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Sharing Folders :  إن مشارآة المجلدات هي باختصار إنشاء ملف)Folder ( في جهاز
ح ألجهزة الحاسوب اسمالالحاسوب الخاص بك ويمكن إن تغير في خصائص هذا الملف و

اإلعدادات جود بداخل هذا الملف وتتم هذه أي برنامج مواألخرى بمشاهدة هذا الملف ونسخ 
  : آما في الخطوات التالية Windows XP SP2في نضام 

  New Folder في الفراغ ونختار األيمننضغط بزر الفأرة 

  

  Shearطي اسم لهذا الملف مثالً   ثم نع
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ين في رؤية ما في  ثم نريد لهذا الملف أن يكون متاحا للتداول في الشبكة لجميع المشترآ
ً  للتداول يجب ان نضغط عليه بزر الفأرة االيمن ثم نختار  داخله واستعماله وليكون متاحا

Properties وآما في الصوره التالية .  

   

  وآما في الصورة التالية Shearing  نذهب إلى االختيار وبعد ذلك
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 واذا اردت ان Share this folder on the networkثم نضع عالمة صح امام االمر 
تسمح للمشترآين معك ضمن نفس الشبكة بتغيير محتويات الملف من ناحية االضافة والنسخ 

   .Allow network users to change my filesفتضع عالمة صح في صندوق االمر 

  

   ه وآما في الصورShearing and Security بزر الفأرة االيمن ثم نختار نضغط عليهاو 
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 Share thisهر لنا النافذة التالية ونقوم بنفس الخطوات أي نضع عالمة صح امام االمر فتظ
folder on  the network واذا اردت ان تسمح للمشترآين معك ضمن نفس الشبكة 

بتغيير محتويات الملف من ناحية االضافة والنسخ فتضع عالمة صح في صندوق االمر 
Allow network users to change my files.   

  

) Folder( تحت الملف اليد فنشاهد ظهور عالمة OK ثم Applyبعد ذلك نضغط على االمر 
  .هذا يدل على ان هذا الملف االن متاح للتداول لكل مشترك ضمن نفس الشبكة 
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وللتأآد من ان هذا الملف االن هو متاح للتداول ويمكن للمشترآين استخدامه ألرسال الملفات 
  :نطبق الخطوات التالية في ما بينهم 

   بالضغط عليها نقره مزدوجة بزر الفأرة االيسر Network Placesنذهب الى الـ 

  

 

  

  Domain الن الجهاز ضمن الـEntire networkفتظهر لنا النافذة التالية ونختار االمر 
   . workgroupاالن وليس الـ
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 Microsoft Windows Networkونختار منها االختيار الثاني فتظهر لنا النافذة التالية 

  

 الموجودة ضمن شبكتنا  Domainsلتظهر لنا النافذة التالية والتي تحتوي على أسماء الـ 
   وآما موضح بالصورة Fsoft هوالذي الخاص بنا و Domainنختار منها اسم الـ 
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ف تظهر لنا أسماء الحاسبات  سوFsoft الخاص بنا Domain  وعند اختيار اسم الـ
المشترآة ضمن نفس الشبكة 

  

  Soundومنها نختار اسم الحاسبة الخاصة بنا والتي قمنا فيها بخلق ذلك الملف والذي هو 
نختار ذلك . الخاص بجهاز الحاسوب الذي يخصنا  Computer Name وهذا االسم هو الـ

  أ ناه موجوداً  او ال االسم لندخل فيه ولنرى ما اذا آان الملف الذي انش

 وبمجرد  موجود ضمن جهاز الحاسوبShareنالحظ من خالل هذه الصورة بان الملف 
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الضغط علية ضغطة مزدوجة بزر الفارة االيسر سوف يفتح لنا وآما في الصورة التالية 

  

  الى اي ان عملنا آان صحيحا واالن يمكن الي مستخدم ضمن الشبكة بأتباع نفس الخطوات
ولكن هناك . موجود في داخله  او برنامج او اي شئيصل الى هذا الملف ونسخ اي ملفان 

والمبين في هذه طريق للوصول الى هذا الملف اآثر سهولة وهو بأتباع مسار هذا الملف 
  الصورة
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    Universal Naming Convention Path اي UNCPان هذا المسار يسمى الـ 

المسار العادي الموضح  وهذا المسار يختلف عن اسم مالعا ميةالتس تعريف مسارأي بما يعني 
  بالصورة التالية

ويمكننا ان نفتح الملف الذي انشأ ناه للتداول من خالل آتابة المسار الخاص به اقصد مسار 
 ونكتب  Run ثم  Start الموجود والذي نصل اليه عن طريق  Run في االمر UNCPالـ 

 ) Share(  سوف يفتح لنا ذلك المجلد OKوبمجرد الضغط الى  \\share\Soundالمسار 
. وآما في الصورة . والذي انشأ ناه للتداول بين المشترآين 

  

   


