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الدرس 1

استكشاف الوٌب ()Web
تتعلم فً هذا الدرس كٌفٌة القٌام بما ٌلً:





التنقل عبر مواقع الـ  Internetباستخدام الـ .Browser
االتصال بالـ Connect to Internet .Internet
طباعة صفحات الـ Print Web Page.Web
حفظ صفحات الـ Save Web page.Web

ٌعرف الغالبٌة العظمى من الناس االنترنت  Internetكما ٌعرفون أن مصطلحات مثل
( )wwwو( )dotcomلها عالقة بصفحات الـ  .Webلكن لٌس الـ  Internetمجرد عناوٌن
لصفحات الـ  .Webفباستخدام الـ ٌ ،Internetمكنك قراءة أحدث التقارٌر اإلخبارٌة وحجز
تذاكر الطٌران واالستماع إلى الموسٌقى وإرسال الرسائل اإللكترونٌة واستقبالها والحصول
على تقارٌر األرصاد الجوٌة والتسوق وإجراء أبحاث وكل هذا على سبٌل المثال ال الحصر.
ما هو الفرق بٌن الـ  Internetوالـ Web؟  -الـ  Internetهً شبكة من أجهزة الكمبٌوتر
والكبالت وأجهزة التوجٌه واألجهزة والبرامج األخرى المتصلة بعضها ببعض وتعمل من
خالل شبكة اتصال .أما الـ  Webفهً المستندات التً ٌتم إرسالها عبر أجهزة الـ .Internet
وتتكون الـ  Webمن صفحات وٌب  Web Pagesومواقع وٌب  .Web Sitesوصفحة الـ
 Webهً مستند بتنسٌق خاص من الممكن أن ٌحتوي على نصوص أو رسومات أو
ارتباطات تشعبٌة أو ملفات صوتٌة أو صور متحركة أو ملفات فٌدٌو .أما موقع الـ  Webفهو
مجموعة صفحات وٌب مرتبط ببعضها ببعض.
وتظهر المعلومات على الـ  Internetبصور مختلفةٌ .حتاج المستخدم من أجل التنقل عبر الـ

 Internetورؤٌة المشاهد وعرضها واالستماع إلى األصوات إلى برنامج ٌدعى الـ
 .Browserفً هذا الفصل ،ستتعلم ما هً صفحات الـ  Webوكٌفٌة استخدام مستعرض
® Microsoftالمسمى  Microsoft Internet Explorerوكٌفٌة "تصفح" الـ  Internetمن
خالل ارتباطات الـ  Internetالموجودة بٌن صفحات الـ .Web

ما هو مستعرض االنترنت (الـ )Browser؟
الـ  Browserهو برنامج ٌعرض الملفات المكتوبة بتنسٌق ( HTMLلغة ترمٌز النص
التشعبً) (وهً على عكس الملفات ذات االمتداد ( ).docأو ( ).txtالتً تراها فً برنامج
معالجة النصوص الخاص بك)ٌ .مكن تحدٌد موقع الملفات على الـ  Webأو على الكمبٌوتر
الخاص بك .عاد ًة ما ٌطلق على الملفات التً لها تنسٌق  HTMLاسم صفحات الـ  Webألنها
هً "الـ  "Pagesالتً ٌتم عرضها لك أثناء تنقلك عبر الـ  .Internetكما أن الـ Browser
ٌفتح أٌضًا الصفحة التالٌة التً ٌتم تحدٌدها عند النقر فوق نص مرتبط  Linkموجود فً
صفحة الـ  .Webموقع الـ  Webهو عبارة عن مجموعة من صفحات الـ  Webالمرتبطة
ببعضها البعض.
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عندما تقوم بإدخال عنوان وٌب أو تقوم بالنقر فوق  ،Hyperlinkفأنت تعطً شرارة البدء
لسلسلة من األحداث .فأنت تحدد أوالً للمستعرض المستند المطلوب عرضه .فٌقوم الـ
 Browserباالتصال بجهاز الكمبٌوتر القائم بتخزٌن المستند .وبعد تحدٌد موقع جهاز
الكمبٌوتر هذاٌ ،قوم الـ  Browserبتحمٌل المستند إلى جهاز الكمبٌوتر الخاص بك .بمعنى
آخرٌ ،قوم الـ  Browserبنسخ ونقل بٌانات صفحة الـ  Webمن الكمبٌوتر القائم بتخزٌن
صفحة الـ  Webإلى الكمبٌوتر الخاص بك .ثم ٌقوم الـ  Browserبتفسٌر البٌانات وعرض
صفحة الـ  Webعلى الشاشة.
من السهل ج ًدا إنشاء صفحة وٌب هذه األٌام .فباإلضافة إلى برامج إنشاء صفحات الـ Web
مثل ® ،Microsoft FrontPageتتٌح لك العدٌد من البرامج األخرى مثل Microsoft
 Wordإمكانٌة كتابة معلومات بنفس الطرٌقة التً تكتب بها خطاب أو مستند ،وإضافة صور
أو أصوات ،ثم حفظ الملف بتنسٌق ملف ٌ .HTMLحتوي ملف  HTMLعلى رموز خاصة

تحدد للمستعرض كٌفٌة عرض الكلمات أو الصور التً تمت إضافتها إلى الصفحة.
ٌمكنك إنشاء ملفات  HTMLعلى جهاز الكمبٌوتر الخاص بك ،لكن لن ٌتمكن أي شخص آخر
من رؤٌتها ما لم ٌتم وضع صفحات الـ  Webعلى  .Serverالـ  Serverهو أي جهاز
كمبٌوتر تم إعداده بحٌث ٌتمكن اآلخرون من الوصول إلً المعلومات المخزنة علٌه من خالل
أجهزة الكمبٌوتر الخاصة بهمٌ .قوم ( ISPموفر خدمة الـ  )Internetبصٌانة الـ Servers
لٌوفر لك مساحة لتخزٌن صفحات الـ  Webالتً ترٌد أن ٌتمكن اآلخرون من رؤٌتها.

