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 -ِؼٕٝ اإلػذاداد اإللٍيّيخ:

  

 اٌؼٍّخ ( –اٌٛلذ  –اٌزبسيخ  –٘ٝ ظجؾ إػذاداد خٙبص اٌىّجيٛرش ِٓ زيث ) اٌٍغخ                            

 ش فيخ .ٚرٌه زغت اٌجٍذ اٌزٜ رؼي                             

 -: يٍيوّب  داإلػذادا ٘زٖ ػجؾٚيزُ 

                           Regional and Language      /Start / Setting /Control Panel 

 اٚ 

 أثذأ / إػذاداد / ٌٛزخ اٌزسىُ / ثٛ خيبساد اٌٍغخ.             

 محددة دولت اخخيار
 

 -ٌه ػٓ ؽشيك ِبيٍٝ :ٔمَٛ ثئخزيبس دٌٚخ ِسذدح فٝ خٙبص اٌىّجيٛرش ٚر

 

                           Regional and Language      /Start / Setting /Control Panel     ٚأ  

 أثذأ / إػذاداد / ٌٛزخ اٌزسىُ / ثٛ خيبساد اٌٍغخ.             
 locationيظٙش ِشثغ اٌٍغخ ٔخزبس ِٕخ اٌّٛلغ 

 okاٌّطٍٛثخ ثُ ِٛافك ثُ ِٓ اٌّغزطيً فٝ االعفً ٔخزبس اٌذٌٚخ 

 حغيير نمط عرض الكمبيىحر لألرقام
 لجً اْ ٔزؼشف ػٍٝ ؽشيمخ رغييش االسلبَ فٝ اٌىّجيٛرش الثذ اٚال اْ ٔؼشف أٛاع االسلبَ .

  -يٛخذ ٔٛػيٓ ِٓ االسلبَ:

 1321االسلبَ االٔدٍيضيخ  -1

 االسلبَ اٌؼشثيخ  -3

  -أِب ؽشيمخ اٌزغييش فٙٝ وّب يٍٝ :

Regional and Language/ Customize"  Start / Setting /Control Panel 

 أثذأ / إػذاداد / ٌٛزخ اٌزسىُ / ثٛ خيبساد اٌٍغخ/ رخظيض

 

 رجٛيت (TABػٕذ اٌؼغؾ ػٍٝ صساس رخظيض رظٙش ٔبفزح ثٙب ِدّٛػخ ِٓ اٌضسايش) 

 ( NUMBERرجٛيت )صس( أسلبَ )  ٔؼغؾ ػٍٝ 

 OKٍٛة ثُ ِٛافك ثُ ثؼذ رٌه ٔمَٛ ثزغييش االسلبَ اٌٝ اٌشىً اٌّط

اٌزبسيخ  -ا  NUMBERػٕذ اٌؼغؾ ػٍٝ صس رخظيض رظٙش إٌبفزح ٚثٙب ِدّٛػخ رجٛيجبد ِثً ) االسلبَ  -ِالزظخ :

DATE-  اٌؼٍّخCURRENCY  -  اٌٛلذTIME ) 

 حغيير نمط عرض الخاريخ
 خ.لجً اْ ٔزؼشف ػٍٝ ؽشيمخ رغييش اٌزبسيخ فٝ اٌىّجيٛرش الثذ اٚال اْ ٔؼشف أٛاع اٌزٛاسي

  -يٛخذ أٔٛاع ِٓ اٌزبسيخ :

 ربسيخ ِيالدٜ  -1

 أثشيً ( -ِبسط   –فجشايش  –ِثً ) يٕبيش 

 ربسيخ ٘دشٜ  -3

 وبْٔٛ ( –شجبؽ  –ِثً ) أصاس    اٌمجطياٌزبسيخ  األخيشح اآلٚٔخ فيٚظٙش     دٜ اٌسدخ (  -دٚ اٌمؼذح  –سِؼبْ  –شؼجبْ  –ِثً ) ِسشَ 

