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متعددة القنوات  جهاز توجيه شبكي عالي األداء يوفر أفضل شبكة لأللعاب والبث. توفر تقنية  يعد 

قنوات الحاصلة على براءة اختراع الوصول إلى ترددات النطاق الترددي المقيدة، وتجنب استخدام الشبكات المزدحمة بينما تقوم باستمرار بمسح ال

في العالمين، واإلعداد بحثًا عن حركة المرور لتجنب أي تداخل. وتستفيد الشبكة المختلطة التكيُّفية من خوارزميات متعددة لتوفر لك أفضل ما 

بة الديناميكي واألداء األمثل للشبكة، مدعومة بوصلة خلفية مخصصة للحفاظ على النطاق الترددي الالسلكي الكامل. قم بإعطاء األولوية لتجر

 ج الذكية.، أو قم بالوصول إلى التحكم المتقدم من خالل التطبيق السهل ودعم البراممن  األلعاب الخاصة بك مع 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

™  

 

المحتويات

 

  ..................................................................................................................... النظام متطلبات/  العبوة محتويات 

  .................................................................................................................................. الفني الدعم/  التسجيل 

  ....................................................................................................................................... الفنية تالمواصفا 

  ......................................................................................................................................... الجهاز تفاصيل 

  .............................................................................................................................. RAZER SILA إعداد 

  ........................................................................................................................... RAZER SILA استخدام 

  ................................................................................. RAZER SILA التطبيق عبر بك الخاص التوجيه جهاز تكوين 

  ....................................................................................... (UI) يبالو مستخدم واجهة عبر لديك التوجيه جهاز تكوين 

  .................................................................................................................................... والصيانة السالمة 

  .................................................................................................................................. القانونية المفردات 

 

  



 

™  

 

 محتويات العبوة / متطلبات النظام 

يات العبوةمحتو

 جهاز توجيه األلعاب الشبكي  ▪

 (كابل الشبكة ) ▪

 مهايئ الطاقة* ▪

 دليل المعلومات الهامة حول الُمنتج ▪

 *قد يتضمن قوابس مهايئ لمناطق محددة

متطلبات المنتج

 مودم* مزود باتصال إنترنت نشط ▪

)أو اإلصدارات األحدث( للوصول إلى إعداد جهاز التوجيه / واجهة  نظام التشغيل  ▪

 مستخدم الويب

 

 *غير مضمن
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 التسجيل / الدعم الفني 

التسجيل

للحصول على معلوماٍت في الوقت  باستخدام  قم بتسجيل منتجك عبر اإلنترنت على موقع 

 تجك.الحالي حول حالة ضمان من

للحصول على مجموعة كبيرة من مزايا  بعد، سّجل اآلن على الموقع  إذا لم تكن قد سّجلت للحصول على 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الدعم الفني

 الميزات التي ستحُصل عليها:

 ضمان محدود من الشركة الُمصنِّّعة لمدة عام واحد. ▪

 .دعًما فنيًا مجانيًا عبر اإلنترنت على موقع  ▪

 

 

يمكن العثور هنا على الرقم 

 SSIDالتسلسلي للمنتج ومعرفات 

االفتراضية )اسم الشبكة 

الالسلكية( وعنوان البوابة وكلمات 

 المرور.

 

 

https://razerid.razer.com/
https://razerid.razer.com/
https://support.razer.com/
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 المواصفات الفنية 

المزايا

ثالثية النطاق  شبكة 

 الموجة  

 على مأزق الشبكةيدعم قناة ربط خلفي مخصصة للقضاء  ▪

 إلعداد جهاز التوجيه  ▪ 

 ميجابايت : حتى  ▪

 ميجابايت ميجابايت+  : حتى  ▪

 شبكة 

 

 سعة معالجة نقل خلفي فائقة السرعة "إضافية" مع جهاز توجيه  ▪

 اآلخر تحت تكوين الشبكة

 قدم مربع قدم مربع؛ الشبكة )وحدتان(:  التغطية: وحدة واحدة  ▪

 متعددة القنوات(  ▪ قنوات 

( تقنيات إدخال وإخراج )

 متعددة المستخدمين

وقت واحد يدعم تقنيات إدخال وإخراج متعددة المستخدمين للتدفق واأللعاب في  ▪

 على أجهزة متعددة

 توجيه نشط ذكي

 

تجنب الحركة النشطة، التجوال السريع، توجيه العميل التكيفي، موازنة الحمل  ▪

 الديناميكي

 ( التكيفيةحزمة برامج الشبكة ذاتية التنظيم ) ▪

 ثالثة منافذ  ▪ منافذ 

 واحد منفذ  ▪

 )أسود(  ▪ منافذ 

 )أخضر(  ▪

 الملحقات

 

 واحد م  كابل  ▪

 مهايئ طاقة واحد ▪

 األساسي و متوفر على كل من نظام  ▪ تطبيق هاتف ذكي لإلعداد

 واإلصدارات األحدث  ▪

 واإلصدارات األحدث  ▪
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الوزن والحجم التقريبيان

 بوصة مم /  الطول:  ▪

 بوصة مم /  العرض:  ▪

 بوصة مم /  االرتفاع:  ▪

 رطل جم /  الوزن:  ▪
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 تفاصيل الجهاز 

 

 منفذ الطاقة .

 الشبكةزر مزامنة  .

 منافذ  .

 منفذ  .

 منفذ  .

 منفذ  .

 زر إعادة التعيين .

 مؤشر الحالة .
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 ( كابل الشبكة ) .

 مهايئ الطاقة .

 قوابس قابلة للتبديل .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مقبس المهايئ المناسب لمنطقتك.*استخدم 

 

 6.6متران / 

 أقدام

الواليات المتحدة / 

 اليابان/ تايوان
 

 أوروبا + المملكة المتحدة
 

 الهند + تايالند
 

 أستراليا/نيوزيالندا + الصين
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 إعداد  

 مالحظة: قبل المتابعة، تأكد من أن المودم يتضمن اتصال إنترنت نشط.

 على سطح مستٍو بالقرب من المودم. ضع  .

 

الالسلكي لجهاز التوجيه الخاص بك، تأكد من وضع جهاز التوجيه الخاص بك بعيداً عن العوائق المعدنية  مالحظة: لتحسين األداء 

وضوء الشمس المباشرو واألدوات أو األجهزة مثل الهواتف الالسلكية أو أجهزة الميكروويف أو الثالجات أو غيرها من األجهزة 

 هاز التوجيه الخاص بك.المماثلة التي قد تتداخل مع اإلشارة الالسلكية لج

الخاصة بالمودم.  بأي من منافذ  الخاص بجهاز  باستخدام كابل الشبكة المرفق، قم بتوصيل منفذ  .

 .في  يمكنك أيًضا توصيل أجهزة إيثرنت أخرى )مثل الكمبيوتر، وحدة التحكم في األلعاب( بمنافذ 
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 منطقتك وركبه بمهايئ الطاقة.حدد مقبس الطاقة المناسب ل .

 

، ثم قم بتوصيله بمأخذ الطاقة. سيضيء مؤشر الحالة باللون األحمر إلظهار قم بتوصيل مهايئ الطاقة بمنفذ طاقة  .

 أن جهاز التوجيه غير متصل باإلنترنت حاليًا، وسيومض باللون األزرق إلظهار أن جهاز التوجيه متصل باإلنترنت.

 

لديك لترقية البرامج الثابتة. خالل هذا الوقت، سيومض مؤشر الحالة الخاص به باللون األزرق  مالحظة: قد يخضع 

 وستتم إعادة تشغيل جهاز التوجيه بعد االنتهاء من الترقية.

 

 

 

 باإلنترنت االتصال متصلغير 
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 إلى أن جهاز التوجيه متصل اآلن.انتظر حتى يضيء مؤشر الحالة باللون األخضر، مما يشير  .

 

االفتراضية )اسم الشبكة الالسلكية( الموجودة على ملصق  مالحظة: يمكنك بالفعل توصيل أجهزتك الالسلكية بأي من معرفات 

 وكلمة مرور جهاز التوجيه. التسمية في أسفل جهاز التوجيه. ومع ذلك، يوصى بالمضي قدًما في اإلعداد لتغيير 

 

  أو  من  لتنزيل تطبيق  انتقل إلى  .

 

الخاص بك، ثم اتبع إرشادات التطبيق في إقران هاتفك  قم بتشغيل التطبيق والتسجيل و/أو تسجيل الدخول باستخدام  .

 وكلمة المرور الخاصة به. الخاص بك وتغيير  مع 

 

 .قم بتوصيل أجهزتك الالسلكية بالشبكة الالسلكية لجهاز  .

 

 

 متصل

 تنزيل 
 RAZER SILA تطبيق

https://www.razer.com/sila-app
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 استخدام  

مؤشر الحالة

 واتصاله باإلنترنت. يوضح مؤشر الحالة سلوك 

 

 .بالكامل أو تخصيصه إليقاف تشغيله باستخدام جدولك المثالي من خالل تطبيق  مالحظة: يمكن تعطيل مؤشر حالة 

جيجاهرتز جيجاهرتز و الشبكات الالسلكية تردد 

جيجاهرتز تغطية أكبر لكن  جيجاهرتز بشكل منفصل. توفر الشبكة الالسلكية  جيجاهرتز و افتراضيًا شبكات  يبث جهاز 

جيجاهرتز الذي يتم نقلها من خالله. ومن جهاز التلفاز الخاص بك إلى جهاز الميكروويف الخاص بك، بما في ذلك  سرعات أقل بسبب تردد 

هذا التردد من خالل الكثير من أجهزتك واألجهزة المنزلية، مما يجعلها مزدحمة وعرضة لمختلف التداخالت  هاتفك الالسلكي، يتم استخدام

 الالسلكية التي يمكن أن تقاطع سرعة شبكتك.

