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نظام تشغيل، تطبيق، سائق
 نظام التشغٌل(Operating System–(OS:

لنظام التشغٌل عدة وظائف معقّدة ومختلفة، منها وظٌفتٌن هما األهم:
 التفاعل مع األجهزة( العتاد–Hardware.)

 علٌها تشتغلتقدٌم منصة تستطٌع البرامج األخرى أن.

 التطبٌق(Application:)

عبارة عن برنامج ٌستخدم لتحقٌق مهمة معٌنة.

 ٌكون معد للعمل على نظام تشغٌل معٌن، والبعض  -غالباً  -( تطبٌق)كل برنامج
.تعمل على أكثر من نظام تشغٌل

من أمثلة التطبٌقات:
 (.وورد، إكسل، بوربوٌنت، )برامج األوفٌس...

 (اكسبلورر، فاٌرفوكس، قوقل كروم، )متصفحات اإلنترنت...

 برنامجOracle VM VirtualBox برنامج ،Ccleaner برنامج ،ImgBurn.
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نظام تشغيل، تطبيق، سائق: تابع
 سائق(Driver:)

برنامج وظٌفته إبالغ نظام التشغٌل عن كٌفٌة استخدام جهاز ما.

بعض األجهزة التً لها إعدادات خاصة وتحتاج إلى سائق معٌن:

الطابعات.

الماسحات الضوئٌة.

كرت الصوت.

كرت الشبكة.

كرت الفٌدٌو.

3



أنظمة التشغيل األساسية
نظام التشغٌل (Operating System–(OS هو مجموعة من البرمجٌات

وبرمجٌات الحاسب، أي أنه ٌمثل دورالوسٌط ( عتاد)عن إدارة موارد  المسؤولة
.بٌن المستخدم وعتاد الحاسب

مهام نظام التشغٌل:

 إلى ( القرص الصلب كمثال)استدعاء البرامج المراد تنفٌذها من وحدة التخزٌن
.الذاكرة الرئٌسٌة ووضعها موضع التنفٌذ

إدارة الملفات.

مراقبة تنفٌذ وظائف اإلدخال واإلخراج للبرامج أثناء تنفٌذها.

إدارة الذاكرة.

 المحافظة بحق كل برنامج فً استخدام الوحدات المساحة المخصصة له من الذاكرة
.فً حالة الحاسبات متعددة المستخدمٌن والتحكم فً أولوٌة التنفٌذ للبرامج المختلفة

التحكم فً عملٌة التخزٌن والنسخ على األقراص المضغوطة.

4



أنظمة التشغيل األساسية: تابع
نواة نظام التشغٌل:

المستوى األدنى من أي نظام تشغٌل هو نواته.

هً الطبقة األولى من البرمجٌات التً ٌتم تحمٌلها

.فً الذاكرة عند إقالع النظام

توفر النواة إمكانٌة الوصول إلى الخدمات الشائعة،

.مثل إدارة الذاكرة، الوصول للقرص، والوصول لعتاد الحاسب بشكل عام

إدارة العملٌات:

أي عملٌة فً الحاسب تتم بإشراف نظام التشغٌل.

 فً نفس ( أحادٌة النواة ) ال ٌمكن تنفٌذ أكثر من عملٌة على وحدة المعالجة المركزٌة
.الوقت

 فً نفس ( متعددة األنوٌة ) ٌمكن تنفٌذ أكثر من عملٌة على وحدة المعالجة المركزٌة
.الوقت
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(File systems)أنظمة ادللفات 
 ،نظام الملفات هو البنٌة العمودٌة التً ٌتم فٌها تسمٌة الملفات، وتخزٌنها

.وتنظٌمها

ًٌمتلك نظام التشغٌل وٌندوز عدة أنظمة ملفات وه:

FAT  : جدول تخصٌص الملفات((File Allocation Table

FAT32

NTFS

 عدة أنظمة ملفات مثل لٌنوكسٌمتلك نظام التشغٌل:

XT2

XT3

NILFS
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أنظمة ادللفات يف أنظمة التشغيل ويندوز
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أنظمة ادللفات يف أنظمة التشغيل ويندوز: تابع
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أنظمة ادللفات يف أنظمة التشغيل ويندوز: تابع
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أنواع أنظمة التشغيل
 أنظمة تشغٌل مفتوحة المصدر(Open Source:)

 المقصود بمفتوحة المصدر أي التً ٌمكن رؤٌة الشفرة البرمجٌة لها والتعدٌل

.علٌها

لٌنوكس: من أمثلتها (Linux.)

 أنظمة تشغٌل مغلقة المصدر(Close Source:)

 المقصود بمغلقة المصدر أي التً ال ٌمكن رؤٌة الشفرة البرمجٌة لها وال

.التعدٌل علٌها

وٌندوز : من أمثلتها(Windows) ، ماكنتوش(Mac.)
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أنظمة التشغيل الشهرية
 مٌكروسوفت وٌندوز(Microsoft Windows:)

 بًوٌندوز اكس (Windows XP.)

 فٌستاوٌندوز (Windows Vista.)

 7وٌندوز (Windows 7)

لٌونكس (Linux:)

 فٌدورا(Fedora.)

أوبونتو (Ubuntu.)

 ًسبٌل(sabily :) أوبونتونسخة ذات طابع إسالمً مبنٌة على.

 أعجوبة(Ojuba :)نسخة عربٌة مبنٌة على فٌدورا.

