الوحدة السابعة  :المعلومات والتواصــــــــــل

تمهيد :

إن التسارع التقني الذي شهدته بدايات األلفية الثالثة في شتى مجاالت المعرفة ،وخصوصاً

في مجال تقنيات المعلومات واالتصاالت فرض نفسه على الجميع ،وجعل العالم قرية صغيرة
بل اسرة واحدة و للعصر الذي نعيشه معاني وأبعاداً ومتطلبات جديده تفرض علىنا أن نعمل
جاهدين على تأهيل كوادر خبيرة مؤهلة تستطيع التعامل مع مفاهيم هذا العصر ،الذي يتطلب
وعياً متكامالً وتنظيماً وتأهيالً كبي اًر في جميع المجاالت .وكان من أبرز معطيات هذا التسارع
ومعجزاته التقنية هي "شبكة اإلنترنت العالمية" ،والتي أصبحت اساس التقدم المعرفي والتقني
في جميع المجاالت ،وتشعبت لتشمل :التعلىم عن ُبعد ،والتجارة اإللكترونية ،والبحث والنشر

اإللكتروني ،والمؤتمرات المتلفزة ،ومنتديات الحوار والمناقشة ،وجميع المجاالت اليومية في

حياتنا.
يستخدم اإلنترنتت أيضتاً فتي زيتادة التواصتل واالتصتال بتين النتاس علتى اختتال

أصتنافهم

وأم تتاكنهم وأوق تتاتهم ،وزادت ه تتذه األهمي تتة لشت تتبكة اإلنترن تتت بع تتد أن تط تتورت وازده تترت شت تتبكات
التواصتتل االجتمتتاعي بكافتتة أنواعهتتا المختلفتتة ممتتا عمتتل علتتى زيتتادة اتصتتال النتتاس متتع بعضتتهم
الت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت تتبعض علت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت تتى اخت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت تتتال
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 تعريف اإلنترنت :
اإلنترنت ( )INTERNETهي اختصار للعبارة (INTER Connecting NET Work

)وهي عبارة عن شبكة حواسيب ضخمة متصلة مع بعضها البعض ،و تتواصل فيما بينها
من خالل برامج خاصة تسمي بالبروتوكوالت ،حيث تتبع كل شبكة لجهة مستقلة مثل :
الجامعات ،مراكز البحوث ،وشركات تقديم خدمة اإلنترنت  ،والشركات التجارية ،والهيئات
الحكومية والخاصة و تخدم اإلنترنت أكثر من  022مليون مستخدم وتنمو بشكل سريع
للغاية يصل إلى نسبة  %022سنوياً ،أما شبكة الويب فهي تمثل شبكة فرعية من شبكة
اإلنترنت

وتختصر بت WWWمن العبارة  World Wide Webأي الشبكة العنكبوتية

العالمية .

 نشأة اإلنترنت
بدأت فكرة اإلنترنت كفكرة حكومية عسكرية في العام  0191وكانت البداية الفعلىة
لشبكة اإلنترنت

وامتدت إلى قطاع التعلىم واألبحاث ثم التجارة حتى أصبحت في متناول

األفراد .وذلك بعد أن قام البنتاجون األمريكي بانشاء شبكة إتصاالت موزعة ( Distributed
 )Communication Networkتُستخدم في األغراض العسكرية للوقاية من الهجمات النووية
ولدراسة تبادل المعلومات بينه وبين مراكز البحوث العلمية في مختلف أنحاء العالم عبر خطوط
الهاتف .وقد تبنت جامعة كالىفورنيا هذا المشروع وأطلقت علىه اسم (  ) ARPANETوكانت
تربط أربعة مراكز لألبحاث في أربع جامعات بالواليات المتحدة األمريكية بخط اتصال سعته
 02كيلوبايت في الثانية .كما تم اإلعالن عن أول برتوكول لنقل الملفات (" FileTransfer
.)Protocol "FTP
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وفي عام 0190م ظهر أول نظام بريد إلكتروني في العالم و في عام 0191م تم
البدء في تطوير بروتوكول اتصال يسمح ألنواع مختلفة من الحاسبات والشبكات بالترابط
( )Interconnectواالتصال ( )Communicateمع بعضها البعض ،وقد ُسمي هذا
البروتوكول فيما بعد ب ت  ، TCP/IPوهو بروتوكول يسمح بإعادة توجيه البيانات حتى في
حالة انقطاع بعض الخطوط أو ازدحامها.
في عام 0199م تم إنشاء مولد شبكات إيثرنت ( ، )Ethernet Networksمما
سمح باستخدام الكابالت المحورية ( )Coaxial Cablesفي تطوير الشبكات المحلية
( )Local Area Networkوبداية نقل طرود البيانات ( )Data Packetsعبر شبكة
األقمار االصطناعية ". )SatelliteAtlanticNetwork( "SATNET
وفي العام0190م ظهرت النسخة الرابعة من بروتوكول إنترنت " ، "IP V4لمواجهة
مشكلة عدم قدرة منح عناوين  IPلألجهزة المضيفة الجديدة .
وعام 0191م ظهور أول مواصفات لبروتوكول االتصال من نقطة إلى نقطة ""PPP
( )Point – To – Point Protocolو يستخدم بروتوكول " "PPPلتحقيق االتصال
باإلنترنت من خالل خطوط الهاتف العادية .
في عام 0110م تمت إجازة شرعية جمعية اإلنترنت

(Internet Society

" ، )"ISOCوهي منظمة عالمية ال تنتمي لدولة معينة تعني بالشئون التنظيمية الخاصة
باإلنترنت وتقنياتها.

وفي العام 0111م أعلنت شركة موزاياك لالتصاالت ( MosaicCommunication
 )Corporationوالتي أصبحت اآلن شركة نتسيكيب ( ، )Netscapeعن اإلصدار األول
من متصفح اإلنترنت نتسكيب ()Netscape Web Browserو تم استخدام تقنية نمط
النقل الغير متزامن ( )"ATM" Asynchronous Transfer Modeفي عملية بث

البيانات بأنواعها المختلفة عبر العمود الفقري لشبكة  ، NSFNETمما أدى إلى تطوير
سعة نقل البيانات بها إلى  010ميجابايت في الثانية.
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ومنذ العام  0119وحتي اآلن قد زاد نمو مستخدمي اإلنترنت خالل هذه السنوات
نمواً هائالً ،وخصوصاً منذ أن قامت شركة ميكروسوفت بدمج متصفحها إنترنت إكسبلورر

مع نظام التشغيل ويندوز  19في عام 0119م .وفي يناير من عام 0119م وصل عدد
الخادمات المضيفة حوالى  ،022,222وعدد المستخدمين حوالى  020مليون واحد .وفي

سبتمبر من عام  0220فقد تخطى عدد الخادمات المضيفة إلى  022مليون مضيف،

وعدد المستخدمين حوالى  912مليون مستخدم .

واآلن تتعدد أنواع الربط مع اإلنترنت سواء االتصال عبر األقمار االصطناعية ،أو
الهواتف الجوالة ،أو خطوط االتصال عالىة السرعة ،أو خطوط الهواتف العادية .وكذلك
أصبحت الشركات تتنافس في تسويق منتجاتها عبر اإلنترنت  ،وظهرت فكرة الحكومة
اإللكترونية لتقديم الخدمات العامة للمواطنين عبر اإلنترنت  .ولن تتوقف اإلنترنت عن
التطور والنمو ،فحتى أثناء كتابة هذه السطور يتم وصل المزيد من الشبكات إلى اإلنترنت
ويقوم بعض المستخدمين الجدد بالتسجيل للدخول على الشبكة.

ويعد اإلنترنت من أهم انجازات تكنولوجيا االتصاالت ونظم المعلومات في القرن

العشرين لما حققته من فوائد عظيمة بدخوله في جميع نواحي الحياة والقطاعات المختلفة ،
عالوة على أنه أسرع وافضل وسيلة أتصال ونقل وتبادل المعلومات في العالم لكونه ثنائي
االتجاه في تبادل المعلومات .
يتم النفاذ الى اإلنترنت من خالل ما يعر

بمتصفح الويب أو متصفح اإلنترنت

بينما يمكن الوصول الى بعض الخدمات التي يوفرها اإلنترنت

مباشرة دون استخدام

متصفح مثل بعض انواع البريد اإللكتروني والتطبيقات االخري  .وكل جهة مسئولة عن
تأسيس وادارة وتمويل شبكتها المحلية والعالمية .

 بنية اإلنترنت ( : )Internet Structure

البنية التحتية ( )Infrastructureلإلنترنت في صورتها المبسطة تشبه البنية التحتية

لشبكة المياه العامة  ،حيث تتكون من مجموعة قنوات االتصال الرئيسة فائقة السرعة.
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 متطلبات اإلتصال باإلنترنت :

للوصول الى خدمات اإلنترنت  Internet Servicesيلزم بالطبع ان نكون على

إتصال بها و ما تحتاج اليه لإلتصال باإلنترنت :
 .0جهاز حاسوب سواء كان جها از مكتبيا  Desktop PCأو جها از محموال .Laptop
 .0بطاقة شبكة .
 .1المودم.
 .1خط هاتف .
 .0حساب مع مزود خدمات إنترنت. ISP
 .9بعض البرامج :مثل برامج تصفح اإلنترنت ،برامج البريد االلكتروني.
نستخدم في العادة جهاز الحاسوب للتفاعل مع شبكة

اإلنترنت

من خالل

التطبيقات المختلفة التي تكون بمثابة الوكيل عنا ألداء المهام التي نريد انجازها على

اإلنترنت مثال للدخول إلى مواقع اخبارية نحن بحاجة الى متصفح ويب مثل  Firefoxأو
 Internet Explorerليجلب لنا محتويات تلك المواقع  ،و إذا كنا نريد نقل و تنزيل
الملفات من على شبكة  FTPفنحن بحاجة الى متصفح أو برنامج  FTPمثل Smartftp
و الذي يتيح لنا التعامل مع هذه الملفات .
أما جهاز المودم  Modemفهو جهاز مهمته االساسية هي تحويل البيانات الرقمية
 Digitalالصادرة عن الحاسوب الى بيانات تماثلية

 Analogليتم نقلها عبر خطوط

الهاتف و من ثم عمل العكس في حالة ورود بيانات الى الحاسوب فانه يقوم بتحويل هذه
البيانات من تماثلية الى رقمية .
من اهم المتطلبات التي نحتاجها لإلتصال باإلنترنت

بعد توفر وسائل اإلتصال

العتادية ) جهاز الحاسوب و المودم و خط الهاتف) حساب مع مزود خدمة إنترنت ISP
اختصار  Internet Service Providerو هو شركة توفر خدمة اإلتصال باإلنترنت
مقابل رسوم محددة وفقا لصيغة متفق عليها ما بين المزود و المستفيد  .و باكتمال هذه
الحلقة يكون النفاذ الى كل الخدمات التي توفرها اإلنترنت متاحا .
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 مبادئ عمل اإلنترنت Working Principles OfThe Internet

شرح المبادئ األساسية المتعلقة بعمل اإلنترنت والتي تجعلها تعمل بالصورة التي

تراها عندما تستخدمها .ومن أهم هذه المبادئ ما يلي :

 هيكلية الزبون  /المزود (. )Client / Server Architecture
 تقنية تبديل الرزم (. )Packet Switching Technology
 بروتوكوالت اإلنترنت (. )Internet Protocols
 عنونة اإلنترنت (. )Internet Addressing
 بوابات اإلنترنت (. )Internet Ports
بنظرة مبسطة لإلنترنت نجد أنها عبارة عن مجموعة من أجهزة الحاسبات تعمل

كمزودات ( ، )Serversوأخرى تستخدم اإلنترنت كوسيلة اتصال للحصول على الخدمات
من األجهزة المزودة ،ويطلق عليها " الزبائن" ( . )Clientsوالشكل رقم(  ) 0يوضح العالقة

بين الزبون والمزود ،حيث يقوم الزبون بإرسال طلب ( )Requestإلى المزود عبر وصلة

اإلنترنت باستخدام لغة التخاطب الخاصة باإلنترنت وهي البروتوكوالت و يقوم المزود

باستقبال طلب الزبون ومعالجته وارجاع النتائج اليه .جهاز الحاسب الذي تستخدمه
لالتصال باإلنترنت والحصول على خدماتها هو في الواقع ُيعد "زبون" في ذلك الوقت،
والجهاز الذي تطلب منه الخدمة هو "المزود".
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"المزود" بأنه جهاز حاسب الى ذو مواصفات خاصة مع

وبصفة عامةُ ،يعر
البرمجيات التي تجعله قاد اًر على استقبال ومعالجة عدة طلبات من أجهزة الزبائن في آن
ويعر "الزبون" بأنه جهاز حاسب الى شخصي أو
واحد ،ومن ثم إعادة النتائج اليهمُ .
طرفية من طرفيات شبكة محلية مع البرنامج الذي يساعد المستخدم على إرسال طلباته إلى

المزود ومن ثم إظهار نتائج استجابة المزود (مثل مستعرض الويب)(.)Web Browser
ومن أهم المزودات الموجودة على اإلنترنت ما يلي :
 مزودات الويب (. )Web Servers
 مزودات نقل الملفات (. )File Transfer Protocol (FTP) Servers
 مزودات األخبار (. )News Servers
 مزودات غوفر (. )Gopher Servers
 مزودات البريد اإللكتروني (. )E-Mail Servers
 مزودات نطاقات األسماء Names Servers (DNS(.

الرخصة السودانية لتشغيل الحاسوب

))Domain

8

الوحدة السابعة  :المعلومات والتواصــــــــــل

 بروتوكوالت اإلنترنت ()Internet Protocols

بالرغم من أن نسيج اإلنترنت يحتوي على العديد من األجهزة والشبكات والموجهات

غير موحدة في طريقة صنعها أو تشغيلها ،حيث تعمل بلغات وبنظم تشغيل مختلفة ،إال
إنها جميع ًا تتخاطب بلغة واحدة تسمى "البروتوكوالت" .وتُعر البروتوكوالت بأنها مجموعة
من القوانين والمقاييس المبرمجة لتوصيف لغة التخاطب وكيفية االتصال بين جهازي حاسب
الى أو أكثر عبر شبكة ما.

