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  الفصل السادس

   Operating Systemsأنظمة التشغيل 
MS-DOS & WINDOWS 

  
والبيانات ) مجموعة ملفات ( هو مجموعة من البرامج   (OS)إن نظام التشغيل

، تعمل وتصبح فعالة بصورة تلقائية عند تحميلها إلى )مرنه أو صلبة(مخزونة على أقراص 

حيث   (Start Up/Booting)العمليــة  الذاكرة في بداية كل تشغيل للحاسبة وتدعى هذه

والحاسبة بكفاءة عالية، إذ تعمل  (User)تقوم هذه البرامج بتنسيق التعامل بين المستخدم 

بصورة منتظمة الدارة واستغالل الحاسبة وملحقاتها وما هو مخزون فيها من بيانات بأمثل 

 (Input Data)البيانات فمن خالل برامج نظام التشغيل تتم السيطرة على إدخال  . صورة

ومن ثم يسيطر على إخراج  (Execution)لتجرى عليها العمليات المطلوبة للتنفيذ 

كما يوفر نظام التشغيل إمكانية ربط الملحقات المختلفة مع الحاسبة  (Output Results)النتائج

 واألجهزة الصوتية وشبكة (Scanners)وأجهزة المسح الصوري  (Printers)من طابعات 

  . مع عدة حاسبات (Network)االتصاالت 

  

z تصنيف أنظمة التشغيل:     
  :أنظمة التشغيل الخاصة  -1

وهي أنظمة تقوم بتنفيذ أوامر خاصة تتناسب مع متطلبات العمل الخاص بتلك الشركة التي تم 
  .أنشاء هذا النظام لها من قبل شركة متخصصة لعمل البرامجيات

  :أنظمة التشغيل العامة  -2
ة يمكن تنصيبها وإعدادها في داخل أي منظومة حاسبة، حيث يمكن تقسيمها إلى وهي أنظم
  : عدة أنواع 

   أنظمة التشغيل لتنفيذ برنامج واحد لمستخدم واحد  -أ 
 (Single User Operating Systems)  

وهي أنظمة تصمم من قبل شركة معينة ولكن العمل بهذه األنظمة يطبق على حاسبات  
ألنظمة يمكن بواسطتها تنفيذ برنامج واحد للمرة الواحدة ومن قبل جهاز عديدة متنوعة، هذه ا

ومن ثم  (PC-DOS)ومن األمثلة على هذه األنظمة نظـام . حاسبة شخصي واحد 
المعد من قبل  MS-DOS، ونظام IBMالمعــد من قبل شركة  (IBM-DOS)سمــي 

  . MicroSoftشركة 
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  الواحدأنظمة التشغيل متعدد المهام للمستخدم - ب
 (Multi Tasking Operating Systems for Single User) 

وهي أنظمة تشغيل تتيح للمستخدم الواحد استخدام الحاسبة الشخصية لتنفيذ برامج  
ونظام التشغيل  IBMمن شركة  OS/2متنوعة ومختلفة في نفس الوقت مثال نظام التشغيل 

WINDOWS  من شركةMicrosoft .  
  

  عدة مستخدمينأنظمة التشغيل ل-ج
 (Multi Users Operating Systems) 

وهي أنظمة تشغيل تطبق على حاسبات عديدة متنوعة ومرتبطة مع بعضها البعض  
حيث تتيح هذه األنظمة استخدام الحاسبات من قبل مجموعة من المستخدمين في وقت واحد 

  .  NOVELونظام   PICKونظام  UNIXمثال نظام 
  
z  ما هو الملف(File)  :  

وهو عبارة عن مجموعة من البيانات المترابطة تخزن على القرص المرن أو 

وقد يمثل الملف لوحده برنامجا او يتواجد معه مجموعة . القرص الصلب أو القرص المدمج 

  . من الملفات المساعدة

 Word Processingبرامج معالجة النصوص ( يتم إنشاء الملف باستخدام برامج معينة مثل

 Graphicsاو برامج الرسومات  Spread sheet Processingمعالجة الجداول  او برامج

Programs  او برامج قواعد البياناتData Base Programs  أو برامج التسجيل الصوتي

كما يمكن إنشاء الملف باستخدام إحدى  . )الخ....  Multi-Media Programsوالصوري 

او لغة الباسكال  FORTRANاو لغة الفوتران   BASICلغة البيسك (اللغات البرمجية مثل 

PASCAL  او لغةC  . . . .الخ(  

E تسمية الملف  :  

هذا الوصف . يستطيع نظام التشغيل التمييز بين ملف وآخر من خالل وصف يمنح لكل ملف 

  : يشمل

في نظام التشغيل  )  8لغاية  1من( الذي يتراوح عدد رموزه   File Nameاسم الملف  -

MS-DOS )256   في نظام التشغيلWINDOWS ( .  

 MS-DOSفي نظام التشغيل   رموز) 3 لغاية  1(التي تتألف من Extensionواالستطالة  -

  . ) WINDOWSفي نظام التشغيل   256(
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  .  Dotوتفصل بين االسم واالستطالة نقطة 

، )وع تجفيره ن( االستطالة تعطي تفسيرا لماهية الملف المتكون والغرض منه وتمييز نوعه 

  أي 

أي مقالة باستخدام إحدى برامج الطباعة فان ) مستند(انه إذا أردنا إنشاء ملف نصي •

  الخ ،  … RTFأو   DOCاو  TXTاستطالته تكون

او إنشاء ملف رسومي باستخدام إحدى برامج الرســوميات فان اسـتطالته  •

  الخ، … GIFاو  PCXاو  BMPتكون 

أي بلغة ( BASاللغات فمثال ملف استطالته او إنشاء ملف باستخدام إحدى  •

BASIC ( او ملف استطالتهFOR )أي بلغة فوتران ( او ملف استطالتهC ) أي

  . )Cبلغة 

يعني انه ملفا تنفيذيا، وهو من  EXEاو  COMبينما الملف الذي استطالته  •

 الملفات المهمة جداً أي عند عند تنفيذه من خالل كتابة اسم الملف ثم الضغط على

سيتم تشغيل البرنامج الخاص لذلك الملف، علماً أن أغلب  Enterمفتاح اإلدخال 

  .ملفات أنظمة التشغيل تكون من هذا النوع

  . يعني انه ملف مساعدة HLPوالملف الذي استطالته   •

  .يعني انه ملف صوتي WAVأو  RAأو  MP3والملف الذي استطالته  •

  ).فلم ( ورة متحركة وصوت يعني انه ملف ص DATوالملف الذي استطالته  •

  

E أمثلة على بعض أنواع الملفات :  

  README .TXT          ملف مستندي   

         EDIT .COM          ملف تنفيذي   

          ASAL .BAS      ملف مكتوب بلغة بيسك   

         ASSEEL .BMP         )رسومي(ملف صوري   

É الرموز المسموحة في تسمية الملف :   

  ) zإلى  aيمكن استخدام الحروف (  Zإلى  Aالحروف من -1

  . 9إلى  0األرقام من -2

  {   }_  !  %  )  (  $  &  #  @  اإلشارات وهي -3
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É الرموز غير المسموحة في تسمية الملف :  

  . الفراغ-1

  " < >؟   ; \. /   : + اإلشارات وهي -2

  . يفضل عدم تسمية الملف بنفس اسم احد ملفات نظام التشغيل-3

  

E ية التعامل مع الملفكيف :  

  : يتم التعامل مع أي ملف بحيث يتمكن نظام التشغيل من التعرف عليه من خالل تحديد ما يلي

  

File Name.EXT [ Path ] [ Drive Name ] 

  أسم الملف واالستطالة

المسار الذي يؤدي لموقع 

  الملف

: اسم مشغل القرص مثالً

والقرص   :Aالقرص المرن 

  :Cالصلب 

  

z المجلد أو يلالدل Directory ( Folder )   :  

إذ يسمى (وهو عبارة عن محتوى او موقع يحفظ في داخله ملف او مجموعة ملفات 

وقد يحتوي الدليـل في داخله ) بالمجلد  WINDOWSبالدليل وفي نظام   DOSفي نظام 

  . ةأو مجموعة أدلة فرعي Subdirectory})  ثانوي(دليل آخر يسمى دليــل فرعـي {على

 Main) الدليل الرئيسي( يتضمن دليال يسمى )مرن او صلب(إن كل قرص

Directory تسمى  \( يرمز له بالعالمـــةback slash ( .  لغرض تنظيم تخزين الملفات

بحيث كل مجموعة ملفات لها استخدام معين توضع في دليل معين يحدد اسمه من قبل 

او أي اسم  DOSتوضع في دليل اسمه  MS-DOSالمستخدم مثال ملفات نظام التشغيل 

عمل األدلة يساعد . يختاره المستخدم بما يميز نوع البرنامج او البيانات المخزنة في ذلك الدليل

في تنظيم توزيع الملفات المخزونة مما يسهل طريقة الوصول واالستدالل على الملف من قبل 

  . مستخدم الحاسبة

  :  أمثلة

  :Cل الرئيسي للقرص الصلبملف مستندي موجود في الدلي

  

C:\Shahd.doc  
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المتفرع من   TESTملف مستندي موجود في داخل دليل 

  :Cالدليل الرئيسي للقرص الصلب 

  

C:\TEST\readme.txt  

المتفرع من  USERملف بيانات موجود في داخل دليل 

  :Aالدليل الرئيسي للقرص المرن 

  

  A:\ USER\IRAQ.DAT   

المتفرع من  MUSICليل  ملف صوتي موجود داخل د

والمتفرع من الدليل الرئيسي للقرص  SONGSدليل 

  . :Fالمدمج 

F:\SONGS\MUSIC\Love.mp3  

  

z  مراحل تشغيل الحاسبة:  
حالما تصل الطاقة الكهربائية إلى جهاز الحاسبة، تقوم وحدة المعالجة المركزية 

تسمى  ROMبذاكرة القراءة  بإرسال إشارات لبدء تنفيذ سلسلة من األوامر المخزونة ملحقة

، تنفذ هذه األوامر للتعرف )ystem) Sutput Onput Iasic Bاختصاراً لـ BIOSبايوس 

وكافة  (RAM)على المواصفات الفنية لمكونات الحاسبة واختبار صالحية عمل خاليا الذاكرة 

اختصاراً لـ  POSTهذا اإلجراء يسمى بالفحص الذاتي . وحدات اإلدخال واإلخراج 

est)Telf Sn Oower P(  بعدها يقوم . الذي ينفذ في بداية تشغيل الحاسبةBios  بتحميل

الى الذاكرة ليسلمه مهمات قيادة  OS (Operating System)نسخة من نظام التشغيل 

على جميع  Biosكما يحتوي . BOOTINGالحاسبة،حيث تسمى هذه المرحلة بالتحميل 

  .زاء واألجهزة المرتبطة بوحدة المعالج المركزي  البرامج األساسية لتنظيم عمل األج

  

  :  أسلوب إدخال المعلومات واألوامر  ¯
لغرض إتقان التعامل مع منظومة الحاسبة في السيطرة على تشغيل وعمل الحاسبة 

، يفضل أوالً )األوامر والبيانات والنصوص ( وكسب الممارسة العملية في إدخال المعلومات 
، وثانياً التطبيق ) 1( ، الحظ شكل )  Mouse( فاتيح وأداة التأشير التعرف على لوحة الم

العملي والتدريب المستمر على برنامج تحرير الكلمات أو ما يسمى ببرنامج الطباعة من النوع 
  .السهل
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  يوضح األدوات المهمة في إدخال المعلومات في الحاسبة) :  1-6( شكل           

  :وات إدخال المعلومات التعرف على أد أوالً
  

   Key Board):(لوحة المفاتيح   - أ

إن ترتيب المفاتيح فيها يشبه إلى حد كبير ترتيبها في . وهي أهم وحدة إدخال إلى الحاسبة 

  .أدناه يوضح لوحة المفاتيح التي تستخدم مع الحاسبات )  2( الطابعات التقليدية الشكل 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
للحاسبات يوضح أقسام لوحة المفاتيح القياسية ) :  2-6( شكل   

 

  مفاتيح األرقام والرموز

  Function keysمفاتيح الدالة 

  مفاتيح احلروف  مفتاح اإلزاحة األمامية  مفتاح إدخال األوامر

  أضوية الداللة

  مفاتيح االجتاهات

  مفاتيح االنتقال

  مفتاح اهلروب
  مفاتيح التوقف والطباعة

جمموعة مفاتيح األرقام 
  والعالمات احلسابية

مفتاح اإلزاحة 

  مفتاح حتويل احلروف

  لوحة املفاتيح
  Mouseأداة التأشري 
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 :تيح إلى ثالثة أقسام هي يمكن تقسيم لوحة المفا

مرافقـة معهـا   ( Zإلى  A وتشمل الحروف من :مفاتيح الحروف واألرقام والرموز  -أوال  
  وعددا كبيرا من الرموز  9الى  0واألرقام من ) الحروف العربية من أ إلى ي

حيث يمكن   zإلى   aمجموعة الحروف من 
إلى حـرف  ) أثناء الكتابة(تحويل كل حرف 

وذلك بالضغط المستمر ) بالعكس  أو( كبير 
ثم الضغط على مفتـاح    Shiftعلى مفتاح 

  الحرف، في حالة
يمكن الضغط مـرة واحـدة   ) أو بالعكس ( تحويل وضعية كل الحروف من صغير إلي كبير 

  ثم الضغط على مفتاح الحرف  Caps Lockعلى مفتاح 
 0، 9. …،3، 2، 1مجموعة األرقـام مـن   

  عند . …، %، $، #، @، !والرموز 
ثم  الضغط علـى    Shiftالضغط على أي مفتاح يظهر رقم بينما الضغط المستمر على مفتاح 

  . أي مفتاح يظهر الرمز المرافق للمفتاح
كما يوجد رموز وعالمات أخرى على يسـار  

، ,، .، /مثل عالمـة    Enterمفتاح اإلدخال 
حيــــث . …، [، “، :، +،-، =، >، <، ?

ل مفتاح فيه رمزان يمكن يمكن مالحظة أن ك
  إظهار الرمز العلوي

  .ثم الضغط على المفتاح المعني  Shiftبالضغط المستمر على مفتاح 
  :أسماء هذه الرموز والعالمات كما في الجدول التالي 

+ Plus - Hyphen ( ) Parentheses * Asterisk 

& Ampersan
d ^ Caret % Percent $ Dollar 

# Hatch @ At ! Exclamation ~ Wave 
` Quote < Less than > Greater Than ; Semi colon 
× Multiply ÷ Division : Colon “ Double Quote 
/ Slash \ Back slash | Pipe ، Comma 
? Question 

mark . Dot { } Intermediate 
Brackets 

[ ] Square 
Brackets  

 _ Under Score 

  مفاتيح الرموز والعالمات



Prof. Nabeel Al-Bayati      قسم البناء واإلنشاءات /الصف االول       الفصل السادس: أنظمة التشغیل  

118 
 

  

 :وتشمل  مفاتيح التحكم -ثانيا

  : (Caps Lock)مفتاح الحروف الكبيرة  .1

يقع على الجانب األيسر في لوحة المفاتيح، عند الضغط مرة واحدة عليه نحصل علـى   

وعنـد ضـغطه    (Caps)الحروف الكبيرة عند الطباعة ونالحظ إضاءة  مصباح الداللة 

  . مرة أخرى نحصل على الحروف الصغيرة 

  

  : (Shift Keys)مفتاحي االنتقال للرمز اآلخر  .2

ويعمل هذان المفتاحان على )  ↑(على كل منهما سهم كبير نسبيا متجها إلى األعلى 

او ) إذا استخدما مع مفتاح آخر على التوالي(إظهار الحروف الكبيرة باللغة اإلنكليزية 

  . الرموز الخاصة المرسومة في أعلى المفاتيح 

  

  : Control Key (Ctrl)مفتاح السيطرة  .3

  . لتنفيذ أمر أو وظيفة معينة ) او اكثر(م هذا المفتاح بشكل مركب مع مفتاح آخر يستخد 

  

  :  Alternate Keys (Alt)مفتاحي التغيير  .4

وكذلك يستخدم بشكل  (Ctrl)يشابه هذا المفتاح من حيث المفهوم في عمله عمل مفتاح 

  .مركب مع مفتاح آخر ألداء أمر أو وظيفة معينة 

  

   :  (Tab Key)مفتاح الجدولة  .5

ويستخدم لتحريـك  (      ) وهذا المفتاح مؤشر عليه بعالمة سهمين متعاكسين متوازيين 

  .المؤشر عدة فراغات إلى األمام 

        

  (Space Bar): مفتاح اإلزاحة األمامية  .6

وهو أطول مفتاح على اللوحة ويقع في السطر األسفل منها وكل ضربة عليه ينتج عنهـا  

  . ويدفع الحرف التالي المطبوع على الشاشة إلى األمام  (Space)إدخال فراغ 
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  :  (Enter Key)مفتاح اإلدخال  .7

يعتبر من أهم المفاتيح، فعند االنتهاء من كتابة أي أمـر   (Return Key)ويدعى أحيانا 

نضغط عليه وعند الضغط عليه يؤشر نهاية مدخالت وعليه نتوقع استجابة من المعـالج  

ونميـز  . ضغط هذا المفتاح ال تستجيب الحاسبة مهما طال االنتظار وبدون . المركزي 

  ) . ↵( هذا المفتاح من شكل السهم المعقوف المرسوم عليه  

  

  :   (Back space Key)الحذف باتجاه الخلف -مفتاح اإلزاحة الخلفية .8

والمرسـوم عليـه، وعنـد    )  ←(ويشخص من خالل السهم الكبير والمتجه إلى اليسار 

  . ليه ينتج حذف آخر رمز أو حرف تمت طباعته الضغط ع

  

  :  Escape Key (Esc)مفتاح الهروب  .9

ويستخدم هذا المفتاح في عدد من التطبيقات للتراجع عن تنفيذ أمر او العودة الـى حالـة   

   .سابقة 

  

   :  (Cursor Keys)تحريك المؤشر  -مفاتيح االتجاهات .10

 Cursorبتحريك المؤشر الضوئي )  ←،  →،   ↓،  ↑( تقوم هذه المفاتيح األربعة 

لتبيان الموقع ) حسب اتجاه السهم(على الشاشة إلى األعلى واألسفل واليمين واليسار 

  . التالي إلدخال البيانات 

  

  :Page Up  &  Page Down مفتاحي التحكم بالصفحات  .11

 Page)إلـى األسـفل    (Cursor)يؤدي الضغط على أي منهما إلى تحريـك المؤشـر   

Down) أو إلى األعلى(Page Up)      عددا من األسطر المكتوبة في بـرامج الطباعـة

   .بمقدار صفحة واحدة

  

  : (Home) & (End)مفتاحي الحركة الى بداية ونهاية النص  .12
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من اي موقع من النص يمكننا العودة الى بداية السطر بواسطة الضـغط علـى مفتـاح    

(Home)  وعكسه يكون عمل مفتاح(End) د الضغط عليه يحرك المؤشر إلـى  حيث عن

  .نهاية السطر 

  

  :  Delete (Del) & Insert (Ins)مفتاحي الحشر والحذف  .13

أو إلغاء ) حشر(يستخدم هذان المفتاحان مع األنظمة التطبيقية عادة لغرض إضافة 

  .رموز او حروف باتجاه األمام عند الحاجة ) حذف(

  

  :  Print Screen (Prtsc)مفتاح طبع محتويات الشاشة  .14

عند الضغط على هذا المفتاح  يتم طبع كل ما موجود على الشاشة فورا علـى الطابعـة   

  .المربوطة بالحاسبة 

  

  ) : F12إلى  F1من ( Function Keysمفاتيح الدالة أو الوظائف  –ثالثا 

هذه المفاتيح لها وظائف خاصة تختلف حسب اختالف النظام والتطبيق العامل علـى     

فمثال تكون وظائف هذه المفاتيح عند تطبيق نظام معالجة الجـداول غيرهـا عنـد     .الحاسبة 

في أحيان كثيرة لعرض شاشـة المسـاعدة    F1تطبيق نظام معالجة النصوص ويستخدم مفتاح 

Help  .  

  

  

  

   :لوحة مفاتيح األرقام  –رابعا 

التـي  . (*) .  .  ، ( .)، (/)و بعض الرمـوز مثـل    (9→ 0)وتشتمل على األرقام من 

أما فـي حالـة انطفـاء    .  (Num . Lock)تستخدم في حالة الضغط على مفتاح قفل األرقام 

فتسـتعمل المفـاتيح حسـب الوظـائف     ) بالضغط على المفتاح مرة أخرى(ضوء قفل األرقام 

ومفـاتيح تحريـك   .  Home, End, Pg . Up, Pg . Dn ., Del, Ins:المؤشرة عليها مثل

  .المؤشر 
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  :  Mouse) الفارة (  -أشيرأداة الت –ب 

عند ربطها بالحاسبة يظهر سهم او مربع على الشاشة  
وعند وضع السهم على منطقة من . يتحرك تبعا لحركة الفارة 

قائمة ملف او قائمة  : الشاشة تحتوي على احد األوامر مثل
تحرير يتم الضغط على المفتاح األيسر للفارة فيحفز األمر 

وتستخدم الفارة . خدم كتابة األوامر وبذلك يوفر على المست
  ).3(للرسم الحر في البرمجيات الخاصة بالرسوم، شكل 

  
  
  
  
  

   :التدريب العملي  ثانياً
  DOS Editor-MSمحرر الكلمات 

و محتوى للمعلومات، هذا   FILEالملف( وهو برنامج طباعي بسيط تخزن ملفاته 

مج الطباعة وله استطالة أو امتداد يتكون من له أسم نحدده من قبلنا أو من خالل برنا الملف

 TEXTفي حالة الملف النصي  TXTثالثة حروف لتحديد نوع الملف ،  عادة باالستطالة 

FILE .(  

E  تشغيل البرنامج:  

، نطبق ما  Windowsمن خالل نظام التشغيل   MS-DOS Editorلغرض تشغيل برنامج 

  :يلي 

ائق لحين إكمال الحاسبة مرحلة التدقيق الذاتي نشغل جهاز الحاسبة ثم ننتظر فترة دق -1

POST   ومرحلة تحميلBOOTING  ) ًنظام التشغيل ) المشروحة سابقا

WINDOWS ظهور سهم مائل       لحين نتظر لحين إكمال تحميل النظام ن، حيث

  Mouseالتأشريأداة 

  Mouse Padلوحة املاوس 

  املفتاح األيسر

  Mouseأداة التأشير ) :  3( شكل 
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الذي يدل على موقع أداة تأشير الماوس على الشاشة حيث يتم التعامل مع رأس السهم من 

  .النقر على المفتاح األيسر للماوسخالل 

نحرك الماوس فيتحرك السهم تبعاً له باالتجاه الذي نرغب به، نضع رأس السهم على  -2

لموجودة في الركن السفلي األيسر للشاشة ثم ننقر المفتاح األيسر ا كلمة أبدأ      

  :للماوس فتظهر قائمة البداية التالية 

  
لذي سوف يتلون ا  Runنحرك السهم إلى قائمة أمر  -3

    Runباللون األزرق ثم ننقر بالماوس ستظهر نافذة التنفيذ 

  

  
مـن    editنكتب مباشرةً أمر    Runعند ظهور نافذة  -4

خالل لوحة المفاتيح فنالحظ أن كتابة األمر سـتظهر فـي   

 خانة إدخال األوامر

  

  

  

  

 

  

وس أو نضـغط  بعدها ننقر المفتاح األيسر للما  OKثم نضع رأس السهم على كلمة   -5

فيشتغل برنامج الطباعة وتظهر النافـذة  . من خالل لوحة المفاتيح  Enterمفتاح اإلدخال 

  :التالية 

  قائمة الربامج

15أستدعاء آخر قائمة ااملستندلت و
  ملف مت التعامل معهم

  أمر املساعدة

  أمر تشغيل الربامج

  أمر إاء النظام

  زر فتح قائمة البداية

  حثقائمة الب

  عداداتقائمة اال
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ثم الضغط علـى    Altلغرض تكبير نافذة البرنامج يمكن الضغط المستمر على مفتاح  -6

  .من لوحة المفاتيح Enterمفتاح 

  

  :تعريف واجهة البرنامج 

  :أدناه)  4( لبرنامج من الشكل يمكن مالحظة أقسام واجهة ا
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  MSD-DOS Editorواجهة برنامج محرر الكلمات ) :  4( شكل 

شريط القوائم 
Menu Bar  

  

شريط العنوان 
Menu Bar  

  

اشرطة التمرير 
Scroll Bars  

  

شريط الحالة 
Status Bar  

  

  منطقة كتابة النص
 مؤشر

  الطباعة
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ثم   Altيمكن تفعيل هذا الشريط بالضغط على مفتاح :  Menu Barشريط القوائم  ×
  .الضغط على الحرف األول من عنوان أي قائمة لغرض فتحها

  
 
 
 

نضغط  Editولفتح قائمة  Fثم على مفتاح   Altنضغط على مفتاح   Fileمثالً لفتح قائمة 
  .وهكذا……  Eثم على مفتاح   Altمفتاح  على

  
 . يحتوي على اسم الملف الذي يخزن فيه محتوى النص : Title Barشريط العنوان  ×

  
تستخدم للتنقل من مكان إلى آخر في داخل النص :    scroll bars أشرطة التمرير ×

  . عند عدم كفاية الشاشة لعرض كل النص
  
هذا الشريط تعاريف مختصرة عن وظائف يعرض في :   status bar شريط الحالة ×

 .استخدامها القوائم أثناء

  
    :ما يلي  ileFتتضمن قائمة 

  . لفتح ملف جديد:   Newجديد  -
  . لفتح ملف مخزون على القرص:   Openفتح  -
  . لخزن الملف باالسم الحالي:   Saveحفظ  -
  . لخزن الملف باسم جديد:   Save Asحفظ باسم  -
  . لطباعة محتويات النص على الطابعة:   Printطباعة  -
  . إلنهاء البرنامج:   Exitخروج  -

  :مثال تطبيقي 
  :لغرض التمرس العملي أكتب النص التالي 

 
THE BOSS 

 
My Boss And I 
When I take a long time, I am slow. 
When My Boss takes a long time, He is thorough. 
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When I don’t do it, I am Lazy. 
When My Boss doesn’t do it, He is too busy. 
When I do something without being told, I am trying to be smart. 
When My Boss does the same, That is initiative. 
When I please my Boss, I’m Apple – polishing. 
When My Boss pleases His Boss, He’s Co – operating. 
When I do good, My Boss never remembers. 
When I do wrong, He never forgets. 
 

