
 Windows Registry في مفصلة دراسة
 

 
 

 أن آلخرا البعض یعتبر بینما محظورة منطقة الریجستري تُعتبر قد البعض نظر في
 الذوق یناسب لما فیھ اإلعدادات من الكثیر تغیر الممكن من مكان الریجستري

 الذي دالح إلى الریجستري مفھوم تبسیط تعالى بعونھ ھنا سنحاول. العمل ومتطلبات
 العزیمة لھم كانت إن الحاسوب مستخدمي من العظمى للغالبیة الھضم سھلة ایجعلھ
 جداً  مھم موضوع الریجستري فموضوع. والصبر البناء والتفاعل للقراءة والھمة
 تريالریجس أساسیات بعض األقل على ولو یمتلك أن من كمبیوتر مستخدم لكل والبد
ً  یصبح أن نقل لم إن  الموضوع إلى المدخل لكون ونظراً  .وأسرارھا بخبایاھا محترفا

ً  تأكید بكل وسیكون الوقت من الحیز بعض فسیأخذ خطوة خطوة سیكون  ما نوعا
 إن( أرجوه ما. األخرى تلو الواحدة مراحل على بتقسیمھ هللا شاء إن سأقوم مطوالً،
ً  ذلك كان  ھذا تثبیت جدوى دراسة الموقرة المنتدى إدارة من) تأكید بكل ممكنا

 لكمو الفائدة تعم أن لغرض تكملتھ من اإلنتھاء لحین أو معینة لفترة ولو الموضوع
ً  مني  .الخیر إلى سعیكم وفي فیكم هللا وبارك والتقدیر الشكر جزیل مقدما

 
 الویندوز؟ ریجستري ھي ما

 قاعدة تمثل لكونھا ،)الویندوز( التشغیل نظام ركائز أھم أحد الریجستري تعتبر
 تخص التي المعلومات لخزن الویندوز یستخدمھا يالت database البیانات



 معظم. الصلب القرص على الویندوز ومكونات البرامج وجود وأماكن إعدادات
 وأرقام إعداداتھا عن معلومات الریجستري إلى تكتب تنصیبھا أثناء البرامج
 المعلومات مسار یختلف قد. الصلب القرص على وغیرھا تواجدھا وأمكن إصداراتھا
 وكذلك الویندوز، نسخ باختالف أخرى إلى ریجستري من الریجستري في ونةالمد

 .بھما خاصة ریجستري وجھاز ویندوز لكل
	

 الریجستري؟ أساس یتكون مما
 : یلي ما من الویندوز لریجستري التسلسلي الھرم یتكون

 Tree  الشجرة1 - 
 Nodes  العقد أو التقاطع إلتقاء2- 

 Keys  المفاتیح 3- 
 

 اقس من مكونة كشجرة، الریجستري نتخیل الكریم، العربي للقارئ مراأل ولتبسیط
 تةبس الساق من المنبثقة الغصون لعدد األعلى الحد یكون بحیث أغصان أو وغصون
 ً  أربعة من أقل األحوال من حال بأي تكون ال ولكن خمسة أو أربعة تكون ما وغالبا
ً  ال السبب وسنعلم غصون  سمىت بالساق الغصن إلتقاء طةنق.. تعالى هللا شاء إن حقا
 أنظر قیمة أیة دون من) إسم أو عنوان) Key مفتاح عقدة ولكل Node بالعقدة
 إلى ثم رئیسیة فروع إلى یتفرع أن ممكن الواحد الغصن أن وبما. 1 الصورة إلى
 مكنی الذي الحد إلى ومتشابكة متشعبة التفرعات تصبح بحیث إلخ... جانبیة فروع

 .الواحد الغصن على Hive إسم أطلق لذلك نحل كخلیة لواحدا الغصن إعتبار
 

 
	
	



 ئیسيالر الفرع یرتبط ومفتاح بعقدة بالغصن الساق ارتبط التي الطریقة وبنفس
 تلكیم ال أن وممكن للمفتاح قیمة إعطاء إمكانیة مع ھنا ولكن ومفتاح بعقدة بالغصن
ً  قیمة على ھنا المفتاح  نغصلل الرئیسي الفرع مع الجانبي الفرع یرتبط كما. أیضا
ً  ومفتاح بعقدة أیضاً◌ُ  الواحد  أكثر أو واحدة قیمة لھ األقل على ھنا للمفتاح وأیضا
 أو رةالثم إلى یصل أن إلى الطریقة بنفس التفرع یستمر وھكذا. قیمة یمتلك ال وقد
. 2 الصورة إلى أنظر قیم عدت أو قیمة ھناك تكون أن یجب وعندھا الشفرة مفتاح
 غصن بین مباشر إتصال أو تشابك أي ھناك لیس ھأن ھو إلیھ اإلشارة تجدر ومما

 .اآلخر الغصن عن المستقلة وثماره تفرعاتھ غصن لكل بل وآخر
 

	
	
	
	
	
	

	
	

 
HKEY_CURRENT_USER 

 النظام إلعدادات configuration معایرة معلومات على یحوي الغصن ھذا
ً حال الویندوز یستخدم الذي بالشخص الخاصة  أي الغصن ھذا إسم جاء ھذا ومن. یا



 تعني current وكلمة للحاسوب المستخدم الشخص أو المستخدم تعني user أن
 بإعدادات التحكم ھي الغصن ھذا وظیفة تكون وعلیھ. الحاضر الوقت أوفي حالیا

ً  الكمبیوتر مستخدم  شاشة الشاشة، مظھر ،Desktop المكتب سطح لمثالً  حالیا
 الخارجي، بالعالم اإلتصال وطریقة اإلنترنت إعدادات الشاشة، انألو عمق التوقف،
 ھذا أن مالحظة مع( وغیرھا وسكانر طابعة من بالجھاز المرتبطة األجھزة إعدادات

 يف سنتناولھا والتي األجھزة مشغالت عن معلومات على الغصن ھذا إحتواء یعني ال
 األمان نظام عن عداداتإ معلومات على الغصن ھذا یحتوي كما ،)القادم الغصن
 تقوم عندما فمثالً،. للجھاز الحالي المستخدم قبل من المستخدمة الحمایة وبرامج
 ھذا يف حاالً  إستبدالھ سیتم القدیمة التوقف شاشة إسم فإن التوقف، شاشة بتغیر
 خرآ تغییر یتم أن إال بھ اإلحتفاظ یتم وبذلك الجدیدة التوقف شاشة بإسم الغصن
 للویندوز، إقالع كل وعند. الحالي الحاسوب مستخدم بھ یقوم تغییر كل مع وھكذا
 الخاصة اإلعدادات لقراءة المكتب سطح ظھور قبل الغصن ھذا إلى الویندوز یذھب
 یقوم أن إال اإلعدادات تتغیر ال ولھذا تطبیقھا ثم ومن الحالي المستخدم لذلك

ً . بإرادتھ بتغییرھا المستخدم  معلومات على فقط حويی الغصن ھذا أن وملخصا
 .حاالً  الجھاز یستخدم الذي للشخص النظام إلعدادات معایرة

 

 
 



 
HKEY_LOCAL_MACHINE  

 الھاردویر ناحیتي من نفسھ الكمبیوتر تخص معلومات على یحتوي الغصن ھذا
 لىع یحوي الغصن ھذا أن بمعنى أي. المنصبة والبرامج) الویندوز( التشغیل ونظام

 الجھاز، في الھاردویر قطع من قطعة كل عن الوقت بنفس ومرتبة مفصلة معلومات
 التخزین أقراص ،printer ports الطابعة نوافذ ماوس، مفاتیح، لوحة من
 تمشغال على الغصن ھذا یحوي كما. إلخ... رایتر وسیدي ودیفیدي سیدي الصلبة،
 أن كما لھا، التابعة وملفاتھا المنصبة البرامج لبك قائمة وعلى ،drivers األجھزة
 للویندوز إقالع كل بدایة مع التشغیل التلقائیة البرامج عن مسؤول الغصن ھذا

 

 
 

 :ھي رئیسیة فروع خمسة األغلب على المتشعب الغصن ولھذا
 إلعدادات التعبیر صح إن المرحلي الخزن ووظیفتھ Hardware الھاردویر -1

 مرة كل في. وغیرھا IRQ أرقام وكذلك Device drivers األجھزة مشغالت
 لماذا عضالب یتسائل قد. الرئیسي الفرع ھذا تكوین یعاد الجھاز تشغیل یعاد أو یشغل
 أقول: افیھ الجھاز تشغیل یعاد أو یشتغل مرة كل في الرئیسي الفرع ھذا تكوین یعاد

 واءس تغییر بأي النظام سیتحسس فكیف كذلك تكن لم فلو اماً،تم منطقیة المسألة



 .بالكمبیوتر المرتبطة الھاردویر قطع أو األجھزة أو التشغیل ملفات في أكانت
 Security accounts المستخدمین وإشتراكات األمان بنظام التحكم إدارة -2

manager (SAM): أن) ھعنوان( مفاتحھ من یستدل وكما الرئیسي الفرع ھذا 
 ،security settings للجھاز األمان بنظام الخاصة المعلومات خزن وظیفتھ
 الحاسوب مستخدمي عضویات أو إشتراكات أو بحسابات الخاصة المعلومات وخزن
 user accounts and group شركات أو مجموعات أو أفراد أكانوا سواء

memberships .  
 خدممست بمصیر التحكم البحتة وظیفتھ الرئیسي الفرع وھذا :Security األمان -3

 العبور بكلمة یتحكم حیث الجھاز، وإستخدام الدخول في حقھ حیث من الكمبیوتر
 الجھاز وإستخدام بالدخول الغصن لھ سمح صحیحة كانت فإن وجدت، إن للمستخدم

 .كال وإال
 یخص ما كل على الرئیسي الفرع ھذا یحتوي حیث :Software البرامج -4

 ومما. ألخ...  اإلنشاء ومصادر تواریخ إلى تواجد أماكن إلى عناوین من البرامج
 انھ بمعنى أي بمستخدم یرتبط ال ھذا البرامج فرع أن ھو ھنا إلیھ اإلشارة تجدر
 جالبرام إستخدام یستطیع بالدخول األمان فرع لھ یسمح شخص أي آخر بمعنى عام،
 رعوف فرع بین مباشر رابط أو مباشرة عالقة أي توجد ال أنھ أعاله قلنا وكما بالرغم
 .المباشرة الغیر العالقات أحد ھو وھذا وفرع، فرع بین مباشرة غیر عالقة توجد بل

 النظام بإقالع عالقة لھ ما كل على یحوي الرئیسي الفرع ھذا :System النظام -5
 قواإلغال اإلقالع عملیتي لتسریع إجراءھا یمكن التي التحسینات فأغلب. وإغالقھ

 .ھنا تتم أن یجب
 

 و Hardware، SAM أي األولى الثالثة الرئیسیة الفروع: ھامة مالحظة
Security یسمح بینما الغصن، ھذا داخل ھنا قیمھا على تعدیل إجراء یمكن ال 
 إلجراء بالسماح system و Software اي األخیرین الرئیسیین الفرعین

 .ھنا قیمھما على التغیرات
 
 

  HKEY_USERS المتشعب الغصن
 الذین األشخاص كل عن إفتراضیة معلومات على یحوي الغصن ھذا شدید بإختصار
 في الواحد الجھاز یستخدمون اشخاص عدت ھناك كان لو فیما الجھاز إستخدموا



 والكلیات اإلنترنت مقاھي في جلیة تبدو الغصن ھذا أھمیة. مختلفة أوقات
 بالنسبة اما. رجل من أكثر قبل من حدالوا الجھاز إستخدام یكثر حیث والجامعات
 ال ولكن جداً  قلیلة أھمیة الغصن فلھذا لوحده جھازه یستخدم الذي الواحد للشخص

 .حذفھ أو مسحھ یمكن
 

 
 

 ریجستري موضوع عن عام بشكل نتكلم نحن
 بأن الموضوع بدایة في قلنا وكما الویندوز،
 قیم. رقمیة أو عددیة وقیم اتیحمف للریجستري
 بنظام تكون أن إما الریجستري في ھذه المفاتیح
 األول السنوات منذ نعرفھ الذي العشریة األرقام

 ھو الذي ھكس األرقام بنظام وإما أعمارنا، من
 فقط لیس ھذه األرقام أنظمة فأھمیة. 16 لألساس

. البرمجة في أیضاً  وإنما الویندوز ریجستري في



 عن المبسطة النبذة ھنا أعطیت قد أكن لم فلو
 الویندوز ریجستري موضوع ألصبح ھذه األرقام نظم

 أرجو. صعباً  المفاتیح قیم إدخال عند وبخاصة
 لك تصبح حتى مرة من أكثر الموضوع قراءة منك

 ویبني مھم فھو. األرقام موضوع عن واضحة الفكرة
 . الویندوز ریجستري لفھم متینة أساسیة قاعدة

 
 

 Hexadecimal و Decimal األرقام أنظمة عن بذةن
 

 ؟digit الكلمة أصل ھو ما البعص یتساءل قد
 digitus الالتینیة الكلمة من قادم أصلھا أقول

 للحاجة ونظراً  الزمن وبمرور. األصبع وتعني
 الناس لدا الحساب مفھوم تطور إلیھ، الماسة

 على digits أو األصابع إلى یشیرون أخذوا بحیث
 العد یتعلمون أخذوا ثم .numbers أرقام ھاأن

 أصل أن ُیعَتَقد ھنا ومن األصابع، بإستخدام
 قادم كثیراً  نألفھ الذي Decimal العشري النظام

 ما أو Decimal فنظام! العشرة األصابع فكرة من
 النظام نفس ھو ،10 لألساس األرقام بنظلم یسمى
 فھو تعلمھ، في الصغر منذ مشوارنا نبدأ الذي
 یعید ثم 9 ب وینتھي رقم كأول الصفر من یبدأ
 یعید ثم 19... 10 من إبتداءاً  نفسھ النظام ھذا

 . المنوال بنفس یستمر وھكذا أخرى تارة نفسھ
 Hex ب مختصراً  یعرف ما أو Hexadecimal یعتبر
 كثیراً  بھا المسموع الغیر األرقام أنظمة من
 ةالحقیق في ولكن. الكمبیوتر برمجة عالم خارج

 تعلم أردت فلو. األرقام أنظمة أھم من یعتبر
 ما على QB وحتى assembly أو C البرمجة لغة

