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يرجى زيارة موقع www.philips.com/welcome عىل ويب حيث ميكنك 

الوصول إىل مجموعة كاملة من املواد املساِعدة شأن دليل املستخدم 
وتحديثات الربنامج األخرية إضافًة إىل أجوبة عىل األسئلة املتداولة.
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يتوافق هذا املنتج مع املتطلبات األساسية وأحكام توجيه املفوضية 
.(EMC)  EC/2004/108 ،(فولتية منخفضة) EC/2006/95 األوروبية��

إن إجراء أي نسخ غري مرصح به للمواد املحمية، مبا يف ذلك برامج 
الكمبيوتر، وامللفات، وعمليات البث والتسجيالت الصوتية، يعّد 

انتهاكاً لحقوق النرش ويشكل جرماً جنائياً. مُينع استخدام هذا الجهاز 
ألغراض مامثلة. 

التخلص من املنتج عند انتهاء فرتة عمله
يحتوي املنتج الجديد عىل مواد قابلة إلعادة التدوير • 

وإعادة االستخدام. بوسع رشكات متخصصة أن تتوىل 
عملية إعادة تدوير املنتج لزيادة نسبة املواد التي 

تتم إعادة استخدامها ولتقليص نسبة املواد التي يتم 
التخلص منها.

يرجى االستعالم لدى موّزع منتجات Philips املحيل عن • 
األنظمة املحلية املتعلقة بكيفية التخلص من جهاز 

العرض القديم.
(للعمالء يف كندا والواليات املتحدة األمريكية) تخّلص • 

من املنتج القديم وفقاً لألنظمة االتحادية أو أنظمة 
الوالية املحلية.

للحصول عىل مزيد من املعلومات حول إعادة التدوير، • 
 www.eia.org (Consumer Education اتصل بـ

.(Initiative

�	����� حول إعادة التدوير خاصة بالعمال�

 بوضع أهداف قابلة للتطبيق عىل الصعيدين ���ps�����

التقني واإلقتصادي لتحسني األداء البيئي ملنتجات املنظمة وخدمتها 
ونشاطاتها.

منذ مراحل التخطيط والتصميم واإلنتاج، تشدد Philips عل أهمية 
صناعة منتجات قابلة للتدوير بسهولة. يف Philips، تستلزم إدارة 

انتهاء فرتة العمل االفرتاضية مبدئياً وحني يكون ذلك ممكناً، املشاركة 
يف سحب املبادرات الوطني وبرامج إعادة التدوير، ومن املفّضل أن يتم 

ذلك بالتعاون مع املنافسني.
يتوافر حالياً نظام إعادة تدوير قيد التشغيل يف البلدان األوروبية، شأن 

هولندا، بلجيكا، الرنويج، السويد والدامنارك.
 Philips يف الواليات املتحدة األمريكية، ساهم قسم منط عيش مستهلك

يف أمريكا الشاملية باعتامدات مالية لجمعية الصناعات اإللكرتونية 
(EIA) ومرشوع إعادة التدوير اإللكرتوين ومبادرات الوالية إلعادة تدوير 
املنتجات اإللكرتونية من املصادر املنزلية، وذلك لدى انتهاء فرتة عملها. 

 (NERC) أضف إىل ذلك، إن املجلس الشاميل الرشقي إلعادة التدوير

هام:  1

األمان

تحذيرات األمان والصيانة
ال تلمس أبداً الشاشة أو تضغط عليها بواسطة مواد • 

صلبة إذ قد يؤدي ذلك إىل إلحاق رضر دائم بالشاشة.
يف حال عدم استخدام املنتج لفرتات طويلة، اعمد إىل • 

فصل الطاقة عنه.
قبل البدء بتنظيف الشاشة، قم بإيقاف تشغيل املنتج • 

وبفصل الطاقة عنه. قم بتنظيف الشاشة بواسطة قطعة 
قامش ناعمة ورطبة. ال تستخدم الكحول أو السوائل 
الكيميائية أو مواد التنظيف املنزلية لتنظيف املنتج.

ال تضع املنتج أبداً عىل مقربة من النار أو مصادر حرارة • 
أخرى، كام ال تقم بتعريضه ألشعة الشمس املبارشة.

