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 المقدمة

نترنت للعدٌد من النوعٌات المختلفة من المستخدمٌن, فمثال تتزاٌد الحاجة إلى التعامل مع اإلخر آٌوما بعد      

والطبٌب وغٌرهم ممن ٌهتمون بالدخول إلى االنترنت بهدف الوصول إلى ما  ورجل األعمال الطالبهناك 

على ذلك اآلن أن بعضهم ال ٌقتصر وكل منهم ٌتوجه إلى المواقع التً ٌرٌدها وٌزٌد  ٌحتاجون من معلومات,

تاج فً بعض األحٌان إلى تصاله باالنترنت على مجرد اإلطالع أو التصفح للمواقع الموجودة فقط, بل قد ٌحإ

 ه اآلخرون.لٌإنشاء موقع خاص به أو بأعماله ونشره على االنترنت لٌطلع ع

علمٌة مهمة  إختصاصات م المهنً فً وزارة التربٌة فً العراق بفتح ٌوبذلك شرعت المدٌرٌة العامة للتعل

ختصاص إح فتهذا االختصاص ولضرورته تم  ومن ضمنها الطالب لتعمٌم فائدة شخاص تقرٌبا  ٌحتاجها كل األ

بالمعارف العلمٌة  زود الطالبٌقنٌة المعلومات الذي دارة االلكترونٌة الذي ٌكون جزءا  من فرع الحاسوب وتاإل

عن تصمٌم المواقع  فصول ٌتناول الفصل االول مقدمة عامة تةذ ٌتالف هذا الكتاب من سإبالمهارة المطلوبة و

تعرٌف بوالفصل الثالث مخصص  وتٌة العالمٌة,بصل الثانً فٌتناول موضوع الشبكة العنكما الفأااللكترونٌة, 

والفصل  لكترونٌة الدٌنامٌكٌة,ٌتناول الفصل الرابع المواقع اإل وتصمٌم المواقع االلكترونٌة الثابتة, فً حٌن

 .وٌتناول الفصل السادس أمن المواقع اإللكترونٌة برامجٌات تصمٌم المواقع االلكترونٌةالخامس ٌتناول 

. ونتقدم ببالغ سلوب سهل ومٌسرأقد وفقنا فً عرض مضامٌن هذا الكتاب بوفً الختام نرجو ان نكون 

راء ـن الخبـــبداء مالحظاتهم وتوجٌهاتهم مإو ,سهموا بتقوٌم الكتابأفاضل الذٌن ساتذة االشكرنا وتقدٌرنا لأل

 .ويـالعلمٌٌن والخبٌر اللغ

 

 .ومن هللا التوفٌق..............
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 -:متوقع ان يكون الطالب قادراً علىمن ال

.معرفة مفهوم واساسيات تصميم المواقع االلكترونية 

 تصميم الموقع.معرفة اللغات البرمجية المستخدمة في 
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 تمهيد 1-1

على الورقة, فإن عٌناك  تكتبعندما فإن كتابة صفحات خاصة للشبكة لٌست مثل الكتابة على ورقة عادٌة        

, فسوف تجد أن ذلك أسهل من تقرأهنص معٌن ثم  تطبعتكونان قادرتٌن على متابعة تسلسل الكتابة وعندما 

.. الخ. أي أن .قادراً على اإلنتقال إلى العناوٌن, والفقرات, وتقلٌب الصفحاتفعندئذ تكون  قراءته على الشاشة

الوثٌقة ٌسهل الوصول إلٌها والتعامل معها, أن عٌوننا قد أصبحت متدربة ومتأقلمة مع الورق كوسٌلة. إال أن 

ر, فمن الصعب قراءة النصوص المطبوعة بحروف ذات حجم صغٌ حاسوباألمر مختلف فٌما ٌخص شاشة ال

بسبب مسألة تقنٌة نقاوة اإلظهار وعندما تطبع الجمل بحروف ذات حجم كبٌر, فإنها تظهر على الشاشة 

ٌرغبون فً أن ٌعرفوا )ومنهم أنت( عرٌضة وغٌر مرٌحة للنظر وبالمقابل فإن الزائرٌن للمواقع االلكترونٌة 

. لذلك السبب فإن توفٌر وسٌلة فوراً ما إذا كانت الصفحة ذات صلة بالشًء الذي هم فً صدد البحث عنه

ستنتاج( )اإلوضع الخاتمة بص تأمر ضروري, وكذلك االمر فٌما ٌخ Down Bottom تحرٌك الوثٌقة لألسفل

. أن هذا قد ٌبدو وكأنه عالج سطحً أو ظاهري للمسألة قٌد البحث. على أي أو الملخص فً أعلى الصفحة

فٌما بٌنها على انتاج المعلومات, وإذا كان الموقع اإللكترونً ن مالٌٌن المواقع اإللكترونٌة تتنافس فأحال, 

 ., فإنك سوف تنجح فً انتاج المعلوماتمكتوباً بوضوح وسالسة الخاص بك

تندرج المواقع اإللكترونٌة المصممة بشكل رديء فً تشكٌالت عدة, ومن أسوأ هذه المواقع تلك التً تكون 

ل ٌحتاج إلى الكثٌر من اإلصرار للوصول إلى األجزاء محملة بنص طوٌل فً صفحاتها. أن النص ال مطوَّ

إن ما قلناه ال ٌعنً وتتعب قبل أن تصل إلى تلك المرحلة  حاسوبالجٌدة فٌه, إال أن العٌون الناظرة من خالل ال

ل غٌر مالئمة للتواجد على الشبكة, بقدر ما ٌعنً أن الشبكة ٌمكن أن تكون  أن الصفحة ذات النص المطوَّ

طرٌقة فّعالة جداً لنشر المعلومات التً تتم طباعتها ثم قراءتها, وٌقال أن قراءة الصفحات على الشبكة أبطأ بـ 

 .% من القراءة على الورق55

 المفاهيم األساسية لتصميم المواقع األلكترونية 1-2

 

 Netscapeأو  Internet Explorerابتداًء هو متصفح لإلنترنت, ولن ٌكون أكثر من  ن ما نحتاج إلٌهإ      

Navigator  ,ستحتاج إلى معاٌنة الصفحات بالمتصفح بعد كتابها, ألن المتصفحات وأو أي متصفح آخر

تختلف من نوع إلى آخر, لذا ٌفضل أن تقوم بمعاٌنة صفحتك بأغلب المتصفحات الموجودة, وتتأكد من أنها 

المتصفح الذي  ونصفحتك سٌستخدم ونٌزورس نالذٌ مستخدمونفً جمٌع المتصفحات, ألن ال ةتظهر سلٌم

 ك التأكد من أن الجمهور ٌستطٌع رؤٌة الصفحة بمتصفحه أٌا كان.ٌ, لذلك فإن علمه ونهٌفضل

 أهم المشكالت التً تواجه كتابة الصفحة هً:

 أمكانٌة دعم المتصفحات الى اللغة العربٌة. -أوال

 الحدٌثة.أمكانٌة  دعمها ألحدث التقنٌات والبرامج  -ثانٌا
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دعما رائعا للغة العربٌة وأما متصفح  Microsoftمن  Internet Explorerومن الجدٌر بالذكر, ٌقدم متصفح 

Netscape Navigator  فهو ال ٌدعم اللغة العربٌة بشكل جٌد ولتحسٌن دعم اللغة العربٌة تحتاج إلى برنامج

Sindbad  من شركة صخر, وفً كل األحوال ٌظل متصفحNetscape Navigator  ًمتصفحا متعبا ف

 تمتاز الكترونٌة مواقع وانشاء تصمٌم على تساعدك التً البرمجٌة األدوات من العدٌد هناك فأن هٌوعل التصمٌم.

 ٌاتً: ما اتباع المفٌد من فإنه مرة, ألول الكترونً موقع بتصمٌم  القٌام أردت فإذا والفعالٌة بالوضوح

 .المواقع االلكترونٌة وكٌفٌة تحوٌلها الى مواقع فعالةأن تكتسب فهماً حول ماهٌة  -1

 أن تقولب مفهومك وهدفك ضمن عملٌة إجراءات تصمٌم الموقع. -5

 .أن تستمع وأنت تصنع موقعك الخاص بك -3

 :اإللكترونٌة المواقع بعمل للبدء وأسالٌب مفاهٌم عدة هنالك واألهتمام بالذكر الجدٌر ومن

 :HTMLتعلم لغة  أوالً:

ٌَُمِكَنك من صٌاغة صفحة الكترونٌة, وباإلمكان النظر إلى هذا   إنها لغة خاصة بالنص المجرد الذي 

فً صورة ملفات نصوص بسٌطة  HTMLتكتب ملفات النظام على أنه لغة البرمجة الخاصة باإلنترنت. 

(Plain Text.تأخذ اإلمتداد ,)html م ااستخد)ٌتم ندوز فً الوٌ عادة وتكتب فً أي برنامج للنصوص البسٌطة

Notepad  وفً اللٌنكس pico جمٌع هذه البرامج مالئمة جدا لعمل صفحات (فً الماكنتوش ,HTML. 

 من قسمٌن هما:  HTMLوبأختصارتتكون ملفات 

 المحتوى: وهو ما ٌشاهده الجمهور فً صفحتك.  -1

وهً األجزاء التً تحدد كٌف سٌشاهد جمهورك المحتوى السابق فهً تصف  :البرمجٌة الشفراتاو الوسوم  -5

 المحتوى من حٌث التنسٌق. 

 التصمٌم ٌتطلب منك بعض األجراءات هً: لبدء ثانٌاً:

 .المستفٌدٌن من الموقعك أن تحدد ٌٌجب عل -1

 .الخاصة بمالحظاتهم وذلك بمعاملتهم باحترام وتوفٌر فرص للتغذٌة الراجعة الفعالةالمستفٌدٌن تحفٌز  -5

 .بحٌث تكون واضحة وقابلة للقٌاسأهداف للموقع  تصمٌم -3

اإلعتراف والتقدٌر تجاه ردود األفعال والجهود والنجاح وتجاوز الثغرات كً ٌرتقً موقعك األلكترونً إلى  -4

 .مستوى التوقعات

 ٌاتً: وكما جٌد بنحو المضمون أو المحتوى ٌجب تحدٌد ثالثاً:

 دقٌق. محتوى الموقع الخاص بك بنحوتحدٌد  -1

 المحتوى. ونشر المصداقٌة فً وضع ونقل -5

 .ٌنالمستهدف االشخاصٌجب أن تكون اللغة بسٌطة ومفهومة من  -3
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 لألطالع على المفاهٌم المهمة. المستخدمٌنأمام  سهٌلالت -4

 أدخال نصوص المحتوى فً صفحات ذات خلفٌة بٌضاء. -5

 .المعلومات حسب أولوٌاتها, كما لو أنك تقوم بوضع خطوط عرٌضةالتعامل مع  -6

 التحدٌث المستمر للمحتوى. -7

 :التصفح مسار جهٌجب أن تو رابعاً:

 أن ٌكون ذا أسلوب بسٌط ومترابط بحٌث ٌصل الى اٌة معلومة بسهولة وبدون تعقٌد. -1

 أن ٌمتاز بالوضوح. -5

 .تطبقات أو مستوٌاٌقوم على خرائط للموقع تتألف من  أن -3

 :المتداخلة الصور أو باألشكال األهتمام ٌجب خامساً:

 َمنْ  حٌث من المحتوى تحلٌل ٌجب االساسً, الهٌكل تطوٌر ٌتم أن بعد و وهٌكله بنصه ٌبدأ الموقع تطوٌر إن

 ٌاتً: وكما صالن أو الصور على تقوم التً التصامٌم عمل من سٌستفٌد الذي

 .النص والخلفٌة على أن ٌكون الفرق كبٌراً بٌنهماأختٌار ألوان كل من  -1

 .أختٌار لوحة ألوان آمنة الستعمال الزائر وذلك كً تتسم بالثبات -5

 .توحٌد شكل وحجم حروف النص بنحو دائم ومستمر -3

 .تجنب إحداث تغٌٌرات على األلوان -4

 األلوان ووضع خط تحت الكلمات تجنب استعمال الحروف المائلة )تصعب قرءاتها( وإحداث تغٌٌرات على -5

 .ٌمكن الخلط بٌنها وبٌن الوصالت ال بحٌث

 .دقٌق بشكل التنقٌط اسلوب داعتم الحاجة وعند تجنب النص المطول أكثر من اللزوم -6

 ., ألن ذلك ٌصعب القراءةًتجنب استعمال الخلفٌات ذات النسق الشبك -7

 والمالءمة. بالبساطةتوضٌح المضمون باستعمال تصامٌم وأشكال تتسم  -8

  تصنيف المواقع األلكترونية  1-3

 

وعندما نضع جانباً مسألة القدرة المادٌة, فإن  شبكة اإلنترنت عبارة عن وسط متواجد فً كل مكان.      

. فقد أصبح اآلن نالمتلقٌ مستفٌدٌناإلنترنت متواجد بقوة سواء عند قطاع الكتاب والمبدعٌن أو عند قطاع ال

 .موقع ما على اإلنترنت معلومة عالمٌة, فضالً عن كونه وسٌلة إقناع وتأثٌرعنوان 

ه أن ٌاإلنترنت كوسٌلة فً اغلب االحٌان ال تقع ضمن دائرة نفوذ القواعد القانونٌة لذلك فإن الزائر لموقع ما عل

 .ٌمتلك الوسائل والمسؤولٌة لمعرفة وتحدٌد المواقع الجٌدة

 :ٌاتً وكما ,وغاٌاتها أهدافها حسب اإلنترنت على للمواقع أساسٌة نواعأوأ أصناف عددة هنالك وٌوجد

 .موقع شخصً ٌحتوي على معلومات تتعلق بالسٌرة الذاتٌة -1
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 .موقع دعائً لبٌع منتج معٌن -5

 .موقع إخباري آنً, اذ ٌقدم أحدث المستجدات مثل مواقع الصحف -3

 .محدد او هواٌة ماموقع معلوماتً, لتبادل المعلومات حول موضوع  -4

 .أي ٌستخدم للدعاٌة السٌاسٌة التً تهدف إلى توجٌهك لوجهة نظر معٌنة موقع موجه )إقناعً أو دعوي( -5

 لتدرٌس وحدة أو حلقة دراسٌة. مًٌموقع تعل -6

موقع خدماتً تسجٌلً, للتسجٌل فً دورات للحصول على معلومات أو منتجات. ٌحتوي الموقع على  -7

ٌَُسهِّل االتصاالت مع هذه الجهة. معلومات تتعلق  بالجهة التً تقوم بالتسجٌل, او 

 .موقع للتسلٌة الخفٌفة -8

ٌقوم بتزوٌدك بخدمات سواء أكانت مجانٌة أم غٌر مجانٌة مثل مواقع البرٌد االلكترونً  موقع خدمات, اذ -9

 ومواقع التواصل االجتماعً.

, وهكذا فإننا بحاجة إلى تقٌٌم وتوسٌع اعتماد المعٌار والمعلوماتإن اإلنترنت عبارة عن وسط لإلتصاالت 

ه توجد هنالك ستة توجٌهات ٌم, وعلعن الحاجة إلى تطوٌر تقنٌات جدٌدة للتقٌٌ المتوافر لتقٌٌم المحتوى, فضالً 

 للتقٌٌم هً: 

إمكانك تحدٌدهم؟ لذالك بهم المسؤولون عن الصفحة, ما هً مؤهالتهم, وإنتماءاتهم, وهل  هٌئة التحرٌر: أوالً:

ٌجب األنتباه إلى المالحظات الموجودة فً أسفل الصفحة لمعرفة أسم كاتب صفحة الموقع ومؤهالته  ومسماه 

 نتماءاته التنظٌمٌة وهل المعلومات الموجودة واضحة ومحددة؟إو الوظٌفً

ومتى تم أنشاؤها؟  واضحة, الموقع هذا وتنقٌح إنشاء بوقت الخاصة التوارٌخ تكون نأ جبٌ :التحدٌث ثانٌاً:

وكذلك األنتباه إلى المضمون بخصوص المعلومات اإلخبارٌة مع مالحظة  ومتى حدث آخر تدقٌق وتنقٌح له؟

 .إعالنات للزائرٌن ,أٌة مؤشرات تدل على مدى الحفاظ على الموقع بشكل نشط, استجابات

 هل للمحتوى؟ عاماً  إطاراً  تحدد واضحة عناوٌن هناك توجد هل الموقع؟ ٌركز ماذا على :التغطٌة مجال ثالثاً:

لك ٌجب االنتباه إلى المحتوى بخصوص وجود عناوٌن واضحة لذ المعالم؟ واضح الموقع خالل والتصفح التنقل

 .إلى طرٌقة التصفح لترى ما إذا كانت الخطوط العرٌضة للمحتوى منعكسة على الموقع ككلو وكلمات مفتاحٌة

واالنتباه إلى المحتوى بخصوص  واضحة؟ اإلنتماءات هل بوضوح؟ مذكورة التحٌزات هل :الموضوعٌة رابعاً:

علنٌة الهدف لتحدٌد نوع الموقع, وجمهوره المتوقع, وكذلك بخصوص المعلومات الموجودة خارج الموقع اي 

وإلى أسفل الصفحة وإلى الوصالت الخارجٌة. وكذلك االنتباه الى الشعارات واإلشارات الخاصة باإلنتماءات 

 مكان الموقع ككل كً تحدد المصدر التنظٌمً للموقع وكٌف ٌنعكس ذلك على نوعٌة المحتوى.

االنتباه إلى المحتوى من  صحتها؟ من التأكد وباإلمكان ومدرجة موجودة المعلومات مصادر هل الدقة: خامساً:

وكذلك االنتباه إلى المحتوى  واالستمرارٌة ضمن الموقع.حٌث دقة التهجئة, والقواعد, والحقائق والثبات 

بخصوص التوثٌق, وذلك من حٌث تنوع المواقع )الوصالت الخارجٌة( األساس اإللكترونً للمعلومات الخاصة 
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اإللكترونٌة( وكذلك بخصوص الفهارس اإللكترونٌة  وعبرالشبكة بالمراجع, والمجالت المعترف بها )مطبوعة

 .ح ألهداف المقارنة والتقٌٌموالكتب التً تصل

 نظرة تأريخية حول المواقع األلكترونية 1-4

 

أوما ٌعرف بالشبكة  WWWوتكتب اختصاراَ   World Wide Webبدأ مشروع صفحات األنترنت         

عندما أصبح باألمكان مشاهدة صفحات األنترنت النصٌة فقط وهذا ٌعنً عدم أحتوائها  م1991العنكبوتٌة عام 

على صور أو ملفات الفٌدٌو أوالصوتٌات وٌقصد به الوسائط المتعددة ولكن بفضل مراكز أبحاث متخصصة 

شبكة االنترنت اسهموا فً ابتكار تلك التكنولوجٌا التً ال تزال حجر أساس فً أي تقدم على الذٌن علماء الو

الذي تحول الحقاَ  )Mosaic (أنتشر المتصفح موزاٌٌك م1993وبعد حوالً عامٌن وفً مطلع عام .الكبرى

وألعوام طوٌلة قبل ان ٌظهر متصفح  الشهٌر, الذي بدوره كان اشهر متصفح انترنت )Netscape (الى أسم

 .هر المتصفحات العالمٌةالذي أصبح من أش Microsoft Internet Explorer  شركة ماٌكروسوفت

لمواقع اخرى تتٌح  Links أن فكرة ابتكاره كانت بسٌطة وتعتمد على تألٌف صفحات لالنترنت تحمل روابط

للمعلومات. فعلى سبٌل المثال  ًلمستخدم األنترنت األنتقال من موقع الى اخر بصرف النظر عن المكان الفعل

أكثر فً أكثر من عشرٌن بلداَ ولكنهم مجتمعون فً صفحة  ٌمكن زٌارة صفحة تحتوي على عشرٌن رابطاَ أو

 .واحدة

كل ذلك أصبح من بدٌهٌات التصفح على األنترنت, بل أن تصمٌم صفحات األنترنت كان فً غاٌة 

ٌقوم بأعمال معقدة, ففً بضع ساعات أو حتى دقائق ٌمكن تصمٌم صفحة  السهولة ألنه لم ٌكن ٌتطلب مبرمجاً 

أو أكثر ومن ثم نشرها على االنترنت عن طرٌق شراء مساحات للتخزٌن والعرض على األنترنت أو حتى 

أقتناء بعض المساحات فً بعض المواقع مجانا, وٌتم أستدعاء الموقع من خالل بروتوكول خاص 

 .Protocol Hyper Text Transfer للكلمات التالٌةوهً أختصار  HTTP ٌدعى

لكثٌرٌن, فظهرت اوأخٌراَ, اذ أصبح الطرٌق السهل لنجاح إن بعض الشركات نهضت بفضل االنترنت أوال 

على ٌد طالبٌن من طلبة مرحلة الدكتوراه من جامعة ستانفورد االمٌركٌة هما  Yahoo شركات كبرى مثل

وأصبح  Web Wide World كأداة بحث لمحتوٌات الشبكة العنكبوتٌة م1994 دٌفٌد فٌلو وجٌري ٌانغ فً عام

التً  Amazon , ثم دخلت كل االعمال التجارٌة الى حلبة مواقع األنترنت ومنها شركةمؤسساها من االغنٌاء

من التربع على عرش أكبر موزع  م1995الرسمٌة عام أستطاعت خالل بضع سنوات فقط من أنطالقتها 

والهداٌا الى أن  CDقراص ال للكتب فً الوالٌات المتحدة االمٌركٌة ومن ثم أتجهت لبٌع منتجات أخرى كا

أصبحت األن أحد أبرز المواقع العالمٌة لبٌع الكثٌر من المنتجات عن طرٌق األنترنت وأرباحها مئات المالٌٌن 

 .واتربع سنأنوٌاَ منذ أكثر من من الدوالرات س

 

http://www.amazon.com/
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 لغات البرمجة المستخدمة في التصميم 1-5

 االنترنت  صفحات تصمٌم الً ٌتم استخدامها فً البرمجة لغات على بعض فً هذا الجزء سوف نتعرف      

ذلك, وسوف ٌكون أستعراض هذه شخصٌة أو رسمٌة أو منتدٌات أومواقع تسوق أو غٌر  صفحات سواء كانت

 وكما هو ظاهر أدناه:, اللغات حسب مراحل ظهور أستخدامها وتطورها فً تصمٌم صفحات الوٌب

 :أوالَ: لغات تنفذ باتجاه حاسوب الزبون

 :HTMLلغة  -1

ها بشكل أولً ٌبسٌطة ٌتم العمل عل وهً لغة Hyper Text Markup Language مختصروهً       

األوامر من  مجموعةألحتوائها  نترنتاال صفحات إلنشاء المستخدمة التصمٌم لكونها إحدى اللغات للمبتدئٌن فً

فة الثابتة وٌمكن اضا االنترنتتعد هذه اللغة االساس فً انشاء صفحات  نترنت.اال صفحات تؤدي إلى تكوٌن

لتسهٌل  Front Pageة, وان شركة ماٌكروسوفت قامت بتصمٌم برنامج ٌلغة برمجٌة اخرى لجعلها تفاعل

تمكن المستخدم من تنفٌذ العدٌد من HTML  أوامر والتعامل معها. إن HTMLم باستخدام لغة التصمٌ

إنشاء الروابط مع الوثائق و وطرٌقة عرضهالنص  تحدٌد حجموالمتمثلة فً  نترنتاال صفحات العملٌات على

 والصوت والصورة. والمستندات األخرى, فضالًعن توفٌر الدعم للوسائط المتعددة كالفٌدٌو

 : XHTMLلغة -5

وهً تقنٌة تستخدم للتحكم  CSS أو Cascading Style Sheet أوراق األنماط المتتالٌة أوتتمٌز بتقنٌة       

 شفراتوكٌف ٌجب أن تظهر الجداول وجمٌع ال نترنتاالفً الكٌفٌة التً ٌجب أن تظهر بها الوسوم فً صفحة 

, وقد تم تطوٌر هذه التقنٌة على مدى CSS, فاآلن ٌمكننا عمل ذلك باستخدام تقنٌة HTMLاألخرى فً لغة 

 األعوام السابقة حتى وصلنا إلى هذه النسخة من مواصفات هذه اللغة. 

 :XMLأو  Extensible Markup Languageلغة الترمٌز القابلة للتوسع أو  -3

هً عبارة عن تقنٌة جدٌدة بحٌث ٌتم التخلص من الوسوم القٌاسٌة وٌصبح لكل شخص وسومه الخاصة به       

وتسمٌها بأي أسم ترٌده, وتحدد كٌفٌة ظهور  الشفراتفأن فكرة لغة الترمٌز القابلة للتوسع بحٌث أنك تقوم بعمل 

 عن طرٌق أوراق األنماط المتتالٌة.  الشفرةالمحتوى الذي بداخل 

 :Script JAVA  لغة -4

 هذه إلى إضافة البرمجة لغة وتهدف  wwwًـف هألنترنت وصفحاتفً ا المستخدمة وهً من اللغات      

ضمن الوسائط  ًوالرسوم التً تتحرك بشكل تفاعل عبر النصوص المتحركة االنترنت صفحات الحٌوٌة إلى

اضافتها الى اي  ( ٌتمشفراتبرمجٌة ) هذه الصور والرسوم المتحركة بهذه اللغة عبارة عن مقاطع إن المتعددة.

مالحظة عمل هذه المقاطع البرمجٌة بأنها أظهرت رسومات  وعند اإلستعراض ٌتم  HTMLالـلغة برمجة مثل 

مخصصة للعمل فً  والتً تكون Script JAVAوتعرف هذه المقاطع البرمجٌة بلغة  او صورمتحركة.

لتوفٌر صفحات متغٌرة )دٌنامٌكٌة( فٌمكنك عمل زر ٌنفذ عملٌات خاصة على جهاز الزبون  االنترنتصفحات 
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, وتستخدم بشكل كبٌر فً الصفحات الشخصٌة فً عمل االنترنتمن دون إرسال المعلومات إلى مزود 

 Scriptبلغة  شفراتالحركات والتأثٌرات الفنٌة والحركٌة وقد ظهرت أخٌرا العدٌد من المواقع التً توفر 

JAVA .جاهزة ورائعة لتقوم بنقلها وإضافتها إلى موقعك بسهولة 

  :لغات برمجة جهة المزودثانٌاَ: 

ها لتبادل البٌانات ٌوهً لغات ٌتم فٌها تركٌب الصفحات وصنعها دٌنامٌكٌا وفقاً لمواصفات متفق عل       

, وٌمكن CGIأو  Common Gateway Interfaceوتسمى هذه المواصفات واجهة البوابات الشائعة أو 

, ولكن أشهر لغات CGIكتابة البرامج بأي لغة من لغات البرمجة بشرط أن ٌعمل البرنامج حسب مواصفات 

وهً تتمٌز باحتوائها على العدٌد من المٌزات ووظائف معالجة النصوص  Perlهً لغة  ستخداماً إالبرمجة 

 المطلوبة فً عملٌات إنشاء الصفحات دٌنامٌكٌا.

 وٌضاف الى codes شفرات وٌكتب على شكل ًن هذه اللغة تستخدم النشاء موقع تفاعلإ : ASPغةل -1

شركة  اداخل حاسوب الزبون وهناك نسخة مطورة منه انتجته HTML لٌنفذ داخل الخادم و HTMLصفحات 

 . SQL. وتستعمل هذه اللغة مع قواعد البٌانات مثل لغة ASP.Netماٌكروسوفت هً 

لغة  , وهًهامواقع الوٌب وتطوٌر ً لغة نصوص برمجٌة فعالة وقوٌة مصممة إلنشاءه :PHPلغة  -5

لكن تم  Personal Home Page إختصار لـ فً السابقPHP  وكانت (Open  Source) مفتوحة المصدر

ع ــــم  PHPن الــــتضمٌ وٌمكنPHP Hyper Text Preprocessor  ـتغٌٌرها وأصبحت اآلن اختصاراً ل

قاعدة بٌانات سرٌعة  ألنشاء MySQL قاعدة بٌانات التعامل مع PHP ٌمكن بواساطةوكذلك  HTML الـ

 وقوٌة.

 المستخدمة المهٌكلة االستعالمأي لغة  Structured Query Language هً اختصار للعبارة :SQLلغة  -3

القرٌبة من  ماتٌعبارة عن مجموعة من التعل تصمٌم صفحات الوٌب وهً فً الداخلة قواعد البٌانات برمجة فً

بعملٌات بناء قواعد البٌانات, وتحدٌثها  للقٌام  DBMS اللغة الطبٌعٌة التً تقابل نظام إدارة قواعد البٌانات

كونها لغة قرٌبة  SQL  والبحث فٌها, وعمل قواعد الحماٌة للبٌانات. ومن الجدٌر بالذكر تمتاز لغة االستفسار

قاعدة البٌانات, إذ ٌمكن الحصول على بٌانات ملف  من اللغة الطبٌعٌة وتستطٌع الحصول على أي معلومة من

 كامل أو بعض الحقول من ملف أومجموعة ملفات.  

وهو من  SQL ٌعتمد التعامل معه على لغةعالئقً  نظام إدارة قواعد البٌانات هوف :MySQL ـللاما بالنسبة 

حول  MySQL اتفاقٌة المصدر المفتوح ولقد تم تصمٌم تحت كوده المصدري ٌنشر مفتوحة المصدر المنتجات

ثالث مفاهٌم رئٌسٌة وهً السرعة والثبات وسهولة اإلستخدام, وباالضافة إلى ذلك أنها متاحة تحت ترخٌص 

 . GUN GPLمفتوح المصدر
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http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%B9%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%B9%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA
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هً قاعدة البٌانات نفسها اي القالب الذي توضع فٌه  MySQLهو ان  MySQLو  SQLاي ان الفرق بٌن 

او  Accessفهً االوامر التً تتعامل مع البٌانات وهً لغة التعامل مع قواعد البٌانات  SQLالبٌانات اما 

MySQL.ـبكما ٌوجد نظام ٌعرف  .... الخ Server SQL  نشاء وأدارة قواعد البٌانات العالئقٌة ألهو نظام

, هذا النظام شدٌد التفاعل مع لغات SQL-T و SQLالرئٌسة فٌه هً  لغة االستعالم ماٌكروسوفت من إنتاج

 النظامالبرمجة المصممة من قبل هذه الشركة أكثر من غٌره من البرامج األخرى. ٌعمل هذا البرنامج مع 

Windows. من البرامج االخرى التى ترتبط  يتخزٌن واستعادة البٌانات أل ًالمهمة االساسٌة لهذا البرنامج ه

 .به سواء كان هذا على نفس الجهاز أو مربوط خالل الشبكة العالمٌة أو شبكة داخلٌة

 

 

 

 

 : ما المفاهٌم األساسٌة لتصمٌم المواقع األلكترونٌة؟1س

 ., وضح ذلكوغاٌاتها أهدافها حسب اإلنترنت على للمواقع أساسٌة أوأنواع أصناف عدة هنالك :5س

 .: وضح بأختصار النظرة التأرٌخٌة حول المواقع األلكترونٌة3س

 .ذ على حاسوب الزبونفالتً تن عدد اللغات البرمجٌة المستخدمة فً تصمٌم المواقع األلكترونٌة :4س

 .MySQLو  SQL: ما هو الفرق بٌن 5س

 

 

 

 

 

 

 

 

 ولسئلة الفصل األأ
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 نيالفصل الثا

 الشبكة العنكبوتية العالمية

World Wide Web 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الخاصة:هداف الأ

 -:من المتوقع إن يكون الطالب قادرا على أن

 ومكوناتها مفهوم الشبكة العنكبوتيةعلى يتعرف. 

على مراحل تطور الشبكة العنكبوتية. يتعرف 

المتصفحات ومحركات البحث على يتعرف. 

