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.macOS Catalina احلفاظ عىل السالمة واألمان عند استخدام

حيتوي نظام التشغيل macOS Catalina عىل مزيات قوية لألمان والسالمة. محتي شاشة تجسيل الدخول جهاز 

المكبيوتر اخلاص بك ومتنع اآلخرين من الوصول إىل معلوماتك دون إذنك، بيمنا تعمل املزيات األخرى يف اخللفية 

إليقاف الفريوسات والهتديدات األخرى.

ما الذي سوف حتتاجه
قبل أن تبدأ الدورة التدريبية، جيب أن حيتوي مكبيوتر Apple اخلاص بك عىل أحدث براجم التشغيل، واليت يه 

macOS Catalina. ملزيد من املعلومات حول macOS Catalina، ارجع إىل الصفحة 6 من هذا الدليل. جيب 
أن تتأكد من أن جهاز المكبيوتر اخلاص بك موصول بالكهرباء ويف وضع التشغيل ويعرض شاشة تجسيل الدخول. 

 Wi-Fi حتقق أيضًا من أن املاوس ولوحة املفاتيح موصولة بشلك حصيح، وأن المكبيوتر اخلاص بك متصل بشبكة

املزنلية وباإلنرتنت.

ستحتاج أيضًا إىل لكمة الرس اليت أنشأهتا عند إعداد المكبيوتر ألول مرة.

اخلطوات األوىل

عندما يعرض جهاز المكبيوتر اخلاص بك شاشة تجسيل الدخول، تكون مغلقة وآمنة. لتجسيل الدخول، ستحتاج إىل 

لكمة مرور اخلاصة باحلساب الذي تستخدمه عىل هذا المكبيوتر.

لتجسيل الدخول:

1. تأكد من أن شاشة تجسيل الدخول تعرض امس حسابك وصورتك.
2. يف املربع األبيض أسفل امس حسابك، أدخل لكمة الرس اخلاصة 

حبسابك، مث اضغط عىل إدخال Enter عىل لوحة املفاتيح.

ختتيف شاشة تجسيل الدخول ويظهر سطح املكتب. .3

 
 

 

مكبيوتر Apple املكتيب: دليل األمن واخلصوصية

 تقوم بتجسيل الدخول إىل جهاز 
المكبيوتر اخلاص بك بلكمة مرور
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كيفية تأمني جهاز المكبيوتر اخلاص بك
من املهم تأمني جهاز المكبيوتر اخلاص بك لكام كنت ال تستخدمه محلاية 

معلوماتك. طريقة واحدة للقيام بذلك يه إيقاف تشغيله. قبل أن تقوم 

بإيقاف تشغيل المكبيوتر، جيب عليك حفظ معلك وإغالق أي تطبيقات 

مفتوحة أوال.

مث اضغط بشلك مسمتر عىل زر الطاقة ملدة مخس ثوان تقريبًا. (احرص 
عىل عدم الضغط املسمتر عىل زر الطاقة ألكرث من مخس ثوان، أو أن جهاز 

المكبيوتر سيغلق مث يعاد تشغيله تلقائيًا مرة أخرى.) وبعد ذلك، سرتى مربعًا 

يقول: هل أنت متأكد من رغبتك يف إيقاف تشغيل المكبيوتر اآلن؟

يقدم املربع أربعة خيارات:

1. تقوم مزية إعادة التشغيل بإيقاف تشغيل جهاز المكبيوتر اخلاص 
بك مث إعادة تشغيله تلقائيًا، حبيث يكون جاهزًا لك لتجسيل الدخول 

باستخدام لكمة الرس اخلاصة بك.

2. يتيح لك اإلسبات تأمني المكبيوتر دون إيقاف تشغيله.
يتيح لك اإللغاء بإيقاف إغالق جهاز المكبيوتر اخلاص بك. .3
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4. تقوم مزية إيقاف التشغيل بإيقاف تشغيل المكبيوتر بالاكمل. الستخدام جهاز المكبيوتر اخلاص بك 
مرة أخرى، ستحتاج إىل الضغط عىل زر الطاقة إلعادة تشغيله، مث تجسيل الدخول باستخدام لكمة الرس 

اخلاصة بك.