أن هذا جيجاهرتز. وبالرغم من  على عكس  -جيجاهرتز سرعات أكبر ولكن تغطية أقل  من ناحية أخرى، توفر الشبكة الالسلكية ذات تردد 

 التردد يتضمن تداخالت أقل، إال أن الترددات األعلى تميل إلى أن تكون أضعف من حيث النطاق وقدرتها على اختراق األجسام الصلبة.

جيجاهرتز سيتيح لك  جيجاهرتز أو  إن استخدام هذه الشبكات وأجهزتك استراتيجيًا من خالل تمييز الجهاز الذي يجب أن يستخدم شبكة ذات 

 دارة حركة مرور الشبكة اإلجمالية لجهاز التوجيه الخاص بك.إ

الالسلكية  مالحظة: قد يتأثر النطاق واألداء الالسلكي العام لجهاز التوجيه الخاص بك باألجسام المعدنية والعوائق المادية مثل الجدران واألجهزة

 األخرى والتداخالت داخل المنطقة.

 

 

 

 متصل غير متصل النشاط
االتصال 

 باإلنترنت
 االقتران للشبكة

إعادة التعيين إلى 

اإلعداد 

 االفتراضي

ترقية البرامج 

 الثابتة

 السلوك
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الشبكةإقران أجهزة التوجيه لوظيفة 

الرئيسي  بوظيفة شبكة تسمح لك بتوسيع نطاق شبكته الالسلكية بشكل أكبر من خالل إقران جهاز توجيه  يتميز جهاز 

 )يُباع كل منهما على حدة(. وللقيام بذلك، ما عليك سوى القيام بما يلي: ( من أجهزة بجهاز توجيه واحد أو اثنين )

 قيد التشغيل. الرئيسي متصل باإلنترنت، وأن كال جهازي توجيه  أن جهاز التوجيه  تأكد من .

 

 

ثوان لبدء االقتران. سيومض مؤشر الحالة باللون  الرئيسي لمدة  اضغط على الزر مزامنة الشبكة بجهاز التوجيه  .

 األزرق لإلشارة إلى أن جهاز التوجيه اآلن في وضع االقتران.

 

ثانية فقط. مالحظة: سيكون وضع االقتران نشًطا لمدة 

 

 3ضغط لمدة ا
 ثوان
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 الثاني لمدة  مع وجود جهاز التوجيه الرئيسي في وضع االقتران، اضغط على الزر مزامنة الشبكة بجهاز التوجيه  .

ثواٍن. سيومض مؤشر حالة كال جهازي التوجيه باللون األزرق وسيضيء بلون أخضر ثابت إلظهار أن كال جهازي التوجيه قد تم 

 اقترانهما اآلن وعبر اإلنترنت.

 

الثاني لديك لترقية البرامج الثابتة. خالل هذا الوقت، سيومض مؤشر الحالة الخاص به باللون  مالحظة: قد يخضع 

 األزرق وستتم إعادة تشغيل جهاز التوجيه بعد االنتهاء من الترقية.

 ية الالسلكية مطلوبة. الثاني على الموقع المفضل حيث تكون التغط ضع جهاز  .

مالحظة: قد تؤثر المسافة بين أجهزة التوجيه والعوائق المعدنية والمادية وغيرها من األجهزة الالسلكية داخل المنطقة على األداء 

 الثاني. الالسلكي العام لجهاز توجيه 

 

 5ضغط لمدة ا
 ثوانٍ 
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فتحات التثبيت بالحائط

إذا كنت تريد تثبيت جهاز التوجيه على الحائط. بمجرد إزالته،  يمكن إزالة قسم جزئي من القاعدة المطاطية في الجزء السفلي من 

 يمكنك حينئذ المتابعة للقيام بما يلي:

 تحقق من المناطق في منزلك األكثر مالءمة إلعداد التثبيت بالجدار. .

ق مما إذا كان الموقع الذي تم اختياره خاليًا من العوائق لضمان حصول األجهزة الالسلكية على إشارة نصيحة: عند اختيار منطقة، تحق

 السلكية كافية. كما يوصى أيًضا بتخطيط كيفية اتصال مختلف األجهزة بجهاز التوجيه )على سبيل المثال، هل ستستخدم منافذ 

تحقق مما إذا كان هناك منفذ طاقة قريب متاح لجهاز التوجيه الخاص بك الخاصة به، حيث يوجد أقرب مودم، وما إلى ذلك(، و

 الستخدامه.

مم( في المنطقة التي سيتم فيها تثبيت جهاز التوجيه وأدخل مثبتة حائط )غير  قم بحفر فتحتين منفصلتين أفقيًا )بعيًدا بمقدار  .

 ُمضمن( في كل فتحة.

مم( المسامير )غير ُمضمنة(  ذاتية اللولبة )قطر رأس المسمار المسموح به: الحد األقصى بقطر  إلى  أدخل مسامير من  .

 في مثبتات الحائط، تارًكا كل مسمار مكشوفًا جزئيًا.

 ي مكانه.قم بمحاذاة المسامير المكشوفة وأدخلها في فتحات التثبيت على الحائط بجهاز التوجيه الخاص بك وقم بتحريكه ألسفل لتثبيته ف .

أجهزة التخزين الخارجية

 .و و و وصوالً للقراءة والكتابة ألجهزة التخزين الخارجية  في  تدعم منافذ 

 

لويب.مالحظة: قبل إزالة جهاز تخزين خارجي من جهاز التوجيه الخاص بك، تأكد من إخراج الجهاز المقابل بأمان من خالل واجهة مستخدم ا
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إعادة تعيين اإلعداد االفتراضي للشركة المصنعة

وكلمات المرور  لحذف جميع التكوينات الموجودة )مثل  قم بإجراء إعادة تعيين اإلعداد االفتراضي للشركة المصنعة على 

المتصلة، ثم اضغط على  الجديدة( على جهاز التوجيه. قم ببساطة بفصل جهاز التوجيه من المودم الخاص بك، وإزالة جميع كابالت 

 ثواٍن. زر إعادة تعيين جهاز التوجيه باستخدام مشبك ورق أو أي كائن مشابه لمدة 

 

 سيومض مؤشر حالة جهاز التوجيه باللون األزرق، مما يشير إلى أن جهاز التوجيه يعيد تعيين الحالة االفتراضية للشركة المصنعة.

 

 يمكنك بعد ذلك إعداد جهاز التوجيه الخاص بك مرة أخرى باستخدام تعليمات اإلعداد األولي.

 

  

 

 

اضغط لمدة 
 ثوان 10
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 تكوين جهاز التوجيه الخاص بك عبر التطبيق  

استخدام تطبيق 

 بمجرد إعداد تطبيق الهاتف المحمول واقترانه بجهاز التوجيه الخاص بك، ستتمكن من التنقل واستخدام وظائف التطبيق المختلفة.

 

 

 

 

لتكوين الميزات األساسية لجهاز التوجيه  مالحظة: تم تصميم تطبيق 

وبعض إعداداته المتقدمة. عند تكوين اإلعدادات المتقدمة لجهاز التوجيه الخاص 

تعرف على المزيد حول بك، نقترح استخدام واجهة مستخدم الويب بداًل من ذلك. 

 واجهة مستخدم الويب

 

 

 

 

 

 )اإلنترنت( 

 لجهاز التوجيه الخاص بك. ( لعرض عنوان  )اإلنترنت( )  انقر فوق رمز 
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 ( لتكوين بعض اإلعدادات األساسية والمتقدمة لجهاز التوجيه الخاص بك.  انقر فوق رمز 

 

 

 

 

 

 

 

مالحظة: عند إجراء أي تغييرات على أي من إعدادات جهاز التوجيه الخاص 

)تطبيق( في الزاوية العلوية اليمنى من الشاشة  بك، انقر فوق الزر 

 لتأكيد التغييرات.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 من هنا ستتمكن من تغيير أو عرض ما يلي:

ف مجموعة الخدمات(.  ▪ ف مجموعة الخدمات أو اسم الشبكة الالسلكية للشبكة ذات تردد  )ُمعر ِّ  جيجاهرتز. قم بتغيير ُمعّرِّ

 جيجاهرتز الالسلكية. ( كلمة مرور شبكة قم بتغيير أو عرض ) )كلمة المرور(.  ▪
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ة المرور على الشبكة الالسلكية قم بتمكين أو تعطيل إدخال كلم )تمكين أمان الشبكة الالسلكية(.  ▪

 جيجاهرتز 

 مالحظة: يوصى بشدة بالحفاظ على أمان شبكتك دائًما.

 جيجاهرتز. جيجاهرتز و اعرض القنوات الحالية المستخدمة من قبل شبكات )قناة التشغيل(.   ▪

( الستخدام متصفح الويب لجهاز تخدم الويب )قم بتمكين واجهة مس )تمكين واجهة مستخدم الويب(.  ▪

 الكمبيوتر أو الكمبيوتر المحمول في تكوين إعدادات جهاز التوجيه الخاص بك.

