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  األوىلاألوىلاحملاضرة احملاضرة 

  ))اجلزء االول اجلزء االول   ((  االنرتنتاالنرتنت  شبكةشبكة  اىلاىل  مدخلمدخل  --األولاألول  الفصلالفصل
  ((IInnttrroodduuccttiioonn  ttoo  IInntteerrnneett))        

 


  . ومتفاوتة متعددة خدمات من هلا ملا احلايل عصرنا يف شيوعاً التعابري وأهم أكثر من االنترنت شبكة تعد •
  .اجلهات أو األشخاص من العديد عند احلتمية الضروريات من صبحتأ شبكة وجود من خيلو تقريباً مكان يوجد ال •
 العامل مبثابة الشبكة هذه تعد حيث. املنازل وحىت املقاهي احلكومية، الدوائر املستشفيات، املدارس، اجلامعات،( االنترنت •

  ).Virtual World( االفتراضي
  .اخل... متنوعة ومعلومات وبرامج أحباث من إليه حتتاج ما كل العامل هذا يف جتد أن ميكن •
 املعرفية، املعلوماتية، بالسرعة، العصر هذا يتسم حيث العصر، هذا يف املفاهيم بعض تغيري على االنترنت شبكة عملت لقد •

  .جوال جهاز حىت أو شخصي حاسب جهاز أو صغرية غرفة أو صغرية قرية عن عبارة الكبري العامل وأصبح
o  

 مكانك يف وأنت العامل حول وأقاربك بأصدقائك االتصال.  
 املدن بني التنقل أو السفر إىل احلاجة دون العامل حول جهة أو شخص أي مع متاح االجتماعات وعمل التواصل .  
 عملك جمال على ذلك يؤثر أن دون بعد عن دراستك اكمال .  
 أخري بلدان من اهل حتتاج اليت السلع وشراء التسوق .  

  . بيتك يف وأنت الوظيفية املهام بعض أو احلكومية املعامالت بعض اجناز •
  .الشعوب بني والعلمية املعلوماتية الفجوة تقليص على االنترنت شبكة سامهت •
  .الدول لبعض دخول تأشريات أو حدودية حواجز دون العامل دول مجيع يف تتجول أن تستطيع •
  .واألفكار اآلراء وطرح التجول حرية ذلك فيتيح العامل، يف جهة أي لسيطرة ختضع ال تاالنترن شبكة •
  .االنترنت – احلاسب – اجلوال جهاز مثل املعلومات تقنية أدوات احدي يستخدم أن يستطيع ال من هو العصر هذا يف اُألمي •
o املقرر هذا دراسة من اهلدف :  

 ال ذلك يف احلاصلة التطورات مواكبة -       .اشكاهلا ميعجب التقنية هذه استخدام عن الغموض إزالةا.  
))CCoommppuutteerr  NNeettwwoorrkk((

   .االتصاالت نظم تقنيات إحدى باستخدام معاً أكثر أو حاسوب جهازين لربط نظام هي •
  .خرىاأل واملوارد والربجميات املعلومات مشاركة أجل من متصلة األجهزة هذه تصبح بذلك •
  .الشبكة مستخدمي بني املباشر بالتواصل تسمح فإا معاً األجهزة هذه اتصال عند •
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 امللفات خادم جهاز على املخزنة أو( بالشبكة املتصلة األجهزة على املخزنة واملعلومات البيانات مشاركة File 

Server.(  
 االجهزة مشاركة Hardware ا تعرف(  الطابعة ثلم بالشبكة املتصلةشبكية طابعة بأ Printer Network.(  
 الربجميات مشاركة Software بالشبكة املتصلة األجهزة بني.  
 واملرئية والصوتية النصية الرسائل وتبادل الشبكة على املتواجدون باملستخدمني االتصال.  
 عالية ودقة بسرعة اخلدمات وتقدمي املعلومات على احلصول يف واجلهد الوقت توفري.  


HHaarrddwwaarree  &&  SSooffttwwaarree  CCoommppoonneennttss

  
  املستلزمات املادية

Hardware   
  الربجميات
Software   

  

•  

• NIC

 

  

 

Novell – Unix – Windows 2003 Server  

 Wires 

• ––
 

• Wireless

––

 

 Protocols 



 

– 

POP3, VoIP, TCP/IP, UDP, SMTP, 
HTTP 

  

– 

Hub  Switch–

Router–Bridge–Gateway–
 Repeaters  

  

Network Admin Server v. 2.21 

Network Security Protector v. 2.8 

The Ultimate Troubleshooter v. 4.45 
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Peer to Peer Network 

 

Client / Server Network 
مجيع احلواسيب متساوية من حيث الوظيفة اليت تؤديها 

  . يف الشبكة
 . ال يوجد جهاز مميز يقوم بإدارة الشبكة

يتم توصيل مجيع احلواسيب جبهاز مركزي يسمي اخلادم 
)Server (حبيث يقوم بإدارة الشبكة 

  

  
  
  

 
Local Area Network (LAN) 

 

Wide Area Network (WAN) 
جمموعة من احلواسيب املرتبطة مع بعضها البعض عن 

 –مكتب (تغطي منطقة حمدودة  طريق خطوط اتصال
 ) جمموعة مباين متفاوتة –مبين 

جمموعة (ة من احلواسيب املرتبطة مع بعضها البعض جمموع
وهي منتشرة يف مناطق جغرافية ) من الشبكات احمللية

، ترتبط هذه احلواسيب )قارات –دول  –مدن (واسعة 
 عن طريق خطوط اهلاتف واألقمار الصناعية

  

  
  
  

 حسب العالقة بني األجهزة  - ١

 حسب االمتداد اجلغرايف  - ٢
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Star Network 
 

Bus Network 
 

Ring Network 
  

 

  
  

  

 
Wired Network 

 
Wireless Network 

  

))  IInntteerrnneett((  
 من شبكة" أو  Net of Nets" الشبكات شبكة" أو" شبكات بني ما شبكة" اا على تعرف Internet انترنت كلمة •

  .متباينة مستقلة شبكات بني ما يصل موحداً) بروتوكوالً( نظاماً أي ،"شبكات
  .Information Highway السريع املعلومات خبط االنترنت تسمى •
  .العامل حول ومنتشرة البعض بعضها مع مرتبطة احلاسب أجهزة من ضخمة شبكة وهي •
 احلصول وتستطيع االنترنت شبكة يف عضواً تكون فإنك االنترنت ةخدم مبزود) بيتك أو مكتبك من( اهلاتفي االتصال مبجرد •

  .املعلومات من هائل قدر على
 
 باسم صناعي قمر أول بإطالق السوفييت االحتاد قام( م ١٩٥٧ عام يف Sputnik زاد مما –) احلريب التجسس ألغراض 

  .السوفييت االحتاد قبل من نووية حرب وقوع من خوفاً أمريكا

 حسب هيكلة الشبكة - ٣

 وسيلة االتصال حسب  - ٤
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 بـ مسيت املتقدمة واألحباث املشاريع وكالة مع بالتعاون حاسبات شبكة أول أمريكا أنشأت Arpanet دف محاية 
  .العسكرية االتصاالت شبكة
 شبكة عن رمسي بشكل أُعلن م ١٩٦٩ عام يف Arpanet )األحباث مراكز يف اهلاتف بتوصيالت مرتبطة بدائية كانت 

  ).األمريكية للجامعات التابعة
 شبكة إغالق مت التسعينات بداية يف Arpanet إلنشاء األساسية الفكرة بدأت وبذلك منها، تعاين اليت املشاكل لكثرة 

 أصبحت حىت والتجارة واألحباث التعليم قطاعات إىل االنترنت شبكة امتدت مث ومن عسكرية حكومة كفكرة االنترنت شبكة
  )بسيط تطبيقي برنامج كأا السهولة يف غاية شبكة إىل معقدة شبكة من حتولت( األفراد متناول يف

 
 كما كبري، بشكل انتشارها يف ساهم مما) اخلاصة أو احلكومية اجلهات احدى لسيطرة ختضع ال( المركزية شبكة تعترب 

  .الدول بعض يف االفراد مشاكل على التعرف يف ساعد ذلكوك عالية بشفافية آلرائهم املستخدمني طرح يف ساهم
 الشبكات هذه تستخدم حيث) وبراجمها بنيتها يف خمتلفة شبكات( العامل حول احلاسوب شبكات من العديد بني جتمع 
  .الشبكات بني املعلومات نقل ودقة سرعة يف ساهم الذي االمر) الربوتوكول( تسمى مشتركة ختاطب لغة
 االنترنت خدمة مبزود االتصال طريق عن ) Internet Service Provider – ISP  (املتصل يصبح فسوف 

  ).للزيادة قابل والعدد العامل حول مستخدم مليار ٢ من أكثر املستخدمني عدد( االنترنت شبكة يف عضواً
 ناحية من للباحثني األول املصدر تعترب( جداً قصري وقت يف موضوع أي حول معلومات على احلصول للمستخدم ميكن 

  .احملكمة األحباث من جمموعة على للحصول املصروفة املبالغ قلة ناحية ومن املعلومات كم
 املعرفة جمتمع تكوين يف ذلك ساهم مما االجتماعي التواصل مواقع خدمات االنترنت شبكة تقدم )Knowledge 

Society.(  
 رتكب حيث آمنة غري بيئة جعلها يف االنترنت شبكة على السيطرة غياب تسببيلحق مما اجلرائم من العديد بواسطتها ي 

  .املستخدمني من كبري عدد على الضرر
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  ٦ .. إعداد هتان                                                                                                                                         حممد الزهراين - د/  االنترنت واالتصاالت

–


 Intranet  Extranet 

هي شبكة حاسوب خاصة بالشركات واملؤسسات 
اصة، صممت لتخدم افراد الشركة من احلكومية واخل

خالل مشاركة امللفات واملعلومات داخل نطاق الشركة، 
 . وميكن االتصال بشبكة االنترنت حتت قيود خاصة

حيث (شبكة االنترانت بهي شبكة خصوصية شبيهة 
تسمح الشركات لشركائها التجاريني أو املوردين أو 

ت واملعلومات العمالء من الوصول لشبكتها لتبادل البيانا
 ).وذلك من خالل اسم مستخدم وكلمة مرور

  

  
  

  توفري مثن شراء املعدات(تقليص التكاليف 
والربجميات، وتوفري تكاليف االتصاالت واملراسالت 

 )اإلدارية

  ميكن ان ترسل (تسهيل عملية الشراء بني الشركات
منطقة الشرق األوسط طلب شراء إيل شركة يابانية شركة من 
 )اليت تربط بينهما  اإلكسترانتعرب شبكة 

  عند التواصل مع االفراد بالشركة(توفري الوقت( 
 ميكن ملديري الفروع املوجودين يف مناطق (متابعة الفواتري

 )توقيع الفواتري ومتابعة إجراء الصرفبخمتلفة أن يقوموا 

 اتاحة درجة أمان عالية داخل (لية واملرونة االستقال
الشبكة من خالل قسم تقنية املعلومات املوجود 

 )بالشركة والذي يدير الشبكة

  من خالل هذه الشبكة ميكن ربط (خدمات التوظيف
 )مصادر املوارد البشرية املؤهلة مع سوق العمل املتخصصة

  يع تقدم هذه الشبكة مج(تسخري خدمات االنترانت
 –خدمات شبكة االنترنت مثل الربيد االلكتروين 

 )احملادثة -البحث  –استعراض الويب 

  من خالل هذه الشبكة (تواصل شبكات توزيع البضائع
ميكن ربط املوزعني احملليني باملزود الرئيسي لتسريع عمليات 

 )الطلب والشحن وتسوية احلسابات

  يستخدم جدار احلمايةFirewall هذه  حلماية
الشبكة من االختراقات اخلارجية وخاصة اذا مت ربطها 

 بشبكة االنترنت
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  الثانيةالثانية  احملاضرةاحملاضرة
  ))اجلزء الثاني اجلزء الثاني   ((  االنرتنتاالنرتنت  شبكةشبكة  اىلاىل  مدخلمدخل  --األولاألول  الفصلالفصل


)WWW (World Wide Web 

  . العامل حول واملنتشرة البعض ببعضها املرتبطة احلاسب أجهزة من ضخمة شبكة هي االنترنت شبكة •
 واملقاطع والصور النصوص تنسيق تدعم ال فقط، نصية صيغة يف تظهر املعلومات كانت االنترنت شبكة ظهور بداية عند •

  .واملرئية الصويت
 من للمعلومات الوصول سهولة للمستخدم يتيح نظام إنشاء فكرة Tim Berners Lee العامل وضع التسعينات بداية يف •

  . W3 أو WWW العاملية العنكبوتية الشبكة فكرة جاءت هنا ومن Hyperlinks التشعبية الروابط خالل
  .املستخدمني لعامة)  Webالويب بشبكة تسمي( العاملية العنكبوتية الشبكة أُطلقت ١٩٩٢ عام يف •
 إنشاء من NCSA الفائقة سبةاحلو لتطبيقات الوطين املركز مع بالتعاون) Marc Andreessen( متكن ١٩٩٣ عام يف •

  .مرئية  رسومية صورة يف املعلومات املستعرض هذا يعرض حيث Mosaic اسم حتت للويب مستعرض أول
 بشكل العامل حول واملنتشرة الشبكة هلذه املكونة املوقع صفحات روابط تداخل هو االسم ذا الشبكة هذه تسمية سبب •

  .العنكبوت شبكة خيوط تداخل يشبه
 
 WWW – World Wide Web 
 W3 -  World Wide Web 

 الويب - The Web  
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التعريف 
بطريقة 
 االتصال

  

 Fax Modem 

Card 

 



 

 

ISP 

 
 

 املميزات
  

  

 العيوب
 56 Kbps 

  




التعريف 
بطريقة 
 االتصال

 





 

 

 

  

 

 املميزات
 2 Mbps 

  

 العيوب
 

ISP 



 االتصال اهلاتفي     - ١ طرق االتصاالت السلكية    - أ

  Leased Line  اخلطوط املستأجرة -٢  
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التعريف 
بطريقة 
 االتصال

  

  

  

  

  

 

 

 ––

– 

 

  128 Kbps املميزات

 العيوب
 

 

















 الشبكة الرقمية للخدمات املتكاملة  -٣
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التعريف 
بطريقة 
 االتصال

 

 

 128 Kbps2Mbps 

 ADSL – ADSL 

Broadband – ADSL+2 – HADSL – SADSL - 
PDSL 

    

 ADSL   

  DSL 

    

    

  Splitter

    



  Download

   Upload

 

 

  مميزات
ADSL 

  

  

  

  

 ADSLعيوب 

 

 

 1:2

1:4 

 

املعدات 
 املطلوبة

 

 

 –Ethernet–

Wi-Fi 










 DSL (Digital –خط املشرتك الرقمي  - ٤
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التعريف 
 بالتقنية

Wireless Fidelity

 



 

54 Mbps

70250 

 

 

 املميزات

      

 

     

 

       

 

 العيوب

–

––

 




التعريف 
 بالتقنية

 Wi-Fi. 

  

 37-83-141 Mbps 

 45 

 

 املميزات
  

  

 العيوب
  

  



  Wi-Fiتقنية  - ١   الالسلكيةطرق االتصاالت   - ب

  WiMAXتقنية  - ٢
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التعريف 
 بالتقنية

  

 

Satellite 



ADSL  

 

 

 املميزات
  

  

 العيوب
 

ADSL 


Internet Protocols

  :  Protocol الربتوكول تعريف
  :  يف املستخدمة والقوانني واالجراءات القواعد من جمموعة عن عبارة هو

 املختلفة االجهزة بني ما االتصال عملية تنظم .  
 الشبكات يف االجهزة بني البيانات نقل وتوجيه وصيانة بناء.  
 االخطاء معاجلة وكيفية االشارات واستقبال للنقل البيانات جتميع وكيفية بالشبكة ملتصلةا األجهزة عدد حتديد.  

  . حمددة وظيفة منها ولكل عليها عملها يف تعتمد واليت االنترنت شبكة يف املوجودة الربتوكوالت من العديد وهنالك
     otocolTransmission Control Protocol / Internet Pr(( TCP/IP (( برتوكول  - ١

  : يلي ما يف ويستخدم الستينيات، يف نشأا منذ االنترنت بشبكة ارتبطت اليت الربتوكوالت اقدم من الربتوكول هذا يعترب
 بنقلها يقوم مث ومن للبيانات املستقبلة اجلهة عنوان حتديد .  
 على املثبتة التشغيل انظمة عن النظر فبصر بينها فيما تتصل وجيعلها بالشبكة املرتبطة الكمبيوتر أجهزة بني توافق عمل 

 بالشبكة املتصلة املختلفة. الكمبيوتر اجهزة بني التخاطب لغة توحيد على يعمل الربتوكول هذا ان اي.  االجهزة تلك
  . صعوبات أي دون بينها البيانات نقل يتم حبيث

 وصحيح سليم بشكل املستقبل اجلهاز اىل املرسل اجلهاز من املرسلة البيانات وصول من التأكد .  
 االحيان اغلب يف النصية البيانات نقل يف الربتوكول هذا يستخدم . 