 

استخدام وظيفة اإلسبات

عندما ختتار خيار اإلسبات، ستصبح الشاشة سوداء. جهاز المكبيوتر اخلاص بك مغلق اآلن وال ميكن ألحد الوصول 

إليه بدون لكمة الرس اخلاصة بك.

لتنشيط جهاز المكبيوتر اخلاص بك، اضغط عىل أي مفتاح عىل لوحة املفاتيح.

لألمان، سيذهب مكبيوتر Apple أيضًا إىل وضع اإلسبات تلقائيًا إذا مل تستخدمه لفرتة من الوقت.

إذا ذهب جهاز المكبيوتر اخلاص بك إىل اإلسبات مبفرده ملدة تقل عن مخس دقائق، فميكنك إيقاظه واستخدامه دون 
احلاجة إىل تجسيل الدخول مرة أخرى. بعد مخس دقائق، ستحتاج إىل تجسيل الدخول باستخدام امس املستخدم ولكمة 

الرس اخلاصة بك.

 تذكر إغالق التطبيقات وحفظ معلك 
قبل إيقاف تشغيل المكبيوتر
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تغيري تأخري طلب لكمة الرس 

عىل الرمغ من أن التأخري ملدة مخس دقائق ميكن أن يكون مفيدًا، إال أنه أكرث أمانًا أن يكون هناك تأخري أقرص. ميكنك تغيري 

التأخري حىت يمت قفل مكبيوتر Apple بعد دقيقة واحدة من وضع اإلسبات التلقايئ.

 1. انقر عىل أيقونة Apple يف أعىل يسار الشاشة.
2. من القامئة اليت تظهر، انقر فوق تفضيالت النظام.

3. يف هذه اللوحة، انقر فوق األمن واخلصوصية. يمت فتح لوحة 
جديدة، وينبيغ إبراز عام.

4. انقر فوق املربع املوجود عىل ميني لكامت يلزم إدخال لكمة الرس 
لرؤية قامئة خبيارات الوقت.

اخرت خيار 1 دقيقة. .5
6. سيظهر مربع وستحتاج إىل إدخال لكمة الرس اخلاصة بك لتأكيد 

التغيري. اكتب لكمة الرس اخلاصة بك وانقر فوق موافق.

 7. انقر فوق الزر األمحر الصغري يف اجلزء العلوي األيرس إلغالق 
األمن واخلصوصية.

 
 

 

 
 

 

كيف يستخدم نظام التشغيل macOS Catalina اإلشعارات

يعمل نظام التشغيل macOS Catalina كثريًا يف اخللفية إلبقاء جهاز 

المكبيوتر اخلاص بك حمدثًا وآمنًا. من وقت آلخر، سوف يتيح لك معرفة ما 

تقوم به من خالل عرض إشعار.

تظهر اإلشعارات يف أعىل ميني الشاشة، وميكن للتطبيقات ومواقع الويب 

األخرى إرسال اإلشعارات أيضًا.

ختتيف معظم اإلشعارات بعد حلظة، مما يعين أهنا ليست عاجلة أو مهمة.

إذا اكن اإلشعار من تطبيق أو موقع تثق فيه، ميكنك النقر فوقه للحصول عىل 
مزيد من املعلومات حول ما جيب القيام به بعد ذلك.

تفتح أيقونة األمن واخلصوصية خيارات 

للحفاظ عىل أمان المكبيوتر واملعلومات 

الخشصية اخلاصة بك

 تظهر اإلشعارات يف أعىل ميني 
شاشة المكبيوتر

َ
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كيف يرسل macOS Catalina إشعارًا عاجًال

يف بعض األحيان، سوف يرسل جهاز المكبيوتر اخلاص بك إشعارًا منبثقًا يبىق عىل الشاشة. وهذا يعين أنه يريد 
أن خيربك بيشء مهم.