ماذا نستعرض ح ًقا وما هو الموقع الذي ٌتم فٌه االستعراض بالضبط؟
عند االتصال بالـ  Internetثم فتح الـ ٌ ،Browserتم فتح صفحة وٌب فً إطار الـ
ٌ .Browserوجد فعلًٌا مالٌٌن من صفحات الـ  Webمتاحة على اإلنترنت .وٌتباٌن محتوى
وطبٌعة هذه الصفحات فمنها التً تحتوي على مواد بسٌطة مخصصة لألطفال ومنها التً
تحتوي على تعلٌقات سٌاسٌة عالٌة التخصص .وٌمكن ألي شخص تصمٌم صفحة وٌب وتنوع
الصفحات الموجودة دلٌل على ذلك .أنت أٌضًا بإمكانك إنشاء صفحة وٌب إذا كانت لدٌك
رغبة فً ذلك.
وتعتبر شبكة الـ  Webهً مجموعة أو شبكة من الصفحات فً جمٌع أنحاء العالم .إن الـ
 Webشبكة عالمٌة ح ًقا :فعندما تبدأ فً استكشاف الـ  ،Internetستجد أنك تتنقل بٌن مواقع
وٌب موجودة فعلًٌا على سٌرفرات  Serversموجودة بقارات العالم المختلفة .وٌمكن أن
تستغرق هذه الرحلة حول العالم  08ثانٌة ولٌس ٌ 08ومًا.

مالحظة
ٌحتوي موقع الـ  Webعلى صفحة رئٌسٌة " "Home Pageكما ٌحتوي على صفحات متعددة .
تمثل الـ  Home Pageلموقع الـ  Webجدول محتوٌاتما ٌتضمنه الموقع.
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عناوٌن الـ  :Webماذا تعنً؟
غالبًا ما ٌشار إلى عنوان الـ  Webبـ ( URLوهو عاد ًة ما ٌنطق " "U-R-Lوفً بعض
األحٌان ٌنطق كما تنطق كلمة " "earl.اإلنجلٌزٌة) .الرمز  URLهو اختصار لعبارة
( Uniform Resource Locatorمحدد مواقع المعلومات) .ولكل صفحة وٌب عنوان ممٌز،
ولذلك من السهل دائمًا العثور على الصفحة المفضلة لدٌك والعودة إلٌها فٌما بعد .على الرغم
من أن بعض  URLقد تبدو غرٌبة ،فهناك بعض األساسٌات المضمنة بها لإلشارة إلى محتوى
الصفحات الموجودة فً هذا العنوان .على سبٌل المثال ،تنتهً عناوٌن مواقع الـ  Webبأسماء
مجاالت المستوى  Domain Nameاألعلى التالٌة( .أقرب كلمة من حٌث المعنى لكلمة مجال
هً كلمة فئة) .وغالبًا ما ستجد عناوٌن بأسماء المجاالت المذكورة فً الجدول التالً.

المعنى

Domain Name

عنوان تجاري

.com

الحكومة الفٌدرالٌة

.gov

دولً

.int

عسكري

.mil

موفر شبكة اتصال

.net

منظمة ال تستهدف الربح

.org

وتشٌر بعض أسماء المجاالت  Domain Nameإلى اسم بلد الموقع مثل )www.culture.fr
حٌث تشٌر ( )frهنا إلى أن بلد موقع الـ  Webهً فرنساٌ .وفر الجدول التالً قائمة ببعض
أسماء البالد.

اسم مجال البلد

بلد موقع الـ Web

.au

أسترالٌا

.ca

كندا

.fr

فرنسا

.cn

الصٌن

.il

إسرائٌل

.it

إٌطالٌا

.jp

الٌابان

.uk

المملكة المتحدة

.in

الهند
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التنقل حول الـ  Internetباستخدام الـ Browser
أكثر برامج الـ  Browserشٌو ًعا فً الوقت الحالً هً Microsoft Internet Explorer
و .Netscape Navigatorتتٌح لك معظم أجهزة الكمبٌوتر االتصال بالـ  Internetبسهولة

باستخدام أي منهما
.Internet Explorer

،

لكن

سٌتم

الشرح

فً

هذه

المناقشة

باستخدام

توجد عدة طرق سهلة لفتح  .Internet Explorerوهاك اثنتان:



انقر نقرً ا مزدوجً ا فوق رمز  Internet Explorerالموجود على الـ .Desktop



افتح القائمة " "Startوحدد  Internet Explorerمن قائمة البرامج.

إذا لم تكن متصالً بالـ  Internetعند فتح  ،Internet Explorerسٌتم إجراء طلب هاتفً
لالتصال بالـ  Internetتلقائًٌا .عند انتهاء عملٌة الطلب ٌ ،Dialup Connectionsظهر
 Internet Explorerعارضًا الـ Home Pageالخاصة بك وهً قاعدة الـ Internet
الرئٌسٌة الخاصة بك.

شرح تفصٌلً لنافذة الـ Browser
تحتوي نافذة الـ  ،Browserمثل أي نافذة آخرى على  Title Barو  Menu Barو Tool
 .Barوٌحتوي شرٌط العنوان  Title Barعلى أزرار " "Minimizeو""Maximize
و" ."Closeوٌبدو شرٌط األدوات  Tool Barمختل ًفا عن ذلك الخاص ببرنامج ،Wordعلى

سبٌل المثال ،ألن كال البرنامجٌن ٌُستخدم فً غرض ٌختلف تمامًا عن اآلخر .وعلى الرغم من
ذلك فإن شرٌط األدوات " "Standardالخاص ببرنامج  ،Internet Explorerمثل شرٌط
أدوات ٌ ،Wordتٌح لك الوصول إلى أكثر خٌارات البرنامج شٌوعًاٌ .حتوي شرٌط القوائم
 Menu Barعلى خٌارات خاصة بالوظائف التً ٌقوم بها الـ  .Browserسٌتم شرح شرٌط
األدوات " "Standardبعد قلٌل فً هذا الفصل.
ٌمكنك تغٌٌر الـ  Home Pageالخاصة بك بما ٌناسبك( .ستتعلم طرٌقة عمل ذلك فٌما بعد فً
هذا الفصل)ٌ .عرض الرسم التوضٌحً التالً الـ  ،Home Pageفً هذه الحالة،
.Microsoft.com
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تتضمن نافذة الـ  Browserشرٌط عنوان ٌعرض عنوان الموقع الحالًٌ .مكنك دائمًا كتابة
عنوان جدٌد فً حقل " "Addressلتصفح موقع وٌب مختلف .وسنعود لمناقشة موضوع
العناوٌن بعد قلٌل فً هذا الفصل.
فً النهاٌةٌ ،وجد فً الجزء السفلً من النافذة  .Information Barعندما تنتقل إلى Web
 Pageأو  ،Web Siteقد ٌستغرق  Internet Explorerبعض الوقت قبل الوصول إلى

الصفحة وعرض محتوٌاتهاٌ .عرض شرٌط المعلومات مراحل التً تمر بها عملٌة الوصول.