 .1بروتوكوالت TCP/IP

تُعد رزمة بروتوكوالت  )TCP/IPProtocols Stack( TCP/IPأهم رزم
البروتوكوالت العاملة على اإلنترنت  :وهي مجموعة متكاملة من البروتوكوالت وضعتها
و ازرة الدفاع األمريكية بهد

تيسير تبادل المعلومات بين نظم الحاسبات المتشابهة وغير

المتشابهة ،وتناسب االتصاالت في أوساط الشبكات المتجانسة وكذلك االتصال بشبكة

اإلنترنت العتالمية ،حيث إنها مستقلة عن المكونات المادية للشبكة .وتحتوي هذه المجموعة
من البروتوكوالت على العديد من البروتوكوالت أهمها ما يلي:
التحكم بالنقل (: ))TCP) (Transmission Control Protocol
أ .بروتوكول
ّ

وهو بروتوكول نقل يعمل ضمن مجموعة بروتوكوالت  ، TCP/IPحيث إنه ينشئ وصل ًة
ِ
المرسل والمستقِبل قبل نقل البيانات .و هو المسئول عن توجيه رزم البيانات إلى
بين
التطبيق الصحيح الموجود ضمن العديد من التطبيقات األخرى على الجهاز المستقبل.

ب .بروتوكول اإلنترنت ( : IP (Internet Protocol

وهو بروتوكول شبكي توجيهي سريع يعمل ضمن مجموعة بروتوكوالت ، TCP/IP

مسئول عن حزم وعتنونة وتوجيه حتزم البيانتات الواردة له من البروتوكتول  ، TCPو هو
المسئول عن توجيه رزم البيانات وتوصليها إلى الجهاز المستقبل الصحيح فقط ،وتنقل
عملية التحكم بعد ذلك إلى بروتوكول . TCP
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 .2بروتوكول رسالة التحكم باإلنترنت Internet Control Message ( ICMP
)Protocol

ويعد مكمالً لعمل بروتوكول  ، IPحيث إنه
يعمل ضمن مجموعة بروتوكوالت ُ ، TCP/IP
المسئول عن رسائل األخطاء التي تتعلق بتأمين وصول رزم بيانات  IPالى مقصدها
الصحيح ،كما إنه يزود المستخدم بالمعلومات الخاصة بالمسار الذي تسلكه رزم بيانات .IP

 .3بروتوكول : Telnet

ِ
مستخدم
ويعد أحد وستائل شتبكة اإلنترنت التي تُمكتِن
من مجموعة بروتوكوالت ُ ، TCP/IP
الشبكة من الدختول عن ُبعد ( )Remote Loginعلى الشتبكة لالستفادة من ُقدرات

وامكانيات بعض األجتهزة األخرى المرتبطة بالشبكة ،مع إمكانية تنفيذ التعلىمات واألوامر
على الجهاز المتصل به عن ُبعد عن طريق جهاز المستخدم نفسه .ويحتاج مستخدم
بروتوكول  Telnetإلى معرفة عنوان الجهاز المضيف المطلوب االتصال به إضافة إلى
كلمة السر.
 .4بروتوكول نقل الملفات(: FTP (File Transfer Protocol
وهو بروتوكول ُيستخدم للدخول على الشبكة من وحدة طترفية واستتضافة وحدة طرفية

أخرى ،متيحاً إمكانية نقل الملفات من مكان آلخر خالل شبكة اإلنترنت  ،ويتيح هذا

البروتوكول أيضاً عرض الملفات الموجودة في النظام المضيف،وهنالك العديد من البرامج
التي تستخدم للتعامل مع بروتوكول نقل الملفات مثل برنامج . Cute Ftp

 .5بروتوكول نقل البريد اإللكتروني (: SMTP (Simple Mail Transfer Protocol
وهو بروتوكول ضمن مجموعة بروتوكتوالت (ُ ، )TCP/IPيستخدم في إدارة وتنظيم
وتبادل رسائل البريد اإللكتروني عبر شبكة اإلنترنت .
 .6بروتوكول الوصول لرسائل إنترنت(: )Internet Message Access Protocol
بروتوكول : IMAPهو بروتوكول قياسي للوصول إلى رسائل البريد اإللكتروني عبر

المزود المحلي ،حيث يعتمد على تقنية الزبون /المزود .و يحتاج إلى اتصال مستمر مع
المزود خالل الوقت الذي يتعامل فيه المستخدم مع رسائل البريد اإللكتروني.
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بروتوكول نقل النصوص المتشعبة (: )Hyper Text Transfer Protocol( )HTTP
ضمن مجموعة بروتوكوالت  TCP/IPتستخدمه المتصفحات ( )Browsersلجلب الوثائق
ذات الوصالت المتشعبة (  ) Hyper Linksمن على الشبكة النسيجية العالمية الويب (
.) Web
االرتباطات التشعبية:عبارة عن نص او صور داخل صفحة ويب وعند النقر علىه يتم

االنتقال الى صفحة اُخري على شبكة اإلنترنت او موقع آخر.

 عنونة اإلنترنت ( )InternetAddressing

تعتبر عنونة اإلنترنت من أهم العوامل التي ساعدت على نجاح اإلنترنت في التواصل

بين مواردها المختلفة .وتحتوي اإلنترنت على العديد من الموارد (مواقع ،وأجهزة ،وملفات،

وخالفه) ،ولكي يتم التواصل بين هذه الموارد يجب أن يكون لكل مورد من هذه الموارد
عنوان وحيد ( )Unique Addressحتى يمكن الوصول اليه و من أهمها ما يلي:
 .1العنوان الرقمي ( : ) IP Address
خصص لتعريف
عنوان بروتوكول اإلنترنت ( )IP Addressهو رقم وحيد محدد ُي َّ

الجهاز المضيف على الشبكة ،ويسمى أيضا " "Dot Addressأو "، "Host Address
ويتشكل هذا الرقم من أربعة أرقام تفصلها نقطة (" ، ) Dot ".ويتراوح كل رقم بين العدد ""2
والعدد " ،"000مثل.000.09.90.0 :
 .2العنوان الحرفي  :يجد مستخدمو اإلنترنت صعوبة في التعامل مع العنوان الرقمي،
لصعوبة تزكرها لذا يفضلون استخدام العنوان الحرفي لألجهزة والمواقع لسهولة تذكرها

هذه العناوين الحرفية بأسماء النطاقات (، )DomainNames

واستخدامها .وتُعر
وتكتب من الشمال إلى الىمين.
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أ .العنوان الموحد لتحديد موارد اإلنترنت (":)Universal Resource Locator" URL
ُيستخدم هذا العنوان للوصول إلى موقع ،أو ملف ،أو دليل ،أو أي مورد من موارد
اإلنترنت  ،حيث يحدد هذا العنوان ( )URLالبروتوكول المستخدم للوصول إلى الموقع

ويتكون من عدة أجزاء:

مثال Http://Www.Nic.Gov.Sd

العنوان الحرفي

نشاط الهيئة او المؤسسة
اسم الدولة التي تنتمي لها المؤسسة
 )"Domain Names Server "DNSاسم الهيئة اوالمؤسسة او
مزود أمساء النطاق (
صاحبت العنوان
او الشركة او الهيئة وهي السودان
الشركة صاحبت الموقع اسم
مزود أمساء النطاق هو ج
النطاق الdomain name

.1

البروتوكول أو طريقة االتصال
التي يستخدمها المتصفح
Hostname
اسم
المضيف العنوان
للوصول إلى

مزود أمساء النطاق ( Domain Names Server "DNS

")

مزود أسماء النطاق هو جهاز حاسب آلي وظيفته تحويل العنوان الحرفي (اسم النطاق
" ( "Domain Nameالخاص بجهاز المضيف ( )Hostعلى اإلنترنت إلى عنوانه الرقمي
( )IP Addressالمقابل له والعكس ،حيث إنه يحتوي على قاعدة بيانات ضخمة تضم
العناوين الحرفية للحاسبات المضيفة والعناوين الرقمية المقابلة لها.

 .2بواابت اإلنرتنت (: )Internet Ports

البوابات:وهي عبارة عن أرقام يحددها بروتوكول  TCPلكل تطبيق  ،حيث إن بروتوكول
 TCPهو المسئول عن إدارة عملية االتصال ألكثر من تطبيق في آن واحد .فعندما تصل
الرسالة إلى بروتوكول  TCPالموجود على الجهاز المرسل يقوم بتجزئتها إلى رزم صغيرة

ويعنون كل رزمة برقم بوابة التطبيق الذي أرسلها ورقم بوابة التطبيق الذي سيستقبلها،
وعندما تصل هذه الرزم إلى بروتوكول  TCPالموجود على الجهاز المستقبل فإنه ينظر إلى
المرسلة اليه ،ومن ثم يرسلها
رقم البوابة الذي تحمله هذه الرزم ،والذي ستحدد له التطبيق ُ
إلى ذلك التطبيق.
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 كيف تعمل اإلنترنت ؟ (?)HowDoes The Internet Work
 يقوم

الزبون

بإدخال

العنوان

الحرفي

للموقع

الذي

يريد

تصفحه

مثل:

 www.Google.Comفي المكان المحدد من برنامج متصفح اإلنترنت مثل:إنترنت
إكسبلورر أو نيتسكيب نافجيتور.

 يقوم جهاز الزبون بالحصول على العنوان الرقمي ( )IP Addressللموقع حتى يتم
االتصال به.

 يرسل جهاز الزبون طلب صفحة الموقع إلى خادم الويب الذي يستضيف الموقع.

 يقوم خادم الويب بإرسال صفحة الموقع لجهاز الزبون و يقوم برنامج متصفح اإلنترنت
الموجود على جهاز الزبون بعرض الصفحة بعد استقبالها.

 مزود خدمة اإلنترنت Isp

يقوم مزود خدمة اإلنترنت بإعطائك وصلة لالنترنت عبر خط هاتف عادي او عبر

الخطوط الرقمية عالية السرعة(.)Dsl,Isdn

 الشهادة الرقمية:

هي وثيقة رقمية تحتوي على مجموعة من المعلومات التي تقود من التحقق من هوية

الشخصية او المؤسسة تشفر المعلومات لنقلها بإمان خالل شبكة اإلنترنت ،عندما يقوم
العميل بارسال معلومات يقوم متصفح اإلنترنت بالدخول الى خادم الويب للتأكد من هوية
الجهة التي يرغب في ارسال المعلومات اليها(توقيع الكتروني للشخص المرسل)،لذا إستخدام
التشفير مهم وهو العلم المستخدم المن وسرية المعلومات ( )encryptionوهنالك وسائل
متعددة للتشفير عن طريق البرمجيات.PGP ,true crypt

 الجدار الناريFirewall:

برنامج يتكون من اجهزة ومعدات لحماية نظم وشبكات الحاسب االلى ضد هجمات

الفيروسات وله طرق تطبيق مختلفة  ،ومن برامجه  ZoneAlarmوهو االكثر شهرة بين
المستخدمين العرب و Comodoمن البرامج المجانية.

الرخصة السودانية لتشغيل الحاسوب

13

الوحدة السابعة  :المعلومات والتواصــــــــــل

 الفيروس:

فيروس الحاسب عبارة عن ثغرة برمجية يتم تطويرها الختراق جهاز الكمبيوتر ومن ثم

تعطيل أداء الجهاز على نحو سليم حيث تسيطر على الجهاز وتصيبه بالشلل وتؤدي إلى
أخطار هائلة تتعلق بملفاتك الشخصية ،كما أنها لديها القدرة على الزيادة واالنتقال من جهاز
إلى أخر عندما يتم نقل الملفات بين األجهزة المختلفة.
فالفيروسات دائماً تتستر خلف ملف آخر ،ولكنها تأخذ زمام السيطرة على البرنامج
المصاب .بحيث أنه حين يتم تشغيل البرنامج المصاب ،يتم تشغيل الفيروس أيضا ثانيا :
تتواجد الفيروسات في مكان أساسي في الحاسب كالذاكره رام مثال،ويصيب الملفات التنفيذية
( )exeوينتج كل هذا من التجوال داخل شبكة اإلنترنت واستخدام خدماتها لذا البد من
استخدام برنامج حماية الفيروسات  antivirusللتعر

عليها والتحقق منها اثناء االتصال

ومن اشهرها .kaspersky, norton,avast

 الكعك cookies

هي عبارة عن ملفات نصية صغيرة الحجم ،تقوم معظم مواقع الويب بوضعها على القرص

الصلب الخاص بجهاز الزائر ،ألهدا

مختلفة منها زيادة جودة عملية التصفح في المواقع

اإللكترونية ،والعمل على جعلها أكثر فائدة ،وتتبع المواقع اإللكتروانية التي يتصفحها المستخدم
على جهازه ،وباإلضافة إلى جمع المعلومات عن المستخدم ،وقد يكون ذلك مفيداً في بعض
األحيان ،خاصة في المواقع التي تتطلب من المستخدم إدخال كلمة السر التي تسمح له بزيارة
الموقع ،ففي هذه الحالة لن يضطر المستخدم إلى إدخالها في كل زيارة ،ولكن تظهر مشكلة
انتهاك الخصوصية فهذه المل فات تسهل استغالل المعلومات الخاصة بالمستخدمين ،لذلك يلجأ
الكثير منهم إلى حذ

الكعك،وقد تختلف هذه الطريقة من متصفح إلى آخر.
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الشكل ( :)0ملفات الكعكcookies
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 تصفح الويب ()Web Browsing

شبكة اإلنترنت تحتوي على العديد من أجهزة الحواسيب ،ويسمى جهاز الحاسوب على

شبكة اإلنترنت بالمضيف ( ، )Hostوذلك الستضافته مستخدمي الشبكة ،حيث يستطيع
كل مضيف أن يعمل كمزود للمعلومات ،والتي تتضمن الملفات والوثائق والصور والموسيقى
وغيرها،أو الوصول إلى جهاز حاسب آخر متصل بشبكة اإلنترنت والتعامل مع محتوياته
من معلومات في حالة السماح له بذلك .و لكل مضيف على شبكة اإلنترنت اسماً وعنواناً

حتى يمكن الوصول اليه ،فمثالً موقع المركز القومي للمعلومات على شبكة اإلنترنت يحمل
اسم "  ،"www.nic.gov.sdويمثل هذا االسم أيضاً عنواناً رقمياً يسمى " Dot Address

" أو "  IP Addressولتصفح هذا الموقع نستخدم احدي متصفحات اإلنترنت .