THE BOSS IS ALWAYS RIGHT!! 
 

  Alt عند االنتهاء من كتابة متن النص، نخزن النص داخل ملف، حيث نضغط على مفتـاح   ×

) ثم ننقر المفتاح األيسر للمـاوس   Fileأو نضع مؤشر الماوس على قائمة (  Fثم مفتاح حرف 

السهم لألسفل   ( ، بعدها أما نضغط مفتاح االتجاهات )الموضحة أعاله (   Fileوذلك لفتح قائمة 

لتنفيذ األمر، أو   Enterثم نضغط مفتاح اإلدخال  Save Asحرك تأشير األمر إلى أمر ون)    

ثم ننقر  Save Asأو نضع مؤشر الماوس على أمر ( فقط لتنفيذ األمر   Aنضغط مفتاح حرف 

  :فتظهر القائمة التالية ) المفتاح األيسر للماوس 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

مثالً مستخدم الحاسبة اسمها (   txtب االستطالة بعدها نكت  dotنكتب أي اسم للملف ثم نقطة 

بعدها نضغط مفتاح اإلدخال )  asal.txtأسل وترغب بكتابة اسم الملف على اسمها فتكتب 

Enter   ) أو ننقر بالماوس على أمرOK   أسفل القائمة.(  

  

  خانة كتابة اسم امللف

  مكان خزن امللف
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  :بعدها ندقق متن النص ونجري التصحيحات الالزمة بموجب المالحظات التالية  ×

ر فارغ بين العنوان ومتن النص، نضع مؤشر الكتابة في نهاية عنوان النص ثم لترك سط •

  مرتين، مرة إلنهاء سطر العنوان ومرة لترك سطر فارغ   Enterنضغط مفتاح اإلدخال 

الحرف يقع (لمسح آخر حرف تم كتابته   Backspaceفي حالة الخطأ يمكن استخدام مفتاح  •

  ،) يسارا مؤشر الطباعة

  Deleteالرغبة بإلغاء حرف يمين مؤشر الطباعة نضغط مفتاح وفي حالة   •

نؤشر بالماوس على أول حرف من الكلمة ثم ) أو كلمات ( وفي حالة الرغبة بإلغاء كلمة  •

) أو الكلمات ( نضغط بصورة مستمرة على مفتاح الماوس ونسحب المؤشر إلى نهاية الكلمة 

مفضل استخدام لوحة المفاتيح وذلك بالضغط على فيتم تضليلها للداللة على اختيارها، أو من ال

مفاتيح االتجاهات أو األسهم لنقل مؤشر الطباعة ، ولغرض االختيار نضغط بشكل مستمر على 

بعد إكمال االختيار نضغط على مفتاح . ثم نضغط مفتاح السهم األيسر أو األيمن   Shiftمفتاح 

Delete  أو الكلمات ( إللغاء الكلمة .(  

مثالً في بداية  Space Barاستخدم مفتاح ) فراغ ( الرغبة بوضع أو ترك إزاحة  في حالة •

  . متن النص

  . Enterفي حالة الرغبة بإنهاء سطر واالنتقال إلى سطر أسفله اضغط مفتاح  •

  

بعد إكمال التصحيحات نعيد خزن النص المصحح والموجود حالياً على الشاشة حيث  ×

لفتح قائمة (  Fثم   Altوذلك بالضغط على مفتاح يتم خزنه على نفس الملف السابق 

File   ( ثم نضغط مفتاحS   لتنفيذ أمرSave   ) أو النقر بالماوس على أمرSave  ( ،

 :حيث يظهر النص كما يلي 
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في حالة وجود جهاز طابعة مرتبط بمنظومة الحاسبة والجهاز في حالة اشتغال،  ×

وذلك   Printوتنفيذ األمر   Fileل فتح قائمة يمكن إرسال النص إلى الطابعة من خال

  .  Pبالضغط على مفتاح 

  

  Exitيجب تنفيذ األمر  MS-DOS Editorللخروج من برنامج محرر الكلمات  ×

  . Xثم الضغط على مفتاح   Fileمن خالل فتح قائمة 

واستخدامها يجب أوال معرفة كيفية تحديد جزء من  Editلغرض التعرف على قائمة   

  :المطبوع و كما يلي  النص

باستمرار مع الضغط على مفتاح السهم األيمن أو األيسر لتحديد  Shiftالضغط على مفتاح  -1

  . حرف واحد او اكثر

باستمرار مع الضغط على مفتاح السـهم  األعلـى أو األسـفل     Shiftالضغط على مفتاح  -2

  . لتحديد سطر واحد او اكثر

للتحديد مـن   Endاو  Homeضغط على مفتاح باستمرار مع ال Shiftالضغط على مفتاح  -3

  . موقع المؤشر إلى بداية السطر او نهايته

 Page Downاو  Page Upباستمرار مع الضغط على مفتاح  Shiftالضغط على مفتاح  -4

  . للتحديد من موقع المؤشر بعدد معين من األسطر إلى األعلى او إلى األسفل
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ديد وذلك بالنقر المستمر والسحب، وبعد يمكن استخدام مؤشر الماوس للتح:  مالحظة

 – CLICKانتهاء التحديد نترك مفتاح األيسر للماوس، حيث تسمى هـذه العمليـة   

DRAG – DROP  . 

  

Ë  ويمكن بعد ذلك استخدام قائمةEdit كما يلي  : 

 

   

  

  

  

  

  :مثالً للنص السابق يمكن تكرار العنوان في أسفل النص وذلك باتباع ما يلي ×

  ن بأحد األساليب السابقة الذكر فيتم تضليل العنواننحدد العنوا -1

  

THE BOSS   

  

  . Editلفتح قائمة  Eثم نضغط مفتاح   Altنضغط مفتاح  -2

ثم نضـغط مفتـاح     Copyأما باستخدام مفاتيح األسهم نضع مؤشر األمر على أمر  -3

  .فقط، سيتم استنساخ العنوان إلى الذاكرة  Cأو نضغط حرف  Enterاإلدخال 

إلـى موقـع   ) أو باستخدام الماوس ( شر الطباعة باستخدام مفاتيح األسهم نحرك مؤ -4

  ).مثالً بعد نهاية النص ( االستنساخ 

  . Editلفتح قائمة  Eثم نضغط مفتاح   Altنضغط مرة أخرى مفتاح  -5

ثم نضـغط مفتـاح    Pasteأما باستخدام مفاتيح األسهم نضع مؤشر األمر على أمر  -6

فقط، سيتم لصق العنوان من الذاكرة إلى الموضـع     P أو نضغط حرف Enterاإلدخال 

  .الجديد

السابقة بعد نقل  6مادام العنوان موجود نسخة منه في الذاكرة ، يمكن تكرار الخطوة  -7

  .مؤشر الطباعة في مكان آخر

  

  لقطع الجزء المحجوز ووضع نسخة منه في الذاكرة  
  لعمل نسخة من الجزء المحجوز في الذاكرة دون قطع  
  الذاكرة في مكان المؤشر الحالي للصق محتويات  
لحذف الجزء المحجوز دون وضع نسخة منه في   

  الذاكرة
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،حيث يقـوم األمـر    Copyبدل األمر   Cutيمكن تكرار ما سبق ولكن بتنفيذ األمر  ×

Cut  ددة إلى مكان آخر وليس االستنساخبنقل الكلمات المح .  

  

Ë  ويمكن ان تستخدم قائمةSearch   لألغراض التالية:  

 

  

  

  

  

  

   isمثالً للبحث عن كلمة  ×

ثـم   Altبالضغط على   Searchنضع مؤشر الكتابة في بداية النص ثم نفتح قائمة  •

  :تاليةحيث تظهر القائمة ال  Findلتنفيذ أمر   Enter، بعدها نضغط  Sنضغط مفتاح 

  

  

 

  

داللة على اعتبار كلمـة   Xفتظهر عالمة  [ ]ونؤشر مابين القوسين  wasنكتب   •

was  كلمة لحالها ، من دون اعتبارها جزء من كلمة  

  

فتظهـر أول كلمـة   )   OKأو ننقر بالماوس على كلمة (  Enterثم نضغط مفتاح  •

was  مؤشرة داللة على إيجادها.  

  . F3أخرى داخل النص،نضغط مفتاح  is لغرض تكرار البحث إليجاد كلمة •

  

  
  البحث عن كلمة او مقطع  ضمن المستند 

  تكرار البحث المشار إليه أعاله 

البحث عن كلمـة او مقطـع  ضـمن المسـتند      

  .واستبدالها بكلمة او مقطع آخر
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  :نتبع ما يلي isبدل كلمة   wasالستبدال مثالً كلمة  ×

  

ثـم   Altبالضغط على   Searchنضع مؤشر الكتابة في بداية النص ثم نفتح قائمة  •

ثم  Replace، بعدها نضغط مفتاح األسهم لوضع مؤشر األمر على أمر  Sنضغط مفتاح 

  :حيث تظهر القائمة التالية  Replaceلتنفيذ أمر   Enterنضغط 

  

  

  

  

  

  

ننقل مؤشر الطباعة الى السطر الثاني باستخدام مفتـاح   isفي السطر األول نكتب  •

Tab  ثم نكتبwas  ثم ننتقل إلى ما بين القوسين ونضغطSpace Bar  لوضع حرفX   

  

  إلبدال كافة الكلمات Aإلبدال كلمة واحدة أو نضغط  Rثم نضغط مفتاح  •
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    MS-DOSنظام التشغيل 
 

MS-DOS  هو مختصر للعبارات:   
 MS  تعنيoftSicro M  :وهو اسم شركة أمريكية منتجة لهذا النظام.  
 DOS  تعنيystemSperating Oisk D   :   وهو نظام تشغيل القرص، حيـث يـتم

  .أقراص 3عدد ) أنج   3.5( تجهيز ويباع على أقراص مرنة 
  

اكثر أنظمة التشغيل شـيوعا بسـبب بسـاطته     من MS-DOSيعتبر نظام 
وهو عبارة عن . وكفاءته و إمكانية اعتماده واستخدامه في حاسبات كثيرة ومتنوعة

مجموعة من الملفات تزيد على المائة بعضها يعمل بصورة منفردة وبعضها يعمل 
اسـتطالة  ( اغلب ملفاته من النوع التنفيـذي  . بصورة مشتركة مع ملفات أخرى

حيث يالحظ أن اسم األمر أو اإليعاز هو نفس )  COMأو   EXEمن نوع الملف 
هـي عمليـة   ) عند كتابة األمر والضغط على مفتاح اإلدخـال  ( اسم الملف، أي 

لذا سمي أسلوب كتابة وتنفيذ األوامر في هذا النظام بسطر . استدعاء وتنفيذ للملف
  . Commands Lineاألوامر 

  
  

  :  DOS-SMطريقة التعامل مع نظام  
 STARTUPفي منظومة الحاسبة فأن التحميل  WINDOWSفي حالة وجود نظام 

BOOTING    يتم بصورة تلقائية من خالل نظـامWINDOWS    حيـث يمكـن ،
وتنفيذها وذلك من خالل الدخول على الـدليل     MS-DOSالتعامل أيضاً مع ملفات 

 COMMANDالمسـمى  )   WINDOWSفـي نظـام     Folderويسمى مجلد ( 
  .  :Cالموجود في القرص الصلب  WINDOWSالموجود داخل مجلد 
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  :كما يلي   WINDOWSفي حالة تحميل نظام   MS-DOSيتم استخدام 

عند تشغيل الحاسبة ننتظر فترة ال تزيد على دقيقتين ولحين إكمال مرحلة التدقيق 
سمى واجهة واستقرار الشاشة حيث تظهر ما ي Bootingالذاتي ومرحلة التحميل 

 : Desk Topرسومية ملونة تسمى سطح المكتب 
 
 :الطريقة االولى  .1
الموجود في الركن االسفل االيسر للشاشـة   Startالنقر بالماوس على أمر   .أ 

 .فتظهر قائمة البداية
فتظهر قائمة فرعية ثم نؤشر على  Programتأشير سهم الماوس الى أمر   .ب 

 Commandى نالحظ فيها أمر فتظهر قائمة فرعية أخر Accessoriesأمر  

Prompt  كما موضح أدناه ،: 
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 DOSفيتم أإلنتقال الى بيئـة   Command Promptننقر بالماوس على أمر   .ج 
 :كما موضح أدناه 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
فتظهر  :Cلالنتقال الى المحث الرئيسي للقرص الصلب  \CDثم نكتب األمر   .د 

 :ب كما يلي عالمة المحث الرئيسي للقرص الصل
C:\> 

  
  :الطريقة الثانية  .2

ننقر على ثم  OKثم ننقر  cmdثم نكتب االمر  Runننقر على أمر 

  .كما في الشكل المجاور

  
  
  
  
  

   )اعلى الصفحة(السابقة  Command Promptسوف تظهر نافذة 
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  Cursorمؤشر الكتابة 
المحث 

PROMPT  

-MSنظام  واجهة ىال WINDOWSنافذة  حويلتإلى  في حالة الرغبة ×

DOS تمر على مفتاح يمكن الضغط المسAlt   ثم الضغط على مفتاحEnter 

نكرر الضـغط   Windowsاذا رغبنا العودة الى واجه  .من لوحة المفاتيح 
  . Enterثم الضغط على مفتاح  Altالمستمر على مفتاح 

  
إلي الدليل ) مستوى أدنى (في حالة الرغبة االنتقال من أي دليل فرعي  ×

  :ما يلي  نكتب) أعلى مستوى ( الرئيسي للقرص 
CD\ 

تمثل عالمة الدليل الرئيسي   \واإلشارة   irectory Dhange Cتعني   CDحيث
التي تـدل علـى     <\:Cفنالحظ ظهور عالمة  Enterثم نضغط مفتاح اإلدخال 

  ).إلى موقع الدليل الرئيسي ( انتقال العمل من مستوى أدنى إلى أعلى مستوى 
  
والرجوع إلى نظام   MS-DOSم في حالة الرغبة الخروج النهائي من نظا ×

WINDOWS  نكتب كلمة ،EXIT  ثم نضغط مفتاح اإلدخالEnter .  
  

  : DOS-MSنقاط أساسية قبل البدء بأوامر نظام 
  : االنتقال بين السواقات أو مشغالت األقراص -1

لالنتقال بين سواقات القرص العامل أو الفعال، يتم طباعة رمز المشغل على 
 : بدون ترك مسـافة بينهمـا، مـثالً    ( : ) مز النقطي الشاشة متبوعة بالر

أوالً يجب أن نضـع   Aإلى القرص المرن  Cلالنتقال من القرص الصلب 
تظهر على  Promptقرص مرن في مشغل األقراص المرنة وعالمة ألمحث 

بجانـب  ) يومض (  Cursorالركن العلوي األيسر للشاشة ومؤشر الطباعة 
  :موقع الكتابة وكما يلي عالمة المحث للداللة على 

C:\> -  
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تسـمى  : ( متبوعة مباشرة بإشارة   aباستخدام لوحة المفاتيح نكتب  
colon   ( لتظهر الكتابة كما يلي:  

C:\>a: 
  

  :فتتحول عالمة المحث إلى  Enterثم نضغط مفتاح اإلدخال 
A:\> 

 كما: بإشارة متبوعة مباشرة   Cللرجوع الى مشغل القرص الصلب نكتب 
  :يلي 

A:\>C: 
  :فتتحول عالمة المحث إلى  Enterثم نضغط مفتاح اإلدخال 

C:\> 
 
نفس األسلوب يمكن استخدامه إذا أردنا االنتقال إلـى مشـغل القـرص     ×

إذا كـان  ( المدمج أو االنتقال إلى األقسام األخرى من القـرص الصـلب   
لفة القرص الصلب سعته الحجمية كبيرة وكان القرص مقسم إلى أحجام مخت

فكل قسم يعطى له رمز مثالً إذا القرص الصلب مقسم إلى ثالثـة أقسـام   
وإذا كان هناك مشغل أقراص )  :Eو   :Dو  :Cفيكون رموز أقسامه هو 

 :Fأي يصبح رمـزه   :Eفأنه يأخذ الرمز التالي بعد   CD Driveمدمجة 
.. …  :Gوإذا كان هناك مشغل قرص آخر فانه يأخذ الرمـز التـالي أي   

 .ا وهكذ
في حالة االنتقال الى مشغل القرص المرن وليس هناك في المشغل أي  ×

  :قرص مرن فستظهر الرسالة التالية
Not  ready  reading drive A 
Abort, Retry, Fail ? 

  
النهاء االنتقال الى القرص المرن وعند ظهور  Aفأما نضغط حرف  •

  :عبارة
Current drive is no longer valid > 
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  <\:Cللرجوع للمحث  Enterثم نضغط مفتاح االدخال  :Cفنكتب 

 Rأو نضع القرص المرن في داخل المشغل ثـم نضـغط حـرف     •
  لالنتقال الى مشغل القرص المرن

  :حيث تظهر العبارة   Fأو نضغط حرف  •
  

Current drive is no longer valid > 
  

ثم نضـغط مفتـاح اإلدخـال     :Eأو  :Dيمكن كتابة رمز أي مشغل مثالً 
Enter لالنتقال إلى مشغل قرص آخر.  

  
  : WILD CARDاستخدام الـ  -2

أحياناً يكون من األنسب العمل وتنفيذ األمر الواحد على عدة ملفات في آن 
مثالً إذا أردنا استنساخ مجموعة ملفات مختلفة األسماء ولكـن لهـا   . واحد

ذ نفس نوع االستطالة فمن المفضل وبدل أن نستنسخ ملف ملف ونكرر تنفي
الـذي يسـمح    Wild Cardsعدة مرات، نستخدم ما يـدعى   COPYاالمر 

  .بمعاملة عدة ملفات قي أمر واحد 
هو عالمة تعوض عن رمز أو أكثر من الرموز األخـرى   Wild Cardالـ 

في لعبة الورق حيث يعوض عن أي ورقة  Joker Wild Cardبصورة تشبه 
  .الخ. … ♥أو  ♠أو  ♣من أوراق اللعب بعالمة 

استخدام عالمة االستفهام  Wild Cardفانه يوفر  MS-DOSا في نظام أم
تعوض عن حـرفين   ??للتعويض عن حرف واحد وعالمتي استفهام   ?