 بإمتالك إال سھلة التعلم عملیة تصبح فلن أعتقد،
 لنظام وكما .Hex األرقام بنظام كاف إلمام

Decimal لنظام فإن 10 األساس Hexadecimal 



 قمنا فلو ؟16 األساس أصل ھو ما ولكن: 16 األساس
 یمثل والذي Hexa إلى Hexadecimal كلمة بتجزئة
 رقم یمثل والذي decimal و الالتیني في 6 رقم

 .لنا جلیاً  األساس أصل ألصبح عشرة
 

 
 

 النظامین أن لرأینا أعاله، الجدول تأملنا لو
 ،9 الرقم ضمنھا ومن حد إلى تماماً  متشابھین

 نظام یعید فمثلما. اإلختالف یبدأ ذلك بعد
Decimal نظام فإن 10 من نفسھ Hex نفسھ یعید 

 إلى 10 من األرقام فإن ترون وكما. وھكذا 16 من
 أي ،F إلى A من باألحرف Hex نظام في تمثل 15

 digits 2 من مكون رقم مع نتعامل أن من بدالً 
 البعض یتساءل قد. بحرف Hex نظام في سنتعامل
 على البقاء یتم ال لماذا عقید؟الت ھذا لماذا
 نظام فائدة أقول نألفھ، الذي Decimal نظام

Hex األرقام مع نتعامل عندما جالءاً  أكثر ستبدو 
 من عدد مع التعامل سیتم حیث جداً  الكبیرة

 طویل رقم من بدالً  معاً  مجتمعین واألرقام األحرف
  .digits ال من كبیر عدد مكون

 
 :أمثلة

 إلى Decimal نظام من 75 قمالر بتحویل نقوم
Hex إھتمامنا محور وھو 

 أن یجب والنتیجة 16 على 75 الرقم نقسم -1
 4 القسمة حاصل سیكون وعلیھ صحیحًا، رقماً  تكون

 11 والباقي
 الذي 11 الرقم بین مقارنة إجراء خالل ومن -2
 أنھ لوجدنا أعاله المقارنة وجدول الباقي یمثل



 Hex نظام في B الحرف یساوي
 decimal نظام في 75 الرقم سیكون وعلیھ -3

 .Hex نظام في 4B یساوي
 

 127 مثالً  الرقم تأمل: آخر مثاالً  نأخذ
 صحیح كرقم 7 على فنحصل 16 على 127 الرقم نقسم

 نجد أعاله المقارنة جدول خالل ومن. 15 والباقي
 ستكون وعلیھ Hex في F یساوي 15 الباقي أن

 : النھائیة النتیجة
 .Hex نظام في 7F یساوي Decimal نظام في 127

 
  500 الرقم مثالُ : آخر مثاالً  نأخذ

 4و صحیح كرقم 31 على فنحصل 16 على أوالً  نقسم
 الرقم ھو والذي القسمة ناتج أن وبما كباقي،
 أخرى مرة نقسمھ إذن ،16 من أكبر ھو 31 الصحیح
. 15 والباقي صیحح كرقم 1 على فنحصل 16 على
 من 15و األولى القسمة من 4 قیین،با لدینا واآلن

 یبقى 4 ھو والذي األول الباقي الثانیة، القسمة
 اآلخر الباقي بینما عشرة، من أقل ألنھ ھو كما
 أعاله، المقارنة جدول مع وبمقارنتھ 15 ھو الذي
 النتیجة ستكون لذلك ،F الحرف یساوي أنھ نجد

 :النھائیة
 Hex في 1F4 یساوي Decimal كرقم 500

 4 ھو والذي األول الباقي أن القارئ أخي الحظ
 النھائیة، النتیجة في الیمین من رقم أول جاء

 F الحرف أو 15 ھو والذي الثاني الباقي أما
 والذي القسمة حاصل بینما الیمین من ثانیاً  جاء

 .ثالثاً  یأتي 1 الرقم ھو
 
 

 كاملة إحتیاطیة نسخة لعمل وقت أفضل أن أرى
 لمحرر التابعة تصدیر مةخد بإستخدام للریجستري



 من اإلنتھاء یتم أن بعد ھي Regedit الریجستري
 : تسلسلھا وحسب التالیة الخطوات كل إنجاز

 فوق ولیس نظیف قرص على جدید ویندوز ینصب -1
 .ویندوز من قدیمة نسخة

 Hardware drivers األجھزة مشغالت كافة تنصیب -2
 یكون ما األحدث تكون أن ویفضل

 آخر إلى وللمتصفح للویندوز حدیثالت عمل -3
 ممكناً  ذلك كان إن تحدیث

 برامج مثل الضروریة البرامج كل تنصیب -4
 أوفیس وبرامج الفایروسات من والوقایة األمان

 إلخ... 
 أخطاء لتصلیح خدمي برنامج إستخدام -5

 قبل تشغیل إعادة عمل الضروري من( الریجستري
 )الریجستري أخطاء إصالح وبعد

 الملفات من الصلب القرص بتنظیف قیامال -6
 القرص من حیزاً  تأخذ التي والمیتة الزائدة

 .الزم دون من الصلب
 . الصلب القرص أخطاء بتصلیح القیام -7

 Defragmentation عمل أي الصلب القرص تسریع -8
 برنامج بإستخدام اإلقالع عملیة تسریع -9

 Bootvis مایكروسوفت
 ثانیة مرة تريالریجس أخطاء تصلیح -10

 الصورة حظ ال ثم الریجستري محرر تشغیل -11
 التالیة

 



 
 
 

 إذھب: الریجستري من االحتیاطیّة النسخة الستعادة
 البرامج كل إلى ثم ،Start إبدأ قائمة إلى

All Programs مساعدة أدوات إلى ثم 
Accessories النظام أدوات إلى ثم System 

Tools نظام بإختیارإستعادة قم ومنھا System 
Restore. بإنتقاء قم تظھر نافذة أول ومن 

 Restore my computer to an األول الخیار
earlier time على إضغط ثم Next، ستظھر وعندھا 

 اإلرجاع نقاط أسماء وفیھا الثانیة النافذة لك
 نقطة إختیار إال ھنا علیك ما إنشاءھم، وتأریخ

 نقطتھا إلى النظام إرجاع ترید التي اإلرجاع
 خالل من النھایة لىإ المھمة تكملة ثم ومن
 الزر على إما وبالضغط النوافذ ظھور سیر تتابع

Next أو OK. 
 

*******************************************
*******************************************
*******************************************

******* 
 

 Regedit الریجستري لمحرر مختصر شرح



 
 البرنامج أن من الموضوع سیاق خالل نم ذكرنا

 مع مندمجاً  یأتي والذي Regedit المساعد
 تغیرات إجراء أو تحریر لعمل یستخدم الویندوز

 ھذا بأن كذلك وقلنا. فقط الریجستري في
 على نفسھا الریجستري یمثل ال المساعد البرنامج
 بھا الخاصة ملفاتھا للریجستري أن بل اإلطالق
 ویندوز من تواجدھا وأماكن ھاعدد یختلف والتي

 .آلخر
 الطریقتین إلیك المساعد البرنامج ھذا ولتشغیل

 :التالیتین
 لھذا Shortcut مسار مختصر عمل نستطیع: األولى

 وبذلك المكتب، سطح على المساعد البرنامج
 نرید مرة كل في البرنامج ھذا تشغیل نستطیع
 متتالیتین مرتیین النقر خالل من فیھا تشغیلھ

 بھا نتعامل التي الطریقة بنفس أي أیقونتھ على
 لھذا مسار مختصر ولعمل. آخر برنامج أي مع

 التالیة الخطوات نتبع المساعد البرنامج
 :اآلتیة الثالث الصور بتسلسل الموضوحة

 



 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 

 إلى ثم ،Start إبدأ الزر إلى إذھب: الثانیة



 موضح ھو كما OK ثم Regedit أكتب ثم Run تشغیل
 الصورة في

 

 
 

 محرر لتشغیل المستخدمة الطریقة عن النظر وبغض
 ظھور وھي واحدة، ستكون النتیجة فإن الریجستري

 من یختلف قد الذي للریجستري التسلسلي الھرم
 .آلخر جھاز ومن آلخر ویندوز

*******************************************
*******************************************
*******************************************

******* 
 محرر رحاب في سریعة بجولة نقوم اآلن دعنا

 File ملف قائمة من أوالً  أخذنا لو. الریجستري
 .Export وتصدیر Import إستیراد الخیاران

 التصدیر فخیار جدًا، مفیدان الخیاران فھذان
 إحتیاطیة نسخة عمل في ثانیة طریقة یوفر

 إحتیاطیة نسخة لعمل أو بكاملھا للریجستري
 رئیسي لفرع إحتیاطیة نسخة لعمل أو كامل لغصن
 إلى تطرقنا وأن لنا سبق وقد. لمفتاح حتى أو

 ریجستري من إحتیاطیة نسخة لعمل األولى الطریقة
 خیار وأما .System Restore بإستخدام الویندوز
 دمج أو بإسترجاع أي دیرتص عكس فیعمل إستیراد



 ریجستري ملف أي بإستیراد آخر بمعنى أو جزء أي
 الخیار أھمیة الحقیقة وفي .reg إمتداد یحمل

 ألن إستیراد، خیار من بكثیر األھم ھي تصدیر
 لن سوف فإنك ریجستري ملف لدیك یكون ما بمجرد
 من أي إستیراد خیار طریق عن إلستیراده تحتاج
 بل الریجستري محرر لىإ للذھاب الحاجة دون

 في وھو ماوس بنقرتي مباشرة تشغیلھ بإمكانك
 اآلن تركیزنا سیكون إذاً . األمر وینتھي مكانھ

  .Export تصدیر الخیار على
 كاملة إحتیاطیة نسخة عمل أو تصدیر أردنا فلو
 ولمعظم تصدیر خیار بإستخدام الریجستري من

 وسبالما نضغط: یلي بما نقوم الویندوز إصدارات
 فقط لتضلیلھا أي My Computer على واحدة لمرة

 . Export تصدیر ونختار ملف قائمة إلى نذھب ثم
 

 
 



 

 
 

*******************************************
*******************************************
*******************************************

 عمل أو تصدیر نستطیع الطریقة وبنفس*******
 نأخذ فمثالً . كامل Hive لغصن إحتیاطیة نسخة



 نضغط .HKEY_CURRENT_USER الثاني الغصن
 ثم لتضلیلھ الغصن ھذا على واحدة مرة بالماوس
 ونكمل ملف قائمة من تصدیر خیار إلى نذھب

 مثالُ  الخزن لملف إسم بإعطاء العملیة
HKEY_CURRENT_USER وكما ألن إمتداد دون من 

 reg اإلمتداد سترفق التصدیر عملیة أن قلنا
 تصدیر عن الناتج الریسجتري ملف. التصدیر لملف

 أو أقل سیكون الغصن ھذا ریجستري معلومات
 إكسبي ویندوزل بالنسبة میجابایت10 من بحدود

 .الثانیة الخدمیة الحزمة
 ریجستري معلومات تصدیر نستطیع الطریقة وبنفس
 والمفاتیح الفروع وجمیع ھو بالكامل فرع ألي

 مثالً  خذ. منھا یتكون التي أو یحتویھا التي
 الغصن ضمن الموجود Keyboard Layout الفرع

HKEY_CURRENT_USER.  
 
 

 



 
 

 یتألف Keyboard Layout الفرع فإن ترون وكما
 الفروع ھذه وأحد جانبیة، فروع أربعة من

 إلى بدوره یتفرع IMEtoggle ھو والذي الجانبیة
 لعمل. الصورة إلى إنظر scancode آخر فرع

 Keyboard الفرع معلومات لجمیع التصدیر
Layout، المجلد على بالماوس واحدة مرة نضغط 
 إلى نذھب ثم لتضلیلھ، Keyboard Layout المسمى
 الملف ونسمي Export تصدیر ونختار ملف قائمة
 حجم. إمتداد دون من Keyboard Layout مثالً 
 سیكون الفرع ھذا تصدیر عملیة عن الناتج الملف

 تفرعھ وعدم نفسھ الفرع لصغر بالنظر صغیراً 
 .كثیراً 
 
 

 
 

 إكسبي ویندوز لدیھم الذین وإلى األساسي صالن
 المضاف النص



 واحد محرر مایكروسوفت شركة أعتمدت ولكن -/*)
 windows 7 إصدارھا من بدایة األنظمة لكل

 أي تصدیر بإمكانھم(-/* Vista لنظام التالي
 وبالضغط تضلیلھ، بعد وذلك الریجستري من جزء

 ائمةق ستظھر الجزء ذلك مجلد على الماوس بیمین
 تصدیر إنتقاء یمكن وعندھا الصورة في كاللتي

 إلى الذھاب من بدالً  القائمة ھذه من Export أو
 التصدیر عملیة تستكمل وبعدھا ملف قائمة

 .أعاله شرحھا تم التي بالطریقة كالمعتاد
 

 الریجستري لمحرر Find البحث خیار
 

 إلى الیصل وقد مملو مجھد قش كومة في إبرة عن البحث یعتبر األحیان أغلب في
 في ھكذا القش؟ كومة في متفرقات أبر عدت ھناك كان إذا الحال ھو فكیف نتیجة،
 أو تاحمف عن بالتفتیش بأنفسنا قمنا لو فیما الریجستري في الواقع یكون نظري
 محرر یوفر الحظ لحسن ثم والمنة الحمد و�. والقیم المفاتیح آآلف بین قیمة

 اإلستمرار خیار وھو بھ ملحق آخر وخیار اآللي Find حثالب خیار لنا الریجستري
 أعاله، ذكرنا التي الطریقتین بإحدى الریجستري محرر شغل .Find Next بالبحث
 بارإعت على الریسجتري محرر تشغیل كیفیة نكررعن لن فسوف فصاعداً  اآلن ومن
 واجدتی. كثب عن الموضوع یتابع لمن وبخاصة مألوفة أصبحت التشغیل طریقة أن

 الشمال من الثانیة الرئیسیة القائمة في الریجستري لمحرر اآللي البحث خیار
  .Edit تحریر قائمة في أي) الیسار(

 



 
 
 

 ینبنوع القیام نستطیع الریجستري محرر یوفره الذي ھذا البحث خیار وبإستخدام
 یكون الخصوصي البحث. الخصوصي والبحث العمومي البحث: اآللي البحث من

