تهانينا ،أنت و  Mac Miniاخلاص بك مع ّد أحدكما لآلخر.
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جاهز ،إعداد ،انطلق

www.apple.com/macmini
مركز املساعدة       مساعد الترحيل

مت تصميم  Mac miniاخلاص بك ليتسنى لك إعداده بسرعة والبدء في استخدامه في احلال .إذا لم تقم باستخدم
 Mac miniمن قبل أو أنك جديد على أجهزة كمبيوتر  ،Macقم بقراءة هذا الفصل للحصول على معلومات حول
البدء.
ماهه هقبل وصل  Mac miniاخلاص بك مبخرج طاقة ،قم بقراءة ،كل تعليمات التثبيت وتعليمات األمان التي تبدأ في
الفصل “ ,5معلومات أمان هامة” في صفحة .64
مستخدما مجربًا ،من املمكن أنك تعرف ما يكفي ألن تبدأ .تأكد من أنك تلقي نظرة على التعليمات في
إذا كنت
ً
الفصل “ ,2احلياة مع  Mac miniاخلاص بك” في صفحة  25للعثور على مزايا  Mac miniاخلاص بك.
Â Âإذا كنت تعرف أنك لن تقوم بترحيل معلومات من  Macآخر ،وأنت ترغب في أن تبدأ استخدام  Mac miniحاال،
قم باستخدام مساعد اإلعداد ،إلعداد  Mac miniاخلاص بك بسرعة .للحصول على مزيد من املعلومات ،أنظر
“اإلعداد بواسطة  ”Setup Assistantفي صفحة .16
Â Âإذا رغبت في ترحيل املعلومات من جهاز  Macأو  PCآخر إلى  ،Mac miniميكنك اتباع مساعد اإلعداد وحتديد
جهاز الكمبيوتر الذي ترغب بنقل املعلومات منه .للحصول على مزيد من املعلومات ،أنظر “اإلعداد بواسطة
 ”Setup Assistantفي صفحة .16
Â Âبعد أن تقوم بإعداد  ،Mac miniوإذا رغبت في إحضار مضامني من أقراص  DVDأو  CDإلى داخل Mac mini
اخلاص بك ،ميكنك إعداد جهاز كمبيوتر  Macأو كمبيوتر  PCواحد أو أكثر للمشاركة مع  Mac miniاخلاص بك.
للحصول على مزيد من املعلومات ،أنظر “إعداد مشاركة  DVDأو  ”CDفي صفحة .19
Â Âإذا كنت تستخدم  Mac miniاخلاص بك مع  ،Mac OS X Lion Serverفهو سيكون جاهزا الستضافة كافة
اخلدامات املقدمة من  .Lion Serverميكنك استخدام  Server Assistantإلعداد اخلادم اخلاص بك وترحيل
املعلومات من خادم  Macآخر .ملعلومات حول استخدام  Mac serverاخلاص بك أو استخدام ،Lion Server
افتح تطبيق اخلادم واختر مساعدة اخلادم في قائمة املساعدة .لتعرف املزيد عن برنامج Mac OS X Lion
 ،Serverأنظر  Lion Serverعلى العنوان على .www.apple.com/macosx/server
ميكن العثور على إجابات ألسئلة عديدة حول  Mac miniاخلاص بك ،في مركز املساعدة .لالطالع على معلومات حول
مركز املساعدة ،أنظر “احلصول على إجابات” في صفحة  .33قد تصدر  Appleإصدارات جديدة وحتديثات لبرامجها،
بحيث تكون الصور املتوفرة في هذا الكتاب مختلفة قليال عن ما ستراه على الشاشة.
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ما الذي في الصندوق

باملكونات التالية:
يأتي  Mac miniاخلاص بك مزودا
ّ

ﻣﺤﻮﻝ  HDMIﺇﻟﻰ DVI
ﹼ

ﺳﻠﻚ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ

اتبع اخلطوات الواردة في بعض الصفحات التالية إلعداد  Mac miniاخلاص بك.

لصفلااا    زهاجج ،زهاجج ،زهاج
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إعداد  Mac miniاخلاص بك

محول
قم بوضع  Mac miniاخلاص بك بينما تتجه اجلهة اليمنى إلى األعلى على مسطح مستو .قم باستخدام
ّ
محوالت الطاقة األخرى.
الطاقة املرفق بـ  Mac miniاخلاص بك فقط ،قد ال تعمل
ّ
ماهه هيدخل الهواء البارد  Mac miniاخلاص بك عن طريق فتحة حول الغطاء السفلي ويخرج من املنفذ اخللفي .ال
تضع  Mac miniاخلاص بك على سطح ناعم (مثل بطانية أو سجادة) مما سوف يعارض مجرى الهواء حول الغطاء
السفلي ،وال تسد املنفذ اخللفي.
وطخلااالاقم بوصل سلك الطاقة باجلزء اخللفي من  Mac miniاخلاص بك ومن ثم قم بوصل الطرف اآلخر
مبخرج طاقة.

HDMI

ﻓﺘﺤﺔ ﺇﻓﺮﺍﻍ

10

لصفلااا    زهاجج ،زهاجج ،زهاج

®

ﻓﺘﺤﺔ ﻫﻮﺍﺀ ﺑﺎﺭﺩ
)ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻘﺪﻡ(

وطخلااالاللوصول إلى االنترنت أو إلى شبكة ،قم بوصل أحد طرفي كبل إيثرنت بـ  Mac miniاخلاص بك
والطرف اآلخر مبودم كبل ،مودم  DSLأو بالشبكة.

HDMI

®

�يأتي  Mac miniاخلاص بك مزوّدا بتقنية  AirPort Extremeللتشبيك الالسلكي.
ملعلومات حول إعداد التوصيل الال سلكي اختر مساعدة > مركز املساعدة وقم بالبحث عن “.”AirPort

لصفلااا    زهاجج ،زهاجج ،زهاج
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وطخلااالاقم بتوصيل كبل  USBمن لوحة املفاتيح وباملاوس اخلاصني بك.

HDMI

®

ال يأتي  Mac miniاخلاص بك مزودا بلوحة مفاتيح أو ماوس ،لكن ميكنك استعمال أي لوحة مفاتيح أو ماوس USB
تقريبا .إذا كان للوحة املفاتيح اخلاصة بك منفذ ( USB )dقم بوصل املاوس اخلاص بك في منفذ الـ  USBاملوجود
في لوحة املفاتيح .عدا ذلك ،قم بوصل املاوس مبنفذ  USB( )dفي اجلزء اخللفي من  Mac miniاخلاص بك.
ظحالمم مإذا كان لديك  ،Mac OS X Lion Serverميكنك إعداده عن بعد من كمبيوتر آخر .للحصول على
معلومات ،افتح تطبيق اخلادم ومن ثم اختر مساعدة اخلادم من قائمة املساعدة.
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ميكنك استخدام تفضيالت لوحة املفاتيح لتغيير سلوك مفاتيح التعديل  ,Caps Lock, Control, Optionو
 Command(x) . لفتح تفضيالت لوحة املفاتيح ،قم باختيار  > )( Appleتفضيالت النظام ،أنقر على ’لوحة
املفاتيح’ ،من ثم أنقر على ’مفاتيح التعديل’ واتبع التعليمات الظاهرة على الشاشة.
إذا كنت تستخدم لوحة مفاتيح غير مصممة خصيصا لـ  Mac OSقد تفتقد مفتاح التعديل )x( Command
أو  Optionاملوجودان بشكل عادي في لوحات مفاتيح  Apple.إذا كانت لديك لوحة مفاتيح من مصنع آخر:
Â Âمفتاح ( Windowsتظهر األيقونة على املفتاح كإشارة  )Windowsمساو ملفتاح التعديل Command()x
في لوحة مفاتيح .Apple
Â Âمفتاح  Altمساو ملفتاح التعديل  Optionفي لوحة مفاتيح .Apple
قد يتطلب استخدام ماوس أو لوحة مفاتيح  USBمن مصنع آخر محركات أقراص للبرنامج .راجع موقع الويب اخلاص
باملصنع ألحدث محركات أقراص للبرنامج.
استخدام لوحة مفاتيح السلكية Magic Mouse ،أو Magic Trackpad
إذا قمت بشراء لوحة مفاتيح  Appleالسلكية Magic Mouse ،أو  Magic Trackpadمع  Mac miniاخلاص
بك ،اتبع التعليمات املزوّدة مع اجلهاز إلعداده مع  Mac miniاخلاص بك.

لصفلااا    زهاجج ،زهاجج ،زهاج
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وطخلااالاقم بوصل كبل شاشة عرض ملنفذ  HDMIأو منفذ .Thunderbolt
ال يأتي  Mac miniاخلاص بك مزودا بشاشة عرض ،لكن ميكنك وصل شاشة عرض حتتوي على:
موصل  Mini DisplayPortأو   Thunderboltقم بالتوصيل ملنفذ  Thunderboltمباشرة.
ّ ÂÂ

موصل   .HDMIقم بالتوصيل ملنفذ  HDMIمباشرة.
ّ ÂÂ
مبحول  DVIالذي زُود مع  Mac miniاخلاص بك للوصل مبنفذ الـ .HDMI
موصل   .DVIاستخدم الـ HDMI
ّ ÂÂ
ّ

احملوالت في
ّ ÂÂ
حملول  VGAللوصل مبنفذ  .Thunderboltتتوفر ّ
موصل   .VGAاستخدم منفذ ّ Mini DisplayPort
 at www.apple.com/storeأو مبتجر  Appleاحمللي.

ﻣﻨﻔﺬ Thunderbolt

HDMI

ﻣﻨﻔﺬ HDMI

HDMI
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®

وطخلااالااضغط على زر الطاقة (®) املوجود في اجلهة اخللفية لتشغيل  Mac miniاخلاص بك.

®

HDMI

®

وطخلااالاتكوين  Mac miniاخلاص بك بواسطة Server Assistant
في املرة األولى التي تشغل فيها  ،Mac miniيبدأ مساعد اإلعداد أو .Server Assistant
يساعدك مساعد اإلعداد في إدخال معلومات اإلنترنت اخلاص بك ويع ّد حساب مستخدم في  Mac miniاخلاص بك.
تابع قراءة “اإلعداد بواسطة  ”Setup Assistantفي صفحة .16
يبدأ  Server Assistantإذا كان  Mac miniيستخدم  .Mac OS X Lion Serverللحصول على مزيد من
املعلومات ،أنظر “اإلعداد بواسطة  ”Server Assistantفي صفحة .18

لصفلااا    زهاجج ،زهاجج ،زهاج
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اإلعداد بواسطة Setup Assistant
ميكنك نقل املعلومات من جهاز  Macأو  PCآخر خالل اإلعداد .ميكنك أيضا استخدام مساعد اإلعداد لنقل املعلومات
من نسخ احتياطي في  Time Machineأو قرص آخر.
قد يتعينّ عليك حتديث البرنامج إذا كان جهاز  Macاآلخر ال يحتوي على إصدار  Mac OS X 10.5.3أو أحدث مثبتا
�فيه .للترحيل من جهاز  PCستحتاج إلى تنزيل مساعد الترحيل املعد لـ  Windowsمن:
.http://apple.com/migrate-to-mac
بعد أن يبدأ مساعد اإلعداد على  ،Mac miniميكنك تركه في منتصف العملية من دون اإلنهاء ،االنتقال إلى
الكمبيوتر اآلخر إذا كنت بحاجة إلى حتديث برنامجه ،ومن ثم العودة إلى  Mac miniإلكمال اإلعداد.
إذا كنت ال تستخدم مساعد اإلعداد لنقل املعلومات عند بدء تشغيل  Mac miniاخلاص بك للمرة األولى ،ميكنك
أن تفعل ذلك الحقً ا بواسطة استخدام مساعد الترحيل .قم بفتح مساعد الترحيل في مجلد األدوات املوجود في
 .Launchpadللحصول على مساعدة حول استخدام مساعد الترحيل ،قم بفتح مركز املساعدة وابحث عن
"مساعد الترحيل".
إلعداد  Mac miniاخلاص بك:
1 1في مساعد اإلعداد ،اتبع املعلومات الظاهرة على الشاشة ،حتى تصل إلى شاشة “نقل املعلومات إلى  Macهذا”.
2 2قم بإعداد إجناز أولي ،وهو إعداد مع ترحيل ،أو قم بنقل املعلومات من نسخ احتياطي في  Time Machineأو قرص
آخر:
Â Âإلجناز إعداد أولي ،قم بتحديد “عدم النقل اآلن” وانقر على متابعة .اتبع البالغات املتبقية لتحديد الشبكة
الالسلكية اخلاصة بك ،إعداد حساب واخلروج من مساعد اإلعداد.
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Â Âإلجناز إعداد مع ترحيل ،اختر “من جهاز  Macأو  PCآخر” ،ثم انقر على متابعة .اتبع التعليمات على الشاشة
لتحديد جهاز  Macأو  PCالذي ترغب بترحيل املعلومات منه .يجب على جهاز  Macأو  PCأن يكون على نفس
الشبكة السلكية أو الالسلكية .ميكنك أيضا التوصيل بجهاز  Macباستخدام كبل  FireWireومن ثم إعادة
تشغيله بوضع قرص الهدف .إلعادة تشغيل  Macبوضع قرص الهدف ،أعد تشغيل الكمبيوتر بينما تضغط
ضغطا متواصال على مفتاح  .Tبعد حتديد جهاز  Macأو  PCاخلاص بك ،اتبع التعليمات على الشاشة لترحيل
املعلومات.
Â Âلنقل املعلومات من نسخ احتياطي في  Time Machineأو من قرص آخر ،قم بتحديد “من نسخ احتياطي في
 Time Machineأو قرص آخر” وانقر على متابعة .قم بتحديد النسخ االحتياطي أو القرص الذي ترغب بترحيل
املعلومات منه وانقر على متابعة .اتبع التعليمات على الشاشة لنقل املعلومات.
إذا قررت أنك ال تريد االحتفاظ بجهاز الكمبيوتر اآلخر أو استعماله ،من املفضل إلغاء تفويضه بتشغيل املوسيقى،
مقاطع الفيديو ،أو الكتب الصوتية التي قمت بشرائها من  .iTunes Storeإن من شأن إلغاء تفويض الكمبيوتر أن
يحول دون تشغيل األغاني ،مقاطع الفيديو ،أو الكتب الصوتية من قبل شخص آخر ويحرر تفويض استعمال آخر.
ّ
للمزيد من املعلومات حول إلغاء التفويض ،قم باختيار  iTunes Helpمن قائمة املعلومات في .iTunes Store
بعد أن تكون قد أكملت إعداد  ،Mac miniحتقق من وجود حتديثات للبرنامج .اختر  Apple( > )حتديث البرامج
من شريط القائمة واتبع التعليمات على الشاشة.