 :الثانيالفصل  محتويات

 تمهيد. 2-1

 تعريف الشبكة العنكبوتية العالمية.  2-2

 .مكونات الشبكة العنكبوتية العالمية 2-3

 .تطور الشبكة العنكبوتية العالمية 2-4

 المتصفحات. 2-5

 .محركات البحث 2-6
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 تمهيد 2-1

وهً نظام من مستندات النص التشعبً المرتبطة ببعض  Web ختصارا  إ الشبكة العنكبوتٌة العالمٌة:       

، وٌستطٌع التنقّل انترنتوٌستطٌع المستخدم تصفّح هذه المستندات باستخدام متصّفح  .تعمل بمساعدة اإلنترنت

على نص ِصْرف، صور ووسائط وتحوي هذه المستندات  بٌن هذه الصفحات عبر وصالت النص التشعبً

م، وكان الغرض منها تٌسٌر االتصال بٌن شبكات 1969تم إنشاؤها سنة  .(1-2. الحظ الشكل )متعددة

نظام  والشبكة العنكبوتٌة العالمٌة .معها الحاسوب لوزارة الدفاع االمرٌكٌة وربط الجامعات ومؤسسات االبحاث

بٌن النصوص فً  Hyper linking الترابط المتداخل وهذا ،االنترنتللترابط بٌن الصفحات فً شبكة 

. الصفحات من االنترنتاإلنترنت ٌسمح باالنتقال فٌما بٌن الصفحات باستعمال متصفحات  ات الشبكةحصف

ة وغٌر ذلك. ٌوصور متحركة وبرامج تفاعل وفدٌو الممكن أن تحتوي على نصوص وصور وأصوات ومرئٌات

بإرسال  خادم(. وٌقوم هذا الWeb Serves) خادموٌقوم بتوفٌر هذه الصفحات فً الشبكة )اإلنترنت( 

 .الصفحات  ومحتوٌاتها بناء على الطلب من متصفح الشبكة

بسبب ضخامة الشبكة  وتستخدم) محركات البحثهً الباحث ) االنترنتومن أهم األدوات فً شبكة 

 )اإلنترنت(، وهناك حاجة الستعمال خدمات البحث فً اإلنترنت إلٌجاد المعلومات المطلوبة. 

 تعريف الشبكة العنكبوتية العالمية 2-2

هً شبكة عالمٌة من الروابط بٌن الحواسٌب تسمح للناس باالتصال والتواصل  :الشبكة العنكبوتٌة 

جمٌع أرجاء األرض بوسائل بصرٌة وصوتٌة  ىالمعلومات من الشبكة الممتدة الواكتساب  بعضهم مع بعض

ونصٌة وبصورة تتجاوز حدود الزمان والمكان والكلفة وقٌود المسافات وتتحدى فً الوقت نفسه االحتكار من 

م كومات والشركات على المعلومة والخبر. وٌعرف آخرون اإلنترنت بأنه شبكة دولٌة للمعلومات تتفاهحال

باستخدام بروتوكوالت تتعاون فٌما بٌنها لمصلحة جمٌع مستخدمٌها، وتحتوي على العدٌد من اإلمكانات مثل  

 مجموعات االخبارٌةالعن المالٌٌن من  وقوائم البرٌد فضال   البرٌد االلكترونً وإقامة المؤتمرات بالفٌدٌو

وكذلك آالت البحث فً شبكة اإلنترنت، أن والعدٌد من الملفات المتاحة لنقلها واستخدامها بطرٌقة شخصٌة 

شبكة اإلنترنت تقوم بعمل وحٌد أولً وبسٌط وهو إٌصال رسالة رقمٌة بٌن عقدتٌن لكل منهما عنوان ممٌز 

بٌن عقد عدٌدة ما بٌن العقدة المرسلة والعقدة المستقبلة بحٌث ال ٌمكن التنبؤ مسبقا  التخزٌن والتمرٌربطرٌق 

أجزاء ٌتخذ كال منها مسارا مختلفا  لرسالة عبر الشبكة كما ٌمكن أن تقسم الرسالة إلىبالمسار الذي ستأخذه ا

وتصل فً ترتٌب غٌر ترتٌبها األصلً الذي ٌكون على العقدة المتلقٌة أن تعٌد ترتٌب الرسالة، وهً فئة من 

 بروتوكوالت الشبكات تعرف بتسٌٌر الرزم.
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 الشبكة العنكبوتية العالمية 1-2شكل ال

 مكونات الشبكة العنكبوتية العالمية 2-3

تكون على ، نترنتاإلالمعروف ب W3 مختصرها (: World Wide Webالشبكة العنكبوتٌة العالمٌة )       

أخر وتوضع هذه الملفات  ًختلفا بدون الحاجة إلى تدخل برمجٌستطٌع عرض ملفـات ذات تنسٌقا م شكل نظام

ٌمكن  .بحٌث ٌمكن لكـل المسـتخدمٌن الوصول إلٌها Serverفً عدد من أجهزة خادم االنترنٌت العالمٌة 

التً قد تحتوي على النصوص والصور والفٌدٌو والوسائط المتعددة  االنترنتللمستخدم عرض صفحات 

هذه المستندات باستخدام متصفّح  صفّحوٌستطٌع المستخدم تت األخرى والتنقل بٌنها عن طرٌق وصال

 .نترنتاإل

ًّ اإلنترنت والشبكة العنكبوتٌة العالمٌة على أنهما متشابهان. لكن فً         الكثٌر من الناس ٌستعملون مصطلح

الحقٌقة المصطلحٌن غٌر متشابهٌن، فاإلنترنت هو مجموعة من شبكات الحواسٌب المتصلة معا  عن طرٌق 

ذلك، الشبكة لعكس من أسالك نحاسٌة وكابالت ألٌاف بصرٌة وتوصٌالت السلكٌة وما إلى ذلك. على ا

خر عن طرٌق روابط ق والمصادر المرتبطة مع بعضها اآلهً نظام ٌخولك الوصول للوثائ العنكبوتٌة العالمٌة

 ( عبر اإلنترنت. Hyperlink) ةتشعبٌ

للتفاهم. فإذا  لغة معقدة وهً أن كل منهما ٌستعمل ،لهما مٌزتان متشابهتان والحاسوبإن اإلنسان        

هما أن ٌستخدما ٌعل أن ٌتفاهما، فإن العربٌة والٌابانٌة مثال ولنقل ،شخصان ٌتحدثان لغتٌن مختلفتٌن ادأر

أجهزة الكمبٌوتر غٌر موحدة فً  إن .ولنقل اللغة اإلنكلٌزٌة مثال أو أن ٌتحدث االثنان بلغة ثالثة بٌنهما، مترجما

ختلفة، منها نظام الوٌندوز ونظام ٌونٌكس ونظام تعمل بلغات وبنظم تشغٌل م أو تشغٌلها، فهً طرٌقة صنعها

)اإلنترنت( وتتفاهم فٌما  ماكنتوش وغٌره، ولكً نجعل هذه األجهزة تتصل مع بعضها بواسطة شبكة واحدة

  :فإن اإلنترنت ٌستخدم مجموعة بروتوكوالت معٌنة وهً بٌنها من خالل تلك الشبكة،

Transmission Control Protocol/ Internet Protocol ختصارا إ هاٌوٌطلق علTCP/IP  وقد تم

، التً قامت بتوصٌل أنواع مختلفة من DARPA أبحاث مؤسسة ، وكانت جزءا منم1971اختراعها سنة 

 الشبكات وأجهزة الكمبٌوتر.
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 (:Hyperlinksالروابط التشعبٌة )

الروابط هً الخٌوط التً تشكل هذه هً روح اإلنترنت فإذا كانت اإلنترنت شبكة عنكبوتٌة فإن هذه          

فمنها ما ٌنقلك إلى صفحة فً  :الشبكة وتؤلف حلقات الوصل بٌن مالٌٌن المواقع، وأنواع الوصالت عدٌدة

الموقع نفسه، ومنها ما ٌنقلك إلى موقع فً الجهة األخرى من العالم ومنها ما ٌجعلك تحمل ملفا  ومنها ما ٌجعلك 

 تعرض صورة.

 (: Protocolالبروتوكول )

 هو مجموعة من الضوابط واألطر التً تحدد كٌفٌة القٌام بنشاط ما، بشكل عام البروتوكول         

لعملٌة إرسال المعلومات بٌن طرفً  منظمةهو مجموعة من القوانٌن ال والبروتوكول فً االتصاالت

التً تحدد كٌف  عبارة عن مجموعة القواعد اإلنترنت فهو على حاسوببالنسبة لل البروتوكول االتصال،

 ها. ٌاالخر عبر الشبكة التً تتواجد عل أن تتفاهم مع بعضها حاسوبألجهزة ال ٌمكن

 : TCP:TCP/IPبروتوكول 

( جزء أساسً من حزمة Transmission Control Protocol -)بروتوكول التحكم باإلرسال        

أولى برتوكوالت هذه الحزمة، لذلك ٌرمز لهذه الحزمة   IPبروتوكوالت اإلنترنت. اذ ٌمثل هو والبروتوكول 

فً طبقة أدنى وهً طبقة الشبكة  IP(. على أن لكل بروتوكول مهمة خاصة به، اذ ٌعمل TCP/IPبالرمز )

(Network Layer وٌتحكم بشكل أساسً بعملٌات ن )فً حٌن ٌعمل لرسائل من المصدر إلى الوجهةقل ا ،

TCP  فً طبقة أعلى وتسمى طبقة النقلTransport Layer)  ًوٌتعامل بشكل أساسً مع التطبٌقات الت )

بتحدٌد كٌف سٌتم تقسٌم المعلومات على رزم  TCPٌقوم بروتوكول  تستخدمه لنقل البٌانات عبر اإلنترنت.

رٌقة تجزئة الرسائل أو المستندات لتجعلها بشكل ملفات أو رزم صغٌرة وإرسالها عبر اإلنترنت، بتحدٌد ط

Packets وتسافر تلك الرزم مستقلة عن بعضها البعض من كمبٌوتر إلى آخر، بأي اتجاه من أجل تفادي .

بتحدٌد وجهات رزم المعلومات فً اتجاهاتها الصحٌحة.  IPً حٌن ٌقوم فالعوائق، وكذلك بأي سرعة متوافرة. 

المرسلة  لحاسوببا IPالذي أرسل تلك الرزمة، وكذلك عنوان  بالحاسوبخاص  IPوإن كل رزمة لها عنوان 

، فقد تم اعتماد أسماء . ونظرا لصعوبة تذكر هذه األرقامٌتفرد به IPإلٌه تلك الرزمة. إن لكل كمبٌوتر عنوان 

أنه ٌمكن أن ٌكون ، كما (، وهذه األسماء أسهل للحفظDNS = Domain Name Serverدعى )موازٌة لها ت

 مٌا أو حكومٌا أو سواها . ٌ، سواء كان تجارٌا أو تعللها معنى معٌنا

Simple Mail Transfer Protocol ) SMTP): 

 وٌتحكم فً طرٌقة إرسال واستقبال البرٌد اإللكترونً.     

File Transfer Protocol) FTP): 

 .الحاسوبلنقل الملفات بٌن أجهزة ٌستخدم و     
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 HTTP ((Hypertext Transfer Protocol: 

ٌجاد طرٌقة أساس من بنائه كان الهدف األ ،الشبكة العنكبوتٌة عبر نترنتواد اإلـــهو برتوكول لنقل م      

وللوصول إلى موقع فً الشبكة العنكبوتٌة البد من معرفة عنوان الموقع  . HTMLستقبال صفحاتإلنشر و

 ٌه.ستدالل علللمشترك واإل هالمطلوب، كما ٌسهل تذكروالذي ٌتكون من تقسٌمات تسهل عملٌة حفظ الموقع 

 

 

 

 

 

 

 

 

 إرتد بدلة العمل المالئمة لجسمك. 1

 .((Mozilla Firefoxاألٌقونة  اخترمن سطح المكتب  2

 

 هو البرتوكول المستعمل لالتصال بالشبكة العنكبوتٌة للوصول إلى  HTTP)ختصار )إكتب إ

 بعدها اكتب اختصار الشبكة HTTPS  وهًة ـــمواردها. وتتوفر نسخة أخرى أكثر حماٌ

 ( بعدها اكتب الموقع المطلوب.WWWالعنكبوتٌة )

 

 ساعات 3الزمن المخصص:                                                               2-1 :قم التمرينر

 الشبكة العنكبوتية  مكونات  :سم التمرينأ

 مختبر الحاسوب :مكان التنفيذ

 .أن يكون الطالب قادراً على على معرفة مكونات الشبكة العنكبوتية : األهداف التعليميـة:أوال

 التسهيالت التعليمية: :ثانيا

 .شبكة انترنيت -3                           .جهاز حاسوب -2                      .بدلة العمل -1

 .خطوات العمل :ثالثا

3
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 كما فً الشكل. ،م المهنًٌسٌتم فتح الموقع الخاصة بالتعل

 

 

 

 

 

 

 كما فً الشكل. ،م المهنًٌسوف ٌظهر لنا الموقع الرسمً للمدٌرٌة العامة للتعل

 

 

 

 المناقشة:

 العنكبوتٌة وكٌفٌة االستفادة من الشبكة ةأكتب تقرٌرا  مفصال  ٌوضح فوائد الشبكة العنكبوتٌ

 لكترونً.ً تطبٌقات التسوق اإلف

4 

5 

 

6 
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 مالحظة: ستكون استمارة الفحص هذه استمارة عامة لجمٌع تمارٌن الكتاب.

 ستمارة قائمة الفحصإ

 :الجهة الفاحصة

 الثالثة:المرحلة                       سم الطالب:                                               إ

 .لكترونٌةاإلدارة اإل :التخصص

  :سم التمرٌنإ

 الخطوات الرقم
 الدرجة

 القٌاسٌة 

 درجة 

 األداء
 المالحظات

   %11 .إرتداء بدلة  العمل 1

 %31 .التجربةتشغٌل الحاسبة وتنفٌذ خطوات  2
  

3 
مهارة الطالب فً تنفٌذ خطوات إضافٌة خاصة 

 .بالتجربة
31%   

   %21 .اإلجابة عن المناقشة 4

   %11 .إنجاز التمرٌن ضمن الزمن المخصص 5

   المجموع

 التوقٌع :سم الفاحصإ

 التارٌخ

 

 تطور الشبكة العنكبوتية 2-4

لإلنترنت وتمثل واجهة استخدام موحدة للعدٌد من أدوات الشبكة الشبكة العنكبوتٌة تمثل مدخال مٌسرا      

بٌن الوثائق الموجودة فً أي مكان  Hypertext Link المتاحة وتعمل عن طرٌق تأسٌس روابط نصٌة متشبعة

 .على الشبكة

ولتسهٌل عملٌة التنقل بٌن المصادر المختلفة فان الكلمات أو المقاطع الموجودة فً الوثٌقة والتً تكون مرتبطة 

ختٌار أي من هذه إرتباط. عندما ٌتم خر مثال( لتدل على حالة اإلآلون (بمعلومات أخرى تكون موضحة بشكل 
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 ة أخرىعبق قد تحتوي على مواد متشفانه ٌمكن مشاهدة الوثائق المرتبطة به. هذه الوثائ ،الكلمات

Hypermedia  فقد تحتوي على أٌقونات ،ةعبغٌر النصوص المتش icons  تمكن من سماع بعض األصوات

الوثائق، فان الشبكة العنكبوتٌة تسمح بالدخول واالستفادة من خدمات اإلنترنت  فضال  عنو المتعلقة بالوثٌقة

وعملٌات بحث مثل  Gopher خدمةو FTP وتبادل الملفات   Telnet Sessions األخرى مثل جلسات تلنت

Google وبحث األسماء وغٌرها. وتمتلك الشبكة قدرات عرض الوسائط  وأرشٌفات مجموعات األخبار

ولكن هذه الملفات تكون غالبا ملفات ضخمة نوعا  ،لذا ٌمكن استخدام ملفات الصوت والفٌدٌو ،المتعددة أٌضا

دخول لهذه الملفات ٌعتمد على سعة الناقل فً الشبكة وهذا قد ٌؤثر فً سرعة االستجابة. لذا قد ٌكون ما، وال

بنٌت الشبكة  .ٌعترٌه بعض التأخٌر الملحوظ والسٌما عند تحمٌل الصور والملفات الكبٌرة الدخول عبر المودم

األساس األول  Protocols and Languages على أساسٌن من البروتوكوالت واللغات WWW العنكبوتٌة

أي الربط والنقل لكافة النصوص المتشعبة بٌن مزودات  Hypertext Transfer Protocol HTTPهو 

 Hypertext Markup Language – HTMLأما األساس الثانً فهو العالمٌة العنكبوتٌةومتصفحات الشبكة 

 . WWWالعنكبوتٌة العالمٌةوٌستخدم هذا النوع لبرمجة النصوص البٌانٌة فً الشبكة  

لمتصفحات أو  Clients ج الشبكة العنكبوتٌة العاملة على أجهزة المستفٌدٌنـــتسمى برام

وهناك متصفحات متوافرة لمعظم أنواع الحاسبات وتتفاوت من متصفحات خطٌة   (Browsers)مستعرض

 Internet وNetscape  مثل ومٌة المعقدةـــدام الرســإلى المتصفحات ذات واجهات االستخ بسٌطة

Explorer خرى كثٌرة.أو 

 م:ٌأهم تطبٌقات الشبكة العنكبوتٌة فً التعل

 .E-Bookعلى شكل كتب إلكترونٌة  االنترنتم على ٌوضع مناهج التعل -1

 .م عن بعدٌمتخصصة فً التعل نترنتإإنشاء صفحات  -2

النتائج وإنشاء صفحات شخصٌة للمعلمٌن تتٌح للطالب التعرف على المناهج والدروس واالختبارات  -3

 الخاصة بهم.

 وإرسال النتائج عبر البرٌد اإللكترونً أو معرفة النتائج فً الحال. االنترنتإجراء االختبارات عن طرٌق  -4

المكتبات وموعة كبٌرة من قواعد البٌانات البحث فً أرشٌف ضخم مكون من مج االنترنتمن أهم تطبٌقات  -5

 اإللكترونٌة. وهناك مواقع كثٌرة ٌصعب حصرها للبحث عن المعلومات والبٌانات.

 االنترنت ما ٌاتً: وٌمكن بوساطة -6

 خرى حٌة.أسماع نشرات األخبار ومشاهدة أفالم مسجلة و -أ

 بها على وسائط خزنٌة.المرئٌة( واالحتفاظ  –والصوتٌة  –تحمٌل الملفات )النصٌة  -ب

التً تمكن  (Browsing)ٌتم الوصول إلى مواقع الشبكة عن طرٌق برامج خاصة تسمى برامج التصفح  -ج

 المشترك من جلب صفحات الشبكة وعرضها على جهاز المشترك.
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الذي ٌحدد موقع الجهاز  IP Addressلكل جهاز ٌرتبط باالنترنت عنوان خاص به ٌسمى عنوان الموقع  -د

 .لى الشبكة العنكبوتٌةع

من أربع مجموعات من األرقام بٌنها فاصلة مثل  IP Addressاذ ٌتكون عنوان الجهاز  

ولصعوبة تذكر هذه  سم الشبكة هذا العنوان للوصول إلى موقع الجهازاوتستخدم مق (198.77.47.48)

اختصارا  :URLاألرقام تم استخدام مجموعة من األحرف بدال  من األرقام ٌطلق على عنوان األحرف للموقع 

 :لـموقع المصدر الكلً

Uniform Resource Locator  وهذا بالتالً سوف ٌترجم الى عنوانIP 

 مثال:

تحوي الصفحات اإلعالمٌة  )www.moedu.gov.iqعنوان وزارة التربٌة فً الجمهورٌة العراقٌة ) 

 اإللكترونٌة على مؤشرات تدل على مواقع الصفحات األخرى بالشبكة.

 الدليل المؤشر الدليل المؤشر

www تدل على موقع الشبكة Gov: Government تدل على جهة حكومية 

Com: Commercial  التجاريةتدل الشركات Org: Organization تدل على هيئة أو منظمة 

Edu: Education ميةيعلالمؤسسات الت iq تدل على نطاق دولة العراق 

Info: information خزن بيانات tv قنوات تلفزيونية 

 عنوانها وكان م1991رٌن )كانون األول( عام الخامس والعش أول صفحة انترنت صدرت فً

http://info.cern.ch/hypertext/www/Theproject.html: 

تعطٌك فكرة عن ظهور  .احتوت الصفحة على معلومات عن الشبكة العنكبوتٌة العالمٌة .(2-2كما فً الشكل )

هو أصغر موقع تم  18x18 أصغر موقع بدائٌة بخوادمبصفحة عرض  W3 النواة األولى للشبكة العنكبوتٌة

)أي أصغر من طابع برٌد(   بٌكسل فقط Flash األخرى  Guimp.com HTML ـانشاؤه على اإلنترنت ب

ٌلعب البٌنغ بونغ أو ر الموقع أن ئ، اذ ٌمكن لزاواخرى لاللعاب Pac-man واحدة ٌحتوي الموقع على نسختٌن

  Blog.  لعبة

 

 

 

 

 اول موقع صمم على الشبكة العنكبوتية 2-2الشكل 

 

http://www.moedu.gov.iq/
http://info.cern.ch/hypertext/www/Theproject.html
http://guimp.com/
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 العمل المالئمة لجسمك. ةرتِد بدلإ 1

2 
 .من سطح المكتب قم باختٌار االٌقونة

 

 كتب فً إللدخول الى التطبٌقات المتطورة مثل الفٌدٌو والصور فً الشبكة العنكبوتٌة  

 .كما فً الشكل ،(https//www.youtube.comالجزء العنوان )

 اتساع 3الزمن المخصص:                                                                 2-2 :قم التمرينر

 تطور الشبكة العنكبوتيةالتمرين:  أسم

 اسوبالحمختبر  :مكان التنفيذ

 :األهداف التعليميـة:أوال

 .أن يكون الطالب قادراً على معرفة تطور الشبكة العنكبوتية

 :التسهيالت التعليمية :ثانيا

 .شبكة انترنيت -3                          .جهاز حاسوب -2                         .بدلة العمل - 1

 .خطوات العمل :ثالثا

3 
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 المراد  الكلمات المفتاحٌةكتب فً موقع البحث إ YouTube ـصفحة ال كسوف تظهر ل

 .كما فً الشكل ،تشغٌله كفٌدٌو او صور

 

  

 

 .، كما فً الشكلضغط علٌهاسوف تظهر لك خٌارات عدٌدة تبحث عن الفدٌو المطلوب 
 

 

 .كما فً الشكل ،الفٌدٌو كسوف ٌظهر ل
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نكتب فً  Facebook)االجتماعً مثل ) ةالعنكبوتٌ عن طرٌق الشبكة الى مواقع التواصل ادخل

browser  (https//www.facebook.comكما فً الشكل ،). 

 

 

 

 وبمجرد كتابة أسم المستخدم ورمز الدخول   Facebookـواجهة ال كسوف تظهر ل

 .كما فً الشكل، تستطٌع االطالع على الصفحة الخاصة

 

 التصفحالعنوان المراد  Facebook ـتكتب فً باحث ال Facebook ـعند الدخول الى ال

 .كما فً الشكل ،فٌه
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 المناقشة:

 الشبكةد ئكتب تقرٌرا  مفصال  ٌوضح التطبٌقات المتطورة للشبكة العنكبوتٌة وماهٌة فواإ 

 .العنكبوتٌة

 

 المتصفحات 2-5

وبعض  استعراض النصوص والصور والملفات متصفح اإلنترنت هو برنامج حاسوبً ٌتٌح للمستخدم        

، وهذه المحتوٌات تكون فً الغالب مخزنة فً مزود إنترنت وتعرض على شكل المحتوٌات األخرى المختلفة

7 

8 

9 
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النصوص والصور فً صفحات الموقع ٌمكن أن  ،صفحة فً موقع على شبكة اإلنترنت أو فً شبكات محلٌة

فً مواقع أخرى. متصفح اإلنترنت ٌتٌح للمستخدم أن ٌصل  تحوي روابط لصفحات أخرى فً نفس الموقع أو

إلى المعلومات الموجودة فً المواقع بسهولة وسرعة عن طرٌق تتبع الروابط. على الرغم من أن المتصفحات 

لوصول إلى الشبكة العالمٌة، إال أنها أٌضا ٌمكن أن تستخدم للوصول إلى المعلومات التً توفرها اتهدف فً 

  file systems.  الملفاتأو الملفات فً نظام Private Networks  فً الشبكات الخاصة االنترانٌت ادموخ

 Mozillaرفكس وموزٌال فٌ،  Internet Explorerاكسبلور انترنٌتمتصفحات اإلنترنت الرئٌسٌة حالٌا هً 

Firefox ،ل كروم كوكGoogle Chrome ،بل سفاريأSafari Apple وبرا لنظام تشغٌل وٌندوزأ، و، 

 .لماكنتوش  Opera  وبراأو

ونظام دردشة على  ،أخبار، email ًالبرٌد اإللكترونالمتصفحات تتضمن عناصر إضافٌة لدعم       

 .من متصفحات اإلنترنت بدال    Internet suite  إنترنت جناح اإلنترنت، وٌشار إلٌها أحٌانا بأسم

نوافذ جمٌع متصفحات اإلنترنت الكبرى تسمح للمستخدم فتح موارد متعددة للمعلومات فً الوقت نفسه، إما فً 

. المتصفحات الرئٌسة تشمل أٌضا حظر نوافذ فرعٌة من النافذة الرئٌسٌة للمتصفحأو فً  متصفحلل ةمختلف

 .المرغوب فٌها من الظهورمن دون موافقة المستخدم لمنع النوافذ غٌر pop-up window  ةمنبثقالافذة ونال

زن صفحات على انها صفحات خمعظم متصفحات اإلنترنت ٌمكن عرض قائمة من صفحات اإلنترنت و

إنترنت ن الصفحات المرجعٌة تدعى المفضلة فً إلٌها. مرجعٌة بحٌث ٌمكن للمستخدم سرعة العودة إ

 .المتصفحات( ٌوضح اشكال 3-2والشكل ) Internet Explorer إكسبلورر

 

 

 

 

 

 

 

 اشكال المتصفحات العالمية 3-2الشكل 

 

 

 

http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AE%D8%A7%D8%AF%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA_%D8%A5%D9%83%D8%B3%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%B1%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%82%D9%85_%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B0%D8%A9_%D9%85%D9%86%D8%A8%D8%AB%D9%82%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA_%D8%A5%D9%83%D8%B3%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%B1%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA_%D8%A5%D9%83%D8%B3%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%B1%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA_%D8%A5%D9%83%D8%B3%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%B1%D8%B1
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 :نواع المتصفحاتأشهر أومن 

1- Internet Explorer: 

، وٌستعمل فً تصفح مواقع االنترنت من انتاج شركة ماٌكروسوفت Internet Explorer ن متصفحإ      

  .بشكل أسرع وأسهل وأكثر خصوصٌة وأمان االنترنتفهو ٌتٌح لك إمكانٌة الحصول على كل ما ترٌد من 

بشكل أفضل مع الصفحات وعالمات التبوٌب الجدٌدة، اذ ٌتم فتحها  Internet Explorer ٌستجٌب برنامج

ه. كما وٌمكن اضافة الكثٌر من االضافات الٌه لذلك ٌمكنك اآلن الحصول على ٌبشكل أسرع وٌمكن االعتماد عل

 لكترونًاالبرٌد الالوصول إلى المعلومات التً تهمك من خالل خطوات أقل، فمن خالل نقرة واحدة ٌمكنك 

بتقلٌل هذا المتصفح  ٌقومو .الخاص بك أو مواقع األخبار المفضلة أو أي من الخدمات األخرى عبر اإلنترنت

الخطوات الالزمة إلتمام العدٌد من المهام الشائعة، وكذلك الوصول إلى تحدٌثات المعلومات المباشرة بشكل 

 .الرٌاضٌة المفضلة لدٌك واألخبار والطقس من خالل نقرة واحدةٌمكنك متابعة الفرق وتلقائً. 

 :مزاٌا المتصفح

مزٌد من الخصوصٌة ٌساعدك على حماٌة خصوصٌتك ومعلوماتك السرٌة فً أي مكان تنتقل إلٌه على  -1

 .االنترنت

، الوصول إلٌهالبرامج الضارة من مزٌد من األمان ٌساعدك على حماٌة جهاز الكمبٌوتر الخاص بك وإٌقاف  -2

 .االنترنتكما ٌجعل من السهل اكتشافها عندما تقوم بتصفح موقع مزٌف على 

2- Firefox: 

مستعرض االنترنت االفضل واألسرع واألذكى واألكثر امانا  Firefox برنامج متصفح فاٌرفوكس       

 حٌتمٌز متصف   cross- platformشعبٌة فً العالم منافس قوي النترنت اكسبلورر بدعمه للكثٌر من االنظمةو

فٌه من التطبٌقات االخرى، وهو مصدر  ةفاٌرفوكس باألمان حٌث ٌمنع الوصول الى المعلومات المهمة المخزن

مفتوح للمبرمجٌن والمطورٌن الذٌن ٌكتشفون نقاط الضعف فً البرامج مما ٌجعله اكثر امانا وقوة من 

 .التطبٌقات االخرى

3- Apple Safari: 

وأدرجت م  2003عام  Mac OS Xسفاري هو متصفح وٌب شهٌر وضعته شركة ابل بنظامها الشهٌر       

واآلن قامت شركة بإصدار نسخة مخصصة   OS X v10.3متصفح بنظام تشغٌل ماكالالنسخة النهائٌة من 

هذه النسخة إضافة ألنظمة وٌندوز اذ سوف تالحظ السرعة الكبٌرة فً تصفح االنترنت ومن اهم الممٌزات فً 

 . Java Scriptبدعم كامل لتشغٌل تطبٌقات   Latest security updatesأحدث تحدٌثات الحماٌة

4- Google Chrome: 

ٌُعد جوجلمتصفح         ا    Google Chromeكروم من شركة جوجل الشهٌرة متصفح سرٌع وممٌز  متصفح 

ا بشكل أكبر من خالل تصمٌم مبّسط ٌحل كل مشاكلك  االنترنتتم تطوٌره لجعل استخدام  ا وسهال  وآمن  سرٌع 
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سهل ٌفهو متصفح خفٌف وال ٌأخذ الكثٌر من الذاكرة ٌحتوي اٌضا  على اختصارات مرتبطة بنتائج البحث و

الوصول للمواقع التً زرتها وقائمة بأكثر المواقع زٌارة وٌمكنك ان تكتب فً شرٌط العناوٌن وتحصل على 

. وهناك الكثٌر من الممٌزات فً المتصفح اذ انه  ٌتوافق االنترنتتراحات لكٍل من صفحات البحث وصفحات اق

 .جمٌع انظمة التشغٌل مع

 :هنالك طرٌقتان لتشغٌل المتصفحات

 .(Start ابدأ ةاالولى )التشغٌل عن طرٌق اٌقون ةالطرٌق -1

 .(Desktop الثانٌة )التشغٌل عن طرٌق سطح المكتب ةالطرٌق -2

 .( Start ابدأ ةاالولى )التشغٌل عن طرٌق اٌقون ةالطرٌق

 .Start انقرعلى اٌقونة ابدأ -1

 .All programs انقر على القائمة -2

 انقر فوق المتصفح المراد تشغٌله. -3

 .(Desktop الثانٌة )التشغٌل عن طرٌق سطح المكتب ةالطرٌق

 .Desktop ـبالنقر على اٌقونة المتصفح الموجودة على ال ذلكٌتم 

نترنت المختلفة فً صفحات ومواقع اإل عزٌزي الطالب هنالك بعض االختصارات تستخدم لتسهٌل التصفح

 :دناهأكما موضح و بشكل عام،

 نوع وصفــــه الختصار

 االختصار

:لتسهٌل عملٌة تصفحك إلنترنت استخدم المفاتٌح التالٌة -  

Spacebar, End, Home, Page Down, Page Up,  واألسهم 

 التصفح

:للتنقل بٌن الصفحات أي لإلمام والخلف استخدم -   

Shift+ Back Space, Alt+السهم لليسار,Alt+ السهم لليمين 

 التنقل

  F5 أو

 Ctrl +R 

 تحدٌث لمشاهدة اخر التحدٌثات على الصفحة االلكترونٌة التً قمت بها. 