تلمٌـح
عند زٌارتك لصفحة جدٌدة ،تأكد من أنك ترى محتوٌات الصفحة بالكامل .ففً حالة ظهور شرٌط
تمرٌر  Scroll Barإلى ٌمٌن الصفحة ،فهذا ٌعنً أن الصفحة أطول من أن ٌتم عرضها بالكامل
على الشاشة .قم بالتمرٌر ألسفل لعرض المزٌد من محتوٌات الصفحة.
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صفحة الـ  :Webما ٌهم فً صفحة الـ  Webوما ال ٌهم
عند قٌامك بزٌارة أحد مواقع الـ  ،Webقد تكون الـ  Home Pageللموقع مجرد واجهة للموقع
وال تظهر كل محتوٌاته ،لذلك ٌجب علٌك أن تتفقد كل االرتباطات  Hyperlinksالمتاحة لك.
إن الـ  Hyperlinkهو منطقة أو موضع على صفحة وٌب ،عندما تقوم بالنقر فوقهٌ ،نتقل بك
إلى صفحة وٌب أخرى أو قسم آخر من صفحة الـ  Webالحالٌة .وللبحث عن االرتباطات
 Hyperlinksعلى صفحة  ،Webقم بتحرٌك الـ  Mouseعبر الشاشة .عندما ٌتغٌر الـ
 Mouse Pointerإلى ٌد تشٌر ألعلى ،فإنك بذلك تقف على ٌ .Linkمكن العثور على
 Linksفً النص (عاد ًة بلون متباٌن مع باقً النص) وفً الصور وحتى فً المساحات الخالٌة
بالشاشة .لذلك عاد ًة ما تتمكن من اكتشافها بقلٌل من الجهد.

تلمٌـح
فً بعض األحٌان تحتاج إلى النقر فوق أحد االرتباطات  Hyperlinksفً حٌن أنك لم تنته بعد
من الصفحة المعروضة فً الوقت الحالً .فً مثل هذه الحاالتٌ ،مكنك فتح المستند الذي ٌتم
الوصول إلٌه من خالل هذا االرتباط فً نافذة منفصلة  .وبهذه الطرٌقة ٌمكنك فتح نافذتٌن من نوافذ
 ،Internet Explorerأحدهما ٌعرض المستند األصلً واآلخر ٌعرض المستند الخاص
باالرتباط  .hyperlinkلعرض مستند مرتبط فً نافذة منفصلة ،اضغط مفتاح ( )Shiftأثناء النقر
فوق االرتباط .Hyperlink

التنقل باستخدام شرٌط األدوات " "Standardو الـ Keyboard
من خالل النقر فوق قلٌل من االرتباطات  ،Hyperlinksبواسطة الـ ٌ ،Mouseمكنك التنقل
ألي مسافة فً الـ  .Webمما ال شك فٌه أن التنقل لمسافات سواء كانت بعٌدة أو قرٌبة جزء
من متعة الـ  ،Webولكن هذه المتعة لن تدوم طوٌالً إذا لم ٌوفر الـ  Browserأدوات تنقل
جٌدة .أدخل شرٌط األدوات " ."Standardحٌث ٌوفر لك  Internet Explorerاألدوات
التً تحتاجها الستكشاف الـ  Webدون أن تضل طرٌقكٌ .ظهر شرٌط األدوات فً الرسم
التوضٌحً التالً وقد تم شرح أزراره فً القائمة التً تلً الرسم .كما ٌمكنك استخدام
اختصارات لوحة المفاتٌح فً التنقل وهذه االختصارات مكتوبة بٌن أقواس.
قد تحتوي اإلصدارات الحدٌثة من  Internet Explorerعلى أزرار ومٌزات إضافٌة أو
معدلة ولذلك ال ترتبك إذا وجدت زرً ا على شرٌط األدوات الخاص بك لم ٌرد ذكره هنا.



الزر ٌ .Backؤدي الضغط على زر " "Backإلى العودة إلى الصفحة السابقةٌ .مكنك
النقر فوق زر " "Backعدة مرات للعودة إلى أي صفحة قمت بزٌارتها من قبل .حٌث
ٌعود زر " "Backإلى المواقع التً قمت بزٌارتها خالل جلسة العمل الحالٌة فقط( .للعودة
إلى الصفحات السابقة باستخدام لوحة المفاتٌح ،اضغط مفتاح مسافة للخلف
( )Backspaceأو  + Altسهم للٌسار).



الزر ٌ .Forwardعكس زر " "Forwardما ٌقوم به زر " ."Backإذا عدت إلى الخلف
عدة صفحاتٌ ،تٌح لك زر " "Forwardالتحرك إلى األمام عائ ًدا إلى الصفحة التً كنت
فٌهاٌ .تٌح زر " "Forwardالذهاب إلى الصفحات التً قمت بزٌارتها خالل جلسة العمل
الحالٌة فقط( .للتنقل لألمام باستخدام لوحة المفاتٌح ،اضغط مفتاح
 + Altسهم للٌمٌن).
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تلمٌـح
ٌمكنك النقر فوق األسهم المجاورة لألزرار " "Backو" "Forwardالختٌار المواقع التً قمت
بزٌارتها بالفعل خالل إحدى جلسات العمل.



ً
حدٌثا .إذا كان تحمٌل
الزر ٌ .Stopقوم زر " "Stopبإٌقاف تحمٌل صفحة تم تحدٌدها
إحدى الصفحات ٌستغرق وق ًتا طوٌالً أو لم تكن الصفحة هً تلك التً ترٌدها ،فإن النقر
فوق زر "ٌ "Stopوفر الوقت المستغرق فً تحمٌل هذه الصفحة( .اضغط مفتاح الخروج
" "Escإلٌقاف التحمٌل).