  

  االتصال عرب األقمار الصناعية - ٣
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    User Datagram Protocol((UDP ((  برتوكول  - ٢
  :  يلي ما بعمل الربوتوكول هذا يقوم
 جهاز من رسلةامل البيانات وصول يضمن ال ولكنه ، بالشبكة املتصلة الكمبيوتر أجهزة بني كبرية بسرعة البيانات نقل 

  .TCP/IP برتوكول عكس على.  وصحيح سليم بشكل املستقبل جهاز اىل املرسل
 البيانات هذه طبيعة ان حيث الشبكة عرب واملرئية الصوتية للبيانات املباشر البث عمليات يف الربتوكول هذا يستخدم 

  . أخطاء ا يكون أن حتتمل
 الصوتية الدردشة برامج ان كما ، االنترنت عرب الفضائية القنوات تبث اليت املواقع يف بكثرة الربتوكول هذا يستخدم 

  . الربتوكول هذا على للصوت نقله يف يعتمد  الذي برنامج    Paltalkمثل
     Voice over Internet Protocol ((VoIP ((  برتوكول  - ٣

  : يلي ما يف الربتوكول هذا يستخدم يثح االنترنت شبكة يف املستخدمة الربتوكوالت أحدث من الربتوكول هذا يعترب
 مستخدمي من الكثري جعل مما. االنترنت شبكة خالل من اهلاتفية احملادثات وإجراء شديد ونقاء بوضوح الصوت نقل 

  . ونقي واضح بصوت معهم والتحدث العامل حول وأصدقاءهم بأقارم باالتصال يقومون االنترنت شبكة
 الشهري واهلاتفية الصوتية احملادثة برنامج الربتوكول هذا على عملها يف تعتمد اليت الربامج اشهر من Skype .  

      Hyper Text Transfer Protocol(( HTTP ((  برتوكول  - ٤
 اخلوادم أجهزة بني الوصل مهزة الربتوكول هذا يعتربServers    االنترنت مواقع حتتويها اليت املعلومات عليها املخزنة 

  . املستخدم جهاز لدى  Web Browser الويب صفحمت برنامج وبني
 املستخدم جهاز لدى  الويب متصفح برنامج إطار داخل االنترنت مواقع حمتويات عرض على الربتوكول هذا يعمل .  
 هذا استخدام بدأ حيث والفيديو واالصوات والصور النصوص مثل البيانات أنواع خمتلف بنقل الربتوكول هذا يقوم 

  . WWW العاملية العنكبوتية الشبكة ظهور دبع الربتوكول
    Hyper Text Transfer Protocol Secure((HTTPS((   برتوكول  - ٥

 ا يعمل اليت الطريقة بنفس الربتوكول هذا يعمل برتوكول HTTP بيانات لنقل يستخدم الربتوكول هذا ان إال 
 بطاقة معلومات مثل ،Servers ادمواخلو  Web Browser الويب متصفح بني سرية معلومات او حساسة

  . الدفع
 البيانات هذه طبيعة ان حيث الشبكة عرب واملرئية الصوتية للبيانات املباشر البث عمليات يف الربتوكول هذا يستخدم 

  . أخطاء ا يكون أن حتتمل
 الصوتية الدردشة برامج ان كما االنترنت، عرب الفضائية القنوات تبث اليت املواقع يف بكثرة الربتوكول هذا يستخدم 

  . الربتوكول هذا على للصوت نقله يف يعتمد  الذي برنامج   Paltalkمثل
    File Transfer Protocol((FTP  (( برتوكول  - ٦

 كبرية بسرعة املستخدم وجهاز اخلوادم بني امللفات نقل يف الربتوكول هذا يستخدم .  
 مصطلح اطالق يتمDownloading  الربوتوكول هلذا وفقاً املستخدم جهاز اىل االنترنت خوادم من لفاتامل نقل عملية على .  
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 مصطلح اطالق يتم   Uploadingًهلذا وفقا االنترنت خوادم اىل املستخدم جهاز من  البيانات نقل عملية على ايضا 
 .الربتوكول

     Telecommunication Network(( Telnet  ((  برتوكول  - ٧
 الربتوكوالت من وهو االنترنت، شبكة خالل من بعد عن الكمبيوتر بأجهزة للتحكم كانياتإم الربتوكول هذا يوفر 

  .الشبكة تلك مع استخدامها مت اليت القدمية
    Simple Mail Transfer Protocol(( SMTP    (( برتوكول  - ٨

 بإرسال الربتوكول هذا خيتص  Send ا، املرفقة وامللفات اإللكتروين الربيد رسائل االخرين اىل املستخدم من .  
     Post Office Protocol(( POP3 (( برتوكول  - ٩

 باستقبال الربتوكول هذا خيتص  Receive ا املرفقة وامللفات اإللكتروين الربيد رسائل خادم من pop3 إىل 
  . املستخدم


من الشركة املزودة خلدمة ) العميل(تصل للمستخدم اليت ) Bandwidth(تقاس سرعة خط االنترنت بكمية البيانات 

وهناك . حيث يزداد االشتراك الشهري او السنوي خبدمة االنترنت بزيادة سرعة خط االنترنت. بالثانية الواحدة  ISPاالنترنت
سرعات وفيما يلي جدول يوضح ال. العديد من السرعات اليت ميكن للمستخدم ان حيصل عليها من خالل الشركة املزودة

  .ADSLاملختلفة خلط االنترنت 
Uploading Downloading  

32 Kilo Byte Per Second 128 Kilo Byte Per Second 1 Mega Bits Per Second 
64 Kilo Byte Per Second  256 Kilo Byte Per Second 2 Mega Bits Per Second 

128 Kilo Byte Per Second 512 Kilo Byte Per Second 4 Mega Bits Per Second 
256 Kilo Byte Per Second 1024 Kilo Byte Per Second  8 Mega Bits Per Second 
768 Kilo Byte Per Second 3072 Kilo Byte Per Second 24 Mega Bits Per Second 

  
  ط االنترنت ؟كيف ميكن قياس سرعة خ

  : هناك عدة طرق ميكن من خالهلا قياس سرعة االنترنت ومنها
   Kbps 512هي   Downloadingاذا كان سرعة التحميل  - ١

  .  Mbps 4  فإن سرعة خط االنترنت تقدر بـ
  :وذلك حسب املعادلة التالية 

  ميكن قياس سرعة خط االنترنت من خالل بعض املواقع اليت تقدم - ٢
 : س سرعة االنترنت ومنها خدمة قيا 

http://www.bandwidthplace.com 
http://www.speedtest.net 

http://us.mcafee.com/root/speedometer  

8 Bits X  
8 Bits 1 Byte 

5128 Bits X 
4.09  Mbps 



  ١٥ .. إعداد هتان                                                                                                                                         حممد الزهراين - د/  االنترنت واالتصاالت

  احملاضرة الثالثةاحملاضرة الثالثة
  منافع واستخدامات شبكة االنرتنتمنافع واستخدامات شبكة االنرتنت  --الثانيالثاني  للالفصالفص

))nntteerrnneettBBeenneeffiittss  aanndd  uussee  ooff  II((  
  


  

تقليل  - ١
 التكاليف
  :من خالل

 – 

  

  

  

تقليل اجلهد  - ٢
  :املبذول

  

  

  

  توفري - ٣
 :الوقت 

  

 

 

  

  

توفري املبالغ  - ٤
 :من خالل
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 : Webخدمة الويب  - ١

 استطاع خالهلا ومن التسعينات أوائل يف اخلدمة هذه ظهرت حيث ، لالنترنت الرئيسية اخلدمات من الويب خدمة تعد
 يف متخصصة برامج خالل من وذلك منسقة، مرئية صيغة يف واالخبار املعلومات رؤية من االنترنت لشبكة) العميل( املستخدم

 املستخدم ارسال على اخلدمة هذه وتعتمد Internet Browsers االنترنت متصفحات عليها يطلق املواقع صفحات عرض
 علية يوجد الذي Server باخلادم االتصال ليتم  WWW العاملية العنكبوتية الشبكة اىل باملوقع اخلاص URL الـ عنوان
 متصفح خالل من ليشاهدها) العميل( املستخدم جهاز اىل املوقع حيتويها اليت البيانات إرسال يتم ذلك بعد مث املراد، املوقع

  .  HTTP بروتوكول بتنظيمها يقوم العملية وهذه االنترنت
  : mail-E    االلكرتوني يدالرب خدمة - ٢

 العامل يف مكان أي واىل من الرسائل واستقبال إرسال من متكننا أا إذ ، االنترنت لشبكة احليوية اخلدمات من اخلدمة هذه تعترب
  . االعتيادية الربيد نظم يف احلال بعكس ثوان بضع يتجاوز ال وقت يف
  :   Chatting  الفورية احملادثة خدمة - ٣

 الفورية احملادثات اجراء وميكن ، العامل حول االشخاص من عدد أي بني املباشر احلوار إجراء إمكانية الدردشة خدمة نال تتيح
  . معاً والصورة بالصوت او الصوت او بالكتابة االشخاص بني

  : blog االلكرتونية  املدونة خدمة -  ٤
 املواد من غريها أو معني، حلدث الوصف او) تعليقاتال يضيف( لفرد تكون ما عادة الويب مواقع أنواع من نوع هي 

  .الفيديو أو الرسومات مثل
 أحداث أو أفعال إلضافة املدونة تستخدم)  االقدم اىل األحدث من( تصاعدياً زمنياً ترتيباً مرتبة تكون املدونات 

 وروابط والصور النصوص بني جتمع( النموذجية املدونة، االنترنت شبكة على الشخصية كاملدونة تعمل املدونات بعض 
 )وفيديو صوت ومقاطع ويب وصفحات اخري ملدونات

  : Wiki احلرة  املوسوعات خدمة - ٥
 يف املستخدمة الربامج الغالب يف قيود أي دون وتعديلها احملتويات بإضافة للزوار تسمح اليت االلكترونية املواقع من نوع هي

  :خاصيتان هلا يثح Wiki تسمي املواقع من النوعية هذه تشغيل
  آخر تطبيق ألي احلاجة دون) هلم املصرح االعضاء أو( الزائر بواسطة الصفحات تعديل امكانية  
  الويكي كلمات طريق عن بعد تنشأ مل لصفحة رابط إدراج امكانية Wiki Words  

 مواقع أشهر املواقع حمتويات تعديل يف السرعة على للداللة احملتوي إدارة ألنظمة واستخدمت » سريع« تعين Wiki كلمة
  Wikipedia:  الويكي
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 : Downloading & Uploading  خدمة حتميل ورفع امللفات عرب شبكة االنرتنت - ٦

من  وهذه اخلدمة متكن املستخدم من حتميل امللفات ”Files Transfer Protocol “FTPتعتمد هذه اخلدمة على بروتوكول 
للمواقع اليت  ة اىل جهازه الشخصي ، وايضا رفع امللفات من جهازه الشخصي اىل اجهزة اخلادماجهزة اخلادم للمواقع املختلف

  .تسمح له بذلك 
  :  Newsgroupsخدمة اموعات االخبارية   - ٧

بأا وسيلة للنقاش مع االشخاص ذوي االهتمامات املشتركة ، ويتم ذلك  Newsgroupsتعرف خدمة اموعات االخبارية 
وضع موضوع حمدد للنقاش من قبل مدير اموعة ليقوم االشخاص املهتمني ذا املوضوع بالرد والتعليق على هذا  من خالل

  .املوضوع ، وبذلك يتم تدعيم املوضوع باآلراء ووجهات النظر املختلفة 
 : Forumsخدمة املنتديات  - ٨

فيها عدد كبري من االشخاص لتبادل اخلربات ، وأعطاء املنتديات او ساحات احلوار هي عبارة عن مواقع على الويب يتجمع 
وجهات النظر يف املوضوعات املطروحة باملنتديات ، ويتم تقسيم املنتدى الواحد اىل عدة أقسام ، وحيتوي كل قسم بدوره على 

لرد والتعليق على هذا عدد من املوضوعات اليت قام أعضاء املنتدى او مشرفيه بوضعها ، وميكن ألي عضو يف املنتدى أن يقوم با
  .املوضوع 

واملنتديات شبيهة باموعات االخبارية ، ولكننا النستطيع اعتبارها جمموعات اخبارية ، إذ أن املنتدى يتيح جمموعة من 
  .اخلصائص النشاء املوضوع وتنسيقة وتعديلة وختصيصة على افضل هيئة ممكنه ، على عكس اموعات االخبارية 

 : Mailing Listم الربيدية  خدمة القوائ - ٩

بني عدد كبري من ذوي االهتمامات   E-mailالقوائم الربيدية هي من األساليب الفعالة ملشاركة رسائل الربيد االلكتروين 
املشتركة باملوضوعات اليت حتتويها هذه الرسائل ، فعلى سبيل املثال ميكن ألي شخص لدية بريد الكتروين على موقع 

YAHOO  اك يف اي قائمة بريدية ، وارسال أية رسالة بريدية لدية اىل مجيع اعضاء القائمة حتت رقابة واشراف مدير االشتر
  .القائمة الربيدية الذي يقوم باستقبال الرسائل من اعضاء القائمة مث يقوم بتمريرها وارساهلا اىل مجيع أعضاء القائمة الربيدية 

  :ce Commer-Eخدمة التجارة االلكرتونية  - ١٠

لموسة باإلضافة اىل اإلعالنات املمفهوم التجارة االلكترونية هو كل عملية جتارية سواء كانت شراء أو بيع للسلع امللموسة غري 
  ).االنترنت(واملزايدات واليت تنفذ من خالل استخدام احدى وسائل تقنية املعلومات 

  : اىل مقطعني ينقسم) Commerce-E(وكما نالحظ فأن هذا املصطلح 
واملؤسسات واالفراد وحتكمه عدة   تشري اىل نشاط اقتصادي يتم من خالل تداول السلع واخلدمات بني احلكومات( ... التجارة
  )قوانني

الوسائط واألساليب االلكترونية   يشري اىل وصف ال أداء التجارة ويقصد به أداء النشاط التجاري باستخدام(... االلكرتونية
   ).مثل االنترنت
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  :marketing -Eخدمة األسواق االلكرتونية  - ١١

يشمل هذا املصطلح مجيع األساليب واملمارسات ذات الصلة بعامل التسويق عرب شبكة االنترنت وذلك دف حتسني التجارة 
دة خدمات من اجل يوجد بشبكة االنترنت العديد من املواقع االلكترونية اليت تقوم بالتسويق االلكتروين وتقدم ع .االلكترونية

والتوزيع والتسوق وعرض الطلب  العامل اصبح يستخدم التقنية والتطور يف جممل حياة الفرد اليومية فعملية الشراء .التسوق
   .كما كانت عليه من قبل ألا كانت باهظة التكاليف وتأخذ زمن طويل  واإلنتاج تطورت بأساليب الكترونية مل تعد

   :Shopping -Eوني خدمة التسوق االلكرت - ١٢
o  التسوق االلكتروين أو التسوق عرب االنترنت هو شكل من أشكال التجارة االلكترونية  
o يستطيع املستهلك شراء السلع أو اخلدمات مباشرة من البائع على شبكة االنترنت دون وجود خدمة وسيط.  
o لك يدفع املبالغ املترتبة عليه من خالل يستطيع املستهلك التجول يف اقسام املوقع وأن يشتري كل ما يريده وبعد ذ

  Amazon موقع أشهر مواقع التسوق االلكتروينمن   .بطاقات االئتمان
  :learning -Eالتعلم االلكرتوني  - ١٣

هو تعليم يهدف اىل إجياد بيئة تفاعلية غنية بالتطبيقات املعتمدة على تقنيات احلاسب اآليل وشبكة االنترنت والوسائط املتعددة 
  )ساحات احلوار النقاش –الربيد االلكتروين  –الربجميات التعليمية  –األقراص املدجمة ( : ثلم

   .التعلم االلكتروين ميكن الطالب من الوصول اىل مصادر التعلم يف أي وقت ومن أي مكان
   :government -Eاحلكومة االلكرتونية  - ١٤

 –شهادات امليالد  –كإصدار بطاقات األحوال املدنية  م احلكومية والشركات من اجناز معامال فراداال خدمة لتمكنيهي 
تسديد الفواتري واملخالفات او تراخيص احملال التجارية وغريها من املعامالت عن طريق شبكة  –تأشريات القدوم واملغادرة 

   .االنترنت
  :banking -Eالبنوك االلكرتونية  - ١٥

  : وذلك من خاللونية تعرف بأا اخلدمات املصرفية االلكتر
o    إىل آخر بدالً من شيك أو نقداًاستخدام الوسائل االلكترونية لتحويل األموال من حساب.  
o    مرورية او سداد تكاليف دراسية او لطباعة كشف دفع مصاريف فواتري الكهرباء واالتصال او لسداد خمالفات

   .حساب
o    اليت يقدمها البنك التقليديباإلضافة اىل إمكانية التسجيل يف معظم اخلدمات.   

  :publisher -Eالنشر االلكرتوني  - ١٦

  .الرقمية هو النشر الرقمي للكتب واملقاالت االلكترونية وتطوير الكتالوجات واملكتبات
  . اصبح النشر االلكتروين شائعاً يف جمال النشر العلمي

املنشورات  –املوسوعات اليت تكون على قرص مضغوط ك(يوجد الكثري من الطرق للنشر االلكتروين عرب شبكة االنترنت 
  . )املرجعية والفنية اليت يعتمد عليها املستخدمون
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  احملاضرة الرابعةاحملاضرة الرابعة
  ))اجلزء االول اجلزء االول   ((  أضرار وجرائم شبكة االنرتنتأضرار وجرائم شبكة االنرتنت  --الثالثالثالث  للالفصالفص

))DDaammaaggeess  aanndd  ccrriimmeess  ooff  IInntteerrnneett((  
  


 ويب استعراض مواقع الWebsites واالطالع على أحدث االخبار احمللية والعاملي . 