مثال 1: التحديث األسايس

يظهر حتديث النظام األسايس كإشعار يف أعىل ميني الشاشة. وميكنك النقر 

فوق تثبيت للحصول عىل التحديث اآلن، أو الحقًا الختيار الوقت الذي 

ترغب يف أن يمت تذكريك به من قامئة اخليارات.

يعين اختيار تشغيل التحديثات التلقائية للرباجم أن جهاز Apple اخلاص 

بك سيتوىل بعض التحديثات تلقائيًا، وسرتى عددًا أقل من اإلشعارات.

إذا مقت بالنقر فوق تثبيت، فقد تضطر إىل االنتظار بضع دقائق لتزنيل 
التحديث قبل تثبيته. وسيحدث ذلك يف اخللفية، ولن تضطر إىل إعادة 

تشغيل جهاز المكبيوتر اخلاص بك.

َ

مثال 2: حتديث مهم

تتطلب بعض التحديثات إعادة تشغيل جهاز المكبيوتر اخلاص بك. ميكنك 

النقر فوق إعادة التشغيل يف اإلشعار إلعادة تشغيل المكبيوتر وتثبيت 
التحديثات اآلن، أو الحقًا الختيار الوقت الذي ترغب يف بدء التحديث فيه.

إذا كنت مستعدًا لتثبيت التحديث عىل الفور، فتأكد من حفظ معلك وإغالق أي تطبيقات.

عند النقر فوق إعادة التشغيل، قد تضطر إىل االنتظار لبضع دقائق لتزنيل التحديث قبل تثبيته.

عندما يكون جهاز المكبيوتر اخلاص بك جاهزًا، سيظهر مربع ويسأل هل أنت متأكد من رغبتك يف إعادة 

تشغيل المكبيوتر اآلن؟ تستطيع:

1. النقر فوق إلغاء األمر إليقاف إعادة تشغيل المكبيوتر.
2. النقر فوق إعادة التشغيل إلعادة تشغيل المكبيوتر مبارشة.

3. عدم فعل شيائ، ويف هذه احلالة سيمت إعادة تشغيل جهاز المكبيوتر اخلاص بك بنفسه بعد 60 
ثانية.

بعد إعادة تشغيل جهاز المكبيوتر اخلاص بك، سرتى شاشة تجسيل الدخول، وستحتاج إىل كتابة لكمة الرس 

.Enter اخلاصة بك والضغط عىل إدخال

 
 

ً  

 سيتيح لك إشعار التحديث اختيار 
موعد تثبيت التحديث
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كيف حيميك macOS Catalina من الفريوسات

يتضمن جهاز المكبيوتر اخلاص بك أمانًا متضمنًا يعمل يف اخللفية للحفاظ عىل جهاز المكبيوتر اخلاص بك محميًا.

ويتضمن ذلك املساعدة يف محاية جهاز المكبيوتر اخلاص بك من الفريوسات، واحلفاظ عىل لكامت الرس اخلاصة حبسابك آمنة، 

وأكرث من ذلك بكثري.

يعد حتديث براجمك جزءًا مهام من احلفاظ عىل أمان جهاز المكبيوتر اخلاص بك.

وقد ترغب أيضًا يف رشاء برناجم ماكحفة الفريوسات للحصول عىل محاية إضافية. ميكنك رشاء الربناجم من متجر أو موقع عىل 

شبكة اإلنرتنت. انتبه حيث أن برناجم ماكحفة الفريوسات عادة ما يكون له تاكليف اشرتاك مسمترة، لذا تأكد من قراءة التفاصيل
الدقيقة بعناية قبل االشرتاك.