قم بتغيير المنطقة الزمنية المستخدمة في منطقتك يدويًا. كما يمكنك أيًضا اختيار مزامنة المنطقة  )المنطقة الزمنية(.  ▪

 الزمنية لجهاز التوجيه الخاص بك ببساطة مع جهازك المحمول.

 

قم بتمكين أو تعطيل  جيجاهرتز(. جيجاهرتز /  )الشبكات المنفصلة )  ▪

ة النطاق المزدوج لجهاز التوجيه الخاص بك. وبشكل افتراضي، يتم تمكين ذلك، ويقوم جهاز التوجيه الخاص بك ببث شبكات ميز

 جيجاهرتز. جيجاهرتز و السلكية بسرعة 

ف مجموعة الخدمات   ▪ ف مجموعة الخدمات أو اسم الشبكة الالسلكية لشبكة  (.)ُمعر ِّ  جيجاهرتز. قم بعرض ُمعّرِّ

 جيجاهرتز. قم بتغيير كلمة المرور الالسلكية لشبكة  (.)كلمة المرور   ▪

الشبكة  قم بتمكين أو تعطيل إدخال كلمة المرور على (.)تمكين أمان الشبكة الالسلكية   ▪

 جيجاهرتز. الالسلكية 

 مالحظة: يوصى بشدة بتمكين هذه الميزة دائًما للحفاظ على أمان شبكتك.

اعتماًدا على الوضع المحدد، سيتيح تمكين هذه الميزة لجهاز التوجيه الخاص بك تقليل  )وضع التوافق(.  ▪

 جيجاهرتز لدعم األجهزة األقدم. المتاحة تلقائيًا على النطاق الترددي  أو إزالة قنوات 

 

 

 

 

 

 قائمة التوافق. لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من مالحظة: بعض األجهزة ال تدعم 

قم بتوجيه أشعة هوائي جهاز التوجيه إلى األجهزة المتوافقة مع معالجة اإلشارة المتصلة  )معالجة اإلشارة(.  ▪

 مما يوفر استقبااًل وإنتاجية أفضل مع الحد األدنى من التداخل مع كل جهاز. -جيجاهرتز  بالشبكة الالسلكية 

https://dl.razer.com/manuals/RazerSila/Setting%20up%20a%20Mesh%20Network%20with%20the%20Razer%20Sila.pdf
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قم بالسماح أو منع الوصول إلى اإلنترنت لألجهزة السلكية أو المتصلة السلكياً باستخدام عناوين  (.)تصفية   ▪

 الخاصة بها. 

)السماح للكل(، حيث سيكون لجميع األجهزة اتصال باإلنترنت ما لم يتم وضع عالمة  افتراضيًا، يتم تعيين هذا الخيار على 

 )االستثناءات(. جهاز معفى ضمن عليه ك

  

)إضافة استثناء( وإدخال اسم الجهاز وعنوان  مالحظة: يمكنك إضافة استثناءات الجهاز يدويًا بالنقر فوق الزر 

 الخاص به في الحقول المتوفرة. 

)وضع  جهاز التوجيه على  إعدادقم بتغيير  )تعديل إعدادات اإلنترنت(.  ▪

 تعلم المزيد عن وضع الجسرالجسر(. 
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تمكين أو تعطيل أو تعيين مؤشر الحالة على إيقاف التشغيل خالل فترة  )إعدادات مؤشر الحالة(.  ▪

 )السطوع(. محددة. كما يمكنك أيًضا ضبط السطوع باستخدام شريط تمرير 

 

 

 

 

 بمجرد التمكين، يمكنك التحكم في وقت وصول كل جهاز متصل إلى اإلنترنت. )المراقبة األبوية(.  ▪

 مراقبة أبوية:إلضافة 

 )المراقبة األبوية( وقم بتمكين هذا اإلعداد. اضغط على  .

 اضغط على زر اإلضافة المرئية اآلن )+(. .

 حدد الجهاز حيث سيتم التحكم في الوصول إلى اإلنترنت. .

)يوم )أيام(( حيث سيتم منع الوصول إلى اإلنترنت وقم بتعيين  اضغط على  .

)وقت االنتهاء( والذي سيُطبق على اليوم  )وقت البدء( و 

 )األيام( المحدد.

 )حفظ( لتأكيد اإلعدادات الجديدة. اضغط على  .

 

اعرض إصدار البرنامج الثابت الحالي لجهاز التوجيه الخاص بك. يمكنك أيًضا  )إصدار البرنامج الثابت(.  ▪

 التحقق يدويًا من تحديثات التطبيق أو تعيين التطبيق لتثبيت التحديثات تلقائيًا عند توفرها.
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تحقق من زمن انتقال اتصالك باإلنترنت من حيث سرعة التحميل والتنزيل.  )اختبار سرعة اإلنترنت(.  ▪

 لجهاز التوجيه حيث يلزم تحديد سرعة التنزيل والتحميل لالتصال باإلنترنت. يعد هذا مفيًدا عند استخدام ميزة 

 

قبل إجراء اختبار سرعة، يوصى بإيقاف تشغيل أو تعطيل جميع المهام 

والتطبيقات التي تستخدم اتصال اإلنترنت الخاص بك للحصول على 

 نتيجة دقيقة.

يوصى أيًضا بتكرار االختبار عدة مرات قبل تطبيق نتائج 

)التحميل( على  )التنزيل( و 

. 

)اختبار سرعة  مالحظة: يتحقق 

نترنت، وليس سرعة شبكتك اإلنترنت( من سرعة اتصالك باإل

 الالسلكية.

 

خيار ال يظهر إال عندما يكون لديك جهازي توجيه شبكة أو أكثر في  )جودة االتصال بالشبكة(.  ▪

شبكتك. يؤدي هذا إلى اختبار جودة االتصال بين جهاز التوجيه األساس وأي من العقد المتصلة به ويوصي بما يجب عليك فعله بمجرد 

 حصوله على نتائج االختبار.

)العقدة( من هذا الخيار باإلضافة إلى تعيين اسم في حقول  س( و)األسا يمكنك اختيار إعادة تسمية أجهزة التوجيه 

 )اسم الغرفة(. 
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 )شبكات الضيف( 

( إلظهار و/أو إضافة شبكات الضيف. يتم فصل هذه الشبكات تماًما عن شبكتك الرئيسية لضمان عدم  )الضيف( )  اضغط على رمز 

 تمكن أجهزة الضيف من الوصول إلى أي ملف مشترك في شبكتك.

 إلعداد شبكة ضيف:

+ )شبكات الضيف(، اضغط على  في صفحة  .

 )+ إضافة شبكة ضيف جديدة(. 

ف مجموعة الخدمات( للضيف و قم بتعيين  .  )كلمة المرور(. )ُمعّرِّ

 )حفظ( للتأكيد وتطبيق اإلعدادات المفضلة. اضغط على  .

. الحظ أنه ال يمكن مالحظة: يمكن تمكين شبكتي ضيف كحد أقصى على 

 ستخدام واجهة مستخدم الويب.تعطيل هذه الشبكات وتعديلها إال با

 

 )إدارة حركة المرور( 

)إدارة حركة المرور( لمعرفة تفاصيل حركة المرور في الوقت الحقيقي لشبكتك،  اضغط على الزر 

 .والوصول إلى اختبار سرعة اإلنترنت، وتكوين إعدادات 

 )حركة المرور بالشبكة قيد االستخدام( 

 يوضح االستخدام اإلجمالي لحركة المرور لشبكتك. يمكنك النقر فوق أي من الخيارات التالية:

 

تحقق من االستخدام المتعمق لحركة  )عرض تفاصيل حركة المرور في الوقت الحقيقي(.  ▪

 المرور عبر كل من أو جميع األجهزة والتطبيقات النشطة.

 تحقق من زمن انتقال اتصالك باإلنترنت من حيث سرعة التحميل والتنزيل. )اختبار سرعة اإلنترنت(.  ▪
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 تتيح لك زيادة قيم عرض النطاق الترددي للتحميل والتنزيل المتوفرة عبر أجهزتك.قم بتمكين وتخصيص ميزات جهاز التوجيه والتي 

 

يحدد القيمة  )النطاق الترددي للتحميل(. )النطاق الترددي للتنزيل( /   ▪

 )اختبار سرعة اإلنترنت(. . ويمكن تحديد هذه القيم باستخدام وظيفة األساسية لميزة 

٪ من قيم النطاق الترددي للتنزيل والتحميل (. قم تلقائيًا بتخصيص )تمكين   ▪

 )عالية جدًا(. المقدمة ألي خدمة أو جهاز أو تطبيق تم وضع عالمة عليه مع أولوية 

٪ من قيم النطاق الترددي المتاح للتنزيل والتحميل لتطبيقات األلعاب قم تلقائيًا بتخصيص  )وضع األلعاب(.  ▪

 واألجهزة.

 )تخصيص األولوية( وإعداداته. مالحظة: سيؤدي تمكين هذه الميزة إلى تعطيل 

لخدمات والتطبيقات واألجهزة. سيتم تحديد تخصيص أولوية حركة المرور ل )تخصيص األولوية(.  ▪

 )عالية جدًا(. أولويات الفئات وأولويات التطبيق التي تحمل عالمة 
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 )األجهزة( 

( إلظهار واستكشاف معلومات الجهاز لجميع األجهزة السلكية والمتصلة السلكيًا )سواء المتصلة  )األجهزة( )  اضغط على الرمز 

 باإلنترنت أو غير متصلة باإلنترنت(.