  اخل ، داخل حمتوى الشبكة العنكبوتية ...البحث عن املعلومات واالحباث والوثائق WWW  وذلك من خالل حمركات
  . البحث املنتشرة عرب االنترنت

  إرسال واستقبال الربيد اإللكتروينE-mail تلفة بهوإرفاق الوثائق وامللفات املخ .  
  حتميلDownload  الربامج وااللعاب ومقاطع الصوتيات واملرئيات وكافة امللفات االخرى ،من مواقع االنترنت

  )العميل(وحفظها على الكمبيوتر اخلاص باملستخدم 
  رفعUpload  الربامج وااللعاب ومقاطع الصوتيات واملرئيات وكافة امللفات االخرى ، من جهاز الكمبيوتر اخلاص

  . ، اىل مواقع الويب ليتمكن االخرون من حتميلها من االنترنت) العميل(املستخدم ب
  اجراء احلوار املباشر او ما يعرف بالدردشةChatting   بني شخصني او اكثر عرب االنترنت بصرف النظر عن تباعد

  املسافة بينهم
 نقل امللفاتFile Transfer  ت بصرف النظر عن بعد املسافة بني اجلهازين بني جهازي كمبيوتر متصلني بشبكة االنترن 

  ممارسة االلعابOnline   مع االصدقاء عرب االنترنت.  
  مشاهدة القنوات الفضائية ومساع االذاعات احمللية والعاملية اليت تبث ارساهلا عرب االنترنت.  
  الشراء والتسوق االلكتروين عرب االنترنت من خالل املواقع املتخصصة يف ذلك.  
 ا يف حياتك من خالل املنتديات واملدونات ال تعبري عن اآلراء واالفكار الشخصية وسرد االحداث الواقعية اليت متر.  
  حتميلDownload  اتفك احملمول النغمات والصور وااللعاب وكافة الربامج اخلاصةMobile Phone   وذلك

  .من خالل املواقع واملنتديات املختصة بذلك 
 واملشاركة يف الراي من خالل ساحات النقاش  تبادل اخلرباتForums.  
  موعات االخباريةاالشتراك يف النقاش حول موضوع او قضية معينة مع عدة اشخاص حول العامل وذلك من خالل ا

Newsgroups ..  
  مشاركةShare  امللفات والربامج بني املستخدمني عرب االنترنت 

 بني املؤسسات والشركات بشكل سري وخاص  تبادل املعلومات والتقارير والوثائق.  
  التعرف على اسعار االسهم العاملية للشركات واخبار البورصة.  
  التعرف على سعر شراء وبيع العمالت العاملية من خالل املواقع االقتصادية واالخبارية املتخصصة.  
  الدعاية االلكترونية ملنتجك عرب االنترنت.  
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  خالل االقمار الصناعية  عرب االنترنت ، وذلك باستخدام برامج ومواقع خمتصة بذلك مشاهدة اي مكان بالعامل من.  
  إرسال رسائلSMS   ألي هاتف حممول حول العامل من خالل برامج ومواقع توفر تلك اخلدمة ملستخدمي االنترنت  
  عقد الندوات واالجتماعات واحملاضرات واملؤمترات  من خالل برامج ومواقع خمتصة بذلك ..  
  االنضمام اىل برامج التعلم اإللكتروين او مايعرف بالتعليم عن بعد وذلك من خالل مؤسسات وجامعات تعمل من

 خالل شبكة االنترنت 

  البحث عن فرصة عمل من خالل املواقع اليت تقوم بدور الوسيط بني اصحاب الشركات واملؤسسات وراغيب العمل .  
  التحكم عن بعدRemote Control زة الكمبيوتر واجناز بعض االعمال  ومساعدة الغري من خالل برامج بأجه

  .ومواقع خمتصة بذلك 
  تسديد االشتراكات والرسوم احلكومية من خالل خدمات السداد اإللكتروين املتوفرة باملواقع احلكومية بالعديد من

  .الدول حول العامل 
 نترنت وذلك حسب مواقع يتم انشائها من قبل الشركات إمكانية حجر تذاكر الطريان والغرف الفندقية من خالل اال

  .الراغبة يف ذلك 
 

 

ث تسعى يعد األمن األخالقي من أهم املبادىء اليت تؤكد عليها املؤسسات احلكومية جبميع اشكاهلا واحجامها وانواعها، حي
على فئات  اغلب الدول اىل توفر احلماية لألمن االخالقي وخاصة لألطفال، مع العلم انه مل يعد االشتراك باألنترنت مقتصراً

معينة تكون مثقفة او واعية لالستخدام املشروع لشبكة االنترنت بل امتد االمر اىل اتاحة االمكانيات الي فئة كانت كبرية او 
   .كة صغري لالشتراك بالشب

لذلك فإن من أهم االضرار اليت تقف أمام استخدام هذه الشبكة هي الدخول اىل بعض املواقع اليت تدعو اىل الرذيلة ونبذ القيم 
  والدين واالخالق، وهذا كله يكون مندرج حتت اسم التحرر والتطور ونبذ الدين وحرية الرأي اىل غري ذلك من الشعارات الزائفة 

 

يف شبكة االنترنت هناك العديد من املواقع اليت تدعو االشخاص اىل اإلحلاد ونبذ الدين وممارسة كافة االعمال دون وجود قيود 
شرعية، و جتد يف بعض املواقع من حياول ان يتطاول على الدين االسالمي من خالل سب رموز الدين وإثارة الفنت بني املسلمني 

دول من خالل االعمال التخريبية او االرهابية والدعوة حنو اعالن الرباءة من هذا الدين كونه وكما واحلاق الضرر باستقرار ال
  .يزعمون دين ارهايب رجعي

 
املنفتح على العامل اصبحت ) العوملة(يعد االمن الفكري من احد املقومات االساسية لصالح اتمعات والدول، ويف هذا العصر 

لتحكم والسيطرة على مصادر املعلومات أمراً يف غاية الصعوبة، حيث ان هناك بعض املنظمات التابعة لدول معينة حتاول عملية ا
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ان تزعزع من أمن و استقرار الدول وحتاول أن تؤثر على بعض افكار الشباب من خالل دعوم اىل التمرد والعصيان والتحرر 
   . من بوتقة االسرة

 

كما اسلفنا فان شبكة االنترنت مل تعد ملكا الحد بل اصبح لدينا ما يسمى مبجتمع االنترنت الذي من خالله تستطيع ان 
تتواصل مع االخرين ، ففي جمال األضرار الثقافية تربز قضية اللغة واحملافظة على اللغة العربية أمام اللغات االخرى، هذا من 

ضرار االجتماعية فإن االنترنت قد يقضي على الصالت االجتماعية واملقابالت الشخصية وخري جانب الثقافة، اما من جانب اال
   .للتواصل مع االخرين Chattingدليل على ذلك تزايد عدد االشخاص الذين يستخدمون الدردشة 

 

جمال االضرار الثقافية تربز قضية اللغة العربية  ليست شبكة االنترنت جمرد شبكة معلومات بل هي ظاهرة اجتماعية ثقافية، ويف
واحملافظة عليها أمام هيمنة اللغات األخرى وخاصة اللغة اإلجنليزية، فقد جاء يف إحدى اإلحصاءات أن احملتوى املكتوب باللغة 

ض أن اللغة العربية ويقدر البع% ١٩من إمجايل لغات العامل، حيث تشترك باقي اللغات يف نسبة % ٨١اإلجنليزية يشكل نسبة 
  %.١أي اقل من % ٠.٠٢تشكل نسبة 

ويرجع ذلك إيل أن نسبة كبرية من املواقع عادة ما تكتب بلغتني اللغة االصلية واللغة اإلجنليزية، باإلضافة إىل وجود خجل 
  . تقنية املعلوماتوجهل عند مصممي املواقع إىل استخدام اللغة العربية لكوا لغة رجعية ال تناسب التطورات احلاصلة يف

  :بعض مستخدمي املواقع االجتماعية وساحات احملادثة الفورية يستخدمون اللغة املعربة مثال
Alsalam 3alikom  خطر تشويه اللغة العربية االصيلة(أو استخدام اللغة العامية(  

 

ب اجيابية لبعض الشركات فإنه باملقابل هناك جوانب سلبيه شبكة االنترنت سالح ذو حدين فكما أنه ميكن ان يكون هلا جوان
تتمثل يف احلاق الضرر بالشركات من خالل الدخول على انظمتها وتدمري االبيانات املخزنة فيها من خالل نشر الفريوسات او 

يتم مهامجة بعض الشركات من عطبها او سرقتها، االمر الذي قد يؤثر يف سري العملية االنتاجية واخلدمية هلذه الشركات، او قد 
   .خالل الدعايات واالعالنات املشوهة

 

هي من أكثر األضرار اليت ميكن أن تلحق بنا نتيجة استخدام االنترنت، وخاصة يف ظل غياب الرقابة احملكمة على مصادر 
 أن مصدر اخلرب أو املعلومة يكون غري واضح ودقيق، لذلك ال فليس كل ما يكتب يف االنترنت صحيح ودقيق، غري. املعلومات

ميكن االعتماد على كافة املواقع املوجودة على شبكة االنترنت للحصول على املعلومات أو اإلحصاءات أو التقرير، فأغلب 
   .املدونات االشاعات والكالم املسيء أو الصور املسيئة تنتشر عرب االنترنت وحتديداً من خالل املنتديات او

 

يف بعض االحيان يقود التعلق الشديد باالنترنت اىل ما يسمى بإدمان االنترنت وهو مرض يف غاية اخلطورة، حيث يقود هذا املرض 
لنفسية الشخص حنو االنعزال عن اتمع احمليط فيه ويف اغلب االحيان حنو االكتئاب و االنطواء على النفس وغريها من االمراض ا

  .املتعددة، باالضافة إىل احلاق الضرر يف بعض اجزاء اجلسم كالعيون والعمود الفقري واالجهاد العضلي والتوتر
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  اخلامسةاخلامسة  احملاضرةاحملاضرة
  ))٢٢ج ج ((  أضرار وجرائم شبكة االنرتنتأضرار وجرائم شبكة االنرتنت  --الثالثالثالث  للالفصالفص

  
 

 
 األساس والعنصر كثرية، ايضا مساوئ هلا الوقت نفس ويف كثرية منافع هلا املستحدثة التقنية الوسائل نم كغريها االنترنت شبكة
  .االنترنت شبكة مستخدم هو املساوئ او املنافع نسبة من يزيد الذي

  ؟ االنترنت شبكة جبرمية املقصود ما
 املقصود لتوضيح تعاريف عدة وردت وقد احلايل، عاملنا يف ظهرت اليت اجلديدة املصطلحات من االنترنت جرمية مصطلح يعد

  .التايل التعريف يف اختصرت التعاريف هذه مجيع أن إال االنترنت جبرمية
Internet Crimes ا املعمول والنظم والقيم والشرع للدين املخالفة األفعال مجيع هي املرتكبة ، الدول يف 
 جرائم األخالقية، غري واملمارسات اجلنسية اجلرائم: ذلك ويشمل اإلنترنت، شبكة خالل من اآليل، احلاسب بواسطة

  .القرصنة جرائم املعادية، املواقع ارتياد أو إنشاء جرائم املالية، اجلرائم االختراقات،
 
  : األخالقية غري املمارساتو اجلنسية اجلرائم -١- ١
 الواسع االنتشار أصبح وقد. إنشائها أو فيها، االشتراك منها، الشراء اإلباحية، املواقع ارتياد جرائم البند هذا حتت يندرج -

 دادأع يف اهلائل االزدياد بسبب الراهن، الوقت يف عاملي اهتمام ذات قضية يشكل اإلنترنت شبكة على اإلباحية واألفالم للصور
  .العامل حول اإلنترنت مستخدمي

 ما غالبا اإلباحية املواقع أن يف - اجلنسية واألفالم الصور لتبادل ختصص اليت - الربيدية القوائم عن اإلباحية املواقع وختتلف -
 أو ددحم لوقت فيلم مشاهدة مقابل مقطوع مبلغ دفع املواقع هذه متصفح على يستوجب حيث املادي الربح منها اهلدف يكون

 استدراج حتاول املواقع هذه بعض كانت  وأن املواقع، هذه خدمات من االستفادة مقابل سنوي  أو شهري اشتراك دفع
 االتصال الغالب يف يتطلب املوقع تصفح أن كما الربيدية، عناوينهم على يومية جمانية جنسية صور إرسال خدمة بتقدمي مرتاديها
  .اإلنترنت بشبكة املباشر

  : األشخاص مسعة وتشويه القذف رائمج -٢- ١
 بعد مشروعة غري بطريقة عليها احلصول يتم قد واليت اسراره، ونشر املستهدف الشخص سلبيات ابراز على املواقع هذه تعمل -

 يقوم حيث االنترنت، مستخدمي بني حصلت اليت احلوادث من العديد وهناك. عنه االخبار بتلفيق  أو جهازه، على الدخول
 عن الشخص بيانات على احلصول خالل من او االنترنت مستخدمي لبعض الشخصية احلاسبات اىل بالتسلل االشخاص بعض
 حالة ويف مادياً، او جنسياً االشخاص ابتزاز اىل ذلك بعد يقود الذي االمر الطرق، من وغريها  Chatting الدردشة طريق

  .احلوار ساحاتو املنتديات يف اخبارهم او صورهم هذه نشر يتم الرفض
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  :                                              احملجوبة املواقع  إىل للدخول الربوكسي استخدام جرمية -٣- ١
 واليت احملجوبة املواقع لتجاوز يستخدم حيث االنترنت ومواقع االنترنت مستخدمي بني  وسيط برنامج هو Proxy الربوكسي

 يفترض ال اليت املواقع بعض حجب يتم وقد للدولة، معادية سياسية أو جنسية مواقع اما جوبةاحمل املواقع هذه تكون ما عادة
 ا يتم اليت لأللية ذلك ويعود العادية املواقع بعض حىت أو اجلرائم عن احصائيات تنشر واليت العلمية املواقع كبعض حجبها
   حجبه، مطلوب غري موقع حجب يف بشري خلطأ ورمبا املواقع ترشيح عملية

  :  الشخصية إخفاء -٤- ١
 ان شك وال. املواقع تصفح اثناء أو الربيد إرسال اثناء سواء شخصيته إخفاء من املستخدم متكن اليت الربامج من الكثري توجد
 خجال أو نظامية مسائلة من خوفا شخصيتهم إخفاء إىل خالهلا من فيسعون نبيل، غري هدفهم الربامج هذه يستخدم من اغلب

 يسعون بل االشخاص منها خيجل ال الطيبة االفعال ان وعرفا شرعا ا املسلمة االمور ومن. به يقومون الئق غري تصرف من
   . ا واالفتخار عنها واإلعالن إظهارها اىل عادة

  :  قسمني اىل وتنقسم الشخصية انتحال -٥- ١
 اعطى اإلنترنت لشبكة املتزايد التنامي ان اال القدمية اجلرائم من اآلخرين شخصية انتحال جرائم تعترب 

 شبكة يف فتنتشر. جرائمهم ارتكاب يف منها واالستفادة الضحية عن املطلوبة الشخصية املعلومات مجع على اكرب قدرة ارمني
 اختيارية معلومات على االستيالء ولةحما يف االنساين الطمع غريزة عادة تداعب واليت املشبوهة االعالنات من الكثري اإلنترنت

   الضحية، من
 انتحال من اكتشافه يف صعوبة واكثر خطورة اشد انه اال نسبياً، حديث يعترب االسوب هذا ان مع 

 االمن لاالتصا نظم خالل من ا االتصال يتم اليت املواقع مع حىت االسلوب هذا تنفيذ ميكن حيث االفراد، شخصية
)Secured Server( جوم االنتحال عملية وتتم االمين، احلاجز هذا مثل اختراق وبسهولة ميكن حيث رم يشنهاملوقع على ا 

  . بيين كموقع بتحويله يقوم مث ومن عليه للسيطرة
 
  :Hackers التسلل أو االقتحام -١- ٢

 اإللكتروين الربيد إختراق الشخصية، األجهزة إختراق أو الشخصية أو الرمسية للمواقع سواء االختراقات جرائم البند هذا يشمل
 اا اال اختالفها مع واالفعال اجلرائم هذه مجيع ولعل. السرية وأرقامهم اآلخرين اشتراكات على االستيالء عليه، االستيالء أو

 املادي الضرر احلاق عن فضال لتجرميها، كافيا سببا وهذا ، الشخص خصوصة بانتهاك تبدأ مجيعا كوا وهي واحد امر جيمعها
  .  عليهم باىن واملعنوي

 Trojan Hours طروادة حصان بفايروس يعرف ما يستخدمون االخرين اجهزة  إىل املتسللون فان االختراق يتم ولكي
 على ا يقوم اليت الشخص أعمال على التجسس بأغراض يقوم لكي احلاسب جهاز داخل تشغيله يتم صغري برنامج وهو

 حلظة أول منذ املفاتيح لوحة على الشخص ا قام طريقة كل بتسجيل يقوم صورة أبسط فـي فهو الشخصي حاسوبه
 به اخلاصة االئتمان بطاقة رقم أو اإلنترنت على اخلاصة حمادثاته أو املالية حساباته أو السرية بياناته كل ذلك ويشمل للتشغيل،
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 بوضع قام الذي املتسلل قبل من ذلك بعد إستخدامها يتم قد واليت اإلنترنت لدخول يستخدمها اليت املرور كلمات حىت أو
  .للضحية الشخصي احلاسب على الربنامج

  :  بالرسائل اإلغراق -٢- ٢
  إىل ذلك يؤدى حيث به االضرار بقصد ما لشخص اإللكتروين الربيد  إىل الرسائل مئات إرسال إىل االشخاص بعض يلجأ
 ذلك من املضررة اجلهة كانت اذا وخاصة اخلدمة انقطاع امكانية عن فضال ، رسائل أي استقبال امكانية وعدم الشبكة تعطل

 االنتظار قوائم وكذلك )Communication-Ports( االتصال منافذ ملء يتم حيث مثال اإلنترنت خدمة مقدمة هي
)Queues (إىل الشركات بعض جلأت ولذلك حمدودة، غري ومعنوية مادية خسائر تكبد وبالتايل اخلدمة انقطاع عنه ينتج امم  

