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 : الملخص

مشتته اثناء عملية البحث لذلك فانك دائما ما الملفات المكررة سواء على الجوال او الحاسوب تأخذ مساحة كبيرة من التخزين كما انها  
ترغب في التخلص من الملفات المكررة ولن تقوم بهذا االمر يدويا وانما عليك ان تقوم بعملية البحث عن هذه الملفات من خالل احد  

االت االندرويد و جواالت االيفون البرامج او التطبيقات، وخالل القائمة التالية سنقدم لك عدد من هذه البرامج التي تصلح للعمل على جو 
و الحواسيب بنظام تشغيل ويندوز، يهدف البحث الحالي إلى توضيح طريقة التخلص من الملفات المكررة والبيانات التي تستحوذ على  

 .مساحة كبيرة في الذاكرة والقرص الصلب

  :المقدمة

التنزيالت قد تكون مكررة. قد ال تدرك ذلك حتى يبدأ تشغيل الكمبيوتر عند تحميل العديد من الملفات من اإلنترنت، في كثير من األحيان  
ببطء. الملفات المكررة هي ملفات غير مرغوب فيها وحفظها هو مجرد مضيعة لمساحة القرص الثابت الخاص بك. هناك العديد من  

 -الفوائد من حذف الملفات المكررة من جهاز الكمبيوتر الخاص بك. يشمل:

 ة القرص الثابت المهدرة الستعادة مساح •
 لتقليل الحاجة المستمرة إلى وسائط التخزين األخرى للنسخ االحتياطي •
 لتقليل الوقت الضائع أثناء البحث عن الملفات •
 للقضاء على الحاجة إلى ازالة ملف مكرر •
 لزيادة سرعة جهاز الكمبيوتر الخاص بك •

الكمبيوتر الخاص بك هو فوضى، انت ال تعرف أي إصدار ستود استخدامه منها ألنها  وجود ملفات مكررة على مواقع مختلفة في جهاز  
كلها مكررة. و كلما قمت بتعديل ملف منهم في موقع معين، يتم تعديل كافة الملفات المكررة في نفس الوقت. لذلك، تحتاج إلى االحتفاظ  

 بملف واحد ومسح البقية بشكل دائم.

لك األصلية وحذفها يدويا شيئ قريب من المستحيل. لحسن الحظ، هناك أدوات فعالة يمكن استخدامها إليجاد  تحديد الملفات المكررة من ت
 وحذف هذه الملفات المكررة من جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

جودة أدائه،    تؤدي الملفات غير الضرورية إلى إحداث ثقل في جهاز الكمبيوتر أو الهاتف النقال، فيؤثر في سرعته ويبطئه، مما يقلل
لذلك يبحث الكثيرون عن كل الطرق التي تخلص من هذه المشكلة، سواء باللجوء إلى محالت صيانة األجهزة، أم بمحاولة التخلص منها  

 .بشكل نهائي وبيعها، و من الممكن حذف هذه الملفات بخطوات سهلة ومضمونة 

كنك االستفادة منها في تخزين ملفات أخرى مهمة ولكن قد يصعب العثور قد تستهلك الملفات المكررة في حاسوبك مساحة تخزين كبيرة يم 
المكررة الملفات  برنامج حذف  بواسطة  يمكنك  يدويًا.  الملفات مع   PassFab Duplicate File Deleterعليها  تعثر على هذه  أن 

 حذفها بضغطة واحدة.امكانية تحديد نوع الملف الذي تبحث عنه. ومن ثم يمكنك ترتيبها بواسطة األكبر حجمًا و 
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 األشياء التي نحتاج الخذها في االعتبار عند حذف الملفات المكررة

ال تحذف التكرارات في ملفات النظام بدال من حذف الملفات الشخصية بما في ذلك الصور والمستندات والموسيقى والفيديو، ورسائل  -أ
 البريد اإللكتروني

