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 نقلت نىعيت للطباعت” إتش بي“هل تُمثل طابعت جذيذة من 

 ثالثيت األبعاد ؟

 



مطلع األسبوع الجاري طابعة جدٌدة ثالثٌة  ”HP – إتش بً“أطلمت 

تستطٌع الطابعة الجدٌدة، وهً ال تزال  .Metal Jet األبعاد تحمل اإلسم

ً لإلستخدام من لبل الشركات الُكبرى والمصانع ولٌس  ُمعدة حصرٌا

الُمستخدم النهائً، طباعة نماذج ثالثٌة األبعاد مصنوعة من المعدن و 

ستٌكٌة الُمعتادة فً مجال الطباعة ثالثٌة االبعاد حتى لٌس من المواد البال

 .الٌوم

بالرغم من أن استخدامات إختبارٌة عدٌدة دخلت موضع التنفٌذ مؤخراً، 

من بٌنها إستخدام الطباعة ثالثٌة األبعاد فً تصمٌم المنازل وكذلن فً 

 تنفٌذ أجزاء من لطع غٌار السٌارات، إال أن طباعة هٌاكل معدنٌة ال تزال

عمبة وتحدي كبٌر أمام الطباعة ثالثٌة األبعاد نظراً لصعوبة إستخدام 

 .المعدن كمادة خام ٌُمكن للطابعة ثالثٌة األبعاد تشكٌلها وطباعتها

-binder الجدٌدة تمنٌة جدٌدة كلٌا تُسمى Metal Jetطابعة  ٌتم استخدام

jet printing جعل وهً فكرة ثورٌة طورتها الشركة وتمول عنها أنها ست

ً لابل للتطبٌك. فً الماضً،  من طباعة المعادن ثالثٌة األبعاد والعا

استخدمت بعض الشركات مفهوم الطباعة ثالثٌة األبعاد فً تشكٌل المعادن 

لصناعة بعض أجزاء الطائرات من خالل نحت كتلة كبٌرة من المعدن 

 HPبإستخدام اللٌزر فً آلٌة تُشبه آلٌة تشكٌل المعادن، ولكن طابعة 

الجدٌدة من خالل هذة التمنٌة تموم فعلٌاً بطباعة المعدن بالشكل المطلوب 

من خالل رش رذاذ من ذرات المعدن فً طبمات فوق بعضها البعض ومن 

 ثم إضافة مادة الصمة لوٌة تموم بتثبٌت هذا الرذاذ بالشكل المطلوب.

 

 



 نقاط هامت لحمايت صفحتل على الفيسبىك 7

ان ٌعرف مدٌر كل صفحة كٌف ٌمكن ان الموضوع هذا الهدف من 

ٌتصرف سارق الصفحة وٌبتعد عن الولوع فً خطأ ما ٌؤدي إلى سرلة 

 .صفحته

 

طرح عدة نماط هامة وشبه شاملة لكً تضمن ان صفحتن بنموم س حٌث

 بعٌداً عن لصوص اإلنترنتوفً أمان 

  :لم بحماٌة برٌدن اإللكترونً -1

اإللكترونً سٌستطٌع الوصول كافة برٌدن  فً حال وصل السارق إلى     

الضغط على زر )نسٌت كلمة  حساباتن فً الموالع وذلن عن طرٌك

إلى برٌدن  المرور( وسٌموم كل مولع بإرسال كلمة مرور جدٌدة

  االلكترونً المخترق! لذلن ننصح باستخدام برٌد ذو حماٌة جٌدة مثل

Gmail 

 

 

 

 

 



 

  :ال تشارن كلمة سرن مع شخص آخر -2

المشكلة معروفة فالبعض ٌموم بمشاركة كلمة السر مع شخص آخر  هذه

من العائلة او شرٌن( وبعد فترة ٌحصل شجار لد ٌؤدي إلى  )صدٌك او فرد

 تغٌٌر كلمة السر الخاصة بن انتمام عن طرٌك

 

 

 ٌر جهازنغالدخول إلى حسابن من جهاز آخر بال تموم  -3

دة شاشتن هلادر على مشا فأغلب مماهً اإلنترنت ٌكون صاحب الممهى   

ٌكون ٌستخدم بعض البرامج لحفظ ما تموم بكتابته على  كاملة ولد

سرن( كما ٌوجد عدة طرق اخرى لسرلة كلمة  الكٌبورد )ومن ضمنه كلمة

 آخر شخص حاسوبمرورن فً حال استخدامن 



 

  :انتبه من الصفحات المزٌفة -4

الفٌسبون بشكلها الطبٌعً رابط فتظهر صفحة  أحٌاناً تموم بالضغط على   

الصفحة لد تكون لٌست للفٌسبون ولكنها  لتموم بتسجٌل دخولن ولكن هذه

 ً وهدفها هو سرلة كلمة مرورن فمط,  تشبهها بشكل كبٌر او مثلها تماما

 facebook.com  المولع تأكد ان رابط صفحة تسجٌل الدخول مأخوذ من

 مثالً   facebook.website.com و لٌس

 

 

 

 



