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بسم اهلل الرمحن الرحيم، والصالة والسالم على رسول اهلل، حنمد اهلل الذي وفقنا الستكمال بقية مواضيع 
هذا الكتاب، ونسأل اهلل التوفيق وأن يكون هذا الكتاب مشعة تضيء الطريق ألبنائنا الطالب يف تكملة مسريتهم 
التعليمية، و أن يكون عونا هلم يف الولوج إىل لغة العصر وإتقانها واالستفادة من إمكاناتها يف حتقيق التقدم 

والرخاء لبالدنا احلبيبة.
لقد اعتمدنا يف كتاب الربجمة للفصل الدراسي األول الطرق احلديثة يف تعليم الربجمة، وهي الطرق اليت 
والتعلم  التعليم  إن هذا األسلوب يف عملية  وليس مستقبال فقط،  التعليمية  العملية  الطالب متفاعاًل مع  جتعل 
تكسب الطالب املهارات واألدوات الالزمة يف التعامل مع لغة العصر، وتفجر فيه طاقات اإلبداع للتفكري املنطقى 

السليم حلل املسائل وبناء احللول املنطقية الصائبة.
الثانوي ليعطي الطالب املفاهيم  التعليم  الثانية مبرحلة  الثاني من منهج طلبة السنة  لقد مت إعداد اجلزء 
باإلضافة إىل  وتاريخ نشأتها، ومكوناتها،  أهميتها، وخصائصها،  الدولية من حيث  املعلومات  األساسية لشبكة 

كيفية تكوين العناوين، واللغات املستخدمة يف برجمة اإلنرتنت.
لقد مت اختيار لغة الربجمة البسيطة )HTML( لتوضيح أسس كتابة الربامج لصفحات اإلنرتنت، حيث مت 
االكتفاء باختيار جمموعة األومسة الرئيسية واملهمة يف كتابة برامج اإلنرتنت، اليت متكن الطالب من بناء برامج 

صفحات اإلنرتنت البسيطة لكي يستطيع من خالهلا عرض املعلومات واجلداول والصور.  
لقد اعتمدنا على االستعانة بصور تطبيقية ملعظم األمثلة حيث أخذت الصور كما هي من شاشة املتصفح لريى 

الطالب كيفية ظهور املعلومات والصور على صفحة اإلنرتنت عند تنفيذ الربنامج.  
يف نهاية الكتاب مت جتهيز جمموعة من املشاريع التطبيقية كي يقوم الطلبة بإجنازها يف نهاية الفصل، وهي 
تعترب حمصلة استيعابهم للمقرر ونقطة انطالق إىل تكملة مشوار برجمة صفحات اإلنرتنت لكل من يرغب يف 

ذلك مستقبال. نأمل أن نكون قد وفقنا يف إعداد هذا الكتاب، والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته. 
	               املؤلفان 	 	 	                                                
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نواتج التعلم:
إثر دراستك هلذا الدرس جيب أن تكون قادرًا على:
معرفة املصطلحات اخلاصة بشبكة اإلنرتنت. 	*

وصف هيكلية اإلنرتنت.  	*
حتديد الطرق املختلفة لالتصال باإلنرتنت.  	*

وصف اخلدمات املتوافرة على اإلنرتنت. 	*
حتديد أدوات تطوير مواقع اإلنرتنت. 	*

1.1  مقدمة   

أصبح اإلنرتنت يف الوقت احلالي من أهم مصادر املعلومات، تصل ماليني البشر بعضهم ببعض، 
كما أنها توفر بيئة إلجناز الكثري من األعمال على مستوى العامل، وجتعل االتصاالت سهلة وميسرة 
للجميع من خالل وسائل متعددة مثل الربيد اإللكرتوني، واحملادثة الفورية وحتى االتصاالت الصوتية 
واملرئية عرب اإلنرتنت. ميكن القول إن اإلنرتنت هي أكرب شبكة رقمية تربط ماليني الشبكات الفرعية 

ومئات املاليني من احلواسيب ببعضها وعرب مسارات كثرية ومتشابكة.

الفصل األول:

1مقدمة عن تطوير املواقع Introduction to Web Development
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2.1  تاريخ اإلنرتنت       

ظهر اإلنرتنت منذ ما يقرب من الـ50 عامًا، وحتديدًا يف ستينيات القرن العشرين كشبكة خاصة 
الشركات  بالتعاون مع عدد من  أنشئت  بـ)ARPANet(– وقد  – مسيت  الدفاع األمريكية  لوزارة 
بعضها  للوزارة  التابعة  والتطوير  البحث  مراكز  يف  احلواسيب  من  عدد  لربط  اخلاصة  واملؤسسات 
العلوم  مؤسسة  إىل  إضافة  مؤسسات جتارية  عدة  أسهمت  الثمانينيات  وخالل  ذلك  بعد  ببعض،  
الوطنية األمريكية يف متويل الشبكة وتطويرها ألغراض علمية وجتارية، فأّدى فيما بعد إىل تزايد 
املساهمات من خمتلف أحناء العامل ومعها أدجمت العديد من الشبكات األصغر لتصبح جزءا من 
يعادل  )ما  مستخدم  مليار   2 من  أكثر  احلالي  وقتنا  يف  اإلنرتنت  يستخدم  حيث  اإلنرتنت،  شبكة 
ثلث سكان العامل حتى عام 2011(... وبذلك ميكن تعريف اإلنرتنت بأنها شبكة ضخمة للغاية من 
مستخدميها،  جلميع  واخلدمات  املعلومات  من  هائاًل  كّمًا  وتوفر  ببعض  بعضها  املّتصل  احلواسيب 
وتتميز بأنه ال توجد هلا إدارة مركزية تتحكم مبكوناتها املادية »األجهزة واملعدات«  أو حتدد قواعد 
االستخدام، حيث تكون كل شبكة فرعية مسؤولة عن إدارة أجزائها مبعزل عن الشبكات األخرى، 
وقد بلغ من مدى انتشارها أن استخدمت بروتوكوالتها وقواعدها إلنشاء نسخ منها تعمل يف الشبكات 

.)Extranet( واإلكسرتانت )Intranet( األصغر مثل اإلنرتانت
اإلنرتانت تستخدم نفس الربوتوكوالت 
الكثري  وتقدم  اإلنرتنت  تستخدمها  اليت 
اإللكرتوني  الربيد  مثل  خدماتها  من 
وصفحات الويب، غري أن اإلنرتانت تعمل 
معينة  ملؤسسة  الداخلية  الشبكة  خالل 
حيث ُتقدم هذه اخلدمات للعاملني بهذه 
فهي  اإلكسرتانت  أما  فقط.  املؤسسة 
أيضا تستخدم نفس الربوتوكوالت وتقدم 
نفس اخلدمات املتوافرة يف اإلنرتانت إال 
أنها تسمح لعدد حمدود من املستخدمني 
املصّرح هلم بالدخول إىل حمتوياتها من 
)عرب  للمؤسسة  الداخلية  الشبكة  خارج 
اإلنرتنت أو باستخدام املودم مثال(، أي 

أنها تعترب امتدادا لشبكة اإلنرتانت.
فإن جهازك  باإلنرتنت  تتصل  عندما 
 )Node( ببساطة سيصبح عقدة أخرى
ألي  ميكن  وعليه  اإلنرتنت،  حبر  يف  الشكل)1-1(: شبكة  االنرتنت
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شخص الوصول بسرعة وبأقل تكلفة إىل املعلومات على جهاز آخر قد يبعد عنه آالف الكيلو مرتات، 
الشكل)1-1(  يوضح شبكة االنرتنت.

 حمطات مهمة  يف تاريخ اإلنرتنت   

ARPANET« كان بني عامي  إنشاء الشبكة كشبكة خاصة بوكالة الدفاع االمريكية »أربانت  	*
1960 - 1970، حيث استخدمت يف بدايتها للربيد االلكرتوني ومشاركة امللفات.

إىل  امسها  وتغري   1982 يف  الشبكة  لعمل  كأساس   )TCP/IP( بروتوكوالت  حزمة  اعتماد   *
.»Internet اإلنرتنت«

)WWW( يف سنة 1989  World Wide Web أول ظهور لفكرة الشبكة العنكبوتية العاملية 	*
.»)Tim Berners-Lee( بواسطة »تيم برينريز لي

فتحت للعامة يف بداية التسعينيات. 	*
ظهور أول متصفحات للشبكة العنكبوتية العاملية وهي »نت سكيب )Netscape(« عام 1994  	*

و»إنرتنت إكسبلورر )Internet Explorer(« عام 1995.
انطالق حمرك البحث املشهور قوقل )Google( عام 1996. 	*

3.1  اخلدمات اليت تقدمها اإلنرتنت  

من  الكثري  إجناز  على  البشرية  ساعدت  اليت  اخلدمات  من  الكثري  ظهرت  اإلنرتنت  تطور  مع 
األعمال. كذلك تطورت أدوات االتصال والربامج املشغلة هلا، وظهرت الكثري من الربامج التى تساعد 

على التعامل مع اإلنرتنت، ومن هذه اخلدمات والتطبيقات:

    )WWW( 1 . 3 . 1  الشبكة العنكبوتية العاملية 

لـ)World Wide Web( وعادة مايتم   العاملية )WWW( وهي اختصار  العنكبوتية  الشبكة 
اختصارها إىل كلمة »ويب« )Web(، وهي جزء من اإلنرتنت، وتعمل باستخدام بروتوكول يسمى 
 ،)Hypertext Transfer Protocol(لـ اختصارًا   )HTTP( التشعبية النصوص  نقل  بروتوكول 
بني  امللفات  أنواع  بعض  نقل  عن  وأحيانا  اإللكرتونية  املواقع  إظهار صفحات  املسؤولة عن  وهي 
املستخدمني. وقد وضعت أساسا لتكون »نقطة جتمع لكل املعرفة والثقافة البشرية املوجودة لدى 

3.1  اخلدمات اليت تقدمها اإلنرتنت 
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األطراف املشاركة فيها واملوجودين على مسافات متباعدة من مشاركة وتبادل آرائهم وأفكارهم 
من أجل تطور البشرية«، كما جاء يف النص األصلي لفكرة الشبكة العنكبوتية العاملية.