ال تعّرض املنتج أبداً للمطر أو املياه. ال تضع حاويات • 
السوائل، مثل أواين الزهور، بالقرب من املنتج.

حذاِر من إسقاط املنتج. يؤدي إسقاط املنتج إىل إلحاق • 
رضر به.

احرص عىل استخدام خدمات أو برامج وتثبيتها من • 
مصادر موثوق بها فقط وخالية من الفريوسات أو الربامج 

الضارة.
إن هذا املنتج معّد لالستخدام املنزيل فقط.• 
ال تستخدم سوى محّول الطاقة املزّود مع املنتج.• 
يجب تثبيت املقبس-املأخذ بالقرب من الجهاز بحيث • 

يسهل الوصول إليه.

مالحظة
�������

ما من مكونات قابلة لالستخدام من قبل املستخدم. ال تقم بفتح 
األغطية أو إزالتها يف الناحية الداخلية من املنتج. يجب أن يتم إصالح 

املنتجات من قبل أحد مراكز الخدمة التابعة لـ Philips ومتاجر 
اإلصالح الرسمية. يؤول عدم القيام بذلك إىل إبطال الضامن، رصاحًة 

أو ضمناً. 
إن أي تشغيل منع رصاحة يف هذا الدليل أو أي تعديالت أو طرق 

�تجميع مل يوىص أو يرصح بها يف هذا الدليل تبطل الضامن.
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إعالن املواد املحظورة
Philips BSD (AR17-G04-و RoHs يتوافق هذا املنتج مع متطلبات

.5010-010) 
:������	������	��	������	�����

يشري هذا الرمز إىل أن هذا املنتج يتسم بنظام عازل مزدوج.

- وهو منظمة متعددة الحاالت ال تبتغي الربح ترّكز عىل الرتويج 
لتطوير سوق إعادة التدوير - يخطط لتنفيذ برنامج إعادة تدوير.

 (EPA) يف آسيا-املحيط الهادئ، وتايوان، تستطيع وكالة حامية البيئة
أن تستعيد املنتجات وذلك بغية اتباع عملية إدارة إعادة تدوير 

منتجات تكنولوجيا املعلومات، مزيد من التفاصيل متوافر عىل موقع 
.www.epa.gov.tw ويب

��معلومات حول البيئة
تم تصميم املنتج وتصنيعه من أجود املواد واملكونات القابلة إلعادة 

التدوير وإعادة االستخدام.
حني ترى عىل املنتج رمز سلة املهمالت ذات العجالت مشطوباً، فهذا 

.EC/2002/96 يعني أن املنتج معتمد من ِقبل التوجيه األورويب��
ال تتخلص أبداً من املنتج مع سائر النفايات املنزلية. يرجى االطالع عىل 

القوانني املحلية املتعلقة مبجموعة املنتجات الكهربائية واإللكرتونية 
املنفصلة. إن التخلص السليم من املنتجات القدمية مينع أي نتائج 

سلبية محتملة عىل البيئة وصحة اإلنسان معاً.
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 PhotoFrame  2
الخاص بك

تهانينا لقيامك بعملية الرشاء، وأهًال بك يف Philips! لالستفادة الكاملة من 
www.philips.com/ قم بتسجيل املنتج يف ،Philips الدعم الذي تقدمه

.welcome

مقّدمة
مع Philips Digital PhotoFrame، ميكنك عرض صور JPEG بجودة عالية 

مبارشة من بطاقات الذاكرة.

�محتويات الصندوق
 •Philips Digital PhotoFrame

��
 •Fحام�
 •GHIJ��K�L�MNNGI��K�L� محّول�
 •�OPIJHQR�SLQN

Register your product and get support at

www.philips.com/welcome PhotoFrame

User Manual
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SD/MMC/MS/MS Pro  h
 •SD/MMC/MS/MS Pro فتحة بطاقة

