروتوآوليمكنكإعدادخيار. للجهاز IPو MAC عناوينالشبكةتعرضصفحة
  :لتحوياللملفاتبأمانوإنشاءمجموعةعمل

  ملفالشبكة
 .فيالجزءاأليسر) شبكة (Networkثمانقرفوق) إعدادات (Settingsعلىشريطالتنقل،انقرفوق .1

  
  :يعرضقسمملفالشبكةالمعلوماتالتالية

   
  )الحالة (Status  .حوصاتتحديثالبرامج،واتصااللوصولعنبعد،وفNTP الحالةالحاليةلالتصالباإلنترنتلوظائفالشبكةمثل

  MAC عنوان  . يعرفالجهازبشكلمميز

  IP عنوان  .الحاليللجهاز IP يعرفعنوان
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  خدماتشبكةاالتصال

 
  :مراجعةأوتحديثممايلي .1
   

  وضعالشبكة  :المميزللجهاز IP حددطريقةتعيينعنوان
 IP علىعنوان WD My Cloud فيحصولجهاز DHCP يتسببعميل •

  .المحلي DHCP وإعداداتمرتبطةبطريقةتلقائيةمنخادم
 وقناعالشبكةوالمنفذوخادم IP سيتمحثكإلىعنوان. يدوًيا IP الثابتإعدادعنوان IP يتيحلك •

DNS)) .إذاآنتالتعلمهذهالمعلومات،تحققمنإعداداتجهازالتوجيه(.  
 Static إلى DHCP تغييروضعالشبكةمن"للحصولعلىتفاصيلعنتغييروضعالشبكة،انظر

  .81 فيالصفحة):" ساآن(

  .فقطإذاآنتعلىدرايةبه SSH قمبتمكين:هام
  

) تشغيل (ONانقرفوق
 لتأمينالوصوإللىسحابتكالشخصيةوإجراءعملياتسطراألوامرعنطريقبروتوآواللغالفالمؤمن

)SSH .(تمتعطيلبروتوآول SSH بشكالفتراضي.  

SSH  

 FTP يتمتعطيلبروتوآول. رإلىآخرعنطريقالشبكةيمكنبروتوآولنقاللملفاتمننقاللبياناتمنكمبيوت
  . بشكالفتراضي

صولعبر

  
 You. غيرمسموحبالبروتوآوالتمجهولةالهوية. اسممستخدموآلمةمرور FTP يتطلببرتوآول:مالحظة

must create a new user for the FTP function to work 
  .)يجب عليك إنشاء مستخدم جديد لتؤدي هذه الوظيفة عملها(

 للحصولعلىمعلوماتحوإلنشاءاسممستخدم 53 فيالصفحة" مستخدمإنشاء"انظر
  .وآلمةمرور

  FTP الو
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  ):ساآن (Static إلى DHCP تغييروضعالشبكةمن
 ،قدتكونبحاجةإلعادةاآتشافالجهازDHCP إلى) ساآن (Static إذاقمتبالتحولمنالوضع:  مالحظة

  .علىشبكتك

 يعرضمربعحوار). ساآن (Static،انقرفوق)وضعالشبكة( Network Modeبالنسبةللخيار .1
Change Network Mode) تغييروضعالشاشة:( 

  
 :لعرضمربعحواروضعالشبكةالساآنواالستمرارفيالتغيير) موافق (OKانقرفوق .2

  
 ). قناعالشبكة (Netmaskو) IPعنوان  (IP Addressفيمربعحواروضعالشبكةالساآن،أدخلعلىاألقل .3

  .)مات،تحققمنإعداداتجهازالتوجيهإذاآنتالتعلمهذهالمعلو(
  .LAN ،فستفقداالتصالبشبكةDNS) خوادم (إذالمتقمبإدخااللبوابةوخادم:  مالحظة

  . )حفظ(Saveانقرفوق .4
 معرفاإلجابةرقم) قاعدةالمعلومات (Knowledge Base لمزيٍدمنالمعلوماتحولهذاالموضوع،راجع:  مالحظة

5872.  
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  )Windows (مجموعةالعمل
. عبارةعناسمتقومبتعيينهلكلعضوفيمجموعةمنأجهزةشبكاتالكمبيوترفيبيئةشبكةمجموعةالعمل

 .التتطلبمجموعةالعململقممرآزي. يمكنلألجهزةالتيلديهانفساسممجموعةالعمألنتتباداللمعلوماتبسهولةعبرالشبكة

  
  :لتسميةمجموعةعمألوإعادةتسميتها

  ).غيرمسموحبمساحات (أدخالسًمالمجموعةالعمل .1
  . )حفظ (Saveانقرفوق .2
  .يمكنكفيكلوقتتضيففيهجهازإلىشبكتكتخصيصاسمالمجموعةهذاله .3

 (Media  )الوسائط
 iTunes وإعداداتمشغاللوسائط) تحالفالشبكاتالرقميةالحية (DLNA فيصفحةالوسائط،يمكنكإدخاإلعداداتملقموسائط
  . حتىيمكنكاالستمتاعبالوسائطفيكلغرفةمنمنزلك

 .فياللوحةاليسرى) الوسائط( Media،ثمانقرفوق)إعدادات (Settingsعلىشريطالتنقل،انقرفوق .1

  

  . علىشبكتك iTunesو DLNA تعملكًالمن:  مالحظة

 للحصولعلىتعليماتبشأنإدخاإلعداداتالوسائطعلىهذهالصفحة،ثمعرضالوسائطأودفقها،انظر .2
  .112 فيالصفحة" دفقملفاتالفيديووالصوروالموسيقى/تشغيل"
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  األدواتالمساعدة
والحصول على  WD My Cloud ،يمكنكاختبارجهاز)األدواتالمساعدة (Utilities ةمنصفح
  .الجهازإلىإعداداتالمصنعاالفتراضيةوإعادةتمهيدالجهازأوإيقافتشغيلهواستيرادملفتهيئةأوتصديرهوإعادةتشخيصيةمعلومات

 .فياللوحةاليسرى )األدواتالمساعدة(Utilities،ثمانقرفوق)إعدادات (Settingsعلىشريطالتنقل،انقرفوق .1

  

  .قمبتنفيذالوسائطعلىكلقسممنالصفحةآماهومبينأدناه .2

 (System Diagnostics  )تشخيصاتالنظام
. يقوماالختبارالقصيربفحصالجهازللتحققمنمشاآالألداءالرئيسية. قمبإجراءاختباراتالتشخيصإذاآنتتواجهمشاآلفيجهازك
  . قديستغرقاختبارالمحرآالقصيرعدةدقائقليكتمل. لفشللحالةالمحركتعتبرنتيجةاالختبارالقصيرللمحرآتقييًمابالنجاحأوا
. فهويختبربانتظامكاللقطاعاتلمحرآاألقراصلديك. االختبارالكاملهوالتشخيصاألآثرشموًالللمحرك

. سُتخبربتحديدوضعمحرآاألقراصبمجردإجراءاالختبار
  .قديستغرقاختبارالمحرآالكاملعدةساعاتليكتمل،وذلكحسبحجمالمحرآوتهيئةالبياناتفيه

 :إلجراءاالختبار

  
). االختبارالكامل (Full Testأو) االختبارالسريع (Quick Testفيصفحةاألدواتالمساعدة،انقرفوق .1

  .شلفيهيظهرشريطتقدم،مشيًراإلىتقدماالختباروماإذاآانمحرآاألقراصقداجتازاالختبارأوف
) موافق( OKمحرآاألقراصلالختبار،انقرفوقاجتيازفيحالة .2

 Support للعودةإلىصفحةاألدواتالمساعدة،وفيحالةفشلمحرآاألقراصفياالختبار،انقرفوقرمز
  . الموجودفيأعلىاليمينللحصولعلىالمساعدة)الدعم(
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  استعادةإعداداتالمصنعللنظام
إعادة ( Resetللحصولعلىمعلوماتحوالستخدامزر:  مالحظة

" WD My Cloud إعادةتعيينجهاز"إلعادةآلمةالمرورووضعالشبكةإلىإعداداتالمصنع،انظر)تعيين
  .911فيالصفحة

  .فيهذاالجزءمنصفحةاإلعدادات،يمكنللمسؤوألنيختارالنظامفقطأواستعادةسريعةأوآاملةإلعداداتالنظام
   

 اإلعدادات االفتراضية للمصنع حتى قد ترغب في تصدير وحفظ التهيئة الحالية للجهاز قبل استعادة :هام
  . في هذه الحالة ال يستعيد المشارآات أو المستخدمينالتكوينالحظ أن استيراد . تتمكن من توريدها فيما بعد

  
 آاملة بما في ذلك إعدادات المستخدم، WD My Cloudإذا آنت تريد استيراد محتويات محرك أقراص 

 في " حول النقاط اآلمنة" فاستخدم ميزة النقطة اآلمنة الموضحة على وعمليات النسخ االحتياطي، والبيانات،
  .تقوم االستعادة بتعطيل الخدمة للمستخدمين الذين يحاولون حالًيا الوصول إلى سحابتك. 93الصفحة 

    
  .عندماتكوناالستعادةجارية WD My Cloud تجنبفصاللطاقةعنجهاز  !تحذير

   
. إلىإعداداتهاألصليةاالفتراضية،باإلضافةإلىمسحجميعالبياناتبصورةآمنة WD My Cloud يمكنكبصفتكمسؤوإلعادةجهاز

  :تتوفرثالثعملياتاستعادة
: النظامفقط

. تقومبتغييرجميعاإلعداداتبإرجاعهاإلىالقيماالفتراضيةللمصنعوإجراءمشارآاتخاصةوعامة،وإعادةآلمةمرورالمسؤوإللىالشيء
  . يظاللمحتوىالخاصبكسليًماودونمساس

  .911فيالصفحة" WD My Cloud إعادةتعيينجهاز"انظر. يمكنككذلكالقيامباستعادةالنظامفعلًيا:  ةمالحظ

: االستعادةالسريعة
تعملعلىإرجاعجميعاإلعداداتإلىقيمهااالفتراضيةللمصنع،وتقومبحذفالبياناتفيالمشارآاتوتعيدضبطالمشارآاتإلىاإلعداداتاالفتراضية

  .وتستغرقعدةدقائق. قومبمحومحرآاألقراص،وتWD My Cloud للمصنع،وتعيدضبطنظام
. ترجعجميعاإلعداداتإلىقيمهااالفتراضية،أوتمحوبشكلدائمجميعبياناتالمستخدمينوالمشارآاتأوالكتابةفوقها: االستعادةالكاملة

  .ستستغرقالعمليةعدةساعاتحتىتكتمل
 : WD My Cloud الستعادةجهاز

  
   

. WD My Cloud لفجهازمقاطعةعمليةاستعادةإعداداتالمصنعقدتت  !تحذير
  .انتظرإلىمابعدإعادةالتمهيدالستخدامالجهازمرةأخرى

   
 : ،انقرفوقنوعاالستعادةالمطلوب)استعادةإعداداتالمصنعللنظام(System Factory Restoreفيقسم .1