 الماكنظام تشغٌل (Mac OS :) فقط الماكنتوشٌعمل على كمبٌوتر.
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مقارنة إصدارات ويندوز
المهام الٌومٌة تسهٌل إجراء

Windows 
XP

Windows 
Vista 

Windows 7 

+. معالجة العدٌد من المهام بمزٌد من السهولة

إجراء المحادثات والمشاركة باستخدام برامج 

الصور والبرٌد اإللكترونً والمراسلة الفورٌة 

.  المجانٌة



. استعراض وٌب بشكل أكثر سهولة وأماناً 

+.  البحث عن الملفات والبرامج بشكل فوري

فتح البرامج والملفات األكثر استخداماً من خالل 

. نقرة أو اثنتٌن


االتصال بأي شبكة السلكٌة متوفرة من خالل ثالث 

.  نقرات فقط
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مقارنة إصدارات ويندوز: تابع
المهام الٌومٌة تسهٌل إجراء

Windows 
XP

Windows 
Vista 

Windows 7 

.  االنتقال بٌن العدٌد من النوافذ المفتوحة بشكل أسرع

مشاركة الملفات والصور والموسٌقى الموجودة على 

.  الشبكة المنزلٌة بسهولة


الطباعة باستخدام طابعة واحدة من أي كمبٌوتر 

.  موجود فً المنزل


إدارة الطابعات والكامٌرات واألجهزة األخرى بشكل 

. أفضل


تنظٌم العدٌد من الملفات والمستندات والصور دون 

. عناء
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مقارنة إصدارات ويندوز: تابع
ٌعمل بالطرٌقة التً ترغب فٌها 

Windows 
XP

Windows 
Vista 

Windows 7 

إضفاء طابع شخصً على سطح المكتب باستخدام 

.  الُنسق والصور
+

+.  االتصال بشبكات الشركة بشكل أكثر أمناً 

التوافق التام مع أجهزة الكمبٌوتر التً تدعم اإلصدار 

.  بت 64


Windowsتشغٌل برامج أعمال  XP. 

دفاع مضمن ضد برامج التجسس والبرامج الضارة 

.  األخرى
+
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مقارنة إصدارات ويندوز: تابع
ٌعمل بالطرٌقة التً ترغب فٌها 

Windows 
XP

Windows 
Vista 

Windows 7 

+. المساعدة فً الحفاظ على البٌانات خاصة وآمنة

.  إدارة ومراقبة استخدام األطفال للكمبٌوتر

تم تصمٌمه للدخول فً وضع السكون واستئناف 

.  التشغٌل بشكل أسرع


إدارة محسنة للطاقة للحصول على عمر أطول 

.  للبطارٌة
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مقارنة إصدارات ويندوز: تابع
ٌجعل األشٌاء الجدٌدة ممكنة 

Windows 
XP

Windows 
Vista 

Windows 7 

مشاهدة العروض التلفزٌونٌة وتسجٌلها على 

.  الكمبٌوتر
+

إنشاء األفالم وعروض الشرائح ومشاركتها فً 

.  دقائق


الحصول على رسومات ألعاب أكثر واقعٌة ووسائط 

. متعددة مشرقة


دفق الموسٌقى والصور والفٌدٌو لجمٌع أنحاء 

.  المنزل


االتصال بمكتبة الوسائط على الكمبٌوتر المنزلً 

.  عندما تكون بعٌداً 


.  استخدام اللمس والضغط بدالً من اإلشارة والنقر
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Windows) 7ويندوز  7)
 7متطلبات وٌندوز:

 64بت أو من النوع  32غٌغاهرتز أو معالج أسرع من النوع 1معالج بسرعة 
.بت

 ًذاكرة وصول عشوائ(RAM ) 2أو ( بت 32)لإلصدار  غٌغاباٌت 1بسعة 

( بت 64)غٌغاباٌت لإلصدار 

16 (  بت 32)من المساحة المتوفرة على القرص الصلب لإلصدار  غٌغاباٌت

( بت 64)غٌغاباٌت لإلصدار  20أو 

 جهاز رسومات مثبت علٌهDirectX 9( عبارة عن مجموعة من واجهات

( Application Programming Interfaceأو  APIبرمجة التطبٌقات 

أو ما هو أعلى  1.0 اإلصدار  WDDMومزود ببرنامج التشغٌل 
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Windows) 7إصدارات ويندوز  7)
السعراإلصدار

Home Basicمتوفرة لبعض البلدان فقط

Home Premium 119.99 دوالر

Professional199.99 دوالر

Ultimate219.99 دوالر

Enterpriseللشركات مخصصة

Starter

Windowsال ٌمكن الحصول على  7 Starter  إال كإصدار

فال ٌمكن أن  -غالباً فً أجهزة الكمبٌوتر الدفتري -مّثبت مسبقاً 

تشترٌه أو تقوم بتثبٌته بمعرفتك، وهو مصمم ألداء المهام 

األساسٌة، مثل استخدام اإلنترنت وإرسال رسائل البرٌد 

. اإللكترونً وإنشاء المستندات
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Windows) 7مقارنة بني إصدارات ويندوز  7)
المٌزات

Home 
Basic

Home 
Premium

Profession
al

Ultimate

إجراء المهام الٌومٌة بسهولة 

باستخدام التنقل باستخدام سطح 

. المكتب المحّسن



بدء تشغٌل البرامج بمزٌد من السرعة 

والسهولة، والبحث بشكٍل أسرع عن 

.  المستندات التً تستخدمها غالباً 



إضفاء المزٌد من السهولة والسرعة 

واألمان على استخدام وٌب عن 

 Internetطرٌق استخدام 
Explorer 8. 



19



Windows) 7إصدارات ويندوز : تابع 7)
المٌزات

Home 
Basic

Home 
Premium

Profession
al

Ultimate

مشاهدة العدٌد من العروض 

التلفزٌونٌة المفضلة مجاناً فً الوقت 

والمكان الذي تشاء باستخدام 

".  العروض التلفزٌونٌة على إنترنت"



تشغٌل العدٌد من برامج 

Windows XP  التجارٌة فً وضع 

Windowsالنمط  XP  

(Windows XP Mode ( ) ٌمكن

(.  تنزٌله بشكل منفصل



االتصال بشبكات الشركة بمزٌد من 

السهولة واألمان باستخدام االنضمام 

.  إلى المجال
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Windows) 7إصدارات ويندوز : تابع 7)
المٌزات

Home 
Basic

Home 
Premium

Profession
al

Ultimate

باإلضافة إلى النسخ االحتٌاطً 

واالستعادة للنظام بالكامل المتوفرة 

فً كافة اإلصدارات، ٌمكنك أٌضاً 

إجراء النسخ االحتٌاطً إلى شبكة 

.  منزلٌة أو شبكة العمل



المساعدة فً حماٌة البٌانات 

الموجودة على الكمبٌوتر وأجهزة 

التخزٌن المحمولة من الفقدان أو 
.BitLockerالسرقة باستخدام 



العمل باللغة التً ترغب فٌها 

.لغة 35واالختٌار من بٌن 
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Windows) 7ويندوز  وادلعاجلات( 7
 األنوٌةلٌعمل مع المعالجات متعددة 7وٌندوز تم تصمٌم.