الزر ٌ .Refreshقوم زر " " Refreshباسترداد الصفحة مرة أخرى وٌقوم بإعادة
تحمٌلها .إذا كانت اهتماماتك تتجه إلى الصفحات التً تتضمن معلومات ٌتم تحدٌثها
باستمرار ،مثل عروض أسعار األسهم فً الوقت الفعلً ،فإن زر "ٌ " Refreshقوم
بتحدٌث الشاشة بأحدث المعلومات الحالٌة( .لتحدٌث صفحة باستخدام لوحة المفاتٌح ،اضغط
مفتاح .)F5



الزر  .Homeبغض النظر عن الصفحة التً تصل إلٌها ،فإن زر "ٌ "Homeعود بك إلى
الـ  Home Pageالخاصة بك .والـ  Home Pageهً أول صفحة تفتح فً
.Internet Explorer



الزر ٌ .Searchساعدك زر " "Searchفً البحث عن موضوع ما إذا كنت ال تعلم أٌن
ٌجب أن تبحث( .اضغط مفتاح " E + "Ctrlلفتح الشرٌط ".)"Search



الزر ٌ .Favoritesعرض زر " " Favoritesقائمة بمواقع الـ  Webالتً ٌمكنك
االنتقال إلٌها دون كتابة ( .URLاضغط مفتاح " I + "Ctrlلفتح الشرٌط ".)"Favorites



الزر ٌ .Historyعرض زر " "Historyكافة المواقع التً قمت بزٌارتها وقد تم سردها
حسب التارٌخ .فً الحالة النقر فوق أحد المواقعٌ ،تم االنتقال بسرعة إلى هذا الموقع.
(اضغط مفتاح التحكم " H + "Ctrlلفتح الشرٌط ".)"History



الزر ٌ .Full Screenتٌح لك زر ” “Full Screenعرض صفحة الـ  Webمكبرة
دون إظهار القوائم( .اضغط  F11للتبدٌل بٌن العرض  Full Screenوالعرض
.)Normal



الزر ٌ .Mailساعدك زر " "Mailعلى إدارة البرٌد اإللكترونً الخاص بك.



الزر ٌ .Printتٌح الزر " "Printإمكانٌة طباعة صفحة الـ  Webالحالٌة( .اضغط مفتاح
".)P + "Ctrl



الزر ٌ .Editتٌح زر " "Editتحرٌر الصفحة المعروضة حالًٌا فً .Notepad



الزر  .Findعلى الرغم من عدم وجود الزر " "Findعلى شرٌط األدوات
"ٌ ،"Standardمكنك ضغط مفتاح ( F + )Ctrlللبحث عن نص فً الصفحة.

تغٌٌر الصفحة الرئٌسٌة Chang The Home Page
فً كل مرة تقوم فٌها بفتح  ،Internet Explorerفأنت تقوم بفتح الـ Page Home
الخاصة بك .لكن ما هً الـ  Home Pageالتً ترغب فٌها؟ من السهل تغٌٌر الـ Home
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 Pageالخاصة بك .افتح القائمة " "Toolثم حدد "ٌ ."Internet Optionsظهر مربع الحوار
" "Internet Optionsكما هو موضح فً الرسم التوضٌحً التالً.

أدخل عنوان الـ  Home Pageالمفضلة لك فً الحقل " "Addressثم انقر فوق " ."Okوهذا
كل ما فً األمر .فً المرة التالٌة التً تقوم فٌها بالنقر فوق زر " "Startأو تفتح فٌها
 ،Internet Explorerتظهر الـ  Home Pageالجدٌدة الخاصة بك.

الدرس 1

استكشاف الوٌب)(Web

االتصال باالنترنت Connect To Internet
قبل أن تتمكن من استخدام أي شًء على شبكة الـ ٌ ،Internetجب تتوفر لك القدرة على
االتصال بالـ  Internetمن خالل جهاز الكمبٌوتر الخاص بك .إذا كنت تنتمً إلى إحدى
الشركات أو المؤسسات الكبرى أو كنت فً أحد الفصول الدراسٌة ،ربما ٌكون لجهاز
الكمبٌوتر الخاص بك اتصاالً مباشرً ا بالـ  Internetبصفة مسبقة .مع ذلك ،إذا كنت تعمل من
البٌت أو كنت تعمل لدى مؤسسة ال توفر خدمة الـ  ،Internetستحتاج إلى إعداد حساب لدى
موفر خدمة الـ  .)ISP( Internetموفر خدمة الـ  )ISP( Internetهو شركة تمتلك أجهزة
كمبٌوتر قادرة على االتصال بالـ  Internetمباشرة .فأنت تتصل بموفر خدمة الـ Internet
( )ISPإلنشاء اتصال بالـ  Internetمن خالل أجهزة الكمبٌوتر الخاصة به.

اختٌار موفر خدمة الـ )ISP( Internet
ٌتوفر العدٌد من موفري خدمة الـ  Internetالمختلفٌن .بعض هذه الشركات صغٌر ومحلً
وبعضها اآلخر شركات ضخمة متعددة الجنسٌات .وتكون الخدمات التً ٌقدمها  ،ISPالذٌن
ٌوفرون خدمات جٌدة ،متشابهة ولذلك لٌس هناك حاجة إلى التعامل مع شركة  ISPكبٌرة
للحصول على اتصاالت الـ  Internetمتعددة الجنسٌات .وٌنتج التباٌن فً رسوم الشركات
الموفرة لخدمة الـ  Internetعاد ًة عن اختالف أنواع الخدمات التً توفرها وجودتها.



فٌما ٌلً الخدمات التً ٌجب الحصول علٌها من موفر خدمة الـ :Internet



وصول أساسً إلى الـ  Internetمن خالل الطلب الهاتفً (وصول إلى الـ )Web



وصول من البٌت (سواء بمكالمات محلٌة مجانٌة أو مدفوعة)



برٌد إلكترونً



أخبار ( Usenetوصول لمجموعة األخبار)



خدمات استضافة لصفحة الـ  Webالخاصة بك ،إذا قررت إنشاء واحدة



الدعم الفنً

ٌمكن تقسٌم موفري الخدمة إلى فئتٌن ممٌزتٌن :فئة األسماء الكبٌرة وفئة األسماء الصغٌرة.
ولكل فئة ممٌزاتها وعٌوبها وٌعتمد قرارك بالتعامل مع إحداهما على احتٌاجاتك الخاصة.

