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  الفرق بين الحفظ والحفظ بإسم ما
 

 
معها بعد  المختلفة فً حفظ الملفات والتعامل وبرامجهكثٌر ما ٌُخطؤ مستخدمً الحاسوب 

وجهدهم بحركة بسٌطة ال  ما ٌضٌع كل تعبهم جهد طوٌل من اإلعداد والترتٌب والتنسٌق، وغالبا  

أعدّوه أو استبداله بملف أخر أو بنص أخر  ٌدركون فٌها خطئهم إال بعد فوات األوان وضٌاع كل ما

وخصوصا  حدٌثً العهد بإستخدام الحاسوب أن األمر سهل  أو نحو ذلك. وال ٌُدرك كثٌر منهم

ء. فلنؤتً على الفرق بٌن الحفظ والحفظ الوقت حساس ودقٌق بعض الشً وبسٌط ولكنه فً نفس

 .معظم أنواع الملفات والبرامج، وذلك من خالل ذكر آلٌة عمل كل أمر منهما بؤسم فً

  :الحفظ

 .ٌُستخدم عند إنشاء الملف ألول مرة .1

 .وبنفس اإلسم ٌُستخدم عند إجراء تعدٌل على نفس الملف مع الرغبة بحفظ التعدٌل كما هو .2

بإستخدام  ضغط على أمر الحفظ المخصص لعملٌة الحفظ أوٌتم الحفظ عن طرٌق ال .3

تؤكٌد إذا كنت  إختصار معٌن أو عند الخروج من البرنامج ٌقوم البرنامج بعرض رسالة

 .نعم باختٌارترغب بحفظ التعدٌالت التً أجرٌتها أم ال وٌقوم الشخص 

  :الحفظ بإسم

  .ٌُستخدم عند إنشاء الملف ألول مرة .1

  .البرنامج الملف أو تغٌٌرة من خالل نفس اسمإلى تعدٌل ٌُستخدم عند الحاجة  .2

ملفات آخر ٌستخدم  البرنامج إلى إصدار أقدم أو نوع امتدادٌُستخدم عند الحاجة إلى تعدٌل  .3

  .نفس التكوٌن

الجهاز بموقع أخر  ٌُستخدم عند الحاجة إلى تعدٌل أو تغٌٌر موقع ملف أو حفظه على نفس .4

  .لكو نحو ذأو على ذاكرة تخزٌن خارجٌة أ
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على اسم  تعمل نفس عمل الحفظ العادي فً حال لم ٌجري المستخدم أي تعدٌل أو تغٌٌر .5

 .(الملف أو موقعه أو امتداده )نوعه أو إصداره

المراد تعدٌله أن كان  فبإمكان أي مستخدم عمل حفظ أو حفظ بإسم للملف المنشؤ حدٌثا  أو الملف 

الحفظ فً معظم البرامج التً ٌستخدمها  ختلف عادة أمرالتعدٌل فقط على محتوٌات الملف. وال ٌ

المرتبطة باإلنترنت مباشرة، حٌُث ٌكون الحفظ مرتبط  الشخص إال فً بعض األحٌان مع البرامج

قطع اإلتصال ٌجب الحفظ بطرٌقة أخرى وقد ٌكون هنا من األنسب  بإتصال اإلنترنت وفً حال

وٌجب الحذر  .إلى حٌن عودة اإلتصال باإلنترنت الجهاز بإستخدام برامج أخرى الحفظ على نفس

الحفظ بإسم فإنه ومن الصعب  فً استخدام كال األمرٌن، حٌُث أنه وبعد اتمام عملٌة الحفظ أو

وٌخزن دائما  آخر تعدٌل وال ٌستطٌع الشخص العودة  أستعادة الملف السابق وذلك ألن البرنامج ٌؤُخذ

خطؤ عند استخدام بعض اإلختصارات فً النسخ واللصق أو ٌحدُث هذا ال للملف السابق، وعادة ما

إال  أو تحدٌد نص معٌن ونقله من فقرة إلى أخرى، فال ٌجب التعامل مع اإلختصارات تظلٌل الكل

بؤخذ نُسخة أحتٌاطٌة من  من أشخاص مدربٌن وعلى دراٌة كافٌة بآلٌة استخدامها. لذلك ٌُنصح دائما

آخر غالبا ما ٌكون مرتبط بتارٌخ الٌوم  الملف قبل إجراء أي تعدٌل وحفظ النسخة الجدٌدة بؤسم

 .......منقولالحقا   لٌسُهل اإلستدالل علٌه والتعامل معه


