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  آيفية إنشاء ألـ
Printers Sharing  
  والتعامل مع الطابعات

  والـ
Permissions  
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      :  Windows XP و  windows server وتنصيب الطابعات فيالطباعة  
  

 والتي Control Panel لوحة التحكم إلى أوالنذهب  طابعة في النظام الخاص بك أيلتنصيب 
   وآما في الصورةStart األمرتكون موجودة عادة ضمن 

  

  

  :التالية لوحة التحكم ستظهر لنا النافذة أمر على األيسروعند النقر بزر الفأرة 
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 ونفتحها بالنقر المزدوج بزر الفأرة Printers and Faxesالـ  إيقونةمن نافذة لوحة التحكم نختار 
  التالية األيسر لتظهر لنا النافذة 
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 لنا النافذة لتظهر الواضح في يسار النافذة السابقة Add Printer األمرنختار 

  التالية

 تقرأ في أعلى النافذة أن لالستمرار ويمكنك Next نضغط على الزر أنوواضح من هذه النافذة انه يجب 
بعد الضغط لتالية  لنا النافذة استظهر ثم welcome to the Add Printer Wizardحيث آتب عليها 

 Nextعلى 
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 آانت الطابعة موجودة ضمن جهاز الحاسوب الخاص بك إذا يحدد ما األولحيث نالحظ وجود اختيارين 
Local Printer attached to this computer ثم هناك خاصية تتيح لك الفرصة بالبحث التلقائي 

ً  ضمن جهازكإذالما  ر الخيار الثاني إذا آانت الطابعة مربوطة ضمن نختاو.  آان هناك طابعة معرفة سابقا
الشبكة اقصد من ذلك أن هناك طابعات تتمتع باحتوائها على آارت شبكة فيمكن لنا أن نربطها على ألهاب 

ً  ويسمى هذا الربط بربط   Network Printer or a Printer attached to anotherمباشرتا
Computerعة اآلن مربوطة على جهاز الحاسوب الخاص بنا اآلن ونحدد  فنختار الخيار األول الن الطاب

   لتظهر لنا النافذة التالية Nextالبحث التلقائي أيضا  ونضغط األمر 

 

 من نوع غير Port آانت الطابعة مربوطة بـ وإذا الذي مربوطة به الطابعة Portومن هذه النافذة نحدد الـ 
فنختار الخيار الثاني ألضافته مثال هناك طابعات عادة تربط  االفتراضية المعطاة  Portsموجود ضمن الـ

 آانت إذا أما Local Port لتعريف هكذا طابعات نختار الخيار الثاني ونترآه على الـ USBبواسطة الـ 
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 وآما في الصورة التالية  TCP\IP Port الهاب فنختار ألـ إلىالطابعة موصلة مباشرة 

:  

 لتظهر لنا Next األمر وضغطنا على األولنوع الطابعة نحن اخترنا الخيار  حسب  Port نختار الـ اآلن
  :النافذة التالية
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 يوفر برامج لتعريف بعض الطابعات فما عليك سوى Windows الـ  أنتلك النافذة تحدد نوع الطابعة حيث 
منى نحن اخترنا الطابعة  تختار اسم ونوع الطابعة من الجهة اليسرى وتختار موديل الطابعة من الجهة اليأن

Star وموديلها آان FR-األمر ضغطنا على  و١٠ Next لتظهر لنا نافذة جديدة وهي آالتالي :  

  

   لالستمرار  Nextهذا هو اسم الطابعة مع الموديل نضغط 
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 ال وهذا هو أو على هذه الطابعة ايطبعو بأن األخرى تسمح للحاسبات أن آنت تحب إذايسألك النظام ما 
 النافذة إلى للوصول Next ونختار فيه تظهر أنالذي نريد الطابعة  Share Nameالمطلوب أي نكتب الـ 

   :األخرى

  
 فارغ نترآه لمساعدة المستخدمين لكننا عادةً  الطابعه نكتب المسار الذي نصبنا به أننستطيع في هذه النافذة 

   : Nextونضغط على الزر 
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 ال  ثم تضغط على أو تختار نعم أن نطبع صفحة للتجربة الخيار متروك لك في أننريد  آنا إذا ما النظاملنا يسأ
Next:   

  

 أجهزة الحاسوب أو جاهزة للطباعة من قبل جهاز الحاسوب الخاص بنا اآلنأخيرا تم تنصيب الطابعة وهي 
 ليقوم الـ عريف إلنهاء التنصيب والت Finishفنختار الخيار . األخرى التي مربوطة ضمن نفس الشبكة 

Windows التنصيب النهائي وبهد ذلك نختار إلآمال بنسخ الفايالت المهمة Finish.  
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 Printers ثم نختار  Control Penal لوحة التحكم الـإلى لطابعة نذهب وإعداد تنصيب أآملنا أنبعد 
and Faxes  وهي أعددناها آانت الطابعة التي إذا آما في السابق لنرى ما Star FR-أو موجودة ١٠ 

