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ملاذا اكتب عن نظام ت�سغيل ابل ماكنتو�س؟ �سوؤال دائما ي�ساأله يل الكثريون، حيث ان معظم النا�س يعرفون 

كي���ف يتعامل���ون من جه���از الكمبيوتر االأبل، ولكن لال�س���ف فان تقريباً ٪99 من ه���وؤالء النا�س ال يعرفون 

نظ���ام الت�سغيل ح���ق املعرفة فهم فقط يعرفون م���ا يحتاجونه االن، واكرثهم ال يعل���م االمكانيات الكثريه 

والكبريه يف نظام الت�سغيل وكيف ان كل نظام ت�سغيل جديد ي�سبح متطوراً واكرث فاعلية من �سابقة، وكل 

ا�سدار جديد يحمل االف االمكانيات والتي ال ي�ستطيع احد معرفتها اال بالقراءة واالطالع، ولكن اغلبية 

النا�س يف وطننا العربي يتعمل بالتجربة واخلطاأ، لدرجه ان احد العمالء لدي ظل طوال 20 عاماً يخرج 

القر����س امل���رن من الكمبيوتر بو�سع دبو�س املكتب يف حم���رك االقرا�س النه ال يعلم كيفية اخراج القر�س 

من الكمبيوتر، وتعجبت كثرياً من حال امتنا العربية التي ال تقراأ وال داعي لذكر الن�سب واملعدالت العاملية 

يف ن�سيب كل فرد من القراءة.

ولذل���ك فق���د بدات �سل�سلة كتبي التعليمية بكتابني عن نظ���ام الت�سغيل وان �ساء اهلل نتقدم خطوة بخطوة 

ال�سدار �سل�سلة كتب تعليمية تفيد امل�سلمني والعرب باأذن اهلل تعايل.

ام���ا كتاب���ي ه���ذا فهو يتح���دث ع���ن نظ���ام الت�سغي���ل  )Mac OS X 10.6( ويطلق علية النم���ر الثلجي 

)Snow Leopard(  وه���و اال�س���دار االخ���ري لنظ���ام ت�سغي���ل )Mac OS X( منذ �س���دوره �سنة 2001 

)Puma-OS X 10( وتعط���ي اب���ل ا�سم���اء ف�سيلة النم���ور والفهود اإلى ا�سدارته���ا مثل اال�س���دار االول 

اال�س���دار ث���م   )Jaguar-OS X 10.2( اال�س���دار  ث���م   )Shitaa-OS X 10.1( اال�س���دار   ث���م 

)Leopard-OS X 10.5( ثم اال�سدار )Tiger-OS X 10.4 ( ثم اال�سدار )Panther-OS X 10.3( 

ث���م اال�س���دار )Snow Leopard-OS X 10.6( واخ���رياً اال�سدار اجلديد املتوق���ع ا�سدارة �سيف هذا 

.)Lion-OS X 10.7( العام 2011 وهو

مقدمة
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ما الذي �شوف تتعلمه من ذلك الدر�س؟
• 	.)Finder( التعرف على �سطح مكتبك والباحث
• 	.)Finder( معرفة �سا�سة الباحث
• ا�ستغالل مزايا ال�سريط اجلانبي.	
• معرفة �سا�سة منزلك )Home( الرئي�سية وجملداتها.	
• اإن�ساء جملد جديد.	
• نقل ون�سخ امللفات	
• 	.)Dock( ا�ستخدام املر�سى
• ا�ستخدام �سلة املهمالت	
• احل�سول على ميزة اخت�سارات لوحة املفاتيح.	
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اإذا ك�����ان لدي����ك جه����از م�اك ونظام الت�سغي����ل )Mac OS X 10.6 Snow Leopard(  فاإنه ميكنك اأن 
تاأخ���ذ جول���ة يف هذا الدر�س للتعرف على اأ�سا�سيات نظام الت�سغيل وما هو �سطح املكتب؟ وما الفرق بينه 
وبني الباحث )Finder(؟ وما هي �سا�سات الباحث )Finder(؟ وما هو ال�سريط اجلانبي؟ وما هي طرق 

.)Dock( ؟ وكيفية ا�ستخدام �سريط الربامج املر�سى)Finder( عر�س �سا�سة الباحث

الدرس األول

مقدمة نظام التشغيل
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)Finder( تعرف على �سطح مكتبك والباحث

عند ت�سغيل جهاز املاك �ستجد �سطح مكتبك كما يف ال�سكل التايل وال�سوؤال من الذي اأظهر �سطح املكتب؟ 
وم���ن ال���ذي اأظهر تل���ك اخللفية اجلميلة؟ ومن الذي و�سع �سريط الربام���ج املر�سى )Dock(؟ ومن الذي 
اأظه���ر تلك الرم���وز وتلك القوائم؟ اإنه الباحث )Finder(، حيث اإن الباحث )Finder( هو التطبيق الذي 
يق���وم بت�سغي���ل واإدارة �سطح املكتب، اأو مبعنى اآخر هو الو�سيط املرئي بينك وبني الكمبيوتر، والذي يظهر 
لك ما تراه لتتمكن من التعامل مع الكمبيوتر ولكننا نعترب �سطح املكتب هو الباحث )Finder( والعك�س.

Spotlight

Hard Disk

Trash

Dock

Finder icon.

Desktop

Menu bar.

Apple Menu

Applicatin menu

قائمة �آبل

�لقر�ص �ل�صلب

�صبوت اليت
�صطـح �ملكتـب

كل تلــك  وهــو 
�خللفية �ملوجودة

قائمــة �لتطبيق
�أ�صم هذه �لقائمة يختلف �عتماد� 
على �لتطبيق �لن�صط يف هذ� �لوقت

رمز �لباحث

�ملر�صى
�صفحة 21-20

�صلة �ملهمالت
�صفحة 22

يحتوي �شطح املكتب على الكثري من الأ�شياء والتي �شتتعرف عليها لحقًا مثل:

املر�شى )Dock( وهو ذلك ال�سريط الذي يظهر اأ�سفل ال�سا�سة ويوجد به ق�سمان الق�سم االأمين للم�ستندات 

واملجلدات واجلزء االأي�سر للتطبيقات وذلك لت�سهيل ت�سغيل التطبيقات مبا�سرة بال�سغط عليها مرة واحدة 
ول�سهولة الو�سول اإلى امل�ستندات واملجلدات التي ت�ستخدمها كثرياً، ويحتوي اي�ساً على �سلة املهمالت.

�شري�������ط القائمة )Menu bar( وهو �سري���ط القوائم والذي يحتوي على الكثري من القوائم التي حتتوي 

على االأوامر ال�سرورية لتنظيم العمل.

الأقرا�س ال�شلبة )Hard Disk( وهي وحدات التخزين التي يتم ت�سجيل التطبيقات وامل�ستندات عليها.
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لفتح �سا�سة باحث )Finder(، اأنقر مرتني على اأي جملد، اأو رمز القر�س ال�سلب، اأو رمز اأ�سطوانة الليزر، 
.)File( من قائمة ملف )New Finder window( اأو اخرت اأمر �سا�سة باحث جديدة

: )Finder( ا�شتخدام املفاتيح داخل �شا�شة الباحث
 )Finder( توجد مفاتيح خمتلفة داخل �سريط االأدوات لكل �سا�سة باحث

املفاتيح باللون الأحمر والأ�شفر والأخ�شر

مفتاح االإغالق اأنقر مرة واحدة على املفتاح الأحمر الإغالق ال�سا�سة

مفت���اح الت�سغري اأنق���ر مرة واحدة على املفت�������اح الأ�شفر لت�سغري ال�سا�سة و�سري�س���ل هذا الزر �سا�سة 
�سغ���رية داخل �سريط املر�سى )Dock( على اجلانب االأمين، حاول ذلك، وبالنقر مرة اأخرى على هذه 

ال�سا�سة �سرتجع ال�سا�سة حلالتها الطبيعية.
مفتاح التكبري والت�سغري اأنقر مرة واحدة على املفتاح الأخ�شر جلعل ال�سا�سة اأكرب اأو اأ�سغر

.)Finder( سا�سة الباحث�

عن���د النق���ر مرتني على القر�س ال�سلب اأو على اأي جملد تظهر ال�سا�سة التالية والتي يطلق عليها �سا�سة 
الباح���ث )Finder(، واأطل���ق على هذه ال�سا�سة ه���ذا اال�سم للتمييز بينها وبني �سا�س���ة التطبيقات والتي 

�سرتاها يف العديد من التطبيقات.

Hard Disk

Home Icon

Smart Folder 
for quick 
searches

Spotlight

Press-and-
drag

Hide/Show

Toolbar

Action Button

Change Icon sizePress-and-dragPress-and-dragSidebar

View buttons

Title barQuick Look Button

مفاتيح �الغالق 
و�لتكبري و�لت�صغري

�صبوت اليت

��صغط و��صحب 
لتعديل حجم 

�ل�صا�صة

�لعر�ص و�الإخفاء

�لقر�ص �ل�صلب

مفاتيح �لتقدمي و�لتاأخري

رمز �ملنزل

جملد�ت ذكية 
للبحث �ل�صريع

��صحب لتعديل حجم 
�لرموز بال�صا�صة

��صغط و��صحب 
لتحريك �ل�صا�صة

�صريط �ملعلومات ويعر�ص معلومات 
عن عــدد �لعنا�صر د�خــل �ل�صا�صة 

و�مل�صاحة �ملتاحة على �لقر�ص
��صغط و��صحب لتعديل 
حجم �ل�صريط �جلانبي

�ل�صريط �جلانبي

مفاتيح �لعر�ص

�صريط �لعنو�ن وهو يحمل ��صم 
�ملجلد �لذي تعر�ص حمتوياته

�صريط مفتاح �لروؤية �ل�صريعة
�الأدو�ت
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ال�شغط على مفتاح الختيار )�( اأثناء النقر على املفاتيح الأحمر والأ�شفر والأخ�شر

اإذا كان هناك اأكرث من �سا�سة مفتوحة ميكن اإغالقها جميعاً ب�سغطة واحدة على املفتاح االأحمر اإذا كنت 
ت�سغط على مفتاح االختيار )�( اأثناء �سغطك على املفتاح االأحمر.

واإذا كان هن����اك اأك����رث من �سا�س����ة مفتوحة ميكن ت�سغريها واإر�سالها جميعاً اإل����ى املر�سى )Dock( ب�سغطة 
واحدة على املفتاح االأ�سفر اإذا كنت ت�سغط على مفتاح االختيار )�( اأثناء �سغطك على املفتاح االأ�سفر.

واأي�ساً اإذا كان هناك اأكرث من �سا�سة تريد تكبريها اأو ت�سغريها معاً ب�سغطة واحدة على املفتاح االأخ�سر 
اإذا كنت ت�سغط على مفتاح االختيار )�( اأثناء �سغطك على املفتاح االأخ�سر.

مفتاح العايل )⇧( اأثناء ال�شغط على املفتاح الأ�شفر

اإن االأمر ملمتع حقاً ا�سغط مفتاح العايل )⇧( اأثناء ال�سغط على املفتاح االأ�سفر �ستجد اأن ت�سغري ال�سا�سة 
واإر�سالها اإلى املر�سى )Dock( يكون ب�سكل جرافيكي ممتع، وكذلك اأي�ساً عند ال�سغط عليها يف املر�سى 

)Dock( لتكبريها ال تن�سى ال�سغط على املفتاح العايل )⇧( لت�ستمتع بال�سكل اجلرافيكي.

مفتاح العايل )⇧( ومفتاح الختيار )�( اأثناء ال�شغط على املفتاح الأ�شفر

اإذا كان هن���اك اأك���رث من �سا�سة وتري���د اإر�سالها اإلى املر�سى )Dock( ب�سكل جرافيك ممتع ولكن ب�سغطة 
واحدة على املفتاح االأ�سفر ا�سغط على مفتاح العايل ومفتاح االختيار اأثناء ال�سغط على املفتاح االأ�سفر، 

اإنها لتجربة ممتعة.
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اإذا اأردت دائم���ا فت���ح �سا�س���ة جديدة ومنف�سلة عن���د النقر املزدوج على املجلد فيمك���ن تغيري االإعدادات 
االأ�سلية للباحث )Finder( )راجع الدر�س الثالث(.

)Action( مفتاح الأوامر امل�شجلة

بال�سغط على مفتاح االأوامر امل�سجلة تظهر بع�س االأوامر املخت�سرة كما 
بال�سكل التايل والتي ت�سهل اختيارها بدالً من اختيارها من القوائم.

تكبري وت�شغري ال�شا�شة

ا�سغط وا�سحب لتكبري وت�سغري ال�سا�سة.

تكبري وت�شغري الرموز�

ا�سغط وا�سحب لليمني لتكبري الرموز واإلى الي�سار لت�سغري الرموز.

مفاتيح التقدمي والتاأخري

لعر�س حمتويات ال�سا�سات التي �سبق عر�سها، وهى ت�سبه مفاتيح التقدمي والتاأخري على �سفحات الويب.

مفتاح عر�س/اإخفاء �شريط الأدوات وال�شريط اجلانبي 

يف اجلزء االأمين العلوي داخل كل �سا�سة باحث )Finder( يوجد مفتاح رمادي �سغري وبالنقر م�رة واح�دة 
علي���ه �سيختف���ي �سري����ط االأدوات وال�سري�ط اجلانبي كما يف ال�سكل الت���ايل، وبالنقر املزدوج على جملد، 
بينم���ا �سري���ط االأدوات وال�سريط اجلانبي خمتفيان فاإن �سا�س���ة باحث )Finder( جديدة منف�سلة �سوف 
تفت���ح، ويف حال���ة عدم اختف���اء �سريط االأدوات وال�سري���ط اجلانبي فاإن النقر امل���زدوج على جملد �سوف 
يفتح���ه يف نف�س ال�سا�سة املفتوحة، حاول ذل���ك، وال�ستعادة ال�سرائط املختفية اأنقر مرة ثانية على املفتاح 

الرمادي.

ملحوظة
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:)Finder( تغيري طريقة عر�س �شا�شة الباحث

ميكن���ك تغي���ري طريقة عر����س العنا�سر داخل اأي �سا�سة، فيمكن عر�س تل���ك العنا�سر على هيئة رموز اأو 
كقائم���ة للعنا�س���ر اأو عل���ى هيئة اأعمدة، ومن املمك���ن اختيار طريقة عر�س لبع����س ال�سا�سات، ثم اختيار 
طريق���ة عر����س ثانية ل�سا�سات اأخرى وذلك عن طريق النقر على مفاتيح العر�س بحيث تنتقل من طريقة 

اإلى اأخرى، واالآن لنق�سي بع�س الوقت مل�ساهدة الطرق االأربع لعر�س ال�سا�سة واخرت االأن�سب لك.

تلك هي املفاتيح التي تغري طريقة عر�س ال�سا�سة وميكن اختيار واحدة عند النقر 
على اأي مفتاح، وهذه املفاتيح من الي�سار لليمني هي:

مفتاح عر�س رموز - مفتاح عر�س قائمة - مفتاح عر�س اأعمدة - مفتاح عر�س ان�سيابي.

:)Icon View( مفتاح عر�س الرموز

وهو يعر�س املجلدات وامللفات كاأ�سكال �سغرية اأو �سور �سغرية.

Sidebar

Home folder

Icon View 
button

.)Finder( رمز جملد : اأنقر مرتي�ن على املجلد لفتحه وعر�س حمتوياته داخل �سا�سة باحث

رم�������ز الوثيق�������ة اأو امل�شتند : اأنقر مرتني لفتحه����ا وهي تعترب طريقة لي�س����ت لفتح هذه الوثيقة 

فقط ولكن اأي�سا لفتح امل�ستند والتطبيق الذي اأن�ساأ امل�ستند حيث اإن فتح اأي م�ستند يتم فتح 
التطبيق الذي اأن�ساأ ذلك امل�ستند.

رم�������ز التطبيق : اأنق���ر مرتني على رمز التطبيق لفتحه للعمل عليه �سواء لفتح ملفات قدمية 

لتعديلها اأو طباعتها اأو اإن�ساء ملفات جديدة.

يف حالة اختيار مفتاح عر�س الرموز اأنقر مرتني على الرمز لفتح الرمز

�ل�صريط �جلانبي

مفتاح عر�ص 
�لرموز

جملد �ملنزل
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حمتوي���ات املجلد ميكن ترتيبها وفق���ا لعنوان العامود، ويف ال�سكل ال�سابق مت ترتيب حمتويات املجلد بناء 
على اال�س���م الهجائي الأن عمود اال�سم هو العمود املحدد 

وال���ذي لون���ه اأزرق عن باق���ي االأعمدة ولرتتيب حمتويات املل���ف وفقا لتاريخ اآخر تعدي���ل اأو وفقا حلجم 
امللفات اأو وفقا لنوع امللف ميكنك النقر على راأ�س العامود التاريخ اأو احلجم، واملثلث ال�سغري يف مقدمة 
العامود )▲( ميثل اإ�سارة تخربك هل هذه امللفات مرتبة من االأول اإلى االآخر اأو العك�س، وعند النقر مرة 

واحدة على املثلث )▶( ميكنك عك�س ترتيب االأعمدة.

من خالل عر�س القائمة ، نقرة واحدة اأو نقرتني؟

رم�������ز املجلد : بالنقر مرة واحدة على املثلث املوجود ي�سار املجلد �ستعر�س حمتوياته على 

هيئ���ة قائم���ة فرعية، وميكن عر�س حمتويات اأكرث م���ن جملد يف نف�س الوقت، عن طريق 
النق���ر على اأكرث من مثلث، بالنقر مرت���ني على رمز املجلد �سيتم فتح املجلد يف ال�سا�سة 

احلالية.

رمز الوثيقة اأو امل�شتند : بالنقر مرتني على اأي م�ستند اأو وثيقة ميكن فتحها وفتح التطبيق الذي 

اأن�ساأ ذلك امل�ستند.

رمز التطبيق : النقر مرتني على رمز التطبيق يفتح التطبيق.

List View 
button

:)List View( مفتاح عر�س القائمة

من خالل عر�س القائمة ميكنك تنظيم امللفات وفقا للرتتيب الهجائي الأ�سماء امللفات اأو وفقا الآخر تاريخ 
تعدي���ل اأو وفق���ا الأنواع هذه امللفات اأو وفقا الأي اختيارات اأخرى، وم���ن املمكن اأي�سا روؤية حمتويات اأكرث 

من جملد يف نف�س الوقت.

مفتاح عر�ص 
�لقائمة
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:)Column View( مفتاح عر�س الأعمدة

من خالل عر�س االأعمدة )Column View(، يتاح لك روؤية حمتويات املجلد املحدد اأو القر�س ال�سلب 
)Hard Disk(، وميكن���ك تتب���ع كل مل���ف ومكانه بالتحديد، وبذلك ميكنك فه���م اأين يحفظ كل �سيء يف 
الكمبيوت���ر اخلا����س بك، واإذا كانت تلك امللفات �سوراً فوتوغرافية اأو �س���ور جرافيك اأو اأفالماً فاإن اآخر 

عامود )Preview Column( يعر�س هذه امللفات بدون فتحها.

عندم���ا تنق���ر نق���رة واحدة على اأي جملد جت���د عموداً على اليمني، يظهر ما بداخ���ل ذلك املجلد، و يدل 
وج���ود املثل���ث بجوار ا�سم املجلد على اأن ذلك املجلد يحتوي على جمل���دات اأو ملفات اأخرى، ويف ال�سكل 
ال�سابق �سوف اأختار جملد الربامج )Application( وعند النقر عليه مرة واحدة �ستظهر املجلدات التي 
بداخله يف العمود الذي يليه، وبالنقر على جملد )Adobe Photoshop CS4(، �ستظهر املجلدات التي 
بداخله يف العمود الذي يليه وبالنقر على جملد )Samples(  �ستظهر  ال�سور التي بداخله، وبداخل هذا 
املجلد �سوف اختار ملفاً با�سم )Smart Objects.psd(، وبالنقر على ذلك امللف، �سيتم عر�س هذا امللف 
ومعلوم���ات عن���ه يف اآخر العامود )Preview Column(، وبالتايل فمن ال�سهل معرفة م�سار حفظ امللف 

على الكمبيوتر وهو 

Application/Adobe Photoshop CS4/Samples/ Smart Objects.psd

لتعديل حجم �لعامود �أ�صحب و�حد من تلك �لرموز
لتعديل حجم كل �الأعمدة �أ�صحب و�حد من تلك �لرموز مع 

�ل�صغط على مفتاح �الختيار Option �ثناء �ل�صحب

Column View button
مفتاح عر�ص �العمدة
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يف عر�س الأعمدة نقرة واحدة على امللفات لعر�س حمتويات املجلد اأو امل�شتند:

)Folder Icon( رمز املجلد

عند النقر مرة واحدة على املجلد �ستعر�س حمتوياته يف العمود الذي يليه على اجلانب االأمين، 
ويف عدم وجود عامود، فاإن واحداً جديداً �سيظهر.

)Document Icon( رمز امل�شتند اأو الوثيقة

عند النقر مرة واحدة على امل�ستند اأو الوثيقة �ستعر�س حمتواها يف عامود على اجلانب االأمين 
ولي�س���ت كل امل�ستندات حتمل اإمكانية عر����س حمتواها ولكن هذا العر�س �سيعطيك على االأقل 
معلوم���ات ع���ن هذا امللف. وبالنق���ر املزدوج على الوثيقة فاإنه ال يفتحه���ا فقط ولكن يقوم بفتح 

التطبيق الذي ان�ساأها.

)Application Icon( رمز التطبيق

عن���د النقر م���رة واحدة على رمز التطبيق فاإن���ه يعر�س املعلومات اخلا�سة به���ذا التطبيق مثل 
معلومات عن اإ�سدار هذا التطبيق وتاريخ اإن�سائه وبالنقر املزدوج يتم فتح التطبيق.

ميكن���ك تعديل بع����س خ�سائ�س �سا�سات الباحث )Finder( مثل حج���م البنط وحجم الرمز وحتى اللون 
املوجود داخل ال�سا�سة، وميكنك تنظيم عر�س القائمة عن طريق العديد من االأعمدة التي حتمل معلومات 

)راجع الدر�س الثالث(.

ميكنك فتح جملد يف �سا�سة جديدة ومنف�سلة وذلك عن طريق ال�سغط على مفتاح االأوامر )�( ثم النقر 
املزدوج على اأي جملد داخل اأي �سا�سة.

لتحدي���د اأك���رث من رمز ميكنك ال�سغط عل���ى مفتاح االأوامر )�( والنقر عل���ى الرموز املطلوب حتديدها 
لتحديد اأكرث من رمز متتابعني ميكنك النقر على اأول رمز ثم ال�سغط على مفتاح العايل )⇧( والنقر على 

اآخر رمز وبذلك يتم حتديد الرموز التي بني الرمزين.

 

ملحوظة

ملحوظة

ملحوظة
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)Cover Flow( مفتاح العر�س بان�شيابية

�سيمكن���ك مفت���اح العر�س بان�سيابية م���ن م�ساهدة امللفات على هيئة �سرائح وذل���ك يف اأعلى ال�سا�سة كما 
يف ال�سا�س���ة التالي���ة، وميكن���ك النقر باملاو�س عل���ى ال�سرائح املوج���ودة على اأي جان���ب لروؤيتها، وميكنك 
ال�سغ���ط عل���ى ال�سريط اأ�سفل ال�سرائح للتنقل ال�سريع ب���ني ال�سرائح، وحتت �سا�سة عر�س ال�سور �ستجد 
اأن حمتوي���ات املجلد يتم ا�ستعرا�سها، كم���ا ت�ستعر�سها يف مفتاح عر�س القائمة، وميكنك ا�ستخدام نف�س 

االإمكانيات والطرق امل�ستخدمة يف عر�س القائمة.

Cover Flow View button
مفتاح �لعر�ص بان�صيابية

�ل�صغــط �ملزدوج على �مل�صتند 
�أو �لتطبيق وذلك لفتحه

عند �ل�صغط مرة و�حدة على �لرموز �ملوجودة �أ�صفل �ل�صورة فاإنك 
ميكــن م�صاهدة حمتوياتــه يف �صا�صة عر�ص �ل�صــور بينما �ل�صغط 

�ملزدوج على هذ� �مللف فانه يفتح �لوثيقة �أو �لتطبيق.

بينما �أنت يف �ملنظر �الن�صيابي 
 Cover Flaw View( لل�صــور 
Button( فــاإن �صغطــة و�حــدة 
�ل�صريــط  عن�صــر يف  �أي  علــى 
�جلانبــي ميكنــك من عر�صــه �أو 

عر�ص حمتوياته يف �ل�صا�صة.

)Quick Look Preview( مفتاح الروؤية ال�شريعة

وه���و املفت���اح املوجود يف �سريط االأدوات )Toolbar( مع وجود ع���ني دوارة بداخله، وهو يعطيك اإمكانية 
عر�س اأي ملف، �سورة فوتوغرافية، جرافيك، بي دي اف )PDF( والعديد من امللفات بدون فتح التطبيق 
اخلا����س به���ا، فقط ح���دد امل�ستند بالنقر عليه مرة واحدة ث���م اأنقر باملاو�س على مفت���اح الروؤية ال�سريعة 
�ستج���د املل���ف يعر�س اأمام���ك ب�سورة فورية وبدون فتح اأي تطبيق، وعند النق���ر باملاو�س على املفتاح مرة 

اأخرى فاإن هذا العر�س يختفي، اإنه الختيار رائع يوفر وقت فتح التطبيقات و اإغالقها
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واإذا كن���ت تعر����س م�ستن���د كتاب���ة فاإنك ت�ستطي���ع التنقل بني ال�سفحات خ���الل ذلك امل�ستن���د، واإذا كنت 
ت�ستعر�س ملف عر�س من برنامج مثل كينوت )Keynote( به �سور فاإنك �سوف ترى ال�سور كاأنها �سرائح 
وميكنك التنقل بينها، واذا كنت تعر�س ملف )PDF( مع الكثري من ال�سفحات فاإنه ميكنك التنقل خالل 
�سفحات ذلك امللف، وعند اختيار اأكرث من م�ستند فاإن الروؤية ال�سريعة �ستتحول ب�سورة اأوتوماتيكية اإلى 

عر�س لل�سرائح مع وجود اأزرار ت�سفح هذه ال�سرائح اإلى االأمام واخللف.

 :)Quick Look( هناك ثالث طرق لفتح الروؤية ال�شريعة

• 	 .)File( من قائمة ملف )Quick Look( اختيار م�ستند اأو اأكرث ثم اختيار اأمر

• 	.)Space Bar( اأو على م�سطرة امل�سافات )Y( مع )�( اختيار م�ستند اأو اأكرث ثم ال�سغط على مفتاح االأوامر

• ال�سغ���ط عل���ى مفت���اح التحكم )Control( ث���م النقر باملاو����س اأو النقر بزر املاو����س االأمين واختيار 	
)Quick Look( من القائمة املنبثقة.

للخروج من الروؤية ال�شريعة:

• 	.)Space Bar( اأو على م�سطرة امل�سافات  )Y( مع )�( ال�سغط على مفتاح االأوامر

• ال�سغط على مفتاح اخلروج )X( املوجود يف الركن االأي�سر العلوي من ال�سا�سة.	

ميكنك �ل�صغط على �الأ�صهم �ملوجودة �أ�صفل �ل�صورة لتكبري �ل�صورة لتمالأ �ل�صا�صة

وميكنك من خالل 
�ل�صغط على �ملربعات 

روؤية جميع �مللفات 
�ملحددة

ميكنك �لتنقل بال�صهم 
�ليمني �أو �لي�صار بني 

�لرموز �ملحددة �أو 
ت�صغيلهم بال�صغط على 

مثلث �لت�صغيل 

بال�صغــط علــى عالمــة )X( تخرج 
مــن �ل�صا�صــة وميكنك �خلــروج �ي�صا 
 )esc( بال�صغط على مفتاح �لهروب
وبال�صغــط على �ل�صهمــني ترجع �إلى 

و�صع �لت�صغري

عند �ل�صغط على �كرث من رمز يظهر �ل�صكل �لتايل
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)Show Path Bar( روؤية امل�شار يف �شا�شة الباحث

ميكنك اختيار اأمر روؤية م�سار امللفات من قائمة )View( لروؤية م�سار امللفات املحددة كما بال�سكل التايل.

الظهار �مل�صار عندما يكون خمتفيالخفاء �مل�صار عندما يكون ظاهر

وت�سه���ل روؤية امل�سار معرفة مكان امللف���ات على وحدات التخزين، كما ميكنك النقر مرتني لفتح اأي جملد 
)Finder( من امل�سار الذي يظهر يف �سا�سة الباحث
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)Sidebar( ا�ستغالل مزايا ال�سريط اجلانبي

ال�سريط اجلانبي هو اإحدى مزايا نظام الت�سغيل )Mac OS X(، حيث جتد رموزاً 
للقر�س ال�سلب واملجلدات وامل�ستندات املهمة، والرموز املوجودة داخل هذا ال�سريط 
متثل عنوان امل�ستند اأو املجلد احلقيقي ولي�س امللف نف�سه وميزة تلك الرموز �سرعة 

الو�سول اإلى امللف اأو املجلد احلقيقي وذلك مبجرد النقر على ذلك الرمز.

 كما ميكن تعديل ال�سريط اجلانبي ل�سا�سة الباحث )Finder( بحيث ميكنك اإ�سافة 
اأو اإلغاء رمز اأي جملد اأو م�ستند، وعند اإلغاء رمز من ال�سريط اجلانبي فاإن هذا ال 

يعنى اأنك األغيت امللف احلقيقي، واإمنا الرمز املوجود يف ال�سريط اجلانبي فقط.

ويف ال�س���كل الت���ايل جتد اأن ال�سريط اجلانبي به بع����س الرموز، كما ميكنك اإ�سافة 
العديد من الرموز مل�ستندات اأو جملدات موجودة يف مكان ما داخل القر�س ال�سلب 

لل�سريط اجلانبي، فقط قم ب�سحبها ثم و�سعها داخل ال�سريط.

كم���ا ميكن���ك نق���ل اأي م�ستند اأو جملد اإلى اأحد املجلدات املوج���ودة بال�سريط اجلانبي عن طريق �سحبها 
وو�سعها على رمز املجلد يف ال�سريط اجلانبي.

ح���اول ذل���ك، ب�سح���ب ملف وو�سعه داخل جمل���د امل�ستندات املوج���ود بال�سريط اجلانبي ث���م افتح جملد 
امل�ستندات بال�سغط على رمزه بال�سريط اجلانبي و�ستجد امللف الذي نقلته بداخله.
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اإ�شافة واإزالة جملد اأو م�شتند لل�شريط اجلانبي: 

اإن وج���ود جمل���د يف ال�سريط اجلانبي �سيجعل فتح املجلد اأ�سهل، فقط قم بالنقر مرة واحدة على املجلد 
فيت���م فتح���ه وهذا اأم���ر �سهل جدا، و�ستجعل و�سع ملف���ات اأخرى داخل نف�س املجل���د عملية �سهلة، فقط 
ا�سحب امللف اإلى رمز املجلد وهو اأمر �سهل اأي�سا، كما اأن ال�سريط اجلانبي يظهر يف ال�سا�سات احلوارية 
داخل اأي تطبيق واملثل �سا�سة احلفظ و�سا�سة الفتح حيث ميكنك مثال عند حفظ اأي م�ستند ال�سغط على  

اأي جملد يف ال�سريط اجلانبي لفتحه وحفظ امللف داخله بنف�س الطريقة ال�سابقة.

م�شتند  اأو  جملد  ولإ���ش��اف��ة 

ل���ل�������ش���ري���ط اجل�����ان�����ب�����ي: قم 

املجلد  ب�����س��ح��ب  ب��ب�����س��اط��ة 
�سا�سة  اأي  م��ن  امل�ستند  اأو 
من  اأو   )Finder( ب��اح��ث 
���س��ط��ح امل���ك���ت���ب و���س��ع��ه��ا 
يف ال�����س��ري��ط اجل��ان��ب��ي يف 
 اجل����زء اخل��ا���س ب��االأم��اك��ن

 .)PLACES(

ولإزالة رمز جملد اأو م�شتند موجود بال�شريط اجلانبي: اأنقر بب�ساطة على هذا العن�سر بوا�سطة املاو�س 

وا�سحبه خارج ال�سريط ثم اترك هذا العن�سر عندما يكون موؤ�سر املاو�س خارج ال�سريط اجلانبي، وال داعي 
للقلق الأن عملية اإزالة رمز املجلد اأو امل�ستند من ال�سريط اجلانبي ال تعني م�سح املجلد اأو امل�ستند االأ�سلي، 
وكما يف ال�سكل التايل فاإن الرمز �سيختفي داخل �سحابة من الدخان املتقطع، والحظ اأنني على الرغم من 
قيام���ي باإزالة جملد ال�سور م���ن ال�سريط اجلانبي فاإن املجلد االأ�سلي لل�سور مازال موجودا ب�سورة اآمنة 

 )Home( يف �سا�سة املنزل
الرئي�سية حيث اإن اإزالة اأي 
رمز م���ن ال�سريط اجلانبي 
ال تعني اأنك م�سحت املجلد 
فق���ط  ولكن���ك  االأ�سل���ي 
م�سح���ت ه���ذا الرم���ز م���ن 

ال�سريط اجلانبي.
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�سرورة معرفة �سا�سة منزلك )Home( الرئي�سية وجملداتها

عندم�����ا تخ�����ت���ار اأمر �سا�سة باحث جدي���دة )New Finder window( من قائم���ة ملف )File(، فاإنك 
تفتح يف الو�سع االأ�سلي لالإعدادات �سا�سة املنزل )Home( كما يف ال�سكل التايل، وت�سمي �سا�سة املنزل 
)Home( الأن���ه يوجد ا�سم���ك كم�ستخدم ورمز على هيئة منزل �سغري داخل �سريط العنوان، ومن االأمور 
املثرية للحرية اأن رمز املنزل ال يحمل ا�سم منزل بل يحمل اال�سم الذي مت اختياره عند ت�سغيل الكمبيوتر 

 .)imac2( واإعداده الأول م�رة ويف املث�ال التايل �سرتى رمز �سا�سة املنزل حتمل ا�سم

واإذا كان���ت ال�سا�س���ة التي فتحتها ال تعر�س داخلها جملدات املن���زل )Home Folder( فانقر مرة واحدة 
على رمز املنزل )Home( التي تراه يف ال�سريط اجلانبي )كما يف ال�سكل التايل(. 

تعر����س �سا�س���ة منزل���ك )Home( الرئي�سية عدداً من املجل���دات اخلا�سة وال يف�سل تغي���ري اأ�سماء هذه 
املجلدات اأو التخل�س منها ما مل تكن تعرف متاماً ما تقوم بعمله وملاذا !!! وحتى االآن اترك هذه املجلدات 

.)Home( داخل �سا�سة املنزل

اإذا كان هن���اك ع���دة اأ�سخا����س ي�ستخدمون الكمبيوتر اأو يوجد اأحد ال�سي���وف الذي ي�ستخدمه من فرتة 
الأخ���رى فيمكن���ك عمل من���زل )Home( ل���كل م�ستخدم و�ستكون هن���اك ملفات منف�سلة ل���كل م�ستخدم 
 بعي���داً عن امل�ستخدم االآخر، وللمزيد من التفا�سي���ل وللح�سول على معلومات عن امل�ستخدمني املتعددين

)راجع الدر�س ال�ساد�س(.

ملحوظة



الدرس األول

18

ما املجلدات الرئي�شية داخل �شا�شة املنزل )Home( ؟

جملد �شطح املكتب )Desktop Folder( : هذا املجلد يحتوي على اأي ملف اأن�ساأته مبا�سرة على �سطح 

املكت���ب، و�س���ع امللفات على �سطح املكتب ت�سب���ه عملية و�سع ملفاتك على �سطح مكتبك داخل العمل بدال 
من و�سعها داخل اأدراج.

 جمل�������د امل�شتن�������دات )Document( : يق���وم جهازك بحف���ظ كل م�ستند اأن�ساأته داخل جمل���د امل�ستندات

)Document(، وفيما بعد �ستتعلم كيفية اإن�ساء جملدات جديدة  وحفظ م�ستنداتك بداخل تلك املجلدات. 

جمل�������د التنزي�������الت )Download( : ه���ذا املجلد يحتوي على معظم امللفات الت���ي مت حتميلها من خالل 

تطبيق���ات )Bonjour( اأو )iChat( اأو االنرتن���ت وكذل���ك امللف���ات املر�سلة اإليك ع���رب الربيد االإلكرتوين 
�ستخ��زن داخل هذا املجلد اأي�سا وذلك عند النقر على مفتاح  حفظ  )Save( املوجود داخل ر�سالة الربيد 

االإلكرتوين املر�سلة اإليك.

جمل�������د املكتب�������ة )Library( : يقوم نظام الت�سغيل با�ستخدام هذا املجل���د ولذلك ال تغري ا�سمه اأو ت�سعه 

يف �سل���ة املهم���الت اأو تاأخ���ذ منه اأي �سيء اأو ت�سع اأي �سيء بداخ�ل���ه ما ل�م تكن تع�رف متام�ا ما تقوم به، 
وحتى االآن جتاهل وجوده. 

جمل�������د الأفالم )Movies(: ي�ستخدم تطبيق االأف���الم )iMovie( هذا املجلد لتخزين كل امللفات ب�سورة 

تلقائية و التي تعترب �سرورية لعمل االأفالم التي تريدها.

جمل�������د املو�شيقى )Music(: ي�ستخدم تطبيق االأغ���اين )iTunes( هذا املجلد ليظهر ب�سورة تلقائية كل 

ملفات املو�سيقى التي مت اإ�سافتها.

جمل�������د ال�ش�������ور )Picture(: ي�ستخدم تطبيق ال�س���ور )iPhoto( هذا املجلد ليظهر ب�س���ورة تلقائية كل 

ال�سور واالألبومات اخلا�سة بك والتي مت اإ�سافتها.

املجلد العام )Public(: �سي�ستخدم هذا املجلد مل�ساركة ملفات مع اأ�سخا�س اآخرين ي�ستخدمون جهازك.

جمل�������د املواقع )Sites(: ميك��ن اإن�ساء موق�ع للويب وحفظ���ه داخل هذا املجلد وامل�س��اركة مع اأي �سخ��س 

داخل االنرتن�ت.

ميك���ن فت���ح اأكرث من �سا�سة باحث )Finder( يف وقت واحد، و�سيك���ون من ال�سهل نقل ملفات من �سا�سة 
الأخ���رى، ولفت���ح �سا�سة اأخرى من داخل الباحث )Finder(، اذهب اإل���ى قائمة امللف واخرت �سا�سة باحث 

  .)New Finder Window( جديدة

ملحوظة
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اإن�ساء جملد جديد

ميكن���ك اإن�س���اء جملدات جدي���دة يف اأي وقت بحيث حتف���ظ بداخلها م�ستنداتك وتنظ���م ملفاتك، ومثاالً 
عل���ى ذل���ك، فقد تريد عمل جملد حلفظ كل م�ستنداتك املالية بداخله، وعمل جملد لو�سع كل م�ستندات 
االأخب���ار اجلدي���دة الت���ي تهمك بداخل���ه، باالإ�سافة لعمل اآخر لو�س���ع �سيناريوهات االأف���الم التي تكتبها، 
وم���ن املمك���ن اأن ت�سع كل م�ستنداتك داخل جمل���د امل�ستندات بدون اإن�ساء اأي جملدات اأخرى ولكن اإن�ساء 
املجل���دات يعن���ي تنظيم م�ستنداتك ولذل���ك فيجب عليك ا�ستخدام املجل���دات وا�ستخدامها كما ت�ستخدم 

االأدراج املوجودة داخل خزينة ملفاتك بالعمل. 

لإن�شاء جملد جديد: 

اذهب اإلى قائمة ملف )File( واخرت اأمر جملد جديد )New Folder( و�سيظه�ر املجل�د اجلدي�د داخل 
ال�سا�س���ة املفتوح���ة. واإذا اأردت و�سع املجلد اجلديد داخل جملد امل�ستن���دات يجب فتح جملد امل�ستندات 

اأوال قبل عمل جملد جديد.  

اأن�س���اأت جمل����د جدي�د با�س���م )My Work( ثم فتحت ذلك املجلد، وداخل هذا املجلد 
اأن�ساأت ثالثة جملدات جديدة حاول ذلك.
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لفتح جملد قم بالنقر عليه مرتني

للرج�������وع اإلى حمتوي���ات املجلد ال�سابق اأنقر مرة واحدة على مفتاح الرتجي���ع والتقدمي املوجودة يف ي�سار 

.)Finder( سا�سة الباحث�

لتحريك جملد قم فقط بال�سغط وال�سحب اإلى �سا�سة اأخرى اأو ملجلد اآخر.

لإعادة ت�شمية جملد :

1– اأنقر مرة واحدة على جملد لتحديده.

2– ث���م اأنق���ر مرة واحدة على اال�سم، اأو ا�سغط على مفتاح  )Return( اأو )Enter( و�سرتى اإطاراً باللون 
االأزرق حول اال�سم. 

3– اكت���ب مبا�سرة اال�سم اجلديد ال�ستبدال���ه باال�سم املوجود، ولن حتتاج اإلى ال�سغط على مفتاح احلذف 
الإلغاء اال�سم ال�سابق.

جملد جديد ��صمه
untitled folder
مطلوب تغيري ��صمه

جملد جاهز الدخال
�أ�صم جديد

جملد غري حمدد جملد حمدد

جملد مت حتديده

4– ا�سغ���ط )Return( اأو )Enter( لتاأكي���د ادخال اال�سم اجلديد، اإذا اأردت اإلغاء حتديد املجلد اأنقر يف 
.)Finder( مكان خال داخل الباحث
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نقل ون�سخ امللفات

يتم ان�ساء املجلدات لتنظيم امللفات التي �سيتم نقلها اأو ن�سخها اإلى تلك املجلدات والبد من معرفة الفرق 
بني النقل والن�سخ حيث اإن عملية الن�سخ تعطي لك ن�سختني من امللف الذي مت ن�سخه.

نقل امللفات

يتم نقل امللفات من مكان اإلى اآخر عن طريق ال�سحب واالإفالت، حيث يتم �سحب امللف من املكان املطلوب 
النق���ل من���ه ثم اإفالت���ه يف املكان املطلوب النقل اإلي���ه وبالتايل فاإن امللف قد انتقل م���ن مكانه القدمي اإلى 

املكان اجلديد.

ن�شخ امللفات

يتم ن�سخ امللفات من مكان اإلى اآخر عن طريق ال�سحب واالإفالت مع ال�سغط على مفتاح االختيار )�(.

 كم���ا ميك���ن ن�سخ امللف���ات عن طري���ق ا�ستخ���دام اأمر ن�سخ
)Copy(  من قائمة حترير )Edit( ثم تن�سيط املجلد املراد 
الن�س���خ اإليه واختي���ار اأمر  ل�سق )Paste( من قائمة حترير 

 .)Edit(

 عن���د نق���ل امللفات من وحدة تخزين اإلى وحدة تخزين اأخرى تت���م عملية الن�سخ ولي�س النقل 
وبذلك فاإن ن�سخ امللفات من قر�س �سلب اإلى اآخر اأو من فال�س ميموري اإلى �سطح املكتب اأو من اأ�سطوانة 

ليزر اإلى �سطح املكتب تتم عن طريق ال�سحب واالإفالت.

 اإذا ظهر لك الرمز التايل )رمز وبجواره �سهم �سغري( فاإن عملية 
الن�سخ مل تتم والذي مت هو ن�سخة مكافئة )Alias( اأو ما ي�سمى عنواناً للملف 
االأ�سل���ي ولي����س امللف االأ�سل���ي نف�سه وهي طريقة قد تك���ون مفيدة للو�سول 

ال�سريع لبع�س امللفات بدون نقلها من مكانها االأ�سلي

ملحوظة

ملحوظة
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)Dock( اأ�ستخدام املر�سى

املق�س���ود ب�املر�س���ى )Dock( ه���و ذلك ال�سريط الذي يظه���ر اأ�سفل ال�سا�سة وبه ع���دد من الرموز، وهذه 
الرموز هي عنوان للتطبيقات واملجلدات وامل�ستندات االأكرث ا�ستخداماً، مما ي�سهل الو�سول اإليها ب�سرعة، 
حاول فقط اأن ت�سع املوؤ�سر فوق اأي رمز وانتظر قلياًل وال تنقر حتى يظهر �سريط يخربك با�سم التطبيق 

اأو امل�ستند اأو املجلد.

لفتح تطبيق اأو م�شتند داخل املر�سى )Dock( فاإن نقرة واحدة على الرمز تكفي.

ال�شوء الأزرق اخلافت حتت الرمز ي�سري اإلى اأن هذا التطبيق مفتوح، وحتى يف حالة عدم روؤية 

ه����ذا التطبيق على ال�سا�سة فاإنه بنقرة واح����دة على الرمز �سيظهر التطبيق على الفور وميكنك 
العم����ل داخل����ه، يف ال�س����كل التايل ميكن م�ساهدة قائم����ة التطبيقات ومعرف����ة اأي من التطبيقات 

مفتوح خالل هذه اللحظة �ستجد اأن الباحث )Finder( فقط هو الذي حتته �سوء اأزرق خافت وذلك يعني 
اأنه الربنامج الوحيد املفتوح حالياً وبالطبع الباحث )Finder( ال يتم اإغالقه اإال مع اإغالق الكمبيوتر.

 )Dock( لإغ�������الق تطبيق داخل املر�سى

ميكنك نق���ر التطبيق بدون ترك املاو�س 
�ستجد ظه���ور قائمة منبثقة، اخرت منها 

.)Quit( اأمر خروج

وميكنك اإعادة تنظيم هذه الرموز عن طريق اإ�سافة اأو اإزالة تطبيقات من اجلزء االأي�سر لل�سريط وكذلك 
اإ�سافة اأو اإزالة جملدات، م�ستندات، مواقع �سفحة االإنرتنت من اجلزء االأمين لل�سريط.

Finder

Dashboard

Mail

Safari

iChat

Address

iCal

Preview

iTunes

iPhoto

Spaces
Downloads 

Folder

Document Folder TrashTime Machine

System 
Preference

�لباحث
�صفحة4-3

بر�مج �ملعلومات

برنامج �لربيد 
�اللكرتوين

برنامج �لت�صفح 
على �النرتنت

برنامج �ملحادثة 
على �النرتنت

برنامج ت�صجيل 
�لتليفونات

برنامج ت�صجيل 
�ملو�عيد

برنامج 
��صتعر��ص �ل�صور

برنامج ت�صغيل 
�ملو�صيقى

برنامج جلب 
�ل�صور

�مل�صاحات جملد �لتحميالت

جملد �مل�صتند�ت برنامج �لن�صخ �ملهمالت
�الحتياطية

لوحة �لتحكم
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لإعادة ترتيب رمز: اأنقر باملاو�س على الرمز ثم ا�سحبه ي�ساراً اأو مييناً واأتركه يف املكان اجلديد.

لإ�شاف�������ة تطبيق: افت���ح جملد التطبيقات )Application Folder( ثم ا�سحب رمز التطبيق اإلى املر�سى 

)Dock( يف اجلانب االأي�سر، �ستجد اأن الرموز تتحرك لترتك م�ساحة للرمز اجلديد.

لإ�شاف�������ة جمل�������د اأو م�شتند: ا�سحب رمز املجلد اأو امل�ستند اإلى اجلان���ب االأمين �ستجد اأن الرموز تتحرك 

لترتك م�ساحة للرمز اجلديد.

لإزال�������ة اأي رم�������ز من منطقة املر�شى )Dock(: اأنقر على الرم���ز بوا�سطة املاو�س وا�سحبه خارج املر�سى ثم 

ات���رك املاو����س، �سيختفي الرمز يف قليل من الدخان، وذلك الدخان لن يوؤذي اأحداً ولن يلغي باأي حال من 
االأحوال التطبيق اأو املجلد اأو امل�ستند االأ�سلي.
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لإ�شافة �شفحة من الإنرتنت:

افت���ح املت�سفح اخلا�س بك )Browser( مث���ل تطبيق �سفاري )Safari( ثم اذهب اإلى �سفحة الويب التي 
تري���د الو�س���ول اإليها من خالل املر�سى )Dock(، ثم ا�سحب الرم���ز ال�سغري املوجود ي�سار عنوان �سفحة 

االإنرتنت كما يف ال�سكل التايل، و�سعها يف املر�سى )Dock( باجلانب االأمين.

وميزة و�سع �سفحة الويب يف املر�سى )Dock( هي  اأنه اأثناء ا�ستخدامك اأي تطبيق اإذا نقرت على هذا 
الرم���ز ف���اإن برنامج الت�سفح اخلا�س ب���ك �سيفتح ويقوم بكتابة �سفحة االأنرتن���ت والو�سول اليها تلقائياً، 

وذلك �سيوفر عليك العثور على املت�سفح اخلا�س بك، وفتحه ثم كتابة ا�سم املوقع، وهي ميزة رائعة.