بتحميله القيام بوظائفه األساسية دون العبث بالنظام الخاص بك. هناك العديد من االدوات المجانية يجب على التطبيق الذي قمت  -ب
 .التي تعمل بشكل فعال

 .معاينة الملفات قبل حذفه لتجنب التخلص من الملفات الهامة  -ج

 أهمية تنظيف وحذف الملفات المكررة 

ال يمكننا إنكار حقيقة أنه بغض النظر عن مدى صعوبة محاولتنا التخلص من الملفات المكررة أو الصور أو مقاطع الفيديو أو الوسائط 
المتعددة األخرى على جهاز الكمبيوتر الشخصي الذي يعمل بنظام ويندوز، فإننا ما زلنا عالقين معها. الحقيقة وراء هذه المشكالت هي 

وي والعثور على الصور والملفات والمجلدات وتنظيفها هي عملية تستغرق وقًتا طوياًل وتختبر مدى صبرك وقدرة تحملك. أن المسح اليد
إذا  وبالتالي، ننتهي دائًما بالعديد من الملفات المكررة على جهاز الكمبيوتر الخاص بنا وهو ما ُيزحم األمور قلياًل. باإلضافة إلى ذلك،  

بيوتر الشخصي كخيار لتخزين بياناتك أو جهاز نسخ احتياطي، فمن الصعب حًقا العثور على الملفات المكررة كنت تستخدم جهاز الكم
واكتشافها وحذفها من جهاز الحاسوب الخاص بك. عالوة على ذلك، فإنها تستهلك أيًضا مساحة تخزين كبيرة مما يجعل جهازك بطيًئا  

وحذفها على الفور دون أي متاعب؟ حسًنا، لدي حل    Windowsالملفات المكررة في    بشكل ملحوظ. بعد ذلك، كيف يمكننا العثور على
سريع لك. في هذه المقالة، قمت بتحديد طريقة فعالة للعثور على جميع الملفات المكررة وحذفها في جهاز الكمبيوتر الشخصي الذي  

 بسرعة دون مواجهة أي متاعب. لذلك دعونا نبدأ. Windowsيعمل بنظام 

ا ألننا نستخدم جهاز الكمبيوتر بشكل يومي خاصًة لحفظ البيانات والملفات الخاصة بنا، فإن عملية النسخ والتكرار الخاصة بالملفات نظرً 
 تحدث لألسباب اآلتية: 

 نسخ البيانات عدة مرات.  .1
 تخزين عدة نسخ احتياطية لنفس الملفات. .2
 لفة على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.حفظ نفس المجلد أو الملف مراًرا وتكراًرا في مواقع مخت .3

من أجل إنقاذك أنت وجهاز الكمبيوتر الخاص بك من هذا الصراع، وجدت أداة نهائية تبحث عن الملفات والمجلدات المكررة وتحذفها 
مك. إنه أحد  من جهاز الكمبيوتر الخاص بك. بمساعدة العديد من التطبيقات ،يمكنك اآلن إزالة الملفات المكررة على الفور من نظا

البرامج الرائعة والشهيرة عندما يتعلق األمر بالعثور على الملفات المكررة ومسحها ضوئًيا وحذفها. ليس هذا فحسب، بل إنه يدعم أيًضا  
 محرك أقراص خارجي أيًضا. 
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 طريقة سريعة للعثور على الملفات الُمكررة 

لمعين الكتشاف الملفات المكررة على جهازك ومساعدتك في إزالتها بسهولة.  كما يمكنك أن تتخيل على األرجح، تم تصميم هذا التطبيق ا
والغرض منه هو توفير حل سريع وسهل حتى في المواقف التي يوجد فيها الكثير من الملفات التي تتراكم على جهاز الكمبيوتر الخاص 

 بك.

ضى . انت ال تعرف أي إصدار ستود استخدامه منها  وجود ملفات مكررة على مواقع مختلفة في جهاز الكمبيوتر الخاص بك هو فو 
ألنها كلها مكررة. و كلما قمت بتعديل ملف منهم في موقع معين، يتم تعديل كافة الملفات المكررة في نفس الوقت. لذلك، تحتاج إلى  

 االحتفاظ بملف واحد ومسح البقية بشكل دائم.

