
لـ    التمهيدي ADOBE® PHOTOSHOP® 7.0 MEالمستند

وثائق             في التحديثات آخر وكذلك المنتج حول المعلومات آخر على يحتوي الملف  و Adobe Photoshop هذا
   .         . على    للحصول التثبيت لتعليمات المستخدم دليل إلى ارجع فضلك من المشكلت حلول حول تنويهات
     . اا           أيض يغطي الملف هذا الفورية التعليمات أو المستخدم دليل انظر والداء، المشكلت حل حول معلومات

وون  .Adobe ImageReadyالمك

إلى           هام: بالبريد اليوم وأرسلها بك الخاصة التسجيل بطاقة أكمل فضلك  Adobe Registration" من

Center"           . حول      معلومات تلقي يمكنك حتى بالتسجيل تقوم أن لبد نسختك لتسجيل وذلك بلدك في الموجود

. بالمنتج        الخاصة الهامة التحديثات حول وكذلك الفني الدعم

  
المسلسل     أرقام

من        المكون المسلسل الرقم تجد أن مثل  ( 24يمكن )0000 0000 0000 0000 0000 0000 خانة

    . الرقم            هذا استخدم بك الخاصة المدمجة القراص لحافظة الداخلي الغطاء على أو التسجيل بطاقة على
.Photoshopلتثبيت 

نسخة       من بالتحديث تقوم كنت مسلسل        Adobe Photoshopإذا رقم لستخدام تحتاج سوف فإنك أقدم،

من    وون مك بك              24جديد الخاصة المدمجة القراص لحافظة الداخلي الغطاء على تجده أن يمكن والذي خانة

برامج      حزمة مع عليها ستحصل :      Photoshop 7.0 والتي استخدمته.  الذي المسلسل الرقم ملحظة للتحديث

من     السابق الصدار لتثبيت     Photoshopلتثبيت يصلح .Photoshop 7.0 MEلن

من      بالتحديث تقوم كنت الرقم     Photoshop Elements أو Adobe Photoshop LEإذا استخدم فضلك من ،

حزمة               في المتضمنة المدمج القرص لحافظة الداخلي الغطاء أو التسجيل بطاقة على الموجود المسلسل
.        Photoshop 7.0 MEبرامج  يحوي    الذي المسلسل الرقم يعمل لم إذا بك الخاصة من   24للتحديث خانة،

الفني    بـالدعم اتصل اللكتروني    WinSoftلـ فضلك البريد .support@winsoft.frعلى

 
والضافات   الختيارية المتدادات

المجلد         على الختيارية المتدادات من العديد تضمين القرص     Optional Extensionsيتم على يوجد والذي ،
المجلد   Adobe Photoshop 7.0 International English Applicationالمدمج  المتدادات.   Goodiesعلى هذه

برنامج       وتنقيح تخصيص فرصة لك .    Adobe Photoshopتتيح مزيد     على للحصول الطرق من العديد باستخدام
. الختيارية          المتدادات مع المتضمنة التمهيدية المستندات ملفات انظر المعلومات، من

المدمج            القرص على المتضمنة الختيارية الضافات وحدات من العديد يوجد  Adobe Photoshop 7.0كما

International English Application  المجلد المجلد   Optional Plug-Ins على تحت . Goodies الموجود

. الترشيح             إضافات وكذلك التصدير وإضافات للملفات الضافية التنسيقات بعض على المجلد هذا يحتوي

المجلد     بضبط قمت إضافات      plug-insإذا لستخدام بك الخاص تتلقى   Photoshop 6.0الضافي فسوف ،

. خطأ  رسائل



المدمج   مع  Adobe Photoshop 7.0 International English Applicationالقرص  Photoshop حزمة متضمن

7.0 ME.

والتفضيلت   العدادات ملفات

تفضيل      ملفات تجد أن : Photoshop 7.0يمكن التالية   الماكن في

Windows 98 :
Windows\Application Data\Adobe\Photoshop\7.0 ME\Adobe Photoshop 7.0 Settings

Windows NT :
WinNT\profiles\<username>\Application Data\Adobe\Photoshop\7.0 ME\Adobe Photoshop 7.0 
Settings