فتحة الحامل  i

فتحة التثبيت عىل الحائط  j

PhotoFrame نظرة عامة حول�
 a
اضغط لتبديل الوضع: عرض الرشائح/الساعة/التقويم• 
 •PhotoFrame اضغط باستمرار لتشغيل/إيقاف تشغيل

 b
اضغط للعودة إىل الخطوة السابقة• 
اضغط باستمرار للذهاب إىل الشاشة الرئيسية• 

/ / /  c
اضغط لتحديد الخيار العلوي/السفيل/األمين/األيرس• 

OK d
اً•  اضغط لتشغيل عرض الرشائح/إيقاف تشغيله مؤقت
اضغط لتأكيد التحديد• 

MENU e
اضغط للدخول إىل قامئة/الخروج منها• 

Kensington قفل  f

DC g
مأخذ توصيل محّول تيار مرتدد-تيار مستمر• 

jd

a

c

b

e

f

g h

i
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��
 يبدأ تشغيل PhotoFrame تلقائياً بعد بضع ثواٍن.• 

PhotoFrame تشغيل

مالحظة

عندما تقوم بتوصيل PhotoFrame مبقبس الطاقة، يبدأ تشغيل  •
PhotoFrame تلقائياً. 

عند إيقاف تشغيل PhotoFrame وتوصيله مبقبس الطاقة،   1
.PhotoFrame ميكنك الضغط عىل  لتشغيل

��يتم عرض الشاشة الرئيسية بعد بضع ثواٍن. �
 :
����	��� � PhotoFrame !"#$%

تطالبك الشاشة بتحديد لغة.• 

البدء  3

تنبيه

إستخدم عنارص التحكم فقط كام هو مبنّي يف دليل املستخدم. •

إتبع دامئاً اإلرشادات املوجودة يف هذا الفصل بالتسلسل.
إذا اتصلت بـ Phillips، فسيتم سؤالك عن الطراز الخاص بهذا الجهاز ورقمه 

التسلسيل. يقع رقم الطراز والرقم التسلسيل يف الجهة الخلفية لهذا الجهاز. 
اكتب األرقام هنا:

رقم الطراز __________________________
الرقم التسلسيل ___________________________

تثبيت الحامل
لوضع PhotoFrame عىل مساحة مسطحة، قم بربط الحامل املرفق بجهة 

PhotoFrame الخلفية.
.PhotoFrame قم بإدراج الحامل يف  1

.PhotoFrame قم بإدارة الحامل وأحكم تثبيته بـ  2�
توصيل الطاقة

مالحظة

عندما تقوم بتثبيت PhotoFrame، تأكد من إمكانية الوصول بسهولة  •
إىل املقبس الكهربايئ ومأخذ التوصيل.

قم بتوصيل محّول الطاقة املزّود مع املنتج بـ:  1
 •PhotoFrame الخاص بـ DC مقبس
مقبس التيار املرتدد• 
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��يتم عرض رسالة تأكيد. �
 :PhotoFrame 
��	��&	'�(�

حدد [Yes]، ثم اضغط عىل OK للتأكيد.  1
:��)�*�	��&	+�,�

حدد [No]، ثم اضغط عىل OK للتأكيد.   1
.OK ثم اضغط عىل ،[Play] حدد  2

1/��0	���/	%.�-�، اسحبه إىل الخارج.• 

SD/MMC/MS/MS Pro

��
 • OK لتحديد لغة، ثم اضغط عىل / اضغط عىل 

للتأكيد.

PhotoFrame إيقاف تشغيل

مالحظة

ميكنك إيقاف تشغيل PhotoFrame بعد إمتام إجراءات النسخ والحفظ  •
كلها.

إليقاف تشغيل PhotoFrame، اضغط باستمرار عىل  • 
ملدة ثانيتني.

نقل الصور

تنبيه

ال تقم بإزالة جهاز تخزين من PhotoFrame أثناء نقل الصور من أو  •
إىل جهاز التخزين.

ميكنك تشغيل صور JPEG يف أحد أجهزة التخزين التالية املتصلة بـ 
:PhotoFrame
 •(SD)  Secure Digital بطاقة
 •(SDHC)  Secure Digital High Capacity بطاقة
 •(MMC ) Multimedia بطاقة
 •(MS ) Memory Stick
Memory Stick Pro (بطاقة MS Pro مع محّول)• 

إال أننا ال نضمن عمليات كافة أنواع وسائط جهاز التخزين.
أدخل جهاز تخزين إىل الفتحة بإحكام.  1
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 • MENU للخروج من رشيط القامئة، اضغط عىل
مجدداً. عرض الصور  4

/ لتحديد [Play] ثم  يف القامئة الرئيسية، اضغط عىل   1
.OK اضغط عىل��

يتم عرض الصور يف وضع عرض الرشائح. �
/ لعرض الصورة •  أثناء عرض الرشائح، اضغط عىل 

التالية/السابقة.