    )E-Mail( 1 . 3 . 2  الربيد اإللكرتوني 

الربيد اإللكرتوني هو عبارة عن خدمة تبادل لرسائل إلكرتونية يتم إرساهلا من جهاز إىل آخر، 
ويعّد حاليا من أهم وسائل االتصال احلديثة عرب العامل. عندما تقوم بإرسال رسالة إلكرتونية، 
 Email( يقوم برنامج الربيد اإللكرتوني املوجود حباسوبك بإرساهلا إىل خادم الربيد اإللكرتوني
Server( الذي يتوىل إيصاهلا إىل عنوان الربيد اإللكرتوني املطلوب، هناك ثالثة بروتوكوالت 

شهرية تستخدم يف اتصاالت الربيد اإللكرتوني وهي: بروتوكول نقل الربيد اإللكرتوني البسيط 
اإللكرتوني  الربيد  خوادم  بني  يستخدم  الذي   )SMTP( Simple Mail Transfer Protocol

 Post وبروتوكول مكتب الربيد اإللكرتوني  الرسالة من احلاسوب إىل اخلادم،  وأيضا عند نقل 
 Internet Message اإلنرتنت  رسائل  إىل  الوصول  وبروتوكول   )POP3( Office Protocol

)IMAP( اللذان يستخدمان إليصال الرسائل من اخلادم إىل احلاسوب. Access Protocol

     )Chat Rooms( 1 . 3 . 3  غرف احملادثة 

غرف احملادثة أو التخاطب متكن األشخاص من تبادل النصوص املكتوبة أو التخاطب الصوتي 
واملرئي عرب اإلنرتنت.

     )Newsgroup( 1 . 3 . 4  اجملموعات اإلخبارية 

ُيقصد باجملموعات اإلخبارية حتاور األشخاص عرب إحدى صفحات اإلنرتنت، وهي األصل لفكرة 
منتديات اإلنرتنت حيث يتم طرح »رسالة«  للمناقشة وتتم قراءتها من قبل ماليني األشخاص عرب 
العامل. وُتقّدم الرسائل على شكل قوائم يتم ختزينها يف خادم اجملموعات اإلخبارية. هذه اخلدمة 

 .)Network News Transfer Protocol(اختصارًا لـ )NNTP( تستخدم الربوتوكول

    )File Transferring( 1 . 3 . 5  نقل امللفات 

تعمل هذه اخلدمة على نقل امللفات عن بعد بني جهازين متصلني عربشبكة اإلنرتنت، وتستخدم 
 .)File Transfer Protocol(اختصارًا لـ )FTP( بروتوكول تبادل امللفات
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    )Architecture of the Internet( 4.1  معمارية اإلنرتنت

كأي شبكة حاسوب، يتكون اإلنرتنت من مكّونني رئيسيني: املكونات املادية )Hardware( واملكونات 
الربجمية )Software(. بالطبع على رأس قائمة املكونات املادية أجهزة احلاسوب املكّونة للشبكة، 
إضافة إىل الكوابل املستخدمة يف الربط أو معدات الربط الالسلكية، لكن ال تقتصر املكونات املادية 

على ذلك بل متتد لتشمل أشياء أخرى سنأتي لذكرها الحقآ. 
 Server/Client( اخلادم/العميل  بهيكلية  تسمى  هيكلية  لتستخدم  أساسًا  اإلنرتنت  بنيت 

4.1  معمارية اإلنرتنت 

احلاسوب  أجهزة  أن  أي   ،)Architecture

على  تقوم   – للخدمات  مزّودة  إما  تكون 
خدمة باقي احلواسيب يف الشبكة ومن هنا 
– أو مستهلكة  بـ »اخلادم«  جاءت تسميتها 
هلا »العميل«... من أشهر األمثلة على هذه 
حيث  اإللكرتوني،  الربيد  خدمة  اهليكلية 
يقوم خادم الربيد اإللكرتوني بتسّلْم رسائل 
الربيد اإللكرتوني أو إيصاهلا إىل حواسيب 
اإللكرتوني،  الربيد  عناوين  حسب  العمالء 
ويوضح الشكل 1-2 منوذجا لشبكة اخلادم/

الشكل )1-2(: مكونات شبكة خادم/ عميلالعميل.

بياناته إىل  امُلرسل على تقسيم  يعمل احلاسوب  للبيانات بني احلواسيب،  تبادل  أي  عند حدوث 
أجزاء أصغر تسمى بالـ »الرزم )Packets(« يكون هلا ما يعرف برأس الرزمة )Header( الذي 
حيتوي ضمن ما حيتويه على عناوين امُلرسل وامُلستقبل، ثم يعطيها إىل الشبكة لتقوم بتوصيلها إىل 
 »)Routing( هدفها، لكن كيف تقوم الشبكة بإيصال هذه الرزم؟ ُتعرف هذه العملية بعملية »التوجيه
– وهي إحدى املكونات املادية الرئيسية   »)Routers( بـ »املوجهات وتتوالها أجهزة خاصة ُتسمى 
لشبكة اإلنرتنت – اليت من مهامها رسم الطريق املناسب إليصال رزم البيانات عرب الشبكة، ومن ثم 
توجيه الرزم لتمر عليه – أي أنها أشبه  بشرطة  وإشارات املرور على الطرق – وحيث إنها مسؤولة 
عن إجياد الطرق فهي حتتاج إىل الكثري من املعلومات اإلضافية اخلاصة بالشبكة وتوزيع احلواسيب 
وعناوينها وكذلك للموجهات األخرى، وللحصول عليها فهي تستخدم بروتوكوالت خاصة، ومما جتدر 
اإلشارة إليه أيضا أن املوّجهات تعمل على مجع الرزم اليت ستنتقل إىل نفس املوجه التالي – أي كلها 
ستتخذ نفس اخلطوة القادمة – يف رزمة أكرب حجما تسمى بـ »إطار البيانات« تسهيال يف عملية نقل 
البيانات بني أجزاء الشبكة، إال أن عناوين امُلرسل وامُلستقبل يف رأس إطار البيانات ختتلف عن تلك 

املوجودة يف رزم البيانات العادية.

خادماملوجه

عميل 1

عميل 2

عميل 3
عميل 4
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على سبيل املثال: عند طلب موقع شركة مايكروسوفت )Microsoft(، فإن حاسوبك  اليعلم 

يف  به  املتصل  املوّجه  إىل  بالطلب  اخلاصة  الرزم  يسّلم  ولكنه  املوقع،  ذلك  إىل  الوصول  مسار 
شبكة اإلنرتنت الذي يقوم بدراسة اخلريطة املتوافرة لديه لتحديد الطريق األفضل ومن ثم ميّرر 
الرزم إىل املوّجه الذي يليه على الطريق احملّدد وهكذا حتى تصل إىل هدفها، الشكل 1-3 يوضح 

املوجهات بالشبكة.
يف بعض احلاالت، تنتقل البيانات بني أنواع خمتلفة من الشبكات الفرعية داخل شبكة اإلنرتنت، 
وحيث إن طريقة تعامل هذه الشبكات مع الرزم ختتلف من نوع إىل آخر، كان من الضروري وجود 
أجهزة خاصة تقوم بالتحويل أو الربط بينها، وتسمى هذه األجهزة بـ»البوابات )Gateways(« وعادة 
ما تكون أجهزة حاسوب من النوع اخلادم لتستطيع حتويل الرزم بني أنواع الشبكات اليت تتوىل ربط 

بعضها ببعض.
باالنتقال إىل املكونات الربجمية، تتوىل هذه املكونات إدارة املكونات املادية وكيفية حدوث االتصال 
بني أجزاء الشبكة )اإلنرتنت( وأيضا كيفية انتقال البيانات فيها... ولعل أهم جزء فيها هو ما يعرف 
بالربوتوكوالت، ومن أكثرها شهرة واستخداما – خصوصا يف شبكة اإلنرتنت – حزمة بروتوكوالت 

.)TCP/IP(

الشكل )1-3(: املوجهات

املوجه الرئيسي

املوجه الرئيسي

موجه منطقة احلدود

املوجه الداخلي

املنطقة 3

املسار الرئيسي

املنطقة 2املنطقة 1
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كما هو معروف، الربوتوكول هو جمموعة من القواعد واخلطوات اليت تتبعها احلواسيب لتنفيذ 
مهمة أو وظيفة معينة لتحقيق االتصال عرب الشبكة حتى ولو كانت أجهزة الشبكة خمتلفة يف أنظمة 
هذه  تطبيق  من  نتمكن  وحتى  صنعها،  وطريقة  يونيكس....إخل(،   – لينكس  تشغيلها)ويندوز- 

الربوتوكوالت البد من الوصول إىل نظام موحد للشبكة.
 يقوم مصنعوا الشبكة باتباع قواعد معينة عندما يقومون بتصميم منتجاتهم، وهو توصيف نظري 
لتصميم بروتوكوالت شبكات احلاسب )واالتصاالت( وهو ما يعرف بنموذج ترابط الشبكات املفتوحة 
)“Open System Interconnection Reference Model “OSI(، وهي جمموعة من التوصيات 

 .)ISO( مطورة من قبل املنظمة الدولية للمعايري
لقد مت بناء النموذج )“Open System Interconnection “OSI( من سبع طبقات، بروتوكول 
كل طبقة مسئولة عن عمل ما، حبيث تساعد على حتضري املعلومات من أجل اإلرسال، وتتفاعل مع 
اخلدمة من  وتطلب  املوجودة حتتها،  الطبقة  إىل  كل طبقة خدماتها  تقدم  إذ  املباشرين،  جريانها 

الطبقة اليت فوقها )يف حال االرسال( والعكس يف االستقبال، كما هو موضح يف الشكل )4-1(.