لصفلااا    زهاجج ،زهاجج ،زهاج
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اإلعداد بواسطة Server Assistant
في أول مرة تقوم فيها بتشغيل  Mac Serverاخلاص بك مع  Mac OS X Lion Serverمثبت ،يطلب Server
 Assistantبعض املعلومات األساسية التي يحتاجها  Lion Serverلكي يبدأ التشغيل ويتصل بالشبكة .كن
مستع ًدا لتقدمي املعلومات التالية في أول مرة تشغيل جلهاز  Mac Serverاخلاص بك:
Â Âاسم احلساب وكلمة السر.

Â Âاسم املؤسسة املميزة في الكمبيوتر اخلاص بك.
Â Âاسم املضيف ،الذي من املمكن أن يكون للشبكة احمللية اخلاصة بك فقط ،لشبكتك اخلاصة والوصول إلى VPN
من اإلنترنت ،أو اسم مضيف اإلنترنت الذي اشتريته من شركة تسجيل أسماء اجملال.
Â Âاإلعدادات التفصيلية للشبكة ،مبا في ذلك عنوان  IPوقناع الشبكة الفرعية وأجهزة خادم  .DNSمن املمكن أن
يتم تزويد إعدادات الشبكة من قبل جهاز توجيه اإلنترنت اخلاص بك أو خادم على الشبكة اخلاصة بك .إذا كان األمر
كذلك ،يجب تكوينه لتزويد اخلادم اخلاص بك نفس عنوان الـ IPكل الوقت (موضعة ساكنة أو حجز .)DHCP
للحصول على مساعدة مع  ،Server Assistantأنقر على زر ’مساعدة’ في أي جزء.
للحصول على مساعدة حول إعداد  Mac OS X Lion Serverعن بعد على  Mac miniمن دون لوحة مفاتيح،
ماوس أو شاشة ،قم بفتح تطبيق اخلادم واختر مساعدة اخلادم من قائمة املساعدة.
إذا كان لديك بالفعل  Macمثبت عليه  Mac OS X Serverاإلصدار  10.5أو أحدث ،فإن Server Assistant
يستطيع أن يساعدك على النقل التلقائي إلعدادات النظام وإعدادات اخلدمة وحسابات املستخدمني وامللفات
والتطبيقات واملعلومات األخرى من  Mac serverالسابق (من أي طراز) إلى  Mac Proاخلاص بك .استخدم وصلة
إيثرنت أو  FireWireأو وصلة السلكية لنقل املعلومات.
ملعلومات حول العمل مع خدمات  ،Mac OS X Lion Serverقم بفتح تطبيق  Serverواختر مساعدة Server
في قائمة املساعدة .للحصول على مزيد من املعلومات عن برنامج  ،Mac OS X Lion Serverأنظر Lion Server
على العنوان على.www.apple.com/macosx/server

18

لصفلااا    زهاجج ،زهاجج ،زهاج

وطخلااالاتخصيص سطح املكتب اخلاص بك وتفضيالتك.
ميكنك تخصيص سطح املكتب اخلاص بك بسرعة باستخدام تفضيالت النظام .قم باختيار > ) ( Apple
تفضيالت النظام من شريط القائمة أو انقر فوق رمز تفضيالت النظام في منصة دوك .للمزيد من املعلومات ،قم
بفتح مركز املساعدة وبالبحث عن "تفضيالت النظام" أو عن التفضيل احملدد الذي ترغب في تغييره.
ماهه هميكنك تعيني خيار في تفضيالت املستخدمني واجملموعات ملساعدتك في إعادة تهيئة كلمة سر دخولك إذا
نسيتها .يتعينّ عليك تعيني تفضيالت كلمة السر بعد اإلعداد مباشرة.

إعداد مشاركة  DVDأو CD

للوصول املباشر إلى أقراص  CDوأقراص  ،DVDميكنك وصل محرك بصري خارجي مبنفذ  USBعلى Mac mini
اخلاص بك.
ميكنك مشاركة  Mac miniاخلاص بك مع كمبيوتر  Macأو كمبيوتر  Windowsآخر يحتوي على محرك أقراص
ضوئي وهو موجود في ذات الشبكة السلكية أو الالسلكية.
ميكن للكمبيوتر الذي يحتوي على محرك األقراص الضوئي أن يكون كمبيوتر  Macمزوّد بـ  OS X v10.4.11أو ما
يليه ،أو كمبيوتر Windows 7 Windows XP ،أو  .Windows Vistaإذا كان  Macيحتوي على Mac OS X
 v10.5.3أو أحدث ،فستكون مشاركة  DVDأو  CDمثبتة مسبقا .ميكنك املشاركة مع أكثر من كمبيوتر واحد
آخر ،ولكن ميكنك استخدام كمبيوتر شريك واحد في الوقت ذاته.

لصفلااا    زهاجج ،زهاجج ،زهاج
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Mac mini

ﺍﶈﻄﺔ ﺍﻟﻼﺳﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ

ﻛﻤﺒﻴﻮﺗﺮ  Macﺃﻭ Windows

Â Âإذا كان الكمبيوتر اآلخر هو كمبيوتر  Windowsأو  Macيحتوي على إصدار  Mac OS Xأقدم من  ،10.5.3قم
بتنزيل برنامج إعداد مشاركة  DVDأو  CDإلى الكمبيوتر الشريك:
•إذا كان الكمبيوتر اآلخر هو كمبيوتر  ، Windowsانتقل إلى  support.apple.com/kb/DL112وقم بتنزيل
قرص  DVDأو  CDاخلاص مبشاركة اإلعداد ملث ّبت .Windows
•�إذا كان الكمبيوتر اآلخر هو كمبيوتر  ،Macيحتوي على  ،Mac OS X v10.4.10–10.5.2انتقل إلى
 support.apple.com/kb/DL113وقم بتنزيل قرص  DVDأو  CDاخلاص مبشاركة اإلعداد ملث ّبت . Mac

ماهه هبعد أن تقوم بتثبيت حزمة إعداد مشاركة  DVDأو  CDعلى جهاز  Macاآلخر لديك ،تأكد من وجود البرنامج
األخير وذلك باستخدام  Apple( > )حتديث البرامج قم بتثبيت أي حتديثات متوفرة لـ .Mac OS X
ميكنك متكني مشاركة أقراص  DVDأو  CDعلى كمبيوتر  Macأو  Windowsوقم باستخدام ميزة القرص البعيد
في  .Mac miniيتيح لك القرص البعيد مشاركة األقراص التي تقوم بإدخالها في محرك األقراص الضوئية في
الكمبيوتر اآلخر .بعض األقراص ،مثل أقراص  DVDاألفالم وأقراص األلعاب ميكن أن تكون محمية أمام النسخ وغير
قابلة لالستخدام بواسطة مشاركة  DVDأو .CD
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ظحالمم م�هنالك تعليمات متوفرة حول متكني مشاركة  DVDأو  CDعلى العنوان:
http://support.apple.com/kb/HT177
لتمكني مشاركة  DVDأو  ،CDإذا كان الكمبيوتر اآلخر اخلاص بك هو كمبيوتر :Mac
1 1تأكد من أن  Mac miniاخلاص بك وكمبيوتر  Macاآلخر متصالن بنفس الشبكة الالسلكية.
قم بفحص أيقونة حالة  AirPort( )Zفي شريط القائمة لترى ما هي الشبكة التي أنت متصل بها.
2 2في جهاز  Macاآلخر ،اختر  Apple( > )تفضيالت النظام ،ومن ثم قم بفتح املشاركة.
3 3في جزء املشاركة ،اختر مشاركة  DVDأو  CDمن قائمة اخلدمات .إذا رغبت في أن يطلب املستخدمون اآلخرون إذنا
ملشاركة قرص  DVDأو  ،CDقم بتحديد “السؤال قبل السماح لآلخرين باستخدام محرك أقراص  DVDاخلاص بي”.
لتمكني مشاركة  DVDأو  ،CDإذا كان الكمبيوتر اآلخر اخلاص بك هو كمبيوتر : Windows
1 1تأكد من أن  Mac miniاخلاص بك وكمبيوتر  Windowsاآلخر متصالن بنفس الشبكة الالسلكية.
2 2في كمبيوتر  ، Windowsقم بفتح لوحة التحكم اخلاصة مبشاركة  DVDأو .CD
3 3اختر ’متكني  DVDأو  CDبعيد .إذا رغبت في أن يطلب املستخدمون اآلخرون إذنا ملشاركة قرص  DVDأو  ،CDقم
بتحديد “السؤال قبل السماح لآلخرين باستخدام محرك أقراص  DVDاخلاص بي”.

لصفلااا    زهاجج ،زهاجج ،زهاج
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الستخدام  DVDأو  CDمشترك:
1 1في الكمبيوتر اآلخر ،قم بإدخال قرص  DVDأو  CDفي محرك األقراص الضوئية.
2 2في  ,Mac miniاخلاص بك ،اختر قرص بعيد عند ظهوره حتت األجهزة في الشريط اجلانبي في  .Finderإذا رأيت زر
"السؤال عند االستخدام" ،أنقر عليه.
3 3في الكمبيوتر اآلخر ،عند تبليغك ،أنقر على "موافقة" للسماح لـ  Mac miniاخلاص بك باستخدام قرص DVD
أو .CD
4 4في  ,Mac miniاخلاص بك ،قم باستخدام القرص كما تفعل بشكل اعتيادي ،عندما يصبح متوفرا.
إذا حاولت إيقاف تشغيل الكمبيوتر اآلخر أو إخراج قرص  DVDأو  CDبينما يقوم  Mac miniاخلاص بك
�باستخدامه ،فسوف ترى رسالة تخبرك بأن هذا القرص قيد االستخدام.
لالستمرار ،أنقر على متابعة.

ترحيل املعلومات إلى .Mac mini

إذا لم تقم بترحيل معلوماتك إلى  Mac miniعندما قمت بإعداده للمرة األولى ،سيكون بإمكانك استخدام
مساعد الترحيل لنقل معلوماتك في أي وقت .على سبيل املثال ،باستخدام مساعد الترحيل ميكنك نقل حساب
املستخدم اخلاص بك—مبا في ذلك كافة صورك ،موسيقاك وامللفات —من كمبيوتر  Macأو  PCإلى Mac mini
�اجلديد اخلاص بك .ميكنك أيضا نقل معلومات إلى  Mac miniمن قرص أو من نسخ احتياطي في
.Time Machine
ماهه هلترحيل املعلومات من خادم  ،Macيجب عليك القيام بذلك خالل إعداد اخلادم .ال يقوم مساعد الترحيل بنقل
معلومات اخلادم بعد اإلعداد.
لترحيل معلومات من  Macأو  ،PCيجب على الكمبيوتر اآلخر أن يكون على نفس الشبكة السلكية أو الالسلكية.
ميكنك أيضا ترحيل املعلومات من جهاز  Macآخر متصل بواسطة كبل  FireWireوقد مت بدء تشغيله بنمط
القرص .للحصول على مساعدة ترحيل املعلومات ،قم بفتح مركز املساعدة وابحث عن "مساعد الترحيل".
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إحضار معلومات أخرى إلى  Mac miniاخلاص بك

�إن  Mac miniاخلاص بك مزوّد بعدة تطبيقات مثبتة مبا فيها مجموعة تطبيقات .iLife
ميكن تنزيل تطبيقات أخرى كثيرة من اإلنترنت .إذا رغبت في تثبيت تطبيقات طرف ثالث ،ميكنك:
Â Âفتح  Mac App Storeلشراء وتنزيل التطبيقات وحتى تنزيل بعض التطبيقات اجملانية.
Â Âقم بتثبيت التطبيقات في  Mac miniاخلاص بك باستخدام محرك أقراص ضوئي على كمبيوتر  MACأو
 Windowsآخر (إذا مت تعيني وتشغيل مشاركة  DVDأو  .)CDللحصول على مزيد من املعلومات ،أنظر “إعداد
مشاركة  DVDأو  ”CDفي صفحة .19
Â Âقم بوصل محرك أقراص بصري  USBخارجي مبنفذ  USBعلى  Mac miniاخلاص بك وأدخل قرص املعلومات.

جعل  Mac miniاخلاص بك ينام أو إيقاف تشغيله

عندما تنتهي من العمل على  Mac miniاخلاص بك ،ميكنك أن تدخله إلى مرحلة اإلسبات أو أن توقف تشغيله.

جعل  Mac miniاخلاص بك ينام

إذا كنت ستبتعد عن  Mac miniاخلاص بك ألقل من أيام معدودة ،أدخله إلى مرحلة اإلسبات بدال من إيقاف
تشغيله .عندما يكون  Mac miniاخلاص بك في مرحلة اإلسبات ،ميكنك إيقاظه بسرعة وتخطي عملية بدء
التشغيل.
ظحالمم ماإلسبات غير موصى به خلادم  Mac miniألن اخلادم ال ميكن أن يوفر اخلدمات بينما يكون في مرحلة
اإلسبات.