Windows 2000 و XP:
C:\Documents and Settings\<username>\Application Data\Adobe\Photoshop\7.0 ME\Adobe 
Photoshop 7.0 Settings

.Application Dataالمجلد   ملحظة: الفتراضي         الوضع في اا مرئي وليس مخفي مجلد من     هو تتمكن لم إذا

المجلد  إلى   Application Data رؤية اذهب ،Windows Explorer>Tools>Folder Options>View   بتحديد وقم

.View Hidden Files and Foldersالخيار 

بنظام:            الخاصة التسجيل ملفات في موجودة الن التفضيلت من العديد ضبط.    Windowsملحظة لعادة

ضغط      Photoshopتفضيلت  يمكنك فإنه بك، . Shift-Ctrl-Altالخاصة التشغيل   بدء عند

التثبيت  متطلبات

تثبيت   القرص            ( Photoshopعند النظام تحميل قرص أو النظام قرص غير الصلبة القراص أحد ):Cعلى  ، اة عاد

عن         تقل ل مساحة إلى حاجة في بايت  70-65فستظل لستمرار        ميجا وذلك بك الخاص النظام قرص على

. التثبيت          قرص على المتوافر الحيز عن النظر بغض التثبيت، عملية

®Windows مع Adobe Photoshopاستخدام 

 
برنامج         استخدام حول هامة معلومات تحوي التالية إصدارات  Adobe Photoshop 7.0 MEالجزاء مع

Windows    ) . أن  لحظ فضلك من يدعم   Photoshop 7.0 MEالمختلفة .)Windows 95 أو Windows 3.1.xل

المشتركة  الملفات

 
طريق       عن المثبتة الملفات من دعم -    Photoshopالعديد ملفات  *.*MSVCRTوملفات  TWAIN مثل



تشغيل(   .       Microsoftملفات تثبيت)        إلغاء أو بتثبيت تقوم عندما الخرى البرامج مع مشاركة وضع في تكون
بواسطة             المستخدمة الملفات إصدارات فإن المشتركة، الملفات هذه نفس تستخدم أخرى برامج

Photoshop           . المشتركة،     الملفات على معتمدة خصائص مع مشكلت مواجهة عند حذفها أو استبدالها يتم قد

تثبيت    بإعادة .Photoshop قم

Windows NT

 
تشغيل    الممكن التشغيل   Adobe Photoshop 7.0 MEمن نظام المتوافقة  ® Windows NT على للنظمة

أنواع.        Intelمع  بقية مع تشغيلها يمكن ولن أو Windows NT for DEC Alphaمثل  Windows NTفقط

Windows NT for PowerPC®.

. Windows NT Service Pack 6aتطبيق  Adobe Photoshop 7.0 MEيحتاج  أعلى  أو

Windows 2000

 
. Windows 2000 Service Pack 2 تطبيق Adobe Photoshop 7.0 MEيحتاج  اعلى  أو

الملفات  ربط

من         Photoshop 7.0 MEمثبت  أي مع الملفات أنواع بربط لك عندما  .ImageReady أو Photoshopيسمح

اا                     مزدوج اا نقر النوع ذلك من ملف نقر عند يعمل سوف تطبيق أي تحدد فإنك تطبيق، مع ملف نوع بربط تقوم

برنامج        في أو المكتب سطح على بربط     Windowsتسمح.  Windows Explorerمن لها التابعة التطبيقات لكل

       . مثبت     في الفتراضية القيم اخترت إذا الملفات أنواع من بالعديد أن    Photoshopنفسها تجد قد فإنك ،

Photoshop أو ImageReady  . اا             مزدوج اا نقر معينة ملفات على النقر عند وذلك آخر تطبيق من ال بد يعمل

مع       Photoshopمثبت  الربط هذا بإلغاء لك . ImageReady أو Photoshopيسمح ذلك      في ترغب كنت إذا

اختر                نوع لكل وبالنسبة ربطه في ترغب ل ملف نوع كل على انقر ذلك، تغييرات    "لعمل بعمل تقم ."ل

تثبيت          بعد الملف ارتباطات تغيير في ترغب كنت الخاصة       Photoshopإذا الوثيقة إلى ارجع فضلك من ،

في       الملف ارتباطات تغيير كيفية  How to Change File Associations in"والمسمى Windows بدراسة

Windows "    البيانات قاعدة على موقع   Adobe Systems Technical Solutions Database والموجود على

بـ   الخاص : Adobe النترنت التالي    الموقع على ، http://www.adobe.com/support/techdocs/ac22.htm.