 الكبرية الشركات حال هو هذا كان اذا. منها كبرية اعداد تدفق حالة يف الرسائل من حمدود جزء باستقبال تسمح برامج تطوير
 السيل هذا امام طويال بريده يصمد لن حيث بالرسائل االغراق حملاولة هبريد تعرض اذا العادي الشخص حال نتصور ان فلنا

 مزود ان علمنا اذا خاصة احلجم، كبرية ملفات  أو صور  أو فريوسات يصاحبها قد اليت أو الفائدة عدمية الرسائل من املنهمر
  . .أعلى كحد  GB 10 عشرة تتجاوز ال للربيد حمددة مساحة يعطي عادة اخلدمة

  : االلكرتونية الفريوسات  -٣- ٢
 وحمتوياته، باجلهاز ضارة ختريبية أوامر على تقتصر الربامج هذه يف املكتوبة األوامر أن اال برامج عن عبارة هي الفريوسات

 اصابة الفريوس معها املرسل الربيدية الرسالة أو لفريوس احلامل الربنامج فتح جمرد حىت أو ما أمر أو كلمة كتابة عند فيمكن
   الفريوسات خرباء احد عرفها وقد. به املوجودة بامللفات العبث أو اجلهاز حمتويات مبسح الفريوس قيام مث ومن به جلهازا
)Fred Cohen ( ايعىن وهذا منها، نسخة لتصبح الربامج تلك يف تعدل حبيث األخرى الربامج يف تؤثر اليت الربامج من نوع با 

  .كبرية بأعداد يتكاثر حبيث اخر آيل حاسب إىل آيل حاسب من نفسه ينسخ الفريوس أن ببساطة
 
  : االئتمانية البطاقات أرقام على السطو جرائم -١- ٣
 العمليات اختزال والمكانية الطرفني بني االتصال لسهولة وذلك امليالدية السبعينات يف ينتشر  اإللكترونية التجارة مفهموم بدأ 

 ونتيجة ، اتساعا اكثر اسواق اجياد هو واألهم التشغيل تكلفة وختفيض البيانات ارسال يف السرعة عن فضال والبشرية الورقية
  . اإللكترونية التجارة مزايا من واالستفادة اإلنترنت استخدام إىل االعمال شركات من العديد حتول فقد لذلك
 البضاعة مبلغ بتسديد القيام بعد اال جتارية عملية اية تتم ال حيث االلكترونية التجارة ادوات اهم من االئتمانية البطاقات تعترب
 مثال االئتمان بطاقات فلصوص بالصعوبة ليس امر اإلنترنت عرب االئتمان بطاقات ارقام على فاالستيالء لذلك ، خالهلا من

 هذه معلومات بيع مث ومن اإلنترنت، شبكة خالل من واحد يوم يف البطاقات ارقام من االلوف مئات سرقة االن يستطيعون
  .استغالهلا او لالخرين البطاقات

  : اإلنرتنت عرب القمار -٢- ٣
 اإلنترنت على االفتراضية الكازيهونات مواقع جعل الذي االمر املنتشرة، القمار اندية مع االمول غسيل عملية تتداخل ما كثريا 

 ان اال االطالق على منوا االسرع يعترب الدول، بعض يف القمار سوق ان من وبالرغم السلطات قبل من ومراقبة اشتباه حمل
 نوادي بعكس هلا مصرح غري املواقع هذه ان هي اإلنترنت، على االفتراضية القمار مواقع اصحاب تواجه اليت القانونية املشكلة
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 وإدارا إنشائها إىل اإلنترنت على االفتراضية املواقع تلك أصحاب ضبع يلجأ ولذلك الدول، هذه يف املنتشرة احلقيقية القمار
  . شرعية غري بطرق

  :  البيانات تزوير جرائم -٣- ٣
 من شكل من املعلومات نظم جرائم من جرمية ختلو تكاد فال انتشارا واالنترنت املعلومات نظم جرائم اكثر من اجلرمية هذه تعترب

 معلومات إضافة  أو ا املوجودة البيانات وتعديل البيانات قاعدة  إىل بالدخول التزوير مليةع وتتم البيانات، تزوير اشكال
  . ذلك من املشروعة غري االستفادة دف مغلوطة

 مثل ارتكاب فرص من سيزيد E-Government اإللكترونية احلكومات إىل التحول يف التدرجيي البدء ان فيه الشك ومما
 اختراق حمتريف قبل من األنظمة تلك على الدخول يسهل مما  باإلنترنت والبنوك الشركات من الكثري بطسترت حيث اجلرائم هذه

  . اإلجرامية اهدافهم خلدمة البيانات وتزوير األنظمة
   : املنظمة اجلرائم -٤- ٣

 املنظمة اإلجرامية ملؤسساتا اشهر من العصابات تلك كون املافيا عصابات املنظمة اجلرمية عن التحدث فور الذهن  إىل يتبادر
 شبكة على ا خاصة مواقع انشاء ذلك ومن اعماهلا، تنفيذ  أو تنظيم يف سواء احلديثة التقنية بوسائل باالخذ بادرت واليت

 تلك تستخدم كما االموال، وغسيل اعمال وتوسيع الضحايا واصطياد املراسالت وتلقي العمليات ادارة يف ملساعدا اإلنترنت
  . االنشطة بتلك يسمح اخر بلد يف تعمل حبيث حمدد بلد قوانني جتاوز يف املنظمة تساعد افتراضية مواقع انشاء يف قعاملوا
 اإلجرامية املخططات وتوجيه ومترير ختطيط يف اإلنترنت وسائل يف املتاحة االمكانيات املنظمة اجلرمية عصابات أستغلت كما

  .وسهولة ربيس اإلجرامية العمليات وتوجيه وتنفيذ
 إىل كالمها يسعى حيث كبري بينهما التشابه فأوجه واحدة، لعملة وجهان مها واالرهاب املنظمة اجلرمية ان يرى من وهناك
 حمتريف من اساساً هم االرهابية املنظمات اعضاء يكون وقد والتنظيم العمل اسلوب يف يتفقان اما كما واخلوف، الرعب إفشاء

  .والتنفيذ التخطيط يف اإلجرامية خربام من لالستفادة سعوني حيث املنظمة اجلرائم
  :  اإلنرتنت عرب املخدرات جتارة -٥- ٣
 مواقع اليها يضاف ان ميكن بل فقط السوء رفقاء على تقتصر ال جديدة خمأوف االمور أولياء إىل اضيف اإلنترنت عصر يف 

 إىل تتعداه بل الستخدامها االشخاص وتشويق للمخدرات بالترويج علقالتت واليت اإلنترنت يف املنتشرة املواقع تلك ومن السوء،
 غرفته يف االنزواء للمراهق ميكن. املتاحة الوسائل وبأبسط وأنواعها اصنافها بكافة املخدرات وصناعة زراعة كيفية تعليم

 املنتديات تسأهم بل فقط املواقع تلك على املخدرات ثقافة تقتصر وال. يقرأه ما تطبيق مث ومن املواقع هذه من اي إىل والدخول
  .صنعها كيفية وتعليم للمخدرات بالترويج اخلاصة املواقع انتشار من وبالرغم. ايضا ذلك يف الدردشة وغرف

  : االموال غسيل جرائم -٦- ٣
 منه كتسبتا الذي املشروع غري املصدر اخفاء شأا من عملية أي«  هو االمشل التعريف يكون وقد االموال غسيل تعريف 

 بني احلدودية احلواجز انعدام و التوقيع اغفال السرعة،: األموال غسيل لعملية اإلنترنت يعطيها اليت املميزات ومن. « األموال
 حتويل يف اآللية، الصرف مكائن يف املستخدمة البنوك بطاقات عملها يف تشبه واليت الذكية البطاقات تساهم كما الدول،

  .الغالب يف اثار اي ترك وبدون اكرب بسرعة تتم اإلنترنت عرب االموال غسيل عمليات جعل هذا كل االموال،
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 ضد أو ما، دولة سياسة ضد موجها يكون ما املواقع هذه ومن اإلنترنت شبكة على فيها املرغوب غري املواقع انتشار يكثر

 الشخص أو املعتقد أو الدولة صورة تشويه  إىل األول املقام يف دف وهي. ما شخص ضد حىت أو معني مذهب أو عقيدة
  : اىل املواقع هذه وتقسم. املستهدف

 بسيط جزيئ إىل االستناد حىت أو وتاناً زوراً واملعلومات االخبار تلفيق الغالب على فيها يتم : املعادية السياسية املواقع )أ ( 
  .حوهلا فقةاملل االخبار نسج مث ومن احلقيقة من جدا

 تنشئها اليت كاملواقع األخرى الديانات اتباع من حاقدين اعداء قبل من موجهاً يكون ما منها : للعقيدة املعادية املواقع )ب ( 
 الدعاية دف أو والقرآن، االسالم عن خاطئة معلومات بث بقصد اسالمية مسميات حتت النصرانية أو اليهودية اجلاليات
   االسالم حول واالفتراءت الشبهه رونش األخرى لالديان

 سبق واليت والتشهري للقذف املخصصة واملواقع املواقع هذه بني كبري تشابه هناك : اجلهات أو لالشخاص املعادية املواقع) ج ( 
  .عنها احلديث

 
 خالل من وذلك شرعية غري بطريقة والربامج للمواد والنشر الطبع وحقوق التجارية العالمات على احلصول عملية هي

  .املؤلف إذن دون استخدامها
 حقوق مالك من إذن على احلصول دون املنتجات من نسخ بيع خالل من وتتم عاملية، قضية أصبحت قد الفكرية امللكية قرصنة

  .املنتجات تلك
  ).كراك( تسمي واليت الربامج تفعيل ملفات على احلصول بعد وذلك قانونية غري بصورة حاسب برامج بيع : املثال سبيل على
 

  .االلكترونية املواقع اختراق )أ 
  .  الفريوسات نشر )ب 
  .  اإلعالمية احلرب )ج 
  .اإللكتروين التجسس )د 
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  السادسةالسادسة  احملاضرةاحملاضرة
  ))٣٣ج ج ((  أضرار وجرائم شبكة االنرتنتأضرار وجرائم شبكة االنرتنت  --الثالثالثالث  للالفصالفص

  

  -: ومنها بنا تلحق ان ميكن اليت واجلرائم املخاطر جتنب يف استخدمها ميكن اليت احلماية وسائل من العديد هناك
 لشبكة  استخدامها املمكن من اليت العامة االستخدامات وماهي االنترنت، خبدمة االشتراك من االساس اهلدف حتديد 

  ؟ االنترنت
 جمال يف التدريب خالل من( االنترنت شبكة على املتنوعة املواقع مع التعامل كيفية حول يةالكاف واملعرفة املعلومات امتالك 

  )والدراسة االطالع من أو – ICDL – C3 مثل املعلومات تقنية
 اومواقع للدين معادية مواقع او سياسية او اباحية مواقع( املشبوهة املواقع ارتياد عن يبتعد ان انترنت مستخدم كل على 
  ) .ا يشتبه اليت املواقع من وغريها بالزواج اخلاصة املواقع او لألخالق، املؤذية وااللعاب القمار عبلل
مرور كلمات استخدام Passwords واحرص ،) االلكتروين الربيد( الشخصية احلسابات ولبقية الشخصي جلهازك 

 او اجلوال على املرور كلمة كتابة عدم اىل باالضافة اليك، األقرب لالشخاص وخاصة املرور كلمة على احد التطلع ان على
)  اخل....... االبناء امساء ، اهلوايات ، امليالد تاريخ ، امسك( بك متعلق املرور كلمة تكون ال وان الشخصي، جهازك على

 حسابات، دةلع الكلمة نفس استخدام بعدم ويفضل ، اختراقها او عليها احلصول عملية صعبت اكرب الكلمة كانت وكلما
  . دوري بشكل املرور كلمة بتغري ايضاً ويفضل
 جهة الي)   االئتمانية البطاقات ارقام ، وثائق ، افالم ، صور ، العنوان ، االسم( بك خاصة معلومات اية اعطاء عدم 

 هوية من متأكداً كنت ااذ اال االلكتروين، الربيد او املنتديات او الدردشة او االخبارية اموعات طريق عن معها تتواصل
 يف”  Nickname“ املستعارة واالمساء الومهية املعلومات بعض استخدام ميكنك االحيان بعض ويف. معه تتواصل الذي الطرف

  .احلوار ساحات و املنتديات او الدردشة
 حيث ،اآلخر الطرف على املوجود الشخص ملعرفة حقيقية وسيلة أي لك يوفر ال املنتديات او الدردشة طريق عن التعارف 

 عبارات او والصداقة والغرام احلب عبارات خالل من الستدراجك والوسائل االساليب كافة إستخدام االخر الطرف حياول
  .األساس يف له تكون ال اليت الصور بعض ارسال او الدين

 عدم - لك الدعوة أرسلت اليت اجلهة تعرف كنت إذا إال للدردشة لالنضمام دعوة أي قبول عدم( :على احرص لذلك 
 بكلمات التلفظ عدم – عامة غري أماكن يف وخاصة االمييل او املنتدى او الدردشة طريق عن عليه تعرفت شخص اي مواعدة

 ارتداء –) شخصية أفالم – صور – اجلوال رقم – العنوان( بك خاصة معلومات أي إرسال عدم – والدين باألدب خملة
 باملواقع تعليقات ادراج يف او احملادثة يف الفصحى العربية اللغة استخدام – اآلخرين مع اصلالتو اثناء حمتشمة مالبس

  ).االجتماعية
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 االلكتروين الربيد يعدE-mail  جيب لذلك الضحية اىل للوصول االنترنت جمرمي قبل من املستخدمة الوسائل اكثر من 
  -: وهي االلكتروين الربيد قبل من ضرر بك يلحق ال حىت التالية بالتعليمات التقيد عليك

١- ٧ -مميزة عناوين حتمل االحيان بعض يف واليت جمهول، شخص قبل من اليك مرسل امييل اي تفتح ال  
 )you are the best friend ;I love you ; I miss you ; You win  (اىل تصل االمييالت هذه واغلب 

  .Spam or Junk فيه مرغوب الغري الربيد صندوق
 ألنه ، فريوساً حتمل ال صورة أو نصي ملف أنه ظهر وإن حىت ، جمهول شخص من رسالة مع مرفق ملف اي تفتح ال - ٢- ٧

  . نص او صورة حيمل ملف مبظهر فريوساً حيمل الذي امللف ليظهر امللف باسم التالعب ميكن
 امللف سالمة يف شاكاً كنت وإذا مللف،ا ذلك تتوقع كنت إذا اال معروف شخص من رسالة مع مرفق ملف اي تفتح ال - ٣- ٧

  . استفهامية  الكترونية بريدية رسالة ارسال مثل اتصال، طريقة بأي صديقك من التحقق ميكنك
 مكافح برنامج بواسطة جلهازك) ويب مواقع او االمييل او التخزين وسائط احدى من سواء( حتميله تريد ملف اي افحص - ٤- ٧

  . احملتمله التهديدات من خلوه من للتحق الفريوسات
  .املادية او املعنوية االضرار من خلوها من والتأكد حمتوياا من التأكد قبل رسالة اي مترر او ترسل ال - ٥- ٧
 على الفريوس من املعاجلة طريقة وتعتمد االنترنت، شبكة على انتشارها املخاطر اكثر من اشكاهلا باختالف الفريوسات تعد 

  -: يلي ما املعاجلة طرق ومن لفريوسا ذلك وتأثري  نوع
  ومنها  Antivirus الفريوسات ملكافحة  التجارية الربامج احدى استخدام - ١- ٨

Kaspersky Internet Security 2011– Microsoft Security Essentials – Bit defender –  

AVG Anti-Virus – Avast 
 MacAfee– Avira – Nod32 ومنها  Antivirus ريوساتالف ملكافحة اانية الربامج احدى استخدام - ٢- ٨

 حال الفريوسات لكشف وذلك املباشرة، املراقبة خاصية عمل من تأكد جهازك على Antivirus برنامج ترتيل عند - ٣- ٨
  .اجلهاز اىل دخوهلا

  .اجلديدة الفريوسات لكشف وذلك دوريا، بشكل Antivirus برنامج حتديث من تأكد -٤- ٨
  .دوري بشكل اجلهاز لفاتم فحص - ٥- ٨
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  :  ٣٢٠١لعام   Antivirusمضادات الفريوسات  أشهر
  

  
  
 طروادة كأحصنة  التجسسية الربامج من احلماية Trojan Hours  أو Spyware  يلي ما نتبع :-  
 جهاز اىل تصل اليت الرسائل كافة بفحص يقوم برنامج عن عبارة وهو  Firewall احلماية جدار برنامج حتميل - ١- ٩

 جدار يدير الذي املستخدم حتديدها مت اليت الشروط حتقق الرسائل هذه ان من الـتأكد خالل من االنترنت من املستخدم
 لذا ، هاعمجي ليس ولكن التجسسية الربامج من جزءاً تكشف ان تستطيع  Antivirus احلماية برامج  أن حيث. احلماية
  : مايلي الربامج هذه ومن حلمايةا جدار برامج حتميل من ذلك يلزمك

Zone Alarm PRO Firewall  – F-Secure Internet Security 2011   – Panda Firewall –  

Global Protec on 2011 – Net Firewall 2011 – ESET Smart Security 4 – Firewall     
 باستبدال تقوم ان عليك جيب الربامج هذه خالل من Spyware  جتسسية برامج او طروادة حصان اي اكتشاف مت اذا - ٢- ٩