لصفلااا    زهاجج ،زهاجج ،زهاج
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جلعل  Mac miniاخلاص بك ينام ،قم بأحد األمور التالية:
Â Âاختر Apple > ))إسبات من شريط القائمة.
Â Âاضغط على زر الطاقة (®) املوجود في اجلهة اخللفية من  Mac miniاخلاص بك.
Â Âاختر  Apple( > )تفضيالت النظام ،وانقر فوق موفر الطاقة واضبط موقّت اإلسبات.
Â Âاضغط ضغطا متواصال على زر تشغيل/إيقاف مؤقت (’) في وحدة التحكم عن بعد من  Appleاالختيارية ملدة
 3ثوان.
إليقاظ  Mac miniاخلاص بك ،اضغط على أي مفتاح في لوحة املفاتيح أو أي زر في  Apple Remoteاالختياري.
عندما يستيقظ  Mac miniاخلاص بك من النوم ،تكون تطبيقاتك ،مستنداتك ،وإعداد الكمبيوتر اخلاصة بك كما
متاما.
تركتها ً

إيقاف تشغيل  Mac miniاخلاص بك

إذا لم تكن بحاجة لتشغيل  Mac miniاخلاص ألكثر من أيام معدودة ،قم بإيقاف تشغيله .قم باختيار Apple
( > )إيقاف التشغيل .لتشغيل  Mac miniاخلاص بك مرة أخرى ،اضغط على زر الطاقة (®)
هبتناا اقم بإيقاف تشغيل  Mac miniاخلاص بك قبل نقله .إن من شأن حتريك  Mac miniاخلاص بك في الوقت
الذي يدور فيه القرص أن يلحق الضرر بالقرص الثابت ،وأن يسبب فقدان بيانات أو عدم القدرة على بدء التشغيل
من القرص الثابت.
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2
 اخلاص بكMac mini احلياة مع

www.apple.com/macosx
Mac OS X       مركز املساعدة

تابع القراءة للحصول على نظرة عامة عن مزايا ومنافذ  Mac miniاخلاص بك.
يوجد في موقع ويب التابع لـ  Appleعلى www.apple.comروابط آلخر أخبار  Appleاجلديدة ،تنزيالت مجانية،
وكاتالوجات أون الين لبرامج وأجهزة لـ  Mac miniاخلاص بك.
كتيبات للعديد من منتجات  Appleوالدعم الفني جلميع منتجات  Appleفي موقع
ميكنك ً
أيضا العثور على ّ
 Apple Supportفي .www.apple.com/support
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املزايا األساسية املوجودة في مقدمة  Mac miniاخلاص بك.
ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﺍﻷﺷﻌﺔ ﲢﺖ
ﻣﻀﻤﻦ
ﺍﳊﻤﺮﺍﺀ )(IR
ﹼ

ﺿﻮﺀ ﻣﺆﺷﺮ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ

ﻏﻄﺎﺀ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ
ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺬﺍﻛﺮﺓ
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مضمن
مستقبل األشعة حتت احلمراء ()IR
ّ
استخدم  Apple Remoteاالختياري (متوفر على حدة) مع مستقبل األشعة حتت احلمراء ،للتحكم مبستوى صوت
النظام وتشغيل موسيقى ملكتبة  iTunesاخلاصة بك ،مشاهدة عرض شرائح في  iPhotoوالتحكم بالعروض
قدما ( 9.1أمتار).
التقدميية على  Keynoteفي  ،Mac miniكل ذلك من مسافة تبعد حتى ً 30
مصباح مؤشر الطاقة
يشير ضوء أبيض ثابت إلى أن  Mac miniاخلاص بك مشغل؛ الضوء الوامض يشير إلى أنه في وضع اإلسبات.
غطاء الوصول إلى الذاكرة (في اجلهة السفلية)
الرجل القابلة لإلزالة توفر وصوال سهال إلى منافذ وحدات الذاكرة.

Z
◊

تقنية  AirPort Extremeالالسلكية (في الداخل)
املضمنة.
مستخدما تقنية AirPort Extreme
قم بوصل شبكة السلكية
ً
ّ
تقنية ® Bluetoothالالسلكية (في الداخل)
قم بوصل أجهزة السلكية ،مثل طابعات  Bluetoothسماعات رأس السلكية أو أجهزة إدخال لوحة مفاتيح Apple
�السلكية و ( Magic Trackpadميكنك شراء لوحة مفاتيح  Appleالالسلكية و  Magic Mouseأو
 Magic Trackpadعلى العنوان  www.apple.com/storeأو في متجر  Appleاحمللي.)Store

محوالت العرض واألدوات امللحقة األخرى اخلاصة بـ  Mac miniعلى حدة على العنوان
ظحالمم م�يتم بيع
ّ
 www.apple.com/storeأو في  Apple Storeاحمللي لديك.
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ماذا يوجد في اجلهة اخللفية من  Mac miniاخلاص بك.
ﻣﻨﺎﻓﺬ
(4) USB 2.0

ﻓﺘﺤﺔ
ﺑﻄﺎﻗﺔ SD

ﻣﻨﻔﺬ
Thunderbolt

 HDMIﻣﻨﻔﺬ
HDMI

HDMI

ﻣﻨﻔﺬ ﺇﺧﺮﺍﺝ
ﺍﻟﺼﻮﺕ

ﻣﻨﻔﺬ ﺇﺩﺧﺎﻝ
ﺍﻟﺼﻮﺕ

ﻣﻨﻔﺬ
ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ

®

ﻓﺘﺤﺔ ﻫﻮﺍﺀ ﺑﺎﺭﺩ
)ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻘﺪﻡ(

ﻓﺘﺤﺔ ﺇﻓﺮﺍﻍ

~

منفذ الطاقة
قم بتوصيل سلك الطاقة املرفق بـ  Mac miniاخلاص بك.

HDMI

منفذ HDMI
موصل .HDMI
قم بتوصيل تلفاز أو نظام خارجي يستخدم
ّ

ﺯﺭ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ

ﻣﻨﻔﺬ Gigabit Ethernet
)(Base-T 10/100/1000
ﻣﻨﻔﺬ
FireWire 800

منفذ ( Thunderboltبيانات ،فيديو وصوت عالي السرعة)
قم بوصل أجهزة  Thunderboltاملتوافقة للحصول على سرعة نقل بيانات عالية أو قم بوصل شاشة خارجية
محوالت لتوصيل الشاشات التي تستخدم DVI أو .VGA
تستخدم منفذ  .Mini DisplayPortميكنك شراء
ّ

d

أربعة منافذ  USB (Universal Serial Bus) 2.0عالية السرعة
قم بتوصيل ،iPhone ،iPod  ،iPadماوس ،لوحة مفاتيح ،طابعة ،محرك أقراص ،كاميرا رقمية ،عصا ألعاب ،مودم
 USBخارجي وغيرها .ميكنك أيضا توصيل أجهزة .USB 1.1

لصفلااا    احلياة مع  Mac miniاخلاص بك
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منفذ بطاقة SD
�أدخل بطاقة ( Secure DigitalSD )قياسية من كاميرا رقمية أو من جهاز آخر.
للحصول على مزيد من املعلومات ،أنظر “استخدام بطاقات  ”SDفي صفحة .33

f

منفذ إخراج الصوت
قم بتوصيل سماعات رأس ،سماعات تعمل بطاقة خارجية أو جهاز صوتي رقمي .يدعم هذا املنفذ أيضا اإلدخال
وامليكروفونات املوجودة في أجهزة مثل سماعات الرأس املزوّدة مبيكروفون.

,

منفذ إدخال الصوت
قم بتوصيل خط مستوى ميكروفون أو جهاز صوتي رقمي.

H

منفذ FireWire 800
اتصل باألجهزة اخلارجية عالية السرعة ،مثل كاميرات الفيديو الرقمية وأجهزة التخزين.

G

منفذ إيثرنت
قم بتوصيل عالي السرعة  ،10/100/1000Base-Tشبكة إيثرنت DSL ،أو مودم كبل أو كمبيوتر آخر .يكشف منفذ
إيثرنت تلقائيا عن وجود أجهزة إيثرنت وهو ال يتطلب كبل إيثرنت تقاطعي.

®

زر الطاقة
اضغط لتشغيل وإيقاف تشغيل  Mac miniاخلاص بك أو قم بإدخاله إلى منط اإلسبات.

استخدام وحدة التحكم عن بعد من Apple

باستخدام  Apple Remoteاالختياري للتحكم مبستوى صوت النظام وتشغيل موسيقى ملكتبة  iTunesاخلاصة
بك ،مشاهدة عرض شرائح في  iPhotoوالتحكم بالعروض التقدميية على  Keynoteفي  ،Mac miniكل ذلك من
قدما ( 9.1أمتار).
مسافة تبعد حتى ً 30
وحدة التحكم عن بُعد من  Appleميكنها:
Â Âتصفح  iTunes، iPhotoومشغل أقراص .DVD
Â Âجعل  Mac miniاخلاص بك يدخل في مرحلة اإلسبات أو إيقاظه.
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الستخدام وحدة التحكم عن بعد من Apple
Â Âاضغط على زر تشغيل/إيقاف مؤقت (’) لتشغيل أو إيقاف أغنية مؤقتا ،تشغيل عرض شرائح أو فيلم.
Â Âاضغط على السهم األمين أو األيسر لتخطي األغنية التالية أو السابقة في مكتبة  iTunesأو لتخطي املقطع
التالي أو السابق من فيلم .DVD
Â Âاضغط مع االستمرار إلى اليمني أو إلى اليسار لتسريع إلى األمام أو إلرجاع أغنية أو فيلم.
Â Âاضغط إلى األعلى أو إلى األسفل لضبط مستوى الصوت.
ﲢﺪﻳﺪ

ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﻴﻤﲔ

ﺗﺸﻐﻴﻞ/
ﺇﻳﻘﺎﻑ ﻣﺆﻗﺖ

ﺇﻟﻰ
ﺍﻷﻋﻠﻰ
ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﻴﺴﺎﺭ
ﺇﻟﻰ
ﺍﻷﺳﻔﻞ
ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ
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إقران وحدة التحكم عن بعد من Apple

للتأكد من إمكانية التحكم عن بعد بكمبيوتر  Mac miniاخلاص بك بواسطة  Apple Remoteاخلاص بك فقط،
ميكنك "إقرانهما" .سيفيدك إذا قمت باستخدام  Mac miniاخلاص بك في مكان تتوفر فيه أجهزة  Macأخرى،
تلفازات ،أجهزة صوتية أو أجهزة أخرى تستخدم التحكم عن بعد بواسطة األشعة حتت احلمراء.
إلقران وحدة التحكم عن بعد من  Appleو  Mac Miniاخلاص بك:
1 1قم بتوجيه وحدة التحكم عن بعد في مستقبل األشعة حتت احلمراء املوجود في اجلهة األمامية من  Mac miniمن
مسافة  3إلى  4بوصات ( 8إلى  10سم).
ثوان.
2 2اضغط مع االستمرار على الزر األمين وزر القائمة (») في الوقت ذاته ملدة ٍ 5
بعد اإلقران ،سيظهر رمز سلسلة (

) على الشاشة.

إللغاء إقران وحدة التحكم عن بعد من  Appleو  Mac Miniاخلاص بك:
1 1اختر  Apple( > )تفضيالت النظام من شريط القائمة.
2 2أنقر على أمان ومن ثم انقر على إلغاء اإلقران.
للحصول على مزيد من املعلومات حول استخدام  Apple Remoteأو شحن البطارية ،أنظر املستندات املزوّدة مع
 Apple Remoteاالختياري اخلاص بك.

إيقاف تشغيل استقبال األشعة حتت احلمراء

إذا أردت منع التحكم بـ  Mac miniاخلاص بك من قبل أي وحدة حتكم عن بعد ،ميكنك استخدام تفضيالت األمان
إليقاف تشغيل استقبال األشعة حتت احلمراء.

إليقاف تشغيل استقبال األشعة حتت احلمراء:
1 1قم باختيار  Apple( > )تفضيالت النظام من شريط القوائم ،ومن ثم أنقر على أمان.
2 2قم بتحديد خانة االختيار “تعطيل مستقبل األشعة حتت احلمراء للتحكم عن بعد".
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استخدام بطاقات SD

�ميكن ملنفذ بطاقة  SDاملوجود في اجلهة اخللفية من  Mac miniاخلاص بك أن يستقبل بطاقات
( SD )Secure Digitalالقياسية SDHC (SD High-Capacity) ،و (SD Extended Capacity) SDXC
من الكاميرات الرقمية واألجهزة األخرى .ميكنك أيضا استخدام بطاقات  ،MiniSD، MicroSDوبطاقات مشابهة
محول غير مباشر .للحصول على املزيد من املعلومات حول أحجام البطاقات ،سرعاتها وقدراتها ،قم
غيرها داخل
ّ
بالبحث عن “ ”SDفي موقع دعم  Appleعلى العنوان .www.apple.com/support
إلدخال بطاقة :SD
m mأمسك بالبطاقة بينما تكون نقاط التماس املعدنية متجهة إلى األسفل وباجتاه الكمبيوتر وقم بإدخال البطاقة إلى
الشق.
هبتناا اال حتاول إدخال أي بطاقة تتعدى مقاييس بطاقة  SDالقياسية وال تدخل أي بطاقة في الشق بالقوة .ميكن
للقيام بذلك أن يتلف  Mac miniاخلاص بك.

احلصول على إجابات

هنالك املزيد من املعلومات املتوفرة حول استخدام  Mac miniاخلاص بك في مركز املساعدة في الكمبيوتر اخلاص
بك ،وكذلك عبر اإلنترنت على العنوان .www.apple.com/support.apple.com/support/macmini
لفتح مركز املساعدة
1 1أنقر فوق أيقونة  Finderفي ( Dockشريط األيقونات على طول حافة الشاشة).
2 2أنقر فوق قائمة التعليمات في شريط األوامر ثم أجنز أحد ما يلي:
مصطلحا في حقل البحث ،وحدد املوضوع من قائمة النتائج أو حدد إظهار كافة النتائج ملشاهدة
Â Âاكتب سؤاال أو
ً
كافة املواضيع.
Â Âاختر مساعدة > مركز املساعدة لفتح نافذة مركز املساعدة ،حيث ميكنك تصفح مواضيع البحث.

لصفلااا    احلياة مع  Mac miniاخلاص بك
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مزيد من املعلومات

للمزيد من املعلومات حول استخدام  Mac miniاخلاص بك ،أنظر ما يلي:
لتعرف عن

أنظر

�استكشاف األخطاء وإصالحها في
 Mac miniاخلاص بك ،إذا واجهت
مشكلة

الفصل “ ,4مشكلة ،تعرف على احلل” في صفحة .45

العثور على خدمة ودعم لـ Mac mini
اخلاص بك

� ،أو توجه إلى موقع دعم  Mac miniعلى العنوان
.www.apple.com/support/macmini

�استخدام  Mac OS X Lionأو
Mac OS X Lion Server

موقع  Mac OS X Lionعلى العنوان  .www.apple.com/macosxأو البحث عن
" "Mac OS Xفي مركز املساعدة.
خادم ويب  Lionعلى العنوان .www.apple.com/macosx/server
�
أو افتح تطبيق اخلادم ومن ثم اختر مساعدة اخلادم من قائمة املساعدة.
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االنتقال من  PCإلى Mac

“ملاذا ستحب  ”Macعلى العنوان .www.apple.com/getamac/whymac

استخدام تطبيقات iLife

موقع  iLifeعلى العنوان  .www.apple.com/ilifeأو قم بفتح تطبيق  ،iLifeقم
مصطلحا في حقل البحث.
بفتح تعليمات التطبيق ،ثم اكتب سؤاال أو
ً

تغيير تفضيالت النظام

تفضيالت النظام باختيار  > )( Appleتفضيالت النظام .أو قم بالبحث عن
"تفضيالت النظام" في مركز املساعدة.