  .…تعوض عن ثالثة حروف وهكذا ???وثالثة عالمات استفهام 
  .فهي أقوى وأشمل حيث تمثل أي عدد من الحروف* أما العالمة 

يمكن تطبيقها على اسم الملف أو علـى  * او عالمة   ?وان أي من عالمة 
  .استطالة الملف او كليهما أي االسم واالستطالة سوية
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  :أمثلة توضيحية 
WILD CARD التفسير  

*.* 
كل الملفات التي لها أسماء مختلفة واسـتطاالت مختلفـة ، مـن    

  ) *.*( للداللة على ( . ) المفضل وضع عالمة نقطة فقط  
*.TXT ا نفس االستطالة كل الملفات التي لهTXT  ولكن األسماء مختلفة  
NABIL.*  كل الملفات التي لها نفس االسمNABIL   ولكن االستطالة مختلفة  

ASAL?.DOC 
كل الملفات التي تتألف أسمائها من خمسة حـروف وأول أربعـة   

أي مختلفة في الحرف الخامس فقط ولهـا نفـس    ASALحروف 
  .DOCاالستطالة 

A*.*  التي يبدأ االسم فيها بحرف كل الملفاتA     وبقيـة حـروف اسـم
  .الملف مختلفة واالستطالة مختلفة

SHAHD.?DT 
واالستطالة أول حرف  SHAHDكل الملفات التي لها نفس االسم 

   DTمختلف والبقية نفس الحرفين 

ASSEEL.??R 
واالسـتطالة أول   ASSEELكل الملفات التي لها نفـس االسـم   

  .Rس آخر حرف حرفين مختلفين ولهم نف

*.?XT 
كل الملفات التي لها أسماء مختلفة و أول حرف فـي االسـتطالة   

  .XTمختلف ولكن الحرفين الباقيين هما 

*.T* 
كل الملفات التي لها أسماء مختلفة واول حرف من االستطالة هـو  

  وبقية حروف االستطالة مختلفة Tحرف 

AB?DE.* 
روف الحرف الثالـث  كل الملفات التي يتكون اسمها من خمسة ح

  واالستطالة مختلفة  DEواخر حرفين  ABمختلف واول حرفين 

XYZ*.* 
وبقية االسم حروف مختلفـة   XYZكل الملفات التي يبدأ أسمائها 

  .واالستطالة مختلفة
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   DOS-MS أوامر نظام التشغيل
  

  : CLS  (Clear Screen )  أمر -1
ات المعروضة عليها في أي هذا األمر داخلي يقوم بمسح الشاشة من المعلوم

هذا األمر يقتصر تأثيره على المعروض على الشاشة فقط، وال يؤثر . وقت
بأي شكل من األشكال على محتويات القرص أو الذاكرة ، يتم كتابة األمر 

  :كما يلي 
C:\> cls 

، نالحظ )عالمة مفتاح اإلدخال      (   Enter مفتاح اإلدخال   ثم نضغط
المعروضة على الشاشة، حيث تم إعطاء األمر من الدليل  مسح المعلومات

  :Cالرئيسي للقرص الصلب 
  
بمعنى داخل ( يمكن تنفيذ االمر من أي مشغل قرص ومن أي مستوى  ×

  :مثال ذلك ) أي دليل أو دليل فرعي 
    A:\>clsمن الدليل الرئيسي للقرص المرن                    •
          tools       C:\TOOLS\clsمن داخل دليل مثالً اسمه  •

  
  : DIRأمر استعراض الملفات واألدلة   -2

) Directory(أمر داخلي يستخدم في عرض أسماء الملفات وأسماء األدلة 
المحدد في )  Pathالمسار ( من خالل أسم مشغل القرص وأسم الموقع 

 Subdirectoryكذلك يمكن استعراض أسماء األدلة الفرعية . صيغة األمر
وكذلك يمكن التحكم . فيها من أسماء ملفات أو أسماء أدلة فرعية أخرى وما

في أسلوب العرض من حيث الترتيب الهجائي أو الترتيب حسب حجم 
باإلضافة إلى إمكانية التحكم في . الملف أو الترتيب حسب تاريخ إنشاءه

  . Attributeاختيار عرض أسماء نوع معين من الملفات لها سمة معينة 
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  :ة مختلفةأمثل
 \:C:  C:\> dir cاستعراض الدليل الرئيسي للقرص الصلب  •

الذي   <\:Cوعالمته  Promptنالحظ من صيغة األمر أعاله أن المحث 
أي مشغل القرص الفعال (  Working Driveيوضح أن القرص العامل 

 Workingوان المستوى العامل   :Cهو القرص الصلب ) الذي نعمل عليه 

Level  ) هو ) أو الموقع الفعال الذي نعمل فيه  -الدليل  –المستوى أي
، لذا في المثال ) \والذي عالمته (   Main Directoryالدليل الرئيسي 

السابق يمكن تبسيط كتابة األمر كما يلي وبدون تحديد اسم مشغل القرص 
  :والدليل المطلوب استعراضه

 
C:\> dir 

تختلف األسماء حسب ما ( يلي،  حيث تظهر أسماء الملفات واألدلة كما
  ) :تحتويه كل حاسبة 

Volume in drive C is NABIL 
Volume Serial Number is 3516-19EA 
Directory of C:\  
 
ALPINE             TXT                      463         31/10/99       2:12p 
SPRO2001                       <DIR>                    11/10/03       8:05a 
MSDOS              SYS                   1.672         25/08/03     12:47a 
CONFIG             SYS                         0          21/12/03       5:31p 
MYDOCU~1                   <DIR>                    16/08/04       7:13p 
ASSEEL             TXT                     697          14/01/02       6:00a 
APILOAD          TXT                  1.819          18/06/98     12:00a 
PROGRA~1                     <DIR>                    16/08/04      6:56p 
README          TXT                   1.999          10/10/00    12:59p 
COMPUTER                    <DIR>                    23/08/04      8:55p 
PDOXUSRS       NET                13.030          17/01/02      6:18a 
WINRAR                          <DIR>                   23/08/04      9:00p 
AUTOEXEC      NAI                      224           24/08/03      2:40a 
AUTOEXEC      PCC                     224           25/08/03      1:11a 
AUTOEXEC      BAT                     224           21/12/03      5:31p 
CWE                   SYS                     372           13/10/03      6:17a 
AUTOEXEC      NAV                    224           25/08/03    12:53a 
WINDOWS                       <DIR>                   16/08/04      6:56p 
SIERRA                             <DIR>                   01/06/97     7:50p 
 
                           12 file(s)         20.948 bytes 
                            7 dir(s)        3.977.43 MB free 
 
C:\> 
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  :حيث نالحظ أعاله ما يلي 
 :Cهنا القرص الصلب (القرص المستَعرض  Labelاسم : السطر األول  

  ) . Nabilواسمه 
  .الرقم التسلسلي للقرص المستعرض: السطر الثاني  
هنا (القرص والدليل المطلوب استعراضه بموجب صيغة األمر : السطر الثالث  

  ). \ئيسي وعالمته والدليل هو الدليل الر :Cالقرص الصلب 
أسماء الملفات الموجودة فقط في مستوى الدليل الرئيسي وأسماء : العمود األول  

  .المرتبطة بالدليل الرئيسي) مستوى أدنى واحد فقط ( األدلة 
  ).رموز  3ال تزيد على ( استطالة الملف : العمود الثاني  
تدل على أن االسم المشار إليه في العمود >  DIR< عالمة : العمود الثالث  

  .األول هو أسم دليل
للملف المذكور اسمه في )  Byteبوحدة (السعة الحجمية : العمود الرابع  

  . العمود األول
  .تاريخ إنشاء الملف أو الدليل: العمود الخامس
  .وقت إنشاء الملف أو الدليل: العمود السادس

  .لملفات في الدليل الرئيسي ومجموع حجومهاعدد ا: السطر ما قبل األخير 
عدد األدلة والسعة الحجمية المتبقية في القرص المطلوب : السطر األخير 

  ). Mega Byteبوحدة ( استعراضه 
  

  :يمكن كتابة األمر السابق بصيغة أخرى والحصول على نفس النتيجة  •
C:\> dir *.*  

  :أو بصيغة أخرى    
C:\> dir . 

  :أو بصيغة 
C:\> dir .* 
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في حالة كتابة صيغة األمر كما يلي سيتم استعراض ملفات ذات أسماء  •
 ) : إذا كانت موجودة ( مختلفة وجميعها ذات استطالة معينة 

C:\>dir  *.txt  
 
Volume in drive C is NABIL 
Volume Serial Number is 3516-19EA 
Directory of C:\ 
 
ALPINE       TXT           463      31/10/99    2:12p 
ASSEEL       TXT           697      14/01/02    6:00a 
APILOAD    TXT        1.819     18/06/98   12:00a 
README    TXT        1.999     10/10/00    12:59p 
                             4 file(s)          4.978 bytes 
                             0 dir(s)        3.929.68 MB free 
 
C:\> 
 

في حالة كتابة صيغة األمر كما يلي سيتم استعراض أسماء الملفات وأسماء  •
  :وبقية الرموز مختلفة ورموز االستطالة مختلفة Aاألدلة التي تبدأ بحرف 

C:\>dir  a*.* 
 
Volume in drive C is NABIL 
Volume Serial Number is 3516-19EA 
Directory of C:\ 
 
ALPINE           TXT            463    31/10/99   2:12p 
ASSEEL          TXT            697    14/01/02   6:00a 
APILOAD       TXT         1.819    18/06/98  12:00a 
AUTOEXEC   NAI             224    24/08/03   2:40a 
AUTOEXEC   PCC            224    25/08/03   1:11a 
AUTOEXEC   BAT            224    21/12/03   5:31p 
AUTOEXEC   NAV           224    25/08/03  12:53a 
                                                     7 file(s)          3.875 bytes 
                                                     0 dir(s)        3.956.35 MB free 
 
C :\> 

  
سيتم استعراض أسماء الملفات و أسماء  dirعند وضع أسم دليل بعد أمر  •

مثالً في المثال ) لمستوى أدنى واحد فقط ( األدلة الفرعية داخل ذلك الدليل 
  : COMPUTERالتالي يتم استعراض محتويات الدليل 

C:\>dir  computer  
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Volume in drive C is NABIL 
Volume Serial Number is 3516-19EA 
Directory of C:\COMPUTER 
 
.                                   <DIR>          23/08/04    8:55p 
..                                  <DIR>          23/08/04    8:55p<        
COMPUTER    EXE     2.413.634   09/10/99    3:36a 
CW                 CFG                  72     21/03/00    9:54p 
CW                 EXE         245.872    11/02/98    8:29p 
CW                 ICO                766     11/02/98    8:29p 
CW                 PIF                 967     18/10/03    3:38a 
DATA            LIB       5.054.372      1/03/00     9:54p 
CHKLIST      CPS                   54     17/08/04   12:55a 
                      7 file(s)      7.715.737 bytes 
                      2 dir(s)        3.960.28 MB free 
 
C :\> 
 

وبقية  Sالصيغة التالية توضح استعراض أسماء الملفات التي تبدأ بحرف  •
المتفرع  WINDOWSداخل دليل  INIرموز االسم مختلفة واالستطالة هي 
  : :Cمن الدليل الرئيسي للقرص الصلب 

C:\>dir  windows\s*.ini 
 
Volume in drive C is NABIL 
Volume Serial Number is 3516-19EA 
Directory of C:\Windows 
 
SYSTEM        INI         2.324     30/12/03  4:07p 
SCANREG     INI            787     08/06/00  5:00p 
SOL                INI              32     23/12/03  5:16p 
SPROEDIT    INI          1.610    11/10/03  8:45a 
SOF2              INI             625    23/09/03  5:54a 
STAAD_~1    INI        12.205    11/10/03  8:08a 
STAADP~1    INI       18.317     11/10/03  8:54a 
SPRORC~1    INI         8.166     06/01/01 11:57a 
                        8 file(s)         44.066 bytes 
                        0 dir(s)        3.959.46 MB free 
 
C:\> 
 

الصيغة التالية توضح أسلوب استعراض أسماء ملفات مختلفة الرموز ذات  •
المتفرع من داخل الدليل  COMMANDداخل دليل  COMاستطالة 

WINDOWS  المتفرع من الدليل الرئيسي للقرص الصلبC:  :  
  

C:\>dir  windows\command\*.com   
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Volume in drive C is NABIL 
Volume Serial Number is 3516-19EA 
Directory of C:\Windows\COMMAND 
 
MODE           COM        29.239  08/06/00  5:00p 
CHOICE       COM         5.239    08/06/00  5:00p 
DISKCOPY  COM        21.975   08/06/00  5:00p 
DOSKEY      COM        15.495   08/06/00  5:00p 
EDIT             COM        69.854   08/06/00  5:00p 
FORMAT     COM        49.415   08/06/00  5:00p 
MORE          COM        10.471   08/06/00  5:00p 
SYS              COM        21.943   08/06/00  5:00p 
                      8 file(s)        223.631 bytes 
                      0 dir(s)        3.959.07 MB free 
 
C:\> 
 

  : :D الصيغة التالية توضح استعراض محتويات القرص الصلب الجزء  •
C:\>dir  d:  
 
Volume in drive D is ASSEEL 
Volume Serial Number is 18FD-2A45 
Directory of D:\ 
 
CRAZYT~1             <DIR>            29/12/03  7:12p 
GTAIII~1                 <DIR>            29/12/03  7:17p 
TAXI                CFG             152    29/12/03  6:25p 
PROGRAM8   TXT                 0     16/01/02  5:46a 
                         2 file(s)            152 bytes 
                         2 dir(s)        6.731.88 MB free 
 

C:\> 
  

  :Aالصيغة التالية توضح أسلوب استعراض محتويات القرص المرن  •
  ) :نضع القرص المرن أوالً ثم ننفذ األمر(

C:\> a: 
A:\> dir   

  :أو استخدام أسلوب آخر، دون االنتقال للقرص المرن 
C:\>dir  a: 
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Volume in drive A has no label 
Directory of A:\ 
 
9-11TO~1       HTM           66.106    02/12/03 12:32a 
SHOWLE~1   HTM           67.825    02/12/03 12:31a 
16-11T~1        HTM           67.825    02/12/03 12:31a 
SHOWLE~2   HTM           45.112    02/12/03 12:31a 
BEAM                     <DIR>               30/12/03  5:44p 
SHOWLE~3   HTM           66.106    02/12/03 12:32a 
SLAB                      <DIR>               30/12/03  5:43p 
                        5 file(s)        312.974 bytes 
                        2 dir(s)       1.140.736 bytes free 
 
C:\> 
 

  ANALYSISالصيغة التالية توضح أسلوب استعراض محتويات الدليل  •
المتفرع من الدليل  SLABالمتفرع من داخل الدليل ) إذا كان موجوداً(

وبصورة مباشرة دون االنتقال للقرص المرن أو  :Aالرئيسي للقرص المرن 
  :ANALYSISإلى الدليل 

C:\>dir  a:slab\analysis  
 
Volume in drive A has no label 
Directory of A:\slab\analysis 
 
.                                 <DIR>             30/12/03   5:44p 
..                                <DIR>             30/12/03   5:44p 
EXAMP01      ANL            37.524   21/09/99  12:02p 
EXAMP03      ANL              8.516   21/09/99  10:35a 
GROUPA1      ANL            63.769   22/06/03  11:39p 
TANK6           ANL            39.293   15/05/00  11:50a 
                         4 file(s)        149.102 bytes 
                         2 dir(s)         990.720 bytes free 
 
C:\>  

 

  :  DIRالصيغ المضافة لألمر  ×
E  االستعراض بشكل صفحاتagesP:  

C:\>dir /p 
إذا كان عدد أسماء الملفات واألدلة المعروضة أكثر من استيعاب عدد 

 يجعل استعراض أسماء  dirإلى األمر  p/أسطر الشاشة، فان إضافة 
الملفات واألدلة صفحة بعد صفحة وذلك لتمكين المستخدم من رؤية أسماء 

الملفات واألدلة التي في األعلى والتي ال يمكننا متابعة مشاهدتها بسبب 
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سرعة العرض، حيث تظهر في نهاية استعراض كل صفحة عبارة تطلب 
  :من المستخدم الضغط على أي مفتاح لالستمرار 

Press any key to continue 
  

ستظهر لنا الصفحة   Enterلذا عند الضغط مثالً على مفتاح اإلدخال 
 .التالية من أسماء الملفات واألدلة، وإذا ظهرت العبارة أعاله نكرر الضغط

 
يمكن إيقاف عملية االستعراض أثناء تنفيذ األمر وذلك بالضغط :  مالحظة

  Cحرف من لوحة المفاتيح ثم مفتاح  Controlالمستمر على مفتاح 
  :أمثلة مختلفة 

استعراض الدليل الرئيسي للقرص الصلب  •
C: صفحة صفحة  

C:\>dir /p 

المتفرع  WINDOWSاستعراض دليل  •
 Cمن الدليل الرئيسي للقرص الصلب 

  صفحة صفحة 

C:\>dir  windows /p 

المتفرع من  SYSTEMاستعراض دليل  •
  صفحة صفحة WINDOWSداخل دليل  

C:\>dir windows\system/p 

 D  C:\>dir  d:user /p في القرص الصلب USERاستعراض دليل  •
   

E  رضاالستعراض على عidthW الشاشة:  
C:\>dir  /w  

عند تنفيذ االمر سيتم استعراض اسماء الملفات واالدلة بشكل عرضي 
بينما اسم الدليل يوضع بين ( . ) للشاشة وبين اسم الملف واالستطالة 

ظهر السعة الحجمية للملف وال تاريخ أو وقت ،كذلك ال ت  ]  [قوسين 
إنشاء الملف أو الدليل مما يوفر ذلك حيز ومساحة أكبر على استعراض 

  .أسماء الملفات واألدلة
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Volume in drive C is NABIL 
Volume Serial Number is 3516-19EA 
Directory of C:\ 

 
ALPINE.TXT      [SPRO2001]      MSDOS.SYS       CONFIG.SYS      [MYDOCU~1] 
ASSEEL.TXT      APILOAD.TXT     SCANDISK.LOG    [PROGRA~1]      EADME.TXT 
[COMPUTER]      PDOXUSRS.NET    [WINRAR]       AUTOEXEC.NAI    UTOEXEC.PCC 
AUTOEXEC.BAT    CWE.SYS         AUTOEXEC.NAV    [WINDOWS]       [SIERRA] 

                         13 file(s)         21.389 bytes 
                          7 dir(s)        3.802.57 MB free 
 
C:\> 
 

  :أمثلة مختلفة 
 C:\>dir  windows /w  بالعرض WINDOWSاستعراض دليل  •
 C:\>dir  windows/w/p  صفحة بالعرض وصفحة WINDOWSاستعراض دليل  •

 
 

  : FORMATرصأمر تهيئة الق -3
يستخدم لتهيئـة   Format.comأمر خارجي يتم تنفيذ األمر من خالل تشغيل الملف 

جديد ألول مرة لغرض عمل المسـارات والقطاعـات        ) مرن أو صلب ( قرص 
ظهور مشاكل فـي القـراءة   مهيأ سابقاً نتيجة ) مرن أو صلب ( أو لتهيئة قرص 

  .  والكتابة عليه
  ).يؤدي إلى حذف كافة محتويات القرص  إن هذا األمر –مالحظة (
  

  :الصيغة العامة لألمر 
format  drive name  

  . يجب االنتباه إلى ذكر أسم مشغل القرص بعد األمر §
في حالة تنفيذ األمر على القرص المرن يجب وضع القرص المرن  §

  .في داخل مشغل القرص ثم تنفيذ األمر 
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  :أمثلة مختلفة 
 :C:   C:\>format  aلدليل الرئيسي للقرص الصلب تهيئة قرص مرن من ا ♦
 :A:  A:\>format  aتهيئة قرص مرن من الدليل الرئيسي للقرص المرن  ♦
 :C:  C:\>format  cتهيئة قرص صلب من الدليل الرئيسي للقرص الصلب  ♦
 :A:  A:\>format  cتهيئة قرص صلب من الدليل الرئيسي للقرص المرن  ♦

 
حذر تهيئة القرص الصلب إال فـي الحـاالت االسـتثنائية    ي :مالحظة مهمة جداً 

  .والضرورية جداً ومن خالل شخص متمرس بهذا العمل
  
  :في حالة كتابة صيغة األمر كما يلي وبدون ذكر أسم المشغل  §

C:\>format  
  :أو بالصيغة األخرى 

A:\>format   
د المحددات فأن األمر ال ينفذ وتظهر العبارة التالية التي تطلب وضع أح

  ):وهنا يعني تحديد أسم مشغل القرص ( المفقودة 
  

Required parameter missing 
 

  :طريقة عمل تهيئة القرص المرن  ×
ثـم نكتـب    Disk Driveنضع القرص المرن في داخل مشغل القـرص  

  :الصيغة التالية، من موقع الدليل الرئيسي للقرص الصلب 
C:\>format  a:  

  :الرئيسي للقرص المرن  أو من موقع الدليل
A:\>format  a: 
 

ستظهر العبارة التالية التي تدل على ضرورة إدخال القرص فـي مشـغل   
  : Enterومتى كان الوضع مهيأ اضغط مفتاح اإلدخال  :Aالقرص 
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Insert new diskette for drive A: 
and press ENTER when ready… 
 

تالية التي تدل على تدقيق وصالحية عند الضغط على       تظهر العبارة ال
  :القرص المرن للتهيئة 

checking existing disk format 
Verifying 1.44 M 
 

  :في حالة عدم صالحية القرص للتهيئة، تظهر العبارة التالية  §
  

Invalid media or Track 0 bad - disk unusable 
Format terminated 

أن المسار الصفري معيـوب لـذا   والتي تعني أن القرص غير صالح أو 
ثم تظهر العبـارة  . القرص غير مناسب لالستعمال وعملية التهيئة توقفت

  :التالية 
Format another (Y/N)? 

وتعني  nثم       وذلك لتهيئة قرص آخر أو نكتب  yesتعني   yنكتب أما
No ثم       إلنهاء تنفيذ أمر التهيئة.  

  
إلـى   0هر أرقام تتغير وتزداد من أما في حالة القرص جيدة فستظ §

بعـدها تظهـر   .والتي تدل على النسبة المئوية إلنجاز التهيئـة  100
  :العبارة التالية على اكمال التهيئة 

Format complete 
 

ثم تظهر العبارة التالية، التي تدل على إمكانية إدخـال وكتابـة تسـمية    
في حالـة  (    رمز ثم نضغط    11وبعدد ال يزيد عن  Labelللقرص 

  ).عدم الرغبة بإدخال التسمية نضغط      مباشرتاً 
  

Volume Label (11 character, Enter for none)? 
 



Prof. Nabeel Al-Bayati      قسم البناء واإلنشاءات /الصف االول       الفصل السادس: أنظمة التشغیل  

149 
 

  :  )مثال على قرص مستعمل سابقاً(فتظهر األرقام اإلحصائية التالية 
  

1.457.884   bytes total disk space 
92.160  bytes in bad sectors 

1.365.504 bytes available on disk 
 

512 bytes in each allocation unit 
2.667 allocation unit available on disk 
 

Volume Serial Number is 1616-1E05 
 
Format another (Y/N)? 

 
  :توضح األرقام ما يلي 

  .السعة الحجمية القياسية للقرص المرن: السطر االول  
الـرقم افتراضـي لقـرص    ( السعة الحجمية المعيوبـة  : السطر الثاني  

  .0ا القرص جديد فالرقم يظهر إذ) مستعمل 
. السعة الحجمية المتوفرة في القرص صالحة لالستعمال: السطر الثالث  

في حالة القرص الجديد فأن الرقم سيكون هو نفسه السعة 
  .الحجمية القياسية المذكورة في السطر االول

  
ثم       وذلـك لتهيئـة    yesوتعني   yنكتب أما: السطر األخير  §

 .ثم       إلنهاء تنفيذ أمر التهيئة Noوتعني  nنكتب  قرص آخر أو

  
  ):في حالة الضرورة القصوى فقط ( طريقة تهيئة القرص الصلب  ×

يفضل عمل تهيئة القرص الصلب من خالل قرص مرن من نوع قـرص  
يوضع في مشغل القرص المـرن  ) مهيء سابقاً (  System Diskنظام 

من القرص الصلب إلى القرص  Bootingأوالً ويتم تغير عملية التحميل 
مـن   CMOSالمرن وذلك بالدخول إلى إيعازات اإلعدادات في قائمـة  
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مباشـرتاً أي    POSTوبعد مرحلة  DELeteخالل الضغط على مفتاح 
 Externalتحميل ملفات نظام التشغيل األساسية مـن قـرص خـارجي    

Booting  :  
A:\>format  c: 

  :التالية  جداًالعبارة التحذيرية المهمة تظهر   
  

WARNING,  ALL DATA ON NON-REMOVABLE DISK 
DRIVE  C: WILL BE LOST ! 
 
Proceed with Format (Y/N)? 

