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Microsoft Virctual PC 2007 SP1كتيب 
صالح وال يجوز التعديل عليه او تغير اسم المؤلف او 
استخدامه ألغراض ربحية والكن يمكن االستفادة 

المعلومات بشرط ذكر مصدر الكتي
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عن طريق المدونة 

  

  

  

  



Microsoft Virtual 
PC 2007 SP1 

  .اربع نقاط  و حديثي حول البرنامج سوف يكون حول

  Microsoft Virtual PC 2007 SP1كيفية تنصيب  - ١

  Virtual Machinesكيفية اعداد  - ٢

  Virtual Machinesعلى  Hard Disksكيفية اضافة  - ٣

  Virtual Machinesعلى  Networks Adaptersكيفية اضافة  - ٤

 Virtualعلى  Operating Systemsلن اتطرق اثناء حديثي حول كيفية تنصيب : مالحظة
Machines  واعدادHard Disk  وكيفية الوصول الىDisk Management  وNetwork 

Connections  و السبب ھو انني سوف اطرح ھذه المواضيع في دروس اخرة و ايضًا لعدم
 Virtual Machinesوجود اي اختالف بين كيفية اعداد و الوصول الى ما سبق ذكره بين ال 

  .  الكمبيوتر العادي وجھاز

  

  

  

  

  

  

  

  



 Microsoft Virtual PC 2007كيفية تنصيب : اوالً 
SP1  

  Setup .exeنقرتين على 

  

  Runنضغط على 

                            

    Nextنختار 

  



  Nextو من ثم  I accept the terms in the license agreementنختار 

  

) ليست اجبارية( Organizationوعادة نجدة تلقائيًا ال يحتاج الى كتابة و  User Nameنكتب 
  Nextو من ثم 

  

  

  



ونحدد المجلد الذي نريد  -  Changeاذا اردنا تغير مسار تنصيب البرنامج نضغط على 
  Installو من ثم  Saveتنصيب البرنامج عليه ونضغط على 

  

  Nextبعد االنتھاء من التنصيب نضغط على 

  

  

  



  Finishنضغط على 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  Virtual Machinesكيفية اعداد : ثانيا

نقوم بتشغيل البرنامج و احيانًا يعمل البرنامج تلقائيًا بعد التنصيب مباشرًة في ھذه الحالة 
  Nextنضغط على 

  

  Nextو من ثم  Create a virtual machinesنختار 

  

  

  

  



ونحدد  Browseو اذا اردنا تغير مسار حفظھا نضغط على  Virtual Machineنكتب اسم 
  Nextو من ثم  Saveالمجلد الذي نريد الحفظ فيه ونضغط على 

  

  Nextنحدد نظام التشغيل ونضغط على 

  

  

  

  

  



 Using theالمناسب لنظام التشغيل نختار  RAMاذا اردنا استخدام الحد االدنى من 
recommended RAM  و من ثمNext  

  

و نحدد المساحة التي نريد و  Adjusting the RAMنختار  RAMاما اذا اردنا التعديل في 
  Nextمن ثم 

  

  

  

  



وبعد ذلك  An existing virtual hard diskموجود نختار  Hard Diskاذا اردنا اختيار 
Browse  ونحددHard Disk  الذي نريد و نضغطOpen  و من ثمNext  

  

  A new virtual hard diskجديد نختار  Hard Diskاما اذا اردنا انشاء 

  

  

  

  

  



فيه ونضغط على  Hard Diskو نحدد المجلد الذي نريد حفظ  Browseبعد ذلك نضغط على 
Save   و من ثمNext ) تذكر يجب عليك تحديد مساحةHard Disk(  

  

  Finishنضغط على 

  

العادي ھو عندما نريد اعداة  والكمبيوتر Virtual Machinesالفرق الوحيد بين : مالحظة
 Virtual Machineام في  Alt+Ctrl+Deleteر العادي سنستخدم التشغيل في الكمبيوت
  . Alt+Deleteفنضغط فقط على 

  



 Virtualعلى  Hard Disksكيفية اضافة : ثالثا
Machines  

  Settingsونضغط  Virtual Machinesنشغل البرنامج ونحدد 

  

  Virtual disk wizardونضغط على    Hard disk 2نختار 

  

  

  

  

  



  Nextنضغط 

  

  Create a new virtual diskنضغط 

  

  

  

  



  A virtual hard diskنضغط 

  

و نضغط  Hard diskلتحديد مجلد نحفظ فيه  Browseونضغط على  Hard diskنكتب اسم 
Save  و من ثمNext  

  

  

  



  Nextونضغط  Dynamically expanding (Recommended(نختار 

  

  نحدد مساحة القرص الصلب

  

  

  



  Finishنضغط 

  

 Microsoftفي برنامج  Hard Diskكل ما قمنى به في ھذه المرحلة ما ھو اال عملية انشاء 
Virtual PC 2007 SP1  االن سوف نضيفHard Disk  الذي قمنى بإنشائه الىVirtual 

machine  

  Closeنضغط 

  

  

  

  

  

  



  Browseوبعد ذلك  Virtual hard disk fileنختار 

  

  Okتليھا  Openنه و من ثم الذي ان انشأ Hard diskونحدد 

  

  

  



  Virtual Machinesالذي قمنى بأنشائه نشغل  Hard diskللتأكد من وجود 

  Startونختار  Virtual machine  نحدد

  

الذي يوجد من  Hard diskھو  Disk 0سوف نجد ال ،  Disk Managementثم نذھب الى 
  الذي قمنى بإنشائه معاً  Hard diskفھو  disk 1  ام Virtual machineالبداية مع 

  

  

  

  

  



على  Networks Adaptersكيفية اضافة : رابعاً 
Virtual Machines  

  Settingsونختار  Virtual machineنحدد 

  

 Number of networksوبعد ذلك نحدد عدد كروت الشبكة من خانة  Networkingنختار 
adapters  و من ثم نذھب الىAdapter 2  ونحدد نوع الكرت ھل ھوLocal Only  اي يعمل

على مستوى البرنامج فقط ام كرت شبكة مثل الذي يوجد في الجھاز ويمكن من خالله الدخول 
  Okعلى االنترنت و من ثم 

  

  

  

  



ھو الذي ينشاء  Local Are Connectionسنجد  Network Connectionsلو ذھبنى الى 
  ھو ما قمنى بإنشائه معاً  Local Area Connections2 ام Virtual Machines تلقائيًا مع

  

وانا جاھز  Microsoft Virtual PC 2007 SP1ھكذا قد اكون انتھيت من حديثي حول 
   العلي القدير ان اكون قد وفقت  اسأل هللا قراء الكتيبمن   سؤال حول البرنامج  ألي

 