4.1  معمارية اإلنرتنت 

)Application Layer( طبقة التطبيقات

متصفح   مثل  الربامج  واجهة  مع  فيها  املستخدم  يتعامل  اليت  املرحلة  وهي  التطبيقات  مرحلة 
اإلنرتنت، وبرنامج نقل امللفات، والربيد، وغريها، ومثال على الربوتوكوالت اليت تعمل يف هذه الطبقة 

.)HTTP – FTP – SMTP(

)Presentation layer(  طبقة العرض

كل البيانات املوجودة على اجلهاز هلا طبيعة ختتلف بعضها عن بعض، ولكي يتم التفرقة بني كل نوع 

الشكل )1-4(: الطبقات

)Physical Layer( 1. الطبقة الفيزيائية
)Data link layer( 2. طبقة ربط البيانات

)Network Layer( 3. طبقة شبكة االتصاالت

)Application Layer( 7. طبقة التطبيقات
)Presentation layer( 6. طبقة العرض

)Session layer( 5. طبقة الربط والتنسيق
)Transport Layer( 4. طبقة النقل  )Segment(  قطع

   )BITS( اشارات كهربائية

)Packet( رزم

  )Frame( إطار
ال

رس
اال

لة 
حا

ي 
ف

ال
تقب

الس
ة ا

حال
ي 

ف
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بيانات مرسلة على الشبكة يتم يف هذه املرحلة عملية تهيئة البيانات لتأخذ كل منها امتدادها اخلاص 
تتم عملية ضغط  التهيئة  وبعد عملية  وامللفات املضغوطة،  والنصوص،  والفيديو،  بها فمنها الصور، 
امللفات )عند االرسال(، أو فك الضغط )عند االستالم(، وأيضا يتم تشفري البيانات أو فك التشفري 

.)JPEG – BMP – TIFF – MPEG( ومثال على الربوتوكوالت اليت تعمل يف هذه الطبقة

)Session layer(  طبقة الربط والتنسيق

وهي الطبقة املسئولة عن فتح قنوات االتصال بني املستخدم وبني الطرف اآلخر، واملسئولة أيضًا 
عن إدارة وإغالق االتصال، عندما تقوم بفتح اكثر من تطبيق على جهازك يظهر دور هذه الطبقة 
حيث تقوم بفتح قناة اتصال خاصة بكل تطبيق على حده، وأيضا حتدد نوع االتصال املستخدم هل هو 
ارسال فقط )single(، أو التلفزيون يف الواقع الطبيعي، فأنت تسمع التلفزيون وال ترد عليه، أو حتى 
الراديو، وهناك أيضا ارسال واستقبال، ولكن ليس فى نفس الوقت )half duplex( مثل اإلرسال 
الالسلكي فالشرطي عندما ينتهى من احلديث يف جهاز الالسلكي يقول »حول« ليعطي إشارة للطرف 
 full( اآلخر أنه إنتهى من احلديث ليبدأ هو باإلرسال، وأخريا هناك االرسال واالستقبال كما تشاء
duplex(، مثل التليفون فأنت تستطيع االستماع، وأيضا مقاطعة الطرف اآلخر، واحلديث يف نفس 

.)TCP/IP( الوقت، ومثال على الربوتوكوالت اليت تعمل يف هذه الطبقة

)Transport Layer( طبقة النقل

اليها إىل قطع )Segment( ذات احجام  الواردة  البيانات  وهي الطبقة املسئولة عن تقسيم 
مناسبة لالرسال عرب الشبكة، وهي أيضًا الطبقة املسئولة عن إدارة نقل البيانات وتصحيح األخطاء، 
ومن ثم حتديد الربوتوكول املستخدم يف عملية نقل البيانات، فبعض البيانات تستخدم بروتوكول 
)“Transmission Communication Protocol “TCP( وهو بروتوكول يقوم بعملية ارسال البيانات، 
ويتأكد من سالمة وصوهلا أواًل، أو يستخدم بروتوكول)“User Datagram Protocol “UDP(، وهو 
أو  الفيديو،  ملفات  ذلك  على  مثال  وصوهلا،  من  التأكد  دون  البيانات  نقل  بعملية  يقوم  بروتوكول 

حمطات اإلذاعة والتلفزيون على الشبكة الدولية للمعلومات )النت(.

)Network Layer(  طبقة شبكة االتصاالت

بعد ان تنتقل البيانات من الطبقة السابقة كقطع )Segment( يف حالة االرسال تتحول هنا إىل 
رزم )Packet(، بعد إضافة عناوين االنرتنت )IP Addresses( لتحديد مرسل ومستقبل للبيانات، 
ثم بعد ذلك يتحدد املسار املستخدم يف نقل البيانات، وهو ما يسمى بالتوجيه )Routing( ومثال على 

.)IP( الربوتوكوالت اليت تعمل يف هذه الطبقة
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)Data link layer( طبقة ربط البيانات

 )Packet( ومسيت بهذا االسم ألنها تضع للرزم ،)Frame( تسمى البيانات يف هذه الطبقة إطار
القادمة من طبقة الشبكة يف حالة االرسال رأس وذيل، حيث تضع يف الرأس العنوان اخلاص بكرت 
الشبكة )MAC Addressing( ويف الذيل بيانات الكتشاف االخطاء اليت ميكن أن تقع يف البيانات أثناء 
.)Ethernet - token ring( اإلرسال أو االستقبال، ومثال على الربوتوكوالت اليت تعمل يف هذه الطبقة

)Physical Layer( الطبقة الفيزيائية

وهي املرحلة اليت يتم فيها حتويل البيانات من اطارات )Frame( املرسلة من الطبقة السابقة 
إىل اشارات كهربائية )BITS( لتمريرها يف األسالك، ويقوم بهذه الوظيفة كل من كارت الشبكة 

واملودم. 
ففي حالة إرسال البيانات من حاسب إىل حاسب آخر، يبدأ اإلرسال احلاسب األول من الطبقة 
الطبقات  النموذج حنو  أسفل  إىل  متجها   )Application Layer( التطبيقات وهي طبقة  السابعة 
الدنيا حتى يصل إىل الطبقة الفيزيائية األوىل )Physical Layer( ثم عرب قنوات االتصال السلكية 
أو الالسلكية إىل احلاسب اآلخر، وعندما يستقبل احلاسب األخر اإلشارات، فإن اإلشارات تسري من 
أسفل النموذج، حيث تبدأ من الطبقة الفيزيائية )Physical Layer( اليت تقوم باستقبال اإلشارات 
 Application( السابعة  الطبقة  إىل  تصل  حتى  العليا  الطبقات  إىل  ومتررها  األول  احلاسب  من 

.)Layer

وعلى ذلك فإن اجلهاز املرسل يقوم بإتباع خطوات اإلرسال من أعلى إىل أسفل بينما يقوم اجلهاز 
املستقبل بإتباع خطوات االستقبال بشكل معكوس من أسفل إىل أعلى.

مالحظة

عمليًا ال يتّبع منوذج )OSI( بدقّة يف الكثري من الربوتوكوالت، على سبيل املثال، تتبع اإلنرتنت 
حزمة بروتوكوالت ذات أربع طبقات فقط.

    :)Internet Protocol IP( 1 . 4 . 1  بروتوكول اإلنرتنت 

البيانات  تقسيم  عن  املسؤول  إنه  حيث  اإلنرتنت،  شبكة  يف  الربجمية  املكونات  أساس  يعد 
بعد وصوهلا  وإعادة جتميعها من جديد   )Packet( بـالرزم نوعا ما تعرف  إىل أجزاء صغرية 
إىل امُلستقبل، وأيضا حتديد ما يعرف بالعناوين املنطقية )Logical Addresses( للحواسيب 
لتحديد  البيانات  قطع  رأس  ضمن  ويضعها   ،)IP Addresses( اإلنرتنت  بـعناوين  واملشهورة 

امُلرسل وامُلستقبل.

4.1  معمارية اإلنرتنت 

]ËeË’;z;ÏÁÊd2’\;oÊue’\Â;ÏË⁄Ë÷¬i’\;r·]fi∏\;á—ÖŸ;z’;ÏΩÊ •;–ÊŒ¢\;√Ëµ



الفصل األول:  مقدمة عن تطوير املواقع

18

    :)Transport Control Protocol TCP( 1 . 4 . 2   بروتوكول التحكم بالنقل 

يعد املُكّمل لربوتوكول اإلنرتنت حيث إنه يعمل يف الطبقة السابقة لربوتوكول اإلنرتنت يف اإلرسال 
ويتوىل تقسيم البيانات الواردة إليه إىل قطع )Segment( ذات أحجام مناسبة لإلرسال عرب 
الشبكة، كما يضيف معلومات تصحيح األخطاء لزيادة موثوقية عملية تبادل البيانات، أخريا فهو 
مسؤول عن متابعة وصول هذه الرزم وإعادة جتميعها عند املستقبل كقطع بيانات من جديد، ويف 

حال فقدان بعضها يقوم الربوتوكول بطلب إعادة إرسال املفقودة من جديد.

    :)Hyper Text Transport Protocol HTTP( 1 . 4. 3   بروتوكول نقل النصوص التشعبية 

التشعبية  بالنصوص  املسماة  النصوص  من  خاص  نوع  نقل  عملية  الربوتوكول  هذا  يتوىل 
)Hypertexts(، وهي عبارة عن جمموعة من األكواد الربجمية والنصوص اليت ترسم – عند 
تنفيذها باستخدام برنامج متصفح الويب– شكل صفحة موقع اإلنرتنت اليت تعد الطريقة األسهل 
ملعرفة وتبادل البيانات والصور والوسائط املتعددة وحتى امللفات،)يعمل هذا الربوتوكول يف طبقة 

التطبيقات(.

    :)File Transfer Protocol FTP( 1 . 4 . 4   بروتوكول نقل امللفات 

بني  امللفات  لنقل  ُيستخدم  وهو   ،)HTTP( بروتوكول  مستوى  نفس  يف  الربوتوكول  هذا  يعمل 
التأكيد على  امللفات، ويتوىل الربوتوكول أيضًا  نوع  أو  التشغيل  نوع نظام  األجهزة بغض النظر عن 
»لغة« البيانات وطريقة ضغطها وهكذا... لذلك يعد هذا الربوتوكول من الربوتوكوالت املوثوقة )يعمل 

هذا الربوتوكول يف طبقة التطبيقات(. 

       )Internet Addressing Schemes( 5.1  عناوين اإلنرتنت

هناك املاليني من احلواسيب ومئات املاليني من األفراد يُوجدون على اإلنرتنت، وكما مت شرحه 
يف الفقرة السابقة تقّسم البيانات إىل رزم لكل منها رأس حيتوي على عنواني امُلرسل وامُلستقبل، كما 
أن املوّجهات تعمل أيضا على تكوين إطارات البيانات اليت هلا أيضا عناوينها اخلاصة. مما سبق جند 

أن هناك ثالثة أنواع من العناوين وهي:
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    :)Logical Node Name( 1 . 5 . 1   أمساء العقد املنطقية 

تستخدم هذه األمساء لتحديد أطراف االتصال ضمن التطبيقات وجيب أن تكون فريدة وغري 
مكررة داخل الشبكة الواحدة، كمثال على ذلك ميكن إعطاء اسم )Lab PC 1( ألحد أجهزة 

املعمل و)Lab Server( ألحد اخلوادم فيه.

     :)Logical Addresses( 1 . 5 . 2    العناوين املنطقية 

 IP( »IP« تعترب األكثر انتشارًا واستخدامًا يف عامل الشبكات، ولعل أكثرها شهرة هي عناوين
Addresses( اليت حيددها بروتوكول )IP( حبيث ال تتكرر هذه العناوين داخل الشبكة الواحدة 

ألي عقدة، وعلى هذا فهي اليت توضع يف رأس رزم البيانات. بالنسبة لعناوين )IP(  فصيغتها 
حاليا تتكون من أربعة أجزاء تسمى الُثَماِنّية – لكونها تتكون من 8 بتات )bits 8( – وكل جزء 
ميكن أن يأخذ قيمة بني 0 و255، كمثال عليها العنوان 192.168.0.20 أو 131.3.67.255 كلها 

تعد عناوين )IP( صحيحة.