ً  أقل إستخدامھ نطاق  العارفین أو المحترفین على محصوراً  یكون ویكاد ما نوعا
 الخاصة المعلومات كافة بأن یعلم البعض فمثالً،. الریجستري سراروأ بخبایا

 أي الثالث الغصن في متواجدة تكون إكسبي ویندوز تحدیثات بتسجیل
HKEY_LOCAL_MACHINE.  ًكل لتفتیش داعي من ھناك فلیس إذا 

 أنب تعلم أن رغبت فلو. للوقت إختصاراً  ذاك أو التحدیث ھذا عن للبحث الریجستري
ً  إلكسبي الثانیة الخدمیة الحزمة یخص والذي KB900930 التحدیث  أو منصبا

 رةم إضغط الریجستري، محرر في وأنت: التالي فعل إال علیك فما وبسرعة مسجالً 
 واآلن لتضلیلھ، HKEY_LOCAL_MACHINE الغصن على فقط واحدة

 Edit تحریر الرئیسة القائمة إلى الذھاب إما أمرآن لدیك البحث ماكنة لتشغیل
ً  المفاتیح لوحة من F والحرف Ctrl الزرین إستخدام أو Find بحث وإنتقاء  معا

 الیمین إلى الیسار من المتتالیتین الصورتین تابع ثم الوقت نفس وفي
 
 



 
 

 ھذا داخل وھناك ھنا جذور عدت لھ یكون تحدیث أي أن إلیھ اإلشارة تجدر ومما
 والتي الملحقة البحث إمكانیة خالل من اآللي بالبحث اإلستمرار یجب ھذال الغصن،
 بنتیجة اإلكتفاء عدم یجب أي. المفاتیح لوحة من F3 الزر أو Find Next ھي
 نم یبقى لم مفادھا رسالة على تحصل أن إلى البحث في اإلستمرار بل واحدة بحث

 یخص فیما ھذا. النھایة لىإ البحث إمكانیة تصل اي ذلك بعد إیجاده یمكن مفتاح
ً  یشبھ إنھ فأقول العمومي البحث یخص فیما أما. الخصوصي البحث  البحث تماما

 واآلن .برمتھا الریجستري في البحث سیشمل لكونھ بكثیر أبطأ ولكنھ الخصوصي
 My Computer الساق على واحدة مرة واضغط الریجستري، محرر شغل

 أكمل ثم عنھ البحث المراد المفتاح إسم بوأكت البحث إمكانیة شغل ثم لتضلیلھ
 أنھ من وبالرغم البحث من النوع ھذا. البحث ملحق طریق عن النھایة حتى البحث
ً  األكثر أنھ إال بطئ  .بالحاسوب أساسي إلمام لدیھم اللذین العامة بین شیوعا

 
**********************************************************
**********************************************************

***************** 
 
 

 الریجستري ملف أساسیات
 

 األولى الخارجیة الخصوصیة. وداخلیة خارجیة خصوصیات الریجستري لملف
 الویندوز یعطي ضوءه على والذي ،reg باإلمتداد الملف إسم إنتھاء تتضمن
 الملف سھولة وبكل. الملف لذلك ريالریجست بملف والمعروفة الخاصة األیقونة
 وبغض أیقونتھ النظرعن بغض ریجستري ملف یعتبر ال reg إمتداد لھ لیس الذي

 الخصوصیة. خاطئة أم صحیحة أكانت سواء بداخلھ التي المعلومات النظرعن
 ملفات أسماء شروط نفس لھا والتي اإلمتداد، قبل اإلسم ھي الثانیة الخارجیة



 قصیرة أسماءھا تكون أن الریجستري لملفات یفضل كان نوإ األخرى الویندوز
 .اإلسم أحرف بین فراغات دون ومن معنى على ودالة وواضحة

 وترتیب تركیبة في تتوفر أن یجب التي الشروط أو الداخلیة الخصوصیات أما
 خالل من علیھا التعرف فیمكن ریجستري ملف یعتبر حتى الملف دخل المعلومات
 .الالحقة واألمثلة إكسبي بویندوز والخاص التالي السھل تريالریجس ملف دراسة
ً  التي الخطأ رسالة من التخلص ھي الملف ھذا وظیفة  یصبح عندما تظھر ما غالبا
 نم أقل إكسبي ویندوز علیھ المنصب الصلب القرص من المتبقي الفراغ أو الحیز

 . للقرص الكلي الحجم من 10%

 
 
 الداخلیة الخصوصیات

ً  ینطبق وذلك) Head بالراس الریجستري ملف یبدأ أن یجب -1  على أیضا
 محرر بتشغیل یقوم الذي المحرك بمثابة یعتبر الرأس فھذا )ومایلیھا 7 الویندوز

 في أویضعھا یطبقھا ثم ومن الملف في المعلومات یقرأ بدوره والذي الریجستري
 كبر أو بلغ مھما واحد رأس ریجستري ملف لكل. جستريالری في المناسب مكانھا
 وما الرأس بین فارغ سطر ترك یفضل. مفاتیحھ عدد كان ومھما الریجستري ملف

 .فقط الوضوح لزیادة بعده سیأتي
 محرر یسلكھ الذي اإلتجاه وھو المسار یأتي منھ أسفل وبسطر الرأس بعد -2

 إالو المعلومات لتطبیق المناسب المكان إلى للوصول الریجستري في الریجستري
 یبدأ أن یجب بكاملھ المسار. المعلومات یضع لكي الریجستري محرر یذھب أین

 الریجستري محرر یعرف حتى ھو جداً  منطقي والسبب ،[ ] كبیر بقوس وینتھي
 أو وسد المسار بدایة الریجستري لمحرر یعني القوس فتح أن أي المسار، حدود

 . المسار نھایة الریجستري لمحرر یعنى القوس غلق
 أو مإس دالة ولكونھ اإلسم أو المفتاح یأتي مباشرة منھ أسفل وبسطر المسار بعد -3

String إسم" أي العلیا أوالفارزات الفواصل من زوج داخل یكون أن یجب 
 دون من المفتاح ھذا یكون أن یجب إذاً  قیمة یحمل مفتاح أنھ وطالما". المفتاح



 .طالت مھما واحدة كلمة أي فراغات
 تأتي اإلطالق على فراغ أي ترك دون ومن السطر نفس وعلى المفتاح بعد -4
 ناھ تعني بل كذا یعادل كذا بأن الریاضیات في كما التعني والتي=  الیساوي عالمة

 .answer جواب كلمة
 یأتي اإلطالق على فراغ أي ترك دون ومن السطر نفس وعلى الیساوي بعد -5

 : شقان ولھ ب،الجوا منطوق
 لویتمث الجواب منطوق علیھ سیكون لما ودقة بحجم التعریف یتضمن: األول الشق
). أدناه الصورة في الموضح dword أصل موضوع إلى أنظر) dword بالكلمة

 ھي نألفھ الذي العادي العشري النظام في dword ل العددیة القیمة
 تكون عندما معناه ام أي .(32Bit( 32 للقوة مرفوعة 2 أو 4294967296

dword ذيال الرقم بأن الریجستري محرر بإبالغ ستقوم فإنھا الرقم قبل متواجدة 
 كحد 4294967296 و أدنى كحد الصفر بین یتراوح صحیح رقم ھو بعدھا سیأتي

 . فراغات أي دون من:  مباشرة تأتي dword بعد. أقصى
 .No ال أو Yes بنعم لجوابا منطوق سیكون وفیھ مثالنا، إلى نعود: الثاني الشق
ً  بالذات، الریجستري وفي الكمبیوتر عالم في  ال الجواب منطوق عن یستعاض غالبا

ً  والذي 0 صفر بالرقم  أثناء المفاتیح من لكثیر اإلفتراضیة الحالة یكون ما غالبا
 أن وبما. 1 واحد بالرقم نعم الجواب منطوق عن یستعاض كما الویندوز، تنصیب
ً  سیكون مثالنا حالة في ھنا الجواب منطوق  دالواح بالرقم متمثالً  صغیراً  واحداً  رقما
 وتم (dword( بایت 4 أصل من) بت 8( بایت 1 بحجم لھ مقعداً  حجز فیكفیھ
ً  یتطلب الجواب منطوق كان ولو. 0000 0001 بالشكل تمثیلھ  من بكثیر أكبر رقما
ً  یتطلب الجواب وقمنط یكون عندما أما ،)بت16( بایت 2 حجز ألمكن الواحد  رقما

 البعض یتساءل قد. بكاملھ (dword أو بایت 32( بایت 4 المقعد حجز فیجب ھائالً 
ً  الحجز یتم ال لماذا  صالحة ألنھا (Dword أو بت 32( بایت 4 ب لألرقام دائما
 32( بایت 4 حجز ولكن سلیم الكالم ھذا أقول كبرت، أو صغرت مھما األرقام لجمیع
ً  یعتبر أیدینا بین الذي المثال كحالة غیرةالص لألرقام) بت  الوقت يف للذاكرة إستھالكا
 من األكثر) بت 8( بایت 1 بحجز الربع إلى الذاكرة إستھالك خفض الممكن من الذي

 . الكافي
 

 الصورة يف كما ثانیة بطریقة مثالنا في المفتاح قیمة كتابة باإلمكان أنھ الحقیقة في
 التالیة



 
 

 
 

 إحاطتھا تم قد واحد بالرقم المتمثلة المفتاح قیمة أن القارئ أخي تالحظ وكما
 عن خرج 1 بالرقم المتمثل الجواب منطوق أن ذلك في والسبب. عالیتین بفاصلتین
 أي String إسم دالة باألحرى أو حرف وكأنھ معھ یُتعامل وأصبح األرقام نطاق
 ھوضع وجب لذلك إسم، دالة بأنھ قلنا وأن سبق الذي لمفتاحا وتیرة بنفس أصبح
: ضلأف أو أدق أو أصح الطریقتین أي البعض یتسائل قد. عالیتین فاصلتین وسط
 یفضلھا dowrd ب المتمثلة األولى الطریقة ولكن صحیحتان كلتاھما أقول

 یةالثان یقةالطر بینما األخطاء من وخالیة جداً  دقیقة لكونھا والمحترفون المبرمجون
 عضب عنھا ینشأ وقد لبساطتھا للحاسوب العادیین المستخدمین من الكثیر بھا یعمل

 جداً  ضئیلة بنسبة ولكن األخطاء
 
 
 

 
 
 

ً  قلنا وكما  كل على یحوي كبیر ریجستري ملف صنع الممكن من بأنھ سابقا
 لھ الملف بأن نالحظ فكما. الكمبیوتر ستخدمم لدى المفضلة والخیارات اإلعدادات
ً  للملف. ثان رأس وضع إلى یحتاج وال المطلوب ھو وھذا واحد رأس  عددت أیضا

 أولویات تسلسل بحسب مرتبة المسارات ھذه بأن واضح ھو وكما ولكن مسارات
 فإن الریجستري محرر نشغل عندما أي. الریجستري محرر في Hives أغصانھا



 الغصن قبل یأتي HKEY_CURRENT_USER الغصن
HKEY_LOCAL_MACHINE ملف في المسارات ترتب أن یجب ولذلك 

 للغصن التابعة فالمسارات. أغصانھا أولیات تسلسل حسب الریجستري
HKEY_CURRENT_USER الغصن التابعة المسارات قبل تأتي أن یجب 

HKEY_LOCAL_MACHINE فیما أما. المسارات ترتیب یكون وھكذا 
 مالحظات وضع على حرصت فقد ،)األسود باللون الكالم( التنبیھ الحظاتم یخص
 كل توضح ان على المفاتیح، بعدد المالحظات عدد یكون بحیث مسار كل قبل
 اللونب الملونة المفاتیح. بالتسلسل یناظرھا الذي المفتاح تسلسلھا وحسب مالحظة
 وأن سبق وھذا dword ب معرف صحیح برقم یتمثل جواب منطوق لھا األزرق
 لونةالم المفاتیح على ینطبق الشيء ونفس. الكفایة فیھ بما علیھ الضوء ألقینا

ً  یكون جواب منطوق لھا والتي باألخضر ً  أو إسما  اإلسم بدالة معرفة حرفا
String. منطوق یكون الذي المفتاح أن ھو المفاتیح من النوعان ھذان یمیز وما 
ً  جوابھ ً  رقما ً  یكون أن یجب صحیحا  النوع بینما dword التعریف بدالة مسبوقا
 منطوق ھو والذي اإلسم ألن موجودة String الدالة تكون أن یحتاج ال الثاني
ً  سیكون ھنا الجواب  ما سخن الریجستري لمحرر یكفل وھذا عالیتین بفاصلتین محاطا
 لىإ ظرأن. الموجود الكالم طبیعیة عن النظر بغض بالكامل وتطبیقھا الفصلتین بین

 كیفو الریجستري محرر في المفتاحین ظھورھذین كیفیة تبین التي التالیة الصورة
 ب والمعرف صحیح رقم جوابھ منطوق الذي فالمفتاح. مختلفة أیقونتھما أن

dword یكون الجواب منطوق أن على للداللة زرقاء أرقام فیھا أیقونتھ  ً  رقما
 ً  حمراء أحرف فیھا أیقونتھ String إسم بدالة المعرف األخر المفتاح بینما صحیحا

 .باألحرف یكتب اإلسم أن على للداللة
 
 

 



 
 
 

 دق األحیان بعض في. الریجستري ملف أساسیات حصة بھ نختتم آخر مثاالً  نأخذ
 المساس دون من جذوره من بالكامل الریجستري من معین مفتاح رفع األمر یتطلب

 یتم فكیف الریجستري ملف في آخر مفتاح أي على تأثیر أي دون ومن بإمتداده
 طفق ھو الجواب تصدقوني، ال لربما لكم قلت لو. لذلك؟ التنفیذي األمر ھو وما ذلك؟
 لو مثالُ  خذ. فراغ أي دون من مباشرة الیساوي عالمة بعد) -(ناقص عالمة وضع
 دوزللوین إقالع كل مع برنامجال ھذه تعمل ال التلقائیبحیث التشغیل توقیف أردنا
 .الویندوز إقالع تسریع إلى باإلضافة الذاكرة من میجابایت بضعت نوفر وبذلك

 
 ام كل رفع سیتم عندئذ مكانھ من كامل مسار رفع األمر یتطلب قد أخرى أحیان في
ً ت تشتغل التي البرامج كل رفع أردت لو فمثالً . وقیم مفاتیح من المسار ذلك في  لقائیا
 رفع إال علیك ما إذن البرامج ھذه وأسماء بعدد تعلم تكن ولم الویندوز إقالع مع