Ctrl+ F .بحث للبحث عن كلمة أو جملة معٌنة فً نفس الصفحة 

Ctrl+ H   لعرض المحفوظات وهً عبارة عن عناوٌن آخر الصفحات التً سبق

.لك زٌارتها  

 المحفوظات
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Ctrl+ I لعرض عناوٌن الصفحات التً قمت بإضافتها إلى مفضلتك.  المفضلة 

Ctrl+ D . إلضافة عنوان صفحة لقائمتك المفضلة  للمفضلة إضافة   

Ctrl+ B لتنظٌم عناوٌن الصفحات المحفوظة فً مفضلتك فً مجلدات  محددة 

.حسب ما تراه من تصنٌف   

.السحب واإلسقاط ٌمكنك إعادة ترتٌب القائمة المفضلة بواسطة:مالحظة  

 تنظٌم

المفضلة   

Esc .إٌقاف إلٌقاف تحمٌل الصفحة واالكتفاء بما تم تحمٌله 

F11 .  بأكبر عرض ممكنلمشاهدة الصفحة  ملئ الشاشة 

Ctrl+ W ًلغلق اإلطار الحال.  غلق  

F4 لعرض قائمة بعناوٌن إنترنت التً كتبتها فً شرٌط العناوٌن.  عرض 

العناوٌن   

Ctrl+ 

Tab 

.للتنقل بٌن اإلطارات المفتوحة أثناء تصفحك  التنقل بٌن 

اإلطارات   

Ctrl+ P لطباعة الصفحة الحالٌة أو اإلطار النشط.  طباعة 

Ctrl+ N إطار جدٌد لفتح إطار جدٌد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اتساع 3الزمن المخصص:2-3                                                                  :قم التمرينر

 المتصفحات :سم التمرينأ

 اسوبالحمختبر  :مكان التنفيذ

 :األهداف التعليميـة :أوال

   .معرفة انواع المتصفحات وطرق تشغيلهاأن يكون الطالب قادراً على 

 :التسهيالت التعليمية :ثانيا

 .شبكة انترنيت -3                           .جهاز حاسوب -2                             .بدلة العمل - 1

 .خطوات العمل :ثالثا
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 رتِد بدلة العمل المالئمة لجسمك.إ 1

2 
 .Internet Explorerاالٌقونة  اخترسطح المكتب  من

3 

سوف  ،startو من قائمة أأما من سطح المكتب  Internet Explorer اإلنترنٌت فتح متصفحإ

 .كما فً الشكل، ٌظهر لنا المتصفح

 

 

 

 

 

 

4 

 .ابدأ ةاما من سطح المكتب او من قائم  Google Chromeمتصفح  افتح

 

  

5 

 :سوف ٌظهر لنا المتصفح بالشكل االتً

 

 

 

 

 

6 

 .ابدأ ةاما من سطح المكتب او من قائم Firefoxمتصفح  فتحإ
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7 

 :سوف ٌظهر لنا المتصفح بالشكل التالً

 

 

 

 

 

 

 

8 
 :المناقشة

 .أكتب تقرٌرا  مفصال  ٌوضح انواع المتصفحات وفائدة كل نوع

 

 محركات البحث 2-6

عبارة عن تطبٌق شبكة مصمم للمساعدة فً العثور على مستندات مخزنة على الشبكة العنكبوتٌة سواء       

كانت مواقع أو صور أو فٌدٌو أو مقاالت. صممت محركات البحث األولى اعتمادا على التقنٌات المستعملة فً 

نات تفٌد فً البحث عن أي معلومة ٌتم شكل قاعدة للبٌابإدارة المكتبات الكالسٌكٌة اذ ٌتم بناء فهارس للمستندات 

االنترنت من أكثر المواقع إقباال من المستخدمٌن  ةوتعد محركات البحث على شبك البحث عنها فً البرنامج 

حتى و موقع أو فٌدٌو أو صور ا ٌكون االنترنت ألنهم ٌستفٌدون منها للوصول إلى ما ٌبحثون سواء كان ةلشبك

ٌسمح محرك البحث للمستخدم أن ٌطلب ومقابل مادي  ياص من دون دفع اوٌستفٌد منها األشخ  مقاالت

المحتوى الذي ٌقابل معاٌٌر محددة وٌستدعً قائمة  بالمراجع توافق تلك المعاٌٌر. وتستخدم محركات البحث 

مسارات منتظمة التحدٌث لتعمل بسرعة وفعالٌة عالٌة وللقدرة على جلب أكثر عدد من ، فهارس، مؤشرات

 .ٌوضح اشهر انواع محركات البحث (4-2ع التً لها عالقة بالبحث الذي طلبه المستخدم والشكل )المواق

 

 

 

 

اشهر انواع محركات البحث 4-2شكل ال   



 
22 

 

ٌُتٌح للُمستخِدمٌن البحَث عن كلمات محددة ضمن  ٌكون على شكل Search Engine محرك البحث نظام 

، وٌتألف محرك البحث من ثالثة Telnetوتلنت  FTP ومواقع نترنتاإلمصادر اإلنترنت المختلفة )مواقع 

 :أجزاء رئٌسة هً

  .Spider برنامج العنكبوت -1

 Indexer.  برنامج الُمفهِرس -2

   Search Engine. برنامج محرك البحث -3

 :spider program برنامج العنكبوت -1

إلضافتها  النترنتإلٌجاد صفحات جدٌدة على اspider  َتستخِدم محركاُت البحث برنامَج العنكبوت        

ٌُبحر فً اإلنترنت بهدوء لزٌارة صفحات  Crawler الزاحبوٌسمى هذا البرنامج أٌضا    االنترنتألنه 

   ةــوالكلمات المفتاحTitleٌ  وٌأخذ هذا البرنامج مؤشرات المواقع من عنوان الصفحة واإلطالع على محتوٌاتها

keywords  دات ــــــن محتوٌــفضال ع التً تحوٌها فٌها. وال تقتصر زٌارة برنامج  Meta tagsات محدِّ

الموجودة فٌها لزٌارة صفحات  links العنكبوت على الصفحة األولى للموقع بل ٌتابع البرنامج َتعقَُّب الروابط

البحث، لٌتمكن أخرى. أما الغاٌة من هذه الزٌارات فهً وضع النصوص المنتقاة فً نظام الفهارس لمحرك 

المحرك من العودة إلٌها فٌما بعد وٌنظم محرك البحث زٌارات دورٌة للمواقع الموجودة فً الفهرس للتأكد من 

 .التعدٌالت التً تصٌب المواقع المفهرسة

 :indexer program برنامج الُمفهِرس -2

ضخمة ُتَوصِّف صفحات  Database أحٌانا   قاعدة بٌانات Index Program ٌُمثل برنامج الُمَفهِرس       

تعتمد و spider ها من برنامج العنكبوتٌ، وَتعتمد فً هذا التوصٌف على المعلومات التً َحَصلت علنترنتإلا

 على بعض المعاٌٌر مثل الكلمات األكثر تكرارا  وتختلف محركات البحث عن بعضها فً هذه المعاٌٌركذلك 

 Ranking Algorithms. ً خوارزمٌات المطابقة ــإضافة إلى اختالفها ف

  search engine program:برنامج محرك البحث -3

فً keyword  ة كلمة مفتاحٌةـــعند كتاب Search Engine Program رك البحـــج محـــٌبدأ دور برنام

التً تحقق  االنترنتإذ ٌأخذ هذا البرنامج الكلمة المفتاحٌة وٌبحث عن صفحات search box مربع البحث 

ثم ُتعَرض نتٌجة البحث ، Index Database االستعالم الذي كونه برنامج الُمفهرس فً قاعدة بٌانات الفهرس

 .browser window التً طلبها الُمستخِدم فً نافذة الُمستعرض االنترنتالمتمثلة بصفحات 

 نواع محركات البحث:أشهر أ

  Google: لكوك 1-

فالموقع ٌحتوي على عناوٌن مالٌٌن ، ل من مواقع محركات البحث الشهٌرة على شبكة اإلنترنتكوك      

المواقع على شبكة اإلنترنت التً تغطً الموضوعات. كما ٌمكن أٌضا فً هذا الموقع استخدام وظٌفة البحث 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D8%AC%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D8%AC%D9%84
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عن الصور فً مواقع الشبكة فضال  عن وظٌفة البحث المتقدم التً توجد فً الموقع وإمكانٌة البحث عن 

 كبوتٌة العالمٌة هوناللغة العربٌة وعنوان المحرك على الشبكة العالمعلومات والمواقع بأكثر من لغة منها 

www.google.com. 

 www.google.iq)  )المحرك المخصص للعراق هو

  !Yahoo:و هٌا 2.

ً عام فحد محركات البحث المشهورة والذي كان مشروعا  لطالبٌن فً جامعة ستافورد االمرٌكٌة أهو       

على مالٌٌن من عناوٌن مواقع اإلنترنت، وهو أٌضا محرك بحث عن الصور والفٌدٌو  يوهو ٌحتوم 1994

ه وعنوان المحرك على ٌسنوات حتى جاء محرك البحث جوجل وتغلب عل ةعد وظل هذا المحرك األفضل

 .www.yahoo.com هو ةالعالمٌ ةكبوتٌنالشبكة الع

  Bing:  بٌنج -3

على مالٌٌن من عناوٌن مواقع اإلنترنت  يتابع لشركة ماٌكروسوفت العالمٌة وٌحتو هو محرك بحث       

وعنوان المحرك على  م2119عمله فً منتصف عام  أوصمم هذا المحرك لٌكون منافسأ  لجوجل وٌاهو وبد

 .www.bing.com  هو ةالعالمٌ ةكبوتٌنالشبكة الع

 :Live Search المباشر البحث -4

ٌشبه محرك بحث جوجل تقرٌبا ، اذ ٌتضمن البحث  هو محرك من تصمٌم وإصدار وأدارة ماٌكروسوفت      

والخرائط  ،واألخبار حول النت، وأٌضا  فٌه خاصٌة البحث عن الصور، والفٌدٌوفً مالٌٌن الصفحات المنتشرة 

إمكانٌة مشاهدة النتائج من صفحة البحث نفسها )بدال من أن تحتاج إلى نقر على كل نتٌجة بحث( والقدرة وفٌه 

 ةٌكبوتنفقط وعنوان المحرك على الشبكة الع االنترنتعلى تكٌٌف طرائق البحث من حٌث عرض عنوان 

 .www.live.comهو   ةالعالمٌ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اتساع 3الزمن المخصص:                                                               4-2 :قم التمرينر

 محركات البحث:سم التمرينأ

 اسوبالحمختبر  :مكان التنفيذ

 :األهداف التعليمية:أوال

   .يكون الطالب قادراً على معرفة انواع وطرائق تشغيل محركات البحثأن 

 :التسهيالت التعليمية :ثانيا

 .شبكة انترنيت -3                          .جهاز حاسوب -2                               .بدلة العمل - 1

 .خطوات العمل :ثالثا

http://www.google.com/
http://www.google.com/
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D8%A7%D9%87%D9%88
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D8%A7%D9%87%D9%88
http://www.yahoo.com/
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D9%86%D8%AC
http://www.bing.com/
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A7%D9%8A%D9%81_%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D8%B4
http://www.live.com/
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  العمل المالئمة لجسمك. ةإرتِد بدل 1

 .Internet Explorer اٌقونة  اخترمن سطح المكتب  2

3 

 

 

 

 

 

 

 :لكوكك البحث الكمحر موقعSearch Borrows  نكتب فً

www.google.com سم الموضوعإل نكتب كوكوبعد فتح موقع محرك ال 

 .كما فً الشكل، المراد البحث عنه فً باحث الجوجل 

  

 

 

 

4 

وبعد فتح موقع  yahoo www.yahoo.comموقع محرك  Search Borrows نكتب فً

 كما هو yahoo ً باحثــحث عنه فـراد البــوع المـسم الموضإو نكتب ــمحرك البحث الٌاه

 الشكل.بٌن فً م

 

 

 

5 

ع ـفتح موق وبعد www.bing.comموقع محرك البٌنج   Search Borrows نكتب فً

 كما هو  Bingً باحث ــالبحث عنه ف نكتب أسم الموضوع المراد Bingرك البحث ــمح

 .فً الشكل مبٌن

 

 

 

 

6 

 :المناقشة

 المتقدم على البحثنواع محركات البحث وفوائد كل نوع وتطبٌق أكتب تقرٌرا  مفصال  ٌوضح إ

 كل محركات البحث.
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 :عرف ما ٌأتً:1س

 .وتٌة العالمٌةبالشبكة العنك -1

 .البرتوكول -2

3-TCP/IP . 

4-.HTTP  

 .نترنتمتصفح اإل -5

 محركات البحث. -6

 ما وظٌفة كل مما ٌأتً: :2س

  . SMTP-أ

   . FTP-ب

 .محرك البحث -ت

 .Hyperlinks الروابط التشعبٌة -ث

  ؟مٌ:ما هً تطبٌقات الشبكة العنكبوتٌة العالمٌة فً التعل3س

 .واع المتصفحات مع الشرحأنشهر أ:عدد 4س

 .تشغٌل المتصفحات مع الشرحعدد طرائق :5س

 .جزاء محرك البحث مع الشرحأعدد :6س

 .نواع محركات البحث مع الشرحأشهر أعدد :7س

 . شبكة العنكبوتٌة العالمٌةماهو الفرق بٌن االنترنت وال :8س

 

 

 

 

 

 الثانيسئلة الفصل أ
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 الفصل الثالث 

 تصميم المواقع االلكترونية الثابتة

Static Web Site Design 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أالهداف الخاصة:

 -:من المتوقع إن يكون الطالب قادرا على أن

يعرف طرائق تصميم المواقع االلكترونية الثابتة. 

 مفهوميعرف HTML. 

 ستخدام أكيفية تصميم المواقع االلكترونية بعلى يتعرفHTML. 

 

 لفصل الثالث:محتويات ا

 .تمهيد 3-1

 .وصف المواقع االلكترونية الثابتة 3-2

 .طرائق تصميم المواقع االلكترونية الثابتة 3-3

 .HTMLالتعرف على  3-4

 .HTMLستخدام لغة أكيفية تصميم المواقع االلكتروني ب 3-5
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 تمهيد 3-1

 

مى ااتتت درتتسه متتريع سستتهيت  تت   مويتتم أاسجيتتو سكتتا م ااماوسمتتول اااواميتتم ستتداماا ااساستتت اود  سن اإلإ      

ا  من ااه وئز االسوسيم ااد  ددح ا    يرا اادقما آل الا اهس يم ااثوادم ساراك يام جهوز اإلدصميا اامساقت االا د

يتس دستهيع  ااثوادتم ن ااهمف من دصتميا اامساقتت االا دهس يتمإ .ميميممو جاوه يمدوك م و م هائمة من ااامويم ااداو

اا ثيته متن اامساقتت اامادمئتم ساادت  اتمال ددجته ااتت اادصت    نأ ,اات ااماوسمتول  اته كتا م اال ده تلااسصسع 

ه يد و ع مت صوحب اال الن  أي أس سه جمسمه  اضو م امسم جموايم اومحدسى اا ص      مساقاهو مت اال ال 

اظهتوه محدتساه  سيت هو  مم  ايته متن ااااتهاا ساامهدمتين ادصتميا اامساقتت يودصميا يجمت  واسوسيول أسي وك 

سما تت  ت  يترا اا صتع  سداماا سا ع   صه سظي تم سن اهيرم اامسقت ساضحم سسهوم اإلن دأ يضو  أسيم ه, س

 .سيم ن سضت محدسى اسير  يه ثوال يم   و دصميا مسقت اسير

يره ااوغم س راك  ي يم اا دواتم اهتو ي  سارا يدروب م ك ماه م مو HTML سيم ن ا وا مسقت او دموما   وت اغم 

 اوا دوام.  HTML ي اسداماا اغمأ وت اامسد مال 

 الثابتة االلكترونية المواقع وصف 3-2

  صسص دحدسي  وت سااد  ,سي  اامساقت رال اارايام ااداهي يم ااد  الدحدوج اودحميث اك ع مسهي      

 اا سع يرا ان ار ااص حول امحدسى راقو ساامدحه م ااثوادم اا صيم سااصسه اااهض سسوئع من سغيهيو سصسه

 يم ن Databaseايو ول  قو مة سأمدغيهة  مي ومي يم ارهيقم دغيه ايو وده مام و ي  وت ييحدس ال اامساقت من

 اامساقت, درسيه ساغول أمسال سدامااأا صسهة سأ ماوسممأي  دغييه يدروب حيث االاهو, من ااايو ول دحميث

 اهامج    ااهة اميه من أس مداصص قاع من إال جميمة ص حول إضو م أس ااايو ول دغييه ااسهع من سايس

 .اامهس م اات ي دقه اهرا سيس ااهى, مهة ه لاال د  كهه  وت  ومةإ ثا اامساقت, دصميا

ها س راك ودا دهس يم ااثوادم    مجوع اام ويم ساال ال ول اوكه ول ساامصو ت اوداهيف ام دجدسداما اامساقت اإل

 . هام اغهض ااداهيف ااكاص يسداممهو األ

 طرق تصميم المواقع االلكترونية الثابتة 3-3
 

 قير اامساقت االا دهس يم ااثوادم سي :ي وك  مة رهائق ادصميا سد      

  دهس   سي :ااسداماا اغول اااهمجم اااوصم ا دوام ك هال دصميا اامسقت اال -1

  اغم HTML (Hyper Text Markup Language). 

  اغم XHTML (Hyper Text Markup Language Extensible.) 

   اغمXML (Extensible Markup Language). 

   اغمCSS (Cascading Style Sheets). 
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 :اسداماا احمى اااهامجيول ااجويزة سااماصصم ادصميا اامساقت االا دهس يم مثع -2

(Front page ,Dreamweaver.)ااخ.. 

 م و يم دصميا مسقت اا دهس   ثوال اصسهة ماوكهة مثع:أي وك ااض اامساقت االا دهس يم دس ه  -3

 //www.webs.comhttp:. 

 https://sites.google.com. 

 http://www.wikispaces.com. 

 http://www.webnode.fr. 

 p://www.edicy.comhtt. 

سف  قسا اوجهاا سساغهض د  ير سدصميا مسقت ثوال اوسداموع اامساقت االا دهس يم ااد  دس ه مثع يره اااممم 

ا اامه   من االع ااميزة ااد  دس هيو ي( ال كوا مسقت داهي   اسير اومميهيم اااومم اوداو1-3اادمهين ااامو  )

ار يس ه يرا  https://sites.google.comسقت سداماا اامأال كوا مساقت اا دهس يم مجو يم ا Googleكه م 

سااد  دسو م مصما اامسقت  وت ا كوا مسقت احسب هغاده من  Templesاامسقت اااميم من ااقسااب ااجويزة 

 االع اجهاا ااض ااداميالل  وت يره ااقسااب.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اجسمك. إهدم امام ااامع اامالئمم 1

 .Chromeاأليقس م  اادهمن سر  اام دب  2

 .Gmailيجب ان ي سن اميك اهيم اا دهس   Google ن االع مسقت ــقاع ااامأ او كوا اامسقت م 3

 اتساع 3 الزمن المخصص:                                                               1-3 :قم التمرينر

 Googleانشاء موقع الكتروني ثابت من خالل موقع شركة  -:سم التمرينأ

 اسوبالحمختبر  :مكان التنفيذ

 األهداف التعليميـة: :أوال

 .Googleانشاء موقع الكتروني ثابت من خالل موقع شركة أن يكون الطالب قادراً على 

 التسهيالت التعليمية: :ثانيا

 .شبكة انترنيت -3                         .جهاز حاسوب -2                               .بدلة العمل - 1

 .خطوات العمل :ثالثا

http://www.webs.com/
http://www.webs.com/
https://sites.google.com/
https://sites.google.com/
http://www.wikispaces.com/
http://www.wikispaces.com/
http://www.webnode.fr/
http://www.webnode.fr/
http://www.edicy.com/
http://www.edicy.com/
https://sites.google.com/
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  ,م وهأ  مو    ااك ع ,ةادظهه اا و ر  https://sites.google.comماع   سان هاار اامسقت إ

 . كواإزه ضغر  وت إ

 

4 

 .س مو    ااك ع, ادظهه  و رة ا كوا اامسقت ااثوال
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 :احم اا مورج ااده .1

 ااص حم  ا كوا مسقت  وهغ يحدسي  قر  وت اا وهغ سيدا   م ااديوه اا مسرج , مسرج  وهغ

 .ااهئيسم

 مسرج CLASSROOM SITE   يم ن  سدامااجويزة اإليس ه يرا اا مسرج قسااب

 .سدامامهو سداميوهو  يمو اام حسب اادصميا ااري دهيمهإ

 اامزيم من ااقسااب.  مسرج اسداهاض ااماهض امكويمة 

 ت سااري يام كاوها  اومسقت سيجب ان ي سن مالئمو  ا  هة سايمافـــوع أسا اومسقــيدا اما .2

 ايساي ن )اامميهيم اااومم اوداو   اااثسه ن مسقاكـااحث  اامسقت, س راك دسو م محه ول ا

 .اامه  (

 (https://sites.google/site/)أسا اامسقت امسقاك سي سن اواك ع URL ماوع   سانإ .3

 .عسراك اواضغر  وت سها اجو ب ااحق ,ةيدا ااديوه مظهه امسقاك من اا مورج اامسجسم .4

 .ااخ ,اااوهي ,اهى الضو م سصف سيمف اامسقت س سع اامحدسى هيوض أاضغر ايوهال  .5

 قا ا دوام ااهمز ااظويه. .6

 اضغر زه ا كوا ادامأ ادصميا ساضو م اامحدسى امسقاك. .7

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 غر  وتض  ,مهج سواقو سمجمس م االزهاهأ اله  الحظ سجسم كاوه اامسقت ااري أمن ااك ع 

 سسف دظهه  و رة ,ضو م محدسى اوص حم ساجهاا ااداميالل اامروسامأ    قسا ا زه ااداميع

 د :اواك ع اآل

 

https://sites.google/site/
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 : الحظ مجمس م ايوهال سي  ااسواق  وت ااك عأ   

 .من االمسال ااد  يم ن اضو دهو اوص حم مس يهو  و رة دضا مجمس  :مهاجإ .1

  و رة اد سيق ااار. :د سيق .2

 و م سحرف جمسع ساال ممة سااص سف. و رة الض :جمسع .3

 .ادارير ص حم اامسقت  و رة :دارير .4

 .مسو مة .5

7 

 ن  قسا ادغيه كهير ااا سان )ااص حم ااهئيسم( س ضت امال   ه   سا و  ااه س راك  ضيفاآل

 صسهة سراك من قوئمم امهاج  اده صسه ثا  حمم ااصسهة اامهام اضو دهو ثا  ضيف محدسى

 س مو يود : , وت ااساجهمأ    ح ظثا  ضغر زه ص     حقع اامحدسى 
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 د :دا دكغيع اامسقت ايظهه اواك ع اآلاام ح ظ ااص حم ي
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 اام وقكم:

 .ض هو اوص حمأاهى سأمسال أ اله س  ر أاامسقت  ا د  -1

 .Google Siteأ دب دقهيها  م صال   ن  مويم ا كوا مسقت ثوال ارهيقم  -2

 

 

 HTMLتعريف لغة  3-4

         HTML ي  إادصوه )anguageL arkupM extT yperH), و ـــ هإم ـــم اااهايــــسداهف اواوغ

سي  اغم دسداما ادصميا مساقت اال ده ل ااثوادم سي  ايسل اغم اهمجم اواما ت  )اغم دهميز اا ص اادكاايم(.

مثال  ال دحدسي  وت جمع اادح ا ساامسهان س  م   ه  C ه اوغول اااهمجم األاهى  وغميسااك ع اامداوهف  و

 راك  ه    Java ,JavaScript ,CGIااحوجم السداماا يره ااجمع يجب دضمين ك هال من اغول أاهى  ـ

ن اامدهجا ي سن مسجسم    اامدص   سي  غيه مهدارم ا ظوا أر أ Compiler وال دحدوج إات مدهجا اوص اه

اا ظه  ن اا ظوا اامسداما.  اغضمودهو ماوكهة من مدص   اإل ده ل يسد  ير داودكغيع ماين, أل ه يدا د سيهيو 



 
00 

 

اراك  ه  اغم اسيرم جما , سسهوم اا ها سااداوا سال دحدوج اماه م مساقم اوغول اااهمجم سااهي ويم اامسداممم 

 . يهو. اع هامو  ع مو دحدوجه يس ااقويع من ااد  يه اام رق  سدهديب األ  وه

أي ااسسسا. سي  دسداما اك ع أزساج سد دب  TAGS من كي هال دسمت HTML ال اغمدد سن م هم

 .اواصيغم االديم )من اايسوه إات اايمين(

 

 

 

 

 

 :د سراك اواك ع اآل Bold يسداما ا دوام اا ومول اار أسسم  هيض<B>  وت سايع اامثوع ااسسا 

<B> Text </B> 

أسقم دسداما ا ودو <BR> هة م همة مثع سسا  هويم ااسرهسي وك ااض ااسسسا اااوصم ااد  دسداما اصس

 .<P>ااحوادين مثع سسا اا قهة 

ا. اع  حدوج ــج اوصم  ه   مو قو و اغم ال دحدسي  وت اه ومج مدهجــأيم اهام HTML ال يدروب  دوام موف

     ظوااامسجسم  Notepad قر إات اه ومج ادحهيه اا صسص اااسيرم سماواجدهو, ساه ومج اام  هة 

Windows  ي   اهرا ااغهض. س راك إات أحم مدص حول اإل ده ل مثع  Netscape Navigatorأس 

Internet Explorer  اح ظ اا ص اام دسب اموف  ك  قر أن  قساياماوي م ااص حول ااد   قسا ادصميمهو. س و

 .htm أس  .Htmlمدماميحمع اإل

 .HTMLسامه اوغم أ( سااري يسض   ي يم  دوام 2-3  ) زيزي اارواب س قسا اد  ير اادمهين ااامو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ساعات 3 الزمن المخصص:                                                             2-3 :قم التمرينر

 .HTMLكتابة وتنفيذ اوامر بلغة  :سم التمرينأ

 مختبر الحاسوب :مكان التنفيذ

 :ةياألهداف التعليم :أوال

 .HTMLكتابة وتنفيذ اوامر لغة أن يكون الطالب قادراً على 

 عليمية:التسهيالت الت :ثانيا

     .جهاز حاسوب -2 .بدلة العمل - 1

 .خطوات العمل :ثالثا
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 إهدم امام ااامع اامالئمم اجسمك. 1

2 

 اضغر ثا قا ا د  اامجوم, ثا ,mywebمجوم جميم, سسمه اوي أسا ساي ن  ا كئمن سر  اام دب 

 .ااك ع مو    , (Text Documentثا )مسد م  ص   مــاده جميااوازهااليمن او أهة ثا 
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 س  دب:س قسا ا د  اامسد م  ,ي أساأس أ  myfirstweb ساي ن  ,اومسد م ثا  قسا اسضت أسا

 

 .HTMLي موف أيهين يجب سجسميا    ان ااسرهين االساين سااسرهين االإر إ

 سا سدظهه إثا ح ظ ا File  دوام االسره  قسا اح ظ ااموف سراك اضغر  وت موف مناام اال دهوا  4
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 اا و رة االديم:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 س مو ,htmlاات   txt سدامع امدمام ااموف من   All FileادهاSave as type من مهات ااحساه 

 ,  موسي سن ك ع ااموفاام  ااح ظ , myfirstweb.html اله ايصا  ااموف أمؤكه    ااسها 

 :   ااك ع االد 
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 ااك ع س مو     ,ا ده ل ص حميقسا اامدص   ا دحه   اله مهدين سأااموف  ميقس أضغر  وت إ

 :د اآل
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 اام وقكم:

 .HTMLأ دب دقهيها  م صال  يسض   دوام اا سم اوغم 

 .HTMLسداماا اغم إس  يريو  وت اامدص   ا ةضو م  صسص جميمأ م ااارسال ااسواقم اأ
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 HTMLكيفية تصميم المواقع االلكتروني باستخدام لغة  3-5

سداماا اغم إي مسقت اا دهس   اأالسامه سااسسسا ااالزمم    دصميا أ   يرا ااجزا من اا صع س داوا        

HTML.  ي وك أهاام سسسا هئيسم سدجميو دقهياو     ع ص حم سي: 

 وظيفة األمر وسم النهاية وسم البداية

<html> </html> يسداما يرا األمه     ع ص حم  سسيوم اوداهيف اواوغم. 

<head> </head> يرا األمه يادص اإحماث دغييهال    كهير ااا سان. 

<title> </title> يرا األمه ادغييه   سان ااص حم اااوسي    كهير ااا سان. 

<body> </body>  صسص يرا األمه يادص ادغييه ك ع ااص حم سمحدسيودهو من  

 .سصسه

 

 HTML:ارسال دصميا مسقت اوسداماا اغم

)أي أسا ص حم اال ده ل  ح ظ ااموف احيث دضت أسمهأ, سNotepad  د  اه ومج اام  هة :إ كوا موف -1

    هويم أسا ااموف قاع ح ظه. اام راك سدالحظ أن  html. ااد  دهيم دصميمهو( ا ن الد ست أن د دب ااالحقم

 .سداماا مدص   اال ده ل سا  ه سي سن  وهغو    م  دحهأاو د  اااموف أصا  قواال  

ثا د دب   Notepadك  د  ااموف اساسورم اام  هةي ه يجب  وأ)ااسسسا(   ك هالا   د دب اا :ااص حول -2

              ::                                                                  مو يو  ااسسسا

 . <html/>.              سد ده  اسسا<html> ك أن دامأ اا سم اسسا ييجب  و مائمو   -أ

ار ي دب   سان اا و رة  <head/> سااسسا  <head>ي دب   سان ااص حم سماوسمول   هو ضمن ااسسا  -ب

 ..                        <title/>سااسسا <title> ااري يظهه    كهير   سان اامدص   اين ااسسا 

 . <body/>سااسسا  <body>د دب محدسيول ااص حم اين ااسسا  -ج

سدا     dir:سدسداما ماه ااض اااساص مثع .<p/> سي ده  ب <p> سسا إ كوا  قهة جميمة يس :اا قهال -3

   .LTR ايسوه اويمينان ـــأس م RTL ن اايمين اويسوهــر حوادين  مثال يم ن أن د سن مــم سدأاــادجوه اا دوا

 : هال ي :                                                         سااك

 <p dir = RTL>  دجوه اا ص  يهو من اايمين اويسوهأسدا   أن اا قهة ااد  سددا  دوادهو            ..  

<p dir = LTR>   دجوه اا ص  يهو من اايسوه اويمينأسدا   أن اا قهة ااد  سددا  دوادهو. 
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 ع:ااجماس -4

<table border >   إل كوا جمسع سي ده  اواسسا</table> . 

<tr>  إل كوا صف    ااجمسع سي ده  اـ</tr> . 

<th>  إل كوا اويم   سان سد ده  اـ</th>. 

 .<caption/>  سان اوجمسع سي ده  اـ  <caption>سيار  ااسسا  

 .                           .   مثع ااصسه سااصسل ساا يميس ساا الش :ااسسوئر اامداممة -5

حيث  ضا أسا  سظي م إمهاج صسهة ضمن ص حم اادصميا, <”imgsrc=“filename>  يؤمي ااسسا

 height. اهد وع س width   هض ااصسهة سمسوهيو  ومال, ساهو اصوئص

 :, س مو يود م   و من اال دقوع من ص حم ألاهىإضو م ااهساار ي  ااد  د :االهداورول -6

<ahref=“address”>title=”description”</a>. 