 موقع ويب:Web Siteعبارة عن مجموعة من الصفحات متصلة ببعضها تحتوي
على معلومات متنوعة تخزن على خادم الويب ويكون لكل موقع .Url

 مواقع محمية:هي مواقع اليمكن الدخول اليها لغير االعضاء المشتركين الن لديهم
اسم مستخم وكلمة مرور خاصة بالموقع .

 متصفحات الويب(مستعرض ) Web browser
المتصفح هو برنامج تطبيقي ( )Client Application Programيسمح للمستخدم
بالبحث وجلب صفحات الويب الموجودة في مزودات الويب المنتشرة عبر الشبكة العنكبوتية
العالمية من خالل اإلنترنت ُ ،يعد "إنترنت إكسبلورر" ( )Internet Explorerبإصدارته
المختلفة من شركة ميكروسوفت ،والمتصفح "نيتسكيب" ()Netscape Navigator
بإصدارته المختلفة من شركة نيتسكيب ،أهم متصفحين لإلنترنت .وسو

نتناول اآلن

برنامج "إنترنت إكسبلورر" بشئ من التفصيل حيث إنه األكثر استخداماً في المنطقة العربية
بالرغم من التحول لدي الكثير الى موزيال فيرفوكس .
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 .1برنامج "إنترنت إكسبلورر" ( : )Internet Explorerهو برنامج من شركة
ميكروسوفت تم طرحه ألول مرة عام  0110م ويعمل مع أنظمة تشغيل Windows
.and Macintosh
 .2كيفية تشغيل البرنامج:

يتم تشغيل البرنامج عن طريق قائمة " "Startبالضغط على زر "ابدأ " Startثم قائمة
"البرامج" ثم اضغط على اسم البرنامج

الشكل(:)1فتح البرنامج
أو عن طريق ضغط رمز البرنامج

على سطح مكتب نظام التشغيل ويندوز ،في حالة

وجوده.
من شريط المهام بالضغط على رمز متصفح اإلنترنت .
*مالحظة:يمكنك تشغيل اي متصفح آخر(موزيال،اوبرا،قوقل شروم) باتباع نفس الخطوات.
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 .3الشاشة الرئيسية للبرنامج:
يوضح األجزاء الرئيسية لشاشة البرنامج وسو

نقوم باستعراضها كما يلي:

شكل ( :)4الشاشة الرئيسية لربانمج إنرتنت إكسبلورر.
.1

شريط القوائم :Menu Barيحتوي على مجموعه من القوائم التي تساعد في ادراة
والتحكم في الصفحات (ملف Fileوتحرير Editوعرض ViewوالمفضلةFavorite
واالدوات Toolsوالمساعده.)Help

 .2شريط األزرار القياسية :Standard Buttonsيحتوي شريط األزرار القياسية على
عدد من المفاتيح ،يمكن تلخيص وظائفها كما يلي :

.1
.1

مفتاح الخلف :يستخدم هذا المفتاح لالنتقال إلى الصفحة السابقة.
مفتاح األمام :Forwardيستخدم لالنتقال إلى الصفحة التالىة ،بشرط أن تكون قد

قمت بزيارتها من قبل.
.0

مفتاح اإليقاف :Stopيستخدم إليقا

تحميل الصفحة ،أي لقطع االتصال بين

المتصفح ومزود الصفحات ،ويستخدم عندما يتعطل االتصال.
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مفتاح التحديث :Refreshيستخدم إلعادة تحميل الصفحة ،أو للحصول على آخر

.6

نسخة من الصفحة.

.9

مفتاح البداية :Homeيستخدم للوصول إلى الصفحة الرئيسية التي قمت

.9

مفتاح البحث :يستخدم للبحث عن المعلومات على شبكة اإلنترنت .

بضبطها لتكون الصفحة االفتتاحية عند كل اتصال باإلنترنت .

مفتاح المفضلة :يستخدم إلظهار نافذة فرعية تحتوى على قائمة بأهم

.1

المواقع التي ترغب في الوصول اليها ،والتي قمت بتسجيل عناوينها مسبقا حتى يسهل
الوصول اليها بسرعة.
مفتاح المحفوظات :Historyيستخدم إلظهار نافذة فرعية تحتوى على

.02

المواقع التي قمت بزيارتها خالل الفترة السابقة.
.00
اإللكترونية.
.00

مفتاح البريد :Mailيستخدم لتشغيل البرنامج الخاص بالرسائل

مفتاح الطباعة :Printيستخدم لطباعة الصفحة الحالىة التي تقوم

باستعراضها.

شريط العنوان :Address Barويحتوى على

.13

أ.

مربع العناوين :ويكتب فيه عنوان الموقع أو

الصفحة
ب.

التي ترغب في الوصول اليها.
مفتاح االنتقال  :gotoبالضغط علىه باستخدام الفأرة يتم تنفيذ أمر

الذهاب إلى العنوان المحدد في مربع العناوين.
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 طرق التصفح:

يمكن الوصول إلى موقع أو صفحة معينة بكتابة عنوان مصدر المعلومات  URLفي

مربع العنوان أعلى المتصفح فمثال لزيارة موقع المركزالقومي للمعلومات نكتب
 ، www.nic.gov.sdومن ثم الضغط على مفتاح االنتقال الموجود بجانبه او الضغط
على مفتاح  .Enterيمكنك التنقل بين الصفحات التي قمت بتصفحها خالل اتصالك
باإلنترنت باستخدام مفتاح األمام ومفتاح الخلف  ،وعند الضغط على مفتاح "خلف" يتم
االنتقال إلى آخر صفحة قمت بتصفحها قبل الصفحة الحالىة ،كما هو موضح بالشكل

الشكل ( :)0االنتقال بين الصفحات التي تمت زياراتها باستخدام مفاتيح األمام والخلف

يمكنك االنتقال الى صفحة من الصفحات التي زرتها من شريط العنوان والضغط على
السهم الجانبي لجزء العنوان واختيار الموقع الذي تريد
خطأ!

الشكل ( :)9الصفحات والمواقع التى زرتها
الرخصة السودانية لتشغيل الحاسوب

21

الوحدة السابعة  :المعلومات والتواصــــــــــل
او بالضغط على السهم جوار سهم الرجوع

ايضا يمكنك االنتقال إلى صفحة

معينة من قائمة الصفحات التي زرتها مؤخ اًر بالضغط على زر (محفوظات )historyفي

شريط االدوات .الذى يبين لك قائمة المواقع والصفحات التي زرتها حتى تاريخ معين(خالل
الىوم او االسبوع االخير ،)...،كما هو موضح بالشكل  ،ويتم االنتقال إلى الصفحة
المطلوبة بالضغط على اسمها.

شكل( :)9قائمة المواقع التي تمت زيارتها في المحفوظاتHistory

إذا لم يستجب المتصفح نتيجة بطء مزود الصفحات فانه يمكنك الضغط على مفتاح
اإليقا
لحذ

ثم إعادة طلب الصفحة مرة أخرى باستخدام مفتاح التحديث .

الصفحات الموجودة في المحفوظات(السجل التاريخي)  Historyمن القائمة

ادوات toolsاختار  Internet Optionثم اضغط على زر  Clear Historyثم اضغط
موافق( )okتظهر رسالة تؤكد عملية المسح .
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ملحوظة:

الشكل( :)9فتح خيارات االنترنت

يمكنك اظهار شريط القوائم بالضغط على الزر Altمن لوحة المفاتيح .

الشكل ( :)9نافذة خيارات اإلنترنت

في حالة ظهور النصوص العربية بشكل غير مقروء عند تصفح بعض المواقع العربية ،اذهب
إلى قائمة "عرض  "viewثم أشر على "ترميز "Encodingثم أضغط على "Unicode(Utf-
) "8وذلك كما هو موضح بالشكل
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خطأ!

شكل ( :)02تغيير ترميز النصوص العربية في حالة ظهورها بصورة غير صحيحة

يمكن اختيار الصفحة الرئيسية التي تظهر في كل مرة يبدأ فيها تشغيل متصفح اإلنترنت
 .وذلك بعرض خصائص برنامج إنترنت إكسبلوررInternet Optionمن القائمة
ادوات Toolsثم اختيار تبويب "عام ،"Generalوكتابة عنوان الصفحة المراد استخدامها
كصفحة رئيسية ،ولتكن ،Www.google.Com :كما هو موضح بالشكل و يمكن
للمستخدم اختيار أي صفحة ،من أي موقع ،كصفحة رئيسية للمستخدم او اختيار الصفحة
الحالىة كصفحه رئيسية بالضغط على الزر  ، Use Currentاو استخدام الصفحة
االفت ارضية بالضغط على الزر (Use Defaultالصفحة االفتراضية للمتصفح) او استخدام
صفحة فارغة كصفحة رئيسية بالضغط علىUse Blankثم اضغط للتطبيق Apply
ولالغالق والتطبيق اضغط موافق(.)Ok
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شكل (:)00تحديد الصفحة الرئيسية في برنامج إنترنت إكسبلورر.

لتخزين صفحات الويب ،التي تتضمن معلومات تريد االحتفاظ بها ،على القرص الصلب
بجهاز الحاسوب أو على اي قرص:أنقر قائمة "ملف" ( ، )Fileثم أختر "حفظ باسم

Save

 ، Asستظهر لك شاشة "حفظ صفحة ويب" الموضحة بالشكل ادناه ،حدد المكان الذي ترغب
حفظ الصفحة فيه ،وكذلك اسم الملف ،ومن ثم أضغط على زر "موافق".

الرخصة السودانية لتشغيل الحاسوب
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شكل( :)00حفظ صفحة ويب.

 .1المفضلة:
هي جزء لإلحتفاظ باسماء المواقع المفضلة بالنسبة لك واضافة اسم موقع ما قمت
بزيارته للمفضلة لسهول التصفح فيه في وقت آخر وتجميعه في شكل مجلدات
داخل المفضلة كما يمكنك االنتقال لذلك الموقع بفتح المفضلة مباشرة والضغط
على وصلة الموقع يتم االنتقال اليه مباشرة .
 اضافة موقع للمفضلة:
عندما تريد اضافة موقع للمفضلة افتح الموقع ومن القائمة المفضلة( )Favoriteاختار
االمر اضفة للمفضلة()Add To Favorite

الشكل(  :)01اضافة للموقع للمفضلة
الرخصة السودانية لتشغيل الحاسوب
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يظهر مربع الحوار ادناه وعليه اسم الموقع مباشرة ماعليك اال واضغط موافق( )addواذا
كنت ترغب بانشاء مجلد جديد لحفظ موقعك فيه اضغط انشاء في()New folder

الشكل (  )01كتابة اسم الموقع
لفتح الموقع علىك الذهاب الى رمز المفضلة

وبالضغط عليه تظهر قائمة

المفضلة اضغط على المجلد الذى حفظت الموقع به ل يتم االنتقال له.

الشكل ( :) 00قائمة المجلدات فى المفضلة
يمكنك تنظيم المفضلة باختيار  organize favoritesمن المفضلة ومن مربع حوار
تنظيم المفضلة يمكنك انشاء مجلدات جديدة لحفظ المواقع وكذلك اعادة تسميتها ونقلها
وحذفها.
لفتح صفحة ويب قمت بتخزينها ،أنقر قائمة "ملف" ( )Fileوأختر "فتح" ( ، )Openثم
حدد اسم ومسار الملف الذي تريد فتحه عن طريق الزر "استعراض" ،ثم النقر على زر
"موافق" ،أو بكل بساطة انقر نق اًر مزدوج ًا على أيقونة الملف الذي تريد فتحه.
يمكنك البحث عن كلمة أو نص محدد ضمن صفحة الويب التي تستعرضها عن طريق
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نقر قائمة "تحرير" ( ، )Editثم انقر "بحث (في هذه الصفحة)" ()Find On This Page
 ،ثم إدخال النص الذي تبحث عنه ،ثم نقر زر "بحث عن التالى."Find Next

لمزيد من المعلومات عن برنامج "إنترنت إكسبلورر" ،قم بتشغيل البرنامج ،ثم النقر على
قائمة "تعلىمات" ( ، ) Helpثم البحث عن الموضوع الذي تريده ،كما يمكنك اختيار قائمة
المحتويات وتصفح المواضيع التي تحتاج اليها.

 .5اظهار واخفاء اشرطة االدوات
للتحكم في اشرطة االدوات من القائمة عرض  Viewاختار  Toolbarsبالنقر على
اسم الشريط الظهاره اذا كان مخفي والخفائه اذا كان ظاهر ،الحظ في الشكل ادناه كل
االشرطة ظاهرة والدليل اوال وجود عالمة صاح بجانب اسم الشريط وثانيا ظهور الشريط في
شاشة المتصفح.
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الشكل ( :) 09التحكم باشرطة االدوات

 .6الخفاء واظهار الصور:
احيانا تحتاج الخفاء الصور نظ ار الزدحام الشبكة ولعمل ذلك من القائمة ادواتTools
اختار خيارات انترنت()Internet Optionومن ثم اضغط على زر متقدمة()Advance
ونشط الخيار اظهار الصور(Show Pictureعالمة صاح تدل على ان الخيار منشط )
ومن ثم اضغط موافق (.)ok

الشكل( :)09الظهار واخفاء الصورة
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الشكل( :)09الظهار الصور

 .7حالة اظهار الصور:

اللغاء اظهار الصور كرر نفس الخطوات وبالنقر على الخيار اظهار صورة مرة اخري

الحظ اختفاء عالمة صاح ومن ثم اضغط موافق( )okوقم بتحميل اي صفحة تحتوي على
صور والحظ الصور تظهر في شكل مربع خالى كما في الشكل ادناه.