 نواة 32أن تدعم حتى  7بت من وٌندوز  32ٌمكن لكافة إصدارات.

 نواة 256أن تدعم حتى  7بت من وٌندوز  64ٌمكن إلصدارات.

 تسمح إصدارات وٌندوز سفن(Windows 7 Professional, 
Enterprise, and Ultimate )بوجود معالجٌن فعلٌٌن.

 تسمح إصدارات وٌندوز سفن(Home Premium, Home Basic, 
and Windows 7 Starter )ًبوجود معالج واحد فعل.
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(Windows xp)حتميل نظام التشغيل 
األدوات:

قرص نظام التشغٌل

 ًالباٌوسضبط إعدادات : أوال (BIOS )لإلقالع من القرص المضغوط.

 ٌتم الدخول إلعداداتBIOS بالضغط على مفتاح محدد عند بدء التشغٌل.

عادة ما ٌتم توضٌح هذا المفتاح على الشاشة مع بدء التشغٌل.

 أشهر هذه المفاتٌح مفتاحDel  ومفتاحF2  و مفتاحF10.
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الرئيسية BIOSشاشة 
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ضبط اإلقالع من القرص ادلضغوط

25

، Bootللدخول حملتوى ( ENTER)عن طريق األسهم األمين واأليسر، مث اضغط ( Boot)القائمة  انتقل إىل
( -)و )+( ولرتتيب أولوية اإلقالع استخدم عالميت 



ضبط اإلقالع من القرص ادلضغوط

26

حلفظ اإلعدادات واإلهناء F10يف البداية، اضغط  CD-ROM Driveيظهر  بعد الرتتيب،



ضبط اإلقالع من القرص ادلضغوط

27

(ENTER)مث ( Yes)تظهر رسالة تأكيدية، اخرت  F10بعد الضغط على 



بعد إعادة تشغيل اجلهاز تظهر ىذه الرسالة لتخربك إذا أردت أن جتعل 
قم بالضغط على أي مفتاح أن تضغط أي مفتاح،  CDاجلهاز يقلع من 

لتبدأ عملية حتميل النظام
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بداية التحميل من األسطوانة

29



استمرار عملية حتميل ادللفات
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F3: ، لإلهناءR: ، لإلصالحENTER: لتحميل النظام
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، للنزول Esc: ، عدم ادلوافقةF8: للموافقة على االتفاقية
Page Down: لبقية صفحات االتفاقية
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تقسيم القرص الصلب
F3: ، لإلهناءC: ، إلنشاء قسمENTER: للتحميل
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يف ادلرحلة السابقة، قم بتحديد ( إنشاء قسم) Cبعد الضغط على 
ادلساحة ادلرغوبة للقسم بادليغابايت

Esc: ، للرتاجعENTER: إلنشاء القسم
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يتم اختيار القسم ( Eو  Cيف ىذه احلالة قسمني )بعد إنشاء األقسام 
األول لتحميل النظام عليو ومن مث

F3: ، لإلهناءD: ، حلذف قسمENTER: لتحميل النظام
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سريع أو عادي للقسم ( Format)اختيار نظام ادللفات وطبيعة عملية التهيئة 
ومن مث NTFSاخرت نظام ادللفات –الذي سيتم حتميل النظام عليو 

Esc: ، للرتاجعENTER: للمواصلة

36



يتم االنتظار بينما تتم عملية هتيئة القسم ادلختار
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يتم االنتظار بينما تتم عملية نسخ ادللفات إىل جملدات تنصيب ويندوز 
(Windows Installation Folders)
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يتم االنتظار بينما تتم عملية نسخ ادللفات إىل جملدات تنصيب ويندوز 
(Windows Installation Folders)
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 Windows xpيتم االنتظار بينما تتم عملية بدء تكوين 
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فقم بإخراجو ومن مث اضغط  Floppy Diskإذا كان ىناك 
ENTER  إلعادة التشغيل، أو سوف تتم إعادة التشغيل تلقائياً بعد

انتظار عدد من الثواين
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بعد إعادة تشغيل اجلهاز تظهر ىذه الرسالة لتخربك إذا أردت أن جتعل 
فعند  جتاىل ىذه الرسالةأن تضغط أي مفتاح،  CDاجلهاز يقلع من 

الضغط على أي مفتاح سوف تبدأ عملية التحميل من جديد
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سوف يبدأ النظام بالعمل ، عند جتاىل الرسالة يف اخلطوة السابقة
ومواصلة عملية التحميل
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يتم تثبيت النظام، تستغرق ىذه اخلطوة بعض الوقت
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!عملية التثبيت مستمرة، تناول كوباً من الشاي
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يف اجلزء العلوي، كما يف  زر ختصيصاللغة وادلوقع من  تغيريميكنك 
يف اجلزء  زر ختصيصلغة اإلدخال من  تغيرياخلطوة التالية، بينما ميكنك 

السفلي، كما يف اخلطوة اليت تلي اخلطوة التالية
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وادلوقع الذي تريد التنسيقاتلغة  اختيارمن ىنا ميكنك 
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 اضغط على إضافةبعد الضغط على زر ختصيص لضبط لغة اإلدخال، 
إلضافة اللغة العربية