استخدام بطاقات SD

موقع دعم  Appleعلى العنوان  www.apple.com/supportوابحث عن “.”sd

استخدام تقنية AirPort Extreme
الالسلكية

صفحة دعم  AirPortعلى العنوان .www.apple.com/support/airport
�
أو قم بفتح مركز املساعدة وابحث عن "."AirPort

استخدام تقنية Bluetooth
الالسلكية

صفحة دعم  Bluetoothعلى العنوان
�
 .www.apple.com/support/bluetoothأو قم بفتح مركز املساعدة وابحث
عن "."Bluetooth

اتصال بطابعة

مركز املساعدة والبحث عن "طباعة".
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لتعرف عن

أنظر

اتصاالت  FireWireو USB

مركز املساعدة والبحث عن “ ”FireWireأو “.”USB

االتصال باإلنترنت

مركز املساعدة والبحث عن "إنترنت".

استخدام شاشة العرض

مركز املساعدة والبحث عن “شاشة عرض”.

استخدام منفذ Thunderbolt

مركز املساعدة والبحث عن "."Thunderbolt

توصيل تلفاز

موقع  Mac miniعلى العنوان .www.apple.com/support/macmini

وحدة التحكم عن بُعد من Apple

مركز املساعدة والبحث عن "بعيد".

املواصفات

صفحة املواصفات على العنوان .www.apple.com/support/specs
�
أو قم بفتح معلومات النظام (في مجلد األدوات داخل  )Launchpadومن ثم انقر
على مزيد من املعلومات.

أخبار  ،Appleتنزيالت مجانية
وكاتالوجات عبر اإلنترنت للبرامج
واملعدات

موقع  Appleعلى العنوان .www.apple.com

تعليمات ،دعم تقني ومواد وأدلّة ملنتجات
Apple

موقع  Appleعلى العنوان .www.apple.com/support

لصفلااا    احلياة مع  Mac miniاخلاص بك
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3
عزّز الذاكرة اخلاصة بك

www.apple.com/store
مركز املساعدة

RAM

يأتي  Mac miniاخلاص بك مع ذاكرة  2غيغابايت على األقل متثبة كوحدتي ذاكرة منطتيتني من  1غ.ب .كل منها.
ميكنك استبدالها بزوج من وحدتي ذاكرة منطيتني من  2غ.ب .أو  4غ .ب ،.لتصل إلى حد أقصى من  8غ .ب .من
الذاكرة.
تبني لك الصفحات التالية كيفية تثبيت وحدات الذاكرة النمطية في  Mac miniاخلاص بك.
مخول للتثبيت من  Appleبتثبيت الذاكرة .لترتيب مسألة التثبيت اتصل
فني
ّ
يذحتت تتوصي  Appleبأن يقوم ّ
مبوزع خدمة معتمد من  Appleأو لدى  .Apple Retail Storeالضرر االذي يلحق بجهازك والناجم عن تثبيت
ذاكرة هو غير مغطى في الضمان احملدود على  Mac miniاخلاص بك.
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تثبيت الذاكرة:

توجد في  Mac miniاخلاص بك فتحتا ذاكرة حيث ميكنك تثبت زوج من وحدتي ذاكرة منطيتني من  1غ.ب 2 ،غ.ب .أو
 4غ .ب ،.لتصل إلى حد أقصى من  8غ .ب .من الذاكرة .للحصول على األداء األمثل ،ال تقم باخللط بني حجمني من
وحدات الذاكرة النمطية؛ قم دائما بتثبيت وحدتي ذاكرة متماثلتني.

يجب على منطيات الذاكرة أن تستوفي املواصفات التالية:
Â ÂتنسيقSmall Outline Dual Inline Memory Module (SO-DIMM)
MHz 1333Â Â PC3-10600E ،متوافقة مع  DDR3(تُدعى أيضا )DDR3 1333
مسجل
Â Âغير مقترح وغير
ّ

�ميكنك شراء ذاكرة  Appleمن موقع متجر  Apple Storeأو من  Apple Storeعلى اإلنترنت ،على العنوان
 www.apple.com/storeأو من  Apple Storeاحمللي لديك.
يذحتت تقم دائما بإيقاف تشغيل  Mac miniاخلاص بك وقم بفصل كبل الطاقة قبل تثبيت الذاكرة .ال حتاول
موصال.
تثبيت الذاكرة بينما يكون  Mac miniاخلاص بك
ّ
وطخلااالاقم بإيقاف تشغيل  Mac miniاخلاص بك
اختر Apple ( > )إيقاف تشغيل.
وطخلااالاقم بفصل جميع الكبالت.
قم بفصل سلك الطاقة أو أية كبالت أخرى عن  Mac miniاخلاص بك.

لصفلااا    ب ةصاخلا ةركاذلا زّزع
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وطخلااالاقم بإزالة الغطاء السفلي.
قم بتمديد  Mac miniاخلاص بك مقلوبا على قطعة قماش ناعمة أو على منشفة ،ومن ثم أدر زر الغطاء بعكس
اجتاه عقارب الساعة على موضع فك القفل.

ﻣﺆﻣﻦ
ﻏﻴﺮ ﹼ

اضغط على الغطاء لرفع اجلهة املقابلة ومن ثم أزل الغطاء.

ﺍﺿﻐﻂ ﻫﻨﺎ

ﺍﺭﻓﻊ ﻫﻨﺎ
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وطخلااالاقم بإزالة وحدات الذاكرة النمطية األصلية.
قم بسحب األلسنة املوجودة على أطراف وحدة الذاكرة النمطية بنعومة ،مبا فيه الكفاية جلعل األطراف احلرة ترتفع.

ﻣﻼﻗﻂ
ﺍﳌﺜﺒﺖ

قم بسحب الوحدة النمطية إلى خارج الشق.

كرر العملية إلزالة الوحدة السفلية الثانية.

لصفلااا    ب ةصاخلا ةركاذلا زّزع
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وطخلااالاقم بتثبيت وحدات الذاكرة اجلديدة.
اضغط على الزاوية ذات الثلم بحذر املوجودة على وحدة الذاكرة النمطية اجلديدة إلى داخل الشق السفلي بينما
تبقي اجلهة اخلارجية مرتفعة قليال.

ﺛﻠﻢ

اضغط على الزاوية املرتفعة إلى األسفل ،حتى تعلق األلسنة في مكانها.

كرر العملية لتثبيت الوحدة العلوية.
42
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وطخلااالاقم بإعادة الغطاء السفلي إلى مكانه.
أعد الغطاء السفلي باستخدام نقاط احملاذاة لوضعه بوضع فك اإلقفال.

ﻣﺤﺎﺫﺍﺓ
ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ

قم بإدارة الغطاء باجتاه عقارب الساعة إلقفاله في مكانه.

ﻣﺆﻣﻦ

يذحتت تال تقم بوصل سلك الطاقة أو بتشغيل  Mac miniاخلاص بك قبل أن تعيد الغطاء السفلي إلى مكانه.
ال تقم بتشغيل  Mac miniأبدا ،من دون أن يكون الغطاء في مكانه.
لصفلااا    ب ةصاخلا ةركاذلا زّزع
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وطخلااالاقم بإعادة توصيل الكبالت.
قم بإعادة توصيل سلك الطاقة أو أية كبالت أخرى كنت قد فصلتها.
وطخلااالاحتقق من الذاكرة اجلديدة.
اضغط على زر الطاقة لتشغيل  Mac miniاخلاص بك.
عندمى ترى سطح مكتب  Mac OSقم باختيار ( > )حول  Macهذا وافحص صحة كمية الذاكرة املبلغ عنها.
إذا لم يكن حجم الذاكرة املبلغ عنها صحيحا ،أو إذا أخذ  Mac miniاخلاص بك يصدر ثالث نغمات بشكل متكرر،
فهذا يعني أن هنالك مشكلة في التعرف على وحدات الذاكرة .إذا حدث ذلك ،قم بإيقاف تشغيل  Mac miniاخلاص
بك ،تأكد من مواصفات الوحدات النمطية مقابل املتطلبات املدرجة في صفحة  ،39ومن ثم كرر تعليمات تثبيت
الذاكرة لتتأكد من أن الوحدات النمطية قد مت إثباتها بشكل صحيح .في حال ال تزال لديك مشاكل ،قم بإزالة
الذاكرة وراجع معلومات الدعم املزوّدة مع الذاكرة أو اتصل بالتاجر الذي زوّدك بالذاكرة.
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4
مشكلة ،تعرف على احلل

www.apple.com/support
مركز املساعدة

مساعدة

قد تواجه مشاكل أحيانا أثناء استخدام  Mac miniاخلاص بك .تابع القراءة للحصول على نصائح حول اكتشاف
األخطاء وإصالحها لتجربتها عندما تواجه مشكلة .ميكنك كذلك أن جتد املزيد من املعلومات حول اكتشاف األخطاء
�وإصالحها في مركز املساعدة أو في موقع اخلدمة والدعم لـ  Mac miniفي
.www.apple.com/support/macmini
إذا واجهتك مشكلة وأنت تستخدم  Mac miniاخلاص بك ،هنالك عادة حل بسيط وسريع .فكّر بالظروف التي أدت
إلى املشكلة .إن تدوين مالحظات حول األمور التي أجنزتها قبل حدوث املشكلة سوف يساعدك في تقليص كمية
األسباب احملتملة والعثور على اإلجابات التي حتتاج إليها .األشياء التي جتدر مالحظتها هي:
Â Âالتطبيقات التي كنت تستخدمها عندما حدثت املشكلة .قد تشير املشاكل التي حتدث مع تطبيق معينّ فقط
إلى أن التطبيق ال يتوافق مع إصدار  Mac OS Xاملثبت على الكمبيوتر اخلاص بك.
Â Âأي برنامج جديد تقوم بتثبيته ،وعلى وجه التحديد البرامج التي تضيف عناصر إلى مجلد النظام.
مكونات جديدة قمت بتثبتها ،مثل ذاكرة إضافية أو أجهزة محيطية.
Â Âأي
ّ
يذحتت تال حتاول فتح  Mac miniاخلاص بك ،إال في حالة تثبيت ذاكرة .إذا كان  Mac miniاخلاص بك يحتاج إلى
خدمة ،أنظر “ملعرفة املزيد ،اخلدمة والدعم” في صفحة  58ملعلومات حول كيفية االتصال بـ  Appleأو مبزود
خدمة معتمد من قبل  Appleللحصول على خدمة .ال يحتوي  Mac miniاخلاص بك على أي أجزاء حتتاج إلى
خدمة ،باستثناء الذاكرة.
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درهم وقاية

�إذا كانت لديك مشكلة في الكمبيوتر اخلاص بك أو في البرنامج ،فإن االحتفاظ بنسخ احتياطية محدثة في
 Time Machineسيضمن عدم فقدانك للبيانات اخلاصة بك .إذا قمت بإنشاء نسخ احتياطية دورية في
 ،Time Machineفسيكون بإمكانك استعادة البرامج اخلاصة بك وكافة بياناتك إلى الشكل الذي كانت عليه
�متاما قبل إنشاء النسخ االحتياطي .حتى األمور الهامة لن تكون مقلقة إذا قمت بحماية معلوماتك بواسطة
.Time Machine