  -أِب ؽشيمخ اٌزغييش فٙٝ وّب يٍٝ :

Regional and Language/ Customize"  Start / Setting /Control Panel 

 أثذأ / إػذاداد / ٌٛزخ اٌزسىُ / ثٛ خيبساد اٌٍغخ/ رخظيض

 رجٛيت (TABػٕذ اٌؼغؾ ػٍٝ صساس رخظيض رظٙش ٔبفزح ثٙب ِدّٛػخ ِٓ اٌضسايش) 

 ( dateربسيخ )  ٔؼغؾ ػٍٝ  رجٛيت )صس(

 okّطٍٛة ثُ ِٛافك  ٚٔمَٛ ثزغييش اٌزبسيخ اٌٝ إٌٛع اٌ

 حغيير عرض العملت
 رخزٍف ػٍّخ وً ثٍذ ػٓ االخشٜ ٌزٌه يٍضَ رغييش اٌؼٍّخ فٝ خٙبص اٌىّجيٛرش اٌخبص ثه ٌيزّبشٝ ِغ  اٌجٍذ اٌزٜ رؼيش فيخ .

  -ٚيّىٓ رغييش اٌؼٍّخ ػٓ ؽشيك ِبيٍٝ :

Regional and Language/ Customize"  Start / Setting /Control Panel 

 / إػذاداد / ٌٛزخ اٌزسىُ / ثٛ خيبساد اٌٍغخ/ رخظيضأثذأ 

 رجٛيت (TABػٕذ اٌؼغؾ ػٍٝ صساس رخظيض رظٙش ٔبفزح ثٙب ِدّٛػخ ِٓ اٌضسايش) 
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 ) CURRENCYاٌؼٍّخ ) ٔؼغؾ ػٍٝ  رجٛيت )صس(

 okٚٔمَٛ ثزغييش اٌؼٍّخ اٌٝ إٌٛع اٌّطٍٛة ثُ ِٛافك  

 ثحل مشكلت عدم وجىد اللغت العربيت ضمن االخخيارا
ػٕذ رسّيً ٔظبَ رشغيً خذيذ اٌٝ خٙبص اٌىّجيٛرش فئْ ٔغجخ اْ رىْٛ اٌٍغخ االعبعيخ فٝ اٌدٙبص ٘ٝ اٌٍغخ اٌؼشثيخ رىْٛ ٔغجخ 

 ػؼيفخ ٌزٌه فٕسٓ ٔسزبج اٌٝ إػبفخ اٌٍغخ اٌؼشثيخ ػّٓ ٌغبد اٌدٙبص اٌّغزخذِخ 

 ززٝ اعزطيغ وزبثخ ِبٔشيذ .

  -ٌٚيزُ رٌه ٔمَٛ ثؼًّ ِب يٍٝ :

Regional and Language/ Customize"  Start / Setting /Control Panel 

 أثذأ / إػذاداد / ٌٛزخ اٌزسىُ / ثٛ خيبساد اٌٍغخ/ رخظيض

 

 Supplemental  اٌّشثغ في اٌّٛخٛدح االخزيبس طٕبديكثُ ٔمَٛ ثزٕشيؾ  اٌٍغخ  Languageاٌزجٛيت  اخزيبس 

language support  ثُ ٔؼغؾ ػٍٝ صس اٌزطجيكApply. 