شبكة  Adobe Photoshop  تشغييل  على

 
تصميم    يتم )      Adobe Photoshop 7.0 MEلم تعمل(   عندما تشغيله ليتم اختباره حتى أكثر   Windowsأو على

      . تشغيل    في ترغب كنت إذا شبكة عبر جهاز أنظمة   Adobe Photoshopمن من    Windowsعلى تأكد متعددة،



من        الخاصة نسخته له نظام كل .Adobe Photoshop و  Windowsأن الصلب       القرص على تثبيتها تم والتي

 
اللغة  ( فقط)   2000     و   Windows XP  ضوابط

من       النجليزية النسخة تستخدم كنت الصينية      2000 أو Windows XPإذا اللغة مكونات بإضافة وقمت

وسطة    المب الصينية أو لوحة              التقليدية في صحيحة بصورة اللغة ضبط عليك يجب فإنه اليابانية، أو الكورية أو

لـ.   بالنسبة الموحد           (Windows XP التحكم التكويد نظام تستخدم ل التي للبرامج اللغة بضبط قم ،Unicode( 
شاشة   تحكم   Advancedفي لوحة حالة.  Regional and Language Options من قم  Windows 2000 في ،

التحكم    System Localeبضبط  لوحة الفتراضي   Generalوشاشة  Regionalباستخدام هذه   .Setوالزر في

          . تواجه        فسوف صحيحة، بصورة اللغة ضبط يتم لم إذا التشغيل إعادة إلى النظامين من كل سيحتاج الحالة

وملفات     النصوص عرض في .I/O مشاكل ويب     خصائص ذلك و

المشكلت    ومعالجة الداء تحسين

مع             التعامل عند بك الخاص النظام أداء تحسين كيفية تصف التالية ، Adobe Photoshop 7.0 MEالجزاء
       . أداء       تحسين عن المعلومات أحدث على للحصول تحدث قد التي الشائعة المشكلت تصحيح وكيفية

Photoshop   الوثيقة إلى ارجع ،# 318243" ,Optimizing Performance in Photoshop for Windows" 
على     النترنت على .http://www.adobe.com/support/techdocs/12dde.htmوالمتاحة

التشغيل        لبدء اللزم والوقت اللوان تخصيص وملفات الخطوط

التشغيل،    بدء يحصي    أثناء أن .   Photoshopلبد كان         إذا الكتابة لدوات متاحة تكون سوف التي الخطوط كل

جعل                 في يتسبب قد ذلك فإن بك، الخاص النظام على المثبتة الخطوط من كبير عدد يأخذ  Photoshopلديك

        . بـ      الخاص التشغيل بداية وقت أن وجدت إذا التشغيل بدء عملية في أطول اا أطول  Photoshop 7.0 ME وقت

. النظام             على من مستخدمة الغير الخطوط كل إزالة عليك يجب فإنه اللزم، من

       . أي             إزالة أو تثبيت بإلغاء قم قراءتها تتم أن لبد النظام على المثبتة اللوان تخصيص ملفات كل فإن وبالمثل،
. التطبيق             تشغيل لبدء اللزم الزمن لتقليل وذلك فعالة بصورة تستخدمها لن تثبيت ملفات

التخيلية    والذاكرة المضغوطة الملفات

 
أنظمة   بـ          Adobeتنصح الخاصة المؤقتة الملفات من أي بضبط تقوم بـ    أو  Windows أل الخاص العمل قرص

Adobe Photoshop     . حالة   في المفضل من مضغوطة أقراص ملف     Windows NT على بضبط تقوم أل

     . انظر           المعلومات، من لمزيد ابتدائي عمل كقرص استخدمته الذي القرص نفس على بك الخاص الصفحات
. المستخدم  دليل