     :)Physical Addresses( 1 . 5. 3   العناوين الفيزيائية 

)MAC Addresses(، توجد هذه العناوين على مستوى املعدات  “MAC“ تعرف أيضا بعناوين
املادية املكونة ألي شبكة، ويضعها ُمصّنع اجلهاز يف أثناء التصميم، وهي أيضا فريدة وال تتكرر، 
ليس فقط داخل الشبكة الواحدة، بل على مستوى العامل، حيث إن جزءًا من العنوان املادي يكون 
خاّصا بامُلصّنع وبالتالي ينعدم التكرار، وتستخدم هذه العناوين يف العادة يف طبقة ارتباط البيانات 

)Data-Link layer(... مبعنى آخر تستخدم هذه العناوين يف رأس إطار البيانات.
خدمات  تقدم  اليت  اخلوادم  من  هائل  عدد  هناك  سيكون  اإلنرتنت،  مثل  الكبرية  الشبكات  يف 
خمتلفة، وأحيانا جتتمع عدة خوادم وحواسيب يف شبكة فرعية لتقديم خدمة أو عمل متكامل إىل 
باقي أجزاء الشبكة األكرب، وحيث إن كثرة األجهزة جتعل من الصعب كثريا حفظ مجيع األمساء 
املنطقية لألجهزة من دون وجود طريقة موحدة هلذه األمساء، وحفظ عناوين )IP( هلذه األجهزة 
سيكون مهمة مستحيلة، ومبا أنه من األسهل بالنسبة للمستخدمني استعمال األمساء املنطقية، يف 
حني أنه من األفضل واألكثر دقة للشبكة استخدام العناوين املنطقية، وكان جيب إجياد نظام خاص 
وأيضا ميّكن مستخدمي  تقدمها  اليت  اخلدمات  ومعرفة  املطلوبة  األجهزة  إجياد  السهل  من  جيعل 
اإلنرتنت من استخدام طريقة موّحدة لألمساء املنطقية ويف الوقت نفسه حتّول هذه األمساء إىل 
عناوين )IP( تستخدمها أجهزة الشبكة دون تدخل من املستخدم. هذا النظام يسمى خبدمة دليل 
الشبكة )Network Directory Service( وهو أشبه بدليل اهلاتف ملدينة أو دولة ما، حيث تعمل 
اخلوادم املسؤولة عن النظام على فهرسة مجيع مكونات الشبكة – اإلنرتنت يف  حالتنا أو شبكاتها 

4.1  معمارية اإلنرتنت 
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الفرعية على وجه الدقة – وتصنيفها وتسجيل أمسائها املنطقية وعناوين )IP( هلا، وبعدها ميكن 
ألجهزة الشبكة استخدام هذه الفهارس للبحث عن اخلوادم اليت تقدم اخلدمات املطلوبة ومن ثم 

معرفة عناوين )IP( املطلوبة دون تدخل من املستخدمني.
عادة ما يتم تقسيم عمل خدمة دليل الشبكة إىل عدة وظائف أصغر متكاملة حبيث خيتص كل 
 Domain( خادم من خوادمها بوظيفة حمددة، وما يهمنا هنا هو ما يعرف خبادم أمساء النطاقات
وعناوين  املنطقية لألجهزة  الربط بني األمساء  يتوىل  الذي   )Name Service “DNS” Server

)IP( هلا.

مثال: عندما تتصفح موقعا معينا فإنك الحتتاج إلدخال عنوان اخلادم املوجود به املوقع، وإمنا 

 )www.microsoft.com( يتم ذلك باستخدام االسم املنطقي الذي يعرب عن ذلك املوقع مثل
مبربع اإلدخال يف املتصفح، حيث يقوم املتصفح بطلب عنوان )IP( خلادم املوقع املطلوب من خادم 

أمساء النطاقات احملدد له، ثم يقوم بعدها بتوجيه البيانات واستقباهلا من خادم املوقع.
 )URL( يسمى بـعنوان املوارد املوحد )يوجد معيار موحد جلميع عناوين الويب )األمساء املنطقية

Uniform Resource Locater، واملثال على ذلك:

1 2 3

http://www.msn.com/tutorial/default.html

 .)FTP( أو )HTTP( املقطع األول يبنّي الربوتوكول املستخدم للخدمة مثل	)1

 )IP( الذي يتم ترمجته إىل عنوان )Domain Name(  املقطع الثاني يعرب عن اسم النطاق	)2

.)DNS( من قبل خادم
3(	املقطع الثالث يعرب عن مسار امللف املطلوب يف املوقع املطلوب على اخلادم املستضيف، وهو يشبه 

مسار امللفات يف حاسوبك الشخصي، وعادة يستخدم يف حال طلب صفحات موقع ويب، وإذا مت 
.)Default.htm( أو )index.htm( إهمال املسار، سوف يقوم اخلادم بطلب امللف املسمى

بالنسبة السم النطاق فهو يشري إىل اخلوادم اليت جيب استشارتها للوصول إىل اجلهاز املطلوب، 
وتكون بدايتها من اليمني – يف مثالنا يكون اخلادم األول الذي جيب الوصول إليه هو املسؤول عن 
اخلادم  وأخريا   ،)Microsoft( النطاق  أمساء  عن  املسؤول  اخلادم  ثم   ،)com( النطاق  أمساء 
النطاق من ثالثة  يتكون اسم  املطلوب(. بشكل عام  الويب )www(  )اجلهاز  املسؤول عن خدمة 

]ËeË’;z;ÏÁÊd2’\;oÊue’\Â;ÏË⁄Ë÷¬i’\;r·]fi∏\;á—ÖŸ;z’;ÏΩÊ •;–ÊŒ¢\;√Ëµ



21

أجزاء – وأحيانًا أكثر – يشّكل اجلزآن األوالن اسم النطاق الرئيسي يف حني ميّثل الباقي النطاقات 
الفرعية اليت ميكن لصاحب النطاق الرئيسي إنشاؤها حسب رغبته ودون قيود تقريبًا.

بالنسبة للجزء األول من اسم النطاق الرئيسي، فهو يبدأ مبا يعرف بنطاق املؤسسة الذي يصف 
طبيعة عمل املؤسسة صاحبة النطاق، ويعرض اجلدول التالي جمموعة من أشهر هذه النطاقات:

اجلدول 1-1: نطاق املؤسسة

الوصـــــــــفالنطاق

COMاملؤسسات ذات الطابع التجاري
EDUاملؤسسات ذات الطابع التعليمي
GOVاملؤسسات احلكومية
ORGاملنظمات

MILاملؤسسات العسكرية
NET)شبكات للمعلومات )مراكز معلومات، إذاعات.. إخل

اجلدول 1-2: النطاق اجلغرايف

النطاقالدولةالنطاقالدولة

LYليبياUKبريطانيا

AEاإلماراتUSأمريكا

FRفرنساEGمصر

أحيانًا يتبع  نطاق املؤسسة نطاق آخر يعرف بالنطاق اجلغرايف – ممثاًل حبرفني – ميثل الدولة 
اليت تتبعها الشبكة الفرعية، اجلدول التالي يعطي أمثلة عن بعض نطاقات الدول:

اجلزء الثاني من اسم النطاق الرئيسي يتم تسجيله لدى منظمة )ICANN( املسؤولة عن أمساء 

النطاقات الرئيسية يف اإلنرتنت، وميثل عادة اسم املؤسسة أو املنظمة صاحبة الشبكة الفرعية.

5.1  عناوين اإلنرتنت 
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اآلن لو أعدنا تتبع خطوات الوصول إىل موقعنا )www.microsoft.com(، فسنجدها كالتالي: 
عنوان  على  للحصول   )com( املؤسسات  نطاق  عن  املسؤول  اخلادم  إىل  طلبًا  املتصفح  يرسل  أوال 
)IP( للخادم املسؤول عن النطاق الرئيسي )Microsoft(، ومن ثم يرسل إليه طلبا للحصول على 
الويب  خدمات  تقديم  عن  واملسؤول  الفرعية(  )شبكته  نطاقه  املوجود ضمن  للجهاز   )IP( عنوان 
 index( هناك يقوم املتصفح بإرسال طلب إىل اجلهاز املطلوب لعرض الصفحة الرئيسية ،)www(

.)default أو

      )Connecting to the Internet(  6.1 كيفية االتصال باإلنرتنت

توجد عدة طرق تصل حاسوبك باإلنرتنت، والطريقة املستخدمة يف االتصال تعتمد على متطلبات 
مستخدم اإلنرتنت ونوع اخلدمة املطلوبة، ولعل أكثر طرق االتصال باإلنرتنت شهرة هي:  

.)Modem( باستخدام جهاز املودم )Dial-Up Connection( عرب اهلاتف 	.1
.)ISDN( Integrated Services Digital Network الشبكة الرقمية للخدمات املتكاملة 	.2

.)DSL( Digital Subscriber Lines عرب خطوط املشرتكني الرقمية 	.3
.)Cable Modems(  عرب أنظمة الكوابل 	.4

 .)WiMax( 5.  اإلتصاالت الالسلكية مثل

 )Web Development Technologies( 7.1  تقنيات تصميم املواقع وتطويرها

توجد العديد من التقنيات املستخدمة يف تطوير املواقع وتشمل:

       )Markup  Languages( 1 . 7 . 1   لغات توصيف النصوص التشعبية 

هذه  بالنصوص،  اخلاصة  األوامر  من  جمموعة  من  تتكون  لغات  هي  التشعبية  النصوص  لغات 
األوامر حتشر داخل ملف النصوص لتوجيه املتصفح بكيفية ظهور النصوص على الشاشة. واألوامر 

.)tags( املستخدمة يف توجيه املتصفح تسمى األومسة
أمثلة على لغات النص التشعيب:

)Hyper Text Markup Language( HTML لغة توصيف النص  التشعيب 	*
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.)Dynamic HTML( لغة توصيف النص التشعيب  التفاعلية 	*
.)eXtensible HyperText MarkupLanguage( )XML( لغة التوصيف القابلة لالمتداد 	*

      )Scripting Languages(  1 . 7 . 2    لغات الربجمة النصية 

لغات الربجمة النصية تستخدم لتحسني صفحات اإلنرتنت وجعلها أكثر ديناميكية، وتتكون من 
جمموعة أوامر، ومن أمثلة هذه اللغات :  

 .)VBScript( الفيجول بيسك سكريبت 	*
.)Java Script( لغة اجلافا سكريبت 	*

      )COM technologies(  1 . 7. 3   تقنيات منذجة العناصر 

تستخدم هذه التقنية إلنشاء مواقع ويب تفاعلية هلا إمكانات برجمية عالية – تضاهي أحيانا تلك 
اليت تصمم لتعمل على أجهزة احلاسوب – ويتم إنشاؤها باستخدام بعض اللغات مثل الفيجول بيسك 