يا     سان  ,addressم حيث ه اال دقوع اوص حم اامروسايي و يدا سضت اا ص ااري سيظهه    يدا ااضغر  و

يا   أن دضت سصف اهرا االهداور سيرا ااسصف يظهه   م سضت title س .ااص حم ااد  سيدا اال دقوع إايهو

 داور. سق االه  أهةاامؤكه 

ن يمن االع اادمهي  HTML زيزي اارواب س قسا اد ير ااارسال ااسواقم ادصميا مسقت اسير اوسداماا اغم 

 يين: د( اال4-3( س )3-3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ساعات 3 الزمن المخصص:                                                               3-3 :قم التمرينر

 .HTMLتصميم موقع باستخدام لغة  :أسم التمرين

 مختبر الحاسوب :مكان التنفيذ

 :األهداف التعليمية :أوال

 .HTMLتصميم موقع بلغة أن يكون الطالب قادراً على 

 :التسهيالت التعليمية :ثانيا

     .جهاز حاسوب -2 .بدلة العمل - 1

 .خطوات العمل :ثالثا
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 مك.إهدم امام ااامع اامالئمم اجس 1

2 

 اده اه ومجإثا  Accessories ثا  Programsثا                start   قه  وت قوئممأ

Notepad , : مو    ااك ع االد  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .html.مدمامأ( ساmywebااموف اأسا ماين ساي ن )  ح ظإثا 

3 

 .الضو م   سان اومسقت htmlسامه اغم أضف سسسا سأثا  myweb د  ااموف أ

 

 

 

 

 

 .ر اامسقتسيدا د  يmyweb            يقس م ااموف أح ظ ااموف ثا اضغر مهدين  وت إ
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 .ضو م او يمأسامه اادوايم سااد  دسداما اد سيق اا قهال سضف األأاهى سأااموف مهة    دإ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .سيدا د  ير اامسقتmyweb              يقس م ااموفأح ظ ااموف ثا اضغر مهدين  وت إ
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 .هاام ص سفأ مام اامسظ ين( م سن من  مسمين سإمهاج جمسع   سا ه )إسسف  قسا ا
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 .سيدا د  ير اامسقتmyweb              يقس م ااموف أح ظ ااموف ثا اضغر مهدين  وت أ
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 اام وقكم:

 .HTML دب دقهيها م صال  ن  ي يم دصميا ص حم اوغم أ

 .اار اله سراك ادغيه حجا س مر ساسن اأ  ر اادمهين 

 .اهى اوجمسعأضو م محدسيول أضو م جمسع ااه اأ اله اأ  ر اادمهين 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ساعات 3 الزمن المخصص:                                                               4-3 :قم التمرينر

 .HTMLلصفحة ويب باستخدام لغة   يةدراج صور وملفات صوتية وفيديوإأسم التمرين: 

 مختبر الحاسوب :مكان التنفيذ

 األهداف التعليمية: :أوال

 .HTMLبلغة  ويبة لصفحة يــدراج صور وملفات صوتية وفيديوأادراً على ــأن يكون الطالب ق

 :التسهيالت التعليمية :ثانيا

     .جهاز حاسوب -2 .العملبدلة  - 1

 .خطوات العمل :ثالثا
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 إهدم امام ااامع اامالئمم اجسمك. 1

2 

 .ضف اايه االمهأس myweb   اادمهين ااسواق  ح ظده د  ااموف ااري أ

<imgsrc=“d:\pic2.jpg”> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .سيدا د  ير اامسقتmyweb            ت ايقس م ااموفح ظ ااموف ثا اضغر مهدين  وأ

 

3 

 .ضو م صسهة اومسقتأظ    ااك ع اادوا   يف دمل ح ال
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 :ضف االسامه اادوايم سراك الضو م موف صسد أااموف مهة ااهى س   دأ

<embedhighet=“300”width=“300”src=“b.mp3”><  embed> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .سيدا د  ير ااص حم myweb         يقس م ااموفأح ظ ااموف ثا اضغر مهدين  وت أ
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 :ضف االسامه اادوايم سراك الضو م موف  ميسأااموف مهة ااهى س   دأ

<videowidth=”500”controls=”controls”autoplay=”outoplay”> 

<sourcesrc=”d:\movie.mp4”type=”video/mp4”> 
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 .سيدا د  ير اامسقت          myweb يقس م ااموفأح ظ ااموف ثا اضغر مهدين  وت أ

 

 : كور 7

 دكاايم. م هساار وضأ م د  ير ااارسال ااسواقم سراك ادغيه اامو ول ااصسديم ساا ميسيم س راك إ
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 ؟ دهس يم ااثوادما: موي  اامساقت اال1س

 ؟HTML:  هف اغم دهميز اا ص اادكاايم 2س

 ؟اكهحهو اوادصوه .: موي  رهائق دصميا اامساقت ااثوادم3س

 ؟موي  االسامه ااالزمم المهاج صسهة    ص حم ااسيب, HTML:    اغم 4س

  مميو سا دب  مع  ع م هو؟ .ادغيه اا ص    ص حم ااسيب HTMLاوغم  سامهأ: ي وك  مة 5س

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الثالثاسئلة الفصل 



 
79 

 

 رابعالفصل ال

 تصمٌم المواقع االلكترونٌة الدٌنامٌكٌة

Dynamic Web Site Design 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :االهداف الخاصة

 -من المتوقع إن ٌكون الطالب قادرا على أن:

ةٌٌتعرف على المواقع االلكترونٌة الدٌنامٌك. 

ٌفهم صفحات الخادم النشطة ASP. 

المكونة للموقع. نترنتٌة بناء صفحات االٌفهم كٌف 

ل تسوٌق ومتابعة وتطوٌر الموقع.بٌفهم س 

 :لرابعالفصل ا محتوٌات

 .تمهٌد 4-1

 .Active Server Pages ASPصفحات الخادم النشطة  4-2

 .PHPالمنصة البرمجٌة  4-3

 .التخطٌط لبناء الموقع وتعرٌفه 4-4

 .بناء أو تركٌب المضمون  4-5

 .الموقع تصمٌم  4-6

 .المكونة للموقع النترنتبناء صفحات ا  4-7

 .تسوٌق الموقع  4-8

 .متابعة وتطوٌر الموقع بعد األستضافة  4-9
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 تمهٌد 4-1

ذ ٌعتبر هذا إ Dynamic Web Site الدٌنامٌكٌة ةفً هذا الفصل سٌتم التعرؾ على المواقع االلكترونٌ       

ً فها ٌوالتً تم التعرؾ عل  Static Web Siteثابتةكثر تطوراً من المواقع االلكترونٌة الأالنوع من المواقع 

و صور من أمعلومات  أيو حذؾ أو اضافة أكترونٌة الدٌنامٌكٌة بتؽٌر لذ تسمح المواقع االأالفصل السابق 

عدد من  يوقت ٌشاء وبأ أي ًو المسؤول عنه فأبسهولة تامة من قبل صاحب الموقع  هاوجداول اصفحاته

دخال واظهار المعلومات وجداول أٌتم  .التى قامت بتصمٌمه ةو الشركألموقع المرات دون الرجوع الى مصمم ا

كبٌرة تسمح  Databaseكٌة من خالل قواعد بٌانات ٌالبٌانات والصور الموجودة بصفحات المواقع الدٌنام

لمسؤول و اأكٌة، وٌقوم صاحب الموقع ٌها المواقع الدٌنامٌوالتحدٌث المستمر للصفحات ولهذا اطلق عل ةباالضاف

بكلمة سر ال ٌعرفها سوى مسؤول ادارة  عن ادارته بتحدٌث بٌانات الموقع من خالل لوحة تحكم مؤمنة دابماً 

 الموقع. ومن االمثلة على المواقع الدٌنامٌكٌة:

   مواقع البحثGoogle, Yahoo, Wing. 

  ًمواقع التواصل االجتماع،Facebook , Twitter. 

  ومعارض الصور والفٌدٌو ،والمنتدٌات والمدونات ،والمتاجر االلكترونٌة ،الرٌاضٌةالمواقع  ،المواقع االخبارٌة، 

 .نواع المواقع التً تعتمد بشكل ربٌسً على تقنٌة التصمٌم الدٌنامٌكٌةأمواقع المزادات والخصومات والكثٌر من 

 .الحظ فً هذا الشكلاذ ن، م المهنًٌ( ٌوضح موقع الكترونً دٌنامٌكً للمدٌرٌة العامة التعل1-4الشكل )

 شرٌط االخبار الذي ٌمكن تحدٌثه باستمرار. .1

 .ضافة وحذؾ العدٌد من الصور من خالل قاعدة بٌانات خاصة بالموقعأمعرض الصورالذي ٌمكن  .2

 .نتابج االمتحانات والتً تحدث لكل عام دراسً .3

 .م المهنً التً تحدث باستمرارٌتفاصٌل االخبار الخاصة بالمدٌرٌة العامة للتعل .4

 و توجٌه استفسارات.أدارة الموقع من خالل البرٌد االلكترونً البداء الرأي أاالتصال ب .5

 .حالة الطقس لمدٌنة معٌنة تحدث على مدار الساعة .6

من بقٌة اقسام  وؼٌرها التصوٌت بالرأي، ٌحدث وٌعطً احصابٌة من خالل تجمٌع البٌانات فً قاعدة البٌانات. .7

 .فة والحذؾالموقع القابلة للتحدٌث واالضا

دارة المواقع أصبحت أكثر إدارته أو عمل صٌانة له. فٌتطلب أي معرفة تقنٌة أو مهارة إلالنظام أنه ال مٌزة هذا 

 دارة المحتوى.أسهولة مع توافر العدٌد من نظم 

ر بناءا ٌتتعامل المواقع متؽٌرة المحتوى مع قواعد البٌانات التً تعتبر المصدر األساسً للبٌانات وبالنتٌجة ٌتؽ

 :ها محتوى الموقع، وتنقسم الملفات على نوعٌن هماٌعل
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ستعالم عن بٌانات من قاعدة البٌانات وإمكانٌة تسجٌل بٌانات ‘مثل ال :بٌاناتالستقبال إستعالم وإملفات  -1

 .قاتٌالمستخدم مثل التعل

الصالحٌة وٌكون له أسم تستدعى هذه الملفات بوساطة أحد الموظفٌن ذوي  ملفات صٌانة قاعدة البٌانات: -2

 مستخدم وكلمة مرور وله صالحٌات الحذؾ واإلضافة والتعدٌل.

 

 م المهنًٌعلنموذج لموقع الكترونً دٌنامٌكً خاص بالمدٌرٌة العامة للت 1-4الشكل 

 آلٌة عرض صفحات المواقع االلكترونٌة الدٌنامٌكٌة 4-1-1

 .(2-4موضحة بالشكل ) ،أن آلٌة عمل عرض صفحات المواقع االلكترونٌة      

 نبٌن فٌه آلٌة عرض صفحة الموقع الدٌنامٌكً: (1-4الشكل )تً شرح أوفٌما ٌ

 ٌتم ارسال طلب.سحد االزرار أالمستخدم الذي ٌزور الموقع وٌضؽط  .1

 الطلب ٌرسل الى الخادم للمعالجة. .2

 .تفسر الطلب حسب نوعه PHPو ASPتطبٌقات الخادم مثل  .3

 .ومات المطلوبة الى مخزن قواعد البٌانات للحصول على المعلومات المطلوبةتطبٌقات الخادم توصل المعل .4

 .عادة البٌانات المطلوبة الى الخادمأٌتم  .5
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 .التً ٌفهمها المتصفح HTMLتطبٌقات الخادم تعالج البٌانات بصٌؽة  .6

 .وٌعرضها الى المستخدم HTML الـالمتصفح ٌفسر  .7

 

 اللكترونٌة الدٌنامٌكٌةمخطط آلٌة عرض صفحات المواقع ا 2-4شكل ال

 ولتوضٌح الٌة عمل المواقع الدٌنامٌكٌة واختالفها عن المواقع الساكنة لناخذ المثال االتً:

ٌطلب منا ادخال أسم المستخدم وكلمة المرور فٌستجٌب الموقع  facebook.comعند فتح موقع الفٌسبوك 

، وكذلك مستخدم آخر طلب الموقع نفسه وٌقوم بجلب البٌانات الخاصة بالمستخدم وٌعرضها على المتصفح

به وعرضها على المتصفح وهكذا  ةوادخل أسم المستخدم وكلمة المرور سٌتم جلب وعرض البٌانات الخاص

لعدد كبٌر من المستخدمٌن، نالحظ ان جمٌع المستخدمٌن لنفس الموقع وفً نفس الوقت نفسه وهو 

facebook.com قع لكن المحتوى متؽٌر لكل مستخدم وهذه هً تظهر لهم نفس الواجهة الربٌسة للمو

و فٌدٌو تتم أي معلومات او صور أن عملٌة تحدٌث واضافة وحذؾ أالدٌنامٌكٌة فً عمل المواقع االلكترونٌة. و

 .webالشبكة العنكبوتٌة العالمٌة  بخادم  ةطفً قواعد البٌانات المرتب

 Active Server Pages (ASP)صفحات الخادم النشطة  4-2

 Microsoftهً تقنٌة انشأتها شركة ماٌكروسوفت  agesPerver Sctive A ASPصفحات الخادم النشطة    

ستخدام البرمجة النصٌة من جهة الخادم أة بٌتسمح بتصمٌم وتولٌد صفحات المواقع االلكترونٌة الدٌنامٌكٌة التفاعل

Server. 



 
86 

 

رسالها الى متصفح المستخدم أطة خادم الوٌب قبل التً ٌتم معالجتها بوسا HTMLهً الى صفحة   ASPتضاؾ برامج

 webإلنشاء مواقع  HTMLولؽة توصٌؾ النص التشعبً  XMLمع لؽة التوصٌؾ الموسعة  ASPوٌمكن الجمع بٌن 

 .ASP( ٌوضح الٌة عمل تقنٌة 3-4ة قوٌة، الشكل )ٌتفاعل

 

 

 ASPلٌة عمل صفحات الخادم النشطة آ 3-4الشكل 

والسٌما تلك المتعلقة فٌها  ةلمشكالت الموجودلتالفً بعض ا ASPستخدام برمجة أ Microsoftطورت شركة 

فً   ASP.Netمن خالل اصدار  التطبٌق وبٌن محتوى Application واجهة استخدام التطبٌق بالفصل بٌن

 Visualستخدمها مثل ٌهمها تكامل وتعدد اللؽات التً أالعدٌد من المٌزات  متلكٌالتً و م2002عام 

Basic.Net، C#.Net, Java#.Net ت تم تضمٌنها فً برامجٌا ةصدرات مطورأومن ثم لحقتها ب وؼٌرها

 تصمٌم المواقع االلكترونٌة الدٌنامٌكٌة. 

 ASPمتطلبات العمل بتقٌة  4-2-1

تنفذ وتفسر من قبل الخادم، لذا ٌجب  ASP( ٌتضح ان االوامر المستخدمة فً برمجة 3-4من الشكل )      

المر وقاعدة بٌانات تهٌبة البٌبة المالبمة للعمل بهذه التقنٌة من خالل تهٌبة نوع الخادم المالبم وبرنامج لكتابة ا

 تخزن فٌها المعلومات المطلوبة.وترتبط بالخادم 

 :اعداد وتنصٌب الخادم -أوال

وؼٌرها   CGIوPHP و ASP لؽات البرمجة والتقنٌات الحدٌثة النشاء المواقع االلكترونٌة مثل          

ذا ٌجب حجز مساحة فً لحتى تعمل  Serverالتعمل مباشرة على االجهزة الشخصٌة، فهً تحتاج الى خادم 

ت التً تدعم مثل هكذا تقنٌات ولؽات برمجة، أو تحوٌل جهاز الحاسوب ستضافة فً االنترناحدى مواقع اال

الشخصً الى جهاز خادم من خالل تنصٌب بعض البرامج أو تنصٌب االعدادات الالزمة المتوفرة فً أنظمة 

لذا ولكتابة  تكتب لتنفذ على جهاز الخادم،  ASPلنشطةوكما أشرنا سابقا فأن اوامر صفحات الخادم ا .التشؽٌل

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9_%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D9%85_%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9_%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D9%85_%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9
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وامر وتنفٌذها على الحاسوب الشخصً ٌتطلب االمر توافر هذه البرامج والتً ٌمكن تنصٌبها مع األهذه 

 اعدادت نظام التشؽٌل وٌندوز وذلك لتحوٌل الحاسب الشخصً وتهٌبته للعمل كخادم:

  برنامجPersonal Web Server (PWS) ٌ عمل مع نظام التشؽٌل والذيWIN98. 

  برنامجInternet Information Server (IIS) ٌعمل مع نظام التشؽٌل  والذيWIN NT   وWIN2000 

 واالصدارات الالحقه له.

ولؽرض التعرؾ تفصٌلٌا على كٌفٌة اعداد وتنصٌب الحاسوب الشخصً لٌعمل كخادم لؽرض العمل بتقنٌة 

ASP لتوضٌح أهم الخطوات الواجب القٌام بها لتنصٌب برنامج ، سنقوم بتطبٌق تجربة عملٌةInternet 

Information Server (IIS). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تِد بدلة العمل المالبمة لجسمك.رإ 1

 

2 

ج الواجب تنصٌبه لتهٌبة الحاسوب ـو البرنامــوه  IISذا التمرٌن سٌتم تنصٌب برنامج ــمن خالل ه

 والذي  ASP.Netو   ASPٌة نلكترونٌة الدٌنامٌكٌة باستخدام تقالشخصً للعمل وتنفٌذ المواقع اال

 ة ــثم نختار لوح  Startن واجهة النظام وٌندوز نضؽط ــم ٌعمل ضمن بٌبة نظام التشؽٌل وٌندوز 

 .Control Panelالتحكم 

 

 ساعات 3الزمن المخصص:                                                                  1-4: قم التمرٌنر

 .IIS8.0لومات االنترنت : تنصٌب واعداد برنامج خادم معسم التمرٌنأ

 مختبر الحاسوب. -:مكان التنفٌذ

 :أوال: األهداف التعلٌمٌـة

 .IIS8.0معلومات االنترنت  برنامج خادمكٌفٌة تنصٌب واعداد أن ٌكون الطالب قادراً على 

 : التسهٌالت التعلٌمٌة:ثانٌا

 .بدلة العمل -1

 ٌحتوي على نظام التشغٌل وندوز.جهاز حاسوب  -2

 خطوات العمل.ثالثا: 
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4 

 .Programsختر ا Control Panelمن واجهة لوحة التحكم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

، سوؾ تظهر واجهة اعاله كما فً الشكل ،Turn Windows futures on or offختر إثم 

 كما فً الشكل االتً:، الخصابص لنظام التشؽٌل وٌندوز

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مبٌنة هً  كما   ،ونقوم بفتح الملحقات Internet Information Serviceذه النافذة نختار ـــن هــمو

المؤشرة بالخط د االنتهاء من ملا جمٌع المربعات جمٌعها بعالمة صح  بعوO عاله بعالمة أبالشكل 

 كما فً الشكل االتً:، ؽٌٌر الخصابص للنظامتلتبدأ عملٌة  Okٌتم الضؽط على االحمر 
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6 

ٌجب ان ٌقوم المستخدم  .IIS8.0نتهاء من عملٌة التحدٌث ٌتم ؼلق النافذة لتبدأ عملٌة تنصٌب وبعد اإل

 .Restartاسوب باعادة تشؽٌل الح

 

 

 

 

 

7 

 بعد   Nextذة التً تلٌها نضؽط ــن النافــثم م  Nextعاله نضؽط أ IIS8.0ذة تنصٌب ـــعند ظهور ناف

 :الموافقة على شروط الترخٌص، لتظهر النافذة التالٌة

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 ة ـــــبدأ عملٌبعد ذلك ت ،Installالبرنامج ثم نضؽط على  شروط الموافقةفً هذه النافذة ٌتم تحدٌد 

 .صٌبنالت

 

 

 

 

 

 .ة التصٌب والتً تستؽرق بعض الوقت تظهر النافذة االخٌرة للتنصٌبٌلنتهاء من عمعند اإل 9
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10 

 .IISكتمال تنصٌب برنامج أوبذلك تم   Finishةنهاٌ نضؽط 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

11 

 :المناقشة

 .Internet Information Serviceعن الخٌارات الموجوده فً نافدذة كتب تقرٌراً مفصالً إ

 

 

 :ASPنصوص  لكتابة برنامج إختٌار -ثانٌا

 Notepadستخدام برنامج أاذا باالمكان   ASPوامر ألتنفٌذ  خاص برنامج ستخدامأ لٌس بالضرورة        

 ستخدام البرامجٌات الخاصة بتصمٌم المواقع االلكترونٌة والتً تدعمأأو  الموجود مع نظام التشؽٌل وٌندوز

 :مثل  ASPأوامر 

Microsoft Expression web  ،Microsoft Interdev، Dreamweaver، Visual Studio 

 .ؼٌرها وبرامجٌات

تحول النتابج الى لؽة   ASP.Netجمٌع هذه النصوص المكتوبة جمٌعها فً مختلؾ لؽات البرمجة مثل

HTML ستخدام خادم أالتً ٌفهمها المتصفح مع مالحظة عدم امكانٌة تنفٌذها اال بIIS. 
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 .XHTMLو أ HTMLوامر مكتوبة ومضافة بلؽة أهً  ASP.Netو  ASPن االوامر المستخدمة فً أ

ستخدام برنامج ألتوضٌح أهم الخطوات الواجب القٌام بها ب( 2-4فً التمرٌن )سنقوم بتطبٌق تجربة عملٌة 

Visual Studio . 

 :Databaseقواعد البٌانات  -ثالثا

د ــــواع برامجٌات قواعــــنأد ـحأادم النشطة ٌتم استخدام ـــمال عمل تنفٌذ صفحات الخستكإلؽرض       

ا والتً تم شرحها فً ـــوؼٌره Server SQL، Access Microsoft ،MySQL، Oracleالبٌانات مثل 

 .سابقةالمرحلة ال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 :برنامج ثم  All programsثم  startأختر و إرتِد بدلة العمل المالبمة لجسمك.

 .Visual Studio 2008  

 

 ساعات 3الزمن المخصص:  4-2                                                              قم التمرٌن:ر

 Net.ASP. أنشاء مشروع جدٌد لصفحة وٌب: سم التمرٌنأ

 .مختبر الحاسوب: مكان التنفٌذ

 :: األهداف التعلٌمٌةأوال

 .ASPكٌفٌة البدأ بانشاء مشروع موقع الكترونً بتقنٌة أن ٌكون الطالب قادراً على 

 :: التسهٌالت التعلٌمٌةثانٌا

 .بدلة العمل - 1

 .Visual Studio وبرنامج ٌحتوي على نظام التشغٌل وندوزجهاز حاسوب  -2

 .: خطوات العملثالثا
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 كما ،الربٌسة للبرنامج نافذةسوؾ ٌتم تشؽٌل البرنامج وظهور ال وبالضؽط على اٌقونة البرنامج

 فً الشكل االتً: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 موقع  وذلك النشاء  Web Siteثم   Newثم  File ملؾ البرنامج نختار لنافذةمن القابمة الربٌسة 

 .جدٌدانترنت 
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4 

 :جدٌد بالشكل التالً webسوؾ تظهر نافذة موقع 

 

 

 

 

 

 

 :عالهأنتتبع االرقام الموضحة فً الصورة 

 .ASP.NET انترنتموقع قالب لنختار   .1

 جب انشاء مجلد خاص بالموقع ٌنعطً أسماً للموقع ونحدد مكان الخزن فً سواقة الجهاز ) .2

 صور ومقاطع الصوت والفٌدٌو الخاصة بالموقع(.تخزن فٌه كافة ملفات الموقع وال

 .#visual cو   visual basicذ ٌوجد خٌارٌن أنحدد لؽة البرمجة المستخدمة  .3

 ،file system ،HTTPه وفٌه ثالثة خٌارات ٌهنا ٌحدد الموقع الذي سٌتم تنفٌذ المشروع عل .4

FTP  نختارFile System حلً ولٌس على حالٌا  لؽرض تنفٌذ المشروع على الجهاز الم

 خادم.

 .OK خٌرا ننقر علىأو .5

5 

 

 .ASP.Net لمشروع بتقنٌةل هنا تظهر نافذة البرنامج المكونة
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 : أعاله الصورة فً المرقمة المكونات من ASP.NET بٌبةنافذة  تتكون

1. Solution Explore :الحالً المشروع فمثال للمشروع المكونة الملفات تحدد النافذة هذه 

 ة:االتٌ والمجلدات الملفات من مكون السابقة الصورة فً روضالمع

  App_Data   البٌانات قواعد فٌه نضع عادةً  المشروع فً مجلد وهو. 

  Default.aspx   لصفحة ةــالمربٌ الواجهة ملؾ وــوه  ASP.NET ملؾ منه وٌتفرع 

 .Default.aspx.csأوDefault.aspx.vb  الصفحة لهذه الشفرة              

 Web.config    ملؾ وهو XML من تصممه الذي المشروع إعدادات على ٌحتوي  

 .وؼٌره وتحقق وصالحٌات تنقٌح

2.  :Toolboxذهــه، الموقع إلى إضافتها فً نرؼب التً األدوات على تحتوي ذةـــناف ذهــه 

 .)فبات (منطقٌة مجموعات فً مقسمة ألدواتا    ا

3.  :Properties المحددة-الوسوم-أوالعناصر األدوات صابصخ تعرض النافذة هذه. 

4.  :Default.aspx.vbشفرة فٌه نكتب الذي الملؾ هو هذا VB هوالملؾ  هذا أسم ٌكون أو 

 Default.aspx.cs ًبلؽة الشفرة كانت حال فC# . 

5. :Default.aspx  أمامك المعروضة الصفحة الحظ نترنتاال لصفحة الواجهة ملؾ هو هذا 

 نص. مربعو زر فٌها التًو    

6.   :Design بٌبة ًــف تعرض الصفحة فإن العرض من الوضع هذا ًـوف Visual Studio  

 المتصفح. على تعرض سوؾالتً    

فً  فً كما ،الصفحة ٌعرض قسم قسمٌن على الصفحة ٌعرض العرض من الوضع هذا .7

 للصفحة. الشفرة المصممة ٌعرض أخر وقسم  Designالوضع

 .ASP.Netالمنشأ هو من نوع  نترنتوهذا ٌعنً ان موقع اال aspxالحظ امتداد المشروع هو 

6 

 المناقشة:

 .ASP.Net اكتب تقرٌرا تفصٌلٌا عن الخٌارات الموجودة فً نافذة انشاء موقع  -

 

 

 PHPالمنصة البرمجٌة  4-3

حسب مترجمات  Hypertext Pre-Processorوهً حروؾ مختصرة لثالث كلمات  PHPلؽة الـ        

حسب مطور هذه اللؽة رامسوس لٌردورؾ، وهً لؽة  Personal Home Pagesزند وتعنً أٌضا شركة 
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الدٌنامٌكٌة أي الصفحات التً تتمٌز بمحتواها  نترنتبرمجة مفتوحة المصدر متخصصة لبرمجة صفحات اال

حول الحاسبة المتؽٌر بمرور الزمن، ٌمكن إنشاء برامج تعمل على سطح المكتب بهذه اللؽة بعد تشؽٌل برامج ت

 Server Side Scriptingألنها تترجم من جهة الخادم ولٌس من جهاز المستخدم PHPالى خادم 

Language.  بحسب رأي الكثٌر من  االنترنتتعد هذه اللؽة األسهل واألفضل من لؽات برمجة صفحات

 طورٌن.مما جعلها الخٌار األول لدى العدٌد من الم ةمطوري المواقع، فهً لؽة سرٌعة وآمن

 PHPلغة  ممٌزات 4-3-1

محمال بعدد هابل من الدوال الجاهزة االستخدام فً جمٌع المجاالت، من دوال المعالجة  PHP ٌأتً مترجم      

مثال  PHP ، اذ توفر دوال FTPالرٌاضٌة والحسابٌة إلى دوال الوصول إلى قواعد البٌانات ومزودات

وؼٌرها من مزودات قواعد البٌانات،  Oracle و MS SQL و MySQL الوصول إلى مزودات البٌانات

، ودوال أخرى إلرسال واستقبال الملفات عن بعد XML وهنالك أٌضا مجموعة من الدوال لمعالجة ملفات

دٌنامٌكٌا، Flash  ، وهنالك مجموعة من الدوال لمعالجة وإنتاج الصور وملفاتFTP باستخدام بروتوكول

 .لجة النصوص والمصفوفاتوالعدٌد من الدوال الخاصة بمعا

 PHPلغة  آلٌة عمل 4-3-2

وال  serverدم اتبرمج وتعمل فً الخ -سابقا فقط أي وكما ذكر خادمهً لؽة من طرؾ ال PHP إن لؽة     

وللتوضٌح أكثر دعنا نتأمل  عند استخدامه االنترنت. PHPٌمكن للمستخدم االطالع على الكود الخاص بصفحة 

 .(4-4)الشكل رقم 

 

 PHPالٌة عمل المنصة البرمجٌة  4-4شكل ال

ا ٌطلب ـــأو العمٌل )المستخدم( عندم Clientو  PHPففً هذا الشكل نرى إن الخادم ٌحتوي على صفحات 

 http ((Hyper Text Transfer ة بروتوكول ــا مثال، فأن المتصفح ٌرسل طلبا بوساطــع مـــعنوان موق

Protocol فٌقوم مترجم لؽة  خادمة ما وبذلك ٌستجٌب الإلى الخادم ٌخبره بعرض صفحPHP  بالبحث عن
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 httpوٌرسلها عبر قناة االتصال ضمن بروتوكول   HTMLالصفحة وترجمتها وارسال النتابج على شكل لؽة

هً اللؽة الربٌسة لوصؾ صفحات   HTMLإلى جهة العمٌل، حٌث   HTMLبلؽة  انترنتعلى شكل صفحة 

 .االنترنت

 PHPلغة ة العمل بتهٌئة بٌئ 4-3-3

تحتاج  PHPفلقد ذكرنا إن  PHPمن خالل ما تم شرحه سابقا تم التعرؾ على  بعض مكونات بٌبة عمل        

وكذلك نحتاج إلى محرر نصوص أو باألحرى محرر شفرات  PHPإلى خادم ٌحتوي على مترجم لؽة 

  برمجٌة.

 :تًٌأما ٌجب تنصٌب  PHPلؽرض عمل وتنفٌذ برنامج ٌعمل بلؽة 

 .Appachi  من نوع  Serverخادم  .1

 .PHPو محرر شفرات للؽة أ Notepadاو  ++Notpadبرنامج لكتابة نصوص اللؽة مثل  .2

 .MySQLقواعد البٌانات مثل قاعدة بٌانات  .3

وتنفٌذها وربطها مع  PHPولتنفٌذ المتطلبات االنفة الذكر وتهٌبة البٌبة االمالبمة للعمل وكتابة البرامج بلؽة 

حد البرامج التً تهًء لنا العمل أجراء التمرٌن االتً والذي من خالله سٌتم تنصٌب أبٌانات سنقوم بقواعد ال

 .Appsrevوهو برنامج   PHPبلؽة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ساعات 3الزمن المخصص:                                                                 3-4تمرٌن : قم الر

 .Appservوتنصٌب البرنامج   Serverسم التمرٌن : تحوٌل الحاسوب الشخصً الى خادم أ

 .مختبر الحاسوبمكان التنفٌذ : 

 : األهداف التعلٌمٌـة :أوال

 .PHPة برامج بلغة بكٌفٌة اعداد بٌئة العداد متطلبات العمل لكتاى أن ٌكون الطالب قادراً عل

 : التسهٌالت التعلٌمٌة :ثانٌا

 .بدلة العمل - 1

 ندوز.ٌٌحتوي على نظام التشغٌل وجهاز حاسوب  -2

 .نترنتأشبكة  -3

 .: خطوات العملثالثا
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 إرتِد بدلة العمل المالبمة لجسمك. 1

2 

  serverن خاللها تحوٌل الحاسوب الشخصً الى خادم ـــن البرامج التً ٌمكن مـهناك العدٌد م

 PHPادم مثل لؽة ـة المتطورة التً الٌمكن تنفٌذها اال على خــلكً ٌتم تنفٌذ برامج لؽات البرمج 

 :نـــوي نسخة مــالذي ٌح Appservج ــذه البرامج برنامـــن هــوم

 PHP  وMYSQL  وphpmyadmin   وApache. 

 http://www.appservnetwork.comٌتم تنصٌب البرنامج من خالل الموقع 

 .عاله نضؽط على اٌقونة البرنامجأل البرنامج من الموقع ٌبعد ان تتم عملٌة تحم

 

 التالً:جهة للبرنامج فً الشكل اول وأحصل على نسوؾ 

3 

 

  

 

  

 

 

 

 

 .Next التالً ثم  I Agree موافق ثم فً الواجهة التً تلٌها نضؽط   Nextالتالً ضؽط إ

4 

 :لتالًكما فً الشكل ا، لتظهر النافذة  Nextالتالًٌثبت مكان خزن البرنامج ثم اضؽط      

 

 

 

 

 

 

 

http://www.appservnetwork.com/
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5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .Next التالً بعد االنتهاء من ملا المربعات جمٌعها بعالمة صح  ٌتم الضؽط على

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 .Next التالً ثم الضؽط على ٌتم ادخال أسم الخادم وعنوان البرٌد االلكترونً 

7 

 

 .Installضؽط تنصٌب نثم  serverٌتم ادخال كلمة مرور خاصة بالمسؤول عن ادارة الخادم 
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8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .ة تحمٌل البرنامج ستظهر النافذةلٌوبعد انتهاء عم

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .ل الخادموتم تشؽٌ ،االن تم تثبٌت البرنامج بنجاح ،Finishضؽط أ

 :عالهأولؽرض التاكد من عمل البرنامج 

 قم باؼالق جمٌع البرامج ثم قم ب:

 تنصٌب الخادموالذي تم تسمٌته ضمن اعداد   localhostوادخل العنوان  chromeفتح المتصفح 

 .ن الخادم المحلً ٌعملأسوؾ تظهر الصفحة بشكل اعاله وهذا ٌعنً 

 م الخادم حسب حاجة ورؼبة المستخدم.مع مالحظة امكانٌة تؽٌٌر العنوان واس
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10 

 

11 

 :المناقشة

 امجـــبرن مثل PHPم لؽة ــل الحاسوب الشخصً الى خادم ٌدعـتحمٌل برامج اخرى لتحوٌقم ب -

XAMPP ع  ـــن خالل البحث فً موقــوذلك مGoogle الخاص ع التحمٌلــللوصول الى موق 

 .بكل برنامج 

 

 PHPلغة  بنٌة ملفات  4-3-4

 

بأي   PHP، ٌمكن كتابة برنامجHTML هً ملفات نصٌة بسٌطة تشبه فً تركٌبها ملفاتPHP  ملفات      

على النظام  Notepad مثل Plain Text برنامج كتابة نصوص ٌتٌح لك كتابة الملفات النصٌة البسٌطة

، فقط PHPد كما وٌمكن كتابة ملؾ من كو،  HTMLالى ملؾ PHP ضافة كودأوٌندوز، وبشكل عام ٌمكن 

عادي ولكن نستطٌع تحدٌد أجزاء معٌنة من الملؾ لٌخرج  HTML الملؾ بالصورة الطبٌعٌة عبارة عن ملؾ

 توجد عدة طرابق:  PHP ، وإلخراج الملؾ إلى وضعٌةPHP إلى وضعٌة HTML فٌها الملؾ من وضعٌة

  كاالتً: <? و php?> استخدام زوح الوسوم  .1

 :PHP رمز

<?php  

   echo 'This is PHP output!';  

?> 

 

 PHP وهو ٌستخدم بنفس الطرٌقة السابقة ولكنه ٌكون من بدون الكلمة<?  و ?> استخدام زوج المختصر .2

 ومــع وســفً وسم البداٌة، هذا النوع من الوسوم ٌحتاج إلى كمٌة أقل من الكتابة بالطبع، ولكنه ٌتعارض م

XMLذا التعارض )ٌمكنك اؼالق هذه ــوم القصٌرة حتى ال ٌحصل هالق مٌزة الوســ، لذا ٌقوم البعض بإؼ
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 ..                                                                    PHP)المٌزة بسهولة عن طرٌق ملؾ إعدادات

 : الطرٌقة األخٌرة هً استخدام زوج الوسوم التالً

 : PHP رمز

<script language="php" >  

   echo 'This is PHP output!';  

</script>   

 

 وباقً ملؾ PHP ولكن هذه الطرٌقة ؼٌر مستخدمة اآلن، حٌث أنها تصعب عملٌة التمٌٌز بٌن شفرات

HTMLامج كتابة ملفاتن، وكذلك فٌما ٌخص بر HTML  التً تعطً تلوٌنا للشفرة فأؼلبها ال ٌتعرؾ على

  ي.االعتٌاد HTML هذا النوع من الشفرة وٌعتبره جزءا من ملؾ

هو استخدام زوج الوسوم األول، حٌث أنه األكثر استخداما،  PHP أفضل الطرابق السابقة للتحوٌل إلى وضعٌة

 مهما كانت إعداداتها. PHP وال ٌحتوي على أٌة تعارضات كما أنه ٌعمل على جمٌع مترجمات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :أوال: األهداف التعلٌمٌة

 .وتنفٌذها من خالل المتصفح  PHPكتابة شفرة بلغة أن ٌكون الطالب قادراً على 

 : التسهٌالت التعلٌمٌة:ثانٌا

 .بدلة العمل - 1

 ٌحتوي على نظام التشغٌل وندوز.جهاز حاسوب  -2

 .: خطوات العملثالثا

 ساعات 3الزمن المخصص:                                                                4-4:تمرٌنقم الر

 .وتنفٌذها من خالل المتصفح  PHPكتابة شفرة بلغة  :سم التمرٌنأ

 .مختبر الحاسوب: مكان التنفٌذ
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 إرتِد بدلة العمل المالبمة لجسمك. 1

2 

  جــبرنامالاختر ثم  Accessoriesثم  All Programsثم    startابدا  ابمةنقر على قأ

 Notepad :ًكما فً الشكل االت 

 

 

 

3 

 :التالً PHPكتب نص بلؽة أ  Notepadعند فتح برنامج 

<?php 

Echo "Welcome to first program"; 

?> 

 

4 

       وٌجب حفظه  first.phpوبأسم  PHPة النص نقوم بحفظ الملؾ بامتداد بعد االنتهاء من كتاب

 ة ــمسار عنوان البرنامج الذي ٌجعل الحاسبال ٌمثل هذاحٌث /C:\AppServ/www بالمسار 

 .وكما فً الشكل ،والذي سبق تنصٌبه PHPخادم 

 



 
9: 

 

5 

 

 :تصفح آخر وندخل العنواني مأو أ            االنترنت حـقم بفتح متصف

http://localhost/first.php  لتظهر نتابج تنفٌذ الملؾ المكتوب بلؽةPHP، وكما فً الشكل. 