48



بعد الضغط على زر إضافة تظهر لك النافذة التالية، منها حدد اللغة 
العربية كما يف الشرحية التالية
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مث موافقاللغة العربية،  اخرت
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اضغط على موافق مث التايل، اللغة العربية بعد إضافتها

51



واسم الشركة أو ادلؤسسة اليت تتبعها مث ، امسك اكتب
اضغط التايل
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حرفاً الذي حصلت  25ادلكون من  أدخل مفتاح ادلنتج
عليو مع النسخة عند شرائها

53



اضغط على التايلبعد إدخال مفتاح ادلنتج، 
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أو  تغيريهيقرتح برنامج اإلعداد امساً للكمبيوتر، ميكنك 
، مث ادلسؤولكلمة مرور   حتديدكما ميكنك ، اإلبقاء عليو

اضغط على التايل
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إعدادات التاريخ والوقت وادلنطقة الزمنية، مث  اضبط
اضغط على التايل
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تتم مواصلة التثبيت، لعلك نسيت كوب الشاي، 
!أكملو
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إعدادات منوذجية  اخرتإعدادات شبكة االتصال، 
اضغط على التايلمث 
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اخليار األول  اخرتجمموعة عمل أو االنضمام جملال، 
اضغط التايلمث 

59



!تتم مواصلة التثبيت، أكمل كوب الشاي
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مرحلة إدتام التثبيت
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!  إعادة التشغيل، أعتقد أنك ال تريد البدء من جديد تتم
كما ذكرنا سابقاً جتاىل ىذه الرسالة إذاً 
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مشكوراً بضبط دقة الشاشة  Windows سيقوم
!واضغط موافقتلقائياً، ال تفوت الفرصة 
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 استطعتمشكوراً بضبط دقة الشاشة، فإن  Windows قام
 Windows، اضغط موافققراءة النص ادلكتوب على الرسالة 
(ثانية فقط 30)لن ينتظرك طوياًل 
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عملية التثبيتاالنتظار الستكمال الرجاء 
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 اضغط على التايلتبقى بضعة ضغطات إلدتام التحميل، 
للمواصلة
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اضغط ليبقى نظامك حمدثاً مث  فعلهاالتحديثات التلقائية، 
على التايل
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، اضغط التايلطريقة توصيل جهازك باالنرتنت مث  حدد
بالضغط على ىذه اخلطوة  ختطإذا كنت ال دتلك اتصال 

ختطي
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اسم مستخدم الكمبيوتر، تستطيع إنشاء أكثر من  اكتب
اضغط على التايلحساب مستخدم، مث 
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اضغط عملية التحميل بنجاح،  أدتمتلقد ، ىنيئاً لك
!لالنطالق على إهناء
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.جاىز لالستخدام  xpWindowsاآلن، 
!ىل كوب الشاي مازال مليئاً، إذاً أعد تسخينو
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تنصيب أكثر من نظام تشغيل
الطرٌقة األولى:

 اإلقالع المزدوج(Dual boot:)

 عند اإلقالع ٌتم عرض قائمة بأنظمة التشغٌل المحملة على الكمبٌوتر الختٌار أحدها

.وتشغٌله

الطرٌقة الثانٌة:

 استخدام أحد برامجVirtual Machine مثل:

Oracle VM VirtualBox– ً(مستحسن)مجان

VMware Player–ًمجان

VMware Workstation–ًغٌر مجان
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(Dual Boot)اإلقالع ادلزدوج 
 أكثر من نظام تشغٌل على نفس الكمبٌوتر، بتحمٌل ( تثبٌت)ٌمكنك تحمٌل

كل نظام على قسم مستقل، مع إمكانٌة تشغٌل نظام واحد فقط فً نفس الوقت 
.باإلختٌار من قائمة أنظمة التشغٌل المحملة عند بدء التشغٌل
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(Dual Boot)اإلقالع ادلزدوج : تابع
 عندما ٌكونWindows xp  هو النظام المثبت مسبقاً، وترغب فً تثبٌت

Windows 7  أوWindows Vista  على قسم آخر فال ٌوجد هناك أي

.مشكلة

 المشكلة تكمن فً إذا ما كانWindows 7  ًهو المثبت مسبقاً، وترغب ف

على قسم أخر من القرص الصلب، فإن  Windows xpتثبٌت 

Windows xp  ٌقوم بحذفbootloader  بـالخاص Windows 7 

 Windows، فعند اإلقالع ٌتم تشغٌل بهالخاص  bootloaderوٌضع 
xp  مباشرًة، لعدم رؤٌته لـWindows 7.
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(Dual Boot)اإلقالع ادلزدوج : تابع

مباشرًة اتبع  Window xpوتشغٌل  Windows 7لحل مشكلة اختفاء 

:الخطوات التالٌة

:من الموقع التالً EasyBCDقم بتحمٌل برنامج 1.

http://www.neosmart.net/

.Windows xpقم بتثبٌته على نظام التشغٌل 2.

.بهاالتعلٌمات الموضحة قم بتتبع الصور فً الشرائح التالٌة واتبع 3.
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(Dual Boot)اإلقالع ادلزدوج : تابع
2.1سٌتم العمل على اإلصدار رقم 

هذه النافذة التً تظهر عند تشغٌل البرنامج
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(Dual Boot)اإلقالع ادلزدوج : تابع
ٌتم ظهور قائمة بأنظمة التشغٌل المثبتة  Edit Boot Menuعند الضغط على 

ضمن القائمة، سوف نقوم  Window xpعلى الكمبٌوتر، كما تالحظ ال ٌظهر 

بإضافته فً الخطوة التالٌة
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(Dual Boot)اإلقالع ادلزدوج : تابع
 Add Newقم بالضغط على ، لقائمة أنظمة التشغٌل Window xpإلضافة 
Entry  ثم قم باختٌارWindows NT/2k/xp/2k3  من قائمةType  ثم قم