 أي وإیقاف برفع كفیل وھذا الریجستري من مسارھا مع Run تشغیل خاصیة
ً  یشتغل أن من لوائھا تحت ینطوي برنامج  قد ؟كیف ولكن. الویندوز إقالع مع تلقائیا
. صدقتموني لما سھل ھو كم لكم قلت لو ولكن صعب، أنھ وھلة وألول األمر یبدو

 :التالیة الصورة تأمل والدلیل
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



CLSID and ActiveX 
 

 صفحات كانت اإلنترنت، لوالدة األولى األیام في
 البعد ثنائیة ورسوم نصوص عن عبارة اإلنترنت
 ،ActiveX تقنیة وبفعل متحركة وغیر بسیطة
 زاخرة حیة اإلنترنت وصفحات اقعالمو أصبحت

 المتعددة الوسائط تقنیات من بالعدیدة
 واألجسام ،Advanced Multimedia المتقدمة
 واأللعاب معھا، التفاعل یمكن التي المتحركة

 بالصورة الحي الفدیو ومشاھدة األبعاد، الثالثیة
 البرامج من العدید تشغیل إلى باإلضافة والصوت،

 ھذه أن ھذا من األھم والھدف. إلخ...  المتقدمة
 برامج تطویر في كبیر حد وإلى ساھمت التقنیة
 التشغیل نظام على تعتمد ال ومواقع إنترنت
 أو ویندوز أو ماكنتوش أبل أكان سواء المعتمد
 والدخول التصفح باإلمكان أي. غیره أو لینكس

 نوع عن النظر بغض معھا والتفاعل المواقع إلى
 یعتبر ذاتھ بحد وھذا. دمالمستخ التشغیل نظام

 أن یعلم فالكل. المقاییس بكل رائعاً  إنجازاً 
 والكرافیكس المتعددة للوسائط ماكنتوش برامج
 من بكثیر أفضل بالقصیرة لیست ولفترة كانت
 عندما ولكن الفارق، قل واآلن ویندوز، برامج
 بالذات والتصفح اإلنترنت عالم إلى اآلن تأتي

 . اً تقریب یتساویان فكالھما
 

 ActiveX تقنیة ھي ما
 األخیرة السنوات في مایكروسوفت شركة قامت

 على السمات من العدید وإضافة بتطویر الماضیة
 Win32 Application القدیم مشروعھا

Programming Interfaces مختصراً  یعرف ما أو 
APIs. ھي إضافتھا تمت التي التطویر سمات ومن 

 :دعم



 
1- animation 

2- 3D virtual reality 
3- real-time audio 
4- real-time video 

 
 إسم المطور للمشروع النھائي الشكل على وأطلقت

ActiveX. لدفع ھو التطویر ھذا من والغرض 
 برامج كتابة من والمبرمجین المطورین ومساعدة
 األربعة اإلضافات البرامج ھذه تدعم بحیث إنترنت

 كانت األربعة تاإلضافا بأن علماً . أعاله المذكورة
 البرامج على بالقصیرة لیست ولفترة محصورة
 ولتقریب. اإلنترنت برامج على ولیست العادیة

 ActiveX تقنیة تشبیھ یمكن األذھان، إلى الفكرة
 Object Linking and مایكروسوفت بتقنیة تماماً 

Embedding ب مختصراً  أو OLE. برنامج مثالً  فتخیل 
Word Microsoft میزة میدع الذي OLE وبرنامج 

 المیزة ھذه اآلخر ھو بحیثیدعم صور یعمل آخر
 Word برنامج إلى الصورة إدخال یمكن إذن أیضًا،

 الثاني البرنامج في األصلیة بالصورة وربطھا
 األصلیة الصورة على یجرى تعدیل أي أن بحیث
 في المدخلة الصورة على الوقت نفس وفي ینعكس
Word. إلى أخرى أجسام عدة بإدخال قمت لو واآلن 
 والوسائط الریاضیة، المعادالت مثل Word برنامج

 جسماً  النھایة في لدیك سیصبح وغیرھا، المتعددة
 word ببرنامج تشغیلھ یمكن أنھ صحیح كبیراً 
 في إشتركت برامج لعدة روابط على یحتوي ولكن
 الجسم ھذا وتسجیل لتمثیل طریقة وأفضل. تكوینھ

 ریجستري في روابط عدة على الحاوي النھائي
 الطالب من عدد لھ صف بھیئة ھو الویندوز
 كونتھ التي والملفات البرامج مساولعدد

 بممیز یسمى ما وھذا. یمیزه عنوان إلى باإلضافة



 مختصراً  أو Class Identifier الصف مشخص أو
CLSID. تم برنامج أو ملف أي أن معناه ما 

 یكون نأ یجب OLE میزة تدعم أجسام من تكوینھ
 على ینطبق والحال. الریجستري في صف مشخص لھ

 مكونة اإلنترنت صفحات ألن بالضبط ActiveX تقنیة
 إلخ...  وفیدیو وأصوات متحركة وأجسام نصوص من

 .مختلفة برامج بإنشاءھا قامت
 

 اإلسم بدالة الریجستري في معرف CLSID كل
String أو REG_SZ مقداره كبیراً  مقعداً  ویحجز 

 الریجستري في CLSID جمیع. بت16 ولیس تبای16
 من CLSID كل یتكون حیث التركیبة، نفس لھا
 من خلیط أو أحرف أو أرقام من مجامیع خمسة

 بحیث ھكس األرقام بنظام مكتوبة كلیھما
 الناقص بعالمة البعض بعضھا عن تفصاللمجموعات

 متوسطي قوسین بین الخمسة المجامیع وتنحصر
 8 من تتألف األولى موعةالمج{ } .  أي الحجم
 والرابعة والثالثة الثانیة المجموعات عناصر،
 المجموعة بینما عناصر 4 من منھا كل یتألف

 .عنصراً  12 من تتألف واألخیرة الخامسة
 

 األول للغصن التابعة الرئیسیة الفروع أعقد من CLSID أو الصف مشخص یعتبر
HKEY_CLASSES_ROOT من الكثیر ھناك أن كما الریجستري، في 

CLSID الفرع یتفرع وقد. الریجستري من متفرقة أماكن في CLSID فرع إلى 
 .آخر فرع أو غصن أي فیھا یتفرع التي الطریقة بنفس جانبیة فروع أو

 
 

 



 
 
 

 
 
 

 
 
 

 مةقائ إلى والخدمیة المساعدة البرامج بعض إضافة كیفیة على المثال ھذا في: مثال
 مع التعامل وتسریع لتسھیل وذلك المكتب سطح على My Computer قشرة
 الضغط فإن آلخر، جھاز من تختلف قد كانت وإن الطبیعیة الحاالت في. البرامج هھذ

 فمن المكتب سطح على المتواجدة My Computer أیقونة على الماوس بیمین
 :كالتالي تبدو قد قائمة تظھر أن المفترض

 



 
 
 

 مث الریجستري محرر أوالً  بتشغیل نقوم حیث الریجستري في التطبیق إلى واآلن
 الفرع إلى نذھب ثم HKEY_CLASSES_ROOT األول الغصن إلى نذھب

CLSID أیقونة على الماوس بیمین بعدھا نضغط. عنده نتوقف ثم CLSID 
 :التالي المفتاح عن نبحث ثم تظھر التي القائمة من Find أو بحث ونختار

{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D} 
 

 
 
 



 
 

 األول مفتاحین، عمل یجب ،My Computer القشرة إلى إضافتھ نود برنامج لكل
 لویتمث األول بداخل الثاني والمفتاح القائمة في سیظھر الذي المفتاح إسم یحمل

 لخاصیةا إضافة مثالً  أردنا فلو. البرنامج ذلك بتشغیل سیقوم الذي باألمرالتنفیذي
Add/Remove programs القشرة أیقونة على الماوس بیمین نضغط Shell 

 بالصور نكمل ثم
 



 
 
 

 
 
 
 



 
 
 

 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

 قشرة إلى الریجستري محرر إضافة أردنا لو: األول المثال لطریقة كإعادة آخر مثال
Computer، القشرة إلى ثانیة مرة نعود Shell على الماوس بیمین ونضغط 

 الصور في كما نكمل My ثم أیقونتھا
 

 
 
 



 
 

 
 

 قلیل قبل بإنشاءه قمنا الذي األول المفتاح داخل آخر مفتاح بإنشاء نقوم واآلن
ً  لھ ونضع ً  یكون العنوان ھذا. عنوانا ً  ثابتا  المراد البرنامج إسم إختلف مھما دائما
 فھي command األمر سیأخذ التي القیمة أما األمر، ھو الثابت والعنوان إضافتھ

 البرنامج ذلك تشغیل أمر تمثل لكونھا آلخر برنامج من ستختلف التي
 



 
 
 

 



 
 

 
 

 سطح على المتواجدة My Computer أیقونة على الماوس بیمین الضغط وعند
 التالي الشكل على حصلن المكتب

 



 
 

 یةالتنفیذ واألوامر البرامج إضافة أعاله الطریقة تسلسل وبنفس المتابع وبإمكان
 :إلیھ یعود طیب أمر فھذا علیھا یزید أن أحب وإن بذلك رغب إن التالیة

 
 calc ھو التنفیذي وأمرھا Calculator الحاسبة إضافة -1

 control ھو التنفیذي وأمرھا Control Panel التحكم لوحة إضافة -2
 cmd.exe التنفیذي وأمرھا Dos Prompt إضافة -3

 control sysdm.cpl التنفیذي وأمرھا System Properties إضافة -4
 control desk.cpl التنفیذي وأمرھا Display إضافة -5

 control firewall.cpl التنفیذي وأمرھا firewall إضافة -6
 control mmsys.cpl التنفیذي وأمرھا Audio properties إضافة -7

 charmap.exeالتنفیذي وأمرھا Character Map إضافة -8
 notepad.exeالتنفیذي وأمرھا Notepad إضافة -9

 iexpress.exeالتنفیذي وأمرھا IExpress Packager إضافة -10
 msconfig.exeالتنفیذي مرھاوأ System Configuration إضافة -11

 fsquirt.exeالتنفیذي وأمرھا Bluetooth File Transfer إضافة -12
 



 
 

 امنھ إلیھا، للتطرق المجال یسع ال جداُ  كثیرة أخرى وتطبیقات فوائد CLSID ول
ً  ومنھا والطباعة، المتصفح أخطاء وتصحیح تسریع في  كلمشا حل لىع یعمل أیضا

 ھیئةب المسائل ھذه كل لعمل المستقبل في الفرصة سنحت إذا هللا شاء وإن. الویندوز
 . تعالى بعونھ بذلك نقصر فلن ثابتة حلول

 
 قد الفرع ھذا أھمیة أن إلى وبإختصار التطرق من البد CLSID بند مغادرة وقبل

 لتسجیل یلةوس أفضل أن الشركات حظت ال حیث األخیرة السنوات في إزدادت
 Multimedia المتعددة الوسائط برامج وبخاصة البرامج من إنتاجاتھا
 ھذه أن وفعالً  .CLSID بإستخدام ھي الریجستري في وغیرھا والكرافیكس
 ألن. للبرامج الالزم الدواء إیجاد من العادیین للناس حد وضعت قد الطریقة
 الذي البرنامج عن لبحثل الریجستري إلى عادة یذھب للحاسوب العادي المستخدم
ً  لھ، الشافي الدواء إلیجاد نصبھ  الشركة إسم أو البرامج إسم یستخدم ما وغالبا
 نامجالبر إسم إستبدال تم إذا كیف ولكن الریجستري، في للبحث للبرنامج المنتجة

 من مختلطة مجامیع خمسة على یحتوي الذي CLSID ب تسجیلھ ومعلومات
 ركاتالش قبل من المعتمدة الخطوة تلك تشكل فلن فینللمحتر بالنسبة! ھكس أرقام



ً  للبرامج المنتجة . )دواء داء لكل( الشافي الدواء إیجاد نحو طریقھم في یذكر عائقا
 على المحترفون یعمل لھ، الدواء إیجاد في یطمحون برنامج أي تنصیب وقبل
 وأ Registry monitor الریجستري مراقب مثل ببرنامج الریجستري مراقبة

Regmon ةنسخ بعمل أوالً  الریجستري مراقبة برنامج یقوم حیث غیرھم، وكثیر 
 حدث كل مسجالً  الریجستري على صارمة برقابة یبدأ ثم للریجستري، إحتیاطیة
 اآلنیة الریجستري حالة عرض وباإلمكان صغیراً، كان مھما الریجستري في یجري
 لوبالمط البرنامج تنصیب وبعد. لحظة كل في الشاشة على تغیر من فیھا یحدث وما
 ملیةع وبإجراء. للریجستري جدیدة إحتیاطیة نسخة یصنع لھ، الشافي العالج إیجاد
 معلومات یمثل الذي الفارق على نحصل الجدیدة النسخة من القدیمة للنسخة الطرح
 ماتمعلو على التعدیالت بعض تجرى ذلك وبعد. الریجستري في البرنامج تسجیل
ً  والتي للبرنامج الشافي الدواء ادإلیج التسجیل  ونأك أن أرجو. سھلة تكون ما غالبا
 نفس وفي الموضوع، ھذا في اإلخوة بعض تساؤالت على وبإختصار أجبت قد

 . الصدد ھذا في آخرى تفصیالت أي تقدیم عن أعتذر الوقت
 وعموض على الضوء إلقاء من إنتھینا قد وتعالى سبحانھ هللا من وبحمد نكون وبھذا

CLSID، القریب المستقبل في لذلك الفرصة سنحت إن إلیھ عودة لنا یكون وقد .
 لتلقائيا التنصیب في الریجستري دور عن تعالى هللا شاء إن ستكون القادمة حصتنا

 .التنصیب التلقائیة والبرامج إكسبي لویندوز
 
 : السؤال

  المسار في جدید key أضیف أن حاولت
[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{20D04FE0-3AEA-

1069-A2D8-08002B30309D}\shell] 
 فیھ وكتبت جدید نص ملف فتحت أنني أي الرجستري محرر إلى الدخول بدون

 :التالي
Windows Registry Editor Version 5.00 

;Rechner 
[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{20D04FE0-3AEA-

1069-A2D8-08002B30309D}\shell] 
"Rechner"="Key:Rechner" 

 
 الصورة في الموجود الملف بصنع قام أنھ ووجدت المسار نفس إلى ذھبت ثم



 

 
 