هل املر�شى )Dock( مفقود��؟

ال اأج���د املر�س���ى )Dock( اأين ذهب؟ ميكنك تعديل املر�سى )Dock( بطرق متعددة فيمكن اأن يكون على 
جانب ال�سا�سة بدالً من وجوده باالأ�سفل وميكن اإخفاوؤه واإذا مل تَر املر�سى )Dock( يف اأي مكان. فحرك 
املاو�س اأعلى جهة الي�سار، اأو اأعلى جهة اليمني اأو اأ�سفل ال�سا�سة و�سوف يظهر املر�سى )Dock( املختفي 
يف واحد من هذه االجتاهات، وملعرفة كيفية تعديل املر�سى )Dock( اعتماداً على رغبتك )راجع الدر�س 

الثالث(.

�خلط �لفا�صل بني �جلانب 
�الأمين و�جلانب �الأي�صر 

�جلانب �الأي�صر للرب�مج فقط  �جلانب �الأمين للم�صتند�ت و �ملجلد�ت و �صفحات 
�لويب و�صلة �ملهمالت
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)Trash( ا�ستخدام �سلة املهمالت

�سل���ة املهم���الت املوجودة يف املر�س���ى )Dock( هي املكان الذي ترمي في���ه اأي م�ستند اأو جملد اأو تطبيق 
اأنت يف غري حاجة اإليه.

لو�شع ملف داخل �شلة املهمالت:

انق���ر على اأي ملف تري���د التخل�س منه ثم ا�سحبه اإلى �سلة املهمالت وعندما يلم�س املوؤ�سر ال�سلة ف�سوف 
يتغري لونها للداللة اأنك يف املكان ال�سحيح، واالآن اترك زر املاو�س في�ستقر امللف بداخل ال�سلة وتذكر اأن 

موؤ�سر املاو�س ولي�ست �سورة الرمز هي التي تختار �سلة املهمالت.

لتفريغ �شلة املهمالت:

انق���ر بدون ترك زر املاو�س على رمز ال�سل���ة ف�ستظهر قائمة منبثقة، 
اخ���رت منها اأمر تفري���غ �سلة املهم���الت )Empty Trash(، اأو اذهب 
لقائم���ة الباح���ث )Finder Manu( ث���م اخرت منها اأم���ر تفريغ �سلة 

.)Empty Trash( املهمالت

وعن���د تفريغ �سلة املهمالت �سوف تظه���ر ر�سالة حتذيرية ت�ساألك اإذا 
كن���ت تري���د فعال م�سح ما بداخل �سلة املهم���الت كما بال�سكل التايل، 
وبع����س م���ن النا�س يحب���ون هذا التذك���ري والبع����س يكرهونه ولذلك 
ميكنك اإيقاف هذا التذكري عندما تفرغ ال�سلة وذلك كما �سيتم �سرحه 

يف ال�سفحة التالية.

�صلة �ملهمالت فارغة�صلة �ملهمالت بها ملفات
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لإلغاء ظهور الر�شالة التحذيرية ل�شلة املهمالت:

.)Preference( اخرت االإعدادات )Finder Manu(  من قائمة الباحث

ثم اأنقر على رمز )Advanced( املوجود يف �سريط االأدوات باأعلى.

�سع عالمة �سح )Check( اأمام )Show warning before emptying the Trash( لعر�س الر�سالة 
التحذيرية قبل تفريغ �سلة املهمالت اأو ال ت�سع عالمة �سح )Check( لعدم ظهور الر�سالة التحذيرية.

لأخذ عن�شر خارج �شلة املهمالت:

انق���ر م���رة واحدة على رمز ال�سلة داخل منطقة املر�سى )Dock( فيتم فتحها، كما تفتح اأي جملد كما يف 
ال�س���كل الت���ايل، واإذا كنت مل تفرغ �سلة املهمالت بعد، فيمكنك �سحب العن�سر الذي تريد ا�ستعادته خارج 

ال�سا�سة وو�سعه يف املكان الذي تريده، واإذا كنت فرغت ال�سلة فلن ميكنك ا�ستعادة ذلك امللف.
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Fn Key: املفت���اح الوظيف���ي ويوج���د يف الكمبيوتر املحمول وهو املفتاح املوج���ود اأ�سفل لوحة املفاتيح يف 

اجلانب االأي�سر وهو ي�ساعد املفاتيح على القيام باأكرث من وظيفة.

اخت�شارات لوحة املفاتيح ت�ستخدم واحداً اأو اأكرث من مفتاح م�ساعد باالإ�سافة اإلى مفتاح رقم اأو حرف، 

وذل���ك كم���ا ترى يف ال�سكل ال�سابق يف قائمة حترير فعندما تريد عمل ن�سخة لن�س حمدد فاإنك ت�ستخدم 
.)C( حرف + )�( مفتاح االأوامر

اح�سل على ميزة اخت�سارات لوحة املفاتيح

معظ���م العملي���ات التي ميكن اأن تقوم بها عن طريق املاو�س والقوائم ميكن القيام بها عن طريق ا�ستخدام 
اخت�سارات لوحة املفاتيح، وهذا اال�ستخدام لي�س �سريعاً فقط ولكن اأكرث مالءمة الأنك ال حتتاج اإلى رفع 
ي���دك من ف���وق لوحة �ملفاتيح اللتقاط �ملاو����س، و�لقيام مبناور�ت من خالله، ثم �لرج���وع مرة �أخرى �إلى 
لوح���ة املفاتي���ح، و�سوف ترى الكثري من اخت�سارات لوحة املفاتيح يف القوائم بجانب كل اأمر وذلك كما يف 

ال�سكل التايل.

)Modifier Keys( التعرف على املفاتيح امل�شاعدة

ميك���ن تنفيذ اخت�س���ارات لوحة املفاتيح عن طريق املفاتيح امل�ساعدة وه���ي املفاتيح التي ال ت�ستطيع فعل 
اأي �سيء مبفردها، ومثاالً على ذلك فاملفتاح امل�ساعد العايل )Shift Key( ال يقوم بعمل اأي �سيء عندما 
ت�سغ���ط علي���ه ولكن بال�سغط عليه مع مفتاح اآخر فاإنه يع���دل ت�سرفات هذا املفتاح، ولكل مفتاح م�ساعد 

رمز ميكن التعرف عليه من خالل هذا الرمز، وفيما يلي رموز املفاتيح التي �سرتاها يف القوائم:

)F2( وهي املفاتيح املوجودة اأعلى لوحة املفاتيح وحتمل حرفاً وعدداً مثل مفتاح :FKey

ويجب ملحوظة �أي �ملفاتيح �مل�صاعدة ت�صتخدم 
و�أي مفاتيح �حلروف ت�صتخدم لتكوين �الأخت�صار  

�ملطلوب.

العايل
االأوامر

االختيار
التحكم
الرجوع

الهروب
ال�سفحات

امل�سح
االأ�سهم
التاأكيد
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ا�شتخدام اخت�شارات لوحة املفاتيح:

طريقة ا�ستخدام اخت�سارات لوحة املفاتيح هي ال�سغط على املفتاح امل�ساعد وعدم تركه ثم ا�سغط على 
احل���رف اأو الع���دد مرة واحدة، ومثاالً على ذلك فاخت�سار لوحة املفاتيح لغل�ق ال�سا�سة هو )w �( ولذلك 
اأ�سغ���ط عل���ى مفتاح االأوامر )�( ثم ا�سغط على مفتاح )w( مرة واحدة، وفى حالة وجود ثالث �سا�سات 
مفتوح���ة عل���ى �سط���ح املكتب فاإنك ميكن اأن تعلق مفتاح االأوامر )�( ث���م ال�سغط على املفتاح )w( ثالث 

مرات وذلك الإغالق ثالث �سا�سات.

ملحوظة اللون الرمادي مقابل الأ�شود يف الأوامر!

عندم���ا تك���ون االأوام���ر يف القائمة باللون الرم���ادي بدالً من االأ�سود فذلك يعن���ي اأن ذلك االأمر غري متاح 
حاليا، واإذا كان االأمر باللون االأ�سود فذلك يعني اأن ذلك االأمر متاح حالياً وميكنك اختياره.

وفيما يلي تدريبات خمت�سرة ملالحظة االأوامر:

انقر على اجلزء اخلايل من �سطح املكتب.

ثم خذ نظرة على قوائم الباحث )Finder Manu( والحظ اأن هناك العديد من االأوامر باللون الرمادي 
واإذا كان االأم���ر بالل���ون الرمادي فاإن ذلك يعنى عدم قدرتك على ا�ستخدام هذا االأمر يف الوقت احلايل، 

وغالباً ما يكون ال�سبب هو عدم اختيارك لعن�سر اأوالً.

فمثال اأمر ن�سخ )Copy( من قائمة حترير )Edit( �ستجده رمادياً الأن لي�س هناك ما يتم ن�سخه.

واالآن حدد باملاو�س اأي عن�سر �ستجد اأن اأمر ن�سخ )Copy( من قائمة حترير )Edit( تغيري �سكلة وا�سبح 
باللون االأ�سود.

 )File( من قائمة ملف  )Close Window( ومث���االً اآخ���ر على ذلك ال ميكن اختيار االأمر اإغالق �سا�س���ة
مادم���ت مل تخ���رت �سا�س���ة مفتوحة اأوالً، و�س���وف جتد االأمر بالل���ون الرمادي، لكن يف حال���ة وجود �سا�سة 

مفتوحة ون�سطة ف�سوف جتد االأمر باللون االأ�سود.

ولذل���ك تذكر دائما اأن اأوامر الكمبيوتر تك���ون باللون االأ�سود عندما ميكنها تنفيذ ذلك االأمر واأنها تعتمد 
عليك لتتيح لها العمل فمثال اأمر ن�سخ لن يعمل دائما حتى تختار ما ميكن ن�سخه.
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اأ�سئلة للمراجعة

ما هو الباحث )Finder( ؟. 1

ما وظيفة املفاتيح باللون االأحمر واالأ�سفر واالأخ�سر يف �سا�سة الباحث )Finder( ؟. 2

ماذا يحدث عند ال�سغط على مفتاح االختيار )�( اأثناء النقر على املفاتيح االأحمر واالأ�سفر واالأخ�سر؟. 3

ما هي طرق العر�س املختلفة يف �سا�سة الباحث )Finder( ؟. 4

كيف ميكنك روؤية امل�سار واإخفاءه يف �سا�سة الباحث )Finder( ؟. 5

ما هي املجلدات الرئي�سية داخل �سا�سة املنزل )Home( ؟. 6

كيف ميكنك اإ�سافة واإزالة جملد اأو م�ستند من ال�سريط اجلانبي )Sidebar( ؟. 7

كيف تن�سيء جملداً جديداً ؟. 8

ما الفرق بني ن�سخ امللفات ونقل امللفات ؟. 9

 كيف ميكنك اإ�سافة تطبيق اإلى املر�سى )Dock( ؟. 10

كيف ميكنك اإلغاء تطبيق من على املر�سى )Dock( ؟. 11

كيف ميكنك تفريغ �سلة املهمالت )Trach( ؟. 12

كيف ت�ستخدم اخت�سارات لوحة املفاتيح ؟. 13



ما الذي �شوف تتعلمه من ذلك الدر�س؟
• 	)Sidebar( رموز ال�شريط اجلانبي

• كيف تبحث عن ملفاتك؟	

• تخ�شي�س مفاتيح �شا�شة الباحث	

• روؤية جملد املنزل )Home( من على القر�س ال�شلب	

• 	)Library Folders( جملدات املكتبة

• 	)Finder( حتديد اأكرث من رمز يف الباحث

• 	 )Contextual Menus( البحث عن القوائم املنبثقة

• 	)Dialog Boxes( ا�شتخدام اخت�شارات لوحة املفاتيح داخل ال�شا�شات احلوارية

• ا�شتك�شاف �شطح املكتب و�شا�شات الباحث )Finder( من خالل لوحة املفاتيح	

• 	)Mac OS X( كيف تعلم املزيد عن برنامج

• 	)Spotlight( ا�شتخدام ال�شوء املركز

• 	)Label( و�شع العالمات



اإذا �سعرت باالرتياح عند درا�ستك التقنية وال�سمات امل�سروحة بالدر�س ال�سابق فيمكنك الدخول يف هذا 
الدر����س والتعلم ب�س���ورة متطورة عن ال�سمات اليومية واملفيدة لنظ���ام الت�سغيل، وعند �سعورك باالرتباك 

فيمكنك تخطي الدر�س والعودة اإليه مرة اأخرى فيما بعد.

الدرس الثاني

خطوة خلف األساسيات
Beyond the Basic
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)Sidebar( رموز ال�سريط اجلانبي

يظه���ر يف ال�سري���ط اجلانبي الكثري من الرموز، مثل وحدات التخزين الداخلية واخلارجية و�سطح املكتب 
وجملد التطبيقات ومن ال�سروري معرفة تلك الرموز لتتمكن من اال�ستفادة من ميزة ال�سريط اجلانبي و 

تنق�سم تلك الرموز اإلى عدة اأق�سام.

)DEVICES( وحدات التخزين

 )DEVICES( يف اجل���زء العلوي من ال�سري���ط اجلانبي ترى رموز وحدات التخزين
مث���ل القر����س ال�سل���ب الداخل���ي )Internal Hard Disk ( اأو القر����س ال�سل���ب 
  )iDisk( وحدة التخزين مل�سرتكي خدمة ابل ،) External Hard Disk( اخلارجي
 )DVD( واأ�سطوان���ات الليزر ال���دي يف دي )CD( واأ�سطوان���ات اللي���زر ال�س���ي دي

والفال�س ميموري واأي وحدات تخزين اأخرى ميكن تو�سيلها اإلى الكمبيوتر، ويتم عر�س حمتويات اأي رمز 
يف ال�سريط اجلانبي بالنقر مرة واحدة على ذلك الرمز.

وحد�ت �لتخزين

�مل�صاركة

�الأماكن

�لبحث
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رم�������ز الكمبيوتر )iMac( ويظه���ر ا�سم الكمبيوتر بجوار رم���ز الكمبيوتر وبالنقر عليه 

جتد ال�سكل التايل الذي يظهر وحدات التخزين املت�سلة بالكمبيوتر واالأجهزة املت�سلة 
عن طريق ال�سبكة واأي�سا رمز ال�سبكة.

Internal Hard Disk( وه���و القر�س ال�سلب الداخلي 
ِ
القر��������س ال�شلب الداخلي )

املثب���ت داخل الكمبيوت���ر والذي يحتوي على نظ���ام الت�سغيل والربام���ج وامللفات ومن 
املمك���ن تق�سي���م القر�س ال�سلب الواحد اإلى اأكرث من جزء كما يف ال�سكل ال�سابق جند 
القر�س ال�سلب مت تق�سيمه اإلى جزءين، و من املمكن يف بع�س اأجهزة ابل تركيب اأكرث 

من قر�س �سلب داخل اجلهاز.

)iDisk( ه���ي امل�ساحة ال�سخ�سية للحفظ داخل �سركة )Apple( ومتنحها لك �سركة 

اب���ل عندما ت�سرتك يف ح�س���اب )Mac account.(، ومن خ���الل االإنرتنت وب�سغطة 
ب�سيط���ة على رمز هذا القر�س فاإنه يو�سلك اإلى امل�ساحة التخزينية اخلا�سة بك واإذا 
كنت غري م�سرتك يف ح�ساب ماك )Mac account.( فال داعي لعر�س هذا الرمز.

الفال��������س ميم�������وري )Flash Memory( وتظه���ر عن���د تو�سي���ل اأي فال����س ميموري 

بالكمبيوت���ر م���ن خالل مداخ���ل  )� USB( املتاحة لك �سواء كان���ت يف الكمبيوتر اأو 
لوحة املفاتيح اأو ال�سا�سة.
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القر��������س ال�شلب اخلارجي )External Hard Disk( وهو القر�س ال�سلب اخلارجي 

وال���ذي مت تو�سيل���ه بالكمبيوتر من خالل مداخ���ل )� USB( اأو )� FireWire( اأو 
اأي مدخل اآخر، ونالحظ وجود عالمة )⏏ Eject( بجوار اال�سم وهي الإخراج القر�س 

ال�سلب اخلارجي.

اأ�شطوان�������ات الليزر )CD / DVD( وهي اأ�سطوانة اللي���زر التي مت اإدخالها للكمبيوتر 

�سواء كانت )CD( اأو )DVD( ونالحظ وجود عالمة )⏏ Eject( بجوار اال�سم وهي 
.)CD/DVD(  الإخراج اأ�سطوانة الليزر

 ميكنك اإخراج االأقرا�س ال�سلبة اخلارجية والفال�س ميموري واأ�سطوانات الليزر عن 
طريق �سحب رمز الوحدة من على �سطح املكتب اإلى املهمالت والتي تتحول اإلى ال�سكل التايل�

 االإع���دادات االأ�سلي���ة لنظام الت�سغيل تعر�س لك نف�س الرموز الت���ي تظهر يف ق�سم التخزين 
بال�سريط اجلانبي على �سطح املكتب، واإذا وجدت اأي تغيري يف ال�سكل عن املوجود يف جهازك فذلك يعني 

اأنك قد غريت يف االإعدادات االأ�سلية وميكنك تعديل ذلك )بالرجوع اإلى الدر�س الثالث(.

)SHARED( امل�شاركة

ق�س���م امل�ساركة يعر�س اأي كمبيوت���ر ميكنك اأن تت�سل به عن طريق ال�سبكة الداخلية 
لعمل���ك، واملق�سود بال�سبك���ة الداخلية هو ات�سال جمموعة م���ن الكمبيوترات داخل 

منطقة �سغرية مثل املنزل اأو العمل عن طريق االت�سال ال�سلكي اأو الال�سلكي.

)PLACES( الأماكن

ق�سم االأماكن يعر�س بع�س املجلدات وامللفات املوجودة بالكمبيوتر، مثل �سطح املكتب 
 واملجل���د الرئي�سي )Home( وجملد الربام���ج )Applications( وجملد امل�ستندات 
)Documents( وبالتايل ت�سهل لك عملية الو�سول اإيل تلك املجلدات بنقرة واحدة 

كما بال�سكل الذي بال�سفحة التالية.

)SEARCH FOR( البحث

جمل���دات البحث هي جملدات ذكية حتفظ ل���ك اأتوماتيكياً م�سارات واأماكن امللفات 
الت���ي قم���ت بالبحث عنها �سابق���اً، لت�سهل لك عملية البحث عنه���ا مرة اأخرى، وعن 
طري���ق �سغط���ة واحدة على اأي رمز يف ق�سم البح���ث يتيح لك م�ساهدة امللفات التي 
مت اإيجادها نتيجة عملية بحث �سابقة مت حفظها، ولكن احذر من م�سح تلك امللفات 

الأنها مت�سح امللفات االأ�سلية.

ملحوظة

ملحوظة
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كيف تبحث عن ملفاتك

يف خانة البحث اكتب ما تريد البحث عنه كما بال�سكل التايل

وعن���د كتاب���ة ما تريد �ستجد جميع امللفات الت���ي حتتوي على ما مت كتابته مع مراعاة االختيارات املحددة 
ف���اإذا كن���ت ترغب يف البحث عن ا�س���م ملف ا�سغط على ا�سم املل���ف )File Name( ولكن اإذا كنت تريد 

)Contents( البحث عن حمتوي ملف ا�سغط على املحتوي

مــكان �لبحث هل 
هو �لكمبيوتر كله

مــكان �لبحث هل هو 
�ملت�صلــة  �الجهــزة 

بالكمبيوتر

�لبحث با�صم �مللف �ختيار�ت  تريــد  هل 
بحث �خرى

�لبحث مبحتوى 
�مللف

�لبحــث  حفــظ 
�حلايل

�لبحث  مــكان 
�ملجلد �حلايل

عن���د ال�سغ���ط على مفتاح حفظ البحث )Save( جت���د رمزاً جديداً ظهر يف 
ال�سري���ط اجلانبي، مم���ا ي�سهل طلب ذلك البحث مرة اأخرى، كما هو مو�سح 
بال�س���كل التايل، وت�سم���ى جملدات ذكية )Smart Folder( وذلك الأنها لي�س 
فق���ط حتتف���ظ بنتائج البح���ث ولكنها تتغري بتغيري امللفات �س���واء م�سحها اأو 

اإ�سافة ملفات جديدة.
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تخ�سي�س مفاتيح �سا�سة الباحث

ميكن���ك التحك���م يف املفاتيح التي تظهر يف �سا�سة الباحث )Finder( بحيث تظهر ما تريد روؤيته و تخفي 
ما ال تريد روؤيته.

تخ�شي�س املفاتيح املطلوب اإظهارها

بال�سغط بزر املاو�س االأمين على �سريط االأدوات )Toolbar( تظهر قائمة منبثقة كما بال�سكل التايل

اخرت اأمر تخ�سي�س �سريط االأدوات )Customize Toolbar( تظهر ال�سا�سة التالية.

حتتوي تلك ال�سا�سة على جميع املفاتيح املمكن اإ�سافتها اإلى �سريط االدوات )Toolbar( وذلك عن طريق 
ال�سحب واالإفالت يف املكان املطلوب و�سع املفتاح به كما بال�سكل التايل:

)Toolbar( ت�ستطيع اإلغاء اأي مفتاح عن طريق �سحبه واإفالته بعيداً عن �سريط االأدوات
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روؤية جملد املنزل )Home( من على القر�س ال�سلب

توجد طريقة اأخرى لروؤية جملد املنزل )Home( با�ستخدام عر�س العامود )راجع الدر�س االأول(.

يف اأي �سا�س���ة باحث )Finder( ا�سغط على القر�س ال�سلب يف ال�سريط اجلانبي �سيتم عر�س املجلدات 
املخزن���ة بداخل���ه، و�ستظه���ر هذه املجلدات على هيئة عامود يف اجلانب االأمي���ن من ال�سريط اجلانبي ثم 
ا�سغط على رمز جملد امل�ستخدمني )Users( �سيتم عر�س املجلدات املخزنة بداخله و�ستجد جملد املنزل 
)Home( اخلا����س ب���ك ويف حالة وجود اأكرث من م�ستخدم فاإنك �سوف ترى جملدات هوؤالء امل�ستخدمني 
هنا، ويف اأي طريقة عر�س اأخرى انقر مرتني على رمز القر�س ال�سلب لفتحه، ثم انقر مرتني على جملد 

.)Home( لفتحه، ثم انقر مرتني على جملد املنزل )Users( امل�ستخدمني

ه���ل ترى جمل���د التطبيقات )Application( يف ال�سكل التايل؟ الحظ اجل���زء العلوي  يف العامود االأول 
جت���د رم���ز جملد التطبيقات )Application( وهو نف�س الرمز املوجود يف ال�سريط اجلانبي، ووجوده يف 
ال�سري���ط اجلانب���ي يجعل من ال�سه���ل الو�سول اإلى هذا املجلد حيث ميكن اأن جت���ده يف اأي �سا�سة باحث 
)Finder( مفتوحة، وهكذا فاإن اأي جملدات حتتاجها كثرياً يف العمل ميكنك اإ�سافتها لل�سريط اجلانبي 

لت�سهل عملية الو�سول اإليها.

اأن تع���دد ط���رق الو�سول اإل���ى ملفاتك قد ي�سبب االرتب���اك لبع�س امل�ستخدمني وي�س���األ نف�سه اأي طريقة 
ي�ستخدمه���ا؟ واالإجاب���ة ب�سيطة جدا حيث ميكن���ك جتريب الطرق املختلفة للو�س���ول اإلى جملداتك حتى 
ت�سع���ر باالرتي���اح لطريقة معينة يف تلك احلالة ا�ستخدمها للو�س���ول اإلى جملداتك، و يجب معرفة اأن كل 

�سيء يتم تخزينه فهو موجود على القر�س ال�سلب وميكنك الو�سول اإليه عن طريق القر�س ال�سلب.

ملحوظة
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)Library Folders( جملدات املكتبة

اأثن���اء عملك �سوف جتد جمل���دات خمتلفة حتمل ا�سم املكتبة )Library(، ه���ل ترى املجلدين املوجودين 
 يف ال�س���كل الت���ايل؟ واإذا فتح���ت جمل���د النظام )System( ف�س���وف ترى جملداً اآخر يحم���ل ا�سم املكتبة

.)Library(

اأن جمل���دات املكتب���ة )Library( ه���ي جملدات خا�سة بنظ���ام الت�سغيل وحتتوي عل���ى معلومات وبيانات 
يحتاجه���ا نظ���ام الت�سغيل وبها اأي�سا ملفات م�ساعدة لبع�س التطبيقات ولذلك فهي جملدات خا�سة جداً 
وح�سا�س���ة ويف حال���ة عدم معرفتك بها متاماً فم���ن االأف�سل ترك جملدات املكتبة وعدم و�سع اأو اأخذ اأي 

�سيء منها.

جمل�������د املكتب�������ة )Library( رق���م واحد يحمل الكثري م���ن امللفات التي يحتاجها نظ���ام الت�سغيل، 

وه���ذه امللف���ات تخ�س كل امل�ستخدمني الذين ي�ستخدمون جه���ازك ومثاالً لذلك فهذا املجلد يحمل 
جمل���د�ً ي�سم���ى خطوط )Fonts( ويحت���وي على كل �خلطوط �ملركبة د�خل جه���ازك و�ملتاحة لكل 

امل�ستخدمني.

جمل�������د املكتبة )Library( رقم اثنني ي�سم كل اإعدادات التطبيقات املختلفة، مثل عالمات �سفحة 

الوي���ب، معلوم���ات االت�س���ال بالويب، الربيد االإلك���رتوين، وهذه امللفات تخ����س امل�ستخدم الذي مت 
حتدي���ده )mac2( ول���كل م�ستخدم جملد املكتبة )Library( اخلا����س به، واإذا و�سع م�ستخدم مثال 
خط���اً د�خ���ل جملد �خلط���وط �لذي بد�خل جمل���د �ملكتبة )Library( اخلا�س ب���ه فاإن هذا اخلط 

�سيكون متاحاً فقط لهذا امل�ستخدم.

وهذا كل ما حتتاج معرفته االآن عن جملدات املكتبة واالآن اأتركها.

1
2

1

2
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)Finder( حتديد اأكرث من رمز يف الباحث

لتحدي���د رم���ز واحد يف �سا�سة الباحث )Finder( ميكنك ب�سهولة النقر عليه باملاو�س كما تعلمت من قبل 
ولكن���ك يف الغال���ب �سوف حتتاج اإل���ى حتديد اأكرث من رمز يف نف�س الوقت، ليمكن���ك حتريكها اأو و�سعها 
 يف �سل���ة املهم���الت مرة واحدة اأو فتح كل العنا�سر املختارة يف نف����س الوقت اأو تغيري التمييز اخلا�س بها

)راجع الدر�س الثالث(.

)Icon View( من خالل عر�س الرموز

الع���ايل مفت���اح  اأو   )�( االأوام���ر  مفت���اح  ا�سغ���ط  الرم���وز  عر����س  يف  متع���ددة  رم���وز   لتحدي���د 
)⇧( ثم �سغطة واحدة على العنا�سر التي تريد حتديدها.

اأو ا�سغ���ط  عل���ى منطقة خالية م���ن ال�سا�سة، وا�سح���ب باملاو�س حول الرموز التي تري���د حتديدها، واأي 
رم���ز ي�سب���ح ب�سورة كاملة اأو جزئية داخل امل�ستطيل الوهمي ال���ذي ر�سمته بوا�سطة املاو�س ي�سبح داخل 

املجموعة املحددة.

)Column View( اأو عر�س على الأعمدة )List View( من خالل عر�س القائمة

ا�شتخدام مفتاح العايل )⇧( �شيختلف عن ا�شتخدام مفتاح الأوامر )�(�

االآن ا�سغ���ط  عل���ى مفت���اح االأوام���ر )�( ث���م انق���ر مرة واح���دة على كل رم���ز تريد حتدي���ده، يف عر�س 
 العامود )Column View( ميكنك حتديد رموز متعددة من عامود واحد فقط، بينما يف عر�س القائمة
)List View( ميكن���ك حتدي���د رموز من جملدات خمتلفة ومتع���ددة يف نف�س ال�سا�سة، حيث ميكنك روؤية 

حمتويات اأكرث من جملد يف نف�س الوقت وذلك كما يف ال�سكل التايل:

مت حتديد �صتة جملد�ت بال�صغط 
على منطقــة خالية و�ل�صحب فتم 
ر�صــم م�صتطيل و�أي عن�صر د�خل 
ذلــك �مل�صتطيــل �أو الم�صه يتم 

حتديده

39



الدرس الثاني

مفتاح العايل )⇧( يجعلك تختار جمموعة من الرموز متجاورة معاً، واالآن كل ما عليك هو النقر مرة واحدة 
عل���ى الرم���ز االأول من املجموعة املطلوب حتديدها ثم ال�سغط على مفتاح العايل )⇧( بدون تركه ثم النقر 

على اآخر رمز يف املجموعة جتد اأن كل الرموز بني ذلك الرمزين مت حتديدها كما يف ال�سكل التايل:

لإلغاء حتديد رمز من املجموعة املحددة ا�سغط  مفتاح االأوامر )�( ثم انقر على الرمز.
ولإلغاء حتديد كل الرموز املحددة انقر مرة واحدة على منطقة خالية داخل ال�سا�سة.

��صغط مفتــاح �الأو�مر )�( و حدد 
عنا�صــر بعيدة عــن بع�صها �أي غري 

متتالية

)Shift( صغــط مفتــاح �لعــايل��
وحدد عنا�صر متتالية
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 )Contextual Menus( البحث عن القوائم املنبثقة

يبدو االأمر عظيماً!! يف اأي مكان ا�سغط على زر املاو�س االأمين و اإذا كان املاو�س لي�س به زر اأمين فيمكنك 
ال�سغ���ط عل���ى مفتاح التحك���م )Control( ولي�س مفتاح االأوامر )�( ثم ال�سغ���ط  باملاو�س فتظهر فجاأة 
 )Contextual Menus( قائم���ة ميني املكان ال���ذي �سغطت عليه وهذه القائمة ت�سمى القائم���ة املنبثقة
وهي خا�سة بالعن�سر الذي �سغطت عليه مبعنى اآخر فاإن االأوامر التي تراها يف القائمة تعتمد على ماذا 
�سغط���ت باملاو����س، وذلك بالعك�س مع القوائم التي تظهر يف �سريط القوائم والتي حتتوي دائماً على نف�س 

العنا�سر.

لعر��������س قائم�������ة منبثقة ا�سغط على زر املاو�س االأمين و اإذا كان املاو�س لي�س به زر اأمين فيمكنك ال�سغط  

عل���ى مفت���اح التحك���م  )Control( ثم ال�سغط  باملاو�س على رمز اأو منطق���ة خالية على �سطح املكتب اأو 
داخ���ل �سا�س���ة الباحث )Finder(، �ستظهر قائمة فجاأة وذلك كم���ا يف ال�سكل التايل والذي مت من خالل 

ال�سغط يف منطقة خالية على �سطح املكتب:

بال�صغــط بزر �ملاو�ــص �الأمين يف 
منطقة خاليه على �صطح �ملكتب �أو 
 )Finder( د�خل �أي �صا�صة باحث

تظهر تلك �لقائمة �ملنبثقة

�صــوف تختلف �لقائمــة �ملنبثقة على ح�صــب �إذ� مل يكن 
هناك حتديد �أو مت حتديد جملد �أو مت حتديد تطبيق

املثال ال�سابق يو�سح ظهور هذه القائمة املنبثقة )Contextual Menus( عند الوقوف يف منطقة خالية 
ب�سطح املكتب اأو اأي �سا�سة باحث )Finder( حيث تظهر قائمة حتمل العديد من االأوامر واخلا�سة بتلك 
 Get( و اأمر عر�س معلومات ،)New Folder( املنطقة اخلالية من اأي رموز مثل اأمر اإن�ساء جملد جديد
 )Date Modified( اأو بتاريخ التعديل )Name( باال�سم )Arrange By( واأمر ترتيب العنا�سر ،)Info

اأو بتاري���خ االإن�س���اء )Date Created( وهكذا... وهي طريقة خمت�سرة للو�سول للكثري من االأوامر �سواء 
كنت تعمل على �سطح املكتب اأو داخل �سا�سة باحث )Finder( اأو حتى داخل �سا�سات التطبيقات.
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املث�������ال التايل يو�سح ظهور القائمة املنبثق���ة )Contextual Menus( عند حتديد جملد وال�سغط على 

مفت���اح التحك���م  )Control( ثم ال�سغ���ط باملاو�س )اأو ال�سغط على الزر االأمي���ن يف حالة وجود زر اأمين 
باملاو�س( حيث تظهر قائمة حتمل العديد من االأوامر وتخ�س ذلك املجلد كما بال�سكل التايل:

بال�صغــط بزر �ملاو�ص �الأمين 
على جملد تظهر تلك �لقائمة 

�ملنبثقة

بال�صغــط بــزر �ملاو�ــص �الأمين علــى �صريــط �الأدو�ت 
)Toolbar( تظهر تلك �لقائمة �ملنبثقة

املث�������ال التايل يو�سح ظهور القائم���ة املنبثقة )Contextual Menus( عند الوقوف على �سريط االأدوات 

)Toolbar( وال�سغط على مفتاح التحكم  )Control( ثم ال�سغط باملاو�س )اأو ال�سغط على الزر االأمين 
يف حال���ة وج���ود ماو�س زر اأمي���ن باملاو�س( حيث تظهر قائم���ة حتمل العديد من االأوام���ر وتخ�س �سريط 

االأدوات، كما بال�سكل التايل:
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املثال التايل يو�سح ظهور القائمة املنبثقة )Contextual Menus( عند العمل داخل تطبيق ما وميكنك 

ال�سغ���ط عل���ى مفتاح التحك���م )Control( ثم ال�سغط على اإحدى الكلمات الت���ي حتمل خطاأ يف الهجاء 
)اأو ال�سغ���ط عل���ى الزر االأمين للماو����س( فتظهر قائمة حتمل الكلمات ال�سحيح���ة وعندما تختار الكلمة 

ال�سحيحة اترك املاو�س ف�ستجد اأن الكلمة اخلطاأ حل حملها الكلمة ال�سحيحة.

بال�صغط بــزر �ملاو�ص �الأمين 
علــى �لكلمة �خلطــاأ تظهر تلك 

�لقائمة �ملنبثقة

 )Speech( أمر حتدث� �ختيار 
�صوف يجعــل �لكمبيوتر يقر�أ لك 

ما هو حمدد من كتابة

 يف �سا�سات الباحث )Finder( فاإن مفتاح )Action Button( يحمل معظم االأوامر املوجودة 
 يف القائم���ة املنبثق���ة )Contextual Menus(، واالآن نق���رة واحدة الختيار رمز ث���م ا�سغط  على مفتاح
)Action Button( لروؤية االأوامر التي تظهر �ستجد اأنها بها معظم االأوامر املوجودة يف القائمة املنبثقة 

.)Contextual Menus(

ملحوظة
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)Dialog Boxes( ا�ستخدام اخت�سارات لوحة املفاتيح داخل ال�سا�سات احلوارية

عند فتح اأي تطبيق واختيار اأمر فتح )Open( اأو اأمر حفظ با�سم )Save As( �ستظهر لك �سا�سة حوارية 
)Dialog Boxes(، وه���ي ت�سب���ه كث���رياً �سا�سة الباح���ث )Finder(، ميكنك يف تل���ك ال�سا�سة ا�ستخدام 
اخت�س���ارات لوح���ة املفاتيح، ويتم ا�ستخدام مفت���اح احلقول )Tab( الختيار املناط���ق املختلفة داخل هذه 
االإط���ارات احلواري���ة )Diaog Boxes( وا�ستخ���دام مفاتيح االأ�سه���م )Arrow Keys( الختيار العنا�سر 
داخ���ل القوائم، وعن���د اختيار اأمر حفظ با�س���م )Save As( فاإنه ميكنك و�سع عن���وان للم�ستند واختيار 
املجل���د ال���ذي �ستحفظ امل�ستند في���ه وميكنك حفظ امل�ستند بدون ا�ستخ���دام املاو�س عن طريق ا�ستخدام 
مفت���اح احلق���ول )Tab( ومفاتيح االأ�سهم )Arrow Keys(، ال�سكل الت���ايل يو�سح االإطار احلواري الذي 

 .)Save As( يظهر عند اختيار اأمر

باختيار ذلك �الأمر �صوف يتم 
�إخفاء �المتد�د

ميكنــك ذلك �الأمر من �إن�صــاء جملد جديد ليتم �حلفظ د�خله 
لكن تاأكد من �ملكان �لذي �صوف تن�صاأ فيه �ملجلد �جلديد

�صيحفظ �مل�صتند يف هذ� �ملجلد 
�أو �لقر�ص، و�إذ� كنت تريد حفظ 
�مللف يف جملــد �آخر فاإنك يجب 
�ختيار �ملجلد �الآخر قبل �ل�صغط 

على مفتاح �حلفظ.

 ميكنــك �لبحث عن �ملجلد �لذي 
�صتقوم بحفظ �مللف بد�خله.

الحظ �للون �الأزرق �لذي يحدد �لن�ص 
ويعني ذلــك �أن كتابة �أي حرف �صوف 
ي�صتبدل ما هو مكتوب مبا يتم كتابته

الحــظ �الإطــار �الأزرق حول 
�مل�صتطيل ويعني ذلك �أنك 

خمتار تلك �خلانة

ويف حالــة عــدم روؤيتك لالإطــار �حلو�ري كما 
بال�صكل �لتــايل ��صغط مرة و�حــدة على رمز 

�ملثلث لعر�ص �الإطار �حلو�ري كامل

 االمت���دادات )Extensions( ه���ي ثالثة اأو اأربعة االأحرف املخت�س���رة التي تظهر نهاية ا�سم 
امللف، ويحتاج الكمبيوتر اإلى هذه االمتدادات ملعرفة اأنواع امللفات ومن املفيد ا�ستخدامها الأنها ت�ساعدك 
عل���ى معرفة اأنواع امل�ستندات، مثل امتداد )txt.( اخلا�س مبلفات الكتابة، امتداد )rtf.( اخلا�س مبلفات 

الكتابة املح�سنة والتي بها جداول مثاًل، امتداد )doc.( اخلا�س مبلفات ميكرو�سوفت ورد.

ملحوظة
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خطوة خلف األساسيات

ا�شتخدم مفتاح احلقول )Tab( لختيار الأجزاء املختلفة من �شا�شة )Save As( احلوارية اأو اإطار فتح 

)Open( احلواري وذلك على النحو التايل: 

اإذا كانت نقطة االإدخال يف احلقل الذي �سميت فيه امل�ستند، فاإن

.)Search Field( سوف تختار حقل البحث� )Tab( اأول �سغطة ملفتاح احلقول 

ال�سغطة الثانية ملفتاح احلقول )Tab( �ستختار ال�سريط اجلانبي وميكنك ا�ستخدام مفاتيح االأ�سهم 
لتحديد املجلد اأو القر�س الذي تريد احلفظ بداخله.

ال�سغط���ة التالي���ة ملفتاح احلقول )Tab( �سيختار العام���ود االأول، وعن طريق االأ�سهم ميكنك اختيار 
املجلد يف العامود االأول ثم ا�سغط  على ال�سهم االأمين الختيار واالنتقال للعامود الثاين.

 )Save Button( وعند اختيار املجلد الذي �ستحفظ امللف بداخله ميكنك ال�سغط على مفتاح احلفظ
با�ستخ���دام املاو�س اأو ا�ستخدام لوحة املفاتي���ح بال�سغط على مفتاح الرجوع )Return( وال�سبب اأن 
مفت���اح احلف���ظ هو املفتاح الن�سط ويتم معرفة املفتاح الن�سط من اللون االأزرق الذي مييزه عن غريه 
 م���ن املفاتي���ح االأخرى وعادة م���ا يكون اخت�سار اأمر اإلغاء االأمر هو مفت���اح االأوامر مع مفتاح النقطة 

.)� + .(

 )Diaog Boxes( العمل داخل الإطارات احلوارية
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الدرس الثاني

ا�ستك�ساف �سطح املكتب و�سا�سات الباحث )Finder( من خالل لوحة املفاتيح

ميكنك التنقل عرب �سطح املكتب وداخل �سا�سات باحث )Finder( با�ستخدام لوحة املفاتيح، كما ميكنك 
الو�سول اإلى القوائم يف اأعلى ال�سا�سة واختيار االأوامر وذلك بدون اأن تلم�س املاو�س.

الو�شول اإلى القوائم يف �شطح املكتب اأو اأي تطبيق من خالل لوحة املفاتيح

ا�سغط على مفتاحي التحكم مع الوظائف Control+F2( 2( الختيار �سريط القائمة املوجود اأعلى . 1
.))Fn+Control+F2( ال�سا�سة )ويف حالة الكمبيوتر املحمول قد حتتاج لل�سغط على

ا�ستخ���دام االأ�سهم اليمن���ى والي�سرى الختيار القائمة املطلوبة عرب �سري���ط القائمة اأو اكتب احلرف . 2
االأول من القائمة التي تريد ا�ستخدامها، وعند اختيار القائمة ف�سوف ترى اأنها حمددة.

عندما يحدد ا�سم القائمة التي تريد فتحها، ميكنك ال�سغط على مفتاح الرجوع )Return( لفتحها.. 3

ا�سغ���ط عل���ى االأ�سهم العلوية وال�سفلية الختيار اأم���ر يف القائمة اأو اكتب اأول حرف، ويف حالة وجود . 4
اأك���رث م���ن اأم���ر يحمل نف�س احلرف االأول اكت���ب اأول حرفني اأو ثالثة ح���روف ب�سرعة لتحديد االأمر 

الذي تريده.

ا�سغط على مفتاح الرجوع )Return( الختيار االأمر املحدد، واإذا اأردت مغادرة القائمة بدون اختيار . 5
.)esc( اأي اأمر ميكنك ال�سغط على مفتاح الهروب

:)Finder( حاول مع هذه الخت�شارات يف �شا�شة الباحث

• اكتب احلرف االأول اأو احلرفني اأو الثالثة احلروف االأولى الختيار امللفات.	

• وعندم���ا تك���ون يف قائم���ة العر�س اأو عامود العر����س ا�ستخدم مفاتيح االأ�سهم الختي���ار االأعمدة من 	
اليمني اأو الي�سار ثم ا�ستخدم مفاتيح احلروف الختيار امللفات يف هذا العامود.

• اخرت م�ستنداً وا�سغط )O+�( لفتحه.	

 ويف حال���ة اهتمام���ك با�ستخدام اخت�س���ارات اأخرى للوحة املفاتيح ميكنك الذه���اب اإلى اإعدادات النظام
)System Preferences( واختي���ار )Keyboard( وخ���الل ه���ذه االإع���دادات 
�ستج���د قائمة مو�سعة له���ذه االخت�سارات، وميكنك تغيري تل���ك االخت�سارات اأو 

اإلغاوؤها )راجع الدر�س الثالث(.
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خطوة خلف األساسيات

)Mac OS X( تعلم املزيد عن برنامج

توجد العديد من الطرق لتعلم املزيد عن جهاز املاك وكيفية ا�ستخدامه.

)Help files( امللفات امل�شاعدة

لي����س من املهم املكان الذي اأنت عليه يف نظام الت�سغيل، 
اأو اأي تطبيق تعمل بداخله، الأنك �ستجد دائماً امل�ساعدة، 

يف الباح���ث )Finder( اخ���رت قائمة امل�ساعدة )Help Menu( للم�ساع���دة، يف اأي تطبيق توجد القائمة 
امل�ساعدة اخلا�سة به، وتوجد دائماً يف نهاية القوائم على اليمني، وذلك كما يظهر يف ال�سكل التايل:

 و�س���وف ت���رى نوع���ني خمتلفني م���ن االختي���ارات املتاحة هم���ا البح���ث  )Search( عن قائم���ة العنا�سر
.)Help Topics( واملو�سوعات امل�ساعدة )Menu Item( 

)Menu Item( قائمة العنا�شر

ه���ذه القائم���ة تخربك اأين يوجد العن�سر الذي تبحث عنه يف القوائم، وعندما ت�سري اإلى اأحد االختيارات 
يف قائم���ة العنا�س���ر )Menu Item(، يظهر مكان العن�س���ر يف قوائم الربنامج و�سهم متحرك كبري ي�سري 

اإلى العن�سر الذي حددته كما يف ال�سكل ال�سابق.
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الدرس الثاني

)Help Topics( املو�شوعات امل�شاعدة

�س���رتى قائمة من املو�سوعات املحتمل���ة وما عليك �سوى اختيار 
عن�سر واحد لتظهر �سا�سة امل�ساعدة، كما بال�سكل التايل:

)Support Pages( ال�سفحات امل�ساعدة

يف �سفحة االإنرتنت اخلا�سة باآبل )Apple( اأعداد كبرية جداً من 
ال�سفحات امل�ساعدة، و�سوف جتد كتيبات ميكنك ت�سفحها على 
ال�سا�سة، اأو عمل ن�سخة على جهاز الكمبيوتر اخلا�س بك، وتوجد 

�سفحات ملناق�سة مو�سوعات خمتلفة، وتوجيه االأ�سئلة  واالإجابات عنها، وميكنك الت�سجيل كمتدرب داخل 
 املوقع وقراءة �سفحات االأ�سئلة واالأجوبة عن برامج الكمبيوتر واأجزاء الكمبيوتر والكثري واالآن اذهب للموقع

)www.apple.com/support( وت�سفحه.
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خطوة خلف األساسيات

)Spotlight( ا�ستخدام ال�سوء املركز

ال�س���وء املركز )Spotlight( هو من ممي���زات نظام الت�سغيل )Mac OS X( حيث اإن البحث من خاللها 
ي�سه���ل الو�س���ول اإلى ما تبح���ث عنه ب�سهولة وذلك لتواجده الدائم يف �سري���ط القوائم مما يعني اأنه متاح 

دائما اأثناء ت�سغيلك الأي برنامج.

)Spotlight( كيف تبحث با�شتخدام ال�شوء املركز

كل م���ا علي���ك ال�سغط على العد�سة ال�سغرية املوجودة يف �سريط القوائم وكتابة ما تريد البحث عنه، كما 
بال�س����كل الت���ايل، م���ع مالحظة اأن ملفات الكمبيوت���ر حتتوي على دليل معلومات خا����س بها. كما فهر�س 

املكتبات العاّمة وي�سمي )metadata( وهو يعترب كت�سنيف لتلك امللفات ل�سهولة البحث عنها.

هــل تريــد روؤية جميــع �مللفات �لتي مت �لعثــور عليها يف �صا�صــة باحث وكاأنك 
ت�صتخدم �أمر �لبحث من �صا�صة �لباحث

تعريفه من خالل �لقامو�ص

�لرب�مج �لتي حتوي نف�ص �ال�صم

�أعد�د�ت �لنظام �لتي حتوي نف�ص �ال�صم

ملفات �لبي دي �ف �لتي حتتوي عن نف�ص �ال�صم د�خلها

�لر�صائل �لربيدية �لتي حتتوي على نف�ص �ال�صم

�الأ�صماء �مل�صجلة يف برنامج �لدليل )Address( و�لتي حتوي نف�ص �ال�صم

�ملجلد�ت �لتي حتوي نف�ص �ال�صم

�مل�صتند�ت �لتي حتتوي د�خلها على نف�ص �ال�صم

�ل�صور �لتي حتتوي بياناتها على نف�ص �ال�صم

ملفات �ملو�صيقى �لتي حتتوي بياناتها على نف�ص �ال�صم

ملفات �لفيديو �لتي حتتوي بياناتها على نف�ص �ال�صم

ملفات اخلطوط التي حتتوي بياناتها على نف�س اال�سم

ملفات �لعرو�ص �لتقدميية �لتي حتتوي بياناتها على نف�ص �ال�صم
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التاأكد اأنك ت�شتطيع الو�شول اإلى �شطح املكتب اأو الباحث )Finder( عندما يكون ذلك �شروريا�

بينما تقوم باأداء عملك ف�سوف ت�ستخدم العديد من التطبيقات التي من خاللها �ستقوم باإن�ساء م�ستنداتك 
ولكن���ك �ستحتاج الرجوع دائما اإلى �سطح مكتبك اأو الباحث )Finder(، والتطبيق الذي تفتحه يف الوقت 
الراهن ي�سمى بالتطبيق الن�سط ويظهر اأ�سم التطبيق الن�سط يف قائمة التطبيق ب�سورة م�ستمرة، واملق�سود 
بالتطبي���ق الن�س���ط هو التطبيق املتاح حاليا ا�ستخدامه مبا يف ذل���ك الباحث )Finder( حيث اإنه تطبيق. 

ودائما �سع عينك على قائمة التطبيق ملعرفة التطبيق الن�سط واملتاح حالياً.