املشاكل التي متنعك من استخدام  Mac miniاخلاص بك

إذا كان  Mac miniاخلاص بك ال يستجيب أو أن املؤشر ال يتحرك
املوصالت وتأكد من أنها آمنة .إذا كانت لديك أجهزة
Â Âتأكد من اتصال املاوس ولوحة املفاتيح .قم بفصل وإعادة وصل
ّ
إدخال السلكية ،حتقق من أن بطاريات اجلهاز مشحونة .حاول إيقاف تشغيل أي جهاز ال سلكي وإعادة تشغيله.
Â Âحاول الفرض على التطبيقات التي حتدث املشكلة من اخلروج .في لوحة مفاتيح  ،Appleقم بالضغط ضغطا
متواصال على مفتاحي  Optionو  Command( )xومن ثم اضغط على مفتاح  .Escفي لوحات املفاتيح
األخرى ،اضغط ضغطا متواصال على مفتاحي  Windowsو  Altومن ثم اضغط على  .Escفي حال ظهر مربع
اجملمد وانقر على فرض اإلنهاء .بعد ذلك ،قم بإعادة تشغيل  Mac miniلتتأكد من أنه
حوار ،قم بتحديد التطبيق ّ
قد مت التخلص من املشكلة نهائيا.
Â Âاضغط ضغطا متواصال على زر الطاقة (®) في اخللف من  Mac miniاخلاص بك ملدة خمسة ثوان النهاء
تشغيله .
Â Âقم بفصل سلك الطاقة عن  Mac miniاخلاص بك .بعد ذلك ،قم بإعادة وصل سلك الطاقة واضغط على زر
الطاقة (®) لتشغيل  Mac miniاخلاص بك.
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إذا تكررت املشكلة حني تستخدم تطبيقا معينا ،راجع الشركة املصنّعة للتطبيق ملعرفة ما إذا كان يتوافق مع
إصدار  Mac OS Xاملثبت على  Mac miniاخلاص بك.
�للحصول على دعم ومعلومات اتصال تتعلق بالبرنامج املرفق مع  Mac miniاخلاص بك ،توجه إلى
 www.apple. com/downloadsأو إلى موقع الشركة املصنّعة.
إذا كانت املشكلة حتدث بشكل متكرر ،حاول تصليح القرص اخلاص بك ،استعادة البرنامج من نسخة احتياطية
أو إعادة تثبيت برنامج النظام اخلاص باستخدام تطبيق أدوات ( Mac OS Xأنظر “تصليح ،استعادة وإعادة تثبيت
برنامج  ”Mac OS Xفي صفحة .)49
إذا جتمد  Mac miniاخلاص بك خالل بدء التشغيل أو إذا كنت ترى عالمة سؤال تومض
Â Âانتظر بضع ثوان .إذا لم يبدأ تشغيل  Mac miniرغم ذلك ،قم بإيقاف تشغيله وبالضغط واستمرار الضغط على
زر الطاقة (®) ملدة  8إلى  10ثوان تقري ًبا .بعد ذلك ،اضغط على مفتاح  Optionواضغط على زر الطاقة (®)
مرة أخرى لبدء تشغيل  Mac miniاخلاص بك .استمر في الضغط على مفتاح  Optionحتى يبدأ تشغيل
 Mac miniاخلاص بك ،ثم أنقر على السهم املوجود حتت أيقونة قرص بدء التشغيل الذي تريد استخدامه.
بعد أن يبدأ تشغيل  Mac miniاخلاص بك ،قم بفتح تفضيالت النظام وأنقر على قرص بدء التشغيل .قم
بتحديد مجلد نظام .Mac OS X
Â Âإذا حدثت املشكلة بشكل متكرر ،فقد حتتاج إلى إعادة تثبيت برنامج النظام اخلاص بك (أنظر “تصليح ،استعادة
وإعادة تثبيت برنامج  ”Mac OS Xفي صفحة .)49
إذا كان ال ميكن تشغيل أو بدء تشغيل  Mac miniاخلاص بك
Â Âتأكد من أن سلك الطاقة موصول بـ  Mac miniاخلاص بك ومبصدر طاقة يعمل بشكل سليم.
Â Âقم بإعادة تشغيل الكمبيوتر اخلاص بك مع الضغط املتواصل على مفتاح  )x( Commandومفتاح  ، Rحتى
يُعاد تشغيل الكمبيوتر .عندما يظهر تطبيق أدوات  ،Mac OS Xقم بتحديد خيار لتصليح القرص ،استعادة
البرنامج اخلاص بك أو إعادة تثبيت  Mac OS Xوتطبيقات  Appleمن جزء أدوات  .Mac OS Xللحصول على
مزيد من املعلومات ،أنظر “تصليح ،استعادة وإعادة تثبيت برنامج  ”Mac OS Xفي صفحة .49
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معا حتى تسمع
Â Âاضغط على زر الطاقة (®) واضغط فورًا على  ،Option ،)x( Commandمفتاحي  Pو ً R
صوت بدء التشغيل مرة ثانية .هذا سيعيد تعيني معامل ( RAMPRAM) .في لوحات املفاتيح األخرى ،أضغط
على زر الطاقة (®) واضغط بشكل متزامن على املفاتيح WindowsAlt ، P ،و .R
Â Âقم بفصل سلك الطاقة واالنتظار ملدة  30ثانية على األقل .قم بوصل سلك الطاقة مرة ثانية واضغط على زر
الطاقة (®) مرة أخرى لتشغيل  Mac miniاخلاص بك.
Â Âإذا ال زلت غير قادر على تشغيل  Mac miniاخلاص بك ،أنظر “ملعرفة املزيد ،اخلدمة والدعم” في صفحة  58ملزيد
من املعلومات حول االتصال بخدمة .Apple
إذا لم يتمكن  Mac miniاخلاص بك من االتصال مبحرك أقراص في كمبيوتر آخر
الستخدام خدمات مثل مساعد الترحيل ،مشاركة أقراص DVDأو  ،CDو مشاركة موسيقى  ،iTunesيجب على
كل من  Mac miniاخلاص بك والكمبيوتر اآلخر أن يكونا متصلني بنفس الشبكة .إذا كان  Mac miniاخلاص بك
السلكيا وكان الكمبيوتر اآلخر متصال بجهاز توجيه تابع لطرف ثالث بواسطة إيثرنت ،قم مبراجعة مستندات
متصال
ً
جهاز التوجيه اخلاص بك للتأكد من أنه يدعم جسر وصلة السلكية بسلكية.
في حال مت فقدان إعدادات التاريخ والوقت لديك بشكل متكرر
Â Âقد حتتاج إلى استبدال بطارية النسخ االحتياطي الداخلية ملعلومات حول االتصال بـ  Appleللخدمة أنظر
“ملعرفة املزيد ،اخلدمة والدعم” في صفحة .58

تصليح ،استعادة وإعادة تثبيت برنامج Mac OS X

مكونات  ،Macفإن  Mac OS Xيوفر أدوات تصليح واستعادة ميكنها استبعاد
إذا كانت لديك مشكلة في برامج أو
ّ
املشاكل وحتى استعادة برامجك إلى إعدادات املصنع االفتراضية .ميكنك الوصول إلى هذه األدوات عن طريق برنامج
أدوات  Mac OS Xحتى إذا لم يبدأ تشغيل اجلهاز اخلاص بك بشكل صحيح.
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قم باستخدام تطبيق أدوات  Mac OS Xلألمور التالية:
Â Âاستعادة البرامج والبيانات من نسخ احتياطي في .Time Machine
Â Âإعادة تثبيت  Mac OS X Lionوتطبيقات .Apple
Â Âتصليح قرص الكمبيوتر اخلاص بك باستخدام أداة القرص.
Â Âاستعادة الكمبيوتر اخلاص بك إلى إعدادات املصنع ،وذلك عن طريق مسح قرصه وإعادة تثبيت Mac OS X Lion
وتطبيقات  Appleاخلاصة بك.
إذا واجه الكمبيوتر اخلاص بك مشكلة ،فإنه يقوم بفتح تطبيق أدوات  Mac OS Xتلقائيا .ميكنك أيضا فتحه يدويا
الستعادة الكمبيوتر اخلاص بك.
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لفتح تطبيق أدوات :Mac OS X
m mقم بإعادة تشغيل الكمبيوتر اخلاص بك مع الضغط املتواصل على مفتاح  Command( )xومفتاح .R
ماهه هإذا لم يظهر تطبيق أدوات  Mac OS Xبعد إعادة التشغيل ،اضغط مع االستمرار على  Command()x-
Option R-وأعد تشغيل الكمبيوتر للوصول إلى برنامج أدوات  Mac OS Xعبر اإلنترنت .يجب على الكمبيوتر
اخلاص بك أن يكون متصال بشبكة مزوّدة بوصول إلى اإلنترنت.
تتطلب بعض األدوات املوجودة في جزء أدوات  Mac OS Xوصوال إلى اإلنترنت وإلى  .Mac App Storeقد حتتاج إلى
التأكد من أن الكمبيوتر اخلاص بك متصل باإلنترنت عبر شكبة إيثرنت أو  Ethernetأو .Wi-Fi
لالتصال عبر شبكة :Wi-Fi
1 1اختر شبكة من قائمة حالة  Wi-Fiاملوجودة في اجلهة العلوية اليمنى من الشاشة.
2 2إذا اقتضت احلاجة ،اكتب كلمة سر الشبكة.
لالنضمام إلى شبكة مغلقة ،اختر "انضمام إلى شبكة أخرى" .أدخل اسم الشبكة وكلمة السر اخلاصة بها.

تصليح قرص بواسطة أداة القرص
إذا كانت لديك مشكلة في الكمبيوتر اخلاص بك ،أو إذا قمت بتشغيل الكمبيوتر ورأيت جزء أدوات  ،Mac OS Xفقد
حتتاج إلى تصليح قرص الكمبيوتر اخلاص بك.
1 1قم بتحديد أداة القرص في جزء أدوات  Mac OS Xوانقر على متابعة.
اليسرى ،ومن ثم انقر على عالمة التبويب "إسعاف أولي".
2 2اختر القرص أو القسم من القائمة ُ
3 3أنقر على تصليح القرص.

إذا لم تتمكن أداة القرص من تصليح القرص ،قم بإنشاء نسخ احتياطي ألكبر قدر من البيانات اخلاصة بك إن أمكن،
ومن ثم اتبع التعليمات املوجودة في “إعادة تثبيت  Mac OS X Lionوتطبيقات  ”.Appleفي صفحة .52
�ملزيد من املعلومات حول أداة القرص وخياراتها ،أنظر مركز املساعدة ،أو افتح أداة القرص
(في مجلد األدوات داخل  )Launchpadواختر مساعدة > مساعدة أداة القرص.
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استعادة املعلومات باستخدام نسخ احتياطي في Time Machine

إذا قمت مسبقا بإنشاء نسخ احتياطي في  ،Time Machineقم باستخدام أداة االستعادة الستعادة كل شيء
على الكمبيوتر اخلاص بك إلى حالته السابقة.
قم باستخدام نسخ  Time Machineاالحتياطي اخلاص بك الستعادة معلومات الكمبيوتر الذي كان مصدر
النسخ االحتياطي فقط .إذا رغبت في نقل املعلومات إلى كمبيوتر آخر ،قم باستخدام مساعد الترحيل.

1 1إذا كان النسخ االحتياطي موجودًا على  ،Time Capsuleتأكد من أن  Mac miniاخلاص بك متصل بنفس شبكة
إيثرنت أو ( .Wi-Fiلالتصال بشبكة  ،Wi-Fiاتبع التعليمات املوجودة في صفحة .)51
2 2في جزء أدوات  ،Mac OS Xاختر استعادة من نسخ احتياطي في  Time Machineوانقر على متابعة.
3 3قم بتحديد القرص الذي يحتوي على نسخة  Time Machineاالحتياطية ،ومن ثم اتبع التعليمات على الشاشة.

إعادة تثبيت  Mac OS X Lionوتطبيقات .Apple

في بعض الظروف ،قد حتتاج إلى إعادة تثبيت  Mac OS Xوتطبيقات  .Appleميكنك إجناز إعادة التثبيت وأن حتتفظ
مبلفاتك وإعدادات املستخدم سليمة.
ماهه هيقوم تطبيق أدوات  Mac OS Xأيضا بإعادة تثبيت واستعادة برنامج  ،Mac OS X Lion Serverإذا كنت قد
قمت بتثبيته على  Mac miniاخلاص بك.
1 1تأكد من أن  Mac miniاخلاص بك متصل باإلنترنت عبر شكبة إيثرنت أو ( .Wi-Fiلالتصال بشبكة  ،Wi-Fiاتبع
التعليمات املوجودة في صفحة .)51
2 2في جزء أدوات  ،Mac OS Xاختر إعادة تثبيت  Mac OS Xوانقر على متابعة.
3 3عندما يُطلب منك حتديد قرص ،قم بتحديد قرص  Mac OS Xاحلالي (في معظم احلاالت يكون هو القرص الوحيد
املتوفر).
4 4لتثبيت برامج اختيارية ،أنقر على تخصيص.
5 5أنقر على تثبيت.
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ميكنك تثبيت  Mac OS Xمن دون مسح القرص ،األمر الذي يحتفظ مبلفاتك السابقة وإعداداتك ،أو أنه ميكنك
مسح القرص ،األمر الذي سيمسح كافة بياناتك وسيبقى الكمبيوتر جاهزا إلعادة تثبيت  Mac OS Xوتطبيقات
.Apple
�بعد إعادة تثبيت  ،Mac OS Xميكنك زيارة  Mac App Storeوإعادة تنزيل التطبيقات التي تأتي مع جهاز
 Mac miniاخلاص بك وتطبيقات أخرى كنت قد اشتريتها من .Mac App Store
احتياطيا لبياناتك على القرص قبل استعادة البرنامج .ال تُعتبر شركة
نسخا
ماهه هتوصي شركة  Appleبأن جتري
ً
ً
 Appleمسؤولة عن أي بيانات مفقودة.

استعادة الكمبيوتر اخلاص بك إلى إعدادات املصنع

عندما تقوم باستعادة الكمبيوتر اخلاص بك إلى إعدادات املصنع ،سيتم حذف كل شيء على الكمبيوتر اخلاص بك
(حسابات املستخدم ،إعدادات الشبكة وكافة امللفات واجمللدات املوجودة لديك) .قبل أن تقوم باالستعادة ،قم بإنشاء
نسخة عن امللفات التي ترغب باالحتفاظ بها وذلك بنسخها إلى قرص آخر .قم بتسجيل إعدادات الشبكة اخلاصة
بك املوجودة في تفضيالت الشبكة جلعل االتصال مرة أخرى أسهل بعد إعادة تثبيت .Mac OS X
�1 1تأكد من أنك متصل باإلنترنت عبر شكبة إيثرنت أو .Wi-Fi
(لالتصال بشبكة  ،Wi-Fiاتبع التعليمات املوجودة في صفحة .)51
2 2في جزء أدوات  ،Mac OS Xاختر أداة القرص وانقر على متابعة.
اليسرى ،ومن ثم انقر على عالمة التبويب "مسح".
3 3اختر القرص من القائمة ُ

اسما للقرص ومن ثم
4 4قم باستخدام ( Mac OS ExtendedJournaled) من القائمة املنبثقة "تنسيق" ،أكتب ً
أنقر على مسح.
5 5بعد أن يتم مسح القرص ،اختر أداة القرص > إنهاء أداة القرص.

6 6في جزء أدوات  ،Mac OS Xاختر إعادة تثبيت  Mac OS Xوانقر على متابعة.
7 7إلعادة تثبيت  Mac OS Xوتطبيقات  ،Appleاتبع التعليمات املوجودة في مث ّبت .Mac OS X
بعد استعادة  Mac OS Xوتطبيقات  ،Appleميكنك استعادة بياناتك وتطبيقاتك األخرى اختياريا من نسخ
احتياطي في .Time Machine
لصفلااا    ةلكشممع فرعت ،ةلكشم
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املكونات
التحقق من وجود مشكلة في
ّ

مكونات  Appleللمساعدة في حتديد
املكونات ،قم باستخدام تطبيق اختبار
في حال شككت بوجود مشكلة مع
ّ
ّ
مكونات .Mac mini
ما إذا كانت هنالك مشكلة في أحد
ّ
استخدام اختبار أجهزة :Apple
1 1قم بفصل جميع األجهزة اخلارجية عن  Mac miniاخلاص بك ،باستثناء لوحة املفاتيح ،املاوس والشاشة .إذا كان
موصال قم بقطع اتصاله.
لديك كبل إيثرنت
ّ
2 2قم بإعادة تشغيل  Mac miniاخلاص بك ،بينما تضغط على مفتاح  Dإلى األسفل.
مكونات  ،Appleاختر اللغة التي ترغب في استخدامها.
3 3عندما تظهر شاشة اختيار فحص
ّ
4 4اضغط على زر الرجوع أو أنقر على زر السهم األمين.