الشكل( :)01إخفاء الصور
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 حفظ الصور :
لحفظ صورة على جهازك من الموقع اضغط بالزر االيمن على الصورة واختار
Save Image As

الشكل ( :)02حفظ صورة من النت

يظهر مربع حوار حفظ صورة اختر القرص الذي تريد حفظ الصورة فيه واسم الصورة في
File Name

الشكل( :)00نافذة حفظ الصور
ولطباعتها اضغط بالزر االيمن على الصورة واختاراالمر  print pictureمن نفس القائمة.
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 تحميل البرامج :
لتحميل اي برنامج او ملف صوتى مثالً افتح الموقع واضغط على الشيء المراد بواسط

الوصلة تحميله اضغط هنا للتحميل كما في الشكل ادناه

الشكل (  :) 00تحميل ملفات من االنترنت

بعد إكتمال التحميل يمكنك حفظ الملف او اغالقه وفتحه الحقا ويمكنك فتحه حاال
بالضغط على Open Folder

 اعداد صفحات ويب للطباعة

اوال :قم باعداد الصفحة وذلك باتباع الخطوات التالىة:

.1

من القائمة ملف  fileاختار اعداد صفحة  page setupيظهر صندوق الحوار

التالى:

الشكل (  :) 01نافذة إعداد الصفحة
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 .0اختار حجم الورقة من القائمة  sizeبالضغط على السهم ومن القائمة المنسدلة
اختار الحجم الذي يناسبك.
 .0قم بتحديد راس وتزييلة الصفحة من مربع  headerو.footer
 .1حدد اتجاه الورقة عمودي( )portraitاو افقي (.)landscape
 .1اضبط هوامش الورقة من اليمين rightواليسار leftواعلى  topواسفل bottom
بكتابة االرقام داخل المستطيل.
 .0اضغط موافق للتطبيق(.)ok
ثانيا :معاينة الصفحة قبل الطباعة وذلك باتباع الخطوات التالىة:
 .0من القائمة ملف  fileاختار معاينة قبل الطباعة print preview

الشكل(  :)01مثال للمعاينة قبل الطباعة

 .0بعد مشاهدة الصفحة قم باغالق االطار بالضغط زر اغالق
ثالثا :قم بطباعة الصفحة من القائمة ملف  fileاختار امر الطباعة  printاو انقر على
رمز الطباعة في شريط ادوات البرنامج
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الشكل (  :) 00نافذة الطباعة

 .0حدد اسم الطابعة من مستطيل select printer
 .0حدد مدي الصفحات  allلطباعة كل الصفحات ولطباعة صفحة محددة اضغط
 selectionوحدد عدد الصفحات ولطباعة الصفحة الحالىة فقط اضغط current
.page
 .1حدد عدد النسخ بكتابة رقم النسخ او بالضغط على السهم
.
 .1ترتيب عدد النسخ بتنشيط االمر collate

.

 .0اضغط االمر  printللطباعة.
 .9بتنشيط الخيار خيارات optionsيمكنك طباعة االطارات الموجودة داخل الصفحات
بتحديد اطار محدد بتنشيط االمر only the selected frame
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الشكل (:) 09خيارات الطباعة

 .9يتم تنشيط خيار  as laid out on screenلطباعة الصفحة كما هي.
 .9ولطباعة كل اطار على حدا نشط الخيار .all frames individually
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مقدمة:

تحتوي شبكة اإلنترنت (الويب) على كم هائل من المعلومات وعدد ال يحصى من

الصفحات والمواقع بلغات مختلفة وأماكن نشر متباعدة وفي مجاالت وتخصصات مختلفة.
والسؤال اآلن :كيف تصل إلى ما تحتاجه من الويب في وجود هذا الكم الهائل من
المعلومات غير المفهرسة بطريقة هجائية تقليدية؟ .واإلجابة على هذا السؤال بسيطة وهي
عن طريق "البحث" ،ولكن كيف ؟ وما هي أدوات وخدمات وتقنيات البحث التي تساعدك
على تحديد أماكن نشر المعلومات في الويب؟ .وكيف تصل اليها وتستخدمها؟ .وكيف
تختلف عن بعضها البعض من حيث المفهوم والخصائص وطريقة العمل ؟ ...كل هذه
األسئلة سو

نحاول اإلجابة عليها في الفقرات آملين اإلجابة عن السؤال الرئيسي

وهو:كيف نبحث في الويب وتحصل على ما تريده من معلومات وبطريقة مثالىة من حيث
الوقت والمجهود؟

 أدوات البحث في الويب
أدوات البحث :هي عبارة عن أنظمة ضمن مواقع على شبكة اإلنترنت تساعد على
جمع وبناء وفهرسة وبحث واسترجاع المعلومات ،وتعمل هذه األدوات على تزويد المستخدم
بمكان نشر هذه المعلومات كوسيط بينه وبين ناشر المعلومات.
تعتمد فكرة البحث على وجود قواعد بيانات ضخمة ضمن أنظمة البحث ،وعند إنشاء
موقع جديد يقوم أصحاب هذا الموقع بتسجيله في قاعدة البيانات الخاص بنظام من هذه
األنظمة أو في أكثر من نظام .تتم عملية التسجيل إما من خالل استمارة يتم فيها تسجيل
اسم الموقع ،ومحتوياته ،والكلمات المفتاحية التي تميز المستندات به  ...الخ ،أو من خالل
إستخدام برامج خاصة تقوم بتشغيلها أنظمة البحث ،الهد

من التسجيل في قاعدة البيانات

هو سرعة الوصول إلى الموقع.
يمكن تقسيم أدوات البحث المنتشرة عبر اإلنترنت إلى ثالث فئات رئيسية هي :
 أدلة البحث (. )Search Directories
 محركات البحث (. )Search Engines
 محركات البحث البينية (. )MetaSearch Engines
الرخصة السودانية لتشغيل الحاسوب
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 أدلة البحث ()SearchDirectories
أدلة البحث  :هي عبارة عن مواقع على اإلنترنت يمكن البحث فيها عن المعلومات

التي تريد الحصول عليها ،حيث إنها تقوم بفهرسة وتصنيف المعلومات ضمن بنية هرمية
متدرجة ومتشعبة تبدأ بالمفتاح األساسي العام للمعلومات (الموضوع العام) ثم يتدرج بعد
ذلك إلى الموضوعات األكثر تخصصاً (الموضوعات الفرعية) وهكذا .تعمل بعملية
التصنيف طاقم بشري يقوم بتتبع مواقع نشر المعلومات وفهرستها حسب موضوعاتها وأماكن
نشرها ،وتسجيل ملخصات لمحتوياتها .يعتمد هذا الطاقم على المعلومات التي يقوم أصحاب
المواقع بإرسالها لتسجيلها ضمن الفهرس أو الدليل الخاص به .وتتميز أدلة البحث بدقتها
العالى ة في تصنيف المعلومات واستعراض أدلة الموضوعات أو البحث فيها باستخدام تعابير
عامة .ولكن يعيبها عدم تغطيتها محتويات مواقع اإلنترنت بالكامل وذلك العتمادها على
التحديث الىدوي.
ويعد دليل (موقع) ياهوو ( )Www.Yahoo.Comأحد أكبر مواقع الفهرسة (األدلة)
ُ
وأهمها ،وهو موقع مشهور ومن أكثر أدلة البحث استخداماً على اإلنترنت  ،وأنشئت عام
0111م ويفوق رصيدها المليون من المواقع .ويسمح موقع ياهوو للمستخدم باستعراض
المعلومات حسب فئات مصنفة مسبقاً ،أو البحث عن المعلومات بإدخال كلمات مفتاحية

(.)Keywords

 محركات البحث ()Search Engines
محركات البحث هي عبارة عن برامج مجانية متوفرة من خالل مواقع خاصة على
اإلنترنت  ،تتيح للمستخدم البحث عن معلومات ،أو أشخاص ،أو ملفات ،محددة ضمن
مصادر اإلنترنت

المختلفة مثل:مواقع الويب ( ، )Web Sitesومواقع نقل الملفات

( ، )FTPSitesومواقع االتصال عن ُبعد ( . )Telnet Sitesوتعتمد هذه المحركات على
الفهرسة االلي ة برصد التعابير والمفردات والكلمات المفتاحية الواردة في المعلومات المنشورة
في مصادر اإلنترنت المختلفة بطريقة الىة لتكوين فهارس خاصة بها تقوم بالبحث فيها .وال
تمتلك محركات البحث فئات مصنفة مسبقاً حسب المواضيع كما هو الحال في أدلة البحث،
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ولكن يتم البحث فيها باستخدام الكلمات المفتاحية ،وهي تحاول مطابقة هذه الكلمات بدقة
ضمن مصادر اإلنترنت المختلفة وباستخدام العديد من تقنيات البحث المختلفة.
وتتميز محركات البحث باحتوائها على معلومات أكثر من تلك المعلومات التي تحتويها
األدلة مع حداثة هذه المعلومات ،وكذلك إحتوائها على تقنيات بحث متقدمة.
يتألف محرك البحث من ثالثة أجزاء رئيسية هي :
(أ) برنامج المستكشف أو العنكبوت ()Spider Program
يقوم المستكشف باإلبحار في عالم اإلنترنت  ،وبصفة دورية ،لتتبع صفحات الويب

ومصادر اإلنترنت األخرى لإلطالع على محتوياتها وتسجيل بياناتها من عناوين وكلمات
مفتاحية.

المفهرس ()Index Program
(ب) برنامج ُ
المفهرس هو نظام معلومات متكامل يقوم بفهرسة المعلومات والنصوص التي حصل
ُ
عليها من المستكشف باستخدام بعض المعايير والتقنيات المقننة المبنية على نظام البحث
في النصوص الكاملة.

ويوجد العديد من طرق الفهرسة والتصنيف ،والتي تختلف من محرك بحث إلى آخر،

فبعض المحركات مثل )Yahoo( :تستخدم الكلمات المفتاحية التي تعبر عن الموضوع،

ومصدر تلك الكلمات إما أن يكون الناشر نفسه (صاحب الموقع) ،أو من خالل مستكشف
محرك البحث.
(ج) برنامج الباحث ()Search Program
ُيعد برنامج الباحث الواجهة التخاطبية بين المستخدم ومحرك البحث ،حيث يقوم
باستقبال الكلمات المفتاحية ( )Keywordsالتي يكتبها المستخدم في مربع البحث
( )Search Boxللبحث عنها ضمن مصادر اإلنترنت المختلفة ثم تُعرض نتيجة البحث
المتمثلة بصفحات الويب ،التي تحتوي على الكلمات المفتاحية التي طلبها المستخدم ،في
نافذة المستعرض ( . )Browser Windowsوتظهر النتائج للمستخدم على شكل عناوين
( )URLللصفحات المتاحة.
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 وطرق البحث

تُعد طرق صياغة استعالم البحث عن المعلومات في اإلنترنت من أهم الخصائص الخاصة
بمحركات البحث والتي تهم المستخدم .وهي تختلف من محرك بحث إلى آخر ،وليس هناك

طريقة قياسية لصياغتها .فيمكنك إجراء االستعالم البسيط للبحث عن المعلومات عن طريق
كتابة كلمة أو أكثر تعبر عن الموضوع الذي تود البحث عنه ،وتسمى هذه بالكلمات المفتاحية،
وكلما كنت أكثر تحديدا كلما كانت نتائج االستعالم أدق .ويتم إدخال كلمات البحث في مربع
البحث الموجود في جميع محركات البحث ،ويجب مراعاة أن محركات البحث تقوم بمعالجة
الكلمات صرفيا قبل البدء في عملية البحث .فمثال عند البحث عن كلمة " "Activityبمعنى
نشاط فان محرك البحث يبحث أيضا عن مشتقات تلك الكلمة مثل " "Activeبمعنى نشيط أو
فعال ،وعن كلمة " "Activitiesبمعنى أنشطة وهكذا .وبعد كتابة الكلمة أو الكلمات المفتاحية
في مربع البحث يتم الضغط على مفتاح اإلدخال " "Enterأو الضغط على أيقونة  " "Goأو
" " Searchأو "ابحث" ،الموجودة بجوار مربع البحث ،وذلك إلعطاء األمر لمحرك البحث للبدء
في البحث في قاعدة البيانات (الفهرس) واظهار المواقع والصفحات التي تحتوي على تلك
الكلمات على النافذة الخاصة بالمتصفح.
أهم محركات البحث هي .www.yahoo.com،www.msn.com،www.google.com

 أهم طرق وتقنيات البحث الشهيرة (:مع أخذ محرك البحث جوجل
)www.google.com

 البحث بإستخدام مطابقة الكلمات المفتاحية :
ُيعد البحث بمطابقة الكلمات المفتاحية أكثر وسائل البحث شهرة ،وفى هذه الطريقة
يتم سرد الكلمات التي تعبر عن النص في مربع البحث ،ويالحظ أن الحرو ال تؤدي
الى تحسين كفاءة استرجاع المعلومات  ،في هذا االستعالم تم البحث بثالثة كلمات

مفتاحيه Internetو Searchو Enginesوذلك بهد

إيجاد المستندات المسجلة والتي

تحتوى على معلومات عن محركات بحث اإلنترنت  .إال أن البحث بهذه الطريقة بصفة
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عامة يؤدى إلى إظهار الصفحات التي تحتوى على كل كلمة بطريقة منفصلة .بمعنى
أن البحث يؤدى إلى إظهار كل الصفحات التي تحتوى على

 Internetوكل الصفحات التي تحتوى على  Searchوكل الصفحات التي تحتوى على

.Enginesأما في محرك " "Googleفإنه يظهر الصفحات التي تحتوي على الكلمات
الثالثة بصورة متفرقة أو مجمعة ،وبالتالى ينتج عن االستعالم بهذه الطريقة آال

الصفحات

وهو ليس ما نريده تماما .إننا نود البحث عن الصفحات التي تحتوى على الثالث كلمات

وبصورة مجمعة ومرتبة حسب مكان وردها في استعالم البحث ،وبالتالى يجب استخدام
عالمة التنصيص ("") كما يلي.