 

 

 

 

 

 

 

6 
 المناقشة:

 .Notepadعاله بكتابة نصوص اخرى فً برنامج أعادة تنفٌذ الخطوات إ -

 

 موقع وتعرٌفه التخطٌط لبناء ال 4-4

  web siteع الكترونً ــداد موقــأول مرحلة تقابل المصمم قبل التنفٌذ عند القٌام باع ةذه المرحلــه تعد       

 طبٌعة الموقع وعن محتواه حٌث ٌتم:بوهً مرحلة تعرٌؾ 

 .تحدٌد اهداؾ الموقع -1

 تحدٌد احتٌاجات المستخدم فً الموقع.  -2

 .ٌوفره الموقع تحدٌد قابمة بما ٌجب ان -3

 .أعداد جدول زمنً لتنفٌذ الموقع -4

وتقدٌر  ةالمستهدف المستخدمٌنتهدؾ عملٌة التخطٌط الى تحدٌد االهداؾ على نحو تفصٌلً، وتحدٌد فبات 

من المهم و وتحدٌد االحتٌاجات واستكمالها قبل البدء و تحرٌرٌةأ ةاخراجٌ ةو فنٌأ ةاالمكانٌات المتاحة سواء مالٌ

وبالنتٌجة  ٌنمحدد مستخدمٌن ةوٌستهدؾ مخاطب هداؾ محددةأهً ان الموقع له وساسٌة أ ةمن فكر االنطالق

 البد من:

 :تحدٌد االهداؾ بشكل تفصٌلً. 1

ن ٌتفرع عن كل هدؾ ربٌسً عدد محدود من أ، وٌمكن ةاهداؾ ربٌس 5من االفضل اال تزٌد عن       

 النماذج المشهورة لالهداؾ: مناالهداؾ التفصٌلٌة ٌنصح اال تزٌد عن ثالثة اهداؾ 

 .تحسٌن صورتك -1

 .ٌجاد االهتمام والتعرٌؾ بعملكأ -2

http://localhost/first.php
http://localhost/first.php
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 .تنفٌذ األعمال على خطوط االنترنت -3

  .مدار الساعة ىنشر االخبار واالراء للجمهور بسرعة وعل -4

 .تقدٌم الخدمة للزبابن -5

 .نشر المواد االعالمٌة الخاصة -6

 .عمال البٌعأالقٌام ب -7

 .ساعة 24اد خدمة متواصلة على مدى اٌج -8

 .الوصول لألسواق الدولٌة -9

 .ستخدام الوسابط اإلعالمٌة المتعددةألزبابن كتوفٌر لمساعدة أفضل  -10

 .نشر االفكار والتروٌج لها -11

 .الجمهورالردود من  ًعادة تلقأالسماح ب -12

 .ألسواق الخاصةلالوصول  -13

 :همجاتٌاواحت ٌنالمستهدف المستخدمٌنتحدٌد .2

والتأثٌر  مهتالتً سٌتم مخاطب المستخدمٌنعد تحدٌد االهداؾ بشكل تفصٌلً وواقعً من المهم تحدٌد فبات ب      

فً استخدام  موعاداته موتفصٌالته ٌنالمستهدف مستخدمٌنوهنا ٌجب المحاولة للتعرؾ على خصابص ال ،مفٌه

 ..الخ ولتحقٌق ذلك:.االنترنت

 .ٌنالمستهدف المستخدمٌنعٌنات صؽٌره من ٌمكن اجراء دراسات على  -1

ٌجب التعرؾ على المواقع التً تخاطب نفس الفبات التً ترٌد من خالل موقعك مخاطبتها والتأثٌر فٌها،  -2

  .وحاول ان تكتشؾ مواقع القوة والضعؾ فً هذه المواقع

متمٌزا ومفٌدا وجذابا كلما الموقع مضمونا مشجعا للزابرٌن وكلما كان المضمون ممٌزا و يوتالبد أن ٌح -3

 .من الناحٌة االعالمٌةكان الموقع  اكثر نجاحا 

ة وٌحاول االجاب ةٌطرح اسبلقارئ او زابر لهذا الموقع ولٌس مصمم ثم  هنفس ٌتخٌل ان على فرٌق العمالن -4

 ٌقوم و ،االفكار بكتابة قابمة قصٌرة بهذه ٌقوم الفرٌقاذ  هذا الموقع، المستخدمٌن منٌرٌده ما الذي  عنها مثل

 .ستبعاد ما هو لٌس اساسًإب

 :تقدٌر االمكانٌات واالحتٌاجات .3

، البرامج ،التموٌلالمتوفرة لدٌه مثل  ٌةن ٌفكر بشكل جماعً وٌراجع االمكانٌات الفعلأعلى فرٌق العمل  -1

 ...الخ.ةالعناصر البشرٌ ،ةواالجهز

 ها.ٌؾ ٌمكن الحصول علوكٌ ،ٌق فً التقنٌات والبرامج الناقصةٌفكر الفر -2

اللؽات  هً اهم هذه ماو والبرامج  التً سٌستخدمها فً تصمٌم الموقع. ةٌحدد الفرٌق لؽات البرمجان  -3

 ؟والبرامج
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اكثر  ىوهل سٌحتاج ال وإمكانٌاته، االنترنتالذي سٌقوم بتشؽٌل موقعه على  serverٌحدد الفرٌق الخادم  -4

 .من مشؽل ام ال

 Internetو Netscape Navigator عمل الموقع على اؼلب المتصفحات مثلمن االفضل ان ٌ -5

Explorer.الخ... 

فً الموقع وٌتفاعل بها مع  المستخدمٌنالفنٌة التً سٌتعرؾ بها على اراء  ةو الطرٌقأٌحدد الفرٌق االسلوب  -6

 .معهم

 :تحدٌد قابمة بما ٌجب ان ٌوفره الموقع .4

بوساطة الخدمات التً سٌقدمها الموقع وهذه الخدمات ٌجب  ٌنالمستهدف المستخدمٌنذ ٌجب التأثٌر على إ      

ان تكون مدروسة ومتسلسلة وممٌزة بشكل ٌوصل الفكرة الصحٌحة عن اهداؾ الموقع وٌجعله موقع منافس 

 للمواقع فً هذا المجال.

 .اخر اعداد جدول زمنً لتنفٌذ الموقع اذ ان الموقع حال أي منتج.5

 المضمون بناء أو تركٌب 4-5

باقً الصفحات المرتبطة للموقع فً هذه المرحلة ٌتم تحدٌد المحتوى والمضمون للصفحة الربٌسة و     

 هً: ومن اهم النقاط اتً ٌجب اخذها بنظر االعتبار ،لكترونًاإل

 .أن ٌكون مفٌداً  -1

 أن ٌكون المحتوى متالبماً مع هدؾ واضح للموقع وٌكون مدروسا ومتسلسال. -2

 االستخدام.كون الموقع سرٌع الفتح سرٌع التعامل معه سهل أن ٌ -3

 .ٌنالمستهدف المستخدمٌنٌجب أن تكون اللؽة بسٌطة ومفهومة من قبل  -4

ان توفر السهولة فً تصفح أقسام الموقع مع سهولة وقابلٌة الوصول السرٌع كإضافة األقسام الربٌسة أعلى  -5

 .لخا…إلى الصفحة الربٌسة الصفحة وأسفل الصفحة وإضافة رابط الرجوع

 لٌتفاعلوا مع الموقع. فٌدهمأهم ما فً الموقع هو الزوار والمستهدفٌن، اعطاء إالهتمام بوجود كل ما ٌ -6

الصور ٌجب أن ٌتم حفظها بأقل حجم ممكن لتحمٌل الصفحة بأسرع وقت ممكن مع الحفاظ طبعاً على دقة  -7

 األلوان لكً ال ٌكون التصمٌم ؼٌر جمٌل.

خر فً أأستخدام جزء علوي وسفلً ثابت لجمٌع صفحات الموقع لكً ال ٌضن الزابر انه دخل على موقع  -8

 أثناء التصفح وٌسبب فً تشتٌته.

 فً المحتوى النصً ٌفضل أن تكون ألوان الخلفٌة بٌضاء. -9

 .ةأستخدام نمط موحد للموقع كألوان النصوص وأنواع خطوط ثابت -10

 .بسٌط وواضح  ٌقوم على خرابط للموقع تتألؾ من طبقات أو مستوٌات بأسلوب التصفح مسار توجٌه -11

 ن ٌكون المحتوى محدث بشكل مستمر.أ -12
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 الموقع  تصمٌم 4-6

 

وال على الورق اذ تستطٌع أمن الضروري عزٌزي الطالب قبل البدء بأي عمل تصمٌمً ترتٌب االمور       

 ٌمه للموقع والسٌما بالتشاور مع الزبون صاحب الموقع.ي بنٌة أو شكل تنوي تصمأبكل سهولة تصوٌر 

وبشكل عام ٌجب قبل البدء بالعمل على برامج التصمٌم تحدٌد الشكل التقرٌبً لصفحات الموقع على الورق 

 وبالذات الصفحات االتٌة وطرٌقة ربطها:

 ة: ٌالصفحة الربٌس. 1

وفً االعلى اعالن ٌحوي صور عن الموقع وفً التً تحوي عادة فً الٌمٌن او الٌسار عمود لعرض الروابط 

 .المساحة المتبقٌة تأتً البٌانات

 الصفحات الداخلٌة: . 2

-4ة مع زٌادة بعض العناصر الٌها مثل الصور أو الجداول وفً الشكل )ٌوهً قرٌبة من بنٌة الصفحة الربٌس

 .ذكر ( مثال لتوضٌح ما5

 ربط الصفحات:. 3

 .عضها االخر ٌجعل من الموقع سهل التصفح وذا فكرة واضحةن تسلسل ربط الصفحات مع بأذ أ

 

 
  

 مخطط ورقً لصفحات الموقع 5-4الشكل  

المبادئ االربعة االساسٌة التً تنتقل الصفحات من المظهر ولؽرض تصمٌم موقع متناسق ٌجب اعتماد 

 العشوابً الى االحترافً وهً:

 :محاذاة محتوٌات الصفحة -1

..( الصفحة جنبا الى جنب بطرٌقة تظهر الصفحة .ب تنسٌق محتوٌات )نصوص، صور،المحاذاة: هً اسلو -أ

 بشكل احترافً ومرتب.
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 ة:اأنواع المحاذ

  المحاذاة االفقٌةHorizontal alignment . 

   المحاذاة العمودٌةVertical alignment. 

  المحاذاة الوسطٌةCenter alignment. 

 مودٌة واحدة وتطبٌقها على جمٌع صفحات الموقع االلكترونً جمٌعاً.ٌجب اختٌار محاذاة افقٌة واحدة وع -ب

 :تقارب محتوٌات الصفحة -2

و تباعدها من بعضها أتقارب المحتوٌات: هً كٌفٌة تكوٌن العالقات لمحتوٌات الصفحة من حٌث تقاربها  -أ

 ستخدم من ادخال البٌانات.مثال لتقارب محتوٌات الصفحة هو توزٌع الحقول التً ٌتمكن من خاللها الم البعض،

و فراغ ومن ثم تجمٌع معلومات أتجمٌع ومقاربة حقول المعلومات الشخصٌة مع بعضها االخر ٌلٌها مسافة  -ب

 االتصال مع بعضها االخر.

 :تناؼم وتكرار التصمٌم -3

ا )مثل: توحٌد تناؼم التصمٌم: هو ربط العناصر من خالل تكرار الخصابص او الترتٌبات المشتركة فٌما بٌنه -أ

 .الخطوط وطرٌقة عرض الصور(

موقع التً توحد المظهر العام لموقع التكرار التصمٌم: هو تكرار بعض العناصر عبر كل صفحات  -ب

 ومن هذه العناصر: هذا االنترنت

 ٌقونات التنقل بٌن الصفحات او قابمة التنقل بٌن الصفحات.أ -

 .االلوان -

 .تنسٌق تقسٌم الصفحة -

 .لمحتوٌاتخصابص تنسٌق ا -

 Contrast:التباٌن  -4

 التباٌن هو ما ٌجذب نظر المتصفح لصفحات الموقع. -أ

التباٌن ٌحقق جذب النظر لعناصر الصفحة من خالل إنشاء بنٌة هرمٌة متدرجة تمكن المتصفح من مسح  -ب

 محتوٌات الصفحة والوصول الى المعلومة التً ٌحتاجها بسرعة.

 .محتوى الصفحةالتحقق من الجانب اللؽوي ل -ج

االخطاء االمالبٌة والنحوٌة ٌمكنها ان تدمر المظهر االحترافً للصفحة كما ٌمكن ان تضع المستخدم فً  -د

موقؾ عدم تأكد او تعارض فً فهم المقصود من المحتوى. أن استخدام المصحح اللؽوي االلً ٌمكن ان ٌقلل 

 من االخطاء اللؽوٌة بنسبة كبٌرة.

 : Web Page Layoutتنسٌق الصفحة  -5

 .مر بالػ االهمٌة لتطوٌر موقع الكترونً متمٌزأتنسٌق الصفحة هو  -أ
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 التنسٌق السًء للصفحة ٌتسبب فً: -ب

 صعوبة التنقل فٌما بٌن صفحات الموقع. -

 صعوبة اٌجاد المعلومات التً ٌحتاجها المتصفح او المستخدم على الصفحة. -

 .ؼٌر جاذب للرؤٌة -

ن التخطٌط االولً لصفحات الموقع حٌث ٌتم اعداد الشكل العام للموقع وذلك بتقسٌم فً هذه المرحلة ٌتم تكوٌ

 .مكونات الموقع وتجمٌع الخصابص والمزاٌا المشتركة

 استخدام الجداول: 

 .افضل طرٌقة لضمان الحصول على تنسٌق متمٌز وواضح للصفحة هو استخدام الجداول لتنسٌق الصفحة -أ

 .كل ؼٌر مربًٌجب وضع حدود الصفحة بش -ب

 .2×2الجدول االكثر شٌوعا فً تنسٌق الصفحات هو جدول  -ج

 قسٌم اجزاء الصفحة االكثر شٌوعاً ت: 

فً الصفحات باللؽة العربٌة ٌتم عكس موقع القابمة والشعار الى الٌمٌن لٌتوافق مع اعدادات طرٌقة الكتابة  -أ

 باللؽة العربٌة والتً تبدأ من الٌمٌن الى الٌسار.

 .2×2بعاد فً جدول اال -ب

 .pixl 760 العرض الكلً للصفحة -ج

 .(140إلى  100) pixl ٌتفاوت عرض القابمة ما بٌن -د

 .pixl 650عرض رأس الصفحة والمحتوى المتبقً بعد خصم العرض المخصص للقابمة وٌصل حتى  -ه

 .اتٌجب محاذاة الجدول االساسً كمتوسط لٌتوافق مع عرض جمٌع مقاسات ووضوح الشاش -و

 

 القائمة

 رأس الصفحة 

 المحتوى

الشعا

ر

 بكسل 140-100 بكسل 650 حتي
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 تقسٌم الموقع: 

 Splashول ما ٌراه من ٌزور الموقع وتسمى باللؽة االنجلٌزٌة أصفحة البداٌة او الصفحة الربٌسٌة وهً  -أ

Page  وعادة ما ٌكون أسم ملؾ الصفحة الربٌسٌة هوindex.html  ن تكون جاذبة للنظر تقدم أوٌجب

 النتقال من خاللها الى بقٌة صفحات الموقع.معلومات عن الموقع وٌسهل ا

والصفحة النموذجٌة وٌجب ان أصفحات الموقع الباقٌة ٌتم بنابها وتطوٌر محتواها اعتماداً على القالب  -ب

سلوب متبع فً تصنٌؾ صفحات االنترنت الفرعٌة وطرٌقة ترابطها وٌتم ذلك من خالل خرٌطة أٌكون هناك 

 .الموقع

 خرٌطة الموقع: 

مم خرٌطة الموقع هً إلظهار العالقة بٌن الصفحات وكٌفٌة تصنٌؾ الصفحات التً ٌحتوٌها موقع ن تصأ      

 .االنترنت اذ تستخدم خرٌطة الموقع الخطوط لتظهر العالقة بٌن الصفحات وتسلسل صفحات الموقع

 

 

 بناء صفحات الوب المكونة للموقع 4-7

 ٌطه وتصمٌمه فٌما سبق حٌث ٌتم أعداد ما ٌاتً:دء فً تنفٌذ ما تم تخطبفً هذه المرحلة ٌتم ال    

 .كتابة نسخة حقٌقٌة من النصوص المطلوبة -1

والصور  backgroundوالخلفٌة   bannersوالمقدمات واالعالنات buttonsتصمٌم أزرار االوامر  -2

photos  وؼٌرها من  التصمٌمات المطلوبة وذلك باستخدام البرامج المالبمة. 

وكذلك الملفات الصوتٌة  Avi أو فٌدٌو Flashالحركة المطلوبة سواء بصٌؽة الفالش  تصمٌم ملفات -3

 المطلوبة.

 المطلوبة التً تطبق فً معظم صفحات الموقع االلكترونً. page templatesتصمٌم قوالب الصفحات  -4

 تكوٌن الصفحات المنفصلة بتجمٌع مكوناتها من نصوص وصور وفٌدٌو وحركة وؼٌرها. -5

 الصفحة الرئيسية
index.html 

لك تروهية  الخدمات اال
app.html 

EMES 

emes.aspx 

Centra 

centra.aspx 

 الطالب
students.html 

 الموتسبين
staff.html 
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هذه المرحلة ٌتم استخدام أدوات التصمٌم والتطوٌر المتوفرة فً احدى برامجٌات تصمٌم المواقع ففً 

وتصمٌم صفحات الموقع  وؼٌرهما التً تستخدم العدادVisual Studio  و  Front pageااللكترونٌة مثل

حركة. وكذلك ٌتم االلكترونً الدٌنامٌكً وكذلك تجمٌعها وأضافة العناصر االخرى مثل الصور والفدٌو وال

الذي ٌستخدم فً قص وتركٌب الصور وبرامج الرسم االخرى  Photoshopاستخدام برامج الرسم مثل برنامج 

 وكذلك برامج أعداد ملفات الحركة.

باستخدام احد موقع الكترونً  اتتصمٌم صفحكٌفٌة استخدام بعض االدوات فً وسنتطرق فً الفصل القادم الى 

 قع االلكترونٌة.برامجٌات تصمٌم الموا

 الموقع  تسوٌق 4-8

و الجهة أهو جزء ال ٌتجزأ من الحمالت التروٌجٌة للمؤسسة  Site Marketingن تسوٌق الموقع إ       

 مستخدمدوات ووسابل االعالن والتروٌج بحسب طبٌعة الموقع والأختلؾ توبطبٌعة الحال  .المالكة للموقع

 للموقع اهمها: المستهدؾ فهناك عدة طرق لإلعالن والتروٌج

ن ٌعلن عن أسم وعنوان الموقع على كل المطبوعات والمراسالت الخاصة بالمؤسسة التً تدٌر الموقع، أ -1

 pressوفً النشرات االخبارٌة التً تصدرها المؤسسة   packagingو خدمات المؤسسة أسلع  وفً مؽلفات

rlease   والملصقات التابعة للمؤسسةposters ومنتجاتها فً وسابل ة النات عن المؤسسوكذلك ضمن االع

 .االعالم

 .وإذاعة وتلٌفزٌون ةاالعالن عن الموقع وخدماته فً وسابل االعالم من صحاف -2

مفتاحٌة( فً  -)كلمات دالة tag  وسم التسجٌل فً محركات البحث والفهارس وعادة ٌقوم المصمم بوضوع  -3

 .ات البحثلتصنٌؾ موقعه وتسهٌل مهمة محرك htmlالـ  شفرة

 .خدمات تبادل اإلعالنات مع شركات ومواقع أخرى على اإلنترنت -4

 .االشتراك فً خدمات قوابم أفضل المواقع -5

و مجموعات برٌدٌة ذات اهتمام أالبرٌد االلكترونً الدعابً من خالل ارسال آالؾ الرسابل المجانٌة الفراد  6-

 .بمجال موقعك

 ستضافةمتابعة وتطوٌر الموقع بعد األ 4-9

 

زوار مستخدمً وجمع المعلومات حول  متابعة وتطوٌر الموقع بعد النشر واالستضافة ٌجب ضلؽر       

مختلفة  سالٌب تقنٌة وبرمجٌاتأها اكثر حٌث هناك ٌهتماماتهم واالجزاء والصفحات التً ٌقبلون علإالموقع و

مٌة حول العدد االجمالً لزوار ، وكل منها ٌوفر معلومات رقCOOKIES-LOGهمها أتساعد على ذلك ومن 

ولنجاح عملٌة المتابعة والتطوٌر على  الموقع بعد اطالق الموقع وتشؽٌله، وعادة ٌوفر لنا الخادم هذه المعلومات

 مدٌر الموقع اتباع ما ٌلً:
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 ال عن اراء قاتهم، فضٌهناك ضرورة لتقٌم الموقع بشكل مستمر فً ضوء آراء المستخدمٌن وتعل

 .المٌٌنالمختصٌن واإلع

 الصٌاؼة  ىوٌوصً حالٌا بوجود اعالمً قادر عل ،تم بتحدٌث وتجدٌد الشكل والمضمونٌجب ان ته

 .واختٌار العناوٌن لكً ٌتولً هذه العملٌة المهمة والتً تربط الجمهور بالموقع

 ضرورة صٌانة الموقع maintenance the site الروابط  ةالتأكد من قدرته على العمل وسالم أي

 .ن وجدتأبٌن الصفحات والروابط الخارجٌة  ةٌالداخل

 مٌن الموقع من محاوالت االختراق والتدمٌر او التشوٌة وذلك من خالل استخدام برامج امنٌة أحماٌة وت

 .وبرامج الحماٌة من الفٌروسات والحماٌة من التسلل ،firewall  اشهرها برنامج

 24كل  ةحد وسابط الحفظ مرأوٌات الموقع على مهما بلؽت درجة تامٌن الموقع فمن الضروري حفظ محتو

و تعرض الموقع لالختراق فال نخسر المعلومات والصور التً كانت على أساعة بحٌث اذا حدث خطأ بشري 

من اطالق اصل  ةو تعطل الخدمأن عملٌة حفظ المحتوٌات واالرشفة تمكن بعد حل مشكلة االختراق ، أالموقع

 .موقعك بسرعة واستبناؾ العمل

 .رشفة المعلومات والصور تعتبر بمثابة ذاكرة وتارٌخ لتطور الموقع، ٌمكن الرجوع لها فً أي وقتأن أ كما
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 لكترونٌة الساكنة.وبماذا تمتاز عن المواقع اإل .ةٌكٌلكترونٌة الدٌنام: ماهً المواقع اإل1س

 .ةٌمثلة لمواقع الكترونٌة دٌنامٌكأ كتب خمسةإ: 2س

 هً آلٌة عملها.ا، ومASP: ماهً صفحات الخادم النشطة 3س

 ، وماهً متطلبات عملها.PHP: ماهً المنصة البرمجٌة 4س

 .: ماهً النقاط االساسٌة للتخطٌط لبناء موقع الكترون5ًس

 .سس تصمٌم الصفحات للمواقع االلكترونٌةأ: ماهً 6س

 .: كٌؾ ٌتم تسوٌق موقع الكترون7ًس

 .وتطوٌر موقع الكترونً بعد نشره ة: كٌؾ ٌتم متابع8س

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الرابعاسئلة الفصل 
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 خامسالفصل ال

 برامجٌات تصمٌم المواقع االلكترونٌة

Web design software 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 :الخاصةهداف الأ

 -:معرفةمن المتوقع إن ٌكون الطالب قادرا على 

برامج تصمٌم المواقع االلكترونٌة وممٌزاتها. 

 برنامجexpression web 4 Microsoft. 

 متطلبات ومزاٌا برنامجexpression web 4 Microsoft. 

 تبوٌبات وقوائم برنامجexpression web 4 Microsoft. 

 تقنٌةAJAX. 

 ًتقنٌة الضوء الفضSilver Light. 

 :سابعالفصل ال محتوٌات

 .تمهٌد 5-1

 .expression web 4 Microsoftبرنامج  5-2

 لكترونٌة.التقنٌات الحدٌثة لتصمٌم المواقع اال 5-3

 .AJAXتقنٌة  5-4

 .Silver Lightتقنٌة الضوء الفضً  5-5
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 تمهٌد 5-1

شهدت تكنولوجٌا المعلومات صعدة األوعلى كافة العلوم مختلف  فًبالنظر للتقدم العلمً والتقنً الكبٌر       

 Staticلكترونٌة بشقٌها الثابتة صمٌم المواقع اإلتلك المتعلقة بت تصاالت قفزة نوعٌة كبٌرة وباالخصواإل

 سالٌب وبرامجٌات كثٌرة تستخدم لتصمٌم تلك المواقع.. وظهرت أDynamic والمتحركة

نتاج البرامجٌات على تطوٌر برامجٌاتها بشكل عام وخصوصاً فً إخذت كبرى الشركات العالمٌة المعتمدة ثم أ

ترونٌة وذلك من خالل زٌادة مدى استخدام تلك البرامج ودعمها للكثٌر تلك التً تتعلق فً تصمٌم المواقع االلك

والملفات بصٌغها التكوٌنٌة المختلفة, اضافة الى الدعم المستمر لبرامجٌاتها والتحدٌثات  البرمجٌة من اللغات

, Silver Light وتقنٌة AJAX ـالمستقبلٌة واستخدام التقنٌات الحدٌثة المكتشفة الى اصداراتها الحدٌثة كتقنٌة ال

ى برامجٌاتها من حٌث التنصٌب ما تمٌل الشركات الكبرى الى اضافة االسلوب البسٌط السلس ال وغالباً 

 ستخدام لغرض انتشار برامجٌاتها مما ٌنعكس باالٌجاب على تلك الشركات.واإل

 Microsoftوتوجد الكثٌر من البرامجٌات المختصة بانشاء المواقع االلكترونٌة وتصمٌمها كبرنامج 

Expression Web 4  من انتاج شركة ماٌكروسوفت وبرنامجDreamweaver نتاج شركة ادوبً من إ

ع وغٌرها من البرامجٌات االخرى, اال ان هذٌن البرنامجٌن ٌحتالن الصدارة فً مجال برامجٌات تصمٌم المواق

ة العالٌة مع مختلف انواع الملفات بسبب قدرتهما التوافقٌ Dynamic والمتحركةStatic  االلكترونٌة الثابتة

 واالنظمة التشغٌلٌة ودعمهما للكثٌر من لغات البرمجة المختصة بتصمٌم المواقع االلكترونٌة كما اسلفنا سابقاً.

 Expression Web 4  Microsoftبرنامج 5-2

ة حركوالمتStatic  تةالرائدة المستخدمة فً تصمٌم المواقع االلكترونٌة الثابو عروفةالم حد البرامجهو أ    

Dynamic نتاجات شركة م. وهو احد باسلوب برمجً بسٌط وواضحMicrosoft ( 1-5الحظ الشكل )

الكثٌر وٌدعم الستخدام لمصمم المواقع االلكترونٌة امرٌحة السهلة والٌحتوي على العدٌد من االوامر والنوافذ 

 expression web 4ٌتمٌز برنامج و .(… ,html, xml, asp) من االمتدادات الخزنٌة المعروفة

Microsoft قٌاسً وحسب المعاٌٌر و تتعامل مع احدث تقنٌات االنترنت  وقتبتصمٌم صفحات االنترنت ب

ومن اهم مزاٌا هذا  بأسلوب قٌاسً  htmlو  Xhtml و صفحات ASP و CSS بصورة محترفه وتتعامل مع

 البرنامج:

 سهولة االستخدام. -1

 وعها.توفر القوالب وتن -2

 ٌحتوي على مكتبة كاملة لكافة االدوات. -3

 .PHP  ٔHTML  ٔASP.NETٌدعم لغات  -4
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 expression web 4 Microsoft برنامج  1-5الشكل 

 لمتطلبات البرنامج فهً:ما بالنسبة أ

 صدار اعلى.أو إ Windows 8او  Windows 7او  XPنظام تشغٌل  -1

 .RAM 1 GBذاكرة  -2

 .GB 2ن القرص الصلب مساحة خالٌة م -3

 او اعلى. Pentium 3معالج دقٌق  -4

 فهً: expression web 4 Microsoftاما بالنسبة لطرق فتح البرنامج 

اختر برنامج ثم  All Programs  , واختر جمٌع البرامجStartزر االٌسر للفأرة من قائمة ابدأ النقر بإ -1

Microsoft Expression Web 4. 