 الرجستري؟؟ محرر إلى الدخول بدون key أنشئ أن لي فكیف
 الحاسبة تعني Rechner كلمة: مالحظة

 
 
 

 آخر مجلد بإنشاء تقوم ثم ملف، فیھ ولیس Shell إسمھ مجلد عمل ترید أنك تخیل
 المجلد وبداخل ،Rechner ب الجدید المجلد وتسمي Shell المجلد في

Rechner الواحد مجلدین ھناك إذن. الحاسبة برنامج أو الحاسبة ملف وضعت 
 فیھ لیس Shell األول المجلد أن طالما. تشغیل ملف األخیر داخل وفي اآلخر بداخل
 ً ً  ملفا  none أو شئ ال الكلمة ثم یساوي بعدھا @ عالمة نضع أن یجب إذن تنفیذیا

 ً  الحاسبة إسم یحمل والذي Rechner الثاني المجلد أما. عالیة فواصل بین طبعا
 @ عالمة نضع أن یجب ولھذا الحاسبة تشغیل ملف على یحتوي فإنھ القائمة في

 بداخل وبالطبع Calc ھو الذي التشغیلي البرنامج إسم یأتي ثم یساوي بعدھا
 . یةعال فواصل

 
**********************************************************



**********************************************************
***************** 

 
 بيإكس لويندوز التلقائي بالتنصیب الريجستري عالقة

 والتحديثات والبرامج
 سافالتن ملحوظ وبشكل برز الماضیة القلیلة األعوام في

 إكسبي ويندوز لتنصیب سیدي قرص أفضل عمل على
 لتنصیبا التلقائیة والتحديثات البرامج من عدد ومعه تلقائیاً 
 سوف أننا إلیه اإلشارة تجدر ومما. ممكن خطأ وبأقل أيضاً 
 یذالتنف التلقائي السیدي صنع عملیة عن ھنا نتكلم لن

 ھو الحصة ھذه في إلیه سنتطرق ما آخر، موضوع فھذا
 يالتلقائ السیدي صنع عملیة في المھم الريجستري ورد

 أفضل لعمل آخرى دروساً  نخصص وقد. فقط التنفیذ
 هللا اءش إن القريب المستقبل في التنفیذ تلقائي سیدي

 ولاأل طوره وفي إكسبي، ويندوز تنصیب يبدأ عندما.تعالى
 مجلد إلى السیدي قرص من الملفات بنسخ المتمثل

 ريالريجست ملفات نسخ يتم الصلب، القرص في الويندوز
 المعلومات بعض أصالً  فیھا بل فارغة تكون ال التي أيضاً 
 للنظام المكونة األساسیة الملفات تسجیل تخص التي

 ملفات. بعد فیما رفعھا أو إستبدالھا يمكن ال والتي
 مجلد إلى السیدي قرص من المنسوخة الريجستري

 مضغوطة األمر ئباد في تكون الصلب القرص في النظام
 طور ھو والذي األول الطور وبإنتھاء ،%70 من أكثر بنسبة

 يقوم ما فأول الثاني، الطور وبدأ التشغیل وإعادة النسخ
 ملفات عن الضغط فك ھو الويندوز تنصیب محرك به

 يبدأ وبعدھا. الملفات من وغیرھا المضغوطة الريجستري
 األجھزة مشغالت بتنصیب الويندوز تنصیب محرك

Hardware drivers الريجستري في معلوماتھا وتسجیل .
 البرامج بتنصیب الويندوز تنصیب محرك يبدأ ذلك بعد

 ثم Windows Explorer الويندوز ومتصفح المساعدة



 ثم Internet Explorer إكسبلور إنترنت متصفح
Windows Media Player وتسجیل تنصیب يتم أن إلى 

 ھذه وبإنتھاء. بالويندوز ةالخاص والبرامج الملفات جمیع
 وتسجیلھا والملفات البرامج تنصیب مرحلة أي المرحلة
 األخیرة دقائق العشرة إلى وصل قد الويندوز يكون
 یبتنص عملیة تدخل وعندھا التنصیب عملیة من المتبقیة

 المكونات تسجیل طور وھي األخیرة المرحلة الويندوز
 صالحیة من دوالتأك الريجستري معلومات وإختبار وفحص

 تنصیب عملیة تبدأ أن يجب متى إذا. وغیرھا النظام
 لقائیاً ت تنصیبھا المراد الويندوز وتحديثات اإلضافیة البرامج

 ذلك؟ في الريجستري دور ھو وما
 افیةاإلض البرامج تنصیب عملیة تبدأ أن ضرورياً  بل منطقیاً 

 بدأ لقب تماماً  تلقائیاً  تنصیبھا المراد الويندوز وتحديثات
 فعالً، يحدث ما وھذا. الويندوز تنصیب من األخیرة المرحلة

 بدأ قبل ما دقائق الثالث مايكروسوفت خصصت فقد
 النھاية من 13 الدقیقة حوالي عند أي األخیرة المرحلة

 يثاتوالتحد اإلضافیة البرامج تنصیب محرك قدح عملیة لبدأ
 :ذاتبال الوقت ھذا في لماذا ولكن. تلقائیاً  تنصیبھا المراد

 الوقت، ھذا في إكتمال قد والريجستري الويندوز ألن -1
 واإلضافات التعديالت لتلقي جاھزة بالذات والريجستري

 .إلیھا
 وإنترنت الويندوز تحديثات تنصیب يمكن ال عملیاً، -2

 .بعد مكتملین غیر النھما آخر مبكر وقت في إكسبلور
 للبعض ضھابع تحتاج المساعدة واألدوات البرامج بعض -3

 ادإمتد لھا التي وبخاصة البرامج بعض تنصیب مثالً  اآلخر،
msi يكون أن يحتاج Windows Installer  ًوجاھزاً  منصبا 

 المرحلة ھذه في إال ممكناً  ذلك يكون وال لإلستخدام،
 بالذات

 
 الريجستري دور



 التلقائي التنصیب في الريجستري دور تقسیم يمكن
 شطرين إلى رامجوالب والتحديثات للويندوز

 الحصة ھذه في عنه سنتكلم ما وھو: األول الشطر
 المعدة الجاھزة الريجستري ملفات إستخدام على ويعتمد

 :إما سابقاً 
 الً مث الريجستري، في معین برنامج معلومات لتسجیل -1
 في مساراتھا مع عبور وكلمة السري الرقم لديك كان لو

 المعلومات ھذه تضع أن فیمكن معین لبرنامج الريجستري
 يأ في تلقائیاً  تشغیله يتم بحیث ريجستري ملف في

 تسجیل يتم وبذلك البرنامج، ذلك تنصیب بعد لحظة
 التسجیل معلومات إلدخال الحاجة دون من تلقائیاً  البرنامج

 .وبالید بعد فیما
 معھاج تم للويندوز تفضیلیة وإعدادت تعديالت لتطبیق -2

 عمل ومتطلبات ذوق يناسب الذي بالشكل وإعدادھا
 إعدادات كل بجمع تقوم كأن مثالً . الحاسوب مستخدم

 همسح قبل مريض ويندوز من لديك المفضلة الريجستري
 على تطبیقھا يتم لكي واحد ريجستري بملف ووضعھا

 دالجدي الويندوز يحتفظ وبذلك تلقائیاً  الجديد الويندوز
 األوامر إلى واآلن.لديك المفضلة باإلعدادت

 ملف وتشغیل لقدح عادة يستخدم الذي التنفیذي األمر
 :اآلتيك يكون للبرامج التلقائي التنصیب أثناء الريجستري

 



 
 
 

 على يحتوي األول ريجستري، ملفي لديك كان لو فمثالً 
 FlashGet.reg وإسمه جیت فالش تسجیل ملعومات

 لتحسین تفضیلیة اتإعداد على يحتوي الثاني والملف
 الملفین وكال XPbest.reg وإسمه إكسبي ويندوز أداء

 الصلب القرص في Mybest عنوانه مجلد في موضوعین
 قدح سیتم كیف الويندوز، مجلد على سیحوي الذي
 بمعنى أي التلقائي، التنصیب أثناء الملفین ھذين وتشغیل

 ھذين تشغیل سیتم بموجبھا التي األوامر ھي ما
 ن؟الملفی
 

 
 
 



 التنصیب يخص للريجستري آخر تنفیذي أمر ھناك
 لألسف ولكن األھمیة غاية في وھو للبرامج التلقائي

 regsvr32 يدعى التنفیذي األمر ھذا. الكثیرون يجھله
 dll أو dynamic-link libraries ملفات تسجیل ووظیفته

 بتحمیله قمت dll ملف ديكل كان لو فمثالُ . الريجستري في
 أحدث النسخة ھذه وكانت ھناك أو ھنا من إنفرادية بصورة

 جھازك في التي أن أو جھازك في المنصبة النسخة من
 ةالنسخ نقل ھو علیك ما فكل إستبدالھا، ويتطلب تالفة

 تسجیل ثم ويندوز مجلد في system32 مجلد إلى الجديدة
 األمر ھذا طريق عن الريجستري في الجديد الملف

 األمر ھذا أن إلى إلیه اإلشارة تجدر ومما. التنفیذي
 وقت أي في إستخدامه يمكن للريجستري التنفیذي

 ثاتوالتحدي للويندوز التلقائي التنصیب في فقط ولیس
 ھذا علیه يكون أن يجب الذي العام والشكل. والبرامج

 التلقائي التنصیب أثناء للريجستري التنفیذي األمر
 وزللويند
 

 
 

 التنفیذي األمر ھذا علیه يكون أن يمكن الذي الشكل أما
 لبالشك فیكون الويندوز في تشغیله عند للريجستري



 ثم Run تشغیل ثم ،Start إبدأ قائمة إلى إذھب: التالي
 الصورة في كما نكمل

 

 
 
 

 لىإ نشر لم أو نقم لم الحالتین كلتي في أنه زيعزي الحظ
 ھذه تواجد مكان يكون األغلب على الن ،dll ملف مسار

 أي أن سابقاً  ذكرنا وكما ،system32 المجلد ھو الملفات
 دون من مباشرة إستدعائه يمكن المجلد ھذا في ملف

 فلیضعه المسار وضع يريد ومن. مساره ذكر إلى الحاجة
 موجوداً  dll ملف كان إذا أما. زائداً  لكنهو خطأً  لیس فھذا
 لن وإال بالكامل المسار ذكر فیجب system32 مجلد خارج

 .المطلوب التسجیل يتم
 
 

 أن من وبدالً  تعالى هللا شاء إن سنقوم الشطر ھذا وفي
 األومر بكتابة سنقوم جاھز ريجستري ملف نستخدم
 . رةمباش الريجستري على تطبیقھا نريد التي التنفیذية

 
 مفتاح قیمة على تعديل إجراء أو جديد مفتاح إضافة -1

 بوقف نقوم دعنا مثال: الريجستري في أصالً  موجود
 بأن علماً  للمسنجر، المرافقة المزعجة الدعائیة النوافذ



 عمل على اإلطالق على يؤثر ال المزعجة النوافذ إيقاف
 المفتاح مسار. أداءه يحسن بالعكس بل نفسه الماسنجر

 النوافذ وقف يمكن بموجبه والذي الريجستري في
 ھو المزعجة

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlS
et\Servic es\Messenger 

 
  المزعجة النوافذ توقف التي وقیمتھ المفتاح عنوان أما

 
 

  
 
 

 إلى بالذھاب سیقوم الذي والتلقائي والوحید المباشر التنفیذي األمر ھو ما واآلن
 انك إن قیمتھ بتعدیل أو موجوداً  یكن لم إن المفتاح ھذا بصنع ویقوم الریجستري

 :إشعار أي دون من أصالً  موجوداً 
reg add HKLM\CurrentControlSet\Services\Messenger 

/v Start /t REG_DWORD /d 4 /f 
 

 :الیمین إلى) الیسار( الشمال من التفاصیل وإلى
 محرر إستدعاء یتم خاللھ ومن Regedit ل إختصار وھي reg بكلمة األمر یبدأ

 لذيا التنفیذ نوع ثم واحد فراغ ذلك یعقب. بعدھا سیأتي ما لتنفیذ الریجستري
 بإضافة ترغب كنت سواء أي ،add إضافة وھنا تري،الریجس محرر بھ سیقوم
 األمر إستخدام علیك أصالً  موجود مفتاح قیمة على تعدیل إجراء أو جدید مفتاح

add. بالكامل الریجستري في المفتاح مسار ذكر ثم واحد فراغ ذلك بعد یأتي .
  ھو حالتنا في والمسار

 
HKLM\CurrentControlSet\Services\Messenger 

 



 
 

 عن بدالً  HKLM المختصر ھنا إستخدمنا أننا الحظ
HKEY_LOCAL_MACHINE للمختصر إستخدامنا مثل ھنا جائز وھذا 

reg  ًعن بدال Regedit. وبعد قبل واحد فراغ یأتي الریجستري في المسار بعد 
/v، األمر یقوم حیث /v غیر كان إن المفتاح عملب إما الریجستري محرر بإبالغ 

 والذي المفتاح عنوان یأتي ذلك بعد. أصالً  موجوداً  كان إن قیمتھ بتعدیل أو موجود
ً  بعدھا واحد فراغ ثم t/ یأتي ثم واحد فراغ ذلك بعد یأتي ،Start حالتنا في . أیضا
 ھل أي للمفتاح، اإلجابة منطوق تعریف بنوع الریجستري محرر إبالغ ھو t/ فائدة

ً  سیكون وابالج أن ً  رقما ً  ھكس األرقام بنظام صحیحا  بالدقة معرفا
REG_DWORD أم  ً ً  إسما  أو الجواب أن وبما ،String اإلسم بدالة معرفا

ً  سیكون ھذه حالتنا في المفتاح قیمة ً  رقما  الدقة تعریف نستخدم أن یجب إذن صحیحا
REG_DWORD. األمر ثم واحد فراغ یأتي التعریف بعد /d دواح فراغ ثم 

 ً  قیمة تأتي ذلك بعد do أي بھ تأمر ما إفعل األمر بالعربي أو d/ األمر وفائدة. أیضا
 للمسنجر، المرافقة المزعجة النوافذ بوقف تقوم لكي 4 حالتنا في ھي والتي المفتاح
 فراغ أي یعقبة أن دون من f/ األمر ثم واحد فراغ یأتي المفتاح قیمة وبعد وأخیراً 
ً  برمتھ األمر تنفیذ جعل ھو f/ األمر وفائدة بعده، ً  تلقائیا ً  أو صامتا  آخر بمعنى ھادئا
 التنصیب أثناء األمر ھذا تنفیذ عن تنشأ قد تنبیھ إشارة أي بلجم األمر ھذا یقوم