  :ال وآما في النافذة التالية 

 Printers ثم نختار  Control Penal لوحة التحكم الـإلى لطابعة نذهب وإعداد تنصيب أآملنا أنبعد 
and Faxes  وهي أعددناها آانت الطابعة التي إذا آما في السابق لنرى ما Star FR-أو موجودة ١٠ 

  :ال وآما في النافذة التالية 

    

 وهناك عالمة الصح  Shared  أنها أينشاهد من النافذة أعاله بان الطابعة موجودة وان هناك عالمة اليد أسفلها 
   .Default Printer لتوضح لنا بان هذه الطابعة هي الـ األعلىفي الدائرة السوداء في 

 وهناك عالمة الصح  Shared  أنها أينشاهد من النافذة أعاله بان الطابعة موجودة وان هناك عالمة اليد أسفلها 
   .Default Printer لتوضح لنا بان هذه الطابعة هي الـ األعلىفي الدائرة السوداء في 

 Local Printer attached to this طابعة على جهاز الكومبيوتر الخاص بنا أي لقد قمنا قبل قليل بتنصيب
computer الـ أو معرفة على الجهاز المزود أخرى طابعة أو لنقوم بتنصيب هذه الطابعة وأالن Server  على 

 ونفتح الـ User حاسوب المستخدم الـ إلىنذهب .  نفس هذه الطابعة باستخدام لنتيح لهم الفرصة أخرىحاسبات 
Control Panel  آما تعلمنا ثم نختار Printers and Faxes آما في السابق ونختار  Add Printer 
 لتظهر لنا النافذة التالية 

 Local Printer attached to this طابعة على جهاز الكومبيوتر الخاص بنا أي لقد قمنا قبل قليل بتنصيب
computer الـ أو معرفة على الجهاز المزود أخرى طابعة أو لنقوم بتنصيب هذه الطابعة وأالن Server  على 

 ونفتح الـ User حاسوب المستخدم الـ إلىنذهب .  نفس هذه الطابعة باستخدام لنتيح لهم الفرصة أخرىحاسبات 
Control Panel  آما تعلمنا ثم نختار Printers and Faxes آما في السابق ونختار  Add Printer 
 لتظهر لنا النافذة التالية 
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 بل موجودة اآلننختار من تلك النافذة االختيار الثاني الن الطابعة غير موجودة على جهاز الحاسوب الذي نحن علية 
  . لتظهر لنا النافذة التالية  Next جهاز آخر ثم نختار أو Server الـ أوومعرفة على جهاز حاسوب المزود 

  

 عن مكان هذه األهم بالبحث عن ملفات طابعة في جهاز الحاسوب ،وبالخيار الثاني وهو األوليخيرنا الحاسوب بالخيار 
 Folders Sharing) تهيئة الملفات(وهو آما في المحاضرة السابقة  نكتب اسم هذا المسار أنالطابعة حيث يجب 

 ولقد آتبنا أعاله وليس المسار العادي وآما في الصورة UNCP  نكتب مسار الـأنأي اقصد يجب 
HPLaserj\pd\\ هذا الن اسم الجهاز المزود )Server ( الخاص بنا هوpdطابعة التي نصبت  واسم ال

 ماذا حل بالطابعة التي نصبناها قبل قليل الجواب على هذه اآلن تتساءل أراك ، HPLaserjواعدت علية هو 
 أن موجودة على الجهاز المزود ونحن نريد اآلن الطابعة موجودة ولكن هذه الطابعة التي عرفناها أن: المالحظة هو 

 تدخل على أن أي يمكنك من هذا المر  Web Printersثالث فيحدد لك الـ  الخيار الأما. نستخدمها من حاسوبنا هذا 
  . تاريخ الطابعة وتشاهد آل ما تم طبعه وسنتناول هذه الخطوة فيما بعد 

 بخاصية الـ تتمتع آخر نعرفها على حاسوبنا وهي معرفة على حاسوب أن تكون الطابعة التي نريد أنيجب : مالحظة
Sharing  إلى تذهب أنلك فيجب  لم تكن آذوإذا Control Panel  ثم Printers and Faxes  ثم 

 النافذة ثم تحدد أعلى من  Sharing وتختار  Properties ثم األيمنتضغط على الطابعة المقصودة بزر الفأرة 
 ألخطوه من رؤيتها واخذ مسارها لكتابته في Users لكي تسمح للمستخدمين الـ  Share this Printer األمر
   .أعاله
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 Next األمراآلن نكتب اسم الجهاز المزود واسم الطابعة آما في الصورة في الحقل الثاني ثم نضغط 

 

 تتحول عالمة الصح في الدائرة أن يجب وللتأآد ال أو األساسيةيسألك النظام حول هذه الطابعة بان يجعلها الطابعة 
   :Next   ثمNoالسوداء على هذه الطابعة الجديدة ولكن سنختار 

 تتحول عالمة الصح في الدائرة أن يجب وللتأآد ال أو األساسيةيسألك النظام حول هذه الطابعة بان يجعلها الطابعة 
   :Next   ثمNoالسوداء على هذه الطابعة الجديدة ولكن سنختار 