مالحظـة
الـ  Internetخدمة مجانٌة .والرسوم التً ٌتم دفعها مقابل خدمة  ISPلٌست رسوم استخدام الـ
 .Internetبل ٌمكن اعتبارها رسوم مقابل تسهٌل اتصالك بالـ .Internet
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الطلب الهاتفً مقابل النطاق العرٌض
عند اختٌار إحدى الشركات الموفرة لخدمة الـ ٌ ،Internetجب أن تتأكد من أنها قادرة على
تلبٌة متطلباتك .تقرٌبًا كل الشركات الموفرة لخدمة الـ  Internetقادرة على التعامل مع أجهزة
 Modemاالتصال الهاتفً البسٌط .وٌعتبر استخدام أجهزة  Modemاالتصال الهاتفً طرٌقة
أساسٌة لالتصال بالـ  Internetولكنه أكثر الطرق بطأ ً على اإلطالق .تفً اتصاالت الطلب
الهاتفً باحتٌاجات أغلب تطبٌقات الـ  ،Internetلكن أي نشاطات أخرى تحتاج إلى نقل
الكثٌر من المعلومات مثل البث الحً لملفات الصوت أو الفٌدٌو أو حركات الرسوم الكبٌرة أو
األلعاب التفاعلٌة قد ال تعمل بشكل مناسب على جهاز الكمبٌوتر الخاص بك.
أما وسائل االتصال األخرى مثل  DSLوكبل المودم واألقمار الصناعٌة و ISDNفتوفر
اتصاالت بالـ  Internetأكثر سرعةٌ .طلق عاد ًة على االتصاالت األكثر سرعة اسم اتصاالت
النطاق العرٌض .وهً تتٌح لك استالم ملفات الصوت والفٌدٌو فً الوقت الحقٌقً باإلضافة
إلى التطبٌقات التفاعلٌة الكبٌرة .لكن اتصاالت النطاق العرٌض ال تتوفر فً كل مكان .قد
ٌعوق قصور إمكانٌات األجهزة إمكانٌة توفر اتصاالت النطاق العرٌض .وحتى فً حالة توفر
اتصاالت النطاق العرٌض ،تفرض أغلب الشركات الموفرة لخدمة الـ  Internetعلى اتصال
النطاق العرٌض رسومًا أكبر من تلك التً تفرضها على اتصال الطلب الهاتفً البسٌط.
ال تتوفر كافة أنواع االتصال فً كافة الشركات الموفرة لخدمة الـ ٌ .Internetجب أن تتأكد
من أن الشركة الموفرة لخدمة الـ  Internetالتً قمت باختٌارها تدعم نوع االتصاالت التً
تستخدمها.

مجانٌة أم مدفوعة
كما ذكرنا ساب ًقا ،تتباٌن الشركات الموفرة لخدمة الـ  Internetمن حٌث الدعم والتكالٌف .فً
الحقٌقة بعض الشركات الموفرة لخدمة الـ  Internetتوفر إمكانٌة الوصول لإلنترنت مجا ًنا أو
بتكلفة منخفضة .وأغلبها ٌوفر خدمة االتصال الهاتفً مجا ًنا بٌنما تتكلف خدمة النطاق
العرٌض عاد ًة رسومًا شهرٌة .وفً مقابل الخدمة المجانٌة ،تعرض الشركة الموفرة لخدمة الـ
 Internetإعالنات فً أجزاء من الـ  Browserالخاص بك .كما أنها قد تسجل بعض
المعلومات األساسٌة عنك وتبٌع هذه المعلومات للجهات المعلِنة .باإلضافة إلى ذلك ،فإن
الشركات الموفرة لخدمة الـ  Internetمجا ًنا تمتلك بعض الخدمات المخفضة .على سبٌل
المثال ،قد تكون خدمة استكشاف األخطاء وإصالحها مقتصرة على ملفات التعلٌمات الموجودة
على الـ  Internetدون أي مساعدة من أي شخص فً حل المشكالت التً قد تحدث بالنظام
الخاص بك.
إذا كنت متصالً بالـ  Internetبالفعلٌ ،مكنك العثور على العدٌد من الشركات الموفرة لخدمة
الـ  Internetمجا ًنا باستخدام الـ  Browserالخاص بك والبحث عن "إنترنت مجانً" .إذا لم
تكن متصالً بالـ ٌ ،Internetمكنك عاد ًة الحصول على فترة تجرٌبٌة مجانٌة من إحدى
الشركات الموفرة لخدمة الـ  Internetالتً تطلب رسومًا (على سبٌل المثال AOL ،أو
 MSNأو  .)Earthlinkتعتبر الفترات التجرٌبٌة فرصة عظٌمة "الختبار" أي شركة من
الشركات الموفرة لخدمة الـ  Internetلتحدٌد ما إذا كنت ترغب فً التعامل معها فً
المستقبل.
أما الشركات الموفرة لخدمة الـ  Internetالتً تتقاضى رسومًا ضخمة ،عاد ًة ما تقدم خدمات
أكثر والتً تتضمن دعم اتصاالت أسرع ومساعدة أفضل للمستخدم فً حالة حدوث مشكالت
وإعالنات أقل ومرشحات لتقلٌل اإلعالنات التً تظهر من مواقع الـ  Webاألخرى .لذلك ،أنت
ً
مالءمة لك وهذا ٌعتمد على احتٌاجاتك
فً حاجة إلى تحدٌد أكثر الشركات الموفرة لإلنترنت
الخاصة.
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العمل دون اتصال Working Offline
قد ال ترغب فً بعض األحٌان فً شغل خط التلٌفون أو البٌانات بسبب االتصال بالـ
 .Internetلكن المعلومات التً ترٌدها مخزنة على صفحة وٌب معٌنة.
على سبٌل المثال ،لدٌك قائمة بمجموعة من الطالب المشتركٌن فً مشروع مدرسً
(مسرحٌة ،مثالً) ومعلومات االتصال الخاصة بأولٌاء أمورهم .لتوفٌر الراحة للطالب وأولٌاء
األمور (مشاركة األدوار والتخطٌط وما إلى ذلك) ،تتم إتاحة هذه المعلومات للمشاركة لكافة
الطالب المشتركٌن فً المسرحٌة .ولذلك تقوم بإنشاء قائمة بالطالب ومعلومات االتصال
الخاصة بهم ثم تضعها على موقع الـ  ،Webربما أحد المواقع اآلمنة ،كمعلومات عن
المسرحٌة.
إذا كنت تقوم بتنسٌق المسرحٌة ،فقد تحتاج إلى هذه المعلومات بشكل منتظم .فبدالً من اللجوء
إلى االتصال بالـ  Internetباستخدام الهاتف للوصول إلى صفحة الـ  Webهذهٌ ،مكنك إعداد
مستعرض الـ  Internetالخاص بك لجعل معلومات هذه الصفحة متاحة دون اتصال .فٌقوم الـ
 Browserبإنشاء نسخة من صفحة الـ  Webالحالٌة ونقلها إلى القرص الثابت .وفً المرة
القادمة التً تحتاج فٌها إلى المعلوماتٌ ،مكنك استخدام الـ  Browserفً الوصول إلى هذه
الصفحة .عند االضطرار لالتصال بالـ  ،Internetلدٌك الخٌار فً توجٌه األمر للمستعرض
للعمل  .Offlineعند تحدٌد هذا االختٌارٌ ،عرض الـ  Browserنسخة من صفحة الـ Web
التً تحتوي على المعلومات التً ترٌدها.