)System Onlyالنظام فقط( أوQuick Restore)االستعادة السريعة (أوFull Restore) االستعادة الكاملة(. 
  ).نعم (Yesعندمطالبتكبتأآيداإلجراء،انقرفوق .2
 Switch،ثمتراجعتعنخيارك،فانقرفوق1 الخطوةفي ) استعادة آاملة( Full Restoreعندمايظهرشريطالتقدم،إذاحددت .3

to Quick )لبدءاالستعادةالسريعةمنالبداية) التغييرإلىاالستعادةالسريعة .  
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" Factory Restore Successful "فينهايةعمليةاالستعادة،ستظهررسالة .4
 .اتبعتعليماتالمعالج. يظهرمربعحواراإلعداد. ،ويقومالنظامبإعادةالتمهيد)نجاحعمليةاالستعادةإلىإعداداتالمصنع(

  

  إعادةالتمهيدوإيقافالتشغيل: صيانةالجهاز
   

. قبإلعادةالتشغيألوإيقافالتشغيل،تأآدمنأنهاليجريعملياتنقلللملفات:  هام
 ويشيرالوميضإلىأنالوحدةتعالجالمعلومات. ؤشرالضوئيالموجودعلىالجانباأليمنللجهازتأآدمنعدموميضالم

  ). علىسبياللمثال،نسخاحتياطيللملفاتأونقلها(
  

  .التفصاللجهازمنموردالطاقةأثناءإعادةالتمهيدأوإيقافالتشغيل  !تحذير
   

  : باستخدامطريقتين WD My Cloud يمكنكإعادةالتمهيدبأمانوإيقافتشغيلجهاز

(Device Maintenance قسم •  )المناَقشأدناه (منصفحةاألدواتالمساعدة) صيانةالنظام

  ). 83 فيالصفحة" األدواتالمساعدة"انظر (WD Quick View رمز •
 في." WD My Cloud أمربمشكلةفيإيقافتشغيلجهاز "راجعإذاتعذرعليكإيقافالتشغيلبأحدالطريقتين،

 .212 الصفحة

  
  :إلعادةتمهيدالجهاز

  ). إعادةتمهيد (Rebootحةاألدواتالمساعدة،فيقسمصيانةالجهاز،انقرفوقفيصف .1
 :تظهرالرسالةالتالية
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  ). متابعة( Continueولكنكتودالمتابعة،انقرفوقالزرهذا الجزء غير مفهومإذالميكنالجهازيعالجالمعلومات .2
 WD My ثابتقبالستئنافالعملمعجهازإلىاللوناألزرقال LED انتظرحتىيتحولمؤشر. يتمإيقافتشغياللجهازثمإعادةتشغيله

Cloud.  
  :إيقافتشغياللجهاز

  ). جهازإيقافالتشغيل (Shutdown Deviceانقرفوق .1
 :تذآرآرسالةبأنإيقافالتشغيلقديقاطععملياتهامة .2

  
 :ةتظهرالرسالةالتالي). موافق (OKولكنكتودالمتابعة،انقرفوقهذا الجزء غير مفهومإذالميكنالجهازيعالجالمعلومات .3

  
  .إلغالقالرسالة) موافق (OKانقرفوق .4

 LED عندمايكونمؤشر .5  . منطفئًا،يمكنكفصاللجهازبأمانعنموردالطاقة
  .إغالقالمستعرض .6

 تصديرالتهيئةالحالية/استيراد

     
. قبلتنفيذعمليةاستعادةإعداداتالمصنعأوتحديثالنظام،يمكنكأنتختارحفظالتهيئةالحاليةلجهازك:  هام

. استيرادتهيئةتمحفظهامسبًقابعدذلك،يمكنك
. تذآرأناستيرادالتهيئةبعداستعادةاإلعداداتاالفتراضيةللمصنعاليستعيدالمشارآاتأوالمستخدمين

  .39فيالصفحة" حواللنقاطاآلمنة"انظر
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  : لحفظالتكوينالحالي
  ).التكوينحفظ (Save Configurationانقرفوق .1
  ).حفظ( Saveوقاستعرضإلىالمكانالذيتريدفيهحفظالملفوانقرف .2

  :الستبدااللتهيئةالحالية
  ). استيرادملف(Import Fileانقرفوق .1
  ). فتح (Openاستعرضإلىإلىمكانالملفالبديل،وحدده،وانقرفوق .2
  ).موافق( OKوعندظهورمربعحواراستيرادملفالتكوين،انقرفوق،)فتح( Openانقرعلى .3

  .بإعادةالتمهيد WD My Cloud يقومجهاز

  اإلشعارات
 WD My Cloud جهازيوفر

إشعاراتعناألحداثالمختلفة،بمافيذلكماإذاآانتحديثالبرامجالثابتةمتاًحاأمال،وماإذاآانتثبيتالبرامجالثابتةناجًحاأمال،وماإذاآانقدتمتجاوزالس
. قديكوناإلخطارخاصبحاالتالنظام،مثلدرجةالحرارةالزائدةأوحالةمحرآاألقراصالصلبةوالحجموالشبكة. عةأمال،وماإلىذلك

. معرضاإلشعاراتفيلوحةمنبثقةوهيمتوفرةبواسطةالبريداإللكتروني،بناًءعلىالطريقةالتيتمبهاتكوينالجهازلديكيت
  :يتمتصنيفاإلشعاراتطبًقاللشدة

  . المشكالتالتييتعينمعالجتهاعلىالفور: خطير 
  . ،ومعذلك،فهيليستبالشدةمثاللمشكالتالخطيرةمعرفتهاالمشكالتالتييتعينعليك:تحذير 
  .تفاصيإلخبارية :معلومات 

يحصلون على عناوينالبريداإللكترونيلعدديصإللىخمسةمستخدمينبإنشاءتمكنكصفحةقسمرسائاللبريداإللكترونياإلخطار
  .تساعدهذهالتنبيهاتالمسؤولفيإدارةاألحداثواألخطاءوآشفها. اإلخطارات

  :بصفتكمسؤول،يمكنكتكوين
  ترونيفئاتاألحداثالتيتريدأنيتمإخبارآبهاعنطريقالبريداإللك 
  فئاتاألحداثالتيتريدعرضهافيواجهةالويب 

 .فياللوحةاليسرى) إشعارات (Notificationsثمانقرفوق) إعدادات (Settingsفيشريطالتنقل،انقرفوق .1
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  :لتكويناإلشعاراتعنطريقالبريداإللكتروني
  .بإمكانكإرساالإلشعاراتلمايصإللىخمسةمستقبلين

 إلىوضع) رسائاللبريداإللكترونيالتحذيرية (Alert Emailsبتبديلفيقسمالبريداإللكترونيلإلشعارات،قم .1
ON) تشغيل .(يظهرمربعحوار Notifications Configuration) تكويناإلشعارات.( 

  
  . قمبتحريكالمنزلقإلىاختيارشدةاإلشعاراتإلىالبريداإللكتروني .2
  ).بريدإلكترونيجديد (New Emailانقرفوق .3
  :ترونيللمستقبل،ثمانقرفوقأحدممايليأدخلعنوانالبريداإللك .4

  حفظ 
   إرسااللبريداإللكترونيالخاصباالختبار

  ( .5  .حسبالحاجة 4و 3 أضفمايصإللىخمسةعناوينبريدإلكترونيعنطريقتكرارالخطوتين) اختياري
  ( .6  .لحذفعنوانبريدإلكتروني،انقرفوقرمزسلةالمهمالتالموجودعلىيمينه) اختياري

  ).موافق (OKانقرفوق .7
  :لتكوينشدةاإلشعاراتالتيتظهرفيواجهةالويب

  .فيقسمعرضاإلشعارات،قمبتحريكالمنزلقإلىاختيارشدةاإلشعاراتلعرضها .1
  ).موافق (OKانقرفوق .2
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  البرامجالثابتة
. تلقائًياأوللتحققمنوجودملفتحديثيدوًيا WD My Cloud تمكنكصفحةالبرامجالثابتةمنإعدادالجهازلتحديثالبرنامجالثابتلـ

  .WD My Cloud رقموتاريخاإلصدارالحاليلإلصداراألخيرللبرنامجالثابتلـيظهر
 .فياللوحةاليسرى) البرامجالثابتة (Firmwareثمانقرفوق) إعدادات (Settingsعلىشريطالتنقل،انقرفوق .1

  

  تحديثتلقائي
 هأسهلطريقةلضمانأنالبرامجالثابتةلـوهذ. للتحققبسهولةمنتحديثاتالبرامجالمتاحةوتثبيتهاتلقائًيا WD My Cloud يمكنكجدولةجهاز

WD My Cloud حالي .  
. بإعادةالتمهيد WD My Cloud بعدتثبيتتحديثالبرامجالثابتة،يقومجهاز:  مالحظة

حيثإنإعادةالتمهيدستؤثرعلىقدرةالمستخدمينعلىالوصوإللىالسحابة،يجبعليكجدولةالتحديثاتلتظهرفياألوقاتعند
  .سحابةضئيلةماتكوناحتماليةوصواللمستخدمينإلىال

 :تلقائًيا WD My Cloud لتحديثالبرامجالثابتةلـ

  
) تمكينالتحديثالتلقائي (Enable Auto Updateقمبتبديل .1  ).تشغيل (ONإلىوضع

 والوقتالذييجبعلىالجهازأنيبحثفيهعنتحديثفي) مثل،يومًيا (منالقوائمالمنسدلة،حددعددالمرات .2
  . فره،وتثبيتهوإعادةالتمهيدفيحالتوWD موقعويب

  l.)حفظ( Saveانقرفوق .3
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  التحققيدوًيامنالتحديثات
 سيحماللزراسم). (التحققمنالتحديث (Check for Updateفيقسمالتحديثاتالمتاحة،انقرفوق .1

Update Now) فيحالةالعثورعلىبرامجثابتةجديدة) تحديثاآلن(. 