, إذ ٌمكن التعرف (2-5الحظ الشكل ) ٌقونة البرنامج فً حال وجودها على سطح المكتبأضغط على إ -2

 قونته.بسهوله على أٌ

 

 expression web 4 Microsoft برنامج  ٌقونةأ 2-5الشكل 

 ., وذلك بكتابة إسم البرنامج وإمتدادهRunٌعاز عن طرٌق أ -3
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اٌ انبٍئت انجذٌذة نبزَبيج ونالحظ منها  (3-5الحظ الشكل ) وعند فتح البرنامج ستظهر نافذة البرنامج الرئٌسة

Microsoft expression web 4 هٓب عهى ٍتٓب سٕداء ٔتعتًذ بعًتختهف عٍ انُسخت انسببقت نكٌٕ خهف

اع يٍ َٕاعٓب, ٔكم شزٌظ ٌحتٕي عهى يجًٕعت يٍ انتبٌٕببث انتً بذٔرْب تتضًٍ عهى عذة إَاألشزطت ٔأ

 َشبء يٕقع جذٌذ ٔغٍزْب. , إٔايز كفتح يٕقع أ غهقّاأل

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 expression web 4 Microsoft  برنامجل النافذة الرئٌسة 3-5الشكل 

 expression web 4 Microsoft برنامج اشرطة  5-2-1

 expression web 4 Microsoft( نالحظ وجود مجموعة من االشرطة فً البرنامج 3-5من الشكل )     

 وهً:

 :Title Bar شرٌط العنوان -1

                      نافذة:ٌقوم هذا الشرٌط بعرض اسم البرنامج وامتداده الخزنً داخل ال       

c:\user\desktop\webside\mysite5.microsoft expression web4,  كما ٌمكن عن طرٌق هذا

 Tool boxنافذة صندوق االدوات   

 شرٌط العنوان قوائمشرٌط ال

  Folder listنافذة قائمة المجلدات   

 Apply styleنافذة انماط التطبٌق  

 web site  componentمكونات موقع الوٌب 

 Tag propertiesنافذة الخصائص 
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ول أوهو , الموجودة فٌهزرار الثالثة عن طرٌق األ الشرٌط التحكم بالتكبٌر والتصغٌر واخفاء وغلق النافذة

 شرٌط بالنافذة.

 :Menu Barشرٌط القوائم  -2

وتصمٌم وخزن ورفع الموقع  بناءعلى نا وامر تساعدأالشرٌط بعرض تبوٌبات تحتوي على  ٌقوم هذا      

 خرى, وهو ثانً شرٌط بالنافذة.أوامر أ.الخ من نترنت..لال

 :Tool boxنافذة صندوق االدوات  -3

, طبقبث نهعًم, Htmlٔايز ث َستخذيٓب بتصًٍى انًٕقع كصٕر, أدٔاتقٕو ْذِ انُبفذة ببضبفت عذة أ       

 .انزئٍست انبزَبيج , ٔتكٌٕ بجٓت انًٍٍٍ يٍ َبفذةَصٕص...انخ

 :Apply styleنماط التطبٌق نافذة أ -4

. وتكون بجهة قع والصفحات المصممة والتحكم بهاتقوم هذه النافذة باضافة او تغٌٌر بنمط وشكل المو      

 .سفل نافذة صندوق االدواتأالٌمٌن 

 :Folder listنافذة قائمة المجلدات  -5

َشبءْب نتصًٍى انًٕقع ٔخزَٓب بًٕقع يعٍٍ حسب يصًى نًجهذاث انتً تى إبئًت عهى جًٍع اتحتٕي ْذِ انق      

 .جٓت انٍسبرإستخذايّ, ٔتقع أعهى انًٕقع ٔحسب 

 :Tag propertiesنافذة الخصائص  -6

وطرٌقة التعدٌل على محتوٌات الصفحة لكترونً موقع اإلالتقوم هذة النافذة بالتحكم بخصائص مكونات       

, وٌكون بجهة الٌسار اسفل نافذة و شكله او لونه ..الخأكحجم النص وقع المراد التعدٌل علٌه من خالل تحدٌد الم

 قائمة المجلدات.

 :web site  component مكونات الموقع االلكترونً -7

المفتوح من البٌضاء التً تقع وسط نافذة البرنامج تحتوي على جمٌع ملفات المجلد الجذري  منطقةوهً ال       

 .ة قائمة المجلداتنافذ

 expression web 4 Microsoft  تبوٌبات شرٌط القوائم للبرنامج 5-2-2

خدام تساٌكروسوفت وتستخدم بنفس طرٌقة اإلصدارات شركة مناك تبوٌبات مكررة بجمٌع برامج وإه      

اماتها ستخد, والتً سوف لن نتطرق الٌها ألن إFile  ٔEdit ٔView ٔ  Helps ٔFormat  ٔInsertوهً 

 وفوائدها معروفة مسبقاً.
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 ما بالنسبة للتبوٌبات الجدٌدة فً هذا البرنامج فهً:أ 

تحدٌد  Set languageقاموس,  Thesaurusمالئً, إتصحٌح  Spelling)وتتضمن  :Tooleدوات األ -1

 .(4-5الحظ الشكل ) اللغه المستخدمة بالتصمٌم(.

 Recent siteفتح صفحة سابقة,  Open siteجدٌدة,  نشاء صفحةإ New site)وتتضمن  :Siteالموقع  -2

استراد صفحات من مواقع اخرى وربطها بالموقع  Importعادة تحمٌل الصفحات التً تم العمل علٌها مسبقا, إ

 غلق الصفحة(. Closeالحالً, 

 عادة تنشٌطإ Refresh dataتغٌٌر الطبقة,  change layout) تضمنتو :Data view عرض البٌانات -3

 .(htmlللتصمٌم بلغة  ةالبرمج ةالمناسب لعملٌ شفرةالمرشح ٌستخدم لتحدٌد الFilter البٌانات, 

مكانٌة تغٌٌر مكانها بالسحب إالخاصة بالبرنامج للموقع  folder listـ)عرض الوتتضمن  :Panels االلواح -4

 فالت(.واإل

 : طرق عرض الموقع -5

 .ات والصفحات للموقع المصممالمجلد: ٌعرض عرض المجلدات  side view-أ

 .وقع او رفع الموقع على االنترنٌت: طرٌقة عرض النشر للمعرض النشر publishing -ب

 Hyperة تشعبٌال اترتباطالعدد ا عرض التقارٌر: نعطً تقرٌر عن الموقع ..عدد الملفات, Reporters -ج

Linkمساحة الموقع ,Size . 

 

 للبرنامج تبوٌبات شرٌط القوائم   4-5الشكل 

 واع:ة أنفهً ثالث Viewما بالنسبة لطرق عرض الصفحة أ

1- Design ع المستخدم التعدٌل بشكل التصمٌمٌستطٌ :عرض التصمٌم. 

2- Code تعلٌمات البرمجٌة الخاصة بالصفحةالتعلٌمات البرمجٌة: ال. 

3- Split شتغل بالصفحتٌن اعاله بنفس الوقتقسام بٌن الصفحتٌن: نإن. 
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للسٌطرة على تصمٌم الصفحة االلكترونٌة من جهة  Splitصمٌم ٌفضل استخدام طرٌقة العرض وعند الت

 (.5-5اخرى, الحظ الشكل ) وتعلٌماتها البرمجٌة من جهة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Splitطرٌقة العرض  5-5الشكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التصمٌم عرض

 التعلٌمات البرمجٌة

 3الزمن المخصص:                                                                 1-5 :قم التمرٌنر

 ساعات

 .اجراء التحضٌرات المناسبة لتصمٌم موقع الكترونً :سم التمرٌنأ

. 
 :مٌـةاألهداف التعلٌ :أوال

   .اجراء التحضٌرات المناسبة لتصمٌم موقع الكترونً معرفة كٌفٌةأن ٌكون الطالب قادراً على 

 التسهٌالت التعلٌمٌة: :ثانٌا

 .نترنتأشبكة  -3         ٌحتوي على نظام التشغٌل وٌندوز.جهاز حاسوب  -2         .بدلة العمل - 1

 .خطوات العمل :ثالثا
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 .ثم قم بتشغٌل جهاز الحاسوب رتد بدلة العمل المالئمة لجسمكإ 1

2 

 على سبٌل المثال. Dد سواقات القرص الصلب ولتكن السواقة قم بفتح اح

 

3 

 .Almihaneسم باإلNew Folder قم بانشاء مجلد جدٌد 

 

4 

 والثانً للصوت  imageقم بانشاء خمس مجلدات جدٌدة االول صور  ثمAlmihane قم بفتح مجلد 

Sound  والثالث للفٌدٌوvideo ٌة ـحات الرئٌسٌة والفرعــوالرابع للصفpages والخامس للملفات 

 .othersاالخرى 
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5 

 Sound. الى المجلد  قم بنقل ملفات الصوت

 

6 

  Video.الفٌدٌو الى المجلد  قم بنقل ملفات

 

 

7 

 والملفات  pagesوصفحات االنترنت ان وجدت الى المجلد  imageقم بنقل ملفات الصور الى المجلد 

 .others االخرى التً تحتاجها الى المجلد
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 رتد بدلة العمل المالئمة لجسمك.إ 1

2 

 قم بالنقر على زر الفأرة االٌسر بشكل  Desktopقم بتشغٌل جهاز الحاسوب ومن سطح المكتب 

 .expression web 4 Microsoft  ٌقونة برنامجأمزدوج على 

 

3 

 ةصفح New siteثم  ةتصمٌم صفحSite ختر إمن شرٌط القوائم  ستنفتح النافذة الرئٌسٌة للبرنامج 

 .جدٌدة

 3الزمن المخصص:                                                                 2-5 :قم التمرٌنر

 ساعات

 .expression web 4 Microsoftتصمٌم الصفحة الرئٌسٌة لموقع باستخدام برنامج  :سم التمرٌنأ

. 
 :األهداف التعلٌمٌـة :أوال

 expression web 4صفحة الرئٌسٌة لموقع باستخدام برنامج تصمٌم الأن ٌكون الطالب قادراً على 

Microsoft. 

 التسهٌالت التعلٌمٌة: :ثانٌا

 .نترنتأشبكة  -3         ٌحتوي على نظام التشغٌل وٌندوز.جهاز حاسوب  -2     .بدلة العمل - 1

 .خطوات العمل :ثالثا
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4 

قوالب جاهزة  Templatesبشكل عام و ال  الموقعتصمٌم  Generalذات اختٌارٌن  ةستظهر قائم

شكل الصفحة حسب اختٌار المصمم  كونسGeneralٌ  , اذا تم اختٌار الاالنترنت موقعلتصمٌم 

 .صفحة فارغة

 

5 

 , وقم one page site, ثم اختر موقع بصفحة واحدة Generalم تصمٌم الموقع بشكل عاقى ببختٍبر 

  Dثم السواقة  Browse من خالل الضغط على استعراضalmihane بتغٌٌر اسم الموقع الى 

 .OKثم اضغط موافق  فمجلد المشروع
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6 

 ( والتً تتضمن خمس مجلدات خاصة1-5ستظهر جمٌع المحتوٌات التً قمنا باعدادها فً التمرٌن )

 بالملفات التً سنحتاجها عند تصمٌم الموقع والتً قام المصمم باعدادها مسبقاً وحسب خطوات عملٌة 

  .التخطٌط النشاء الموقع االلكترونً

 

 

 انصفحت  ستفتح واجهة تمـثل default.htmlالنقر المزدوج على االتجاه االٌسر للفأرة على الملف قم ب 7

 .Home pageانزئٍسٍت 
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8 

 .Insert Tableقم بالضغط على الخٌار ادراج جدول  Tableبوٌب جدول من الت

 

 واختر لون مناسب للخلفٌة Columns 1واالعمدة   Rows 3تظهر نافذة اجعل منها الصفوف  9

Background  ٔاضغظ عهى انزر يٕافقok. 
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11 

 .Designسنالحظ ظهور جدول متكون من ثالث صفوف وعمود واحد فً النافذة تصمٌم 

 

 اختر Insertقم بتحدٌد الصف االول من الجدول باستخدام الزر االٌسر من الفأرة, ومن التبوٌب ادراج  11

 .From File ثم من الملف Pictureصور 
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12 

 ثم المجلد almihaneفً مجلد  Dستظهر لنا نافذة نختر منها الصورة التً قمنا بخزنها فً السواقة 

Image. 

 

 

13 
 الصورة التً قمت باختٌارها اعلى الصفحة االلكترونٌة. ستظهر
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14  

 الى widthوعرضها  311الى  heightقم بتغٌٌر ارتفاع الصورة  attributesمن نافذة الصفات 

 )حسب الحاجة(. 1111

 
15 

 الثانً  بكم فً الموقع الرسمً للمدٌرٌة العامة للتعلٌم المهنً( الى الصف وسهالً  هالً أقم باضافة النص )
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 .18جاعالً لون الكتابة احمر وحجم الخط  من الجدول

 

16 

 ضافة النص )التعلٌم المهنً ٌهتم باعداد طلبة مؤهلٌن ومدربٌن ومتعلمٌن على الوظائف التً إقم ب

 تحتاج الى مهارة ٌدوٌة وعلمٌة لتلبٌة متطلبات سوق العمل ورفده بكوادر كفوئة قادرة على ســـد

 مام( الى الصف الثالث من الجدول جاعالً ٌدفع بعجلة الرقً والتطور الى األمما  حتٌاجات السوقإ

 .18وحجم الخط  ازرقلون الكتابة 

 
17 

 قم بعرض الصفحة الرئٌسٌة على متصفح االنترنت بشكل تجرٌبً وحسب المتصفح الموجود فً جهاز
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 Preview in Browserصفح ــثم االختٌار معاٌنة فً المت Fileالحاسوب, عن طرٌق التبوٌب ملف 

 ثم اختر احد المتصفحات.

 

18 

 سٌتم فتح المتصفح وعرض الصفحة الرئٌسٌة.

 
19 

   Save as. ثم االختٌار حفظ ك Fileالتبوٌب ملف  قم بفتح 
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 .homeتحت االسم  almihaneفً مجلد  D. فً السواقة htmlقم بحفظ الصفحة الرئٌسٌة باالمتداد 

 

21 

 اقشة:المن

 كٌف تتم عملٌة اضافة ملف فٌدٌو الى الصفحة الرئٌسٌة. -1

 كٌف تتم عملٌة اضافة ملف صوتً الى الصفحة الرئٌسٌة. -2

 كٌف تتم عملٌة اضافة ملف فالشً الى الصفحة الرئٌسٌة. -3
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 .ثم قم بتشغٌل جهاز الحاسوب رتد بدلة العمل المالئمة لجسمكإ 1

2 

  almihane.ثم افتح المجلد  Dواقة السقم بفتح 

 

 ساعات 3الزمن المخصص:                                                                3-5 :قم التمرٌنر

 .expression web 4 Microsoftتصمٌم الصفحات الفرعٌة لموقع باستخدام برنامج  :سم التمرٌنأ

 .مختبر الحاسوب :مكان التنفٌذ

 :األهداف التعلٌمٌـة :أوال

 expression web 4رنامج تصمٌم الصفحات الفرعٌة لموقع باستخدام بأن يكون الطالب قادراً على 

Microsoft.   

 التسهٌالت التعلٌمٌة: :ثانٌا

 .نترنتأشبكة  -3         ٌحتوي على نظام التشغٌل وٌندوز.جهاز حاسوب  -2         .بدلة العمل - 1

 .خطوات العمل :ثالثا
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3 

 .Resultsوالنتائج  Newsالى ملفٌن ثم غٌر اسمٌهما الى االخبار  Homeقم بنسخ الملف 

 

4 

 خترإثم  Fileملف ومن ثم انتقل الى التبوٌب  expression web 4 Microsoftالبرنامج قم بفتح 

 .Dواقة من الس almihaneثم اختر المجلد  openفتح  ختٌاراإل
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5 

 عن طرٌق النقر والسحب results.htmlو  news.htmlو  home.htmlأختٌار الملفـات الثالث قم ب

 .enterالمستمر فً الزر االٌسر للفأرة ومن لوحة المفاتٌح اضغط على المفتاح ادخل 

 

6 

 فً منطقة العمل. results.htmlو  news.htmlو  home.htmlستظهر الصفحات الثالث 
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7 

 انىيٍ انجــذٔل بنث ــببرة انًٕجٕدة فً انصف انثــثى قى بتغٍٍز انع results.htmlة ــانتقل الى الصفح

 (0̸  8̸  6102فزٔع ٌٕو ـو نكبفت ان6102ذٔر االٔل نسُت ــان ج االيتحبٌ انُٓبئ̸ًــ)سٍتى االعالٌ عٍ َتبئ

 .18جاعالً لون الكتابة اخضر وحجم الخط  

 

8 

 ثى قى بتغٍٍز انعــببرة انًٕجٕدة فً انصف انثــبنث يٍ انجــذٔل انى results.htmlلصفحــة انتقل الى ا

 االخبار

 افتتاح ثالث اقسام لفرع الحاسوب وتقنٌة المعلومات فً ثالث اعدادٌات مهنٌة. )جدٌد( -1

 جانب من المعرض الخاص بفرع الحاسبات. -2
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9 

 صفح االنترنت بشـكل تجرٌبً وحسب المتصــفح الموجودقم بعرض الصفحات الثالث تباعاً على مت

 Preview inثم االختٌار معاٌنة فً المتــصفح  Fileفً جهاز الحاسوب, عن طرٌق التبوٌب ملف  

 Browserالموجودة فً حاسوبك ثم اختر احد المتصفحات. 

 

11 

 سٌتم فتح المتصفح وعرض الصفحات الثالث.
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11 

   Save as.ثم االختٌار حفظ الكل  Fileقم بفتح التبوٌب ملف 

 

12 

 المناقشة:

 كٌف تقوم باضافة صفحة فرعٌة ثالثة تختص بتقٌٌم الموقع. -1

 لو كان لدٌك خبر بصٌغة ملف صوتً كٌف ستقوم باضافته الى صفحة االخبار. -1

 كٌف تتم عملٌة اضافة جدول اخر اسفل الجدول الموجود فً صفحة النتائج. -1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ساعات 3الزمن المخصص:                                                               4-5 :قم التمرٌنر

 .expression web 4 Microsoftاالنتقال بٌن صفحات الموقع باستخدام برنامج  :سم التمرٌنأ

 .مختبر الحاسوب :مكان التنفٌذ

 :األهداف التعلٌمٌـة :أوال

 االنتقال بٌن الصفحات الفرعٌة والصفحة الرئٌسٌة للموقع معرفة كٌفٌة عمل أن يكون الطالب قادراً على

 .expression web 4 Microsoftباستخدام برنامج 

 التسهٌالت التعلٌمٌة: :ثانٌا

 .نترنتأشبكة  -3         ٌحتوي على نظام التشغٌل وٌندوز.جهاز حاسوب  -2         .بدلة العمل - 1

 .خطوات العمل :ثالثا
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 .ثم قم بتشغٌل جهاز الحاسوب رتد بدلة العمل المالئمة لجسمكإ 1

2 

 اخترثم  Fileملف ومن ثم انتقل الى التبوٌب  expression web 4 Microsoftقم بفتح البرنامج 

 .Dمن السواقة  almihaneثم اختر المجلد  openفتح  االختٌار

 

3 

 عن طرٌق النقر والسحب results.htmlو  news.htmlو  home.htmlختٌار الملفـات الثالث إقم ب

 .Enterدخل إعلى المفتاح ضغط إلوحة المفاتٌح المستمر فً الزر االٌسر للفأرة ومن 
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4 

 فً منطقة العمل. results.htmlو  news.htmlو  home.htmlستظهر الصفحات الثالث 

 

5 

 نتقالالصفحة الرئٌسٌة عن طرٌق اإل الى Button اضافة زرثم قم ب home.htmlنتقل الى الصفحــة إ

 .Interactive Buttonثم اختر زر تفاعلً  Insertدراج إالى التبوٌب 

 

6 
  .ونوع الخط ولونه الى االخبار وقم بتغٌٌر اسم الزرستظهر نافذة جدٌدة اختر منها نوع الزر 
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7 

 ىالمناسب الذي عند الضغط عل news.html (open) اختر الرابط Browseستعراض إومن الزر 

 .news خباراألالى صفحة  homeٌتم االنتقال من الصفحة الرئٌسٌة سالزر االخبار  

 

 ونوع الخط  النتائجقم بادراج زر جدٌد وقم بتغٌٌر اسم الزر الى  6و 5بنفس الطرٌقة فً الخطوتٌن  8

 ولونه )حسب الرغبة(.
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9 

 المناسب الذي عند الضغط على result.html (open)اختر الرابط  Browseومن الزر استعراض 

 .results النتائجالى صفحة  homeٌتم االنتقال من الصفحة الرئٌسٌة س النتائجالزر  

 
11 

 .ستظهر النافذة الرئٌسٌة وعلٌها زرٌن هما زر االخبار وزر النتائج
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11 

 قم بادراج زر  6و 5فس الطرٌقة فً الخطوتٌن بنٔ (news.htmlالصفحة ) صفحة االخبار انتقل الى

 جدٌد وقم بتغٌٌر اسم الزر الى الصفحة الرئٌسٌة ونوع الخط ولونه ) حسب الرغبة(.

 
12 

 المناسب الذي عند الضغط على home.html (open)اختر الرابط  Browseومن الزر استعراض 
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 .homeالى الصفحة الرئٌسٌة  news خبارالزر الصفحة الرئٌسٌة سٌتم االنتقال من صفحة اال 

 

13 

 وعلٌها زر هو الصفحة الرئٌسٌة. االخبارستظهر صفحة 

 
14 

 قم بادراج زر  6و 5بنفس الطرٌقة فً الخطوتٌن ٔ (result.htmlانتقل الى صفحة النتائج )الصفحة 

لكً تحصل    :httpٌجب حذف 

 عملٌة االنتقال بشكل صحٌح
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 (.جدٌد وقم بتغٌٌر اسم الزر الى الصفحة الرئٌسٌة ونوع الخط ولونه ) حسب الرغبة

 

15 

 المناسب الذي عند الضغط على home.html (open)اختر الرابط  Browseومن الزر استعراض 

 .homeالى الصفحة الرئٌسٌة  resultsالزر الصفحة الرئٌسٌة سٌتم االنتقال من صفحة النتائج  

 
16 

 ستظهر صفحة النتائج وعلٌها زر هو الصفحة الرئٌسٌة.

لكً تحصل    :httpٌجب حذف 

 عملٌة االنتقال بشكل صحٌح
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17 

   Save All.ثم االختٌار حفظ الكل  Fileلف قم بفتح التبوٌب م

 

 

18 
 قل بٌنهن عن طرٌق االزرارالموجودة فً كل صفحة, عن طرٌق تقم بعرض الصفحات الثالث وان
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 ثم اختر احد Preview in Browserاٌنة فً المتــصفح ــتٌار معــــثم االخ Fileب ملف ــالتبوٌ

 .الموجودة فً حاسوبك المتصفحات 

 

19 

 سٌتم فتح المتصفح وعرض الصفحات الثالث.
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 التقنٌات الحدٌثة لتصمٌم المواقع االلكترونٌة 5-3

وفً مقدمتها شركة االلكترونٌة  حدة التنافس بٌن الشركات النشاء برامج تصمٌم المواقع تزدادإلقد       

التجاري وكل ذلك نتج عنه ً واالعالمماٌكروسوفت وقد ادى هذا  التنافس الى كثرة االستفادة على المستوى 

حتى اصبحت هذه اللغات تشغل  واضافة التقنٌات الحدٌثة المبتكرة تعدد لغات البرمجة وبرامج تصمٌم المواقع

الطلبة للغات البرمجة وبرامج تصمٌم المواقع  اتما تتجاذب مسار بالتطور التكنولوجً فكثٌراً  مٌنبال المهت

 و مستواهاأمستوعبٌن لمدى حجمها  وأمدركٌن لمعانٌها  لحات ونحن غٌرمن المفاهٌم والمصطوتتاثر العدٌد 

لكتاب امرٌكً وقد  م2115ول مرة فً مقالة بتارٌخ  أظهر  حوهو مصطل ,AJAX ومن هذه التقنٌات تقنٌة ال

هً عبارة عن تقنٌة تستخدم عدة والتً  Googleسالٌب استخدمت من قبل جوجل أمجموعة تقنٌات وب هاوصف

اصآل فً الحاسوب وبذلك   ةت معروفة مسبقا لعملها وهً طرٌقة جدٌدة الستخدام المعاٌٌر الموجودبرامجٌا

وهناك الكثٌرون ٌعتقدون انه سٌتحول عالم بالقٌام باعماله من خالل الصفحة الواحدة.  مصمم الموقعتمكن 

 تقنٌة تمكنناوبذلك  ,ل المتصفحبمعنى ٌمكن الطالب استخدام البرامج المختلفة من خال االنترنتالبرامجٌات الى 

AJAX البعٌدة اذ لن  االنترنتوذلك بنقلها الى خدمات  ٌهعلى مدى بعٌد ان نجعل الحاسوب اسهل مما كان عل

برنامج المستعرض الذي بات من التطبٌقات المعٌارٌة الواسعة االنتشار فً اٌامنا  ىنحتاج بعدها للوصول ال

كة تعمل من خالل المتصفح وكذلك بشوار لتحوٌل برامجها الى برامجٌات شهذه وهناك مواقع كثٌرة بدات الم

من ماٌكروسوفت تعمل  مقدمةوهً تقنٌة Silver Light  عرف على تقنٌات الضوء الفضًنتسوف نطلع و

نقلة نوعٌة فً برامج  وقد احدثتة بالصوت والصورة ٌعلى متصفحات االنترنت لكً توفر للمصمم بٌئة تفاعل

 .وسنتطرق الى هذٌن التقنٌتٌن بالتفصٌل االنترنت

 AJAXتقنٌة  5-4

هً تقنٌة حدٌثة مبتكرة لعرض محتوٌات قواعد البٌانات والهدف منها تسرٌع المواقع والتقلٌل من الطلبات       

الووى تحدٌوود صووفحة  االلكترونووًمواقووع القوودر االمكووان, وكثٌووراً مووا ٌحتوواج مصوومم  serverالخووادم  الووىللوصووول 

من دون اعادة تحمٌلها فمثال عندما نرٌد اظهار قائمة طلبة الصوناعة التوابع لمودرس معوٌن ٌوتم اختٌوار  االنترنت

. كوذلك عنود ن الحاجوة الوى اعوادة تحمٌول الصوفحةان تظهر قائمة الطالب بدو على المدرس من قائمة المدرسٌن

المشوترٌات مون دون اعوادة  بطاقوة تغٌر كمٌة بضاعة معٌنة لمشتري فً مواقع التجارٌوة االلكترونٌوة ٌوتم تعٌوٌن

  Ajax Asynchronous JavaScript and .نستخدم تقنٌوة االجواكس لذلك تحمٌلها للوصول الى هذا الهدف

Xml   جوة الوى بودون الحا االنترنوتالتً وظٌفتها تبوادل البٌانوات بوٌن الموزود والعمٌول واظهارهوا علوى صوفحة

 .اعادة تحمٌل الصفحة كاملة

رامجٌات الحدٌثة الخاصة بتصمٌم المواقع االلكترونٌة فقد قامت الشركات المنتجة لها بدمج هذه اما بالنسبة للب

 (.AJAXالتقنٌة فً نسخها الحدٌثة )اي ان البرامجٌات ال تحتاج الى اضافة ادوات تقنٌة 
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ي( فتحتاج الى بٌنما كانت البرامجٌات القدٌمة )وخصوصاً البرمجٌة منها والتً فٌها تصمٌم المواقع شًء ثانو 

 .AJAXعملٌة اضافة الدوات تقنٌة 

 AJAXممن تتكون تقنٌة  5-4-1

 االتٌة: اللغات واالدواتمن   AJAXتتكون 

AJAX ال لٌس لغة برمجٌة مستقلة ولكن AJAX  هً:تقنٌة متقدمة تتكون من عدة تقنٌات 

1- HTML أو XHTML  وCSS  ,بالخادمال وهً مسؤولة عن االتص لعرض المعلومات وتنسٌقها. 

2- Document object  Model  للتفاعل مع المعلومات المعروضة من خالل JavaScriptلة ووهً المسؤ

 عن عرض العناصر بالصفحات وتتفاعل مع المستخدم.   

 .لتبادل البٌانات بشكل متزامن مع المزود XML Http Request كائن  -3

 .منظمة تقوم بنقل البٌانات وحفظهاات الكترونٌة وهً مجموعة من القواعد النشاء ملف XMLتقنٌة  -4

 AJAXكٌف تعمل تقنٌة  5-4-2

التقلٌدٌووة وتطبٌقووات  االنترنووت, سوووف نعموول مقارنووة بووٌن عموول تطبٌقووات هووذه التقنٌووةلتوضووٌح مفهوووم عموول      

 . AJAXالقائمة على  االنترنت

 serverالخوادم لوة فوً ارسوال طلبوات الوى التقلٌدٌة, تكون اغلب نشواطات المسوتخدم متمث االنترنتفً تطبٌقات 

الوى متصوفح المسوتخدم  HTML رسوالها فوً صوورةأ, والحصول على البٌانوات ثوم بمعالجة الطلباتٌقوم حٌث 

والوقوت المسوتغرق فوً  server النقطوة المهموة هنوا كثورة الضوغط علوى الخوادمومن ثم تحدٌث كامول الصوفحة. 

 عملٌة تحدٌث كامل الصفحة.

هوً  Serverالخوادم فان االمر ٌختلف اذ ان االوامر التً ٌتم ارسالها الى  AJAXالمعتمدة على فً التطبٌقات 

والذي ٌكون على شكل شفرة AJAX Engine , وٌتم ذلك بوساطة محرك تً تحتاج الى تحدٌث فقطالطلبات ال

, اذ ٌمكن المسوتخدم الصفحة ككلتحدٌث  ةالى اعاد ةتوجد حاج الى المتصفح ومن ثم ال ةمع الصفح هٌتم تحمٌل

 .ةمواصلة العمل على الصفحة فً حٌن ٌتم ارسال الطلب وتحدٌث الجزء المحدد من الصفح

بسووٌطة تحتوووي علووى قائمووة ٌووتم عوورض  انترنووتلتوضووٌح هووذه العملٌووة بشووكل اكبوور وذلووك لووو كووان لوودٌنا صووفحة 

نوص ٌوتم مون خاللوه اضوافة ٌوجود مربوع  ةسفل القائموأو من العناصر ولنفترض انها مجموعة األسماءة مجموع

رسوال القٌموة أنه الصفحة تقووم بأضافة فأمن المفترض انه عندما ٌضغط المستخدم زر  ةعنصر جدٌد الى القائم

, وذلك لٌتم اضافتها الى قاعدة البٌانوات وفوً نفوس الوقوت تحودٌث القائموة الموجوودة Serverالخادم الجدٌدة الى 

 فً الصفحة بالقٌمة الجدٌدة.