 . التلقائي
 

 إلى سنتطرق ھنا. الریجستري من فیھ مرغوب غیر معین مفتاح رفع أو إزلة -2
 Microsoft Spyware ب یعرف بات ما بإزالة فیھ التنفیذي األمر یقوم مثال



 قد. ةالثانی الخدمیة الحزمة إكسبي لویندوز التابع إكسبلور بمتصفح أصالً  المندمج
 لتأكدا وبإمكانك. للكثیرین مكشوفة باتت حقیقة ھذه ولكن ذلك من البعض یستغرب
 تقوم أن مباشرة الثانیة الخدمیة الحزمة إكسبي ویندوز تنصیب بعد ذلك من

 ملف رفع خیار یظھر أنھ ترى فسوف التجسس، إلزالة برنامج أي امبإستخد
 ال فھو للغایة، معقد ھذا التجسس ملف عمل .Alexa Spyware التالي التجسس
 عناوین بخزن جھازك وقام المواقع من تزورعدد أن فبعد األوقات، جمیع في یعمل

 بعض تستغرق قد التي المواقع أحد بزیارة قمت ثم بزیارتھا، قمت التي الموقع
 ةقراء وقت أثناء الفرصة بإنتھاز ھذا التجسس ملف یقوم صفحتھا، إلظھار الوقت

 وعن زرتھا التي المواقع عن مھمة معلومات بإرسال الطویلة الموقع صفحة
 ملفات من النوع لھذا المنتجة الشركة Alexa إلى ومنھا MSN إلى جھازك
 سبحانھ هللا إال یعلمھا ال أخرىو دعائیة قضایا في إستخدامھا لغرض التجسس
 في الغامضة الحلقة القارئ عزیزي الحظ. ببرمجتھ قاموا اللذین ثم ومن وتعالى

 والنھایة آخر إلى مكان من الحلقة، ھذه تنتھي أین یعرف أحد فال التجسس،
 األماكن من العدید ھناك أن من متأكد أنا بل Alexa عند ینتھي ال فاألمر مفتوحة،
 ال أنك حیث التجسس في اإلحترافي الوجھ ھو وھذا. التجسس ھذا من المستفیدة
 المستفید وھي متعمداً  وضعتھ مایكروسوفت أن فھل األفعى، رأس مسك تستطیع
 بأثره تعلم ال ھي أم الوسطاء، طریق عن مباشرة غیر بصورة منھ واألخیر األول
 لفم لرفع والتلقائي نفیذيالت األمر إلى اآلن بكم نعود حال أیة على!!!!!!!!. السلبي

 . والبرامج للویندوز التلقائي التنصیب أثناء جذوره من ھذا التجسس
 

reg delete HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet 
Explorer\Extensions\{c95fe080-8f5d-11d2-a20b-

00aa003c157a} /f 
 

 في رحھابش قمت التي األوامر شرح ھنا أعید لن سوف ولكنني التفاصیل وإلى
 ھو أوامر من ھنا جدید ھو ما. منھا جدید ھو ما بشرح سأقوم بل السابق، المثال
 عن یختلف أن فیجب الریجستري في المسار أما .delete أوالمسح الحذف أمر
 فتاحالم ھو أین أنفسنا نسأل ثم قلیالً  ونتأمل نتوقف أن یجب ولكن السابق، المثال
 المعقد المفتاح ھو أقول ،Alexa Spyware التجسس ملف على یحتوي الذي

}c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a}. عدة قبل تكلمنا نحن 
 برنامج من أكثر معلومات على ویحوي مقعد ھو كیف وقلنا CLSID عن حصص



 وبما .CLSID على المعقدة األمثلة أحد ھو ھذا التجسس وملف. صنعھ في یدخل
 سبحانھ هللا إلى یعلمھا ال أماكن عدة منھ المستفید یكون ھذا التجسس ملف أن

 CLSID بھئیة یكون لكي برمجتھ تمت بسھولة األمر ینكشف ال وحتى وتعالى
 حتت الریجستري في التجسس ملف إسم كان فلو. إكسبلور متصفح إلى إضافي
 في مفاتیحھ ولكانت علیھ للتعرف سھالً  صیداً  لكان Alexa Spyware عنوان

 احدو مفتاح بھئیة كان إذا أما وتشخیصھا علیھا التعرف سھلی كثیرة الریجستري
 علیھ، والتعرف تشخیصھ الصعب من فیصبح الواقع ھو كما CLSID شكل وعلى

 . جذوره من ورفعھ وتشخیصھ علیھ التعرف تم التعقید ھذا كل ومع
 

ً  یقوم تنفیذي أمر كتابة باإلمكان. معین مفتاح تصدیر -3  ینمع فتاحم بتصدیر تلقائیا
 نادع. آخر تنفیذي بأمر نفسھ المفتاح على تغییر أي إجراء قبل الریجستري من
 ویندوزال یحجزھا التي اإلفتراضیة القیمة على یحوي الذي الریجستري مفتاح نصدر
 لةلس الویندوز یحجزھا التي اإلفتراضیة القیمة. التنصیب أثناء المھمالت لسلة

ً  قیمتھا تكونو الصلب القرص حجم من تـأخذ المھمالت  حجم من %10 دائما
 فنسبة لماذا؟ ولكن واقعیة، غیر الكثیرین نظر في النسبة ھذه تعتبر. الصلب القرص

 %10 ونسبة جیجابایت، 12 تعادل جیجابایت 120 حجمھ صلب قرص من 10%
 قرص من %10 ونسبة ، جیجابایت، 8 تعادل جیجابایت 80 حجمھ صلب قرص من

 سلة تحتاج ھل ولكن. وھكذا جیجابایت، 4 ادلتع جیجابایت 40 حجمھ صلب
 المھمالت سلة تحتاج أن ممكن. كال ثم كال الجواب الحجوم، ھذه لمثل المھمالت
 ھذا من أو جیجابایت 1 بحجم ملفات وجود ألن األكثر، على جیجابایت 1 لحجم
ً  یؤثر المھمالت سلة في القبیل  ذلكك ویؤثر اإلقالع وبخاصة الویندوز أداء على سلبا
 لماوك. ممكن وقت بأقرب منھا التخلص یجب لذا الصلب، القرص تسریع برامج على
 أي المھمالت سلة سعة لزیادة وذلك سوءاً  األمر إزداد كلما الصلب القرص حجم كبر

 . تذكر ضرورة أي دون من الصلب القرص من الضائع الحجم زیادة
 اضیةاإلفتر بالقیمة لخاصا الریجستري مفتاح بتصدیر یقوم الذي التنفیذي األمر

 :ھو المھمالت لسلة
 
 

reg export 
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVers

ion\Exp lorer\BitBucket\Percent 



%systemdrive%\RecyBinSZ.reg 
 

 ملف ،Percent ھو المفتاح .export تصدیر ھو ھنا الجدید األمر: التفاصیل
 مستخدم یقوم عادي ریجستري فمل یكون RecyBinSZ.reg التصدیر

 أما ،reg باإلمتداد اإلسم ینتھي أن بشرط إسمھ بإختیار الحاسوب
%systemdrive% والذي الویندوز على یحوي الذي الصلب القرص إلى فتشیر 
 أي .E أو D أو C أكان سواء حرفھ عن النظر بغض فیھ التصدیر ملف خزن سیتم
 الذي المسار یمثل systemdrive%\RecyBinSZ.reg% أن آخر بمعنى
 ومما. الویندوز على الحاوي الصلب القرص على فیھ التصدیر ملف خزن سیتم
 إضغط: وكالتالي یدویاً، المھمالت سلة حجم تغیر الممكن من أنھ إلیھ اإلشارة تجدر
 من Properties إحتمال آخر بإختیار قم ثم المھمالت سلة على الماوس بیمین

 .التالیة الصورة تسلسل تابع ستظھرز التي القائمة
 
 

 
 
 

 ولكنھا أخرى أوامر ھناك. التلقائي التنصیب في تستخدم التي األوامر أھم ھي ھذه
 مقارنةو الریجستري، من معین مفتاح طباعة مثل التلقائي التنصیب في تستخدم ال

 .أكثر الموضوع تعقید یةخش الحد بھذا سأكتفي لكني وغیرھا المفاتیح
 

 NTFS أداء تحسین
 

 العنقود حجم منھا عوامل، بعدة الصلب القرص لتھیئة NTFS نظام یتأثر
Cluster size، الملفات تبعثر مستوى Fragmentation level، وكذلك 

 إلى باإلضافة. واألمان الفایروسات من الوقایة برامج سیما وال المنصبة البرامج
 Folder المجلدات كبس مثل NTFS یقدمھا التي تالخدما فإن ذلك،



compression الفھرسة و Indexing التأثیر في بارز دور لھا األخرى ھي 
 الخطوط بإستعراض تعالى هللا شاء إن سنقوم الحصة ھذه وفي .NTFS أداء على

  .NTFS أداء تحسین شأنھا من التي العریضة
 

 Cluster size العنقود حجم
 على منا كل یقدم أن وقبل المفترض فمن ،NTFS لعنقود اإلفتراضي الحجم لتحدید
 حجم بعقلھ ویخمن قلیالً  ویفكر یتأمل أن NTFS بنظام الصلب للقرص تھیئة عمل
 منف. تھیئتھ بعد الصلب القرص ذلك في بخزنھا سیقوم التي الملفات من ملف كل

 :اللحظة تلك في البال على تخطر قد التي األسئلة
 

ً  الحجم نفس لھا الملفات جمیع أن ھل ·  تقریبا
 

 الزمن مرور مع ویكبر سیكبر أم األصلي حجمھ على ملف كل سیحافظ ھل ·
 

 الحجم من أصغر تنصیبھا أو خزنھا المراد الملفات من ملف أي حجم أن ھل ·
 للعنقود اإلفتراضي
 

 لیتدخ أي دون من أي العادیة وبالطریقة NTFS بنظام الصلب القرص تھیئة عند
 فإن تلقائیاً، العنقود حجم سیحدد الذي ھو النظام بل العنقود حجم بتحدید المرء
 ملفاتك جمیع بأن تعتقد كنت فإذا. كیلوبایت 4 سیكون للعنقود اإلفتراضي الحجم
 ال أنھا كما كیلوبایت 4 من أصغر أي للعنقود اإلفتراضي الحجم من أصغر ستكون
 یكون) كیلوبایت 4( للعنقود اإلفتراضي مفالحج الزمن، مرور مع الحجم في تكبر

 ً ً  مناسبا  4 على العنقود اإلفتراضي الحجم بقى لو سیحدث الذي ما ولكن. تماما
 كیلوبایت 4 من أكبر الصلب القرص على تنصیبھا المراد الملفات وكانت كیلوبایت
 من أكبر حجمھ ملف كل أقول الحجم؟ مرور مع سیزداد حجمھا أن إلى باإلضافة
 بعثرت یزداد وبذلك العناقید من أكبر عدد فوق سینتشر للعنقود اإلفتراضي مالحج
 الضائع الحیز في الخسارة وستزداد كماFragmentation ال یحدث أي الملفات

 حالة ھي الحالة ھذه على وكمثال. أبداً  منھما مفر ال حقائق وھذه الصلب القرص من
 ابتةث الویندوز ملفات فال. لبرامجوا الویندوز لتنصیب المعد الصلب القرص تھیئة

 الحجم مراعاة بھ یوصى بل یفضل لذا. الحجم ثابتة البرامج ملفات وال الحجم



 اإلحترافیون .NTFS بنظام الصلب للقرص تھیئة عمل عند للعنقود اإلفتراضي
 كیلوبایت 32 أو كیلوبایت 16 إما للعنقود اإلفتراضي الحجم یكون أن یفضلون

 على یحوي الذي فالكمبیوتر. المنصبة البرامج وحجم اإلستخدام عنو على إعتماداً 
 والتصمیم الرسم برامج من وغیرھا AutoCAD و Photoshop مثل برامج
 اللذین الحظ فلربما. كیلوبایت 32 للعنقود اإلفتراضي الحجم جعل یفضل الثقیلة
 جمالح صغر ھي أسبابھا وأحد تشغیلھا، عند البطئ بعض البرامج ھذه مثل یمتلكون
 ثرةمبع ملفاتھما یجعل مما البرامج ھذه ملفات حجم مع بالمقارنة للعنقود اإلفتراضي

 . العھاإق سرعة تحسین لغرض واآلخر الحین بین التسریع تستلزم والتي وھناك ھنا
 32 أو 16 إلى كیلوبایت 4 من للعنقود اإلفتراضي الحجم بزیادة القیام عند: مالحظة
ً  NTFS یوفرھا التي الضغط أو الكبس ةخدم فإن كیلوبایت،  أي الغیة، تعتبر مجانا
 4 للعنقود اإلفتراضي الحجم یكون عندما فقط موجودة تكون الكبس خدمة ان

 .كیلویابت
 
 
 

  Short File Names 8.3 للملفات القصیرة واألسماء NTFS مشكلة
 8 من أكثر إسمھ أحرف عدد أي( اإلسم طویل ملف نسخ أو بإنشاء تقوم مرة كل في
ً  بإنشاء یقوم الوقت وبنفس NTFS فإن ،)اإلمتداد عدا ما ً  قصیراً  إسما  عدد مرادفا

 (DOS نظام أسماء قاعدة( األصلي اإلمتداد بنفس اإلحتفاظ مع 8 أسمھ أحرف
 بإسماء الملفات من اآلالف عشرات ھناك یكون عندما المسألة تخیل. الملف لذلك
 األدھى واألمر. لھا مرادفة قصیرة أسماء إلنشاء NTFS سیستغرق وكم طویلة
 الطویل اإلسم من األولى الستة األحرف یستخدم NTFS أن ھذا، كل من واألمر
 تكون طویلة بإسماء ملف من أكثر لدیك كان فإذا القصیر، اإلسم لعمل كأساس
 ديیؤ قد الذي التعارض ویحصل المشكلة تحدث فھنا الستة، األحرف نفس بدایتھا
 NTFS أداء لزیادة وكذلك المشكلة ھذه ولتالفي. األحیان من كثیر في لیقالتع إلى
 قصیرة إسماء إنشاء خدمة أي تماماً، الضروریة الغیر الخدمة ھذه تعطیل من البد