مكونات ( Appleبعد  45ثانية) ،تابع التعليمات على الشاشة.
5 5عندما تظهر الشاشة الرئيسية الختيار اختبار
ّ

مكونات  Appleمشكلة ،فسيقوم بعرض رمز اخلطأ .قم بتسجيل رمز اخلطأ قبل متابعة
6 6في حال اكتشف اختبار
ّ
املكونات ،فقد تكون املشكلة متعلقة بالبرنامج.
مكونات  Appleفشال في
خيارات الدعم .إذا لم يكتشف اختبار
ّ
ّ
مكونات  Appleبعد إعادة التشغيل ،قم بالضغط مع االستمرار على مفاتيح
ماهه هإذا لم يظهر اختبار
ّ
مكونات  Appleعلى
( Command)x Option ،و  Dوأعد تشغيل الكمبيوتر بهدف الوصول إلى برنامج اختبار
ّ
اإلنترنت .يجب على الكمبيوتر اخلاص بك أن يكون متصال بشبكة مزوّدة بوصول إلى اإلنترنت.

مشاكل في اتصال اإلنترنت اخلاص بك

يوجد في  Mac miniاخلاص بك تطبيق مساعد إعداد الشبكة ملساعدتك في اجتياز إعداد اتصال اإلنترنت .قم
بفتح تفضيالت النظام وانقر على شبكة .أنقر على زر "مساعدتي" لفتح مساعد إعداد الشبكة.
إذا كانت لديك مشكلة في اتصال اإلنترنت لديك ،حاول استخدام تشخيصات الشبكة.
الستخدام تشخيصات الشبكة:
1 1اختر  > )( Appleتفضيالت النظام.
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2 2أنقر على  Networkثم انقر على "مساعدتي".
3 3أنقر على تشخيصات لفتح تشخيصات الشبكة.
4 4تابع التعليمات على الشاشة.
إذا لم تتمكن تشخيصات الشبكة من حل املشكلة ،فقد تكون هنالك مشكلة مع مزوّد خدمة اإلنترنت الذي حتاول
االتصال به ،مع جهاز خارجي تستخدمه لالتصال مبزوّد خدمة اإلنترنت ،أو مع اخلادم الذي حتاول الوصول إليه .ميكنك
محاولة إجناز اخلطوات في األقسام التالية:
مودم كبل ،مودم  ،DSLوصالت  LANلإلنترنت
تأكد من أن جميع كبالت املودم موصولة بإحكام ،مبا فيها سلك طاقة املودم ،الكبل من املودم إلى الكمبيوتر ،والكبل
من املودم إلى مقبس احلائط .كذلك قم بالتحقق من الكبالت ومزوّدات الطاقة إلى لوحات وصل اإليثرنت وأجهزة
التوجيه.
قم بإيقاف تشغيل مودم  DSLأو مودم الكبل لعدة دقائق ،ثم أعد تشغيله .يوصي بعض مزوّدي خدمات اإلنترنت بأن
تقوم بفصل سلك الطاقة اخلاص باملودم .إذا كان في املودم اخلاص بك زر إعادة تعيني ،ميكنك الضغط عليه إما قبل
إطفاء الطاقة وإضائتها أو بعد ذلك.
ماهه هاملعلومات التي تشير إلى أجهزة املودم ال تنطبق على مستخدمي  .LANقد يوجد لدى مستخدمي
 LANلوحات وصل ،أجهزة توجيه أو جيوب وصل غير موجودة لدى مستخدمي مودم الكبالت و  .DSLيجب على
مستخدمي  LANاالتصال مبسؤول الشبكة بدال ً من موفّر خدمة اإلنترنت.
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اتصاالت PPPoE
إذا تعذر عليك االتصال بـ  ISPاخلاص بك باستخدام ( PPPoEنقطة إلى نقطة عبر إيثرنت) ،تأكد من أنك أدخلت
املعلومات الصحيحة في تفضيالت الشبكة.
إلدخال إعدادات :PPPoE
1 1اختر  > )( Appleتفضيالت النظام.
2 2أنقر على شبكة.
3 3أنقر على إضافة ( )+في اجلزء السفلي من قائمة خدمات اتصال الشبكة ،ثم قم باختيار  PPPoEمن قائمة
الواجهة املنسدلة.
4 4قم باختيار واجهة خلدمة  PPPoEمن قائمة إيثرنت املنسدلة.
قم باختيار إيثرنت إذا كنت متصال ً بشبكة سلكية ،أو بـ  Wi-Fiإذا كنت متصال ً بشبكة السلكية.
5 5أنقر على إنشاء.
6 6قم بإدخال املعلومات التي تلقيتها من مزوّد اخلدمة لديك ،مثل اسم احلساب ،كلمة السر ،واسم خدمة ( PPPoEإذا
كان مزوّد اخلدمة اخلاص بك يطلب ذلك).

7 7أنقر على تطبيق لتنشيط اإلعدادات.
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اتصاالت الشبكة
تأكد من أن كبل اإليثرنت موصول بـ  Mac miniاخلاص بك وبالشبكة .قم بالتحقق من الكبالت ومزوّدات الطاقة
إلى لوحات وصل اإليثرنت وأجهزة التوجيه.
في حال كان لديك جهازا كمبيوتر يتشاركا في وصلة إنترنت واحدة ،تأكد من أنه مت إعداد شبكتك بشكل صحيح.
عليك أن تعرف ما إذا كان موفّر خدمة اإلنترنت اخلاص بك يوفر عنوان  IPواحد أو عناوين  IPمتعددة لكل جهاز
كمبيوتر.
إذا كان موفّر خدمة االنترنت اخلاص بك يوفر عنوان  IPواحد فقط ،يجب أن يكون لديك في هذه احلال جهاز توجيه
أيضا بترجمة عناوين الشبكة ( )NATأو "طريقة  IPالتنكرية" .ملعلومات
قادر على مشاركة االتصال ،معروف ً
حول اإلعداد ،حتقق من الوثائق املرفقة بجهاز التوجيه اخلاص بك أو اسأل الشخص الذي أعد لك الشبكة .ميكنك
استخدام  AirPort Base Stationملشاركة عنوان  IPواحد بني أجهزة كمبيوتر متعددة .للحصول على معلومات
حول استخدام محطة  AirPortرئيسية ،أنظر مركز املساعدة أو قم بزيارة موقع دعم  AirPortعلى العنوان
�
.www.apple.com/support/airport
إذا لم تكن قادرًا على حل هذه املسألة باستخدام هذه اخلطوات ،قم باالتصال مبوفّر خدمة اإلنترنت اخلاص بك أو
مبسؤول الشبكة.

مشاكل في االتصاالت الالسلكية

في حال واجهت مشاكل لدى استخدام اتصال السلكي:

Â Âتأكد من أن الكمبيوتر أو الشبكة اللذان حتاول االتصال بهما يعمالن وأنهما يحتويان على نقطة وصول السلكية.
Â Âتأكد من أنك قمت بتكوين البرنامج وفق التعليمات املرفقة مبحطة القاعدة اخلاصة بك أو بنقطة الوصول.
Â Âتأكد من أن جهاز  Mac miniاخلاص بك موجود ضمن نطاق الهوائية اخلاصة بالكمبيوتر اآلخر أو نقطة الوصول
إلى الشبكة .من املمكن أن تقوم األجهزة اإللكترونية أو البنيات املعدنية القريبة بالتشويش على االتصاالت
الالسلكية وأن تقلص نطاقها .ميكن إلعادة موضعة  Mac miniاخلاص بك أو الكمبيوتر اآلخر أو إدارتهما أن حتسن
االستقبال.
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Â Âحتقق من قائمة وضعية Wi-Fi ( )Zفي شريط القائمة .تظهر أكثر من أربعة أشرطة ،تشير إلى قوة اإلشارة.
إذا كانت قوة اإلشارة ضعيفة ،حاول تغيير موقعك.
Â Âاختر مساعدة > مركز املساعدة وابحث عن " ."AirPortكذلك راجع التعليمات املرفقة باجلهاز الالسلكي.

إبقاء برنامجك مح ّدثا

ميكنك االتصال باإلنترنت وتنزيل وتثبيت أحدث اإلصدارات اجملانية من البرامج ،محركات األقراص ،والتحسينات األخرى
تلقائيا من .Apple
ً
عندما يكون  Mac miniاخلاص بك متصال ً باإلنترنت ،يتحقق حتديث البرامج لرؤية ما إذا كانت هنالك أي حتديثات
جديدة متوفرة للكمبيوتر اخلاص بك .ميكنك تعيني  Mac miniليفحص وجود حتديثات بشكل دوري ،وعندها ميكنك
تنزيل وتثبيت برامج محدثة.
للتحقق من وجود برامج مح ّدثة:
1 1اختر  > )( Appleتفضيالت النظام.
2 2أنقر على أيقونة حتديثات البرامج وتابع التعليمات على الشاشة.
للمزيد من املعلومات ،ابحث عن "حتديث البرامج" في مركز املساعدة.
للحصول على أحدث املعلومات حول اكتشاف األخطاء وإصالحها وحتديثات البرامج ،قم بزيارة موقع Lion Server
على العنوان .www.apple.com/macosx/server

ملعرفة املزيد ،اخلدمة والدعم

ال يحتوي  Mac miniاخلاص بك على أي أجزاء حتتاج إلى خدمة ،باستثناء الذاكرة .إذا كنت حتتاج إلى خدمة ،قم بأخذ
 Mac miniاخلاص بك إلى مزوّد خدمة معتمد من قبل  Appleللحصول على خدمة أو باالتصال به .ميكنك العثور
على مزيد من املعلومات حول  Mac miniاخلاص بك عن طريق مصادر في الشبكة ،تعليمات على الشاشة ،أداة
مكونات .Apple
تعريف النظام أو اختبار
ّ

58

لصفلااا    ةلكشممع فرعت ،ةلكشم

إذا رغبت في أن يقوم تقني معتمد بتثبيت ذاكرة إضافية ،قم باالتصال مبزوّد خدمة معتمد من قبل  Appleأو مبتجر
Apple.
املصادر في الشبكة
للحصول على معلومات حول اخلدمة والدعم في الشبكة ،قم بزيارة  .www.apple.com/supportقم باختيار
دولتك من القائمة املنسدلة .ميكنك البحث في قاعدة معرفة  ،AppleCareالتحقق من حتديثات البرامج ،أو
احلصول على مساعدة من منتديات نقاش .Apple
تعليمات الشاشة
ميكنك العثور على إجابات لعديد من أسئلتك ،وكذلك على تعليمات ومعلومات حول استكشاف األخطاء وإصالحها،
في مركز املساعدة  .في  ،Finderاختر مساعدة > مركز املساعدة.
معلومات النظام
املكونات
للحصول على معلومات حول  Mac miniاخلاص بك ،قم باستخدام معلومات النظام .إنها تبني لك
ّ
والبرامج املثبتة ،الرقم التسلسلي وإصدار نظام التشغيل ،كمية الذاكرة التي قمت بتثبيتها ،وغير ذلك .قم بفتح
معلومات النظام (في مجلد األدوات املوجود في .)Launchpad

خدمة ودعم AppleCare

يوما وضمان لتصليح املكونات ملدة سنة في موقع البيع بالتجزئة
يأتي  Mac miniاخلاص بك مع دعم تقني ملدة ً 90
A).
 Apple Storeأو في مركز تصليح معتمد من قبل  ،Appleمثل مزوّد خدمات معتمد من قبل ( Apple ASP
�ميكنك متديد التغطية بواسطة شراء  .AppleCare Protection Planللمزيد من املعلومات ،قم بزيارة
 www.apple.com/support/productsأو بزيارة موقع ويب اخلاص بدولتك
املدرج في اجلدول.
إذا كنت بحاجة إلى مساعدة ،يستطيع ممثلي دعم  AppleCareالهاتفي مساعدتك في تثبيت وفتح التطبيقات،
واكتشاف األخطاء وإصالحها .قم باالتصال مبركز الدعم األقرب إليك (األيام الـ  90األولى هي مجانية) .قم بتحضير
تاريخ الشراء والرقم التسلسلي لـ  Mac miniاخلاص بك عند االتصال.
ملزما بدفع رسوم الهاتف.
يوما من الدعم الهاتفي اجملاني في يوم الشراء وقد يكون ذلك
ً
ظحالمم متبدأ فترة الـ ً 90
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مهنيا لـ  .Mac OS X Serverفيما يتعلق مبجال الدعم التكميلي من  90يوما ،فإن هذه
دعما
تقترح ً Apple
أيضا ً
ً
متعمقة لسنة واحدة كاملة.
تقنية
مواضيع
حول
مساعدة
املنتجات توفر
ّ
ودعما عن طريق البريد اإللكتروني للتشبيك ومواضيع سير
يقدم  AppleCare OS Supportاستشارة هاتفية
ً
العمل في بيئة  .Mac OS X Lion Serverيقدم  AppleCare Help Desk Supportمساعدة على مستوى
واجهة املستخدم الرسومية مع تكوين شبكة  Mac OS X Serverوإدارة اخلادم .تشمل برامج AppleCare OS
 Supportأيضا على دعم ألدوات سطر األوامر والدمج متعدد املنصات .اختر أحد هذه املستويات من
 - AppleCare OS Supportاختيار ،مفضل أو احتاد .للمزيد من املعلومات ،قم بزيارة
 www.apple.com/support/products/enterpriseأو بزيارة موقع ويب اخلاص بدولتك كما هو مدرج في
اجلدول.
البلد

الهاتف

موقع ويب

United States

1-800-275-2273

www.apple.com/support

Australia

(61) 1-300-321-456

www.apple.com/au/support

 Canada()English
()French

1-800-263-3394

www.apple.com/ca/support
www.apple.com/ca/fr/support

Ireland

(353) 1850 946 191

www.apple.com/ie/support

New Zealand

00800-7666-7666

www.apple.com/nz/support

United Kingdom

(44) 0844 209 0611

www.apple.com/uk/support

ملزما بدفع رسوم الهاتف احمللية والوطنية .القائمة الكاملة متوفرة
أرقام الهواتف قابلة للتغيير ،وقد يكون ذلك
ً
على الويب:
www.apple.com/support/contact/phone_contacts.html
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حتديد موقع الرقم التسلسلي اخلاص مبنتجك

قم باستخدام أحد األساليب التالية للعثور على الرقم التسلسلي اخلاص بـ  Mac miniاخلاص بك:
Â Âأنظر إلى اجلزء السفلي من  Mac miniاخلاص بك.
Â Âقم باختيار  )( Appleمن شريط القوائم ثم باختيار حول جهاز الـ  Macهذا .أنقر رقم اإلصدار حتت الكلمات
" "Mac OS Xلالنتقال إلى رقم إصدار  ،Mac OS Xإصدار البنية ،والرقم التسلسلي.
مكونات.
Â Âقم بفتح معلومات النظام (في مجلد األدوات داخل  )Launchpadومن ثم انقر على
ّ

لصفلااا    ةلكشممع فرعت ،ةلكشم
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5
أخيرًا وليس آخرًا

www.apple.com/environment
مركز املساعدة السالمة الصحية

حفاظً ا على سالمتك وسالمة أجهزتك ،تتبع هذه القواعد للتعامل مع  Mac miniاخلاص بك وتنظيفه ومن أجل
العمل بشكل مريح أكثر .احتفظ بهذه التعليمات في متناول اليد لتراجعها أنت واآلخرين.
هبتناا امن شأن التخزين أو االستعمال اخلاطئ جلهاز الكمبيوتر اخلاص بك أن يبطل ضمان الشركة املصنّعة.

