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إدارة  التخزين مكبيوتر   Windows املكتيب :
توفري  مساحة  عىل  جهاز  المكبيوتر  اخلاص  بك  واحلفاظ  هيلع  حبيث  يعمل  بشلك  جيد .

ميكنك  استخدام  مزية   استشعار  سعة  التخزين  يف  نظام   Windows 10 للتأكد  من  عدم  نفاد  مساحة  لمللفات، 

وميكنك  أيضًا  حذف  امللفات  بنفسك  واستعادهتا  يف  حالة  ارتاكب  خطأ .

ما  الذي  سوف  حتتاجه
قبل  أن  تبدأ  الدورة  التدريبية،  جيب  أن  حيتوي  المكبيوتر  اخلاص  بك  عىل  أحدث  إصدار  من  Windows،  والذي  هو 

األمان   Windows 10. ملزيد  من  املعلومات  حول  Windows 10،  ارجع  إىل  دليل  مكبيوتر   Windows املكتيب :
وجيب  عليك  أيضًا  التحقق  من  أن  املاوس  والشاشة  ولوحة  املفاتيح  موصولة  بشلك  حصيح،  وأن   واخلصوصية .

المكبيوتر  متصل  باإلنرتنت  عرب  شبكة   Wi-Fi املزنلية .

جيب   عليك  تجسيل  الدخول  إىل  جهاز  المكبيوتر  اخلاص  بك،  وجيب  أن  يظهر  سطح  املكتب.

إذا  كنت  ترغب  يف  املتابعة  عىل  جهاز  المكبيوتر  اخلاص  بك،  فيجب  أن  يكون  لديك  أيضًا  عصا    USB اليت  مل تمت 
مشاركهتا  مع  أي  خشص  آخر .

ما  يه  مزية  إستشعار  سعة  التخزين؟
يقوم  المكبيوتر  بتخزين  امللفات  عىل   القرص  الثابت .

إذا  امتأل  القرص  الثابت،  فلن  تمتكن  من  حفظ  املزيد  من  امللفات،  
يطلق  أحيانًا  عىل   القرص  الثابت  وقد  ال  يعمل  المكبيوتر  بسالسة .

امس  القرص  الصلب  أو  حمرك  القرص  الثابت .

يأيت    Windows 10 مزودًا  مبزية  مضمنة  تمسى 

استشعار  سعة  التخزين   واليت  تراقب  حمرك  القرص  الثابت 

      وتعرف  امللفات  اليت  مل  تعد  مطلوبة  واليت  ميكن  حذفها  بأمان .
      

المكبيوتر جهاز عىل املساحة إفراغ يساعد

بسالسة تشغيله عىل احلفاظ يف بك اخلاص

ُِ

َ

تشغيل  مزية  إستشعار  سعة  التخزين

أوال،  انقر  فوق  زر  البدء  يف  الركن  األيرس  السفيل  من  الشاشة .ً

. Windows  سيمت  فتح  إعدادات عندما  تفتح  اللوحة،  انقر  فوق  األيقونة  اليت  تشبه  الرتس .

1 . انقر  عىل  أيقونة  النظام   System لفتح  قامئة  النظام .
. Storage  2 .  من  القامئة،  انقر  فوق  اخليار  املمسى  التخزين
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ي ظهر  الرشيط  املوجود  يف  املنتصف  املساحة  اخلالية   3.  تتغري  اللوحة  الميىن  إلظهار  خيارات  التخزين .
اليت  تزال  موجودة  يف  المكبيوتر  لديك .

 4.  يف  اجلزء  العلوي  من  اللوحة،  انقر  فوق   تكوين  مزية  إستشعار  سعة  التخزين  مق  بتشغيلها  اآلن
.Configure Storage Sense or run it now 

لتشغيل  مزية  إستشعار  سعة  التخزين،  انقر  فوق  املفتاح   5.  تفتح  لوحة  إستشعار  سعة  التخزين .
حبيث  يتغري  من  إيقاف  إىل  تشغيل .

جعل  مزية  إستشعار  سعة  التخزين  تنظف  حمرك  األقراص  الثابتة  اآلن

نظرًا  ألن  هذه  يه  املرة  األوىل  اليت  تقوم  فهيا  بتشغيل  مزية  إستشعار  التخزين،  مفن  األفضل  أن  تطلب  مهنا 

تنظيف  ملفاتك  عىل  الفور .

انقر  فوق  زر  نظف  اآلن  Clean now،  وستخربك  مزية  إستشعار  التخزين  أهنا  تقوم  بتنظيف  امللفات  اآلن .

جيب  أن  يستغرق  األمر  بضع  دقائق  فقط،  ولكنه  يعمتد  عىل  عدد  امللفات  املوجودة  عىل  جهاز  المكبيوتر  اخلاص  بك .

عند  االنهتاء  من  التخزين،  ستخربك  مزية  إستشعار  سعة  التخزين  عن  مكية  املساحة  اليت  متكن  جهاز  المكبيوتر 

اخلاص  بك  من  إفراغها .