 

ً ُ

حظر اكمريا الويب اخلاصة بالمكبيوتر

حتتوي معظم أجهزة المكبيوتر عىل اكمريا صغرية متضمنة تمسى اكمريا الويب. للتحقق مما إذا اكن المكبيوتر اخلاص بك حيتوي عىل 

اكمريا ويب، انظر إىل اجلزء العلوي من الشاشة للكشف عن دائرة صغرية.

هذه الاكمريا مفيدة إلجراء ماكملات الفيديو، وسيعمل المكبيوتر تلقائيًا عىل تشغيلها عند احلاجة إلهيا.

عىل الرمغ من أنه من غري احملمتل، مفن املمكن لخشص آخر الوصول إىل الاكمريا وتشغيلها دون إذنك.

للحامية من هذا األمر، ببساطة أحصل عىل قطعة صغرية من رشيط الصق، وضعها عىل الاكمريا!

macOS Catalina لك يشء عن
 ،Apple، macOS Catalina لك ما حتتاج ملعرفته حول برناجم تشغيل

مبا يف ذلك ما هو، وكيفية التحقق مما إذا اكن لديك الربناجم، وكيفية تثبيته 
عىل جهاز المكبيوتر اخلاص بك إذا مل يكن لديك.

ما هو نظام التشغيل macOS Catalina وملاذا أحتاجه؟

حتتاج مجيع أجهزة المكبيوتر إىل نوع خاص من الرباجم للعمل يمسى نظام 

.Apple هو برناجم تشغيل ممصته Catalina التشغيل. إن

يتيح Catalina للمكبيوتر فتح املستندات وتشغيل املوسيىق والفيديو 

وإرسال رسائل الربيد اإللكرتوين وتصفح اإلنرتنت واملزيد.

يتحمك برناجم تشغيل المكبيوتر يف الطريقة 

اليت يعمل هبا ويوفر أحدث مزيات األمان
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مكا يوفر جلهاز المكبيوتر اخلاص بك أحدث مزيات األمان ويساعد عىل محايته من الفريوسات والهتديدات األخرى.

.macOS Catalina ملتابعة دوراتنا التدريبية، ستحتاج إىل أحدث إصدار من

كيف ميكنين معرفة ما إذا اكن لدي نظام تشغيل macOS Catalina؟

معظم أجهزة مكبيوتر Apple اجلديدة تأيت مع macOS Catalina. أفضل طريقة للتأكد من أن جهاز المكبيوتر اخلاص 

بك حيتوي عىل نظام التشغيل macOS Catalina هو الضغط عىل زر الطاقة لتشغيل المكبيوتر.

مبجرد تجسيل الدخول والنظر إىل سطح املكتب، انقر عىل أيقونة Apple يف اجلزء العلوي األيرس من سطح املكتب. 

مث، انقر فوق حول هذا ال Mac يف القامئة املنسدلة.

سيمت فتح لوحة عرض عام، جيب أن تذكر macOS Catalina يف اجلزء العلوي، برمق إصدار يبدأ بـ 10.15.

 macOS اإلصدار 10.14.6، فأنت ال يوجد لديك نظام التشغيل macOS Mojave إذا رأيت امسًا خمتلفًا، مثل
Catalinaّ، ولكن ميكنك التحديث إىل أحدث إصدار جمانًا. سوف يبني لك هذا الدليل كيف.

ًماذا لو اكن جهاز المكبيوتر اخلاص يب مستعمال؟

إذا تلقيت للتو جهاز مكبيوتر بشلك دامئ أو اشرتيته، وال يزال حيتوي عىل معلومات املالك السابق، مفن األفضل إجراء 
إعادة تعيني اكملة قبل املتابعة.

سيؤدي إجراء إعادة التعيني إىل إزالة التفاصيل الخشصية لملالك السابق وملفاته وبراجمه، وسيجهز جهاز المكبيوتر 

اخلاص بك لإلعداد. ستبني دورة مكبيوتر Apple املكتيب: التحضري لإلعداد لك كيفية القيام بذلك. وميكنك بدء هذه 

الدورة التدريبية عندما تكون مستعدًا أو اسمتر يف قراءة هذا الدليل للحصول عىل بعض املعلومات حول احلفاظ عىل 

macOS Catalina حمدث وأمان.