دوت نت)VB.Net(، أو لغة سي بلس بلس )++C( مثل:
.ASP.Net و ASP 	*

.PHP 	*
.Active X Controls 	*

8.1  متارين   

1.  اخرت االجابة الصحيحة:
أنشئت شبكة االنرتنت كشبكة خاصة بوكالة الدفاع االمريكية )أربانت ARPANET( بني   1.1

عامي.
1960-1950 	□
1970-1960 	□
1980-1970 	□

تستخدم شبكة الويب الربوتوكول :  2.1

HTTP 	□
STMP 	□

8.1  متارين 
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IMAP 	□
الربوتوكول )FTP( يستخدم لــ:  3.1

نقل الربيد االلكرتوني 	□
نقل امللفات 	□

نقل التطبيقات 	□
الربوتوكول )IMAP( يعين:  4.1

بروتوكول اجملموعات االخبارية. 	□
بروتوكول الوصول إىل رسائل االنرتنت. 	□

بروتوكول نقل التطبيقات 	□
عند حدوث تبادل للمعلومات بني احلواسيب، يعمل احلاسوب املرسل إىل تقسيم بياناته على   5.1

شكل:
Units وحدات 	□

Packets  حزم 	□
Letters   حروف 	□

الربوتوكول )TCP/IP( يعترب من املكونات:   6.1

املادية  	□
الربجمية  	□
االثنان معًا 	□

تتكون عناوين )IP( من أربعة أجزاء تسمى الُثَماِنّية وكل جزء ميكن أن يأخذ قيمة بني:  7.1

1024  - 0 	□
255 - 0 	□
512 - 0 	□

النطاق )GOV( ميثل مؤسسة:  8.1

جتارية 	□
حكومية 	□
عسكرية 	□

نطاق  الدولة )EG( ميثل الدولة:  9.1

كندا. 	□
االمارات. 	□

مصر. 	□
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)Scripting Languages( 10.1 من لغات الربجمة النصية

. )JAVA( اجلافا 	□
 .)Java Script( اجلافاسكربت 	□

 .)Visual Basic( الفيجول بيسك 	□

أجب عن األسئلة التالية:  2

عرف اإلنرتنت، واذكر تاريخ انشائها.  1.2

ما الفرق بني االنرتانت واالكسرتانت؟  2.2

وكيفية  بالتفصيل  اخلدمات  هذه  إحدى  شرح  مع  اإلنرتنت،  تقدمها  اليت  اخلدمات  اذكر   3.2

استغاللك هلذه اخلدمة يف حياتك العملية.
اشرح معمارية الشبكة، وبنّي الفرق بني اخلادم والعميل.  4.2

اذكر اشهر بروتوكوالت اإلنرتنت.  مع شرح طريقة نقل البيانات عرب اإلنرتنت.  5.2

ما املقصود بأمساء العقد املنطقية؟ وما مكونات العناوين  املنطقية؟  6.2

حدد نوع املؤسسة والبلد لعناوين اإلنرتنت التالية:  7.2

www.traffic.gov.eg  .ب  www.benghazi.edu.ly  أ. 
www.airport.com.ca   .د  www.pentagon.mil.us  ج. 

www.mbc.net.ae  هـ. 
اذكر  ثالث طرق لالتصال باإلنرتنت، والطريقة املستخدمة يف مدرستك.  8.2

تكلم عن لغات وصف النصوص التشعبية، مع ذكر أمثلة عن ذلك.  9.2

8.1  متارين 
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الفصل الثاني:

HTML 2مقدمة للغة النصوص التشعبية  Introduction to hypertext HTML

نواتج التعلم:

إثر دراستك هلذا الدرس جيب أن تكون قادرًا على: 	
.)HTML( معرفة كيفية كتابة األومسة املستخدمة يف كتابة ملفات النصوص التشعبية *

* استخدام املفكرة )Notepad( يف كتابة ملف األومسة.
* كتابة صفحات بسيطة لعرض بعض املعلومات.

   )Web pages(  1.2  صفحات اإلنرتنت

بإنشاء  والشركات  املؤسسات  من  العديد  قامت  »اإلنرتنت«  الدولية  املعلومات  شبكة  ظهور  بعد 
صفحات على هذه الشبكة  ألغراض خمتلفة، مثل التعريف باملؤسسة أو الدعاية أو التسويق أو التعليم 
... إخل، لذلك أصبح من الضروري تعّرف كيفية تصميم صفحات اإلنرتنت وبرجمتها، ولنشر املعلومات 
على شبكة اإلنرتنت حنتاج إىل لغة يفهمها مجيع مصممي الصفحات، وأن تكون لغة نشرعاملية ميكن 
ترمجتها وتنفيذها من قبل مجيع أجهزة احلاسوب. ولغة النشر املستخدمة من قبل الشبكة العاملية 
هي لغة أتش تي أم ألـ)HTML( اختصارًا  لـ)HyperText Markup Language(، أي لغة توصيف 

النص التشعيب، وبـاستخدام هذه اللغة نستطيع عمل اآلتي:
إخل..  والقوائم،  والصور،  واجلداول  والنصوص  العناوين  على  حتتوي  قد  اليت  الوثائق  نشر  	*

مباشرة على اإلنرتنت. 
اسرتجاع املعلومات عرب اإلنرتنت من خالل الوصالت التشعبية مبجرد النقر على الوصلة.   	*
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تصميم وإنشاء النماذج إلجراء املعامالت عن بعد، والستخدامها يف البحث عن املعلومات مثل  	*
عمل احلجوزات، طلب املنتجات، ... إخل. 

نشر الوثائق املتضمنة مقاطع الفيديو ومقاطع الصوت، وغريها من التطبيقات.  	*
األمر اآلخر الذي ستحتاج إليه هو متصفح لإلنرتنت مثل )Internet Explorer( أوغريه، وذلك 
ملعاينة الصفحات بعد كتابتها، وألن املتصفحات ختتلف من نوع إىل آخر لذا يقوم معدُّو مواقع اإلنرتنت  
مبعاينة املوقع  جبميع املتصفحات املستخدمة يف التصفح؛ للتأكد من ظهوره بشكل سليم يف مجيع 

املتصفحات؛ ألن ُمتصفح اإلنرتنت قد يستخدم املتصفح الذي يفضله. 

        )HTML( 2.2  نبذة تارخيية عن لغة النصوص التشعبية

وروبرت  بارنرز  تيم  قبل  1992 من  عام  األولية يف   )HTML( التشعبية الـنصوص  لغة  ُصممت 
 Standardized( اختصارًا للجملة )SGML(من لغة الـ )HTML(كاليو حيث قاما باشتقاق لغة الـ
ُطّورت يف خمتربات  واليت  البنيوية  املعممة  الرتميز  لغة  وتعين   )General Markup Language

شركة )IBM( العاملية سنة 1969. 
1993 وتالها إصدار العديد من النسخ  احملسنة،  وقد ُأْصدرت أول نسخة من هذه اللغة سنة 

.)XHTML( وتسمى لغة )XML( كذلك ُأْصدرت النسخة التشعبية مع لغة
لغة  مثل  عليه  املتعارف  بالشكل  لغة  ليست  وهي  اإلنرتنت،  إلنشاء صفحات  اللغة  هذه  تستخدم 
البيسك أو السي. فهي الحتتوى على الكثري من املفردات املوجودة باللغات األخرى مثل حلقة الدوران 
 JavaScript,( وغريها، وعند احلاجة الستخدام هذه اجلمل ُتدرج مفردات من اللغات األخرى مثل
VBScript( إىل ملف األومسة. وهي ال حتتاج إىل مرتجم خاص بها كما أنها غري مرتبطة بنظام 

تشغيل معني، ألنه يتم تفسريها وتنفيذ تعليماتها من قبل متصفح اإلنرتنت مباشرة بغض النظر عن 
النظام املستخدم. 

   )HTML( 3.2  مكونات لغة النصوص التشعبية

تتكون مفردات هذه اللغة من شفرات تسمى )TAGS( أي األومسة، وهي تستخدم بشكل زوجي 
وتكتب بالصيغة التالية من اليسار إىل اليمني. 
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<TAG>    → وسم البداية 
               احملتوى
</TAG>   →    وسم النهاية 

حيث حيتوي ملف األومسة على:  
احملتوى: وهو مايظهر لزائري الصفحة. 

األومسة: وهي األجزاء اليت حتدد كيفية مشاهدة اآلخرين للمحتوى، فهي تصف احملتوى من حيث 

التنسيق.

   )HTML( 4.2  كيفية كتابة برامج لغة النصوص التشعبية

 ميكن كتابة برامج النصوص التشعبية باستخدام أي حمرر نصوص مستخدم لديك، ومن أمثلة  
ذلك برنامج املفكرة )NOTEPAD( واملوجود كأحد الربامج امللحقة بنظام ويندوز الذي سبق لك 

دراسته يف املراحل السابقة. 
مترين : استخدم برنامج املفكرة لكتابة اآلتي:

<HTML>
  ،  مرحبا بكم يف هذه الصفحة
	انا امسي حممد
</HTML>

أهم  توضيح  مع  املفكرة  برنامج  باستخدام  األوامر  كتابة  كيفية  توضيح  إىل  املثال  هذا  يهدف 
األومسة )TAGS( املستخدمة.

خطوات التنفيذ:

استدعاء برنامج املفكرة عن طريق: 	.1
START>ALL PROGRAMS>ACCESSORIES>NOTEPAD

حيث ستظهر شاشة املفكرة كما هو موضح يف الشكل 1-2.

4.2  كيفية كتابة برامج لغة النصوص التشعبية 
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كتابة الربنامج داخل املفكرة كما هو موضح يف الشكل 2-2: 	.2

الشكل )2-1(: شاشة املفكرة

الشكل )2-2(: كتابة الربنامج داخل املفكرة

حنتاج اآلن حلفظ هذا امللف على هيئة صفحة ويب )WEB PAGE( لُتْعرض من خالل 
متصفح اإلنرتنت مثل اإلنرتنت اكسبلورر )INTERNET EXPLORER(، ويتـم ذلك عن 

طريــق اخلطـوات التالية:

القائمة )حفظ( )SAVE( وذلك من  اختيار عنصر  أمْتم  ثم   )FILE( قائمة ملف افتح  	.3
خالل برنامج املفكرة )NOTEPAD( كما هو واضح يف الشكل 3-2.
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عند اختيار عنصر القائمة )حفظ( ُتفتح الشاشة كما هو واضح يف شكل 2-4، لكتابة اسم  	.4
امللف للربنامج الذي قمت بكتابته. 