  باستخدام اجلهاز مللفات فحص واجراء املهاجم قبل من سرقت قد تكون ان ميكن واليت جهازك على املسجلة املرور كلمات
  .جهازك يف فريوسا زرع قد املهاجم يكون ان من حتسبا  Antivirus برنامج
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  : ٣٢٠١لعام   Spyware-iAnt  الربامج التجسسية مضادات أشهر
 

  
  
 اخلبيثة الربجميات من احلماية Malware .. لـ اختصار وهي Malicious Software الربجميات تعين وهي 

  .اخلبيثة أو املاكرة
  ..تثبيت يتم إن وما. املستخدم رضا بدون لتدمريه احلاسب جهاز إيل للتسلل خمصصة برامج هي 

 غري أذي إىل –) ا مرغوب غري نوافذ( بسيط إزعاج من األذى درجة وتتراوح. إزالتها جداً الصعب من فإنه اخلبيثة الربجميات
  ) الصلب القرص يئة إعادة يتطلب( لإلصالح قابل

  :  ٣٢٠١لعام  Malware-Antiالربامج اخلبيثة مضادات  أشهر
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 املنبثقة أو الفقاعية اإلعالنات من احلماية Popup  ..قد االنترنت، تصفح أثناء كإعالنات واآلخر احلني بني خترج وهي 
 الدول، إلحدى تأشرية على حبصولك التهنئة او مسابقات ايل الدخول او األلعاب يف املشاركة على اإلعالنات هذه حتتوي
  .االنترنت متصفح نم تعطيلها ميكن كما مستمر، بشكل وإغالقها اإلعالنات هذه فتح عدم هو محاية وسيلة أفضل
 ولكن تشغيلها، اىل يشري صغري بضوء مزودة كامريا كل بأن علما..  منك اذن دون الويب كامريا تشغيل عدم من التأكد 
 احد قبل من الكامريا تشغيل اىل ينتبه ال قد اجلهاز خلف وجوده عدم او االلكترونية املواقع تصفح يف املستخدم انشغال مع

  . التشغيل نظام من اعداداا ازالة او الكامريا على الصق بوضع ينصح لذلك تطفلني،امل او املخترقني
 الشخصي جهازك على املوجودة امللفات لكافة احتياطية نسخة عمل Backup والربامج امللفات تدمري من خوفاً وذلك 
 العنوان االئتمانية، للبطاقات احلسابات قامار( خاصة او سرية مبعلومات االحتفاظ بعدم ويفضل كما املهامجني، احد قبل من

 وسائط على املعلومات هذه حفظ ويفضل االنترنت، بشبكة ربطة املراد اجلهاز على) عائلة وأفالم صور باملستخدم، اخلاص
  . خارجية ختزين
 املرتل داخل عامة أماكن يف احلاسب أجهزة وضع.  
 الزيارات سجل مراجعة History االنترنت مستكشف برنامج يف حملفوظةا والعناوين Internet Explorer  
 املواقع لبعض احملتوي إدارة Content Management بربنامج واملوجودة بذلك اخلاصة األوامر باستخدام 

Internet Explorer .  
 برنامج خالل من املواقع حبظر القيام Internet Explorer.  
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  ةةالسابعالسابع  احملاضرةاحملاضرة
  ))BBrroowwssiinngg  WWeebbssiitteess(() ) ١١ج ج ((متصفح مواقع الويب متصفح مواقع الويب   --الرابعالرابع  للالفصالفص

  
Web Sites 

 Web Sites ..  هي الوسيلة الرئيسية اليت من خالهلا نستطيع احلصول على خمتلف أنواع املعلومات واألخبار يف
املترابطة فيما بينها عن طريق ما   Web Pagesن عدد من صفحات الويب كافة ااالت، ويتكون موقع الويب الواحد م

  .Hyperlinksيعرف باالرتباطات التشعبية 

وهذه الصفحات تكون خمزنة على  ميكن أن حتتوي على صور ومقاطع صوتية إضافة اىل نصوص منسقة،صفحات الويب 
، ويتم استدعاء الصفحات وعرضها من خالل  Serversاجهزة كمبيوتر ذات مواصفات خاصة تعرف بإسم اخلوادم 

   .جبهاز املستخدم  Browsersاملتصفحات 

    
  


  DNS . (Domain Name System)  النطاقات أمساء نظام
  )IP address( اإلنترنت برتوكول بعنوان يعرف والذي عنوانه تتذكر أن فيجب العنكبوتية الشبكة على ما ملوقع زيارتك عند

  ). ٦٤.١٥.١١٨.١١٦( التايل بالشكل متثيلها ميكن بنقاط مفصولة أعداد أربعة من العنوان هذا يتكون
  . زيارا تود اليت املواقع عناوين مجيع تذكر أيضاً جيب حيث

 اإلنترنت لشبكة ةالتابع احلاسب أجهزة بني التراسل عند األمساء استخدام على يعمل والذي النطاقات أمساء نظام بناء مت ولذلك
 بكتابة نقوم فعندما اإلنترنت برتوكوالت عناوين من يقابلها ما إىل حتويلها مث ومن احد يتذكرها ما نادرا اليت األرقام من بدالً
 عن منه يستفسر لكي لديه املسجل DNS الـ مزود عنوان إىل املوقع هذا اسم بإرسال النظام هذا يقوم املتصفح يف املوقع اسم

  عنوان
 ويبدأ املوقع لطلب العنوان هلذا بالتوجه النظام فيقوم لديه مسجالً كان إذا  IP الـ بعنوان املزود عليه فريد املوقع هلذا  IP الـ 

  .ثواين خالل املتصفح على لديك الظهور يف املوقع
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DNS  ..حبيث. نطاق أي حتت الرقمية اوعناوينه األجهزة وأمساء النطاقات معلومات على حتتوي بيانات قاعدة 
  .الشبكة طريق عن حملياً إليها والوصول إدارا يتم أجزاء إىل املعلومات بتجزئة النظام هذا يقوم

 ميكن ال اذ الشبكات تشغيل نظم يف عنه االستغناء ميكن ال حيث االنترنت خالل من حالياً املوجودة األنظمة أهم ويعترب
  .بدونه اقعاملو أو األجهزة إىل الوصول

 وخطرية جسيمة أضرار حلدوث سيؤدي ذلك فان الشبكات خمترقي قبل من التخريب أو للتعطيل النظام هذا تعرض إذا
 الشخصية معلومام( سرقة يتم حىت ومهية ملواقع يتوجهون املستخدمني جعل على العمل مثل والشبكات، االنترنت ملستخدمي

 تشغيل نظم بربجمة القائمني على وجب لذا  املتاحة واخلدمات املواقع تعطيل إىل يؤدي وقد ،)االئتمانية البطاقات أرقام أو
  . أمنه النظام هلذا توفر واليت احلماية نظم من الكثري فرض على العمل الشبكات

Websites Addresses 

 يأخذ العنوان وهذا ،)) URL  Uniform Recourse  Locator يسمى والذي به خاص عنوان ويب موقع لكل
  . التالية الصيغة

  
 Http  //:املستخدم جبهاز الويب متصفح برنامج داخل الويب موقع حمتويات عرض يف املستخدم الربتوكول عن تعرب 

  )Hypertext Transfer Protocol (HTTP ملصطلح اختصار وهي
 WWW  العاملية العنكبوتية الشبكة خلدمة اختصار متثل  World Wide Web عرض عن مسؤولة تكون واليت 

  منسق بشكل الويب موقع صفحات
Site name  مثل زيارته املراد املوقع اسم متثل ))KFU , Google , Yahoo  
 Site Type  ذا اخلاص االمتداد ومتثل ،يلي ما منها نذكر االمتدادات هلذه كثرية أنواع ويوجد املوقع .  

Com (commercial) not (networks) org  (organizations) gov (Government) 



 
(www.amazon.com) 


 

(www.alarabiya.net) 


 

(www.wikipedia.org) 


 

(www.mohe.gov) 

int (International) biz (Business) info (Information) edu(Education) 


 

(www.nato.int) 

 
(www.internetplus.biz) 


 

(www.textfreeroads.info) 


 

(www.kfu.edu) 

 Country   لكل دولة مثال السعودية حرفني يستخدم لتميز املواقع املتشابه يف االسم من خالل رمز الدولة، حيث يأخذ
 اخل ............... usالمريكية  الواليات املتحدة ا -  saرمزها الدويل 
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   http://ar.wikipedia.org/wiki/.sa وملعرفة رموز مجيع الدول يرجى زيارة املوقع التايل                
  


 مع بفاعلية التعامل خالهلا من املستخدم يستطيع حبيث  الويب مواقع صفحات وعرض باستدعاء تقوم برامج هي املتصفحات
  :املثال سبيل وعلى منها نذكر عاملياً املنتشرة املتصفحات من الكثري ويوجد. أمامه الظاهرة املوقع حمتويات

  
  
-  
 واألدوات املميزات جمموعة Features Set .  

 كانت كلما امليزات من املزيد على حتتوي املتصفحات كانت وكلما. ويب متصفح كل يقدمها اليت العملية السمات عدد هي
  .مالئمة وأكثر  وأسهل أسرع بشكل اإلنترنت تصفح عملية
 االستخدام سهولة Ease of Use .  

 يزيد مما الكمبيوتر، بأجهزة معرفتهم عن النظر ضبغ يستخدمه شخص ألي االستخدام سهل يكون أن ينبغي الويب متصفح
  .اإلنترنت شبكة استخدام وراحة سهولة مستوى من
 واحلماية االمن Security .  

 متصفحات على الواجب ومن. القصوى األمهية ذات القضايا من االنترنت خماطر من واحلماية األمن يعد الويب، استعراض أثناء
 مبسح ايضا وتسمح االحتيال وعمليات واخلداع والفريوسات االختراقات من الكاملة مايةاحل للمستخدم توفر ان الويب

  .للمستخدم الشخصية املعلومات
  السرعة والتوافقSpeed & compatibility . 

ضافة اىل يشري معيار السرعة والتوافق اىل االمكانية اليت ميتلكها  متصفح الويب باستدعاء مواقع الكترونية بشكل سريع باال
 املصمصةاىل ذلك قدرة التوافق اليت يتمتع ا متصفح الويب بعرض وحتميل صفحات الويب  باإلضافةعملية التنقل داخل املوقع 

  .وجافا سكريبت  HTMLبلغات متعددة مثل  
  الدعم واملساعدةHelp & Support .  
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االنترنت او االجابة عن بعض االسئلة اليت يسأهلا حول  يساعد املستخدم يف حل بعض املشاكل اليت قد تواجهه اثناء تصفح
ويأيت الدعم بأشكال كثرية من خالل الربيد اإللكتروين واهلاتف، أسئلة وأجوبة، الكتيبات . بعض مميزات وادوات الربنامج

  .والربامج التعليمية
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  الثامنةالثامنة  احملاضرةاحملاضرة
  ))٢٢ج ج ((متصفح مواقع الويب متصفح مواقع الويب   --الرابعالرابع  لللفصلفصاا

  
Internet Explorer

  
 تشغيل نظام داخل تضمن اليت الربامج من كجزء وأدرجته مايكروسوفت شركة أنتجته رسومي ويب متصفح هو

  .١٩٩٢ عام منذ استخداماً األكثر املتصفح إكسبلورر إنترنت متصفح وأصبح ويندوز، مايكروسوفت
 داخل املختلفة األخرى احملتويات وبعض وامللفات والصور النصوص استعراض للمستخدم يتيح حاسويب برنامج عن عبارة وهو

 يف أو الويب شبكة على موقع يف صفحة شكل على وتعرض ويب مزود يف خمزنة الغالب يف تكون احملتويات وهذه املواقع،
  .أخرى مواقع يف أو املوقع نفس يف أخرى فحاتلص روابط حتوي أن وميكن.  حملية شبكات

   Microsoft شركة قبل من وتطويره انتاجه مت والذي االنترنت متصفحات وأقدم أشهر من الربنامج هذا ويعترب
 على املتصفح هذا اصدارات من اصدار أي حتميل وميكن. Windows ويندوز التشغيل لنظام املختلفة باإلصدارات دجمه ومت
  .معه تتوافق شغيلت بيئة أي

  : Internet Explorer االنرتنت مستكشف برنامج تشغيل طرق
  -:عدة طرق لتشغيل برنامج  متصفح االنترنت نذكر منها مايلي  Windowsيوفر لنا نظام التشغيل الويندوز 

•   
  ومن مث اختيار الربنامج ابدأ افتح قائمة ،   

  .لشكل التايل وذلك حسب ا من اعلى القائمة
  
  
  
  
 
•  

   .وذلك حسب الشكل التايل Launch barمن شريط الوصول السريع  Internet Explorerاختيار ايقونة  .١
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•   

. من سطح املكتب، مث القيام بالنقر املزدوج على االختصار اخلاص بالربنامج  Internet Explorerاختيار ايقونة  .١
   .وذلك حسب الشكل التايل 

  
  

•   

املوجود يف القائمة الرئيسية، وذلك حسب الشكل   Runمن خالل زر  Internet Explorerتشغيل برنامج  .١
 :التايل 

  

 Internet Explorer  
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–File 

New Tab :- بويب جديد دون اغالق املتصفح يستخدم لفتح ت.      

Duplicate Tab :-  يستخدم لفتح تبويب جديد نفس التبويب املستخدم.  
New Window:-  يستخدم لفتح اطار جديد من متصفح االنترنت بنفس التبويب

  املستخدم
New Session :-  يستخدم لفتح اطار جديد من متصفح االنترنت بنفس الصفحة

   Home Pageالرئيسية 
Open : - يستخدم لفتح موقع انترنت   

Edit With MS-W:-  يستخدم لتحرير صفحة االنترنت باستخدام مايكروسوفت ووردWord   
Save As :- يستخدم حلفظ صفحة االنترنت باسم جديد على جهاز احلاسب  
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Close Tab :-  التبويب املستخدم  إلغالقيستخدم  
Page Setup : - دادات صفحة االنترنت يستخدم للتعديل على اع. 

Print :- يستخدم لطباعة صفحة االنترنت   
Print Preview : - يستخدم ملعاينة الصفحة قبل الطباعة   

Send : -  يستخدم الرسال صفحة الويب لالخرين من خالل      
 او ارسال الرابط اخلاص بالصفحة او انشاء اختصار للصفحة الربيد االلكتروين 

  .على سطح املكتب 
Properties :- يستخدم لعرض معلومات الصفحة   

Exit :-  يستخدم الغالق متصفح االنترنت .  
–Edit 

Cut:-  يستخدم لقص نص من صفحة موقع الويب.   

Copy:- يستخدم لنسخ النص من موقع الويب   
Paste:-  يستخدم للصق النص املنسوخ او املقص  

Select All :-  كل  النصوص  والصور يف صفحة موقع الويب يستخدم لتحديد  
Find on this Page: - يستخدم للبحث عن كلمة يف صفحة موقع الويب .  

–View 

Toolbars: - يستخدم لعرض اشرطة االدوات اخلاصة بنافذة برنامج متصفح االنترنت 

Quick Tabs: -  يستخدم لعرض التبويبات بصورة مصغرة    
Explorer Bars:-  املفضلة واحملفوظات(يستخدم لعرض اشرطة االشتكشاف(   

Go To:-  يستخدم للتنقل بني صفحات املوقع االلكتروين واملواقع االخرى.   
Stop:-  يستخدم اليفاف فتح موقع الكتروين  

Refresh :-  يستخدم لتحديث صفحة الويب  
Zoom:-  يستخدم لتغري حجم صفحة الويب    

Text Size:- دم لتغري حجم النص يف صفحة الويب يستخ  
Encoding:-  يستخدم لضبط اللغة يف صفحة الويب  

Style :-  يستخدم الزالة التنسيقات املستخدمة يف صفحة الويب  
Caret Browsing: -  يستخدم لوضع مؤشر كتابة يف صفحة الويب، وهو مفيد لغايات

   النسخ
Source:- ة صفحة الويب يستخدم لعرض اللغة املستخدمة يف برجم.   
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Webpage PP: -  ا بعض الشروط الذي جيب أن يطلع ويوافق عليها مستخدم املوقع عبارة عن صفحه خاصة توضع
وتشرح سياسة اخلصوصية كيفية التعامل مع املعلومات الشخصية عند استخدام املوقع، مبا يف ذلك التزام املوقع بسرية معلومات 

   .عريف الزوار الزوار ووضع عنوان االتصال وت
Full Screen :-  يستخدم لعرض الصفحة مبلء الشاشةF11   

  
  يقدر يطبق أو يتعلمها بالصورة .. أكثركم جهازه عريب : مالحظة 
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  التاسعةالتاسعة  احملاضرةاحملاضرة
  ))٣٣ج ج ((متصفح مواقع الويب متصفح مواقع الويب   --الرابعالرابع  للالفصالفص

  


  
  

Add to Favorites    :- ضافة موقع الكتروين اىل قائمة املفضلة وهي قائمة حتتوي على بعض املواقع املرغوبة يستخدم ال
 .ملستخدم االنترنت 

Add to Favorites Bar :- يستخدم الضافة موقع الكتروين اىل شريط املفضلة   
Organizes favorites :- يستخدم لتنظيم قائمة املفضلة  

املضافة يف شريط املفضلة، حيث حيتوي الد بعض املواقع االلكترونية اخلاصة جبامعة  جملد خاص باملواقع - : جامعة امللك فيصل
  . امللك فيصل 

Organizes favorites :-  تستخدم هذه النافذة لتنظيم املواقع احملفوظة يف  قائمة املفضلة.  

New Folder :-  يستخدم النشاء جملد جديد داخل قائمة املفضلة.  
Move :-  لدات يستخدملتحريك املواقع احملفوظة يف قائمة املفضلة اىل ا  

Rename:-  لدات املوجودة يف قائمة املفضلةيستخدم العادة تسمية ا.  
Delete :-  لديستخدم حلذف ا.  