سيسمح لك النقر فوق أي اسم جهاز ُمدرج بمعاينة التفاصيل المتعمقة 

 للجهاز و/أو القيام بأي مما يلي:

 محدد في شبكتك.قم بتعيين اسم للجهاز ال )االسم(.  ▪

 قم بتغيير فئة الجهاز أو نوع الجهاز المحدد. )النوع(.  ▪

قم بتعيين أولوية حركة المرور المفضلة  )األولوية(.  ▪

 على الجهاز المحدد.

)عرض حركة المرور في الوقت   ▪

اعرض استخدام حركة المرور في الوقت الفعلي للجهاز  الحقيقي(.

 المحدد.

 

 )الشبكة( 

ثان أو ثالث إلى شبكتك. ما عليك سوى اتباع التعليمات التي تظهر على الشاشة في  ( إلضافة جهاز  انقر فوق الرمز إضافة ) 

 الموجودة لديك حاليًا في شبكتك. إعداد شبكة االتصال الخاصة بك وستعرض الصفحة الرئيسية عدد أجهزة توجيه 

 

 

 

أجهزة توجيه  مالحظة: يمكن أن تحتوي الشبكة على 

عقدة(. سيتم تطبيق جميع التغييرات  أساس،  ) بحد أقصى 

التي يتم إجراؤها على الشبكة الالسلكية تلقائيًا على جميع العقد 

 المتصلة.
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 )اإلعدادات( 

( إلعادة تشغيل شبكتك أو إزالة التحكم في جهاز التوجيه من هاتفك أو إزالة العقد المتصلة من شبكتك )إن  انقر فوق رمز اإلعدادات ) 

 وجدت(.

 

د تشغيل جهاز   ▪ )إعادة تشغيل الشبكة(. أعِّ

التوجيه وجميع أجهزة التوجيه المتصلة. سيؤدي النقر فوق هذه الوظيفة 

 مؤقتًا بشبكتك. وتأكيدها إلى قطع اتصال أجهزتك

)إزالة الشبكة(. قم بإزالة جميع عناصر   ▪

التحكم في جهاز التوجيه واإلعدادات المخزنة على تطبيق 

. 

قم بإزالة عقدة )إزالة ُعقد الشبكة(.   ▪

)عقد( من جهاز التوجيه. ستفقد العقدة على الفور االتصال بجهاز التوجيه 

 ساس عند اإلزالة.األ

 )معلومات( 

)دليل البدء السريع( لجهاز التوجيه، أو عرض مخطط سلوك مؤشر  ( للوصول إلى  انقر فوق رمز المعلومات ) 

 .الحالة، أو الوصول إلى مركز دعم عمالء 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

™FOR GAMERS.  BY GAMERS.  

 

 الويب )تكوين جهاز التوجيه لديك عبر واجهة مستخدم  

(الوصول إلى واجهة مستخدم الويب )

، فأنت ال تحتاج إلى اتصال باإلنترنت للوصول إلى واجهة مستخدم الويب الخاصة بجهاز التوجيه. فما عليك على عكس تطبيق 

وأن الكمبيوتر الشخصي أو الكمبيوتر المحمول الذي ستستخدمه متصل  سوى التأكد من تمكين واجهة مستخدم الويب على تطبيق 

 .بشبكة سلكية/السلكية لجهاز 

 المتوفرة. أو بأي من منافذ  قم بتوصيل الكمبيوتر بالشبكة الالسلكية الخاصة بك بجهاز  .

 

 في شريط العنوان. أو  شغّل متصفح الويب وأدخل  .

)كلمة مرور الويب( الموجودة بشريط تمرير العنوان في أسفل جهاز  في صفحة كلمة المرور، أدخل  .

 )تسجيل الدخول(. التوجيه وانقر فوق 

 

 .سيتم توجيهك إلى واجهة مستخدم الويب لجهاز 

 وأ

https://sila.razer.com/#!/login
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فهم واجهة مستخدم الويب

 واجهة مستخدم الويب وتكوين الميزات الرئيسية لجهاز التوجيه الخاص بك باستخدام أي من عالمات تبويب القائمة الجانبية.يمكنك التنقل في 

)تسجيل الخروج(  )اللغة( أو تسجيل الخروج باستخدام زر  يمكنك أيًضا تغيير عرض اللغة من خالل القائمة المنسدلة 

 ة الجانبية.الموجود في أسفل القائم

 

 )الحالة( 

كية الصفحة االفتراضية لواجهة مستخدم الويب. استخدم هذه الصفحة لعرض حالة كل واجهة والمعلومات األساسية، وجميع األجهزة السلكية/الالسل

 المتصلة بكل واجهة أو منفذ، وإصدار األجهزة/البرامج الثابتة لجهاز التوجيه.

 

 عالمات التبويب الفرعية التي ستتمكن من عرضها ضمن عالمة تبويب الحالة.فيما يلي مدرج أدناه 

 يوضح الحالة والتفاصيل األساسية لكل واجهة. )شبكة المنطقة المحلية/الشبكة العريضة(.  ▪

يعرض الخصائص الالسلكية األساسية  جيجاهرتز((. جيجاهرتز( و) )السلكي )  ▪

 جيجاهرتز. جيجاهرتز أو  للشبكات الالسلكية بتردد 
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يعرض إصدار البرامج الثابتة واألجهزة لجهاز التوجيه الخاص بك. سيسمح  )معلومات جهاز التوجيه(.  ▪

 يفة على جهاز التوجيه الخاص بك.)إعادة التشغيل( بإجراء إعادة تشغيل خف لك النقر فوق الزر 

 يعرض خصائص جميع األجهزة السلكية أو الالسلكية المتصلة بجهاز التوجيه. )األجهزة المرتبطة(.  ▪

 

 )التكوين الالسلكي( عالمة التبويب 

 )التكوين الالسلكي( لتكوين اإلعدادات الالسلكية األساسية والمتقدمة لشبكات  استخدم عالمة التبويب 

 جيجاهرتز والضيف. جيجاهرتز و

 

ف مجموعة الخدمات المتعدد(   )تمكين ُمعّرِّ

جيجاهرتز التي يبثها جهاز  و جيجاهرتز ( أو أسماء الشبكات الالسلكية هي أسماء نخصصها لشبكات معرفات مجموعة الخدمات )

 التوجيه الالسلكي.

 

ف مجموعة الخدمات المتعدد إلى فصل جميع األجهزة المتصلة بالشبكة الالسلكية لفترة وجيزة. ستقوم األجهزة  مالحظة: سيؤدي تعطيل ُمعّرِّ

ف مجموعة الخدمات بتردد  جيجاهرتز بينما األجهزة  لشبكة الالسلكية بتردد جيجاهرتز بإعادة االتصال تلقائيًا با المتصلة بشبكة ُمعّرِّ

 جيجاهرتز أو تفقد االتصال الالسلكي. جيجاهرتز ستعيد االتصال بشبكة  المتصلة بالشبكة الالسلكية 
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ف مجموعة الخدمات بتردد    ف مجموعة الخدمات بتردد  )ُمعّرِّ  جيجاهرتز( جيجاهرتز / ُمعّرِّ

جيجاهرتز، ووضع األمان، وكلمة المرور؛ أو قم بتعطيل بث شبكة السلكية إذا كنت  جيجاهرتز و/أو  قم بتغيير اسم الشبكة الالسلكية تردد 

 تك يدويًا بها.تريد إخفاء الشبكة الالسلكية وتوصيل أجهز

 

ف مجموعة الخدمات بتردد  ف مجموعة الخدمات بتردد  من عالمات التبويب الفرعية لُمعّرِّ جيجاهرتز، ستتمكن من القيام  جيجاهرتز وُمعّرِّ

 بما يلي:

ف مجموعة الخدمات الخاص بي(.  ▪ عمليات  قم بإظهار أو إخفاء الشبكة الالسلكية المحددة من )بث ُمعر ِّ

 المسح الالسلكية.

 مالحظة: بمجرد إخفاء شبكة السلكية، يجب أواًل إدخال خصائصها الالسلكية على جهازك يدويًا قبل أن تتمكن من االتصال بها.

ف مجموعة الخدمات(. ▪  قم بتغيير اسم الشبكة الالسلكية للشبكة الالسلكية المحددة. ( )االسم )ُمعر ِّ

 قم بتغيير تشفير األمان للشبكة الالسلكية المحددة. )أوضاع األمان(.  ▪

 قم بتغيير كلمة مرور الشبكة الالسلكية المحددة. ( )كلمة المرور )مفتاح الشبكة((. ▪
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ف مجموعة خدمات الضيف(   )ُمعّرِّ

المنفصلة تماًما عن شبكتك الرئيسية لضمان عدم تمكن أجهزة الضيف من الوصول إلى أي من ملفات قم بتمكين أو تعطيل شبكة )شبكات( الضيف 

 الشبكة المشتركة.

 جيجاهرتز. (. ستعمل جميع هذه الشبكات تحت تردد مالحظة: يمكن تمكين وتكوين ما يصل إلى شبكتي ضيف )

 

 من هنا، ستتمكن من القيام بما يلي:

 بتمكين أو تعطيل شبكة الضيف الالسلكية المحددة. قم .)تمكين(  ▪

قم بتمكين أو تعطيل  )عزل شبكة الضيف من شبكتي المحلية(.  ▪

 وصول الضيف على الملفات المشتركة داخل شبكتك. نوصي بشدة أن يتم تمكين هذا اإلعداد دائًما.