  
 ). موافق (OKمتكنمتوفرة،انقرفوقإذال.تتيحلكالرسالةمعرفةماإذاآانتالبرامجالثابتةالجديدةمتوفرةأمال

 ).تثبيتوإعادةالتمهيد (Install and Rebootإذاآانتالبرامجالثابتةالجديدةمتوفرة،انقرفوق

  

  تثبيتالتحديثيدوًيا
  .http//:support.wd.com/product/download.asp على WD Tech Support Downloadsاذهب إلى صفحة  .1
 WD My Cloud عنإصدارآالحالي،حدد WD My Cloud الثابتةلـفيحالةتوافرإصدارأحدثللبرامج .2

  .لالنتقاإللىصفحةتحديثالمنتج) البرامجالثابتةالحالية( Current Firmwareوانقرفوقالرابط
  ). تنزيل (Downloadانقرفوقالزر .3
  .قمبتنزيلملفالبرامجالثابتةوحفظهإلىسطحالمكتب .4
  .deb فكضغطالملفللوصوإللىملف .5
، ثم )إعدادات( Settingsعلىصفحةالبرامجالثابتة،فعلىشريطالتنقلللوحةالمعلومات،انقرفوقكن الملف موجودًايإذالم .6

  .علىاللوحةاليسرى) البرامجالثابتة (Firmwareانقرفوق
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 .)تحديثمنالملف (Update from Fileفيقسمالتحديثاليدويلصفحةالبرامجالثابتة،انقرفوق .7

  
  ).فتح (Openوانقرفوق deb حددملف .8

  . ستظهررسالةتحثعلىالتأآيدأنكترغبفيالتحديثاآلن
 عندماتكتماللعملية،يقومجهاز. سيظهرشريطالتقدم).تثبيت وإعادة التمهيد( Install and Rebootانقرفوق .9

WD My Cloud بإعادةالتمهيد.  
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11  إدارةالنقاطاآلمنة
  حواللنقاطاآلمنة
  إنشاءنقطةآمنة
  تحديثنقطةآمنة

  استردادنقطةآمنة
  حذفنقطةآمنة

  حواللنقاطاآلمنة
 WD My بإمكانكإنشاءنسخاحتياطيكامألوتصورخاطفعنجهاز

Cloudالُمسمىبنقطةآمنة،وحفظهإلىموقعخارجيعلىشبكتكالمحليةأومحرآأقراص، USB مرفقومتصلبمنفذالتوسعة USB .
. منالممكنإنشاءالنقاطاآلمنةأوإدارتهابناًءعلىجدولزمنيتقومبتحديده

 WD SmartWare وهيتتضمنسجًالبالمستخدمينوالبياناتوالمشارآاتعلىجهازك؛وأيعملياتنسخاحتياطيتمإنشاؤهاباستخدام
. وأيتفاصيلتكوينأجهزةذاتصلة Windows 8 File HistoryوWindows 7 BackupوApple Time Machineو

 جديد في الحالة غير WD My Cloudنقطة آمنة في الوقت المناسب إلى جهاز إنشاءنقطةآمنةأنهبإمكانكاسترجاعبياناتكمنيضمن
  .WD My Cloudالمحتملة التي يتعطل فيها جهاز 

  إنشاءنقطةآمنة
  :WD My Cloud إلنشاءنقطةآمنةللجهاز

 :حةحمايةاألشياءالخاصةبكلعرضصف) النقاطاآلمنة( Safepointsعلىشريطالتنقل،انقرفوقرمز .1

  
:  مالحظة

سترىفيالمرةاألولىالتيتقومفيهابفتحهذهالصفحة،باإلضافةإلىقائمةبنقاطاألمنالحالية،معلوماتوروابطإلىصفح
  .اتالتعليماتعنالنقاطاآلمنة
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 :لعرضشاشةإنشاءنقطةآمنةانقرفوقرمزإضافةنقطةآمنة .2

    
 Scan Network(Scanأو) محلي Local USB) USBانقرفوقإما .3

 :المحليأوالشبكة USB لعرضقائمةباألجهزةالمتاحةعلىمحرآاألقراص)شبكة

 

 المسح الضوئي عبر الشبكة

 المسح الضوئي المحلي

  

 ) إعادةاالآتشاف/تحديث (refresh/rediscover إلعادةمسحالشبكةفيأيوقت،انقرفوقرمز:  مالحظة
  .فيالجانبالعلوياأليمن

 إنشاءالنقطةاآلمنةعلىإذاقمتبإنشاءنقطةآمنةباستخداممشارآاتتريدالمحافظةعلىخصوصيتها،فقمب:  هام
  .مشارآةخاصة
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). التالي (Nextحددالجهازالمطلوبوالمشارآةألجاللتشغيلوانقرفوق .4
 . إذاآانتالمشارآةمحميةبكلمةمرور،فأدخلبياناتاالعتمادالمناسبة

     
  .ةخاصةإذاقمتبإنشاءنقطةآمنةباستخداممشارآاتتريدالمحافظةعلىخصوصيتها،فقمبإنشاءالنقطةاآلمنةعلىمشارآ:  هام

 .سيظهرمربعحوارإنشاءنقطةآمنة

  
  . أدخالسًماووصًفاللنقطةاآلمنة .5

:  مالحظة
حرًفا،وأنيكونحساًسالحالةاألحرفواليمكنأنيحتويعلىمسافاتأورموزباستثناءالخطوطال1-32يجبأنيتضمناالسم

  .وهوحساسلحالةاألحرف.سفلية

 WD My Cloud وجودعلىجهازتساعدآالتحديثاتالتلقائيةفيتحديثالنقطةاآلمنةوفقالمحتوىالم
  :إذاآنتتودتحديثنقطةآمنةجديدةتلقائًيا. عنطريقنسخالتغييراتمنذآخرتحديث

a.  قمبتشغيلAuto Update) التحديثالتلقائي.(  
b.  إلىقم باإلشارة)Frequency(، و )الترددDayاليوم( و ،Time)النقطةاآلمنةتلقائًيالتحديث .)الوقت .  

  .97فيالصفحة" تحديثنقطةآمنة"انظر. لتحديثاتالتلقائيةفيوقتآخريجوزلكأنتختارتمكينا:  مالحظة
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 :سيظهرمربعحوارإنشاءاآلنأوالحًقا.)التالي(Nextانقرفوق .6
  

  
  :لديكخياران .7

). إنهاء(Finish،وانقرفوق)اآلن(Nowإلنشاءنقطةآمنةعلىالمشارآةعلىالفور،انقرفوق: إنشاءاآلن 
 :ستظهررسالةتقدموملفالنقطةاآلمنة

  

:  ظةمالح
يتفاوتالوقتالُمستغرقفيإنشاءنقطةآمنةوفًقالسرعةالشبكةالخاصةبك،وعددوحجمالملفاتالتيقمتبتخزينهاعلىمحرآاألقرا

يتم بالنسبةلمقدارمعينمنالبياناتاإلجمالية،. WD My Cloud جهاز.My Book Live ص
. متماثللعددأقلمنالملفاتاألآبربسرعةعنالعديدمنالملفاتاألصغرإجراء

 WD My Cloud رىعلىالوقتالمستغرقمثلطبيعةالعملياتالتييجريتشغيلهاعلىجهازتؤثرعوامألخ
  .المستهدف) NAS (وسرعةوتوافرالتخزينالمتصلبالشبكة
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) الحًقا (Later إذاآنتتريدجدولةإنشاءالنقطةاآلمنة،فانقرفوق: الحًقااإلنشاء 
  . وأدخاللتاريخوالزمنالذيتريدخاللهإنشاءالنقطةاآلمنة

  
  

  .يراتالتيتمإجراؤهاعندماتكونعملياتالنقطةاآلمنةقيدالتقدمالُيضمننسخهااحتياطًياعلىالفورالتغي:  هام
   

  .إذالمتكنعمليةاإلنشاءناجحةأوتمتمقاطعتها،انقرفوقرمزإعادةالمحاولةللنقطةاآلمنةالستئنافالعملية:  مالحظة

 .سيظهرالملفوالجدواللزمنيللنقطةاآلمنة

  
 المسارهو. لمشاهدةمحتوىالنقطةاآلمنةالمخزنعلىجهازآخر،فأدخلعلىالمجلدالموجودةعلىالجهازالذيقمتبتخزينهعليه:  مالحظة

/sharename/_WDPROT/WDSAFE/name of safepoint created.  
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  تحديثنقطةآمنة
  :توجدطريقتانلتحديثنقطةآمنة

  تقومبضبطالترددوالتاريخووقتحدوثالتحديث–تلقائًيا 
   يدوًيا

لتحدي  :ثنقطةآمنةتلقائًيا
  :لعرضصفحةحمايةاألشياءالخاصةبك) النقاطاآلمنة( Safepointsعلىشريطالتنقل،انقرفوقرمز. 1
  .فيالجزءاأليسر،حددالنقطةاآلمنةالتيتريدتحديثها .2
 .لعرضمربعحوارالجدواللزمنيلتحديثالنقطةاآلمنة) التحديثالتلقائي( Auto Updateقمبتشغيل .3

  
  . )موافق(OKلتحديثالنقطةاآلمنةتلقائًيا،قمانقرفوقالوقت،ولتردد،واليوماإلىقم باإلشارة .4

  :لتحديثنقطةآمنةيدوًيااآلن
  :لعرضصفحةحمايةاألشياءالخاصةبك) النقاطاآلمنة( Safepointsعلىشريطالتنقل،انقرفوقرمز. 1
  .فيالجزءاأليسر،حددالنقطةاآلمنةالتيتريدتحديثها .2
  .شريطالتقدمسيظهر). تحديث (Updateانقرفوق .3
 ،)التردد والتاريخ والتحكم(فيمربعحوارالجدواللزمنيلتحديثالنقطةاآلمنة،أجِرتغييراتكعلىالنقطةاآلمنة .4

  ).موافق (OKثم انقر فوق
 يؤديشريطالتقدمفيمنطقةالحالةإلىعرضمعلوماتتفصيليةحواللتشغيلمثاللملفاتالتييجرينسخهاومدة

  .اآتمالذلك
   

  .ؤهاحتىاآلنعندماتكونعملياتالنقطةاآلمنةقيدالتقدمالُيضمننسخهااحتياطًياعلىالفورالتغييراتالتيتمإجرا:  هام

  استردادنقطةآمنة
 (Recover يتيحلكقسم  .جديد WD My Cloud إمكانيةاستردادبياناتكمننقطةآمنةإلىجهاز) استرداد

   
 " اداتالمصنعللنظاماستعادةإعد" (انظر. المستبدلجديدأوفيحالةجديدة WD My Cloud تأآدمنأنجهاز:  هام

  .يجبأنتكونسعةالجهازالمستبدلنفسسعةالنقطةاآلمنةالتيقمتبإنشائهاأوأآبرمنها.) 84 فيالصفحة
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  .افتحلوحةمعلوماتوحدةجديدة .1
  :لعرضصفحةحمايةاألشياءالخاصةبك) النقاطاآلمنة( Safepointsعلىشريطالتنقل،انقرفوقرمز .2

 

  

 :أسفاللصفحةلعرضمربعحواراسترادالمحتوىمنخاللنقطةآمنة) داستردابدء(Start Recoveryانقرفوق .3

  
 : لعرضقائمةباألجهزةالمتوفرةعلىشبكتك) USB ألجهزة() محلي (Localأو)الشبكة( Networkانقرإمافوقزر .4
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 :حددجهاًزالعرضقائمةالمشارآاتالمتوفرةعليه .5

  
). لتاليا (Nextحددالمشارآةالتيتحتويعلىالنقطةاآلمنةوانقرفوقالزر .6

 :إذاآانتالمشارآةمحميةبكلمةمرور،فأدخلبياناتاالعتمادالمناسبة

  
  ): استرداد( Recoverاخترالنقطةاآلمنةالتيتريداستردادهاوانقرفوق .7

" األدواتالمساعدة"انظر. (إذاآانالجهازالذيتقومباالستردادإليهاليمكناستعادةحالةالمصنعله،فستظهررسالةبهاإرشادات
  .)83 فيالصفحة

. انتظرحتىتنتهيالعملية. إذالميظهرأيخطأ،فإنعمليةاالستردادتبدأبنجاحويظهرشريطتقدم .8
  .األصلي WD My Cloud يتمإعادةتشغياللجهازبعداالنتهاءمنعمليةاالستردادبعدهايمكناستخدامهبدًالمنجهاز

  حذفنقطةآمنة
  .ءالخاصةبكلعرضصفحةحمايةاألشيا) النقاطاآلمنة( Safepointsعلىشريطالتنقل،انقرفوقرمز.1

 