وللذهاب اإلى الباحث )Finder( يف اأي وقت : قم بعمل اأي من اخلطوات التالية 

• انقر مرة واحدة على اأي م�ساحة خالية داخل �سطح املكتب.	

• 	 .)Finder( انقر مرة واحدة على اأي �سا�سة قد تراها من �سا�سات الباحث

• انق���ر م���رة واح���دة على رم���ز الباح���ث )Finder Icon( املوج���ودة يف منطقة املر�سى 	
)Dock(، وهو �سف الرموز املوجودة دائما اأ�سفل �سا�ستك.

للتاأك���د م���ن وجودك على �سطح املكتب اأو الباحث )Finder( راجع قائمة التطبيق كما ترى 
يف ال�سكل التايل فاإذا راأيت كلمة الباحث )Finder( فذلك يعني اأنك على �سطح املكتب

 ب�سب���ب الطريق���ة التي يت���م ت�سغيل الكمبيوتر بها فقد ترى �سط���ح املكتب وهذا ال يعني اأنك 
دائم���ا يف الباح���ث )Finder(، ولكن البد من فح����س قائمة التطبيق املوجودة يف اأعلى ي�سار ال�سا�سة كما 
 تظهر يف ال�سكل ال�سابق، فاإذا كنت يف الباحث )Finder( فاإن قائمة التطبيق �سوف تعر�س كلمة الباحث
)Finder( واإذا كان���ت تعر����س تطبيق���اً اآخر فذلك يعن���ي اأنك  ل�ست داخل الباح���ث )Finder( اأو �سطح 
املكتب على الرغم من روؤيتك له، وبالتايل فاإن اأي اأمر �سوف تختاره من القوائم اأو عن طريق اخت�سارات 

لوحة املفاتيح فاإنه �سوف ينفذ على التطبيق الن�سط اأي التطبيق الذي يظهر ا�سمه يف قائمة التطبيق.

رمز �لباحث 
)Finder(

ملحوظة
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)Finder( اإعدادات الباحث

هن���اك العدي���د من االإع���دادات التي متكن���ك من تغيري �س���كل الباح���ث )Finder( ليالئ���م احتياجاتك، 
 وم���ن املتوق���ع اأن تكون تلك االإع���دادات يف اإعدادات النظ���ام )System Preference( ولكن الأن الباحث
)Finder( يعت���رب تطبيق���اً الأنه يدير �سطح املكتب، فاإن االإعدادات اخلا�سة به تكون يف قائمة التطبيقات 

مثل كل الربامج االأخرى.

الإعدادات العامة

.)Finder( من قائمة الباحث )Preference( اخرت اأمر اإعدادات

ا�سغط على رمز عام )General( كما يظهر يف ال�سا�سة التالية:

Show these items on the Desktop ميكن���ك ذل���ك االأمر من اختيار ما تريد اأن يظهر على 

 )External disks( اأو اأقرا�س خارجية )Hard disks( سط���ح املكت���ب من اأقرا�س �سلبة داخلية�
.)Connected servers( اأو االأجهزة املت�سلة )CDs،DVDs( اأو اأ�سطوانات الليزر

New Finder Windows openî ميكن���ك حتدي���د امل���كان ال���ذي يت���م فتح���ه عن���د اختيار اأمر

)New Finder Windows( من قائمة ملف )File( مثل الكمبيوتر 
 اأو القر����س ال�سل���ب الداخل���ي اأو املن���زل )Home( اأو امل�ستن���دات

)Document( اأو حتدي���د مكان خا�س عن طريق اختيار اأمر اآخر 
.)Other(
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Always open folder in a new window ميكن���ك ذل���ك االأمر من فتح �سا�سة جديدة عند فتح 

كل جملد وعدم اختياره يعني فتح املجلد يف نف�س ال�سا�سة احلالية.

االأوام���ر مفت���اح  عل���ى  ال�سغ���ط  عن���د  دائم���ا  �سا�س���ة جدي���د  فت���ح  اأن���ه ميك���ن  دائم���ا   تذك���ر 
( مع النقر مرتني على اأي جملد دون احلاجة اإلى اختيار االأمر ال�سابق. (

 Spring-loaded folder and windows ميكنك عند نقل ملف اإلى جملد اآخر اأن تقوم ب�سحب 
املل���ف، ث���م الوقوف فقط عل���ى املجلد، فيتم فتحة تلقائيا وهكذا اإل���ى اأن ت�سل اإلى املجلد املطلوب 
نق���ل املل���ف اإليه فترتك زر املاو�س وي�سبح امللف داخل �سا�س���ة هذا املجلد، ويتم حتديد �سرعة فتح 
املجلد ب�سرعة اأو ببطء مع اإمكانية ال�سغط على م�سطرة امل�سافات )Space bar( للفتح يف احلال.

اإن�شاء متييز للملفات واملجلدات

يتم اإعطاء األ���وان للملفات واملجلدات لتمييزها 
ع���ن غريه���ا، وبال�سغ���ط عل���ى مفت���اح متي���ز 

)Labels( ميكنك حتديد ا�سم لتلك االألوان.

3

4
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خطوة خلف األساسيات

)Label( العالمات

ميكنك و�سع عالمات )Label( على املجلدات اأو التطبيقات اأو امل�ستندات بحيث متيزها عن غريها بحيث 
ت�سب���ح تل���ك املجلدات اأو التطبيقات اأو امل�ستندات ملونه باأل���وان خمتلفة عن باقي املجلدات وامل�ستندات، 

كما ميكنك حتديد م�سميات لتلك االألوان .

و�شع عالمة على جملد اأو م�شتند اأو تطبيق

ح���دد املجل���دات والتطبيق���ات وامل�ستندات )راجع طرق حتديد اأكرث من رم���ز يف نف�س الدر�س( التي تريد 
و�س���ع عالم���ة لهم )Label(، ثم ا�سغ���ط زر املاو�س االأمين )ا�سغط مفت���اح التحكم )Control( وا�سغط 
باملاو�س يف حالة عدم وجود زر اأمين باملاو�س(، واخرت من القائمة املنبثقة اللون املطلوب حتت اأمر عالمة 

،)Label(

اأو اذهب اإلى قائمة ملف )File( واخرت اأمر )Labels( من اآخر القائمة وحدد اللون املطلوب و�سرتى ا�سم 
كل لون عند الوقوف عليه. 

�)X( لإلغاء اللون نفذ اخلطوات ال�سابقة واختار عالمة

حتديــد �لعالمات )Label( من خالل 
�ل�صغــط بالزر �الأميــن للماو�ص لتظهر 

�لقائمة �لتالية :

حتديــد �لعالمات )Label( من خالل 
قائمة )File( �لتالية :
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ويختلف �سكل التمييز باختالف طريقة العر�س

.)Icon View( ال�سا�سة التالية تو�سح �سكل التمييز مع العر�س بالرموز

.)List View( ال�سا�سة التالية تو�سح �سكل التمييز مع العر�س القائمة
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خطوة خلف األساسيات

.)Column View( ال�سا�سة التالية تو�سح �سكل التمييز مع عر�س االأعمدة

.)Cover Flow( ال�سا�سة التالية تو�سح �سكل التمييز مع العر�س بان�سيابية
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اختيار ما يظهر يف ال�شريط اجلانبي

ميكنك حتديد ما يظهر وما ال يظهر يف ال�سريط اجلانبي.

 )Sidebar( اجل��ان��ب��ي  ال�����س��ري��ط  اخ��ت��ي��ارك  م��ن 
 Finder( ال���ب���اح���ث  اإع�����������دادات  ���س��ا���س��ة  يف 
يظهر  اأن  تريد  م��ا  اختيار  يتم   ،)Preferences

 يف ال�����س��ري��ط اجل��ان��ب��ي م���ن ���س��ا���س��ات ال��ب��اح��ث
)Finder( اأو ال�سا�سات احلوارية من اأقرا�س �سلبة 

اأق���را����س  اأو  داخ���ل���ي���ة 
اأ�سطوانات  اأو  خارجية 
االأج���ه���زة  اأو  ال���ل���ي���زر 
املت�سلة، وما يتم اختياره 
�سوف يظهر وما مل يتم 
وكما  يظهر  لن  اختياره 
اأن  التايل جتد  بال�سكل 
ب��اخ��ت��ي��ارك االأق���را����س 
 ال�����س��ل��ب��ة ال���داخ���ل���ي���ة
فاإنها   )Hard disks(
ال�����س��ري��ط  يف  ت��ظ��ه��ر 

اجلانبي.

اختيار امتدادات امللفات واإيقاف ر�شالة حتذير تفريغ املهمالت

 )Finder Preferences( يف �سا�سة اع���دادات الباح���ث )Advanced( اختي���ارك اختي���ارات متقدم���ة
 Show all( ميكن���ك اختيار روؤية امت���دادات امللفات
file extensions(، واختي���ار روؤي���ة ر�سالة التحذير 

 Show warning before( عن تغيري امت���داد ملف
ر�سال���ة  روؤي���ة  واختي���ار   ،)changing extension

 Show( حتذير تفريغ املهمالت عند تفريغ املهمالت
  .)warning before emptying the trash
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)Finder( اإعدادات �سا�سة الباحث

ه���ل الرم���وز كب���رية؟ ام اأنها �سغرية هل  اأ�سم���اء امللفات �سغرية ؟ ام اأنها كبرية وغ���ري منا�سبة، هل تريد 
اأعمدة معلومات اإ�سافية؟ هل تريد اأعمدة اأقل من املعرو�س؟ هل تريد و�سع لون خلفية لل�سا�سة اأو تريد 

و�سع �سورة كخلفية لل�سا�سة..... ميكنك اأن تختار ما تريد وما جتده منا�سباً لك.

)Icon View( اإعدادات العر�س بالرموز

ال�سل���ب القر����س  او  جمل���د  اأي  عل���ى  مرت���ني  بال�سغ���ط   )Finder( باح���ث  �سا�س���ة  اأي   افت���ح 
.)Icon View( ثم ا�سغط على رمز العر�س بالرموز )Hard disks(

.)View( من قائمة )Show View Options( اخرت اأمر روؤية اختيارات العر�س

يلحظ اأن عنوان �سا�سة االإعدادات هو نف�س عنوان ال�سا�سة الن�سطة وذلك يعني اأن اأي تغريات �سوف تتم 
على تلك ال�سا�سة فقط.
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ترتي���ب  اأم���ر  اختي���ار  ميكن���ك  للرم���وز  ترتي���ب   لعم���ل 
)Clean Up( م���ن قائمة عر�س )View( فيتم ترتيب الرموز واجنذابها 
اإل���ى ال�سبكة الوهمي���ة )ال�سبكة الوهمية هي �سبكة مت حتديد حجمها من 

االإعدادات ال�سابقة ويتم اجنذاب الرموز لتلك ال�سبكة ليتم ترتيبها(.

عن���د اختي���ار االجنذاب لل�سبكة )Snap to Grid( وذلك م���ن خالل اختيار من القائمة التي 
تظه���ر اأمام ترتيب امللفات )Arrange by( كما يف ال�سكل ال�سابق، فاإنك لن ت�ستطيع 
حتري���ك �أي رم���ز �إال على خطوط �ل�سبك���ة الأنه �سوف ينجذب �إل���ى �ل�سبكة �لوهمية 

دائما، لتخطي ذلك ميكنك ال�سغط على مفتاح االأوامر )�( عند حتريك الرموز.

�ختيــار ذلــك �الأمــر يعني عنــد فتح تلك 
�ل�صا�صة تكون على �ختيــار �لعر�ص بالرمز 

Icon view

لتغيري حجم �ل�صبكة �لوهمية 
�لتي تنجذب �إليها �لرموز

حتديد مــكان �أ�صماء �مللفــات و�ملجلد�ت 
�أ�صفل �لرمز �أو ميني �لرمز

لعر�ص م�صغر لل�صور بدالً من �صكل �لرمز

لتغري لون �خللفية �أو و�صع 
�صورة خلفية لل�صا�صة

عر�ص بيانات �مللفات و�ملجلد�ت

لرتتيب �مللفات ح�صب ما تختاره 
من �لقائمة

لتغيري حجــم كتابة �أ�صماء 
�مللفات و�ملجلد�ت

لتغيري حجم �لرمز

ال�صتخــد�م تلــك �الختيار�ت 
لكل �ل�صا�صات كو�صع ��صلي

 �)Icon View( شا�شة اعدادات العر�س بالرموز�

ملحوظة

ملحوظة
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)List View( اإعدادات عر�س القائمة

.)List View( ا�سغط على رمز العر�س بالقائمة )Finder( افتح �سا�سة باحث

لتغيري حجم كتابة �أ�صماء �لرموز

�إظهار و�إخفاء عمود تاريخ �لتعديل

�إظهار و�إخفاء عمود �حلجم

�إظهار و�إخفاء عمود �الإ�صد�ر

�إظهار و�إخفاء عمود �لتمييز

�إظهار و�إخفاء حجم �ملجلد�ت

لتغيري حجم �لرمز

ال�صتخــد�م تلــك �الختيار�ت 
لكل �ل�صا�صات كو�صع ��صلي

.)View( من قائمة )Show View Options( اخرت اأمر روؤية اختيارات العر�س

يالح���ظ اأن عن���وان �سا�سة االإعدادات هو نف�س عنوان ال�سا�س���ة الن�سطة وذلك يعني اأن اأي تغريات �سوف 
تتم على تلك ال�سا�سة فقط.

�ختيــار ذلــك �الأمــر يعني عنــد فتح تلك 
�ل�صا�صة تكون على �ختيــار �لعر�ص بالرمز 

List view

�الأعمدة �لتي �صوف تظهر

�إظهار و�إخفاء عمود تاريخ �الإن�صاء

�إظهار و�إخفاء عمود �لنوع

�إظهار و�إخفاء �لتاريخ ن�صبة لتاريخ �ليوم مثل 
Yesterday و�أم�ص Today كلمة �ليوم

�إظهار و�إخفاء عمود �ملالحظات

�إظهار و�إخفاء �لعر�ص �مل�صغر لل�صور

�)List View( شا�شة اإعدادات عر�س القائمة�
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اإ�شافة مالحظات لعمود املالحظات

اإنه���ا خا�سي���ة رائعة ولك���ن الكثري من م�ستخدمي املاك ال يعرفونها، الأنه���م ال يعرفون كيفية ا�ستخدامها، 
يف ال�سكل ال�سابق عرفنا كيفية اإظهار عمود املالحظات لكن اأين تلك املالحظات؟ وكيف اأ�سعها! ميكنك 
و�سع املالحظات الأي ملف يف �سا�سة املعلومات )Info( كما يف ال�سكل التايل، ميكنك اإ�سافة مالحظات 
ل�سخ�س �سوف تر�سل له امللف، اأو لت�سجيل معلومات معينة عن امللف، اأو مالحظة لنف�سك عن ذلك امللف 

حتى تراها عند حتديد ذلك امللف.

لفتح �شا�شة املعلومات )Info( واإ�شافة مالحظات 

ح���دد املل���ف ثم ا�سغط عل���ى مفتاح االأوامر مع ح���رف اي )I+ �(، اأو ال�سغط بال���زر االأمين للماو�س اأو 
مفتاح التحكم )Control( مع ال�سغط باملاو�س لتظهر القائمة املن�سدلة وتختار منها اأمر عر�س معلومات 

)Get info(

اأو اخرت اأمر عر�س معلومات )Get info( من قائمة ملف )File(، اأ�سف ما تريد من مالحظات يف حقل  
)Spotlight comments( و�سوف تظهر لك كما بال�سا�سة التالية

الإ�ساف���ة ملحوظ���ات )Comments( الأك���رث من مل���ف، ميكنك ال�سغط عل���ى اأكرث من ملف 
وال�سغ���ط عل���ى مفتاح االأوامر مع حرف اآي )I+ �(، لفتح �سا�سات املعلومات لكل امللفات، ولكن االأف�سل 
اختيار ملف واحد ثم ال�سغط على مفتاح االأوامر واالختيار مع حرف اي )Control + I + �( فيتم فتح 
�سا�سة واحدة فقط، ومبجرد ال�سغط على ملف اآخر تظهر بياناته يف �سا�سة املعلومات املفتوحة، وبالتايل 

ال حتتاج اإلى فتح �سا�سة املعلومات لكل ال�سا�سات يف نف�س الوقت.

ملحوظة
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)List View( تنظيم الأعمدة يف عر�س القائمة

• لرتتي�������ب العنا�ش�������ر يف القائمة يف اأي عمود فقط ا�سغط عل���ى راأ�س العمود، لرتتيب كل العنا�سر من 	

 ،)Kind( خ���الل ذل���ك العمود، اإذا رغبت اأن ترتب ح�سب نوع العنا�سر ا�سغط على راأ�س عمود النوع
و العم���ود ال���ذي يتم الرتتيب ب���ه ي�سبح راأ�سه باللون االأزرق. مثل املث���ال يف ال�سكل التايل فاإن عمود 

اال�سم )Name( باللون االأزرق ولذلك فهو اأ�سا�س الرتتيب.

• لعم�������ل ترتيب للعنا�شر ت�شاعدي اأو تنازيل ح�شب الرتتيب الأبجدي ا�سغط على املثلث ال�سغري يف 	

راأ�س العمود، لعمل ترتيب ت�ساعدي وا�سغط مرة اأخرى لعمل ترتيب تنازيل، مثال اإذا اأردت اأن تعمل 
ترتيباً للعنا�سر بح�سب احلجم )Size( ا�سغط على راأ�س عمود احلجم )Size( �سغطة واحدة فقط 

واإذا اأردت عك�س الرتتيب ا�سغط على املثلث ال�سغري يف راأ�س العمود.

• لإعادة ترتيب الأعمدة  ميكنك ال�سغط على راأ�س اأي عمود ماعدا عمود اال�سم )Name( ثم ا�سحب 	

مييناً اأو ي�ساراً اإلى الفوا�سل بني االأعمدة ثم اترك املاو�س يف املكان املطلوب و�سع العمود فيه �ستجد 
اأن ذلك العمود ينتقل معك.

• لتغي�������ري عر��������س عمود فق���ط ا�سغط على اخلط الفا�سل ب���ني االأعمدة �ستج���د اأن املوؤ�سر يتغري اإلى 	

�سهمني ا�سحب مييناً اأو ي�ساراً ح�سب ما تريد، �ستجد اأن االأعمدة يتغري حجمها مع ال�سحب.
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)Column View( اإعدادات عر�س الأعمدة

.)Column View( ا�سغط على رمز عر�س االأعمدة )Finder( افتح �سا�سة باحث

.)View( من قائمة )Show View Options( اختار اأمر روؤية اختيارات العر�س

يلح���ظ اأن عن���وان �سا�سة االإعدادات هو نف�س عنوان ال�سا�سة الن�سط���ة، وذلك يعني اأن اأي تغريات �سوف 
تتم على تلك ال�سا�سة فقط.

�)Column View( شا�شة اإعدادات العر�س بالأعمدة�

لتغيري حجم كتابة �أ�صماء �لرموز
�إظهار و�إخفاء ��صتعر��ص �ل�صور 

يف عمود �ال�صتعر��ص

�لرتتيب ح�صب ما تختاره من تلك �لقائمة

�إظهار و�إخفاء �لرموز
�إظهار و�إخفاء عمود ��صتعر��ص �ل�صور

�ختيــار ذلــك �الأمــر يعني عنــد فتح تلك 
�ل�صا�صة تكون على �ختيــار �لعر�ص بالرمز 

Column view
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)Cover Flow View( اإعدادات العر�س الن�شيابي

 افت���ح �سا�س���ة باحث )Finder( ا�سغط على رم���ز العر�س االن�سيابي، اخرت اأمر روؤي���ة اختيارات العر�س
.)View( من قائمة )Show View Options( 

يلحظ اأن عنوان �سا�سة االإعدادات هو نف�س عنوان ال�سا�سة الن�سطة وذلك يعني اأن اأي تغريات �سوف تتم 
على تلك ال�سا�سة فقط.

�)Cover Flow View( شا�شة اإعدادات العر�س الن�شيابي�

لتغيري حجم كتابة �أ�صماء �لرموز

�إظهار و�إخفاء عمود تاريخ �لتعديل

�إظهار و�إخفاء عمود �حلجم

�إظهار و�إخفاء عمود �الإ�صد�ر

�إظهار و�إخفاء عمود �لتمييز

ح�صاب حجم �ملجلد�ت

لتغيري حجم �لرمز

ال�صتخــد�م تلــك �الختيار�ت 
لكل �ل�صا�صات كو�صع ��صلي

�ختيــار ذلــك �الأمــر يعني عنــد فتح تلك 
�ل�صا�صة تكون على �ختيــار �لعر�ص بالرمز 

Cover view

�الأعمدة �لتي �صوف تظهر

�إظهار و�إخفاء عمود تاريخ �الإن�صاء

�إظهار و�إخفاء عمود �لنوع

�إظهار و�إخفــاء �لتاريخ ن�صبــة لتاريخ �ليوم 
Yesterday و�م�ص Today مثل كلمة �ليوم

�إظهار و�إخفاء عمود �مللحوظات

�إظهار و�إخفاء �لعر�ص م�صغر لل�صور

عند ال�سغط على اإظهار واإخفاء العر�س امل�سغر لل�سور فاإن ما يختفي هو فقط بع�س ملفات اجلرافيك.
ولي�س كل ملفات اجلرافيك اعتماداً على �سيغة امللف.
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)Desktop( اإعدادات �شطح املكتب

ا�سغط يف اأي مكان على �سطح املكتب لتتاأكد اأنه لي�س هناك �سا�سة باحث )Finder( ن�سطه اأو اأي �سا�سة 
اأو رمز حمدد.

اخ���رت اأم���ر روؤية اختي���ارات العر����س )Show View Options( م���ن قائم���ة )View(، لتظهر لك تلك 
ال�سا�سة:

لتغيري حجم �ل�صبكة �لوهمية 
�لتي تنجذب �إليها �لرموز

حتديد مــكان �أ�صماء �مللفــات و�ملجلد�ت 
�أ�صفل �لرمز �أو ميني �لرمز

لعر�ص م�صغر لل�صور بدالً من �صكل �لرمز
عر�ص بيانات �مللفات و�ملجلد�ت

لرتتيب �مللفات ح�صب �الختيار من تلك �لقائمة

لتغيري حجــم كتابة �أ�صماء 
�مللفات و�ملجلد�ت

لتغيري حجم �لرمز
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خطوة خلف األساسيات

اأ�سئلة للمراجعة

ما هي رموز ال�سريط  اجلانبي )Sidebar( ؟. 1

كيف ميكنك اإخراج ا�سطوانات الليزر )CD/DVD( من داخل الكمبيوتر ؟. 2

كيف تبحث عن ملفاتك ؟. 3

كيف ميكنك تخ�سي�س مفاتيح �سا�سة الباحث )Finder( ؟. 4

كيف ميكنك روؤية جملد املنزل )Home( من على القر�س ال�سلب ؟. 5

كيف ميكنك حتديد اأكرث من رمز يف الباحث )Finder( ؟. 6

كيف تظهر القوائم املنبثقة وما فائدتها ؟. 7

كيف ت�ستخدم اخت�سارات لوحة املفاتيح داخل ال�سا�سات احلوارية )Dialog Boxes( ؟. 8

كيف حت�سل على امل�ساعدة واأنت تعمل يف اأي برنامج ؟. 9

كيف ت�ستخدم ال�سوء املركز )Spotlight( ؟. 10

كيف ميكنك و�سع متييز )Label( مل�ستند اأو جملد اأو تطبيق ؟. 11

كيف ميكنك اإظهار او اإخفاء الرموز يف ال�سريط اجلانبي من �سا�سة الباحث )Finder( ؟. 12

كيف تظهر امتدادات امللفات وكيف تخفيها ؟. 13

ما هو االأمر الذي ميكنك من تغيري اإعدادات �سا�سة الباحث ؟. 14

كيف جتذب الرموز يف �سا�سة الباحث )Finder( اإلى ال�سبكة الوهمية ؟. 15

كيف جتعل خلفية �سا�سة الباحث )Finder( �سورة اأو لون ؟. 16

كيف ميكنك ترتيب ظهور امللفات يف �سا�سة الباحث )Finder( يف عر�س القائمة  )List View( ؟. 17
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ما الذي �شوف تتعلمه من ذلك الدر�س؟
• 	)System Preferences( اإعدادات النظام
• 	)Personal( االإعدادات ال�سخ�سية
• 	)Hardware( اإعدادات االأجهزة
• 	)Internet & Wireless( اإعدادات االنرتنت وال�سبكة الال�سلكية
• 	)System( اإعدادات النظام
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االآن بع���د اأن تعلم���ت اأ�سا�سي���ات نظ���ام الت�سغيل، اكت�سف كيف جته���ز نظام الت�سغيل ليالئ���م احتياجاتك 
املختلفة، هل تريد املر�سى )Dock( على اليمني اأو على الي�سار ، هل تريد تغيري �سكل �سطح املكتب؟ هل 
 .)Mac OS X( تريد حتديد اإعدادات �سبكة االنرتنت؟ والكثري من االإمكانات املتقدمة لنظام الت�سغيل

الدرس الثالث

إعدادات نظام التشغيل
System Preference



الدرس الثالث

68

)System Preferences( اإعدادات النظام

اإع���دادات النظ���ام )System Preferences( هي لوحة التحكم اخلا�سة بنظام الت�سغيل والتي تتحكم يف 
الكث���ري م���ن مميزات واإمكانيات نظام الت�سغيل، مثاًل ه���ل ال�سورة التي على �سطح املكتب ال تعجبك؟ هل 
تريد تغيري الوقت ل�سفرك لبلد اآخر؟ هل تريد اأن يتحدث الكمبيوتر عند حدوث اأي خطاأ؟ ميكنك التحكم 
 يف كل ذل���ك واملزي���د من خالل اإع���دادات النظام )System Preferences(، وتذك���ر دائما اأن كل تطبيق

)Application( له االإعدادات )Preferences( اخلا�سة به والتي يتم اختيارها من قائمة التطبيق.

 )System Preferences( لفتح اإعدادات النظام

.)Dock( املوجودة على املر�سى )System Preferences( ا�سغط مرة واحدة على اإعدادات النظام

اأو اخرت اأمر اإعدادات النظام )System Preferences( من قائمة ابل.

فتظهر ال�سا�سة التالية والتي بها اإعدادات النظام



إعدادات نظام التشغيل

69

كيف ت�شتخدم اإعدادات النظام )System Preferences(؟

مت تق�سيم اإعدادات النظام الى اأربعة اأجزاء رئي�سة هي

االإعدادات ال�سخ�سية )Personal( وتخت�س باالإعدادات ال�سخ�سية لكل م�ستخدم مثل �سطح املكتب . 1
واللغة امل�ستخدمة و�سريط الربامج.

اإعدادات االأجهزة )Hardware( وتخت�س باإعدادات االأجهزة مثل لوحة املفاتيح واملاو�س والطابعات . 2
ومداخل وخمارج ال�سوت.

اإع���دادات ال�سبكة واالإنرتنت )Intrnet Network( وتخت�س باإعدادات ال�سبكة وتو�سيل الكمبيوتر . 3
باالأجهزة االخرى وم�ساركة امللفات.

اإعدادات النظام )System( وتخت�س باحل�سابات والوقت والتاريخ والتحكم االأبوي وحتديث الربامج . 4
وقر�س بدء الت�سغيل.

وقد تظهر اإعدادات اأخرى )Other( يف حالة تثبيت بع�س الربامج، وكل جزء يحتوي على عدد من الرموز 
والت���ي من خاللها ميكنك اإجراء الكثري م���ن التغريات، والإجراء اأي تعديل ا�سغط على الرمز املطلوب يف 
�سا�س���ة اإعدادات النظ���ام )System Preferences( مرة واحدة �ستجد اإعدادات ما �سغطت عليه تظهر 

اأمامك و�سوف تتعرف على تلك االإعدادات االآن.
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)Personal( الإعدادات ال�سخ�سية

حي���ث اإن كل م�ستخ���دم ميكن���ه حتديد االإعدادات اخلا�س���ة به ومما ال يوؤثر على اإع���دادات امل�ستخدمني 
االآخرين اإذا كان هناك اأكرث من م�ستخدم للكمبيوتر.

)Appearance( املظهر

وه���ي خا�سة بتغي���ري األوان القوائم املح���ددة، �سريط التحري���ك، املفاتيح الن�سطة، ل���ون الكتابة املحددة، 
وع���دد العنا�س���ر امل�ستخدمة اأخريا من برامج وم�ستندات واخلوادم )Servers( والتي تظهر يف قائمة ابل 

.)Recent Item( حتت اأمر اآخر عنا�سر م�ستخدمة )Apple Menu(

�لقو�ئم  لون  لتغيري 
�ملختارة  �الأو�مــر  و 
ـــم  ـــو�ئ ـــق مـــــن �ل

و�ملفاتيح �لن�صطة لــون  لتغيــري 
�لكالم �ملحدد

�حلظ لون �لكالم �ملحدد

لتغيري لون �لقائمة �ملختارة

عند �ل�صغط يف �صريط 
�لتحرك يتــم �النتقال 
�أم  �لتاليــة  لل�صفحــة 

�لتحرك لذلك �ملكان

عنــد �ل�صغــط مرتني 
علــى �صريــط �لعنو�ن 
�ل�صا�صة  يتــم ت�صغــري 
و�إر�صــال رمــز �صغــري 

منها �إلى �ملر�صى
�خلــط  �صــكل  تغيــري 
لالأو�مر يف  خ�صو�صــا 

�لقو�ئم

و�صــع �أ�صهم �لتحرك 
معا �أم �أعلى 

و�أ�صفل

حترك ناعم

عــدد �لعنا�صــر يف 
بر�مــج  �آخــر  �أمــر 
وخو�دم  وم�صتند�ت 

م�صتخدمة

�إيقــاف تنعيم �خلط 
مــن  �قــل  حلجــم 

�ملحدد

�حلظ لون �ملفتاح �لن�صط

ويظهر تاأثري االختيارات ال�سابقة كما باالأ�سكال التالية
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)Desktop، Screen Saver( شطح املكتب وال�شا�شة املوفرة�

يف�س���ل الكث���ريون خلفي���ة خا�سة ل�سطح املكت���ب اأو و�سع �س���ورة خا�سة بهم 
كخلفي���ة ل�سطح املكت���ب، اأو و�سع ل���ون، والكثري اأي�سا يف�س���ل ت�سغيل �سا�سة 

متحرك���ة عن���د ع���دم ا�ستخدام الكمبيوت���ر وكل تلك االإعدادات يت���م تنفيذها يف اإع���دادات �سطح املكتب 
وال�سا�سة املوفرة. وعند اختيارها تظهر ال�سا�سة التالية

�حلاليــة  �ل�صــورة 
علــى  �ملوجــودة 
�صطح �ملكتب خلفية

جملد�ت �ل�صور

جمــمــوعــة �لــ�ــصــور 
يتم  مـــا  د�خـــــل 
�خــــتــــيــــاره مــن 
�جلانبي  �ل�صريط 

على �ل�صمال

تغيري �خللفية خالل 
�لوقت �ملحدد ب�صور 

ذلك �ملجلد

ع�صو�ئــي  �ختيــار 
لتغيري �ل�صور

لون خلفية كاالأبي�ص 
�أو �الأحمر �أو �ي لون 

تختاره
�إ�صافــة جملد به �صور 
لالختيار منها كخلفية 

ل�صطح �ملكتب

يظهر بال�سا�سة ال�سابقة مفتاحان هما

)Desktop( �سطح املكتب ، )Screen Saver( ال�سا�سة املوفرة

)Desktop( شطح املكتب�

عند ال�سغط على مفتاح �سطح املكتب )Desktop( تظهر ال�سا�سة ال�سابقة وجتد يف اجلزء االأي�سر الكثري 
م���ن املجل���دات املختلفة والتي حتتوي على الكثري من ال�سور واخللفيات الرائعة وبال�سغط على اأي جملد 

يظهر كل ال�سور املتاحة داخل ذلك املجلد الختيار اخللفية املطلوبة.

كيف ميكن اأن اأ�شيف �شوراً خا�شة كخلفية ل�شطح املكتب الإ�سافة جملد به �سور خا�سة ا�سغط على عالمة 

)+( واخرت املجلد الذي به ال�سور من على الكمبيوتر و�سوف يظهر من �سمن املجلدات يف اجلزء االأي�سر من 
ال�سا�سة لي�ستعر�س جميع ال�سور بداخله يف اجلزء االأمين من ال�سا�سة.
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تكبــري �أو ت�صغري مللء �ل�صا�صة و�ملحافظة 
على ن�صبة �لطول �إلى �لعر�ص

مــلء �ل�صا�صة و�ملحافظــة على ن�صبة 
�لطــول �إلــى �لعر�ــص مما قــد يوؤدي 

الختفاء جزء من �ل�صورة

مــلء �ل�صا�صة بالكامل مع عدم �ملحافظة على 
ن�صبة �لطول �إلى �لعر�ص تو�صيط �ل�صورة

تكر�ر �ل�صورة �كرث من مرة

وعند حتديد اأي �سورة من تلك ال�سور يظهر االختيار كما بال�سكل ال�سابق لتحديد �سكل و�سع ال�سورة هل هو 
ملء كل ال�سا�سة ب�سرف النظر عن ن�سبة الطول اإلى العر�س اأم مراعاة ن�سبة الطول للعر�س خ�سو�سا يف ال�سور 

ال�سخ�سية حتى ال ي�سبح ال�سخ�س اأعر�س اأو اأرفع من الو�سع الطبيعي.

)Screen Saver( ال�شا�شة املوفرة

وه���ي خا�س���ة بظهور �سا�سة متحركة عند عدم حتريك املاو�س اأو ال�سغط على لوحة املفاتيح لزمن معني، 
وعند اختيار ال�سا�سة املوفرة )Screen Saver( تظهر ال�سا�سة التالية

��صتعر��ــص �ل�صــكل 
لل�صا�صــة  �حلــايل 

�ملوفرة �ملختارة

�ل�صا�صــة  �ختبــار 
�ملوفرة

حتديــد متــى يتــم 
�ل�صا�صــة  ت�صغيــل 

�ملوفرة

ــن  جمــــمــــوعــــة م
لل�صا�صة  �الختيار�ت 

�ملوفرة

�إ�صافة جملد به �صور 
�أو حذف جملد

ع�صو�ئــي  �ختيــار 
لل�صا�صة �ملوفرة

�إظهــار �ل�صاعــة مع 
�ل�صا�صة �ملوفرة

ما يتم ت�صغيله عند وجود مـوؤ�صر �ملاو�ص يف زو�يا �ل�صا�صة

والت���ي متكن���ك م���ن اختيار م���ا تريد ت�سغيله اأثن���اء عدم ال�سغط عل���ى لوحة املفاتي���ح اأو حتريك املاو�س، 
 وميكن���ك حتدي���د زم���ن حمدد لبدء ت�سغي���ل ال�سا�سة املوف���رة وذلك من خ���الل اأمر ب���دء ال�سا�سة املوفرة

)Start screen saver( اأو اختيار )Never( الإيقاف عمل ال�سا�سة، ميكنك اختيار )Shuffle( يف اجلزء 
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�ل�صغط بالزر �الأمين للماو�ص يف تلك �ملنطقة 
)Dock( تظهر �لقائمة �ملنبثقة �خلفية من �ملر�صى

)System Preference( خرت رمز �إعد�د�ت �لنظام�

)System Preference( خرت �أمر عد�د�ت �لنظام�

)System Preference( يف �إعد�د�ت �لنظام )Dock( ملر�صى�

االأي�سر من ال�سا�سة ويتيح لك حتديد جمموعة من ال�سور املتاحة لعر�سها بطرق خمتلفة وميكنك اإ�سافة 
ال�س���ور اخلا�س���ة بك لعر�سه���ا وذلك بال�سغط على مفت���اح عالمة الزائد )+( واختي���ار املجلد املطلوب، 

)Display Style( وميكنك تغيري طرق عر�س ال�سور من خالل اختيار

)Dock( شريط الربامج املر�شى�

وه���و خا����س باإعدادات املر�س���ى )Dock( من حيث تغيري مكان���ه وتكبريه واإخفائه وظه���وره والكثري من 
االإعدادات اخلا�سة به، ولتعديل تلك اخل�سائ�س هناك اأكرث من طريقة متكنك من تغيري تلك اخل�سائ�س 
وهي اإعدادات النظام )System Preference( اأو القائمة املنبثقة اخلفية من املر�سى )Dock( نف�سه.

)System Preference( من اإعدادات النظام )Dock( تعديل اإعدادات املر�شى

 ، )Dock( املوجودة عل���ى املر�سى )System Preference( ا�سغ���ط م���رة واحدة على اإعدادات النظ���ام
.)Dock( من قائمة ابل، ثم اخرت رمز املر�سى )System Preference( اأو اخرت اأمر اإعدادات النظام

اأو ا�سغ���ط عل���ى ال���زر االأمي���ن للماو�س )ا�سغط مفت���اح التحك���م )Control( مع املاو�س( عل���ى ال�سريط 
 الفا�س���ل ب���ني الربام���ج واملجل���دات يف املر�س���ى )Dock(، فتظه���ر القائم���ة املنبثق���ة التالي���ة واخرت اأمر
.)Dock( اأو اخرت اأياً من اأوامر القائمة حيث اإنها كلها تخت�س باإعدادات املر�سى )Dock Preferences(
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)Dock( فتظهر لك تلك ال�سا�سة التي بها اإعدادات املر�سى

Position in screenî لتحدي���د مكان املر�س���ى )Dock( اأ�سفل ال�سا�سة )Botton( اأو على اليمني

.)Left( اأو على الي�سار )Right(

Minimize windows using متكن���ك م���ن تغيري طريقة ت�سغ���ري ال�سا�سة عند ال�سغط على الزر 

االأ�سفر وو�سع رمز �سغري لها على املر�سى )Dock( واأنا ا�ستخدم )Genie effect( ل�سكلها اجلمايل.

Minimize windows into application icon وهي لو�سع �سا�سات الربنامج داخل رمز الربنامج 

.)Dock( عند ت�سغريها وال تظهر ك�سا�سات �سغرية يف املر�سى

Animate opening application عن���د فتح الربنامج يقف���ز رمز الربنامج من اأ�سفل اإلى اأعلى 

اإلى اأن يفتح الربنامج.

Automatically hide and show the Dock متكنك من اإخفاء املر�سى )Dock( ويظهر عند 

التحرك باملاو�س والوقوف يف منطقة ظهوره.

Size متكنك من تغيري حجم املر�سى )Dock( بالتكبري اأو بالت�سغري

Magnification متكنك من تكبري ما ي�سري اإليه املاو�س يف املر�سى )Dock( كما بال�سكل التايل:

1

2

3

4
5
6
7

1

2

3

4

5

7

6



إعدادات نظام التشغيل

75

تعديل اإعدادات املر�شى )Dock( من املر�شى )Dock( نف�شه

.)Dock( بال�سغط وال�سحب على اخلط الفا�سل يف املر�سى )Dock( ميكنك تغيري حجم الرموز واملر�سى

)Dock( اأوامر القائمة املن�شدلة من اخلط الفا�شل يف املر�شى

ا�سغط على الزر االأمين للماو�س اأو ا�سغط مفتاح التحكم )Control( مع املاو�س على ال�سريط الفا�سل 
بني الربامج واملجلدات يف املر�سى )Dock( فتظهر القائمة املنبثقة كما بال�سكل التايل.

)Dock( ل�صتغيل خا�صية �إخفاء و�إظهار �ملر�صى
ل�صتغيل خا�صية تكبري �لرموز عند حتريك �ملاو�ص �إليها 

لتغيري مكان �ملر�صى )Dock( ميني �أو ي�صار �أو �أ�صفل

فتــح �إعــد�د�ت �ملر�صــى )Dock( يف �إعد�د�ت 
)System Preference( لنظام�

�ختيار �صكل ت�صغري �ل�صا�صة عند �ل�صغط على �ملفتاح �الأ�صفر

)Stacks( الأكوام

املجل���دات الت���ي يف املر�سى )Dock( تعر�س ما بداخلها بطريقة االأكوام )Stacks( وهي ميزة جديدة من 
مي���زات نظام الت�سغيل ليوب���ارد وال�سنو ليوبارد و جتعل الو�س���ول اإلى ملفاتك اأمراً 

�سهاًل و مريحاً.

)Stacks( تغيري طريقة عر�س الأكوام

بال�سغ���ط على املجلد وا�ستمرار ال�سغ���ط عليه تظهر قائمة منبثقة، ميكنك اختيار 
طريقة ترتيب الرموز )Sort by( باال�سم اأو تاريخ االإ�سافة اأو تاريخ التعديل اأو تاريخ 
االإن�س���اء اأو نوع الرمز، وميكنك عر�س الرموز )Display as( جملد اأو اأكوام، واأمر 
�سكل الروؤية )View content as( وتختار اأما العر�س على �سكل مروحة )Fan( اأو 
 العر�س  على �سكل �سبكة )Grid( اأو العر�س على �سكل قائمة )List( اأو العر�س تلقائيا

)Automatic( ح�سب عدد الرموز.
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عند اختيار طريقة عر�س )Fan( وعر�س )List( تظهر الرموز داخل املجلد بال�سكل التايل

عند اختيار طريقة عر�س )Grid( تظهر الرموز داخل املجلد بال�سكل التايل
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)Expose & Space( العر�س وامل�شاحات

عن���د فت���ح الكثري من ال�سا�سات والتطبيقات �سي�سبح من ال�سعب الو�س���ول اإلى �سا�سة معينة اأو �سا�سات 
 )Expose & Space( تطبيق معني اأو م�ساهدة �سطح املكتب وعند تلك النقطة فاإن العر�س وامل�ساحات
ه���و احلل وهو خا�س باختي���ارات روؤية ال�سا�سات كلها اأو ال�سا�سات اخلا�سة بربنامج فقط اأو روؤية �سطح 

املكتب واإبعاد باقي ال�سا�سات.

)Expose( العر�س

البع����س يح���ب االحتفاظ فقط ب�سا�س���ة مفتوحة اأو �سا�ست���ني يف وقت واحد، بينما يف�س���ل اآخرون عمل 
فو�سى من ال�سا�سات املفتوحة يف كل االأماكن وطوال الوقت، واإذا اأردت االحتفاظ بكميات من ال�سا�سات 
 )Expose( فاإن خا�سية العر�س )اإلخ .. ،)Finder( املفتوحة )مثل �سا�سات التطبيقات، �سا�سات الباحث

تتيح لك التمتع بذلك الأنه �سي�ساعدك على العثور على كل �سيء حتى لو بداأ االأمر يف حالة فو�سى.

افت���ح العدي���د م���ن ال�سا�س���ات ث���م حت���رك باملاو����س اإل���ى اأح���د اأركان ال�سا�س���ة االأربعة و�س���وف تختفي 
 جمي���ع ال�سا�س���ات وتظه���ر م���ا مت حتديده يف ال�سا�س���ة التالي���ة مث���ل )Dashboard( اأو ال�سا�سة املوفرة
)Screen Saver( اأو �سا�س���ات الربنام���ج الذي تعمل عليه اأو �سطح املكتب وميكنك تغيري ما �سوف يظهر 

بال�سغط على ما تريد تغيريه يف �سا�سة العر�س )Expose( واختيار ما تريده.

�لو�صول �إلى 
)Dashboard( صا�صات �لربنامج�

�حلايل فقط

�خت�صار�ت �ملفاتيح

�ظهار و�خفاء 
Dashboard

ت�صغيل �ل�صا�صة �ملوفرة 
.)Screen Saver(

�صطح �ملكتب
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)Expose( تغيري اخت�شارات العر�س

ميكنك من خالل بع�س املفاتيح التحكم يف طريقة العر�س )Expose( مثل

• عن���د فت���ح العديد م���ن ال�سا�سات ث���م ال�سغط على مفت���اح )F9( املوج���ود اأعلى لوح���ة املفاتيح )يف 	
الكمبيوت���ر املحمول قد حتتاج لل�سغط عل���ى )FKey( اأثناء ال�سغط على مفتاح )F9((، �سيتم ظهور 
جميع ال�سا�سات املفتوحة �سواء �سا�سات م�ستندات اأو �سا�سات الباحث لتتحرك باملاو�س اإلى ال�سا�سة 

املطلوبة، وعند ال�سغط على ال�سا�سة املطلوبة ت�سبح تلك ال�سا�سة اأعلى جميع ال�سا�سات االأخرى.

• عن���د فت���ح العديد م���ن ال�سا�سات ثم ال�سغ���ط على مفت���اح )F10( املوجود اأعلى لوح���ة املفاتيح )يف 	
الكمبيوتر املحمول قد حتتاج لل�سغط على )FKey( اأثناء ال�سغط على مفتاح )F10((، �سيتم ظهور 
جميع ال�سا�سات اخلا�سة بالتطبيق احلايل فقط لتتحرك باملاو�س اإلى ال�سا�سة املطلوبة، وعند ال�سغط 

على ال�سا�سة املطلوبة لذلك التطبيق ت�سبح تلك ال�سا�سة اأعلى جميع ال�سا�سات االأخرى.

•  عن���د فت���ح العدي���د م���ن ال�سا�سات ث���م ال�سغط عل���ى مفت���اح )F11( املوج���ود اأعلى لوح���ة املفاتيح	
)يف الكمبيوت���ر املحم���ول قد حتتاج لل�سغ���ط على )FKey((، �سيتم اختفاء جمي���ع ال�سا�سات ويظهر 
ل���ك �سط���ح املكتب وال ت�سع���ر باخلوف الختفائها، ا�سغ���ط  مفتاح )F11( مرة اأخ���رى ال�ستعادة تلك 
ال�سا�س���ات، وهذه العملية تفيد عند االحتي���اج ل�سطح املكتب بدون احلاجة اإلى اإغالق اأو ت�سغري كل 

ال�سا�سات املفتوحة.

وميكن���ك التحك���م يف تغيري تلك املفاتيح م���ن خالل ال�سا�سة ال�سابقة وبال�سغ���ط على االخت�سار املطلوب 
تغي���ريه واختي���ار االخت�سار اجلديد كما ميكنك اإلغاء تل���ك اخلا�سية من خالل اختيار عالمة )-( كما يف 

ال�سكل ال�سابق. 
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لعر�س كل ال�شا�شات املفتوحة مرة واحدة )All window( ا�سغط  )F9( كما يف ال�سكل التايل:

�ل�صــكل يو�صــح 11 �صا�صة مفتوحة ومعرو�صة يف نف�ص �لوقت نتيجة �ل�صغط على مفتــاح )F9( وعندما يتحول �ملاو�ص �أعلى كل 
 Browser( صا�صــة فاإنها تتغــري �إلى �ل�صكل �الأزرق ويظهر عنو�ن �لوثيقة �أو �ل�صا�صة ويتحول �ملوؤ�صر �إلى �ل�صكل �خلا�ص للت�صفح�

Hand( ويعترب �إ�صارة ب�صرية بحيث �إذ� �صغطت على هذه �ل�صا�صة فاإنها تظهر يف �ملقدمة وتختفي كل �ل�صا�صات خلفه.

يف ال�سا�سة التالية يظهر م�ستند ويختفي خلفه الكثري من ال�سا�سات واأريد الو�سول اإلى �سا�سة حمددة.
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لعر��������س �شا�ش�������ات التطبيق الن�ش�������ط )Application Window( ولي�س كل ال�سا�س���ات املفتوحة ا�سغط  

)F10( كما يف ال�سكل التايل.

)F10( ل�صكل يو�صح 3 �صا�صات خا�صة بربنامج �دوبي �ن ديز�ين مفتوحة ومعرو�صة يف نف�ص �لوقت نتيجة �ل�صغط على مفتاح�

)F11( ل�صكل يو�صح �ختفاء كل �ل�صا�صات نتيجة �ل�صغط على مفتاح�

لإخف�������اء كل ال�شا�شات بحيث ميكنك م�شاهدة �شطح املكتب )Show Desktop( ا�سغط  )F11( كما يف 

ال�سكل التايل:
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)Spaces( امل�شاحات

ه���ل فك���رت يوماً اأن يك���ون عندك اأكرث من �سا�سة كمبيوتر تعمل عليها واأن تفتح اأكرث من برنامج يف نف�س 
الوق���ت وت�س���ع كل برنام���ج يف �سا�سة، احلل ه���و امل�ساحات )Spaces(، حيث ميكن���ك حتديد �سا�سة لكل 

برنامج والتنقل بني تلك ال�سا�سات من خالل لوحة املفاتيح.

)Spaces( تفعيل امل�شاحات

يتم تفعيل االأمر من خالل تلك اخلطوات

• 	.)Enable Spaces( ال�سغط على تفعيل امل�ساحات

• حتدي���د عدد ال�سا�سات املطلوب التعام���ل معها، من خالل مفاتيح اإ�سافة وحذف ال�سا�سات )+()-(، 	
)Columns( اأو عمود من ال�سا�سات )Row( والذي ميكنك من اإ�سافة وحذف �سف من ال�سا�سات

• ال�سغ���ط عل���ى مفت���اح اإ�سافة و ح���ذف الربامج )+()-( وال���ذي ميكنك من اإ�ساف���ة و حذف برامج 	
املطلوب تخ�سي�سها يف ال�سا�سات 

• 	.)Spaces( حتديد مكان ظهور كل برنامج يف ال�سا�سات من

• حتديد اخت�سارات لوحة املفاتيح للتنقل بني تلك ال�سا�سات.	