من تحدٌد الخٌار وتأكد  Nameبكتابة اسم نظام التشغٌل فً الصندوق 

Automatically detect correct drive  ثم اضغط على الزرAdd Entry
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(Dual Boot)اإلقالع ادلزدوج : تابع
للقائمة Windows xpكما تالحظ تمت إضافة 
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(Dual Boot)اإلقالع ادلزدوج : تابع
، كما ٌمكنك Downو  Upكما ٌمكن ترتٌب قائمة أنظمة التشغٌل عن طرٌق زري 

ثم اضغط  Deleteو  Renameتعدٌل اسم احد األنظمة أو حذفه عن طرٌق زري 

لحفظ اإلعدادات Save settingsعلى 
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(Dual Boot)اإلقالع ادلزدوج : تابع
.Defaultلجعل أحد أنظمة التشغٌل هو االفتراضً بتحدٌده فً خانة 

ٌمكنك تحدٌد مدة االنتظار بالثانٌة قبل تشغٌل النظام االفتراضً بتحدٌدها من خانة 
Boot default OS after  فً أسفل النافذة، ثم اضغط علىSave Settings 

االعداداتلحفظ 
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(Dual Boot)اإلقالع ادلزدوج : تابع
 Writeحدد الخٌار األول، ثم  Windows 7 بـالخاص  bootloaderلكتابة 
MBR.

اآلن قم بإقفال البرنامج ثم أعد التشغٌل واختر أحد أنظمة التشغٌل لتشغٌله ثم اضغط 
ENTER
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Virtual Machineاستخدام أحد برامج 
 سوف نشرح استخدام برنامجOracle VM VirtualBox  لتحمٌل نظام

.Windows 7 32-bitالتشغٌل 

 ًالذهاب لموقع البرنامج التالً وتحمٌل البرنامج: أوال.

http://www.virtualbox.org/

 ًتنصٌب البرنامج على نظام التشغٌل المحمل مسبقاً : ثانٌا(Host 
Operating System )–Windows xp فً حالتنا هذه

 ًإنشاء : ثالثاVirtual Machine  ًجدٌدة وتنصٌب نظام التشغٌل اإلضاف–
Windows 7 فً حالتنا هذه.
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 Oracle VM VirtualBoxتنصيب برنامج 
(Double-Click)الضغط مرتٌن على البرنامج 
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  Oracle VM VirtualBoxتنصيب برنامج : تابع
Nextاضغط على نافذة الترحٌب، وٌظهر فٌها اسم البرنامج وإصداره، 
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  Oracle VM VirtualBoxتنصيب برنامج : تابع
وٌظهر فٌها المسار الذي سٌتم تثبٌت البرنامج ، كما هً دعهانافذة المواصفات، 

Nextاضغط على داخله، 
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  Oracle VM VirtualBoxتنصيب برنامج : تابع
الخٌار األول إلنشاء اختصار للبرنامج على سطح المكتب، والخٌار الثانً إلنشاء 

Nextاضغط على ، اختصار للبرنامج فً قائمة بدء التشغٌل السرٌع بجانب زر ابدأ
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  Oracle VM VirtualBoxتنصيب برنامج : تابع
إذا كنت متصل بالشبكة سوف ٌتم قطع االتصال مؤقتاً حتى ٌتم تحمٌل إعدادات 

Yesاضغط على ، الشبكة الخاصة بالبرنامج
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  Oracle VM VirtualBoxتنصيب برنامج : تابع
Installاضغط على ، معالج التثبٌت جاهز لتحمٌل البرنامج
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  Oracle VM VirtualBoxتنصيب برنامج : تابع
انتظر حتى ٌكتمل التحمٌل، معالج التثبٌت ٌقوم بتحمٌل البرنامج
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  Oracle VM VirtualBoxتنصيب برنامج : تابع
انتظر حتى ٌكتمل التحمٌل، معالج التثبٌت مستمر فً تحمٌل البرنامج
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  Oracle VM VirtualBoxتنصيب برنامج : تابع
لبدء تشغٌل البرنامج Finishاضغط على ، اكتمل تحمٌل البرنامج
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  Oracle VM VirtualBoxتنصيب برنامج : تابع
Virtual Machineإلنشاء  Newاضغط على البرنامج عند أول تشغٌل، 
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جديدة virtual Machineإعداد 
جدٌدة Virtual Machineٌظهر معالج إنشاء  Newبعد الضغط على 
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جديدة  virtual Machineإعداد : تابع
ونسخة النظام  Operating Systemاختر نوع نظام التشغٌل من قائمة 

Nameواكتب اسم نظام التشغٌل فً مربع النص  Versionمن ( اإلصدار)
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جديدة  virtual Machineإعداد : تابع
والنسخة ( Microsoft Windows)فً حالتنا هذه اخترنا نوع نظام التشغٌل 

(Windows 7)
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جديدة  virtual Machineإعداد : تابع
والنسخة ( Microsoft Windows)بعد أن اخترنا نوع نظام التشغٌل 

(Windows 7) قمنا بتسمٌة ،Virtual Machine  باسم(Windows 7 )

Nameفً صندوق االسم 

97



جديدة  virtual Machineإعداد : تابع
مٌغاباٌت  1024)نحدد الذاكرة المطلوبة، فً حالتنا هذه حددنا أقل ذاكرة ممكنة 

Nextثم اضغط الذاكرة الكلٌة بالكمبٌوتر، ( غٌغا 2)من أصل ( غٌغا 1تكافئ 
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جديدة  virtual Machineإعداد : تابع
التً سٌتم إنشائها،  Virtual Machineتخصٌص جزء من القرص الصلب لـ 

، أو اختٌار الخٌار الثانً (Create new hard disk)باختٌار الخٌار األول 

(Use existing hard disk ) فً حالة تم إنشاء قرص صلب مسبقاً واختٌاره

Nextثم اضغط من القائمة 
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جديدة  virtual Machineإعداد : تابع
، اختر الخٌار األول (File type)اختر نوع الملفات للقرص الصلب 