  .لحذفنقطةآمنةوجميعمحتوياتها،حددالنقطةاآلمنةوانقرفوقرمزحذفالنقطةاآلمنة .2
  ).موافق (OKواستجابةلسؤااللتأآيد،انقرفوق .3

 sharename/_WDPROT/WDSAFE /يظاللمسار:  مالحظة
  .هونفسالمسارالذيقمتفيهبتخزيننقطتكاآلمنة،لكناسمالملفلميعدهواالسمفيالنهاية
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  WD MY CLOUDالتخزين السحابي الشخصي

12  والموسيقى والصور الفيديو ملفات دفق/تشغيل
Media Servers) الوسائط ملقمات(  

  الوسائط تخزين
  iTunesو DLNA تعطيل/تمكين

  الوسائط مشغالت باستخدام الشخصية الوسائط إلى الوصول
  iTunes باستخدام الشخصية السحابة إلى الوصول

Media Servers) الوسائط ملقمات(  
 الصور دفق من يمكنك وهو. لمنزلك الوسائط ملقم ليكون WD My Cloud الشخصي السحابي ينالتخز جهاز تصميم تم

  .iTunes مع المتوافقة األجهزة إلى والموسيقى DLNA مع المتوافقة األجهزة على الفيديو وملفات والموسيقى
 وسائط خدمة بها خاصة أو عامة مشارآة أي في المخزنة الوسائط عن iTunesو DLNA مع المتوافقة األجهزة من آل وتبحث
 تنتقل. DLNA على التشغيل إلى افتراضًيا العامة المشارآة فقط تنتقل جديًدا، WD My Cloud جهاز يكون عندما. ممكّنة

WD SmartWare وTime Machine على التشغيل إيقاف وضع إلى افتراضًيا الجديدة والمشارآات DLNA .  
 على مضبوطة خاصة مشارآة في الملفات هذه بوضع فقم معينة، وسائط ملفات DLNA رضيع أن في الرغبة لديك تكن لم إذا

 iTunesو DLNA ملقمات من آل ضبط تم). 57 الصفحة في" خاصة ما مشارآة جعل" (انظر. الوسائط مشارآة تعطيل
 وهكذا بك، الخاص WD My Cloud جهاز على العامة المشارآة إلى لديك المتعددة الوسائط محتوى نقل فقط يمكنك لذا مسبًقا،
 أو Xbox 360 المثال سبيل على (األلعاب ووحدات لديك المنزلي الترفيه مرآز على وعرضه المحتوى لتدفق جاهًزا تصبح

PlayStation 3 (الوسائط مشغل أو WD TV Live HD الرقمية الوسائط مشغالت أو DLNA 1.5 (الكمبيوتر وأجهزة 
  .DLNA عن المعلومات من لمزيد http://www.dlna.org زيارة يرجى. المنزلية شبكتك على الموجودة األخرى

  TwonkyMedia على عامة نظرة
 والصور الموسيقى دفق على ويعمل. لها DLNA الوسائط آملقم WD My Cloud TwonkyMedia جهاز يستخدم
  .سهل أمر هو متوافق جهاز في الوسائط تشغيل. منزلك داخل متوافقة أجهزة إلى بك الخاصة الفيديو وملفات
 بشبكتك المتصل WD My Cloud جهاز على العامة المشارآة في المخزنة الوسائط آل عن TwonkyMedia خادم يبحث

 WD My Cloud على العامة المشارآة إلى لديك المتعددة الوسائط محتوى نقل يمكنك لذا مسبًقا، مضبوط الخادم. المنزلية
 المثال سبيل على (األلعاب ووحدات لديك المنزلي الترفيه مرآز على وعرضه المحتوى لتدفق ًزاجاه تصبح وهكذا بك، الخاص

Xbox 360 أو PlayStation 3 (الوسائط مشغل أو WD TV HD Live الرقمية الوسائط محوالت أو DLNA 1.5 (
 على للحصول http://www.twonkymedia.com بزيارة قم. المنزلية شبكتك على الموجودة األخرى الكمبيوتر وأجهزة
  . TwonkyMedia حول المعلومات من مزيد

  iTunes على عامة نظرة
ويقوم ملقم .  لتشغيل ملفات الموسيقى المخزنةiTunes استخدام WD My Cloudيمكن لك أو ألي شخص متصل بجهاز 

iTunes بإنشاء مكتبة موسيقى ظاهرية على الجهاز وتتعامل معها آمخزن iTunes يجعل من الممكن تدفق ملفات الموسيقى ، مما
  .Mac أو Windows والمثبت عليها نظام تشغيل iTunes إلى أجهزة الكمبيوتر التي تقوم بتشغيل WD My Cloudمن 

 يفحص  .افتراضيًا) العامة (Public المشارآة ذلك في بما بها، ممكن الوسائط خدمة إعداد يكون مشارآات أي iTunes خادم
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دفق ملفات الفيديو والصور والموسيقى/تشغيل

   أن   DLNA طريق عن المدعومة ئطالوسا واع

   

 الصور ملفات الفيديو ملفات الصوت ملفات
3GP  
AAC 
AC3 
AIF 

ASF 
FLAC 
LPCM 

M4A 
M4B 
MP1 
MP2 
MP3 
MP4 
MPA 
OGG 
WAV 
WMA 
 

3GP 
AVI 
DivX 

DVR-MS 
FLV 
M1V 
M4V  
MKV 
MOV 
MP1 
MP4 
MPE  
MTS 
MPV 
MPG 

MPEG2 
SPTS 
VDR 
VOB 
WMV 
Xvid  
 

BMP 
GIF 

JPEG 
PNG 
TIF 

TIFF 
 

   
 بالجهاز الخاص المستخدم دليل إلى الرجوع الرجاء. الملفات هذه آل تشغيل األجهزة بعض تدعم ال قد  :مالحظة

  .المدعمة التنسيقات لمعرفة

  DLNA طريق عن المدعومة الوسائط أنواع
 Answer ID 8412 اإلجابة معرف انظر. الموسيقى ملفات الالحق اإلصدار أو ITunes 10.4 يدعم : مالحظة

 ITunes إصدارات حول إضافية معلومات على للحصول Knowledge Base المعلومات لقاعدة
  . المدعومة

 يدعم  . WAVو MP4Aو MP3و M4Aو FLAC: التالية الملفات امتدادات iTunes وسائط خادم
 بالجهاز الخاص لمستخدما دليل إلى الرجوع الرجاء. الملفات هذه آل تشغيل األجهزة بعض تدعم ال قد:  مالحظة

  .المدعمة التنسيقات لمعرفة

 تخزين  الوسائط
 والمشارآات،. الشبكة مشارآات عبر WD My Cloud األقراص محرك على وتخزينها الوسائط محتوى إلى الوصول يمكنك
 مجلدات تكون أن ممكنال من. الشبكة خالل من إليها والوصول الوسائط لتنظيم معدة مناطق هي والدالئل، المجلدات مثل مثلها

  ).خاصة (لديك الشبكة على محددين مستخدمين مع أو) عامة (شخص أي مع مشترآة المشارآات
  :، والتي تحتوي على المجلدات الفرعية التالية لتخزين الوسائطPublicيتم تكوين الجهاز مسبقًا مع مشارآة شبكة 

• Shared Music – آخرين مستخدمين مع هامشارآت تود التي الموسيقى ملفات لتخزين .  

• Shared Pictures – آخرين مستخدمين مع مشارآتها تود التي الصور ملفات لتخزين .  

• Shared Videos – آخرين مستخدمين مع مشارآتها تود التي الفيديو ملفات لتخزين .  
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دفق ملفات الفيديو والصور والموسيقى/تشغيل

  .هذه المجلدات هي لراحتك، ويمكنك وضع أي ملف وسائط مدعوم في أي مشارآة
 أن الموسيقى المشترآة للمشارآة العامة ومشارآات الصورة المشترآة تحتوي على مجلدات فرعية مقلدة ستالحظ  :مالحظة

يمكنك اآلن تحميل جميع أنواع الوسائط إلى المجلد الفرعي . Twonky 7.2هذه المجلدات يتطلبها . أو محملة
 Twonky (NAS_IP:9000)انتقل إلى موقع تكوين ". التحميل" مع إمكانية DLNAالمحمل من عميل 

من األمثل .  على شبكتك إلى المجلد المقلدDLNA من خالل إمكانية NASلتجميع المحتوى من جميع أجهزة 
  .WDترك التحميل والتقليد للمستخدمين الخبراء، حيث ال يتم دعم هذه الميزات عن طريق دعم عمالء 

   iTunesو DLNA تعطيل/تمكين
  توجد. iTunes وسائط ملقمات تعطيل أو بتمكين لك WD My Cloud وماتمعل لوحة على الوسائط صفحة تسمح
  . الوسائط صفحة على DLNA بيانات قاعدة بناء إعادة أو NAS فحص إلعادة الوسائط ملقمات أدوات آذلك

 شريط على   .1 . اليسرى اللوحة في) الوسائط( Media فوق انقر ثم) إعدادات (Settings فوق انقر التنقل،

  

لع  :وتمكين تدفقها أو تعطيله LAN على المشغالت جميع رض
 إلى بتحويلها قم المشارآات، جميع تدفق لتعطيل. افتراضًيا المشارآات لجميع) التشغيل (ON وضع في الوسائط تدفق   .1

  ). التشغيل أيقاف (OFF وضع
 مسارات وعدد إعداداتك، تحديث وتاريخ ووقت ،DLNA برنامج إصدار ذلك في بما الحالة، معلومات عرض يمكنك

  .تدفقها تم التي والفيديوهات والصور الموسيقى
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دفق ملفات الفيديو والصور والموسيقى/تشغيل

  View Media Players رابط فوق انقر المحلية، شبكتك على الوسائط مستقبالت/بمشغالت قائمة لعرض
 .الوسائط دفق خيارات حوار مربع يظهر). المشغالت وسائط عرض(

2.   

  

 تغيير تريد الذي الجهاز عن ابحث الوسائط، دفق خيارات حوار مربع على DLNA جهازل الوصول حظر إلغاء أو لحظر   .3
  :االقتضاء عند التحويل مفتاح وتبديل به الوصول خدمة

■  ON) افتراضي (بالوصول السماح): تشغيل(  
■  OFF) الوصول رفض): التشغيل إيقاف  

  .الوسائط صفحة إلى للعودة) موافق (OK فوق انقر   .4
 ،DLNA جهاز طريق عن عرضه أو إليه الوصول يمكن الذي WD My Cloud محتوى حجم في اختالًفا واجهت إذا

  :يلي مما أحد فوق النقر يمكنك
5.   