بعملٌوة معالجوة لهوذه  الوذي ٌقووم Serverالخوادم التقلٌدٌة, ٌتم ارسوال القٌموة الجدٌودة الوى  االنترنتت فً تطبٌقا

لى رسال صفحة جدٌدة بحٌث تحتوي عإب Serverالخادم ومن ثم ٌستجٌب  البٌانات )تخزٌنها فً قاعدة البٌانات(
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لقٌموة التوً اضوافها المسوتخدم الوى تقووم بارسوال ا AJAX, فوً حوٌن ان تقنٌوة قائمة معدلة وٌعد اضواعة الوقوت

فً الخلوف وبهوذه الطرٌوق سووف ٌوتم تووفٌر كثٌور مون مصوادر الشوبكة الن كمٌوة البٌانوات التوً  Serverالخادم 

عوادة ارسوال كامول الصوفحة الوى المتصوفح( وبوذلك أب الخوادم)حٌوث انوه الداعوً ان ٌقووم ة سوف ٌتم تبادلها قلٌلو

وبعود انجواز الطلوب  االنترنوتعلى طلوب نقول الوى خوادم  ة تعتمدٌتفاعلبظهور مواقع  االنترنتسمحت تطبٌقات 

التقلٌدٌة. هوذه االلٌوة تتسوبب فوً اعوادة نقول  االنترنتفً تطبٌقات  االنترنتالمنقول ٌرد بصفحة كاملة من خادم 

طرفٌن صال مما ٌشكل ضٌاعا فً الوقت واستعماال غٌر منظم لالنترنت من كال الأبعض البٌانات التً لم تتغٌر 

انموا فقوط  دٌث الصوفحة بشوكل كامول,حوٌوتم ت اذ ال AJAXالمعتمودة علوى تقنٌوة  االنترنوتعلى عكس صوفحات 

 (.6-5كما فً الشكل ), ضح طرٌقة عمل اجاكس بطرٌقة عملٌةالجزء المتغٌر. الشكل االتً  ٌو

 

  AJAX تقنٌة ٌوضع طرٌقة عمل 6-5 الشكل

 المزاٌا والمساوئ 5-4-3

د , اال ان لهوا بعوض المسواول التوً قوالوهلة االولى تبودو مفٌودة جوداً   من  AJAXمن ان تقنٌة على الرغم      

 :, سنبدأ بذكر مزاٌاً هذه التقنٌة اوالً تجعل البعض ٌمتنع عن استخدامها

ة والدٌنامٌكٌووة ٌووبطرٌقووة سوورٌعة تزٌوود موون التفاعل server الخووادمن ارسووال البٌانووات موون والووى أة: ٌووالتفاعل -1

, تسومح هوذه المٌوزه للمسوتخدمٌن بتووفٌر الكثٌور AJAXة من اهم خصائص ٌهذا االمر جعل التفاعل ,قاتللتطبٌ

موون وقووتهم, فبوودالً موون اعووادة تحمٌوول صووفحة نموووذج االشووتراك فووً خدمووة البرٌوود االلكترونووً بكاموول الصووور 

 .أوالنصوص اذا كان خطاً فً الحقول سٌتم فقط اظهار رسالة فً مكان الخط

 اي انوه من  ماٌكروسووفت,  Remote Scriptingالـهذه مٌزة رائعة اٌضاً افتقرت لها تقنٌات  النقل:قابلٌة  -2

مون تطبٌووق الووى أخوور ومون بٌئووة الووى أخوورى  AJAXباسووتخدام تقنٌووة  ةبامكانوك تشووغٌل ونقوول الجزئٌوات المكتوبوو

 ـوالو JavaScriptنوا انفواً وستعمل دون اي تعدٌالت, السبب فً ذلك ٌعود الى ان هوذه التقنٌوة تسوتخدم كموا ذكر

XML التشغٌل. انظمةكافة  منوهما تقنٌتان مدعومتان من كافة المتصفحات و 

 :ومن االٌجابٌات لها اٌضا ماٌاتً
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  ًالخادم التحتاج الى اعدادات خاصة فserver. 

  الخادم تخفف الضغط علىserver. 

 الخادم ة التعامل مع ــسهولserver , معه بعض المعامالت والتعامل معه من سم اٌجعل المتصفح ٌتقمما

 خالل االستعالمات فقط.

 فح الٌعٌد تحمٌل الصفحات من جدٌد, ٌجعل المتصخفة التصفح. 

 :المساول

وان المستخدم الٌمكنة استخدام زر الرجوع الى الصوفحة السوابقة فوً المتصوفح  ,التقلٌل من قابلٌة االستخدام -1

نه الٌمكن اضافة الصفحة التً ٌشاهدها الى المفضولة فوً المتصوفح وانموا , ااألنه نظرٌاً ٌستخدم  الصفحة نفسه

 ٌضٌف الصفحة الرئٌسٌة التً دخلها اول مرة.

المعتادون علوى البرمجوة بتقنٌوات  جملة من نقاط الضعف التً ٌجب على المبرمجٌن الدٌه AJAXان تقنٌة  -2

 AJAXبنوواء وتطوووٌر بوورامج  ٌووار وبرمجووة هم ان ٌتعلموووا طرائووق اختٌٌجووب علووف ,هوواوان ٌعرف اخوورى انترنووت

  .خالٌة من عٌوب الحماٌةال

ٌطرة الشوخص الوذي ٌسوتعمل الذي ٌعمل مون دون سو JavaScriptمن نشاط  المستخدمٌنٌخشً الكثٌر من  -3

 .بق كوسٌلة الختراق اجهزة الضحاٌااستخدمت فً السا JavaScript حٌث ان ال ,البرنامج

ستختصر على المستخدم مسالة اعادة تعدٌل الصفحة   AJAXالن تقنٌة :server الخادمخر فً الرد من أالت -4

المطلوووب الووذي ارسوول عوون طرٌووق تقنٌووة  serverالخووادم موون جدٌوود, فووان حوودوث اي توواخٌر فووً الوورد موون قبوول  

AJAX,نقصد هنا التفاعل الذي اعتاد  , سٌجعل المستخدم فً حٌرة من امره, فهو ال ٌرى اي تفاعل من النظام

عاد تحمٌلها فً اشارة ٌفهم منها المستخدم بان المتصفح قد ارسل طلبه وهو علوى ٌلى رؤٌته وهو ان الصفحة ع

تخفوً عون الطالوب امور مهوم جوداً وهوو االحسواس   AJAXببساطة فوان ,serverالخادم وشك استقبال الرد من 

 .serverوالخادم بوجود ارسال واستقبال بٌن العمٌل 

 Silver Lightً تقنٌة الضوء الفض 5-5

 Application Rich Internet تقنٌة متكاملة النشاء تطبٌقات االنترنت الغنٌة هً Silver Lightتقنٌة        

(RIA )ماٌكروسوفت حٌث تم اضافة مٌزة اساسٌة وهً تعدد االنظمة  شركة تطوٌورها من قبل ة تمٌوالتفاعل

 من تقنٌاتالتطبٌقات والواجهات والتً تحظى بها نظٌرتها  وتحاول هذه التقنٌة كسر الحاجز بٌن بٌئة المدعومة

 ة بالصوت والصورةٌبٌئة تفاعلر توفو بانها قابلة للتشغٌل فً كل مكان Silver Lightتقنٌة وتتمٌز االنترنت 

تضاف للمتصفح وتعمل بداخله ومن  Plug-Inفً االساس عبارة عن اضافة  Silver light وتقنٌةللمستخدم. 

التً ٌتم تثبٌتها فً  Plug-In تنفذ فً هذه االضافة تها تطبٌقات التً ٌتم انشاءها بوساطبرامج أو الثم فان ال

لتشغٌل تطبٌقات أو  Flash Playerالجهاز بوساطة المتصفح بنفس الطرٌقة التً ٌتم فٌها تثبٌت مشغل الفالش 
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هذه االضافة تدعم الكثٌر من وفً صفحة االنترنت  Flash – based animations مؤثرات حركٌة  للفالش 

مثل  Rich Internet Application (RIA) الغنٌة االمور التً ٌمكن استخدامها فً تطبٌقات االنترنت

ودعم كامل للفٌدٌو بما فٌها  Animations والمؤثرات الحركٌة Vector–based Graphion الرسوم المتجه

 .ملفات الفٌدٌو عالٌة الجودة

 Silver lightٌة كٌف تعمل تقن 5-5-1

. واذا كان هذا المستخدم الٌحتوي Silver lightموقع انترنت ٌدعم تقنٌة حٌنما ٌستقبل مستخدم انترنت       

 Silver light ال فان الموقع ٌقوم بتوجٌه هذا المستخدم لتركٌب ملف Silver light ال جهازه على برنامج

ٌقات التً تدعم برنامج خاص اذ ٌطلب من المستخدم ان ٌكون على جهازه وهو بذلك االجراء ٌشابه كثٌرا التطب

ملف البرنامج موجوداً على الجهاز فً وقت عمل التطبٌق وفً االغلب وحسب االصدار الٌزٌد حجم الملف 

لى ماٌكروسوفت على ان تكون مدة التنصٌب والتركٌب ع شركة وتحرص MB 4المطلوب تحمٌله عن 

 .الجهاز ال تتعدى العشرة ثوانً

 بسبب: Silver lightهو  وبصفة اخرى فان اآلفضل فً التقنٌات

 Silverه استخدام ٌوأي مبرمج او مطور على هذه البٌئة سٌكون من السهل علroot nt  ٌدعم عمل بٌئة -1

light. 

 .ٌدعم اللغات التً تعمل مع فٌجوال لذلك سٌكون من السهل التعامل معه -2

 .احة بشكل مجانً خالل موقع المنتجمٌة المتٌكمٌة ضخمة من المواد التعل وفرت ماٌكروسوفت لهذا المنتج -3

 Blendٌكروسوفت وغٌرها وٌمكن استخدام برنامج ااالخرى لم قنٌاتٌعمل وٌدعم بشكل جٌد الكثٌر من الت -4

بشكل قوي ومرن فً تحرٌك العناصر  Silver light وهو البرنامج المتخصص بتصمٌم وتطوٌر تطبٌقات 

 . Silver Lightـزاء وفً توفر االدوات الكثٌرة, وبالكثٌر من الممٌزات التً تدعم تقنٌة الواالج

 Silver lightاصدارات تقنٌة  5-5-2

 ٌوجد هناك نسختٌن من السٌلفر الٌت وهً:    

  Silver light:0.1سٌلفر الٌت  -1

التً ٌتم تنفٌذها بداخل  Silver lightللتعامل مع كائنات  JavaScript ـالتً تدعم البرمجة باسلوب ال       

 فً المتصفح. Silver lightمشغل 

 Silver light: 0.0سٌلفرالٌت  -2

نك تستطٌع استخدام اي لغة فً اطار بٌئة العمل أوهذا ٌعنً Net Framework  وهو ٌدعم تقنٌة ال       

تمتلك قوة  وبالتالً فانك Silver lightلكتابة برامج Common Language Runtime (CLR)  المشترك

 .Silver lightللتعامل مع عناصر او كائنات   NET FRAM تقنٌة
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 ٔيب ًْ اْى يزاٌبِ. ؟expression web 4 Microsoft برنامج ما هو برنامج  -1

 .expression web 4 Microsoftهم قوائم البرنامج أما هً  -2

 .expression web 4 Microsoftهم تبوٌبات البرنامج أما هً  -3

 وماهو تعرٌفها؟, AJAXما تقنٌة  -4

 ؟AJAXما المزاٌا والمساؤى فً تقنٌة  -5

 ؟AJAXكٌف تكون قابلٌة النقل فً  -6

 ؟AJAXما االٌجابٌات فً تقنٌة  -7

 ؟Silver Light وضح تقنٌة الضوء الفضً -8

 علل ذلك؟, Silver Light عد تقنٌة الضوء الفضً االفضلت هل -9

 ؟Silver Lightكٌف ٌكون عمل  -11

 ؟Silver Light اصداراتماهً  -11

 

 الخامساسئلة الفصل 
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 -:معرفةمن المتوقع إن ٌكون الطالب قادرا على 

الصفحات االمنة والسٌاسات االمنٌة. 

.جدران الحماٌة وأمن الموقع 

 تخصٌص اعدادات االمان فً متصفح االنترنتInternet explorer. 

فٌروسات.هجمات المتسللٌن وال 

.استرجاع النظام بعد هجوم الفاٌروسات 
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 تمهٌد 6-1

المٌادٌن وب العمل ٌفً أسال ومعقدةن التطورات الحدٌثة فً تقنٌة المعلومات أحدثت تغٌرات مستمرة إ       

الدولٌة وأجهزة الحاسوب من األمور الروتٌنٌة كافة إذ أصبحت عملٌة انتقال المعلومات عبر الشبكات المحلٌة و

عالمات العصر الممٌزة التً ال ٌمكن االستغناء عنها لتأثٌرها الواضح فً تسهٌل  ىوإحد ًفً عصرنا الحال

ب خزن وتوفٌر المعلومات حٌث أن ٌمتطلبات الحٌاة العصرٌة من خالل تقلٌل حجم األعمال وتطوٌر أسال

ذو  الى أن تكون عرضة لالختراق لذلك أصبحت هذه التقنٌة سالحا   ىحوسبة أدانتشار أنظمة المعلومات الم

 حدٌن تحرص المنظمات على اقتناءه وتوفٌر سبل الحماٌة له.

 مفهوم األمن المعلوماتً  6-1-1

ها، إذ أن نوع المعلومات وكمٌتها تالتحتٌة التً تمكن المؤسسات من أداء مها نٌةتشكل المعلومات الب      

قة عرضها تعد األساس فً نجاح عملٌة صنع القرارات داخل المنظمات المعاصرة وعلٌه فإن للمعلومات وطرٌ

ة تستوجب وضع الضوابط الالزمة الستخدامها وتداولها ووضع السبل الكفٌلة بحٌازتها، لذا فإن ٌقٌمة عال

بعادها عن االستخدام غٌر إوالمشكلة التً ٌجب أخذها فً الحسبان هً توفٌر الحماٌة الالزمة للمعلومات 

 المشروع لها.

ٌمكن أن نعرف األمن المعلوماتً بأنه ذلك الحقل الذي ٌهتم بدراسة طرائق حماٌة البٌانات المخزونة فً  

أجهزة الحاسوب فضال  عن األجهزة الملحقة وشبكات االتصاالت والتصدي للمحاوالت الرامٌة الى الدخول غٌر 

المخزونة أو تلك التً ترمً الى نقل أو تغٌٌر أو تخرٌب الخزٌن المعلوماتً لهذه  المشروع الى قواعد البٌانات

 القواعد.

 العناصر األساسٌة لنظام األمن المعلوماتً  6-1-2

المعلومات المحوسبة وٌمكن  إن النظام األمنً الفعال ٌجب أن ٌشمل جمٌع العناصر ذات الصلة بنظام      

 هذه العناصر بما ٌاتً: تحدٌد

 منظومة األجهزة اإللكترونٌة وملحقاتها. -1

 األفراد العاملٌن فً أقسام المعلومات. -2

 البرمجٌات المستخدمة فً تشغٌل النظام. -3

 شبكة تناقل المعلومات. -4

 مواقع منظومة األجهزة اإللكترونٌة وملحقاتها. -5

 (6-1الحظ الشكل )
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 تً:إلجراءات المتعلقة بالنموذج اآلواوٌمكن تمثٌل أهم عناصر النظام األمنً الفعال 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 النظام االمنً الفعال 1-6شكل ال

 االمنةASP صفحات  6-2

فً ان معالجة هذه الصفحات تكون من جانب الجهاز  HTMLعن صفحات  ASPتختلف صفحات      

 ربط دٌنامٌكٌة تدعً المزود للخدمة ال جهاز المستخدم اذ ٌكون فً الجهاز المزود للخدمة برامج بها مكتبة

ASP.DLLفعندما ٌطلب المستخدم صفحة باالمتداد ..ASP  فان مجهز الخدمة ٌقوم بمعالجة اوامرASP 

لعرضها على مستعرض  HTMLوامر أالموجودة فً هذه الصفحة وٌرسل النتٌجة، وهذه النتٌجة عبارة عن 

ق لهذه الصفحات كما انها تحفظ حقو االنترنت فً جهاز المستخدم. وهذا االسلوب ٌوفر درجة من االمان

 .ٌوضح عملٌة المعالجة (6-2)، والشكل المبرمج من النسخ غٌر القانونً

 

 

 

 

 ASPطرٌقة معالجة صفحات  2-6شكل ال
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 Security Policyالسٌاسات االمنٌة  6-3

ها األشخاص عند وسٌاسة أمن المعلومات هً مجموعة القواعد التً ٌطبقأستراتٌجٌة أمن المعلومات إن إ       

انظمتها  التعامل مع التقنٌة ومع المعلومات داخل المنشأة وتتصل بشؤون الدخول الى المعلومات والعمل على

 .وادارتها

 أمن المعلومات  سٌاسات اهداف 6-3-1

 تهدف سٌاسات أمن المعلومات الى:     

  ك ٌة نظم الكمبٌوتر والشبكات وكذلبالتزاماتهم وواجباتهم المطلوبة لحما واالدارٌٌنتعرٌف المستخدمٌن

  .، وفً مراحل ادخالها ومعالجتها وخزنها ونقلها واعادة استرجاعهاحماٌة المعلومات بكافة اشكالها

 خصصات والتخوٌل التً ٌتم من خاللها تحقٌق وتنفٌذ الواجبات المحددة تتهدف االستراتٌجٌة الى تحدٌد ال

 .وتحدٌد المسؤولٌات عند حصول الخطرعلى كل من له عالقة بالمعلومات ونظمها 

 بٌان اإلجراءات المتبعة لتجاوز التهدٌدات والتعامل معها والجهات المناط بها القٌام بذلك. 

 أمن المعلومات سٌاساتمن الذي ٌعد  6-3-2

 

بد ال تراتٌجٌة فاعلة ومنتجة وهادفةسأمن المعلومات، ولكً تكون هذه اإلستراتٌجٌة بشأن إٌة أعند إعداد      

ة فً المنشأة الواحدة اضافة الى ٌمستوٌات الوظٌفالن ٌسهم فً اعدادها وتفهمها وتقبلها وتنفٌذها مختلف أ

حاجتها الى التعاون والدعم الكامل من العاملٌن كافة، من هنا فان المعنٌٌن بإعداد سٌاسة أمن المعلومات 

ام تشمل مسؤولً أمن الموقع ومدٌري الشبكات ٌتوزعون الى مراتب وجهات عدٌدة داخل المنشأة، لكن بوجه ع

وموظفً وحدة الكمبٌوتر ومدٌري الوحدات المختلفة فً المنشأة كوحدة االعمال والتسوٌق والبحث وغٌرها 

ا الى ٌعطال وممثلً مجموعات المستخدمٌن ومستوٌات االدارة العلوادث واألوتشمل أٌضا فرٌق االستجابة للح

 .جانب االدارة القانونٌة

 أمن المعلومات بانها ناجحة؟ سٌاساتتوصف  ىمت 6-3-3

تعمم بشكل شامل على عندما ة االستخدام توصف استراتٌجٌة أمن المعلومات بانها  ناجحة ٌمن حٌث فعال    

ن تكون مقبولة وواقعٌة ومن المناط بهم تنفٌذها الى جانب توفر االدلة التوجٌهٌة أقطاعات االدارة كافة و

ألدوات الحماٌة التقنٌة من  ًمان إدامة التنفٌذ وعدم التقاعس فٌه. والتنفٌذ هنا هو االستخدام الفعلواالرشادٌة لض

 ، وال تحقق االستراتٌجٌة نجاحا  ىلقواعد العمل والتعامل مع البٌانات ونظمها من جهة أخر ًجهة والتطبٌق الفعل

ولكً المعنٌٌن كافة.  ىواها ومفهومة لدن كان ثمة غموض فٌها لهذا ال بد ان تكون واضحة دقٌقة فً محتأ

تكون هذه االسترتٌجٌة مفهومة ٌتوجب ادخال كافة العاملٌن والموظفٌن فً مختلف المستوٌات الوظٌفٌة فً 

 المنظمة دوات تدرٌبٌة متقدمة عن هذه االسترتٌجٌة من حٌث مكوناتها والٌة عملها.
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 أمن المعلومات  سٌاسات منطلقات 6-3-4

غراض الحماٌة، مواطن الحماٌة، أنماط أ، أمن المعلومات من تحدٌد المخاطر ن تنطلق سٌاساتأن ٌتعٌ        

، وإجراءات الوقاٌة من المخاطر التً قد تكون مخاطر طبٌعٌة مثل الحرائق والكوارث الى الحماٌة الالزمة

التً تبنً علٌها  اطر محاولة اختراق البٌانات وسرقتها والتالعب بها، وتتلخص المنطلقات واالسسخم

استراتٌجٌة أمن المعلومات القائمة على االحتٌاجات المتباٌنة لكل منشأة من االجابة عن تساؤالت ثالث رئٌسة: 

 ؟؟احمً المعلومات كٌفو؟ ؟احمً المعلومات ِمن ماذاو؟ ؟ارٌد ان احمً ماذا

 اغراض حماٌة البٌانات الرئٌسة  6-3-5

ن المعلومات ال تكشف وال ٌطلع علٌها من اشخاص غٌر أد من التأك :CONFIDENTIALITYالسرٌة  -1

 .مخولٌن بذلك

و أن محتوي المعلومات صحٌح لم ٌتم تعدٌله ألتأكد من ا :INTEGRITYالتكاملٌة وسالمة المحتوى  -2

  .العبث به وبشكل خاص لن ٌتم تدمٌر المحتوى او تغٌره عن طرٌق تدخل غٌر مشروع

التأكد من ان مستخدم  المعلومات المخول  : AVAILABILITYو الخدمة أات استمرارٌة توفر المعلوم -3

 وكذلك استمرارٌة توفر الخدمة والمعلومة له على الرغم  .هاٌو دخوله الألن ٌتعرض الى انكار استخدامه لها 

 اجراءات حماٌة البٌانات فً كل االحوال.من 

 أمن اإلنترنت سٌاسة 6-3-6

 اإلنترنت على مواضع ثالثة: لمعلومات فً حقل أمنتحقٌق أمن ا ٌنصب        

 ىأمن الشبكة، وأمن التطبٌقات، وأمن النظم. وكل منها ٌنطوي على قواعد ومتطلبات تختلف عن األخر 

وٌتعٌن ان تكون أنظمة األمن فً هذه المواضع الثالث متكاملة مع بعضها حتً تحقق الوقاٌة المطلوبة ألنها 

ى اتصال وارتباط بمستوٌات األمن العامة كالحماٌة المادٌة والحماٌة الشخصٌة بالعموم تنطوي أٌضا عل

شرنا الى العناصر المتصلة بأمن النظم والبرمجٌات أوالحماٌة اإلعالنٌة. وفٌما تقدم والحماٌة اإلدارٌة 

 والمعطٌات وبقً ان نشٌر فً هذا المقام الى أمن الشبكات.

النظام اي الشبكة  حواسٌببكة هو عملٌة االتصال والتبادل بٌن أحد ن ما ٌحمً من خالل أمن الشإ       

اخر ضمن الشبكة، فإذا ارتبط النظام  حاسوبوبٌن  server الخادمو نظام أ لمستخدمالنهائً سواء كان نظام ا

قد ٌة حزمة بٌانات مرسلة أن أالنهائً باإلنترنت مباشرة دون وجود وسائل أمن ما بٌن هذا النظام والشبكة ف

 ٌلحق بها ما ٌاتً: 

 .قد ٌتم تغٌرها خالل عملٌة النقل -1

 .قد ال تظهر من حٌث مصدرها من الجهة التً قدمت منها -2

 .قد تكون جزء من هجوم ٌستهدف النظام -3



 
833 

 

 

 .هٌقد ال تصل الى العنوان المرسلة ال -4

 قد ٌتم قراءتها واالطالع علٌها وافشاؤها من قبل االخرٌن.  -5

الى حماٌة الشبكة نفسها واظهار الثقة لدي مستخدم النظام النهائً بتوفر  ىالشبكات من جهة أخروٌهدف أمن 

على وسائل أمن ال تتطلب معها ان  يوسائل الحماٌة فً تعامله مع الشبكة وكذلك اظهار الشبكة ذاتها بانها تحتو

 المستخدم محتوٌا على وسائل خاصة. حاسوبٌكون 

 وامن الموقع  FIREWALLSجدران الحماٌة  6-4

هناك كثٌر من المتطفلٌن الذٌن ٌحاولون الدخول على أجهزة اآلخرٌن بغرض إثبات الذات أو الحصول        

على المعلومات التً لٌس من حقهم الحصول علٌها حٌث ٌقومون بتدمٌر البٌانات أو نشرها بغرض اإلساءة 

مكن أن تمنع مثل هؤالء المتطفلٌن للوصول الى ألشخاص آخرٌن، لذلك كان البد من وضع برامج متخصصة ٌ

و أوجدار الحماٌة  .Firewallجهازك وللحفاظ على أمن الجهاز وسالمته وتسمً هذه البرامج بجدار الحماٌة 

لتنقٌة البٌانات قبل دخولها الى  Deviceأو جهاز  Softwareالجدار الناري عبارة عن برنامج ما ٌسمً اٌضا 

رزمة من البٌانات ترد الى الشبكة تمر عبر الجدار الناري ٌتم فحصها، فإن كان الموقع  الشبكة المحلٌة. وكل

المصدر لهذه الرزمة من ضمن قائمة المواقع المحجوبة فلن ٌسمح الجدار الناري لهذه الرزم بالولوج الى 

 (.6-3الحظ الشكل )، الشبكة

 

 

 

 

 

 

 

 جدار الحماٌة 3-6شكل ال

 ة وظائف جدار الحماٌ 6-4-1

التعامل معها والغٌر مصرح لهم بدخول الشبكة من الدخول لها منع ٌعد جدار الحماٌة النقطة الفاصلة التً ت -1

 بشكل مباشر وهذا  ٌقلل من استغالل ثغرات هذه الشبكة وخدماتها.

 .الشبكة والىتجاه البٌانات الصادرة والواردة من أٌحدد جدار الحماٌة  -2

وهو الجهاز أو الشبكة أو النظام الموثوق بهم  Trusted Systems نظمة الموثوقةٌحدد جدار الحماٌة األ -3

ٌُسمح لها بالتعامل مع الشبكة الداخلٌة المحمٌة  .والتً 
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الشبكة وأٌضا تسجٌل وتتبع األحداث والتنبٌه عن أي  والىٌقوم جدار الحماٌة بمراقبة البٌانات العابرة من  -4

 .أخطار أو أحداث غرٌبة تحصل

تخدم مستخدمً  ىٌقدم جدار الحماٌة موثوقٌة التعامل مع بعض بروتوكوالت اإلنترنت وٌقوم بأشٌاء أخر -5

وأٌضا ٌستطٌع أن ٌعمل كذاكرة  ،وحارسا لمنافذ الشبكة NAT الشبكة المتصلٌن باإلنترنت كتوفٌر العناوٌن

 .ها فٌما بعد لكامل الشبكةٌللمواقع التً تم زٌارتها لتسرٌع الوصول ال

 .VPNشبكات و IP-sec ٌخدم جدار الحماٌة أٌضا سبل االتصال األمن المتعددة مثل -6

 ما الذي ال ٌستطٌع جدار الحماٌة فعله 6-4-2

ال ٌستطٌع جدار الحماٌة ان ٌمنع الهجمات التً تعبر جدار الحماٌة نفسه والتً تعتمد على ثغرات فً  -1

 .ابروتوكوالت ال تستطٌع الشبكة االستغناء عنه

ٌعة بداخل الشبكة نفسها أي من األفراد الذٌن هم بط موجودةال ٌستطٌع جدار الحماٌة ان ٌمنع المخاطر ال -2

 .الحال داخل الشبكة وقد حصلوا على تلك الثقة التً جعلتهم فً داخل الشبكة المحمٌة

لكترونً، مثل أحصنة ال ٌستطٌع جدار الحماٌة ان ٌحمً من الفٌروسات التً تنتشر عن طرٌق البرٌد اإل -3

 ك عند فتح البرٌد اإللكترونً أو عندٌكبرنامج مساعد أو كبرنامج غٌر خطر وٌحتال عل طروادة، التً تتنكر

 تحمٌله.

 المنبثقة. ال ٌمكن أن ٌمنع جدار الحماٌة الرسائل غٌر المرغوب فٌها أو اإلعالنات -4

 ٌة مختلفة وغٌر آمنة.ال ٌمنع جدار الحماٌة الوصول الى شبكة اتصال السلك -5

 

 

 

 

 

 

 

 

 ساعات 3الزمن المخصص:                                                               1-6التمرٌن:  قمر

 .windowsء جدار الحماٌة المدمج مع نظام التشغٌل تشغٌل او الغاسم التمرٌن: أ

 مختبر الحاسوب.مكان التنفٌذ: 

 األهداف التعلٌمٌة: :أوال

 .windowsتشغٌل او الغاء جدار الحماٌة المدمج مع نظام التشغٌل أن ٌكون الطالب قادراً على 

 التسهٌالت التعلٌمٌة: :ثانٌا

 .نترنتأشبكة  -windows     .3على نظام التشغٌل  ٌحتويجهاز حاسوب  -2      .بدلة العمل - 1

 .خطوات العمل :ثالثا



 
835 

 

 إرتِد بدلة العمل المالئمة لجسمك. 1

2 
 . start ابدأ نقر على القائمةإ

3 

 .Control Panel لوحة التحكم خترإمن القائمة 

 

 

 

 

 

 .ٌقونةأختر إ control panel لوحة التحكم من نافذة 4

5 

 .Turn windows Firewall on or off  خترأ و تعطٌل عمل جدار الحماٌةألتفعٌل 
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6 

 .Turn on windows firewall  خترأ ،لتشغٌل جدار الحماٌة الخاص بالوٌندوز

 

 

 

 

7 

 

 .Turn off windows firewall  ختر، أوٌندوزاللتعطٌل عمل جدار الحماٌة الخاص ب

 

 

 

 

 

 

 Internet explorerتخصٌص اعدادات االمان فً متصفح األنترنت  6-5

اذ  وهناك أسباب وجٌهة تبرر ذلك. ،ٌعد األمان على اإلنترنت من الموضوعات التً ٌكثر حولها النقاش       

معرفة المشكالت المتعلقة باألمان لمساعدتهم على  االنترنتاإلنترنت وزائري صفحات  ىمحتو ٌحتاج موفرو

كن أن ٌتسبب فً إتالف البٌانات ٌم ىفأنت كمستخدم إنترنت ترٌد أن تتجنب تحمٌل أي محتو حماٌة بٌاناتهم،

مٌزة مناطق األمان  Internet Explorerولذلك ٌوفر لك برنامج  .الحاسوبالمخزنة لدٌك على جهاز 

كما تساعدك مناطق األمان كذلك  ات التً تقوم بتحمٌلها من اإلنترنت.ٌلمساعدتك على التحكم فً أنواع المحتو

 أو فرض الرقابة علٌها أو رفضها. االنترنتزنة على صفحات ات المخٌعلى قبول أنواع معٌنة من المحتو

الى  االنترنتتصنٌف صفحات  ىٌتم فً المرحلة األول اذ وتتكون عملٌة استخدام مناطق األمان من مرحلتٌن.

 أمان لكل منطقة فً المرحلة الثانٌة. ىمناطق، وٌتم تطبٌق مستو
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مواقع  ٌقونة أو اال local intranetإنترانت محلٌة ٌمكنك تصنٌف الصفحات بوصفها تنتمً الى االٌقونة 

 .Internet أو المنطقة إنترنت  Restricted sitesأو المنطقة مواقع محظورة Trusted sitesموثوق بها 

 (.6-4، الحظ الشكل )أو مخصص أو متوسط أو منخفض ًأمان لكل منطقة عال ىٌمكنك بعد ذلك تعٌٌن مستو

 

 

 

 

 مان فً مربع الحوار خٌارات االنترنتمناطق اال 4-6شكل ال 

 االعدادات االفتراضٌة لمناطق االمان 6-5-1

 االمان يمستو الوصف المنطقة

 االنترنت

Internet 

 الحاسوبتشمل كل الملفات بخالف الموجودة على جهاز 

الخاص بك والموجودة على شبكة اإلنترانت لدٌك 

فحات وتندرج معظم ص .ىوالملفات المعٌنة لمنطقة أخر

منطقة )الموجودة على اإلنترنت تحت الفئة  االنترنت

 (.إنترنت

 متوسط

 انترانت محلً

Local intranet 

ا من شبكة االتصال ت شمل عادة   الموارد التً تعتبر جزء 

 الداخلٌة بشركتك ) أوإنترانت(.

 متوسط

 مواقع موثوق بها

Trusted sites 

نٌة تحمٌل على المواقع التً تثق فً توفر إمكا تحتوي

قلق، مثل أحد مواقع تحمٌل  ىمحتوٌات منها دون أدن

Microsoft .الرسمٌة 

 منخفض

 مواقع محظورة

Restricted sites 

تقوم بتعٌٌن  التً ال تثق بها. االنترنتتتضمن مواقع 

ا من أنك تستطٌع  مواقع لهذه المنطقة إذا لم تكن متأكد 

إتالف تحمٌل الملفات وتشغٌلها من هذا الموقع دون 

 الخاص بك أو إتالف بٌاناتك. الحاسوب

 ًعال
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ات التً ٌمكن تحمٌلها من ٌإن ما ٌعنٌك عند قٌامك بتعٌٌن أحد مستوٌات األمان، هو نوع المحتو        

عند  Internet Explorer المتصفح اذ تحدد مستوٌات األمان اإلجراء الذي ٌقوم به ،االنترنتصفحات 

 أو مٌزة إضافٌة ٌمكن أن تؤدي الى إتالف البٌانات الموجودة على مكّون على تحتوي انترنتمصادفة صفحة 

ا فً اعتبارك أن القول بأن محتو الخاص بك. الحاسوبجهاز  ال  (قد ٌسبب تلف ا) انترنتصفحة  ىضع دائم 

ا معٌنة من محتوٌات ٌعنً بالضرورة أن هذا المحتوى شائن أو مصمم لهدف إجرامً.  فهو ٌعنً أن أنواع 

)وهً مكونات صغٌرة مضمنة فً صفحات الوٌب وٌتم  ActiveX ، مثل عناصر تحكماالنترنتصفحة 

(، لدٌها القدرة على إحداث ضرر، وذلك إذا كان منشئ هذه الصفحات قد قام الحاسوبتشغٌلها على جهاز 

التً قد )ات ٌلمحتوٌعتبر استخدام مناطق األمان لمنع تحمٌل او بتصمٌمها لهذا الغرض أو على نحو غٌر سلٌم.