ّ ُ

ّ ُ

كيف ميكنين التحقق مما إذا اكن جهاز المكبيوتر اخلاص يب حمدثا مع نظام التشغيل 

macOS Catalina؟

ً

يتحقق جهاز المكبيوتر اخلاص بك بانتظام ملعرفة ما إذا اكنت هناك حتديثات وإصدارات جديدة لربناجم التشغيل. 

وعندما يعرث عىل واحدة، ستظهر رسالة عىل المكبيوتر لتخربك أنك حباجة إىل تزنيلها وتثبيهتا.

 macOS اليت صنعت بعد عام 2012 بواسطة نظام التشغيل Apple جيب أن تعمل مجيع أجهزة مكبيوتر

Catalina. ميكنك معرفة املزيد والتحقق من:

https://www.apple.com/au/macos/how-to-upgrade/#hardware-requirements

إذا مل يمت تشغيل جهاز المكبيوتر اخلاص بك لفرتة من الوقت، أو اشرتيته للتو، فقد ترغب يف التحقق من وجود أي 
حتديثات صدرت أثناء عدم استخدام جهاز المكبيوتر اخلاص بك.

https://www.apple.com/au/macos/how-to-upgrade/#hardware-requirements 


beconnected.esafety.gov.au7

مكبيوتر Apple املكتيب: دليل األمن واخلصوصية

قبل البدء، تأكد من اتصال المكبيوتر بشبكة Wi-Fi املزنلية.

مع عرض المكبيوتر لسطح املكتب، انقر فوق أيقونة قامئة Apple يف 

اجلزء العلوي األيرس من سطح املكتب. انقر فوق حول هذا ال Mac يف 

القامئة املنسدلة. وسيمت فتح لوحة عرض عام.

انقر فوق زر حتديث الرباجم يف األسفل. ووفقًا جلهاز المكبيوتر اخلاص بك، 
.App Store سيمت فتح لوحة تفضيالت حتديث الرباجم أو تطبيق

إذا مت فتح App Store، فسيقوم جهاز المكبيوتر اخلاص بك بالبحث عن 
التحديثات تلقائيًا. وسيخربك أيضًا ما إذا اكن هناك إصدار أحدث من برناجم 

التشغيل متاح جلهاز المكبيوتر اخلاص بك. إذا اكنت هذه يه احلالة، فسوف 

يطالبك بواسطة زر التثبيت.

يف حالة فتح لوحة تفضيالت حتديث الرباجم، احبث عن التحديث واألمان وانقر فوقه. وسيبحث المكبيوتر عن 
أي حتديثات أو إصدارات جديدة من براجم التشغيل، وإذا وجد بعضًا مهنا، فسرتى رسالة حتديث متاح ل Mac مع زر 

التحديث اآلن.

بغض النظر عن الطريقة اليت يعمل هبا جهاز المكبيوتر اخلاص بك، مفن احملمتل أنه قد حيتاج إىل إعادة التشغيل أثناء 

تثبيت التحديثات أو إصدار أحدث من برناجم التشغيل.

قبل أي إعادة تشغيل، من املهم حفظ مجيع ملفاتك وإغالق التطبيقات اخلاصة بك. إذا كنت تقوم بالرتقية إىل إصدار 

أحدث من برناجم التشغيل، مفن اجليد أيضًا نسخ ملفاتك احتياطيًا عىل عصا USB أو قرص USB الثابت. وميكنك معرفة 

كيفية القيام بذلك يف دورة مكبيوتر Apple املكتيب: إدارة التخزين.

مبجرد االنهتاء من ذلك، انقر فوق زر التحديث اآلن أو التثبيت لبدء التحديث.

جيب أن تكون متصال باإلنرتنت لتحديث 

برناجم تشغيل المكبيوتر

ً