        
    

فوق انقر إزالته، تريد ملف إبراز مبجرد

املفاتيح لوحة عىل احلذف مفتاح

ال  تقم  بتزنيل  أي  تطبيق  يعرض  تنظيف  جهاز  المكبيوتر  اخلاص 
سيحتوي  دامئًا  عىل  معلية  احتيال  جتعل  بك  أو  حتسينه .

المكبيوتر  اخلاص  بك  أقل  أمانًا  لالستخدام .

كيفية  حذف  ملف  بنفسك
ميكنك  أيضًا  حذف  أي  مادة  بأمان  من  جهاز  المكبيوتر  اخلاص  بك  بنفسك .

- فسيقوم   بالطبع،  هناك  بعض  املواد  اليت  ال  جيب  إزالهتا،  ولكن  ال  تقلق

جهاز  المكبيوتر  اخلاص  بك  بتحذيرك  إذا  كنت  عىل  وشك  حذف  امللفات  أو 

التطبيقات  املهمة .

أوال،  انقر  فوق  عالمة   X يف  أعىل  ميني  لوحة  إستشعار  سعة  التخزين 

جيب   أن  يظهر  جهاز  المكبيوتر  اخلاص  بك  اآلن  سطح  املكتب. إلغالقها .

ُِ

ّ

ّ

ً

ُِ
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حلذف  مادة  ما :

يمت  حتديده  عندما  يمت  إبرازه . 1 .  حدد  امللف  الذي  تريد  حذفه،  مث  انقر  فوقه  مرة  واحدة  لتحديده .
ستختيف  املادة،  مما  يعين  أنه  مت  حذفها  اآلن . 2 . اضغط  عىل  مفتاح  احلذف  عىل  لوحة  املفاتيح .

إستعادة  ملف  من  سلة  احملذوفات

ميكنك  استعادته  عىل  الفور  باستخدام   سلة  احملذوفات  إذا  حذفت  ملفًا  عن  طريق  اخلطأ،  فال  تقلق !
.Recycle Bin 

1 . احبث  عن  سلة  احملذوفات  عىل  سطح  املكتب  وانقر  فوقها  نقرًا  مزدوجًا .
احبث  عن  امللف  الذي  مقت  حبذفه  للتو . 2 .  يمت  فتح  نافذة  تعرض  لك  املواد  اليت  مت  حذفها  مؤخرًا .

. Restore  انقر  عىل  استعادة 3 .  انقر  بزر  املاوس  األمين  عىل  امللف  وستظهر  بعض  اخليارات .
4 . سيختيف  امللف  مث  سيظهر  مرة  أخرى  عىل  سطح  املكتب .

لكام  مقت  باستعادة  مادة  ما،  فإهنا  تعود  إىل  املاكن  الذي  مقت  حبذفها  منه،  مثل  سطح  املكتب  أو  من  

داخل  جملد .

إفراغ  سلة  احملذوفات

ميكنك  التأكد  من  حذف  املواد  هنائيًا  من  خالل  إفراغ  سلة  احملذوفات .

 1.  انقر  عىل  عالمة   X يف  أعىل  ميني  نافذة  سلة  احملذوفات  إلغالقها .
 2.  انقر  بزر  املاوس  األمين  عىل  أيقونة  سلة  احملذوفات  عىل  سطح 

ت ظهر  بعض  اخليارات. املكتب .

. Empty Recycle Bin  3. انقر  فوق  إفراغ  سلة  احملذوفات 
 4.  سيظهر  لك  مربع  يطلب  منك  تأكيد  رغبتك  يف  حذف  مجيع  

انقر  فوق   نعم،  وسرتى  أيقونة  سلة  احملذوفات   املواد  هنائيًا .

تتغري  إىل  صندوق  فارغ .

       
      

مادة حذف إىل احملذوفات سلة إفراغ يؤدي

هنائيًا بك اخلاص المكبيوتر جهاز من ما

ِّ

َ

َ
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USB   االستعداد  لنقل  املواد  إىل  عصا

يمت  توصيل  عصا    USB مبنفذ   USB عىل  جهاز  المكبيوتر  اخلاص  بك،  ويه  طريقة  آمنة  وهسلة  لنقل  امللفات 

واملجلدات  وختزيهنا .

يف  هذا  املثال،  سننقل  جملدًا  من  سطح  املكتب  إىل  عصا   USB. ميكنك  االحتفاظ  هبذا  الدليل  يف  متناول  اليد  عندما 
يكون  لديك  عصا   USB وبعض  امللفات  اليت  تريد  نقلها .

1 .  مق  بتوصيل  عصا   USB يف  جهاز  المكبيوتر  اخلاص  بك .
2 .  قد  يسأل  المكبيوتر  اخلاص  بك  معا  تريد  القيام  به  باستخدام  عصا 

USB. اآلن،  جتاهل  هذا  اإلشعار  وسيختيف  من  تلقاء  نفسه .