  .مشكلة تواجه آنت إذا األزرار استخدام إلى فقط تحتاج. تلقائًيا البناء وإعادة المسح إعادة عملية تحدث
  .عدها وسيتم101  صفحة الصفحة على درجةالم الملفات أنواع دعم فقط يتم

  :مالحظة

 على بناًء الوقت، من آبيًرا قدًرا DLNA ملقمات بيانات قاعدة بناء إعادة يستغرق قد. اإلجراء هذا إآمال عند الحذر توخ: هام
 .المستخدمة الملفات وحجم عدد

■  ) Rescanجهاز يبحث: )إعادة المسح WD My Cloud الوسائط مكتبات على إجراؤها تم التي التغيرات عن 
  . أوًال هذا جّرب. لديك

■  Rebuild) جهاز يعمل): البناء إعادة WD My Cloud بيانات قاعدة بناء إعادة على DLNA البداية من.  
  :iTunes لتعطيل أو لتمكين

 iTunesتبديل مفتاح فوق انقر ،iTunes مشغل خالل من لديك الموسيقى ملفات إلى للوصول iTunes لتمكين   .1
Server )ملقم iTunes (االقتضاء حسب:   

■  ON) االفتراضي اإلعداد (بالوصول السماح): تشغيل(  
■  OFF) الوصول رفض): التشغيل إيقاف  

 iTunes rescan has "رسالة ظهور عند. بك الخاصة الوسائط ملفات لتحديث )إعادة المسح( Rescan على انقر   .2
been initiated) "مسح إعادة بدء تم iTunes(، زر على انقر OK )موافق(.  
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  المجلدات إلى وسائط محتوى إضافة
 Windows Explorer فتح   .Mac Finder: 1 أو

  
  ).المشترآة الموسيقى (Shared Music مجلد إلى بك الخاصة الموسيقى ملفات انسخ   .2
) الفيديو (Videoو) الصور (Pictures مجلدات في بك الخاصة والصور الفيديو ملفات لوضع نفسه األسلوب اتبع   .3

  .المعنية
  .إليها وصول بخدمة تحظى وخاصة عامة مشارآات أي في الوسائط ملفات وضع يمكنك  :مالحظة

  الوسائط مشغالت باستخدام الشخصية الوسائط إلى الوصول
 الوسائط مشغالت من متنوعة ةمجموع استخدام يمكنك المشاَرآة، المجلدات أحد إلى ملفاتك نسخ من انتهيت أن وبعد اآلن،

  :التالية األنواع دعم يتم. الوسائط لتدفق DLNA مع المتوافقة
■  Windows Media Player 11 ) مع يأتي Windows Vista (  

 Windows 7 مع يأتي Windows 8 (  ■  Windows Media Player 12)و
  WD TV Live/Live Plus HD الدقة عالية الوسائط مشغالت  ■
■  XBox 360  
■  PlayStation 3   
  :DLNA مع المتوافقة األخرى الوسائط مشغالت  ■

-  BluRay Players) مشغالت BluRay(  

-  Network Connected TVs) بالشبكة المتصلة التلفاز أجهزة(  

-  Digital Picture Frames) الرقمية الصور عرض أجهزة(  

-  Network Music Player) الشبكة موسيقى مشغل(  
  .المناسب الدعم موقع إلى انتقل الوسائط، مشغل وتحديث استخدام عن معينة معلومات على للحصول : ةمالحظ

  WD Media Players الوسائط مشغالت
 الشبكة على محرك في المخزن الوسائط محتوى إلى للوصول المنزلية بشبكتك المتنوعة WD الوسائط مشغالت توصيل يمكنك
 إلى للوصول WD Media Player الوسائط مشغل استخدام حول تفاصيل على لللحصو. WD My Cloud جهاز مثل

 Knowledge المعلومات لقاعدة Answer ID 2676 اإلجابة معرف انظر ،WD My Cloud جهاز على الملفات
Base مستخدم دليل إلى الرجوع أو WD Media Player.  
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  األخرى الوسائط مشغالت
 بالشبكة المتصلة التلفاز وأجهزة Blu Ray ومشغالت الرقمية الصور عرض أجهزة مثل ةأجهز إلعداد عامة خطوات يلي فيما

  :الرقمية الوسائط ومحوالت
   .1  .تشغيله ومن المنزلية المحلية بشبكتك WD My Cloud جهاز اتصال من تأآد

  .التشغيل لبرامج ثبيتت أو أولي إعداد أي لمتابعة لديك الوسائط مشغل مع الواردة المستخدم إرشادات اتبع   .2
   .3  .شبكتك في عنه واآشف WD My Cloud جهاز افحص بك، الخاص المشغل في التنقل وظيفة باستخدام

 ) الشبكة إعداد/اإلعدادات (Settings/Network Setup صفحة إلى للوصول تحتاج قد لديك، المشغل نوع حسب   .4
 الرجاء. بك الخاص WD My Cloud بـجهاز لديك المشغل توصيل يمكن بحيث اتصال إلنشاء المستخدم واجهة في

  .معينة إرشادات على للتعرف بك الخاص المشغل مستخدم دليل إلى الرجوع

  DLNA أجهزة
 لديك المحلية بالشبكة DLNA جهاز بتوصيل المتعلقة اإلرشادات لمعرفة DLNA الوسائط بجهاز الخاصة المستخدم أدلة انظر
 لإلطالع http://www.dlna.org إلى انتقل. WD My Cloud جهاز على الموجود لمحتوىا إلى الوصول يمكنك حتى
  .المعلومات من المزيد على وللتعرف DLNA من المعتمدة باألجهزة قائمة على

  iTunes باستخدام الشخصية السحابة إلى الوصول

 تدفق  iTunes في الوسائط

 iTunes تمكين يتم  .المعلومات من لمزيد 82 الصفحة في)" الوسائط( "Media انظر. المعلومات لوحة في افتراضًيا
  .لديك الكمبيوتر على iTunes تشغيل ابدأ   .1
 مجلد إلى الموسيقى بنسخ قمت قد آنت إذا. األيسر بالجزء) المشترك (Shared القسم تحت WDMyCloud فوق انقر   .2

/Public/Shared Music إلى فيديو أو /Public/Shared يدعمه تنسيق في وهي iTunes، إدراجها يتم أن فيجب 
 .األيمن الجزء في

  

  . لتشغيله وسائط ملف فوق مزدوًجا نقًرا انقر   .3
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USBتوصيلمحرآقرصثابت 

  

 

USB  13 توصيلمحرآقرصثابت
  نظرةعامة

  USB توصيلمحرك
  )فقط Windows نظام (USB تعيينمحرآاألقراص

  )فقط Windows فينظام (USB إنشاءاختصارلمحرآأقراص

  نظرةعامة
 لمحرك. ،فإنهيصبحمحرآأقراصشبكةWD My Cloud لجهاز USB 3.0 بمنفذتوسعة USB عندماتقومبتوصيلمحرآأقراص

USB ليةاآلنالقدراتالتا.  
 ،أورقاقةذاآرة،أوآاميرابجهازWD Passport خارجيمثل USB 2.0 عندماتقومبتوصيل 

WD My Cloudيمكنكالوصوإلليهمنخالل، Windows Explorer أو Mac Finder .  
 ، Windows ،أوWD SmartWare آهدفللنسخاالحتياطيةفي USB يمكنأنيخدممحرك 

  Time Machine أو
  ).Mac (أواسممستعار) Windows (رآمشارآةالمستخدمينبإمكانكتعيينمحرآاألقراصكمح 
 ،فإنهيحافظWD My Cloud ،عنداتصالهبجهازWD فيحالةقفلمحرآاألقراصالخارجيمن 

  .علىذلكالتأمين،ويمكنإلغاءقفلهأوإعادةقفلهباستخداملوحةالمعلومات
  .بلوحةالوصل USB أجهزة 7 الخارجيوتوصيلحتى USB بمنفذ USB يمكنتوصيللوحةوصل 

تو  USB صيلمحرك
 لديكلتوفير WD My Cloud الموجودعلىالجزءالخلفيمنجهاز USB بمنفذ USB قمبتوصيلمحرآقرصثابت

 " إدارةالمشارآات" (انظر. WD My Cloud آمشارآةعلىلوحةمعلومات USB يظهرمحرك. سعةتخزينإضافية
  .)55 فيالصفحة
  .صيلهاخارجًياالتيتمتو USB التنسيقاتالتاليةلمحرآات WD My Cloud يدعمجهاز
 FAT32  

 (NTFS   )إمكانيةالقراءةوالكتابة
 HFS+J  
 Linux Ext2 ،Ext3/Ext4  
 XFS  
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USBتوصيلمحرآقرصثابت 

  )فقط Windows نظام (USB تعيينمحرآاألقراص
  .فيعلبةالنظاملعرضقائمة WD Quick View انقربزرالماوساأليمنأواأليسرعلىرمز.1
 : فرعيةلتحديدهوعرضقائمة USB مررالمؤشرأوانقرفوقمحرآاألقراص .2

  
 تعرضشاشة. الفرعية WD Quick View فيقائمة]) USB اسم [تعيين (Map]USBاسم  [حدد .3

Map Network Drive) تعيينمحرآأقراصالشبكة:( 

  

  .المنسدلة) محرآاألقراص (Driveحددالحرفالمرغوبفيهمنقائمة .4
  ).انتهاء (Finishانقرفوقالزر .5

) محرآأقراصشبكةمعّين (Mapped Network Drive إعادةاالتصالبـ Windows عندمايحاولنظام:  مالحظة
 Unable to reconnect mapped network drives بعدإعادةالتشغيل،فقدتظهررسالةالخطأ

). غيرقادرعلىإعادةاالتصالبمحرآاتأقراصشبكةمعينة(
 WD My Cloud يمكنأنيحدثهذاإذاآاناسمالمستخدموآلمةالمرورالخاصينبمحرآاألقراص

  . Windows متطابقينمعمعلوماتاسمالمستخدموآلمةالمرورالحاليةلنظامغير
  

 Windows أثناءعمليةإعادةاالتصااللتلقائي،قديحاولنظام
 WD My إرساالسمالمستخدموآلمةالمرورالحاليينبدًالمناسمالمستخدموآلمةالمرورالخاصينبجهاز

Cloud نةيظهرإطارتسجيلدخولجديدبمحاولةفتحمحرآأقراصالشبكةالمعي. والمعينينأثناءاإلعداد .
 WD My Cloud قمبإدخاالسمالمستخدموآلمةالمرورالخاصينبمحرآاألقراص
). حتىإعادةالتمهيدالتالي (إلعادةاالتصالبالمشارآة،والسماحبالوصوإلليهمرةأخرى

 معرفاإلجابةرقم) قاعدةالمعلومات (Knowledge Base لمزيٍدمنالمعلوماتحولهذهالمشكلة،راجع
6745.  