معلومات أمان هامة
يذحتت تقد يؤدي الفشل في اتباع هذه التعليمات إلى نشوب حريق ،صدمة كهربائية ،أو إلى إصابة أو ضرر آخر.
التعامل الصحيح قم بوضع  Mac miniاخلاص بك على مسطح عمل ثابت مما سيمح بجريان الهواء بشكل كاف
لينة أخرى ،حيث أن القماش ميكنه أن
حتت الكمبيوتر وحوله .ال تشغّل  Mac miniاخلاص بك على مخدة أو أية مادة ّ
يس ّد فتحات جريان الهواء .ال تدفع أي شيء في فتحات التهوئة أب ًدا.
املاء واألماكن الرطبة احتفظ بـ  Mac miniاخلاص بك بعي ًدا عن جميع مصادر السوائل ،مثل املشروبات ،املغسالت،
أحواض االستحمام ،مقصورات ال ّدش ،وغير ذلك .قم بحماية  Mac miniاخلاص بك من الرطوبة أو الطقس
الرطب ،مثل املطر ،الثلج أو الضباب.
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تضرر السمعقد يحدث فقدان دائم للسمع إذا مت استعمال سماعات أذنني أو سماعات رأس مبستوى صوت عال .قد
تتكيف مع الوقت مع مستويات صوت عالية قد تبدو لك عادية لكن ميكنها أن تلحق الضرر بسمعك .إذا عانيت من
رنني في أذنيك أو من سماع كالم مكبوت ،توقف عن االستماع وتوجه إلجراء فحوص لسمعك .كلما كان الصوت
أعلى ،قلّ الوقت املطلوب الذي ميكن أن يتأثر سمعك خالله .يقترح خبراء السمع أن حتمي أذنيك:
Â Âقم بتحديد الوقت الذي تستخدم فيه سماعات األذنني أو سماعات الرأس مبستويات صوت مرتفعة.
Â Âجتنب رفع الصوت من أجل حجب الضجيج الذي حولك.
Â Âقم بخفض الصوت إذا كنت ال تسمع الناس يتحدثون على مقربة منك.
النشاطات عالية اخلطورة نظام الكمبيوتر هذا غير مع ّد لالستخدام في تشغيل املنشآت النووية ،مالحة الطائرات أو
نظم االتصاالت اجلوية ،نظم مراقبة احلركة اجلوية ،أو أي من االستخدامات األخرى التي يؤدي فشل نظام الكمبيوتر
فيها إلى املوت ،اإلصابة الشخصية ،أو إلى ضرر بيئي حاد.
ماهه هميكن للجهاز الكهربائي أن يكون خطرا إذا أسيء استخدامه .يجب تشغيل هذا املنتج ،أو منتجات مماثلة،
مبراقبة من شخص بالغ .ال تسمح لألوالد الوصول إلى اجلزء الداخلي من أي منتج كهربائي وال تسمح لهم بالتعامل
مع الكبالت.

ال تقم بإجناز تصليحات بنفسك

ال يحتوي  Mac miniاخلاص بك على أي أجزاء حتتاج إلى خدمة ،باستثناء الذاكرة .لتثبيت الذاكرة ،تابع التعليمات
مكون داخل  Mac miniاخلاص بك .إذا احتاج
�في الفصل  .3باستثناء الذكرة ،ال حتاول استبدال أو تصليح أي
ّ
 Mac miniاخلاص بك إلى الصيانة ،اذهب به إلى مزوّد خدمة  Appleمعتمد ( )AASPأو اتصل بشركة Apple
لطلب الصيانة .أنظر “ملعرفة املزيد ،اخلدمة والدعم” في صفحة .58
يذحتت تإن من شأن إجراء تعديالت أو القيام بإجراءات غير تلك احملددة في دليل اجلهاز اخلاص بك أن يؤدي إلى
التعرّض إلى إشعاع خطر.
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إذا قمت بتثبيت عناصر غير الذاكرة ،أنت تخاطر بإحلاق الضرر بأجهزتك ،ومثل هذا الضرر هو غير مغطى في الضمان
احملدود على  Mac miniاخلاص بك.
يذحتت تال تقم أبدا بإدخال أغراض من أي نوع كان إلى هذا املنتج من خالل فتحات التهوئة املوجودة على الصندوق.
ميكن لفعل ذلك أن يكون خطرا وأن يتلف جهاز الكمبيوتر اخلاص بك.

معلومات تعامل هامة
هبتناا اقد يؤدي الفشل في تتبع تعليمات التعامل إلى إحلاق الضرر بـ  Mac miniأو مبمتلكات أخرى.
بيئة التشغيل قد يؤثر تشغيل  Mac miniاخلاص بك خارج هذه اجملاالت على األداء:
Â Âدرجة حرارة التشغيل 50° :حتى  95°فهرنهايت ( 10°إلى  35°مئوية)
Â Âدرجة حرارة التخزين -40° :حتى  116°فهرنهايت ( -40°إلى  47°مئوية)
Â Âالرطوبة النسبية 5% :إلى ( 95%غير مكثفة)
Â Âاحلد األقصى من ارتفاع التشغيل 10,000 :قدم ( 3048مترًا)
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تشغيل   Mac miniال تقم أب ًدا بتشغيل  Mac miniاخلاص بك إال إذا كانت جميع أجزائه الداخلية واخلارجية في
�مكانها .قد يكون تشغيل  Mac miniاخلاص بك عندما تكون أجزاء منه ناقصة خطرًا وقد يلحق الضرر بـ
 Mac miniاخلاص بك.
حمل  Mac miniاخلاص بك قبل أن تقوم برفع أو تبديل موضع  Mac miniاخلاص بك ،قم بإيقاف تشغيله وفصل
جميع الكبالت واألسالك املتصلة بهّ .إذا كنت حتمل  Mac miniاخلاص بك في حقيبة أو حافظة أوراق تأكد من عدم
وجود عناصر سائبة (مثل مشابك األوراق أو القطع النقدية) التي ميكنها أن تدخل عن طريق اخلطأ إلى الكمبيوتر
عبر فتحات التهوئة أو أن تورط داخل منفذ.
موصال عنوة في منفذ ما .عند القيام بوصل جهاز ما ،تأكد من أن املنفذ خال من
استخدام املوصالت واملنافذ ال تدخل
ّ
ّ
املوصل بشكل صحيح بالنسبة للمنفذ.
املوصل يالئم املنفذ ،وأنك وضعت
الفتات ،من أن
ّ
ّ
تخزين  Mac miniاخلاص بك إذا كنت ترغب في تخزين  Mac miniاخلاص بك لفترة زمنية طويلة ،ضعه في
مكان معتدل البرودة (درجة احلرارة املثالية 71° ،فهرنهايت أو  22°مئوية).
محول
تنظيف  Mac miniاخلاص بك عند تنظيف  Mac miniاخلاص بك ،قم أوال ً بإغالق  Mac miniوبفصل
ّ
الطاقة .بعدها قم باستخدام قطعة قماش رطبة ،ناعمة ،خالية من الوبر لتنظيف اجلزء اخلارجي من الكمبيوتر.
جتنب وصول الرطوبة إلى أي من الفتحات .ال ترش سائال ً مباشرة على الكمبيوتر .ال تستخدم بخاخات األيروسول،
املذيبات أو مواد السحج التي ميكنها أن تلحق الضرر باملظهر اخلارجي.
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فهم السالمة الصحية

فيما يلي بعض التلميحات إلعداد بيئة عمل صحية.

لوحة املفاتيح

عندما تستخدم لوحة املفاتيح ،يجب أن تكون كتفاك مسترخيني .يجب على الذراع العلوية والساعد أن يشكال
زاوية تفوق بقليل الزاوية القائمة ،بحيث يكون املعصم واليد في خط مستقيم.
قم بتغيير مواضع اليد بشكل متكرر لتجنب التعب .قد يطور بعض مستخدمي الكمبيوتر إزعا ًجا في أيديهم،
معاصمهم أو أذرعهم في أعقاب العمل املكثّف من دون أخذ فترات استراحة .في حال بدأت في تطوير ألم أو إزعاج
مزمن في يديك ،معصميك ،أو ذراعيك ،قم باستشارة أخصائي صحة مؤهل.

املاوس

قم بوضع املاوس على ارتفاع لوحة املفاتيح وعلى بعد مريح.

الكرسي

من املفضل استخدام كرسي قابل للتعديل ويوفّر دعم ثابت ومريح .قم بتعديل ارتفاع الكرسي بحيث تكون فخذاك
أفقيني وقدماك منبسطني على األرض .يجب على ظهر الكرسي أن يدعم ظهرك السفلي (الناحية القطنية) .اتبع
تعليمات الشركة املصنّعة لتعديل ظهر الكرسي كي يالئم جسمك بشكل صحيح.
قد يتعينّ عليك رفع كرسيك بحيث تصبح زنداك ويداك بزاوية صحيحة مع لوحة املفاتيح .إذا جعل هذا األمر وضع
قدميك بشكل منبسط على األرض مستحيالً ،قم باستخدام مسند للقدمني ميكن تعديل ارتفاعه وإمالته من أجل
التعويض عن الفجوة املوجودة بني األرض وبني قدميك .أو ميكنك خفض سطح املكتب للتخلص من احلاجة ملسند
قدمني .يتمثل اخليار اآلخر باستخدام مكتب فيه طبقة للوحة املفاتيح تكون أقل ارتفاعا من سطح العمل االعتيادي.
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شاشة العرض

قم مبوضعة الشاشة بحيث تكون احلافة العلوية من الشاشة حتت مستوى عينيك بقليل ،عند جلوسك مقابل
لوحة املفاتيح .البعد األمثل لعينيك عن الشاشة متعلق بك ،ولكن يبدو أن معظم األشخاص يفضلون  18حتى
 28بوصة ( 45حتى  70سم).
قم مبعايرة شاشة العرض لتقليل الوهج واالنعكاسات من األضواء العلوية والنوافذ .قم باستخدام قاعدة شاشة
قابلة لإلمالة .تتيح لك القاعدة أن تضبط الشاشة بأفضل زاوية للمشاهدة ،وتساعد على تقليل االنعكاس من
مصادر اإلنارة التي ال ميكنك تغيير مكانها.
ﺍﻷﻛﺘﺎﻑ ﻣﺮﺗﺎﺣﺔ

 70–45ﺳﻢ

ﺍﻟﺴﺎﻋﺪﺍﻥ ﻭﺍﻟﻴﺪﺍﻥ
ﺑﺨﻂ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ

ﺍﳉﻬﺔ ﺍﻟﻌﻠﻮﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺎﺷﺔ ﺑﺎﺭﺗﻔﺎﻉ
ﺃﻭ ﺃﻗﻞ ﺑﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻌﻴﻨﲔ
)ﻗﺪ ﲢﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﻣﻌﺎﻳﺮﺓ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﻟﺸﺎﺷﺔ
ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺑﻚ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺭﻓﻊ ﺃﻭ ﺧﻔﺾ
ﻣﺴﻄﺢ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﳋﺎﺹ ﺑﻚ(

ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺴﺎﻋﺪﻳﻦ
ﺃﻭ ﺇﻣﺎﻟﺔ ﻗﻠﻴﻠﺔ

ﺗﺘﻢ ﻣﻮﺿﻌﺔ ﺍﻟﺸﺎﺷﺔ
ﻟﺘﺤﺎﺷﻲ ﺍﻟﺘﻮﻫﺞ ﺍﳌﻨﻌﻜﺲ

ﺃﺳﻔﻞ ﺍﻟﻈﻬﺮ ﻣﺪﻋﻮﻡ

ﻓﺴﺤﺔ ﻓﺎﺭﻏﺔ
ﲢﺖ ﻣﺴﻄﺢ ﺍﻟﻌﻤﻞ

ﺍﻟﻔﺨﺬﺍﻥ ﻣﺸﺪﻭﺩﺍﻥ
ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺸﻲﺀ

ﺍﻟﻘﺪﻣﺎﻥ ﻣﺴﺘﻮﻳﺘﺎﻥ ﻋﻠﻰ
ﺍﻷﺭﺽ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﻨﺪ ﻟﻠﺮﺟﻠﲔ

تتوفر املزيد من املعلومات حول السالمة الصحية على الويب:
www.apple.com/about/ergonomics
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 Appleوالبيئة

تدرك شركة  .Apple Incمسؤوليتها املتعلقة في خفض تأثيرات عملياتها ومنتجاتها البيئية إلى حدها األدنى.