إدارة عرض الرشائح والصور
.23��$��	+��	�4	���&	���51	0"�����	6��78�	9�.%�	:(;<

.MENU أثناء عرض الرشائح، اضغط عىل  1
��يتم عرض رشيط قامئة. �

.OK لتحديد رمز، ثم اضغط عىل / اضغط عىل   2
: تكبري الصور• 
: تدوير الصور• 
: تحديد وضع عرض.• 
: حفظ الصور• 
: حذف الصور• 
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5  استعراض الصور 
وإدارتها

ميكنك استعراض الصور وإدارتها.
 ،[Browse] لتحديد / يف القامئة الرئيسية، اضغط عىل   1

.OK ثم اضغط عىل��
يتم عرض الصور املصّغرة لأللبوم. �

�TU�VW���XYV�
.MENU حدد صورةً، ثم اضغط عىل  1

��يتم عرض رشيط قامئة. �
.OK لتحديد رمز، ثم اضغط عىل / اضغط عىل   2

: تشغيل الصور يف عرض الرشائح• 
: تدوير الصور• 
: تغيري الجهاز املصدر• 
: حفظ الصور• 
: حذف الصور• 
 • MENU للخروج من رشيط القامئة، اضغط عىل

مجدداً.
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الساعة والتقويم  6
ميكنك عرض الساعة والتقويم يف عرض الرشائح أو عرض الساعة عىل حدة.

تأكد من أنك قمت بتعيني الوقت والتاريخ بشكل صحيح.  1
/ لتحديد [Clock]، ثم  يف القامئة الرئيسية، اضغط عىل   2

.OK اضغط عىل��
/ لتحديد وضع عرض مختلف للساعة/التقويم. اضغط عىل   3��
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ضبط سطوع الشاشة
.OK ثم اضغط عىل ،[Brightness] حدد  1��

.OK حدد مستوى سطوع، ثم اضغط عىل  2

تعيني الوقت والتاريخ
.OK ثم اضغط عىل ،[Set Time]/[Set Date] حدد  1

/ لتعيني الوقت/تنسيق الوقت أو  / / اضغط عىل   2
.OK التاريخ، واضغط عىل��

مالحظة

إذا تم فصل PhotoFrame عن مقبس الطاقة لفرتة طويلة، فسيرتتب  •
.PhotoFrame عليك تعيني الوقت والتاريخ مجدداً بعد تشغيل

اإلعداد  7
 ،[Settings] لتحديد / يف القامئة الرئيسية، اضغط عىل   1

.OK ثم اضغط عىل��
تحديد لغة الشاشة

.OK ثم اضغط عىل ،[Language] حدد  1��
.OK حدد لغةً، ثم اضغط عىل  2
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تحديد تأثري االنتقال يف عرض الرشائح
.OK ثم اضغط عىل ،[Transition Effect] حدد  1��

.OK حدد خياراً، ثم اضغط عىل  2

تعيني االتجاه التلقايئ
ميكنك بفضل وظيفة االتجاه التلقايئ تشغيل الصور يف االتجاه الصحيح، 

وذلك بحسب اتجاه PhotoFrame األفقي/العمودي.
.OK ثم اضغط عىل ،[Auto-orientate] حدد  1

.OK ثم اضغط عىل ،[On] حدد  2��
لتعطيل وظيفة االتجاه التلقايئ، حدد [Off] ثم اضغط • 

.OK عىل

تعيني تشغيل/إيقاف تشغيل العرض التلقايئ
ميكنك، بواسطة ميزة SmartPower، تكوين الوقت الذي تريد أن يقوم 

PhotoFrame خالله بتشغيل العرض تلقائياً أو إيقاف تشغيله.

مالحظة

تأكد من تعيني الوقت والتاربخ الحاليني لـ PhotoFrame بشكل صحيح  •
قبل تعيني وظيفة التشغيل التلقايئ/إيقاف التشغيل التلقايئ.