. File  3 .  انقر  فوق  زر  البدء  يف  الركن  األيرس  السفيل  واكتب  لكمة  ملف
4 .  ستتغري  قامئة  البدء  إىل  لوحة  حبث  وسرتى  مستكشف  امللفات 

.   .    File Explorer 

عىل  اليسار،  انظر  ألسفل   5 .  سيمت  فتح  نافذة  مستكشف  امللفات .
القامئة  للعثور  عىل  هذا  المكبيوتر   This PC وانقر  هيلع .

6 .  يف  اللوحة  الميىن،  انظر  حتت  األجهزة  وحمراكت  األقراص 
ميكنك  رؤية  أيقونة  علهيا  شعار  . Devices and drives

هذا  هو  القرص  . (C:) Local Disk  بإمس  مثل  ،Windows 
الثابت  للمكبيوتر .

وسيكون  هلا  رمز  7 .  سوف  ت ظهر عصا   USB أيضًا  يف  اللوحة  الميىن .
قد  يكون  الرمز  هو  العالمة  التجارية  لعصا  خمتلف  وامسها  اخلاص  هبا .

USB اخلاص  بك،  أو  قد  يبدو  مثل  عصا   USB صغرية .

     
       

     

غري األخرى والرباجم الفريوسات لتجنب

مل اليت USB عصا استخدم فهيا، املرغوب

آخر خشص أي مع مشاركهتا تمت

هيلعانقراألعىليف

َ

.USB  وستتغري  اللوحة  إلظهار  امللفات  املوجودة  عىل  عصا  ،USB   8 .  انقر  عىل  عصا
إذا  اكنت  النافذة  فارغة،  فهذا  يعين  أن  عصا   USB ال  حتتوي  عىل  ملفات  عىل  اإلطالق .

USB   نقل  املواد  إىل  عصا

.USB   سننقل  جملد  من  امللفات  يمسى  البستنة،  إىل  عصا .USB  حنن  اآلن  عىل  استعداد  لنقل  امللفات  إىل  عصا

1 . انقر  مع  االسمترار  يف  مسك  املاوس  عىل  جملد  البستنة  عىل  سطح  املكتب .
. File Explorer  2 . استخدم  املاوس  لحسب  املجلد  إىل  نافذة  مستكشف  امللفات
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.USB   3 .  عندما  يكون  املجلد  فوق  النافذة،  حرر  زر  املاوس  إلسقاط  املجلد  عىل  عصا
.USB   4 . سيقوم  المكبيوتر  بنسخ  املجلد  وامللفات  املوجودة  فيه،  عىل  عصا

.USB   عندما  ترى  جملد  البستنة  يظهر  يف  نافذة  مستكشف  امللفات،  فقد  انهتى  النسخ  ويمت  ختزين  امللفات  بأمان  عىل  عصا

USB   حذف  امللفات  من  المكبيوتر  بعد  نخسها  عىل  عصا

إلفراغ  مساحة  التخزين  عىل  جهاز  المكبيوتر  اخلاص  بك،  ستحتاج  من  املهم  أن  تتذكر  أن  جملد  البستنة  ال  يزال  عىل  سطح  املكتب .

إىل  حذف  املجلد .

. Delete  انقر  مرة  واحدة  عىل  أيقونة  املجلد  إلبراز  جملد  البستنة  عىل  سطح  املكتب،  واضغط  عىل  حذف

تنتقل  أي  مادة  حمذوفة  من  جهاز  المكبيوتر  اخلاص  بك  إىل  سلة  احملذوفات،  وستحتاج  إىل  تفريغها  قبل  إزالة  املادة  هنائيًا .

املجلد  موجود  عىل  عصا  USB،  وحيتوي  المكبيوتر  لتفريغ  السلة،  كرر  اخلطوات  يف  الصفحة   3 من  هذا  الدليل.لقد  مت لك  يشء !

اآلن  عىل  مساحة  أكرب  قليال .

إزالة  عصا   USB بأمان 
إذا  مقت  بذلك،  فقد  تصبح  ملفاتك  تالفة . عندما  تنهتي  من  نسخ  امللفات،  من  املهم  عدم  فصل   USB عىل  الفور .

بدال  من  ذلك،  جيب  عليك  إخراج  عصا   USB بأمان .

 1.  انظر  أسفل  ميني  الشاشة،  يف  صف  األيقونات  عىل  يسار  الساعة .
سوف  تنبثق  قامئة .  2. احبث  عن  أيقونة  عصا   USB وانقر  علهيا .

. Eject  اخلاصة  بك  هنا،  ولكمة  إخراج USB   3.  سيظهر  امس  عصا 
. Eject  4.  انقر  فوق  إخراج 

 5.  سيظهر  إشعار  يوحض  أنه  من   اآلمن  إزالة  األجهزة 
.Safe to remove hardware 

 6.  ميكنك  اآلن  فصل  عصا    USB عن  جهاز  المكبيوتر  اخلاص  بك 
ووضعها  يف  ماكن  آمن .

      
       

   
من إزالهتا قبل USB عصا eject بإخراج

بك اخلاص المكبيوتر جهاز

دامئًا مق املخزنة، امللفات إتالف  لتجنب

ّ

ً

ً

ّ