ثم     فسيتم االستمرار فـي عمليـة التهيئـة     yesوتعني   yفي حالة كتابة 
وال يمكـن   :Cوستحذف كافة المعلومات فـي القـرص الصـلب الجـزء     

ثم      فسـتتوقف   noوالتي تعني  nا في حالة كتابة استرجاعها مستقبالً، أم
  .عملية التهيئة

  
  : FORMATالصيغ المضافة على أمر  ×

تهيئة قرص مرن ثم استنساخ ملفات النظام األساسية أي جعله قـرص   •
   System Diskنظام تشغيل 

C:\>format  a: /s  
 

دون تـدقيق القطاعـات   (  Quickتهيئة قرص مرن بصورة سـريعة   •
  :أي أن األرقام اإلحصائية غير معتمدة ) سارات والم

C:\>format  a: /q 
  :System Diskتهيئة قرص مرن بصورة سريعة وجعله قرص نظام  •

 
C:\>format  a: /s /q  
 

يمكن تطبيق الصيغ المضافة في تهيئة القرص المرن من الدليل الرئيسي  •
  :وكما يلي  Aللقرص المرن 
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  :تهيئة قرص نظام 
A:\>format  a: /s  

 :تهيئة سريعة للقرص 
A:\>format  a: /q 

 :تهيئة قرص نظام وبصورة سريعة 
A:\>format  a: /s /q  
 

   :) Multi level Directories(المستويات المتعددة للدليل  •
لتنظيم مواقع الملفات على الحاسبة سواء لمستخدم أو اكثر نلجأ إلى تقسيم 

إلى عدة مستويات )  Main Directory رئيسيالدليل ال(المستوى األساسي 
الحتواء الملفات ذات العالقة مع بعضها في )  Secondary Levels( ثانوية 

مستوى معين وذلك لتسهيل عملية الوصول إليها ويقلل األخطاء المرتكبة، 
لـه أسـم   ( وفي كل مستوى ننشأ محتوى معين لتلك الملفات يسمى دليل 

نخزن فيه الملفـات  )  يدل على تلك المحتويات محدد من قبل المستخدم، 
، ) Move( أو عن طريق أمر النقل )   Copy( عن طريق أمر االستنساخ 

من مستويات أخرى لنفس القرص أو من طريـق مشـغالت األقـراص    
لذا لتحديد موقع الملف يتطلب تحديد دليله هل هو فـي الـدليل   . األخرى

الرئيسي أو في دليل فرعي متفـرع   الرئيسي أو في دليل متفرع من الدليل
وهكـذا ، أسـلوب إنشـاء    . …من الدليل المتفرع من الدليل الرئيسـي  

المستويات واألدلة و األدلة الفرعية يعتبر عملية تنظيمية لمحتويات الحاسبة 
في تجميع الملفات ذات العالقة في مكان معين له أسم محدد بحيث يسـهل  

ات أو تنفيذ األوامر عليها، الشكل التالي وصول مستخدم الحاسبة لتلك الملف
سواءاً كان قرص صلب أو قرص ( يوضح هيكلية المستويات في القرص 

  ) :مرن أو قرص مدمج 
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  محث الدليل الرئيسي

  

  
MAIN DIRECTORY  

            
                        
  Directory     Directory      Directory    
                        
                                                
  Directory   Files     Files      Files      Directory  Directory    
                                                
  Files      Files    Files    

  
  

  : MD ( Make Directory )أمر إنشاء األدلة  -4
أمر داخلي يستخدم إلنشاء دليل أو دليل فرعي في القـرص الصـلب أو   

  :القرص المرن 
  :أمثلة مختلفة 

الرئيسي للقرص الصـلب  على الدليل  TOOLSأنشأ دليل مثالً أسمه  ♦
C:   بحيث ينفذ األمر من محث الدليل الرئيسي للقرص الصلبC:   
  

C:\>md  tools  
 

  :Aعلى الدليل الرئيسي للقـرص المـرن    GRAPHأنشأ دليل مثالً أسمه  ♦
   :Cالدليل الرئيسي للقرص الصلب  Promptبحيث ينفذ األمر من محث 

  
C:\>md  a:graph 
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 محث الدليل
    الرئيسي

، يمكن االنتقال إلى محث  Promptدم تحديد المحث في حالة ع:  مالحظة
  :القرص المرن ثم تنفيذ األمر 

  
C:\>a:  
A:\> 
A:\>md  graph 
 

  :Cأنشأ شجرة األدلة التالية من محث الدليل الرئيسي للقرص الصلب  ♦
  :Cفي الدليل الرئيسي للقرص الصلب 

  
     

  أو                               
  

  
  

 
  

  :أوالً   designنشاء دليليتم إ
C:\>md  design 
 

  beamو  slabثم يتم إنشاء األدلة الفرعية 
C:\>md  design\slab 
 
C:\>md  design\beam 

أنشأ شجرة األدلة أعاله من محث الدليل الرئيسي للقرص المـرن   ♦
A:       

  سابقاً عملياً على الحاسبة ال يمكن إنشاء نفس الشجرة ألنها أنشأت  : مالحظة 
A:\>md  c:design 
 
A:\>md  c:design\slab 

C:\  

design  

beam  slab  

C:\  

design  

slab  

beam  
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 A:\>md  c:design\beam 
 

أنشأ شجرة األدلة التالية من محث الدليل الرئيسي للقرص المرن  ♦
A:   في الدليل الرئيسي للقرص المرنA:  

  
  

 
  أو
  
  
  
  

  :أوالً  analysisيتم إنشاء الدليل 
A:\>md  analysis  
 

 :ثانياً  columnو  roofة الفرعية ثم يتم إنشاء األدل
A:\>md  analysis\roof 
 
A:\>md  analysis\column 
 

 :ثالثاُ columnالمتفرع من الدليل الفرعي  footingبعدها يتم إنشاء الدليل 
 
A:\>md  analysis\column\footing 
 

  :  :Cأنشأ شجرة األدلة السابقة من محث الدليل الرئيسي للقرص الصلب  ♦
عملياً على الحاسبة ال يمكن إنشاء نفس الشجرة ألنهـا أنشـأت    : حظة مهمةمال

  )سيتم شرح ذلك الحقاً ( سابقاً، إال إذا ألغيت شجرة األدلة السابقة 
C:\>md  a:analysis  
 
C:\>md  a:analysis\roof 

A:\  

analysis  

roof  column  

footing  

A:\  

analysis  

roof  

column  

footing  
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C:\>md  a:analysis\column 

 
C:\>md  a:analysis\column\footing 

  
  :  ) irectory )Dhange CCDوقع محث الدليل أمر تغير م -5

أمر داخلي يستخدم لتغير موقع محث الدليل الحالي إلى موقع دليل آخـر  
بشرط أن يكون االنتقال على نفس القرص أي االنتقال من الدليل الرئيسي 
إلى أحد األدلة الفرعية أو بالعكس أو االنتقال من أي دليل فرعي إلى دليل 

  .س القرصفرعي آخر على نف
  

  :أمثلة مختلفة 
  : TOOLSالى دليل  Cأنتقل من محث الدليل الرئيسي للقرص الصلب  ♦

C:\> 
 
C:\>cd  tools    
 
C:\TOOLS> 

 
رجوع ( إلى الدليل الرئيسي للقرص الصلب  TOOLSأنتقل من محث دليل  ♦

  ) : Up Levelإلى مستوى واحد أعلى 
C:\TOOLS>cd ..  
 
C:\> 
 

  :للرجوع للدليل الرئيسي وكما يلي   \الدليل الرئيسي أو استخدام عالمة 
 
C:\TOOLS>cd\  
 
C:\> 
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الموجـود داخـل    slabأنتقل من محث الدليل الرئيسي إلى الدليل الفرعي  ♦
  ) :مثال سابق ( المتفرع من الدليل الرئيسي للقرص الصلب  designالدليل 

  
فـي كـل     cdيق األمـر  يتم االنتقال مستوى مستوى، أي تطب :الطريقة األولى 

  :مستوى، كما موضح أدناه 
  : designاالنتقال الى داخل دليل 

C:\>cd  design  
 
C:\DESIGN> 
 

  : designالموجود داخل دليل  slabاالنتقال الى داخل دليل 
C:\DESIGN>cd  slab 
 
C:\DESIGN\SLAB> 
 

فـي تحديـد    Pathاالنتقال المباشر باستخدام داللـة المسـار   : الطريقة الثانية
  :الوصول الى الدليل الفرعي، كما موضح أدناه 

  
C:\>cd  design\slab  
 
C:\DESIGN\SLAB > 
 

إلى محث الدليل الرئيسي للقرص  slabانتقل من محث الدليل الفرعي  ♦
  :  Cالصلب 

إلى الدليل الرئيسي مستوى مسـتوى  )  up level( الرجوع  :الطريقة األولى 
  :كما موضح في أدناه 

  : DESIGNأوالً الرجوع إلى مستوى دليل 
C:\DESIGN\SLAB >cd ..   
 
C:\DESIGN > 
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  :ثانياً الرجوع مستوى أعلى الى الدليل الرئيسي 
C:\DESIGN >cd ..  
 
C:\> 

االنتقال المباشر إلى الدليل الرئيسي باستخدام عالمـة الـدليل   : الطريقة الثانية 
  :ح في أدناه كما موض)  back slash(   \الرئيسي 

  
C:\DESIGN\SLAB >cd\  
 
C:\> 
 

  : TYPEأمر عرض محتويات ملف  -6
أمر داخلي يستخدم في عرض محتويات ملف معين على الشاشة ويفضل أن 

 docأو  txtذو امتداد -Text File( يكون الملف من نوع الملفات المستندية 
  .لمعرفة قراءة تلك المحتويات )  batأو  rtfأو 

  :ة أمثلة مختلف
إذا كـان موجـوداً فـي    (  asal.txtأعرض محتويات ملف أسمه  ♦

  :  :Cموجود في الدليل الرئيسي للقرص الصلب ) الحاسبة 
  

C:\>type  asal.txt  
 

  :سيتم عرض الملف على الشاشة كما يلي 
  

THE BOSS 
 

My Boss And I 
When I take a long time, I am slow. 
When My Boss takes a long time, He is thorough. 
When I don’t do it, I am Lazy. 
When My Boss doesn’t do it, He is too busy. 
When I do something without being told, I am trying to be smart. 
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When My Boss does the same, that is initiative. 
When I please my Boss, I’m Apple – polishing. 
When My Boss pleases His Boss, He’s Co – operating. 
When I do good, My Boss never remembers. 
When I do wrong, He never forgets. 
 

THE BOSS IS ALWAYS RIGHT !! 
 
 

موجود في القرص المرن   asseel.docأعرض محتويات ملف أسمه  ♦
A:  :  

C:\>type  a:asseel.doc  
 

  :حتويات على الشاشة كما يلي سيتم عرض الم
  

THE FACTS OF LIFE 
This is a story about four people named Everybody, 

Somebody, Anybody and Nobody. There was an important job to 
be done and Everybody was sure that Somebody would do it. 
Anybody got angry about that, because it was Everybody’s job. 
Everybody thought Anybody could do it, but Nobody realized, 
that Everybody wouldn't do it. It ended up that Everybody blamed 
Somebody when Nobody did what Anybody could have done . 

 
 

  : PRINTأمر إرسال محتويات ملف للطابعة  .7

ذو امتداد ( خدم في إرسال محتويات ملف من النوع المستندي أمر داخلي يست
txt  أوdoc  أوrtf  أوbat  (   إلى جهاز الطابعة ويجب أن يكـون الجهـاز

  .   مشتغالً ومهيأ بالورق المناسب 
  

  :أمثلة مختلفة
أسمه  :Cإلرسال ملف موجود في الدليل الرئيسي للقرص الصلب  ♦

  :طبق ما يلي إلى جهاز الطابعة ن ASAL.TXTمثالً 
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C:\>print  asal.txt  
 

إلرسال ملف موجود في الدليل الرئيسي للقرص المرن أسمه مـثالً   ♦
ASSEEL.DOC  إلى جهاز الطابعة نطبق ما يلي:  

  
C:\>print  a:asseel.doc  
 
 
 

  :  COPYأمر استنساخ ملف أو ملفات  .8
  :أمر داخلي يستخدم الستنساخ ملف أو مجموعة ملفات 

  
ص إلى قرص آخر ، مثالً من القرص الصلب إلى القرص من قر   §

المرن أو بالعكس، ومن أي دليل في القرص المستنسخ منه           
 )Source disk  (له  إلى أي دليل في القرص المستنسخ

)Destination disk (   
  
على نفس القرص ولكن من مستوى أعلى إلـى مسـتوى أدنـى أو     §

رئيسي إلى دليل فرعي أو من دليل فرعـي  بالعكس، مثالً من الدليل ال
  . إلى الدليل الرئيسي

على نفس القرص يمكن االستنساخ من دليل فرعي إلى دليل فرعـي   §
  .آخر في نفس المستوى

  
  :أمثلة مختلفة 

، استنسخ ملف أسمه  :Cمن محث الدليل الرئيسي للقرص الصلب  ♦
ASSEEL.DOC  موجود في الدليل الرئيسي للقرص الصلبC: ى إل

  .:Aالدليل الرئيسي للقرص المرن 
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C:\>copy  c:\asseel.doc   a:\ 
 
  :أو يمكن كتابة األمر كما يلي ، ألن الملف موجود في نفس موقع المحث 

  
C:\>copy  asseel.doc   a: 
 

،  أستنسـخ  ملـف      :Aمن محث الدليل الرئيسي للقرص المرن  ♦
 :Cقرص الصلب موجود في الدليل الرئيسي لل SHAHD.TXTأسمه 

  :  :Aالى الدليل الرئيسي للقرص المرن 
 
A:\>copy  c:\shahd.txt 
 

، أستنسخ  مجموعة   :Cمن محث الدليل الرئيسي للقرص الصلب  ♦
مـن الـدليل    TXTملفات أسمائها مختلفة ولكن لها نفس االسـتطالة  

المتفرع مـن الـدليل    GRAPHالرئيسي للقرص الصلب إلى دليل 
   :Aالمرن الرئيسي للقرص 

 
C:\>copy  *.txt   a:graph 
 

أستنسخ ملفات أسمائها  :Cمن محث الدليل الرئيسي للقرص الصلب  ♦
  WINDOWSموجودة في دليل  TXTوذات استطالة  Sتبدأ بحرف 

 ROOFإلـى دليـل    :Cالمتفرع من الدليل الرئيسي للقرص الصلب 
للقرص الموجود في الدليل الرئيسي  ANALYSISالمتفرع من دليل 

  .  :Aالمرن 
  

C:\>copy  windows\s*.txt  a:\analysis\roof  
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أستنسخ ملفات  أسمائها   :Aمن محث الدليل الرئيسي للقرص المرن  ♦
 HELPموجودة في دليـل   Cواالستطالة تبدأ بحرف  Cتبدأ بحرف 

المتفرع من الدليل الرئيسي للقرص  WINDOWSالمتفرع من دليل 
 ANALYSISالمتفرع من دليل  COLUMNالى دليل  :Cالصلب 

  . :Aفي القرص المرن 
  

A:\>copy  c:\windows\help\c*.c*   analysis\column   
 

أستنسـخ كافـة     :Cمن محث الدليل الرئيسي للقرص الصـلب   ♦
فـي   ANALYSISالمتفرع من دليل  COLUMNالملفات من دليل 

رئيسـي  المتفرع من الـدليل ال  TOOLSإلى دليل  :Aالقرص المرن 
  . :Cللقرص الصلب 

C:\>copy  a:\analysis\column\*.*  c:\tools 
 

  : أو يكتب بالصيغة البسيطة والسهلة التالية 
  

C:\>copy  a:\analysis\column\ .    tools 
  

  : REN ( RENAME)أمر تغير تسمية الملف  .9
إبقـاء  ويفضـل  أمر داخلي يستخدم في تغير االسم الحالي للملف إلى اسم جديد، 

االستطالة كما هي دون تغير لكونها تدل على نوع التطبيق الذي تم إنشاء الملـف  
، عند تغير االسم تبقـى االسـتطالة    TXTمثالً لتغير أسم ملف نصي من نوع  به

TXT مع أسم الملف الجديد  .  
إلـى أسـماء    System filesال يجوز تغير أسماء ملفات النظام : مالحظة مهمة 

  أخرى
  

  



Prof. Nabeel Al-Bayati      قسم البناء واإلنشاءات /الصف االول       الفصل السادس: أنظمة التشغیل  

162 
 

  :ة مختلفة أمثل
، غيـر أسـم ملـف     :Cمن محث الدليل الرئيسي للقرص الصـلب   ♦

SHAHD.TXT  موجود في الدليل الرئيسي في القرص الصلبC: 
  : ASAL.TXTالى أسم 

  
C:\>ren  shahd.txt  asal.txt  

  
سنالحظ عدم وجود أسم ملف  dirعند تنفيذ أمر استعراض أسماء الملفات  •

shahd.txt :  
C:\>dir  *.txt  
 

أسـتبدل أسـم ملـف     :Cمن محث الدليل الرئيسي للقرص الصلب  ♦
IRAQ.DOC  موجود في الدليل الرئيسي للقرص المرنA:  إلى أسم

BAGDAD.DOC :  
  

C:\>ren   a:iraq.doc   baghdad.doc 
 

 :ال يجوز كتابة صيغة األمر كما يلي  :مالحظة مهمة جداً 

  
C:\>ren  a:iraq.doc   a:baghdad.doc 

  أي ال حاجة لتحديد موقع أو أسم مشغل القرص مع أسم الملف الجديد
 SAD.FORغير أسـم الملـف    :Aمن محث الدليل الرئيسي للقرص المرن  •

   HAPPY.FORفي القرص المرن إلى أسم  GRAPHموجود في دليل 
  

A:\>ren  graph\sad.for   happy.for   
 

  :ما يلي ال يجوز تطبيق األمر السابق ك :مالحظة مهمة 
  

A:\>ren  graph\sad.for    graph\happy.for 
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  :عندها سيظهر التنبيه التالي ولن ينفذ األمر 

Invalid  parameter   -  graph\happy.for  
  
  
  
  

  : DEL ( DELETE )أمر إلغاء ملف أو ملفات  .10
أمر داخلي يستخدم في إلغاء ملف أو مجموعة ملفات، وقبل تنفيذ هذا األمـر  

لتأكد من الملف أو الملفات المنوي أجراء اإللغاء عليهم فعلياً وذلك بتنفيذ يجب ا
  .   Dirأمر استعراض أسماء تلك الملفات 

  
  :أمثلة مختلفة 

الغـي الملـف    :Cمن محث الدليل الرئيسي للقرص الصلب  ♦
TEST.BAS  الموجود في الدليل الرئيسي للقرص الصلبC: .  

  
C:\>del  test.bas 

  :تنفيذ األمر التالي للتأكد يفضل بعدها
C:\>dir  test.bas 
  

 . فمعنى ذلك أن الملف قد ُألغي File not foundفإذا ظهرت عبارة 
 

الغـي مجموعـة    :Cمن محث الدليل الرئيسي للقرص الصلب  ♦
والموجودة فـي   TXTالملفات ذات األسماء المختلفة التي استطالتها 

  . :Aالدليل الرئيسي للقرص المرن 
  

C:\>del  a:*.txt 
  :يفضل بعدها تنفيذ األمر التالي للتأكد

C:\>dir  a:*.txt 
 



Prof. Nabeel Al-Bayati      قسم البناء واإلنشاءات /الصف االول       الفصل السادس: أنظمة التشغیل  

164 
 

الغي كافة الملفـات   :Cمن محث الدليل الرئيسي للقرص الصلب  ♦
  . :Cالموجود في الدليل الرئيسي للقرص الصلب  TOOLSفي دليل 

  يمكن كتابة األمر بعدة صيغ وجميع هذه الصيغ تؤدي نفس الغرض ♦
  

C:\>del  tools\*.* 
 :أو بالصيغة التالية 

C:\>del  tools\. 
 :أو كما يلي 

C:\>del  tools 
 

عند تنفيذ األمر تظهر العبارة التالية للتنبيه والتأكيد على تنفيذ   
  :األمر أو التراجع 

All files in directory will be deleted ! 
Are you sure (Y/N)? 

  
ثم نضغط       فأن أمـر   ) NOوالتي تعني (  nفي حالة كتابة 

ال ينفذ، وفي حالة كتابة  TOOLSإلغاء كافة الملفات داخل دليل 
y  ) والتي تعنيyes  (   ثم نضغط         فأن أمر إلغـاء كافـة

  .ينفذ TOOLSالملفات داخل دليل 
  

الغـي الملفـات ذات    :Aمن محث الدليل الرئيسي للقرص المرن  ♦
المتفـرع مـن دليـل     STAADالموجودة في دليل  STDاالستطالة 

DESIGN   والموجود في الدليل الرئيسي للقرص الصلبC: .  
  

A:\>del  c:\design\staad\*.std 
 



Prof. Nabeel Al-Bayati      قسم البناء واإلنشاءات /الصف االول       الفصل السادس: أنظمة التشغیل  

165 
 

الغي كافة الملفات مـن   :Aمن محث الدليل الرئيسي للقرص المرن  ♦
داخـل دليـل    COLUNMالمتفرع من دليـل   FOOTINGدليل 

ANALYSIS  .  
 
A:\>del  analysis\column\footing  
 

، :Cفي حال تنفيذ األمر السابق من محث الدليل الرئيسي للقـرص الصـلب    ♦
  :يكتب األمر كما يلي 

  
C:\>del  a:analysis\column\footing 
 

  :للتأكد من تنفيذ األمر السابق يتم تنفيذ األمر التالي 
  

C:\>dir  a:analysis\column\footing 
  

  : RD ( Remove Directory )أمر إلغاء الدليل  .11
أمر داخلي يستخدم في إلغاء دليل معين بشرط أن يكون هذا الدليل خـالي مـن   

فإذا كان الدليل فيه ملفات فيجب أوالً إلغـاء  . الملفات وخالي من األدلة الفرعية 
، وإذا كان الدليل فيه دليـل فرعـي   ) السابق الذكر (  Delكافة الملفات بأمر 

على الدليل ذو  RDثم نطبق أمر  RDر فارغ فنطبق على هذا الدليل الفرعي أم
وإذا كان الدليل فيه دليل فرعي فيه ملفات فيجب إلغـاء تلـك   . المستوى األعلى

ثـم   RDالملفات من داخل الدليل الفرعي ثم نطبق على هذا الدليل الفرعي أمر 
  .على الدليل ذو المستوى األعلى RDنطبق أمر 

  
  :أمثلة مختلفة 

ألغـي الـدليل    :Cي القـرص الصـلب   من محث الدليل الرئيسي ف ♦
DESIGN  الموجود في الدليل الرئيسي للقرص الصلب  C:  والموضح
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فيه ملفات والدليل الفرعـي   DESIGNشجرته في أدناه علماً أن الدليل 
BEAM   فيه ملفات والدليل الفرعيSLAB فارغ.  