وتذكر أن صفحة الـ  Webهذه مجرد نسخة من صفحة الـ  Webالتً تحتوي على معلومات
كانت موجودة آخر مرة أطلعت فٌها على هذه الصفحة .إذا حدث أي تغٌٌر فً صفحة الـ
 Webاألصلٌة أو فً المعلومات الموجودة فٌها ،فلن ترى هذه التغٌٌرات فً النسخة
المخصصة للعمل دون اتصال ما لم تقم بالوصول إلى صفحة الـ  Webالموجودة على الـ
 Internetمرة أخرى.

طباعة صفحات الـوٌب Print web pages
ٌتٌح لك برنامج  Internet Explorerطباعة صفحات الـ  Webبعدة طرقٌ .مكنك طباعة
صفحات الـ  Webبالكامل أو عناصر معٌنة ،كما ٌمكنك طباعة النوافذ والمستندات المرتبطة
أو جدول باالرتباطات ( Linksلم ٌتم شرح هذا الخٌارات بالتفصٌل فً هذا الدرس).
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عند قٌامك بطباعة صفحة وٌب بالكاملٌ ،مكنك عرض القائمة " "Fileثم النقر فوق ""Print
لعرض مربع الحوار "( "Printكم هو موضح فً الرسم التوضٌحً التالً) .أو ٌمكنك النقر
فوق الزر " "Printالموجود على شرٌط األدوات.

تبعًا لإلعدادات االفتراضٌة ،ال ٌقوم  Internet Explorerبطباعة الـ Backgrounds
لصفحة الـ  .Webوتشمل خلفٌة صفحة الـ  Webلون الصفحة أو المادة أو الصور التً تظهر
خلف النصوص والرسومات الموجودة بالصفحة .وقد تكون طباعة خلفٌة صفحة الـ Web
مضٌعة للوقت وحبر الطابعة كما تكون النسخة المطبوعة صعبة القراءة .لذلك ،إذا كنت ترٌد
طباعة الخلفٌة ،قم بإظهار القائمة " "Toolsثم انقر فوق " "Internet Optionsثم فوق
عالمة التبوٌب " "Advancedثم انقر فوق خانة االختٌار " Print Background Colors
 ،"and Imagesوأخٌرً ا ،انقر فوق "."Ok

هـام
ٌجب أن ٌكون جهاز الكمبٌوتر الخاص بك متصالً بالـ  Internetإلتمام التمارٌن الموجودة فً
هذا القسم .كما ٌجب أن تتأكد من أن الطابعة تعمل.

الدرس 1
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مراعاة حقوق النشر
ُتعد حماٌة حقوق النشر على الـ  Internetمن الموضوعات الشائكة .ولكً تكون فً مأمن،
افترض أن كل المواد المتضمنة فً مستند ما على الـ  Internetمحمٌة بحقوق نشر .وٌعنً ذلك
أنه ٌمكنك طباعة مواد معٌنة لالستخدام الشخصً ،لكن ال ٌمكنك إعادة استخدام هذه المواد أو
إعادة توزٌعها دون الحصول على إذن .إذا أردت إعادة استخدام مادة ،مثل صورة من موقع الـ
 Webالخاص بمنتجع ٌ ،Lakewood Mountains Resortجب الحصول على إذن مسبق
من "مسؤول الـ  "Webالخاص بهذا الموقع أو االتصال بالشخص المذكور اسمه فً الصفحة.
من حٌن آلخر ،ستمر بمواقع توفر حرٌة استخدام الرسوم والمواد األخرى .على سبٌل المثال،
هناك عدد من المواقع التً تقوم بتوفٌر رموز ونقوش للخلفٌة وأزرار مخصصة لالستخدام دون
الحصول على إذن .فً هذه الحاالتٌ ،مكنك استخدام الموارد التً تعثر علٌها بحرٌة.

طباعة صفحة وٌب Print web page
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تتعرف فً هذا التمرٌن على كٌفٌة طباعة الـ  Home Pageلـ .Microsoft.com
ابدأ تشغٌل  Internet Explorerإذا كان ذلك ضرورًٌا.
1
فً الشرٌط " ،"Addressاكتب  microsoft.comثم اضغط مفتاح اإلدخال (.)Enter
2
3

تظهر الـ .Home PageMicrosoft.com

4

من القائمة " ،"Fileانقر فوق "."Print

5

ٌظهر مربع الحوار "."Print

6

فً المقطع " ،"Page Rangeاختر  Pagesثم انقر فوق الزر "."Ok

7

تتم طباعة أول صفحة من الـ .Home PageMicrosoft.com

طباعة عناصر محددة
تتعرف فً هذا التمرٌن على كٌفٌة طباعة الفقرة األولى فقط من الـ Home Page
لـ .Microsoft Press

1

فً الشرٌط " ،"Addressاكتب  microsoft.com/mspressثم اضغط مفتاح
اإلدخال (.)Enter

2

حدد الفقرة األولى من النص الموجود أعلى الصفحة.
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3

من القائمة " ،"Fileانقر فوق "."Print

4

ٌظهر مربع الحوار "."Print

5

فً المنطقة " "Page Rangeانقر فوق خٌار "."Selection

6

انقر فوق "."Ok
تتم طباعة النص المحدد.