 )Spaces( ظهور
يف �صريط �لقو�ئم

�إ�صافة وحذف  مفاتيح 
�صا�صات

مفتاح �إ�صافة �لرب�مج

 )Spaces( ت�صغيل

�لتنقل بني �ل�صا�صات

�لتنقــل رقــم �صا�صــة 
حمدد

حتديد ظهور �لربنامج 
يف �صا�صة حمددة

لظهور جميــع �صا�صات 
)Spaces(
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باللغــات  قائمــة 
�مل�صتخدمة وميكنك 
�آخرى  �إ�صافــة لغــة 
بال�صغط على مفتاح 
�لقائمــة  تعديــل 

Edit List
�أولوية لغة �لرتتيب

ويجــب مر�عاة ذلك 
بع�ــص  يف  �الأمــر 
ال  حتــى  �لرب�مــج 

حتدث م�صكالت 

)Language & Text( اللغة والكتابة

وهي خا�سة باللغات امل�ستخدمة يف الربامج ولغات لوحة املفاتيح حيث ميكنك حتديد اأكرث 
من لوحة مفاتيح ولكل لوحة لغتها وطريقة عر�س التاريخ ونوعه ويوجد به اأربعة خيارات.

)Language( اللغة
ويحتوي على جمموعة اللغات املتاحة على الكمبيوتر وميكنك اإ�سافة لغات اأخرى من خالل ال�سغط على 

مفتاح )Edit List( كما بال�سكل التايل:

)Text( الرموز اخلا�شة

ويتم ا�ستبدال بع�س الرموز باأ�سكال خمتلفة.
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)Formats( شكل التاريخ والوقت والأرقام والعملة ووحدة القيا�س�

ويخت�س ب�سكل التاريخ والوقت 

حتديد �لدولة لتطبيق عملتها 
و�لتاريخ و�لوقت 

�صكل �لتاريخ

�صكل �لوقت

وحدة �لقيا�ص

نوع �لتقومي �مل�صتخدم ويوجد 
)Islamic( لتقومي  �لهجري�

تعديل �صكل �لتاريخ

تعديل �صكل �لوقت

تعديل �صكل �الرقام

تغيري �خت�صار�ت لوحة 
�ملفاتيح

روؤيــة قائمة �إدخال �للغة 
يف �صريط �لقو�ئم

تق�صيــم عالمــة  �إدخــال 
�للغة عند كتابة لغتني يف 

نف�ص �لوقت

��صغط الختيار 
�للغة �ملطلوبة

)Input Sources( قائمة اإدخال اللغة

حي���ث يت���م اختيار اللغ���ات املطلوب الكتابة بها يف الربام���ج املختلفة، وتظهر تل���ك االختيارات يف �سريط 
القوائ���م بج���وار الوقت والتاريخ ويظهر على �س���كل علم مثل العلم االأمريكي ليدل عل���ى اللغة االجنليزية 

و�سكل الهالل ليدل على اللغة العربية.
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)Security( الأمن

من ال�سروري و�سع نظام اآمن قوي للكمبيوتر ويتم و�سع االختيارات املنا�سبة لتاأمني الكمبيوتر 
من اأن ي�ستخدمه غري املرخ�س لهم وذلك عن طريق:

.)Screen saver( و�سع كلمة �سر يتم طلبها عند ت�سغيل ال�سا�سة املوفرة

اإيق���اف عمل الت�سجيل التلقائي للكمبيوت���ر )Disable automatic login( والذي يعني الدخول 
على �سطح املكتب مبا�سرة عند ت�سغيل الكمبيوتر بدون طلب كلمة �سر للم�ستخدم.

)Require a password to unlock each System Pref( طلب كلمة �سر لكل اإعدادات النظام 
وبذلك فاإن اأي تعديل على اإعدادات النظام �سيتطلب اإدخال كلمة ال�سر.

ت�سجيل خروج بعد زمن حمدد )Log out after( عند عدم ا�ستخدام الكمبيوتر.

 )Use secure virtual memory( تاأم���ني ما يتم تخزينه يف الذاكرة من امل�ستخدم���ني االآخرين
والذين قد ي�ستخدمون اجلهاز اأثناء عملك.

من���ع خا�سية )Location Services( والت���ي تتيح للربامج وبع�س اخلدمات من التعرف التلقائي 
على الكمبيوتر، واأي جهاز ماك به �سبكة ال�سلكية ميكنه ا�ستخدام تلك اخلا�سية.

1
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منع التحكم يف الكمبيوتر من خالل ال�سبكة الال�سلكية.

ت�سغي���ل خا�سية )FileVault( والت���ي ت�سفر جملد املنزل اخلا�س بامل�ستخ���دم، كما ميكنك و�سع 
كلم���ة �سر ما�س���رت )Master Password( والتي تتيح لك ا�سرتجاع جملد املنزل امل�سفر يف حاله 

فقدان كلمة ال�سر )FileVault(، كما تتيح لك ا�ستعادة كلمات ال�سر املفقودة للم�ستخدمني.

ت�سغيل خا�سية )Firewall( والتي متنع االت�ساالت غري املرغوب بها بالكمبيوتر.

)Spotlight( البحث ال�شريع بوا�شطة

ه���ي خا�سية متكنك م���ن البحث ال�سريع داخل الكمبيوتر و�ستجده���ا يف اأعلى ميني ال�سا�سة 
ويت���م حتدي���د ت�سنيفات البح���ث )Search Results( والتي تظهر عن���د البحث، كما ميكنك 

.)Privacy( حتديد االأماكن التي ال ترغب اأن يتم البحث فيها من خالل ال�سغط على اخل�سو�سية

حتديد �خت�صار 
�ختيار 

)Spotlight(

حتــــديــــد �خــتــ�ــصــار 
بحث  �ــصــا�ــصــة  ــار  ــي �خــت

)Spotlight(

7

8

9
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)Hardware( اإعدادات الأجهزة
)CDs & DVDs(  اأ�شطوانات الليزر

تخت����س باأ�سطوان���ات الليزر ال�سي دي )CD( و ال���دي يف دي )DVD( وتتحكم يف الربنامج 
الذي يعمل عند اإدخال اأ�سطوانات الليزر اأو اأ�سطوانات املو�سيقى وال�سور والفيديو كما بال�سكل التايل.

)Displays( ال�شا�شات

التحكم بدقة عر�س ال�سا�سات املت�سلة بالكمبيوتر وطريقة عر�س االألوان كما بال�سكل التايل

كلمــا ز�دت دقــة �ل�صا�صة 
و�لقو�ئــم  �لرمــوز  فــاإن 

ت�صبح �صغرية

�لتحكم يف �إ�صاءة �ل�صا�صة

حتكم تلقائــي يف درجة 
�إ�صاءة �ل�صا�صة

�ل�صا�صــات  عــن  �لبحــث 
�ملت�صلة بالكمبيوتر

�إظهار رمــز �ل�صا�صات 
يف  �صريط �لقو�ئم
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)Energy Saver( الطاقة املوفرة

تخت����س بتوفري الطاقة امل�ستخدمة وو�سع الكمبيوت���ر يف حالة ثبات )Sleep( لتوفري الطاقة 
امل�ستخدمة وعدم ا�ستهالك مكونات الكمبيوتر ويتم حتديد و�سع الكمبيوتر يف حالة ثبات بعد زمن معني 
من عدم ا�ستخدام الكمبيوتر ويتم ت�سغيل الكمبيوتر بالو�سع الطبيعي عند حتريك املاو�س اأو ال�سغط على 

اأي زر يف لوحة املفاتيح وتظهر بع�س االختيارات يف حالة الكمبيوتر املحمول.

 )Never( ًاإذا كان الكمبيوتر حمموالً، يتم اختيار اأمر اأبدا )Power Adapter( يظهر امر حمول الطاقة
يف حال���ة ا�ستخدام���ات برام���ج الفيديو، لكي ال يتم توقف العمل اأثناء معاجل���ة الفيديو ولكن بالطبع يوؤثر 

ذلك على العمر االفرتا�سي لالأقرا�س ال�سلبة.

حتدي�������د ميع�������اد ت�شغيل واإيقاف للكمبيوتر م���ن خالل اأمر جدول���ة )Schedule( والذي يتيح لك حتديد 

ميعاد لت�سغيل الكمبيوتر وميعاد الإيقاف عمل الكمبيوتر.
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��صغــط الإ�صافــة �أو 
�إلغاء �خت�صار

)Keyboard( لوحة املفاتيح

ميكنك التحكم يف �سرعة كتابة احلروف وتكرار احلرف عن ال�سغط على اأي مفتاح يف لوحة 
املفاتي���ح كم���ا ميكنك حتديد االخت�سارات مثل تغيري اللغة اأو اأخذ لقطة من ال�سا�سة احلالية وو�سعها يف 

ملف �سورة. 

�صرعــة تكر�ر �حلرف 
�ل�صغــط  عنــد 
لوحة  على  �مل�صتمر 

�ملفاتيح

�ملفاتيح �مل�صاعدة

لوحــة  �إعــد�د 
�ملفاتيح �لال�صلكية

�خت�صار تغيري �للغة

�لو�صــع  ��صرتجــاع 
�الأ�صلي لالخت�صار�ت

روؤية �ظهار �حلروف 
لغــات  قائمــة  يف 

�الدخال

بطاريــة  ��صتبــد�ل 
�ملفاتيــح  لوحــة 

�لال�صلكية

�لت�صنيــف  حتديــد 
�لــذي تريــد تغيري 
�أو معرفة �خت�صار�ت 

لوحة �ملفاتيح له

�لتنقــل عــن طريق 
بني  �حلقول  مفتاح 
�لتــي  �الختيــار�ت 

تظهر يف �ل�صا�صات

�ملفاتيح  ��صتخــد�م 
�أم  مبا�صــرة   F1،F2
مفتاح  على  �ل�صغط 

fn ال�صتخد�مها

�لوقــت �مل�صتغــرق 
قبــل بــدء عمليــة 

�لتكر�ر

لوحــة  �إ�صــاءة 
�ملفاتيــح �خلافتــة 
يف حالــه �الإ�صــاءة 

�لقليلة 

�الإ�صــاءة  �إيقــاف 
�خلافتــة عنــد عدم 

��صتخد�م �لكمبيوتر
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حتديــد وظيفة �ل�صغط 
على كرة �ملاو�ص

حتديــد وظيفة �ل�صغط 
على ي�صار �ملاو�ص

حتديــد وظيفة �ل�صغط 
على جانبي �ملاو�ص

�لتحكــم يف �صرعــة 
�لتحرك يف �ل�صا�صات 
و�فقيــاً عن  ر�أ�صيــاً 

طريق كرة �ملاو�ص
�صرعــة  يف  �لتحكــم 

حترك موؤ�صر �ملاو�ص

�لتحكم يف �صرعة �لنقر �ملزدوج

وظيفــة  حتديــد 
�ل�صغــط على ميني 

�ملاو�ص

عند  �ل�صا�صة  تكبــري 
�ل�صغــط على مفتاح 

Control لتحكم�

)Mouse( الفارة

اب���ل مل ت�ستطي���ع التخل���ي عن املاو�س ذي ال���زر الواحد حيث انه من مع���امل ابل ولكن طورته 
لي�سب���ح �سكل���ه اأن���ه زر واحد لك���ن بال�سغط على ميني املاو����س يعمل الزر االأمي���ن وبال�سغط على اجلزء 
االأي�س���ر يعم���ل الزر االأي�سر، وميكنك التحكم يف ت�سغيل اأو اإيقاف مفاتيح الفارة حيث يوجد اربعة مفاتيح 
 )Secondary Button( وميكن���ك حتديد خ�سائ����س كل مفتاح، وهي هامة لتحديد الزر االأمين للماو�س
عن���د ال�سغ���ط على ميني املاو�س، حيث اإن الو�سع االأ�سلي للماو�س ال يتم فيه تعريف الزر االأمين للماو�س 

والبد من اختياره.

اإذا كان لدي���ك ماو����س ال�سلك���ي ميكن���ك تو�سيل���ه عل���ى الكمبيوت���ر يف حال���ة وج���ود خا�سي���ة ات�س���ال 
 البلوت���وث يف جه���از الكمبيوت���ر )Bluetooth(، وذل���ك بال�سغ���ط عل���ى مفت���اح اإع���داد ماو����س بلوتوث

)Set Up Bluitooth Mouse(
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)Trackpad( ماو�س الكمبيوتر املحمول

يف حقيق���ة االأم���ر هو لي�س مق�سوراً على االأجهزة املحمولة فق���ط بل ميكنك االآن �سراء ذلك 
املاو����س وتو�سيله ب���اأي كمبيوتر، وميكنك التحكم يف خ�سائ�سه والت���ي ت�سبه كثرياً خ�سائ�س 

تليف���ون ابل االآي فون )iPhone( وتلك اخل�سائ�س ميكنك معرفة كيفية ت�سغيلها مبجرد الوقوف مبوؤ�سر 
املاو�س عليها حيث �ستجد فيديو تعليمي على ي�سار ال�سا�سة ي�سرح طريقة الت�سغيل. 

)Print & Fax( الطابعة والفاك�س

ميكن���ك من تعريف الطابعات والفاك�س���ات املت�سلة بالكمبيوتر �سواء باالت�سال املبا�سر اأو عن 
طري���ق ال�سبك���ة وميكنك التعرف عل���ى ذلك بالرجوع اإل���ى الدر�س الرابع اإع���دادات الطابعة 

والفاك�س. 

�ل�صغط
با�صبع و�حد

�ل�صغط با�صبعني

�ل�صغط
بثالثة ��صابع

�ل�صغط
باأربعة ��صابع
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)Sound( ال�شوت

تخت����س بتحديد مداخل ال�سوت وخمارجها وم�ستوى ال�سوت هل هو عاٍل اأم منخف�س وذلك 
من خالل الثالث �سا�سات التالية:

�ختيار �ل�صوت 
�لذي يعمل 
عند حدوث 

خطاأ

خمرج �ل�صوت 
�خلطاأ

درجة �ل�صوت 
�خلطاأ

ت�صغيل �ل�صوت 
عند تغيريه ت�صغيل �ل�صوت 

 Front يف
Row

ت�صغيل �ل�صوت 
يف بع�ص 

�لعمليات مثل 
تفريغ �ملهمالت

درجة �ل�صوت

درجة �ل�صوت
�إظهار عالمة 

�ل�صوت ب�صريط 
�لقو�ئم

حتديد خمرج 
�ل�صوت ويف 

تلك �حلالة 
ال يوجد غري 

�ل�صماعات 
�لد�خلية توزيع �ل�صوت 

على �ل�صماعات 
�ليمني و�لي�صار

�إيقاف عمل �ل�صوت

�يقاف عمل �ل�صوت

يتم يف تلك ال�سا�سة حتديد خمرج ال�سوت امل�ستخدم وذلك يف حال تركيب وحدات �سوت 

�إظهار عالمة 
�ل�صوت ب�صريط 

�لقو�ئم
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 )Line In( يتم يف تلك ال�سا�سة حتديد مدخل ال�سوت امل�ستخدم وذلك يف حال ا�ستخدام مدخل ال�سوت

اأو وحدات �سوت اأخرى

)Internet & Wireless( اإعدادات النرتنت وال�سبكة الال�سلكية
)MobileMe( خدمة املوبيل مي

ل�سبط اإعدادات خدمة املوبيل مي )MobileMe( والتي تتيح لك توافق بيناتك بني الكمبيوتر 
االب���ل والكمبيوت���ر والوين���دوز وتليفون االآي ف���ون وجهاز االي باد بحيث تك���ون تلك البيانات 

موحدة وهي خدمة با�سرتاك ولكن ميكنك ا�ستخدامها جماناً ملدة 60 يوماً. 

�مليكروفون 
�لد�خلي

حتديد درجة 
�ل�صوت �لد�خل

ت�صفية �ل�صوت 
�لد�خل

��صتخد�م
مدخل �ل�صوت 

)Line In(
يو�صح درجة 

�ل�صوت �لد�خل 
وللتاأكد من 
عمل وحدة 

�إدخال �ل�صوت

درجة �ل�صوت
�إظهار عالمة 

�ل�صوت ب�صريط 
�لقو�ئم �إيقاف عمل �ل�صوت
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)Network( ال�شبكة

ل�سبط اإعدادات ال�سبكة والتو�سيل باالنرتنت وميكنك التعرف على ذلك بالرجوع اإلى الدر�س 
الثامن ال�سبكة وم�ساركة امللفات. 

)Bluetooth( الت�شال عن طريق البلوتوث

متكن���ك من االت�سال باالأجهزة التي تدعم البلوت���وث وميكنك التعرف على ذلك بالرجوع اإلى 
الدر�س الثامن ال�سبكة وم�ساركة امللفات. 

)Sharing( امل�شاركة

متكن���ك م���ن م�ساركة امللفات واالأجه���زة والطابعات وميكنك التعرف عل���ى ذلك بالرجوع اإلى 
الدر�س الثامن ال�سبكة وم�ساركة امللفات. 

)System( اإعدادات النظام
)Account( امل�شتخدمون

لتعريف امل�ستخدمني وكلمات ال�سر ميكنك التعرف على ذلك بالرجوع اإلى الدر�س ال�ساد�س 
جهاز واحد وم�ستخدمون متعددون. 

)Date & Time( التاريخ والوقت

)Date & Time( ل�سبط الوقت والتاريخ اخرت املفتاح االأول التاريخ والوقت

�صبط �لتاريخ
�صبط �لوقت

فتح �صا�صة �للغة
طريقة  لتعديــل 
�لتاريخ  عر�ــص 

و�لوقت

ـــت  ـــوق �ـــصـــبـــط �ل
تلقائيا  ــاريــخ  ــت و�ل
ح�صب �ملكان �ملحدد
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��صغــط علــى مــكان 
خريطــة  �لدولــة يف 

�لعامل

�خرت ��صم �ملدينة

)Time Zone( اخرت املفتاح الثاين مكان التوقيت )Time Zone( ل�سبط مكان التوقيت

وبال�سغ���ط داخ���ل اخلريطة يتم حتديد املدينة اأو اختيار املدينة م���ن القائمة وت�سبح اإعدادات الكمبيوتر 
تتبع تلك الدولة من حيث اللغة والوقت

)Clock( ل�سبط اإعدادات ال�ساعة اخرت املفتاح الثالث ال�ساعة

الإظهار �لوقت 
و�لتاريخ يف �صريط 

�لقو�ئم

�إظهار �لثو�ين بال�صاعة

�إظهار �يام �الأ�صبوع
��صتخد�م 24 لل�صاعة

�لكمبيوتــر  حتــدث 
بالوقت عند كل �صاعة 
�أو ن�صف �صاعة �أو ربع 

�صاعة

�أرقام  �لوقــت  �إظهار 
�أم �صكل �صاعة

�إظهار عالمة �ل�صباح 
و�مل�صاء

�إظهار �لتاريخ

�لنقطتــني  ثبــات 
بــني  �لفا�صلتــني 

�ل�صاعات و�لدقائق
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)Parental Controls( التحكم الأبوي

يت���م حتديد التحك���م االبوي للم�ستخدمني وميكن���ك التعرف على ذلك بالرج���وع اإلى الدر�س 
ال�ساد�س جهاز واحد وم�ستخدمون متعددون. 

)Software Update( حتديث الربامج

م���ن امله���م حتدي���ث الربامج كل فرتة لك���ي حت�سل عل���ى حت�سينات الن�س���خ احلديثة من تلك 
الربامج والتي عادة ما ت�سيف اإمكانيات جديدة اأو تعالج م�سكالت قدمية. 

�لبحث عن 
حتديثات 

�لرب�مج حاالً

حتميل تلقائي 
لتحديثات 

�لرب�مج

�لبحث عن 
حتديثات 

�لرب�مج كل 
��صبوع

تظهر تلك ال�سا�سة الربامج التي مت حتديثها وتاريخ التحديث
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)Speech( التحدث للكمبيوتر

ميكنك التحكم يف كيفية التحدث للكمبيوتر وكيف اأن الكمبيوتر ميكنه التحدث، ويجب عند 
التحدث الى الكمبيوتر اأن تكون اأمام امليكروفون مبا�سرة واأن ت�سغط على مفتاح الهروب )esc( ملدة ثانية 

ثم نطق االأمر بو�سوح ب�سوت عادي باللغة االجنليزية.

ت�صغيل خا�صية 
�لتحدث

حتديد مفتاح 
�لتحدث

حتديد مدخل 
�ل�صوت ومعايرة 

�ل�صوت

حتديد 
مو��صفات حتدث 

�ل�صوت

�ال�صتماع لالأمر 
عند �صغط 

مفتاح �لتحدث 
فق

االأوامر التي ميكن التحدث بها اإلى الكمبيوتر
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)Startup Disk( قر�س بدء الت�شغيل

يتم حتديد القر�س الذي يتم ت�سغيل الكمبيوتر منه، حيث من املمكن اأن يكون هناك اأكرث من 
قر����س �سل���ب داخ���ل اجلهاز، ومن املمكن اأن يكون كل قر�س �سلب علي���ه نظام ت�سغيل، خمتلف عن نظام 
الت�سغيل الذي على االأقرا�س االأخرى، ويتم ت�سغيل الكمبيوتر منه، ومن املمكن اإدخال اأ�سطوانة ليزر عليها 
نظ���ام الت�سغي���ل ليتم الت�سغيل من عليها، وذلك يف حال االحتياج اإل���ى برامج الدعم الفني اأو تثبيت نظام 

ت�سغيل جديد، اأو حتديث نظام الت�سغيل املوجود.

وللتحوي�������ل من نظام ت�شغيل اإلى اآخر يتم اختي���ار قر�س بدء الت�سغيل )Startup Disk( فتظهر ال�سا�سة 

التالي���ة، والت���ي يظه���ر بها االأقرا�س املمكن ت�سغيل اجلهاز منها، وحت���ت كل رمز جند ا�سم نظام الت�سغيل 
ورقم اإ�سدار نظام الت�سغيل املوجود على ذلك القر�س، ويتم اختيار القر�س املطلوب الت�سغيل من خالله، 

)Restart( ثم ال�سغط على مفتاح اإعادة الت�سغيل

ولت�شغي�������ل اجله�������از كقر�س �شلب جلهاز اآخر يتم ال�سغط على مفت���اح )Target Disk Mode( ويف تلك 

احلالة يتم تو�سيل الكمبيوتر بكمبيوتر اآخر عن طريق كابل الفريوير )FireWire( و�ستجد اأن الكمبيوتر 
يظهر كقر�س خارجي على اجلهاز االآخر.

عنــد ��صتخــد�م تلك �خلا�صية فاأن �لكمبيوتر ي�صبح كاأنه هارد دي�صــك ويتم تو�صيله بكمبيوتر �آخر عن طريق كابل 
�لفاير وير )Firewire( ويظهر يف �لكمبيوتر �الآخر كاأنه هارد دي�صك ويفيد ذلك يف حاالت كثرية مثل حال عدم 
عمل م�صغل �الأقر��ص يف �لكمبيوتر وي�صبح م�صغل �الأقر��ص يف �جلهاز �الآخر هو �مل�صتخدم لتثبيت نظام ت�صغيل 

جديد �أو يف حال �أن نظام �لت�صغيل ال يعمل ويحتاج �إلى ن�صخ �لبيانات قبل �إ�صالحه.
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)Time Machine( الن�شخ الحتياطي

اإن���ه اإ�سافة رائعة لنظام الت�سغيل وميكنك من الن�سخ االحتياطي للبيانات على اأقرا�س اأخرى 
وميكنك التعرف على ذلك بالرجوع اإلى الدر�س اخلام�س الن�سخ االحتياطي. 

)Universal Access( ال�شتخدام اخلا�س

ميكن جتهيز الكمبيوتر لال�ستخدام اخلا�س من قبل �سعاف ال�سمع اأو الب�سر. 

)System Preferences( البحث عن اإعدادات النظام

 يف بع����س االأحي���ان تري���د تغي���ري اإع���دادات �س���يء م���ا ولك���ن ال تع���رف اأي���اً م���ن اإع���دادات النظ���ام

)System Preferences( ميكنها تغيري ذلك، هنا جتد اأن )Spotlight( ت�ستطيع م�ساعدتك يف البحث 
ع���ن اإع���دادات النظام بكتابة اأي حرف اأو عدد من احل���روف، و�سوف يقوم الكمبيوتر بتحديد االإعدادات 
 )System Preferences( اخلا�سة مبا بحثت عنه، ويتم البحث لي�س فقط على اأ�سماء اإعدادات النظام
ولكن اأي�سا على االأوامر التي بداخل تلك االإعدادات، كما يف ال�سكل التايل حيث كنت اأريد اإعداد التحدث 
للكمبيوت���ر وب���داأت بكتابة اأول حرفني )sp(، كانت تلك القائمة والت���ي تظهر بها االإعدادات التي بها تلك 

احلروف واأي�ساً جتد االإعدادات امل�سيئة نتيجة ذلك البحث.
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اأ�سئلة للمراجعة

كيف تفتح اإعدادات النظام )System Preference( ؟. 1

تق�سم اإعدادات النظام اإلى اأربعة اإعدادات فما هي ؟. 2

كيف ميكنك تغيري خلفية �سطح املكتب ؟. 3

كيف ميكنك تغيري حجم املو�سى )Dock( ؟. 4

كيف ميكنك تغيري �سكل عر�س االأكوام )Stack( ؟. 5

ما و�سيفة العر�س وامل�ساحات )Expose & Space( ؟. 6

كيف ت�سيف اللغة العربية يف قائمة اإدخال اللغة ؟. 7

كيف ميكنك زيادة تاأمني الكمبيوتر ؟. 8

كيف ميكنك حتديد اأنواع امللفات التي يتم البحث عنها ؟. 9

 كيف ميكنك حتديد الربنامج الذي يعمل عند اإدخال اأ�سطوانة ليزر جديدة ؟. 10

كيف ميكنك تغيري اخت�سار تغيري اللغة امل�ستخدمة ؟. 11

كيف ميكنك ت�سغيل الزر االأمين للماو�س ؟. 12

 كيف ميكنك حتديث الربامج املثبتة على جهازك ؟. 13

 كيف ميكنك تغيري قر�س بدء الت�سغيل ؟ . 14



ما الذي �شوف تتعلمه من ذلك الدر�س؟
• اإعداد الطابعة	
• هل هناك م�سكلة اأثناء الطباعة؟	
• م�ساركة الطابعة مع اأجهزة اأخرى	
• 	PDF حتويل امللف اإلى
• اإر�سال وا�ستقبال فاك�س	
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دائم���اً م���ع كل نظام ت�سغيل جديد ت�سبح الطباعة اأكرث �سهول���ة وفاعلية، وجهاز املاكنتو�س ميكنه اأن مييز 
الطابعات املو�سلة بالكمبيوتر وتلقائياً يقوم باإعداد الطابعة وجتهيزها للطباعة عليها، وكل تطبيق ميكنه 
اأن يطب���ق الكث���ري م���ن االختيارات اخلا�س���ة لعملية الطباعة والت���ي جتعل عملية الطباع���ة اأ�سهل واأمتع، 
وميكنك م�ساركة طابعة واحدة مو�سلة على كمبيوتر ليتم الطباعة عليها من كل االأجهزة املت�سلة بال�سبكة.

الدرس الرابع

إعداد الطابعة والفاكس
Set Up Printing & Faxing
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اإعداد الطابعة

عن���د �سرائ���ك اأي طابع���ة جدي���دة البد من تو�سيله���ا بالكمبيوتر ث���م التاأكد من تثبي���ت الربنامج اخلا�س 
بالطابعة )Driver( على الكمبيوتر لتتمكن من الطباعة عليها، واإذا مل يتم تثبيت الربنامج اخلا�س على 
الكمبيوت���ر فل���ن ت�ستطيع الطباعة على تلك الطابعة، حيث اإنه و�سيل���ة االت�سال بني الكمبيوتر والطابعة، 
والكث���ري من الطابع���ات يتعرف عليها جهاز املاك بدون احلاجة اإلى تثبي���ت الربنامج اخلا�س بها، ودائماً 
جتد الربنامج اخلا�س بالطابعة مع الطابعة عند �سرائها، ويجب التاأكد من اأنه متوافق مع نظام الت�سغيل 
املوج���ود عل���ى الكمبيوتر، حيث كثري من م�س���اكل الطابعات حتدث نتيجة عدم تواف���ق الربنامج اخلا�س 

بالطابعة مع نظام الت�سغيل امل�ستخدم.

اإ�سافة طابعة جديدة

جه���از امل���اك يتعرف تلقائياً على الطابعات املو�سلة مبا�سرة عل���ى الكمبيوتر اأو على ال�سبكة املحلية، فاإذا 
حاولت طباعة اأي م�ستند ووجدت ا�سم الطابعة موجوداً فذلك يعني اإن طابعتك جاهزة لال�ستخدام ومت 

تثبيت الربنامج اخلا�س بها.

واإذا مل يظهر ا�سم طابعتك، اأو ظهر اأمامك عبارة ال يوجد طابعة حمددة )No Printer Selected( كما 
يف ال�سكل التايل، فذلك يعني انه مل تقم بتثبيت برنامج الطابعة على الكمبيوتر، والبد من تثبيته لتتمكن 

من الطباعة عليها.

ولتثبيت الطابعة اتبع تلك اخلطوات�

• تاأك���د م���ن تو�سيل الطابعة بالكمبيوتر من خالل كابل )USB( او كاب���ل ال�سبكة )Ethernet( واي�ساً 	
تاأكد اأن كابل الكهرباء مو�سل مبدخل الكهرباء.

• ا�سغ���ط عل���ى )No Printer Selected( واخرت اأمر اإ�سافة طابعة )Add Printer( كما يف ال�سكل 	
التايل.

ال يوجد طابعة حمددة

��صافة طابعة
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• اخ���رت ا�س���م الطابعة اجلديدة من القائمة )Printer Name( والتي تظهر لك كل الطابعات التي مت 	
التعرف عليها.

• ث���م ح���دد ا�سمها )Name( حت���ى تتمكن من اختيار نف����س اال�سم عند الطباعة وه���و مفيد جداً يف 	
حالة وجود اأكرث من طابعة من نف�س النوع فمثاًل ميكن ت�سمية الطابعة ح�سب الق�سم اأو م�ستخدمها 

لت�ستطيع التفرقة بني الطابعات املت�سابهة.

• اخ���رت برنام���ج تعريف الطابع���ة )Printer Using( وهو املل���ف الذي يحتوي عل���ى بيانات الطابعة 	
وموا�سفته���ا وبدون���ه فاإن عملية الطباعة ق���د تف�سل، ويتم االختيار عن طري���ق اختيار ا�سم الطابعة 
ورقمه���ا واإذا مل تك���ن موجودة فذلك يعني اأنك �سوف حتتاج لالأ�سطوانات امل�ساحبة للطابعة الختيار 

ذلك امللف منها.

• ا�سغط على مفتاح اإ�سافة )Add( الإنهاء تلك العملية وتعريف الطابعة واإ�سافتها.	

• بعد اإ�سافة الطابعة ميكن الذهاب الأي برنامج متاح على الكمبيوتر وعند اختيار اأمر طباعة وظهور 	
�سا�س���ة ح���وار الطباع���ة �ستجد اأن الطابعة الت���ي اأ�سفتها متاحة لك، وذلك يعن���ي اأن تثبيت الطابعة 

ميكنك من الطباعة عليها من اأي برنامج متاح على الكمبيوتر.

• �س���وف تظه���ر �سا�سة البحث عن الطابعة والتي يظه���ر بها جميع الطابعات املو�سلة على جهازك كما 	
بال�سكل التايل.

�خــرت ��صــم �لطابعــة �ملــر�د 
تعريفهــا علــى جهــازك، �إذ� 
مل جتــد ��صم �لطابعــة �أمامك 
تاأكــد مــن �أن �لطابعة مو�صلة 
و�أنها  بالكمبيوتــر و�لكهربــاء 

تعمل

مكان �لطابعة

��صم �لطابعة �ملحددة

تعريــف  برنامــج  �ختيــار 
�لطابعة
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وهناك طريق اأخرى لإ�شافة الطابعة

• تاأك���د م���ن تو�سي���ل الطابع���ة بالكمبيوت���ر من خ���الل كاب���ل )USB( اأو كاب���ل ال�سبكة 	
)Ethernet( واأي�ساً تاأكد اأن كابل الكهرباء مو�سل مبدخل الكهرباء.

• 	 )Apple Menu( من قائمة اإبل )System Preference( اخرت اأمر اإعدادات النظام 
وا�سغط على رمز الطابعة والفاك�س )Print & fax( تظهر لك ال�سا�سة التالية

• والتي تو�سح الطابعات التي مت تعريفها جلهازك. واإذا مل تكن طابعتك موجودة يف القائمة التي على 	
�سمال ال�سا�سة فذلك يعني اأنها لي�ست معرفة اإلى االآن.

• ا�سغ���ط على مفتاح عالمة )+( الإ�سافة الطابع���ة فتظهر �سا�سة البحث عن الطابعة والتي يظهر بها 	
جميع الطابعات املو�سلة على جهازك كما بال�سكل التايل.

�خــرت ��صــم �لطابعــة �ملــر�د 
تعريفهــا علــى جهــازك، �إذ� 
مل جتــد ��صم �لطابعــة �أمامك 
تاأكــد مــن �أن �لطابعة مو�صلة 
و�أنها  بالكمبيوتــر و�لكهربــاء 

تعمل

مكان �لطابعة

��صم �لطابعة �ملحددة

تعريــف  برنامــج  �ختيــار 
�لطابعة

�لطابعات �لتــي مت تعريفها 
على جهاز �لكمبيوتر

فتح �صا�صة �أو�مر �لطباعة

�إ�صافة �أو �إلغاء طابعة

للطابعة  �الأ�صلي  �لورق  مقا�ص 
و�صــوف يظهــر تلقائيــاً عــن 
�ختيــار �أمر �لطباعــة من �أي 

برنامج

�لطابعة �ملحددة حاليا

م�صاركــة �لطابعــة لتتمكــن �الأجهــزة 
�الأخــرى �ملت�صلــة بال�صبكــة بالطباعة 

عليها

حتديــد �لطابعة �الأ�صليــة �لتي يتم 
فتح �أي حو�ر طباعة عليها
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• ث���م ح���دد ا�سمها )Name( حت���ى تتمكن من اختيار نف����س اال�سم عند الطباعة وه���و مفيد جداً يف 	
ح���ال وج���ود اأكرث من طابعة من نف�س النوع فمثاًل ميكن ت�سمية الطابعة ح�سب الق�سم او م�ستخدمها 

لت�ستطيع التفرقة بني الطابعات املت�سابهة.

• اخ���رت برنام���ج تعريف الطابع���ة )Printer Using( وهو املل���ف الذي يحتوي عل���ى بيانات الطابعة 	
وموا�سفته���ا وبدون���ه فاإن عملية الطباعة ق���د تف�سل، ويتم االختيار عن طري���ق اختيار ا�سم الطابعة 
ورقمه���ا واإذا مل تك���ن موجودة فذلك يعني اأنك �سوف حتتاج لالأ�سطوانات امل�ساحبة للطابعة الختيار 

ذلك امللف منها.

• ا�سغط على مفتاح اإ�سافة )Add( الإنهاء تلك العملية وتعريف الطابعة واإ�سافتها.	

• بعد اإ�سافة الطابعة ميكن الذهاب الأي برنامج متاح على الكمبيوتر وعند اختيار اأمر طباعة وظهور 	
�سا�س���ة ح���وار الطباع���ة �ستجد اأن الطابعة الت���ي اأ�سفتها متاحة لك، وذلك يعن���ي اأن تثبيت الطابعة 

متكنك من الطباعة عليها من اأي برنامج متاح على الكمبيوتر.

الختيارات اخلا�شة با�شافة الطابعة

عند اإ�سافة الطابعة فاإن هناك اأكرث من اختيار ميكنك حتديدة وتلك االختيارات هي:

• Defult وه���و الو�س���ع االأ�سل���ي لتو�سيل الطابعات من خ���الل مدخل يو ا�س ب���ي )USB( اأو مدخل 	

.)Eathernet( ال�سبكة

• Fax ويتم اختياره عند تو�سيل جهاز مودم )Modem( اأو بلوتوث )Bluetooth( الإر�سال وا�ستقبال 	

الفاك�سات.

• IP ويتم اختياره لتو�سيل طابعة معتمدة على عنوان )IP( وهي عادة طابعات مو�سلة على ال�سبكة.	

• Windows وهي لتو�سيل طابعات مت م�ساركتها على �سبكة الأجهزة ويندوز.	

اإلغاء طابعة

ميكن���ك اإلغ���اء اأي طابعة وذلك بال�سغط عل���ى مفتاح عالمة )-( فتظهر �سا�سة ت�ساألك هل اأنت متاأكد من 
اإلغاء تلك الطابعة واإذا �سغطت Ok يتم اإلغاوؤها.
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هل هناك م�سكلة اأثناء الطباعة؟

اإذا اأر�سلت اأمر طباعة للطابعة ومل ت�ستجب فعليك:

• 	.)Apple Menu( من قائمة اأبل )System Preference( اختيار اأمر اإعدادات النظام

• 	)Print & Fax( اخرت الطابعة والفاك�س

• اخرت ا�سم الطابعة التي طبعت عليها	

• ا�سغط على مفتاح �سا�سة اأوامر الطباعة )Open printer Queue( اأو ا�سغط مرتني 	
على ا�سم الطابعة فتظهر ال�سا�سة التالية والتي تو�سح قائمة باأوامر الطباعة التي مل تتم طباعتها

• كم���ا ميكن���ك الو�س���ول اإلى �سا�سة اأوام���ر الطباعة عن طري���ق رمز الطابعة ال���ذي يظهر يف املر�سى 	
)Dock(، وه���ذا الرم���ز يظهر عند طباعة اأي م�ستند ويختفي مبجرد االنتهاء من الطباعة واإذا كان 
امل�ستن���د مل يطب���ع �ستج���د رمز الطابعة يف  املر�سى )Dock( اإلى اأن يطب���ع اأو يلغى امل�ستند املطلوب 

طباعته

1 �)Printer Paused( تاأكد من اأن الطابعة غري متوقفة موؤقتا

اإذا وجدت ذلك الرمز فذلك يعني اأن الطابعة متوقفة.

 Resume( وحل���ل تل���ك امل�سكلة ا�سغ���ط على مفت���اح ا�ستمرار الطابع���ة
)Printer

2 �)On Hold( تاأكد من اأن امل�شتند غري متوقف
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اإذا وج���دت حالة امل�ستند )Status( ت�سري 
 )On Hold( اإل���ى اأن امل�ستن���د متوق���ف
)Resume( ا�سغط على مفتاح اال�ستمرار

تاأكد من اأن الطابعة مو�شلة بالكمبيوتر وبالكهرباء وتعمل،� 3

 ،)Offline( ويظهر بال�سا�سة التالية اأن الطابعة متوقفة عن العمل اأو غري مت�سلة بالكمبيوتر
ولذل���ك يج���ب التاأكد من اأن الطابعة مت تو�سيلها بالكمبيوت���ر من خالل مدخل يو ا�س بي )USB( اأو 
مدخ���ل ال�سبك���ة )Eathernet(. واأن كاب���ل الكهرباء مو�سل مب�سدر للكهرب���اء واأن الطابعة يف و�سع 

الت�سغيل.

ميكن���ك اختيار اأمر طباع���ة �سا�سة التجرب���ة )Print Test Page( من 
قائمة الطابعة )Printer( للتاأكد من اأن الطابعة تعمل ب�سورة �سحيحة

عند اإر�سال م�ستند للطباعة ووجدنا اأن الطابعة مل تطبع نقوم باإر�سال اأمر اآخر واآخر، وال نذهب مبا�سرة 
اإل���ى �سا�س���ة اأوامر الطباعة، ولذلك عند الذه���اب اإليها يف النهاية، فاإننا جند الكث���ري من االأوامر لنف�س 
امل�ستن���د، وه���ي الت���ي مت اإر�سالها ومل تطب���ع، وميكنك حتديد تل���ك االأوامر وال�سغط عل���ى مفتاح امل�سح 
)Delete(، لذلك من املف�سل عند اإر�سال اأمر ومل يتم طباعته الذهاب مبا�سرة اإلى �سا�سة اأوامر الطباعة 

ملعرفة �سبب عدم طباعة امل�ستند.

ملحوظة

ملحوظة
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م�ساركة الطابعة مع اأجهزة اأخرى

اأي طابعة من املمكن اإعدادها للم�ساركة وبالتايل فاإن اأي جهاز كمبيوتر مت�سل بجهازك عن طريق ال�سبكة 
ميكنه الطباعة على الطابعة املت�سلة بجهازك مبا�سرة دون احلاجة اإلى تو�سيله مبا�سرة بالطابعة، وهذه 
اإمكاني���ة رائع���ة مل تكن متوفرة قبل نظام ت�سغيل )Mac OS X( وكان من ال�سروري �سراء طابعة تعمل 

على ال�سبكة وكانت غالية الثمن مقارنة بالطابعات العادية.

اإذا مت تو�سي���ل الطابع���ة مبا�سرة على ال�سبكة فاإن اأي جه���از كمبيوتر ميكنه الطباعة عليها مبا�سرة بدون 
اأي م�ساركة وعادة تكون تلك الطابعة من نوع الليزر.

ولكن اإذا كانت الطابعة مو�سلة فقط بجهاز كمبيوتر واحد فالبد اأن يكون ذلك اجلهاز يعمل حتى يتمكن 
االآخرون من الطباعة على الطابعة املو�سلة به.

مل�ساركة الطابعة

�سغل الطابعة والكمبيوتر املت�سل بها.. 1

2 .)System Preference( يف الكمبيوتر املت�سل بالطابعة اذهب اإلى اإعدادات النظام

اخرت رمز امل�ساركة )Sharing(   �سوف تظهر لك ال�سا�سة التالية. 3
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تاأكد من اختيار م�ساركة الطابعات )Printer Sharing( وكذلك ظهور الطابعة واختيارها. 4

5 . )Open Printer & Fax Preference( ا�سغ���ط على مفت���اح فتح اإع���دادات الطابع���ة والفاك����س
�ستظهر ال�سا�سة التالية

الطابع���ة مت حتديده���ا. 6 اختي���ار م�سارك���ة  اأن  م���ن  وتاأك���د  املطل���وب م�ساركته���ا  الطابع���ة   اخ���رت 
)Share this printer on the network(

ميكن���ك جتاه���ل اخلط���وة 3،4 والذهاب مبا�س���رة الإعدادات الطابع���ة والفاك�س ثم ال�سغ���ط على مفتاح 
.)Sharing Preferences( اإعدادات امل�ساركة

للطباعة على طابعة متت م�شاركتها

• البد اأن تكون الطابعة واجلهاز املت�سل بالطابعة مبا�سرة يعمالن، واأن يكون قد متت م�ساركة الطابعة 	
على ذلك اجلهاز.

• م���ن اأي كمبيوتر عل���ى ال�سبكة اأعط اأمر طباعة امل�ستند املطلوب طباعت���ه ليظهر لك حوار الطباعة 	
.)Print dialog box(
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• اخ���رت ا�س���م الطابعة من )Printer( والتي يظهر بها كل الطابع���ات التي مت تعريفها على الكمبيوتر، 	
ليمكنك الطباعة عليها كما بال�سكل التايل:

واإذا مل ت���ر ا�س���م الطابع���ة ا�سغط عل���ى مفتاح اإ�سافة طابع���ة )Add Printer( اأو اذه���ب اإلى اإعدادات 
الطباعة والفاك�س )Print & Fax preference( واأ�سف طابعتك كما تعلمت يف هذا الدر�س،.

من املحتمل اأن تخرج من الربنامج ثم تفتحه مرة اآخرى لتتمكن من الطباعة على الطابعة امل�سافة حديثاً.

PDF حتويل امللف اإلى

من خالل �سا�سة الطباعة يف اأي برنامج ميكنك حتويل امل�ستند 
 )PDF( وذلك من خالل ال�سغط على مفتاح )PDF( اإلى ملف
واختي���ار اأمر حفظ كمل���ف )Save as PDF( و�ستظهر �سا�سة 

حوارية ت�ساألك ما ا�سم امللف واأين تريد حفظه.

وميك���ن اال�ستفادة من حتوي���ل امللف اإل���ى )PDF( بالتاأكد من 
جودة امللف قبل طباعته وعدم وجود اأي م�سكلة به اأو مراجعته 

قبل الطباعة. 
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اإر�سال وا�ستقبال فاك�س

اإذا كان الكمبيوتر به فاك�س مودم اأو مت�سل مبودم خارجي، ميكنك اإر�سال فاك�س من اأي برنامج وميكنك 
اأي�سا ا�ستقبال فاك�سات، ولكن الكثري من االأجهزة االآن ال يحتوي على فاك�س مودم والبد من �سراء فاك�س 

مودم خارجي.

اإر�سال فاك�س

• تاأكد من اأن جهاز الكمبيوتر به فاك�س مودم اأو مت�سل بفاك�س مودم واأن املودم مت�سل بخط تليفون.	

• افتح امللف املراد اإر�ساله فاك�س.	

• 	.)File( من قائمة ملف )Print( اخرت اأمر طباعة

• 	.)Fax PDF( واخرت اأمر )PDF( ستظهر ال�سا�سة التالية ا�سغط على مفتاح�

• 	.)Fax( ستظهر �سا�سة اإر�سال الفاك�س، �سجل الرقم وا�سغط على مفتاح فاك�س�

بع�س الربامج لديها �سا�سة حوار طباعة خا�س بها مثل برنامج ادوبي ان ديزاين يف تلك ال�سا�سات ا�سغط 
.)PDF( لتجد مربع حوار الطباعة الذي يحتوي على مفتاح )Printer( على مفتاح الطابعة
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ال�ستقبال فاك�س

اذه���ب اإل���ى اإعدادات الطابع���ة والفاك����س )Print & Fax Preference( واخرت الفاك����س مودم كما يف 
ال�سا�سة التالية.

على  فاك�ص  ��صتقبــال 
ذلك �لكمبيوتر

�لفاك�ص جملد حفظ �لفاك�صات ��صتقبــال 
بعد عدة رنات

ا�سغ���ط مفت���اح اختيارات اال�ستقبال )Receive Options( �ستظهر ل���ك ال�سا�سة التالية والتي يتم فيها 
حتديد اختيارات ا�ستقبال الفاك�س.
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اأ�سئلة للمراجعة

كيف تتم ا�سافة وتعريف طابعة جديدة على الكمبيوتر؟. 1

ما هي االختيارات اخلا�سة باإ�سافة الطابعة؟. 2

كيف ميكنك اإلغاء طابعة؟. 3

اإذا وجدت اأن امل�ستند الذي تريد طباعته ال يطبع كيف حتل تلك امل�سكلة؟. 4

كيف ميكنك م�ساركة طابعة مو�سلة بجهازك مع االأجهزة االأخرى يف ال�سبكة؟. 5

كيف ميكنك حتويل امللفات اإلى )PDF(؟. 6

كيف ميكنك اإر�سال وا�ستقبال فاك�س من خالل الفاك�س مودم املو�سل بالكمبيوتر؟. 7



ما الذي �شوف تتعلمه من ذلك الدر�س
• 	)Time Machine( حول

• 	)Time Machine( اإن�شاء ن�شخ احتياطي عن طريق

• 	)Time Machine( كيف ت�شتخدم الن�شخ الحتياطي

• 	)Spotlight( البحث عن امللفات من خالل
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كلنا نعلم ما اأهمية حفظ ن�سخة احتياطية من امللفات كل يوم، لكن يف احلقيقة هي عملية مزعجة خا�سة 
م���ع زي���ادة حجم االأقرا����س ال�سلبة وما حتتويه من ملف���ات، فلي�س من املعقول عمل ن�س���خ احتياطية ملدة 
�ساع���ة او �ساعت���ني يومياً، لكن مبجرد حدوث اأي م�سكلة يف القر�س ال�سلب نتمنى اأن تكون هناك ن�سخة 

احتياطية، واحياناً اأقوم بتعديل ملف واأحفظ امللف واأمتنى اأن اأ�سرتجع امللف االأ�سلي.

اإذا كن���ت اأن���ت ه���ذا ال�سخ����س فاأنت حمتاج فع���اًل اإل���ى )Time Machine( والتي تنف����ذ عملية الن�سخ 
االحتياط���ي اأتوماتيكي���اً بدون اأن تتوقف عن العمل، وميكنك الرج���وع بالزمن وا�سرتجاع ملف قبل عملية 
 احلف���ظ االأخ���رية اأو ا�سرتج���اع ملف���ات حذفته���ا، كل املطل���وب منك فق���ط ال�سغط على مفت���اح ت�سغيل

)Time Machine(، نعم بكل تلك الب�ساطة وهذا ما �سوف تراه االآن.