ف مجموعة الخدمات(.  ▪  قم بتغيير اسم الشبكة الالسلكية لشبكة الضيف المحددة. )االسم )ُمعر ِّ

 قم بتغيير تشفير األمان للشبكة الالسلكية المحددة. بشكل افتراضي، يتم تعيين هذا إلى  )أوضاع األمان(.  ▪

 .)بال(. هذا يعني أن أجهزة الضيف ستكون قادرة على االتصال بالشبكة الالسلكية دون إدخال كلمة مرور السلكية 

 قم بتغيير كلمة مرور الشبكة الالسلكية المحددة. )كلمة المرور )مفتاح الشبكة((.  ▪
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 )اإلعدادات المتقدمة( 

جيجاهرتز وإمكانيات معالجة  )اإلعدادات المتقدمة( من تغيير النطاق الترددي للقناة بتردد  تمّكنك عالمة التبويب 

 جيجاهرتز. اإلشارة لشبكة 

 

 من هنا، ستتمكن من القيام بما يلي:

 المستخدم من قبل الشبكة الالسلكية ذات تردد  قم بتغيير النطاق الترددي )النطاق الترددي للقناة(.  ▪

 ميجاهرتز، فمن المقترح أن تترك هذا اإلعداد على  جيجاهرتز. إذا لم تكن متأكدًا مما إذا كانت أجهزتك تدعم تردد 

 ميجاهرتز(. ميجاهرتز/ )االختيار التلقائي تردد  

جيجاهرتز للسماح لجهاز التوجيه بتركيز إشارته  قم بتمكين ميزة معالجة اإلشارة لشبكة  رة(.)معالجة اإلشا  ▪

 جيجاهرتز. جيجاهرتز تلقائيًا على مناطق معينة مزودة بأجهزة السلكية  الالسلكية بسرعة 
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 )بروتوكول اإلنترنت للشبكة العريضة( 

 ( التي قد تحتاج إلى تكوينها يدويًا.ثابت لشبكتك أو إعدادات مزود خدمة اإلنترنت األخرى ) يمّكنك من تكوين عنوان 

 مالحظة: يرجى طرح أو إعداد تفاصيل االتصال المقدمة من مزود خدمة اإلنترنت الخاص بك.

 

 )إمكانية الوصول لالتصال( 

 .ثابت لجهاز التوجيه الخاص بك و/أو قم بتكوين بيانات اعتماد  قم بتكوين عنوان 
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 من هنا، ستتمكن من تغيير الخصائص التالية:

بشكل افتراضي، يتم تمكين هذا الخيار. تم تعيين جهاز  الديناميكي(. )الحصول على عنوان   ▪

 تلقائيًا لجهاز التوجيه الخاص بك. ديناميكي يسمح لمزود خدمة اإلنترنت الخاص بك بتعيين عنوان  التوجيه الخاص بك بعنوان 

 ثابت لجهاز التوجيه الخاص بك. سيسمح لك تعطيل الميزة بتعيين عنوان 

)يتطلب اتصالي باإلنترنت اسم مستخدم   ▪

الخاص بك قبل أن يتمكن جهاز التوجيه الخاص بك من  هناك حاالت قد تحتاج فيها إلى إدخال بيانات اعتماد  مرور(. وكلمة

 االتصال باإلنترنت.

مضيئًا باللون األحمر حتى تقوم بتحديث اإلعدادات المطلوبة. ما عليك سوى  في مثل هذه الحاالت، سيظل مؤشر حالة 

 داد وإدخال التفاصيل التي يوفرها مزود خدمة اإلنترنت بشكل صحيح.تمكين هذا اإلع

 

 )عنوان خادم اسم المجال( 

)خادم اسم المجال( الخاص بجهاز التوجيه. بشكل افتراضي،  استخدم عالمة التبويب الفرعية هذه لتكوين عنوان 

 محددة، يمكنك إدخالها هنا. تلقائيًا من مزود خدمة اإلنترنت. إذا كانت هناك تفاصيل  لحصول على إعدادات يتم تعيين جهاز التوجيه ل
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 )بروتوكول اإلنترنت لشبكة المنطقة المحلية( 

)بروتوكول اإلنترنت لشبكة المنطقة المحلية( لتمكين وتكوين وضع الجسر الخاص بجهاز التوجيه، و/أو عرض  استخدم عالمة التبويب 

 .األجهزة المتصلة، و/أو إضافة/إزالة حجوزات 

 

 )اإلعدادات( 

، قناع الشبكة الخاص بك  االفتراضي لجهاز التوجيه )اإلعدادات( لتغيير عنوان  استخدم عالمة التبويب الفرعية 

 المتوفرة لجميع أجهزة االتصال. الفرعية الخاص به، بما في ذلك نطاق عناوين 

 

)وضع الجسر(. وبمجرد تعيينه  كجسر عند تمكين  كما تتيح لك عالمة التبويب الفرعية هذه أيًضا استخدام جهاز 

 لألجهزة المتصلة حتى تقوم بأي مما يلي: كجسر، سيتم تعطيل وظيفة جهاز التوجيه ولن يتم تعيين عنوان 

الخاص بجهاز التوجيه.  )معيَّن على وضع الجسر( بمنفذ  الخاص بجهاز التوجيه  قم بتوصيل منفذ  ▪

 من جهاز التوجيه. نوان على ع سيحصل جهاز 

إذا كنت تخطط الستخدام جهاز التوجيه الخاص بك  قم بإدخال بيانات اعتماد مزود خدمة اإلنترنت في عالمة التبويب  ▪

 تعرف على كيفية إدخال تفاصيل مزود خدمة اإلنترنتكمودم. 
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 ()حجوزات  

)بروتوكول تكوين المضيف  بشكل ديناميكي إلى أجهزتك من خالل  بشكل افتراضي، سيقوم جهاز التوجيه الخاص بك بتعيين عناوين 

ثابتة  ( تغيير أو تعيين عناوين )حجوزات  الديناميكي(. تتيح لك عالمة التبويب الفرعية 

 الخاصة بهم. لكل جهاز متصل / قيد االتصال باستخدام عناوين  وأسماء األجهزة واألسماء المستعارة لـ 

للجهاز المسجل، حتى عندما تقوم بفصل الجهاز وإعادة توصيله بجهاز  لجهاز التوجيه الخاص بك بتوفير نفس عنوان  سيسمح حجز عنوان 

 التوجيه الخاص بك.

 

 نا، ستتمكن من القيام بما يلي:من ه

الذي يمكنك استخدامه في  يعرض جميع العمالء المتصلين بجهاز  )األجهزة المتصلة(.  ▪

 (.)إضافة حجز  حجز أجهزة العميل من خالل زر 

 لجهاز: لحجز عنوان 

)األجهزة المتصلة(، حدد مربع االختيار المقابل للجهاز )األجهزة( الذي ترغب في تعديله  في الجدول  .

 )تحديد(. في العمود 

لجهاز )أجهزة( غير متصل  )إضافة يدويًا( لتعيين عنوان  مالحظة: يمكنك أيًضا النقر فوق مربع االختيار 

 بعد بجهاز التوجيه.

 (.)إضافة حجز  انقر فوق  .

( على جهاز )أجهزة( العميل المحدد. )عنوان  ( و)االسم المستعار لـ  قم بتعيين  .

)اسم الجهاز( وإدخال  )إضافة يدويًا(، فأنت بحاجة إلى تعيين  إذا قمت بوضع عالمة 

 ( الصحيح لجهاز العميل.)عنوان  

 )حفظ( لتطبيق التغييرات. انقر فوق  .

 .أعد توصيل جهاز العميل الخاص بك على جهاز  .

مخصص والذي يمكنك تعديله من  اعرض جميع أجهزة العميل المحجوزة بعنوان  )األجهزة المحجوزة(.  ▪

 .خالل الزر تحرير حجز 
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 لجهاز محجوز: لتعديل أو حذف تكوين 

)األجهزة المحجوزة(، حدد مربع االختيار المقابل للجهاز )األجهزة( الذي ترغب في تعديله  في الجدول  .

 )تحديد(. في العمود 

 (.)تحرير حجز  انقر فوق  .

( حسب الحاجة أو ضع )عنوان  ( وتفاصيل )االسم المستعار لـ  قم بتغيير  .

 )حذف( لتمييزه للحذف. عالمة اختيار على زر مربع االختيار المقابل لجهاز العميل في العمود 

 )حفظ( لتطبيق التغييرات. سيتم حذف إعدادات األجهزة المحددة للحذف. انقر فوق  .

 .توصيل جهاز العميل الخاص بك على جهاز  أعد .
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 ()اإلصدار  

 ( المستخدم على نطاق واسع.) اإلصدار  في نظام عنونة  هو بروتوكول إنترنت مصمم لمعالجة وحل نقص عنوان  

 .مالحظة: قبل استخدام هذه الميزة، يرجى التأكد من أن مزود خدمة اإلنترنت واألجهزة يدعمان بروتوكول 

 

 ()نظام أسماء المجاالت الديناميكي( ) 

لجهة  ( )نظام أسماء المجاالت الديناميكي( تكوين خدمة تتيح لك عالمة التبويب 

 خارجية في جهاز التوجيه الخاص بك والتي يمكنك استخدامها للوصول بسهولة إلى أي من األجهزة في شبكتك عن بُعد، حتى عندما يتغير عنوان

 الخاص بشبكتك باستمرار. 