 الخدمة ھذه بتعطیل یقوم الریجستري في مفتاح ھناك. الطویلة لألسماء مرادفة
 ھما وقیمتھ ومساره

 
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlS



et\Contro l\FileSystem 
"NtfsDisable8dot3NameCreation "=dword:00000001 

 
 
 

 للمفتاح اإلفتراضیة القیمة أن ولألسف
NtfsDisable8dot3NameCreation أثناء بتعینھا الویندوز یقوم والتي 

 1 یمةالق أما الطویلة، لألسماء مرادفة قصیرة أسماء إنشاء وتعني 0 ھي التنصیب
 ھذه تعطیل أھمیة على الكثیرون یجمع. الخدمة ھذه تعطیل یعني) أعاله تراه كما(

 لمستخدم یعود واألخیر األول القرار ولكن NTFS أداء زیادة أجل من الخدمة
 . الحاسوب

 
 
 

 والملفات المجلدات وتركیبة NTFS مشكلة
 

 مع التعامل على مقدرتھ ھو NTFS نظام ظھور إلى دعت التي األسباب أحد من
 المجلدات من جداً  كبیر عدد على الحاویة الصلبة لألقراص الكبیرة األحجام
 الملفات وغزارة) اآلخر بداخل الواحد( المجلدات تشعب كثرة مع ولكن. والملفات
ً  المجلدات فتح ویجعل NTFS أداء من التركیبة تلك ستخفض فیھا، . بطیئا

 مراعاة مجلد صنع أو إنشاء ندع یفضل ،NTFS ل متمیز أداء على وللحصول
 :التالیة القواعد

 
 كانت إذا وبخاصة اإلمكان قد واحد مجلد في الملفات من كبیر عدد وضع تجنب ·

 تقسیم ھنا یفضل بل. البرامج قبل من وسریع دائم بشكل تستخدم الملفات ھذه
 واحد، مجلد على الضغط یتركز أن من فبدالً  المجلدات، من عدد على الملفات

 منو األداء یتحسن وبالتالي) الضغط یخف أي( المجلدات عدد اعلى الضغط ینقسمس
 .أسرع بشكل المجلدات تفتح أن المفترض

 
 ھذه في یجب إذاُ  المجلدات، من عدد على الملفات تقسیم الممكن غیر من كان إاذ ·



 ھاعن تكلمنا التي الطویلة لألسماء مرادفة قصیرة أسماء إنشاء خدمة تعطیل الحالة
 ھتستغرق الذي الزمن ثابتة، وكقاعدة. تقدیر أقل على الوجھ ماء على للحفاظ أعاله،
 بملفات مجلد فحص عند أطول عادة یكون الصلب القرص وتسریع تصلیح برامج

 . الملفات من أقل بعدد مجلد لفحص المستغرق الزمن مع بالمقارنة كثیرة
 

 فیھا رایة لھ NTFS بنظام مھيء صلب قرص ظھر على متواجد أوملف مجلد لكل
. أوالمجلد الملف لذلك دخول أو إستخدام آخر وزمن تأریخ عن مدونة معلومات

 القرص في النھایة في تخزن ثم األمر بادئ في الذاكرة في رایة كل معلومات تخزن
 والمعلومات. السابقة الحصة في أعاله عنھ تكلمنا الذي MFT مقطع في الصلب
ً  حدثت رایة كل في المدونة  بشكل شغاالً  الجھاز یكون أن بشرط ساعة كل تلقائیا
ً  تحدث الرایة معلومات أن وطالما. ساعة من أكثر ولمدة مستمر  ساعة بكل تلقائیا

 أو آخر المدونة المعلومات تلك تكون أن الضرورة من لیس إذاُ  المتواصل، العمل من
 ھذه من یھمنا والذي. الملف أو المجلد إستخدام حال تعكس التي المعلومات أدق
 وھل ضروري، فیھا المعلومات وتدوین الرایة ھذه عمل أن ھل ھو برمتھا، المسألة
 صالقر یحتوي عندما نفعھا من بكثیر أكبر ضررھا أقول النظام؟ أداء على تأثیر لھا

 تومئا الملفات آالف وفیھ صلب قرص فتخیل. الملفات من كبیر عدد على الصلب
 لخزنھا صلب وقرص ذاكرة وإستخدام معلومات، تدوین إلى كلھا وتحتاج المجالت
 الحظ، ولحسن. الصلب القرص على الملفات بعثرة زیادة على النھائي وتأثیرھا
 یقوم لكي 1 إلى 0 من اإلفتراضیة قیمتھ تغییر یمكن الریجستري في مفتاح ھنلك
 المفتاح ذاھ مسار). الكثیرین وإجماع بنظر( الضروریة الغیر الخدمة ھذه بتعطیل
 ینالمفتاح عنوان في واإلختالف سبقھ الذي المفتاح وقیمة مسار نفس ھي وقیمتھ

 :كاألتي تكون
 
 

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlS
et\Contro l\FileSystem "NtfsDisableLastAccessUpdate 

"=dword:00000001 
 
 

 رالنظ بغض األداء تحسین يف واضح وبشكل یساھم الخدمة ھذه تعطیل أن وجد لقد
 .الجھاز مواصفات عن



 
 
 

NTFS المجلدات كبس وخدمة Folder Compression 
 

ً  ومعھ جاء إكسبي ویندوز  عن الكبس وفك لكبس متواضعة مجانیة خدمة مدمجا
 أن طالما الدوام على شغالة تكون البسیطة الخدمة ھذه. والمجلدات الملفات
 في System resources النظام مصادر من بعض مستھلكة شغال الویندوز
 نقل لم إن معظمنا وأن سیما ال الخدمة ھذ إستخدام النادر من یعتبر الذي الوقت
 وكثیر Winrar أو Winzip مثل إحترافیة أخرى كبس برامج یستخدم جمیعنا
 كلما للنظام المصارد تحریر نسبة زادت كلما أن إلیھ اإلشارة تجدر ومما. غیرھا
 اكلم للنظام المتوفرة المصادر قلت كلما أنھ آخر بمعنى النظام، وإستقرار أداء إزداد

 واحد مصدر تحریر بأن یعلم، وحده وهللا. إستقراریة أقل وأصبح األداء ضعف
ً  یكون قد للنظام ً  سببا  لفم كان مرة وكم. أداءه تحسن ثم ومن إستقراریتھ في كافیا
ً  صغیر واحد برنامج أو واحد  لقدف ذلك إلى باإلضافة. النظام تقرایةإس عدم في سببا
 وجد كما. اإلحترافیة الكبس برامج عمل من یبطئ شغالة الخدمة ھذه بقاء أن وجد

 ً  عن الكبس وفتح الكبس عند رھیب بشكل أداءھا یضعف الخدمة ھذه أن أیضا
 نھائيال القرار یبقى ولكن تعطیلھا على الكثیرین أجمع لذا. الحجم الكبیرة المجلدات

 يھ الریجستري في المجلدات كبس خدمة لتعطیل طریقة وأسھل. القارئ عزیزي كل
  التالي األمر كتابة ثم Run تشغیل إختیار ثم ،Start إبدأ زر إلى بالذھاب

regsvr32 /u zipfldr.dll 
 
 

 
 
 



 
 لقائيالت التنصیب في الریجستري دور عن تكلمنا عندما سابقة حصة في قلنا نحن

 الملفات لتسجیل یستخدم regsvr32 المساعد البرنامج أن من والبرامج للویندوز
 من المساعد البرنامج ھذا إلیكم عاد قد واآلن الریجستري، في dll إمتداد لھا التي
 من zipfldr.dll الملف عن التسجیل برفع القیام وھي معاكسة بعملیة ولكن جدید
 وبذلك تعطیلھ یعني zipfldr.dll الملف عن التسجیل فرفع ./u مراأل إضافة خالل

 .system32 مجلد في مھمالً  یصبح
 

 فسیكون التمكین وضع إلى أي اإلفتراضیة حالتھا إلى الخدمة ھذه إعادة أراد ولمن
 األمر
 
 

regsvr32 zipfldr.dll 
 
 
 

 بتنصی لىع المجلدات كبس فك/كبس خدمة رفع سیأثر ھل ھنا البعض یتساءل قد
 البرامج ھذه كل ألن الویندوز تحدیثات أو الویندوز سیدي في المندمجة البرامج

 تستخدم والتحدیثات البرامج ھذه كل ألن كال أقول مضغوطة؟ تكون والتحدیثات
 اوبرنامج للكبس MakeCAB یدعى الویندوز في مندمج آخر مساعد برنامج

 . عنھا الكبس لفك Expand یدعى آخر مساعد
 
 

  Indexing service الفھرسة خدمة
 

 الملفات عن مدونة بمعلومات یحتفظ إكسبي ویندوز تجعل التي األسباب أھم إحدى
 دمةخ تشبیھ ویمكن. الصلب القرص في البحث عملیة وتسریع تسھیل لغرض ھو

 MS في Find Fast السریعة البحث كخدمة الفھرسة خدمة بوجود البحث
OFFICE. ال جزء تستھلك فھي أیضاً، سلبیاتھا لھا ھذه ةالفھرس عملیة ولكن 

 والقرص المعالج وقت من جزءاً  تستھلك أنھا كما النظام، مصادر من بھ یستھان
 وبالتالي شغال، الجھاز أن طالما الوقت طوال تعمل خدمة النھا والذاكرة الصلب



 خدمة طیلبتع قمنا لو البعض، یتساءل قد. إیجابیاتھا من بكثیر أكثر سلبیاتھا تكون
 على عملھا یعتمد ال البحث فخدمة كال، أقول البحث؟ خدمة سنفقد فھل الفھرسة

 موجودة الفھرسة خدمة وكانت البحث خدمة تشغیل عند وإنما الفھرسة خدمة عمل
 البحثفي لخدمة یحتاج منا كم ولكن! دقة أكثر ولربما سرعة أكثر البحث فسیكون
 حاجتنا بین سریعة مقارنة أجرینا فلو ھاز؟الج على عملھ من الیوم في أو الساعة
 من المعالج وتخلیص مصادرللنظام، لتحریر حاجتنا وبین جھة من البحث لخدمة
 القرص من المشغول الجزء إخالء إلى باإلضافة المستمر المعلومات تدوین عمل

 إلغاء أن لوجدنا أخرى جھة من التدوین معلومات تحتلھ الذي والذاكرة الصلب
ً  وأنا. بقاءھا بكثیرمن أفضل فھرسةال خدمة  الفھرسة خدمة إلغاء أفضل شخصیا
 القرار ولكن عام بشكل النظام أداء زیادة في ستساھم شك أي دون ومن ألنھا

 .القارئ عزیزي إلیك یعود النھائي
 

 نقرإ التلقلیدیة، الطریقة. إكسبي ویندوز في الفھرسة خدمة لتعطیل طریقتان ھناك
 القرص أیقونة على الماوس بیمین إنقر ثم ،My Computer أیقونة على مرتین

 على ستحصل القائمة، أسفل في Properties خصائص بإختیار وقم الصلب
 التالیة النافذة

 
 



 
 
 
 

 الخدمة ھذه إلغاء یتوجب لذا فھرسة خدمة NTFS بنظام مھئ صلب قرص لكل
 عن فھي الفھرسة خدمة لتعطیل الثانیة الطریقة أما. ادأر لمن األقراص كل من

 التالي المفتاح وقیمة مسار خالل من وذلك الریجستري، طریق
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 Paging File الظاھریة بالذاكرة النظام أداء عالقة
 

 یتم ولم میجابایت 256 من أقل النظام ذاكرة فیھ تكون جھاز لدیك كونی عندما
 نفس يف تقوم ثم الضروریة الغیر التشغیل التلقائیة والبرامج الخدمات عدد تخفیف
 من كثیر وفي للذاكرة الویندوز إستھالك یزداد أن الطبیعي فمن مھام بعدة الوقت
 ذاكرة من شيء أي یتبقى لم نھأ بحیث الذروة إلى الویندوز حاجة تصل األحیان
 إستھالك من یزید ومما بأكملھا؟ النظام ذاكرة تستنفذ أي إستھالكھا وتم إال النظام
 ھذاكرت یستلھم مدمج كرافیكس األم لوحات لبعض أن أكثرھي الحقیقة النظام ذاكرة
 اذام إذاً . وتعقیداً  سوءاً  أكثر المسألة یزید شك أي دون ومن فھذا النظام، ذاكرة من

 ھلو تلقائیاً، نفسھ تشغیل الویندوز سیعید وھل التعلیق، سیحدث ھل سیحدث،
 من وغیرھا بخزنھ قمت قد تكن لم إن اللحظة تلك إلى ونتاجك عملك كل ستخسر
 كالب سیكون األسئلة ھذه على الجواب البال؟ على تخطر لربما التي الكثیرة األسئلة
 فأثناء. الذاكرة غیر أخرى مشاكل من ومعافى سلیم الجھاز یكون أن بشرط ولكن
 ما اسمیھ إضافیة أو ظاھریة ذاكرة بصنع التنصیب محرك یقوم الویندوز، تنصیب
 ألن الظاھریة بالذاكرة سنسمیھا فصاعداً  اآلن ومن الصلب، القرص على شئت

 وفي. الصلب القرص من مأخوذ أو مقطوع حیز ھي حقیقتھا ولكن ذاكرة ظاھرھا
 Virtual Memory بإما الظاھریة الذاكرة ھذه على یطلق ترالكمبیو مصطلحات

 من حجزه سیتم الذي الظاھریة الذاكرة ھذه حجم أو مقدار .Paging file أو
ً  یكون الویندوز تنصیب أثناء الصلب القرص ً  1.5 دائما  النظام ذاكرة بحجم مضروبا
 حجم ألصبح ،میجابایت 256 الحقیقة النظام ذاكرة حجم كان لو فمثالً . الحقیقة
 الویندوز ویشعر مھام بعدة تقوم وعندما. وھكذا میجابایت 384 الظاھریة الذاكرة
 سییرلت إضافیة ذاكرة إلى ویحتاج اإلستنزاف على شارفت الحقیقة النظام ذاكرة بأن