  )فقط Windows فينظام (USB ختصارلمحرآأقراصإنشاءا
 . الخاصبك USB الفرعيةلمحرآأقراص WD Quick View فيقائمة) إنشاءاختصار (Create Shortcutحدد

  .علىسطحالمكتب USB سيتمعرضرمزيمثلمحرآاقراص
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المواصفات: الملحقأ

  المواصفات: الملحقأ
  Ethernet  عاليةاألداء Gigabit Ethernet) 100/1000 (وصلة

  محرآالقرصالثابتالداخلي   WD بوصةمن SATA  3.5 محرآقرصثابت

CIFS/SMB، NFS، FTP، AFP  البروتوآوالتالمدعمة  

  Gigabit Ethernet (RJ-45)منفذ

 

USB 3.0 ث/ميجابت 5 مايصإللى  
USB 2.0 ث/جابتمي 480 مايصإللى  

  
  .عاليالسرعة USB 3.0 معتمدللحصولعلىأداء USB 3.0 وآابل USB 3.0 يلزممضيف*

  اإلخراج/منافذاإلدخال
  معدلنقاللبيانات

  التوافق  :أنظمةالتشغيل
: مالحظة Windows 8.1 •  واإلصداراتاألحدثمنه

  Windows 7 •ظاما
• Windows Vista  
• *)Windows XP )SP3  
• Mac OS X Mavericks  
• Mac OS X Mountain Lion  
• Mac OS X Lion   
• Mac OS X Snow Leopard  

  :المستعرضات
• Internet Explorer 8.0 وإصدارأحدثعلىأجهزةالكمبيوترالمدعومةالتيتعملبنظامتشغيل 

Windows  
• Safari 5.0 وإصدارأحدثعلىأجهزةآمبيوتر Mac المدعومة  
• Firefox 12 وإصدارأحدثعلىأجهزةآمبيوترمدعومة Windows أو Mac  

 Mac  • Google Chrome 14 أو Windows حدثعلىأجهزةآمبيوترمدعومةوإصدارأ
  

  لدفقاتصاالإلنترنت DLNA/®UPnP®أجهزة

ربمايتغيرالتوافقوفقًالتكوينالجهازون
  . لتشغياللخاصبالمستخدم

  األبعادالمادية  

  العرض  )مم 49 (بوصة1,9

  الطول  )مم 139,3 (بوصة 5,5

  االرتفاع  )مم 170,6 (بوصة 6,7

 2  )آجم 0,65 (رطل 2,11 تيرابايت
 3  )آجم 0,65 (رطل 2,11 تيرابايت
 4  )آيلوجرام 1,02 (رطل 2,25 تيرابايت

  الوزن

  فولتتيارمتردد 240 فولتإلى 100: فولتيةالدخل
  هرتز 60 إلى 50: ترددالدخل
  أمبير 1,5 فولتتيارمستمر، 12 فولتيةالخرج
  وات 18: مصدرالطاقة

  مصدرالطاقة
  

  )درجةفهرنهايت 95 إلى 41 (درجةمئوية 35 إلى 5: شغيلدرجةحرارةالت
  )درجةفهرنهايت 149 إلى-4 (درجةمئوية 65 إلى -20: درجةحرارةعدمالتشغيل

  درجةالحرارة

  RoHs متوافقمع  نعم
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استكشافاألخطاءوإصالحها: الملحقب

  استكشافاألخطاءوإصالحها: الملحقب
  قائمةفحصالخطواتاألولى

  WD My Cloud إعادةتعيينجهاز
  بعضالمشكالتواإلجراءاتالتصحيحية

  قائمةفحصالخطواتاألولى
  هلتمإحكامتوصيلجميعالكابالتعلىنحوصحيح؟ 
  مباشرةفيمأخذالتيارالكهربائيبالحائطوالجهاز؟ WD هلتمإدخالقابسمحواللطاقةالمزودمن 

  . هذايساعدعلىالتخلصمنمشكالتالطاقةفيحالةاستخداممحواللتيارالخاطئو  -

 فيحالةاستخدامجهازالوقايةضدارتفاعالتيارأوالسلكالملحق،فبرجاءإدخالسلكطاقةالجهازفيمأخذ  -
  . التيارالكهربائيبالحائط

  .،أدناهWD My Cloud إعادةتعيينجهاز"هلمؤشرالحالةباللوناألزرقالثابت؟إذالميكن،انظر 
 النسبةأليةمشكلةتتعلقبالوظيفة،تأآدأوًالمناستخدامكألحدثإصدارللبرنامجالثابتالخاصبجهازب 

WD My Cloud .للحصولعلىإرشاداتالتحديث 89 فيالصفحة" البرامجالثابتة"انظر.  

  WD My Cloud إعادةتعيينجهاز
  إعادةالتعيينمنخاللتشغياللطاقة

 WD My Cloud ثابتعلىلوحةمعلومات IP إذاعينتكلمةمرورأوعنوان
 IP ونسيته،فإنالضغطعلىزرإعادةالتعيينأثناءتشغياللجهازيعيدتعيينكلمةالمرورإلىالقيمةاالفتراضيةالشيءوإلىإعدادات

  .إنإعادةالتعيينالتمحوالملفاتالخاصةبك. DHCP االفتراضيهو IP إعداد. االفتراضية
  .اتبعاإلرشاداتالتاليةإلعادةتعيينالجهازباستخدامزرإعادةالتعيين

   
الجانب الخلفي إذالميتحلكالوصوإللى. التحرآالوحدةأثناءتشغيلها  !تحذير

الجانب الخلفي الوحدة،افصاللجهازمنموردالطاقةوأدرالجهازحتىتستطيعالوصوإللىمن
  . الوحدةثموصاللجهازبموردالطاقةمرًةأخرىمن

   
 علىالجانبالخلفيأثناءتشغياللجهاز،ادخلمشبكورقأوقلمبطرفرفيعفيفتحةزرإعادةالتعيينالموجودة .1

  : منالوحدة
 قديستغرقهذامدةتصإللى (تتمإعادةتمهيدالجهاز. استمرفيالضغطعلىزرإعادةالتعيينلمدةأربعثوان .2

  ).ثالثدقائق
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استكشافاألخطاءوإصالحها: الملحقب

 

  

  إعادةالضبطمنخالإليقافتشغياللطاقة
 ) إعادةالضبط (Reset،اضغطعلىزرWD My Cloud فينفسالوقتالذيتقومفيهبإدخااللمقبسفيجهاز

  .ويمرالجهازبعمليةاستعادةالجهازوتشغياللطاقة. ثانيةتقريًبا 40 وانتظرلمدة

  بعضالمشكالتواإلجراءاتالتصحيحية
  . وقدتمسردالحلواللممكنةلكلمشكلة. WD My Cloud فيمايليبعضالمشكالتالتيقدتنشأأثناءاستخدامجهاز

  .اإللكترونية LED عدمإضاءةمؤشرات
  . تأآدمنتوصيلسلكالتيارعلىنحوصحيح 
  . اختبرهعنطريقتوصيلهبجهازآخر. تياربالمنفذالجداريتأآدمنوجود 

  .فيمحولشبكةالوحدةغيرمضيء LED أحمرومؤشرات WD My Cloud ضوءاللوحةاألماميةلجهاز
 .1  .ومحواللشبكةأوجهازالتوجيه WD My Cloud تأآدمنتوصيلكباللشبكةبجهازالتخزينالسحابيالشخصي

  .هتأآدمنتوصياللتياربمفتاحالشبكةأوجهازالتوجي .2
 WD My Cloud إناستبدالمنفذآابل. استخدمكابلومنفذشبكةمختلفعلىمفتاحالشبكةأوجهازالتوجيه .3

  .مؤقتًابجهازشبكةعاملقديحددأيكابالتومنافذمعيبة

  آيفيمكنكتعيينحرفمحرآاألقراصيدويًا؟. فشلجهازالتوجيه
  . قمبإطفاءالجهاز .1
  .باشرًةالموجودبالكمبيوترم Ethernet قمبتوصياللجهازبمنفذ .2
  .انتظرحتىيضيءالمؤشرباللوناألزرققباللمتابعة. قمبتشغياللجهاز .3
  ): بدء (Start ،علىقائمةWindows 7و Windows XP بالنسبةلـ .4

a.  انقرفوقMy (Computer() جهازالكمبيوتر.(  
b.  انقرفوقMy Network Places )أماآن الشبكات() Windows XP (أوNetwork )الشبكة() Windows 

Vista/Windows 7.(  
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استكشافاألخطاءوإصالحها: الملحقب

c.  حددwdmycloud.  
d.  فيالقائمة Tools) األدوات(انقرفوق،Map Network Drive) تعيينمحرآأقراصالشبكة .(  

  :Windows 8 بالنسبةلـ .5

 

a.  انقرفوقFile Explorer أعلىالصفحة (وفيالشريط،رمز(انقرفوق،Computer )الكمبيوتر ( <Map 
Network Drive) ةتعيينمحرآأقراصالشبك.(  

  .wdmycloudحدد .6
  .اترآمحرآاألقراصمعدًاعلىالحرفاالفتراضي .7

( Folderفيمربع .device name\public\\.  8:،اآتبالمسارالتالي)المجلد
 .WDMyCloud اسمالجهازاالفتراضيهو:  مالحظة

  

  ).إنهاء (Finishانقرفوق .9
 ضالمجلدالعاملجهازآفيلعر) جهازالكمبيوتر ()My (Computer ارجعإلىاإلطارالمفتوحلـ
Network Drives) محرآاتأقراصالشبكة.(  

10 .

  .WD My Cloud غيرقادرعلىالكشفعن WD SmartWare اإلعدادأو
 WD My غيرقادرعلىالكشفعن WD SmartWare أو) اإلعداد (Setup إذاآان

Cloudوفيهذهالحاالت،يكونجهاز. ،فقديتمحينهاوقفبروتوآوالتشبكةمحددةعلىالشبكةأوالكمبيوتر WD My Cloud 
 باستخدام WD My Cloud علىسبياللمثال،يمكنكفتحلوحةمعلومات. أواسمشبكةمباشر IP متاحًامنخالالتصال

http://wdmycloud/أوhttp://<device IP address>/ .  
  .وأعدالمحاولة Ethernet دامكابلوإذاآانجهازالكمبيوترمتصًالبشبكةالسلكية،وصلباستخ 
  .عطلمؤقتًاأيجدرانحمايةللكمبيوترأوبرامجأمنأوشبكاتأخرىثمأعدالمحاولة 
. تحققمماإذاآانتهناآجدرانحمايةأوبرامجأمنفيجهازالتوجيهالمحلي 

 أو UPnP وإنوجدت،برجاءمراجعةوثائقجهازالتوجيهبشأنالتعطياللمؤقتللبرامجأوتكوينالبرامجللسماحبحرآةمرور
UDP.  

   
. قديترآكتعطيلجدرانالحمايةأوبرامجاألمانعرضةللتهديداتاألمنيةعلىالكمبيوترلديك:  هام

  .األمانالخاصةبكبعدقيامكبأداءالخطواتالمذآورةأعاله/تذآراستعادةإعداداتجدارالحماية
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استكشافاألخطاءوإصالحها: الملحقب

  .أوعرضالصورمنخاللجهازمحواللوسائطالرقمية/أوملفاتالفيديوو/الأستطيعتشغياللموسيقىو
اععديدةمنتنسيقاتالملفاتالخاصةبالصوروالفيديووالموسيقى؛منالممكنأنيكونجهازمحواللوسائطالرقميةلديكاليدعمتهناآأنو 

 أو Xbox 360 علىسبياللمثال، (اعتمادًاعلىجهازموصاللوسائطالرقميةالذيلديك. شغيألحدالتنسيقاتأوعرضه
PlayStation 3(يلهتريدتشغالذي،قدتحتاجإلىتحديثجهازآلدعمتنسيقالوسائط .