لميزة. قد يتم تطبيق رسوم المدرجة في هذه الصفحة الستخدام هذه ا مالحظة: تحتاج إلى تسجيل االشتراك والتسجيل في أي من خدمات 

 تسجيل الخدمة.

 

 )الشبكة المحلية االفتراضية للخدمة( 

قد يطلب منك بعض مزودو خدمة اإلنترنت إدخال إعدادات شبكة محلية افتراضية محددة قبل أن تتمكن من استخدام خدمة اإلنترنت الخاصة بهم 

 على جهاز التوجيه الخاص بك.
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فير هذه التفاصيل من قِّبل مزود خدمة اإلنترنت الخاص بك وستختلف أيًضا بناًء على خدمة اإلنترنت التي ستستخدمها. يرجى مالحظة: سيتم تو

 الحصول على هذه اإلعدادات من مزود خدمة اإلنترنت.

 

 إلضافة شبكة محلية افتراضية للخدمة:

)تمكين الشبكة المحلية  )الشبكة المحلية االفتراضية للخدمة(، قم بتبديل  في صفحة  .

 االفتراضية للخدمة(.

 )االسم( المفضل على الشبكة المحلية االفتراضية للخدمة. قم بتعيين  .

 أدخل التفاصيل الصحيحة التي قدمها مزود خدمة اإلنترنت. .

 )تطبيق(. انقر فوق  .
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 )الجدار الناري / إعادة توجيه المنفذ( 

)الجدار الناري / إعادة توجيه المنفذ( تكوين ميزات األمان المختلفة التي قد  تتيح لك عالمة التبويب 

 تستخدمها ألجهزة و/أو تطبيقات معينة داخل شبكتك.

قد تتحكم هذه الميزات في إمكانية الوصول إلى جهاز داخل شبكتك من اإلنترنت، والسماح أو رفض وصول جهاز التوجيه إلى األجهزة 

 بالعمل وأداء الخدمات بسهولة داخل شبكتك. السلكية/المتصلة السلكياً، وحتى السماح لألجهزة المدعومة من 
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 اعد الوارد/قواعد الصادر( )إعادة توجيه المنفذ()قو 

)قواعد الصادر( للسماح أو حظر الوصول إلى  )قواعد الوارد( و استخدم عالمات التبويب الفرعية 

يتم  أو من أجهزة معينة داخل شبكتك. وهذا مفيد لألجهزة أو التطبيقات التي قد تحتاج إلى وصول داخلي/خارجي إضافي من اإلنترنت. افتراضيًا،

 ن أجهزتك إلى اإلنترنت.حظر كل حركة المرور الواردة من اإلنترنت إلى أجهزتك؛ بينما يُسمح بحركة المرور الصادرة م

لجهازك من خالل صفحة  ثابت على جهازك أو حجز عنوان  مالحظة: قبل أن نتمكن من إعادة توجيه جهاز، يوصى بتعيين عنوان 

 في شبكتك. ( هذا يضمن أن الجهاز سيكون له دائًما نفس عنوان )حجز  

 

 صادر:لتكوين قاعدة وارد أو 

 الخاص بالجهاز الذي ستستخدمه. حدد عنوان  .

)األجهزة المرتبطة( إذا  )الحالة( <  مالحظة: يمكن عرض ذلك في إعدادات جهازك أو من خالل 

 كان الجهاز متصاًل بالفعل بشبكتك.

 )قواعد الصادر(. )قواعد الوارد( أو  انقر فوق إما العالمة الفرعية  .

 )إضافة قاعدة جديدة(. انقر فوق  .

 )اسم الخدمة( لقاعدتك. قم بتعيين  .

. غالبًا ما يتم تحديدها بواسطة الجهاز الذي تقوم بإعادة توجيه المنفذ له أو التطبيق نطاق منفذ محدد)المنفذ( أو  أدخل  .

 تخدمه. وقد تحتاج إلى عرض أدلة الجهاز أو التطبيق أو األسئلة المتداولة لمعرفة المنافذ التي يجب استخدامها.)التطبيقات( الذي تس

 )البروتوكول( يعد مالئًما للجهاز أو التطبيق الذي تستخدمه. حدد أي  .



 

™FOR GAMERS.  BY GAMERS.  

 

الخاص بالجهاز الداخلي الذي  )بروتوكول اإلنترنت لوجهة شبكة المنطقة المحلية( أو عنوان  أدخل  .

 ستقوم بإعادة توجيه المنفذ له.

لجهاز التوجيه. يمكن العثور على هذا  )بروتوكول اإلنترنت لمصدر الشبكة العريضة( أو عنوان  قم بأدخال  .

 الشبكة العريضة(.) )الحالة( <  تحت 

 )تطبيق( لحفظ اإلعدادات. انقر فوق  .

 

 ()تصفية  

ق قم بالسماح أو حظر االتصال السلكي أو الالسلكي لألجهزة المتصلة. قم بتبديل اتصال كل جهاز متصل بجهاز التوجيه الخاص بك، ثم انقر فو

 )تطبيق( لحفظ التغييرات. 

 

 

 . سيتم فتح جميع منافذ هذا الجهاز الستقبال حركة المرور الواردة من اإلنترنت.قم بتعيين جهاز محلي محدد في شبكتك كخادم 

 

 على صفحة  ثابت على جهازك أو حجز عنوان  ، يوصى إما بتعيين عنوان عند إعداد خادم 

مستخدم الويب.( في واجهة )حجز 
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 )التوصيل والتشغيل العالمي( 

وتكوينها تلقائيًا داخل شبكتك. وألغراض األمان،  قم بتمكين جهاز التوجيه الخاص بك الكتشاف إعدادات المنفذ لجميع األجهزة التي تدعم 

 يتم تعطيل هذه الميزة بشكل افتراضي.

 

 )التوجيه الثابت( 

توجيه متقدمة تتيح لك تعيين مسار أو توجيه محدد لجهاز التوجيه الخاص بك الستخدامه للوصول إلى مضيف بعيد أو شبكة محددة. استخدم ميزة 

 هذه الميزة إذا كنت تريد أن يتواصل المضيفون المختلفون الذين ينتمون إلى شبكات مختلفة مع بعضهم البعض.

 

جهاز التوجيه لتعلم المسارات ديناميكيًا. تقوم المسارات الديناميكية تلقائيًا بتحديث معلومات الشبكة الخاصة مالحظة: بشكل افتراضي، يتم تعيين 

إعداد  بها أثناء قيامك بإضافة أو إزالة األجهزة، ومع ذلك، يجب تحديث المسار الثابت يدويًا عند إجراء تغييرات داخل الشبكة. يُقترح مراعاة

 خدام هذه الميزة.الشبكة أوالً قبل است

 )إضافة مسار( تعيين ما يلي: سيتيح لك النقر فوق 

 الخاص بالمضيف البعيد أو الشبكة. عنوان  )عنوان شبكة الوجهة(.  ▪

 قناع الشبكة الفرعية للمضيف البعيد أو الشبكة. )قناع الشبكة الفرعية للوجهة(.  ▪

 لعقدة المضيف البعيد أو الشبكة البعيدة. عنوان  للبوابة(. )عنوان   ▪

 يحدد أولوية المسار. تشير القيمة األقل إلى أولوية أعلى. )قياسي(.  ▪
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( لتحرير  عند إضافة مسار ثابت، سيظهر جدول منفصل للمسار )المسارات( المكون. يمكنك النقر فوق الزر تحرير المطابق للمسار ) 

 (. التكوين الخاص به أو حذف مسار معين عن طريق النقر فوق الزر حذف المقابل ) 

 

 )الشبكة الخاصة االفتراضية( 

( الوصول إلى شبكتك المنزلية بشكل آمن عبر اإلنترنت عندما تكون خارج المنزل. عالوة على ذلك، االفتراضية )تتيح لك الشبكة الخاصة 

 للوصول إلى مواقع اإلنترنت أو الخدمات التي ال يمكن الوصول إليها عادة في منطقتك بسبب القيود الجغرافية. يمكنك استخدام خدمة 

 

وبروتوكول االتصال النفقي من نقطة إلى  كوالت الشبكة الخاصة االفتراضية الخاصة بكل من بروتو يدعم جهاز 

. استخدم هذه الصفحة إلعداد جهاز التوجيه الخاص ( إلنشاء اتصال سريع وآمن وموثوق )النفق( بين جهاز التوجيه وخادم نقطة )

 باستخدام أي من هذه البروتوكوالت المتوفرة. بك على اتصال خادم 

 وإعداد بيانات اعتماد حسابك. قد يتم تطبيق رسوم االشتراك. مالحظة: قبل المتابعة، يرجى تسجيل حساب خدمة 

 استخدام 

 )إضافة عميل  )الشبكة الخاصة االفتراضية(، انقر فوق  في عالمة التبويب  .

 جديد(.

 امأل بيانات االعتماد المطلوبة أدناه بشكل صحيح: .