الدرس الخامس

النسخ االحتياطي
Time Machine
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)Time Machine( حول

بع���د االنتهاء م���ن اإع���داد الن�س���خ االحتياط���ي )Time Machine( فاإن عملي���ة الن�سخ 
االحتياط���ي تتم ب�سورة منتظمة، ويف كثري م���ن االأحيان ال ت�سعر بها، وعند بداية ت�سغيل 
الن�سخ االحتياطي )Time Machine( يتم عمل ن�سخ احتياطي لكل الربامج وامل�ستندات 

وملف���ات نظ���ام الت�سغيل، وبعد ذلك امللف���ات التي يتم تعديلها فقط يتم عمل ن�س���خ احتياطية منها وذلك 
لتوف���ري الوقت وامل�ساحات التخزينية وتتم تلك العملية كل �ساعة يومياً ويتم االحتفاظ بتلك الن�سخ خالل 
ال�سه���ر احل���ايل اأي 30 ن�سخة، ثم يتم االحتفاظ بن�س���خ احتياطية اأ�سبوعية ملا بعد �سهر من تاريخ اليوم، 
ثم يتم االحتفاظ بن�سخ �سهرية لالأ�سهر ال�سابقة اإلى اأن ميتلئ القر�س ال�سلب املحدد للن�سخ االحتياطي، 
ويف تلك احلالة يتم م�سح اأقدم ن�سخ احتياطي اأ�سبوعي ليتم ت�سجيل ن�سخ احتياطي جديدة اأو تقوم ب�سراء 
قر�س �سلب اآخر لعملية الن�سخ االحتياطي، والأن عملية الن�سخ تتم بالتاريخ فيمكنك الرجوع بالزمن اإلى 

وقت حمدد وا�سرتجاع ما تريده.

وم���ن املف�س���ل يف حالة ع���دم �سرائك لقر�س �سلب جديد للن�سخ االحتياط���ي اأن تقوم بن�سخ ملفاتك على 
اأ�سطوانات ليزر )CD( اأو )DVD( للمحافظة على ملفاتك القدمية.

اأي نوع من الأقرا�س �شوف ت�شتخدمه للن�شخ الحتياطي؟

يج���ب ا�ستخ���دام قر�س غري القر�س الذي تعمل عليه، الأن يف حالة توقف القر�س عن العمل فاإن بياناتك 
والن�س���خ االحتياطي���ة ال ت�ستطي���ع احل�سول عليها،والقر����س امل�ستخدم يف الن�س���خ االحتياطي من املمكن 
اأن يك���ون مو�س���اًل داخلياً اأو خارجياً ويف�سل اأن يكون داخلياً، حتى تت���م عملية الن�سخ االحتياطي تلقائياً 
ب���دون احلاج���ة لتو�سيل القر�س ال�سلب اخلارجي، كما يف�س���ل اأن تكون م�ساحته كبرية ال�ستيعاب الن�سخ 
االحتياط���ي، واأن يك���ون جمهزاً بطريق���ة )Mac OS Extended journaled( كم���ا يكون متاحاً اختيار 
)Access Control Lists( و�س���وف يق���وم )Time Machine( بعمل جتهيز للقر�س اإذا ا�ستدعى االأمر 

بدون اأي تدخل منك، وخالل اخلطوات القادمة �سوف ترى كيفية تنفيذ ذلك.
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)Time Machine( اإن�ساء ن�سخ احتياطي عن طريق

اإنه���ا عملي���ة ب�سيطة ج���داً، تاأكد اأوالً من وج���ود قر�س �سوف يت���م الن�سخ االحتياطي علي���ه، واإنه مت�سل 
.)Time Machine( بالكمبيوتر، �سغل خا�سية الن�سخ االحتياطي

)Time Machine( ت�شغيل

• 	 )Time Machine( واخرت )System Preference( اذه���ب اإلى اإعدادات النظ���ام
�ستظهر ال�سا�سة التالية:

• ا�سغ���ط عل���ى مفتاح )Choose backup Disk( �ستظهر لك �سا�سة به���ا االأقرا�س ال�سلبة املو�سلة 	
بالكمبيوتر واملتاح الن�سخ االحتياطي عليها كما بال�سكل التايل.

• باختي���ارك القر����س املطل���وب يتم حتوي���ل )Time Machine( اإلى و�سع الت�سغي���ل تالحظ اأن ذلك 	
القر�س �سوف يتطلب اإعادة جتهيزه مرة اأخرى وذلك معناه اأن القر�س املحدد مل يتم جتهيزه بطريقة 

. )Mac OS Extended journaled(
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• �ستظه���ر ال�سا�س���ة التالي���ة والتي بها الكثري من املعلوم���ات اخلا�سة بالن�س���خ االحتياطي مثل معرفة 	
امل�ساحة املتاحة واآخر عملية ن�سخ احتياطي ووقت عملية الن�سخ االحتياطي التالية.

• ا�سغ���ط عل���ى مفتاح )Option( الختيار م���ا ال تريد عمل ن�سخ احتياطي من���ه وذلك بال�سغط على 	
عالمة الزائد )+( اأو م�سح ما مت ا�ستثناوؤه من عملية الن�سخ االحتياطي بال�سغط على عالمة الناق�س 
)-( كم���ا بال�سا�س���ة التالية، حيث اإن هناك العديد من املجل���دات اأنت ل�ست يف حاجة اإلى عمل ن�سخ 
احتياط���ي له���ا، لذلك من املف�سل عدم عمل ن�سخ احتياط���ي منها حتى ال تاأخذ م�ساحة عند ن�سخها 

احتياطياً وكذلك تقليل وقت الن�سخ االحتياطي.

��صم �لقر�ص �لذي يتم عليه �لن�صخ �الحتياطي
�مل�صاحة �ملتاحة على �لقر�ص
�أقدم ن�صخة �حتياطية
�آخر ن�صخة �حتياطية
وقت �لن�صخة �الحتياطية �لتالية

حتذيرك عند �إلغاء �أي ن�صخ �حتياطي نتيجة 
المتالء �لقر�ص �لذي يتم عليه عملية �لن�صخ
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• تت���م عملية الن�س���خ االحتياطي الأول مرة و�سوف تاأخذ بع�س الوق���ت ح�سب حجم ملفاتك وبراجمك 	
وملفات نظام الت�سغيل وميكنك اإيقاف تلك العملية بال�سغط على مفتاح االإلغاء كما بال�سا�سة التالية 
لكن يف املرات التالية �سوف تكون اأ�سرع الأن ما يتم ن�سخه هو ما مت تعديله فقط ولي�س كل امللفات.

ف�سل عملية الن�سخ االحتياطي

اإذا وجدت ر�سالة )Failed( باللون االأحمر كما بال�سا�سة التالية فذلك يعني ف�سل عملية الن�سخ االحتياطي، 
وذلك قد يرجع اإلى اأن  م�ساحة القر�س غري كافية لعمل الن�سخ االحتياطي، اأو اأنه غري مت�سل بالكمبيوتر 

حالياً، و�سل قر�ساً اآخر وا�سغط على مفتاح )Choose Another Disk( وحدد القر�س اجلديد.
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)Time Machine( كيف ت�ستخدم الن�سخ الحتياطي

اإذا مت ت�سغي���ل الن�سخ االحتياط���ي )Time Machine( كما مت �سرحها �سابقاً، فهناك العديد من الطرق 
للعثور على ن�سخة قدمية من ملف مت تعديله، اأو ملف مت حذفه.

للبحث عن ملف وا�ستعادته

• حدد امللف اأو املجلد من على �سطح املكتب.	

• ا�سغط على رمز )Time Machine( يف املر�سى )Dock( لت�سغيله �ستظهر ال�سا�سة التالية و�سيظهر 	
املجل���د اأو املل���ف الذي مت حتديده و�ستج���د العديد من ال�سا�سات خلف ال�سا�س���ة االأولى، وهي نف�س 
املجل���د اأو امللف لكن بتاريخ الن�س���خ االحتياطي، وميكنك ال�سغط على مفتاح تقدمي و تاأخري التاريخ 

والوقت لروؤية امللف يف التاريخ والوقت املطلوب او ال�سغط مبا�سرة على عنوان اأي �سا�سة.

• ح���دد التاريخ والوقت املطلوب ا�سرتجاع امللف، و�ستج���د يف ال�سريط املوجود اأ�سفل ال�سا�سة التاريخ 	
والوق���ت ال���ذي حددت���ه، واإذا مل يكن هو التاريخ ال���ذي تريده حترك بالتاريخ والوق���ت اإلى اأن ت�سل 

للتاريخ والوقت املطلوب.

• ا�سغ���ط عل���ى مفتاح ا�سرتجاع )Restore( على ميني ال�سري���ط املوجود باأ�سفل ال�سا�سة لعمل عملية 	
ا�سرتجاع امللف املحدد.

تاريخ ووقت 
�ل�صا�صة �ملعرو�صة

مفتاح 
�خلروج

مفتاح ��صرتجاع 
�مللفات

مفتاح تقدمي 
وتاأخري �لتاريخ
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• �ستظهر لك الر�سالة التالية وبها ثالثة اختيارات	

Keep Original االحتفاظ بامللف االأ�سلي احلايل، واإهمال ن�سخة الن�سخ االحتياطي، وبذلك �سوف يتم 

جتاهل الن�سخ االحتياطية للملف.

keep Both االحتف���اظ باملل���ف االأ�سلي احل���ايل ون�سخة الن�سخ االحتياطي، وبذل���ك �سوف يكون لديك 

ن�سختان من امللف االأولى امللف االأ�سلي والثانية الن�سخة االحتياطية.

Replace ا�ستبدال ن�سخة الن�سخ االحتياطي بامللف االأ�سلي احلايل، وبذلك �سيتم اإلغاء الن�سخة االأ�سلية 

وو�سع ن�سخة الن�سخ االحتياطي بدالً منها.
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)Spotlight ( البحث عن امللفات من خالل

ميكن���ك ا�ستخ���دام )Spotlight( يف البحث عن ملفاتك يف اأي �سا�سة باحث )Finder( وذلك البحث يتم 
يف الوقت احلايل، كما ميكنك من خالل )Time Machine( البحث اأي�سا عن ملفات مفقودة اأو قدمية 

.)Time Machine( املوجود يف �سا�سة الباحث داخل )Spotlight( وذلك من خالل حقل

)Spotlight( للبحث من خالل

• ابحث عما تريد من خالل حقل )Spotlight( يف اأي �سا�سة باحث )Finder( كما بال�سا�سة التالية.	

• اإذا مل جتد ما تريد وتريد البحث داخل )Time Machine( افتح )Time Machine( من املر�سى 	
)Dock( �ستظه���ر �سا�سة )Time Machine(  مع الكثري م���ن �سا�سات الباحث )Finder( و�سا�سة 
الباح���ث االأولى �ستجد عليها عنوان الي���وم )Today( وباقي ال�سا�سات متثل الوقت املا�سي وتعر�س 

تلك ال�سا�سات ما مت اإيجاده نتيجة البحث.

• ا�سغط على �سهم الرجوع بالوقت )back-in-time( للتحرك بالتاريخ والوقت لروؤية الن�سخ القدمية 	
من امللفات.

• عندم���ا تع���رث على املل���ف املطلوب ا�سغط عل���ى مفتاح ا�سرتج���اع )Restore( باجلان���ب االأمين من 	
ال�سريط اأ�سفل �سا�سة )Time Machine( كما مو�سح بال�سا�سة التالية. 
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ميكنك �لبحث مبا�صرة يف 
Spotlight حقل

• �ستظهر لك الر�سالة التالية وبها ثالثة اختيارات	

Keep Original االحتفاظ بامللف االأ�سلي احلايل واإهمال ن�سخة الن�سخ االحتياطي.

وبذلك �سوف يتم جتاهل الن�سخ االحتياطية للملف.

keep Both االحتفاظ بامللف االأ�سلي احلايل ون�سخة الن�سخ االحتياطي.

وبذلك �سوف يكون لديك ن�سختان من امللف االأولى امللف االأ�سلي والثانية الن�سخة االحتياطية.

Replace ا�ستبدال ن�سخة الن�سخ االحتياطي بامللف االأ�سلي احلايل.

وبذلك �سيتم اإلغاء الن�سخة االأ�سلية وو�سع ن�سخة الن�سخ االحتياطي بدالً منها.
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)Time Capsule ( الكب�سوله الزمنية

اأ�سرع جهاز للن�سخ االحتياطي، الكب�سولة الزمنية ) Time Capsule( م�سممة للعمل مب�ساحات تخزينية 
 Time( وم�سمم���ة للعمل مع  الن�س���خ االحتياطي )Wireless( ً2 ويت���م تو�سيله���ا ال�سلكي���اTB 1 اأوTB

Machine( لنظام الت�سغيل ليوبارد )Mac OS X 10.5( و�سنو ليوبارد )Mac OS X 10.6(. لت�سغليها 

مع الن�سخ االحتياطي )Time Machine( جمرد حتديد  الكب�سولة الزمنية ) Time Capsule( على اأنه 
حمرك االأقرا�س االحتياطية املخ�س�سة للن�سخ االحتياطي، وهذا كل �سيء، اعتماداً على مقدار البيانات 
الت���ي لدي���ك، يكون وقت اأول عملية ن�سخ احتياطي هو من ن�سف يوم اإلى يوم كامل وبعد اأن تكتمل عملية 
الن�س���خ االأول���ى فاإن اأي عملية ن�سخ اأخرى تتم للملفات التي مت تعديلها اأو تغيريها ال�سلكيا واأي�ساً تلقائياً 
يف اخللفي���ة ب���دون اأن ت�سعر به. لذا ال داع���ي للقلق حول الن�سخ االحتياطي م���رة اأخرى، والتكنولوجيات 
اجلدي���دة يف الكب�سول���ة الزمني���ة والتح�سين���ات عل���ى )Time Machine( جعل الن�س���خ االحتياطي اإلى 

الكب�سولة الزمنية با�ستخدام �سنو ليوبارد ي�سل اإلى 60 يف املئة اأ�سرع من ذي قبل.
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اأ�سئلة للمراجعة

ما هو الن�سخ االحتياطي )Time Machine(؟. 1

كيف ميكنك ت�سغيل  )Time Machine(؟. 2

كيف ميكنك معرفة توقيت الن�سخ االحتياطي؟. 3

كيف ميكنك حتديد امللفات املطلوب عمل ن�سخ احتياطي لها؟. 4

كيف ميكنك ا�ستعادة ملف مت حذفه؟. 5

ما االختيارات املتاحة عند ا�سرتجاع ملف؟. 6

كيف تبحث عن ن�سخ امللفات االحتياطية من خالل )Spotlight(؟. 7

ما هي الكب�سولة الزمنية )Time Capsule(؟. 8



ما الذي �شوف تتعلمه من ذلك الدر�س؟
نظرة اإجمالية على امل�شتخدمني املتعددين

اإن�شاء م�شتخدمني جدد

)Login Item( اإعداد عنا�شر ت�شجيل الدخول

م�شاركة امللفات مع �شائر امل�شتخدمني

اإعداد ال�شالحيات

اإلغاء م�شتخدم
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�سم���م نظ���ام ت�سغي���ل )Mac OS X(  ليالئم امل�ستخدم���ني املتعددين وهذا يعني اأن جه���ازاً واحداً ميكن 
ا�ستخدام���ه بوا�سط���ة اأكرث من �سخ�س �سواء كان ذلك اال�ستخدام يف املدر�سة اأو العمل اأو املنزل، وميكنك 
القي���ام باإعدادات ل���كل م�ستخدم للجهاز بحيث ال يقرتب اأي م�ستخدم م���ن الر�سائل وامللفات ال�سخ�سية 
مل�ستخ���دم اآخ���ر اأو تغيري م�ستوى �سوت اجلهاز اأو و�سع �سورة غري مالئمة كخلفية ل�سطح مكتب جهازك 

اأو تغيري اأي من اإعداداتك للجهاز.

واإذا كن���ت امل�ستخ���دم الوحي���د جلهازك ولن يقرتب اأح���د �سواك من جهازك فعلي���ك تخطي هذا الدر�س 
واالنتق���ال لدر����س اآخر .. ولكن هل �ستكون اأنت فعاًل امل�ستخدم الوحيد؟ فقد ياأتي �سديق لزيارتك ويريد 
ا�ستخ���دام جهازك اأو تقوم زوجتك با�ستخدام اجله���از من فرتة الأخرى، اإذاً فعليك باإعداد م�ستخدم اآخر 

جلهازك.

الدرس السادس

جهاز واحد وعدة مستخدمين
Share One Mac with Multiple User
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نظرة اإجمالية على امل�ستخدمني املتعددين

يف البداي����ة دعن���ي اأ�سرح ل���ك فكرة ومزايا عمل م�ستخدمني متعددين جله���ازك، بحيث تقرر ما اإذا كنت 
يف حاج���ة لتل���ك اخلا�سي���ة؟ اأو تريد عمل م�ستخدم���ني اآخرين جلهازك، يوجد بطبيع���ة احلال م�ستخدم 
واح���د جله���ازك، هو اأنت ومت اإعداد ه���ذا امل�ستخدم ب�س���ورة اأوتوماتيكية اأثناء ت�سغي���ل جهازك اأول مرة 
 واأثن���اء عملي���ة اإع���داد اجلهاز االأولي���ة، واأ�سبحت بذلك امل�ستخ���دم الرئي�سي للجهاز وه���و ما يطلق عليه

.)Administrator(

و�ستك����ون كلم����ة ال�سر التي اأعددتها عند ت�سغيل اجله���از الأول مرة اأو عند تثبيت نظام الت�سغيل هي كلمة 
ال�س���ر الرئي�س���ة وت�سم���ى )Administrator Password(، واأعتقد اأنك مل تالح���ظ اأن اجلهاز اعتربك 
م�ستخدم���اً واح���داً الأن االإعداد االأ�سلي واالأولى للجهاز مل يعاملك كاأنك واحد من امل�ستخدمني املتعددين 
و�سم���ح ل���ك بفتح اجلهاز دون عمل كلم���ة �سر خا�سة بك ولكن فور عم���ل م�ستخدمني متعددين جلهازك 
فاإنك �ستغري هذا االإعداد االأ�سلي بحيث يكون لكل م�ستخدم كلمة �سر خا�سة به، وكل م�ستخدم له ملفاته 

واإعداداته اخلا�سة به.

حدود ا�شتخدامات امل�شتخدمني املتعددين

 عندم���ا يكون امل�ستخدم الرئي�س���ي )Admin( فاإن امل�ستخدمني االآخري���ن �سيك�ونون م�ستخدمني عاديني
)Standard( اأو متحك���م فيه���م )Managed( و�ستقت�سر ا�ستخداماته���م للجهاز على ما مت حتديده لهم 

مثل:

• اإتاحة جميع تطبيقات اجلهاز لكل امل�ستخدمني اأو و�سع حدود لبع�س امل�ستخدمني، وذلك يعني اأنك 	
ميكنك تثبيت لعبة داخل املجلد الرئي�سي الأوالدك ولن تكون هذه اللعبة داخل جملداتك، واإذا كانت 
هذه اللعبة �ستغري دقة عر�س ال�سا�سة وحدة االألوان و�ستوؤثر على ال�سوت فاإن تلك التغيريات لن توؤثر 
على اإعداداتك للكمبيوتر، وبهذه الطريقة ميكن تن�سيب برنامج مايل داخل جملدك الرئي�سي بحيث 
ال ي�ستطيع االآخرون االقرتاب منه، وميكنك تغيري اإعدادات امل�ستخدمني وخا�سة اأوالدك بحيث تعدل 
منطق���ة املر�سى )Dock( اخلا�سة بهم و جتعلهم قادري���ن على التعامل مع براجمهم اخلا�سة فقط، 
وهذه اخلا�سية جتعلك قادرا على احلد من االأ�سخا�س الذين يقومون بالتحدث معهم خالل جهازك 

والتحكم اأي�سا يف الر�سائل االإلكرتونية واملواقع التي يذهبون اإليها.

• وحت���ى ل���و كان التطبي���ق متاحاً لكل �سخ�س ي�ستخدم نف�س اجلهاز، ف���اإن كل م�ستخدم ميكن اأن يقوم 	
 )Library( بعم���ل االإع���دادات اخلا�سة به يف ذلك التطبيق ويتم تخزينها تلقائياً داخل جملد املكتبة

اخلا�س به.
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• ي�ستطيع كل م�ستخدم تعديل برنامج الربيد االإلكرتوين بحيث يحتفظ كل م�ستخدم بربيده االإلكرتوين 	
داخل جملد املكتبة )Library( اخلا�س به.

• 	 )Dock( ي�ستطيع كل م�ستخدم اإعداد خلفية �سطح املكتب وال�سريط اجلانبي وتكوين منطقة املر�سى
وتاأثري�ت �ل�سا�سة وعمل حجم �خلطوط �ملالئم له، ومن �ملمكن عمل �إعد�د�ت خا�سة لكل من لوحة 
املفاتيح، واملاو�س وعالمات الت�سفح الويب والتطبيقات خا�سة لبدء الربنامج وذلك لكل م�ستخدم.

• يتميز نظام الت�سغيل ب�سهولة عمل �سفات و�سمات لكل م�ستخدم بحيث تتفق مع طبيعة كل م�ستخدم، 	
وه���ذه ال�سفات ت�سم���ل االإعدادات ال�سائعة للربنامج، والتعامل الكامل م���ع لوحة املفاتيح واإعدادات 

ال�سوت والتحدث وجعل جهاز ماك يتحدث معك اأثناء التعامل معه واملزيد.

• ي�ستطي���ع كل م�ستخ���دم يحتاج اإلى القيام باالإع���دادات الدولية مثل اإعداد التاري���خ والوقت والكتابة 	
بلغ���ات خمتلفة، والقيام بكل ذلك دون اإزع���اج امل�ستخدمني االآخرين، واإذا كنت متلك جهاز الب توب 
وت�ستخدمه اأثناء ال�سفر يف اخلارج فيمكنك عمل م�ستخدم لك، كاأنك م�ستخدم خارجي وليكن با�سم 
باري����س وتعدي���ل كل االإع���دادات التي حتتاجها يف ذل���ك البلد، بحيث ال توؤثر عل���ى اإعدادك االأ�سلي 

للجهاز داخل بلدك.

• امل�ستخدم���ون )Standard( ال ي�ستطيع���ون تغي���ري التاري���خ اأو الوقت فيما عدا االإع���دادات ل�سريط 	
القوائم، باالإ�سافة اإلى عدم تغيريهم اإعدادات توفري الطاقة )Energy saving( اأو م�ساركة امللفات 
اأو اإعدادات ال�سبكة اأو حتى قر�س بدء الت�سغيل، كما ال ي�ستطيعون اإ�سافة م�ستخدمني جدد اأو حتى 

تغيري بع�س االإعدادات يف عملية ت�سجيل امل�ستخدم.

• امل�ستخدمون املتحكم فيهم )Managed( باالإ�سافة اإلى احلدود ال�سابقة املفرو�سة على امل�ستخدمني 	
العادي���ني فاإن���ه يتم تطبي���ق التحكم االأبوي عليهم وميكن و�سع قيود قا�سي���ة على كل م�ستخدم وذلك 

�سيتم �سرحه الحقاً. 

• ح�س���اب ال�سيف )Guest Account( يعترب ح�ساباً خا�ساً وموؤقتاً بحيث يقوم امل�ستخدم با�ستخدام 	
ه���ذا احل�س���اب والتعام���ل مع اجلهاز، وف���ور االنتهاء من التعام���ل فاإن كل �سيء قام ب���ه �سوف يلغى، 
وهذا النوع من احل�ساب يكون منا�سباً للم�ستخدم الذي يطلب منك ا�ستخدام جهازك ملراجعة بريده 
االإلكرتوين، فيمكن الدخول بح�ساب ال�سيف ثم ا�ستخدام برنامج �سفارى ملراجعة بريده االإلكرتوين، 

ثم االن�سراف دون اأن يرتك اأثراً، حيث يتم م�سح اأي تغريات اأو ملفات قام امل�ستخدم بعملها.

• امل�ستخ���دم بامل�سارك���ة )Sharing Only User( وميكن���ه فق���ط روؤية امللفات واملجل���دات التي متت 	
م�ساركتها ولي�س لديه جملد منزل )Home( وال ميكنه اال�ستخدام العادي للكمبيوتر.
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)User Account( اأنواع ح�شابات امل�شتخدمني

من ال�سرح ال�سابق جند اأن هناك خم�سة اأنواع للم�ستخدمني وهم كالتايل:

1 ..)Administrator( م�ستخدم رئي�سي

2 ..)Standard( م�ستخدم عادي

3 ..)Managed with Parental Contols( م�ستخدم متحكم فيه حتكم اأبوي

4 ..)Sharing Only( م�ستخدم بامل�ساركة

5 ..)Guest( ال�سيف

)Admin( اأكرث من م�شتخدم رئي�شي

بو�سفك م�ستخدماً رئي�سياً )Admin( للجهاز فيمكنك حتديد اأكرث من م�ستخدم ليكون م�ستخدماً رئي�ساً 
)Admin(، وعندما يدخل هذا امل�ستخدم اإلى اجلهاز ميكنه اإجراء تغيريات على النظام ب�سورة اأكرب من 
التي ميكن مل�ستخدم عادي اإجراوؤها، فهو ميكنه عمل واإلغاء ح�سابات مل�ستخدمني اآخرين والقيام مبعظم 
االأ�سياء التي تقوم بها اأنت، وبالرغم من ذلك ف�ستظل ملفاتك الرئي�سة وال�سخ�سية حمفوظة ب�سورة اآمنة 

وبعيداً عن امل�ستخدمني االآخرين مبا فيهم امل�ستخدمون الروؤ�ساء االآخرون.

ح�شاب ال�شيف )Guest Account( موجود بالفعل

قام نظ���ام الت�سغيل تلقائي���اً بعمل ح�ساب لل�سي���ف وو�سعه على 
جه���ازك وه���ذا احل�س���اب هو ح�س���اب موؤقت وخم�س����س لهوؤالء 
االأ�سخا����س الذين ياأت���ون لزيارتك يف املنزل ويري���دون ا�ستخدام 

جه���ازك ملراجع���ة بريدهم االألكرتوين اأو كتاب���ة تقرير �سريع با�ستخدام حم���رر الن�س، ومبجرد خروجهم 
م���ن ه���ذا احل�س���اب فاإن كل ما قاموا به �سوف يُزال نهائياً، وال توج���د كلمة �سر خم�س�سة لهذا النوع من 
احل�س���اب فبمج���رد ت�سجيل الدخ���ول على هذا احل�ساب، فاإن اأي �سخ�س ميكن���ه العمل على اجلهاز كاأنه 

�سيف ولن يكون لديه القدرة على االقرتاب من ملفاتك اخلا�سة. 

ولت�سجي���ل الدخ���ول على الكمبيوتر ك�سيف: علي���ك ت�سجيل اخلروج اأوالً عن طري���ق فتح قائمة )( ثم 
اختيار اأمر ت�سجيل اخلروج )Log Out(، �ستظهر �سا�سة الدخول 

وبها اختيار ح�ساب �سيف )Guest Account( فقط ا�سغط مرة واحدة عليه.

 Guest( ثم اختيار اأمر ت�سجيل اخلروج )( ولت�شجي�������ل اخلروج من ح�شاب ال�شيف: عليك فت���ح قائمة

Account Log Out(، و�ستج���د ر�سال���ة حتذيرية تخربك باأن امللفات التي قمت بعملها �سوف تلغى بعد 

ت�سجيل اخلروج.
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��صغــط علــى �لقفل �ملو�صح لتمكــني �ل�صيف من �لدخول على �جلهاز �إذ� كنــت تريد لل�صيف �مل�صاركة يف 
�مللفات �لعامة.

��صغط على ح�صاب �ل�صيف �ملوجود يف �لي�صار وذلك الإظهار �ل�صا�صة �ملوجودة على �ليمني و�صع عالمة �صح �أمام 
.)Allow Guests to Log into this computer( خانة �ل�صماح لل�صيف بالدخول على �جلهاز
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اإن�ساء م�ستخدمني جدد

امل�ستخ���دم الرئي�سي )Admin(  فقط ميكنه اإن�ساء ح�س�����اب مل�ستخدم عادي )Standard( اأو م�ستخدم 
 System( كما هو م�سروح �سابقاً، ويتم اإن�ساء احل�سابات يف اإعدادات النظام )Managed( متحك���م في���ه
Preferences( من اختيار احل�سابات  )Accounts( باالإ�سافة اإلى اإمكانية عمل كلمة �سر وو�سع �سورة 

للم�ستخدم، ومن خالل اختيارات الت�سجيل ميكنك عمل تعديالت على �سا�سة الت�سجيل.

ولعمل ح�شاب جديد :

• اذهب اإلى قائمة اأبل واخرت اإعدادات النظام )System Preferences( ثم ا�سغط 	
مرة واحدة على احل�سابات )Accounts(، �ستظهر ال�سا�سة التالية ومن املحتمل اأن 
جتد هناك ح�سابني: احل�ساب االأول لك واحل�ساب الثاين حل�ساب ال�سيف و�سيكون 

.)Admin( ح�سابك هو احل�ساب الرئي�سي

• ا�سغ���ط عل���ى رمز القفل املوجود يف اجلزء االأي�سر اأ�سفل ال�سا�سة، ومن خالل االإطار احلواري الذي 	
�سيظهر بعد ال�سغط على القفل قم باإدخال كلمة ال�سر الرئي�سة، وهى كلمة ال�سر التي �سجلتها عند 

اإعدادك جهازك اأول مرة، ثم ا�سغط )OK(، و�ستجد القفل قد فتح. 
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• ا�سغ���ط عل���ى زر االإ�سافة )+( الإ�سافة م�ستخ���دم جديد و�سوف تظهر ال�سا�س���ة التالية، ومن خالل 	
ه���ذه ال�سا�س���ة ميكن���ك حتديد نوع امل�ستخ���دم اجلدي���د، وت�سجيل اال�س���م، )اال�س���م املخت�سر يعمل 
ب�س���ورة اأوتوماتيكي���ة بناء على اال�سم( ولك���ن ميكن تغيريه، واإذا تركت هذا اال�سم كما هو فلن تتمكن 
مطلق���ا م���ن تغيريه بعد مغادرة هذه اخلان���ة والطريقة الوحيدة لتغيريه يف هذه احلالة هو اإلغاء ذلك 
امل�ستخ���دم وعم���ل م�ستخدم جدي���د. ويف�سل اأن يكون اال�س���م الق�سري املختار ق�س���رياً وال ت�ستخدم 
في���ه م�ساف���ات اأو حروف غري هجائية مث���ل ! اأو /، ويقوم جهاز املاك با�ستخ���دام اال�سم الق�سري اأو 
 الع���ادي عل���ى حد �سواء ولكن ق���د ي�سبح اال�سم الق�س���ري �سرورياً يف حال���ة ا�ستخدامك )FTP( اأو

)Telnet( اأو تطبيق اآخر يتيح لك ا�ستخدام جهازك من مكان اآخر.

• واالآن ادخ���ل كلمة ال�سر للم�ستخدم ويف�س���ل كتابتها يف مكان اآخر احتياطاً و�سوف ت�سطر اإلى كتابة 	
كلم���ة ال�س���ر مرتني للتاأكد من اأنك كتبت الهجاء ب�سورة �سحيح���ة الأنك لن ترى ما تكتبه، واإذا اأردت 
احل�س���ول عل���ى بع�س االقرتاحات لكتابة كلمة ال�سر ب�سورة اآمنة ميكن ال�سغط على املفتاح ال�سغري 
املوج���ود يف ال�سكل ال�سابق، وعم���ل كلمة ال�سر تعترب حالة ح�سا�سة الأن احلروف الكبرية تختلف عن 
احل���روف ال�سغ���رية فكلمة ال�س���ر )TAHA( لي�ست هي كلمة ال�س���ر )Taha( ولذلك يجب اأن تكون 
واعي���ا ال�ستخ���دام احلروف الكبرية م���ع احلروف ال�سغرية ، وميكنك ترك كلم���ة ال�سر خالية، وهذا 
�سيجعل الكمبيوتر يدخل على احل�ساب مبا�سرة واإذا كانت اخل�سو�سية مهمة لك فيف�سل عمل كلمة 
�سر، وميكنك عمل تلميح معني )Password hint( لكلمة ال�سر وعند الت�سجيل وبعد ثالث حماوالت 

.)Password hint( فا�سلة ف�ستجد ر�سالة حتمل ذلك التلميح

بال�صغط علــى �ملفتاح �ملبني �صتح�صل 
على �قرت�حات لتاأمني كلمة �ل�صر
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• واإذا كن���ت تع���رف كيفية ا�ستخدام ملف )FileVault( فمن املمكن ا�ستخدام ذلك االختيار، حيث يتم 	
.)Home( ت�سفري ملفاتك املوجودة يف جملد املنزل

• بع���د اأن �سجلت البيانات املطلوبة ا�سغط على زر اإن�ساء ح�ساب )Create Account( و�سوف ت�ساأل 	
ع���ن الت�سجيل االأوتوماتيكي، واإذا اخرتته فاإن اأي م�ستخدم للجهاز �سوف ي�ستخدمه بدون كلمة �سر، 

واإذا كانت لديك م�ساكالت اأمنية فيمكنك اإغالق الت�سجيل االأوتوماتيكي.

• الختيار �سورة تظهر عند ت�سجيل الدخول اتبع واحدة مما يلي:	

ا�سغ���ط م���رة واحدة على ال�سورة املوجودة لتظهر جمموعة ال�سور املتاحة لك، ثم اخرت ال�سورة  ¯
التي تريد اأن تظهر عند ت�سجيل الدخول من جمموعة ال�سور التي ظهرت.

قم باخلطوة ال�سابقة ثم اخرت حترير �سورة )Edit Picture( و�سوف تظهر لك ال�سا�سة التالية  ¯
والت���ي ميكن���ك منها ت�سجيل �س���ورة فوتوغرافية من خ���الل الكامريا اإذا كان جه���ازك مثبت به 

كامريا.

بال�صغــط و�ل�صحــب علــى 
هذه �ل�صــورة ميكن تغيري 

مكانها د�خل �الإطار 

والإعادة �صبط حجم �ل�صورة 
��صحب �ملوؤ�صر �الأزرق كامــري�  متلــك  كنــت  �إذ� 

ملحقة باجلهاز ��صغط على 
هذا الزر اللتقاط �سورتك

بالر�صا على  عندما ت�صعــر 
�ختيار �ل�صورة ��صغط على 

)Set( إعد�د�

والختيــار �صورة �أخرى من 
�صور جهــازك ��صغط على 

�لزر �ملوجود

ال�سغ���ط على مفت���اح )Choose( الختيار �سورة حمفوظة م�سبقاً عل���ى جهازك.وميكنك اإعادة  ¯
�سبط حجم ال�سورة ب�سحب املوؤ�سر االأزرق كما مو�سح يف ال�سا�سة ال�سابقة.

• ادخ���ل ا�س���م ح�ساب املاك )Mac account.(، اإذا كان امل�ستخدم لدي���ه ح�ساب على موقع اأبل، واإذا 	
كنت تريد اإعطاء هذا امل�ستخدم امتيازات امل�ستخدم الرئي�سي )Admin( بحيث تكون له القدرة على 
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 Allow( تغيري االإعدادات االأ�سلية وتثبيت الربامج، فيمكن و�سع عالمات �سح اأمام تلك االمتيازات
user to administer this computer(، واإذا اأردت ت�سغي���ل خا�سي���ة التحكم االأبوي �سع عالمة 

 )Open Parental Controls( ثم ا�سغط عل���ى زر )Enable Parental Controls( س���ح اأم���ام�
للذهاب اإلى االإعدادات اخلا�سة بالتحكم االأبوي.

• يف �سا�س�����ة الت�سجي����ل ا�سغ�ط م�رة واح�دة عل���ى اختي�ارات الت�سجي���ل )Login Option(  لتمكني 	
امل�ستخ���دم م���ن الت�سجيل االأوتوماتيكي وذلك كما هو م�س���روح يف ال�سابق، وهذه اخلانة متاحة فقط 
للم�ستخدمني الرئي�سني )Admin( بينما امل�ستخدمون العاديون )Standard( وامل�ستخدمون املتحكم 

فيهم )Managed( لن ي�ستطيعوا ا�ستخدام هذه اخلا�سية.

 )Taha1( لق���د قم���ت بت�سجيل م�ستخدمني جدد ولكن جه���ازي يقوم بالت�سجيل اأوتوماتيكي���اً للم�ستخدم
وب���دون الذه���اب اإلى �سا�سة الت�سجيل وال�سوؤال على كلم���ة ال�سر، وال�سبب كما يف ال�سا�سة ال�سابقة اأنه مت 
اختي���ار الت�سجي���ل االأوتوماتيكي )Automatic login( للم�ستخ���دم )Taha1( وهذا اأمر قد يكون جيداً 
بالن�سبة جلهازي يف العمل ولكن بالن�سبة جلهاز الالب توب الذي اأ�ستعمله يف �سفري فاإنني األغيت خا�سية 
الت�سجي���ل االأتوماتيك���ي باختي���اري )Disable( بدالً من امل�ستخ���دم )Taha1( وبذلك ل���ن ي�ستطيع اأحد 
الدخول على جهاز الالب توب بدون كلمة ال�سر، وهذه االختيارات تعتمد على كيفية احتياج امل�ستخدمني 
االآخرين جلهازك، فاإذا كانوا ال يحتاجون جهازك ب�سفة م�ستمرة، فيمكن اأن تدع نف�سك تقوم بالت�سجيل 
االأتوماتيكي اليومي وعندما ياأتي م�ستخدمون ميكنك اأن ت�سجل خروج )Log out( من قائمة اأبل وبالتايل 

.)Guest( تظهر �سا�سة الت�سجيل ولن ي�ستطيع اأي �سخ�س الدخول اإال على ح�ساب الزائر
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يج���ب ملحوظ���ة اأن هناك م�ستخدماً واحداً فقط ميكن اإعطاوؤه خا�سي���ة الت�سجيل االأوتوماتيكي، ويف اأي 
وق���ت حت���ب تغيري ذلك افتح خانة الت�سجي���ل واخرت م�ستخدماً اآخر من القائم���ة املوجودة الإعطائه ميزة 

الت�سجيل االأوتوماتيكي.

 )Login Option( اختي�ارات الت�شجيل

 )Standard( بينما امل�ستخدمون العاديون )Admin( ه���ذه اخلانة متاحة فق���ط للم�ستخدمني الرئي�سني
وامل�ستخدم���ون املتحكم فيهم )Managed( ل���ن ي�ستطيعوا ا�ستخدام هذه اخلا�سية، وجتد بها الكثري من 

االختيارات التي �سوف تتعرف عليها.

وميكنك اختيار امل�ستخدم الذي تريد ت�سجيل الدخول به على الكمبيوتر بدون احلاجة لت�سجيل كلمةال�سر 
اخلا�س���ة ب���ه اأو اختيار )Off( لوقف تلك اخلا�سية لكن يف كل مرة �سوف تفتح الكمبيوتر يتم �سوؤالك عن 

كلمة ال�سر لتتمكن من ا�ستخدام الكمبيوتر.

�ستعر�س اأ�سماء امل�ستخدمني على �سكل:
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• قائم���ة )List of user( و�ستظه���ر ال�سورة التي حددتها بجوار كل ا�سم م�ستخدم، يا له من اأمر رائع، 	
وعند الدخول ا�سغط على ال�سورة وادخل كلمة ال�سر، واإذا كان هناك م�ستخدم �سغري جداً ال ي�ستطيع 
اإدخ���ال كلم���ة ال�سر، مع التاأكد اأنه ال يوجد غرباء ي�ستطيعون االقرتاب من جهازك فمن املمكن اإن�ساء 

م�ستخدم بدون كلمة �سر وبالتايل ال�سماح لهذا ال�سغري بال�سغط على ال�سورة لت�سجيل الدخول.

• ا�سم���اء وكلم���ات ال�سر )Name and password( و�ستعر�س على هيئ���ة �سا�سة �سغرية مع اإطارين 	
االأول ال�س���م امل�ستخدم والثاين لكلمة ال�س���ر، و�سيقوم امل�ستخدم بكتابة كل من اال�سم وكلمة ال�سر يف 

كل خانة وذلك لزيادة االأمن. 

فكم���ا ت���رى عن���د ت�سجي���ل اخل���روج م���ن ح�ساب���ك ف���اإن اجله���از ال يق���وم باإغ���الق نف�س���ه ولك���ن تظهر 
،)Sleep( سا�س���ة �سغ���رية بحي���ث متكنك م���ن الدخول م���رة اأخ���رى و�ستج���د مفاتيح للتوق���ف املوؤق���ت� 
اإع���ادة الت�سغي���ل )Restart(، االإغ���الق )Shut Down( واإذا كان جهازك يق���وم بالت�سجيل االأوتوماتيكي 
فيمك���ن الأي م�ستخ���دم غري مرغوب فيه االقرتاب من جهازك وهو يف ه���ذه احلالة ويقوم بال�سغط على 
زر اإع���ادة الت�سغي���ل و�سوف يدخل على اجلهاز بالت�سجيل االأوتوماتيك���ي بدون ال�سوؤال عن كلمة �سر الأنك 
م�ستخ���دم الت�سجي���ل االأوتوماتيك���ي ومع ذلك ال يوجد �س���يء مينع اأي �سخ�س من اإع���ادة ت�سغيل اجلهاز، 
فيمك���ن الأي م�ستخ���دم ال�سغط على مفتاح الت�سغيل ملدة خم�س ث���واٍن الإيقاف عمل الكمبيوتر ثم ال�سغط 
علي���ه م���رة اأخرى لت�سغيل الكمبيوتر، واإذا اأردت فعاًل من���ع اأي �سخ�س من ا�ستخدام جهازك بدون علمك 

يجب عدم ت�سغيل الدخول االأوتوماتيكي.

هذا االختيار يتيح لك روؤية اختيارات اللغة التي اأعددتها يف اإعدادات اللغة يف اإعدادات النظام.

اإذا اأخط���اأ امل�ستخ���دم يف اإدخال كلمة ال�سر ثالث م���رات ف�سوف يعر�س الكمبيوتر التلميح املعني الذي مت 
اإدخاله مع كلمة ال�سر اأثناء اإعدادها اأول مرة، اأو اختيار ذلك االختيار لعر�س هذا التلميح دائماً.

)Use Voice Over at login window( اختيار

هذه اخلا�سية جتعلك ت�سغل امليكرفون داخل جهازك بحيث ي�ستخدمه امل�ستخدم الذي يعاين من خلل يف 
الروؤي���ة، وه���و يقوم بقراءة كل �سيء على �سا�سة االإدخال ب�س���وت عال ويخربك باالأ�سياء املهمة مثل مكان 

كتابة ا�سمك وكلمة ال�سر.

اإمكانية التنقل ال�سريع بني امل�ستخدمني وبالتايل لي�س من ال�سروري اإقفال جميع التطبيقات وامل�ستندات 
وت�سجيل اخلروج حتى يتمكن م�ستخدم اآخر من الت�سجيل، ويتم عر�س اأ�سماء امل�ستخدمني يف اأعلى ي�سار 
ال�سا�س���ة اأو االأ�سم���اء املخت�س���رة اأو الرموز اخلا�سة بكل م�ستخدم، ويالح���ظ اأن هذا االختيار يكون غري 
متاح عند ت�سجيل دخول م�ستخدم اآخر، والتاحة االأمر البد من ت�سجيل اخلروج من امل�ستخدمني االآخرين.
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اإن�شاء جمموعة من امل�شتخدمني

ميكن���ك اإن�س���اء جمموعة من امل�ستخدمني تتك���ون من عدة م�ستخدمني منف�سلني، وه���ذا االأمر يجعل من 
ال�سه���ل م�سارك���ة ملفات بوا�سطة جمموعة م���ن االأ�سخا�س ي�ستخدمون نف�س �سبك���ة العمل مثل الطالب 
اأو العامل���ني داخ���ل مكان عمل واحد وذلك عن طري���ق اختيار جمموعة )Group( عند اإن�ساء م�ستخدم 
جدي���د، و�سوف جتد قائمة بحيث ميكن اإ�سافة م�ستخدم���ني جدد اإلى املجموعة املوجودة، ولزيادة كفاءة 
امللف���ات امل�سارك���ة ا�ستخدم اإعدادات امل�ساركة لال�ستفادة من الق���درات املتنوعة للم�ساركة ثم اأ�سف هذه 

املجموعة اإلى قائمة امل�ستخدمني امل�ساركني.

)Log out & Log in( ت�شجيل الدخول واخلروج

)Automatice Login( ي�سم���ح للم�ستخ���دم بالدخ���ول ب���دون ال�سوؤال عن كلمة ال�س���ر، ويف هذه احلالة 
يج���ب التاأك���د م���ن ت�سجيل اخل���روج، ولي�س اإع���ادة الت�سغي���ل اأو االإغ���الق، الأن اإعادة الت�سغي���ل اأو اإغالق 
 اجله���از واإع���ادة فتح���ه �ست�سم���ح للم�ستخدم بت�سجي���ل الدخول بدون كلم���ة �سر، ويف حالة ع���دم ت�سغيل
)Automatic Login( فلي����س مهم���اً كيف �ستغلق اجلهاز الأنك �ستجد �سا�سة ت�سجيل الدخول تطلب كل 
م�ستخ���دم رئي�س���ي )Admin( اأو م�ستخدم عادي )Standard( بكتابة كلمة ال�سر، وعندما ت�سجل خروج 
من اجلهاز ف�سوف تغلق كل وثائقك وتنهي كل تطبيقاتك، واإذا كان ذلك غري مالئم لك فيمكنك االنتقال 

.)Fast user switching( اإلى التنقل ال�سريع للم�ستخدم

 )Log out( واخرت ت�سجيل خروج م�ستخدم )Apple( اذهب اإلى قائم��ة )Log out( ولت�سجيل اخل�روج
واملق�س���ود بامل�ستخدم هنا ه���و امل�ستخدم احلايل، و�سوف تغلق كل التطبيق���ات وتختفي ال�سا�سة احلالية 

و�ستجد �سا�سة ت�سجيل الدخول يف انتظار ت�سجيل الدخول.

ولت�سجي���ل الدخ���ول )Log in( ا�سغ���ط عل���ى ا�سمك داخل القائم���ة ثم اكتب كلمة ال�س���ر واإذا كانت غري 
�سحيح���ة ف�س���وف جت���د النافذة وقد اهت���زت اإلى االأم���ام واإلى اخلل���ف كاأنها تق���ول ال.. ال، وبعد ثالث 
 Forget( حماوالت فا�سلة �سوف يظهر التلميح امل�ساحب لكلمة ال�سر، اأو ا�سغط على ن�سيت كلمة ال�سر

Password( و�سوف جتد التلميح يف احلال.

)Switch user( تنقل امل�شتخدمني عن طريق ال�شغط

يعطي���ك نظام الت�سغيل ميزة مهمة ت�سم���ى التنقل ال�سريع للم�ستخدمني 
وهي ت�سمح للم�ستخدمني املتعددين باحلفاظ على ت�سجيل دخولهم ملدة 
م���ن الوقت بدون احلاجة اإلى اإغالق امللفات اأو اخلروج من التطبيقات، 
فمث���اًل اإذا كنت تعم���ل يف بع�س اخلطابات اخلا�سة ب���ك واأرادت ابنتك 
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االنته���اء م���ن واجبه���ا املدر�سي فمن املمك���ن االنتقال اإلى احل�س���اب اخلا�س بها وعم���ل واجبها املدر�سي 
ث���م الرج���وع مرة اخرى اإل���ى ح�سابك اخلا�س والقي���ام مبوا�سلة العمل يف خطابات���ك والتي �ستجدها يف 
انتظ���ارك، وه���ذه اخلا�سية جتعلك يف غري حاجة الإغالق الوثيق���ة ومغادرة التطبيق قبل ت�سجيل اخلروج 

لت�سمح ل�سخ�س اآخر بت�سجيل الدخول وا�ستخدام الكمبيوتر.

وعن���د ت�سغي���ل االنتقال ال�سري���ع للم�ستخدمني ف�سوف جتد قائمة يف اجلزء االأمي���ن العلوي من �سا�ستك، 
وبج���وار ال�ساعة �سيظهر ا�س���م امل�ستخدم احلايل يف �سريط القائمة، ولروؤي���ة  اأ�سماء امل�ستخدمني الذين 
�سجل���وا اأنف�سه���م للدخول علي���ك بال�سغط مرة واحدة على ا�سم امل�ستخدم احل���ايل واملوجود يف القائمة، 
لتظهر قائمة باأ�سماء امل�ستخدمني االآخرين و�ستجد عالمة اأمام امل�ستخدمني الذين �سجلوا اأنف�سهم بينما 
امل�ستخدم احلايل �ستجد ا�سمه باللون الرمادي كما بال�سكل التايل والذي يظهر فيه اأن امل�ستخدم احلايل 

.)Taha1( هو

ا�سغ���ط عل���ى اختيار التنقل ال�سريع للم�ستخدم���ني )Show fast user switching( واملوجود يف اجلزء 
اخلا�س باختيارات الت�سجيل )Log Option( داخل االإعدادات االأ�سلية للح�سابات.