(VDI [VirtualBox Disk Image])
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جديدة  virtual Machineإعداد : تابع
ٌمكن تمدٌد المساحة المحددة من (: Dynamically allocated)الخٌار األول 

القرص الصلب لكن ال ٌمكن استرجاعها عند تحرٌر بعض المساحة

قد ٌأخذ وقت أطول فً اإلنشاء ولكنه أسرع فً (: Fixed size)الخٌار الثانً 

االستخدام
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جديدة  virtual Machineإعداد : تابع
Nextثم اضغط ( غٌغا 80)حدد حجم القرص الصلب المرغوب، فً حالتنا هذه 
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جديدة  virtual Machineإعداد : تابع
 Create، اضغط على (النوع، المسار، الحجم)خالصة إنشاء القرص الصلب 

إلنشاء القرص الصلب
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جديدة  virtual Machineإعداد : تابع
، (االسم، نوع نظام التشغٌل، حجم الذاكرة)Virtual Machineخالصة إنشاء 

Virtual Machineإلنشاء  Createاضغط على 
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جديدة  virtual Machineإعداد : تابع
Virtual Machine  كما تظهر فً القائمة الٌسرى من البرنامج جاهزة

(Windows 7)
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Virtual Machineعلى  Windows 7حتميل 
، إذا بدأ تلقائٌاً كما Windows 7المحتوي على ( DVD)أدخل القرص المضغوط 

Xفً الصورة التالٌة فقم بإنهائه بالضغط على عالمة اإلنهاء 

106



Virtual Machineعلى  Windows 7حتميل :تابع
التً تم  Virtual Machineأو اضغط مرتٌن متتالٌتٌن على  Startاضغط على 

لبدء عملٌة التحمٌل( Windows 7)إنشائها والمسماة 
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Virtual Machineعلى  Windows 7حتميل :تابع
، Virtual Machineتظهر رسالة تخبرك بتشغٌل االلتقاط اآللً للوحة المفاتٌح والفأرة من قبل 

(  Host Operating System)وطرٌقة إلغاء التقاطها والرجوع لنظام التشغٌل األساسً 

OK، اختر عدم إظهار الرسالة مرة أخرى ثم اضغط Right Ctrlبالضغط على 
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Virtual Machineعلى  Windows 7حتميل :تابع

Nextعلى  إضغطٌظهر معالج التشغٌل للمرة األولى، 
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Virtual Machineعلى  Windows 7حتميل :تابع

فً حالتنا هذه ’Drive ‘E–الذي ٌقرأ قرص نظام التشغٌل ( CD/DVD Driver)اختر 
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Virtual Machineعلى  Windows 7حتميل :تابع
لبدء عملٌة  Startخالصة ما اخترت، اضغط على  بهاالتً ( Summary)تظهر النافذة األخٌرة 

التحمٌل
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Virtual Machineعلى  Windows 7حتميل :تابع
، أما الرسالة التً ظهرت فحدد عدم إظهار الرسالة مرة Windows 7بدأت عملٌة تحمٌل ملفات 

 OKأخرى ثم اضغط 

112



Virtual Machineعلى  Windows 7حتميل :تابع

اآلن قم بتحدٌد اللغة، ولكن قبل ذلك افعل مع الرسالة الظاهرة كما فعلت مع سابقتها
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Virtual Machineعلى  Windows 7حتميل :تابع
السعودٌة فً –العربٌة )، وتنسٌق الوقت والعملة (العربٌة فً حالتنا هذه)حدد اللغة المراد تثبٌتها 

، ثم اضغط التالً(101 -العربٌة ) ، ولوحة المفاتٌح أو أسلوب اإلدخال (حالتنا هذه
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Virtual Machineعلى  Windows 7حتميل :تابع

اضغط على التثبٌت اآلن لبدء عملٌة التثبٌت
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Virtual Machineعلى  Windows 7حتميل :تابع
(متقدم)اختر مخصص : نوع التثبٌت

(للترقٌة إلى إصدار أحدث مع االحتفاظ بالملفات واإلعدادات والبرامج الموجودة على النظام المثبت مسبقاً )ترقٌة  -1 

، وسٌتم فقد الملفات واإلعدادات والبرامج الموجودة على النظام Windowsلتثبٌت نسخة جدٌدة من ( )متقدم)مخصص  -2

(المثبت مسبقاً 
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Virtual Machineعلى  Windows 7حتميل :تابع
ال حاجة لتقسٌم القرص الصلب، بل اضغط على التالً ( Virtual Machineعلى  Windows7تثبٌت )فً حالتنا هذه 

.قٌقاباٌت 80فقط وهً  Virtual Machineكما تالحظ أنه تظهر المساحة المخصصة لـ . مباشرةً 

مباشرة على الكمبٌوتر، فٌجب تقسٌم القرص الصلب كما فً الخطوات التالٌة Windows 7أما فً حالة تثبٌت * 
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مباشرة على الكمبيوتر Windows 7يف حالة تثبيت 
، ثم اضغط جدٌد إلنشاء قسم جدٌد ((متقدم)خٌارات محركات األقراص )لتقسٌم القرص الصلب اختر 

كما فً الخطوة التالٌة
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مباشرة على الكمبيوتر Windows 7يف حالة تثبيت 
 1=  مٌقاباٌت 1024) بالمٌقاباٌتبعد الضغط على جدٌد، حدد حجم القسم الذي ترٌد إنشائه 

 50أقل من )مٌقاباٌت  50000فً حالتنا هذه حددنا  -، ثم اضغط تطبٌق إلنشاء القسم، (قٌقاباٌت

(قٌقاباٌت

119



مباشرة على الكمبيوتر Windows 7يف حالة تثبيت 
سٌقوم بإنشاء قسم  Windowsتظهر رسالة تخبرك بأن ( القسم األساسً)عند إنشاء القسم األول 