الشكل )2-3(: فتح قائمة ملف

بعد كتابة اسم امللف يف املوضع احملدد لذلك ُينقر على الزر حفظ ˝SAVE˝ املوجود أسفل 
 .)example.html( الشاشة، على سبيل املثال نكتب اسم امللف

إلظهار امللف على املتصفح ُينقر اسم امللف مرتني، وبعدها ستظهر لك على الشاشة العبارات  	.5
اليت قمت بكتابتها كما هو موضح يف الشكل 5-2. 

الشكل )2-4(: حفظ امللف

الشكل )2-5(: عرض حمتويات الصفحة على املتصفح

4.2  كيفية كتابة برامج لغة النصوص التشعبية 
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االنرتنت  متصفح  خالل  من  بكتابته  قمت  الذي  األومسة  ملف  حمتويات  تعديل  نستطيع  	.6
النقر على اخليار    ثم   ،)Page(قائمة امللف من خالل  بفتح  وذلك  اكسبلورر“،  “االنرتنت 

)Edit with Notepad(، كما هو موضح بالشكل 6-2. 

قم بالتعديل يف امللف كما هو موضح يف برنامج املفكرة يف الشكل 2-7 التالي: 

قم حبفظ امللف عن طريق فتح قائمة ملف ˝FILE˝؛ ثم حفظ ˝SAVE˝ من خالل برنامج  	.7
املفكرة؛ ثم أغلق برنامج املفكرة للرجوع إىل شاشة برنامج اإلنرتنت اكسبلورر. 

الشكل )2-6(: فتح امللف

الشكل )2-7(: تعديل امللف
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تالحظ اآلن أن التغيريات اجلديدة مل تنعكس على صفحة الويب، ولذلك جيب إعادة حتميل  	.8
الزر  على  الضغط  طريق  عن  ذلك  ويتم  اجلديدة،  التعديالت  تأثري  نرى  حتى  الصفحة 
اكسبلورر  اإلنرتنت  أدوات )TOOL BAR( بربنامج  واملوجود يف شريط   )REFRESH(

كما هو موضح يف الشكل 8-2: 

أو الضغط على املفتاح)F5(يف لوحة املفاتيح.

وبذلك فإن التعديل اجلديد ينعكس على صفحة الويب كما هو واضح يف الشكل 9-2:

الشكل )2-9(: التعديل

)REFRESH( األداة :)الشكل )2-8

      )HTML(  5.2  بنية ملف النصوص التشعبية

يتكون ملف النصوص التشعبية من جزأين رئيسيني هما : 
الرأس )HEAD(: حيتوي على املعلومات اإلضافية اخلاصة باملستند مثل :عنوان الصفحة والكلمات 

4.2  كيفية كتابة برامج لغة النصوص التشعبية 

)REFRESH( األداة
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املفتاحية فيها، وغريها من األمور اخلاصة بالصفحة اليت ال تعترب من ضمن احملتوى.
والصور  النصوص  مثل  احملتويات  على  وحيتوي  الصفحة  جسم  مبثابة  وهو   :)BODY( اجلسم 

وغريها اليت ستظهر يف الصفحة. 
 )HTML( املثال التالي يبني كيفية تقسيم ملف النصوص التشعبية

<HTML>
        <HEAD> 
      <TITLE>
    ……
   </TITLE>
    </HEAD>       
    <BODY>    
     ...
    </BODY>
</HTML>

املثال السابق يوضح أن ملف النصوص التشعيب يبدأ دائمًا بالوسم <HTML> وينتهي بالوسم 
<HTML/>، أما الوسم <HEAD> فيحدد بداية املقطع الذي حيتوي على املعلومات اخلاصة بتعريف 

الصفحة، كالعنوان الذي يظهر على شريط عنوان متصفح اإلنرتنت، وهذا العنوان حيتاج ألن يوضع 
ننهي  لكي   </HEAD> الوسم  كتابة  جيب  وبالطبع   </TITLE>    ..... <TITLE> الومسني  بني 

املقطع.
أما الوسم <BODY> الذي من ضمنه ُتْكتب نصوص صفحة الويب، باإلضافة إىل إدراج الصور 

.</BODY> واجلداول وبقية حمتويات الصفحة فهو أيضًا حيتاج إىل وسم اإلنهاء

     )HEAD(  6.2  رأس امللف

املهمة عن  املعلومات  الصفحة، وهو حيتوي على   كل صفحة نصوص تشعبية حتتوي على رأس 
الصفحة. وتستخدم يف ذلك جمموعة من األومسة يف فقرات خمتلفة من رأس الصفحة كالعنوان 

.</HEAD>  <HEAD> وحُيدد رأس الصفحة باستخدام الومسني ،<TITLE>
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<HTML> 
<HEAD>
...
</HEAD>
</HTML>

      )TITLE( 7.2  العنوان

يعترب العنوان من أهم األجزاء يف فقرة رأس الصفحة، والعنوان هو نص بسيط يظهر يف جزء 
العنوان املوجود باملتصفح، ويستخدم كاآلتي:

<HTML>
<HEAD>
<TITLE> عنوان الصفحة </TITLE>
</HEAD>
</HTML>

مثال: ملف األومسة املبينة بالشكل 2-10 تقوم بإنشاء صفحة انرتنت حتمل العنوان »مدرسة طارق 

بن زياد«، حيث يظهر العنوان يف اجلزء العلوي األيسر للصفحة كما هو مبني بالشكل رقم 11-2.

الشكل )2-10(: كتابة العنوان

العنوان    7.2
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       )Meta( 8.2  وسم التفاصيل

يستخدم الوسم )meta( إلعطاء املزيد من املعلومات وحيتوى على جمموعة من خصائص الصفحة، 
مثل وصف الصفحة والكلمات املفتاحية للصفحة، واسم مؤلف الصفحة، واسم الربنامج املستخدم 
لتأليف الصفحة، وغريها من املعلومات. وتوضع خصائص الصفحة يف رأس الصفحة بني الومسني 
<HEAD></HEAD>. حُتدد خصائص الصفحة باستخدام عدة كلمات مثل ˝author˝  السم كاتب 

الصفحة و ˝copyright˝ حلقوق النشر و»keywords« للكلمات املفتاحية و˝date˝ للتاريخ، ثم كتابة 
القيم هلذه اخلواص باستخدام اخلاصية ˝content˝ كما هو موجود باملثال الثالي: 

 

<HEAD>
<TITLE> كتاب تقنية المعلومات للصف الثاني الثانوي </TITLE>
<META name=˝author˝ content=˝عبدالمجيد حسين وعمر مصطفى˝>
<META name=˝copyright˝ content=˝وزارة التربية والتعليم˝>
<META name=˝keywords˝ content=˝ HTML, ASP, PHP ˝>
<META name=˝Date˝ content =˝2011˝>
</HEAD>

نالحظ يف املثال السابق استخدام الوسم ˝META˝ يف حتديد اآلتي:
 ˝author˝ content= ˝ املؤلف ˝عبداجمليد حسني وعمر مصطفى 	*
˝copyright˝ content  = ˝حقوق التأليف ˝وزارة الرتبية والتعليم 	*

˝keywords˝ content=˝ HTML, ASP, PHP˝      الكلمات املفتاحية 	*
 ˝Date˝ content =˝2011˝ التاريخ 	*

الشكل )2-11(: عنوان الصفحة

عنوان الصفحة
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     )BODY( 9.2  وسم جسم الصفحة

كتابة  وهو  املهم  اجلانب  إىل  اآلن  نأتي  وعنوانها،  الصفحة  رأس  كتابة  كيفية  تعرفنا  أن  بعد 
اإلنرتنت  صفحة  على  عرضها  املطلوب  احملتويات  على  حيتوي  الصفحة  وجسم  الصفحة،  جسم 
الوسم الصيغة  والعروض املرئية وغريها من احملتويات، ويتخذ هذا  املعلومات والصور  التى حتوي 
<BODY> </BODY>. وُيدرج وسم اجلسم بعد نهاية وسم الرأس <HEAD/>، املثال الثالي يوضح 

كيفية كتابة جسم الصفحة. 

<HTML>
<HEAD>
<TITLE> هذه صفحة شركة المواد الغذائية</TITLE>
</HEAD>
<BODY>
   أهال بكم في صفحتنا                
             المزيد من النصوص تكتب هنا
 </BODY>
</HTML>

10.2  متارين   

1.  اخرت اإلجابة الصحيحة 
لغة أتش تي أم أل )HTML(  هي اختصاٌر  لـ  1.1

Home Text Markup Language	□
Hyper Text Made  Language	□

Hyper Text Markup Language	□
تتكون لغة HTML  من جمموعة من الشفرات تسمى:  2.1

□	األوامر
□	األومسة

□	الدوال

10.2  متارين 
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يتكون ملف النصوص التشعبية  من جزأين  رئيسيني هما:  3.1

□	الرأس والعنوان
□	الرأس واجلسم

□	الرأس والتفاصيل
املصطلح  منها  الصفحة  عن  املعلومات  من  املزيد  إلعطاء   )meta( الوسم  يستخدم   4.1

 )copyright(

□	حلقوق النشر 
□	السم املؤلف 

□	للكلمات املفتاحية
احملتويات املطلوب عرضها على صفحة اإلنرتنت توضح يف:  5.1

□	عنوان الصفحة 
□	وسم التفاصيل 
□	جسم الصفحة

2. أجب عن األسئلة التالية:
ماهي آليات جعل مصادر املعلومات متاحة للجمهور على شبكة اإلنرتنت؟  1.2

عرف األومسة واملقاطع اليت حتتوي عليها مع ذكر مثال عن ذلك.  2.2

ماهي العناصر املهمة يف تكوين ملف HTML ؟  3.2

الدفرت  برنامج  باستخدام  صفحة  اكتب  ثم  اإلنرتنت؟  متصفح  على  العنوان  يظهر  أين   4.2

)Notepad( لعرض اجلملة ˝الدرس األول˝ عنوانًا للصفحة.

5.2  اكتب صفحة لعرض معلومات عن مدينتك.