الشكل ( :)09مثال البحث باستخدام مطابقة الكلمات المفتاحية

 البحث باستخدام عالمة التنصيص (""):

في حالة البحث عن الصفحات التي تحتوى على كلمات تتطابق تماما مع العبارة

المدخلة وبنفس ترتيبها ،أي إنك تبحث عن جملة أو جزء منها ،ففي هذه الحالة يجب
استخدام عالمة التنصيص ( " ) في أول وآخر الكلمات المدخلة .وفى هذه الحالة فان
محرك البحث ال يقوم بالبحث عن مشتقات الكلمات ،بل عن نفس الكلمات وبنفس ترتيبها.
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فمثال يمكنك البحث عن " "InternetSearch Enginesليظهر الصفحات التي تحتوى
على الثالث كلمات معاً وبنفس ترتيبها ،كما هو موضح بالشكل

شكل( )09مثال البحث باستخدام عالمة التنصيص" "

 البحث باستخدام الرابط المنطقي " "ANDأو عالمة (:)+

تستخدم عالمة الربط المنطقي " "ANDأو عالمة ( )+للبحث عن الصفحات التي

تحتوي كل الكلمات المفتاحية الواردة في استعالم البحث بصورة منفصلة أو بصورة مرتبة،
أي من الكلمات المفتاحية أو التي
وهذا يعني عدم عرض الصفحات التي ال تحتوي على ًّ

تحتوي إحداها فقط ،والشكل التالى يوضح مثاالً على ذلك .في محرك البحث ""Google
هذه الخاصية متضمنة بدون استخدام هذا الرابط.
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شكل( )01مثال البحث باستخدام الرابط المنطقي ()+

 البحث باستخدام الرابط المنطقي ": "OR

يستخدم الرابط المنطقي " "ORفي حالة الرغبة في توسيع عملية البحث ،وذلك بالبحث

عن جميع الصفحات التي تحتوي على إحدى أو كل الكلمات المفتاحية الواردة في استعالم
البحث ،والشكل التالى يوضح مثاالً على ذلك.

شكل ( :) 12البحث باستخدام الرابط المنطقي" " OR
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 البحث باستخدام الرابط المنطقي " "NOTأو عالمة (: )-
تستخدم عالمة الربط المنطقي " "NOTأو عالمة ( )-للبحث عن الصفحات التي

تحتوي بعض الكلمات المفتاحية الواردة في استعالم البحث واستثناء البعض ،فمثالً إذا كنت
تريد البحث عن كلمة " "Nicمع عدم عرض الصفحات التي تحتوي على كلمة،Sudan
فيكون استعالم البحث كما هو موضح بالشكل التالى

شكل (  :) 10البحث باستخدام الرابط المنطقي()-

 البحث في عناوين الصفحات:

تستخدم كلمة " "In Titleللبحث عن جميع الصفحات التي تحتوي عناوينها

( في المكان المخصص لعرض عنوان الصفحات من قبل محرك البحث) على كلمة معينة،
والشكل التالى يوضح مثاالً على ذلك.
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شكل( :)10البحث في عناوين الصفحات التي تحتوي على كلمة معينة

وتستخدم كلمة " " TitleAllInللبحث عن جميع الصفحات التي تحتوي عناوينها( في
المكان المخصص لعرض عنوان الصفحات من قبل محرك البحث) على أكثر من كلمة أو

جملة ،فمثالً للبحث عن عناوين الصفحات التي تحتوي على الجملة " "Nic Sudanيكون
استعالم البحث كما هو موضح بالشكل

شكل( :) 11البحث في عناوين الصفحات التي تحتوى أكثر من كلمة (جملة)
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 البحث في عناوين المواقع:

تستخدم كلمة " "INURLللبحث عن جميع المواقع التي تحتوي عناوينها الحرفية على

اإلنترنت على كلمة معينة ،فمثالً للبحث عن المواقع التي تحتوي عناوينها الحرفية على

كلمة " ، "Internetيكون استعالم البحث كما هو موضح بالشكل

الشكل( :)11البحث باستخدام كلمة((in

* البحث المتقدم
يمكن مشاهدتها بالنقر على وصلة "بحث متقدم" الموجودة على شمال مربع
البحث(تختلف االصدارة للمستعرض) .فمثالً للبحث عن الصفحات المكتوبة باللغة
اإلنجليزية والتي تحتوي عناوينها على الجملة " "Internet SearchEnginesعلى تكون

مستندات ورد (* )Doc Files.مع البحث فقط في مجال النطاق "، "Edu
Allintitle:"Internet Search Engines" Site:Edu Filetype:Doc
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 البريد اإللكتروني:
 متطلباته ومكوناته
البريد اإللكتروني ( )E-Mailهو نظام اقتصادي وسريع إلرسال واستقبال الرسائل
اإللكترونية عبر شبكات الحاسبات المحلية والتي يطلق عليها اإلنترانت وشبكات الحاسبات
العالمية والمعروفة باإلنترنت  ،وخصوصاً في االتصاالت الدولية ،حيث ُيمكن البريد
اإللكتروني المستخدم من مراسلة مستخدم آخر في بلد معين عبر اإلنترنت بتكلفة بسيطة

ويعد البريد اإللكتروني من أشهر الخدمات التي
جداً ال تقارن بتكلفة المكالمات الدوليةُ .
تقدمها شبكات الحاسب بصفة عامة واإلنترنت بصفة خاصة ،حيث تلعب اإلنترنت دو اًر
رئيسياً في سرعة انتشار وسعة حجم استخدام خدمة البريد اإللكتروني ،والذي ُيعد الخيار
األمثل لالتصاالت حالى ًا .فهو يسمح بتبادل المعلومات عبر رسائل البريد اإللكتروني على

نحو شبه آني بين مجموعة كبيرة من الناس بغض النظر عن فرق التوقيت وبعد المسافة
التي تفصل بينهم ،مما يساعد على تسريع عملية التعاون العلمي والتبادل الفكري بين

الباحثين وانجاز العمل اإلداري في الشركات واإلدارات الحكومية.

 مميزات إستخدام البريد اإللكتروني:

يتميز استخدام البريد اإللكتروني بأن تكاليفه زهيده ألبعد حد ،ومهما كان بعد الشخص
المرسل إليه ولو كان في الجانب األقصى من العالم ،فإنك لن تدفع أي مبلغ إضافي .كل
ما عليك هو أن توصل جهاز الكمبيوتر باإلنترنت وترسل الرسالة إلى الجهة المزودة .إن
أجهزة الكمبيوتر لدى تلك الجهة ستنظر إلى العنوان وتقوم بإرساله إلى مكانه الصحيح .كل
ما تدفعه هو تكلفة المكالمة المحلية إذا لم تكن تلك المكالمة مجانية .أما اإلشتراك بخدمة

اإلنترنت فقد يكون مجانيا كأغلب دول العالم ،أما إذا كانت الخدمة ذات تكلفة فإنك لن تدفع

مبلغ إضافى لرسائلك ،وباإلضافة لهذا فإن البريد اإللكتروني يمكن أن يتم تبادله على
الخط مباشرة بين مستعملى اإلنترنت ،وكذلك في داخل الشبكات المرتبطة أو غير المرتبطة
باإلنترنت وسواء كانت شبكات خاصة أو عامة.
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 الرسائل البريدية المزعجة :
هي كم هائل من الرسائل غير المهمة التى تاتي لبريدك من مواقع مختلفة نتيجة
الدخال بريدك في احد نماذج مواقع الويب غير المشهورة وبعض هذه المواقع تستخدم بريد
في االعالنات والدعاية  ،وتمالء لك بريد وتسمي رسائل متطفلة(.)spam

 متطلبات خدمة البريد اإللكتروني

تتطلب االستفادة من خدمة البريد اإللكتروني ما يلي:
 .0جتهاز حاستب الى مجهز بمودم :لالتصال باإلنترنت عبر خطتوط الهتاتف العادية
( ، )Dial Up Linesأو عبر خطوط الهاتف المخصصة ()DedicatedLines
 . 0اشتراك عند مقدم خدمة إنترنت ( : )ISPحيث يقوم مقدم خدمة اإلنترنت بإعطاء
المشترك المعلومات الموضحة بالشكل التالى ليتمكن المشترك من الدخول على اإلنترنت
وهذه المعلومات هي:
 عنوان مزود (ملقم) مقدم خدمة اإلنترنت (العنوان) ومنفذه.
 اسم المستخدم ورقم الهاتف اللذين سو

يستخدمهما المشترك في إعداد الطلب

الهاتفي.
 كلمة المرور الخاصة بالمشترك.

 حساب بريدي إلكتروني :يمكن أن يكون هذا الحساب عند مقدم خدمة اإلنترنت
للمشتترك ،أو أن يكون على إحدى المواقتع على اإلنترنت

اإلنترنت

والتي تقتدم ختدمة

مجتاناً مثتل " Yahoo " :و"  ." Hotmailوعلى مقدم خدمة البريد

اإللكتروني إعطاء المشترك بعض المعلومات الضرورية ،حتى يتمكن من إعداد
ب رنامجه الذي سو

يستخدمه في إرسال واستقبال بريده اإللكتروني ،وهذه المعلومات

هي:
 .0عنوان البريد اإللكتروني.
 .0كلمة المرور.
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 اسم البروتوكول الخاص بمزود (ملقم) البريد الوارد ،وهو واحد من ثالثة، POP3 :
أو  ، IMAPأو  ، HTTPوكذلك اسم (عنوان) مزود البريد الوارد ورقم منفذه.
 اسم البروتوكول الخاص بمزود (ملقم) البريد الصادر ،وهو ، SMTP :واسم
(عنوان) مزود البريد الصادر ورقم منفذه.

 برنامج البريد اإللكتروني

هذا البرنامج يساعد المشترك على القيام بجميع الوظائف األساسية لنظام البريد
اإللكتروني .يوجد العديد من هذه البرامج ،ومن أهمها :برنامج  Microsoft Outlookوالذي
يأتي ضمن حزمة  ، Microsoft Officeوبرنامج  Netscape Mailوالذي يأتي ضمن
حزمة برنامج نتسكيب كومبونيكيتور ،وبرنامج . Eudora
 مكونات البريد اإللكتروني
إن نظام البريد اإللكتروني يشبه إلى حد كبير نظام البريد العادي ،ويوجد تقابل بين
نتناول هذه المكونات بشيء من التفصيل:

مكوناتهما ،واآلن سو

 عنوان البريد اإللكتروني (: )E-Mail Address

يتألف عنوان البريد اإللكتروني من قسمين مفصولين بالرمز " @ " ويلفظ

"آت

At

"،

بدون

ترك

مسافات

بين

أجزاءه،

مثال

على

ذلك:

 . Dessouki2000@Yahoo.Comيمثل القسم الموجود على شمال الرمز @ اسم

صندوق البريد اإللكتروني الخاص بالمشترك والذي ُيعر عادة باسم الحستاب ( Account
 ، )Nameوالذي يمكن أن يكون مجرد رمز لصاحب العنوان ،مثل.Dessouki2000 :
أما القسم الثاني والواقع على يمين الرمز @ فيمثل عنوان مضيف البريد اإللكتروني الذي

يستضيف صندوق بريد المستخدم ،والذي يمكن أن يكون اسم مقدم خدمة البريد اإللكتروني

باإلضافة إلى المجال ( )Domainالذي يوضح نشاطه ،مثل ، Yahoo.Com :فمقدم
الخدمة هنا هو موقع " ياهوو" الذي يمثل شركة تجارية (. )Com
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 مزود (ملقم البريد الوارد ) (: )Mailbox Server

هو جهاز حاسب الى مصمم بحيث يكون جها اًز خادماً ( )Serverذا مواصفات

خاصة من حيث سرعة األداء وسعة التخزين ومزود بالبرمجيات والبروتوكوالت الخاصة
بإدارة البريد اإللكتروني ،وتنحصر مهمته في استقبال الرسائل البريدية اإللكترونية المرسلة

إلى المشتركين الذين يملكون حسابات مخزنة داخله ،ويقوم بفرزها وتخزينها في العناوين
الخاصة بهم ،مع السماح لكل مستخدم بقراءة وجلب الرسالة الخاصة به بعد أن يدخل كلمة
المرور الخاصة بحسابه .ويتم كل ذلك بمساعدة البروتوكول الخاص به ،وهو واحد من
ثالثة ،POP3 :أو  ،IMAPأو . HTTP

 مزود (ملقم) البريد الصادر (: )SMTP Server

ويمكن أن تمر هذه الرسائل على عدد من مزودات البريد الصادر األخرى قبل الوصول
إلى المزود المقصود والموضح عنوانه ضمن الرسالة .ويتم كل ذلك بمساعدة البروتوكول
الخاص به ،وهو .SMTP



بروتوكوالت البريد اإللكتروني ()E-MailProtocols
يوجد العديد من البرتوكوالت لللبريد االلكتروني أهمها:
أ -بروتوكول مكتب البريد اإلصدار الثالث ()POP3 (Post Office Protocol3
بروتوكول شبكي للدخول عن ُبعد إلى رسائل البريد اإللكتروني الواردة (Incoming E-
 )Mailالمحفوظة في صناديق البريد الخاص بالمستخدمين الموجودة على مزود (ملقم)
البريد اإللكتروني الوارد ( )POP Serverالخاص بمقدم خدمة البريد اإللكتروني ،حيث
يتيح هذا البروتوكول للمستخدمين استقبال رسائل البريد اإللكتروني الخاصة بهم مباشرة
وتخزينها على أجهزتهم الشخصية بمساعدة برنامج بريد إلكتروني خاص بهم للدخول على
حساباتهم البريدية وتنزيل رسائلهم من صناديق البريد الخاص بهم.
ب -بروتوكول نقل النصوص المتشعبة (:(Hyper Text Transfer Protocol- HTTP
بروتوكول مستخدم مع مزود(ملقم) البريد اإللكتروني الوارد ،يستخدم في نقل الوثائق