    

  . التنصيب إلتمام  Finish وموديلها نضغط HPLaserj وجود اسم الطابعة الجديدة أعاله النافذةآما نالحظ في   . التنصيب إلتمام  Finish وموديلها نضغط HPLaserj وجود اسم الطابعة الجديدة أعاله النافذةآما نالحظ في 

   

 Next األمراآلن نكتب اسم الجهاز المزود واسم الطابعة آما في الصورة في الحقل الثاني ثم نضغط 
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 لنشاهد  Printers and Faxes إلى ثم نذهب  Control Panel لوحة التحكم إلى نذهب من جديد وأالن
   :الية  الطابعات آما في النافذة التأيقوناتالتغيير في عدد وشكل 

  

ونالحظ اختفاء اليد   Default الـ ألنها األولى بان عالمة الصح السوداء بقت على الطابعة أعاله النافذةنشاهد من 
 حاسوبنا بل أو هذه الطابعة غير مربوطة على جهازنا أن هذا يدل على  Network وظهور عالمة الـ باألسفل
  . على جهاز آخر مربوطة

 ثم  File األمر فعندما تضغط على txtطبع من هذا الحاسوب أي ملف آان يكون ملف استطالته  تأن عندما تريد اآلن
 لك النافذة التالية تظهر سوف Print األمرتختار 

:  

   .أعاله تختار الطابعة المربوطة على الجهاز المزود بكل سهولة وآما في الصورة أن بإمكانك أصبحأي 
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وهناك سوف نجد خاصتين مهمتين جداً  وهما   Propertiesة أي الـ  خصائص الطابعإلى  سوف اتجهاآلن
 ولنصل الطابعة لكي نضغط عليها بزر share واألمر Advanced األمرنجدها داخل  و  Priorityالـ 

 Printers and Faxes ثم  Control Panel ثم خصائص نسلك الطريق السابق وهو األيمنالفأرة 
    لنا النافذة التاليةلتظهر

وهناك سوف نجد خاصتين مهمتين جداً  وهما   Propertiesة أي الـ  خصائص الطابعإلى  سوف اتجهاآلن
 ولنصل الطابعة لكي نضغط عليها بزر share واألمر Advanced األمرنجدها داخل  و  Priorityالـ 

 Printers and Faxes ثم  Control Panel ثم خصائص نسلك الطريق السابق وهو األيمنالفأرة 
    لنا النافذة التاليةلتظهر

    

 األولوية يوفر األمر وان هذا Priority األمر من شريط المهم وآما نالحظ هناك Advanced األمرنختار 
 أولوية نعطي أن من طابعة معرفة وآلهم مربوطين ضمن الشبكة ونريد أآثر آانت لدينا إذاللطابعة حيث انه 

  Priorityالطابعة التي تحتوي على  أن حيث Priority وهذا يعتمد على الـ األخرى قبل ألحدهمللطباعة 
 تجعل الطابعة تمتلك خاصية أن فهو يمكنك من Shareو بالنسبة لألمر . وهكذا أعلى أولويةاآبر تكون لها 

   .Users لالستخدام من قبل المستخدمين الـ اإلتاحة

 األولوية يوفر األمر وان هذا Priority األمر من شريط المهم وآما نالحظ هناك Advanced األمرنختار 
 أولوية نعطي أن من طابعة معرفة وآلهم مربوطين ضمن الشبكة ونريد أآثر آانت لدينا إذاللطابعة حيث انه 

  Priorityالطابعة التي تحتوي على  أن حيث Priority وهذا يعتمد على الـ األخرى قبل ألحدهمللطباعة 
 تجعل الطابعة تمتلك خاصية أن فهو يمكنك من Shareو بالنسبة لألمر . وهكذا أعلى أولويةاآبر تكون لها 

   .Users لالستخدام من قبل المستخدمين الـ اإلتاحة

حتاج  ت windows Server وهذه الخاصية في نضام الـ  Web Printing الـ إلى أتطرق سوف اآلن
 نفتح نافذة االنترنت اآسبلورر ونكتب أن منصباً  فبمجرد أو يكون موجودا أن  I I S يكون تطبيق الـ أن إلى
   IPالـ 

حتاج  ت windows Server وهذه الخاصية في نضام الـ  Web Printing الـ إلى أتطرق سوف اآلن
 نفتح نافذة االنترنت اآسبلورر ونكتب أن منصباً  فبمجرد أو يكون موجودا أن  I I S يكون تطبيق الـ أن إلى
   IPالـ 
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  : لتفتح لنا النافذة التالية Enter فيه آما في النافذة التالية ثم نضغط Printers الخاص بالسيرفر ثم 

  

  :ابعة لتظهر لنا النافذة التالية ثم نختار الخيار الوحيد والذي هو اسم الط
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ومن هذه النافذة نشاهد عدد أوامر الطبع التي تمت ونحدد األمر المطلوب ونستطيع إعادة طبعة وشاهده ما 
  .يطبع اآلن ونستطيع إيقاف الطبع وغير ذلك آما في النافذة أعاله

   