  .ارجعإلىدليلمستخدممحواللوسائطالرقميةللحصولعلىمزيدمنالمعلومات
  .56 فيالصفحة" إنشاءمشارآةجديدة"انظر. تأآدمنتمكينالمشارآةالتيتحتويعلىمحتوىالوسائطلخدمةهذاالنوعمنالوسائط 
  .حاوإلعادةترميزملفالوسائط 
 MAC/اختبرملفالوسائطعلىملقموسائطمختلفيعملبالكمبيوترالشخصي 
  .لمساعدةعلىتحديدماإذاآانالملفتتالًفاأمال،والتشغيلعلىمشعالتالوسائطاألخرى،ونحوذلكل

  . WD My Cloud أمربمشكلةفيإيقافتشغيلجهاز
  :WD أورمزالعرضالسريعمن WD My Cloud إذالمتكنقادًراعلىإيقافتشغياللجهازباستخداملوحةمعلومات

  .فاتمفتوحةأوعملياتنقلقيدالتقدمافحصكلجهازآمبيوترعلىالشبكةللتأآدمنعدموجودأيمل .1
  :تحققممايلي .2

 أوآاننابًضاباللوناألزرق) مشيًراإلىأنالجهازفيوضعالخمول (باللوناألزرقالثابت LED فيحالةإضاءةمؤشر 
  .،فإنالجهازيكونمستعًداإليقافالتشغيل)مشيًراإلىأنالجهازفيوضعاالستعداد(
. ،فهذايعنيبأنالبرامجالثابتةجاريتحديثها)عضالشيءقديبدوبنفسجيًاب (باللوناألبيض LED إذاأضاءمؤشر 

. التفصاللطاقةألنهذاقديفسدالبرامجالثابتةفيالجهازويتسببفيفقدانالبيانات
  .قديتسببفقدانالطاقةآذلكفيصعوبةالوصوإللىالجهاز

. بأيلونآخر،انتظرحتىيتحوإللىاللوناألزرق LED إذاأضاءمؤشر 
  . 10 فيالصفحة" فياللوحةاألمامية LED التحققمنمؤشر"ورةمنإذالميتحوإللىاللوناألزرق،فبرجاءطلبالمش

  ).المشكلة1-3إذالمتحاللخطوات (افصلكباللطاقة .3
  .ثانية 30 انتظرلـ .4
  .وسلكالطاقة،ثمقمبتوصياللطاقةللجهاز Ethernet أعدتوصيلكبل .5
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استكشافاألخطاءوإصالحها: الملحقب

 My جيإلىجهازخار USB منمحرآأقراص) جيجابايتأوأآثر 50 (لستبحاجةإلىترحيلكميةآبيرةمنالبيانات
Cloud.  

  
  .إلىجهازالكمبيوترالخاصبكلتحقيقاألداءاألمثل USB توصيلمحرآاألقراص .1
  .سلكي Ethernet مباشرةإلىجهازالتوجيهالخاصبكمعاتصال My Cloud قمبتوصياللكمبيوتروجهاز .2
  .My Cloud إلىجهاز) أوالكمبيوتر (الخارجية USB انسخالبياناتمنمحرآأقراص .3

  :حسينأداءالشبكةلنقاللبياناتإرشاداتالت

 عموماً إلى إبطاء My Cloudسوف يؤدي جهاز نقل البيانات عبر اتصال السلكي بين جهاز الكمبيوتر الخاص بك و 
  .أداء نقل البيانات

  .ينصحبوجوداتصالسلكيبينالكمبيوتروجهازالتوجيهالخاصبك 
  .لتحقيقاألداءاألمثل Gigabit يوصىباستخدامجهازالتوجيه 

لن   .قاللبياناتالسلكيًا،منالمستحسنأنتقومبتحريكالكمبيوترالالسلكيفينفسالغرفةمعجهازالتوجيهالالسلكي
 سيكونتسارعنقاللبياناتمنخالالالتصااللالسلكيأعلىإذاتمتوصيلجهازالتوجيهالخاصبكوالكمبيوترباستخداممعيار 

n802.11iW-iFأو ac802.11  
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المعلوماتالتنظيميةومعلوماتالضمان: ملحقج

  المعلوماتالتنظيميةومعلوماتالضمان: ملحقج
  التوافقالتنظيمي
  )نيوزلندا/جميعالمناطقباستثناءأستراليا (معلوماتالضمان
  )نيوزيالندافقط/أستراليا (معلوماتالضمان

  التوافقالتنظيمي

  معلوماتالفئةب) FCC (لجنةاالتصاالتالفيدرالية
  :يخضعتشغياللجهازللشرطينالتاليين

  .هذاالجهازفيتداخلضاراليجوزأنيتسبب .1
  .يجبأنيقبلهذاالجهازأيتداخليستقبله،بمافيذلكالتداخاللذيقدينتجعنتشغيلغيرمرغوبفيه .2

  .اعتمادهاصراحًةمنِقباللجهةالمسؤولةعنالتوافقسلطةالمستخدملتشغياللجهازالتي لم يتمقدتبطاللتعديالتأوالتغييرات

  15 متطلباتاللجنةالفيدراليةلالتصاالت،الجزء
). FCC (منقواعدلجنةاالتصاالتالفيدرالية 15 رهذاالجهازوثبتتوافقهمعحدوداألجهزةالرقميةمنالفئةبطبقًاللجزءتماختبا

. هذهالحدودمخصصةلتوفيرالحمايةالمالئمةضدالتداخاللضارعندالترآيبفيأماآنسكنية
قباالالتصاالتالالسلكيةإذالميتمترآيبالجهازواستخدامهوفقًالدليإلرشامنهطاقةترددالسلكية،والتيقدتتسببفيحدوثتداخلمعاستتنبعثيصدرهذاالجهازويستخدمومنالممكنأن

. ومعذلك،اليوجدضمانبعدمحدوثالتداخلعندالترآيببطريقةمعينة. داتالجهةالمصنعة
ثكعلىمحاولةإصالحالتداخلعإذاتسببهذاالجهازبالفعلفيحدوثتداخلضارباستقبااللراديوأوالتلفزيون،وهومايمكنتحديدهعنطريقإيقافتشغياللجهازثمإعادةتشغيله،فنحننح

  :نطريقواحدأوأآثرمناإلجراءاتالتالية

  .قمبتغييراتجاههوائياالستقباألوانقلهمنمكانه 
  .زدالمسافةالفاصلةبينالجهازوالمستقبل 
  .قمبتوصياللجهازفيمنفذموجودعلىدائرةآهربيةمختلفةعنتلكالمتصلبهاالمستقبل 
  .لمساعدةتلفزيونذوخبرةللحصولعلىا/استشرالتاجرأوفنيراديو 

 .بالموافقة عليها بشكل صريح يمكن أن تؤدي إلى إبطال سلطة المستخدم فيما يتعلق بتشغيل هذا الجهاز WD أي تغييرات أو تعديالت التي لم تصرح

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

  .الفئةبICES-003كنديةيتوافقهذاالجهازمعالمعاييرال

  توافقالسالمة
  .سالمةمعداتتكنولوجياالمعلومات: CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1, UL 60950-1. معتمدللوالياتالمتحدةوآندا

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

  ".Class 2 "تصميمهذاالمنتجليتمتزويدهبمصدرطاقةمحدودأوبعزلمضاعفأوبوحدةطاقةمدمجةمباشرًةوتحملعالمةتم

  ألوروبا CE توافق
 EN55022 تمالتحققمنالتوافقمعمعيار

  .الخاصبالسالمةEN-60950الخاصبالمناعةالعامة،حسبمايتالءم،والمعيارEN-55024الخاصبانبعاثاتالتردداتالالسلكيةومعيار

  )ألمانيافقط (GS ةعالم
 EN ISO أوأقل،وفًقالـ) A (ديسبل 70 مالميتمتوضيحغيرذلك،فالمستوىاألعلىمنضغطالصوتالناتجمنهذاالمنتجهو: GPSGV. 3 الالئحة–ضوضاءالجهاز

7779.Maschinenl&#xE4;rminformations-Verordnung 3. GPSGV: Der hchste Schalldruckpegel betrgt 70 
db(A) oder weniger gem EN ISO 7779, falls nicht anders gekennzeichnet oder spezifiziert.  
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 )جمهوريةآوريافقط (KC إشعار

  

 )الصين (التوافقالبيئي

  

  )نيوزلندا/جميعالمناطقباستثناءأستراليا(معلوماتالضمان

  الحصولعلىالخدمة
. أهميةعملكوتسعىدائمًالتوفيرأفضاللخدماتلك WD تقدر

للحصولعلىمعلhttp://support.wd.comمنتجإلىصيانة،فقمإماباالتصالبالبائعالذياشتريتمنهالمنتجفياألصألوقمبزيارةموقعناالخاصبدعمالمنتجإذااحتاجهذاال
. دةالمنتجوإرشاداتإلعا) إقرارإعادةالمواد (RMA إذاتحددأنالمنتجقديكونتالفًا،فسيتمتزويدآبرقم). RMA (وماتحولكيفيةالحصولعلىالخدمةأوإقرارإعادةالمواد

. ستتمإعادتهاإليكعلىنفقتكالخاصة) بشأنها RMA مثل،عمليةإعادةلميتمإصداررقم (أيةعمليةإعادةغيرمصرحبها
. يجبشحنالمرتجعاتالمصرحبهافيحاويةشحنمعتمدة،والدفعمقدمًاوالتأمينعليهاوتوجيههاإلىالعنوانالموضحعلىمستنداتاإلعادةالخاصةبك

 لتحديدفترةالضمانالنهائية،تحققمنانتهاءصالحيةالضمان. الخاصبك WD دالتعبئةالستخدامهافيتخزينأوشحنمنتجيجبعليكاالحتفاظبالعبوةاألصليةوموا
 WD التتحمل. http://support.wd.comعبرالموقع) الرقمالتسلسليمطلوب(

  .امسئوليةفقدانالبياناتأيًاآانالسببأواستعادةالبياناتالمفقودةأوالبياناتالمتضمنةفيأيمنتجيقعضمنحيازته

  ضمانمحدود
. WD أنيكونالمنتج،أثناءاستعمالهالعادي،ووفًقاللمدةالمبينةأدناه،خالًيامنالعيوبفيموادالتصنيعوالصناعةولذافهويتوافقمعمواصفات WD تضمن

. وتتوقفمدةضمانكالمحدودعلىالبلدالذياشتريتفيهالمنتج
فيمنطقةدوآلسياوالمحيطالهادي،مالمينصعاماننفيمنطقةأوروباوالشرقاألوسطوإفريقيامدةالضمانالمحدودهيعامانفيمنطقةأمريكاالشماليةوالجنوبيةوالوسطى،وعاما

 التتحملشرآة. ضماناتممتدةللشراء، وفقًا لما تراه،WD قدتتيح. ستبدأفترةضمانكالمحدودمنتاريخالشراءالمدونفيإيصااللشراءالخاصبك. القانونعلىخالفذلك
WD أيةمسؤوليةعنأيمنتجيتمإرجاعهإذاتأآدتشرآة WD أنالمنتجكانقدتمسرقتهمنشرآة WD ب (غيرموجودأو) أ (أوأنالعيبالمعلنعنه (

 بسببسوءاالستعماألوالترآيبغيرالصحيحأوالتعديل) ج (للمنتجأو WD اليمكنإصالحهعلىنحومعقولبسببوقوعتلفقبالستالمشرآة
ائمةالمنتجاتالمحدودةالتييمكنللمستخدمصيانتهاوآانالتعدياللمحددضمننطاقالتعليبمافيذلكإزالةأوإتالفالملصقاتوفتحأوإزالةاألغلفةالخارجية،مالميكنالمنتجمدرجًافيق(