7

انقر فً أي مكان فً صفحة الـ  Webإللغاء تحدٌد النص.
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حفظ صفحات الـوٌب Save Web Page
تحتوي صفحة الـ  Webعلى عالمات تنسٌق ورسوم وملفات وسائط متعددة بلغة ترمٌز النص
التشعبً ( .)HTMLتستخدم عالمات تنسٌق  HTMLفً تنسٌق النصوص والتعامل مع
الرسوم وإضافة ألوان الخلفٌة وتخصٌص صفحات الـ  .Webوألن صفحة الـ  Webالواحدة
قد تتكون من عدة ملفات مضمنة (ٌعد كل رسم فً صفحة الـ  Webملف منفصل مرتبط
بمستند نص صفحة الـ ٌ ،)Webمكنك حفظ صفحة الـ  Webبأربع طرق:



( .Web Page Completeتؤدي هذه الطرٌقة إلى حفظ ملف  HTMLوكافة الملفات
اإلضافٌة ،مثل الصور المضمنة ،الموجودة فً صفحة الـ .)Web



( .Web Archive Single Fileتؤدي هذه الطرٌقة إلى حفظ صفحة الـ  Webبالكامل
كملف مفرد غٌر قابل للتحرٌر).



( .Web Page HTML Onlyتؤدي هذه الطرٌقة إلى حفظ عالمات تنسٌق HTML
فقط دون حفظ الملفات المضمنة).



 . Text Fileحفظ النص الظاهر فً صفحة الـ  Webفقط.

عندما تقوم بحفظ صفحة وٌب كاملةٌ ،قوم  Internet Explorerتلقائًٌا بإنشاء  Folderبنفس
اسم الملف المحفوظ .وٌوجد هذا المجلد فً نفس موقع الملف المحفوظ .عندما تقوم بفتح
صفحة الـ ٌ ،Webفتح  Internet Explorerوتظهر كافة العناصر فً صفحة الـ  Webكما
لو كنت تعرض الصفحة على شبكة الـ .Internet
وعند حفظ صفحة وٌب كملف ٌ ،Archiveتم حفظ صفحة الـ  Webبالكامل بدون إنشاء مجلد
منفصل لتخزٌن عناصر صفحة الـ  Webالمضمنةٌ .مكنك فتح ملف  Archiveلعرض صفحة
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الـ  Webبالكامل على محرك القرص الثابت ولكن ال ٌمكنك تغٌٌر صفحة الـ  Webبأي حال
من األحوال وال ٌمكنك أٌضًا االطالع على مكونات الصفحة ،مثل ملفات الرسومات ،بشكل
منفصل .ضع فً اعتبارك أنه بالرغم من كون ملف  Archiveملف مفرد ،Single Fileفإن
حفظه ٌشغل مساحة من ذاكرة جهاز الكمبٌوتر أكبر من التً ٌشغلها حفظ Web Page
.Complete
عندما تقوم بحفظ ملف ُ ،HTMLتترك الرسوم وغٌرها من العناصر المضمنة األخرى.
ستتمكن من قراءة النص المنسق ولكنك لن تتمكن من رؤٌة الرسوم ألنه لم ٌتم حفظها على
محرك األقراص الثابتة الخاص بك.
فً النهاٌة ،عندما تقوم بحفظ صفحة وٌب كملف نصًٌ ،تم حفظ النص المعروض فً صفحة
الـ  Webفقط دون أي عالمة من عالمات  .HTMLلن ٌتضمن النص المحفوظ أي تنسٌق أو
رسوم أو أي عنصر آخر من عناصر الصفحة.

هـام
إذا كنت تقوم بحفظ صفحة وٌب كنوافذٌ ،جب أن تقوم بحفظ المستند كصفحة وٌب كاملة Web
 .Page Completeخٌارات الحفظ األخرى ال تعمل مع الصفحات ذات النوافذ.
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حفظ صفحة وٌب كاملة Web Page Complete
لحفظ الـ  Home Pageلـ  Internet Explorerكصفحة وٌب كاملة ،قم بما ٌلً:
1

ابدأ تشغٌل  Internet Explorerإذا كان ذلك ضرورًٌا.

2

اكتب  microsoft.com/windows/ieفً الشرٌط " "Addressثم اضغط المفتاح
إدخال (.)Enter

3

من القائمة " ،"Fileانقر فوق "."Save As

5

ٌظهر مربع الحوار "."Save web page

6

انقر فوق سهم القائمة المنسدلة " ،"Save inإذا كان ذلك ضرورًٌا ،ثم انقر فوق
"."Desktop

7

فً مربع النص " "File nameحدد اسم الملف الحالً ثم اكتب
.Complete

8

ٌتم حفظ المستند باسم .Web Page Complete

9

عند الضرورة ،انقر فوق سهم القائمة " ،"Save as typeثم انقر فوق ،Web Page
 )*.htm,*.html( Completeثم انقر فوق "."Save

Web Page

ٌوضح شرٌط التقدم مدى تقدم العملٌة أثناء حفظ عناصر الصفحةٌ .تم حفظ المستند والمجلد
الخاص به على الـ .Desktop

حفظ ملف  HTMLفقط الخاص بصفحة الـ Web
لحفظ الـ  Home Pageلـ  Microsoft Wordكملف  ،HTMLقم بما ٌلً:
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1

اكتب  microsoft.com/office/wordفً شرٌط " "Addressثم اضغط المفتاح
إدخال (.)Enter

2

من القائمة " ،"Fileانقر فوق "."Save AS

3

ٌظهر مربع الحوار "."Save Web Page

4

انقر فوق سهم القائمة " ،"Save inإذا كان ذلك ضرورًٌا ،ثم انقر فوق "."Desktop

5

فً مربع النص " ،"File nameاكتب  HTMLفقط.