Close:-  يستخدم الغالق النافذة اخلاصة بتنظيم قائمة املفضلة .  





Delete Browsing History:-  يستخدم هذا االمر حلذف احملفوظات وامللفات املؤقتة وملفات تعريف االرتباط
 وغريها 

In Private Browsing:-  يعترب هذا االمر من االوامر املهمة يف تصفح االنترنت  
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ترك اي  وخاصة اذا مت استخدام اجهزة اخرى لتصفح االنترنت او من خالل مقاهي االنترنت، حيث يعمل هذا االمر اىل عدم
اثناء تصفح االنترنت، حبيث ال ) احملفوظات، املواقع اليت مت زياراا، العناوين املستخدمة، كلمات املرور املستخدمة ( اثر لك 

ولكن . يستطيع اي شخص يستخدم اجلهاز بعدك من معرفة املواقع والعناوين اليت قمت بزيارا او املعلومات اليت حبثت عنها 
  . المر قبل استخدام املتصفح تأكد من تشغيل ا




Reopen Last Browsing Session : -  يستخدم العادة فتح اخر موقع مت تصفحة او زيارته.  
 In Private Filtering:-  ،يف شبكة االنترنت هناك العديد من صفحات الويب اليت حتتوي على اإلعالنات

اقع اخرى يف شبكة االنترنت، حيث يتم استخدام هذه االعالنات او واخلرائط، وأدوات التحليل واليت تكون يف االساس  ملو
. اخلرائط جلمع البيانات واملعلومات عن مستخدمي هذه االعالنات  ليتم متريرها بعد ذلك للموقع االصلي هلذه االعالنات 

. content providers or third-party websitesوهذه املواقع تسمى موفري احملتوى أو مواقع لطرف ثالث 
عليه يستخدم هذا االمر ملنع موفري احملتوى على شبكة اإلنترنت من مجع املعلومات اخلاصة مبستخدم االنترنت وعن املواقع اليت 

يف بعض املواقع اليت ميكن ان   Cookiesويف بعض االحيان يستخدم هذا االمر حلفظ ملفات تعريف االرتباط . يتم زيارا
  حتتوي على خماطر 

In Private Filtering Settings:-  يستخدم لتحديد املواقع اليت تريد منعها او السماح هلا مبشاركة بياناتك مع
  . املواقع االخرى 


Pop-up Blocker: -  تستخدم اليقاف الفقاعات املنبثقة اليت  

  . تظهر يف صفحة الويب اثناء تصفح بعض املواقع 
  ويب بشكل عشوائيوهي بعض الشاشات اليت خترج يف صفحة ال

 ويف الغالب تكون هذه الشاشات غري موثوقة   
. Smart Screen Filter:-  هو خيار متقدم عن الربامج السابقة

حيث يقوم بالتحقق من خلو الصفحة من اخلداع وهل حتتوي على اي بعامل تصفية اخلداع  ملتصفح االنترنت  واملعروف 
   .كما تقدم خاصية التبليغ عن الصفحة اخلطرية ملنعها مستقبال.. حة  خطريةاو هل مت التبليغ عنها بأا صف. خماطر
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Compatibility View Settings: -  يستخدم للتوافق مع املواقع القدمية اليت ال تدعم املتصفح اجلديد بعىن اخر
ها تلقائيا ويسمح بتطبيقها اجليد ان املتصفح يستخدم. امكانية فتح بعض الصفحات اليت تكون مكتوبة بربامج تصميم قدمية 

  حسب الرغبة 


Internet Options : -  تستخدم لفتح خيارات واعدادات برنامج متصفح االنترنت . 
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  يستخدم هذا االمر اما حلفظ او حذف البيانات املوجودة يف امللفات   -:حفظ البيانات اخلاصة باملواقع املوجودة باملفضلة
تة  وملفات االرتباط اخلاصة بك يف املواقع اليت مت اضافتها يف قائمة املفضلة، على سبيل املثال  حفظ كلمة املرور اخلاصة املؤق

   .بزيارة بعض املنتديات 
  . تشمل هذه امللفات الصور والعناصر املوجودة بصفحات الويب، واهلدف من ختزين هذه  - :ملفات االنترنت املؤقتة

ز احلاسب هو جعل صفحات الويب يتم حتميلها وفتحها بشكل اسرع يف املرات القادمة للتصفح، نظراً ألن امللفات جبها
صفحات الويب تقوم باستدعاء وعرض حمتوياا اليت مل تتغري من جهاز احلاسب، وتكتفي فقط بتحميل احملتويات اجلديدة اليت 

لية التصفح لصفحات الويب السابقة اسرع بكثري من عملية متت أضافتها لصفحات الويب من االنترنت، وبذلك تكون عم
   التصفح هلا يف املرة االوىل

 يف املواقع تفيد اليت املعلومات بعض حفظ يتم احلجم، صغرية نصية ملفات عن عبارة هي -: االرتباط تعريف ملفات 
 املنتديات الحدى الدخول تسجيل عند فمثالً العنكبوتية، بالشبكة متصل اخر جهاز اي عن جهازك ومتيز عليك، التعرف
 بذلك فأنت؟ Remember Me خيار على √ عالمة بوضع قمت فإذا السر، وكلمة املستخدم اسم ادخال منك يطلب
 تدخل مره كل يف املنتدى عليك يتعرف مث ومن Cookies مبلفات تسجيلها ويتم.  جهازك على الدخول بيانات حبفظ تقوم
  . السر وكلمة املستخدم اسم كتابه اىل اجةاحل دون املنتدى هذا ايل
 أي استدعاء للمستخدم ميكن حبيث املواقع، لزيارات سجل توفري يف امللفات هلذه األساسية الفائدة تكمن  -: احملفوظات 

  . به اخلاص العنوان كتابه من بدالً املواقع، الزيارات سجل من زيارته سبق ويب موقع
  ا املعلومات اليت تقوم  مبلئها داخل يست -:بيانات النماذج خدم هذا االمر حلذف ملفات تعريف االرتباط اليت حيفظ

  .خانات إحدى النماذج اخلاصة بصفحة ويب 
  يستخدم هذا االمر حلذف ملفات تعريف االرتباط  اخلاصة بتسجيل كلمات املرور او تسجيل  -:حذف كلمات املرور

   . مت زيارا سابقاًالدخول اىل احدى املواقع اليت
  ا نظام منع  - :البيانات اخلاصة يعمل هذا اخليار على حذف بعض ملفات تعريف االرتباط للمواقع اليت يستخدم

   .االرتباط بكلمات االحتفاظ 


    Accelerators :املسرعات
ويتم ظهورها عند حتديد نص معني يف ، ٨االنترنت مميزات مستكشف ميزة االختصارات او املسرعات هي من إحدى أقوى 

وفيما  صفحة الويب حبيث  تفتح لك قائمة جديدة مبيزات جديدة،  وتعطيك الكثري من اخلدمات دون احلاجة لتغيري الصفحة،
   : يلي شرح هلذه االدوات

 رفع الكالم احملدد للمدونة اليت حتددها ...إضافة للمدونة.  
 تستخدم لتعريف اي مصطلح ...واسطة املوسوعةتعريف ب    

   )طبعا تظهر يف نفس الصفحة(باستخدام الويكيبديا او اي موقع آخر ختتاره 
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 حتديد نص وارساله بالربيد باستخدام بريدك طبعا...ارسال كربيد الكتروين.   
  عند حتديد ).تشترك جوجل مع مايكروسوفت يف هذي امليزة(اخلريطة 

 جامعة امللك فيصل  –اإلحساء  -مثال السعودية ..ى األرضموقع معني عل
عند الضغط عليه ختتار اخلريطة فتفتح يف نفس . يظهر سهم ازرق صغري

  . الصفحة خريطة حتدد لك املوقع 
  جوجلخاصية البحث باستخدام حمرك البحث.   
  خاصية الترمجة املصغرة، حيث تستطيع ترمجة اي نص داخل الصفحة .  
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  احملاضرة العاشرةاحملاضرة العاشرة
  ))mmaaiill--EE(() ) ١١ج ج ((الربيد االلكرتوني الربيد االلكرتوني   --اخلامساخلامس  للالفصالفص

  
mail-E 

يف وقت ال يتعدى الرسائل االلكترونية عرب االنترنت   Receive واستقبال  Send إرساليتيح لنا  إلكتروين نظامهو 
إرفاق ، إضافة إىل إمكانية متعددة ووسائط منسقة ونصوص صورروين أن حتتوي على بضع ثوان، وميكن لرسائل الربيد االلكت

Attach ذه الرسائل وإرساهلا للغري بعض امللفات والصور . 
خدمة الربيد االلكتروين هي خدمة قدمية ارتبطت بنشأة االنترنت، ولكنها تطورت بشدة مع ظهور الويب، وزيادة عدد 

   .شكل كبري يف السنوات األخريةمستخدمي شبكة االنترنت ب
، حيث أن بعض مواقع مزودي خدمة الربيد االلكتروين اليت مدفوعة الثمنأو قد تكون  جمانيةخدمة الربيد االلكتروين قد تكون 

. أكرب للمستخدم باإلضافة اىل ما حتتويه من برامج محاية متطورة ختزينهتقدم خيارات أمشل ومساحة تكون مدفوعة الثمن 
  . تقدمه مواقع مزودي خدمة الربيد االلكتروين ااين  عما

ويعد الربيد االلكتروين من أهم األدوات اليت جيب على مستخدم شبكة االنترنت أن ميتلكه، حيث يتطلب وجود الربيد 
احلكومية او البنكية او االلكتروين للتسجيل يف املواقع االجتماعية او املنتديات او القوائم الربيدية او لتنفيذ بعض العمليات 

   .التجارية


         :يأخذ عنوان الربيد االلكتروين الصيغة التالية 
Username  :حروف أي اختيار وميكن االلكتروين، الربيدي العنوان هذا صاحب املستخدم اسم عن تعرب Letters   
  . ا مسموح غري رموز أو مسافات ذلك يتخلل ال أن بشرط  Numbers أرقام أو
  @ :باإلجنليزية تنطق at  ا واملقصود االلكتروين، الربيد إىل ترمز خاصة عالمة وهي عند مسجل هذا املستخدم اسم أن 

  . الربيد خدمة ومزود املستخدم اسم مها مقطعني بني تفصل فهي ذاك، االلكتروين الربيد خدمة مزود
 Mailprovider    :مثال( االلكتروين الربيد خدمة مزود اسم متثل  :Hotmail – Yahoo- Gmail((  
  : com مثل االمتدادات هلذه كثرية أنواع ويوجد االلكتروين، الربيد خدمة مبزود اخلاص املوقع لعنوان االمتداد مثل .net 

- .org - .edu  
lHotmai
  افتح برنامج متصفح االنترنتInternet Explorer  واكتب يف شريطURL  العنوان التايلhttp://www.hotmail.com  
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 سيتوجه بك املتصفح إىل الصفحة الرئيسية لربيد الـHotmail  كما يف الشكل التايل . 

  
 

  :وسوف تظهر لك الصفحة التالية" تسجيل االشتراك "اختيار زر  Hotmailــ  ـعند فتح الصفحة الرئيسية ال •
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 بعدما تتم عملية التسجيل بنجاح يقوم املتصفح باالنتقال بك إىل حسابك اخلاص وذلك وفقا للشكل التايل :  





  وسوف تالحظ وجود رسالة ترحيب  يف صندوق الواردInbox   ا بعض النصائح والتلميحات اخلاصة من مزود اخلدمة
 . يف بداية استخدامك هلذه اخلدمةتكون مفيدة اليت سوف 


New Message: 

  :ميكنك اآلن البدء يف كتابة رسالة جديدة، حيث متر هذه العملية بعدة خطوات وهي 
 ليتم فتح صفحة إنشاء الرسالة اجلديدة ) New(اختيار زر جديد  -١
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 : بعد اختيار رز جديد سيتم فتح الصفحة اخلاصة بكتابة الرسالة وإرساهلا، كما يف الشكل التايل  -٢





لتظهر لك الشاشة بالشكل  Sendبعد االنتهاء من كتابة الرسالة وإدخال عنوان اجلهة املستقبلة، يتم اختيار زر إرسال  -٣
 : التايل 
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بإرسال رسالة إىل جهة جديدة حيث يتم إدراج هذه اجلهة يف  قائمة األشخاص  سوف تظهر هذه الشاشة عندما تقوم -٤
 Add to contactsفبعد أن تتم عملية تعريف الشخص املستقبل يتم اختيار زر . الذين تتواصل معهم من خالل االمييل 

ار اجلهات املستقبلة من خالل إذا تريد إرسال رسالة جديدة لعدة أشخاص، تتبع نفس اخلطوات السابقة، ولكن يتم اختي -٥
  :وكما يف الشكل التايل. وعند ظهور القائمة املنسدلة يتم اختيار اجلهات املستقبلة Toرز 




Attachment
، 25MBاملرفقات  كافة أنواع امللفات يف الرسالة اليت تريد إرساهلا للغري، ولكن احرص أن ال يتعدى حجمميكن إرفاق 

   :وإلرفاق هذه امللفات نتبع اخلطوات التالية 
 .اتبع اخلطوات السابقة إلرسال رسالة جديدة  -١
  .لتحميل امللفات كما يف الشكل التايل   Attachmentاختر زر  -٢
   




  .Openيتم اختيار رز فتح ) Wordعلى سبيل املثال ملف (بعد اختيار امللف املراد حتميله  -٣
   .Sendبعد انتهاء عملية إرفاق امللف يتم اختيار زر إرسال  -٤
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  ..إلرفاق الصور أو أفالم أو صوتيات نتبع نفس اخلطوات السابقة  - :مالحظة 
 

Inbox 
    Inboxهذه الرسالة على جملد الوارد  فسوف تصلكاألشخاص رسالة لك، عند إرسال أحد 

 .بلون اصفريف شكل مظروف مغلق عداد على هذا الد للتذكري بعدد الرسائل الواردة، وسوف تظهر الرسائل اجلديدة يوجد 
   :كما يف الشكل التايل 
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، سوف تالحظ أن عداد الرسائل الواردة نقص بعد فتح جملد الصندوق، يتم اختيار الرسالة املراد قراءا، وذلك بالنقر عليها
  . وتغري لون الرسالة املقروءة 




Inbox 
بعد تلقي الرسائل من قبل بعض جهات االتصال، قد ترغب يف الرد على الرسالة أو متريرها لبعض األشخاص وللقيام بذلك اتبع 

 :اخلطوات التايل 
  :Replyللرد على الرسالة  •
   . Inboxد إىل الصندوق افتح الرسالة الوار •
   ) .إلرسال رسالة لنفس الشخص الذي بعث لك الرسالة ( Replyاختر زر رد  •
  .اكتب الرسالة اليت تريد إرساهلا يف منطقة كتابة الرسالة  •
  .  Sendاختر زر إرسال  •
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Reply to All  
دية، وأنت تريد ان ترد على مجيع االشخاص املوجودين قد تصل اليك رسالة حتتوى على جمموعة من العناوين الربي •

اما اذا اردت ان ترد على الشخص الذي ارسال الرسالة لك فقط فإنه  ،Reply Allبالقائمة، لذلك يتم استخدام امر 
  .فقط  Replyيتم استخدام 

   . Inboxافتح الرسالة الوارد إىل الصندوق  •
   ) .ميع االشخاص املوجودين بنفس الرسالةإلرسال الرسالة جل( All  Replyاختر زر رد •
   .اكتب الرسالة اليت تريد إرساهلا يف منطقة كتابة الرسالة  •
 . Sendاختر زر إرسال  •
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  احملاضرة احلادية عشراحملاضرة احلادية عشر
  ))٢٢ج ج ((الربيد االلكرتوني الربيد االلكرتوني   --اخلامساخلامس  للالفصالفص

  
Forward

  . Inboxلة الوارد إىل الصندوق افتح الرسا •
   ).إلرسال رسالة جلهة أو عدة جهات اتصال(Forward اختر زر مترير   •
   .اكتب الرسالة اليت تريد إرساهلا يف منطقة كتابة الرسالة أو دون إضافة معلومات على الرسالة  •
   . Sendاختر زر إرسال  •




  :لرسائل اليت قمت بتمريرها أو الرد عليها وكما يف الشكل التايل ظهور بعض اإلشارات ل  Inboxيف جملد جيب أن تالحظ 




Inbox
اخل، وترغب يف ....يف بعض األحيان قد تصلك رسائل يوجد ا بعض املرفقات سواء أكانت ملفات نصية أو صور أو أفالم 

 .وللقيام بذلك اتبع ما يلي  إىل جهاز،   Downloadحتميل 
  فتح الرسالة اليت حتتوي على مرفقات والحظ وجود عالمة خاصة بالرسائل اليت حتمل مرفقات.  
  اختر أمر التحميل للمرفقات.  
 الحظ ظهور مربع حوار حلفظ أو فتح امللفات املرفقة  
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Inbox
ال ترغب بوجودها يف بريدك االلكتروين أو تريد تنظيف جملد الصندوق من بعض الرسائل غري  بعض الرسائل اليتعندما تصلك 

 :للقيام بذلك اتبع اخلطوات التاليةفاملفيدة، 
  حدد الرسالة املراد حذفها ومن مث اختار رزDelete.  
  حدد جمموعة الرسائل اليت ترغب حبذفها ومن مث اختر رزDelete.  
 ىل جملد احملذوفات الحظ انتقال الرسالة إDeleted  


 وبعدها اختر جملد احملذوفات  Move toطريقة أخرى، حدد الرسالة اليت ترغب يف حذفها مث اختر رز نقل إىل  -٤
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Junk
أكد من خلوها من خدمة فحص الرسائل اليت تصلك من بعض اجلهات للت Hotmailيقدم لك مزود الربيد االلكتروين 

األخطار، ويف حالة مت اكتشاف رسالة قد حتتوي على بعض املخاطر فإن نظام فحص الرسائل يف الربيد االلكتروين يقوم 
ويف . لذلك فأن أفضل طريقة للتعامل مع هذه الرسائل هي حذفها وعدم فتحها  ،Junkبوضعها يف جملد الربيد غري املرغوب 

فأن النظام ينبهك بعدم فتح الرسالة، وإذا فتحت الرسالة تكون املسئول عن أي خماطر ممكن أن  حالة أردت أن تفتح الرسالة
 . تلحق بك 

 .    Sweepوحلذف الربيد غري املرغوب اتبع نفس اخلطوات يف طريقة حذف الرسائل او امر الكنس  -




Options
ربيد االلكتروين بتغيري بعض اخليارات املوجودة يف الربيد كتغيري كلمة املرور أو لغة الربيد أو إيقاف قد يرغب مستخدم ال

  :الرسائل اليت تصل إليه من بعض اجلهات وغريها من اإلعدادات، وللقيام بذلك اتبع ما يلي
  اختر زر خياراتOptions  
  اختر خيارات متعددةMore Option  
  اخلاصة بتغيري اإلعدادات سوف تظهر لديك الشاشة.   