المترابطة عبارة عن نصوص تحوي روابط ( )Linksتؤدي إلى وثائق أخرى ممكن أن تكون
نصية أو وسائط متعددة (مثل الصوت والصورة والفيديو) ،بين مستعرضات الويب ( Web
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 )Browsersومزودات الويب ( ، )WebServersومهمته األساسية هي نقل طلبات
المستعرض للملقم ونقل الصفحات المطلوبة في حالة توافرها من الملقم إلى المستعرض
على جهاز المستخدم .وعلى الرغم من انتشار استخدام بروتوكول HTTPفي البريد
اإللكتروني ،إال أنه ليس بروتوكوالً مأمون ًا .ولكن تم تصميم نسخة مطورة من هذا

البروتوكول من قبل شركة نتسكيب بإضافة ميزات األمن والتشفير اليه ،وأطلتق على هذه

النسخة  )SecureHTTP (SHTTPأو  . )HTTP Secure (HTTPSتستخدم هذه
النسخة المطورة في تشفير الصفحات والوصول إلى ملقمات الويب عبر منفذ آمن.
ج -بروتوكول الوصول لرسائل إالنترنت(:(Internet Message Access Protocol- IMAP
بروتوكول قياسي للوصول إلى رسائل البريد اإللكتروني عبر مزود البريد الوارد الخاص

بمقدم خدمة البريد اإللكتروني ،يعتمد هذا البروتوكول على تقنية الزبون /المزود ،فمزود
ِ
رسائل البريد اإللكتروني ويحتفظ بها ويمكن المستخدم نفسه ،ومن خالل
اإلنترنت يتسلم
برنامج البريد اإللكتروني الخاص به ،من فحص ترويسة الرسالة وعنوان مرسلها ،ثم اتخاذ
قرار بجلبها إلى الحاسب الخاص به أم ال .ويسمح هذا البروتوكول أيض ًا ،بإنشاء المجلدات
وصناديق البريد اإللكتروني على المزود والوصول اليها وحذفها أو البحث فيها عن عبارات

محددة أو نصوص كاملة .ولكن يحتاج بروتوكول IMAPإلى اتصال مستمر مع المزود
خالل الوقت الذي يتعامل فيه المستخدم مع رسائل البريد اإللكتروني .لذا ،يمكن أن ُينظر
إلى بروتوكول IMAPعلى أنه مزود ملفات بعيد.

د -البروتوكول البسيط لنقل البريد اإللكتروني):(Simple Mail Transfer Protocol- SMTP
بروتوكول من مجموعة بروتوكوالت (ُ ، )TCP/IPيستخدم في إدارة وتنظيم وتبادل
رسائل البريد اإللكتروني عبر شبكة اإلنترنت  ،حيث يقوم بفحص عنوان وجهة البريد
اإللكتروني المراد إرساله واختيار المسار األفضل عبر مزودات البريد اإللكتروني لتوجيه

الرسالة إلى صندوق بريد (اسم حساب) المستقبل .ويستخدم معظم مقدمي خدمة اإلنترنت
بروتوكول SMTPفي إرسال رسائل البريد اإللكتروني من خالل خادم البريد الصادر والذي
يسمى " خادم البروتوكول البسيط لنقل البريد (." )SMTPServer
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 رسالة البريد اإللكتروني (: )E-Mail Message

تتكون رسالة البريد اإللكتروني من جزأين أساسين ،كما هو موضح بالشكل التالى ،وهما
 الجزء األول :ترويسة الرسالة ( ، )Message Headerو تحتوي على:

 .0الحقل " إلى ( :" )TOإلدخال عنوان البريد اإللكتروني للمرسل اليه الرسالة.

 .0الحقل " نسخة ( :" )CCوهي اختصار لعبارة " ، " CarbonCopiesبمعنى نتسخ
كربونية ،تتيح للمرسل إرسال رسالة واحدة إلى عدة أشخاص في ذات الوقت

 البريد االلكتروني غير المعتمد على ويب(باستخدام :)Microsoft office outlook
يوفر  Microsoft Outlook 2010أدوات مميزة إلدارة األعمال والبريد اإللكتروني

الشخصي ألكثر من  022مليون مستخدم لت Microsoft Officeفي كافة أنحاء العالم.
ومع إصدار ، Outlook 2010تستفيد من مجموعة أغنى من أساليب العمل التي تلبي
احتياجات االتصال في العمل والمنزل والمدرسة.
بدءا من المظهر الجديد والمحسن ووصوالً إلى الميزات المتقدمة لتنظيم البريد اإللكتروني
ً
والبحث واالتصال والشبكات االجتماعية ،يوفر لك Outlook 2010أسلوب عمل على

مستوى عالمي لتعزيز اإلنتاجية والبقاء على اتصال بالشبكات الشخصية وشبكات

العمل.

 كيفية تشغيل البرنامج:
لتشغيل البرنامج اضغط على القائمة ابد  Startومن القائمة الفرعية كل البرامج
 Allprogramsاختر  Microsoft Officeومن القائمة الفرعية اختر Microsoft
Office Outlook

الشكل( :)10فتح برنامج outlook
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*يمكنك تشغيل البرنامج من القائمة ابدا مباشرة بالضغط عليه اذا كان رمز البرنامج موجودا
،و من سطح المكتب او شريط المهام في حالة وجوده.
 النافذة الرئيسية للبرنامج

خطأ!

الشكل(  :)36الواجهة الرئيسية للبرنامج

 تتكون النافذة من:

 .0شريط العنوان:يحتوي على اسم البرنامج وزر اغالق البرنامج وأزرار تكبير وتصغير النافذة.
.0شريط القوائم:يحتوي على مجموعه قوائم تساعدك في التعامل مع البرنامج

 .1جزء التنقل:يحتوي على مجلدات الرسائل والتقويم والمهام وجهات االتصال

 .1شريط االدوات القياسي :يحتوي على مجموعة ازرار تمكن من الوصول السريع للوظائف
االكثر استخدام .

 .0شريط الويب:

 .9جزء القراءة:يحتوي على مجلدات البريد (الوارد ،المرسلة ،الصادرة ،المحذوفة )..،وازرار
البريد والتقويم وجهات االتصال والمهام.
 .9شريط المعلومات:فيه تظهر حالة البريد.
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 إضافة حساب بريد إلكتروني
لكي تتمكن من إرسال رسائل بريد إلكتروني وتلقيها باستخدام ، Outlook 2010يجب
إضافة حساب بريد إلكتروني وتكوينه .واذا كنت قد استخدمت إصدا اًر سابقاً من

Microsoft Outlookعلى الكمبيوتر نفسه حيث ثبت ، Outlook 2010فسيتم استيراد

إعدادات الحساب تلقائياً.

إذا كنت تستخدم  Outlookللمرة األولى أو تقوم بتثبيت  Outlook 2010على كمبيوتر

جديد ،فسيتم تلقائياً بدء تشغيل ميزة "إعداد الحساب التلقائي" التي تساعدك على تكوين
إعدادات حسابات البريد اإللكتروني الخاصة بك .يتطلب هذا اإلعداد اسمك وعنوان بريدك

اإللكتروني وكلمة المرور فقط .واذا تعذر تكوين حساب البريد اإللكتروني تلقائياً ،فيجب
إدخال المعلومات اإلضافية المطلوبة يدوي ًا.
 انقر فوق عالمة التبويب ملف.

 ضمن معلومات الحساب ،انقر فوق إضافة حساب

 إنشاء رسالة بريد إلكتروني جديدة
يمكنك  Outlook 2010من االتصال بمستلم واحد أو أكثر باستخدام مجموعة غنية من

الميزات والتخصيصات.


ضمن البريد ،على عالمة التبويب الصفحة الرئيسية ،في المجموعة جديد ،انقر فوق

بريد إلكتروني جديد.
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 .0على عالمة التبويب الصفحة الرئيسية ،في المجموعة جديد ،انقر فوق بريد إلكتروني
جديد.اختصار لوحه المفاتيح ( انشاء رسالة بريد الكتروني ،اضغط علي CTRL +
)SHIFT + M.
.0

في المربع الموضوع اكتب موضوع الرسالة.
 .1ادخ ل اسماء او عناوين البريد االلكتروني الخاصه بالمستلمين في المربع الي او نسخه
او "مخفيه ".فصل عده مستلمين بفاصلة منقوطة.

الشكل ( :)37إنشاء رسالة بريد الكتروني
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 ارفاق الملفات او ادراج صور في رسائل البريد االلكتروني في: Outlook
من السهل ارفاق الصور و الملفات ،وجهات االتصال ،و رسائل البريد االلكتروني والعديد

من عناصر اخري الي رسائلك فى  ، Outlookيسمح لك  Outlookباختيار ما اذا كنت
تريد ارسال المستند كمرفق تقليدي او تحميله الي  OneDriveو تقم ب مشاركة ارتباط الي
الملف بسرعة .يمكنك ايضا تعيين االذونات علي اي ملف تم ارساله من OneDrive
السماح لمستلمي الرسائل لعرضها و تحريرها ،او مشاركتها مع االخرين.
 إرفاق ملف برسالة :
 .0إنشئ رسال ًة ،أو ألي رسالة موجودة ،انقر فوق رد أو الرد على الكل أو إعادة توجيه.
 .0ضمن نافذة الرسالة ،على عالمة التبويب رسالة ،في المجموعة تضمين ،انقر فوق
إرفاق ملف.

 .1من نافذة االستعرض انقر فوق الملف الذي تريد ارفاقه ،و من ثم انقر فوق ادراج.

الشكل (:)38إرفاق ملفات
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 إرفاق صورة فى النص االساسي لرسالة البريد اإللكتروني:
عند ارسال الصور،يمكنك ارفاق الصورة برسالة البريد االلكتروني اوادراج الصورة
في النص االساسي للرسالة .الدراج صورة ليتم عرضها في النص االساسي لرساله
البريد الكتروني ،استخدم الخطوات التاليه:
 .0ضع المؤشر حيث تريد الصورة في رسالتك.
 .0حدد من تبويبة ادراج صور.
 .1استعراض الكمبيوتر او مواقع الملفات عبر االنترنت للصور التي تريد ادراجها .حدد
الصورة ،ثم حدد ادراج.
.4

لتغيير حجم الصورة ،اسحب المقابض في احدي زوايا االربعة اتجاه المركز او بعيدا

عن وسط

الصورة.

الشكل ( :)11ادراج صورة

 إرفاق عنصر ل Outlookبرسالة :

يمكنك ارفاق عناصر ، Outlookمثل رسائل البريد االلكتروني االخرى ،والمهام

او جهات االتصال او عناصر التقويم الي رسالة .هذه هي الطريقة االسهل العادة
توجيه الرسائل او عناصر متعددة.
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 .0أنشئ رسال ًة ،أو ألي رسالة موجودة ،انقر فوق رد أو الرد على الكل أو إعادة
توجيه.

 .0في نافذه الرساله ،علي عالمة التبويب رساله ،في المجموعة تضمين ،انقر فوق "
ارفاق عنصر ".

 .1قم بتنفيذ أحد اإلجراءات التالية:
 أشر إلى بطاقة عمل ثم انقر فوق بطاقات العمل األخرى .انقر فوق جهة اتصال
ثم انقر فوق موافق .لتحديد جهات اتصال متعددة ،اضغط باستمرار على Ctrl

بينما تنقر فوق كل جهة اتصال.

 انقر فوق التقوي .اختر التقويم ،و نطاق التاريخ و التفاصيل لتضمين .للحصول
علي خيارات متقدمة ،انقر فوق اظهار .انقر فوق موافق الضافة التقويم الي

الرساله

. انقر فوق عنصر  Outlook.قم باستعراض قائمة المجلدات الخاصة بك للعثور
على المجلد الذي يحتوي العنصر الذي تريد إرفاقه .ضمن العناصر ،انقر فوق
العنصر ،ثم فوق

موافق.

ملحوظة :عند انشاء رساله ،يمكنك ايضا ارفاق الملفات باستخدام االوامر الموجودة ضمن عالمة التبويب

ادراج في المجموعة تضمين .او نقل الملفات من المجلدات علي الكمبيوتر لديك الي نافذة الرساله باستخدام
عملية السحب و االفالت.
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 إعادة توجيه رسالة بريد إلكتروني أو الرد عليها:
عندما تقوم بالرد علي رساله بريد الكتروني ،يتم تلقائيا اضافة مرسل الرسالة االصلية في
المربع الي  .بطريقة مماثلة ،عندما تستخدم الرد علي الكل ،الرساله تم انشاؤها و موجهه الي
المرسل اواي من مستلمي الرساله االصلية اإلضافية .يمكنك تغيير المستلمين في المربعين الي

و نسخه و مخفيه.عندما تعيد توجيه رسالة ،تكون المربعات إلى ،ونسخة ،ومخفية فارغة
وعليك إدخال مستلم واحد على األقل.

 الرد على المرسل أو المستلمين اآلخرين
يمكنك الرد على م ِ
رسل الرسالة فقط ،أو على مجموعة األشخاص الظاهرة أسماءهم على
ُ
السطرين إلى ونسخة .كما يمكنك إضافة مستلمين جدد.
 .0على عالمة التبويب الصفحة الرئيسية ،أو رسالة ،في المجموعة استجابة ،انقر فوق رد
أو رد للكل.