6

انقر فوق سهم القائمة " "Save as typeثم انقر فوق Web Page, HTML Only
( )*.htm,*.htmlثم انقر فوق "."Save

ٌوضح شرٌط التقدم مدى تقدم العملٌة أثناء حفظ عناصر الصفحةٌ .تم حفظ المستند على
سطح المكتب كملف .HTML
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حفظ صفحة وٌب كملف نصً Text File
لحفظ الـ  Home Pageلـ  Microsoft Excelكملف نصً ،قم بما ٌلً:
1

اكتب  microsoft.com/office/excelفً الشرٌط " "Addressثم اضغط المفتاح
إدخال (.)Enter

2

من القائمة " ،"Fileانقر فوق "."Save As

3

ٌظهر مربع الحوار "."Save Web Page

4

انقر فوق سهم القائمة " ،"Save Inإذا كان ذلك ضرورًٌا ،ثم انقر فوق "."Desktop

5

فً مربع النص " ،"File Nameاكتب .Text File

6

انقر فوق سهم القائمة " ،"Save as typeانقر فوق  )*.txt( Text Fileثم "."Save

ٌوضح شرٌط التقدم مدى تقدم العملٌة أثناء حفظ عناصر الصفحةٌ .تم حفظ المستند كملف
نصً بدون تنسٌق .HTML
7

انقر فوق الزر " "Closeالموجود فً الزاوٌة العلوٌة الٌمنى من نافذة
 ،Internet Explorerثم قم بتصغٌر أي نافذة آخرى مفتوح إلظهار الـ .Desktop
ٌمكنك النقر فوق االرتباطات  Hyperlinksالموجودة فً صفحة الـ  Webالمحفوظة
كصفحات وٌب كاملة أو فً  Archiveلالطالع على صفحات الـ  Webالمرتبطة على الـ
.Internet

عرض صفحة وٌب محفوظة
لعرض صفحات الـ  Webالمحفوظة ،قم بما ٌلً:

هـام
من المفترض ،فً الخطوات المذكورة فً هذا المقطع ،أنك تستخدم صفحات الـ  Webالموجودة
فً المجلد  Lesson01الموجود بداخل المجلد  Practiceعلى محرك القرص الثابت الخاص
بك.
1

انقر فوق الزر "."Start

2

انقر فوق الرمز "."My Computer

3

انقر  D.Clickفوق الرمز " (.")C:

4

انقر  D.Clickفوق المجلد " "Unlimited Potentialالموجود على القرص الثابت.

5

انقر  D.Clickفوق المجلد .Practice

6

انقر  D.Clickفوق المجلد .Lesson01
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من المفترض أن ترى الملفات التالٌة معروضة فً هذا المجلد:

7

انقر  D.Clickفوق الرمز "."Complete Web Page
تظهر النسخة الكاملة لصفحة الـ  Webالمحفوظة فً  Internet Explorerمتضمنة
كافة الرسوم والمكونات المضمنة األخرى فً صفحة الـ ٌ .Webتم عرض العنوان المحلً
فً الشرٌط "."Address

8

انقر  D.Clickفوق الرمز "."HTML Only
تظهر نسخة معدلة من صفحة الـ  Webالمحفوظة فً  .Internet Explorerوال ٌتم
عرض الرسوم ألنه لم ٌتم حفظها بالملف.
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9

انقر  D.Clickفوق الرمز "."Text File
ٌتم عرض ملف نصً بدون أي تنسٌقٌ .ظهر الملف النصً فً  Notepadأو أي محرر
نص آخر بدالً من عرضه فً نافذة .Internet Explorer

11

انقر فوق الزر " "Closeفً محرر النص.
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ملخص الدرس
قدمنا لك فً هذا الدرس معلومات عن مستعرضات وعناوٌن الـ  .Webوقد تعلمت كٌفٌة
االتصال بالـ  Internetو" "Browseالـ  .Webوفً النهاٌة تعلمت طباعة صفحات الـ Web
وحفظها.
إذا كنت ترغب فً المتابعة واالنتقال إلى الدرس التالً:



انقر فوق الزر " "Closeفً الزاوٌة العلوٌة الٌمنى من شاشة Internet Explorer
إلغالق الـ .Browser

إذا كنت ال ترغب فً المتابعة واالنتقال إلى دروس أخرى قم بإجراء ما ٌلً:



انقر فوق الزر " "Closeفً الزاوٌة العلوٌة الٌمنى من شاشة Internet Explorer
إلغالق الـ .Browser

االمتحان القصٌر
1

ما هو الـ Browser؟

2

ما هو محدد مواقع المعلومات ()URL؟

3

ما هً الطرق المختلفة لتوصٌل الكمبٌوتر بالـ Internet؟

4

ما هً حدود االستخدام المسموح لإلنترنت دون االضطرار إلى طلب إذن من مسؤول الـ
 Webألحد المواقع؟

5

حدد الطرق الثالث التً ٌمكنك استخدامها لحفظ صفحات الـ Web؟
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التمارٌن الشاملة
التمرٌن  :1افتح القائمة " "Startوحدد  Internet Explorerمن قائمة البرامج .اكتب
 microsoft.comفً حقل " "Addressثم اضغط مفتاح اإلدخال ( )Enterلالنتقال إلى موقع
وٌب  .Microsoftاستمر لعدة دقائق فً النقر على االرتباطات  Hyperlinksواستكشف
الموقع.
التمرٌن  :2قم بتعٌٌن  Home Pageافتراضٌة جدٌدة لـ  .Internet Explorerابدأ تشغٌل
برنامج  ،Internet Explorerثم افتح القائمة " "Toolsوانقر فوق "."Internet Options
اكتب ) (URLمختلف فً المربع " ،"Addressثم انقر فوق الزر "."Ok
التمرٌن  :3قم بمعاٌنة صفحات وٌب وطباعتها .ابدأ تشغٌل برنامج
 ،Internet Explorerثم اكتب عنوان ( )URLالذي ترغب فً طباعته فً شرٌط ال
 ، Addressثم اضغط مفتاح اإلدخال ( .)Enterمن القائمة " ،"Fileانقر فوق " print
 ."previewانقر فوق الزر " "Printالموجود على شرٌط األدوات .أخٌرً ا ،قم بإجراء أي
تغٌٌرات مطلوبة فً مربع الحوار هذا ،ثم انقر فوق الزر "."Print
التمرٌن  :4قم بحفظ إحدى رسومات صفحات الـ  .Webابدأ تشغٌل برنامج
 ،Internet Explorerثم اكتب عنوان ( )URLالذي ترغب فً زٌارته ،ثم اضغط مفتاح
اإلدخال ( .)Enterانقر بزر الـ  Mouseاألٌمن فوق أي رسم بالصفحة ،ثم انقر فوق " Save
 "Picture Asمن القائمة المختصرة .أخٌرً ا ،قم باالستعراض حتى تصل إلى الموقع الذي
ترٌد حفظ هذه الصورة به ،وانقر فوق الزر "."Save