 )رفبطيً(. Detailsصس  ػٍٝ اٌؼغؾ ثُ) اٌٍغخ(   Language ٌٍزجٛيت اٌؼٛدح ثُ

 )Arabic [Egypt]-Arabic اٌمبئّخ ِٓ اٌؼشثيخ اٌٍغخ اخزيبس)إػذاداد ( Setting اٌزجٛيت ِٓثُ 

 . OKثُ ِٛافك 

 إضافت طابعت جديدة
  -يّىٓ إػبفخ ؽبثؼخ خذيذح ِٓ خالي ِبيٍٝ :

Start Setting Control Panel Printer and Faxes 

 أثذأ / إػذاداد / ٌٛزخ اٌزسىُ / ؽبثؼبد ٚفبوظ

  nextيظٙش ِشثغ ٔؼغؾ ػٍٝ اٌزبٌٝ   Add a printerثُ ِٕٙب رظٙش طفسخ ٔخزبس ِٓ اػٍٝ إٌبزيخ اٌيغشٜ إػبفخ ؽبثؼخ 

 يجذا اٌجسث ػٓ اٌطبثؼبد اٌّزظٍخ ثبٌدٙبص ززٝ يزؼشف ػٍيٙب.

 الخعرف على خصائص الطابعت
 

  -ٌٍطبثؼخ اٌؼذيذ ِٓ اٌخظبئض يدت اْ ٔزؼشف ػٍيٙب ٚرٌه ِٓ خالي ِبيٍٝ :رٛخذ 
Start Setting Control Panel Printer and Faxes 

 أثذأ / إػذاداد / ٌٛزخ اٌزسىُ / ؽبثؼبد ٚفبوظ

ٌٍفبسح ٔالزع  رظٙش اٌظفسخ اٌخبطخ ثبٌطبثؼبد اٌّٛخٛدح ػٍٝ اٌدٙبص ٔخزبس اٌطبثؼخ اٌّطٍٛثخ ثُ ٔؼغؾ ػٍيٙب ثبٌضس االيّٓ

  -ظٙٛس لبئّخ ثٙب ِدّٛػخ ِٓ االخزيبساد ِثً :

1-Pause printing إيمبف اٌطجغ  ٚيىْٛ ايمبف ِؤلذ 

3- cancel  ٚيمَٛ ثئٌغبء ؽجغ اٌٍّف 

2- delete  ٚ٘زا االِش يمَٛ ثسزف اٌطبثؼخ ِٓ اٌدٙبص 

 ضبط خصائص الصىث
  Volumeظٛد يّىٓ ػجؾ خظبئض اٌظٛد ػٓ ؽشيك اٌؼغؾ ِشريٓ ػٍٝ سِض اٌ

رظٙش طفسخ ٔمَٛ ثزؼٍيخ ٚخفغ ٚوزُ اٌظٛد وّب ٔشيذ.اٚ اٌزسىُ فٝ ِٛخخ اٌظٛد ٚيمظذ ثٙب  اٌّٙبَ ششيؾ ػٍي اٌّٛخٛد
wave. 

 

 الشبكاث
٘ٝ ِدّٛػخ ِٓ االخٙضح اٌّشرجطخ ِغ ثؼؼٙب اٌجؼغ عٛاء وبْ رٌه فٝ ِىبْ ٚازذ اٚ أِبوٓ  -ِؼٕٝ شجىخ اٌىّجيٛرش :

 ً ) االعالن ( .ِزؼؼذح ػٓ ؽشيك اٌىٛاث

  -ٌٚشجىبد اٌىّجيٛرش فٛائذ وثيشح ِثً :

 ٔمً اٌٍّفبد ثيٓ االخٙضح  -1 

 اٌزسىُ فٝ االخٙضح اٌّخزٍفخ ٚخظٛطب ٌٛوبٔذ ثؼيذح ػٓ ِىبْ اٌّغزخذَ. -3

 أمثلت على الشبكاث
 -رٛخذ اٌؼذيذ ِٓ االِثٍخ فٝ اٌسيبح اٌؼبِخ ػٍٝ اٌشجىبد ِثً :

 األٌؼبةِسالد  -6    اٌٛصاساد -5  اٌّطبساد  -1    اٌّغزشفيبد -2    اٌّذاسط  -3   اٌشجىبد اٌّٛخٛدح فٝ اٌّظبٔغ -1

 أنىاع الشبكاث
  -يٛخذ ٔٛػيٓ ِٓ اٌشجىبد ّ٘ب :

 ٚ٘ٝ ػجبسح ػٓ ِدّٛػخ ِٓ االخٙضح اٌّشرجطخ ِغ ثؼؼٙب اٌجؼغ  -: LANاٌشجىخ اٌّسٍيخ  -1
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 فٝ ِىبْ ٚازذ ػٓ ؽشيك اٌىٛاثً ٚاالعالن .