، قم (Windows 7لـ  مٌقاباٌت 100و  Windows xpمٌقاباٌت لـ  8)إضافً لملفات النظام 

بالضغط على موافق
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مباشرة على الكمبيوتر Windows 7يف حالة تثبيت 
مٌقاباٌت،  100وحجمه اإلجمالً ( الخاص بالنظام) 1كما ٌظهر فً الصورة التالٌة، تم إنشاء القسم 

كما ٌظهر القسم الثانً . مٌقاباٌت 86تساوي ( المتبقٌة بعد تحمٌلة بملفات النظام)والمساحة الحرة 

، كما تبقى هناك مساحة غٌر (تقرٌباً  مٌقاباٌت 50000) قٌقاباٌت 48.7الذي قمنا بإنشائه وحجمه 

قٌقاباٌت، لتقسٌمها نقوم بتحدٌدها ثم جدٌد ثم تطبٌق 33بحجم ( بمعنى غٌر مقسمة)مخصصة 
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مباشرة على الكمبيوتر Windows 7يف حالة تثبيت 
وهو األكبر لتثبٌت ( قٌقاباٌت 48.7) 2بعد تقسٌمة، قم باختٌار القسم ( قٌقاباٌت 33) 3ٌظهر القسم 

.كما ٌمكن حذف قسم بتحدٌده ثم حذف، أو تهٌئته بتحدٌده ثم تهٌئة. النظام علٌه ثم التالً
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Virtual Machineعلى  Windows 7حتميل :تابع

، وكما ٌظهر فً الصورة التالٌة تتم عملٌة Windows 7بعد الضغط على التالً، تبدأ عملٌة تثبٌت 

Windowsنسخ ملفات 

123



Virtual Machineعلى  Windows 7حتميل :تابع

، وكذلك استخراج ملفات Windowsكما ٌظهر فً الصورة التالٌة تمت عملٌة نسخ ملفات 

Windowsوتثبٌت المٌزات، واآلن تتم عملٌة تثبٌت التحدٌثات ،.
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Virtual Machineعلى  Windows 7حتميل :تابع

إلكمال التثبٌت، اضغط على إعادة التشغٌل اآلن أو  Windowsٌتطلب معالج التثبٌت إعادة تشغٌل 

.سوف تتم إعادة التشغٌل تلقائٌاً 
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Virtual Machineعلى  Windows 7حتميل :تابع

.تتم اآلن إعادة التشغٌل، انتظر
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Virtual Machineعلى  Windows 7حتميل :تابع

  الرٌجستريٌقوم معالج التثبٌت ببعض العملٌات المطلوبة، منها عملٌة تحدٌث إعدادات 

(Registry )كما ٌظهر فً الصورة التالٌة.
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Virtual Machineعلى  Windows 7حتميل :تابع

كما ٌقوم هنا ببدء تشغٌل الخدمات
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Virtual Machineعلى  Windows 7حتميل :تابع

إكمال التثبٌتهنا تتم عملٌة 
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Virtual Machineعلى  Windows 7حتميل :تابع

انتظر–ستتم متابعة برنامج اإلعداد بعد إعادة التشغٌل 
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Virtual Machineعلى  Windows 7حتميل :تابع

(التحمٌل)تمت إعادة التشغٌل، وسوف ٌتم إكمال عملٌة اإلعداد 
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Virtual Machineعلى  Windows 7حتميل :تابع
اكتب اسم المستخدم فً الصندوق األول، سٌتم استخدام نفس اسم المستخدم السم الكمبٌوتر مع 

مع إمكانٌة تغٌٌره إن أردت، ثم اضغط التالً( PC-)إضافة 
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اكتب كلمة مرور لحسابك فً الصندوق األول وأعد كتابتها فً الصندوق الثانً، كما ٌمكنك كتابة 

ٌمكنك تجاوز هذه المرحلة . تلمٌح لتذكٌرك بكلمة المرور، ٌتم عرض التلمٌح عند نسٌان كلمة المرور

بدون تحدٌد كلمة مرور، هل اتخذت القرار؟ إذاً اضغط التالً
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التً حصلت علٌها لتنشٌط النسخة، كما  Windowsالمرفق مع نسخة  Windowsاكتب مفتاح 

ٌمكنك تأجٌل هذه المرحلة والتنشٌط عبر اإلنترنت الحقاً، فٌمكنك االستمتاع باستخدام النسخة لمدة 

ٌوماً قبل التنشٌط، بعدها تتم مطالبتك بالتنشٌط ، بعد أن تقرر ماذا تفعل اضغط التالً 30
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:، ثم التالً Windowsاختر اإلعداد المناسب لعملٌة تحدٌث 

مستحسن -( ٌتم تثبٌت التحدٌثات الهانة والمستحسنة)استخدم اإلعدادات المستحسنة  -1

(ٌتم تثبٌت تحدٌثات األمان والتحدٌثات األخرى الهامة فقط)تثبٌت التحدٌثات الهامة فقط  -2

(ٌمكنك اتخاذ القرار فٌما بعد عن طرٌق لوحة التحكم)السؤال الحقاً  -3
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اضبط إعدادات المنطقة الزمنٌة والتارٌخ والوقت ، ثم اضغط التالً
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(شبكة عامة)الكمبٌوتر، إذا لم تستطع تحدٌد نوعها فقم باختٌار  بهاحدد نوع الشبكة الموصل 
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ٌقوم بإنهاء اإلعدادات التً حددتها من قبل Windowsانتظر، فـ 
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!ٌتم اآلن تجهٌز سطح المكتب، هل أخبرك سراً؟ أنت تقترب جداً من النهاٌة ٌا صدٌقً
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ٌتم ضبط بعض اإلعدادات، انتظر
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!بنجاح Windows 7فقد انتهٌنا من تحمٌل ، هنٌئاً 
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ثم اختر  Viewملء الشاشة، اذهب إلى القائمة  Windows 7لـ  Virtual Machineلعرض 