  : BEAMأوالً إلغاء الملفات داخل الدليل الفرعي 
C:\>del  design\beam  
 

 :بعد تفريغه  BEAMثانياً إمكانية إلغاء الدليل الفرعي 
C:\>rd  design\beam 
 

 :الفارغ  SLABثالثاً إلغاء الدليل الفرعي 
C:\>rd  design\slab 
 

 : DESIGNإلغاء الملفات داخل الدليل رابعاُ 
C:\>del  design  
 

  :غه بعد تفري DESIGNخامساً حالياً إمكانية إلغاء الدليل 
C:\>rd  design  

ألغـي الـدليل    :Cمن محث الدليل الرئيسي في القرص الصـلب   ♦
ANALYSIS     الموجود في الدليل الرئيسـي للقـرص المـرن  A: 

 :والموضح شجرته في أدناه 
C:\>del  a:\analysis\roof 
 
C:\>rd  a:\analysis\roof 
 
C:\>del  a:\analysis\column\footing 
 
C:\>rd  a:\analysis\column\footing 
 
C:\>rd  a:\analysis\column 
 
C:\>rd  a:\analysis 

C:\  

design  

beam  slab  

FILES
S

FILES
S

A:\  

analysis  

roof  column  

footing  

FILES  

FILES  
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MicroSoft  WINDOWS  xp 
  

نظام تشـغيل   هو )  Windows XP Professional(ذو اإلصدار   Windows xpإن 

، بيئة عمل جديدة ألجهزة الحاسـب الشخصـي   فهو يمثل  ،االمريكية Microsoftه شركة تجأنت

فمن خالله يتمكن مستخدم الحاسب التعامل والتخاطب والسيطرة على الحاسب وعلـى االجهـزة   

متضمناً الوظائف والتغيرات التي كانـت   2002جاء هذا النظام الذي صدر في عام  . المتصلة به

وإصـدار  )   Windows version 1 to version 3(  [موجودة فـي اإلصـدارات السـابقة    

Windows-95  وإصدارWindows-98  [  والتي يرمز لهاW9X      وكـذلك يتضـمن كافـة

أول محاولة فعليـة   XPلذا يعد نظام ) الخاص بالشبكات( Windows NTوظائف نظام التشغيل 

  .ية فيهمع بعض التحسينات اإلضاف Windows NTو Windows W9Xلدمج خطي انتاج 

ولكن اآلن تـم اعتمـاد خطـين     Whistlerفي بداية االمر أطلق على هذا المشروع اسم 

  :متوازيين لهذا النظام

سلسـلة  والذي يفترض بـه أن يحـل محـل     Windows XPوأطلق عليه : الخط االول 

Windows W9X  وWindows W2Kpro )    والذي يمثـل نظـامي التشـغيل Windows 

Millennium -  إصدار و  1999ظهر عامWindows 2000 .(  

والذي يفترض به أن يحـل محـل جميـع     Windows.NETواطلق عليه : الخط الثاني 

  .Windows 2000 Serverو  Windows NT Serverأنواع 

 Windowsلهذا فـإن   NTبغض النظر عن التسمية فإن كلي الخطين قائمين على تقنية 

XP  32يعتبر نظام تشغيل bit سيتم ذكرها الحقاً(بخصائص متميزة تمتع بشكل كامل وي(.  
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  : Windowsنظام العامة لميزات ال

بمختلف إصداراته  يحتل مكانة مرموقة ومتميزة في   Windowsأما األسباب التي جعلت 

  :عالم البرمجيات الكثيرة ومنها 

الرسومية حيث إن المظهر الجديد للبرنامج صمم لتسهيل االستعمال إذ يمتاز بواجهة المستخدم . 1

أي من كتابة أمر ما لتنفيذه في نظام تشغيل (نقلت لغة التعامل مع الحاسبة من اللغة الكالمية 

MS-DOS  (حيث تظهر الملفات  . إلى لغة التعامل مع الرموز الصورية واإلطاراتFiles 

علـى الشاشـة   ) Directories باألدلة  MS-DOSوالتي تسمى في ( Foldersوالمجلدات 

يمكن تنفيذ ) فأرة التحكم Mouse(ة رموز صورية وبحركة بسيطة بواسطة أداة التأشير بهيئ

  . األمر المطلوب

باإلمكان تنفيذ عدة برامج أو أوامر في آن واحد، في الوقت الذي لـم تكـن هـذه الخاصـية     . 2

، حيث يطلق على هذه الصفة بتعـدد المهـام   MS-DOSموجودة في نظام التشغيل السابق 

(Multi Tasking).  

تسهيل العمل على الحاسبة بالنسبة للناطقين بلغات أخرى غير اإلنكليزيـة، ومـنهم النـاطقين    . 3

باللغة العربية، حيث ال يتطلب البرنامج منهم، بالضرورة، معرفة جيـدة باللغـة اإلنكليزيـة    

غـة  يدعم اللغة عربية منه حيث تظهر أدوات وبـرامج النظـام بالل   ألن النظام الجديدوذلك 

  . العربية بالكامل

تشكيلة واسعة من البرامج التي تغني، إلى حد ما، مستخدم الحاسبة عن   Windowsيتضمن . 4

وعرض الصـور وسـماع   اقتناء برامج متخصصة مثالً برامج معالجة النصوص والرسوم 

  . األلعاب وغيرهااالغاني ومشاهدة االفالم وتنفيذ 

ة الجديد فباإلمكان تشغيل البرامج القديمة التي كانـت  نظام تشغيل الحاسب  Windowsلكون . 5

باإلضافة إلى تشغيل البرامج المهيأة  MS-DOSمهيأة أصالً للعمل في نظام التشغيل السابق 

 Office 2007ومنها على سـبيل المثـال، ال الحصـر،     Windowsللعمل حصراً ضمن 
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 (Excel)الجـداول   وبرنـامج معالجـة   (Word)النصـوص     والمتضمن برنامج معالجة

 Power(مختلفـة  وبرنامج عرض المقاالت بمـؤثرات   (Access)وبرنامج قواعد البيانات 

Point( ...الخ .  

حيث أن اسم الملف أو االستطالة  Long File Namesيتم التعامل مع أسماء الملفات الطويلة . 6

التي ال يزيد  ، MS-DOSرمز كحد أقصى، مقارنة بملفات  255من الممكن أن يتكون من 

  . 3وعدد رموز االستطالة ال تزيد عن  8عدد رموز أسماء الملفات عن 

  : Windows XP Edition  خصائص التي يتميز بهاال

اذ يجعل استخدام  .نوافذ هذا اإلصدار أكثر مالئمة وسهولة في االستعمال من أي وقت مضى -1

  اء مع نمطا مرئيا براقا حديثا للحاسب الحاسب امراً سهال وممتعا بامتيازه بقوة الفعالية واالد

 Amdولشـركة   Intelلشركة  x86لب المعالجات الحديثة من عائلة غيعمل هذا النظام مع أ -2

كما تتـوفر نسـخ مـن    . وهناك نسخ تعمل مع معالجات من عائالت اخرى لشركات اخرى

Windows XP  وWindows.NET  64من فئة bit    وقد اعدت خصيصاً لتـدعم معـالج

 .bit 64والذي يعتبر المعالج االول الذي تنتجه إنتل من فئة  Intelانيوم الجديد من شركة إيت

مع توفير حماية متطـورة ضـد    نظام األمان فيه متطور ويتفوق على أي نظام تشغيل آخر -3

يقي شـبكة   Fire wallالفيروسات المرسلة عبر البريد االلكتروني وكذلك توفير جدار حماية 

 .  Hackersشخاص المخترقين االتصال من اال

يدعم هذا النظام جميع لغات العالم تقريباً بما فيها اللغة العربية دون الحاجة لشـراء نسـخة    -4

أما في حالة الرغبة في تعريـب قـوائم    ISO Unicodeخاصة وذلك بفضل دعمها لمقياس 

Windows      البد من شـراء نسـخة معربـة مـنARABIC LANGUAGE PACK 

 .االنجليزيةلتعريب النسخة 

االنطالق الى عالم الوسائط الرقمية فـي المنـزل او فـي    يمكن  Windows XPمن خالل  -5

العمل او على االنترنت بالصور والموسيقى والفديو والعاب الحاسب، حيث اصبح من السهل 
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وبصـورة تلقائيـة     Windows Picture and Fax Viewerجدا عرض الصور ببرنامج 

 Scanner and Cameraبرنامج نسخ الصور استعمال وكذلك  عن اختيار أي ملف صورة

Wizard كما يمكننا نظـام  . اسح الضوئي أو الكاميرا الرقميةمن جهاز المWindows XP 

  . Windows Media Playerمن خالله سماع الموسيقى ومشاهدة االفالم ببرنامج 

اإلصـدار الجديـد    جديدة بكل سهولة، حيث نالحـظ أن )  hardware(يمكن إضافة أجهزة  -6

، أي يمكن أن تربط أجهزة جديدة إلى الحاسبة وعنـدها  ) Plug and Play( يتميز بخاصية 

  .restarting تعمل فورا، بدون إعادة تشغيل 

لتعامل مع الحاسب لي تستخدم في حالة التوقف الوقتي الت)  Standby( يمكن استخدام ميزة  -7

لتقليل من تلف معدات الحاسب، فعند تحريـك أداة  مما يوفر في استهالك الطاقة للمنظومة وا

أو ضغط مفاتيح لوحة المفاتيح ستظهر النوافذ فوراً دون الحاجـة إلعـادة    Mouseالتأشير 

  .  Restartingالتشغيل 

مـع تـوفير   )  netnational Interمختصر (  Internetسهولة التعامل واالرتباط بشبكة  -8

 Internet ذي االصدار  رنتيانت )أو متصفح( تكشفالبرامج الخدمية لذلك مثل برنامج مس

Explorer 7.0  للتجول في شبكة مايكروسوفت )MSN  (  من خالل توفير خاصية البحـث

  وتنفيذ األلعاب مع اآلخرين  Chattingعن المعلومات وتبادل الرسائل والمحادثة 

تجعـل هـذه   . مهمـة منظومة الحاسبة ستبدأ بسرعة أكبر، مع أضافه حماية لملفات النظام ال -9

 .بدرجة موثوقية أكبر Windows XPالتحسينات 

مـن  ) home or small office network(أمكانية عمل شبكة اتصال منزليـة او مكتبيـة    -10

مع كارت شبكة ) RG45(عن طريق كيبل نوع )peer to peer(خالل شبك جهازي حاسب 

ن عـن طريـق كيبـل نـوع     أو امكانية ربط جهـازي . في كل جهاز لتناقل البيانات بينهما

)Crossover Cable (وكارت شبكة في كل حاسب ليشترك الجهازين بخط انتيرنت واحد. 
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أي ) Run in Compatibility Mode(للنظام ميزة تشغيل أي برنامج غير متوافـق معـه    -11

 Windowsأو  Windows 95يتعامل معه كأنه  Windows XPعند تشغيل البرنامج فان 

 .Windows 2000أو حتى  Windows meأو  98

  : Windows XPمتطلبات تنصيب نظام 
في جهاز الحاسـب يجـب ان    Windows XP Professionalتنصيب نظام التشغيل قبل 

 Hardwareمن مواصفات مهمة للمكونات الماديـة  ) 1-جدول (تتوفر المتطلبات االساسية 
  .لكي يعمل نظام التشغيل بعد التنصيب بشكل كفوء وسريع

Table 1 Requirements for Windows XP Professional 
Component Recommendation 

Processor 233 MHz minimum, 300 MHz recommended 
Memory 64MB minimum, 128MB recommended 
Hard Disk 1.5GB available space 
Video (Display Card) Super VGA (800x600) or higher 

 
 

  :Windowsام الشروع في نظ

شتغل الحاسب حيث تظهر عالمته المعروفة التالية يتلقائياً حالما    Windows XPيشتغل 

  . واالنتظار لغاية االنتهاء من تحميله للذاكرة

 
Windows is starting up… 

  
  Windows XPالواجهة األولى لنظام ) :  1( شكل 
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  :Windowsالتعرف على شاشة 

حيث تحتوي علـى  )  2( شكل  Desktopبسطح المكتب   Windowsتعرف شاشة 

  :العناصر التالية 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ) Desk Topسطح المكتب ( الواجهة األساسية ) : 2( شكل 
  

  ::سطح المكتب سطح المكتب ) )   OObbjjeeccttssكائنات كائنات ( ( عناصر عناصر   --أأ  
  :منها) Icons(تظهر على الشاشة عدد من األيقونات 

1.   My Documents   : 

صر مرتبط بمجلد موجود على القرص الصلب له نفس االسم لمخت) رمز صوري ( أيقونة 

 Myيمكن من خالله قراءة وخزن كافة أنواع الملفات الدائمة االسـتخدام ،داخلـه مجلـد    

) رمز صوري ( أيقونة 
  من نوع أساسي

  

  شريط املهام
Task Bar 

  المكتب خلفية سطح

 Startة زر قائمة البداي

2  

3  

4  

5  

6  
  نود االقالع الوقت وبشريط 

Startup items tray  

6  

1  
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pictures    للملفــات الصــورية)Graphics  (  ومجلــدMy Music  للملفـــات

  .لملفات األفالم My videosومجلد )  Sound (الصوتية /الموسيقية
  

2. puterMy Com  :   
رمز مهم جداً ال يمكن  إلغاءه، من خاللـه يمكـن فـتح مشـغالت      )رمز صوري(أيقونة 

المتاحة على الحاسبة التي تستخدم الستعراض أسماء المجلدات  (Disk Drives)األقراص 

ومن هذا الرمز يمكن التعـرف  ) الخ...استنساخ، نقل، حذف، تغير اسم(والملفات وإدارتها 

جهزة الملحقة بالحاسوب لضمان التوافق مع عمل النظام أو مع البـرامج  على مواصفات األ

  Control Panelالتطبيقية من خالل لوحة التحكم 

1. My Network Places :   
من خالله يمكن ربط حاسبة أخرى وتناقـل المعلومـات معهـا أو    ) رمز صوري ( أيقونة 

فير معدات اتصال مثـل مـودم   التعرف على الحاسبات المرتبطة بما يسمى الشبكة بعد تو

 وخط هاتف ، أو اتصال سريع مثل خط اشتراك رقمي    dial-up modem هاتفي تقليدي

Digital Subscriber Line (DSL)   

2.  Recycle Bin :  
لمجلد  يخزن الملفات والمجلدات التي تم حـذفها، حيـث يمكـن    ) رمز صوري ( أيقونة 

   .استرجاعها مرة أخرى

3.orer Internet Expl  :  
رمز صوري يتم من خالله تشغيل برنامج استكشـاف والتجـول فـي الشـبكة العالميـة      

Internet  بعد توفير معدات وأجهزة االتصال في الحاسبة وكذلك تأمين االتصال من خالل

  . Internet Service Provider ( ISP )مجهز توفير الخدمة 
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  :   Shortcut Iconsأيقونات مختصرات .4
عالمته الدالة     تقع عند الركن األيسر السفلي للرمز، يتم  Shortcutي يسمى رمز صور

إنشاء الرمز المختصر من قبل مستخدم الحاسبة ليساعد في الوصول السريع إلى البرنـامج  

مثالً االسلوب التقليـدي المطـول لتشـغيل     )وخصوصاً البرامج المتكررة التنفيذ ( وتنفيذه 

  Mouseيجب النقر المزدوج بـأداة التأشـير    Auto Cad 2008برنامج الرسم الهندسي 

ثم النقر المزدوج  :Cثم النقر المزدوج على القرص الصلب  My Computerعلى ايقونة 

لغرض فتحه ثم النقـر المـزدوج علـى    ) والذي لونه اصفر( Program Filesعلى مجلد 

عة ملفات عددها ومجمو) بلون أصفر(سنالحظ مجموعة مجلدات  AutoCad 2008مجلد 

للبرنامج والـذي اسـتطالته   ) أو التنفيذي(ملف، نبحث عن الملف التشغيلي  500يزيد عن 

ــة  ايقونـ exe  والذي اسمهacad.exe     وصورته  عند النقـر المـزدوج علـى

  . سيتم تشغيل البرنامج ) صورة الملف(الملف 

مختصـر  علـى ال فقـط  هذه الطريقة المطولة يمكن اختصارها بالنقر المـزدوج  

  .لتشغيل البرنامج )2الحظ شكل (والموجود على سطح المكتب 

  

v  خلفية سطح المكتبDesktop Background :   
من صـور يوفرهـا    Wall paperواجهة يمكن تغير لونها أو وضع صورة عليها تسمى 

  .)صورة ثابتة او متحركة(حسب رغبته  أو يضعها مستخدم الحاسبة Windowsنظام 
  :  k BarTasشريط المهام -ب 

  
يتضمن أقصى اليسار الـزر    Windowsشريط مستطيل موجود عند أسفل سطح مكتب  

Start يستخدم لفتح قائمة البداية ،Start menu ، .    هذا الشريط أيضاً تظهـر فـي وسـطه

) الفعالـة (الرموز الصورية الدالة على النوافذ المفتوحـة الخاصـة بـالبرامج المشـتغلة     
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)  startup items trayشريط بنـود االقـالع   (وفي أقصى اليمين  . والمستندات المفتوحة

ويظهر ) من الوقت يظهر التأريخ لبرهة Mouseعند اقتراب اداة التأشير(الوقت يظهر فيه 

متحكم الصوت وأيقونات البرامج المقيمة في الذاكرة والتي تشتغل تلقائياً مـع ملفـات   كذلك 

من الممكن إظهار شريط المهام وإخفائـه   . أعالهكما في الشكل ) إن وجدت(نظام التشغيل 

  . وتغيير موضعه وحجمه ليالئم تفضيالت المستخدم

  ): Mouseفأرة التحكم (أداة التأشير 

لتسهيل و تسريع تنفيذ اإلجراءات المطلوبة باإلضـافة إلـى    Mouseتستخدم أداة التأشير 

شـكل  ) اثنان أو ثالثة أزرار(ددة للفأرة أزرار متع . استخدام لوحة المفاتيح وحسب الحاجة

إال إذا كـان المسـتخدم   (، يفترض الزر األيسر هو األساسي والزر الثانوي هو األيمن )3(

  )أعسر فيمكن عكس ذلك

   

  
 
 
 
 

يمكـن  ) سهم صـغير مائـل   ( بمؤشر يظهر على الشاشة          ( Mouse )يتحكم ألـ 

باالتجاه الذي تريد تحريك المؤشـر إليـه   )  Mouse Pad( تحريك الفأرة بمالمسة سطح مستو 

يمكن رفع الفأرة قليالً ثم أعادتهـا علـى    Mouse Padإذا ضاق بك حيز سطح   .على الشاشة

  .السطح في وضعية أكثر راحة

  

  

وطريقة مسكه والتعامل  Mouseأداة التأشير ) :  3( شكل 
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  :)Mouse(اإلجراءات األساسية ألداة التأشير 
  . لبنودهو تحريك الفأرة لتوجيه المؤشر ووضعه على أحد ا) :   Pointing( التأشير 

تأشير أحد البنود على الشاشة ومن ثم ضغط وإفالت زر الفأرة األيسـر  ):   Click( النقر 

وقد تنفذ في بعض الحـاالت بالضـغط   ) االختيار أو االنتقاء(بسرعة و تسمى هذه العملية 

  . على الزر األيمن

ت زر هو تأشير  أحد البنود ومن ثم ضـغط وإفـال  ):   Double Click( النقر المزدوج 

  . الفأرة األيسر مرتين متتاليتين بسرعة

التأشير على أحد البنود ومن ثم ضـغط زر الفـأرة   :  Click - Drag and Dropالسحب 

كما  . باستمرار فيما تحرك الفأرة إلى مكان مختلف ثم إفالت زر الفأرة) األيسر أو األيمن(

لنقلها أو نسخها من مكان إلى يمكنك استخدام هذا األجراء من تحديد الكائنات أو النصوص 

  . آخر

vاستعمال الفأرة لتحديد كائنات سطح المكتب:  
 . بعدة اتجاهات  Windowsحرك الفأرة فوق سطح مكتب .1

ثم أنقر زر الفأرة األيسر وإفالتـه    حرك مؤشر الفأرة وضعه على رمز .2

يـة علـى   كرر نفس العمل(مما يشير إلى تحديده  My Computerتالحظ تبدل لون رمز 

، أنقـر  Start ضع رأس مؤشر الفأرة على زر  .)األخرى -األيقونات  –الرموز الصورية 

والتي هي عبارة عن قائمـة    Start Menuزر الفأرة األيسر مرة واحدة تنفتح قائمة البدء 

 ) 4( اختيارات، الحظ شكل 

   

  

  Start Menuقائمة البداية ) :  4( شكل 

  رامجقائمة الب

قائمة االمستندلت وأستدعاء آخر 
  ملف تم التعامل معهم 15

  أمر المساعدة

  أمر تشغيل البرامج

  أمر إنهاء النظام

  زر فتح قائمة البداية

  حثقائمة الب

  عداداتقائمة اال
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غة في سطح المكتب ثم أنقر زر الفأرة األيسر مرة واحدة تغلق أنقل المؤشر إلى منطقة فار

  . Startقائمة 

حرك مؤشر الفـأرة لألعلـى وعلـى     Start Menuكرر الخطوة السابقة وافتح قائمة البدء   .3

يدل وجود  . القائمة تالحظ عملية التأشير وتغير لون كل أمر تصل إليه مما يدل على تحديده

 Programsضع المؤشر على أمر  . مر على وجود قائمة فرعيةسهم صغير إلى يمين كل أ

تالحظ فـتح قائمـة    Accessoriesتالحظ انفتاح قائمة جديدة إلى اليمين، حرك المؤشر إلى 

    . أنقر في منطقة فارغة على سطح المكتب لغلق قائمة البدء).  5( أخرى إلى اليمين، شكل 

  

قائمة البدايـة والقـوائم   ) :  5( شكل 

ثم  Programsلفرعية  من قائمة ا

   Accessories قائمة من
  

حرك المؤشر إلى أن يالمس رأسه الحافة .4

وعند نقل المؤشر إلى   ) ↕(العليا لشريط المهام يتحول المؤشر إلى مستقيم عمودي الرؤوس 

  . أي مكان فارغ على سطح المكتب، يستعيد المؤشر شكل السهم االعتيادي

  : Windowsإنهاء عمل نظام 

لتجنب فقدان البيانـات أو إلحـاق الضـرر بنظـام التشـغيل      

Windows    يجب إنهاءه بالنقر علـى زرStart    فـي يسـار

الحظ ( Turn Off Computerشريط المهام ثم النقر على أمر 

  مما يعني ظهور مربع حوار) …(األمر متبوع بنقاط 

  Windowsنافذة غلق نظام ) : 6(شكل   :ي ، وهنا نالحظ ثالث خيارات وه) 6(شكل ) ونافذة اإلغالق 
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أو من لوحـة المفـاتيح اضـغط     Turn Off         أنقر زرنهائيا في حالة غلق الحاسبة  -1

 ) Alt+F4أي (  F4ثم اضغط  Altبصورة مستمرة مفتاح 

  . Restart            في حالة الرغبة في إعادة تشغيل الحاسبة يجب النقر على زر -2

هربائية مع إبقاء المعلومات فـي الـذاكرة    في حالة الرغبة بجعل الحاسبة تشتغل بأقل طاقة ك -3

هذا الخيار يستخدم في حالة تـرك الحاسـبة لفتـرة    . Stand by          نقر على زرأ

  .وجيزة، مما يقلل من استهالك معدات الحاسبة

v في حالة التراجع عن إغالق النظام يمكن النقر أمرCancel  )    أسـفل نافـذة اإلغـالق       (

 . من لوحة المفاتيح Escح أو الضغط على مفتا

  ) :السريعة(فتح القوائم المنبثقة 

بعد التشغيل ضع مؤشر الفأرة على منطقة فارغة في سطح المكتـب وأنقـر    -1

زر الفأرة األيمن مرة واحدة ستنبثق القائمة المجاورة تنـدرج فيهـا أوامـر    

فارغـة   قةأنقر زر الفأرة األيسر فوق منط . مختصرة خاصة بسطح المكتب

يمكن تكـرار اإلجـراء داخـل أي نافـذة     . في سطح المكتب ستنغلق القائمة

   .مفتوحة

وأنقر زر الفـأرة األيمـن    My Computerضع مؤشر الفأرة على رمز  -2

تظهر قائمة أخرى كما مبين في الشكل المجاور تتضمن األوامر المختصرة 

يقونـة  ، يمكن تكرار اإلجراء على أي أMy Computerالمتعلقة باأليقونة 

 .أخرى

ستظهر قائمة أوامر  My Documentsبينما النقر بالزر االيمن على أيقونة  -3

 مختلفة كما موضح في الشكل المجاور
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سـتظهر   Internet Explorerنالحظ اذا نقرنا بالزر االيمن علـى ايقونـة    -4