 ا من تالفً المخاطر ولٌس رٌبة  أوشك.عالخاص بك نو الحاسوبعلى جهاز  (تسبب تلف ا

 

 

 

 

 

 

 رتد بدلة العمل المالئمة لجسمك.إ 1

2 
 .Internet explorerفتح متصفح االنترنت إ

 

 .Internet optionsنترنت إاختر خٌارات  Toolsدوات أمن قائمة  3

 3الزمن المخصص:                                                                 2-6 :قم التمرٌنر

 ساعات

 .Internet explorerاالمان الخاصة بمتصفح االنترنت  اتتخصٌص اعداد :سم التمرٌنأ

 :األهداف التعلٌمٌـة :أوال

 .Internet Explorerتخصٌص اعدادات االمان لمتصفح االنترنت  أن ٌكون الطالب قادراً على كٌفٌة

 التسهٌالت التعلٌمٌة: :ثانٌا

 .نترنتأشبكة  -3         ٌحتوي على نظام التشغٌل وٌندوز.جهاز حاسوب  -2         .بدلة العمل - 1

 .خطوات العمل :ثالثا
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4 

 .security االمان تبوٌب أختر ،Internet options وارح مربع من
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5 

 انترنت للمنطقة األمان مستوي تعٌٌن إعادة سٌتم تطبٌق فوق انقر ثم ألعلى واحد مستوى الشرٌحة حرك

 ستتم. موافق فوق نقرإ ثم  High عالً األمان مستوى الى  Medium  متوسط األمان مستوي من

 .والحذر األمان من عالً بمستوى  إنترنت  المنطقة تحت  تندرج  تًال الوٌب صفحات كافة معاملة

 

6 

 المدٌرٌة. وهو موقع Enterثم اضغط مفتاح اإلدخال  www.vocedu.netفً شرٌط العنوان، اكتب 

 الحاسوب الخاص بك، على vocedu.netسٌتم محاولة فتح صفحة   االلكترونً، م المهنًٌالعامة للتعل

 م عرض ــٌت ن المن المحتمل أ، لذا ActiveXر ـتشغٌل عناص ة تحظرٌاألمان الحالإال أن إعدادات  

 الصفحة بوضوح  بكامل تفاصٌلها.

 .4و 3عد تنفٌذ الفقرة أ 7

8 
 موافق. . ثم انقر فوقMediumامان متوسط  ىد ألسفل واختر مستوـواح ىرك الشرٌحة مستوــح

 محتوٌاتم المهنً. ستالحظ ان الصفحة ستعرض ٌامة للتعلة العـعد تحمٌل الصفحة الخاصة بالمدٌرٌأ 9

 .ًعندما كان مستوي االمان عال 6فً فقرة  ىلم تظهر فً المرة االول

11 
 من خالل وضع او  5من نفس النافذة اعاله فقرة  للمتصفح باإلمكان تشغٌل او تعطٌل الوضع المحمً

 اعادة تشغٌل متصفحعند تغٌٌره ٌتطلب حٌث  Enable protected modeن المربع ــالمؤشر مرفع 
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 من جدٌد. Internet explorerاالنترنت 

11 

 level   customمخصص ىوــأمان مخصص عن طرٌق النقر فوق الزر مست ىمستوٌمكنك  إعداد 

 تحكم مثل عناصرإذا لم تكن على دراٌة كبٌرة بموضوعات  لكن .securityمن عالمة التبوٌب أمان 

 ٌنبغًاالخرى، ات اإلنترنت ـة النصٌة وعملٌــرة والبرمجــالصغٌ Javaقات ـطبٌوت ActiveX تحكم

 فقط فً برنامــج ومنخفضومتوسط  ًً عالــرة اصال وهـــات األمان المتوفـــك استخدام مستوٌٌعل

 Internet Explorer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هجمات المتسللٌن والفٌروسات 6-6

 الحاسوبر له قدرة على العمل فً الخفاء وٌتكاثر بحٌث ٌتم وضعه فً هو برنامج صغٌ الحاسوبفٌروس      

وفقا لألغراض المصمم من أجلها الفٌروس،  ىنتقل إذا توافرت وسائل انتقاله لٌصٌب األجهزة األخرٌفٌصٌبه و

 .كون لبرنامج الفٌروس أهداف تخرٌبٌةٌولٌس شرطا أن 

البرامج غٌر قادر على االنتقال والتكاثر كما أن كل  ال ٌمكن عد كل البرامج المخربة فٌروسات فبعض هذه

 .الحاسوبولٌست عملٌة النسخ الذاتً مؤذٌة بحد ذاتها إال فً استهالك موارد  ،الفٌروسات لٌست مخربة

وٌجب على  ،المصاب عفوٌا أو بتعمد الحاسوبوعملٌة التناسخ عملٌة مقصودة قد تسبب خلال تخرٌبا فً نظام 

 فسه ببرامج حاضن بحٌث أن أي تنفٌذ لذلك البرنامج سٌضمن تنفٌذ الفٌروس.الفٌروس أن ٌربط ن

 خصائص الفٌروسات 6-6-1

وٌرجع ذلك الى وسائل االتصال بٌن األجهزة  ٌتمٌز الفٌروس أٌضا  بقدرة هائلة على االنتشار، نتشار:اإل -1

 وقابلٌة الفٌروس على نسخ نفسه وضعف برامج الحماٌة فً تلك األجهزة.
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تم ٌوى للفٌروسات قدرة عجٌبة على التخفً والخداع عن طرٌق االرتباط ببرامج أخر القدرة على التخفً: -2

أٌضا  تزوٌد الفٌروسات بخاصٌة التموٌه والتشّبه اذ أن الفٌروس ٌرتبط ببرنامج ٌقوم بأعمال لطٌفة أو له قدرة 

   على تخرٌبه. عرض أشٌاء مثٌرة، وعند بداٌة تشغٌله ٌدخل الى النظام وٌعملعلى 

احٌانا ٌتمكن الفٌروس داخل الجهاز من بدأ أعماله التخرٌبٌة والتً قد أعدها المبرمج  القدرة التدمٌرٌة: -3

بدال من   hardwareالمادٌة كوناتفتصٌب الم ىأضراره أحٌانا أخر ىوربما ٌتفقد الكثٌر من البٌانات بل تتعد

 فقط.  softwareالمكونات البرمجٌة

ومما تتمٌز به فٌروسات الحاسب إمكانٌة اختراق المواقع التً ٌقوم المستخدم بتحمٌل  على االختراق: القدرة -4

 هذه البرامج فٌها من دون أن ٌشعر بذلك.

 انواع الفٌروسات 6-6-2

ثم ٌنشروها فً  ،ةٌإن الفٌروسات ال تظهر بالصدفة بل ٌتم كتابتها من قبل مبرمجٌن ذوي مهارات عال    

، ىقوأمستخدمٌن عبر شبكات االنترنت أو وسائط التخزٌن، وكلما أصبحت برامج مكافحة الفٌروسات أجهزة ال

 .للتحاٌل علٌها ىزاد المبرمجٌن من جهودهم لتطوٌر فٌروسات اذك

إن الكثٌر منها غٌر مؤذ  ولكن فً حقٌقة األمر ،وأحداث الضرر ىلقد اشتهرت الفٌروسات بقدرتها على األذ

. مثال قد تستهلك مساحات تخزٌن على القرص أو فً ذاكرة ىرف علٌه ولكن ٌسبب بعض األذالمتعا ىبالمعن

 .نتٌجة تؤثر فً سرعة وكفاءة الجهازل، وباالحاسوب

 :برمجتها( منها عندتأخذ الفٌروسات إشكاال عدٌدة )

 :Trojan Horseحصان طروادة .1

ة فً ملحمة )االودٌسا( لهومٌروس، اذ ترك الجٌش وٌسمً بهذا األسم نسبة لألسطورة اإلغرٌقٌة الوارد       

وكان ٌختبئ ضمنه مجموعة من الجنود األشداء بعد أن  ،اإلغرٌقً حصانا خشبٌا ضخما، كهدٌة لسكان طروادة

خرج  ،وعندما رحل الجٌش وأدخل السكان الحصان الى داخل أسوار المدٌنة ،تظاهروا بإنهاء الحصار الطوٌل

 .الجند منه وانقضوا على الحامٌة وسقطت المدٌنة فً أٌدي اإلغرٌق

وعندما  برامج ٌبدو مظهرها حسنا ومالئما إن برامج أحصنة طروادة تعتمد المبدأ نفسه، فهً تختبئ ضمن

 .ٌشغل المستخدم واحدا من هذه البرامج ٌنشط الجزء الماكر وٌقوم بعمل معٌن مصمم له

حصنة طروادة هو جمع المعلومات مثل أسم المستخدم، وكلمة السر ثم ٌبعث بهذه إن الهدف األساسً أل

تحكم بملفاتك بالالمعلومات لصاحبه وأنت متصل بالشبكة، واألسوأ من ذلك سٌسمح للمتسللٌن بتصفح جهازك أو 

 .تحكما كامال. وتختلف أحصنة طروادة عن الفٌروسات العادٌة، فً أنها ال تعٌد إنتاج نفسها

 :Wormsٌروسات الدٌدان ف.2

هم ما ٌمٌزه القدرة على إنتاج نفسه. تنسخ ألنظام عند استدعائه، ول ىالدودة عبارة عن كود ٌسبب أذ       

 .وٌعتمد بعضها على الشبكة فً انجاز عملها ،الدودة نفسها من والى األقراص المرنة. أو عبر الشبكات
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 ،المتصلة بالشبكة الحاسوبلنسخ نفسها فقط على أجهزة تستخدم الشبكة   Host Wormإن الدودة المضٌفة

وتعتمد على الشبكة فٌما بعد  حواسٌبأجزاءها على عدة Network Worm بٌنما توزع الدودة الشبكٌة 

 لتشغٌل هذه األجزاء.

فتنسخ نفسها الى أماكن متعددة على القرص الصلب. إن  ،وٌمكن أن تظهر الدودة على أجهزة حواسٌب منفصلة

 .ضرر األساسً التً تتسبب به الدودة هو إبطاء سرعة عمل الشبكاتال

 :Time Logic Bombالقنابل المنطقٌة الموقوتة  .3

 .وتبرمج لتنشط عند حدوث أمر معٌن .تبنً القنابل ضمن البرمجٌات الماكرو كواسطة لتنشٌطها     

  :حد المبرمجٌن المخربٌن فً فهً تعمل عند حدوث ظروف معٌنة وتصمم من قبل أالقنابل المنطقٌة

وبالنتٌجة تؤدي الى  ،المنظمة بحٌث تعمل عند حذف أسم المخرب )واضع القنبلة( من كشوف الرواتب مثال

 .تخرٌب بعض النظم ومسح بعض البٌانات

  :فهً نوع خاص من القنابل المنطقٌة وتنشط فً وقت محدد، اعتمادا على ساعة القنابل الموقوتة

من القرص الصلب فً   Docكن تصمٌم قنبلة موقوتة لمسح كافة الملفات ذات االمتداد ، فمثال ٌمالحاسوب

 .راس السنة المٌالدٌة مثال

 :Network Virusesفٌروسات الشبكات  .4

لقد ارتبط ظهور الفٌروسات بانتشار مفهوم الشبكات مثل شبكة االنترنت، حٌث استخدم البرٌد االلكترونً فً 

 . Attachmentصوصا الرسائل التً تأتً الحقا نشر هذه الفٌروسات وخ

 Trapdoor Viruses:باب المصٌدة . 5

وهو عبارة عن كود ٌتم زرعه عند تركٌب نظام الحماٌة، بحٌث ٌعطً المخرب حرٌة اختٌار الوقت المالئم 

 .لعملٌة التخرٌب

 : Hardware Virusesمكون الماديفٌروسات ال. 6

، فمثال ٌبرمج الفٌروس الن ٌقوم بتنفٌذ مالٌٌن العملٌات الحسابٌة كون الماديمال تصمٌم هذه الفٌروسات لتصٌب

ة بدون استخدام أوامر لإلخراج أو لإلدخال، ومن ثم ٌلقً عبئا كبٌرا على وحدة المعالجة المركزٌة، مما ٌالمتوال

 .ٌؤدي الى ارتفاع درجة حرارتها وثم احتراقها

 اعراض االصابة بالفٌروسات 6-6-3

 :وذلك بسبب Slowdownفً أداء الحاسب  ئبط. 1

 إن الفٌروسات تتحكم بإجراءات التنفٌذ والتشغٌل للجهاز. 

  إن الفٌروسات تأخذ حٌزا فً الذاكرة الرئٌسةRAM. 

 .انخفاض سعة الذاكرة الرئٌسة بشكل مفاجئ. 2

 ً قراءته.انخفاض سعة القرص الصلب بشكل واضح وذلك بسبب تناسخ الفٌروسات، ومن ثم تباطؤ ف. 3
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 .تغٌر شكل بعض إٌقونات الملفات. 4

 .تضخم حجم بعض الملفات وذلك بسبب تضمٌن الفٌروسات ضمنها. 5

    كرر من رسائل خطأ غٌر اعتٌادٌة مثل الرسائل التً تشٌر الى استخدام األقراص والبرامج بشكل مت ظهور6.

 .المستخدمستعمالها من إدون أن ٌتم    

 .لوحة المفاتٌح كظهور أحرف غرٌبة أو خاطئة عند النقر على حرف معٌنحدوث خلل فً أداء . 7

 .سماع نغمات موسٌقٌة غٌر مألوفة من مكبر الصوت فً جهاز الحاسب. 8

 توقف النظام بال سبب.. 9

 توقف بعض البرامج عن العمل.. 11

 إنشاء ملفات عشوائٌة بدون تدخل من المستخدم.. 11

 تلف البٌانات.. 12

 أسم القرص. تغٌٌر. 13

 إجهاد األجزاء المٌكانٌكٌة للحاسب.. 14

     الى  ، وهذا ٌؤدي الى تجمع الورق داخل الطابعة وربماالطابعةالتحكم فً الطابعة بحٌث ٌتم تغٌٌر اتجاه . 15

 تعطٌلها.      

فٌروس هذه بعض األعراض على سبٌل المثال ال الحصر وٌتحكم فً العرض ذلك المبرمج الذي ٌقوم بعمل ال

 وماذا ٌرٌده أن ٌفعل.

 طرائق الحماٌة من الفٌروسات 6-6-4

شراء البرمجٌات من الشركة المنتجة ومن جهات ذوي سمعة جٌدة واالمتناع عن استخدام أسلوب  -1

 االستنساخ.

من احتفظ بهذه النسخ فً مكان آ، فترات متقاربة االحتفاظ بنسخ احتٌاطٌة من البرامج والبٌانات مأخوذة على -2

 وبعٌدا عن الحاسب الشخصً.

 احتفظ بسرٌة كلمة السر )المرور( وقم بتغٌرها من وقت الى آخر. -3

 .عند االنتهاء من استعمالهأغلق الجهاز  -4

ب من أي فٌروس واستخدم البرامج المضادة للفٌروس الجدٌدة بشكل مستمر للتأكد من خلو نظام الحاس -5

 .عدم إصابتها أٌضا نرامج المضادة أٌضا للتأكد مذه البـوكإجراء احتٌاطً ٌفضل فحص ه

 .ال تقم بتحمٌل أي بٌانات شخصٌة دون التنسٌق مع مسؤول أمن المعلومات -6

 افحص البرامج الجدٌدة قبل استخدامها للتأكد من خلوها من الفٌروسات. -7

تثق بالشخص المرسل عدم فتح أي ملف مرفق ضمن أي رسالة برٌد الكترونً مهما كان مصدرها إال أن  -8

 وأن لدٌه حماٌة تامة لجهازه.
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 متابعة إخبار الفٌروسات عبر وسائل اإلعالم التقلٌدٌة أو المواقع اإللكترونٌة. -9

 ةمضادالبرامج الالتأكد من مصدر أي برنامج تقوم بإنزاله عبر االنترنت وفحصه من خالل استخدام  -11

 الفٌروسات قبل تثبٌته.

 عن طرٌق المصادر الموثوق فٌها. تحمٌل البرامج -11

 تحدٌث برامج مضاد الفٌروسات باستمرار والحصول علٌها من الشركة المنتجة. -12

 .comأو  batأو  exeاالنتباه الشدٌد للملفات ذات امتداد  -13

 زٌارة مواقع الحماٌة من الفٌروسات لمعرفة الجدٌد. -14

 جدار ناري.حماٌة الشبكة والجهاز المنفرد باستخدام  -15

 منع استضافة النصوص البرمجٌة فً وٌندوز. -16

فحص ومراجعة اإلعدادات األمنٌة عند االتصال بشبكة االنترنت بوساطة البرامج المتوفرة لحماٌة الجهاز  -17

 من االختراق.

 البرامج المضادة للفٌروسات 6-6-5

امنٌا على  ت وبقٌة البرامج التً تشكل تهدٌدا  هً البرامج التً تقوم بحماٌة االجهزة من هجمات الفٌروسا     

األقراص واألقراص المدمجة  معلوماتك وتستطٌع أن تحدد هذه الملفات الضارة القادمة من أي مصدر مثل

البرامج فً القرص الصلب وتتمكن هذه البرامج من  المرنة والرسائل اإللكترونٌة وكذلك ٌمكنها رصد هذه

 لسالمة الجهاز وملفات البرامج الموجودة على جهازك ومن امثلتها: لمهددةمسح أو تعطٌل عمل البرامج ا

 سكاي برنامج الكاسبر Kaspersky Anti-Virus. 

  برنامج النود انتً فاٌروسNOD32 Anti-virus. 

  ًبرنامج المكافMcAfee Anti-virus. 

  برنامج نورتن انتً فاٌروسNorton Anti-Virus. 

بخصائص معٌنة أو  سات عبارة عن تقنٌة مسح ورصد للبرامج المشبوهة التً تتمٌزان البرامج المضادة للفٌرو

ٌتم و (المشفر التوقٌع ـالثنائٌة وهً التً تعرف ب مجموعة من األرقام)تحتوي على صٌغة معٌنة من البرمجة 

 ذلك بالطرٌقة االتٌة:

 .ة التنفٌذٌةٌقوم البرنامج المضاد بالنظر الى كل الملفات والبرامج ذات الطبٌع -1

الخاصة بالبرنامج المضاد  تتم مقارنة التوقٌع الموجود على كل ملف بالتواقٌع المخزنة فً قاعدة المعلومات -2

 .للفٌروسات

كذلك والفٌروسات من الجدٌر بالذكر أن كل برنامج مضاد للفٌروسات ٌحتوي على توقٌع انواع كثٌرة  -3

منتجة للبرامج المضادة للفٌروسات تقوم بتحدٌث  كما أن كل شركةالكثٌرمن تواقٌع أحصنة طروادة والدٌدان 

 ٌوم. واضافة المزٌد من هذه التواقٌع كل
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بإعالم المستخدم  بعد عملٌة المقارنة ٌقوم البرنامج المضاد باكتشاف الفٌروس أو حصان طروادة وٌقوم -4

 عنه.

 ٌة.بطرٌقة ال لفٌروس أو بإصالح الخللٌقوم البرنامج المضاد بتخٌٌر المستخدم بٌن مسح أو تعطٌل ا -5

 تكنولوجٌا الكشف7 -6

األصلً لبعض البرامج  الكودي الفٌروسات عادة بتعدٌل أو تحرٌف التوقٌع ٌقوم مصنعً ومبرمجً      

 لٌالتعدوالمستخدم والبرنامج األصلً وتقوم تكنولوجٌا الكشف بالكشف عن هذا التزوٌر  ذلك لتضلٌلوالشهٌرة 

 قارنة السرٌعة بٌن التواقٌع األصلٌة والمزٌفة.بوساطة الم

 على هذه البرامج  االعتمادٌة ىمد  6-7-1

بالتحدٌث المستمر  لٌس هنالك برنامج مضاد للفٌروسات قادر على حماٌتك مائة فً المائة ولكن اذا قمت      

 611لك أكثر من هنا % وذلك ألن95لبرنامجك كل اسبوع أو اقل فإنك سوف تحصل على حماٌة تصل الى 

 طروادة تظهر كل شهر.ة من الفٌروسات الجدٌدة وأحصنفاٌروس 

  Kaspersky internet securityمضاد الفٌروسات برنامج  6-7-2

شهر البرامج المعروفة والمستخدمة فً مجال الكشف عن أمن  Kaspersky antivirusٌعتبر برنامج       

فهو خاص باألجهزة التً ال  Kaspersky antivirusن، االول ٌالفٌروسات ومكافحتها فهو متوفر بإصدار

 Kaspersky internetتتصل بشبكة األنترنت  للتصدي للفٌروسات وكشفها ومعالجتها واالصدار الثانً هو 

security   وهو خاص باألجهزة المتصلة بشبكة االنترنت اذ تعد هذه النسخة هً االشمل فً مجال الحماٌة

وصول المخترقٌن والمتسللٌن وملفات التجسس الى الحاسوب الشخصً اثناء اتصالك  وقادرة على منع

هناك  وٌوجدباألنترنت فضال  عن الوقاٌة من الفٌروسات ٌدعم كذلك مٌزات االمان فً التعامل مع االنترنت. 

 Kaspersky internetاو  Kaspersky antivirusشكلٌن للبرنامج حسب نوع االصدار سواء كان 

security ، (6-5)كما موضح بالشكل: 

 

 

 

 وبرنامج  Kaspersky antivirusالشكل التجاري لبرنامج  5-6شكل ال

Kaspersky internet security  
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 ارتد بدلة العمل المالئمة لجسمك. 1

2 
 .ٌقونته الموجودة على سطح المكتبأ من  Kaspersky internet securityشغل برنامج 

 

3 

 .لعمل فحص لجهازكscan ٌقونة أ رعلىقان

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 الزر علىنقرأو  full scanختر فحص كامل إص كامل لكل ملفات ومجلدات جهازك لعمل فح

Run scan. 

 

 ساعات 3الزمن المخصص:                                                                 3-6:قم التمرٌنر

 Kaspersky internetكشف الفاٌروسات ومعالجتها باستخدام  مضاد الفاٌروسات  :سم التمرٌنأ

security. 

 .مختبر الحاسوب :مكان التنفٌذ

 :األهداف التعلٌمٌة :أوال

 Kaspersky internetان ٌكون الطالب قادرا على كٌفٌة استخدام برنامج مضاد الفاٌروسات 

security. 

 ثانٌا: التسهٌالت التعلٌمٌة:

 كة أنترنت.شب -windows.        3جهاز حاسوب ٌحتوي على نظام التشغٌل  -2        .بدلة العمل -1

 .Kaspersky internet securityمضاد فاٌروسات   -4        

 خطوات العمل.ثالثاً: ثالثا: 
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5 

 

 

 

 

 

 .Run scanنقر أو quick scanختار أردت عمل فحص سرٌع للنظام فأذا أ

 

 

 

 

6 

 ح ــار مســختأٌره فــح لقرص معٌن دون غــح مخصص للجهاز أي عمل مســردت عمل مسأ ذاإ

  وبعدها واضف االقراص التً تود عمل فحص لها Add ثم انقر على custom scanمخصص 

 .Run scan انقر على
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7 

 card readerوقارئات الذاكرة  flash memory ما لعمل مسح لألقراص القابلة لإلزالة مثلأ

 . Run Scanنقر علىأو Removable Drivers Scanختر أف
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 ( تظهر نافذة الفحص بالشكل االتً:7-4عاله )أي من الفقرات أعند اختٌار 

 

 

9 

و أات ـهو عدد الفٌروس Threatsص تظهر نافذة بالشكل التالى اذ ـلٌة الفحــعند االنتهاء من عم

 .لجتهاهو عدد التهدٌدات التً تم معا Neutralizedالتهدٌدات المكتشفة و 
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11 

 show نقر علىأا ــلٌة معالجتهــة واالجراءات المتبعة فً عمــلمعرفة انواع الفٌروسات المكتشف

 report ل على ــ( ستحص9ورة المعروضة فً فقرة )ــي عرض تقرٌر الواقع اعلى ٌمٌن الصأ 

 التقرٌر االتً:
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  :المناقشة

 لٌة ــت المتبعة فً عمٌاالـٌة الفحص اعاله، ما هً الفعاص بعملــالخ لخطواتبعد اطالعك على ا

 .الفٌروسات؟ عددها؟ وما المقصود بكل منهامعالجة 

 

 استرداد النظام بعد االصابة بالفٌروسات 6-8

على مٌزة مهمة جدا وهً إمكانٌة استعادة النظام عند حدوث أي  Windowsٌحتوي نظام التشغٌل       

سابق له قبل حدوث هذه المشكلة من خالل مٌزة تسمً استعادة النظام الى نقطة مشكالت به الى الوضع ال

والتً تنشئ نقاط استعادة فً وقت سابق  System Restoreستعادة النظام أي إمحددة )ترتبط بتارٌخ سابق 

هاز مثل تثبٌت برنامج جدٌد أو إلغاء برنامج أو إضافة ج) تلقائٌة عند حدوث أي تحدٌثات بنظام التشغٌل

 .فإذا لم ٌعمل النظام بعدها بشكل صحٌح ٌمكن استعادة الوضع السابق الخ...جدٌد

الى إجراء تغٌٌر غٌر متوقع على او هجوم فٌروس معٌن  أحد برامج التشغٌلقد ٌؤدي تثبٌت أحد البرامج أو 

بسلوك غٌر متوقع. فٌمكنك محاولة استرداد  Windowsفً بعض األحٌان أو الى قٌام نظام التشغٌل  الحاسوب

 الى نقطة زمنٌة سابقة حٌنما كان كل شًء ٌعمل بطرٌقة صحٌحة. الحاسوبنظام 

mshelp://windows/?id=96c2c548-a56c-40c9-b3ad-5d2086966574#gtmt_driver_def
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وحفظها على  نقاط االستعادةنشاء حماٌة النظام إل ىمٌزة تسم system restoreٌستخدم استعادة النظام 

 ىومعلومات أخر السجلبطرٌقة منتظمة. وتشتمل نقاط االستعادة هذه على معلومات حول إعدادات  الحاسوب

باستخدامها. ٌمكن أٌضا  إنشاء نقاط االستعادة ٌدوٌا . إذا حاولت  Windowsللنظام التً ٌقوم نظام التشغٌل 

ظهرت مشاكل أخري فٌمكنك عدم اكمال عملٌة  استخدام استعادة النظام إلصالح مشكلة ولم ٌتم إصالحها أو

  .ىنقطة استعادة أخراالستعادة فً معظم الحاالت. ومن ثم  ٌمكن محاولة استخدام 

 رها استعادة النظامالملفات التً ٌغٌ 6-8-1

 السجلوإعدادات  Windowsملفات نظام التشغٌل  system restoreٌمكن أن ٌغٌر استعادة النظام         

. قد ٌقوم أٌضا  بإجراء تغٌٌرات على البرامج النصٌة والملفات الدفعٌة الحاسوبوالبرامج التً تم تثبٌتها على 

حساب مستخدم على الكمبٌوتر. وال ٌتم تغٌٌر  التً تم إنشاؤها ضمن أي الملفات القابلة للتنفٌذمن  ىوأنواع أخر

. فعلى سبٌل المثال، إذا ىالملفات الشخصٌة مثل المستندات، والبرٌد اإللكترونً، والصور، وملفات الموسٌق

للحالة التً  الحاسوبقمت بتنزٌل ملف شخصً مثل صورة من كامٌرا رقمٌة فً ٌوم الجمعة، ثم استرجعت 

م األربعاء، فستظل الصورة موجودة على الكمبٌوتر. اما إذا قمت بتثبٌت برنامج كان علٌها قبل ٌومٌن اي ٌو

للحالة التً كان علٌها قبل ٌومٌن اي ٌوم األربعاء،  الحاسوبعرض صور فً ٌوم الجمعة ثم استرجعت 

 .استخدام هذا البرنامج لعرض الصورك ٌفسٌقوم استعادة النظام بإزالة تثبٌت البرنامج وسٌتعذر عل

 

 

 

 

 

 

 

 

 ساعات 3الزمن المخصص:                                                                  4-6 :قم التمرٌنر

 .و هجوم على النظامأاستعادة النظام بعد حصول خلل : سم التمرٌنأ

 .مختبر الحاسوب: مكان التنفٌذ

 -:أوال: األهداف التعلٌمٌــــة

 .استعادة النظام بعد حدوث خلل او هجوم على النظامان ٌكون الطالب قادرا على امكانٌة 

 -:ثانٌا: التسهٌالت التعلٌمٌة

 .Windowsٌحتوي على نظام التشغٌل جهاز حاسوب  -2.بدلة العمل -1

 .ثالثا: خطوات العمل

mshelp://windows/?id=790a349a-0777-43fc-af3d-31b00a164977#gtmt_restore_point_def
mshelp://windows/?id=c9582eb1-4daf-447c-a452-1babbf21adac#gtmt_registry_def
mshelp://windows/?id=790a349a-0777-43fc-af3d-31b00a164977#gtmt_restore_point_def
mshelp://windows/?id=c9582eb1-4daf-447c-a452-1babbf21adac#gtmt_registry_def
mshelp://windows/?id=2688ecb0-7fa8-4501-8916-bab8265daa2a#gtmt_executable_file_def
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 رتد بدلة العمل المالئمة لجسمك.أ 1

2 
 . startقر على القائمة إن

3 

 .Control Panelلوحة التحكم اختر  ابدأ من القائمة

 

 

 

 

4 

 .Recovery عادةاست ختر اٌقونة، أcontrol panel لوحة التحكم من نافذة

 

 

5 

 .Open System Restoreختر إ، ستعادةمن نافذة اإل
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6 

 ٌتراجع عن اخر والذي  recommended restoreختر استرداد مستحسن أستعادة نافذة اإلمن 

 .next تغٌٌرات حدثت على النظام ثم انقر على 

 

 

 

 

 

 

7 

تم    سٌقوم النظام بعدها بالعمل على استعادة نفسه الى النقطة التً Finishنقر بعد ذلك على انهاء أ

 ادة ـوب بأعـاز الحاســثم ٌقوم جه    Recommended restoreام نفسهــمن قبل النظ اختٌارها

 بصورة تلقائٌة.التشغٌل 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 من  عد تنفٌذ الخطواتأذا لم تحل المشكلة ولم ٌرجع النظام الى الوضع الذي ما قبل المشكلة إ

 ختر نقطة استعادة مختلفة ثم انقرأاي  choose different restore pointواختر  5-1من  

 next. 

 

 

 



 
854 

 

9 

 .next نقر علىأختر نقطة استعادة مناسبة من نقاط االستعادة المعروضة لدٌك وأ

 

 

 

 

 

 .Finishك اال النقر على انهاء ٌما عل 7ستظهر لك نافذة كما فً فقرة رقم  11

 .مختلفةى خرأستعادة إل مشكلة النظام حاول تجربة نقطة ذا لم تحإ 11

 المناقشة: 12

 عاله فً استعادة النظام؟أ ل اذا لم تفلح طرائق اختٌار نقطة االستعادةماذا ستفع
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 ؟األمن المعلوماتًب :ما المقصود1س

 ؟العناصر األساسٌة لنظام األمن المعلوماتً: ما 2س

 ؟منةالصفحات اآلب : ما المقصود3س

 ؟أمن المعلومات سٌاسات هدافأ: ما 4س

 ؟بانها ناجحةأمن المعلومات  سٌاساتتوصف  ىمت:5س

 ؟غراض حماٌة البٌانات الرئٌسةأ: ما 6س

 ؟أمن اإلنترنت سٌاسةب : ما المقصود7س

 : ما جدار الحماٌة؟ وما هً وظائفه؟8س

 : ما نقاط الضعف فً جدار الحماٌة؟9س

 .Internet Explorer مناطق االمان فً مربع حوار خٌارات االنترنت التابعة ألٌقونة: عدد 11س

 روسات، واذكر خصائصها؟: عرف الف11ٌس

 : عدد انواع الفٌروسات، مع اعطاء وصف مبسط لكل واحد منها.12س

 ؟صابة بالفٌروساتأعراض اإل: ما 13س

 ؟مضادة للفٌروساتلٌة عمل البرامج الآ: ما 14س

 : ما المقصود باسترداد النظام؟15س

 سترداد المتقدمة؟أسالٌب اإل: ما 16س

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 السادساسئلة الفصل 