اكتب صفحة لعرض معلوماتك الشخصية )االسم، تاريخ امليالد، العنوان، اهلواية(.  6.2
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الفصل الثالث:

3تنسيق النصوص Text Format

نواتج التعلم:

إثر دراستك هلذا الدرس جيب أن تكون قادرًا على: 
معرفة كيفية تنسيق النصوص املراد إظهارها على صفحة اإلنرتنت.  	 *

كتابة النصوص بأمناط وأحجام خمتلفة.   	*
كيفية تلوين الصفحات واخلطوط وإبرازها على الصفحة.  	*

كتابة صفحات بتنسيقات  خمتلفة لعرض بعض املعلومات.. 	*

   )Text Format( 1.3  تنسيق النص

الفصل  هذا  يف  اإلنرتنت،  صفحات  إىل  النصوص  إضافة  كيفية  السابق  الفصل  يف  تعرفنا 
بطريقة  النصوص   لكتابة  الالزمة   املهارات  سنتعلم  حيث  النصوص،  تنسيق  كيفية  سنتعرف 
تنسيق  أومسة  استخدام  خالل  ومن  اإلنرتنت.  لصفحات  تصميمنا  أثناء  يف  وجذابة  مميزة 
خط.  حتتها  أو  مائلة  أو  غامقة  أو  بارزة  جبعلها  النصوص  بعض  متييز  ميكننا   ، النصوص 

* جلعل اخلط غامقًا نستخدم الوسم <B>.. </B> حيث يكون النص بني الومسني.
مثال:

<BODY>
<B> مهم جدا </B>  هذا الدرس                           

</BODY>
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يف املثال السابق سنجد أن كلمة »مهم جدًا« ظهرت خبط بارز.

* جلعل اخلط مائاًل نستخدم الوسم <I>.. </I> حيث يكون النص بني الومسني، كذلك لوضع خط 
.<U> …</U>  حتت اجلملة نستخدم الوسم

* باإلمكان استخدام الوسم <BR> يف نهاية كل سطر، حيث يقوم هذا الوسم جبعل السطر الالحق 
يف بداية السطر التالي مع مالحظة أن هذا الوسم وحيد، أي اليوجد له وسم نهاية.

مثال:

<HTML>
<HEAD>
<TITLE>   تنسيق النصوص </TITLE>
</HEAD>
<BODY>
      <B>  هذا النص غامق  </B><BR>
      <I> وهذا النص مائل    </I><BR>
      <U>وهذا النص تحته خط    </U><BR>
      <B><I> و هذا النص غامق و مائل   </I></B>
</BODY>
</HTML>

املثال السابق يوضح كيفية تشكيل النص بعدة خواص وجعله غامقًا ومائاًل وحتته خط أو أي خليط 
يف ما بينها كما هو موضح بالشكل 1-3.

 الحظنا يف الفقرة السابقة استخدام األومسة املتداخلة  Nested Tags ، وهو وجود فقرة أو كلمة 

الشكل )3-1(: تنسيق النصوص
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2.3  حجم  اخلط

حتتوى على أكثر من وسم يف الوقت نفسه، مثل استخدام <B><I>…</I></B>،  وهذا يعين أن 
النص املوجود بينها سيظهر غامقًا ومائاًل يف الوقت نفسه. وجيب االحرتاز من عدم التقاطع بينها، 

أي ما يفتح أواًل يقفل آِخرًا.

            )Font Size( 2.3  حجم  اخلط

وذلك  أن نستخدم أحجامًا خمتلفة من اخلطوط،  اإلنرتنت  كتابة صفحات  املهم جدًا عند  من 
جلذب املتصفح إىل عناوين معينة أو كلمات مهمة يف النص، وتوّفر لغة )HTML( خاصية التحكم يف 

حجم اخلط، ويتغري حجم اخلط بواسطة وسم تغيري اخلط:
<FONT>  ….. </FONT>  

لتحديد حجم اخلط ُيستخدم املعامل )SIZE( ضمن الوسم نفسه، وذلك على الصيغة:

<FONT SIZE=n>....</FONT>

حيث إن )n( تعين حجم اخلط، وحجم اخلط جيب أن يكون بني 1 و 7. إذا قمت بإضافة خط من 
دون حتديد احلجم سُيعنّي له احلجم االفرتاضي وهو 3. 

مثال: 

<HTML>
<HEAD>
<TITLE>مثال عن حجم الخط </TITLE>
</HEAD>
<BODY>
     <FONT SIZE=1> 1 حجم الخط   </FONT><br>
     <FONT SIZE=2>  2 حجم الخط  </FONT><br>
     <FONT SIZE=3> 3 حجم الخط   </FONT><br>
     <FONT SIZE=4>  4 حجم الخط </FONT><br>
     <FONT SIZE=5>  5  حجم الخط </FONT><br>
     <FONT SIZE=6>  6  حجم الخط </FONT><br>
     <FONT SIZE=7>  7 حجم الخط </FONT><br>
</BODY>
</HTML>

الشكل 3-2 التالي يوضح كيفية ظهور حجم اخلط على الشاشة. 
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      )Font  Faces(  3.3  أشكال اخلط

باإلمكان استخدام خاصية ″Face″ اسم اخلط ضمن الوسم ″Font″، لكتابة نص بأحد أشكال 
اخلطوط املتعارف عليها مثل اخلط األندلسى أو الديواني أو غريهما. أما الصيغة العامة لتحديد شكل 

اخلط ضمن نص معني فهى كالتالي:
<FONT FACE=″Font Name″>… </FONT>	

الحظ أنه جيب كتابة اسم اخلط بني عالميت االقتباس كما هو مبني بالصيغة أعاله.
مثال:

<HTML>
<HEAD>
<TITLE>مثال عن نوع الخط </TITLE>
</HEAD>
<BODY>
<FONT FACE=″ARIAL″>This text is in ARIAL FONT</FONT><br>
<FONT FACE=″IMPACT″>This text is in IMPACT FONT</FONT><br>
</BODY>
</HTML>

  

الشكل )3-2(: حتديد حجم اخلط
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يف املثال السابق قمنا باستخدام نوع اخلط ″Arial″ و″IMPACT″. عند تنفيذ هذا املثال بواسطة 
  ،3-3 رقم  بالشكل  موضحة  هي  كما  ستظهراملخرجات   ،)Internet Explorer( االنرتنت  متصفح 

وباإلمكان استخدام أي من اخلطوط املتوافرة يف الربنامج.

3.3  اشكال اخلط

 

يف  وجودها  حالة  يف  الشاشة  على  تظهر  املستخدمة  اخلطوط  مالحظة: 
حاسوبك، لذلك كن حذرًا عند استخدام اخلطوط اجلديدة فقد 
التظهر لآلخرين، وميكن استخدام خطوط احتياطية يف حالة 

استخدامك خلطوط جديدة. 

<FONT Face=″Arial, HELVATICA″>...</FONT>

     )Background Color( 4.3   لون اخللفية

واألخضر  األمحر  وهي  الثالثة،  الضوئية  األساسية  األلوان  من خلط  تنتج  احلاسوب  األلوان يف 
واألزرق، يأخذ كل لون من األلوان السابقة قيمة ترتاوح بني )0( و)255( وهي مرتبة أمحر، أخضر، 
أزرق أو)Red, Green, Blue(  أو )RGB(، ولكل لون يوجد )256( درجة لونية ويعرب عن هذه 
الدرجات باألرقام من )000( وحتى )255( ومن خالل مزج هذه األلوان بدرجاتها اللونية املختلفة 
حنصل على األلوان األخرى، على سبيل املثال )اللون األسود مكون من الدرجة )000( من كل األلوان 
)األمحر، واألخضر، واألزرق( بينما اللون األبيض مكون من الدرجة )255( من هذه األلوان، أما 
اللون البنفسجي فهو مكون من الدرجة )255( للون األمحر والدرجة )000( للون األخضر والدرجة 

الشكل )3-3(: استخدام أنواع اخلطوط

This text is in ARIAL FONT

This text is in IMPACT FONT

]ËeË’;z;ÏÁÊd2’\;oÊue’\Â;ÏË⁄Ë÷¬i’\;r·]fi∏\;á—ÖŸ;z’;ÏΩÊ •;–ÊŒ¢\;√Ëµ



الفصل الثالث:  تنسيق النصوص 

44

)255( من اللون األزرق.
ويتم التعبري عن أرقام األلوان باستخدام النظام السادس عشري “Hexadecimal“ )نظام عددي 
 )A.B.C.D.E.F(والرموز )أساسه الرقم )16( ويعرب عنه باستخدام األرقام العادية من)0( إىل)9
فالرقم )255( بالنظام العشري العادي يكافئه الرقم )FF( بالنظام السادس عشري، لذا فإن كل 
تتعرف عليها مجيع  األرقام حتى  ويفضل وضع عالمة)#( قبل   .)RRGGBB(يأخذ خانتني رقم 

متصفحات اإلنرتنت.

ولتغيري خلفية الصفحة نقوم بإضافة اخلاصية )BGCOLOR( إىل جسم الصفحة كما هو مبني 
باملثال التالي:

<HTML>
<HEAD>
<TITLE> مثال عن لون الصفحة </TITLE>
</HEAD>
<BODY  BGCOLOR=″ # FF0000″>
</BODY>  
</HTML>

عند تطبيق املثال السابق سوف نالحظ تغري لون اخللفية إىل األمحر كما هو موضح يف الشكل 
التالي 4-3:

شفرة  اللوناللون

#ff0000

#00ff00

#0000ff

#ffff00

#ff00ff

#00ffff

FFFFFF
000000
CC9966
BBGGRR

رمزان ميثالن اللون األمحررمزان ميثالن اللون األزرق رمزان ميثالن اللون األخضر

عشري  السادس  فالرقم  إذن 
الدرجة  اليسار ميثل  على   )FF(
)255( من اللون األمحر، والرقم 
الدرجة  ميثل  الوسط  يف   )FF(
)255( من اللون األخضر، والرقم 
الدرجة  اليمني ميثل  على   )FF(
وبهذا  األزرق.  اللون  من   )255(
األزرق  اللون  عن  نعرب  ان  ميكن 
عشري:  السادس  بالرقم  الفاتح 
االسود  اللون  أما   )CC6699(

فيعرب عنه بالرقم )000000(.
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4.3  لون اخللفية

الشكل )3-4(: تغري لون خلفية الصفحة

      )Font  Color( 5.3   تلوين اخلط

من األمور املهمة عند كتابة صفحات اإلنرتنت أن نستخدم عدة ألوان جلذب املتصفح، وكذلك 
ألوان  باستخدام  يأتي  وهذا  الصفحة،  يف  املهمة  الفقرات  أو  الكلمات  إىل  الوصول  على  مساعدته 
خمتلفة للخطوط. يف الفقرة السابقة تعلمنا كيفية تغيري لون خلفية الصفحة، ويف هذه الفقرة سنتعلم 
كيفية تغيري لون النص، وذلك باستخدام اخلاصية ″Color″ ضمن الوسم ″Font″ كما هو موضح 

باملثال التالي: 

<HTML>
<HEAD>
<TITLE> مثال عن لون الخط </TITLE>
</HEAD>
<BODY>
      <FONT COLOR=″ # FF0000″>هذا الخط بلون أحمر </FONT><br>
      <FONT COLOR=″ # 00FF00″>هذا الخط بلون أخضر</FONT><br>
      <FONT COLOR=″ # 0000FF″>هذا الخط بلون أزرق  </FONT><br>
</BODY>  
</HTML>
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يف املثال السابق استُخدمْت  ألوان خمتلفة، وباإلمكان تغيري لون النص باستخدم الرقم احملدد لكل 
لون. وملعرفة أرقام األلوان راجع فقرة تغيري خلفية الصفحة. الشكل التالي 3-4 يوضح تطبيق املثال 

السابق من حيث تغيري لون اخلطوط:

6.3  جتميع خواص اخلطوط   

نستطيع جتميع أى عدد من اخلواص للخطوط، حيث ميكن تغيري نوع اخلط ولونه وحجمه كما هو 
موضح باملثال التالي:  

<HTML>
<HEAD>
<TITLE> مثال عن لون الخط </TITLE>
</HEAD>
<BODY>
<B><I><FONT SIZE=″5″ FACE=″IMPACT″        
COLOR=″#00FF00″>
         كتاب تقنية المعلومات للصف الثاني الثانوي
</FONT></I></B>
</BODY> 
</HTML>

الشكل التالي 3-6 يوضح تطبيق املثال السابق من حيث تغيري حجم اخلط ونوعه ولونه.