تتوفر املزيد من املعلومات على الويب:
www.apple.com/environment
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Regulatory Compliance Information
• Move the computer to one side or the other of the
television or radio.
• Move the computer farther away from the television
or radio.
• Plug the computer into an outlet that is on a different
circuit from the television or radio. (That is, make
certain the computer and the television or radio are
on circuits controlled by different circuit breakers
or fuses.)
If necessary, consult an Apple Authorized Service
Provider or Apple. See the service and support
information that came with your Apple product. Or
consult an experienced radio/television technician for
additional suggestions.
Important:I Changes or modifications to this product
not authorized by Apple Inc. could void the EMC
compliance and negate your authority to operate the
product.
This product has demonstrated EMC compliance
under conditions that included the use of compliant
peripheral devices and shielded cables (including
Ethernet network cables) between system components.
It is important that you use compliant peripheral
devices and shielded cables between system
components to reduce the possibility of causing
interference to radios, television sets, and other
electronic devices.
Responsible party (contact for FCC matters only):
Apple Inc. Corporate Compliance
1 Infinite Loop, MS 26-A
Cupertino, CA 95014
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FCC Compliance Statement
This device complies with part 15 of the FCC rules.
Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and
(2) this device must accept any interference received,
including interference that may cause undesired
operation. See instructions if interference to radio or
television reception is suspected.
Radio and Television Interference
This computer equipment generates, uses, and can
radiate radio-frequency energy. If it is not installed and
used properly—that is, in strict accordance with Apple’s
instructions—it may cause interference with radio and
television reception.
This equipment has been tested and found to comply
with the limits for a Class B digital device in accordance
with the specifications in Part 15 of FCC rules. These
specifications are designed to provide reasonable
protection against such interference in a residential
installation. However, there is no guarantee that
interference will not occur in a particular installation.
You can determine whether your computer system is
causing interference by turning it off. If the interference
stops, it was probably caused by the computer or one
of the peripheral devices.
If your computer system does cause interference
to radio or television reception, try to correct the
interference by using one or more of the following
measures:
• Turn the television or radio antenna until the
interference stops.

Cet appareil est conforme aux normes CNR exemptes
de licence d’Industrie Canada. Le fonctionnement est
soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil
ne doit pas provoquer d’interférences et (2) cet appareil
doit accepter toute interférence, y compris celles
susceptibles de provoquer un fonctionnement non
souhaité de l’appareil.
Bluetooth Industry Canada Statement
This Class B device meets all requirements of the
Canadian interference-causing equipment regulations.
Cet appareil numérique de la Class B respecte toutes
les exigences du Règlement sur le matériel brouilleur
du Canada.
Industry Canada Statement
Complies with the Canadian ICES-003 Class B
specifications. Cet appareil numérique de la classe B est
conforme à la norme NMB-003 du Canada. This device
complies with RSS 210 of Industry Canada.

Bluetooth Europe—EU Declaration of
Conformity
This wireless device complies with the R&TTE Directive.

أوروبا— إعالن االحتاد األوروبي للمطابقة

..www.apple.com/euro/compliance أنظر

Location of EMC Number
To view the EMC number for this device, remove the
bottom cover and look next to the memory installation
illustrations. For help removing the cover, see Chapter 3.

Wireless Radio Use
This device is restricted to indoor use when operating in
the 5.15 to 5.25 GHz frequency band.
Cet appareil doit être utilisé à l’intérieur.

Exposure to Radio Frequency Energy
The radiated output power of this device is well
below the FCC and EU radio frequency exposure
limits. However, this device should be operated with
a minimum distance of at least 20 cm between the
AirPort Card antennas and a person’s body, and must
not be colocated or operated in conjunction with any
other antenna or transmitter subject to the conditions
of the FCC Grant.

FCC Bluetooth Wireless Compliance
The antenna used with this transmitter must not be
colocated or operated in conjunction with any other
antenna or transmitter subject to the conditions of the
FCC Grant.

Canadian Compliance Statement
Български
Apple Inc. декларира, че това Mac
mini е в съответствие със съществените изисквания
и другите приложими правила на Директива
1999/5/ЕС.
Česky
Společnost Apple Inc. tímto prohlašuje, že
tento Mac mini je ve shodě se základními požadavky a
dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES.

This device complies with Industry Canada licenseexempt RSS standard(s). Operation is subject to the
following two conditions: (1) this device may not
cause interference, and (2) this device must accept any
interference, including interference that may cause
undesired operation of the device.
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Italiano
Con la presente Apple Inc. dichiara che
questo dispositivo Mac mini è conforme ai requisiti
essenziali ed alle altre
disposizioni pertinenti
stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.
Latviski
Ar šo Apple Inc. deklarē, ka Mac mini ierīce
atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un
citiem ar to saistītajiem noteikumiem.
Lietuvių
Šiuo „Apple Inc.“ deklaruoja, kad šis Mac
mini atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB
Direktyvos nuostatas.
Magyar
Alulírott, Apple Inc. nyilatkozom,
hogy a Mac mini megfelel a vonatkozó alapvetõ
követelményeknek és az
1999/5/EC irányelv egyéb elõírásainak.
Malti
Hawnhekk, Apple Inc., jiddikjara li dan
Mac mini jikkonforma mal-ħtiġijiet essenzjali u ma
provvedimenti oħrajn relevanti li hemm fid-Dirrettiva
1999/5/EC.
Nederlands
Hierbij verklaart Apple Inc. dat het
toestel Mac mini in overeenstemming is met de
essentiële eisen en de andere bepalingen van richtlijn
1999/5/EG.
Norsk
Apple Inc. erklærer herved at dette Mac
mini-apparatet er i samsvar med de grunnleggende
kravene og øvrige relevante krav i EU-direktivet
1999/5/EF.
Polski
Niniejszym Apple Inc. oświadcza, że ten
Mac mini są zgodne z zasadniczymi wymogami oraz
pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy
1999/5/EC.
Português
Apple Inc. declara que este dispositivo
Mac mini está em conformidade com os requisitos
essenciais e outras disposições da Directiva 1999/5/CE.
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Dansk
Undertegnede Apple Inc. erklærer herved,
at følgende udstyr Mac mini overholder de væsentlige
krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
Deutsch
Hiermit erklärt Apple Inc., dass
sich das Mac mini in Übereinstimmung mit den
grundlegenden Anforderungen und den übrigen
einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie
1999/5/EG befinden.
Eesti
Käesolevaga kinnitab Apple Inc., et see
Mac mini vastab direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele
ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele
asjakohastele sätetele.
English
Hereby, Apple Inc. declares that this Mac
mini is in compliance with the essential requirements
and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.
Español
Por medio de la presente Apple Inc.
declara que este Mac mini cumple con los requisitos
esenciales y cualesquiera otras disposiciones
aplicables o exigibles de la Directiva
1999/5/CE.
Ελληνικά
Mε την παρούσα, η Apple Inc. δηλώνει
ότι αυτή η συσκευή Mac mini συμμορφώνεται προς
τις βασικές απαιτήσεις και τις λοιπές σχετικές διατάξεις
της Οδηγίας 1999/5/ΕΚ.
Français
Par la présente Apple Inc. déclare que
l’appareil Mac mini est conforme aux exigences
essentielles et aux autres dispositions pertinentes de
la directive 1999/5/CE.
Islenska
Apple Inc. lýsir því hér með yfir að þetta
tæki Mac mini fullnægir lágmarkskröfum og öðrum
viðeigandi ákvæðum Evróputilskipunar 1999/5/EC.

Korea Warning Statements
ఝዽූ૬ႜෟა༘
෮ቛ၁ધགྷಋ൏ધხຫጃ

ጄఙඳ໓໕๗௴ဪဧთ႖ኒጯཅਜ਼ໜၦၰၗ

ၦૺૺ௴ၨྦ႖શഏౘ๗༺ຫဧዾ༘࿖ཀఁఋ

Bૺૺ(ਜ਼ႜဧ෮ቛཅૺၴႁ)
ၦૺૺ௴ਜ਼ႜဧ(B) ႖ၴኒ႕ጁૺૺചച
ਜ਼ႜຫဧዻ௴ઇၕඛ႕ၒചዻඑ, ක౷ხ
ຫဧዾ༘ၰཀఁఋ.

Singapore Wireless Certification

Taiwan Wireless Statements

Română
Prin prezenta, Apple Inc. declară că acest
aparat Mac mini este în conformitate cu cerinţele
esenţiale şi cu celelalte prevederi relevante ale
Directivei 1999/5/CE.
Slovensko
Apple Inc. izjavlja, da je ta Mac mini
skladne z bistvenimi zahtevami in ostalimi ustreznimi
določili direktive 1999/5/ES.
Slovensky
Apple Inc. týmto vyhlasuje, že toto Mac
mini spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné
ustanovenia Smernice 1999/5/ES.
Suomi
Apple Inc. vakuuttaa täten, että tämä
Mac mini tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY
oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin
muiden ehtojen mukainen.
Svenska
Härmed intygar Apple Inc. att denna
Mac mini står i överensstämmelse med de väsentliga
egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser
som framgår av direktiv 1999/5/EG.
A copy of the EU Declaration of Conformity is available
at:
www.apple.com/euro/compliance
This equipment can be used in the following countries:

Taiwan Class B Statement
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For more information about ENERGY STAR®, visit:
www.energystar.gov

معلومات حول التخلص من اجلهاز وإعادة التدوير

警告
本電池如果更換不正確會有爆炸的危險
請依製造商說明書處理用過之電池

Japan VCCI Class B Statement

يشير هذا الرمز إلى أنه يجب التخلص من هذا املنتج بشكل صحيح
، عندما يصل منتجك إلى نهاية حياته.وفق القوانني واألنظمة احمللية
 أو بسلطتك احمللية ملعرفة املزيد حول خياراتApple قم باالتصال بـ
.إعادة التدوير
،Apple للحصول على معلومات حول برنامج إعادة التدوير اخلاص بشركة
.www.apple.com/recycling/recycling قم بزيارة

Russia

 معلومات التخلص:االحتاد األوروبي

يجب التخلص
يعني الرمز أعاله بأنه وفق القوانني واألنظمة احمللية
 عندما يصل هذا املنتج.من منتج بشكل منفرد عن النفايات املنزلية
. خذه إلى مركز جتميع مع ّد من قبل السلطات احمللية،إلى نهاية حياته
 إن من شأن جمع املنتج.بعض مراكز التجميع تقبل املنتجات مجان ًا
املنفرد وإعادة تدويره عند التخلص منه أن يساعد في احلفاظ على املوارد
.الطبيعية وأن يضمن إعادة تدويره بطريقة حتمي صحة البشر والبيئة
Türkiye
EEE yönetmeliğine (Elektrikli ve Elektronik
Eşyalarda Bazı Zararlı Maddelerin Kullanımının
Sınırlandırılmasına Dair Yönetmelik) uygundur.
Brasil:
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Informações sobre descarte e reciclagem

ENERGY STAR® Compliance

As an ENERGY STAR® partner, Apple has determined
that standard configurations of this product meet the
ENERGY STAR® guidelines for energy efficiency. The
ENERGY STAR® program is a partnership with electronic
equipment manufacturers to promote energy-efficient
products. Reducing energy consumption of products
saves money and helps conserve valuable resources.
This computer is shipped with power management
enabled with the computer set to sleep after 10
minutes of user inactivity. To wake your computer, click
the mouse or trackpad button or press any key on the
keyboard.

O símbolo acima indica que este produto e/ou sua
bateria não devem ser descartadas no lixo doméstico.
Quando decidir descartar este produto e/ou sua
bateria, faça-o de acordo com as leis e diretrizes
ambientais locais. Para informações sobre o programa
de reciclagem da Apple, pontos de coleta e telefone de
.informações, visite www.apple.com/br/environment
معلومات التخلص من البطارية
.قم بالتخلص من البطارية وفق القوانني والتوجيهات البيئية احمللية
Deutschland:
Dieses Gerät enthält Batterien. Bitte
nicht in den Hausmüll werfen. Entsorgen Sie dieses
Gerät am Ende seines Lebenszyklus entsprechend der
maßgeblichen gesetzlichen Regelungen.
Nederlands:
Gebruikte batterijen kunnen worden
ingeleverd bij de chemokar of in een speciale
batterijcontainer voor klein chemisch afval (kca)
worden gedeponeerd.

Taiwan Battery Statement
Chinese Battery Statement
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Apple Inc.KK
©  Apple Inc. 2011كافة احلقوق محفوظة.
جزئيا ،من دون
كليا أو
ً
مبوجب قوانني حقوق النشر ،يحظر نسخ هذا الدليلً ،
موافقة خطية من .Apple
لقد مت بذل كافة اجلهود لضمان دقة املعلومات الواردة في هذا الدليل .ال
تعتبر شركة  Appleمسؤولة عن األخطاء الطباعية أو الكتابية.
Apple
1 Infinite Loop
Cupertino, CA 95014
408-996-1010
www.apple.com
شعار  Appleهو عالمة مسجلة لصالح Apple Inc. ،مسجل في
الواليات املتحدة ودول أخرى .إن استخدام شعار "لوحة مفاتيح" Apple
(OptionShift-K-) لألهداف التجارية من دون موافقة خطية مسبقة
من  Appleميكن أن يؤدي إلى خرق العالمة التجارية ومنافسة غير عادلة
في انتهاك القوانني الفدرالية وقوانني الدولة.
 ،Appleشعار AppleAirPort ،AirPort Extreme ،Finder ،،
FireWireGarageBand ،iLife ،iMovie ،iPhone ،iPhoto ،،
iPodiTunes ،Keynote ،Mac OS ،QuickTime ،Safari ،Time ،
 Capsuleو  Time Machineهي عالمات جتارية لصالح ،Apple Inc.
مسجلة في الواليات املتحدة ودول أخرى.

شعار  FireWireو iPadهي عالمات جتارية مملوكة لشركة .Apple Inc.
 ,AppleCare, Apple Storeو  iTunes Storeهي عالمات خدمة
لصالح  ،Apple Inc.مسجلة في الواليات املتحدة ودول أخرى.
 App Storeهي عالمة خدمة لصالح .Apple Inc
® ENERGY STARهي عالمة جتارية مسجلة في الواليات املتحدة.
عالمة الكلمة ® Bluetoothوالشعارات هي ملك Bluetooth SIG,
 .Incوأي استخدام لتلك العالمات من قبل  Appleهو مبوجب ترخيص.
 Thunderboltو شعار  Thunderboltهما عالمتان جتاريتان
مسجلتان لصالح  Intel Corporationفي الواليات املتحدة ودول أخرى.
أسماء الشركات واملنتجات املذكورة في هذا الدليل ميكن أن تكون عالمات
جتارية للشركات ذاتها .إن ذكر منتجات طرف ثالث هو لهدف املعلومات
فقط وال يشكل مصادقة أو توصية عليها .تخلي شركة Apple
مسؤوليتها فيما يتعلق بأداء هذه املنتجات أو استخدامها.
مصنع بترخيص من  "Dolby" Dolby Laboratoriesو"،"Pro-Logic
ورمز حرف  Dاملزدوج هي عالمات جتارية مبلكية Dolby Laboratories.
Confidential Unpublished Works, © 1992–1997 Dolby
 .Laboratories, Incكافة احلقوق محفوظة.
نشر في الواليات املتحدة وكندا في نفس الوقت.