حدد [Set On-Time]/[Set Off-Time]، ثم اضغط   1
.OK عىل

حدد [Off]/[On] لتشغيل/إيقاف تشغيل املؤقت.  2��
.OK لتعيني الوقت، ثم اضغط عىل / / / اضغط عىل   3

تحديد تردد عرض الرشائح
.OK ثم اضغط عىل ،[Slideshow Interval] حدد  1��

اً، ثم اضغط عىل OK للتأكيد. حدد فاصالً زمني  2
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PhotoFrame عرض حالة
.[Info] حدد  1��

يتم عرض معلومات PhotoFrame يف الناحية اليمنى من الشاشة. �

استعادة إعدادات الرشكة املصّنعة االفرتاضية
.OK ثم اضغط عىل ،[Default Settings] حدد  1

��يتم عرض رسالة تأكيد. �
.OK ثم اضغط عىل ،[Yes] حدد  2
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8  تحديث 
PhotoFrame

تنبيه

ال تقم بإيقاف تشغيل PhotoFrame أثناء التحديث. •

يف حال توفر تحديث للربنامج، فبإمكانك تنزيل الربنامج األحدث من املوقع 
www.philips.com/support لرتقية PhotoFrame. إن اإلصدار األقدم من 

الربنامج غري متوفر عىل إنرتنت.
.www.philips.com/support قم بزيارة  1

ابحث عن PhotoFrame وانتقل إىل قسم الربامج.  2
.SD قم بتنزيل أحدث برنامج عىل دليل الجذر الخاص ببطاقة  3

.PhotoFrame يف SD قم بإدراج بطاقة  4
PhotoFrame تشغيل  5

يتم عرض رسالة تأكيد. �

حدد [Yes]، ثم اضغط عىل OK للتأكيد.  6
� .PhotoFrame حني تكتمل الرتقية، تتم إعادة تشغيل
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 •�Z��L��10[[ اإلخراج : 5 فولت تيار مستمر 
GL\�]

= >�?�0@7(��
ASUC12E-050100أوروبا وروسيا وسنغافورة
ASUC12B-050100اململكة املتحدة وهونغ كونغ
ASUC12C-050100أسرتاليا ونيوزيالندا
ASUC12I-050100الصني

�
����A�	0��5

عملية: 0 درجة مئوية - 40 درجة مئوية/32 درجة • 
فاهرنهايت - 104 درجة فاهرنهايت 

تخزين: 10- درجة مئوية - 60 درجة مئوية/14 درجة • 
فاهرنهايت - 140 درجة فاهرنهايت

معلومات عن المنتج  9

مالحظة

تخضع معلومات املنتج للتغيري من دون إشعار مسبق. •

+�,��	0)�)/���B��
زاوية الرؤية: @C/R > 10, 120° (أفقي)/°100 (عمودي)• 
وقت الحياة، حتى %50 سطوع: 20000الساعة• 
نسبة العرض إىل االرتفاع: 16:10• 
 •600  x 920 :دقة اللوحة املرئية
 •600  x 960 :ل دقة احتواء الصورة األفض
السطوع (الحد األدىن): 180 شمعة/م2• 
نسبة التباين (منوذجي): 500:1• 
تهيئة الصورة املعتمدة:• 

 • ،JPEG حتى 20 ميغابايت من ملفات) JPEG صورة
حتى 64 ميغا بكسل)

صورة JPEG التقدمية (حتى x 1024  768 بكسل)• 
�

�-�.���	C3�D�
أنواع بطاقات الذاكرة: • 

 •(SD)  Secure Digital بطاقة
 •(Secure Digital (SDHC بطاقة
 •(MMC ) Multimedia بطاقة
 •(MS ) Memory Stick
 •5$��
Memory Stick Pro (بطاقة�+,

سعة الذاكرة املضمنة: 128 ميغابايت• 
 • 
األبعاد والوزن• 
أبعاد املجموعة من دون حامل (العرضxالطولxالعمق): • 

x 189  x 286  16.5 مم
أبعاد املجموعة مع حامل (العرضxالطولxالعمق): 286 • 

x 189  x  125.5 مم
الوزن من دون الحامل: 0.47 كجم• 
 • 
الطاقة• 
وضع الطاقة املعتمد: مزّود بطاقة التيار املتناوب• 
مستوى الفعالية: فولت• 
متوسط االستهالك (النظام مشّغل): 4 واط• 
محّول الطاقة: • 