قائمة اوامر لها عالقة بمستكشف انترنت، كما موضـح ذلـك فـي الشـكل     

 المجاور 

ستظهر قائمـة أوامـر    Task Barلنقر بالزر االيمن على شريط المهام عند ا -5

وترتيب النوافـذ المفتوحـة،   مختلفة لها عالقة بتغيير خصائص هذا الشريط، 

مثال ... اسطر االدوات، كما موضح في الشكل المجاوركذلك اظهار او اخفاء 

نؤشـر علـى    Quick Lunchالظهار شريط االرتبـاط السـريع للبـرامج    

Toolbars  ثم من القائمة الثانوية ننقر علىQuick Lunch    سـيظهر هـذا

 الموجود على اقصى يسار شريط المهام startالشريط بجانب أمر 

 

  

  

  :فتح رموز كائنات سطح المكتب

، أنقـر  My Computerحرك مؤشر الفأرة وأشر رمـز  -1

نقراً مزدوجاً، يظهر الشكـل المجاور وهـو إطـــار   

مـن رمـوز   ها ليوضح ما بداخل My Computerنافذة 

Icons )وعلى ) مجلدات صفراء اللون ومشغالت أقراص

ويظهر أسم  الشائعة االستخدام لمهامالجانب االيسر لوحة ا

 النافذة أيضاً على شريط المهام كما موضح أدناه

  

  
 اسم النافذة المفتوحة

Quick Lunch 
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سـلة   كرر النقر المـزدوج علـى رمـز    -2

من على سـطح   Recycle Bin المهمالت

نافـذة وأسـم   ويـات  محتالمكتب، ستظهر 

Recycle Bin ) مـن  ) الشكل المجـاور

او مختصرات محذوفـة  او ملفات مجلدات 

) جاعها مسـتقبال رأي يمكـن اسـت  (مؤقتا 

ويظهر االسم في شـريط المهـام، كمـا    

 :موضح أدناه

  

  

  

تعتبر تلك النافذة المفتوحـة  ) اللون األزرق ( عندما يكون لون شريط العنوان غامق  :مالحظة

الة ( الة ولجعل النافذة األخرى نشطة هي الفعيوضع مؤشر الفأرة في داخل النافذة األخـرى  ) فع

ستصبح هذه النافـذة   My Computerأنقر على نافذة أو إطار . ثم ينقر لتصبح تلك النافذة فعالة

  . خلفية غير فعالة Recycle Binفعالة لألمام وتصبح نافذة 

 لد محذوفمج

 لف محذوفم

 ختصر محذوفم

 مفتوحة My computerللداللة ان نافذة  مفتوحة Recycle Binة للداللة ان نافذ
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  :عناصر النافذة وإطارها

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :تكبير النافذة واستعادة حجمها

       زر التكبير  (أنقر زر الحد األقصى  My Computerفي الزاوية العليا اليمنى إلطار نافذة 

ليمأل سطح المكتب بأكمله ويتحول زر التكبيـر   My Computerيتوسع إطـــــار نافذة ) 

ال يظهر حالياً وفي حالة الرغبة  Recycle Binالحظ أن إطار نافذة  (إلى زر االستعادة        

إلـى   My Computerإلعادة إطـار نافـذة    . )لتنشيطه يمكن النقر على أسمه في شريط المهام

  .       حجمه السابق أنقر زر االستعادة
 
 

  واإلطار حدود النافذة
window boundary 

 

  Control Menuقائمة التحكم 
الحد  وتحتوي على أوامر مثل إغالق،

ولكل نافذة وبرنامج رمز . الخ.. األقصى
  . خاص به

 Activeشريط العنوان الفعال 
Title Bar  

يبين اسم النافذة أو البرنامج أو 
  المستند المفتوح

  Menu Barشريط القوائم 

  Status Barشريط المعلومات 
معلومات معينة عن الكائن المحدد  يبين

 .مثالً، عدد الملفات المحددة وحجمها

شريط التمرير العمودي

Vertical Scroll Bar 

  إغالق 
  Close  

   األدنىالحد 
Minimize 

  

شريط اختيار مشغالت 
  األقراص والمستويات

  Tool bar شريط األدوات

  الحد األقصى
 Maximize  

  العمودي مربع التمرير

قائمة المهام الشائعة 
  االستخدام 
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  :مالحظة
 Myيمكن نقر الزر األيمن فـي أعلـى إطـار نافـذة     .1

computer  الموضحة أدنـاه (لتظهر قائمة اختيارات  (

لتكبيـر اإلطـار أو    Maximizeثم النقر علـى أمـر   

Restore الستعادة حجمه   
النقر المزدوج على شريط العنوان يؤدي إلى تكبير النافذة ، إعادة النقـر المـزدوج علـى    ) 2 

   . شريط العنوان يؤدي إلى استعادة حجم النافذة
   

  :تصغير النافذة واستعادة حجمها

تختفـي نافـذة    ،      أنقر زر التصغير  My Computerإلطار نافذة في الزاوية العليا اليمنى 

My Computer   لكن أسمها يبقى موجوداً على شريط المهام في أسفل الشاشة، أنقـر زرMy 

Computer  في شريط المهام تعود نافذةMy Computer    إلى حجمها وموقعها السـابق علـى

  . سطح المكتب

  :  تغيير حجم النافذة

يتحول شكل المؤشر إلى  My Computerالفأرة على أية حافة أو ركن إلطار نافذة ضع مؤشر 

  . سهم برأسين متنافرين يميناً ويساراً ، أسحب إلى الداخل أو الخارج لتصغير النافذة أو تكبيرها

عمودي آخر ي نالحظ ظهور شريط تمرير لعمودعند تقليل حجم النافذة باالتجاه ا :مالحظة 

خاص يط هذا الشر) الموجودة عى الجانب االيسر(ائمة المهام الشائعة االستخدام داخلي بجانب ق

سحب مربع بت المختفية خيث يتم اظهار تلك المعلوماإظهار المعلومات لغرض بتلك القائمة فقط 

  . قائمةشريط التمرير أو النقر على موقع الفراغ في شريط التمرير لعرض محتويات ال
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  :تحريك النافذة 

نافذة مفتوحة وفعالة ضع مؤشر الفأرة على أي مكان داخل شريط العنوان ثم أنقر بالفأرة  في أي

باستمرار وأسحب شريط العنوان تالحظ أن النافذة تتحرك باالتجاه الذي ترغب فيه، عند 

  .الوصول إلى المكان المناسب أترك زر الفأرة

  : Iconsترتيب الرموز الصورية 

ر الفأرة األيمن على منطقة فارغة انقر ز: على سطح المكتب

القائمة  في Arrange Icons Byفي سطح المكتب، أشر إلى 

يعاد  Nameالسريعة تظهر اختيارات متعددة، انقر على 

 Size، أو ترتيب حسب الحجم  ترتيب الرموز حسب أسمائها

أو ترتيب حسب تاريخ  Type، أو ترتيب حسب النوع 

   Auto Arrangeلقائي ، أو ترتيب تModified  لتغيرا

vيمكن استخدام الطريقة السابقة ولكن يتم نقر الزر األيمن علـى منطقـة     :داخل النافذة

  .داخل النافذة المفتوحة

  :ترتيب النوافذ 

  :يمكن ترتيب النوافذ المفتوحة عن طريق استخدام قائمة شريط المهام وكما يلي

قر الزر األيمن على مكان فـارغ  ثم ان Recycle Binورمز  My Computerأفتح رمز )1

  :تظهر القائمة التالية  Task barفي شريط المهام 

  . تترتب النوافذ المفتوحة بصورة متعاقبة Cascade Windowsانقر خيار ) 2

تترتـب النوافـذ المفتوحـة     Tile Windows Horizontallyانقر خيار  ) 3

  . بصورة أفقية
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تترتب النوافذ المفتوحة بصـورة   Tile Windows Verticallyانقر خيار ) 4

  . عمودية

انقر في شـريط المهـام   ، يتم تصغير النوافذ المفتوحة Show the Desktopانقر خيار ) 5

  . على رموز أسماء النوافذ تالحظ استعادة أحجام النوافذ المصغرة

  :غلق النافذة 

 My Computerلق نافـذة  يمكن استخدام أحد األساليب التالية لغلق أي نافذة مفتوحة مثالً لغ

  .المفتوحة 

 .Close، أنقر أمر Fileعلى شريط القوائم تنفتح قائمة  Fileأنقر .أ 

  .أنقر زر اإلغالق       الموجود على الجانب األيمن من شريط العنوان .ب 

  :استعراض  محتويات الحاسب
ال يمكن الوصول إلى كافة المحتويات واستعراضها عـن طريـق اسـتعم     Windows XPفي 

، مـثالً السـتعراض    Desk topالموجود ة علـى سـطح المكتـب      My Computerأيقونة 

  :نتبع ما يلي   :Cالموجود في القرص الصلب ) إذا كان موجوداً (  TOOLSمحتويات مجلد 
 My Computerأنقر نقراً مزدوجـاُ علـى رمـز     .1

كافـة رمـوز   مجلدات الوثائق وتظهر نافذة تعرض 

فرة على الحاسـبة ولوحـة   مشغالت األقراص المتو

و كمـا   )الجانب االيسـر (الشائعة االستخدام  مهامال

  :مبين في الشكل المجاور
 (:C)انقر نقراُ مزدوجاُ على رمز القرص الثابت .2

تظهر نافذة جديدة تبين كافة مجلـدات وملفـات   
المسـتوى  (القرص الثابت في المستوى األعلـى  

ـ    ات األعلى هو المستوى الذي توجـد فيـه الملف
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) والمجلدات غير المخزنة في أي مجلدات أخرى
  :وكما مبين  

المجلـد  ( TOOLSانقر نقراُ مزدوجاُ على مجلد .3
يظهر إطار جديـد يعـرض كافـة    ) لونه أصفر

 TOOLSالمجلدات والملفات المخزنة في مجلد 
يتم تمثيل المجلد برمز وأسم المجلد بينما الملـف  

نامج الذي تـم  يتم تمثيله بأسم الملف وبرمز البر
  . إنشاؤه فيه

 LETTERSانقر نقراُ مزدوجاُ مثالً على مجلـد  .4
سـتظهر نافـذة    TOOLSالموجود داخل مجلد 

جديدة تعرض كافة الملفات المخزنة فـي مجلـد   
LETTERS .  ُكلما فتحت مجلداُ جديداُ موجـودا

تظهر نافذة مجلد جديد تبـين  ، ضمن مجلداُ آخر
لـق كافـة النوافـذ    اغ  . محتويات المجلد الجديد

  . بالنقر على زر اإلغالق في كل نافذة

  

  

  
  
  

  ):األيقونات ( تغيير استعراض محتويات النوافذ 
عـرض   يمكن تغيير استعراض محتويات النوافذ إلظهار المعلومات المطلوبـة بطـرق  

ثم انقر نقراُ مزدوجاُ على رمز القـرص   My Computerأنقر نقراً مزدوجاُ على رمز . مختلفة
الموجـودة فـي    Viewأوالً في حال عدم ظهور شريط األدوات أنقر على القائمـة   (:C)لثابت ا

  : تالي، ستظهر القائمة الموضحة في الشكل الMenu Barشريط القوائم 

صورة يشاهد من ملف 
 Windowsخالل برنامج 

picture viewer 

أغنية يشتغل من خالل ملف 
 Real Playerمجبرنا

Player   
ملف نصي يفتح ببرنامج 
MS Word 

غوط يفتح من ضمملف 
   Win Rarمجخالل برنا

يقرأ من خالل pdf ملف 
  Acrobat Reader مجرناب

الل جدول يشتغل  من خملف 
  MS Excel مجرناب
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ستظهر قائمـة فرعيـة، انقـر علـى     عندها )أشرطة األدوات( Toolbarsأشر القائمة 
Standard Buttonsفتاح ، و إذا كان محدداُ، اضغط مESC   يـوفر   . مرتين إلغـالق القائمـة
  .كما موضح أدناه  مختصرة لتغيير استعراض النوافذ ولتنفيذ بعض المهام شريط األدوات طرق

 
المهام التي يمكن تنفيذها من خالل شريط األدوات 

مثل النسـخ والقطـع واللصـق    ) الموضح أدناه(
وحذف ملف أو مجلد والتراجع عن تنفيذ إجـراء  

األيقونـات ومعرفـة     ر طرق عرضمعين وتغي
  )ملف أو مجلد ( خصائص الكائن المؤشر 

 

  

  

  

  
  

  :طرق عرض محتويات القرص 
قرص المـرن  أو ) القرص الصلب وتقسيماته(يتم تغيير أساليب عرض محتويات وسائل التخزين 

  :من خالل أحدى الطريقتين  Flash Ramأو  DVDأو قرص  CDقرص أو 
 أساليب العرض الموضحة في أدناه  سطر القوائم ثم النقر على أحد من Viewالنقر على أمر  -أ 

 .النقر على أيقونة طرق العرض الموجودة في شريط االدوات كما موضح في أدناه -ب 

  
  
  
  
  
  

 )ب ( الطريقة                                       )أ ( الطريقة                

  شريط القوائم

   طرق العرض

   حذف
†

   إلى األعلى مستوى واحدنسخ
††

خصائص الكائن المؤشر  

†
  نقل إلى  نسخ الى

  قص

  شريط األدوات

شريط العنوان يظهر أسماء مشغالت 
األقراص في الحاسبة يستخدم للتنقل 

  السريع بين األقراص 

   تراجع
†

   لصق
†

 طرق العرض
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  Tiles ● :سلوب ستظهر االيقونات بحجم كبير كما في الشكل ادناه في حالة اختيار هذا اال:  
Icons  ● :  كما فـي  أي بعدد أكثر في حالة اختيار هذا االسلوب ستظهر االيقونات بحجم صغير

  :الشكل ادناه 

Tiles  Icons 
 

List  ●  : ثم بعـدها يـتم سـرد أيقونـات     ) ذات اللون األصفر ( سيتم سرد أيقونات المجلدات
  :ادناه  ، كما موضح في الشكلالملفات

Details ●  : كما موضـح   حقول مجدولةعلى شكل  تغير العرضهذا االختيار سيتم النقر على
  :ادناه  في الشكل

  
 

List   Details 
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  " :  Detailsتفاصيل " أختيارات طريقة العرض 
عند النقر علـى  ( Nameحقل اسم المجلد والملف  -أ 

ات أوالً ثم الملفات ثانياً تترتب المجلد Nameكلمة 
،تكـرار   Zإلـى   Aحسب الحروف األبجدية من 

، الحظ الشكل ) Aالى  Zالنقر يعكس الترتيب من 
 .المجاور 

الملفات، عند النقر علـى كلمـة    Sizeحقل حجم   -ب 
Size  سيتم ترتيب الملفات حسب السعة الحجمية من

المجلدات تقع فـي   الحظ أن (الصغير إلى الكبير  
 Sizeالنقر مرة ثانية علـى  ) داية، ليس لها حجم الب

وتصـبح المجلـدات فـي نهايـة      يعكس الترتيب،
  . الترتيب،الحظ الشكل المجاور

  

  

األيقونات عند النقر علـى كلمـة    Typeحقل نوع  -ج 
Type      بموجـب  ( سيتم ترتيـب نـوع الملفـات

حسب الحروف األبجدية، النقـر مـرة   ) االستطالة 
   .الحظ الشكل المجاور أخرى يعكس الترتيب،

  

أو إنشـاء   Date Modified تاريخال حقل تغير - د 
المجلدات و الملفات المعروضة، عند النقر على كلمـة  

Date Modified   سيتم ترتيب األيقونات من تـاريخ
اإلنشاء القديم الى التاريخ الحديث، حيث يـتم ترتيـب   

مـرة  المجلدات أوالً ثم يتم ترتيب الملفات ثانياً، النقر 
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ــة  ــى كلم ــرى عل ــس  Date Modifiedأخ يعك
  .المجاور الترتيب،الحظ الشكل 

  

  

  

مـن   Thumbnailsفي حالة النقر على أمر  -هـ 
سيتغير عرض األيقونات داخل إطـار   Viewقائمة 

  .مربع، إذا كان ملف صوري سيتم عرض محتواه

   :مالحظات مهمة 
 Statusيمكن إظهار أو إخفاء شريط المعلومات  -أ 

Bar )والـذي يقـع   ) الذي يوضح وضعية النافذة
مـن   Viewأسفل أي نافذة مفتوحة، بالنقر على 

 . Status Barشريط القوائم ثم النقر على أمر 

الذي يتم من خالله التنقل السـريع  ( Address Barيمكن إظهار أو إخفاء شريط العنوان   -ب 
 Viewوذلك بالنقر على قائمة )        بين األقراص المتوفرة في الحاسبة بالنقر على عالمة

أو النقـر  ( Address Barومن القائمة الفرعية ننقر على أمـر   Toolbarsثم تأشير قائمة 
  .)باليمين في منطقة فارغة على شريط االدوات

في شريط األدوات مـن خـالل    )االيقونات( يمكن إظهار أو إخفاء بعض الرموز الصورية -ج 
القائمة الفرعية ننقـر علـى أمـر      ومن Toolbarsقائمة  ثم تأشير Viewالنقر على قائمة 

Customize )حيث تظهر النافذة)أو النقر باليمين في منطقة فارغة على شريط االدوات 

التالية، والتي يمكن اختيار الرمز الصـوري   
الذي نرغب بإظهاره من الجانب األيسـر ثـم   

  وفي حالة الرغبـة فـي   Addالنقر على أمر 
  الرمـز علـى شـريط األدوات   إلغاء ظهور 

نختاره من الجانب األيمن ث ننقر على أمـر  
Remove   
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من محتويات أي نافذة مفتوحة وعلى الجانب األيسر، من الممكن إظهار أو إخفـاء شـجرة      - د 
ومجلد  Control Panelالمجلدات ومشغالت األقراص المتوفرة في الحاسبة ولوحة السيطرة 

My Documents  سطح المكتب وبعض أيقوناتDesk Top  وذلك عن طريق النقر على
في حالة عـدم وجـود   (  Toolbarالرمز الصوري             الموجود في شريط األدوات 

المشروح فـي المالحظـة    Customize Toolbarفي نافذة  Addالرمز يمكن تطبيق أمر 
 ).أعاله إلظهار الرمز 

إظهار شجرة المجلدات ومشـغالت األقـراص    
في تسريع أسلوب التنقل بين المسـتويات  يساعد 

وفتح مشغالت األقراص وفي تنفيـذ إجـراءات   
النسخ والنقل والحذف بالنسبة للملفات والمجلدات 

  ،الحظ الشكل المجاور،
إظهار شـجرة المجلـدات والمشـغالت أسـلوب     ( 

  في سهولة Internetيستخدم في شبكة االنترنيت 
  )  Favoritesالموجودة ضمن قائمة المواقع المفضلة  Web Sitesالتنقل واختيار المواقع  

بجانب رمز القرص سيتم إظهار أسماء المجلدات  المرتبطـة بـه،   + عند النقر على عالمة 
نالحظ الجانب األيسـر يعـرض شـجرة     . المجلدات  سيتم إغالق -عند النقر على عالمة 

ويات ذلك القرص، عند النقر المجلدات للقرص المؤشر عليه بينما الجانب األيمن يعرض محت
الحـظ  ( األيسر نالحظ الجانب األيمن يعرض محتويات ذلك المجلـد   على مجلد في الجانب

بجانب المجلد يدل على أن هذا المجلد لـه مجلـدات فرعيـة    + ، وجود عالمة )الشكل أعاله
  . )ثانوية(
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  إدارة المجلدات والملفات

  ) Selection( أساليب التحديد 
 . يتم النقر عليه مرة واحدة فقط بالمفتاح األيسر) أو ملف واحد ( لد واحد لتحديد مج .1

يتم بالنقر مرة واحدة على ) أفقياً أو عمودياً ( متسلسلة ) أو ملفات ( لتحديد مجموعة مجلدات  .2
علـى مفتـاح    ضمن المجموعة المراد تحديدها ثم الضغط المسـتمر ) أو ملف ( أول مجلد 

Shift ضمن المجموعة والنقر عليه) أو ملف ( شر الفأرة إلى آخر مجلد  وبعدها ننقل مؤ.  
في حالة المجلدات أو الملفات التي تقع ضمن منطقة مستطيلة يتم النقر علـى   ): 1( مالحظة 

ثـم   Shiftأحد المجلدات أو الملفات التي تقع عند أحد األركان ثم الضغط المستمر على مفتاح 
  .ي الركن المقابلالنقر على المجلد أو الملف ف

أو التـي تقـع   ) أفقيا أو عمودياً ( يمكن تحديد المجلدات والملفات المتسلسلة  ): 2( مالحظة 
بمنطقة مستطيلة بالنقر المستمر خارج الرمز الصوري للمجلد أو الملف ثم سـحب المؤشـر   

تحديد مـا   على بقية المجلدات والملفات، سنالحظ ظهور تأشير التحديد عليها، نترك النقر عند
  .هو مطلوب

وفي نفس الوقت نقوم  Ctrlلتحديد مجموعة مجلدات و ملفات متفرقة نقوم بالضغط على مفتاح  .3
 .بالنقر على العناصر المراد تحديدها

لتحديد جميع الملفات والمجلدات الفرعية داخل مجلد معين، نقوم باختيار أمـر تحديـد كلـي      .4
Select All  من قائمة تحريرEdit جودة على شريط القوائم أو الموCtrl+A. 