  ٥٨ .. إعداد هتان                                                                                                                                         حممد الزهراين - د/  االنترنت واالتصاالت




)  Password(  
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:  




  :سيظهر التوقيع يف الرسائل اجلديدة كما يلي
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Sign out
  وهي من اهم اخلطوات 

  .. مايكفي بعض املرات تقفل الصفحة  عليه  للمحافظة  Sign outد يسوي لربيدة خروج او كل واح خبتصرها لكم 
  ) تسوي خروج اضمن ( 


جراء بعض العمليات لتغيري كلمة يف بعض األحيان قد ينسى املستخدم للربيد االلكتروين كلمة السر، األمر الذي يتطلب إىل إ

  :وللقيام بذلك نقوم مبا يلي . السر القدمية واستبداهلا بكلمة جديدة 
  الدخول على موقع الربيد االلكتروينwww.hotmail.com.   
  كما يف الشكل التايل" هل نسيت كلمة املرور اخلاص بك ؟" اختيار أمر   
 ختيار أمر نسيان كلمة املرور وطلب بإعادة كتابتهاا.   
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  .إدخال البيانات اخلاصة بعملية إعادة كتابة كلمة املرور -٤

  
  . كتابة اجلواب اخلاص بالسؤال السري، والذي قمت بإدخاله يف عملية تسجيل حساب جديد للربيد االلكتروين  -٥

 

  
  

  ...على حسب اللي حطيتة .. ر طبعا االسئلة واالجوبة ختتلف من شخص ألخ
 . كتابة كلمة املرور اجلديدة  -٦

  



  ٦٢ .. إعداد هتان                                                                                                                                         حممد الزهراين - د/  االنترنت واالتصاالت

  احملاضرة الثانية عشر احملاضرة الثانية عشر 
    واألدلةواألدلة  البحثالبحث  حمركاتحمركات  --السادسالسادس  الفصلالفصل

))  SSeeaarrcchh  EEnnggiinneess  &&  DDiirreeccttoorriieess  ((  
  


 شبكة على خمزنة تنداتمس على العثور يف للمساعدة مصمم حاسويب برنامج على حيتوي الكتروين موقع عن..  عبارة هو

 املكتبات إدارة يف املستعملة التقنيات على اعتماداً األوىل البحث حمركات بنيت حيث. شخصي حاسوب على أو االنترنت
  .معلومة أي عن البحث يف تفيد للبيانات قاعدة تشكل للمستندات فهارس بناء يتم حيث. الكالسيكية

 

 أجزاء ثالثة من البحث حمرك يتكون و املختلفة اإلنترنت مصادر ضمن حمددة كلمات عن البحثَ للمستخدمني يتيح نامجبر هو
  : هي رئيسية

Spider Program 
 لربنامجا هذا ويسمى إلضافتها، الويب على جديدة صفحات إلجياد) spider( العنكبوت برنامج البحث حمركات تستخدم

 الربنامج هذا ويأخذ حمتوياا، على واالطالع الويب صفحات لزيارة دوء اإلنترنت يف يبحر ألنه) crawler( الزاحف أيضاً
 حمددات حمتويات إىل إضافة حتويها، اليت) keywords( املفتاحية والكلمات ،)title( الصفحة عنوان من املواقع مؤشرات

 الروابط تعقُّب الربنامج يتابع بل للموقع األوىل الصفحة على العنكبوت برنامج زيارة تقتصر وال .فيها) Meta tags( امليتا
)links (أخرى صفحات لزيارة فيها املوجودة.  
Indexer Program 

 ضخمة) database(ياناتب قاعدة وهو أحياناً،)  catalogue( الكتالوج ،)index program( املُفَهرِس برنامج يمثل
 كما) ) spider( العنكبوت برنامج من عليها حصلت اليت املعلومات على التوصيف هذا يف وتعتمد الويب، صفحات توصف
 إىل إضافة املعايري، هذه يف بعضها عن البحث حمركات وختتلف غريها، من تكراراً األكثر الكلمات مثل املعايري بعض على تعتمد

  ).ranking algorithms( املطابقة خوارزميات يف اختالفها
Search Engine Program 

 مربع يف) keyword(  مفتاحية كلمة كتابة عند) search engine program  ( البحث حمرك برنامج دور يبدأ
 كونه الذي االستعالم حتقق اليت الويب حاتصف عن ويبحث املفتاحية الكلمة الربنامج هذا يأخذ إذ ؛)search box( البحث
 طلبها اليت الويب بصفحات املتمثلة البحث نتيجة تعرض مث ،)index database( الفهرس بيانات قاعدة يف املُفهرس برنامج

  ).browser window( املُستعرض نافذة يف املُستخدم
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 ميكنه اليت البحث لعوامل البحث حمركات يف حبثه أثناء استخدامها ميكن اليت البحث عوامل معرفة اإلنترنت مستخدم على جيب
 الشبكة، نطاق ضمن املعلومات إيل التوصل يف كثرياً تساهم العوامل بتلك املعرفة أن حيث البحث، كلمات ضمن استخدامها

  : يلي ما العوامل تلك أهم ومن
 

 البحث استعالم يف املستخدمة احلدود بني العالقة تعرف حيث) symbols( رموز أو) words( كلمات عن عبارة وهي  
 ومتعددة كبرية بيانات وقواعد فهارس على تشتمل اليت الكبرية واألدلة ركاتاحمل تلك يف البحث عند استخدامها فائدة وتربز
 كبرية كحروف وتستخدم البحث، الستعالم املكونة املفتاحية الكلمات بني) املعامالت( العوامل تلك وضع يتم حيث

)capital letters (اورة البحث كلمات عن متييزها من البحث حمرك يتمكن أن أجل منوبعدها قبلها فراغ إضافة مع هلا ا   
 

–and  
  .املرادة الكلمتني ما موجودة تكون أن جيب صفحة يف معلومات عن البحث على البحث حمرك املعامل هذا وحيث

 OR :  
  .الكلمتني تلك أحد على تشتمل صفحة يف معلومات عن البحث على البحث حمرك املعامل هذا وحيث

– NEAR 
 من معينا عدداً بينهما البعد يتجاوز ال حبيث البحث حدي على حتتوي اليت امللفات حتري على البحث حمرك املعامل هذا وحيث

 هذا مثل فيه تستخدم اليت البحث حدي بني لةالفاص للكلمات األعظم العدد حيدد حبث حمرك كل أن يالحظ(  الكلمات
  .الثانية الكلمة من معني عدد حدود يف موجودة الكلمات إحدى تكون أن هذا ويعين).  املعامل

AND NOT  
 أنه يأ الثانية، الكلمة على حتتوي وال األوىل الكلمة على حتتوي صفحة أي عرض عدم على البحث حمرك املعامل هذا وحيث

  .الثاين احلد على حتتوي وال األول احلد على حتتوي اليت الصفحات أو املواد عن للبحث حدين بني يستخدم
     

   البحث استعالم بناء يف منطقي معامل من أكثر استخدام يف الباحث يرغب عندما األقواس تستخدم حيث
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  -:   للتايل وفقاً)  -(  والطرح( + )  اجلمع إشاريت فيه وتستخدم

 ا يرتبط ما إجياد املطلوب املفتاحية الكلمات بني ( + ) اجلمع إشارة توضع وتفيد ،)و( باملعامل شبيه وهو اإلنترنت على 
 فراغ ترك بعدم الباحث تنبيه إىل اإلشارة جتدر وهنا.  البحث استعالم يف اجلمع إشارة تلي اليت الكلمة إضافة يف اجلمع إشارة

  .يليها وما اجلمع إشارة بني
 قائمة من اإلشارة هلذه التالية الكلمة حتوي اليت النتائج استثناء أجل من املفتاحية الكلمات بني ) -(  الطرح إشارة توضع 

  )ال( باملعامل شبيه وهو البحث نتائج
 
 التنصيص عالميت داخل مجلة شكل على الكلمات بوضع الباحث فيقوم ، العملية هذه يف " " التنصيص عالميت توظف حيث
  .واحدة ككلمة البحث حمرك معها يتعامل حيث
 
 يضع مث عنها يبحث اليت الكلمة من جزء بكتابة الباحث فيقوم ، العملية هذه يف ( * ) النجمة أو الضرب عالمة توظف حيث
 تكون الطريقة ذه لكن للكلمة، امتداد أي عن بالبحث البحث حمرك فيقوم( * )  النجمة أو الضرب عالمة مباشرة بعدها
  .دقيقة وغري كبرية البحث نتيجة
Search Directories

 عن للبحث أخري وسيلة) Catalogue or Guide( وجالكتال أو املرشد أو) Web Directory( الويب دليل يعد -
 منظمة روابط على الويب على موقع وهو الويب دليل حيتوي البحث، حملركات وخالفاً. العاملية الويب شبكة يف املعلومات

 جلهاتا بعض قبل من األدلة هذه وتنشئ. املعلومات مصادر إيل تؤدي) فرعية وأخري عامة مواضيع حسب عادة تنظم( ومرتبة
 أدلة يف النهاية يف لتوضع وتنظم وتراجع وجتمع إليها الروابط ستشري اليت املعلومات مصادر حتديد جيري مث املؤسسات أو

  .الويب
  )Yahoo – Ayna - Maktoob: ( االنترنت شبكة على األدلة أشهر -
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  احملاضرة الثالثة عشر احملاضرة الثالثة عشر 
  الشبكات االجتماعيةالشبكات االجتماعية  --السابعالسابع  للالفصالفص

NNeettwwoorrkkiinnggSSoocciiaall    
  

 
هي خدمات تؤسسها وتربجمها شركات كربي جلمع املستخدمني واألصدقاء وملشاركة األنشطة واالهتمامات، وللبحث عن 

معظم الشبكات االجتماعية املوجودة حالياً هي عبارة . تكوين صداقات والبحث عن اهتمامات وأنشطة لدى أشخاص آخرين
مواقع ويب تقدم جمموعة من اخلدمات للمستخدمني مثل احملادثة الفورية والرسائل اخلاصة والربيد االلكتروين والفيديو  عن

تنقسم تلك الشبكات االجتماعية حسب االغراض فهناك شبكات جتمع . والتدوين ومشاركة امللفات وغريها من اخلدمات
افة لشبكات التدوينات املصغرة وشبكات التواصل من خالل مقاطع أصدقاء الدراسة وأخرى جتمع أصدقاء العمل باإلض

  . الفيديو
 

 حتفز على التفكري اإلبداعي وبأمناط وطرق خمتلفة بسبب التواصل مع أشخاص مثقفني ومن بيئات خمتلفة. 
 تعمق مفهوم املشاركة والتواصل مع اآلخرين وتعلم أساليب تواصل الفعال .  
 تساعد على قبول القضايا اخلالفية .  
 تساعد على التعلّم وذلك عن طريق تبادل املعلومات مع اآلخرين .  
 توفر فرصة التعلّم.  
 حتقق قدراً ال بأس به من الترفيه والتسلية .  
 تساعد يف احلصول على وظيفة مناسبة.  
 تساعد على نشر اإلعالنات بسهولة و يسر وإلعداد كبرية من املستخدمني .  
 تساعد يف التوصل على األخبار واألحداث أوالً بأول .  

 
 إدمان اجللوس عليها مما يعطل الكثري من األعمال. 
 مشاركة الصور وامللفات املسيئة للحياء العام او للدين او لألشخاص.  
 نس والتورط فيهنشر االكاذيب واألفكار الضالة مثل ترويج العنف واملشاركة فيه واجل.  
  ا اللعب بأفكار الشباب والدعوة إىل التمردإقامة عالقات غري شرعية وإنشاء جمموعات حتمل افكار هدامة من شأ

  .والعصيان
  التعرض للجرائم االلكترونية كما أخرب بذلك موقعKaspersky  ملف خبيث عام  43.000الذي رصد أكثر من

  ).فيس بوك(ية مثل مت نشرها عرب الشبكات االجتماع 2008
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 التعرض للخداع فبعض االشخاص املستخدمني هلذه املواقع عبارة عن مسوقني للمنتجات اخلبيثة .  
  ا جامعةبالواليات املتحدة االمريكية وذلك » ساوثرن كاليفورنيا«فتور احلس االخالقي كما ورد يف دراسة أجر

لعنف واليت من شأا أن تعود الناس على مشاهد األمل والعذاب عند نتيجة للكمية اهلائلة من املعلومات مليئة بالدمار وا
 .البشر مما جيعله أمراً مألوفاً

  وهو إدخال احلرف االجنليزي يف الكتابة بلفظ عريب» العربيزي«ظهور لغة جديدة بني الشباب وهي.  
 

Facebook 
حمدودة املسئولية » فيس بوك«ماعية على شبكة االنترنت ميكن الدخول إليه  جماناً وتديره شركة عبارة عن موقع شبكة اجت

فاملستخدمون بإمكام االنضمام إىل الشبكات اليت تنظمها املدينة أو جهة العمل أو املدرسة أو اإلقليم، . كملكية خاصة هلا
ن للمستخدمني إضافة أصدقاء إىل قائمة أصدقائهم وإرسال كذلك، ميك. وذلك من أجل االتصال باآلخرين والتفاعل معهم

  .الرسائل إليهم، وأيضاً حتديث ملفام الشخصية وتعريف األصدقاء بأنفسهم
الذين ختصصا يف دراسة  مع كل من داستني موسكوفيتز وكريس هيوزبتأسيس الفيس بوك باالشتراك  وقد قام مارك زوكربريج

قع مقتصرة يف بداية األمر على طلبة جامعة هارفارد، ولكنها امتدت بعد ذلك لتشمل كانت عضوية املو. علوم احلاسب
مث اتسعت دائرة املوقع لتشمل أي طالب جامعي، مث . الكليات األخرى يف مدينة بوسطن وجامعة آيفي ليج وجامعة ستانفورد

 . عاماً فأكثر ١٣طلبة املدارس الثانوية، وأخرياً أي شخص يبلغ من العمر 
  .مليون مستخدم على مستوى العامل ٧٥٠م املوقع حالياً أكثر من يض

  www.facebook.com :  رابط املوقع
Twitter 

هو موقع شبكات اجتماعية على شبكة االنترنت يقدم خدمة تدوين مصغر واليت تسمح ملستخدميه  بإرسال حتديثات 
Tweets  وذلك مباشرة عن طريق  موقع تويتر أو عن طريق إرسال . حرف للرسالة الواحدة ١٤٠عن حالتهم حبد أقصى

.  TwitBirdأو برامج احملادثة الفورية أو التطبيقات اليت يقدمها املطورون مثل الفيس  بوك و  SMSرسالة نصية  قصرية 
اء قراءا مباشرة من صفحتهم الرئيسية أو زيارة ملف املستخدم وتظهر تلك التحديثات يف صفحة املستخدم وميكن لألصدق

وعن طريق   RSSالشخصي، وكذلك ميكن استقبال الردود والتحديثات عن طريق الربيد اإللكتروين، وخالصة األحداث 
د باإلضافة للرقم وذلك باستخدام أربعة أرقام خدمية تعمل يف الواليات املتحدة وكندا واهلن  SMSالرسائل النصية القصرية 

  . الدويل والذي ميكن جلميع  املستخدمني حول العامل اإلرسال إليه يف اململكة املتحدة
األمريكية يف مدينة سان فرانسيسكو، وبعد  Obviousكمشروع تطوير حبثي أجرته شركة  ٢٠٠٦ظهر املوقع يف أوائل عام 

وبعد ذلك بدأ املوقع يف االنتشار كخدمة على الساحة . ٢٠٠٦ر ذلك أطلقته الشركة رمسياً للمستخدمني بشكل عام يف أكتوب
 .من حيث تقدمي التدوينات املصغرة ٢٠٠٧يف عام 

  www.twitter.com : رابط املوقع
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YouTube 
يسمح للمستخدمني برفع ومشاهدة ومشاركة مقاطع هو موقع اجتماعي على شبكة االنترنت متخصص مبشاركة الفيديو حبيث 

وهم  PayPalبواسطة ثالث موظفني سابقني يف شركة  ٢٠٠٥تأسس موقع يوتيوب يف فرباير عام . الفيديو بشكل جماين
حمتوى املوقع يتنوع بني . لعرض املقاطع املتحركة Adobe Flashتشاد هرييل وستيف تشني وجادو كرمي، ويستخدم تقنية 