Switch to Scale Mode
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 Closeثم اختر  Machine، اذهب إلى القائمة Windows 7لـ  Virtual Machineإلنهاء 

ثم اتبع الخطوات فً الشرٌحة التالٌة
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أي ٌحفظها على الحالة التً هً علٌها وعند تشغٌلها مرة –Machineحفظ حالة : الخٌار األول

أخرى تعود لنفس الحالة التً كانت علٌها عند اإلنهاء

(Shutdown)إطفاء النظام : الخٌار الثانً

Machineإطفاء : الخٌار الثالث

، Cancel، كما ٌمكنك التراجع عن اإلنهاء بالضغط على OKبعد تحدٌد الخٌار المناسب، اضغط 

Helpولعرض التعلٌمات ٌمكنك الضغط على 
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Virtual Machineبعد اختٌار الخٌار الثانً، ٌتم إٌقاف النظام ومن ثم إنهاء 
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Ubuntuلـ  Virtual Machineإنشاء 
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Nextاضغط 
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Operating Systemمن  Linuxاختر 
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Versionمن Ubuntuاختر 
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Virtual Machine–Ubuntuاكتب اسم  فً حالتنا هذه 10.10

150



Ubuntuحتميل  : تابع Virtual Machineعلى  10.10

فً حالتنا هذه 512–حدد الذاكرة المرغوبة 
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إنشاء –Windows 7أنشئ قرص صلب جدٌد، أو استخدم الموجود مسبقاً، والذي تم إعداده لـ 

قرص جدٌد فً حالتنا هذه
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اختر نوع القرص الصلب، األول فً حالتنا هذه
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، فً حالتنا هذه الخٌار األولWindows 7كما تم شرحها مسبقاً لـ 
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فً حالتنا هذه غٌغا 20حدد حجم القرص الصلب المرغوب، 
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Createاضغط 
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Createاضغط 
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Ubuntuحدد  من شرٌط األدوات لبدء التحمٌل Startمن قائمة أنظمة التشغٌل، ثم اضغط  10.10

158



Ubuntuحتميل  : تابع Virtual Machineعلى  10.10

Nextاضغط 
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فً حالتنا هذه Eحدد مكان نظام التشغٌل لتحمٌله، محرك األقراص 
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للبدء Startاضغط 
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Ubuntuتبدأ اآلن عملٌة التحمٌل لنظام التشغٌل  10.10
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حدد اللغة العربٌة من القائمة التً الٌسرى
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Ubuntuاختر تثبٌت ، من غٌر تثبٌت Ubuntuٌمكنك تجربة 
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فٌما بعد، فً حالتنا هذه ال ٌوجد اتصال باإلنترنت، اضغط  اوٌمكنك تنزٌل التحدٌثات أثناء التثبٌت 

أمام
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اختر الخٌار األول ثم أمام
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إن  غٌغا 20، قرابة Virtual Machineال ٌظهر من القرص الصلب إال الجزء الذي حددناه لـ 

اضغط ثبت اآلن! كنت تتذكر
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امامحدد موقعك بتحدٌده على الخارطة أو بكتابته فً الصندوق الخاص، ثم اضغط 
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اختر تخطٌط لوحة المفاتٌح المناسب، ثم أمام
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، ثم حدد كلمة مرور، كما (باللغة اإلنجلٌزٌة فقط)اكتب اسمك، ثم اسم الكمبٌوتر، ثم اسم المستخدم 

فً الشرٌحة التالٌة، ثم اضغط أمام
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تكن فعلت بعد إلماضغط أمام 
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Ubuntuٌواصل معالج اإلعداد تحمٌل نظام التشغٌل  ، استمتع بقراءة المعلومات الدعائٌة 10.10

التً تظهر أثناء التحمٌل
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Ubuntuٌواصل معالج اإلعداد تحمٌل نظام التشغٌل  ، استمتع بقراءة المعلومات الدعائٌة 10.10

التً تظهر أثناء التحمٌل
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قارب على النهاٌة
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قارب على النهاٌة
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(أعد  التشغٌل اآلن)اكتملت عملٌة التثبٌت، أعد التشغٌل بالضغط على زر 
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وبعد إزالته تقوم ( فً حالتنا هذه CD)ٌقوم بإعادة التشغٌل، ومن ثم ٌطالبك بإزالة مصدر التثبٌت 

، لبدء التشغٌلENTERبالضغط على مفتاح 
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اختر اسم المستخدم ثم اكتب كلمة المرور
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log Inبعد كتابة كلمة المرور، اضغط على زر 
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Ubuntu)كما ٌمكنك اختٌار النسخة المناسبة قبل تسجٌل الدخول  Desktop Edition  ًف

(حالتنا هذه
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!جاهز اآلن لتنفٌذ طلباتك Ubuntuتهانٌنا، فـ 

 Switch toثم اختٌار  Viewملء الشاشة، بالذهاب إلى القائمة  Ubuntuكما ٌمكنك عرض 
Scale Mode
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ثم  Closeثم اختر  Machine، اذهب إلى القائمة Ubuntuلـ  Virtual Machineإلنهاء 

اتبع الخطوات فً الشرٌحة التالٌة
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أي ٌحفظها على الحالة التً هً علٌها وعند تشغٌلها مرة أخرى تعود –Machineحفظ حالة : الخٌار األول

لنفس الحالة التً كانت علٌها عند اإلنهاء

وهو المختار فً حالتنا هذه–( Shutdown)إطفاء النظام : الخٌار الثانً

Machineإطفاء : الخٌار الثالث

، ولعرض Cancel، كما ٌمكنك التراجع عن اإلنهاء بالضغط على OKبعد تحدٌد الخٌار المناسب، اضغط 

Helpالتعلٌمات ٌمكنك الضغط على 
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ومن ثم ٌتم إنهاء  Ubuntuمن القائمة الظاهرة، سوف ٌتم إٌقاف تشغٌل  Shut Downقم باختٌار 

Virtual Machine
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