بالنقر علـى  ) أو عكس عدم االختيار إلى اختيار(يمكن عكس تحديد االختيار إلى عدم اختيار   .5
  .Invert Selectionثم النقر على أمر  Editقائمة 

  

  )  Format(  وسائل التخزينتهيئة 
سلوب التالي، مـثالً لتهيئـة   يمكن إجراء عملية تهيئة القرص بإتباع األ :تهيئة القرص المرن  •

  :أنج  نتبع الخطوات التالية  3.5قرص مرن سعة 
الموجود على سطح المكتب لفتح نافذة مشـغالت   My Computerالنقر المزدوج على رمز .1

 .األقراص المتوفرة 

 Drive Aإدخال القرص المطلوب تهيئته في مشغل األقراص   .2
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ى رمز مشـغل القـرص   النقر بالمفتاح األيمن من الفأرة عل  .3
 Formatإلظهار القائمة السريعة ومنها نختار تهيئة قـرص  

 Floppy (A:) 3.5مشغل األقـراص  أو النقر على أيقونة (
من قائمة االوامر ثم النقر  Fileثم النقر على أمر  االختياره

فيظهر مربـع  الحظ الشكل المجاور، )  Formatعلى أمر 
  :رات التالية الحوار التالي والذي يتضمن الخيا

  :  Capacityخانة السعة  -أ 
 MB 1.44لتحديد سعة القرص ،الحالة االعتياديـة  

     .انج 3.5لقرص مرن قطر 

 : File Systemخانة نوع ملف النظام  -ب 

يعبـر  ( FAT 16لتمثيل منطقة التخزين بملفـات  
   NTFSاو  FAT32أو ) فقط FATعنها بكلمة 

 Allocation unitخانة حجم خليـة التخـزين    -ج 

size :  يمكن تغيير حجم خلية التخزين اذا القرص
يحتوي على مواقع تالفة غير صالحة للكتابة عليـه  

يفضل ترك هذا الحقل دون تغييـر  (راءة منه قاو ال
وكحـد اقصـى   وهو للقرص المرن بشكل اعتيادي 

 بالنسبة للقرص الصلب) bytes/sector 512يبلغ 

 القرص الصلب أفضل واسرع التخزين على لمما يجعالقيمة مختلفة وبقيمة أكبر  

 :  volume labelخانة اسم القرص  - د 

  يمكن تسمية القرص بأي اسم ويمكن ترك الحقل بدون تسمية

   وتضم  : Format optionsالتهيئة  خياراتخانة  -هـ 

v  تهيئة سريعة(Quick Format)  عند اختياره بالنقر عليه ثم النقر علىStart   لبدء تهيئـة
مع مالحظـة ان هـذه الطريقـة ال يمكـن     ص ستتم العملية بصورة التتجاوز الثواني القر

تحتـوي  أي أو األقراص المتضـررة  ) مهيأة مسبقاًالغير (على األقراص الجديدة ها إجراء
 .غير صالحة للتخزين عليها Bad Sectors على مقاطع تالفة 

v  تهيئة مع امكانية ضغط المعلومات داخل القرصEnable Compression   
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v  قرص تشغيل واقالع للحاسب من خـالل نظـام   " مع امكانية جعل القرص تهيئة للقرص
  .  Create an MS DOS startup diskأي بمعنى  " MS DOSالتشغيل 

 Format 3.5 Floppy (A:)الموجـود أسـفل نافـذة      Startعند النقر بالماوس على أمـر   .4
تشير الى أن التهيئة ستلغي كافة البيانات في القـرص،  ستظهر النافذة التحذيرية التالية والتي 

النقـر علـى   ) عـدم تنفيـذ التهيئـة   (وفي حالـة الخـروج    OKفي حالة التهيئة أنقر على 
CANCEL   

  
  
  
  
  

لتنفيذ أمر التهيئـة سـيظهر الشـكل     OKعند النقر على 
ويظهر أسفل النافذة خط بلون أخضر يدل علـى  المجاور 

فضل بالضرورة في هذه المرحلة عدم تقدم عملية التهيئة، ي
ايقاف التهيئة واذا انقطع التيار الكهربائي خـالل التهيئـة   

  يتوجب اعادة عملية التهيئة
  :عند انتهاء عملية التهيئة بشكل جيد ستظهر النافذة التالية 

  
  
  
  
  
وفـي حالـة    Format Optionsمن خانة خيارات التهيئـة   .5

جعلـه قـرص اقـالع    لغرض  اختيار تهيئة القرص المرن
كما يظهر ذلـك   MS-DOSللحاسب بموجب نظام التشغيل 

ليـتم   Startفي الشكل المجاور، عندها يجب النقر على أمر 
تهيئة القرص المرن اوال ثم يتبعها استنسـاخ ملفـات نظـام    

بصورة تلقائية وكذلك الملفات الخاصـة   MS-DOSتشغيل 
بتعريف لوحة المفاتيح وملفات الشاشـة، أي بعـد اسـتكمال    
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التهيئة بهذه الطريقة ومشاهدة ما بـداخل القـرص المـرن    
كما موضحة في  MS-DOSسنالحظ الملفات الخاصة بنظام 

  :الشكل المجاور

  
  

  : Flash RAMتهيئة ذاكرة وامظة  •

الموجود في جهاز  USBفي منفذ  Flash RAM ربط يجب .1
 Flashالحاسب سنالحظ بعد فترة وجيزة ظهـور عالمـة   

RAM   على شريط متعدد المهامTask Bar  وعلى الجانب
 االيمن بتجاور مع عداد الساعة

الموجود علـى   My Computerالنقر المزدوج على رمز   .2
، سطح المكتب لفتح نافذة مشـغالت األقـراص المتـوفرة    

 كما في الشكل المجاور Flash RAMالمة سنالحظ ع

ومـن القائمـة    Removable Diskأما ننقر باليمين على ايقونة   Formatلتنفيذ أمر التهيئة  .3
الختيارهـا ثـم    Removable Diskيقونة على أأوال ، أو النقر  Formatالسريعة ننقر أمر 

  :كما موضح ادناه  Formatأمر ثم ننقر على  من شريط القوائم Fileالنقر على أمر 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 Flashة والتي توضح سعة مجاورعند ذلك ستظهر النافذة ال .4

RAM   1.92فـي هـذا المثـال    (المطلوب تهيئتـه GB (
وطريقة التهيئة أما بالشكل االعتيادي أو االسلوب السـريع  
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Quick Format    فعند النقر على أمر بـدء التهيئـةStart 
بيه ان القرص سيتم الغـاء كافـة   سيتم ايضا اعطاء نافذة تن

    OKبياناته فللموافقة على تنفيذ التهيئة ننقر على 
من تهيئة القرص المرن يمكن تدقيق صالحيته بـالنقر  عند االنتهاء 

باليمين على ايقونة القرص المرن ثم النقر علـى امـر خصـائص    
Properties     حيث تظهر النافذة المجاورة والتـي توضـح السـعة

والبالغـة   Free spaceالمتاحـة والصـالحة للتخـزين     الحجميـة 
)1,457,664 bytes (  والذي يعني أن القرص سليم وال يوجد فيه

أما في حالة كون السـعة المتاحـة    Bad Sectorsأجزاء متضررة 
أقل من السعة االفتراضية فهذا يعني وجود أجزاء متضـررة علـى   

  القرص 
  

  ) New Folder & Sub-folder( إنشاء مجلد 
  :يتم إتباع الخطوات التالية إلنشاء المجلد* 

ومن نافذة مشغالت األقراص نفتح القرص المراد إنشـاء    My Computer نقرة مزدوجة على 
 :Cفي المجلد الرئيسي للقـرص الصـلب    STRUCTUREالمجلد فيه مثالً إلنشاء مجلد باسم 

   :إلنشاء المجلد ةلتاليا قثم اللجوء إلى إحدى الطر :Cننقر مزدوجاً على القرص 
   :الطريقة األولى

ومـن   Newنختار جديـد   Fileمن قائمة ملف  -أ 
، فيظهـر  Folderالقائمة الثانوية نختار مجلـد  

 New، مكتوب أسـفله   مجلد جديد على الشاشة

Folder    مظلل باللون األزرق وكما مبـين فـي
 :الشكل أدناه 

نكتب اسم المجلد الجديـد عليـه بـالعربي أو     -ب 
لتحـل محـل    STRUCTUREنكليزي مثالً اإل

ثم  نضغط علـى مفتـاح   . New Folderعبارة 
Enter  أو النقر مـرة واحـدة   من لوحة المفاتيح

ضمن النافـذة  ) أبيض(بالفأرة في أي مكان خالي 
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 Driveوبهذا نكون قد أنشأنا مجلد جديد داخـل  

C:.  
 Altللكتابة باللغة العربية نضغط مفتـاح  : مالحظة 
 Shiftبصورة مستمرة ثـم نضـغط مفتـاح    األيمن 
   .األيمن

  
  
    

   :الطريقة الثانية
يتم النقر باستخدام المفتاح األيمن داخل النافذة الخاصة 

مـثالً،   Drive Cبالقرص المراد إنشاء مجلـد فيـه،   
فتظهر القائمة السريعة ومنها نختار جديد، فتظهر قائمة 

العمل كمـا  ونستمر ب Folderثانوية ومنها نختار مجلد 
  .مذكور في الخطوات السابقة

  
  

  :الطريقة الثالثة 
) الجانـب االيسـر  (لوحة المهام الشائعة االستخدام من 

يتم النقر على   File and Folder Tasksوفي منطقة 
مجلـد  يظهر عندها حيث  Make a new folderأمر 

داللـة علـى ان   (مؤشر بلون أزرق لونه أصفر اسفله 
عند ) مختار وجاهز للتغيير New Folderاسم المجلد 

ثم الضغط   مباشرتاذلك يمكن كتابة أسم المجلد الجديد 
Enter   من لوحة المفاتيح أو النقر بالماوس في منطقـة

  .فارغة داخل النافذة المفتوحة
يتم أوالً فتح المجلد المراد إنشاء المجلـد الثـانوي    Sub-folderإلنشاء مجلد ثانوي  :مالحظة
  .المشار إليهما أعاله السابقة عدها نلجأ إلى إحدى الطرقبداخله، وب
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  ) أو ملف ( مجلد  COPYنسخ 
يتم إجراء الخطوات التالية قبـل البـدء بعمليـة    ) ملفات/أو نسخ ملف(لنسخ مجلد مع محتوياته 

 Myأصيل الموجود في القرص الصـلب وفـي مجلـد    doc.النسخ، مثالً لنسخ الملف المسمى 

Document رص المرن إلى القA:  
  . للملف المراد النسخ منه)  My Documentsمثالً (فتح المجلد . 1
ووفـق  ) أصـيل  doc.مثالً الملف ( الملفات المراد نسخها /تحديد المجلدات الفرعية أو الملف. 2

  . إحدى أساليب التحديد السابقة وحسب الحاجة
  :تاليةعندها يصبح باإلمكان إجراء عملية النسخ وفق إحدى الطرق ال

ثـم   Copyنختار أمر نسخ  Editمن قائمة تحرير  -أ 
نفتح القرص والمجلد المراد نسخ الملـف إليـه و   

 .Editمن قائمة  Pasteنختار أمر لصق 

  المراد) أو الملفات(النقر مرة واحدة على الملف   -ب 
لغـرض   CTRL+ Cنسخه لغرض اختياره ثم باستخدام لوحة المفـاتيح نضـغط المفـاتيح      

ساخ وبعدها ننقل مؤشر الفأرة إلى المجلد المراد نسخ الملف إليه ونقوم بضـغط المفـاتيح    االستن
CTRL + V  من لوحة المفاتيح لغرض اللصق.  

المراد نسخه بالمفتاح األيمن ومن القائمة السريعة ) أو الملفات(النقر مرة واحدة على الملف  -ج 
لى القرص والمجلـد المـراد نسـخ    ، وبعدها ننقل مؤشر الفأرة إ  Copyنختار أمر نسخ 

الملف إليه ونقوم بالنقر بالمفتاح األيمن أيضاً إلظهار القائمة السريعة ومنهـا نختـار أمـر    
 ). Pasteثم  Editأو من قائمة  CTRL+Vيمكن استخدام . (  Pasteلصق 

   المـراد ) أو الملفـات (النقر مرة واحدة على الملف   - د 
المهـام   لوحـة  نسخه لغرض اختياره ثم باسـتخدام 

الجانـب االيسـر مـن النافـذة     (االستخدام  ةالشائع
في ( Copy this fileيتم النقر على أمر  )المفتوحة

 Copyأو النقر على أمـر  ) حالة اختيار ملف واحد

the selected items  ) ملفات عدة في حالة اختيار
التاليـة  تظهر النافذة عند ذلك ) أو ملفات ومجلدات 

Copy Items تي من خاللها يمكن تحديد الموقع وال
المراد االستنساخ اليه مثال يمكن في هذا المثال النقر 

رض اختياره ثم النقـر  لغ :Dعلى مشغل االقراص 
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 Copy Itemsالموجود اسفل نافذة  Copyعلى أمر 
الى  :Cليتم االستنساخ من القرص الصلب ذي القسم 

   :Dالقرص الصلب ذي القسم 
 
  

فذة الملف أو الملفات المراد االستنساخ منها ثم نفتح النافذة المراد االستنساخ إليها نفتح نا -هـ 
فتظهـر قائمـة ترتيـب      Task barثم ننقر باليمين على منطقة فارغة في سطر المهمات 

-ثم نسـتخدم طريقـة السـحب    Tile Windows Verticallyالنوافذ المفتوحة ننقر على 
وذلك بسحب الملفات التي تـم تحديـدها   ) أو الملفات(لف على الم) Drag-Drop(اإلسقاط 

إلى القرص أو المجلد المطلوب االستنساخ ) الفارة ( بواسطة المفتاح األيمن لجهاز التأشير 
للداللة على االستنساخ وتظهر قائمة سريعة نختار منهـا أمـر   + إليه ، حيث تظهر عالمة 

Copy Here .  
لقـرص المـرن   للنسخ من القرص الصلب إلى ا -و 

) أو الملفات(يتم النقر مرة واحدة على الملف  فقط
المراد نسخه بالمفتاح األيمن ومن القائمة السريعة 

فتظهر قائمـة   Send Toنختار أمر إرسال إلى 
  . Floppy (A:) 3.5ثانوية ومنها نختار 

  
ثم   Ctrlيمكن التراجع عن االستنساخ وذلك بالضغط المستمر على مفتاح  :مالحظة مهمة 

من سطر القوائم ثـم النقـر علـى أمـر      Editأو النقر على قائمة  Zالضغط على مفتاح 
Undo Copy .  

  ) أو ملف(مجلد  (Rename)تغير تسمية 
بإتباع إحدى الطرق التالية، مثالً لتغييـر اسـم   ) أو ملف ( يمكن إجراء عملية تغير تسمية مجلد 

 التي تم استنساخها باسـتخدام األمـر السـابق     يفضل استخدام أحد الملفات(  happy.docملف 

copy(  يجب أن نقوم بفتح المجلد الموجود فيه الملف ويتم تحديده بنقرة واحدة وبعدها نسـتخدم  ،
  :إحدى الطرق التالية

في سطر القوائم للنافذة المفتوحة نختار  Fileمن قائمة . 1
فيتحدد اسـم الملـف الموجـود حاليـاً      Renameأمر 
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بة االسم الجديد فوقه وكما مبين في الشـكل  لغرض كتا
المجاور، نكتب االسم الجديد والمحافظـة علـى بقـاء    

   .االستطالة دون تغير
النقر على الملف المراد تغيير اسمه بالمفتاح األيمن ومـن القائمـة السـريعة نختـار أمـر      . 2

Rename.  
صورته، فيتحدد االسم لغـرض   النقر على اسم الملف ثم اعادة النقر على االسم، وليس على. 3

 .تغييره

 .فيتحدد االسم لغرض تغييره  F2ثم الضغط على مفتاح  النقر على الملف المراد تغيير اسمه .4

لغرض اختياره  على الملف المراد تغيير اسمهالنقر  .5
من لوحـة   Rename this fileثم النقر على أمر 

الجانب االيسـر مـن   (االوامر الشائعة االستخدام 
 .فيتحدد االسم لغرض تغييره )افذةالن

  
  
  
v وفي جميع األحوال، يتم الضغط على مفتاحEnter  أو النقر على أي مكان خالي ضمن النافذة

  .ليأخذ االسم الجديد قراره النهائي 
  

ثـم الضـغط     Ctrlيمكن التراجع عن تغير االسم وذلك بالضغط المستمر على مفتاح  :مالحظة 
  .  Undo Renameمن سطر القوائم ثم النقر على أمر  Editلى قائمة أو النقر ع Zعلى مفتاح 

  ) أو ملف( مجلد(Delete) حذف  
موجود في القرص الصلب فأن هذا الحـذف  ) ملفات /أو ملف( مجلدات /عند القيام بحذف مجلد 

بمعنى آخر أن الملف أو المجلد المحذوف ينتقل إلـى  ) أي يمكن استرجاعه مرة أخرى ( وقتي 
، بينما عملية الحذف من القرص المرن نهائية أي ال يمكن  Recycle Binد سلة المهمالت مجل

  .استرجاع المحذوف
أو حذف ملف أو مجموعة ملفات ) مع كافة محتوياته من مجلدات فرعية وملفات ( لحذف مجلد 

  :طرق التالية كما ذُكر سابقاً، ثم إتباع إحدى ال) ملفات/أو ملف(مجلدات /أوالً يتم تحديد مجلد
 .الموجود في لوحة المفاتيح Deleteنضغط على مفتاح .1
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 .Deleteنختار أمر حذف  Fileمن قائمة  .2

المحددة ) تعني الملفات أو المجلدات أو كليهما ( Objectsالنقر بالمفتاح األيمن على الكائنات  .3
 .Deleteإلظهار القائمة السريعة ومنها نختار أمر 

 .صوري       الموجود غي سطر األدوات أعلى النافذة المفتوحةالنقر على الرمز ال .4

 . Recycle Binالنقر والسحب للكائنات المحددة باتجاه سلة المهمالت  .5

النقـر  ) الجانب االيسر للنافـذة (من لوحة المهام  .6
في حالة اختيـار  ( Delete this fileعلى أمر 
 Delete theأو النقر علـى أمـر   ) ملف واحد

selected items )  في حالة اختيار عدة ملفـات
  ) أو ملفات ومجلدات

  
v الشاشـة    وفي جميع األحوال، تظهر مالحظة على

 Yesتؤكد علينا إجراء عملية الحذف  ومنها نختار 
إلتمام العمليـة      Enterأو نضغط مفتاح اإلدخال  

  إللغاء عملية الحذف وكما مبين في الشكل Noأو 

  .المجاور
  
  

  المجلدات أو الملفات المحذوفة Restoreاسترجاع 
وال يمكن ذلك (كما تم ذكره سابقاً يمكن استرجاع المجلدات أو الملفات المحذوفة من القرص الصلب، 

   .ق، حيث يتم ذلك بعدة طر)للمجلدات أو الملفات المحذوفة من القرص المرن
 Recycleمكتب، فتفـتح نافـذة   ننقر مزدوجاً على الرمز الصوري            الموجود على سطح ال

Bin  كما ذكر سـابقاً بأسـاليب التحديـد    ( ، سنالحظ المجلدات والملفات التي تم حذفها سابقاً نحدد (
  :المجلدات  والملفات التي نرغب باسترجاعها، ثم نتبع إحدى الطرق التالية لالسترجاع 

  :التالية ننقر باليمين على الكائنات المحددة، ستظهر القائمة السريعة  -أ 
  .سيتم إرجاع الملف أو المجلد إلى موقعه السابق  Restoreثم ننقر على أمر 

 . Restoreثم نختار أمر  Fileننقر على قائمة  -ب 
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فـي حالـة   ( Restore this itemننقر على أمـر  ) الجانب االيسر للنافذة(في لوحة المهام  -ج 
في حالـة اختيـار عـدة    ( Restore the selected itemsاو ننقر على ) اختيار ملف واحد

 )  اختيار ملفات ومجلداتملفات او 

في حالة الرغبة بإرجاع المجلد أو الملف إلى مكان آخر غير المكان الذي كان فيه، ننقر على  - د 
ثم ننتقل إلى النافذة التي نرغب رجوع المجلد أو الملف إليهـا   Cutثم نختار أمر  Editقائمة 

، أو ننقـر علـى   )السابق  Copyطرق المشار إليها في أمر بإحدى ال( Pasteثم نطبق أمر 
 Browse، سنالحظ ظهـور نافـذة    …Move To Folderثم ننقر على أمر   Editقائمة 

For Folder التالية:  
أما ننقر على القرص الذي نرغب االسترجاع إليه ثـم  

الموجودة بجانب مشغل القـرص  إلظهـار   + عالمة 
ثم ننقر علـى المجلـد    شجرة المجلدات داخل القرص

أو  OKالذي نرغب االسترجاع إليه ثم ننقـر علـى   
أو إنشـاء   .نضغط مفتاح اإلدخال إلكمال االسـترجاع 

+ ثم النقر على   مجلد جديد وذلك بالنقر على القرص
  New Folderإلظهار شجرة المجلدات ثم ننقر أمـر 

  Folderفي النافذة الموضحة أعاله ثم ننقر في خانـة  
  . OKب أسم المجلد ثم ننقر ثم نكت

في حالة تأكدنا أن المجلدات والملفات التي نرغب في إلغائها من القرص الصـلب  : مالحظة 
فمن المفضل تكـون طريقـة اإللغـاء    . هي عملية إلغاء نهائي وال نريد استرجاعها مستقبالً

  .فاتيحمن لوحة الم  Deleteثم الضغط على مفتاح  Shiftبالضغط المستمر على مفتاح 
   
  

   Recycle Binتفريغ سلة المهمالت 
عملية إلغاء المجلدات والملفات هي عملية تحويلها من موقعها إلى مكان آخر علـى القـرص   
الصلب أي أن عملية إلغاء المجلدات والملفات من القرص الصلب ال تعنـي تـوفير مسـاحة    

وفير مساحة حجميه مناسبة كل فترة زمنية، لت Recycle Binحجميه، لذا من المفضل تفريغ 
بشكل سليم وإمكانية استنساخ وتنصيب برامج جديـدة فـي    Windowsلعمل نظام التشغيل 

  :منها   Recycle Binهناك عدة طرق لتفريغ  .القرص الصلب
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النقر باليمين على الرمز الصوري          فتظهر القائمة  .1
 Emptyومنهـا ننقـر علـى أمـر     مجاورة السريعة ال

Recycle Bin    ــد ــذة تأكي ــر ناف  Confirmفتظه

Multiple File Delete    إلغاء كافة المحتويـات، ننقـر
  Enter أو نضغط مفتاح اإلدخال Yesعلى 

ومنها نحدد المجلدات  Recycle Binننقر مزدوجاً على الرمز الصوري          فتفتح نافذة  .2
ثم نطبـق إحـدى الطـرق    ) ب التحديد راجع أسالي( أو الملفات التي نرغب في إلغائها نهائياً 

  :التالية 
 . Deleteالمحددة وننقر على أمر  Objectsالنقر باليمين على الكائنات  -أ 
 . Deleteثم النقر على أمر  Fileالنقر على قائمة  -ب 

 .من لوحة المفاتيح Deleteالضغط على مفتاح  -ج 

 :ن اتباع احد الطرقتين يمك من كافة المحتويات Recycle Binتفريغ الرغبة في في حالة  - د 

v  النقر أوالً على قائمةFile  ثم النقر على أمرEmpty Recycle Bin. 

v  على أمر النقر ) في الجانب االيسر(من لوحة المهامEmpty the Recycle Bin 

  
في جميع الطرق السابقة الذكر، تظهر نافذة على الشاشة تؤكد علينا إجـراء عمليـة الحـذف      3

إللغـاء عمليـة    Noإلتمام العمليـة أو   Enterأو نضغط مفتاح اإلدخال  Yesومنها نختار 
  .الحذف

  
  
  

  : طرق تشغيل البرامج
  :يتم تشغيل أي برنامج بإحدى الطرق التالية 

  
  Windowsالبرامج الملحقة بـ.1

ثـم إلـى    Start menuيتم تشغيلها بفـتح قائمـة البـدء    
Programs   ثـمAccessories  1بعــدها النقــر علــى أي 

2 

3 
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برنـامج  (  Word padأو ) الرسام (  Paintنامج مثالً بر
  . Calculatorأو  Gamesأو ) طباعة بسيط 

  
   Windowsالبرامج التي تعمل تحت نظام .2

ثم تأشير قائمـة   Start menuيتم تشغيلها بفتح قائمة البدء 
Programs  تأشير قائمـة  بعدهاMicrosoft Office   ثـم

هـذه القـوائم مـثالً     النقر على عنوان أي برنامج ضـمن 
Microsoft Word أو Microsoft Excel   أو

Microsoft Power Point.  
  