 • Philips Consumer Lifestyle :لرشكة املصنعةR
.International B.V

 •(x=E, B, C, I)  ASUC12x-050100  :رقم الطراز
اإلدخال: 240-100 فولت تيار مرتدد ~ 60-50 هرتز • 

0.3 أمبري
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و“\AA\01“ و“\AA\02“ عىل بطاقة الذاكرة إىل مجلد يحمل اسم 
.PhotoFrame عىل “AA\”

�
ما هي دقة الصور الفضىل ليتم عرضها يف PhotoFrame؟

الدقة الفضىل هي x 270,864 x 540 432، أو نسبة عرض إىل ارتفاع 
مامثلة.

�
ملاذا يتوقف PhotoFrame عن التشغيل تلقائياً؟

اً  إذا قمت بتمكني وظيفة SmartPower، يتوقف PhotoFrame تلقائي
عن التشغيل يف الوقت املعنّي مسبقاً. للحصول عىل التفاصيل، راجع 

القسم ”تعيني تشغيل/إيقاف تشغيل العرض التلقايئ“.

األسئلة المتداولة  10
هل شاشة LCD ممّكنة لللمس؟

إن شاشة LCD ليست ممّكنة لللمس. استخدم األزرار املوجودة يف الخلف 
.PhotoFrame للتحكم بـ

�
هل ميكنني تبديل صور عرض رشائح مختلفة باستخدام بطاقات ذاكرة 

مختلفة؟
نعم. عندما تكون بطاقة ذاكرة متصلًة بـ PhotoFrame، ميكنك عرض 

الصور املوجودة يف تلك البطاقة املحددة يف وضع عرض الرشائح.
�

هل يلحق أي رضر بشاشة LCD نتيجة لعرض الصورة عينها لفرتة طويلة؟
ال. ميكن PhotoFrame عرض الصورة عينها ملدة 72 ساعة متتالية من 

.LCD دون إلحاق أي رضر بشاشة
�

مل ال يعرض PhotoFrame بعض الصور الخاصة يب؟
يدعم PhotoFrame صور JPEG فقط. تأكد من عدم وجود أي تلف 

.JPEG يف صور
�

هل ميكننني استخدام PhotoFrame أثناء فرتات إيقاف تشغيل العرض 
التلقايئ؟

.PhotoFrame نعم. ميكنك الضغط باستمرار عىل  لتشغيل
�

ملاذا ال ينتقل PhotoFrame إىل حالة إيقاف التشغيل التلقايئ بعد أن 
أقوم بتعيينه؟

تأكد من قيامك بتعيني الوقت الحايل، ووقت إيقاف التشغيل التلقايئ، 
ووقت التشغيل التلقايئ بطريقة صحيحة. يقوم PhotoFrame بإيقاف 

تشغيل العرض تلقائياً تحديدُا يف وقت إيقاف التشغيل التلقايئ. إذا 
انقىض الوقت يف النهار املحدد، فسيبدأ بدخول حالة إيقاف التشغيل 

التلقايئ يف الوقت املحدد عينه من اليوم التايل.
�

هل ميكنني زيادة حجم الذاكرة ألمتكن من تخزين املزيد من الصور يف 
PhotoFrame؟

ال. إن ذاكرة PhotoFrame الداخلية ثابتة وبالتايل يتعّذر توسيعها. 
ولكن ميكنك التبديل بني صور مختلفة وذلك باستخدام أجهزة تخزين 

.PhotoFrame مختلفة يف
�

بعد إدخال بطاقة الذاكرة ونقل كل املحتوى إىل PhotoFrame، يتبني 
أن بنية املجلد املحفوظ عىل PhotoFrame مختلفة عن البنية األساسية 

املوجودة عىل بطاقة الذاكرة. ملاذا؟
يستطيع PhotoFrame قراءة بنية مجلد لحّد 3 مستويات فقط 

والكتابة عىل بنية مجلد ذات مستوى واحد فقط. ويف هذه الحالة، 
يتم حفظ الصور عىل بطاقة الذاكرة املوجودة يف مجلدات تحمل االسم 

 .PhotoFrame نفسه ولكن مبستويات مختلفة، يف املجلد نفسه عىل
 ،“AA\” عىل سبيل املثال، يتم نسخ كافة الصور املوجودة يف املجلدات
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ق
Kensington قفل من نوع