في     بسيطة برامج Photoshopكتابة



وتثبيت    بتنزيل في        Photoshop Scripting Supportقم بسيطة برامج وتنفيذ كتابة يمكنك  Photoshopبحيث

7.0 ME.       باستخدام البسيطة البرامج هذه كتابة .Windows على JavaScript أو Visual Basicيمكن

في        العمليات بأتمتة لك تسمح البسيطة بين          .Photoshopالبرامج ما البرامج هذه تتراوح أن الممكن من

 . الوثائق            من العديد في المعقد التحكم إلى محدد وحيد كائن في عمل      الضرب مسارات إنشاء حتى يمكنك

. مختلفة   تطبيقات عبر

إلى    انتقل فضلك البرامج    >http://www.adobe.com/products/photoshop/main.html  < من إضافة لتنزيل

. المعلومات     من للمزيد وكذلك البسيطة

التوافق  موضوعات

الرسومات   كارت موضوعات

. الفأرة                مؤشرة عرض في مشاكل في الشاشة كارت تعريف ملفات من العديد تتسبب أن الممكن قد  من

المشاكل     هذه ضمن من المؤشرات   يكون في الشاشة    , إرتعاش على مصتنعة أشكال ل   ظهور ومؤشرات

أخر          مؤشر نوع أو جديدة أداة اختيار عند لحظيا وظائف        .تتغير على الموضوعات هذه من أي تؤثر لن

Photoshop                 .التعريف ملف أن من تأكد بك، الخاص الشاشة كارت مع المشكلت هذه من أي مواجهة عند
. الصدارات     أحدث يمثل لديك الذي

بالمثبت    متعلقة مختلفة موضوعات

تسمح   الكتابة            XP و Windows 2000 ل يتم بأن التشغيل بنظام الخاصة التسجيل ملفات من خاصة لجزاء

       . الذين          أولئك يقوم أن المفضل من النظام مسئول قبل من امتيازات وجود دون المستخدمين بواسطة عليها
بتثبيت                يقوموا أن النظام مشئول صفة يحملون الذين أولئك اا وأيض النظام مسئول قبل من امتيازات لديهم

Photoshop 7.0 ME على Windows 2000 أو XP.

موثقة  Photoshopخصائص  الغير

 / المستوية   المدمجة البيانات عرض

بالمفاتيح   يعرض             Alt+Shiftالحتفاظ سوف الطبقات يدعم بتنسيق ملف بفتح تقوم بينما الضغط وضع في

  <      . الملفات          ملف اختيار عند هذا يحدث الطبقات ذات النسخة من ال بد المستوية المركبة البيانات بقراءة اا طلب
الملفات        ( عارض من الملف فتح عند أو ملف)       >    > File Browserالحديثة أو فتح ملف خلل من ملف فتح أو

. كـ  فتح

-----------------------------------------------------
-------

والنشر   ( الطبع .c) 1989- 2002 Adobe Systems Incorporatedحقوق محفوظة.    الطبع حقوق



Adobe و Illustrator و ImageReady و ImageStyler و PageMaker  وPhotoshop     تجارية علمات إما هي

بـ      خاصة تجارية علمات أو .Adobe Systems Incorporated مسجلة   / أخرى     دول أو و المتحدة الوليات في

Microsoft Windows و Windows NT          بـ خاصة تجارية علمات أو مسجلة تجارية علمات إما Microsoft  هي

Corporation .   / أخرى     دول أو و المتحدة الوليات مسجلة     OS/2 و PowerPC و IBM في تجارية علمات هي

بـ  خاصة    Photo CD و International Business Machines Corporation. Kodak خاصة تجارية علمات هي

.Eastman Kodak Co. Portions © Eastman Kodak Co بـ  ، التجارية    .1998و 1996 العلمات كل

بـ       خاصة ملكية إما هي هاهنا .لشركاتهم. أو. PANTONE, Inc أو Adobe Systems Incorporated الموضحة
Six-color Process System Patent Pending - PANTONE, Inc. Portions (c) Dainippon Ink and 

Chemicals, Incorporated 1967, 1988 .
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