اخرت م�ستخدماً من قائمة امل�ستخدمني، كما هو مذكور �سابقاً، واإذا كان لذلك 
امل�ستخ���دم كلم���ة �سر فاإن �سا�س���ة الت�سجيل �ستظهر، بحيث يق���وم امل�ستخدم 
بكتاب���ة كلم���ة ال�س���ر، وبعد اإدخال كلم���ة ال�سر ال�سحيحة �س���وف يفتح �سطح 
املكت���ب اخلا�س بهذا امل�ستخ���دم، ويف حالة عدم حتديد كلمة �سر للم�ستخدم 
فاإن �سطح املكتب اخلا�س بهذا امل�ستخدم �سوف يفتح على الفور، ويف الواقع 
ف���اإن ال�سا�س���ة يف هذه احلالة لن تفتح كما يف احلاالت العادية ولكنك �ستجد 

�سطح املكتب وهو يدور كاأنه مكعب وذلك بالن�سبة للم�ستخدم اجلديد.

)Log in window( اخ���رت �سا�س���ة الت�سجيل من قائمة امل�ستخدم���ني املوجودة يف �سريط القائمة، وهذه 
طريق���ة مالئم���ة ملغادرة ال�سا�س���ة يف حالة وجود م�ستخدم���ني متعددين و�سيقوم امل�ستخ���دم القادم فقط 

بال�سغط على ا�سمه للت�سجيل والدخول والبدء يف العمل على الكمبيوتر

)Admin( ال�شماح مل�شتخدمني اآخرين ليكونوا م�شتخدمني رئي�شني

ميك���ن للم�ستخدم الرئي�س���ي اختيار م�ستخدم اآخر واإعطاوؤه ميزات امل�ستخ���دم الرئي�سي وذلك من خالل 
االإع���دادات االأ�سلي���ة للح�سابات واختي���ار م�ستخدم من جهة الي�سار ثم ا�سغط عل���ى ال�سماح للم�ستخدم 
ب���اأن يك���ون م�ستخدماً رئي�س���اً )Allow User to Administer this Computer(، وميكن للم�ستخدم 
الع���ادي احل�س���ول على نف�س ميزات امل�ستخ���دم الرئي�سي اإذا كان يعرف ا�سم امل�ستخ���دم الرئي�سي وكلمة 
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ال�س���ر اخلا�سة ب���ه وذلك عن طريق ال�سغط على اأيقونة القفل )Lock Icon(، ثم اإدخال ا�سم امل�ستخدم 
الرئي�سي وكلمة ال�سر.

�شبط اإعدادات م�شتخدم

ال ميكن���ك كم�ستخ���دم رئي�سي اإجراء تعديالت على م�ستخدم اآخ���ر اإذا كان هذا امل�ستخدم م�سجاًل نف�سه 
للدخ���ول )Log in( ويقوم با�ستخدام الكمبيوت���ر، ولذلك اإذا كنت تقوم باإجراء تغيريات ومل ت�ستطع ذلك 

فعليك ت�سجيل خروج )Log out( لهذا امل�ستخدم اأوالً قبل البدء يف التغيري.

اإذا مل يح���دث جله���ازك تاأثري املكعب الدوار اأثناء التنق���ل ال�سريع للم�ستخدمني فقد يكون ذلك ب�سبب اأن 
كارت اجلرافي���ك داخل جه���ازك ال ي�ستطيع عر�س تلك العملية احل�سا�سة والتي تتطلب اإمكانات خا�سة، 
وبالرغ���م م���ن ذلك فاإنك �ستك���ون قادراً على التنقل ال�سري���ع للم�ستخدمني ولكن لن يك���ون التنقل ب�سكل 

جذاب.

دع امل�شتخدمني الآخرين يقومون بتعديل اإعداداتهم

عن���د ت�سجي���ل امل�ستخ���دم الع���ادي نف�سه للدخول فاإن���ه ميكنه اإج���راء بع�س التعديالت، حت���ى لو مل يكن 
م�ستخدماً رئي�ساً )Admin(، فمثاًل ي�ستطيع امل�ستخدم العادي تغيري كلمة ال�سر اخلا�سة به، ولكن يجب 
معرف���ة كلم���ة ال�سر احلالية قبل عمل كلمة �س���ر جديدة، وي�ستطيع كذلك تغي���ري ال�سورة املوجودة وعمل 

حتكم اأبوي واختيار التطبيقات وامل�ستندات التي تفتح اأتوماتيكياً عند ت�سجيل الدخول.

ملحوظة
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)Login Item( اإعداد عنا�سر ت�سجيل الدخول

ميك���ن الأي م�ستخ���دم ع���ادي )Standard( اأو رئي�س )Admin( اختيار التطبيق���ات واملجلدات والوثائق 
وحت���ى االأف���الم واملو�سيقى الت���ي تفتح اأتوماتيكياً عند الت�سجيل للدخ���ول، واإذا اخرتت فتح وثيقة ما فاإن 
التطبي���ق ال���ذي عملت بداخل���ه هذه الوثيقة �سوف يفتح اأي�سا حتى لو مل تخ���رت هذا التطبيق يف القائمة 

املحددة، وتنطبق هذه اخلا�سية على امل�ستخدم امل�سجل دخوله حالياً.

زر �إ�صافــة وحذف عنا�صر 
ت�صجيل �لدخول

�مل�صجل  �مل�صتخــدم 
حاليــا  دخولــه 
قائمة  �أعلــى  �صتجده 

�مل�صتخدمني
عنا�صر ت�صجيل �لدخول

 ا�سغ���ط عل���ى زر اإ�سافة العنا�سر )+( كما يف ال�سكل ال�سابق ليظهر لك اإطاراً حوارياً ميكنك من اإ�سافة 
اأي م�ستند اأو تطبيق اإلى قائمة عنا�سر ت�سجيل الدخول، والإ�سافة عنا�سر اأخرى ا�سغط على زر االإ�سافة 
م���رة اأخرى، و�سوف تفت���ح امل�ستندات والتطبيقات بنف�س ترتيب اإ�سافته���ا للقائمة، وميكنك اإعادة ترتيب 
العنا�س���ر ب�سح���ب اأي م�ستند اأو تطبيق داخل هذه القائمة من اأعلى اإل���ى اأ�سفل والعك�س، واإذا كنت تريد 
اإخف���اء تطبي���ق بعد فتح���ه يف كل مرة تفتح فيها جهازك، ميكنك ال�سغط عل���ى املربع املوجود بجوار هذا 
التطبيق )Hide( وذلك الإخفائه و�سيكون هذا التطبيق مفتوحاً ولكن نافذته لن تكون متاحة على ال�سا�سة 

.)Dock( بينما رمز التطبيق موجودة يف منطقة املر�سى

 يجب حتديد العن�سر اأوالً ثم ال�سغط على زر )-( ليتم اإلغاء العن�سر من القائمة.
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ميكن���ك �سحب االأجهزة امل�ساركة من خ���الل ال�سبكة واملتاحة على �سطح املكتب لتلك القائمة 
التاحته���ا عن���د ت�سغيل الكمبيوتر، ويف تلك احلالة فاإن عند ت�سغيل الكمبيوتر يتم ظهور االأجهزة امل�ساركة 

دون احلاجة الختيار اأي اأوامر اأو ال�سغط على اأية اخت�سارات يف لوحة املفاتيح.

 )Shift( ميكنك اإيقاف العنا�سر التي يتم ت�سغيلها عند ت�سغيل اجلهاز وذلك بال�سغط على مفتاح العايل
عن���د ت�سغي���ل الكمبيوتر، وبذلك �سيتم اإيقاف تلك العنا�س���ر ولكنها �ستعمل معك عند اإعادة الت�سغيل مرة 

.)Shift( اأخرى دون ال�سغط على مفتاح العايل

ملحوظة

ملحوظة
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م�ساركة امللفات مع �سائر امل�ستخدمني

ف���ور اإعداد ح�ساب���ات امل�ستخدمني فاإن امل�ستخدمني ميكنه���م التعامل مع بع�سهم وتبادل 
 )Home( واملوج���ودة داخل جملد املنزل ،)Public( امللف���ات من خالل املجلدات العامة
اخلا�س بكل م�ستخدم واأي�ساً جملد امل�ساركة )Shared( ويوجد هذا املجلد داخل جملد 
امل�ستخدمني )Users( والذي يوجد على القر�س ال�سلب جلهازك، وهذه اخلا�سية تعمل 

على الوجه التايل :

• 	 ،)Public( سع امللفات التي ترغب يف اأن يقوم االآخرون بقراءتها اأو ن�سخها اأو طبعها يف جملدك العام�
حيث ميكن لكل امل�ستخدمني فتح هذا املجلد والتعامل معه.

• ميك���ن للم�ستخدم���ني و�س���ع ملفات خا�س���ة لك وذلك داخ���ل جمل���د )Drop Box( واملوجود داخل 	
جمل���دك الع���ام )Public(، وه���وؤالء امل�ستخدمون ال ي�ستطيع���ون فتح هذا ال�سن���دوق، اأو حتى روؤية 

امللفات التي قاموا بو�سعها داخل ذلك املجلد، ولكن اأنت فقط ميكنك روؤية ما يحتويه.

• ق���م بو�سع ملفات يف جمل���د امل�ساركة )Shared( والذي تري���د اأن ي�ستخدمه كل امل�ستخدمني، وهذه 	
الطريق���ة جي���دة للغاية لتوزيع ملف ما على كل م�ستخدمي جهازك، دون احلاجة اإلى ن�سخ هذا امللف 

وو�سعه يف ال�سندوق )Drop Box( اخلا�س بكل م�ستخدم، حيث اإن ذلك املجلد متاج للجميع.

• جملد املواقع )Sites( هو املكان الذي تخزن فيه موقع الويب، اأو امللفات التي تريد اأن يراها االآخرون 	
من خالل �سبكة االنرتنت.

�مل�صتخدمــني  كل 
�لتعامل  ي�صتطيعون 
د�خل  �مللفــات  مع 
�ملجلــد  ذلــك 

)Shared(

كل م�صتخدم لديه 
 Drop( جملــد 

Box( �خلا�ص به
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اإعداد ال�سالحيات

كل مل���ف داخ���ل جهازك  يحمل �سالحيات ال�ستخدام���ه، وبع�س من هذه ال�سالحيات ميكن تغيريها، اإذا 
اأردت ذلك، ومثاالً على تلك ال�سالحيات فقد ترغب يف اإر�سال مذكرة اإلى كل م�ستخدمي جهازك ولكنك 
ال ترغ���ب يف قيام اأحده���م بتعديل اأو اإجراء تغيري لهذه املذكرة ولذلك عليك حتديد الوثيقة اأوالً واإعطاء 
�سالحية بقراءتها فقط )Read only(، واإذا اأردت عدم قيام امل�ستخدمني االآخرين باالقرتاب من جملد 
املواق���ع اخلا�س���ة بك ف�سوف تعط���ى �سالحية بع���دم االق���رتاب )No Access( ،واإذا اأردت اأن ي�ساركك 
االآخ���رون يف جمل���د اأفالمك بحيث يدخ���ل اأي م�ستخدم عليه وي�سع اأفالم���اً بداخله فعليك بتحديد هذا 
املجلد وتغيري ال�سالحية اإلى كتابة فقط )Write only(، وهذا يعني اأن امل�ستخدم الذي يتعامل مع هذا 

املجلد ي�ستطيع و�سع اأفالم بداخله ولكنه ال ي�ستطيع اأخذ فيلم منه.

• ا�سغط مرة واحدة على ملف اأو جملد لتحديده.	

• اأ�سغط )I + �( لع�ر�س نافذة املعلومات واملوجودة كما يف ال�سفحة التالية.	

• 	.)Sharing & Permissions( ا�سغ��ط على املث�لث املوجود بجوار م�ساركة وت�سريحات

• 	  .)OK( ا�سغط على رمز القفل وادخل كلمة ال�سر الرئي�سة ثم ا�سغط

• ا�سغ���ط على القائمة ال�سغرية املوجودة بجوار اأ�سم���اء امل�ستخدمني اأو جمموعة امل�ستخدمني لتغيري 	
ال�سالحيات.

• عند االنتهاء عليك فقط اإغالق نافذة املعلومات.	

�لقر�ءة و�لكتابة

�لقر�ءة فقط

�لكتابة فقط

لي�ص له �أي �صالحيات

Read & Write وتعني �سالحية قراءة امللف اأو املجلد والتعديل فيه اأي�ساً.

Read only وتعني اإمكانية القراءة والروؤية فقط ولكن لن ميكنك التعديل اأو االإ�سافة اإليه.

Write only وتعني اإمكانية التعديل ولكن بدون روؤيته مثل جملد تريد اأن ي�سع فيه االآخرين لك امللفات 

بداخله ولكن بدون اأن يرى اأحد ما بداخله.

No Access وتعني ال ميكن روؤيته اأو التعديل فيه.
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تختل���ف ال�سالحيات عند حتديد جمل���د باملقارنة بال�سالحيات عند حتديد م�ستند، حيث اإن �سالحيات 
امل�ستن���دات تك���ون ق���راءة وكتاب���ة )Read & Write( اأو ق���راءة فق���ط )Read only(، ولكن �سالحيات 
 Write ( اأو كتابة فقط )Read only( اأو قراءة فقط )Read & Write( املجل���دات تك���ون قراءة وكتابة

.)No Acess( اأو بدون �سالحيات )only

�إ�صافــة م�صتخدمــني �أو جمموعة لهذه 
�لقائمة وعمل ت�صريحات لهم

Action Menu لتبديــل �ل�صالحيــات 
�أو تطبيقهــا علــى كل �صالحيــات �لعنا�صــر 

�ملوجودة د�خل �ملجلد

�ل�صالحيات
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اإلغاء م�ستخدم

ي�ستطيع امل�ستخدم الرئي�سي اإلغاء اأي م�ستخدم يف اأي وقت وذلك حتى ال يتمكن من ا�ستخدام الكمبيوتر 
اأو مل�سح بيانات ذلك امل�ستخدم من على الكمبيوتر.

والإلغاء م�ستخدم 

• م���ن قائم���ة اأبل )Apple( اخرت تف�س���الت النظ���ام  )System Preferences( ثم ا�سغط على رمز 	
.)Accounts( احل�سابات

• اإذا كان رم���ز القف���ل املوج���ود يف اجلزء االأي�س���ر االأ�سفل مغلقاً فعليك بال�سغ���ط عليه مرة واحدة ثم 	
اإدخال ا�سم امل�ستخدم الرئي�س وكلمة ال�سر لفتحه.

• ا�سغ���ط مرة واحدة عل���ى ا�سم امل�ستخدم الذي تريد اإلغاءه، واإذا كان ه���ذا اال�سم رمادياً وال ت�ستطع 	
اختي���اره فذل���ك يعن���ي اأن ذلك امل�ستخدم م�سج���ل نف�سه )Log in( للدخول ولذل���ك عليك بت�سجيله 

للخروج )Log out( قبل اإلغاء ح�سابه.

• بعد حتديد امل�ستخدم ا�سغط زر )-( املوجود يف االأ�سفل داخل قائمة امل�ستخدمني.	

• تظهر ال�سا�سة التي يف ال�سفحة التالية والتي ت�ساألك ماذا تريد عمله للملفات اململوكة لهذا امل�ستخدم، 	
و هناك ثالثة اختيارات للتعامل مع ملفات هذا امل�ستخدم الذي �ستقوم باإلغاء ح�سابه وهي:

• حفظ امللف الرئي�سي داخل القر�س )Save the home folder in a disk )image: �سوف ت�سغط 	
حمتوي���ات امللف���ات الرئي�س���ة لهذا امل�ستخدم على هيئ���ة �سورة للقر����س )dmg.( وحتفظ يف جملد 
امل�ستخدم���ني امللغى ح�سابه���م )Deleted User Folder( واملوجود داخل جملد امل�ستخدمني، وهذه 
طريقة جيدة للتعامل االآمن حيث ميكنك ا�ستخدام هذا املجلد يف اأي وقت اآخر، عن طريق ال�سغط 
امل���زدوج عل���ى ملف )dmg.( ف�سوف يفتح داخ���ل رمز القر�س ال�سلب كما ه���و موجود يف ال�سفحة 

التالية، و�ستجد اأن كل امللفات موجودة مرة اأخرى داخل رمز القر�س ال�سلب.

• ال تغي���ري للمجل���د الرئي�س���ي )Do not change the home folder image( يت���م حف���ظ املجلد 	
الرئي�س���ي للم�ستخ���دم وكل حمتوياته داخل جملد امل�ستخدمني امللغي���ني )Deleted(، وكل املجلدات 
فيم���ا ع���دا املجلد العام وجمل���د املواقع �ستجدها موؤمنة ومع ذلك فيمك���ن لك كم�ستخدم رئي�س فتح 

�سا�سة معلومات املجلد وتغيري الت�سريحات املوجودة بحيث يحق لك التعامل مع املجلد.

• اإلغ���اء املجل���د الرئي�س���ي )Delete the home folder( : اخرت ذلك االأم���ر اإذا كنت متاأكداً اأنك لن 	
حتت���اج اأي جمل���د اأو ملف قام امل�ستخدم الذي مت اإلغاء ح�سابه بو�سعه داخل هذا املجلد، وعند اإلغاء 

املجلد �ستجد ح�ساب امل�ستخدم وكل امللفات داخل املجلد وقد اختفت. 



جهاز واحد وعدة مستخدمني

147

�خليار�ت �لثالثة �لتي تظهر عند �إلغاء ح�صاب م�صتخدم

�ملجلد �لذي مت �إن�صاوؤه بعد �ختيار �الأمر �الأول رمز القر�س امل�سغوط الذي به 
ملفات �مل�صتخدم �لذي مت �إلغاوؤه

رمز �لقر�ص �ل�صلب �لذي يحتوي على ملفات �مل�صتخدم �لذي مت �إلغاوؤه
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)Managed with Parental Contols( اإعداد التحكم الأبوي

من خالل التحكم االأبوي ميكنك التحكم يف حتديد الربامج التي ميكن ا�ستخدامها واملواقع التي ي�ستطيع 
ا�ستعرا�سها، والوقت الذي ميكن ا�ستخدام الكمبيوتر فيه.

لتغيري اإعدادات التحكم االأبوي

م���ن قائمة اأب���ل )Apple( اخرت اأمر اإع���دادات النظ���ام )Sysytem Preferences( ثم اخرت احل�سابات 
)Accounts( ث���م ا�سغ���ط على مفتاح التحكم االأب���وي )Open Parental Controls( واخرت احل�ساب 

الذي تريد التحكم فيه من احل�سابات املتاحة على ي�سار ال�سا�سة، لتظهر ال�سا�سة التالية.

System متكنك من حتديد الربامج التي ي�ستطيع ا�ستخدامها، واإمكانية حتكمه يف الطابعات.

Content حتديد املواقع التي ميكن فتحها اأو من فتح مواقع البالغني.

Mail & iChat حتديد الربيد االلكرتوين الذي ميكن ا�ستقبال بريد منه و املحادثات امل�سموحة.

Time Limits حتديد الوقت واالأيام املمكن ا�ستخدام الكمبيوتر فيه

Logs تظهر به املواقع التي مت ا�ستعرا�سها والربامج التي مت ا�ستخدامها واملحادثات التي متت.



جهاز واحد وعدة مستخدمني

149

اأ�سئلة للمراجعة

ما اأنواع امل�ستخدمني على الكمبيوتر االأبل ماكنتو�س؟. 1

هل من املمكن وجود اأكرث من م�ستخدم رئي�س؟. 2

 كيف تن�سيء م�ستخدماً جديداً؟. 3

كيف ميكنك تعديل �سورة امل�ستخدم؟. 4

ما هي اختيارات الت�سجيل )Login Option(؟. 5

هل من املمكن ت�سجيل الدخول الأكرث من م�ستخدم يف نف�س الوقت؟. 6

كيف ميكنك اإ�سافة ملفات وبرامج تفتح تلقائياً عند ت�سغيل الكمبيوتر؟. 7

كيف تتم م�ساركة امللفات بني امل�ستخدمني؟. 8

كيف ميكنك حتديد �سالحيات ا�ستخدام امللفات واملجلدات؟. 9

ما هي اأنواع ال�سالحيات؟. 10

كيف ميكنك اإلغاء م�ستخدم؟. 11

ما هو التحكم االأبوي )Open Parental( وما هي االأ�سياء التي ميكن التحكم فيها؟. 12



ما الذي �شوف تتعلمه من ذلك الدر�س؟
• كيفية تو�شيل جهازك ب�شبكة الإنرتنت 	

• حل م�شاكل الت�شال بالإنرتنت	

• امل�شاركة يف امللفات من خالل �شبكة عمل داخلية	

• الت�شال مع جهاز اآخر	
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ميكنك التوا�سل مع اأجهزة اأخرى عن طريق االإنرتنت اأو عن طريق ال�سبكات بحيث ت�ستطيع تبادل امللفات 
اأو املحادثة بالكتابة اأو الفيديو.

ميكنك االت�سال باالإنرتنت باأكرث من طريقة مثل.

• االت�سال عن طريق االت�سال التليفوين من خالل فاك�س مودم وخط التليفون.	

• 	.)DSL( خط مودم

• 	.)Wireless( ات�سال بدون ا�سالك

• كابل �سبكة )Eathernet( مت�سل ب�سبكة مت�سلة باالإنرتنت.	

وهناك طرق خمتلفة لتو�سيل اأجهزة املاك ببع�سها يف املنزل اأو يف العمل.

الدرس السابع

الشبكة ومشاركة الملفات
Get Connect and Share Files
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كيفية تو�سيل جهازك ب�سبكة الإنرتنت 

عن���د فتح جهازك الأول م���رة واإمتام عملية االإع���دادات االأولية فمن املحتمل قيام���ك بتعبئة املعلومات 
اخلا�سة باالت�سال ب�سبكة االإنرتنت، وتف�سي���الت ال�سبكة )Network Preferance( هى املكان الذى 
يحف���ظ بداخله هذه املعلومات وميكنك من خاللها تغيري هذه املعلومات اأو تعديلها اأو معاجلة امل�ساكل 
املمكن حدوثها يف ال�سبكة، وتف�سيالت ال�سبكة )Network Preferance( حتتفظ بقائمة لكل الطرق 
التى  ميكن ان يت�سل بها اجلهاز باالإنرتنت وعر�س احلالة احلالية لكل اختيار، وذلك من خالل نافذة 

واحدة.

 Apple( اذه���ب ال���ى قائمة اأب���ل  )Network Preferance( ولفت�������ح تف�شي�������الت ال�شبك�������ة

Menu( واخت���ار اإع���دادات النظ���ام )System Preferences( ثم ا�سغ���ط مرة واحدة على 

اأيقونة �سبكة العمل )Network Icon(. �ستجد ال�سا�سة التالية.

طرق �الت�صال �ملتاحة

تاأمــني �أو فــك �لتاأمني 
الجر�ء �لتعديالت

والت���ي يظه���ر به���ا يف ال�سريط اجلانبي عل���ى الي�سار طرق االت�س���ال املتاحة للكمبيوت���ر واللون االأخ�سر 
للطريق���ة املت�سلة حالياً، واالأحمر للطرق الغري مت�سلة حالياً بالكمبيوتر، والربتقايل للطرق املت�سلة وبها 

م�سكلة
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فح�س طرق الت�شال

متل���ك اختي���ارات متعددة لالت�س���ال ب�سبكة االإنرتنت،  فيمك���ن جلهازك التعرف على مدخ���ل املودمي اأذا 
 )Ethernet Port(  وكارت �سبك���ة )Wireless Card( كن����ت متل���ك واحداً، والعثور عل���ى كارت هوائى
وكل و�سيل���ة يتع���رف عليها اجلهاز وتخت�س بطريقة االت�سال ب�سبكة االإنرتنت �سوف جتدها يف تف�سيالت 

ال�سبكة )Network Preferance( وامل�سار اليها بطرق االت�سال املتاحة يف ال�سكل ال�سابق.

ووفقا لل�سكل التايل ميكنك ال�سغط على زر التن�سيط ) Activity Button( ،واملو�سوع حوله دائرة، ثم 
 ... )Set Service Order( اختيار اإعداد ترتيب اخلدمة
وتعت���رب هذه هى اخلطوة االأولى التى يجب القيام بها يف 
حالة وجود عطل باالت�سال ب�سبكة االإنرتنت الأن جهازك 
�سيفح����س هذه القائمة بالرتتي���ب واختيار اخلدمة التي 
تعم���ل . واإذا كنت تواجه م�سكل���ة يف االت�سال باالإنرتنت 
فتاأكد اأن الطريقة التى ت�ستخدمها دائما لالأت�سال توجد 
عل���ى راأ����س ه���ذه القائم���ة واإذا كانت الت�وج���د يف اأعلى 
القائم���ة ق�م ب�سحبها من مكانه���ا وو�سعها اأعلى القائمة 

ثم ال�سغط )OK( ثم ال�سغط على مفتاح تطبيق )Apply( للحفاظ على هذا التغيري.

قائمــة بطرق �الت�صــاالت �ملتاحة ب�صبكة 
�الإنرتنــت وميكــن �ختيــار ترتيــب هذه 
�لقائمة وفقاآ لرغبتك عن طريق �صحب �أى 

عن�صر بالرتتيب �لذى ترغبه
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اإن�شاء ات�شال جديد

اإذا كن���ت مل تع���د و�سيل���ة االت�سال باالإنرتنت عند تثبي���ت نظام الت�سغيل اأول م���رة اأو عند ت�سغيل جهازك 
اجلديد فيمكنك اإن�ساء ذلك االت�سال من خالل تف�سيالت ال�سبكة )Network Preferance( فقط عن 

طريق ال�سغط على مفتاح )Assist Me( واملوجود حوله دائرة كما يف ال�سكل التايل.

حل م�ساكل الت�سال بالإنرتنت

اإذا كان ات�سال���ك باالإنرتن���ت ال يعم���ل عن���د ت�سغيل جهازك اأول م���رة فرمبا يرجع ذلك اإل���ى عدم �سحة 
املعلومات التى اأدخلتها يف اجلهاز اأثناء عملية اإعداده اأو قد تكون غريت ال�سركة املوردة للخدمة اأو غريت 
عملي���ة االت�سال وحتتاج اإلى تغيري هذه املعلومات. واالآن معظم املعلومات يتم احل�سول عليها اأتوماتيكياً، 

ولكن اإذا قرر املورد تغيري اإعداد املعلومات فعليك انت اأي�ساً القيام بذلك التغيري ..

وهناك بع�س احليل القليلة التى قد ت�شاعدك على حل م�شكلة الت�شال

• 	 )System Preferences( اخرت اإعدادات النظام )Apple Menu( اذهب األى قائمة اأبل
 .)Network Icon( ثم ا�سغط مرة واحدة على اأيقونة �سبكة العمل



الشبكة ومشاركة امللفات

155

• يف اجله���ة الي�سرى ميكنك على الفور معرف���ة اأي من طرق االت�سال يعمل 	
وه���و م���ا يكون باللون االأخ�سر اأو ال يعمل وه���و ما يكون باللون االأحمر ثم 

اخرت طريقة االت�سال التى تريد عملها اأو تغيريها.

تذكر دائما ميكن��ك ال�سغ��ط دائم��ا عل��ى زر الرتاجع ) Revert( والذى �سيعيد 
اإعدادات االت�سال حلالته االأولى قبل تغرياتك، خ�سو�سا اذا كنت جترب بع�س 

االإعدادات

• يف البداي���ة، اتب���ع اخلط���وات ال�سابقة والتي ت�سرح ترتي���ب طرق االت�سال 	
للتاأكد اأن طريقة االت�سال التى تريدها تكون على راأ�س القائمة ثم ا�سغط 
تطبي���ق )Apply( وانتظر دقيقة اأو دقيقتني ثم افح�س مت�سفح االإنرتنت 

للتاأكد من اأنه يوجد اإت�سال مع ال�سبكة.

• ه���ذه احليلة ال�سغرية والتالية تعم���ل دائما اإذا كانت االإعدادات �سحيحة، 	
وال توج���د م�سكل���ة م���ع جه���از امل���ودمي اأو الروت���ر، يف حالة وج���وده، غري 

 االإع���دادات امل�ستخدم���ة ث���م ارجع الى االإع���دادات ال�سحيحة م���رة اأخرى، مث���ال اإذا كنت ت�ستخدم
)DHCP( فم���ن املمك���ن تغيريها ال���ى يدوياً )Manually( ثم اعادته مرة اأخ���رى الى حالته االأولى 
ف���وراً، وذل���ك �سيجعل زر تطبيق )Apply( متاح���اً، واالآن ا�سغط على هذا املفتاح وانتظر دقيقة، ثم 

افح�س مت�سفح االإنرتنت للتاأكد من وجود اإت�سال مع ال�سبكة.

• اذا كن���ت تعتق���د اأن االإع���دادات حتت���اج لتغيري فعليك القي���ام بذلك و�ستحتاج اإل���ى ال�سغط على زر 	
)Advanced( للو�سول اإلى باقى االإعدادات . واذا كنت غري متاأكد من االإعدادات املالئمة فاأمامك 

حالن هما:

1- االت�س���ال مب���وزع اخلدمة و�سوؤاله عن املعلومات املطل���وب اإدخالها واملوزع هى ال�سركة التى تدفع 
لها �سهرياً لكى تو�سلك باالإنرتنت ، وعلى الرغم اأن ال�سا�سة التى تراها قد تبدو خميفة فاإنك حتتاج 
فق���ط اإل���ى اإعدادي���ن اأو ثالثة اإعدادات. واإذا كن���ت تت�سل باالإنرتنت عن طريق كاب���ل اأو )DSL( مع 
)DHCP( فمن املحتمل اجراء هذه االإعدادات اأتوماتيكيا ثم اإ�سغط )Apply( . ثم افح�س مت�سفح 

االإنرتنت للتاأكد من وجود اإت�سال مع ال�سبكة.

2- ا�ستخ���دم االأداة الت�سخي�سي���ة ل�سبكة العم���ل )Network Diagnostic Tool( وذلك كما �سيتم 
�سرح���ه يف اخلط���وات التالية، وه���ذه االأداة تظهر ب�سورة اأوتوماتيكية عندم���ا ال يكون هناك اإت�سال، 

ولكن ميكن ا�ستدعاوؤها عندما حتتاجها.
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• ا�سغط على زر امل�ساعدة )Assist Me( املوجودة يف اجلهة ال�سفلى يف �سا�سة �سبكة العمل و�ستظهر 	
.)Diagnosis( ال�سا�سة التالية، ولعالج امل�ساكل اخرت مفتاح ت�سخي�س احلالة

�ستق����وم االأداة الت�سخ�سي����ة بفح��س كل االإعدادات املوجودة داخ���ل جهازك وت�ساألك اأ�سئلة ب�سيطة. 
واإذا مل حتل لك امل�سكلة فعلى االأقل �سوف حتدد بدقة ماهى امل�سكلة وميكنك حلها مع موزع اخلدمة 

اخلا�س بك .

)Airport Admin Utilities( ا�شتخدم

اإذا كان ات�سال���ك ب�سبك���ة االإنرتن���ت عن طري���ق )Airport Wireless( ميكنك ا�ستخ���دام هذا الربنامج 
امل�ساعد لتحديد �سبب امل�سكلة و�سوف جتد هذه الربنامج داخل جملد )Utility Folder( املوجود داخل 
جملد التطبيقات )Applications( وميكن تطبيق نف�س احليلة ال�سابقة وهى اإجراء اأي تغيري ثم العودة 

)Apply( مرة اأخرى الى االإعداد ال�سابق ال�سغط على زر تطبيق

اف�شل كل �شئ ثم اأعد تو�شيله مرة اأخرى

يوج����د بداخ���ل �سن���دوق املودمي، �س���واًء كان عن طري���ق التليف���ون اأو كاب���ل اأو )DSL(، زر �سغري الإعادة 
الت�سغي���ل وه���و �سغ���ري ج���دا ب�سورة جتعل���ك قد حتت���اج اإلى دبو����س �سغري الغالق���ه. وه���ذا االأمر قد 
ي�ساع���د يف ح���ل امل�سكل���ة. واإذا ا�ستم���رت امل�سكل���ة اف�س���ل االأجه���زة ب�س���ورة روتيني���ة ) اأفرت�س���ت اأن 
كل االأجه���زة يف مكانه���ا ال�سحي���ح ( واإذا كن���ت متل���ك العديد من االأجه���زة داخل نظام���ك مثل �سندوق 
التحوي���ل )Switch( والروت���ر و�سن���دوق امل���ودمي فعلي���ك بف�س���ل ه���ذه االأجه���زة ع���ن العم���ل ب���دءا من 
 اجله���از ال�سغ���ري ث���م االأكرب وهكذا، اأى تب���داأ بف�سل �سن���دوق التحويل )اذا كان لديك واح���د( ثم الروتر
)�سيك���ون Airport( ث���م يف النهاي���ة اف�سل املودمي نف�سه وانتظر دقيق���ة اأو دقيقتني على االأقل ولن تكون 
فكرة �سيئة اإذا ف�سلت جهاز الكمبيوتر اأي�ساً، واالآن اأعد تو�سيل التيار الكهربائى ولكن باختالف الرتتيب 
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اأى تب���داأ يف ت�سغي���ل املودمي وهكذا وتاأك���د اأن كل االأجهزة م�ساءة باللون االأخ�سر واإذا ظلت امل�سكلة داخل 
جهاز املودمي فعليك االت�سال مبوزع اخلدمة . ثم و�سل التيار الكهربائى بالروتر )اإذا كنت ت�ستخدم واحد( 

واجعله يعمل ثم جهاز التحويل واالآن �سغل جهاز الكمبيوتر.

تكلم مع �شركة الإنرتنت امل�شرتك معها )ISP( وافح�س الكابالت

اإذا كان���ت االأم���ور تبدو ل���ك اأنها �سليمة ولكنك ال ت�ستطي���ع االت�سال باالإنرتنت فعلي���ك االت�سال ب�سديق 
ي�ستخ���دم نف����س )ISP( و�سوؤال���ه اإذا كان مت�س���ل باالإنرتن���ت، يف الواق���ع يجب عمل ذل���ك يف البداية الأن 
كث���ريا م���ا يكون العطل عن���د ال�سركة املقدم���ة خلدمة االإنرتن���ت، واإذا كان �سديقك غ���ري مت�سل فعليك 
باالنتظ���ار حت���ى يت���م اإ�س���الح ه���ذا العط���ل، واإذا كان �سديقك مت�س���ل فعلي���ك االت�سال بامل���وزع الذى 
�سيفح����س امل���ودمي اخلا����س ب���ك وم�ساعدت���ك يف اكت�س���اف امل�سكل���ة، واأي�س���اً ق���م بفح����س الكاب���الت 
 فق���د تك���ون مفكوك���ة اأو حالته���ا �سيئ���ة وه���ذا يح���دث يف بع����س االأحي���ان، واإذا كنت ت�ستخ���دم كابالت

)Ethernet( فتاأكد اأنك ت�ستخدم النوع ال�سحيح.

حل م�شكلة ح�شاب الربيد الألكرتونى اخلا�س بك 

اإذا �سادفت���ك م�س���اكل يف الو�س���ول للربيد االإلكرتون���ى فهناك بع�س االأ�سياء التي ميكن���ك القيام بها. يف 
البداي���ة، تاأك���د اأنك مت�سل ب�سبكة االإنرتنت، الفح��س يتم عن طريق فتح املت�سفح اخلا�س بك والتاأكد اأنه 
ي�ستطي���ع الو�س���ول لالإنرتنت، الأن يف كثري من االحيان جند عطل يف االت�س���ال ب�سبكة االإنرتنت وبالتايل 
فاإن���ك �ستج���د اأن الو�س���ول اإلى بريدك االك���رتوين عملية م�ستحيل���ة، ثم افح�س املعلوم���ات املوجودة يف 
ح�ساب���ك داخ���ل الربيد، وذلك عن طريق الذهاب ال���ى قائمة الربيد واختيار اإع���دادات ثم ال�سغط على 

مفتاح ح�سابات )Accounts( �ستظهر ال�سا�سة التي يف ال�سفحة التالية.
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ويف تلك ال�سا�سة �ستجد بيانات امليل اخلا�س بك.

واإذا كن���ت متل���ك ح�سابا جمانيا للربيد االإلكرتون���ى مثل احل�سابات على موقع جوجل اأو هوت ميل )الذى 
يعترب ميكرو�سوفت( فلن يكون مبقدرتك اإعداد الربيد االلكرتونى لفح�س بريدك، وعلى الرغم من ذلك، 
فاأن اخلدمات املجانية غالبا ما يكون لديها خدمة مدفوعة االأجر وعن طريق تلك اخلدمة ميكنك اأعداد 
ح�س���اب يف برنام���ج الربيد االإلكرتونى )واإذا كنت تريد فعاًل الدف���ع للح�سول على تلك اخلدمة فلماذا ال 
يكون ذلك من خالل ح�ساب ماك؟( وميكن مراجعة موقع الويب الرائع للح�سول على مزيد من التفا�سيل 

الإعداد ح�سابات بريدية على املوقع

www.EmailaddressManager.com 
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ا�ستخدام طبيب االت�سال بالربيد االلكرتونى 

اإذا كانت معلومات ح�سابك �سحيحة ولكن الربيد االلكرتونى ال يعمل فيمكن اال�ستفادة من هذه اخلا�سية، 
فق���ط علي���ك الذهاب اإلى قائمة النافذة واختيار طبيب االت�سال )Connection Doctor( و�سوف ترى 
ال�سا�س���ة التالي���ة وهى تقوم بفح�س بريدك ب�سورة اأوتوماتيكي���ة واإذا وجدت م�سكلة ف�سوف جتد النقطة 
 )Assist Me( بالل���ون االأحم���ر وذلك اعتماداً على طبيعة امل�سكلة، ومن املمكن ال�سغط على زر �ساعدين

وذلك لتحديد امل�سكلة ب�سورة اأو�سع .
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امل�ساركة يف امللفات من خالل �سبكة عمل داخلية

تعت���رب امل�سارك���ة يف امللف���ات من خ���الل �سبكة عمل داخلية عملي���ة عظيمة جداً، جه���ازك �سوف يكت�سف 
االأجه���زة االأخ���رى بدون اأي تدخل منك ولكنه لن يكت�سف تلك االأجهزة ما مل يتم تو�سيل االأجهزة ببع�سها 

بطريقة معينة ولذلك �سوف نتكلم قلياًل عن عمل ال�سبكات

�شبكة العمل الب�شيطة

االأجه���زة املطل���وب م�ساركة ملفاتها �سويا، يجب تو�سيلها ببع�س وذلك عن طريق �سبكة عمل ب�سيطة، عن 
 )Airport( طريق نوع معي��ن من الكاب��الت اأو تو�سيله�ا معاً بنف�س الطابعة اأو تو�سيلها عن طريق كارت
يت���م تركيبه بحيث تت�س���ل االأجهزة ببع�سها ال�سلكياً، وهناك �سبكة عمل معق���دة جداآ ومتخ�س�سة ولكنى 

�سوف اأ�سرح اأ�سه��ل الطرق لتو�سيل جهازين ببع�سهما بحيث » يتحدثا » �سويا !!.

)Ethernet( كابالت

من ال�سرورى �سراء كابالت )Ethernet( وهناك نوعان من تلك الكابالت

• الن���وع االول : كاب�الت )Straight – Through( �س���وف حتتاجه اإذا ركبت الكابالت يف الكومبيوتر 	
وو�سلته���ا اإل���ى )Hub( اأو روتر اأو حمول اأو كابل اأو مودمي )DSL( فاإن�ك حتت��اج اإلى �س��راء كاب�الت 

 .)Straight – Through(

• النوع الثاين : كابالت )Cross over( �سوف حتتاجه اإذا ركبت الكابالت مبا�سرة من كومبيوتر الآخر 	
. )Cross over( اأو بني جهازك وطابعه وهي كابالت

وملع�������رف نوع كابل )Ethernet( هل كاب���ل )Straight – Through( اأو كابل )Cross over( قم مب�سك 

طرف���ى الكابل بحي���ث يكونان يف  اأجت���اه واحد وانظر الى 
االأ�سالك امللونة التى تاأتى من نهاية الكابل 

واإذا كانت االأ�سالك تاأتى بنف�س الرتتيب متام�اً ف��اإن الكاب�ل 
 )Straight – Through( هو

واإذا كان���ت االأ�س���الك ال تاأت���ى بنف�س الرتتيب ف���اأن الكابل 
)Cross over( يكون
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جهازين فقط؟ 

ميك���ن تو�سي���ل جهازي���ن فقط من خالل كاب���ل )Cross over Ethernet( اأو كاب���ل )FireWire( وذلك 
للم�سارك���ة الب�سيط���ة والفوري���ة للملفات من خ���الل جهازين ماك. واإذا كان اأح���د االأجهزة يعاين من خلل 
وتري���د نقل امللفات الى اجلهاز ال�سلي���م ا�ستخدم كابل )FireWire( وو�سع )Target Disk( وذلك وفقا 
ملا �سي�سرح يف ال�سفحة التالية و�سيقوم و�سع )Target Disk( با�ستخدام اجلهاز كاأنه قر�س �سلب حتى 

لو كان نظام الت�سغيل بذلك اجلهاز ال يعمل.

ماذا حتتاج اأي�شًا؟

 اإذا كان لدي���ك العدي���د م���ن االأجه���زة داخ���ل مق���ر عمل���ك ف�س���وف حتت���اج اإل���ى حم���ول )Switch( اأو
)Ethernet Hub( وذل���ك لتو�سي���ل كل االأجه���زة مع���اً مبا يف ذلك املودمي اخلا�س ب���ك، وهذا املحول اأو 
)Ethernet Hub( يوج���د بداخل���ه فتحات بحيث تقوم بتو�سي���ل االأجهزة مع هذه الفتح��ات م����ن خ�الل 
كابالت )Straight Ethernet( ولي�ست  كابالت )Cross Over( واإذا اأردت امل�ساركة يف الطابعات ارجع 

الى الدر�س لرابع فهى عملية �سهلة فور عمل �سبكة عمل ب�سيطة. 

واإذا كان لدي���ك العدي���د من االأجهزة داخل مقر عملك وتريد اأن تدخل هذه االأجهزة على �سبكة االإنرتنت 
يف نف����س الوق���ت يجب اأن ت�ستخدم راوتر بحيث يت���م اإع��داده للعم��ل داخل �سبك���ة العم�ل وميك�ن اأن يحل 
جهاز )Airport Base( حمل هذا الراوتر، واإذا كان الراوتر ال يحمل بورت كافية لتو�سيل جميع اأجهزة 
العم���ل فيمكن���ك �سراء حمول �سغ���ري )Hub( اأو حم���ول )Switch( مع تو�سيله للروت���ر عن طريق كابل 

.)Ethernet(

)Peer to Peer Network( شبكة العمل نقطة الى نقطة�

نقط���ة ال���ى  نقط���ة  عم���ل  �سبك���ة  ت�سم���ى  ال�سغ���ري  عمل���ك  مق���ر  داخ���ل  الب�سيط���ة  ال�سبك���ة   ه���ذه 
)Peer to Peer Network( حيث يعترب كل جهاز كمبيوتر مبثابة �سريفري ويقوم كل جهاز بنقل امللفات 
لالأجه���زة االأخ���رى، وهى تعترب خمتلفة عن �سبكات العمل الكبرية داخل املوؤ�س�سات ال�سخمة حيث يت�سل 
العدي���د م���ن االأجه���زة بجهاز �سخم و رئي�سى ويق���وم كل جهاز باأخذ امللفات من ه���ذا ال�سريفري بدالً من 

االأجهزة االأخرى.
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 )File Sharing( ت�شغيل امل�شاركة يف امللفات ال�شخ�شية

بع���د تو�سي���ل اأجهزت���ك مع���اً يج���ب اإخباره���ا باأن���ه ميك���ن امل�سارك���ة يف امللف���ات وذل�����ك 
 ع���ن طري�����ق الذه�����اب اإل���ى قائم����ة اأب���ل )Apple Menu( و اإختي���ار اإع���دادات النظ���ام

)System Preferences( ثم ال�سغط على رمز م�ساركة )Sharing( وو�سع عالمة �سح اأمام 
 )File Sharing( م�ساركة امللف

الت�سال مع جهاز اآخر

ف���ور تو�سي���ل االأجهزة ببع����س، وبعد ت�سغيل خا�سية م�سارك���ة امللفات كما ذكر يف ال�ساب���ق فاإنك �ستكون 
جاهزاً لالأت�سال.

تاأكد اأنك يف الباحث )Finder( وذلك عن طريق ال�سغط مرة واحدة على اأى م�ساحة خالية داخل �سطح 
املكتب ثم اتبع اإحدى الطريقتني التاليتني:

الطريقة الأولى مبا�شرة من خالل �شا�شة الباحث:

1 – افتح اأى �سا�سة باحث 

2 – يف ال�سري���ط اجلانب���ى اإذا مل ترى جمموعة االأجهزة املت�سلة ا�سغط على املثلث املوجود وذلك الإظهار 

�عطاء كل  حهاز  �أ�صم 
�لتعرف  ل�صهولة  وذلك 

على �الأجهزة
وهــذ� �ال�صم هــو �لى 
�الأجهزة  باقــي  �صرت�ه 

على �ل�صبكة
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االأجهزة االأخرى داخل �سبكة العمل

3 – اأ�سغ���ط مرة واحدة عل���ى الكمبيوتر الذى تري���د االأت�سال معه و�سيتم 
 )Guest( تو�سيلك اأتوماتيكياً كاأنك �سيف

والذى ت��راه يف ال�سا�سة ال�سابقة هو املجلد الرئي�سى )Home Folder( جلهاز اآخر والذى يعترب املجلد 
الع���ام بالن�سب���ة له، وكمت�سل �سيف  )Guest( فاإن هذا كل ما ميكن���ك التعامل معه وروؤيته فيمكنك اأخذ 
ن�سخة من اأى جملد اأو ملف اأو م�ستند داخل املجلد العام ول�سقها على �سطح مكتبك كما ميكنك اإر�سال 

.)Drop Box( اأي جملد اأو ملف اأو م�ستند من جهازك الى اجلهاز االآخر عن طريق و�سعها داخل

4 – وللتعام���ل م���ع باقي املجل���دات وامللفات 
يج���ب معرف���ة اال�سم وكلمة ال�س���ر وهو نف�س 
اال�سم وكلمة ال�سر التى يتعامل بها امل�ستخدم 
الرئي�س���ى )Admin( لت�سجي���ل نف�س���ه واإذا 
كنت تعرف ذلك فعلي���ك ال�سغط على مفتاح 
االت�س���ال )Connect As( ثم ت�سجيل اال�سم 

وكلمة ال�سر.
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: )Go( الطريقة الثانية من خالل قائمة

1 – م���ن خ���الل القائم���ة )Go( اخرت االت�سال ب�سريف���ري )Connect to Server( و�س���وف تظهر نافذة 
�سغرية كما يف ال�سكل التايل

 Server( واإذا كنت تعرف عنوان اجلهاز الذى تريد االت�سال به فق��م بكتابت��ه يف خان��ة عنوان ال�سريفري
.)IP( بعد اإ�سم ال�سريفري، اأو  كتابة رقم ).Local( مع كتابة داخلى )Address

2 – ا�سغ�ط على زر اإت�سال )Connect( و�سرتى نافذة كما يف ال�سكل التايل

ولالت�س����ال كم�ستخ���دم م�سج���ل )Registered Guest( بحيث ميكنك التعامل م���ع كل االأجهزة ف�سوف 

حتتاج اإلى اإدخال اإ�سم امل�ستخدم وكلمة �سر، ومن املهم معرفة اأن ال�سا�سة ال�سابقة �سوف تعر�س اإ�سمك يف 
احلق���ل املخ�س����س ولكنها التريد اإ�سم جهازك وكلمة ال�سر ولكنه��ا تري�د اإ�سم وكلمة �سر جهاز الكومبيوتر 

�ذ� كنــت �صتت�صــل ك�صيــف 
هنــاك  لي�ــص   )Guest(
حاجة �إلى كتابة �الأ�صم وكلمة 

�ل�صر
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الذى تريد االت�سال به، واي خطاأ يف كتابة اال�سم اأو كلمة ال�سر ف�سوف يرف�س االت�سال بذلك اجلهاز.