. WD ،أونتيجةوقوعحادثأوسوءاالستعماألثناءوجودالمنتجفيحيازةشخصآخرغيرشرآة)http://support.wd.comماتالقابلةللتطبيق،آماهوموضحفي
. فياالختيار،هوإصالحالمنتجأواستبدالهبمنتجمساٍولهأوأفضلمنه WD محددةأعالهوحسبحريةووفقًاللقيودالمبينةأعاله،فإنضمانكالوحيدوالحصريخاللفترةالضمانال

) 90 (ليشماللمنتجاتالتيتمإصالحهاأواستبدالهالبقيةالمدةالساريةللضماناألصليأولمدةتسعين WD يمتدالضمانالسابقمن
  .يومًامنتاريخالشحنللمنتجالذيتمإصالحهأواستبداله،أيهماآانأطول

) الحلواللمقدمةهناهيعوضًاعنأ. الوحيدويسريفقطعلىالمنتجاتالمباعةعلىأنهاجديدة WD دالسابقهوضمانالضمانالمحدو
) أيوآلحلولوضماناتأخرى،سواءصريحةأوضمنيةأوقانونية،بمافيذلكعلىسبياللمثالالالحصر،أيضمانضمنيبقابليةالتسويقأوالمالءمةلغرضمعين،ب

 WD أيوآاللتزاماتومسئوليات
والتيتتضمنعلىسبياللمثالالالحصراألضرارالعرضيةأوالتبعيةأوالخاصةأوأيةخسارةماليةأوفقدانفوائدأونفقاتأوفقدانبياناتناجمعنأويرتبطبشراءأوافيمايتعلقباألضرار

. بتوفيرالنصحبشأنإمكانيةحدوثمثلهذهاألضرار WD ستخدامأوأداءالمنتج،حتىإذاقامت
. التسمحبعضالوالياتفيالوالياتالمتحدة،باستثناءأوتقييداألضرارالعرضيةأوالتبعية،ولذلكقدالتسريالقيودأعالهعليك

  .يمنحكهذاالضمانحقوقًاقانونيةمعينةوقدتتمتعبحقوقأخرىتختلفمنواليةإلىأخرى
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  )نيوزيالندافقط/أستراليا(معلوماتالضمان
  .رالياونيوزيالندا،برجاءالرجوعإلىمعلوماتالضمانبالنسبةللمستهلكينالذينيشترونهذهالمنتجاتفيأست

 يحددهذاالضمانالمنهجالمفضللدىشرآة. الشيءفيهذاالضمانيغيرأويستثنيحقوقكالقانونيةوفققانونالمنافسةوالمستهلكاألستراليأوقانونضماناتالمستهلكالنيوزيلندي
WD فيحلشكاوىالضمانوالذيمنالمرجحأنيكونسريًعاوبسيًطالكالألطراف .  

. جدضماناتأخرىسواءآانتصريحةأويشملهاالقانون،وهذايشملعلىسبياللمثالالالحصرالضماناتالمشمولةفيقانونالبيعوالبضائع،فيمايتعلقبالمنتجالتو
  .إذااشتريتالمنتجفينيوزيالنداألغراضالتجارة،فأنتتقبلوتوافقعلىأنقانونضماناتالمستهلكالنيوزيالنديالينطبق

. ناتاليمكناستثناؤهاوفققانونالمستهلكاألستراليوفيأستراليايكونالمنتجمصحوًبأبضما
. ولديكالحقفياستبداألواستعادةالثمنالمدفوعنظًرالوجودخللكبير،ويحقلكصرفتعويضعنأيخسارةأوتلفآخرمعقوليمكنأخذهفيالحسبان

  . دقانونالمستهلكاألستراليمايمثلخلًالآبيًرايحد. آمايحقلكأيًضاأنيتمإصالحالبضائعلكأواستبدالهاإذالمتكنذاتجودةمقبولةواليصاللخلإللىمستوىالخلاللكبير

  الضمان
 2 مدةالضمان. WD أنيكونالمنتج،أثناءاستعمالهالعادي،ووفًقاللمدةالمبينةأدناه،خالًيامنالعيوبفيموادالتصنيعوالصناعةويتوافقمعمواصفات WD تضمن

. لشراءالمبينفيفاتورةالشراءمنالموزعأوالموردالمعتمدتبدأمدةالضمانمنتاريخا. سنواتفيأسترالياونيوزيلندا،مالميستلزمالقانونخالفذلك
. والبدمنالحفاظعلىإثباتالشراءحتىيصبحمستحًقالهذاالضمانولكييثبتتاريخبدءهذاالضمان

 دتتيحق. WD حيثتمشحنالمنتجألولمرةمنِقبلشرآة WD لنيتمتوفيرخدمةالضمانمالميتمإعادةالمنتجإلىموزعمعتمدأوموردمعتمدأومرآزإعادةإقليميتابعلشرآة
WD التتحمل. وفًقالماتراهضماناتممتدةللشراء WD أيةمسؤوليةعنأيمنتجمرتجعإذاقررت WD 2 (لميتمشراؤهمنموزعمعتمد،أوبائعثاٍنمعتمد،)1 (أنالمنتج (

) ب (غيرموجودأو) أ (أولميتماستخدامهللغرضالمخصصله،أوأنالعيبالمزعوم) WD،) 3 أولميتماستخدامهحسبمواصفاتوتعليمات
 بسببسوءاالستعماألوالترآيبغيرالسليمأوالتعديل) ج (للمنتجأو WD حهعلىنحومعقولبسببوقوعالتلفقبالستالميتعذرإصال

بمافيذلكإزالةأوطمسالملصقاتوفتحأوإخراجاألغلفةالخارجية،مالميكنالمنتجمدرجًافيقائمةالمنتجاتالقابلةللخدمةالمحدودةمنقباللمستخدموأنيكونالتعدياللمحددضمنن(
  .WD ،أونتيجةوقوعحادثأوسوءاالستعماألثناءوجودالمنتجفيحيازةشخصآخرغير)support.wd.comسارية،آماهوموضحفيطاقالتعليماتال

) أ (المنتجاتمعقدةوقابلةللكسروقديلحقبهاأحياًنابعضالخللنتيجة
. عيوبداخلية) ب (أسبابخارجية،وتشملعلىسبياللمثالالالحصر،سوءاالستعماألوالتعرضللحرارةوالبردوالرطوبةأوحاالتفشاللطاقةأو

. وقدتؤديحاالتالفشلهذهإلىفقدالبياناتأوتلفهاأوحذفهاأوتبدلها
. انتبهإلىأنكمسؤولعنفقدانالبياناتأوتلفهاأوحذفهاأوتبدلهامهماآانالسبب،وآذلكأنتمسؤولعنالنسخاالحتياطيلهذهالبياناتوحمايتهاضدالفقدأوالتلفأوالحذفأوالتبديل

  .WD لبياناتالمخزنةعلىالمنتج،وعلىإتمامالنسخاالحتياطيقبلبدءطلبأيخدمةعامةودعمفنيمنشرآةأنتتوافقعلىالنسخاالحتياطيوالمستمرلكال

 وفيأستراليا،إذالميكنالجهازمنالنوعالذييتمالحصولعليهعادًةلالستخدامالشخصيأوالمنزليأوالعائليأواالستهالآي،بشرطأنيكونمنالمنصفوالمعقواللقيامبذلك،فإنشرآة
WD علىاستبدااللمنتجأوتوريدمنتجمساٍوأوأفضلتقصرمسؤوليتهاالقانونية .  

) 90 (ليشماللمنتجاتالتيتمإصالحهاأواستبدالهالبقيةالمدةالساريةللضماناألصليأولمدةتسعين WD يمتدالضمانالسابقمن
  . باعةعلىأنهاجديدةالوحيدويسريفقطعلىالمنتجاتالم WD الضمانالسابقهوضمان. يومًامنتاريخالشحنللمنتجالذيتمإصالحهأواستبداله،أيهماآانأطول

  الحصولعلىالخدمة
. إذاصادفتأيةمشكلة،فالرجاءمنحناالفرصةلحلهاقبإلعادةهذاالمنتج. أهميةعملكوتسعىدائمًالتوفيرأفضاللخدماتلك WD تقدر

 منالممكناإلجابةعنأغلبأسئلةالدعمالفنيمنخاللقاعدةالمعلوماتالخاصةبناأوعبرخدمةالدعمبالبريداإللكترونيعلى
http://support.wd.comإذالمتتوفراإلجابةأو،إذاآنتتفضل،فالرجاءاالتصالبشرآة WD علىرقمالهاتفالمناسبلكوالمبينفيمقدمةهذاللمستند.  

. إذاآنتترغبفيرفعشكوى،يجبأنتتصألوًالبالتاجرالذياشتريتمنهالجهازفيالبداية
للحصولعلىمعلوماتحولكيفيةالhttp://support.wd.comبدعمالمنتجوعندعدمالقدرةعلىاالتصالبالبائعالذياشتريتمنهالمنتجفياألصل،قمبزيارةموقعناالخاص

. وإرشاداتإلعادةالمنتج) إقرارإعادةالمواد (RMA إذاتحددأنالمنتجقديكونتالفًا،فسيتمتزويدآبرقم). RMA (حصولعلىالخدمةأوإقرارإعادةالمواد
. ادتهاإليكعلىنفقتكالخاصةستتمإع) بشأنها RMA مثل،عمليةإعادةلميتمإصداررقم (أيةعمليةإعادةغيرمصرحبها

. يجبشحنالمرتجعاتالمصرحبهافيحاويةشحنمعتمدة،والدفعمقدمًاوالتأمينعليهاوتوجيههاإلىالعنوانالواردمعرقمإقرارإعادةالموادالخاصبك
 WD أوقررالبائعالذياشتريتمنهالمنتجأوًالبأنشكواآمنطقية،فإنعلىشرآة WD فيأعقاباستالمشكوىتأهيلية،إذاقررتشرآة

. أنتمسؤولعنأينفقاتخاصةبشكوىفينطاقهذاالضمان. ع،حسبتقديرهإصالحأواستبدااللمنتجبمنتجمكافئأوأفضألوإعادةقيمةالمنتجلكأوالبائ
  .المنافعالمتوفرةلكبموجبهذاالضمانتضافإلىالحقوقواإلبراءاتاألخرىالنتاحةلكبموجبقانونالمنافسةوالمستهلكاألستراليأوقانونضماناتالمستهلكالنيوزيلندي
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 لتحديدفترةالضمانالنهائية،تحققمنانتهاءصالحيةالضمان. الخاصبك WD كاالحتفاظبالعبوةاألصليةوموادالتعبئةالستخدامهافيتخزينأوشحنمنتجيجبعلي
  عبرالموقع) الرقمالتسلسليمطلوب(

http//:support.wd.com .  

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

Irvine ،California 92612  
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 .بحقها في تغيير المواصفات في أي وقت دون إشعار مسبق
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WD My Cloudو WD SmartWareو WD GreenPowerو WD My Cloudو WD Photosو WD TV Liveو WD TV Live Plus هي عالمات  

 .العالمات األخرى التي يمكن أن يكون قد ورد ذآرها في هذا المستند هي ملك لشرآات أخرى.  .Western Digital Technologies, Incتجارية لشرآة 

 . جميع الحقوق محفوظة.Western Digital Technologies, Inc  لشرآة2013© حقوق النشر 
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