 اسم االتصال المفضل لديك. )االسم(.  ▪

  اسم المستخدم لحساب )اسم المستخدم(.  ▪

  كلمة المرور المرتبطة بحساب )كلمة المرور(.  ▪

تلقائيًا إذا  قم بتمكينها إذا كنت ترغب في إعادة االتصال بخدمة  )إعادة االتصال التلقائي(.  ▪

 فقدت االتصال.

 .. ( وحدد موقع ملف التكوين)استيراد ملف .  انقر فوق الزر .

 )تطبيق(. سيؤدي هذا إلى إعادة تشغيل جهاز التوجيه باستخدام التكوين المطلوب الُمطبّق. انقر فوق  .
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 استخدام 

 جديد(. )إضافة عميل   )الشبكة الخاصة االفتراضية(، انقر فوق في عالمة التبويب  .

 امأل بيانات االعتماد المطلوبة أدناه بشكل صحيح: .

 اسم االتصال المفضل لديك. )االسم(.  ▪

 . اسم المستخدم لحساب )اسم المستخدم(.  ▪

 . كلمة المرور المرتبطة بحساب )كلمة المرور(.  ▪

تلقائيًا إذا  قم بتمكينها إذا كنت ترغب في إعادة االتصال بخدمة  )إعادة االتصال التلقائي(.  ▪

 فقدت االتصال.

 أو اسم الخادم المرتبط بالدولة التي تريد االتصال بها. الخاص بـ  عنوان )الخادم(.   ▪

للحصول على قائمة كاملة بأسماء الخوادم ألنها قد تختلف  مالحظة: عند استخدام اسم خادم، يرجى التحقق من موقع 

 حسب البلد.

 .)تطبيق(. سيؤدي هذا إلى إعادة تشغيل جهاز التوجيه باستخدام التكوين المطلوب الُمطبّق انقر فوق  .

 تحرير/فصل/إزالة الشبكات الخاصة االفتراضية المسجلة

. يمكنك ( إلزالته من إدخاالت  المقابل وقم بتعديل تفاصيله أو انقر فوق الزر حذف )  ( إلدخال  انقر فوق الزر تحرير ) 

 لتعطيل استخدامه. أيًضا تبديل مفتاح اتصال إدخال 
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 )تخزين( 

فقط( و/أو قم بتعيين  )على منفذ  و/أو  و كخادم  أو  قم بتعيين أي جهاز تخزين متصل بمنفذي 

 كلمة مرور لمشاركة الشبكة لتأمين الوصول إلى جهاز التخزين.

 

فقط. سيتم التعرف على القسم األول فقط من محرك  أو  أو  تنسيقات الملفات  مالحظة: يدعم جهاز 

 األقراص المتصل. وظيفة خادم الطابعة غير مدعومة.
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المقابل، ويسمح لك بتعيين جهاز التخزين الخاص بك كخادم خدمة و/أو إخراج جهاز  يعرض معلومات جهاز التخزين المتصل بمنفذ 

 تعرف على كيفية الوصول إلى جهاز تخزينالتخزين المقابل إذا كنت ترغب في إزالته من جهاز التوجيه الخاص بك. 

 

 هذه، ستتمكن من القيام بما يلي:من أيٍّ من عالمات التبويب الفرعية 

 أخرج أي جهاز تخزين متصل. )إخراج(.  ▪

 مالحظة: يوصى بشدة بإخراج أي جهاز تخزين أواًل قبل إزالته من جهاز التوجيه الخاص بك لتجنب إتالف أي بيانات مخزنة.

قم بتمكين بروتوكوالت مشاركة الملفات على جهاز التوجيه الخاص بك لتسهيل  )الخدمات المتاحة(.  ▪

 الوصول إلى الملفات عبر أجهزتك. يتم تمكين بروتوكوالت مشاركة الملفات التالية أدناه تلقائيًا على جهاز التوجيه الخاص بك:

عم هذه الخدمة خيارات القراءة والكتابة لبعض يوفر خدمات الملفات والطباعة المستخدمة عادةً في شبكة منزلية. تد . ▪

 تنسيقات الملفات. يمكنك تغيير اسم الشبكة

 بروتوكول شبكة يُستخدم لنقل ملفات الكمبيوتر بين العميل والخادم على شبكة الكمبيوتر. . ▪

 .يمّكنك من مشاركة وسائط جهاز تخزين متصل عبر جميع األجهزة التي تدعم  . ▪

 .فقط على  يتوفر مالحظة: 
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 )كلمة مرور مشاركة الشبكة( 

واسم المستخدم  يسمح لك بتغيير كلمة المرور االفتراضية ألي جهاز تخزين متصل. بشكل افتراضي، يتم تعيين هذا على 

 غير قابل للتغيير. االفتراضي، 

 

 التخزين:الوصول إلى محتويات جهاز 

 

" وكلمة المرور على جهاز التوجيه الخاص بك الستخدام هذه الميزة. اسم المستخدم االفتراضي هو " مالحظة: يجب تمكين 

 ".االفتراضية هي "

 على  .

 (.)مفتاح  افتح مستكشف  .

 \\ أو \\في شريط العنوان، أدخل  .

 وأدخل بيانات االعتماد المطلوبة. انقر فوق المجلد  .

 انقر فوق مجلد جهاز التخزين الذي تريد الوصول إليه. .

 

 على  .

 .اتصال بالخادم<  انتقال، انقر فوق في  .

)اسم الشبكة( المشار إليه في  هو  اسم الشبكةحيث  :// اسم الشبكةفي شريط عنوان الخادم، أدخل  .

 .اتصال)التخزين(، وانقر فوق  عالمة التبويب 

 .د مشترك على ضمن المجل أدخل بيانات االعتماد المطلوبة. ستتم إضافة مجلد خادم  .

 

 على األجهزة المحمولة .

 للوصول إلى جهاز التخزين على جهازك المحمول. قد تحتاج إلى تنزيل تطبيق تابع لجهة خارجية وإدخال اسم الشبكة لخادم 

 

file://///192.168.8.1
file://///sila.razer.com
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 على جهاز التوجيه الخاص بك الستخدام هذه الميزة. مالحظة: يجب تمكين 

 المحمولة األجهزة/على نظام  .

 قم بتشغيل أي متصفح ويب. .

 ثم انقر فوق وحدة التخزين التي تريد الوصول إليها. في شريط العنوان، أدخل  .

 انتقل إلى الملف الذي تريد فتحه أو تنزيله. .

 

 على  .

 .اتصال بالخادم<  انتقال، انقر فوق في شريط القائمة  .

)بروتوكوال  هو  بروتوكول خادم حيث  : //بروتوكول خادم في شريط عنوان الخادم، أدخل  .

 .اتصال)التخزين(، وانقر فوق  ( المشار إليه في عالمة التبويب خادم 

 .جلد مشترك على ضمن الم أدخل بيانات االعتماد المطلوبة. ستتم إضافة مجلد خادم  .

 

 

للوصول إلى جهاز التخزين على جهاز الكمبيوتر أو  لخادم  قد تحتاج إلى تنزيل تطبيق تابع لجهة خارجية وإدخال أو تحديد اسم 

 الجهاز المحمول.

 على جهاز التوجيه الخاص بك الستخدام هذه الميزة. مالحظة: يجب تمكين 

 

 

 

 

ftp://192.168.8.1/
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 )كلمة مرور المشرف( 

 تالي.قم بتغيير كلمة المرور االفتراضية لواجهة مستخدم الويب. ستصبح كلمة المرور الجديدة سارية عند تسجيل الخروج أو عند تسجيل الدخول ال

 مالحظة: ألغراض األمان، يوصى بتغيير كلمة مرور واجهة مستخدم الويب االفتراضية.
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 )المراقبة األبوية(. 

 احظر الوصول إلى اإلنترنت على أي جهاز متصل باستخدام وقت أو مدة محددة.

 

 لتعيين عميل مع قاعدة المراقبة األبوية:

 )إضافة عميل جديد(. )المراقبة األبوية( ثم انقر فوق  قم بتمكين ميزة  .

 )اسم الجهاز/بروتوكول اإلنترنت(. )معلومات العميل(، حدد جهاًزا في القائمة المنسدلة  في  .

 )الوقت(، حدد اليوم )األيام( التي سيتم فيها تطبيق قاعدة المراقبة األبوية. في  .

 دة.ساعة( عند سريان القاع )الساعات(، حدد وقت البدء واالنتهاء )بتنسيق  في  .

 )تطبيق( لحفظ اإلعدادات الجديدة. انقر فوق  .
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Quality of Service )QoS( )جودة الخدمة( 

 قم بتمكين ميزات جهاز التوجيه وتخصيصها والتي تتيح لك زيادة عرض النطاق الترددي للتحميل والتنزيل عبر أجهزتك.

 

 .)جودة الخدمة( متاحة عند تعطيل  مالحظة: لن تكون بعض عالمات تبويب 

 )اإلعدادات( 

لتحديد أولويات نوع حركة المرور والتطبيقات واأللعاب، فضالً عن األجهزة الفردية/الجماعية لضمان التحكم في  استخدم 

 األجهزة والتطبيقات التي تستخدم النطاق الترددي.
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 هنا، ستتمكن من القيام بما يلي:من 

ثم إدخال  الستخدام هذه الميزة، يُقترح أوالً إجراء اختبار لسرعة اإلنترنت من خالل تطبيق  . ▪

)تحميل  )النطاق الترددي للتنزيل( و نتائج التنزيل وتحميلها في حقول 

 ي(.النطاق التردد

 ٪ من قيم النطاق الترددي المقدمة ألي خدمة أو تطبيق مع أولوية تلقائيًا بتخصيص  سيقوم 

)تخصيص  )عالية جًدا(. يمكن رؤية خدمة اإلنترنت وأولويات التطبيق في عالمتي التبويب الفرعيتين 

 .)أولوية التطبيق( و األولوية(

 الستخدام هذه الميزة، يُقترح أوالً إجراء اختبار لسرعة اإلنترنت من خالل تطبيق  )وضع األلعاب(.  ▪

 )النطاق الترددي للتنزيل( و ثم إدخال نتائج التنزيل وتحميلها في حقول 

 )تحميل النطاق الترددي(.