شيئ قريب من المستحيل. لحسن الحظ، هناك أدوات فعالة يمكن استخدامها إليجاد    تحديد الملفات المكررة من تلك األصلية وحذفها يدويا
 وحذف هذه الملفات المكررة من جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

 أدوات إليجاد وحذف الملفات المكررة على ويندوز  5افضل 

 فاست دوبليكيت فايل فيندر 

واجهات المستخدم لمكتشفين الملفات المكررة ومزيالتها لديها منطقة معاينة لعرض فاست دوبليكيت فايل فيندر لديه واحدة من أفضل  
الملفات النصية وتشغيل صوتيات قبل حذفها. وباإلضافة إلى ذلك، هذه األداة تسمح لك للبحث عن طرق التشابه اعتمادا على الدرجة  

 ة الفيديو والتسجيالت الصوتية والملفات الثنائية والنصوص والصور. التي تختارها. هذه األداة لديها أيضا لها معاينة داخلية تدعم أشرط
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 توين -انتي

انتي توين هي اداة مجانية التي يمكنها البحث عن الملفات المكررة وحذفها. وهي عبارة عن فلتر ملفات يعمل علي امتدادات و أحجام  
ملحقات مختلفة ونسبة التشابه في الملفات التي تريد تضمينها. يمكن الملفات. هذه الميزة أيضا تسمح لك بالبحث عن ملفات متطابقة مع  

 حذف الملفات المكررة التي تم العثور عليها إما مباشرة أو نقلها إلى سلة المهمالت 
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 كلونسباي 

يق لديه أربعة . هذا التطب2و بوول    1كلونسباي لديه واجهة بسيطة ويقارن مجموعتين من الملفات المتكررة عن طريق استخدام بوول  
أنماط للبحث عن الملفات ذات نفس المحتوى، نفس االسم، نفس االسم والملف ونفس المحتوى واالسم. أنه يحتوي على مساحات عمل 
السريع وحذف  للبحث  لالهتمام  المثيرة  األداة  استخدام هذه  يتم  البرنامج.  بدء تشغيل  افتراضي عند  بشكل  التي يمكن حفظها  متعددة 

 دون الحاجة إلى وضع العديد من الخيارات. التكرارات 
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 أولد اب

ا أولد اب هو أداة إليجاد وإزالة الملفات المكررة من جهاز كمبيوتر. ويتميز بامكانية البحث السريع الذي يجد أنواع الملفات المكررة بم
التكرارات باستخدام حجم الملف، محتوى الملف،  في ذلك الموسيقى واألفالم والصور والنص. فإنه يوفر لك خيارات بديلة للعثور على  

 اسم الملف، تاريخ آخر تعديل، ملحق الملف وسمات الملف. 
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 اوسلوجيكس دوبليكيت فايل فيندر

هذه أداة التطبيق تحتوي على واجهة حديثة سهلة االستخدام من قبل جميع المستخدمين. فإنها تقوم بفحص سريع جدا للمواقع المحددة  
تر. هذه األداة تبحث فقط الملفات المطلوبة باالسم والتاريخ أو الحجم. عملية الفحص يمكن أن تكون تقف مؤقتا أو إلغاؤها  في الكمبيو 

في أي وقت. يمكنك حذف النتائج بشكل دائم أو يمكنك االحتفاظ بها في مركز اإلنقاذ إذا دعت الحاجة للحصول على العودة إليها في  
 اة البحث في مواقع مجلدات مختلفة بدال من مجلد واحد. وقت الحق . تدعم هذه األد
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 الغير ضرورية  Cكيفية مسح الملفات الزائدة من  

لكي تتخلص من مشكلة الملفات الزائدة على الجهاز يجب عليك اتباع بعض التعليمات التي تساعدك على حل هذه المشكلة، وهي  
 كالتالي: 