  :تمم بإضافة مدراء ال تملن ثمة كاملة بهم ال -5

األمر شبٌه بالنمطة الثانٌة إلى حد ما فمن الممكن ان ٌموم الطرف  هذا

بحذفن من لائمة المدراء فً حال لم تكن تملن ثمة كاملة فٌه, إضافة  اآلخر

احتمال ان تكون حماٌته لحسابه لٌست بالمستوى المطلوب وٌموم أحد  إلى

 ومن ثم سرلة صفحتن حسابه ما بسرلة

  :ال تمم بالضفط على روابط مشبوهة -6

خطراً, فمن المستحٌل ان ٌتم سرلة حسابن بضغطة  هذا األمر هو األلل

األفضل عدم الضغط مباشرة على الرابط, بل  واحدة على رابط ما ولكن من

لم تمم بتسجٌل دخولن فً حساب ) لم بنسخ الرابط وفتحه فً متصفح آخر

 الرابط واٌن سٌتم توجٌهن لخاص بن( لتجربة ماذا سٌفعلالفٌسبون ا

  :لم باستخدام متصفح آمن -7

 المتصفحات األخرى مثلف Opera   لم باستخدام متصفح آمن مثل

Internet Explorer وFirefox  بشكل مفضوح  تموم بحفظ كلمات السر

 وهنان برامج سهلة جداً تستطٌع كشف كلمات سرن المحفوظة على

اي فً حال استطاع احد معارفن من الوصول إلى جهاز  جهازن,

ثوانً معدودة سٌستطٌع سرلة كل كلمات سرن الذي لام  كمبٌوترن لمدة

ٌحوي  Firfoxو Google Chrome متصفح المتصفح بحفظها,كما ان

 مباشر وبدون تشفٌر خٌار لعرض كلمات المرور المحفوظة بشكل

% من 55تغطً  هذه هً النماط األساسٌة بشكل عام, وهً

 األسباب التً تسببت بسرلة صفحات الفٌسبون



ميف تقىم بعمل نسخت احتياطيت للنظام وطريقت 

 استرجاعها

 

عملٌة أخذ نسخة احتٌاطٌة من ملفاتن جزء مهم فً صٌانة الكمبٌوتر، ألن 
الجهاز معرض لكثٌر من األخطار كالتلف أو دخول فٌروسات وخاصة 

ٌوجد أداة أساسٌة للنسخ االحتٌاطً  7األجهزة المحمولة. وفً وٌندوز 

 DVDتمكنن من أخذ نسخة لملفاتن وحفظها فً ذاكرة خارجٌة كألراص 

 ألراص خارجً أو على شبكة محلٌة خاصة بن.أو محرن 

 ألخذ نسخة احتٌاطٌة من ملفاتن اتبع التالً:

  لوحة التحكم“إذهب إلى” Control Panel  إبدأ“عن طرٌك زر ”

Start النظام والصٌانة“، ومن ثم ”System and Maintenance 

 Backup and” )النسخ االحتٌاطً واالستعادة“وبعد ذلن اختر 
Restore.) 



  ضبط إعدادات النسخة االحتٌاطٌة“اضغط على ”Set up backup ،

ولد تستغرق النافذة التالٌة بعض الولت لكً تظهر لن األماكن المتاحة 
 لحفظ النسخة.

  إختر مكان الحفظ؛ كما سبك وذكرنا ٌمكنن استعمال ذاكرة خارجة أو
DVD  أو على الجهاز نفسه لكن على لرص آخر، وفً حال لمت بعمل

جٌجاباٌت، أما إن  11للنظام ككل سٌتطلب ذلن مساحة أكثر من  نسخة

اخترت بعض الملفات كالمستندات والصور فلن ٌتطلب ذلن الكثٌر من 
 المساحة.

  تابع للخطوة التالٌة واختر منها نوع الحفظ تلمائً أم مخصص، بحٌث
ٌختار الحفظ التلمائً الملفات الموجودة فً المستندات وسطح المكتب 

نسخها، أما فً خٌار الحفظ المخصص ٌمكنن اختٌار الملفات المراد لٌتم 
 أخذ نسخة منها وٌخٌرن إن أردت عمل نسخة من النظام أًٌضا.

  ٌمكنن اختٌار الجدولة للنسخ االحتٌاطً وتحدٌده بتولٌت معٌن ٌومًٌا أو
 أسبوعًٌا أو شهرًٌا.

ن الجهاز ستبدأ عملٌة النسخ االحتٌاطً بعد ذلن، ومن األفضل أن تتر
حتى تنتهً العملٌة التً ستستغرق بعض الولت فً المرة األولى. احفظ 
النسخة االحتٌاطٌة فً مكان آمن، وٌمكنن استرجاعها فً أي ولت أردت 

 ذلن عن طرٌك:

  إعادة إلالع الجهاز وأثناء االلالع ٌتوجب الضغط على زرF8  للدخول

 إلى خٌار صٌانة النظام.
  ومن داخل الخٌار لم باختٌار اللغة التً ترٌد أو اضغطOK .لالختصار 

  تظهر نافذة بأسماء مستخدمً الجهاز، اختر الحساب المسؤول وأدخل
 كلمة المرور إن وجدت.

  تظهر عدة خٌارات، نختار منهاSystem Image Recovery. 

 .انتظر بعض الولت لٌتعرف على مكان النسخة االحتٌاطٌة 



  فً الجهاز نفسه سٌتعرف علٌها تلمائًٌا، وإن كانت على لرص إذا كانت
 خارجً ٌجب أن ٌكون موصواًل بالجهاز ومن ثم تحدٌده.

  ًلم بالموافمة لتبدأ عملٌة استعادة الملفات من النسخة االحتٌاطٌة الت
 عملتها سابمًا.

بذلن تكون لد أعدت ملفاتن وخصائص حسابن دون أي ضٌاع، وبطرٌمة 
 مع نظام تشغٌل وٌندوز بشكٍل أساسً. بسٌطة مدمجة

 