 ٪ من النطاق الترددي المتاح لتطبيقات وأجهزة األلعاب.سيخصص وضع األلعاب تلقائيًا 

)تخصيص األولوية(  الفرعيتين  مالحظة: بمجرد التمكين، سيتم تعطيل عالمتي التبويب

 )أولوية التطبيق(. و

 

 )تخصيص األولوية( 

لنظير قم بتخصيص أولوية حركة المرور للخدمات مثل األلعاب عبر اإلنترنت والموسيقى وتدفق الفيديو ونقل الملفات ومشاركة الملفات/ النظير ل

 وحركة المرور العادية.

 )وضع األلعاب( نشًطا. مالحظة: سيتم تعطيل عالمة التبويب الفرعية هذه عندما يكون 

 

 

 



 

™FOR GAMERS.  BY GAMERS.  

 

 )أولوية التطبيق( 

 قم بتخصيص أولوية حركة المرور من خالل تعيين مستوى األولوية المفضل لديك لتطبيق معين.

 )وضع األلعاب( نشًطا. مالحظة: سيتم تعطيل عالمة التبويب الفرعية هذه عندما يكون 
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 )قائمة األجهزة( 

( االطالع على معلومات الجهاز المحدد  يسرد جميع األجهزة على اإلنترنت والخاملة. سيتيح لك النقر على الزر تحرير المقابل لكل جهاز ) 

الخاص به؛ أو تغيير اسم الجهاز، وتعيين أولوية، وتغيير نوع الجهاز  و مثل عناوين نظام التشغيل والعالمة التجارية والطراز وعنوان 

 الخاص به.

 

 )المنطقة الزمنية/التوقيت الصيفي( 

 قة الزمنية في منطقتك.يسمح لك بتحديد أو تغيير المنط

 ة.مالحظة: يُنصح بشدة بتعيين المنطقة الزمنية الصحيحة حيث سيتم استخدام جهاز التوجيه الخاص بك عند التحقق من تحديثات البرامج الثابت
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 )الدعم( 

 .موصالً بفتحة  يمّكنك من إنشاء ملف سجل و/أو تمكين تسجيل النشاط في جهاز التوجيه الخاص بك إذا كان جهاز 

 

الذي تم إنشاؤه عند النقر فوق الزر  )تنزيل( تصدير أحدث جدول لمعلومات  يتيح لك النقر فوق الزر 

، فسيؤدي النقر (. إذا كنت قد قمت بتوصيل جهاز تخزين بمنفذ )الحصول على معلومات جهاز  

 المتصلة. )بدء التسجيل( إلى تسجيل جميع أنشطة جهاز التوجيه في وحدة تخزين  فوق 
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 السالمة والصيانة 

إرشادات السالمة

 ، نوصي باتباع اإلرشادات التالية:ان أثناء استخدام لتحقيق أقصى درجات األم

إذا واجهتك مشكلة في تشغيل الجهاز بشكل صحيح ولم يعمل استكشاف األخطاء وإصالحها، فافصل الجهاز واتصل بالخط الساخن  ▪

 للحصول على الدعم. أو انتقل إلى الموقع  لشركة 

 از )ألّن ذلك يلغي الضمان( وال تحاول تشغيله تحت أحمال كهربائية غير مستقرة.ال تقم بتفكيك الجه ▪

ضع جهاز التوجيه على سطح مستقر يتيح تهوية كافية للهواء. ال تضعه على أي سطح غير مستقر حيث قد يسقط الجهاز مما قد يتسبب  ▪

 في حدوث إصابة أو تلف في الممتلكات أو حتى المنتج نفسه.

 سلك أو كابل متصل من السير فوقه أو ثنيه وخاصة عند القوابس، والمقابس المريحة، أو نقطة خروج السلك من الجهاز. قم بحماية أي ▪

 ال تقم بثقب أو إدخال أجسام غريبة في أي من فتحات الشاحن الالسلكي. ▪

حريق أو التعرض إلى صدمة  ال تزد الحمل على مآخذ كهرباء الحائط، وأسالك التوصيل، والقوابس. فقد يؤدي ذلك إلى نشوب ▪

 كهربائية.

احفظ الجهاز ومكوناته بعيدًا عن السوائل أو الرطوبة أو الندى. قم بتشغيل الجهاز ومكوناته فقط داخل نطاق درجة الحرارة المحددة من  ▪

لهذا النطاق،  درجات فهرنهايت(. في حال تجاوز درجة الحرارة درجة مئوية ) درجة فهرنهايت( إلى  درجة مئوية ) 

 افصل الجهاز وأوقف تشغيله حتى تستقر درجة الحرارة عند مستوى مثالي.

مالحظة مهمة )معلومات التعرض للتردد الالسلكي(

( التي اعتمدتها لجنة االتصاالت الفيدرالية لبيئة غير خاضعة للرقابة. يجب أن يعمل يتوافق هذا الجهاز مع حدود التعرض للتردد الالسلكي )

 سم بين الجهاز المشع وجسمك. هذا الجهاز على مسافة ال تقل عن 

الصيانة واالستخدام

الحد األدنى من الصيانة إلبقائه في حالة ممتازة. نوصيك مرة واحدة كل شهر بإزالة جميع الكابالت واألجهزة المتصلة من  يتطلب 

عمة أو القطن لمنع تراكم األوساخ. ال تستخدم الصابون أو مواد التنظيف القوية.جهاز التوجيه وتنظيف الجهاز باستخدام قطعة قماش نا

 

https://support.razer.com/
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 المفردات القانونية 

معلومات حقوق الطبع والنشر والملكية الفكرية

، وشعار الثعبان ذي الرؤوس الثالثة، . جميع الحقوق محفوظة. اسم محفوظة لشركة  حقوق الطبع والنشر لعام © 

" عالمتين تجاريتين مملوكتين لشركة ، وشعار "، ووعالمة 

 أو عالمتين تجاريتين مسجلتين باسمها و/أو باسم الشركات التابعة لها في الواليات المتحدة أو الدول األخرى. 

، و، وشعار ، و. جميع الحقوق محفوظة. تعد لشركة  الطبع والنشر لعام  حقوق

 .عالمات تجارية ُمسجلة لصالح شركة  ، وشعار 

 .لمجموعة شركات  عالمتين تجارتين أو عالمتين تجاريتين مسجلتين وشعار  يُعد الرمز النصي 

 .هي عالمات تجارية أو عالمات تجارية مسجلة لشركة  ومتجر  و 

 في الواليات المتحدة ودول أخرى ويتم استخدامها بموجب ترخيص. هي عالمة تجارية أو عالمة تجارية مسجلة لشركة  

حقوق طبع ونشر أو عالمات تجارية أو أسرار تجارية أو براءات اختراع أو تطبيقات حائزة على  ”()“قد يكون لشركة 

إن تزويدك بهذا الدليل ال  براءة اختراع أو غيرها من حقوق الملكية الفكرية )سواًء مسجلة أو غير ُمسجلة( تتعلق بالمنتج الوارد في هذا الدليل.

بع ونشر أو عالمة تجارية أو براءة اختراع أو غيرها من حقوق الملكية الفكرية األخرى. قد يختلف يمنحك ترخيًصا فيما يتعلق بأي حقوق ط

أي مسؤولية عن هذه االختالفات أو عن أي  )"المنتج"( عن الصور سواء على مستوى التغليف أو غير ذلك. ال تتحمل  

 دليل للتغيير دون إخطار.أخطاء قد تظهر. تخضع المعلومات الواردة في هذا ال

الضمان المحدود للمنتج

 .لالطالع على الشروط الحالية واألحدث للضمان المحدود للمنتج، تفضل بزيارة موقع 

حدود المسؤولية

رباح أو فقدان المعلومات أو البيانات أو األضرار الخاصة أو العارضة أو غير المباشرة بأي حال المسؤولية عن أي خسارة لأل ال تتحمل 

ال تتعدى أو العقابية أو التبعية التي تنشأ بأي طريقة نتيجة توزيع المنتج أو بيعه أو إعادة بيعه أو استخدامه أو عدم القدرة على استخدامه. و

 ة للمنتج.بأي حال سعر الشراء بالتجزئ مسؤولية 

أحكام عامة

فحينئذ لن  تخضع هذه الشروط وتُفسر وفقًا لقوانين الوالية القضائية التي تم شراء المنتج فيها. إذا اعتبر أي شرط وارد هنا الغيًا أو غير نافذ،

ي تعديل أي بالحق ف يكون لهذا الشرط )طالما ظل الغيًا أو غير نافذ( أي أثر ويعتبر مستبعًدا دون إبطال أي من الشروط الباقية. تحتفظ 

 شرط في أي وقت دون إخطار.
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