)Connect( 3 – واالأن اأدخل اأ�سم وكلمة �سر اجلهاز االأخر ثم ا�سغط اأت�سال

4 – �ستظه���ر قائمة ت�س���م االقرا�س ال�سلب الداخلية و اأي اأي اقرا�س ملحق باجلهاز االأخر، قم بال�سغط 
مرتني على اإ�سم اجلهاز الذى تريد االت�سال به.

وللتعام���ل م���ع اأكرث من قر�س يف نف�س الوقت ا�سغط على مفتاح االوامر )�( ب�سورة متوا�سلة ثم ا�سغط 
عل���ى كل االأجه���زة التى تريد االت�سال بها ثم اترك مفتاح االوامر )�( وا�سغط )Ok(، وميكن تكرار هذه 

العملية اإذا قررت بعد ذلك اأنك تريد االت�سال مع اقرا�س اأخرى.

5 – �ستج���د عل���ى �سطح مكتبك رمز قر�س لكل جهاز مت االت�سال به كما �ستجده يف ال�سريط اجلانبي الي 
�سا�سة باحث.

والعملي���ة ل���ن تكون �سهل���ة عند وجود اكرث من قر�س اإذا كانت جميع االأجه���زة حتمل نف�س اال�سم، ويجب 
عدم فتح اأى تطبيق اأو وثيقة من داخل جهاز اأخر الأنك �ستكون داخل هذا اجلهاز وت�ستخدمه ب�سورة قد 
توؤث���ر عل���ى ال�سخ�س الذى ي�ستخدم هذا اجلهاز يف نف�س الوقت ولذلك يف�سل �سحب امل�ستندات وو�سعها 

على جهازك قبل التعامل معها.

اأت�شل كاأنك �شيف

1 – م���ن خ���الل القائمة )Go( اخ���رت االت�سال ب�سريف���ر )Connect to Server( و�س���وف تظهر نافذة 
�سغرية كما يف ال�سكل التايل
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 واإذا كن���ت تع���رف عن���وان اجله���از ال���ذى تري���د االت�سال ب���ه فق�����م بكتابت�����ه يف خان��ة عن���وان ال�سريفر
)Server Address( مع كتابة داخلى )Local.( بعد اإ�سم ال�سريفر، اأو كتابة رقم )IP( يف حاله معرفته.

2 – ا�سغ�ط على زر ات�سال )Connect( و�سرتى نافذة كما يف ال�سكل التايل.

3 – ا�سغ��ط على زر )Guest( ثم ا�سغ�ط على مفتاح اإت�سال )Connect(  و�سوف يفتح الكمبيوتر املجلد 
العام للكومبيوتر الذى تت�سل به. 

واالأ�سي���اء الوحي���دة الت���ى ت�ستطيع الدخول عليه���ا وروؤيتها يف االأجه���زة االأخرى هى امللف�����ات التى يقوم 
امل�ستخ���دم بو�سعه���ا يف املجل���د الع���ام )Public Folder( خ�سي�ساً لك واملكان الوحيد ال���ذى تنقل اإليه 

.)Drop Box( ملفاتك لكى يطلع عليها ا�سحاب االأجهزة املت�سلة هو �سندوق
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عمل خوادم )Server( مف�شلة

من خالل �سا�سة االت�سال باخلوادم )Connect to Server(، والتي اخرتتها من قائمة )Go( اكتب ا�سم 
الكومبيوتر الذي تريد االت�سال به ثم ا�سغط على زر )+( الإ�سافة ذلك اخلادم اإلى قائمة اخلوادم املف�سلة 

لديك )Favorite Server( كما يف ال�سا�سة التالية:

واالآن لن حتتاج الى كتابة ا�سم ال�سريفر كل مرة تريد االت�سال بها فقط ا�سغط مرتني على اأ�سم ال�سريفر 
الذي تريد االت�سال به.
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اكت�ساف اعطال ال�سبكات

 Network( اكت�س���ف اي���ن تك���ون م�سكلة ال�سبكة؟ وذل���ك من خالل الربنام���ج امل�ساعد خدم���ات ال�سبكة
Utilities( امل�ساحب لنظام الت�سغيل والتي ت�ساعد يف اكت�ساف االعطال و�سببها.

)Network Utilities( ت�شغيل الربنامج امل�شاعد خدمات ال�شبكة

 )Utilities( يف جمل���د اخلدمات )Network Utilities( يتواج���د الربنام���ج امل�ساعد خدمات ال�سبك���ة
داخل جملد الربامج )Application(، وبالنقر عليه مرتني تظهر ال�سا�سة التالية:

ا�سغط على مفتاح رنني )Ping( والذي ميكنك من كتابة املوقع الذي تريد التاأكد من االت�سال به اأو كتابة 
الرق���م التعريفي للكمبيوت���ر الذي حتاول االت�سال به، اذا كان هناك ات�سال جتد ان الكمبيوتر االخر يرد 
علي���ك االت�س���ال ويظهر زمن الرد كما بال�سا�س���ة ال�سابقة، لكن اذا كان لي�س هناك ات�سال ف�ستجد ر�سالة 

.)Request timeout( ان االت�سال تعدى الوقت امل�سموح به ولي�س هناك اأي رد من الكمبيوتر االخر
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اأ�سئلة للمراجعة

ما هي طرق االت�سال باالنرتنت ؟. 1

2 . Network( م���اذا يعني اللون االأخ�س���ر واللون االأحمر بجوار طرق االت�س���ال يف تف�سيالت ال�سبكة
Preferance( ؟

كيف ميكنك تغيري ترتيب طرق االت�سال املتاحة ب�سبكة االنرتنت ؟. 3

ما انواع كابالت )Eathernet( ؟. 4

هل ميكن تو�سيل �سبكة بني جهازين فقط؟ وكيف ؟. 5

كيف ميكنك م�ساركة ملفاتك عن طريق ال�سبكة ؟. 6

كيف ميكن االت�سال بجهاز اخر على ال�سبكة ؟. 7

كيف ميكنك ان�ساء خوادم مف�سلة ؟. 8

كيف ميكنك اكت�ساف اعطال ال�سبكات ؟. 9



ما الذي �شوف تتعلمه من ذلك الدر�س؟
• التعرف على جملد الربامج	
• 	)Mac( معرفة ال�سمات امل�سرتكة للربامج
• 	Dashboard
• العمل مع اكرث من برنامج يف نف�س الوقت	
• كيفية تثبيت نظام ت�سغيل الويندوز 	
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عن���د حتمي���ل نظام ت�سغيل اأبل فان العديد من الربامج املجانية يت���م حتميلها على اجلهاز، وتلك الربامج 
تغنيك عن �سراء العديد من الربامج، وتتميز باإمكانيات عالية و�سهولة يف اال�ستخدام، وتكاملها مع بع�سها 

البع�س، ويف ذلك الدر�س �سوف ناأخذ نبذه �سغرية عن تلك الربامج امللحقة بنظام الت�سغيل.

الدرس الثامن

البرامج الملحقة بنظام التشغيل
Mac OS X Applications
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التعرف على جملد الربامج

يف ال�سريط اجلانبي جتد رمز جملد الربامج )Applications(، بال�سغط عليه مرة واحدة تظهر �سا�سة 
جملد الربامج )Applications( كما بال�سكل التايل:

بع�ــص �لرب�مج يتــم تخزينها يف جملد�ت 
 FileMaker Pro 9 مثــل برنامــج
ولفتــح �لرب�مج البد من فتــح �ملجلد ثم 
فتــح �لربنامج، و�لبع�ــص يظهر رمز فقط 

Dashboard مثل

 ويحت���وي جمل���د الربامج )Applications( على معظم الربام���ج التي ت�ستخدمها اإن مل يكن كلها، وعند 
تثبيت اأي برنامج جديد على الكمبيوتر فانه يخزن تلقائيا يف جملد الربامج، ودائما ما نذهب اإليه ل�سحب 
رمز برنامج اإلى املر�سى )Dock( مما ي�سهل فتح الربنامج يف اأي وقت، اأو لفتح برنامج لي�س له رمز على 

.)Dock( املر�سى

)Mac( معرفة ال�سمات امل�سرتكة للربامج

معظم برامج ماك ت�سرتك يف ال�سمات االأتية

ال�شا�شات والتحكم يف ال�شا�شات

عندم���ا تفت���ح تطبيقاً ما فاإنك �ستجد نف�سك تعمل داخ���ل �سا�سة واإذا قراأت الدر�س االأول فاإنك �ستتعرف 
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عل���ى كل ال�سا�س���ات وحتى ال�سا�سات التي مل ترها من قبل، و�سوف ترى نف�س االأزرار احلمراء وال�سفراء 
واخل�س���راء التي تغلق وت�سغر وتعيد حج���م ال�سا�سة ومبالحظة ا�سم الوثيقة والرمز ال�سغري الذي يظهر 

يف �سريط العنوان ميكنك حتريك ال�سا�سة عن طريق �سحب �سريط العنوان.

)Application Manu( قائمة التطبيقات

تخ���ربك دائم���ا قائمة التطبيق املوجودة ميني قائمة )Apple(، عن ا�س���م التطبيق الن�سط وامل�ستخدم يف 
الوق���ت احل���ايل والذي تعمل بداخل���ه، وميكنك العثور دائما على اأمر اخلروج  م���ن الربنامج )Quit( يف 

اأ�سفل هذه القائمة.

)File and Edit Menus( قوائم التحرير وامللف

 )File and Edit Menus( ميكن���ك العثور على قوائم امللف والتحرير
داخ���ل اأول قائمت���ني وذلك مي���ني قائم���ة التطبيق وعلى الرغ���م اأن كل 
تطبي���ق قد يختل���ف عن االآخ���ر، اإال اأنك �ستجد دائم���ا يف قائمة امللف 
)File Menu(، اأمر )New( لعمل م�ستند جديد، واأمر )Open( لفتح 
م�ستن���د موج���ود، واأمر غل���ق ال�سا�سة )Close(، واأم���ر )Save( حلفظ 
امل�ستند، واأمر )Save As( حلفظ امل�ستند حتت ا�سم اآخر، واأمر طباعة 

)Print( لطباعة امل�ستند.

بينم���ا يف قائمة التحري���ر )Edit Menu( �ستج���د اأوامر الرتاجع عن 
اأم���ر )Undo(، واإعادته مرة اأخرى )Redo(، والق�س )Cut(، والن�سخ  

.)Select All( وحتديد الكل ،)Paste( والل�سق ،)Copy(

)Speech( اأمر

 ،)Speech( ميكن���ك حتدي���د اأي ن�س باللغ���ة االإجنليزية وجعل الكمبيوتر يقراأه لك وذلك ع���ن طريق اأمر
.)Services( اأو يف قائمة التطبيق يف )Edit Menu( والذي �ستجده يف قائمة التحرير

)Preferences( التف�شيالت الأ�شلية

كل تطبي���ق يحم���ل التف�سي���الت االأ�سلية ل���ه )Preferences(، و ميكنك تعديل ه���ذه التف�سيالت لتالئم 
ا�ستخدامك ال�سخ�سي، وميكنك فتح التف�سيالت )Preferences( من قائمة التطبيق والتعديل فيها كما 

تريد.
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اهم الربامج بنظام الت�سغيل

TextEdit

ه���و برنامج معاجلة الكلم���ات )Word Processing( ورغم انه من الربامج 
ال�سغ���رية اإال اأن���ه ق���وي جدا يف الكتاب���ة ومن املمك���ن ا�ستخدام���ه يف كتابة 
امل�ستن���دات الطويلة، اجلوابات، مذك���رات، روايات، قائمة �سراء، وميكنك يف 

ذل���ك الربنام���ج اأن ت�سنع جداول وترقي���م فقرات، واأن ت�سع ظاًل للحروف وت�س���ع �سوراً وميكنك البحث 
 )Apple pages( وا�ستبدال الكلمات واأكرث من ذلك، لكنه لي�س بقوة برامج معاجلة الكلمات الكبرية مثل

.)MS Word( اأو

اأهم ما مييزه بالن�سبه يل اأنه ي�ستطيع قراءة ملفات )MS Word( والتي مت اإن�ساوؤها على اأجهزة الويندوز 
وحتم���ل االمت���داد )doc.( وخ�سو�ساً التي حتت���وي على ن�س عربي، على الرغم اإن���ك �سوف تفقد بع�س 
اخلوا�س املتقدمة يف برنامج )MS Word( لكنك على االأقل �سوف ت�ستطيع قراءة الن�س كاماًل وميكنك 
ن�سخ���ه ول�سق���ة يف اأي برنام���ج اآخر، كما ميكنك من حفظ ملفاتك ب�سيغ���ة )MS Word( الإر�سالها اإلى 

�سديق لديه جهاز ويندوز بدون اأي قلق من فقدان الن�س العربي كما بال�سكل التايل:

Mail

ه���و برنامج الإر�س���ال وا�ستقبال الربيد االإلكرتوين، خا�سة اإذا كان لديك اأكرث 
من بريد اإلكرتوين يف اأكرث من مكان، فان )Mail( ميكنه اأن يت�سفحهم جميعاً 
يف وق���ت واح���د، كما اأن به العديد م���ن املميزات كالقوال���ب اجلاهزة للربيد 
االإلك���رتوين، كما اأنه يعمل مع الربامج االأخرى مثل )Address Book( ليتم 

.)iCal( ا�ستدعاء البيانات وعناوين الربيد االإلكرتوين مبا�سرة بدون احلاجة لت�سغيلة واأي�سا برنامج

تاأكد من �ختيارك �ل�صيغة �ملطلوبة
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Address Book

ه���و برنامج حلف���ظ بيانات االت�سال م���ن اأ�سماء وعناوي���ن وتليفونات وبريد 
اإلكرتوين وتليفونات وموقع اإلكرتوين وكل ما تريد حفظه من بيانات عن �سديق 
 اأو عمي���ل اأو �سرك���ة، انه من الربامج الرائعة لتكامله مع الربامج االأخرى مثل

.)Mail( و )iCal(

Safari

هو برنامج الت�سفح على االإنرتنت، وبه العديد من االإمكانات واملميزات التي 
جتعلك ت�ستغني عن اأي مت�سفح اآخر  وا�ستخدامه، ويحتوي على قاريء اأخبار 
)RSS( وهي تكنولوجيا جديدة يف االإنرتنت تزودك باملعلومات التي تختارها 
م���ن جمموع���ة كبرية م���ن املواقع وجمعه���ا يف �سفحة واح���دة، وميكنك ذلك 

ب�سغطة زر واحدة، ويتم ترتيب تلك املعلومات وتنقيتها وحتديثها تلقائياً.

iCal

ه���و مفك���رة لت�سجي���ل املواعيد، وعمل قائم���ة باأعمال الي���وم وتذكريك بتلك 
املواعيد واالأعمال وميكنك م�ساركة مفكرتك عن طريق االإنرتنت مل�ستخدمني 
م�سرح لهم، وهو اأداة رائعة للحفاظ على مواعيد العمل وكذلك احلفاظ على 
االأن�سط���ة العائلي���ة وتذكر مواعيدها، حيث ميكنك فت���ح مفكرة م�ستقلة لكل 

.) iPhone( اأن�سطتك كما ميكنك من نقل مواعيدك اإلى تليفون

iChat

ه���و برنامج املحادث���ة االأول مل�ستخدمي اأبل �سواء من خ���الل االإنرتنت اأو من 
خ���الل �سبكة العم���ل الداخلية ب���دون االت�سال باالإنرتن���ت، وميكنك املحادثة 
بالكتاب���ة اأو بال�س���وت اأو بالكام���ريا وميكنك من التح���دث ل�سخ�س واحد اأو 
جمموع���ة يف وقت واحد، وميكنك من تبادل امللفات بني امل�ستخدمني، وجتد 

تلك امللفات يف جملد التحميل )Download( اخلا�س بامل�ستخدم احلايل للكمبيوتر.
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iTunes

هو برنامج املو�سيقى االأول مل�ستخدمي اأبل حيث ميكنك جلب ملفات ال�سوت 
للربنام���ج واإن�ساء البومات للملفات املف�سلة، ون�سخه���ا اإلى اأ�سطوانات ليزر 
ليكون لديك اأ�سطوانات مبلفاتك املف�سلة، واال�ستماع اإليها يف اأي مكان، كما 
اأن���ه متكامل مع تليفون���ات )iPhone( واأجه���زة )iPod( لي�سمح لك بتبادل 

امللفات بينهما. 

Preview

ه���و برنامج �سغري ولكنه رائع عن���د ا�ستخدامه فيمكنه عر�س ال�سور ب�سيغ 
خمتلف���ة بدون احلاجة اإل���ى ا�ستخدام برنامج خم�س����س لل�سور مثل ادوبي 
فوت���و �س���وب واأي�س���ا ي�ستطي���ع عر�س امللف���ات الب���ي دي اف )PDF( بدون 

احلاجة اإلى ا�ستخدام برنامج مثل ادوبي اكروبات.

iDVD

ه���و برنامج خم�س�س الن�ساء ا�سطوانات )DVD( مللفات الفيديو اأو ملفات 
ال�سور، وبه العديد من القوالب اجلاهزة التي متكنك من اإن�ساء اأ�سطوانات 
رائع���ة وميكن���ك اإ�ساف���ة خلفيات من �س���ور ثابتة اأو ملفات فيدي���و واإ�سافه 

�سوت لتلك امللفات.

iWeb

هو برنامج خم�س�س الإن�ساء �سفحات ويب بخطوات قليلة وب�سيطة واإ�سافة 
ن�سو�س اأو �سور اأو ملفات فيديو اأو �سوت لتلك ال�سفحات.

iMovie

ه���و برنام���ج خم�س����س جلل���ب ملف���ات الفيديو م���ن الكام���ريا ودجمها مع 
ملف���ات فيدي���و اأو �سور من على الكمبيوتر واإن�ساء تاأثريات على تلك امللفات 
وارجاعه���ا الى الكامريا مرة اخري اأو ت�سديره���ا كملف كمبيوتر اأو ن�سخها 

على ا�سطوانة ليزر.
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QuickTime Player

ه���و برنامج خم�س����س لت�سغيل ملف���ات الفيدي���و وال�سوت، ويق���وم بت�سغيل 
الكثري من ملفات الفيديو وال�سوت ب�سيغ خمتلفة، كما يتم ت�سغيل العرو�س 

التقدميية علية .

DVD Player

ه���و برنامج لت�سغيل اأ�سطوان���ات )DVD( االأفالم، فاإذا كان لديك ا�سطوانة 
افالم )DVD( فلن حتتاج الى برنامج م�ساعد لت�سغيلها.

Image Capture

ه���و برنام���ج خم�س�س جلل���ب ملفات ال�سور م���ن الكامريا الرقمي���ة اأو من 
املا�سح ال�سوئي )Scanner( كل ما عليك هو تو�سيل الكامريا بالكمبيوتر 

وت�سغيل الربنامج.

iPhoto

هو برنامج خم�س�س جللب ملفات ال�سور من الكامريا اأو اأ�سطوانات الليزر 
)CD( اأو )DVD( اأو )Flash( اأو على الكمبيوتر وتنظيمها وعمل البومات 

لكل جمموعة من ال�سور والتعديل يف تلك ال�سور.

Stickies

ه���و برنامج ميكنك من و�سع مل�سقات �سغرية على �سا�سة الكمبيوتر مثل التي 
ت�سعه���ا احيانا ح���ول ال�سا�سة، وميكنك حترير تلك املل�سق���ات واختيار األوانها 
واإظهاره���ا واإخفائها، لتذكرك باعمال تقوم به���ا اأو ات�ساالت هاتفية �سرورية، 

وبعد ا�ستعماله جتد ان من ال�سعب التخلي عنه.
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GarageBand

هو برنامج خم�س�س للتعامل مع املو�سيقى حيث ميكنك تو�سيل اأجهزة عزف 
املو�سيقى به وت�سجيل ما يتم عزفه، وت�سجيل �سوتك اأو اأي �سوت عن طريق 
امليكرف���ون ودم���ج ذلك مع اأي مو�سيقى اأو ملفات فيديو وو�سع تاأثريات على 

.)Podcast( املو�سيقى وت�سديرها يف النهاية الإن�ساء

Spotlight

هو برنامج للبحث عن اأ�سماء اأو حمتويات اأو بيانات امللفات   كم�ستندات اأو 
�س���ور اأو �س���وت اأو فيديو اأو )PDF(، فمثال اإذا بحثت عن كلمة اأبل �ستجد 
اأن نتيج���ة البح���ث ت�سمل امللفات التي ا�سمها يحتوي على اأبل اأو حمتواها به 

كلمة اأبل اأو حتى  بريد اإلكرتوين يحتوي على كلمة اأبل.

Font Book

هو برنامج خم�س�س الإد�رة �خلطوط حيث ميكنك تثبيت �أي خط جديد من 
خالله، وروؤية �سكل �خلط قبل تثبيته على �لكمبيوتر، وروؤية �أ�سكال �خلطوط 
�ملوج���ودة على �لكمبيوتر، وعمل جمموعات من �خلطوط و �إيقاف عملها �أو 

ت�سغيلها ح�سب طلبك، واإيقاف خط عن العمل، وم�سح خط.

Photo Booth

اأو  الكمبيوت���ر  كام���ريا  بوا�سط���ة  �س���ور  الأخ���ذ  ممت���ع  برنام���ج  ه���و 
مث���ل بر�م���ج  يف  ذل���ك  ��ستخ���د�م  وميكن���ك  فيدي���و،  ملف���ات   �لتق���اط 

)ichat( اأو اإر�ساله���ا بالربي���د االإلك���رتوين ل�سديق، كما ميكن���ك و�سع تاأثريات 
خمتلف���ة لتلك ال�س���ور اأو و�سع خلفيات ل�سورتك بحي���ث تظهر وكانك يف مكان 

خمتلف.
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Dashboard

ه���و برنامج خم�س����س جلمع مقتطفات من اأي موقع عل���ى االإنرتنت وروؤيتة 
ومتابع���ة حتديثة من خالل االت�سال باالإنرتنت مثل متابعة حركة الطائرات، 
متابع���ة حرك���ة االأ�سهم، حتويل العم���الت والعديد م���ن االأدوات الرائعة مثل 
القامو�س، الرتجم���ة، حالة الطق�س واالأحوال اجلوية، دليل عناوين والكثري، 

كما ميكنك حتديثه با�ستمرار واإ�سافة اأدوات اأخرى.

��صغــط علــى �أي 
widget لتظهر

��صغط علــى �ل�صهم �ل�صغري 
�صفحــات  بــني  للتنقــل 

widget

منطقــة 
Dashboard

 X صغــط عالمة + �أو��
�صريط  و�إخفــاء  الإظهار 

widget

widget صريط�

)Dashboard( سا�سة�

)Dashboard( لإظهار

.)F12( اأو ا�سغط على مفتاح )Dock( يف املر�سى )Dashboard( ا�سغط على رمز

)Widget( لفتح

بع���د ظه���ور )Dashboard( ا�سغ���ط عل���ى عالم���ة  )+( الإظهار �سري���ط )Widget(، ث���م ا�سغط على 
)Widget( �سغطه واحدة الإظهارها.
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)Widget( لروؤية

 )Widget( غري ظاهرة ا�سغط على ال�سهم ال�سغري ميني اأو ي�سار �سريط

)Widget( التحكم يف

ميكن���ك التحك���م يف )Widget( التي تظهر يف �سري���ط )Widget( وذلك 
ع���ن طريق ال�سغط عل���ى )Manage Widgets(، والتي تظهر يف �سريط 

)Widget( اأو الزر الذي فوق �سريط )Widget( كما بال�سكل التايل:

فتظهر ال�سا�سة التالية

يتم اختيار ما تريد روؤيته من )Widget( وعدم اختيار ما تريد حذفه من )Widget(، وميكنك ال�سغط 
عل���ى مفت���اح )More Widget( للذه���اب الى �سفح���ة اأبل عل���ى االإنرتنت وميكنك حتمي���ل العديد من  

)Widget( املجانية.

)Dashboard(  لتغيري اخت�سار لوحة املفاتيح

 )Expose & Space( ا�سغ�ط على الرم���ز )System Preferences( اذه���ب ال���ى تف�سي���الت النظ���ام
و�ستظهر ال�سا�سة التالية والتي حتمل االإعدادات االأ�سلية خلا�سية العر�س وميكنك اختيار اخت�سار اآخر 

.)F12( للوحة املفاتيح بدال من
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العمل مع اكرث من برنامج يف نف�س الوقت

ميكن���ك العم���ل مع اأكرث من برنامج يف نف�س الوقت، واأكرث م���ن �سا�سة لكل برنامج، وب�سغطة واحدة على 
رم���ز الربنام���ج يف املر�سى ) Dock( يتم التحويل لذلك الربنام���ج، ولكن هناك الكثري من االخت�سارات 

للتحويل بني الربامج وال�سا�سات.

التحويل بني كل الربامج

 )Tab( ثم ال�سغط على مفتاح احلقول ) ميكن���ك التحوي���ل بني الربامج بال�سغط على مفتاح االأوامر )
فتظهر ال�سا�سة التالية.

ولختيار التطبيق الذي يلي التطبيق املحدد باإطار ا�سغط مفتاح احلقول )Tab( مرة واحدة.

 )Shift+Tab( ولختيار التطبيق الذي قبل التطبيق املحدد باإطار ا�سغط مفتاح العايل مع مفتاح احلقول

مرة واحدة.

( ثم ال�سغط على مفتاح احلقول )Tab( واخرت باملاو�س التطبيق الذي  اأو ا�سغط على مفتاح االأوامر )

تريده.

.)H( مع حرف ) لإخفاء التطبيق الن�شط ا�سغط على مفتاح االأوامر )

( م���ع مفتاح االختيار  لإخف�������اء كل التطبيق�������ات ماعدا التطبيق الن�شط ا�سغ���ط على مفتاح االأوامر )

.)H( مع حرف )Option(

.)Q( مع حرف ) لإنهاء عمل برنامج ا�سغط على مفتاح االأوامر )

كما انه بالتاأكيد ال�سغط على رمز الربنامج يف املر�سى ) Dock( يحولك الى ذلك التطبيق.

�لربنامج �ملحدد هو �لربنامج �لذي مت �ختيارة للعمل عليه
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كيفية تثبيت نظام ت�سغيل الويندوز 

ميكن���ك تثبي���ت نظام ت�سغيل الويندوز على اجهزة اأبل ماكنتو�س وبذلك ت�سبح لديك اإمكانية ت�سغيل جهاز 
الكمبيوتر املاك على نظام الت�سغيل الويندوز اأو نظام ت�سغيل املاكنتو�س، ويوجد العديد من الطرق لتنفيذ 
ذل���ك وتلك الطرق تنق�سم اإلى ق�سم���ني االول ت�سغيل الكمبيوتر مبا�سرة على نظام ت�سغيل ويندوز وهو ما 
مت تنفي���ذه م���ن خالل فري���ق العمل ب�سركة اأبل وميزته انه يجعل اجله���از بالكامل يعمل على نظام ت�سغيل 
الويندوز وهو اف�سل من حيث االداء، والق�سم الثاين ت�سغيل الكمبيوتر على نظام ت�سغيل االأبل ثم تركيب 
برنامج موائمة لت�سغيل الويندوز من خالله وميزته انك �سوف ت�ستطيع العمل على نظامي الت�سغيل املاك 

والويندوز يف نف�س الوقت ولكن يعيبه ان قوه الكمبيوتر تكون مق�سمه اإلى نظامي ت�سغيل. 

طريقة التثبيت نظام ت�شغيل الويندوز ح�شب الطريقة الولى

لتثبي���ت نظام ت�سغيل الويندوز يتم ا�ستخ���دام الربنامج اخلا�س )Bootcamp( والذي 
ق���ام بربجمت���ه وتطويره فريق عمل من �سرك���ة اأبل لتنهي االجته���ادات ال�سخ�سية من 

الكثري من املربجمني يف برجمة برامج م�سابه ويتم التثبت من خالل تلك اخلطوات

ت�سغي���ل برنام���ج )Bootcamp( واملتاح مع نظام الت�سغيل املاك وبدون ا�سافة اأي . 1
 )Applications( داخل جملد الربامج )Utilities( برامج ا�سافية وجتد الربنامج يف جملد امل�ساعدة

لتظهر لك ال�سا�سة التالية:

ا�سغط على مفتاح ا�ستمرار )Continue( لتظهر لك ال�سا�سة التالية:. 2
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حدد امل�ساحة املطلوب تخ�سي�سها اإلى نظام ت�سغيل الويندوز وبراجمه وملفاته من خالل ال�سغط على . 3
 )Partition( النقطة الفا�سلة بني امل�ساحتني وحتريكها ميني اأو ي�سار ثم ا�سغط على مفتاح تق�سيم

ليبداأ يف تق�سيم القر�س ال�سلب كما بال�سا�سة التالية:

�لنقطــة �لفا�صلة بني 
�مل�صاحتني

تق�صيم مت�صــاوي لنظامي 
�لت�صغيل �ملاك و�لويندوز
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 بعد انتهاء التق�سيم تظهر ال�سا�سة التالية:. 4

5 .. )Starrt Installation( ا�سغط على مفتاح بدء التثبيت

عند تثبيت نظام ت�سغيل الويندوز اخرت القر�س ال�سلب امل�سمى )Bootcamp( وقم بتجهيزه بطريقة . 6
)Fat 32( لتتمكن من روؤيته وا�ستخدامة اثناء العمل على نظام ت�سغيل املاك.

بعد االنتهاء من تثبيت الويندوز ادخل ا�سطوانة نظام ت�سغيل املاك لتثبيت تعريفات اجلهاز لتعمل كل . 7
املكونات بطريقة �سليمة مثل ال�سوت والفيديو.

عن���د ت�سغيل الكمبيوتر مره اخرى ميكنك ال�سغط على مفتاح االختيار )�( الختيار النظام املطلوب . 8
ت�سغيل الكمبيوتر عليه.

9 . )Startup Disk( ميكنك حتديد النظام املطلوب الت�سغيل عليه من خالل اختيار قر�س بدء الت�سغيل
اإع���دادات النظ���ام )System Preferences( يف نظ���ام ت�سغيل املاك اأو من خ���الل اإعدادات برنامج 

)Boot Camp( يف لوحة التحكم )Control Panel( من نظام ت�سغيل الويندوز.
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اأ�سئلة للمراجعة

اين توجد الربامج داخل نظام ت�سغيل االأبل ؟. 1

ما هي ال�سمات امل�سرتكة بني الربامج ؟. 2

كيف ميكنك قراءة ملفات الورد على جهاز املاك ؟. 3

ما هو الربنامج امل�سئول عن ار�سال الربيد االلكرتوين وا�ستالمة ؟. 4

ما هو الربنامج املخت�س مبونتاج الفيديو ؟. 5

ما هو �لربنامج �لذي ت�ستطيع من خالله تثبيت �خلطوط ؟. 6

ما هو الربنامج الذي ي�سغل ا�سطوانات الفيديو ؟. 7

كيف ميكنك التحكم يف )Widget( ؟ . 8

كيف ميكنك التنقل بني الربامج ؟. 9

كيف ميكنك تثبيت نظام ت�سغيل الويندوز على جهاز املاك ؟. 10

كيف يتم تعريف ال�سوت والفيديو لنظام ت�سغيل الويندوز ؟. 11



ما الذي �شوف تتعلمه من ذلك الدر�س؟
• اخلطوات الهامة قبل التثبيت	
• 	)Mac OS X 10.6( خطوات تثبيت نظام الت�سغيل
• اإعدادات نظام الت�سغيل )Setup Assistant( للعمل	
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اإذا رغبت يف طلب مهند�سي الدعم الفني لتثبيت نظام الت�سغيل )Mac OS X 10.6( فيمكنك ترك ذلك 
الدر����س، اإال اإذا اأردت معرف���ة كيف يتم تثبيت نظام الت�سغيل واالختي���ارات املختلفة اثناء عملية التثبيت، 
وي�سع���ى مهند�سي �سركة اأبل دائماً اإل���ى ت�سهيل تلك اخلطوات واالختيارات ليتمكن امل�ستخدم العادي من 

تثبيت نظام الت�سغيل بنف�سه.

اإذا ح�سل���ت على اأ�سطوان���ة )DVD( عليها نظام الت�سغيل )Mac OS X 10.6( فان ذلك الدر�س �سوف 
يو�سح لك كيفية تثبيت نظام الت�سغيل وحتديثه.

تذكر دائما قبل عمل اأي تثبيت اأو حتديث اأن تعمل ن�سخة احتياطية من ملفاتك وم�ستنداتك.

الدرس التاسع

تثبيت نظام التشغيل وتحديثة
Install Mac OS X & Upgrade
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اخلطوات الهامة قبل التثبيت

قب���ل تثبي���ت نظام الت�سغي���ل )Mac OS X 10.6(، البد من التاأكد من اخلط���وات التالية لتثبيت النظام، 
.)Mac OS X 10.6( والتي لن ت�ستطيع بدونها تثبيت نظام الت�سغيل

املتطلبات الأ�شا�شية للتثبت� 1

• كمبيوت���ر ماك م���زود مبعالج انتل )Intel( حيث ان نظام الت�سغي���ل )Mac OS X 10.6( ال ميكنك 	
 )iMac( اأو اأجهزة اأي ماك )G5( 5 مثل ج���ي )Intel( تثبيت���ه عل���ى اأجهزة غري م���زودة مبعالج انتل

.)Intel( الغري مزودة مبعالج انتل

• ذاكرة 1 جيجا بايت	

• حم���رك اأقرا����س دي يف دي )DVD(، بالن�سب���ة الجهزة م���اك اي���ر )Mac Air( فيمكنك ا�ستخدام 	
حمرك اأقرا�س خارجي.

• م�ساحة على القر�س ال�سلب ال تقل عن 5 جيجا بايت	

2 � )Firmware( التاأكد من اإ�شدار الفريموير

 الب���د م���ن التاأك���د م���ن حتدي���ث الفريموي���ر )Firmware( خ�سو�س���اً لالجه���زة القدمي���ة، والفريموير
)Firmware( ه���و برنام���ج يف امل�ستوى االدين للكمبيوتر وظيفت���ه ت�سهيل عملية الت�سغيل وادارة مكونات 
الكمبيوت���ر ولذلك فهو هام جداً لت�سغيل الكمبيوت���ر وقامت �سركة اأبل با�سدار ن�سخ حديثة منه لالجهزة 
القدمي���ة حت���ى تتمكن من ت�سغيل نظم الت�سغيل احلديثة عليها، وميكن���ك التعرف على ا�سدار الفريموير 
 )Firmware( م���ن خ���الل اختي���ار اأم���ر ح���ول ذل���ك الكمبيوت���ر )About This Mac( م���ن قائمة اأبل
)Apple( ث���م ال�سغط على مفت���اح معلومات اكرث )More Info(، فتظه���ر ال�سا�سة التالية والتي تو�سح 
فيه���ا ا�س���دار الفريموي���ر )Firmware( وامل�سجل ام���ام )Boot ROM Version(، واذا كنت يف حاجة 
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اإلى حتديث فاذهب اإلى عنوان الويب التايل http://support.apple.com/downloads و�ستجد به 
جميع التحديثات املطلوبة وميكنك حتميلها.

التاأكد من توافق الربامج امل�شتخدمة� 3

ال��ربام��ج  م��ن  الكثري  ف���اأن  ج��دي��د  ت�سغيل  ن��ظ��ام  اإل���ى  االن��ت��ق��ال  عند 
اجل��دي��د،  الت�سغيل  ن��ظ��ام  م��ع  للعمل  اأح����دث  اإ�����س����دارات  تتطلب 
االإ�سدار  مع  تعمل  �سوف  التي  الربامج  تلك  معرفة  من  البد  ولذلك 
اجل���دي���د وال����ربام����ج ال��ت��ي ���س��ت��ت��ط��ل��ب حت���دي���ث، ومي��ك��ن��ك م��ع��رف��ة 
الت�سغيل ن��ظ��ام  ب��ي��ان��ات  ب��رن��ام��ج  ت�سغيل  خ���الل  م��ن  ب�سهوله   ذل���ك 

داخ��ل  امل�ساعدة  ال��ربام��ج  جملد  يف  امل��وج��ود   )System Profiler(
الربامج على  وبال�سغط   ،)Application/Utilities( الربامج   جملد 

)Application( يف الي�سار �سنجد �سا�سة مماثلة لل�سا�سة التالية:

ال تقل���ق م���ن الربام���ج امل�ساحبة لنظام الت�سغي���ل حيث يتم ا�ستبداله���ا بن�سخ اأحدث عن���د حتديث نظام 
الت�سغيل.

ان�شاء ن�شخ احتياطية من امل�شتندات واملجلدات املهمة� 4

امل�ستخدم���ني املتمر�س���ني يحتفظون دائماً بن�سخ احتياطية من امل�ستن���دات واملجلدات املهمة، وبالطبع اذا 
 )Time Machine( فاأن الن�سخ االحتياطي بوا�سطة )Mac OS X 10.5( كن���ت ت�ستخدم نظام ت�سغي���ل

.)Mac OS X 10.5( سيوؤدي الوظيفة ب�سهولة لتوافقة مع نظام الت�سغيل�
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الحتفاظ بالإعدادات اخلا�شة � 5

 )Migration Assistant( اذا اأردت االحتفاظ باالإعدادات اخلا�سة فاأن اأبل قد �سممت الهجرة امل�ساعدة
والتي ت�سمح لك بنقل االإعدادات اخلا�سة اإلى نظام الت�سغيل اجلديد دون ان تفقد �سيء.
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)Mac OS X 10.6( خطوات تثبيت نظام الت�سغيل

م���ن املمي���ز يف نظ���ام الت�سغي���ل )Mac OS X 10.6( ان���ه يحت���اج اإلى خط���وات قليلة جداً لب���دء عملية 
التثبي���ت، واأي�س���اً اذا �سادف���ك �سوء ح���ظ وانقطع التيار الكهربائ���ي فال تقلق فان تثبيت نظ���ام الت�سغيل 
 �سي�ستم���ر يف عمل���ة مبج���رد اإعادة ت�سغيل الكمبيوت���ر، وبالتاأكيد اأنت حتتاج اإل���ى اأ�سطوانة نظام الت�سغيل
)Mac OS X 10.6(، والح���ظ ان هن���اك اأ�سطوان���ة عام���ة لنظ���ام الت�سغيل ميكن���ك ا�ستخدامها جلميع 
االأجه���زة الت���ي ميكن تثبيت نظ���ام الت�سغي���ل )Mac OS X 10.6( عليها وهناك اأ�سطوان���ة نظام ت�سغيل 
مرفق���ة مع كل كمبيوتر وتل���ك االأ�سطوانة خا�سة باجلهاز املرفقة معه فقط اأو االأجهزة امل�سابهة له فقط. 

وهناك طريقتني للتثبيت وهما:

• التثبيت من خالل العمل على نظام الت�سغيل القدمي )حتديث نظام الت�سغيل احلايل(.	

• ت�سغيل الكمبيوتر من خالل اأ�سطوانة تثبيت نظام الت�سغيل )م�سح البيانات وتثبيت نظام الت�سغيل(.	

التثبيت من خالل العمل على نظام الت�شغيل القدمي )حتديث نظام الت�شغيل احلايل(

ادخل اأ�سطوانة تثبيت نظام الت�سغيل �ستظهر لك ال�سا�سة التالية.. 1
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ميكن���ك ال�سغ���ط على امل�ساع���دة )Utilities( والذي يظهر ال�سا�سة التالي���ة والتي متكنك من اإعادة . 3
ت�سغيل الكمبيوتر )Restart( وبدء التثبيت، اأو الرجوع اإلى ال�سا�سة ال�سابقة )Go Back(، وال�سغط 

.)Continue( على مفتاح اال�ستمرار

ا�سغط مرتني على )Install Mac OS X( لت�سغيل برنامج التثبيت.�ستظهر ال�سا�سة  التالية:. 2
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تظهر ال�سا�سة التالية والتي تظهر اتفاقية ترخي�س ا�ستخدام برامج �سركة اأبل وميكنك قراءة اتفاقية . 4
الرتخي����س ث���م ال�سغط على مفتاح املوافقة واال�ستمرار يف التثبيت )Agree( اأو ال�سغط على مفتاح 

الرف�س واإنهاء التثبيت )Disagree( كما ميكنك ال�سغط حلفظ االتفاقية )save( ملراجعتها.

يف حالة وجود قر�س �سلب واحد �ستجد ال�سا�سة التالية. 5
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يف حال���ة وج���ود اكرث من قر�س �سلب اأو يف حال���ة تق�سيم القر�س ال�سلب تظهر ال�سا�سة التالية، وميكنك 
حتديد القر�س املطلوب التثبيت عليه بالنقر مره واحدة عليه.

كم���ا ميكن���ك ال�سغط على مفتاح التخ�سي�س )Customize( لتظهر ال�سا�سة التالية والتي حتدد منها ما 
تريد تثبيته وما ال تريد.

�لقر�ــص �لذي مت �ختيارة لتثبيت 
نظام �لت�صغيل عليه

�مل�صاحــة �ملتاحــة علــى �لقر�ص 
و�جمايل م�صاحة �لقر�ص

بر�مج �أ�صا�صية لنظام �لت�صغيل

بر�مج ت�صغيل �لطابعات
خطوط اإ�سافية

لغات ترجمة
X11 برنامج

برنامج ت�صغيل �لرب�مج �لقدمية
برنامج كويك تامي �الإ�صد�ر �ل�صابع

��صرتجاع �الختيار�ت �الأ�صلية
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بال�سغ���ط على مفتاح التثبيت )Install( يف ال�سا�سة قبل ال�سابقة تظهر ال�سا�سة التحذيرية االأخرية . 6
 والت���ي ت�ساأل���ك هل اأنت متاأكد من تثبي���ت نظام الت�سغيل واإذا كنت متاأك���د ا�سغط على مفتاح تثبيت

)Cancel( واذا مل تكن متاأكد ا�سغط على مفتاح االإلغاء ،)Install(

ثم تبدا عملية التثبيت كما بال�سكل التايل، وخالل 15 دقيقة تقريباً �ستجد ان الكمبيوتر ينفذ عملية . 7
اإعادة ت�سغيل الكمبيوتر اومتاتيكياً ليكمل عملية تثبيت نظام الت�سغيل.
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وعند االنتهاء ت�ساهد ال�سا�سة التالية التي تعني ان التثبيت مت بنجاح.. 8

وعند ت�سغيل الكمبيوتر تظهر ال�سا�سة التالية والتي تعني ان جهازك يعمل االن بنظام الت�سغيل النمر . 9
.)Mac OS X 10.6 Snow Leopard( الثلجي
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التثبيت من خالل بدء الت�شغيل من اأ�شطوانة التثبيت )م�شح البيانات وتثبيت نظام الت�شغيل(

اإذا اأردت التثبيت من خالل بدء الت�سغيل من اأ�سطوانة التثبيت فتتبع تلك اخلطوات

اأب���دء ت�سغي���ل الكمبيوت���ر من خ���الل اأ�سطوانة نظام الت�سغي���ل، والطريقة التي يعرفه���ا اجلميع لبدء . 1
الت�سغي���ل م���ن خ���الل اأ�سطوانة نظام الت�سغيل ه���ي ال�سغط على مفتاح )C( يف لوح���ة املفاتيح اأثناء 

ت�سغيل الكمبيوتر، اأو ادخل اأ�سطوانة تثبيت نظام الت�سغيل لتظهر لك ال�سا�سة التالية.

ا�سغط مرتني على )Install Mac OS X( لت�سغيل برنامج التثبيت.�ستظهر ال�سا�سة  التالية:
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ثم ا�سغط على امل�ساعدة )Utilities( والذي يظهر ال�سا�سة التالية 

ث���م ا�سغ���ط على مفت���اح اإعادة ت�سغي���ل الكمبيوت���ر )Restart(، �سيت���م �سوؤالك عن كلم���ة ال�سر اخلا�سة 
بالكمبيوت���ر كم�ستخدم )Admin( ليتاأكد انك م�سموح لك بعملية التثبيت حيث ان امل�ستخدمني العاديني 

)Standard( غري م�سموح لهم بتثبيت نظام ت�سغيل على الكمبيوتر

�ستظهر لك �سا�سة �سوف ت�ساألك عن لغة التثبيت، و�سيتم اختيار االإجنليزية الأنه ال توجد لغة تثبيت . 2
العربي، ثم ا�سغط على ال�سهم باأ�سفل ال�سا�سة لال�ستمرار.
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اخ���رت م���ن قائمة الربام���ج امل�ساع���دة )Utilities( اأمر م�ساع���د االأقرا����س )Disk Utilities( كما . 3
بال�سا�سة التالية.

�ستظهر ال�سا�سة التالية والتي من خاللها ميكنك جتهيز وم�سح القر�س ال�سلب.. 4

�لقر�ــص  حتديــد 
جتهيزه  �ملطلوب 

وم�صحة

��صغط على مفتاح 
 )Erase( �مل�صح 
�لقر�ــص  مل�صــح 

�ملحدد

بعد االنتهاء اخرج من برنامج م�ساعد االأقرا�س )Disk Utilities( لتكمل تثبيت نظام الت�سغيل.
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تظه���ر ال�سا�س���ة التالية وميكنك قراءة اتفاقية الرتخي�س ثم ال�سغط على مفتاح املوافقة واال�ستمرار . 5
يف التثبي���ت )Agree( اأو ال�سغ���ط عل���ى مفت���اح الرف�س واإنه���اء التثبي���ت )Disagree( كما ميكنك 

.)save( ال�سغط حلفظ االتفاقية

يف حالة وجود قر�س �سلب واحد �ستجد ال�سا�سة التالية. 6
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�لقر�ــص �لذي مت �ختيارة لتثبيت 
نظام �لت�صغيل عليه

�مل�صاحــة �ملتاحــة علــى �لقر�ص 
و�جمايل م�صاحة �لقر�ص

بر�مج �أ�صا�صية لنظام �لت�صغيل

بر�مج ت�صغيل �لطابعات
خطوط اإ�سافية

لغات ترجمة
X11 برنامج

برنامج ت�صغيل �لرب�مج �لقدمية
برنامج كويك تامي �الإ�صد�ر �ل�صابع

��صرتجاع �الختيار�ت �الأ�صلية

يف حال���ة وج���ود اكرث من قر�س �سلب اأو يف حال���ة تق�سيم القر�س ال�سلب تظهر ال�سا�سة التالية، وميكنك 
حتديد القر�س املطلوب التثبيت عليه بالنقر مره واحدة عليه.

كم���ا ميكن���ك ال�سغط على مفتاح التخ�سي�س )Customize( لتظهر ال�سا�سة التالية والتي حتدد منها ما 
تريد تثبيته وما ال تريد.
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بال�سغ���ط على مفتاح التثبيت )Install( يف ال�سا�سة قبل ال�سابقة تظهر ال�سا�سة التحذيرية االأخرية . 7
 والت���ي ت�ساأل���ك هل اأنت متاأكد من تثبي���ت نظام الت�سغيل واإذا كنت متاأك���د ا�سغط على مفتاح تثبيت

)Cancel( واذا مل تكن متاأكد ا�سغط على مفتاح االإلغاء ،)Install(

ثم تبدا عملية التثبيت كما بال�سكل التايل.. 8

وعند االنتهاء ت�ساهد ال�سا�سة التالية التي تعني ان التثبيت مت بنجاح.. 9
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وعند ت�سغيل الكمبيوتر تظهر ال�سا�سة التالية والتي تعني ان جهازك يعمل االن بنظام الت�سغيل النمر . 10
.)Mac OS X 10.6 Snow Leopard( الثلجي
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اإعدادات نظام الت�سغيل )Setup Assistant( للعمل

بع���د تثبي���ت نظام الت�سغيل اأو عند ت�سغيل جهاز كمبيوتر الأول مرة وقبل العمل على الكمبيوتر يقوم نظام 
الت�سغيل بعمل اإعدادات الت�سغيل ليتمكن من العمل ب�سورة �سحيحة مثل لغة الت�سغيل ونقل البيانات من 

نظامك اأو جهازك القدمي والوقت والتاريخ ويتم ذلك من خالل اخلطوات التالية.

�سا�سة الرتحيب. 1

يت���م حتدي���د الدولة التي ت�ستخ���دم الكمبيوتر فيه���ا، واإذا مل جتد دولتك يف القائمة امل�سغ���رة بال�سا�سة، 
 ميكن���ك اختي���ار )Show All( لروؤي���ة كل ال���دول واختي���ار الدول���ة املطلوب���ة، ث���م ال�سغ���ط عل���ى مفتاح

)Continue( لال�ستمرار.
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�سا�سة نقل البيانات. 3

يف حال���ة اختي���ارك نق���ل البيان���ات من كمبيوت���ر اآخر تظه���ر ال�سا�سة التالي���ة والتي يتم فيه���ا اختيار ما 
 )Applications folder( وجملد الربام���ج )Users( تري���د نقله للكمبيوت���ر اجلديد مثل امل�ستخدم���ني
 واالإع���دادات )Settings( و امللف���ات املجل���دات املوج���ودة عل���ى القر����س ال�سلب ثم ا�سغ���ط على مفتاح

)Transfer( لبدء عملية ن�سخ تلك امللفات اإلى الكمبيوتر اجلديد.