 ِسالد االٌؼبة اٌجالعزيشٓ( –اٌٛصاساد  –اٌّظبٔغ  –ِثً اٌشجىبد اٌّٛخٛدح فٝ ) اٌّذاسط 

ٛاثً اٌّشرجطخ ِغ ثؼؼٙب اٌجؼغ ػٓ ؽشيك و اٌشجىبد ػجبسح ػٓ ِدّٛػخ ِٓٚ٘ٝ  -: WANاٌشجىبد اٌّٛعؼخ  -3

 االٌيبف اٌؼٛئيخ .

 ِثً شجىخ االٔزشٔذ .

 االنخرنج وخدماحها
ِدّٛػخ ِٓ اٌشجىبد اٌّشرجطخ ِغ ثؼؼٙب اٌجؼغ ٚرٌه ػٓ ؽشيك وٛاثً االٌيبف اٌؼٛئيخ   -ٙب :يزُ رؼشيف االٔزشٔذ ػٍٝ أ

 عٛاء وبْ رٌه فٝ ِىبْ ٚازذ اٚ اِبوٓ ِزؼذدح.

فً أوائل الستٌنات افترضت وزاره الدفاع األمرٌكٌة وقوع كارثة نووٌة ووضعت التصورات لما قد ٌنتج   إٌٝاالٔزشٔذ  ٔشأحٚرشخغ 
الكارثة على الفعالٌات المختلفة للجٌش ، وخاصة فعالٌات مجال االتصاالت الذي هو القاسم المشترك األساسً الموجه  عن تأثٌر تلك

 والمحرك لكل األعمال.
كلفت الوزارة مجموعه من الباحثٌن لدراسة مهمة إٌجاد شبكه اتصاالت تستطٌع أن تستمر فً الوجود حتى فً حاله هجوم نووي ، 

 تصاالت الحربٌة ٌمكن استمرارها فً حاله حدوث أي حرب.وللتأكد بأن اال
لٌس لها مركز تحكم رئٌسً ، فإذا ما  Networkوأتت الفكرة وكانت غاٌة فً الجرأة والبساطة ، وهو أن ٌتم تكوٌن شبكه اتصاالت 

 دمرت أحدها أو حتى دمرت مائه من أطرافها فان على هذا النظام أن ٌستمر فً العمل . 
فان هذه الشبكة المراد تصمٌمها كانت لالستعماالت الحربٌة فقط. فً ذلك الوقت لم ٌكن أي نوع من الشبكات  وفً األساس

Networks  وأسسوا شبكه أطلق علٌها اسم شبكه وكالة مشروع … قد بنٌت على اإلطالق ولهذا فان الباحثٌن تركوا لخٌالهم
( وذلك كمشروع خاص ARPANET) Advanced Research Projects Agency Networkاألبحاث المتقدمة 

لوزارة الدفاع األمرٌكٌة ، وكانت هذه الشبكة بدائٌة وتتكون من أربعه كمبٌوترات مرتبطة ببعضها بواسطة توصٌالت التلفون فً 
 مراكز أبحاث تابعه لجامعات أمرٌكٌة.