 حذف البرامج الغير الزمة 

ألنها تشغل مساحة ضخمة من هذا الجزء بدون أي فائدة   Cُتعد البرامج الغير الزمة أو التي ال يحتاج إليها المستخدم من أسباب امتالء  
 (.control Panelُتذكر، لذلك يجب حذف هذه البرامج من الجذور عبر الدخول على خيارات التحكم أو  )

( على سبيل Revo Uninstallerى ذلك ويمكن تحميلها عبر اإلنترنت ومنها برنامج  )كما يمكن استخدام بعض البرامج المساعدة عل
 المثال فهو يعمل على إزالة الملفات الغير مطلوبة من الجذور وبشكل نهائي. 

 حذف النسخ المكررة من الملفات

زء العديد من المرات لذلك يمكن التخلص ، حيث توجد بعض الملفات المكررة على هذا الجCوهي طريقة أخرى لمسح الملفات الزائدة من  
من النسخ المكررة واإلبقاء على الملفات التي يحتاج إليها المستخدم فقط وذلك باتباع نفس خطوات حذف البرامج الغير الزمة المذكورة 

 سابقا. 

 حذف الملفات المؤقتة 

ح بعض المواقع تقوم هذه المواقع بتحميل الملفات الخاصة بها  وهي الملفات التي يتم تنزيلها عند الدخول على اإلنترنت، فعندما تقوم بفت
 خالل عملية التصفح، وبالرغم من أن الكثير منها يتم حذفه بعد االنتهاء من عملية التصفح ولكن يبقى البعض منها على جهاز المستخدم.
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ب الحرص على إزالة هذه الملفات بصفة منتظمة وبالتالي فإن هذه الملفات ُتمثل المزيد من العبء على الجهاز عن التخزين لذلك يج
 مرة بشكل أسبوعي، ويتم ذلك من خالل اتباع اآلتي:

 ( مع بعضهما البعض. R( وذلك عن طريق النقر على العالمة الخاصة بالويندوز بلوحة التحكم مع النقر على حرف )Runافتح قائمة )

 ( Recent، أو Prefetch%، أو temp، أو %tempا وهي) ( التي قمت بفتحهRunيتم كتابة هذه الكلمات في قائمة )

بعد كتابة أي من الكلمات المذكورة سابقًا يتم الضغط على زر أوك لكي يتم فتح مجلد يحتوي على العديد من الملفات، يتم تحديد الملفات 
( أو احذف  deleteلضغط على زر )(  معًا عبر لوحة المفاتيح ومن ثم يتم اctrl + Aالمطلوب حذفها من خالل النقر على زري )

 للتأكيد على عملية الحذف للملفات الغير مرغوبة.

 حذف ملفات تحديثات الويندوز 

ُتعتبر تحديثات الويندوز من األشياء الهامة لتحديث نسخة الويندوز الخاصة بالجهاز ولكن يترتب عليها استهالك مساحة كبيرة من الجزء 
(C  لذلك يجب حذف ،)  الملفات الزائدة أو المكررة أو القيام بحذف التحديثات لتوفير المزيد من المساحة، ولكن ال ُيفضل اللجوء لهذا

 الخيار األخير ألن تحديثات الويندوز من المسائل الهامة ، وفي حالة الرغبة في إزالة هذه التحديثات يتم اتباع اآلتي:

ضغط بالزر األيمن للفأرة على بارتيشن السي، وبعد ظهور القائمة المنبثقة يتم الضغط ( ثم الMy computerيتم الدخول على أيقونة )
 (.Propertiesمن خاللها على خيار )
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( و االنتظار حتى البحث عن الملفات التي يجب   Disk Cleanupبعد فتح الخصائص يتم الضغط على خيار تنظيف الديسك أو ) 

 حذفها.
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 (.Click Up system filesن عمل حذف لها وبعد ذلك عليك الضغط على خيار )سوف تظهر الملفات التي يمك