2 .)Migration Assistant( هل تريد نقل بياناتك من جهاز قدمي

ه���ل لدي���ك جهاز كمبيوتر اآخر تريد نقل البيانات منه اإلى جهازك اجلديد، اإذا مل يكن هناك جهاز قدمي 
تريد نقل البيانات منه يتم اختيار اأمر )Do not transfer my information now( ثم ا�سغط على 

.)Continue( مفتاح
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كيفية االت�سال باالإنرتنت. 4

يتم اختيار طريقة االت�سال باالإنرتنت من خالل االختيارات املختلفة والتي تظهر يف ال�سا�سة التالية، واذا 
 مل تك���ن مت�ساًل باالإنرتن���ت ميكنك حتديد االختيار االخري والذي يعني ع���دم ات�سالك باالإنرتنت

.)My computer does not connect to the Internet(

ادخل بيانات ح�سابك لدي اأبل. 5

 )Password( وكلمة ال�سر )Apple ID( اإذا كان لديك ح�ساب لدي اأبل �سجل بيانات احل�ساب من اال�سم
.)Continue( ثم ا�سغط على مفتاح
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اإن�ساء م�ستخدم. 6

.)Continue( سجل بيانات امل�ستخدم وكلمة ال�سر، ثم ا�سغط على مفتاح�

حدد �سورة امل�ستخدم. 7

حدد �سورة للم�ستخدم من بني ال�سور املعرو�سة اأمامك كما يف ال�سا�سة التالية
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8 .)MobileMe( ا�سرتاك خدمة موبيل مي

 )MobileMe( اذا كان لديك ح�ساب يف خدمة موبيل مي

حتديد منطقة الوقت. 9

حدد منطقة الوقت، عن طريق ال�سغط باملاو�س على املدينة املطلوبة يف اخلريطة ثم ا�سغط على مفتاح 
.)Continue(
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وبذل���ك تك���ون انتهيت من اإعدادات الت�سغيل وا�سبح جهازك جاهز للعمل عليه وتظهر هذه ال�سا�سة لتبداأ 
العمل.

حتديد الوقت والتاريخ. 10

.)Continue( حدد الوقت والتاريخ، ثم ا�سغط على مفتاح
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)System Preferences( اإعدادات النظام

ميكن���ك �سب���ط االعدادات اخلا�سة بك م���ن اإعدادات النظ���ام )System Preferences( كما تعلمت يف 
الدر�س الثالث.
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اأ�سئلة للمراجعة

ما هو املتطلبات االأ�سا�سية لتثبيت نظام الت�سغيل )Mac OS X 10.6( ؟. 1

كيف تتاأكد من توافق الربامج امل�ستخدمة مع نظام الت�سغيل )Mac OS X 10.6( ؟. 2

عند تثبيت نظام الت�سغيل )Mac OS X 10.6( هل يتم م�سح جميع البيانات ؟. 3

ما هي طرق تثبيت نظام الت�سغيل )Mac OS X 10.6( ؟. 4

ما هي خطوات تثبيت نظام الت�سغيل )Mac OS X 10.6( ؟. 5

ه���ل البد م���ن املوافقة على اتفاقية ترخي�س ا�ستخدام برامج اأب���ل لال�ستمرار يف عملية تثبيت نظام . 6
الت�سغيل )Mac OS X 10.6( ؟

ماذا تعني كلمة )Migration Assistant( ؟. 7

هل ميكنك نقل ملفاتك من جهازك القدمي اإلى جهازك اجلديد ؟. 8

اذكر ثالثة من اإعدادات نظام الت�سغيل )Setup Assistant( للعمل ؟. 9



ما الذي �شوف تتعلمه من ذلك الدر�س؟
• التعرف على امكانيات وموا�سفات الكمبيوتر 	
• 	)Force Quit( اخلروج االإجباري من الربامج
• 	)Relanche the Finder( اإعادة ت�سغيل الباحث
• 	)Restart( اإعادة الت�سغيل
• 	)Shut Down( اإيقاف ت�سغيل الكمبيوتر
• 	)Application Preferences( اإلغاء تف�سيالت الربنامج
• 	)Safe Boot( الت�سغيل االآمن
• 	)Repair Permissions( اإ�سالح الت�ساريح
• 	)Repair Disk( اإ�سالح القر�س ال�سلب
• 	)Software Update( التاأكد من حتديث الربامج
• 	)Create Another User( ان�ساء م�ستخدم جديد
• 	)Password( هل ن�سيت كلمة ال�سر اخلا�سة بك
• تقرير بحدوث خطاأ	
• 	)Force CD or DVD to Eject( االإخراج االإجباري الأ�سطوانات الليزر
• مفاتيح خا�سة اثناء بدء الت�سغيل	
• �لرتكيب �ليدوي للخطوط على نظام �لت�سغيل	
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عندم���ا جت���د اأن الكمبيوت���ر ال يعمل بالطريقة ال�سحيحة، اأو برنامج ال ينف���ذ االأوامر التي تعطيها له، اأو 
برنام���ج ال يعم���ل بعد تثبيته على الكمبيوتر، اأو امل�ستن���دات اختفت من على �سطح املكتب، اأو ن�سيت كلمه 
ال�س���ر اخلا�سة بالكمبيوت���ر، فيمكنك التوجه لذلك الدر�س ملعرفة امل�س���اكل املمكن حدوثها وكيفية حلها، 

والكثري من امل�ساكل ميكن حلها بدون االت�سال مبهند�سي الدعم الفني.

الدرس العاشر

المشاكل البسيطة
Basic Troubleshooting
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التعرف على امكانيات وموا�سفات الكمبيوتر 

يج���ب عند �س���راء جهاز كمبيوتر جديد، اأو العمل على جهاز كمبيوتر  التعرف على امكانيات وموا�سفات 
الكمبيوت���ر، وملعرفة تل���ك املعلومات نختار اأمر حول ذلك الكمبيوتر )About This Mac( من قائمة اأبل 

)Apple(

كما هو مو�سح بال�سكل التايل:

وعند اختيار االمر تظهر ال�سا�سة التالية:

�ال�صد�ر �خلا�ص بنظام �لت�صغيل

نوع �ملعالج و�صرعتة

قر�ص بدء �لت�صغيل

�لبحث عن حتديثات �لرب�مج

حجم �لذ�كرة ونوعها

�ملزيد من �ملعلومات

الت���ي تو�س���ح الكثري م���ن املعلومات مثل اال�س���دار اخلا�س بنظ���ام الت�سغيل، نوع املعال���ج و�سرعته، حجم 
الذاك���رة املثبت���ة ونوعها، قر�س ب���دء الت�سغيل والذي عليه نظ���ام الت�سغيل، كما يوج���د مفتاح البحث عن 
حتديثات الربامج املثبتة على الكمبيوتر و مفتاح املزيد من املعلومات عن الكمبيوتر والربامج املثبته به.
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)Force Quit( اخلروج الإجباري من الربامج

عندم���ا جت���د الربنام���ج ال يعمل بطريقة �سحيح���ة، فاإن اأف�سل �س���يء هو اخلروج منه ث���م اإعادة ت�سغيل 
الربنامج مرة اأخرى، لكن اإذا حاولت اخلروج ومل ي�سمح لك الربنامج بتنفيذ االأمر اأو وجدت املاو�س حتول 
 )Force Quit( ل�س���كل الدائ���رة التي تدور ح���ول نف�سها وال تتوقف فلي�س هناك غري اخل���روج االإجباري

والذي ال يوؤثر على باقي الربامج التي تعمل اأو على نظام الت�سغيل وللخروج االإجباري:

• ا�سغط على مفتاح االختيار )Option( ثم ا�سغط على 	
رم���ز الربنام���ج املطلوب اخلروج االجب���اري له )ا�سغط 
بدون ترك زر املاو�س(، �ستجد قائمة فرعية كما بال�سكل 

.)Force Quit( اخرت منها اأمر اخلروج االإجباري

• اأو ا�سغ���ط مفتاح االأوام���ر مع مفتاح االختيار مع مفتاح 	
اله���روب )Option+Esc+ �( �ستظهر ال�سا�سة التالية 
اخ���رت الربنامج املطلوب اخل���روج االإجباري له وا�سغط 
على مفت���اح اخلروج االإجب���اري )Force Quit( وذلك 

االأمر لن يوؤثر على الربامج االأخرى التي تعمل حالياً.

• اأو اخ���رت اأمر اخل���روج االإجب���اري )Force Quit( من 	
قائمة اأب���ل )Apple( �ستظهر نف����س ال�سا�سة ال�سابقة، 
اخ���رت الربنامج املطلوب اخل���روج االإجباري له وا�سغط 

)Force Quit( على مفتاح اخلروج االإجباري

)Relanche the Finder( اإعادة ت�سغيل الباحث

عندما جتد ان نظام الت�سغيل ال يعمل بالطريقة ال�سحيحية 
 فلن ميكنك اخل���روج االإجباري )Force Quit( من الباحث
)Finder( واإمن���ا ميكنك اإعادة ت�سغيله )Relanche( بنف�س 

الطرق ال�سابقة.

• ا�سغط على مفتاح االختيار )Option( ثم ا�سغط على 	
رم���ز الباحث )Finder( ا�سغط ب���دون ترك زر املاو�س 
�ستج���د قائمة فرعية كما بال�سكل اخرت منها اأمر اإعادة 

. )Relanche(  ت�سغيله
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• اأو ا�سغط مفتاح االأوامر مع مفتاح االختيار مع مفتاح 	
الهروب )Option+Esc+�( �ستظهر ال�سا�سة التالية 
اخ���رت الباح���ث )Finder( وا�سغط عل���ى مفتاح اأمر 

.)Relanche( اإعادة ت�سغيلة

• اأو اخ���رت اأمر اخلروج االإجب���اري )Force Quit( من 	
قائمة اأب���ل )Apple( �ستظهر نف�س ال�سا�سة ال�سابقة، 
اخ���رت الباح���ث )Finder( وا�سغط عل���ى مفتاح اأمر 

)Relanche( اإعادة ت�سغيلة

)Restart( اإعادة الت�سغيل

م���ن املده�س معرفة اأن عملية اإعادة الت�سغيل )Restart( الب�سيطة حتل 
الكث���ري م���ن امل�ساكل، اأحيانا جت���د اأن نظام الت�سغي���ل ال ي�ستطيع اإيجاد 
الطابع���ة التي ا�ستخدمته���ا خالل االأ�سهر ال�سابقة اأو م�ستند على �سطح 

املكتب ال تراه، اأو بع�س االأمور الب�سيطة التي من ال�سعب تف�سريها.

• 	)Restart( العادة ت�سغيل الكمبيوتر 

• 	.)Restart( اذهب اإلى قائمة اأبل واخرت اأمر اإعادة الت�سغيل

• يف بع�س االأجهزة وخ�سو�سا الكمبيوتر املحمول ا�سغط على مفتاح 	
 .)Restart( الت�سغيل �ستظهر ر�سالة اخرت منها اإعادة الت�سغيل

.)Shut Down( فاأوقف ت�سغيل الكمبيوتر )Restart( اذا مل ينفذ اأمر اإعادة الت�سغيل

)Shut Down( اإيقاف ت�سغيل الكمبيوتر

يف بع����س االأحي���ان حتل عملية اإيقاف ت�سغيل الكمبيوت���ر )Shut Down( بع�س امل�ساكل التي ال ي�ستطيع 
اأمر اإعادة الت�سغيل )Restart( حلها وخ�سو�سا م�ساكل التو�سيالت.

لإيقاف الت�شغيل

• 	.)Shut Down( اذهب اإلى قائمة اأبل واخرت اأمر اإيقاف الت�سغيل

• يف بع����س االأحي���ان تكون امل�سكلة كبرية بحي���ث ال ميكن الذهاب اإلى القوائم وهنا ا�سغط على مفتاح 	
الت�سغيل ملدة ال تقل عن خم�س ثواين وعندها �سوف يتم  اإيقاف الت�سغيل )Shut Down( اجبارياً.
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)Application Preferences( اإلغاء تف�سيالت الربنامج

يف بع����س االأحي���ان جتد اأن الربنامج ال يعمل ب�سورة طبيعي���ة اأو بع�س االأوامر ال تنفذ كما كانت، يف تلك 
احلال���ة اأف�س���ل حل اأويل هو اإلغاء تف�سيالت الربنامج )Application Preferences( وهي عملية اآمنة 
متام���ا، كما اأن الربنامج عند ت�سغيل���ه مرة اأخرى �سوف يقوم باإن�ساء تف�سيالت )Preferences( جديدة، 
ال�س���يء الوحي���د الذي �سوف تفقده هو اأي تف�سيالت قمت بتعديلها مثل وحدة القيا�س امل�ستخدمة، ولكن 
بالطبع ميكنك اإعادة �سبط تلك التف�سيالت وهذا اف�سل من ان جتد م�ساكل مزعجة تعجز عن حلها. 

ولإلغاء تف�شيالت الربنامج:

• اأغلق الربنامج املطلوب اإلغاء تف�سيالته.	
• 	.)Home( واخرت رمز املنزل )Finder( افتح �سا�سة باحث
• 	.)Library( اخرت جملد املكتبة
• 	.)Preferences( اخرت جملد التف�سيالت
• اخرت تف�سيالت الربنامج املطلوب اإلغاء تف�سيالته و�ستجد انها تاأخذ دائماً ا�سم الربنامج ثم االمتداد 	

.).plist(
• 	.)Trash( ا�سحب ذلك امللف اإلى �سلة املهمالت
• اأعد ت�سغيل الربنامج و�ستجد اأن الكثري من امل�ساكل مت حلها.	

 ).plist( ستج���د اأحيان���ا ان بع�س ال�سركات ت�سع تف�سيالتها داخل جملد والبع�س ال ي�سع امتداد امللف�

يف تلك احلالة �سوف تقوم باإلغاء املجلد، اأو امللف الذي يحمل ا�سم الربنامج.
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)Safe Boot( الت�سغيل الآمن

يف حال���ه ع���دم جن���اح عملية اإعادة الت�سغي���ل اأوعملية اإيق���اف الت�سغيل، فاإن من احلل���ول املف�سلة يل هو 
الت�سغي���ل االآم���ن )Safe Boot(، وهي عملي���ة ت�سغيل اجلهاز بطريقة خا�سة، واأثن���اء الت�سغيل االآمن فاإن 
الكمبيوت���ر يق���وم باإ�سالح العديد من امل�ساكل اأو مبعنى اأ�سح فاإنه يوقف عمل )Kernel( ثم يتفقد بع�س 

االأمور واإذا وجدها غري مطابقة فاإنه يقوم باإ�سالحها تلقائياً وللت�سغيل االآمن:

•  اخ���رت اأم���ر اإعادة الت�سغي���ل )Restart( من قائمة اأب���ل واأن مل ت�ستطيع فاخرت اأم���ر اإيقاف الت�سغيل	
)Shut Down( واأن مل ت�ستطي���ع فا�سغ���ط ملدة ال تقل عن خم�س ثوان على مفتاح الت�سغيل الإيقاف 

ت�سغيل الكمبيوتر اجبارياً، 

• اعد ت�سغيل الكمبيوتر مرة اأخرى.	

• ا�سغط على مفتاح العايل )Shift( عند ت�سغيل الكمبيوتر وكن �سبورا اإلى اأن ترى ر�سالة على �سا�سة 	
الكمبيوتر باللون االأحمر وهي الت�سغيل االآمن )Safe Boot( وميكنك عند روؤيتها ترك مفتاح العايل 

.)Shift(

• عند ظهور �سطح املكتب اخرت اأمر اإعادة الت�سغيل )Restart( ليقوم الكمبيوتر باإعادة ت�سغيل ما قام 	
باإيقافه لعمل االإ�سالحات املطلوبة، ولتتمكن من العمل مع الكمبيوتر ب�سورة طبيعية.

�ستج���د ان الكمبيوت���ر يعمل ب�س���ورة اأف�سل بكثري مما كان عليه، ومت حل العديد م���ن امل�ساكل التي كانت 
حتدث.

اثن���اء عملي���ة الت�سغيل االأم���ن )Safe Boot(، فاإن الكمبيوتر يتفقد اأي م�س���اكل موجودة واحياناً يف حاله 
وج���ود م�سكل���ه فاإن الكمبيوت���ر يقوم باإ�سالحها واإع���ادة الت�سغيل مرة اأخرى، ولذلك م���ن املف�سل ت�سغيل 
الكمبيوتر مره اأخرى بطريقة الت�سغيل االآمن )Safe Boot(، ليتمكن من البحث مرة اأخرى عن اأي م�ساكل 

موجودة، ثم ال تن�سى اإعادة ت�سغيل الكمبيوتر لتتمكن من العمل عليه بطريقة �سحيحة.

)Repair Permissions( اإ�سالح الت�ساريح

لبع����س اال�سباب هناك ما ي�سم���ي ت�ساريح )Permission( من املمكن اأن ت�سبب 
بع����س امل�س���اكل اإذا اأ�سابها اأي خطاأ، واإ�سالحها يح���ل الكثري من امل�ساكل املمكن 

حدوثها، وال�سالحها

• اذه���ب اإل���ى جملد الربام���ج  )Applications( و�سوف جت���د داخله جملداً 	
ا�سم���ه )Utilities( و�س���وف جت���د بداخله برنام���ج )Disk Utility( افتحه 
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• 	.)First Aid( اخرت القر�س ال�سلب من على ال�سمال وتاأكد اأنك يف �سا�سة االإ�سعافات االأولية

• ا�سغ���ط على مفت���اح )Verify Disk Permission( و�سوف ت�ستغرق تل���ك العملية حوايل ع�سرين 	
دقيقة تقريباً ح�سب ما م�ساحة القر�س ال�سلب والربامج امل�سجله عليه، واذا وجد اأي عيوب ف�سوف 

يقوم بعر�سها تلقائياً.

• اذا وجدت تلك الر�سالة والتي بال�سكل التايل 	
وب���دون اأي كتابة بالل���ون االأحمر فذلك يعني 

ان الت�ساريح )Permission( �سليمة.

• اذا وجدت اأي كتابة باللون االأحمر فذلك يعني 	
ان هناك خطاأ ما و�سوف حتتاج يف تلك احلالة 
 اإل���ى ال�سغط على مفتاح اإ�س���الح الت�ساريح 

.)Rapair Disk Permission(

�سوف جتد ال�سا�سة التالية:
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)Repair Disk( اإ�سالح القر�س ال�سلب

اإذا �سادف���ت بع����س امل�س���اكل مثل خروج اإجباري لربنام���ج اأو هذا امللف اأ�سبح تال���ف اأو ال ت�ستطيع روؤية 
ملفات فاإن هذا يرجع يف الكثري من االأحيان اإلى خطاأ يف القر�س ال�سلب، لذلك عليك التاأكد من اإ�سالح 

القر�س ال�سلب كالتايل:

• تاأكد اأن جميع الربامج وامل�ستندات مت اإغالقها.	

• 	.)Disk Utility( افتح برنامج

• اخرت القر�س ال�سلب املطلوب اإ�سالحه.	

• ا�سغط على مفتاح )Verify Disk( ملعرفة هل هناك اأي خطاأ.	

• 	.)Repair Disk( يف حالة وجود اأخطاء وهي تظهر باللون االأحمر ا�سغط على مفتاح

• اذا كان القر����س ال�سل���ب هو نف����س القر�س الذى عليه نظ���ام الت�سغيل والذي يعم���ل به اجلهاز فاإن 	
عملية اإ�سالح القر�س ) Repair Disk( ال تكون ذات فاعلية كبرية، والإمتام عملية االإ�سالح امامك 

طريقتان:
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الويل : 

• ت�سغي���ل اجله���از من على قر�س اآخ���ر وبالتايل ي�سبح القر�س املطلوب اإ�سالح���ه لي�س القر�س الذي 	
يعمل عليه نظام الت�سغيل.

الثانية :

•  ان حت�سر ا�سطوانة الليزر التي حتمل ا�سم )Mac OS X install disk( وتدخلها 	
.)Install Mac OS X ( يف جهازك وعندما تظهر ا�سغط على برنامج التثبيت

•  �ستظهر ر�سالة تطلب منك اإعادة ت�سغيل اجلهاز، فا�سغط على مفتاح اإعادة الت�سغيل	
)Restart( وذل���ك ليتم ت�سغي���ل اجلهاز من خالل ا�سطوانة الليزر ولي�س من خالل 

القر�س املطلوب ا�سالحه.

• 	 )Install( سيت���م اإع���ادة ت�سغيل اجله���از ، و�سوف تظهر لك �سا�سة الرتحي���ب ل ت�شغط على تثبيت�
.)Disk Utility( واخرت اأمر )Utilities( ولكن اذهب اإلى قائمة امل�ساعدة

• �ستظه���ر ل���ك �سا�س���ة )Disk Utility( يف تلك ال�سا�س���ة حدد القر�س وا�سغط عل���ى مفتاح اإ�سالح 	
القر����س )Repair Disk( وتل���ك العملية قد تاأخذ حوايل ن�سف �ساعة اأو اأكرث لذلك كن �سبورا اإلى 

اأن تنتهي عملية االإ�سالح.

• بعد االنتهاء �ستظهر لك ر�سالة انه مت اإ�سالح القر�س واذا ظهرت اأي ر�سائل اأخرى فذلك يعني وجود 	
م�سكلة كبرية بالقر�س وعليك التوجه اإلى مهند�سي الدعم الفني.

• اخ���رج م���ن برنامج )Disk Utility( واخرج من برنامج التثبي���ت واأعد ت�سغيل اجلهاز مرة اأخرى عن طريق 	

.)Restart( اأمر

• عند اإعادة الت�سغيل ا�سغط على زر املاو�س حتى تخرج ا�سطوانة الليزر، حتى ال يتم ت�سغيل اجلهاز من خالل 	

ا�سطوانة الليزر، )ال�سغط على زر املاو�س اثناء اإعادة ت�سغيل اجلهاز يخرج ا�سطوانة الليزر اإجباريا(.
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)Software Update( التاأكد من حتديث الربامج

تاأكد من اأنك ت�ستعمل اأحدث ن�سخة من كل الربامج التي ت�ستعملها وذلك للعديد من اال�سباب:

• يتم اكت�ساف بع�س االأخطاء يف الربامج فتقوم ال�سركة �ساحبة الربنامج باإ�سالح ذلك اخلطاأ وا�سدار 	
ن�سخة جديدة من الربنامج.

• بع����س الربام���ج تعمل جيدا مع نظام ت�سغيل معني لكن عند حتديث نظ���ام الت�سغيل اإلى ا�سدار اآخر 	
جت���د بع����س امل�ساكل التي تظهر ولذلك تقوم ال�سركة �ساحبة الربنامج باإ�سالح ذلك اخلطاأ واإ�سدار 

ن�سخة جديدة من الربنامج.

واأتذك���ر اأن اأح���د العمالء كان عند ت�سغيل اأحد الربامج يحدث خطاأ يف الربنامج وال يعمل وقمنا بتحميل 
الربنامج مرة اأخرى ومل حتل امل�سكلة ثم حملنا نظام الت�سغيل ومل حتل امل�سكلة ثم غرينا الذاكرة ومل حتل 
امل�سكلة ثم ظهرت فجاأة ر�سالة هل تريد حتديث الربامج وقمنا بتحديث الربنامج واختفت امل�سكلة نهائيا.

)Software Update( لتحديث الربامج

 )System Preference( تاأك���د من وجود ات�س���ال باالنرتنت ثم اذهب اإلى تف�سيالت النظام
وا�سغط على رمز حتديث الربامج )Software Update( �ستظهر ال�سا�سة التالية:

ا�سغط على مفتاح )Check Now( ليتم البحث عن اأي حتديث لكل الربامج املوجودة على جهازك، اذا 
كنت مت�ساًل باالإنرتنت من خالل االت�سال التليفوين العادي فاإن عملية التحديث �سوف تاأخذ وقتاً طوياًل 

وذلك ح�سب حجم ملف التحديث.

لذلك  �ختيارك  من خالل 
�الختيــار يقــوم �جلهــاز 
تلقائيــا بعمــل بحث عن 
حتديثــات �لرب�مج لك كل 
يــوم �أو ��صبــوع �أو �صهــر 

ح�صب �ختيارك

لذلك  �ختيارك  من خالل 
�الختيــار يقــوم �جلهــاز 
تلقائيــا بعمــل حتديــث 
تلقائيا للتحديثات �لهامة
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)Create Another User( ان�ساء م�ستخدم جديد

اذا قمت بتثبيت برنامج جديد ووجدت اأنه ال يعمل جيداً، اأو ال يريد ان يعمل فمن اجليد ان�ساء م�ستخدم 
جدي���د وجترب���ة الربنامج ب���ه وذلك الن من املمكن ان تكون بع�س اال�ساف���ات التي متت للم�ستخدم االول 

توؤثر على عمل ذلك الربنامج.

Create New User ا�شافة م�شتخدم جديد

اذا كن���ت امل�ستخ���دم الرئي�سي للكمبيوتر )Admin( ميكنك ان�ساء م�ستخدم جديد، اذهب اإلى 
تف�سيالت النظام )System Preference( واخرت )Accounts( �ستظهر لك ال�سا�سة التالية:

تاأك���د م���ن اأن قفل التاأمني مفتوح وان مل يكن مفتوحاً ا�سغط عليه لفتحه و�سيظهر لك ر�سالة ت�ساألك عن 
ا�سمك وكلمة ال�سر اخلا�سة بك، ليتاأكد الكمبيوتر انك امل�ستخدم الرئي�سي للكمبيوتر )Admin( ادخلها 

المتام فتح التاأمني.

ا�سغ���ط على عالم���ة اال�ساف���ة )+( ال�سافة م�ستخدم 
جدي���د �ستظه���ر لك ال�سا�س���ة التالية، ادخ���ل البيانات 
املطلوبة والحظ انه ال ميكنك ا�ستخدام حروف خا�سة 
 Create( يف ا�س���م امل�ستخدم ث���م ا�سغط على مفت���اح

Account( المتام عملية ا�سافة م�ستخدم جديد.

علــى  ��صغــط 
لتغــري  �ل�صــورة 
�مل�صتخدم  �صــورة 
 Edit �خــرت  �أو 
لت�صجيل   Picture
خالل  مــن  �صــور 

كامري� �لكمبيوتر
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�سج���ل خروج من امل�ستخدم احلايل عن طري���ق اختيار اأمر )Log Out( ثم قم بت�سجيل دخول امل�ستخدم 
اجلديد ثم �سغل الربنامج املطلوب ت�سغيله، اذا مل يعمل فاإن امل�سكلة تكون يف الربنامج نف�سه ولي�س نظام 
الت�سغيل، وتاأكد ان ذلك الربنامج يعمل على نظام الت�سغيل اخلا�س بك، فمعظم الربامج التي ال تعمل بعد 
تلك التجربة تكون ب�سبب ان تلك الن�سخة ال تعمل على نظام الت�سغيل امل�ستخدم، اما اذا ا�ستغل الربنامج 
فذلك يعني ان هناك بع�س اال�سافات متت للم�ستخدم ال�سابق وتتعار�س مع ت�سغيل ذلك الربنامج وحلل 
ذلك قم بالغاء بع�س التف�سيالت من جملد )Preference( واذا مل يعمل ات�سل مبهند�سي الدعم الفني.

)Password( هل ن�سيت كلمة ال�سر اخلا�سة بك
اذا ن�سي���ت كلم���ة ال�سر التي مت و�سعه���ا للم�ستخدم فذلك يعني اأنك ال ت�ستطي���ع الدخول على الكمبيوتر 
اأو تثبي���ت برام���ج جدي���دة والكثري من املهام وال�سالحي���ات تتطلب كلمة ال�سر، واذا كن���ت م�سغل خا�سية 
الت�سجيل التلقائي ف�سوف تدخل على الكمبيوتر لكنك لن ت�ستطيع تثبيت برامج جديده وا�ستخدام الكثري 

من املهام وال�سالحيات.

للغاء كلمة ال�شر

• اح�سر ا�سطوانة الليزر التي حتمل ا�سم )Mac OS X install disk( واأدخلها يف 	
.)Install Mac OS X ( جهازك وعندما تظهر ا�سغط على برنامج التثبيت

• 	 )Restart( سيطلب منك اإعادة ت�سغيل اجلهاز فا�سغط على مفتاح اإعادة الت�سغيل�
وذل���ك ليت���م ت�سغيل اجلهاز م���ن خ���الل ا�سطوانة اللي���زر ولي�س القر����س املطلوب 

اإ�سالحه.

• قائم���ة	 اإل���ى  اذه���ب  ولك���ن   )Install( تثبي�������ت  عل�������ى  ت�شغ�������ط  ل  الرتحي���ب  �سا�س���ة   يف 
.)Reset Password( واخرت اأمر )Utilities( 

• �ستظهر لك �سا�سة ادخل فيها كلمة ال�سر اجلديدة مرتني.	

• اخرج من برنامج التثبيت و�سوف يقوم اجلهاز بعمل اإعادة ت�سغيل.	

• عن���د اإع���ادة الت�سغيل ا�سغط على زر املاو�س حتى تخرج ا�سطوانة الليزر، حتى ال يتم ت�سغيل اجلهاز 	
من خالل ا�سطوانة الليزر، )ال�سغط على زر املاو�س اثناء اإعادة ت�سغيل اجلهاز يخرج ا�سطوانة الليزر 

اجباريا(.

 اذا مل تدخ���ل كلم���ة �سر عند ان�ساء امل�ستخ���دم وظهرت لك ر�سالة ت�ساألك عن كلم���ة ال�سر ا�سغط مفتاح
)Ok( مبا�سرة دون احلاجة اإلى كتابة اأي �سيء.
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تقرير بحدوث خطاأ

عند اخلروج املفاجيء يف اأي برنامج تظهر لك ر�سالة ت�ساألك عن ان�ساء تقرير، ميكنك اإن�ساء ذلك التقرير 
و ار�ساله ل�سركة اأبل لتتعرف على االأخطاء املمكن حدوثها اثناء ت�سغيل الربامج ثم تعاجلها يف التحديثات 

التالية لنظام الت�سغيل.

)Force CD or DVD to Eject( الإخراج الإجباري لأ�سطوانات الليزر

اإذا مل تخرج اأ�سطوانة الليزر من حمرك االأ�سطوانات، فحاول االآتي

• تاأك���د من اأنك اأخرجت االأ�سطوانة، ع���ن طريق ال�سغط على زر االإخراج يف 	
اأي �سا�س���ة باحث )Finder( اأو عن طريق �سح���ب اأ�سطوانة الليزر من على 

�سطح املكتب اإلى �سلة املهمالت الإخراجها.

• اإذا مل يظه���ر رم���ز االأ�سطوانة يف �سا�سة الباحث اأو على �سط���ح املكتب اخرت اأمر اإعادة الت�سغيل من 	
قائم���ة اأبل ثم ا�سغط عل���ى زر املاو�س حتى تخرج ا�سطوانة الليزر، الن ال�سغط على زر املاو�س اأثناء 

اإعادة ت�سغيل اجلهاز يخرج اأ�سطوانة الليزر اإجبارياً.

• اذا مل تنجح تلك املحاولة �ستجد اأن بع�س حمركات االأ�سطوانات يف اأجهزة ماك يوجد بجانبها فتحة 	
�سغ���رية جدا، تلك الفتح���ة خم�س�سة للخروج االإجباري لالأ�سطوان���ات، اأح�سر دبو�س مكتب وافرده 

واأدخله يف تلك الفتحة خلروج االأ�سطوانة.

يالحظ دائما ان االأ�سطوانات التي حتمل ورقة من اأعلى كثرياً ما تتعلق تلك الورقة مبحرك االأ�سطوانات 
ومتن���ع عم���ل االأ�سطوانة وكذلك خروجها فدائم���ا ا�ستبعد اأي ا�سطوانة تكون مل�س���ق عليها ورقة اأو تلك 

الورقة غري مثبتة جيدا اأو �سميكة.
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مفاتيح خا�سة اثناء بدء الت�سغيل 

عن���د ب���دء ت�سغيل الكمبيوتر هناك عدة مفاتيح ميكنك ال�سغط عليها لتنفيذ بع�س عمليات الدعم الفني، 
ولكل مفتاح وظيفة ومهمة يقوم بتنفيذها اثناء ت�سغيل الكمبيوتر.

)C( مفتاح

عند ال�سغط على مفتاح )C( اثناء ت�سغيل الكمبيوتر فان عملية الت�سغيل تتم من خالل ال�سي دي اأو الدي 
)CD or DVD( يف دي

)D( مفتاح

عن���د ال�سغط على مفتاح )D( اثناء ت�سغي���ل الكمبيوتر )الجهزة ماك انتل فقط( فان عملية الت�سغيل تتم 
م���ن خ���الل جزء اختبار اجهزة امل���اك ) Apple Hardware Test partition( املوجود على دي يف دي 

ا�سرتجاع الربامج االولى املرفقة مع جهاز الكمبيوتر.

)N( مفتاح

 عن���د ال�سغ���ط عل���ى مفتاح )N( اثن���اء ت�سغيل الكمبيوت���ر ، فاإن عملي���ة الت�سغيل تتم من خ���الل ال�سبكة
)NetBoot server(

)T( مفتاح

 عن���د ال�سغ���ط عل���ى مفت���اح )T( اثناء ت�سغي���ل الكمبيوتر ، فاإنه يت���م حتويل الكمبيوتر ال���ى قر�س �سلب
)FireWire target disk mode( ميكن ا�ستخدامة مع اأي كمبيوتر اخر من خالل تو�سيلة بكابل فاير 

وير.

)Shift( مفتاح

عن���د ال�سغ���ط على مفتاح العايل )Shift( اثناء ت�سغي���ل الكمبيوتر ، فاإنه يتم ت�سغيل الكمبيوتر عن طريق 
.)Safe Boot( الت�سغيل االمن

)Option( مفتاح

 عن���د ال�سغ���ط عل���ى مفت���اح )Option( اثن���اء ت�سغي���ل الكمبيوت���ر ، فاإن���ه يتم ت�سغي���ل مدي���ر الت�سغيل
)Startup Manager(، والت���ي ت�سمح لك باختي���ار القر�س املراد ت�سغيل الكمبيوتر من خالله، والقر�س 

ميكن ان يكون داخلي اأو حمرك اال�سطوانات اأو بع�س االقرا�س اخلارجية.

)Option+N( مفتاح

عن���د ال�سغ���ط على مفتاحا )Option+N( اثناء ت�سغيل الكمبيوتر  )الجهزة ماك انتل فقط(، فاإن عملية 
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 default( م�ستخدماً ال�سورة االأ�سلي���ة للنظام )NetBoot server ( الت�سغي���ل تت���م من خ���الل ال�سبك���ة
.)system image

)�+V( مفتاح

عن���د ال�سغ���ط عل���ى مفتاح���ا )V+ �( اثناء ت�سغي���ل الكمبيوتر ، فاإن���ه يتم ت�سغي���ل الكمبيوتر عن طريق 
الت�سغيل الظاهر )Verbose mode( والتي تعني ظهور كل اوامر الت�سغيل عن طريق حتول ال�سا�سة ايل 

اللون اال�سود بدالً من اللون الرمادي وظهور اوامر الت�سغيل باللون االبي�س.

)�+S( مفتاح

عن���د ال�سغ���ط عل���ى مفتاح���ا )S+ �( اثناء ت�سغي���ل الكمبيوتر ، فاإنه يت���م ت�سغيل الكمبيوت���ر عن طريق 
 )Core kernel( وخالل ذلك الت�سغيل ل���ن يتم ت�سغيل غري )Single-user mode( امل�ستخ���دم الواح���د
و )BSD UNIX functionality( ولذل���ك ال ت�سغ���ط على املفتاح���ني التالني اال اذا كنت تعرف طريقة 

ا�ستخدام االوامر.

)�+ Option+P+R( مفتاح

 )NVRAM( اثناء ت�سغيل الكمبيوتر ، فاإنه يتم افراغ )�+ Option+P+R( عن���د ال�سغ���ط على مفاتيح
من اية بيانات واعادة ت�سغيل الكمبيوتر.

)�+ Option+O+F( مفتاح

عند ال�سغط على مفاتيح )Option+O+F +�( اثناء ت�سغيل الكمبيوتر ، فاإنه يتم ت�سغيل الكمبيوتر على 
.)Firmware command-line mode( اوامر الفريموير

)�+ Option+Shift+Delete( مفتاح

ال��ك��م��ب��ي��وت��ر  ت�����س��غ��ي��ل  اث���ن���اء   )�+Option+Shift+Delete( م��ف��ات��ي��ح  ع��ل��ى  ال�����س��غ��ط   ع��ن��د 
)الجهزة بور بي �سي فقط(، فاإنه يتم ت�سغيل الكمبيوتر من خالل القر�س اال�سلي.

مفتاح )Eject Key( اأو مفتاح )F12 Key( اأو ال�شغط على زر املاو�س

عن���د ال�سغ���ط على )Eject Key( اأو مفت���اح )F12 Key( اأو ال�سغط على زر املاو����س اثناء عملية اإعادة 
الت�سغيل فاإن الكمبيوتر يخرج اأي وحدة قابله لالخراج مثل ال�سي دي.
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الرتكيب اليدوي للخطوط  

قب���ل تركي���ب خطوط على نظام �لت�سغيل البد من �الجابة على هذ� �ل�سوؤ�ل، هل �خلط �لذي تريد تركيبة 
مت���اح لكل امل�ستخدمني؟ ام تري���د ان يكون متاح مل�ستخدم حمدد؟ ام تريد تركيبة لربنامج حمدد؟ بالطبع 

)Font Book( ميكنك تركيب �خلطوط من خالل برنامج �خلطوط

تركيب خط لي�شبح متاح لكل امل�شتخدمني

 )library( املوجود يف الهارد دي�سك داخ���ل جملد املكتبة )Font( يت���م ن�سخ �خلط �إل���ى جملد �خلطوط
كما بال�سكل التايل:

تركيب خط لي�شبح متاح للم�شتخدم احلايل

يت���م ن�س���خ �خلط �إلى جملد �خلطوط )Font( املوجود يف جملد امل�ستخ���دم )User( داخل جملد املكتبة 
)library( كما بال�سكل التايل:

تركيب خط لي�شبح متاح لربنامج حمدد

يت���م ن�س���خ �خلط �إلى جملد �خلطوط )Font( املوجود يف جمل���د الربنامج وهذا يتم لبع�س الربامج مثل 
برنامج ادوبي ان ديزاين
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اأ�سئلة للمراجعة

ما هو املتطلبات االأ�سا�سية لتثبيت نظام الت�سغيل )Mac OS X 10.6( ؟. 1

كيف تتاأكد من توافق الربامج امل�ستخدمة مع نظام الت�سغيل )Mac OS X 10.6( ؟. 2

عند تثبيت نظام الت�سغيل )Mac OS X 10.6( هل يتم م�سح جميع البيانات ؟. 3

ما هي طرق تثبيت نظام الت�سغيل )Mac OS X 10.6( ؟. 4

ما هي خطوات تثبيت نظام الت�سغيل )Mac OS X 10.6( ؟. 5

ه���ل البد م���ن املوافقة على اتفاقية ترخي�س ا�ستخدام برامج اأب���ل لال�ستمرار يف عملية تثبيت نظام . 6
الت�سغيل )Mac OS X 10.6( ؟

ماذا تعني كلمة )Migration Assistant( ؟. 7

هل ميكنك نقل ملفاتك من جهازك القدمي اإلى جهازك اجلديد ؟. 8

اذكر ثالثة من اإعدادات نظام الت�سغيل )Setup Assistant( للعمل ؟. 9



ما الذي �شوف تتعلمه من ذلك الدر�س؟
• 	)The Mac App Store( متجر اأبل للربامج
• 	)Launchpad( مكان االنطالق
• 	)Full-screen apps( ال�سا�سة بالكامل للربنامج
• 	)Mission Control( منطقة التحكم
• 	)Auto Save( احلفظ االيل للربامج
• 	)Apps resume( اإعادة ت�سغيل الربامج
• 	)Multi-touch gestures( اجلهاز متعدد اللم�س
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لق���د كان���ت اأبل حري�سة على نق���ل اف�سل ما يف نظام ت�سغيل اجهزة االأبل )Mac OS( اإلى نظام الت�سغيل 
يف اجه���زة اأي ف���ون )iPhone( ثم نقل اف�سل ما نظ���ام الت�سغيل يف اجهزة اأي فون )iPhone( اإلى نظام 
 Mac OS X( ث���م مت جتمي���ع كل ذلك يف نظام الت�سغي���ل اجلديد )iPad( الت�سغي���ل يف اجه���زة االي ب���اد
Lion( وال���ذي متوق���ع ا�س���داره يف �سيف هذا الع���ام 2011، انه نظام ت�سغيل يجم���ع اف�سل ما يف نظام 

الت�سغي���ل الجه���زة اأب���ل )Mac OS( و نظ���ام الت�سغيل لالي ف���ون )iPhone( ونظ���ام الت�سغيل لالي باد 
)iPad(، لنلقي نظره على نظام الت�سغيل اجلديد واهم املميزات يف ذلك النظام.

الدرس الحادي عشر

نظام التشغيل 10.7
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)The Mac App Store( متجر اأبل للربامج

اأب���ل تق���دم اف�سل مكان للبحث وال�سراء عن اف�سل الربام���ج جلهاز املاك، مثلما كنت ت�سرتي الربامج من 
متج���ر برام���ج اأي فون )iPhone( اأي باد )iPad(، ميكنك الذهاب ملوق���ع متجر برامج اأبل وا�ستعرا�سها 
وال�س���راء بكل �سهولة فقط انقر على الربنام���ج املطلوب ليتم حتميله وتثبيته على جهازك لتعمل عليه يف 
احلال، انه �سوف يكون مكان مميز للمربجمني لعر�س اعمالهم مما �سوف ي�سجع الكثريين الن�ساء وتطوير 

برامج لالبل، وبالتايل �سنجد مئات الربامج بل االلف من الربامج اجلديدة الجهزة اأبل.

)The Mac App Store( شراء الربامج من متجر اأبل للربامج�

1 . The Mac App( ا�سغ���ط م���ره واحدة عل���ى برنام���ج متجر اأب���ل للربام���ج
Store(، اذا كن���ت م�ستخ���دم لنظام الت�سغي���ل )Mac OS X Lion( اأو نظام 

الت�سغيل )Mac OS X Snow Leopard( اال�سدار 10.6.6 
  )The Mac App Store( ف���ان برنامج متج���ر اأبل للربام���ج
�ستج���ده متاح داخل جملد الربامج )Applications( واي�ساً 
عل���ى �سري���ط الربام���ج )Dock(، ولك���ن اذا كن���ت م�ستخدم 
لنظ���ام الت�سغي���ل )Mac OS X Snow Leopard( ا�س���دار 

قبل اال�س���دار 10.6.6 فعليك حتديث الربامج 
 Software( من خ���الل اأمر حتدي���ث الربام���ج
Update( م���ن قائمة اأب���ل )Apple( ولن يعمل 

 الربنام���ج على ا�س���دار اقل من نظ���ام الت�سغيل 
 .)Mac OS X Snow Leopard(
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�ستظه���ر لك قائمة بالربام���ج املتاحة من خالل املتجر وميكنك ا�ستعرا�س الربامج ح�سب نوعها مثل . 2
االلع���اب اأو االنت���اج اأو املو�سيق���ي اأو عملية بحث �سريعة عن برنامج حم���دد وميكنك قراءة تعليمات 
املط���ور للربنامج وتقييم امل�ستخدمني واي�ساً ت�سف���ح بع�س �سور لل�سا�سات اخلا�سة بالربنامج وعند 

العثور على الربنامج املطلوب انقر علية ل�سرائه.

ومن خالل ثورة ماك اجلديدة فان تثبيت الربنامج يتم من خالل خطوة واحدة فقط . 3
ادخ���ل كلمة ال�سر اخلا�سة ب���ك امل�ستخدمة يف تطبيق )iTunes( ل�سراء املو�سيقي 
والتطبيق���ات الي ف���ون )iPhone( اأي ب���اد )iPad( وخالل ث���وان قليلة �ستجد ان 
الربنامج ا�سبح على جهازك وعلى �سريط الربامج )Dock( وجاهز للعمل عليه.
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)Launchpad( مكان النطالق

يتيح لك مكان االنطالق )Launchpad( الو�سول الفوري اإلى تطبيقات اخلا�سة بك وبنف�س طريقة عمل 
االي باد )iPad( فقط انقر على مكان االنطالق )Launchpad( يف �سريط الربامج )Dock( فتتال�سي 
ال�سا�س���ات املفتوحة وحت���ل حملها �سا�سة انيقة متالء ال�سا�سة حتتوي عل���ى جميع الربامج املوجودة على 
جه���ازك، وميكن���ك اإع���ادة ترتيب ظهور الربامج ب���اي طريقة تريدها مثل نقل برنام���ج من مكان اإلى اخر 
 The Mac App( ان�ساء جمموعات للربامج، وبالتاأكيد فان اأي برنامج يتم حتميله من متجر اأبل للربامج

.)Launchpad( يظهر تلقائياً يف مكان االنطالق )Store
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)Full-screen apps( ال�سا�سة بالكامل للربنامج

يف االي باد)iPad(، يتم عر�س الربنامج ملء ال�سا�سة، وهناك طريقة واحدة �سهلة للعودة اإلى كل ما تريده 
م���ن برام���ج اأخرى، نظام الت�سغيل )Mac OS X Lion(  يفعل نف�س ال�سيء ل�سطح املكتب. ميكنك و�سع 
التطبيق اإلى ملء ال�سا�سة بنقرة واحدة، والتبديل اإلى تطبيق اآخر ملء ال�سا�سة اأو العودة اإلى �سطح املكتب 
للو�سول اإلى �سا�سات التطبيقات كما يف النظام القدمي، بالطبع انها ميزه اكرث من رائعة ان ت�ستخدم كامل 

ال�سا�سة يف عملك اأو لعبتك املف�سلة.

)Mission Control( منطقة التحكم

ميكنك روؤية كل ما يحدث على الكمبيوتر يف مكان واحد من برامج مفتوحه و�سفحات ويب ومناطق عمل 
خمتلف���ة )Exposé، Spaces( والتنق���ل مبا�سرة على ما تريد بنقرة واحده، انه ميزة رائعة جتعلك تتحكم 

يف كل �سيء يحدث على جهازك.
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)Auto Save( احلفظ اليل للربامج

يت���م حفظ امللفات تلقائي���اً اثناء الت�سغيل مثلما يحدث يف االي فون )iPhone( واالي باد )iPad(، لذلك 
على امل�ستخدم ان ال يكون قلق يف ان يفقد اأي بيانات اثناء عمله.

)Apps resume( اإعادة ت�سغيل الربامج

عن���د اإع���ادة ت�سغيل برنامج فانه يفتح على اخر و�سع كان به مثلما يحدث يف االي فون )iPhone( واالي 
ب���اد )iPad(، ولذل���ك فانه لي�س هن���اك حاجه ان يظهر �سريط الربام���ج )Dock( اذا كان ذلك الربنامج 

مفتوح ام ال من خالل النقطه ال�سوئيه ا�سفل رمز الربنامج.

)Multi-touch gestures( اجلهاز متعدد اللم�س

مث���ل املاو����س ال�سح���ري )Magic Mouse، Magic Trackpad( �سي�سم���ح للم�ستخ���دم بالكث���ري م���ن 
االمكاني���ات مث���ل التحرك والتنقل يف �سفحات خمتلفة والدخول اإل���ى منطقة التحكم، وبالتايل فهي اول 

دعم خلا�سية اللم�س املتعدد يف نظام الت�سغيل.



نظام التشغيل 10.7

237

اأ�سئلة للمراجعة

ماذا ي�سمى اال�سدار اجلديد من نظام ت�سغيل اأبل ؟. 1

ما هو متجر اأبل للربامج )The Mac App Store(، ؟. 2

كيف يتم �سراء من متجر اأبل للربامج )The Mac App Store(،؟. 3

ما هو مكان االنطالق )Launchpad( ؟. 4

ما هي خا�سية ال�سا�سة بالكامل للربنامج )Full-screen apps( ؟. 5

ما هي املجلدات الرئي�سة داخل �سا�سة املنزل )Home( ؟. 6

كيف ميكنك اإ�سافة واإزالة جملد اأو م�ستند من ال�سريط اجلانبي )Sidebar( ؟. 7

ماذا تعني منطقة التحكم )Mission Control( ؟. 8

هل يتم احلفظ االيل للربامج )Auto Save( يف نظام الت�سغيل اجلديد ؟. 9

ما هي خا�سية اإعادة ت�سغيل الربامج )Apps resume( ؟. 10

ما هي خا�سية اجلهاز متعدد اللم�س )Multi-touch gestures( ؟. 11
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