لعلمٌة األخرى وألجراء األبحاث من اجل دراسة إمكانٌات لقد جعلت الوزارة هذه الشبكة مٌسره للجامعات ومراكز األبحاث والمنظمات ا
 قد نمت بشكل ملحوظ ، والشبكة التً كانت بسٌطة تحولت إلى نظام اتصاالت فعال. ARPANETتطوٌرها ، ونتٌجة لهذا الوضع فان 

 

 -خذِبد االٔزشٔذ :

 ؼبدٜ ٌىٕخ يزّيض ثبٌغشػخ .ٚيٙذف اٌٝ اسعبي حاعزمجبي اٌشعبئً ِثً اٌجشيذ اٌ E_MAILاٌجشيذ االٌىزشٚٔٝ   -1

  chatاٌذسدشخ  -3

 اٌزدبسح االٌىزشٚٔيخ ٚ٘ٝ ثيغ ٚششاء اززيبخبره ِٓ خالي االٔزشٔذ ػٓ ؽشيك ثطبلذ االئزّبْ. -2

 ِثً اٌجسث ػٓ ِؼٕٝ وٍّخ اٚ اٌجسث ػٓ ٌؼجخ اٚ اغٕيخ. Search اٌّؼٍِٛبد ػٓ اٌجسث -1

 .Advertising ٚاٌذػبيخ اإلػالْ -5

 رنجاالنخ فيالبحث عن معلىماث 
 يزُ اٌجسث فٝ االٔزشٔذ ػٓ وٍّخ اٚ طٛسح اٚفيٍُ ٚرٌه ػٓ ؽشيك وزبثخ ِبٔشيذح فٝ اخذ ِسشوبد اٌجسث .

 Internet Explorerٌٚىٓ ٌىٝ ٔمَٛ ثبٌجسث الثذ ِٓ رشغيً )فزر ( ثشٔبِح ِزظفر االٔزشٔذ 

ػٍٝ ِٛلغ خٛخً ٚ٘ٛ  ثُ ٔز٘ت اٌٝ ازذ ِسشوبد اٌجسث ِٚٓ أشٙش ِسشوبد اٌجسث ٘ٛ خٛخً ٌزٌه ٔمَٛ ثبٌذخٛي
www.Google.com  . ًرظٙش طفسخ خٛخ 

  ثُ ٔىزت اٌىٍّخ اٚاعُ اٌظٛسح اٚ اٌفيٍُ اٌّشاد اٌجسث ػٕخ .

 

 

 

 

 

 

 أمن البياناث
 

 ٘ٝ اٌّبدح اٌخبَ ٌٍّؼٍِٛبد -اٌجيبٔبد :

 ٘ٝ ٔبرح ِؼبٌدخ اٌجيبٔبد  -اٌّؼٍِٛبد :

اٌذليك ٚاٌجيغ ٚاٌغىش ٘زح اٌخبِبد ٘ٝ ثّثبثخ اٌجيبٔبد  -ٔشيذ ػًّ طيٕيخ ويه فئْ اٌسبِبد االٌٚيخ ٌٙب ٘ٝ :) ػٕذِب ِثبي ثغيؾ 

 االٌٚيخ اٌخبَ .

 ٔمَٛ ثخٍطٙب ِغ ثؼؼٙب اٌجؼغ ٌزٕزح طيٕيخ اٌىيه ٚاٌزٝ ٘ٝ ثّثبثخ اٌّؼٍِٛبد إٌٙبئيخ اٌزٝ ربرٝ اٌيٕب(

http://www.google.com/
http://www.google.com/
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ٔبد ٌىٝ رٛطً ٌّشزٍخ اٌّؼٍِٛبد ٚ٘ٝ ِشزٍخ اٌّؼبٌدخ ٚ٘زح اٌّشزٍخ ٘ٝ ِثً ٚػغ طيٕيخ اٌىيه ِالزظخ ) ٕ٘بن ِشزٍخ رّش ثيٙب اٌجيب

 فٝ اٌفشْ ٌىٝ رغزٜٛ .