سوف تظهر جميع الملفات التي يزيد حجمها عن واحد جيجا بايت وعليك تحديد هذه الملفات من خالل النقر على عالمة صح ووضعها  
 بالمربع الصغير المتواجد بجانب هذه الملفات.
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 واالنتظار لبعض الوقت حتى القيام بحذف الملفات، ومن بعدها عليك عمل إعادة تشغيل للجهاز ( okيتم الضغط على زر )

( ، وتؤدي C( الموجودة على الجهاز ولخاصة بنسخة الويندوز عند االحتفاظ بها على القسم )Backupكذلك يمكن التخلص من نسخة )
مرار نفس المشكلة يمكنك زيادة حجم هذا الجزء من خالل إعادة تقسيم الهارد المتالء هذا الجزء بالملفات، وفي حالة القيام بإزالتها واست

 ( لحل هذه المشكلة. Cديسك وزيادة مساحة الجزء )
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 :المصادر والمراجع

الرابط (، طرق حذف الملفات المكررة على ويندوز و ماك، مقالة منشورة على مدونة ووندرشير، متاحة على ٢٠٢٢خالد عبدهللا، )
and-windows-files-duplicated-https://recoverit.wondershare.ae/delete/delete-التالي:  اإللكتروني

mac.htmlمساءًا.  ٢٥: ١٠، الساعة: ٢٠٢٢-١١- ٢٠رة بتاريخ: ، تمت الزيا 

( الرابط ٢٠٢١محمد حامد،  على  متاحة  كمبيوتر،  مدونة مجنون  على  منشورة  مقالة  المكررة،  الملفات  برنامج حذف  تعرف على   ،)
 مساءًا.  ٠٦:٠٠، الساعة:  ٢٠٢٢- ١١-٢١، تمت الزيارة بتاريخ: https://www.majnooncomputer.netاإللكتروني التالي: 

(، حذف الملفات غير الضرورية، مقالة منشورة على مدونة موضوع، متاحة على الرابط اإللكتروني التالي:  ٢٠١٧أفنان أبو مفرح، )
omhttps://mawdoo3.c :مساءًا.  ٠٨:١٥، الساعة: ٢٠٢٢-١١- ٢١، تمت الزيارة بتاريخ 

(، كيفية تنظيف الكمبيوتر من الملفات الزائدة بأسهل الطرق الممكنة، مقالة منشورة على مدونة كماشة، متاحة على ٢٠٢٠فراس أشرم، )
 مساءًا.  ١٠:١١، الساعة:  ٢٠٢٢- ١١-٢١، تمت الزيارة بتاريخ: https://www.kammasheh.comالرابط اإللكتروني التالي: 

الغير ضرورية، مقالة منشورة على مدونة زيادة، متاحة على الرابط اإللكتروني التالي:    C(، مسح الملفات الزائدة من  ٢٠٢١سمر، )
files-c-unnecessary-https://www.zyadda.com/delete  :بتاريخ الزيارة  تمت  الساعة:  ٢٠٢٢-١١-٢٢،   ،١٢:٢٠  

 صباحًا.

He, Q., Li, Z., & Zhang, X. (2010, October). Data deduplication techniques. In 2010 international conference on future 

information technology and management engineering (Vol. 1, pp. 430-433). IEEE. 

Yan, H., Li, X., Wang, Y., & Jia, C. (2018). Centralized duplicate removal video storage system with privacy preservation 

in IoT. Sensors, 18(6), 1814. 

 

Abstract: 

Duplicate files, whether on a mobile phone or a computer, take up a large amount of storage space and are dispersed during 

the search process. Therefore, you always want to get rid of duplicate files, and you will not do this manually, but you have 

to search for these files through a program or application, and during The following list will present to you a number of these 

programs that are suitable for working on Android phones, iPhone phones, and computers with the Windows operating 

system. The current research aims to clarify the method of getting rid of duplicate files and data that occupy a large space in 

memory and hard disk. 
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