 

والنقـر   My Computerالطريقة األخرى تتم بالوصول إلى الملف التنفيذي عـن طريـق   .3
مـثالً لتشـغيل   . المزدوج على الرمز الصوري الذي يمثل الملف التشغيلي لذلك البرنـامج 

أي اذا (المنصب سـابقا   Staad Pro 2007م االنشائي والذي اسمه التحليل والتصميبرنامج 
 ،)كان موجود في حاسبتك وتم تنصيبه سابقا

ثم النقر المـزدوج   My Computerننقر مزدوجا على  
ثم النقر المـزدوج   :Cالقرص الصلب القسم   على ايقونة

على المجلد الذي تم تنصيب البرنامج بداخله، في مثالنـا  
موجـود فـي مجلـد     Staad Pro 2007هذا برنـامج  
SPro2007  كما في الشكل المجاور 

في حال عدم معرفة مجلد البرنامج المنصب سابقا فـأن  (
اذا لم تظهر فـي مجلـد   أغلب البرامج التي يتم تنصيبها 

تتواجـد فـي مجلـد    معين ومعروف فانها على االغلب 
Program Files   الموجود في القرص الصلب القسمC: 

مكن فتح هذا المجلد ومالحظـة مجلـد البرنـامج    حيث ي
الهندسـي  مثال عنـد تنصـيب برنـامج الرسـم      المعني

AutoCAD 2008    فأن هذا البرنامج يمكـن مشـاهدته
 AutoCADبمجلد اسمه  Program Filesداخل مجلد 

  كما في الشكل المجاور)   2008

1 

2 3 
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برنـامج  نرجع الى مثالنا السابق والخاص بطريقة تشغيل 
StaadPro 2007  ننقر مزدوجا على مجلدSPro2007 

او (كما في الشكل المجاور، نالحظ هل يوجد ملف تنفيذي 
نالحظ ؟ من الشكل المجاور  EXEأي استطالته ) تشغيلي

ال يوجد مثل هذا الملف، لذا ننقر مزدوجا علـى المجلـد   
STAAD   ،تظهر عند ذلك مجموعة مجلدات وملفـات ،

الجانـب االيمـن   (العمودي ننقر ونسحب شريط التمرير 
سيظهر ملف تنفيذي اسمه  vertical scroll bar) للنافذة

Staadpro.exe      عند النقـر المـزدوج عليـه سيشـتغل
  : لتالي، كما في الشكل االبرنامج

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
و  Runثـم   Startيمكن تشغيل البرامج من خالل فتح قائمة .4

كتابة المسـار  كتابة اسم الملف التنفيذي لذلك البرنامج بعد 
مثال لتشغيل برنـامج  (الذي يمثل اسم القرص واسم المجلد 

Staad Pro 2007     نكتب اسم القـرص والمسـار واسـم
أو لتسـهيل   )الملف التنفيذي كما موضح في الشكل المجاور

وهـي   …Browseاالستعراض  النقر علىذلك من خالل 
 الملـف مجلد البرنامج ثم الـى  قائمة فرعية للوصول إلى 
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، بعـدها نقـر   Openتنفيذي للبرنامج ثم ننقر على أمـر  ال
  .OKمفتاح 

نكتب  AutoCAD 2008برنامج الرسم الهندسي  ولتشغيل
كمـا موضـح فـي      Runاسم القرص والمسار في نافذة 

  .  OKالشكل المجاور، ثم ننقر 
  

والنقـر   Document ثم فتح قائمة  Startفتح قائمة  .5
مثال . فتحها سابقاًملف تم  15على أي ملف من آخر 

في الشكل المجاور لتشغيل ومشاهدة محتويات ملـف  
الرسـم  "واسـمه  ) تم فتحـه سـابقا  ( pdfمن نوع 
 .نتبع الخطوات الموضحة في الشكل" االنشائي

  
 Forثم النقر على أمر  Searchثم  Startفتح قائمة  .6

Files or Folders… )   الحـظ الشـكل المجـاور (
على الجانب االيسر  Search Resultsستظهر نافذة 

لتفعيـل خاصـية    All files and foldersننقر أمر 
البحث عن الملفات والمجلدات، عندها تظهر بـنفس  

إدخـال اسـم   الجانب حقول، في الحقل االول نقوم ب
 Searchالملف التشغيلي لذلك البرنامج ثم النقر على 

فتظهر قائمة على الجانب األيمن مدون فيهـا اسـم   
ذي يمثل البرنامج المطلوب، بعـدها يمكـن   الملف ال

مثال  .تشغيل البرنامج بالنقر المزدوج على اسم الملف
 AutoCAD 2008لتشغيل برنامج الرسم الهندسـي  

الحـظ الشـكل   ( acad.exeنكتب في الحقل االول 
وننتظـر فتـرة    Searchثم ننقر على أمر ) المجاور

 زمنية للبحث في القرص الصلب، في مثالنا سـيظهر 
بجانبـه   acad.exeعلى الجانب االيمن ملف اسـمه  

) الحظ الشكل المجاور(للملف ) ايقونة(رمز صوري 
   عند النقر المزدوج على هذا الملف سيشتغل البرنامج

1 

2 3 

2  

1  

 أمر البحث-2

 الذي نبحث عليه نكتب هنا اسم الملف-1

 نتيجة البحث ننقر مزدوجا عليه لتشغيله-3
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النقر المزدوج على الرمز الصوري الموجود على سطح المكتب الذي يمثل طريق مختصـر  .7
Short cut  طرق شيوعا وسهولةً حيـث يـتم إنشـاء    للوصول إلى البرنامج  وهي اكثر ال
  :من قبل المستخدم وكما يلي Short cutالمختصر 

  :Shortcut Keyلمفتاح المختصر ا 
يتم إنشاءه علـى   هو عبارة عن طريق مختصر لفتح أو تنفيذ أحد الملفات أو لفتح أحد المجلدات

تنصـيب نظـام   ، توجد بعض الرموز الصورية التي تظهـر عنـد   Desk Topسطح المكتب 
Windows   كحالة افتراضية على سطح المكتب ويمكن إضافة رمز صوري آخر والذي يمثل

مفتاح مختصر جديد ألي ملف تنفيذي يرغب مستخدم الحاسب بوضعه علـى سـطح المكتـب    
علماً أن كافة البرامج الحديثة والتي تعمل تحـت  ، يع للبرنامج الذي يتكرر استخدامهللتنفيذ السر

يمثل رمـز صـورة   (برمز صوري  shortcutخالل تنصيبها تضع  windowsشغيل نظام الت
مـثال   بشكل تلقائي على سطح المكتب لسهولة تنفيذ ذلك البرنامج من سطح المكتـب، ) البرنامج

ـ  عب سـطح   ىد االنتهاء من تنصيب برنامج الرسم الهندسي أوتوكاد نالحظ ظهور مختصـر عل
مختصره على سطح  Real Playerسماع االغاني المشهور  وبرنامج            المكتب ايقونته

وبرنامج ضغط الملفـات           وبرنامج التحليل والتصميم االنشائي مختصره المكتب         
مختصره         وبرنامج معالجة الفيروسـات كاسبرسـكاي المشـهور     Win RARالمشهور 

  Calculatorالحاسـبة الرياضـية   مثالً لتكوين مفتـاح مختصـر لبرنـامج    مختصره         
  :نتبع إحدى الطرق التالية WINDOWSوالموجود في مجلد 

لفتح نافذة مشغالت االقـراص  ( My Computerمن سطح المكتب ننقر مزدوجاً على ايقونة  .1
لفتح نافذة محتويات القـرص  ( :Cثم ننقر مزدوجا على مشغل القرص الصلب ) في الحاسب

لفتح نافذة محتويات ذلـك  ( WINDOWSمجلد قر مزدوجا على بعدها نن) Cالصلب القسم 
لفتح نافذة محتويـات ذلـك المجلـد مـن     ( System32ثم ننقر مزدوجا على المجلد ) المجلد

 المجلد،من داخل ذلك ) وملفات مختلفة) فرعية(مجلدات ثانوية 

بالمفتـاح   CALC.EXE يتم سحب الملف التنفيـذي  
كمـا   (قائمة سريعة  األيمن إلى سطح المكتب ستظهر

يتم بعـدها النقـر علـى أمـر     )  في الشكل المجاور
Create Shortcuts Here     بعـدها سـيظهر رمـز

الـذي  على سطح المكتـب            ) أيقونة(صوري 
يمكن التعرف عليه من ظهور سهم صغير عند الركن 

 .للرمز الصوري  األيسر السفلي
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  CALC.EXEف النقر بالمفتاح األيمن مثالً على المل .2

 Sendتظهر القائمة السريعة ، نضع المؤشر على أمر 

To      بعدها تظهر قائمة ثانوية متفرعـة فننقـر علـى
كما موضح   Desktop ( create shortcut )األمر 

أدناه ، عند الرجوع إلى سطح المكتب سنالحظ وجود 
  رمز المختصر 

  
  CALC.EXEالنقر بالمفتاح األيمن مثالً على الملف .3

 Createتظهر القائمة السريعة ، ننقـر علـى أمـر    

Shortcut     فيتم تكوين الرمز المختصـر فـي داخـل
في هذا المثال سيتم تكوين ( المجلد الموجود فيه الملف 

الموجـود   System32 الرمز المختصر داخل مجلـد 
بعـدها نطبـق احـدى    ، ) Windows داخل مجلـد 

 : الطريقتين 

الرمـز المختصـر    ننقر باليمين مرة ثانية علـى  -أ 
ثـم عنـد    Cutونختار من القائمة السريعة أمـر  

الرجوع إلى سطح المكتب ننقر بـاليمين ونختـار   
 . Pasteأمر 

النقر باليمين بصـورة مسـتمرة علـى الرمـز      -ب 
المختصر وسحبه الى سطح المكتـب عنـد ذلـك    

 ثم ) الحظ الشكل المجاور(ستظهر القائمة السريعة 

  سنالحظ انتقال الرمز المختصر الى سطح المكتب  Move Hereننقر على أمر 
في كافة الحاالت السابقة وبعد إنشاء مفتاح المختصر على سطح المكتب، يمكن النقر المـزدوج   .4

على الرمز الصوري للمختصر وتنفيذ البرنامج المحدد والذي تم على أساسـه إنشـاء المفتـاح    
لمختصر يفضل إلغاءه وذلـك بـالنقر عليـه    عند زوال الفائدة من استخدام المفتاح ا. المختصر

والذي هو عبارة عن ملف على سـطح  ( إلغاء المفتاح المختصر .  Deleteباليمين وتنفيذ أمر 
 .ال يعني إلغاء البرنامج) المكتب يرتبط بالملف التنفيذي للبرنامج فقط 
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  البرامج ) تنصيب ( طريقة إنزال 
ذات سعة حجمية كبيـرة كونهـا    Windows التشغيلنظام  كافة البرامج التي تعمل تحت بيئة

 Highمن ملفات صوتية وملفات صورية ذات ألوان مختلفـة وزاهيـة وبدقـة عاليـة     تتألف 

Resolution    بعضها ذو إمكانيات عرض و إظهار بثالثـة أبعـادThree Dimensions  ) أو
جود إمكانيات متنوعـة  لتقريب طبيعة عملها من الواقع الفعلي للمستخدم وكذلك لو)  3Dتسمى 

  .وخيارات عديدة لعمل تلك البرامج لتحقيق مبدأ السهولة والرغبة في التعامل مع تلك البرامج 
أو االقـراص الفديويـة    CDهذه البرامج  والتي يتم تجهيزها أما من خالل األقراص المدمجة 

DVD  أو من خالل إنزالها أو تحميلهاDown Load    مـن شـبكةInternet   ـ رامج تكـون ب
  :، وذلك لتحقيق غايتين Compressedمضغوطة 

السعة الحجمية لتلك البرامج تكون أصغر في حالة ضغطها، مما يوفر سعة حجميـة مناسـبة    -أ 
أو إمكانية خزن أكثر من برنامج على القرص المـدمج   CDلخزنها على األقراص المدمجة 

 .الواحد
 Webضغوطة فأن إنزالها من أي موقع بما أن هذه البرامج ذات سعة حجمية قليلة كونها م -ب 

Site على شبكة االنترنيت إلى الحاسبة يستغرق فترة زمنية قليلة .  
  :بشكل سليم باتباع أحد الطرق التالية  Windowsيتم تنصيب البرامج التي تعمل تحت بيئة  

 :بطريقتين الوصول إلى نافذة التنصيب يمكن  .1

 My Computerعلى أيقونـة   أما بالنقر المزدوج  -أ 
 Control Panel مـر ثم النقر المـزدوج علـى أ  

الحـظ الشـكل   (الموجود على الجانـب االيسـر   
 يقونــةثــم النقــر المــزدوج علــى أ) المجــاور

Add/Remove Programs ، 

من الركن األيسر لسـطر    Startأو بالنقر على  -ب 
ثم تأشـير قائمـة إعـدادات     Task Barالمهمات 

Settings  النقر علـى أمـر  ثم Control Panel 
ثـم النقـر علـى أمـر     ) الحظ الشكل المجـاور (

Add/Remove Programs   في كـال الحـالتين ،
 :ستظهر النافذة التالية 

1 

2 
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 Add or Removeعند النقر المـزدوج علـى أيقونـة    

Programs  الموجودة في نافذةControl Panel ) النافذة
الجانـب   ستظهر النافذة المجاورة والتي تظهر على) اعاله

  :االيمن البرامج التي تم تنصيبها سابقا 

 

الموجود  Add New Programsد ذلك ننقر على أمر عب
  :فتظهر النافذة المجاورة       على الجانب االيسر 

 

الموجـود علـى    CD or Floppyعندها ننقر على أمر 
سـنالحظ   )اعالهالحظ الشـكل المجـاور  (الجانب االيمن 

عنـد  لتؤكد ادخال قـرص البرنامج،  ظهور نافذة التنصيب
القـرص  القرص المرن أو ندخل في مشغل االقراص ذلك 

الموجـود فيـه   و DVDأو القرص الفديوي  CDالمدمج 
الموجـود   Nextثم ننقر على أمر  البرنامج المراد تنصيبه

  )الحظ الشكل المجاور(في نافذة التنصيب 
 لى االغلـب عـن  أو ع Install.exeلف فيتم البحث في القرص المرن أو القرص المدمج عن م

بعدها سيقوم الملف  OKفي حالة ظهور أسم ملف التنصيب ننقر على أمر .  Setup.exeملف 
بفتح الملفات المضغوطة و إنزالها في الحاسبة فعلى المسـتخدم إتبـاع تعليمـات و إرشـادات     

الذي سيتم تنصيب  لمجلدتحديد أسم اأي ( التنصيب الخاصة بالبرنامج من موقع إنزال البرنامج 
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وتحديـد   Serial Numberوإدخال الرقم التسلسلي )  البرنامج في داخله وفي القرص الصلب 
أو تخصـيص   Fullأو تنصـيب كامـل    Typicalخيارات البرنامج مـثالً تنصـيب مثـالي    

Customize أي تحديد فقرات البرنامج التي نرغب في تنصيبها وترك غير المناسب.  
ستظهر النافـذة   Setup.exeم إيجاد ملف التنصيب في حالة عد

المجاورة،  التي تطلب منا تحديد موقع ملف التنصيب، أما ننقـر  
 المـدمج  ثم نكتب أسم مشغل القرص Open حقل تحت كلمةفي 

اذا تطلب ذلك نتيجة أحتمال وجود ملف التنصيب  المجلد واسم (
  :وكما يلي  التنصيب واسم ملف )في احد المجلدات

F:\setup.exe     
 Setup.exeوملف التنصـيب   :Fهنا في الحاسب اسم المشغل (

 )موجود في المسار الرئيسي للقرص المدمج

نقر أمـر  ن وفي حالة عدم معرفتنا موقع ملف التنصيب يمكن أن 
Browse…  والمجلـد  المـدمج  أسم القـرص (لتحديد المسار (

ثم النقر علـى   ،وتحديد اسم ملف التنصيب الخاص بذلك البرنامج
كما موضح مثالً في النافذة التالية لتنصيب برنـامج   Finishأمر 

وعند ادخال القرص  Auto Cad 2008 الشهير  الرسم الهندسي
كما ذكر في النافـذة  ( Nextثم ننقر على أمر  CDالمدمج االول 

والتي تشير الى االنتظار لفتـرة  ستظهر النافذة المجاورة ) السابقة
للبحث في القرص من قبل نظام التشغيل عن ملـف   زمنية بسيطة

االخـرى  عند ذلك تظهر النافذة المجاورة  Setup.exeالتنصيب 
التي تُظهِر أسم مشغل القرص المدمج واسم ملف التنصيب الـذي  

 Finishتم تحديده من قبل نظام التشغيل عند ذلك ننقر على أمـر  
ـ   ح التهيئـة  الموجود أسفل النافذة حيث تظهر نافذة أخـرى توض

 بلون أخضـر وخط  ..Setup is initializingلمراحل التنصيب 
  ).كما في الشكل المجاور( يوضح مراحل انجاز التهيئة

  
عن طريق استعراض محتويات القرص المدمج  Setup.exeيمكن الوصول الى ملف التنصيب  :)1(الحظة م

CD إذا كان القرص يحتوي على عدة برامج( أو القرص المرن ثم استعراض المجلد الموجود فيه البرنامج (
ثم إتباع إرشادات وتعليمات التنصـيب   Install.exeأو الملف  Setup.exeبعدها ننقر مزدوجاً على الملف 

  .المرافقة للبرنامج
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أي (بعض االقراص المدمجة الحديثة عند وضعها في مشغل االقراص تشتغل بصورة تلقائيـة   ) :2(مالحظة 
الحظ الشكل (حيث تظهر واجهة يمكن تنصيب البرنامج منها مباشرتا )  Auto Runتلقائي  فيها ملف تشغيل

يمكن االستدالل على االمر عند وضع مؤشر المـاوس عليـه   ( Autocad 2008عند النقر على أمر ) أدناه
 وهو أمر مهم جدا من خاللـه يـتم تحويـل    Crackكذلك الحظ وجود أمر  –) يتحول المؤشر الى يد انسان

 Crackعلى امر اوال البرنامج بعد تنصيبه الى نسخة أصلية، لذا من المهم قبل البدء بتنصيب البرنامج النقر 
 Auto CADومالحظة كـذلك ان برنـامج   ) لمعرفة خطوات التنصيب لتطبيقها بدقة عند التنصيب بعد ذلك

وبرنامج  Microsoft .Net Framework v2.0الجديد يتطلب قبل تنصيبه ان يتم تنصيب برنامج  2008
Directx Feb-2007  ألن البرامج الحديثة من متطلبـات  ) أي يمكن تنصيبها من نفس القرص(في الحاسب

  مسبقا قبل تنصيبهاالمهمة عملها بشكل جيد أن تتوفر بعض البرامج 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

بعد االنتهـاء  نالحظ في مثالنا ستظهر بعدها النافذة المجاورة 
والتي توضح وجود ثالث خيـارات  لتنصيب مرحلة اتهيئة من 

  Install Productsلذلك، ننقر على الخيار االول 
أو معالج التنصـيب  (بعدها تظهر نافذة أخرى ترحيبية 

Installation Wizard  :  ــتخدم ــح للمس أي يوض
بعدها ننقر علـى  ) خطوات المساعدة لطريقة التنصيب

   الموجود أسفل النافذة  < Nextأمر 
في التنصيب حسب االرشادات التي توضحها  ثم نستمر

كل نافذة ننتقل اليها وذلك يعتمد على طريقة التنصـيب  
  .لكل برنامج

  

أمر تنصيب برنامج 
AutoCAD 2008 

 طريقة تحويلكسر وأمر 
 الى نسخة اصلية  البرنامج

يفترض  برامج ضرورية
 تنصيبها اوال اذا لم يتم

   في الحاسبتنصيبها مسبقا 
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  طريقة إزالة البرامج  
إلـى   Extract toعند تنصيب أي برنامج كما تم ذكره أعاله فأن البرنامج المضغوط سـيفتح  

رحه البرنامج أو أسم مجلـد يحـدده   ملفات عديدة بعضها يأخذ موقع داخل مجلد جديد له أسم يقت
هذا المجلد الجديد بشكل افتراضي يكون مجلد فرعي داخل مجلد أصالً موجود فـي  ( المستخدم 

، )أو يمكن تغير هذه االفتراضات من قبـل المسـتخدم    Program Filesالقرص الصلب أسمه 
أخذ موقعه داخـل  ي Setup.exeالبرنامج التي سيتم فتحها من قبل ملف التنصيب  بعض ملفات

، لذا من الخطأ إزالـة أي   Windowsأو داخل أحد المجلدات الفرعية لمجلد  Windowsمجلد 
ألن هذا اإلجراء ال يـؤدي إلـى    Deleteبرنامج عن طريق إلغاء مجلد البرنامج باستخدام أمر 

ـ ( أو مجلداته الفرعية  Windowsإزالة ملفات البرنامج التي أخذت موقع داخل مجلد  اً أن علم
لذا مـن المفضـل أتبـاع الطريقـة     ) هذه الملفات من الصعوبة جداَ معرفة أسمائها أو مواقعها 

  :السليمة التالية إلزالة أي برنامج 

  .  My Computerالنقر المزدوج على أيقونة .1

فـي الجانـب    Control Panelمـر النقر المزدوج على أ.2
  . االيسر للنافذة المفتوحة

 Add/Remove Programsقونـة  النقر المزدوج على أي.3
  .فتُفتح النافذة المجاورة

ليصـبح  ) AutoCAD 2008مثال (نؤشر على أسم البرنامج .4
 .)الحظ الشكل المجاور( الظاهر في القائمة ،بلون أزرق

ثم نتبع اإلرشادات التـي تظهـر حيـث يقـوم نظـام       Change/Removeننقر على أمر  .5
Windows نما كانت بصورة تلقائية وأغلب األحيان في نهايـة  بإزالة كافة ملفات البرنامج أي

لترتيب ملفـات النظـام    Restartإعادة تشغيل النظام  Windowsإكمال اإلزالة يطلب نظام 
  .بعد إزالة ذلك البرنامج

من الـركن   Startيمكن الوصول  إلي نافذة إزالة البرامج عن طريق النقر على :  مالحظة
بعدها فـي   Settingsثم تأشير قائمة  Start Menuائمة البداية األيسر لسطر المهمات فتُفتح ق

في أعالها ننقـر  نافذة فيها عدة أيقونات فتظهر  Control Panel أمر علىقرالقائمة الفرعية ن
  . Add/Remove Programs يقونةعلى أ
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  Start Menuقائمة البداية 

  : وتحتوي على مجموعة من القوائم التالية
  Programsالبرامج  .1

  Documentsالمستندات  .2

  settings االعدادات .3

  Search البحث .4

  Help and Support المساعدة والدعم .5

  Run التشغيل .6

        Log offسجل الخروج  .7

واالنتقال لواجهة مسـتخدم  بصورة مؤقتة إلنهاء واجهة مستخدم 
سـتغلق   Log offعند النقر علـى  ) الحظ الشكل المجاور(آخر
واذا نقرنا ) nabelفي مثالنا المستخدم (هة المستخدم الحالي واج

Switch User  اذا(يتم االنتقال الى واجهة مستخدم آخر  
ثـم   Settingيمكن استحداث واجهة مستخدم جديد بفتح نافذة  –) متوفرة في جهاز الحاسب 

Control Panel  ثمUser Accounts  ثم Create a new account   

       Turn Off Computerالحاسب  إغالق جهاز .8

 Restartأو امكانية اعادة  نهائيا إيقاف تشغيل الجهاز  إلنهاء جلسة التعامل مع الحاسب أي
تخفيض استهالك الطاقة الكهربائية عند ترك  Stand byأو خيار دعم  تحميل نظام التشغيل

   جهاز الحاسب يشتغل لفترة طويلة دون استخدام 
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