إلزالة اسم من السطرين إلى ونسخة ،انقر فوق االسم ثم اضغط على  DELETE.إلضافة

مستلم ،انقر فوق المربع إلى ،أو نسخة أو مخفية ثم أدخل المستلم.
 .0قم بإنشاء الرسالة الخاصة بك.
 .1انقر فوق إرسال.
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تلميح  :تعتبر نسخه اختصار لنسخة .اذا قمت باضافة مستلم الي هذا المربع في رسالة
بريد الكتروني في  ،Outlookيتم ارسال نسخة من الرسالة الي المستلم ،واسم المستلم مرئيا
لمستلمي الرسالة االخرين.
تعتبر مخفيه اختصار لنسخه .اذا قمت باضافة مستلم الي هذا المربع في رسالة بريد

الكتروني ،يتم ارسال نسخه من الرسالة الي المستلم ،و لن يظهر اسم المستلم لمستلمي

الرسالة االخرين .اذا كان المربع مخفيه غير مرئي عند انشاء رسالة ،يمكنك اضافته عن
ملحوظة :
انقر
انقرفيفوقالب "ريد،
الحقولو،احدة
اظهاركرسالة
المستلمة نفسه
توجيهة رسائل
كنت تريد
اذا
".
مخفيه
اليالمجموع
اكثر في
او و ثم
عمودينرات،
التبويب خيا
اعادقة عالم
النقر فو
طريق

فوق احدي الرسائل ،و اضغط علي ، CTRLو ثم انقر فوق كل رسالة اضافية .ومن عالمة التبويب
الصفحه الرئيسية ،في المجموعة استجابة ،انقر فوق اعادة توجيه .يتم اعادة توجيه كل رساله كمرفقات

في رساله جديدة.

 فتح مرفق رسالة بريد إلكتروني أو حفظه:
 فتح مرفق :انقر نق اًر مزدوجاً فوق المرفق.
 حفظ مرفق

 .0انقر فوق المرفق في "جزء القراءة" أو الرسالة المفتوحة.

 .2ضمن عالمة التبويب المرفقات ،في المجموعة إجراءات ،انقر فوق حفظ باسم .تستطيع أيضاً النقر
بزر الماوس األيمن فوق المرفق ،ثم النقر فوق حفظ باسم
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 إضافة توقيع بريد إلكتروني إلى الرسائل:
فى  ، Outlookبإمكانك إنشاء توقيعات مخصصة لرسائل بريدك اإللكتروني تتضمن نصاً ،أو
صو اًر ،أو بطاقة عملك اإللكترونية ،أو شعا اًر،أو حتى صورة لتوقيع بخط يدك .باإلضافة إلى
أنه يمكنك االختيار بأن يتم إضافة توقيعاتك إلى كل الرسائل الصادرة أو إلى رسائل معينة..

 إنشاء توقيع:
 .1نشئ رسالة بريد إلكتروني جديدة.
 .2في عالمة التبويب رسالة ،في المجموعة تضمين ،اختر التوقيع التواقيع.

 .3من أسفل تحديد توقيع لتحريره ،اختر جديد ،وفي مربع الحوار توقيع جديد ،اكتب اسماً
للتوقيع.

 .1من أسفل اختيار توقيع افتراضي ،حدد الخيارات التالية للتوقيع :


من القائمة حساب بريد إلكتروني ،حدد حساب بريد إلكتروني لربطه بالتوقيع .يمكنك
إنشاء تواقيع مختلفة لكل حساب بريد إلكتروني.



في القائمة رسائل جديدة ،حدد التوقيع الذي تريد أن تتم إضافته تلقائياً إلى جميع

رسائل البريد اإللكتروني الجديدة .إذا كنت ال تريد التوقيع تلقائياً على رسائل البريد
اإللكتروني الجديدة ،فاقبل الخيار االفتراضي (بال).



في القائمة الرد/إعادة التوجيه ،حدد التوقيع الذي تريد أن تتم إضافته تلقائياً (توقيع

تلقائي) عند الرد على الرسائل أو إعادة توجيهها .أو اقبل الخيار االفتراضي (بال).
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 .0ضمن تحرير توقيع ،اكتب التوقيع ،ثم اختر موافق.

الشكل( :)12نافذة تحديد توقيع للبريد االلكترونى

 إضافة توقيع :ضمن رسالة جديدة ،على عالمة التبويب رسالة ،في المجموعة
تضمين ،انقر فوق التوقيع ،ثم انقر فوق التوقيع المطلوب.

 إنشاء موعد في التقويم:
إن المواعيد عبارة عن أنشطة تقوم بجدولتها في التقويم وال تشمل دعوة أشخاص آخرين أو
حجز موارد.


في التقويم ،من عالمة التبويب الصفحة الرئيسية ،في المجموعة جديد ،انقر فوق موعد

جديد .يمكنك ،كخيار بديل ،النقر بزر الماوس األيمن فوق فترة زمنية في شبكة التقويم،
ثم النقر فوق موعد جديد.
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 جدولة اجتماع مع أشخاص آخرين
إن االجتماع عبارة عن موعد يشمل أشخاصاً آخرين ويمكن أن يتضمن موارد مثل قاعات
المؤتمرات .وتظهر االستجابات لطلبات االجتماعات في علبة الوارد.


ضمن التقويم ،على عالمة التبويب الصفحة الرئيسية ،في المجموعة جديد ،انقر فوق
اجتماع جديد.

 تعيين تذكير
يمكنك تعيين التذكيرات أو إزالتها لمجموعة متنوعة من العناصر ،بما في ذلك رسائل البريد اإللكتروني

والمواعيد وجهات االتصال.

 للمواعيد أو االجتماعات
في عنصر مفتوح ،على عالمة التبويب موعد أو اجتماع ،في المجموعة خيارات ،وفي القائمة المنسدلة
تذكير ،حدد الفترة الزمنية التي تسبق الموعد أو االجتماع والتي تريد أن يظهر التذكير خاللها .إليقا

تشغيل

تذكير ،حدد بال.
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 لرسائل البريد اإللكتروني وجهات االتصال والمهام

على عالمة التبويب الصفحة الرئيسية ،في المجموعة عالمات ،انقر فوق متابعة ،ثم فوق

إضافة تذكير.

 إنشاء جهة اتصال:
يمكن أن تتضمن جهات االتصال معلومات بسيطة مثل االسم وعنوان البريد اإللكتروني ،أو تتضمن

معلومات إضافية مفصلة مثل عنوان الشارع وأرقام هواتف متعددة وصورة وتواريخ ميالد وأي معلومات أخرى
ذات صلة بجهة االتصال.


ضمن جهات االتصال ،على عالمة التبويب الصفحة الرئيسية ،في المجموعة جديد ،انقر فوق جهة

اتصال جديدة.

 إنشاء مهمة:
يحتفظ العديد من األشخاص بقوائم "المهام" ،سواء على ورق أو في جدول بيانات أو بالجمع
بين األساليب الورقية واإللكترونية .في ، Microsoft Outlookيمكنك دمج قوائم متعددة في
قائمة واحدة وتلقي تذكيرات وتعقب مدى تقدم المهام.


ضمن المهام ،من عالمة التبويب الصفحة الرئيسية ،في المجموعة جديد ،انقر فوق

مهمة جديدة.
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 طباعة رسالة بريد إلكتروني أو جهة اتصال أو عنصر تقويم أو مهمة:
يمكنك طباعة عناصر فردية ،كرسائل البريد اإللكتروني أو جهات االتصال أو عناصر

التقويم ،أو طرق عرض أكبر كالتقويمات أو دفاتر العناوين أو قوائم المحتويات لمجلدات

البريد.إن إجراء الطباعة هو نفسه في البريد أو التقويم أو أي مجلدات أخرى في Microsoft

 ،Outlookإذ تتوفر إعدادات الطباعة ووظائفها كافة في طريقة العرض  Backstage.انقر
فوق عالمة التبويب ملف لفتح طريقة عرضBackstage.

 .0انقر فوق العنصر أو المجلد الذي تريد طباعته فيOutlook.
 .0انقر فوق عالمة التبويب ملف.
 .1انقر فوق طباعة.

 .1نفذ أحد اإلجراءات التالية:
 انقر فوق طباعة.
 حدد األنماط والخيارات التي تريدها.

 ضمن اإلعدادات ،انقر فوق النمط الذي تريده .تظهر المعاينة في جزء المعاينة ،ما
لم تكن بصدد طباعة عناصر متعددة .في هذه الحالة ،ستتم مطالبتك بالنقر فوق

معاينة في جزء المعاينة .عندما تكون جاه اًز للطباعة ،انقر فوق طباعة.

 لتغيير الخط أو العنوان أو اإلعدادات األخرى الخاصة بالنمط الذي تريده ،ضمن
الطابعة ،انقر فوق خيارات الطباعة ،ثم في مربع الحوار طباعة ،ضمن نمط

الطباعة ،انقر فوق تعريف األنماط .في مربع الحوار تعريف أنماط الطباعة ،انقر

فوق تحرير أو انقر نق اًر مزدوجاً فوق نمط .في مربع الحوار إعداد الصفحة ،يمكنك
تحديث الخط أو العنوان أو إعدادات أخرى .في مربع الحوار طباعة ،انقر فوق
طباعة.
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 إذا أردت تحديد صفحات فردية أو مجموعات من الصفحات لطباعتها ،ضمن
الطابعة ،انقر فوق خيارات الطباعة ،ثم في مربع الحوار طباعة ،ضمن نطاق

الطباعة ،انقر فوق الخيارات التي تريدها .انقر فوق طباعة.

 لحذف الرسائل

 قم بتنشيط الرسالة المراد حذفها واتبع احدي الطرق:
 تحديد الرسالة والضغط على المفتاح  Deleteمن لوحة المفاتيح.
 من شريط االدوات القياسي اضغط على رمز الحذ

.

 بالنقر على الزر االيمن واختيار االمر حذ .
 من لوحة المفاتيح اضغط .Ctrl+D

 اغالق البريد االلكتروني
اتبع احد الطرق التالىة:

 اضغط على رمز اغالق الموجودة في شريط العنوان.
 من القائمة ملف اختر االمر انهاء Exit
 من لوحة المفاتيح اضغط على المفتاحي Alt+F4

 البريد اإللكتروني المعتمد على الويب (: )Web Based E-Mail
البريد اإللكتروني المعتمد على الويب يعتمد على الدخول إلى موقع الويب الذي يقدم
خدمة البريد اإللكتروني ،ومن ثم إدخال اسم المستخدم ( )Usernameوكلمة المرور
الخاصة به ( . )Passwordويشمل البريد اإللكتروني المعتمد على الويب على نفس
المجلدات في برامج مستفيد البريد اإللكتروني إال أن خدمة البريد اإللكتروني المستندة على
الويب تتيح مساحة محدودة للتخزين مما تضطر المستخدم إلى حذ

بعض الرسائل من

وقت آلخر ،عالوة على وجوب اتصال المستفيد باإلنترنت أثناء تجهيز الرسائل وارسالها،
وكذلك أثناء قراءتها أو تحمليها إلى جهازه.
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 انشاءبريد الكتروني معتمد على الويب
يمكن انشاء بريد الكتروني في احد مواقع البريد االلكتروني
()Hotmail,Yahoo,Gmail

 انشاء حساب جديد في الهوتميل(Hotmail):
قم بكتابة اسم موقع البريد االلكتروني في مربع العناوين  Www.Hotmail.Comيفتح
الموقع كما في الشكل ادناه

الشكل ( :)10عمل بريد الكتروني

لتسجيل االشتراك في الموقع اضغط على الزر  Sing Upتظهر الشاشة ادناه انشئ
حسابك في الهوتميل

الرخصة السودانية لتشغيل الحاسوب

68

الوحدة السابعة  :المعلومات والتواصــــــــــل

الشكل (:)10ادخال البيانات
شكل الصفحة بعد اكمال ادخال البيانات

الشكل (:)11اكمال البيانات
اضغط على زر القبول  Acceptتظهر صفحتك التالىة في الموقع
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الشكل (:)11الصفحة الرئيسية
للذهاب الى علبة الوارد اضغط على GOTO INBOX

الشكل(:)10فتح البريد اللكتروني هوتميل

 علبة الوارد :Inboxتوجد في اعلى الجهة الىسري للنافذة توجد بها كل الرسائل الواردة
(الرسائل التي لم تتم قراءتها تظهر بشكل

 مجلدات  :Foldersتحتوي على
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: Junk .0قائمة نفايات الرسائل  : Sendللرجوع الى قائمةالرسائل المرسلة
:Draft .0للرجوع قائمة الى المسودات  :Deletedقائمة الرسائل المحذوفة
 Quik View .1قائمة العرض

:Flagged .1اشعارات للرسائل داللة على اهميتها
:Office Docs .0مستندات اوفيس
:Photo .9ملفات الصور

بالضغط على الرسالة غير المقرؤة لقرائتها

الشكل (:)19مكونات البريد االلكتروني
الرسالة رسالة جديدة اضغط على الزر جديد  NEWتظهر الشاشة ادناه

الشكل (:)19ارسال رسالة جديدة
بمجرد إعداد الرسالة اضغط على الزر ارسال SENDوعند االنتهاء من عملية االرسال
تظهر الشاشة ادناه
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اذا كتتان الشتتخص المرستتل اليتته غيتتر مضتتا

عنتتدك فتتي قائمتتة المتصتتلين قتتم باضتتافته فتتي

المستطيل الفارغ واضغط على اضافة لجهة االتصال()(AddToContacts

الشكل (:)19بعد ارسال الرسالة
للرجوع الى قائمةالمتصلين اضغط على  CONTACTSتالحظ اضافة المتصل

الشكل ( :)11لتسجيل الخروج من البرنامج
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اضغط على تسجيل خروج في اعلى يمين النافذة

تسجيل خروج

لمعرفة حالة االتصال توجد عالمة المربع اذا كانت خضرء داللة على الشخص المتصل
(متاح) وحمراء (مشغول) وبرتقالى (مبتعد) وبيضاء غير متصل