فتحة أمان من نوع Kensington (تسمى أيضاً K-Slot أو قفل 
Kensington). يشكل جزءاً من نظام مكافحة الرسقات. عبارة عن 
فتحة صغرية متت تقويتها باملعدن ميكن العثور عليها تقريباً عىل 
كل أجهزة الكمبيوتر املحمول واألجهزة اإللكرتونية، وبشكل خاص 

عىل تلك الغالية الثمن و/أو الخفيفة نسبياً، مثل أجهزة الكمبيوتر 
املحمول، وشاشات الكمبيوتر، وأجهزة الكمبيوتر املكتبي، ووحدات 

تشغيل األلعاب وأجهزة بروجيكتور الفيديو. ويتم استخدامه 
لتوصيل األجهزة ذات قفل وكبل، وعىل األخص تلك األجهزة من نوع 

.Kensington

ن
نسبة االرتفاع إىل العرض

تشري نسبة االرتفاع إىل العرض إىل نسبة الطول إىل االرتفاع الخاصة 
بشاشات التلفزيون. نسبة االرتفاع إىل العرض يف تلفزيون من النوع 

العادي هي 4:3؛ فيام تبلغ هذه النسبة 16:9 يف تلفزيون فائق الوضوح 
أو ذات شاشة عريضة. يسمح لك وضع letterbox باالستمتاع مبشاهدة 

الصور من خالل منظور أوسع عىل شاشة 4:3 عادية. 

ك
كيلوبت بالثانية

كيلوبت بالثانية. نظام قياس رسعة البيانات الرقمية الذي غالباً ما يتم 
 DABو AAC استخدامه مع تنسيقات مضغوطة بشكل كبري كتنسيق
وMP3، الخ. كلام ارتفع الرقم، كلام كانت النوعية أفضل بشكل إجاميل.

معجم املصطلحات  11
J

JPEG
تنسيق شائع جداً للصور الرقمية الثابتة. نظام ضغط بيانات 

 Joint الصور الثابتة كام اقرتحته مجموعة محرتيف التصوير املرتابطة
Photographic Expert Group، حيث يربز انخفاض بسيط يف جودة 

الصورة عىل الرغم من نسبة الضغط املرتفعة. ُتعرف هذه امللفات 
.‘.jpeg ’ أو ‘ .jpg’ مبلحقي االسم

M
Memory Stick

Memory Stick بطاقة ذاكرة محمولة للتخزين الرقمي عىل الكامريات، 
وكامريات الفيديو واألجهزة األخرى املحمولة باليد.

ب
MMC بطاقة

بطاقة Multimedia بطاقة ذاكرة محمولة توفر التخزين للهواتف 
الخلوية، وأجهزة املساعدة الشخصية الرقمية (PDA) وأجهزة أخرى 

محمولة باليد. وتستخدم البطاقة الذاكرة املحمولة لتطبيقات القراءة/
الكتابة أو رشائح ذاكرة  ROM (ROM-MMC)  للمعلومات الثابتة، 

ويتم استخدام هذه األخرية عىل نطاق واسع بغية إضافة التطبيقات إىل 
املساعد الشخيص الرقمي (PDA) الكّفي.

SD بطاقة
بطاقة Secure Digital Memory. بطاقة ذاكرة محمولة توفر التخزين 

للكامريات الرقمية، والهواتف الخلوية، وأجهزة املساعدة الشخصية 
  32 x الشكل الصناعي نفسه SD وتستخدم بطاقات .(PDA) الرقمية
24 مم الذي تستخدمه بطاقة  MultiMediaCard (MMC)، ولكنها 

أكرث سامكة إىل حد ما (2.1 مم مقابل 1.4 مم)، وتقبل قارئات بطاقات 
SD الحجمني معاً. تتوفر البطاقة بسعات تصل لغاية 4 غيغابايت.

ص
XYVW��X^_ VW

تعترب الصورة املصّغرة إصداراً بحجم مصّغر للصورة التي يتم 
استخدامها بحيث يصبح التعرف عليها أسهل. تؤدي الصور املصّغرة 

الدور نفسه للصور الذي يؤديه فهرس النصوص للكلامت.
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