الفصل الثاني
لوحة التحكم Control Panel

تعتبر لوحة التحكم الرئيسية هي المتحكم االساسي في نظام التشغيل وخصائصه اذ ان لها القدرة على تغيير
معظم الخصائص االساسية في نظام التشغيل وحيث انه من الممكن من خاللها تغيير هذه الخصائص فانها
تعتبر المفتاح لنظام التشغيل والدخول الى خصائصه  .يمكن الوصول الى لوحة التحكم الرئيسية عن طريق
:
. Desktop -1
 -2قائمة  Startكما في السكل ادناه :

1

اهم االدوات في لوحة التحكم :
هنالك العديد من االدوات واالوامر في لوحة التحكم الرئيسية تظهر كما في الشكل االتي :

وهذه االدوات هي :
 -1امنية النظام  : System and Securityيمكن من هذا الخيار تصفح مستوى امنية النظام حيث
انها تحتوي الكثير من االعدادات التي تخص امنية النظام كما موضح في الشكل االتي :
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 : Action Center -aيمكن من خالله معرفة التنبيهات التي تخص نظام التشغيل خاصة فيما يتعلق
ببرامج مضادات الفايروسات والتحديثات بالنسبة لنظام التشغيل كما هو موضح بالشكل ادناه :

 : Windows Firewall -bهو البرنامج الذي يحمي نظام التشغيل من تدفق البيانات غير االعتيادي
الذي قد ينتج عن عمل احد الفايروسات  .يحتوي نظام الجدار الناري على المعلومات التي تخص
انواع الشبكات التي يحميها الجدار الناري وكما موضح ادناه :
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 : Power option -cيمكن من خاللها تعديل وضع نظام التشغيل لكي يتناسب مع مستوى الطاقة
المتوافر حاليا حيث في حال عدم توفر الكهرباء في الحاسوب او انخفاض مستوى الطاقة في البطارية
يمكن من خالل هذا الخيار ان يخفض بعض الخصائص الرسومية للنظام من اجل توفير الطاقة
الكهربائية للجهاز وكما ياتي :

Backup -d
: and Restore
هي االداة التي يمكن من خاللها انشاء نقطة استرجاع للنظام  ،في حال حدوث اي خلل لنظام التشغيل
ممكن من خالل نقطة االرجاع استعادة االعدادات التي تم حفظها في نظام  Windowsكما في
الشكل االتي :
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 : Bit locker -eيمكن من خاللها قفل اجزاء  HDDمثل  C ,D ,Eحيث ان لهذه االداة القدرة على ان
تضيف كلمة سر الى اجزاء  HDDبحيث ال يمكن الدخول الى هذه االجزاء اال لمن يمتلك كلمة السر
 .وكما في الشكل :

 : Network and Internet -2تحتوي هذه االداة على الخصائص الخاصة بشبكات االنترنت
والشبكات االخرى المتصلة بنظام التشغيل  ,كما هو موضح بالشكل االتي :

 : Network and Sharing Center .aيحتوي هذا الخيار على كل االدوات المتعلقة
بالشبكات المتصلة حاليا في نظام التشغيل حيث يظهر هذا الخيار كل الشبكات السلكية
والالسلكية المتصلة بالنظام مع العديد من االعدادات االخرى كالتحكم بالشبكات المتصلة
الالسلكية وما يتعلق بها او االتصال بشبكة ارضية وكما موضح بالشكل :
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 : Internet Option .bتحتوي هذه االداة على كل االعدادات الخاصة باالنترنت حيث
ممكن من خاللها التحكم باعدادات اتصال االنترنت  .هذه االداة تحتوي على عدة اوامر
تخص االنترنت منها :
  : Generalاي االعدادات العامة وتحتوي على الصفحة الرئيسية التي سوف تفتح عندمايتم فتح متصفح االنترنت  .كما ويمكنة تغير هذه الصفحة عن طريق عنوان الصفحة في
هذه االداة و بالتالي ستتغير الصفحة الرئيسية للمتصفحات  .كما ويمكن من خالل هذا
االختيار محو تأريخ التصفح والذي يخزن جميع الصفحات التي قام المستخدم بزيارتها
خالل فترة زمينة معينة  .كما ويمكن تغير اللغة  Languageونوع الخط  fontمن خالل
هذا االختيار  .كل هذه االعدادات موضحة بالشكل االتي :
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  : Securityممكن من هذا االختيار رفع مستوى امنية تصفح االنترنت حيث يعمل هذااالختيار على توفير مستوى امني اعلى من خالل تغير مستوى امن تصفح االنترنت .
حيث يمكن تحديد اي المواقع الموثوقة او غير الموثوقة ويمكن توضيحها كاالتي :

المواقع الموثوقة

حجب المواقع

رفع مستوى امنية
تصفح االنترنت

  : Privacyمن هذا االختيار ممكن تحديد مستوى خصوصية البيانات على االنترنت كماومن الممكن منع االعالنات التي تظهر على المتصفح اثناء استخدام االنترنت وكما في الشكل
االتي :
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 : Programs -3في هذه اللوحة تظهر العديد من االدوات التي تخص البرامج الموجودة حاليا في نظام
التشغيل  .ان اهم خاصية في لوحة التحكم الخاصة بالبرامج هي قدرتها على ازالة البرامج بصورة
نهائية من نظام التشغيل وكما هو موضح بالشكل االتي :

وكما هو معلوم ان لكل برنامج حجم معين ياخذه من الحاسبة اذ من الممكن من لوحة البرامج معرفة
احجام البرامج المستخدمة حاليا في نظام التشغيل كما ويمكن معرفة تأريخ تنصيب هذه البرامج .
 : Clock ,Language ,and Region -4ممكن من خاللها التحكم في اللغات والساعة والتوقيتات كما
يمكن التحكم في التاريخ من خالل هذه االداة  .حيث ان تحديد الوقت والتاريخ مهم جدا بالنسبة
لوظائف نظام التشغيل بحيث ان نظام التشغيل ال يمكنه اداء بعض العمليات اذا كان التوقيت في
الحاسبة خطأ  .يمكن مالحظة الشكل االتي لمعرفة كيفية تغيير التوقيت والتاريخ في نظام التشغيل:
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ويمكن تغيير اللغات الموجودة في نظام التشغيل من االيعاز  Region and Languageوكما هو
موضح في الشكل االتي :
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