للتغيير في معلوماتك اضغط على Profile
لتسجيل الدخول لصفحتك بعد الخروج منها

الشكل ( )02تسجيل الدخول لحساب البريد االلكتروني
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 شبكات التواصل االجتماعي
 مقدمة:

شبكة التواصل االجتماعي هي خدمات تبرمجها و توفرها شركات كبري للمستخدمين
بغرض ربط مجموعات االشخاص و الزمالء في االماكن المختلفة ببعضهم البعض و تمكينهم
من المشاركة في مختلف االشياء باإلضافةالى تبادل الثقافات والمعاومات و تكوين صداقات
مع آخرين في أي مكان .
و م ت تتن أش ت تتهر الش ت تتبكات االجتماعي ت تتة حالىت ت تا فيس ت تتبوك  (Http://Www.Facebook.Comو
مايس ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت تتبيس ( )Http://Www.Myspace.Comو لنك ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت تتد إن
( )Http://Www.Linkedin.Comو ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت تتويتر ( )Http://Twitter.Comفلك ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت تتر
(. )Http://Www.Flickr.Com

 عن شبكات التواصل االجتماعي
ان ما يعر بشبكات التواصل االجتماعي نشأت في أواخر التسعينيات و كان من أوائل المواقع
التي انشأت في ذلك الوقت هو موقع  Classmate.Comو الذي أنشئ لربط زمالء الدراسة .
و قد وفرت المواقع في تلك الحقبة لألشخاص العديد من الخدمات مثل ارسال الرسائل
لمجموعة من االصدقاء و تبادل اآلراء و األفكار،لكن تلك المواقع لم تستمر ألنها لم تدر أرباحا
تذكر لمالكيها لذلك تم إغالقها  ،و في الفترة ما بين  0111و  0220ظهرت العديد من
الشبكات لم تحقق نجاحات تذكر حتي العام  0220حينما ظهر موقع ماي سبيسMyspace
االمريكي فحقق إقباالً كبي ار في ذلك الحين و أصبح من اكبر الشبكات االجتماعية في العالم

حتي ظهر الموقع االجتماعي الشهير فيسبوك  Facebookفي 0229ويعتقد أن عدد

مستخدميه حالىاً يتجاوز  922مليون مستخدم على مستوى العالم .تلك الشبكات االجتماعية

أصبحت محل الدراسة للكثير من الدارسين في مجال المجتمعات والباحثين في عدد من

المواضيع مثل الخصوصية والهوية ورأس مال المجتمعات واستخدامات المراهقين.
 االشتراك في موقع التواصل االجتماعي Facebook

االشتراك في تلك المواقع بسيط جدا ولكن يتطلب حساب بريد الكتروني.

لالشتراك في موقع التواصل االجتماعي  Facebookاتبع الخطوات التالىة :
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 .0توجه الى عنوان الموقع على الويب  Http//:Www.Facebook.Comلتظهر
الصفحة الرئيسية كما يبين الشكل التالى :
قم بتعبئة البيانات كما في الشكل(النموذج) ادناه

شكل ( :)00الصفحة الرئيسية لموقع Facebook
 .0بعد تعبئة البيانات و النقر على الزر "التسجيل" تظهر الصفحة المبينة في شكل
التالى :

شكل( :)00التسجيل في موقع  Facebookخطوة اولي
 .1يمكنك في هذه الخطوة اضافة اصدقائك اوأنقر على الرابط "تخطي هذه
الخطوة" حالىا  ،لتظهر الصفحة المبينة في الشكل التالى :
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شكل( :)01التسجيل في موقع  Facebookخطوة ثانية
 .1أمأل الحقول أعاله حسب الرغبة ثم أنقر على الزر "حفظ و متابعة" لالنتقال الى
الصفحة المبينة او اضغط تخطي كما في شكل التالى :

شكل( :)01التسجيل في موقع  Facebookخطوة ثالثة

 .0أنقر على الرابط "تحميل صورة" اذا كانت لديك صورة شخصية و تريد جعلها صورة
لملفك الشخصي ثم قم بتحميلها من جهازك  .بعد االنتهاء أنقر على الزر "حفظ و
متابعة" لتظهر الصفحة المبينة في الشكل التالى او اضغط تخطي :
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شكل( :)00التسجيل في موقع  Facebookالخطوة االخيرة(صفحتك الرئيسية)
ما تبقي هو تفعيل حسابك الشخصي و لفعل ذلك توجه الى بريدك االلىكتروني (الذي
سجلت به الحساب ) و ستجد في علبة الوارد رسالة من موقع  Facebookبذلك أصبح
لديك حساب على موقع التواصل اإلجتماعي .Facebook
في الصفحة المبينة في شكل أعاله يمكنك ضبط الخصائص المميزة لحسابك مثل :

 البحث عن االصدقاء في بريدك اإللكتروني و الذين يمتلكون حسابا على موقع
فيسبوك .يجب كتابة البريد اإللكتروني و كلمة مرور البريد .
 تغيير صورة الملف الشخصي  Profileو هي الصورة التي ستظهر الصدقائك أثناء
عملية التواصل .
 تسجيل معلومات صفحتك الشخصية مثل العنوان و الهوايات و االهتمامات و
المراحل الدراسية و غيرها .
 ضبط فيسبوك للعمل مع هاتفك الجوال و استالم رسائل نصية من الموقع و التراسل
معهم من خالل الجوال .
 البحث عن اصدقاء تعتقد انهم مسجلين في موقع فيسبوك من خالل عناوينهم
البريدية اإللكترونيةأو من خالل اسماءهم
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 التواصل عبر موقع التواصل االجتماعيFacebook
هناك الكثير لتعرفه عن موقع التواصل االجتماعي  Facebookاال ان هناك بعض
االساسيات التي البد من معرفتها كحد أدني للتواصل مع أصدقائك في الموقع و هذه

االساسيات هي :

 .0ضبط المعلومات الشخصية .
 .0البحث عن اصدقاء و اضافتهم .
 .1إرسال أخبارك ألصدقائك (عكس حالتك الراهنة) .
 .1التعلىق على ما يرسله األصدقاء (التعاطي معهم)
 .0ارسال الرسائل الى االصدقاء و استقبالها .
 .9الدردشة مع االصدقاء .
 .9فهم اإلشعارات .

 لتسجيل الدخول الى موقع  Facebookاتبع ما يلي :
اكتب العنوان  Http://Www.Facebook.Comفي متصفح اإلنترنت لتظهر الصفحة
المبينة في شكل التالى :
ادخل البريد االلكتروني هنا
ادخل كلمة السر هنا

شكل ( : )09خانة تسجيل الدخول الى حساب Facebook

ادخل البريد االلكتروني ،e.mailوكلمة المرور  pass wordثم أنقر على الزر "تسجيل
الدخول"  Log Inللدخول الى صفحتك الرئيسية .
 لتسجيل الخروج من حسابك على موقع  Facebookاتبع ما يلي :
من مجموعة الروابط في أعلى صفحتك على الموقع أنقر على الرابط "الحساب" Account
لتظهر قائمة أنقر على الرابط "تسجيل الخروج"  Log Outكما يبين الشكل التالى :

شكل ( : )09تسجيل الخروج من حساب Facebook
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 لضبط معلوماتك الشخصية اتبع ما يلي :
من مجموعة الروابط في أعلى صفحتك على الموقع أنقر على الرابط "الصفحة
الشخصية"  Profileكما يبين الشكل أعاله  .تظهر الصفحة المبينة في الشكل التالى :

شكل :زر تعديل الصفحة الشخصية على Facebook
أنقر على الزر "تعديل الصفحة الشخصية"  Edit Profileلتظهر الصفحة المبينة في
الشكل التالى :

شكل ( : )09الصفحة الشخصية في حساب Facebook
أضبط المعلومات الشخصية حسب الرغبة و من ثم أنقر على زر "حفظ التغييرات" Save
. Changes

 للبحث عن اصدقاء و اضافتهم اتبع اآلتي :
من مجموعة الروابط في أعلى صفحتك على الموقع أنقر على الرابط "البحث عن
أصدقاء"  Find Friendsكما يبين الشكل أعاله  ،لتظهر الصفحة المبينة في شكل
التالى :
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شكل( : )01البحث عن أصدقاء على Facebook
أكتب في مربع النص المميز في الشكل أعاله بريدك االلكتروني و سيقوم Facebook
بسؤالك عن كلمة مرور البريد كما يبين الشكل التالى :

شكل( :)92البحث عن أصدقاء داخل بريد إلكتروني إلضافتهم الى حساب Facebook
أكتب كلمة المرور الخاصة بالبريد  .يتم استيراد االصدقاء في بريدك االلكتروني ( الذين

يمتلكون حسابا في  ) Facebookكما يبين الشكل التالى :
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شكل ( : )90البحث عن أصدقاء داخل بريد إلكتروني إلضافتهم الى حساب Facebook
أنقر على الزر "إضافة أصدقاء" Add Friendلتظهر الصفحة المبينة في الشكل التالى:

شكل ( : )90البحث عن أصدقاء داخل بريد إلكتروني إلضافتهم الى حساب Facebook
أنقر على زر "ارسال الدعوات"  Send Invitationsو سيقوم  Facebookبإرسال دعوات
الى اصدقاءك الذين ال يملكون حسابا علىه من خالل البريد لينضموا الىك في Facebook

.
بالنسبة ألصدقائك الذي أضفتهم في الخطوة  1سيقوم  Facebookبترشيحك لهم لربطك

بهم أي تصبح ضمن الئحة أصدقائهم و يصبحون ضمن الئحة أصدقائك  ،و هم لهم
االختيار في أن يقبلوك صديقا لهم أم ال .
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سيقوم  Facebookبإشعارك بمجرد قبول شخص أضفته كصديق لصداقتك .
طريقة ثانية إلضافة األصدقاء :

يوفر لك  Facebookطريقة سريعة أخري إلضافة األصدقاء و هذه الطريقة مبنية على

أفتراض أنه من المحتمل ان يكون صديق صديقك هو اآلخر صديقك و ليس هذا بالطبع
ضروريا في كل االحوال لكن  Facebookيعامل هذا االفتراض بجدية فهو في كل مرة
يغوص في قائمة أصدقائك أو أصدقاء أصدقائك و يقوم بجلب بعض األسماء و يقترح

علىك اضافتهم لقائمة أصدقائك كما يبين الشكل التالى :

شكل( : )91إضافة أصدقاء الى حساب  Facebookمن المقترحات

 إلرسال أخبارك ألصدقائك (عكس حالتك الراهنة)

يتيح لك  Facebookنوع خاص من المساهمات ليطلع عليها أصدقائك قد تكون هذه

المساهمة إما عكس لحالتك المزاجية توضح فيها الصدقائك ما تحسه اآلن أوخبر تود إخبار

أصدقائك به أو مادة قد تكون فيديو أو صورة أو رسالة أو مساهمة لصديق آخر تود
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مشاركتها مع أصدقائك مع امكانية تحديد من يمكنهم رؤية هذه المادة  ،و لعمل ذلك قم
باآلتي :
من مجموعة الروابط في الجانب األيمن لصفحتك المبينة في الشكل التالى أنقر على
الرابط "آخر األخبار" . News Feed

شكل ( : )91الروابط الجانبية لحساب Facebook
تظهر الصفحة المبينة في الشكل التالى :

شكل ( : )90خانة أرسال آخر األخبار على Facebook
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في الخانة المميزة أعاله ضع مؤشر الفأرة يتم تحديث الصفحة لتصبح كما يبين الشكل
( )90التالى :

شكل( :)99خانة أرسال آخر األخبار على Facebook

أكتب ما يجول بخاطرك ثم أنقر على األيقونة المبينة في الشكل أعاله لتحديد مدي رؤية

مساهمتك فهي إما ان تكون :

"Public” أي عام و في هذه الحالة تظهر مساهمتك ألصدقائك و ربما أصدقاء
أصدقائك
" األصدقاء"  Friendsفي هذه الحالة ستظهر مساهمتك فقط ألصدقائك .

" مخصص"  Customو هنا يتيح لك  Facebookتحديد أي من أصدقائك سيري
المساهمة .
لنشر المساهمة أنقر على الزر "نشر" . Postتظهر مساهمتك على النحو المبين في
الشكل التالى :
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شكل ( : )99تحديث آخر األخبار على Facebook

سيري أصدقائك المساهمة كما مبين أعاله و بنفس القدر ستري أنت مساهماتهم .

 الرسال الرسائل الى االصدقاء و استقبالها نفذ ما يلي :

من مجموعة الروابط في الجانب األيمن لصفحتك المبينة في الشكل أنقر على الرابط
"الرسائل"  Messagesلتظهر الصفحة المبينة في الشكل التالى :

شكل( :)99صفحة إنشاء رسالة جديدة على Facebook

أنقر على زر "رسالة جديدة"  New Messageلتظهر الصفحة المبينة في الشكل التالى :

شكل( :)91كتابة رسالة جديدة على Facebook
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يتيح لك  Facebookتبادل الحوار المكتوب من خالل ما يعر

الدردشة  Chatو

إلجراء دردشة مع أحد األصدقاء كل ما هو مطلوب منك تفعيل خاصية الدردشة كما ستري

بعد قليل و بالطبع أن يكون الصديق الذي تود الحوار معه هو اآلخر مفعال لخاصية
الدردشة و بذلك يمكن الحوار من خالل هذه الخاصية .
 لتفعيل خاصية الدردشة نفذ ما يلي :
في الجزء السفلي األيسر لصفحتك أنقر على أيقونة "الدردشة"  Chatكما يبين الشكل
التالى :

شكل ( : )92تفعيل الدردشة على Facebook

بمجرد النقر على أيقونة الدردشة تظهر قائمة باألصدقاء المستعدين و المفعلين لخاصية
الدردشة كما يبين الشكل التالى(حالىا اليوجد اصدقاء في الدردشة) :

شكل( :)90تفعيل الدردشة على Facebook

يظهر األصدقاء المفعلىن لخاصية الدردشة و أمام أسماءهم دائرة خضراء .
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