 الویندوز یقوم للنظام تعلیق أو توقف حدوث ولتفادي تنفیذھا الجاریة المھمة
 القرص سرعة نفس ھي الظاھریة الذاكرة سرعة. یةالظاھر الذاكرة بإستخدام
 سرعة بینما تقدیر، أحسن على الثانیة من األلف من أجزاء بضعة أي الصلب
 أن آخر بمعنى. الثانیة من البلیون من أجزاء بضغة ھي للنظام الحقیقة الذاكرة
ً  مرة بملیون الظاھریة الذاكرة من أسرع الحقیقة الذاكرة  في الفرق الحظ!. تقریبا
 نم للنظام الحقیقة الذاكرة القلیلة األجھزة تعاني السبب ولھذا. الذاكرتین سرعة
ً  ینصح السبب ولنفس. المعالج سرعة بغلت مھما البطئ  كرةذا تكون بأن وأبداً  دائما
 أفضل على للحصول میجابایت 512 عن یقل ال بما إكسبي لویندوز وباألخص النظام
 بشكل الظاھریة الذاكرة على الویندوز إعتماد سیقل ةالحال ھذه في ألن للنظام أداء



ً  یكون ویكاد كبیر  512 من أكبر للنظام الحقیقة الذاكرة تكون عندما معدوما
 أكثر أو میجابایت 512 مقدارھا حقیقة نظام ذاكرة لدیك تكون وعندما. میجابایت
 ما اھریة،الظ الذاكرة لتعطیل طریقتان ھناك. الظاھریة الذاكرة تعطیل فبإمكانك
 وعلیھ.الریجستري إعدادات طریق عن الظاھریة الذاكرة تعطیل ھنا یخصنا

 :الظاھریة الذاكرة لتعطیل الریجستري في وقیمتھ المفتاح سیكونمسار
 

 
 

 الذاكرة وجود وتعني 0 ھي الویندوز تنصیب أثناء المفتاح لھذا اإلفتراضیة القیمة
 الذاكرة یتعطیل فسیتم) أعاله الحال ھو كما( 1 إلى القیمة تغیر عند أما اھریةالظ

 والفائدة. أكثر أو میجابایت 512 مقدارھا للنظام حقیقة ذاكرة لھ كانت لمن الظاھریة
 وبشكل النظام وإستقراریة أداء لزیادة ھو الظاھریة الذاكرة تعطیل من الرئیسیة
 .للنظر ملفت ولربما واضح
 بوجود النظام أداء لتحسین عدیدة طرق ھناك أنھ إلى إلیھ اإلشارة تجدر ومما
 قالتطر أرید ال ولكني قلیلة، الحقیقة النظام ذاكرة تكون عندما أي الظاھریة الذاكرة
 عن تكلمنا ومھما. عنھ نتكلم الذي الموضوع صلب عن كثیراً  ستخرجنا ألنھا إلیھا
 یبقى الظاھریة الذاكرة عمل بتحسین لكوذ النظام أداء لتحسین الطرق ھذه أفضل
 أداء لتحسین واألفضل األمثل السبیل ھو للنظام الحقیقة الذاكرة ترقیة خیار

 رعوس بأنواع الذاكرة تتوفر حیث الحاضر وقتنا في سیما وال النظام وإستقراریة
 . زھیدة بأسعار نقل لم إن منخفضة تعتبر وبأسعار مختلفة

 
 الذاكرة إلى النظام ملف قلن خالل من األداء تحسین
. داً ج كبیر بشكل النظام أداء لتحسین عملھ یمكن الریجستري في بسیط إعداد ھناك

 4 مقداره الحقیقة النظام ذاكرة من أولي مقعد حجز یتم اإلعداد ھذا وبموجب
 ما أو النظام ملف وتسریع لتحمیل وذلك میجابایت 8 حد إلى للزیادة قابالً  میجابایت
 یكون عندما أي اإلعتیادیة الحاالت في .NT Kernel أو XP Kernel یسمى
. لبالص القرص في یبقى النظام ملف فإن معطالً، عنھ نتكلم الذي الریجستري إعداد
 بلوق للویندوز إقالع كل فعند الریجستري، في اإلعداد ھذا بتفعیل نقوم عندما أما



 مقعد إلى الصلب صالقر من النظام ملف نقل سیتم المكتب سطح شاشة ظھور
 4 األقل على وخسارة ذلك عمل من الفائدة ما ولكن. حجزه تم الذي الذاكرة
 سرعة سیجعل اإلعداد ھذا تفعیل أقول للنظام، الحقیقة الذاكرة من میجابایت
 نع یقل ال بما أسرع) كتابة/قراءة( المعلومات تبادل لعملیات النظام ملف إستجابة
 عندما آخر، بمعنى. الصلب القرص في النظام ملف قاءب مع بالمقارنة مرة أربعین
 ھناك یكون عندما وذلك األحوال أحسن وفي الصلب، القرص في النظام ملف یبقى
 40 عن المعلومات تبادل سرعة معدل یتجاوز فال معالج وأسرع صلب قرص أسرع

 بادلت معدل فسیرتفع الذاكرة، إلى النظام ملف رفع عند ولكن. ثانیة لكل میجابایت
 في اإلعداد ھذا لتفعیل. حقیقة وھذه ثانیة لكل جیجابایت من أكثر إلى الملعومات
 ویفضل میجابایت 256 أالقل على الحقیقة النظام ذاكرة تكون أن یتطلب الریجستري

 .ذلك من أكبر تكون أن یؤكد بل
 عةأرب عن یقل ال ما مقعد بحجز یقوم والذي الریجستري في وقیمتھ المفتاح مسار

 ذاھ إلى اإلقالع أثناء نقلھ تولي ثم ومن النظام لملف الحقیقة الذاكرة من میجابایت
 السابق المفتاح مسار نفس ھو الحقیقة الذاكرة من المقعد

 
 

 
 

 عظمم أن ھو اإلعداد، ھذا تفعیل نتیجة اآلن لحد كشفھا تم التي السلبیة النقاط إحدى
 ال فقط Radeon محركات وباألخص ATI شركة تقوم التي الكرافیكس اتبطاق

 ذهھ مثل یملك لمن اإلعداد ھذا تفعیل بعدم ینصح لذا اإلعداد ھذا تفعیل مع تتوافق
 اإلعداد ھذا تفعیل من ضرر أي ھناك لیس آخر بمعنى. الشاشة بطاقات من األنواع
 .ATI Radeon یرغ أي الشاشة بطاقات من أخرى أنواع وجود حالة في

 
 الصلب القرص وإلى من والكتابة القراءة معدل كفاءة زیادة خالل من األداء تحسین
 النظام وملف
 التالي المسار وعلى الریجستري في الحل
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 ھذا وظیفة .IoPageLockLimit لمفتاحا ھو الریجستري في ھدفي وكان
 لتسریع Kernel النظام ملف یستخدمھا لكي الذاكرة من حیز تحدید ھو المفتاح
 یكون أن إما اإلفتراضیة الحالة. الصلب القرص وإلى من المعلومات نقل عملیات
 موجوداً  المفتاح ھذا یكون أن أو) السبب أعرف وال( أصالً  موجود غیر المفتاح ھذا
 یشاء متى یحددھا لكي للویندوز قیمتھ تترك بمعنى أي محددة قیمة بدون ولكن
 أثناء وبشدة المفتاح لھذا النظام ملف حاجة المؤكد فمن. إلیھا الحاجة تظھر ومتى

 مسحوال والدیفیدي لسیدي النسخ مثل شدیدة وكتابة قراءة تتطلب التي العملیات
 مشكلة المفتاح ھذا وجود مفعد. وغیرھا األلعاب وتشغیل Scanning الضوئي
 عن سوءاً  تقل ال أخرى مشكلة یشاء متى الویندوز یحددھا بقیمة ووجوده كبیرة
 علیھا احالمفت ھذا قیمة تثبیت یمكن التي المثالیة القیم یظھر التالي الجدول. سابقتھا
 :الحقیقة النظام ذاكرة على تعتمد والتي الریجستري في
 
 
 



 
 
 

 دون نم والكتابة القراءة عملیات بقاء على تترتب قد التي بالعواقب تتعلق المشكلة
 رجةد على الشدید المتواصل العمل من زائدة دقیقة تأثیر ھو كم فتخیل. أداء تحسین
 قالعإ تخیل فمثالً  المطلوب، بالمستوى لیس التبرید كان إذا وبخاصة المعالج حرارة
 فعترت الویندوز إقالع فخالل والشدیدة، المعقدة العملیات من یعتبر يالذ الویندوز
 درجة 25 من وأكثر إنتل لمعالجات مئویة درجة 20 من بأكثر المعالج حرارة درجة
ً  ،AMD لمعالجات مئویة  30 من أكثر تستغرق ال قد الجیدة اإلقالع مدة بأن علما
 رةكبی معلومات عندك تخیل آخر وكمثال. المشكلة جذور القارئ عزیزي فالحظ ثانیة
 ستستغرق فكم آخر قرص إلى نقلھا وترید صلب قرص في جیجابایت 40 ب تقدر
 والكتابة؟ القراءة على التحسین وبوجود تحسین دون من النقل عملیة
 40 بحدود یكون اآلخر وإلى من المعلومات نقل معدل سریعین قرصین تأملنا فلو

 نأ إفترضنا ولو والكتابة، القراءة على تحسین ودوج دون من ثانیة لكل میجابایت
) متوقع شيء أقل وھذا( ثانیة لكل میجابایت 50 إلى ویصل سیتحسن النقل معدل
 للنق المستغرق الزمن سیكون إذن. الجدول بحسب أعاله المفتاح قیمة تعدیل بعد

 نسیكو بینما دقیقة، 17 بحدود) تحسین دون من( األولى الحالة في المعلومات



 13 بحدود) التحسین بوجود( الثانیة الحالة في المعلومات لنقل المستغرق الزمن
 تعتبر المعلومات لنقل والمتواصل الشاق العمل من دقائق فأربعة. أقل أو دقیقة
 واحد آن في وشدید معقد عمل من بأكثر قمت إذا أكثر سوءاً  سیزداد واألمر. طویلة
 وتعمل scanning بعمل تقوم عندما فمثالُ . ذكرناھا التي التحسینات عمل دون من

 ً  العملیات من تعتبران العملیتین فھاتین آلخر، قرص من للمعلومات نقل أیضا
 عندك كان ومھما والكتابة القراءة على التحسینات عمل دون ومن الشدیدة، المعقدة
 حد إلى المطاف بھ یصل وقد الشدید البطئ من النظام فسیعاني نظام ذاكرة من

 .لتعلیقا
 الزرقاء الشاشة وظھور الجذري الخلل حدوث عند التلقائي التشغیل خدمة تعطیل

Disable Automatic Restart in the event of a BSOD 
ً  نفسھ تشغیل بإعادة ویندوز یقوم إفتراضیاً،  الجذري الخلل حدوث عند تلقائیا

Fatal error أسباب عن یثالحد بصدد لسنا ھنا ونحن. الزرقاء الشاشة وظھور 
 طویل آخر موضوع فھذا حلولھا مناقشة وال التشغیل بدأ عند الزرقاء الشاشة ظھور
 بینو اإلغالق أثناء الجذري الخطأ حدوث بین كبیر إختالف ھناك الحقیقة في. ومعقد

 البرامج بین تعارض أو معین برنامج تشغیل حالة في الجذري الخطأ حدوث
 یعید أن إما اإلقفال عند ما مشكلة حدوث عند الطبیعي فمن. األجھزة ومشغالت
 اناألحی بعض وفي األقفال أمد یطول أن أو اإلقفال من بدالً  نفسھ تشغیل الویندوز
ً  اإلقفال عمل یتوجب  ما جذري خطأ وحدث ما، عمل منتصف في كنت إذا أما. إجباریا
 ھوف ذار،إن سابق دون للویندوزمن التلقائي التشغیل إعادة حدوث إلى یؤدي بحیث
 من وللتخلص. مرات لعدة المنوال ھذا على الحال إستمر إذا وبخاصة خسارة یمثل
 يف المفتاح مسار فھذا الجذري الخطأ حدوث للویندوزعند التلقائي التشغیل خدمة

 وجوب على الكثیرین یجمع التي الخدمة ھذه تعطل التي وقیمتھ الریجستري
 تعطیلیھا
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 Disable Remote Registry بعد عن بالریجستري التحكم خدمة تعطیل
Service 

 ً  مستخدم بإمكان یكون وبموجبھا ،شغالة أو فعالة الخدمة ھذه تكون إفتراضیا
 وھ یكون الذي الوقت في المنزلي جھازه ریجستري على تعدیل عمل من الكمبیوتر

 كنت فإذا). بعد عن بالریجستري التحكم( الخدمة ھذه عنوان ھو وھذا العمل، في
 سنف وفي عنھ بعید وأنت المنزلي جھازك ریجستري على تعدیالت عمل ترید فعالً 

 جھازك بریجستري أحد یعبث ولن یخترق لن جھازك أن من تأكداً م تكون الوقت
 الحاالت كل في أما. شغالة الخدمة ھذه فأترك باإلنترنت، إتصال على وأنت المنزلي
 في وعبث إختراق أي وإال شغالة بقاءھا لخطورة الخدمة ھذه تعطیل فیجب األخرى

 جدید تنصیب إال معھ نفعی ال حینھا وفي للنظام كامل خراب یسبب لربما الریجستري
 مسار). الریجستري من جیدة إحتیاطیة نسخة عندك كان إذا إال اللھم( للویندوز
 عدب عن بالریجستري التحكم خدمة تعطل التي وقیمتھ الریجستري في المفتاح
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 Disable Remote بعد عن المنزلي بالجھاز والمساعدة التحكم خدمة تعطیل
Assistance and Remote Desktop 

ً  تشبھ الخدمة وھذه ً . بعد عن بالریجستري التحكم خدمة تماما  ھذه تكون إفتراضیا
 تشغیل من الكمبیوتر مستخدم بإمكان یكون وبموجبھا شغالة، أو فعالة مةالخد
. العمل في ھو یكون الذي الوقت في البیتي جھازه على وغیرھا والطباعة البرامج
 للجھاز الالزم األمان توفیر مشكلة ھي كسابقتھا الخدمة ھذه في الكبیرة المشكلة
 إلى الدخول إلى تحتاج ال كنت فإذا .بعد عن بھ التحكم أثناء اإلختراق من البیتي



 ھذه بتعطیل تقوم أن فالمفروض آخر مكان أي أو عملك في وأنت البیتي جھازك
 ھذه لتعطیل. فعالة بقت إن ضارة بل ضروریة غیر الحالة ھذه في تعتبر التي الخدمة

 الریجستري في واحد بمسار ولكن مفاتیح ثالثة إلى نحتاج بالكامل الخدمة
 

 
 
 

	