أعلنت شركة  ٢٠٠٦ويف أكتوبر . االفالم، التلفزيون، مقاطع املوسيقي، الفيديو املنتج من قبل اهلواة، وغريهامقاطع 
Google  اختارت جملة .  ٢.٠مليار دوالر أمريكي وهو يعترب من مواقع ويب  ١.٦٥الوصول التفاقية لشراء املوقع مقابل

لدوره يف إعطاء الفرصة لزواره يف إنتاج املواد اليت يعرضوا يف  ٢٠٠٦على االنترنت عام » يوتيوب«االمريكية موقع » تامي«
  املوقع

   www.youtube.com: رابط املوقع
YouTube 

  
جلدد ولكن ميكن ان تزيد املدة للمستخدمني دقيقة للمستخدمني ا ١٥امللفات املرسلة ليوتيوب جيب أن ال يزيد طوهلا عن 

 ،WMV: ميكن رفع امللفات ذات االمتدادات التالية). ميجابايت ١٠٢٤(  جيجابايت  ١االخرين، وأن ال يزيد حجمها على 
من اهلاتف النقال مباشرة   3GPميكن رفع األفالم ذات االمتداد  3GPو ،MP4و  ،MPEGو  ،MOVو  ،AVIو 

   m.youtube.comاص باهلواتف وهو عن طريق املوقع اخل
 

مع  ،monoوبشكل افتراضي يكون نظام الصوت فردي   .MP3حتتوي امللفات املرفوعة يف يوتوب على صوتيات بصيغة 
  .هرتز  ٢٢٠٥٠إىل   samplingكيلوبت للثانية، مع ختفيض اإلشارة الصوتية ٦٤معدل 

 
 .H.263  سورنسون سبارك  codecمرماز  بكسل، وتستخدم  ٢٤٠×  ٣٢٠تراضي تكون أبعاد األفالم بشكل اف

  .فيعتمد على امللف املرفوع  frame rateكيلوبت لكل ثانية، أما معدل اإلطار  ٣١٤إلشارة الفيديو هو حوايل   البت  معدل
و . بكسل ٣٦٠×  ٤٨٠عاد أطلق املوقع خاصية جديدة تسمح برفع ملفات أفضل جودة، ويتم عرضها بأب ٢٠٠٨يف مارس 

اي  3D ومت إضافة تقنية  HD كما مت إضافة تقنية عايل الوضوح  ١٠٨٠pو   ٧٢٠pأطلقت جودات أخرى وهي 
  وهي دقة كبرية جدا وشديدة الوضوح  4Kمشاهدة املقاطع بالتقنية الثالثية االبعاد وحاليا ميكن عرض األفالم بدقة  

Linked in 
 ٥وبدأ التشغيل الفعلي يف  ٢٠٠٢تأسس يف ديسمرب عام ، الشبكات االجتماعية  على شبكة اإلنترنت يصنف ضمنهو موقع 

مليون  ١٧٥بلغ عدد املسجلني يف املوقع أكثر من  ٢٠١٢يف يونيو . يستخدم املوقع أساسا كشبكة تواصل مهنية. ٢٠٠٣مايو 
  . دولة ٢٠٠عضو من أكثر من 

  .املية، منها اإلجنليزية والفرنسية واألملانية واإلسبانية والربتغالية والروسية والتركية واليابانيةلغة ع ١٩املوقع متوفر بـ 
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مليون زائر فريد من داخل  ٤٢.٧فإن لينكد إن يزوره شهريا أكثر من  ٢٠١٢يف شهر أكتوبر  كوانتكاست  حبسب شركة
  مليون زائر فريد من أحناء العامل ١١٧.٢أمريكا، وأكثر من 

   www.linkedin.com:  بط املوقعرا
Linked in 

 ماملشتركني يستطيعون حتميل سريهم الذاتية، وترتيب ملفهم الشخصي بعرض وإبراز أعماهلم وخربا.  
 ا شخ ص ما يف قائمة التواصلميكن استخدامها إلجياد وظائف، أو أشخاص، أو فرص عمل ينصح.  
 أصحاب العمل يستطيعون وضع قائمة بالوظائف املتوفرة لديهم والبحث عن مرشحني حمتملني ومناسبني هلا.  
 الباحثني عن عمل يستطيعون استعراض امللفات الشخصية ملديري التوظيف يف الشركات.  
  اآلخرين للمساعدة يف حتديد اهلويةاملستخدمني يستطيعون إضافة صورهم الشخصية ومشاهدة صور املستخدمني.  
 املستخدمني يستطيعون متابعة شركات خمتلفة واحلصول على إشعارات جبديد تلك الشركات.  
 وخدمة إجابات ياهو، حيث تتيح للمستخدمني السؤال   إجابات غوغل توفر خدمة إجابات لينكد إن وهي شبيهة خبدمة

، وهي خدمة جمانية، والفرق الرئيسي بينها وبني خدمات اإلجابات واحلصول على إجابات من املشتركني يف لينكد إن
السابقة هي أن إجابات لينكد إن خمصصة تقريبا للمجال الوظيفي واملهين، كما أن هويات األشخاص السائلني وايبني 

  .معروفة
  ات ليستفيد منها أكثر عن إطالق خدمة التصويت ٢٠١١ميزة االستطالع والتصويت، حيث أعلنت لينكد إن يف ديسمرب

  . من مليون جمموعة موجودة يف املوقع
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  عشر عشر   الرابعةالرابعةاحملاضرة احملاضرة 
  الفصالفصلل  السابعالسابع--  الشبكات االجتماعيةالشبكات االجتماعية  ( ( ج ج ٢٢  ))

  
 

)Phishing( 
. مزيف موقع إىل بالضحية يتوجه رابطاً تعطي واليت االجتماعية الشبكات ملستخدمي وجهةامل اإللكترونية الرسائل حتتها وتندرج

 وكانت. أمريكا يف) FBI( الفيدرالية التحقيقات مكتب من أا تدعي اليت". بوك فيس"  على) FBAction(رسالة مثل
  . املستخدمني حسابات من العديد على االستيالء النتيجة
) Malware( 

 لتجمع الربامج هذه صممت وقد. علمك بدون حاسوبك على نفسها بتثبيت تقوم اليت احلاسوب برامج من أنواع هي
  .بك خاصة معلومات من ذلك وغري تستعملها اليت السر كلمات مثل حاسوبك، جهاز على خمزنة حساسة معلومات

» Koobface« دودة أشهرها ومن. الكمبيوترية الديدان أنواع من اعيةاالجتم الشبكات يف اإللكترونية الفريوسات تعترب
 هو» Koobface« وفريوس. الويب من الثاين اجليل بيئة يف خبيثة ألغراض املسخرة الكمبيوترات من عدد أكرب أنشأت واليت
  أمثال من الصيت ذائعة عيةاالجتما الشبكات مواقع يف املسجلني املستخدمني حسابات عرب تنتشر إلكترونية دودة عن عبارة

Facebook  و  Myspace  وغريها  ،،،  
 
 على علين شخصي تعريف ملف وجود إن. اإلنترنت على االجتماعية الشبكات مواقع على اخلصوصية إعدادات مراجعة 

  .ضار مبحتوى ربطه أو إليه امللفات إرسال الغرباء بإمكان أنه يعين اإلنترنت
 ا من واثقاً كنت إذا إال اإللكتروين الربيد رسائل داخل من روابط على تنقر أو مرفقات تفتح البه موثوق مصدر من تأيت أ   
 اجلديدة االجتماعية العالقات لطلبات اإلذن إعطاء عند حذراً كن.  
 موثوقيتها من متأكداً لست اإلنترنت على مواقع إىل تشري اليت أو املنبثقة، النوافذ داخل من الروابط على تنقر ال .  
 النارية اجلدران برامج باستعمال حممياً بك اخلاص احلاسوب جهاز أن من تأكد »firewall «الفريوسات ومكافحة 

»anti virus«    
 بك اصاخل اإلنترنت اتصال لتأمني به القيام ميكنك ما حول تتبعه الذي اإلنترنت خدمة مقدم مع حتدث.  

)Trojan horses( 
 االجتماعي التواصل شبكات مستخدمي يهدد جديد خطر عن الفريوسات من احلماية يف املتخصصة» ESET« شركة أعلنت

 ألف ١٦ من أكثر  سرقة من متكن" طروادة حصان" عن أعلنت إذ»  Facebook« مستخدمي خاص وبشكل اإلنترنت، يف
  .»Facebook« باتحلسا سر كلمة
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 االجتماعي، التواصل شبكات على باهلجوم ومتخصص" طروادة حصان" تقنية يعتمد فريوس اكتشاف من املختصون متكن وقد
 Texas HoldEm« بلعبة املتعلقة شعبيتهم ومدى اإلحصائيات فيها مبا بوك فيس ملستخدمي الشخصية البيانات وسرقة

Poker «الشهرية.  
 حسابات معلومات على للحصول بتصنيعه قاموا الفريوس هذا مربجمي أن إىل» ESET« أجرته الذي التحقيق نتائج تشري

   اللعبة، هلذه الدفع يف يستخدموا اليت املصرفية بطاقام وأرقام املستخدمني
 
 فيديو أو يقىموس ملف صيغة يف متنكراً يكون فقد مصدره هو ما تعرف ال ملف بتحميل تقوم ال.  
 ذه ستجده ؟ طروادة حصان أنه أعرف كيف الصيغ :exe - vbs - com - bat  من التحقق عليك فيجب 

  .حتميلها قبل امللفات
 خاص بشكل طروادة وحلصان عام بشكل للفريوسات املضادة بالربامج اجلهاز تزويد.  
 احلماية جدار بربنامج   احلاسب زويدت Firewall  االتصال من شرعية الغري املنافذ ومنع اجلهاز نافذم مراقبة وظيفته 

  متاماً املهاجم على الصلة قطع وبالتايل باإلنترنت
 
 يف سواء جيب، مما بأكثر يتشاركون فقد معهم، يتشاركون من مع والثقة باأللفة االجتماعية الشبكات مستخدمي لشعور نتيجةً
  . وفضائحهم مؤسسام يف احلاصلة والتغيريات املالية شؤوم خيص وما عملهم، بأماكن يتعلق ما يف أو الشخصية األمور

  . القانونية باملالحقات وانتهاء االجتماعية اإلحراجات من بدءاً كثرية مشاكل يف يتسبب مما
 تعرض منك وعي بال و حتماً فأنت تركيا، يف زتكإجا أسبوع ستقضي أنك" بوك الفيس" على حائطك يف تكتب أن فبمجرد
  .للسرقة مرتلك
) Shorten URL( 
  .مثالً" تويتر" كـ الكلمات من معني حد بتعدي تسمح ال اليت االجتماعية املواقع يف املشكلة هذه جند ما وكثرياً

 يف الطويلة العناوين حشر بغية» tinyurl« مثل اإلنترنت املوقع لعناوين ختصرةامل اخلدمات الستخدام األشخاص يضطر إذاً
 للضحايا واضحاً األوىل الوهلة من يبدو ال حبيث الرابط وتضليل لطمس جيد بعمل هنا أيضاً يقومون وهم. ضيقة مساحات

  . مثالً" زيرةاجل" قناة من فيديو على وليس تركيبه، جرى خترييب برنامج على فعالً ينقرون بأم
  

  »/http://unshorten.it« موقع مثل الرابط صحة من بالتحقق تقوم اإلنترنت شبكة على مواقع استخدام ميكن
) Impersonation( 

   االجتماعية الشبكات على األتباع من الفاآل لديهم الذين واملرموقة البارزة الشخصيات من العديد حسابات ختريب جرى لقد
 احلرج إحلاقهم قبل »تويتر« على األتباع من اآلالف بل املئات جبمع الشخصيات منتحلي من اآلالف قام ذلك من وأكثر

  . صفتها انتحلوا اليت بالشخصيات
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Password 

  . سهلة فريسة منك سيجعل التخمني ألن ببساطة  ملاذا؟ صعبة، تكون أن البد احلساب مرور ةكلم اختيار عند
  : من كل على تشتمل أن البد وبالتأكيد حرفاً، ١٢ عن تقل ال أن فالبد Strong password القوية املرور كلمة
 من صغرية حروف a إيل z أيضاً كبرية حروف على و Capital letters من عربية حروف ستخداما املمكن ومن 

  ي إيل أ
 ٩ إيل ٠ من األرقام  
 ؛  -!  -@  -#  -$  -%  - *  -^  -&  مثل اخلاصة الرموز -  ’–  ”  

)Browsing using https protocol( 
 يف معك الشبكة يستخدم يالذ األشخاص أحد يقوم أن املمكن فمن تنفيذها، جيب اليت اخلطوات أهم من العملية هذه تعترب

 معلومات على حيصل ومنها الشبكة خالل تعرب اليت للبيانات »Scan« مسح عمل) االنترنت مقهي( أو) املؤمتر( أو) املقهي(
  .بعدها احلساب بيانات وتغيري حسابك إىل الدخول يف استغالهلا ميكنه
 على جتسس عملية أي مينع وذا جهازك من خلارجةا البيانات بتشفري يقوم بروتوكول هو   Https بروتوكول فإن لذلك

  .جيد بشكل مؤمناً بك اخلاص االتصال ويصبح جهازك من خترج اليت البيانات
)   Make sure from website( 
  .تويتر تتصفح بأنك أوالً تأكد  

  ؟ ملاذا
       fake formتويتر ملوقع مطابقة ومهية صناعة هي احليل أبسط
  .حمادثة أو رسالة يف أو خرب بعد اللينك لك ويرسل ومهي موقع يف تويتر موقع تصميم نسخ طريق عن يتم وهذا
  http://twitter.be.com:  ذلك على مثال

 اسم( يكون فيما بعدها، صفحة أي لك وسيظهر حسابك، بيانات بوضع تقوم سوف الصحيح   URL الـ عن غفوة يف
 بدون منك سحبه وقد باملخترق اخلاص االلكتروين للربيد إرساهلما مت قد) حبسابك اخلاصة املرور وكلمة بك اخلاص املستخدم

  .تعب أي
)Third party( 
  . ما لشخص حسابك بيانات إعطاء وهي  

  . مالئكز وسط مميزاً حسابك جتعل اليت األمور بعض أو التصميم بضبط سواء منه املقدمة اإلغراءات بعض وراء
)  Updates( 

  . حتديث آخر حيمل جهازك اجعل دائماً
  .مزوديهم من أصدرت حتديثات بآخر اجعلهم تستخدمه، الذي احلماية وبرنامج املواقع متصفح برنامج أو التشغيل نظام يف سواء
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) Direct Message( ..  
 فيه يضع صديقك، يكون رمبا األشخاص أحد من  Direct Messageاشرةمب رسالة لتجد حسابك تفتح يوم يأيت قد

 زيادة من سيمكنك أو وجهك على االبتسامة يصنع أو يعجبك ما الرابط يف ستجد بأنك وخيربك Short Link خمتصراً رابطاً
  .املتابعني عدد

  .طريقة بأي وليس الضرورة حالة يف إال بفتحه تقم وال الرابط مبحتوى الرسالة صاحب اسأل. الرابط تفتح ال
    http://unshort.me املوقع خالل من وذلك املختصر الرابط على بالتعرف أوالً قم
)  Login notification(  

 على  SMSقصرية نصية ورسالة بريدية رسالة بوك الفيس لك سريسل تفعيلها، عند بوك الفيس يف جداً مفيدة ميزة وهي
 وهذا قبل، من ا الدخول تسجل مل اليت األجهزة أحد من الشخصي حسابك على الدخول حياول أحدهم بأن خيربك اتفكه

 لتقوم بذلك بوك الفيس خيربك سوف. حسابك إىل ودخل سرقتها أو املرور كلمة بتخمني األشخاص أحد قيام عند أنه يعين
  .فوراً املرور كلمة بتغيري

 )Login Approvals( 
 مل جهاز من والدخول حلسابك املرور كلمة بتخمني األشخاص أحد يقوم فعندما جداً، مفيدة بوك الفيس من أخرى ميزة

 قصرية نصية رسالة يف الكود هذا بإرسال ويقوم الدخول، تسجيل الكتمال كوداً منك سيطلب قبل من منه الدخول تسجل
SMS  حسابك يف هاتفك سجلت قد تكون أن دالب ولكن هاتفك على.  

)  Recognized Devices( 
 خمتلف جهاز من فيها الدخول تسجل سوف مرة كل يف حسابك على الدخول لعمليات تسجيالت ولكنها إضافة ليست هذه

 واألجهزة حسابك على فيها دخلت اليت األوقات مراجعة تستطيع وذا اجلهاز، تسمية منك سيطلب خمتلف تشغيل بنظام أو
  .وقت أي يف ما جهاز يف الوثوق حذف وميكنك. ذلك يف املستخدمة

)  Active Sessions( 
 تسجيل يف باملستخدم اخلاص   IP االنترنت بروتوكول عنوان تسجل ألا دقة األكثر أعتربها ولكنين تسجيالت عن عبارة

  . املستخدم املتصفح إىل باإلضافة وإصداره تشغيلال ونظام الدخول
  .وقتها متاحاً أنت تكن مل أوقات يف أحدهم دخل إذا ما التعرف يف كثرياً تفيدك سوف التسجيالت تقرأ أن حاول

Hide your mail 
  . به احلساب تسجيل مت الذي االلكتروين الربيد هلم يظهر املستخدمون معظم
  .حسابك يف للظهور متاحاً وجعله للتواصل آخر بريد وعمل ما إلكتروين بربيد احلساب تسجيل عليك جيب لذا خطراً ذلك ويعترب

) Personal Information(  
  شخصية معلومات ذكر عن االبتعاد حيبذ املستخدم اسم اختيار عند

 . لذلك داعٍ هناك يكن مل إن 
 

 