 

 ِٓ اٌزغشيت اٌٝ االشخبص اٌزيٓ يغيئْٛ اعزخذاِٙب. ٘ٛ اٌسفبظ ػٍٝ اٌّؼٍِٛبد  -ِٚؼٕٝ أِٓ اٌّؼٍِٛبد :

اٌذٚي عٛاء ِٓ إٌبزيخ اٌؼٍّيخ اٚ اٌظٕبػيخ اٚ اٌضساػيخ اٚ رمذُِٙ فٝ ٚرشخغ أّ٘يخ اٌّؼٍِٛبد اٌٝ أٙب ٌٙب اّ٘يخ وجشٜ فٝ رمذَ 

 اٌزغٍير .

ثغشلخ ٘زح اٌّؼٍِٛبد ِٓ اٌذٚي ٚاٌّؤعغبد ثغشع االػشاس ثٙب اٚ ثيؼٙب  ٚيغّٝ ٘ؤالء االشخبص ثبٌٙىشص ٕٚ٘بن اشخبص يمِْٛٛ 

Hackers. 

 رشفيش اٌّؼٍِٛبد   -3     ٌّغّٛذ ٌُٙ ثبٌطالع ػٍيٙبلٍيٍْٛ ُ٘ ا أشخبصخؼً  -1  -ٚيزُ زّبيخ اٌّؼٍِٛبد ػٓ ؽشيك :

 فيروس الحاسب
٘ٛ ثشٔبِح يظيت اٌىّجيٛرش ِّب يؼشع اٌدٙبص ٌالػطبي ٚ٘ٛ يشجخ اٌفيشط اٌؼبدٜ اٌزٜ يظيت االٔغبْ ِثً االٔفٍٛٔضا ٌٚفيشط 

 -أػشاع ِثً اػشاع ِشع االٔغبْ اٌؼبدٜ ِٚٓ ٘زح االػشاع  :  اٌىّجيٛرش

 اٌدٙبص ثشىً ِفبخئ إغالق -2     غالق ثؼغ اٌظفسبد ثذْٚ عجتإ -3               ٌزسّيًثؾء اٌدٙبص فٝ ا -1

 رٍف اٌمشص اٌظٍت فٝ ٌؼغ االزيبْ.  -2      

  -ٚيٕزشش فيشط اٌسبعت ػٓ ؽشيك ِب يٍٝ :

 د اٌّفيشعخاالعطٛأب -2  ٔمً ٍِفبد ِٓ خٙبص الخش ػٓ ؽشيك اٌمشص اٌظٍت -3      رٕضيً ٍِفبد ِظبثخ ِٓ االٔزشٔذ -1

 .ٌٚفيشط اٌسبعت ربثيش ثبٌغ ػٍٝ خٙبص اٌىّجيٛرش فّٓ اٌّّىٓ اْ يزغجت ثزٍف خٙبص اٌىّجيٛرش  اٚ رٍف ثؼغ ِىٛٔبرخ 

 w32 -2            زظبْ ؽشٚادح -3           فيشط أٚرٛسْ -1  -أِثٍخ ػٍٝ فيشط اٌسبعت :

 برامج الحمايت
ٚعبد اٌزٝ لذ رظيجخ ِٓ اٜ شئ  ٚ٘زح اٌجشاِح  ثّثبثخ اٌذسع اٌزٜ يسّٝ اٌدٙبص ِٓ اٜ ثشاِح اٌٙذف ِٕٙب زّبيخ اٌدٙبص ِٓ اٌفيش ٘ي

  .يٛاخٙٗخطش 

ػًّ فسض ٌدٙبص اٌىّجيٛرش ثٙذف اٌىشف ػٓ اٜ فيشط يظيت خٙبص  -ٚاٌىشف ػٓ اٌفيشٚعبد اٚ ػًّ عىبْ ٌٍدٙبص ِؼٕبح :

 اٌىّجيٛرش ٚاصاٌزخ.

 -ِٚٓ ثشاِح اٌسّبيخ اٌشٙيشح:

 افيشا -6       افبعذ -5    وبعجش -1     ٔٛد -2     ِىبفٝ -3   يشطٔٛسرْٛ أزٝ ف -1