الشكل )3-5(: تغيري لون اخلط
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7.3  متارين   

1.  اخرت اإلجابة الصحيحة:
جلعل اخلط  غامقًا نستخدم الوسم : 	1.1

<B>.. </B>	□
<U>.. </U>	□

<I>.. </I>	□
لتحديد حجم اخلط ُيستخدم املعامل SIZE ضمن الوسم نفسه، وذلك على الصيغة: 	2.1

<FONT =n>....</FONT>	□
<FONT type=n>....</FONT>	□

<FONT SIZE=n>....</FONT>	□
تستخدم الصيغة التالية لتحديد شكل اخلط: 	3.1

<FONT Name=″Font Name″>… </FONT>	□
<FONT FACE=″Font Name″>… </FONT>	□
<FONT Style =″Font Name″>… </FONT>	□

الوسم  <BODY BGCOLOR =″#FFFF00″> ينتج خلفية لونها: 	4.1

□	األصفر
□	األزرق 

□	األخضر

7.3  متارين

الشكل )3-6(: تغيري لون اخلط
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5.1 أي من األومسة التالية تستخدم لتلوين اجلملة »الصف الثاني« باللون األمحر؟

<FONT/>  الصف الثاني <FONT COLOR=″#0000FF″>	□
<FONT/> الصف الثاني <FONT COLOR=»″00FF00″>	□
<FONT/> الصف الثاني <FONT COLOR=″# FF0000″>	□

2. أجب عن األسئلة التالية:
1.2. هل باإلمكان كتابة أكثر من تنسيق يف الفقرة نفسها؟ وضح إجابتك مبثال.

ما الوسم املستعمل لتغيري حجم اخلط ؟ وما اخلاصية املستخدمة لتغيري نوع اخلط؟   	2.2

أسطر  يف  الثانوي″  الثاني  للصف  احلاسوب  ″كتاب  اجلملة  لطباعة   HTML صفحة  اكتب  	3.2

منفصلة وبأشكال خمتلفة تكون على النحو التالي: 
غامق 	*

غامق ومائل 	*
غامق ومائل وحتته خط 	*

اكتب صفحة حتتوى على خلفية صفراء ومجلة ″اإلنرتنت وسيلة مهمة لتبادل املعلومات″ يف  	4.2

ثالثة أسطر باأللوان األمحر واألزرق و األخضر.  
وأشكااًل  ألواٍن  خطوَط  مستخدمًا  بك  اخلاصة  املعلومات  بعض  على  حتتوي  صفحة  اكتب  	5.2

خمتلفة. 
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الفصل الرابع:

4حترير النصوص التشعبية
نواتج التعلم:

إثر دراستك هلذا الدرس ستكون قادرًا على: 
معرفة كيفية عمل ارتباطات داخلية وخارجية. 	*

عمل ارتباط تشعيب باستخدام النص أو الصورة. 	*
عمل ارتباط مع حمرر الربيد اإللكرتوني. 	*

كتابة صفحات حتتوي على ارتباطات خمتلفة.  	*

      )Hyperlinks( 1.4  نبذة عن الروابط  التشعبية

الروابط التشعبية هي روح اإلنرتنت، وإذا كان اإلنرتنت مبجمله هو شبكة العنكبوت فإن الروابط 
هي اخليوط اليت تشكل هذه الشبكة. ورمبا اليوجد موقع يف الوقت احلالي إال وتوجد به العديد من 
الروابط، فبإمكاننا  االنتقال من صفحة إىل أخرى أو من موقع إىل آخر عن طريق هذه الروابط، 
اإللكرتوني،.... وغريه. ومن خالل هذا  الربيد  الصورة،  النصي،  الروابط منها  العديد من  وتوجد 

الفصل سنتعرف كيفية عمل الروابط.

)Text links(  2.4  الروابط النصية

تستخدم الروابط النصية الداخلية لالنتقال بني النصوص يف الصفحة نفسها أو بني الصفحات 

 Hyper Text Editing 
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يف املوقع نفسه، كاالنتقال إىل صفحة فرعية ثم الرجوع إىل الصفحة الرئيسية وهكذا. وإلنشاء رابط 
نصي داخلي نستخدم الوسم <A>…</A> وهو اختصار لكلمة )Anchor(، باإلضافة إىل استخدام 
املعامل اإلضايف وهو )HREF( وهو اختصار لـ)HYPER TEXT REFRENCE(، وتكتب عنوان 

الصفحة املطلوب الربط بها داخل عالميت االقتباس كما هو موضح باملثال التالي:

<HTML>
<HEAD>
<TITLE>مثال عن الروابط </TITLE>
</HEAD>
<BODY>
       <A HREF=″index.html″>الصفحة الرئيسية</A>
</BODY>
</HTML>

يف املثال السابق نستطيع عمل اتصال مع الصفحة الرئيسية )index.html(، وذلك بالنقر على 
النص »الصفحة الرئيسية« كما هو موضح بالشكل 1-4.

الشكل )4-1(: مثال عن الروابط 

مكان  يف  مسبقًا  موجودًا   )index.html( امللف  يكون  أن  جيب  مالحظة: 
حفظ امللفات لديك  وإال سيظهر لك خطأ يف طلب الصفحة.

 )External Links( 3.4  الروابط اخلارجية

إلنشاء رابط خارجي  نستخدم  كذلك الوسم <A>…</A> باإلضافة إىل استخدام معامل إضايف  
)HREF(، وتكتب عنوان الصفحة املطلوب الربط بها داخل عالميت االقتباس كما هو موضح باملثال التالي:
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الروابط اخلارجية   3.4

<HTML>
<HEAD>
<TITLE>مثال عن الروابط </TITLE>
</HEAD>
<BODY>
<A HREF=″http\\www.yahoo.com″>
<A/>اضغط هنا لالنتقال إلى صفحة ياهو        
</BODY>
</HTML>

املثال السابق يوضح كيفية إنشاء اتصال مع صفحة حمرك البحث »ياهو«، حيث أضيف املعامل 
الذي يشري إىل الصفحة بني <A> .. </A>. كذلك أضيف النص »اضغط هنا لالنتقال إىل صفحة 
ياهو«، حبيث ينقر املستخدم على هذه اجلملة للوصول إىل الصفحة املطلوبة كما هو موضح بالشكل 

رقم 2-4.

الشكل )4-2(: الروابط اخلارجية 

 )Image links( 4.4  روابط الصور

يف الفقرة السابقة اسُتخدم النص كرابط. يف بعض األحيان قد حنتاج إىل استخدام الصور يف 
عملية الربط بدال من النص. لعمل ذلك ُيكتب اسم ملف الصورة مع الوسم <IMG>، املثال التالي 

يوضح كيفية استخدام الصور كروابط.
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>مثال عن الروابط</TITLE>
</HEAD>
<BODY>
<BR><BR>.   اضغط على هذه الصورة  لزيارة موقع شركة ياهو           
<A HREF=″http://www.yahoo.com″>
<IMG SRC=″image1.gif″> </A>
</BODY>
</HTML>
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إن  حيث   <″IMG SRC=″image1.gif″>،الفقرة للصورة يف  امللف  ُحّدد اسم  السابق  املثال  يف 
الوسم )IMG( يعترب ومسًا فرديًا أي له وسم بداية دون نهاية، وهو أهم وسم للتعامل مع الصور 
يتبعه اخلاصية )SRC( وهو مصدر استرياد الصورة مبعنى اسم ملف الصورة املراد جعلها رابطًا. 

مالحظة: جيب أن يكون ملف الصورة  )image1.gif(  يف اجمللد نفسه الذي 
به ملف الربنامج.

وبالنقر على الصورة سوف ينقلنا إىل العنوان احملدد يف الوسم <″..″ =A HREF> كما هو واضح 
باملثال 3-4. 

الشكل )4-3(: مثال االرتباط عن طريق الصورة

عند تنفيذ املثال السابق ستالحظ أن الصورة ظهرت يف إطار أزرق، إللغاء هذا اإلطار يستخدم  
.)border=0( املعامل
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4.4  روابط الصور

<HTML>
<HEAD>
<TITLE>مثال عن االرتباط بالصور </TITLE>
</HEAD>
<BODY>
<A HREF=″http://www.yahoo.com″>
<IMG SRC=″image1.gif″ border=0>
</A>
</BODY>
</HTML>

  )Email Links( 5.4  روابط الربيد االلكرتوني

قد تالحظ خالل زيارتك لبعض صفحات اإلنرتنت  وجود ارتباطات تشعبية للتواصل مع مالك أو 
مدير الصفحة عرب الربيد اإللكرتوني. عند النقر على أي من هذه الروابط يتم مباشرة تشغيل برنامج 
الربيد اإللكرتوني، ويظهر صندوق حوار إلنشاء رسالة جديدة ″compose new message″ و يكون 
الرسالة  إثر كتابة  تلقائيًا من قبل صفحة اإلنرتنت.  ُحّرر  اإللكرتوني ملدير الصفحة  الربيد  عنوان 
التالي  املثال  االلكرتوني.  بريده  عليها الحقًا عرب  االطالع  املوقع  أو  الصفحة  ملدير  وإرساهلا ميكن 

يوضح كيفية عمل ارتباط بعنوان بريد الكرتوني: 

<BODY>
<BR>  انقر الرابط التالي إلرسال رسالة
<A HREF=″mailto:webmaster@learnem.com″>
أرسل إلي
</A>
</BODY>

الحظ أنه قد استخدم املصطلح ″:mailto:″ قبل كتابة عنوان الربيد االلكرتوني لتحويله إىل رابط 
بريد الكرتوني. 
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6.4  متارين   

اخرت اإلجابة الصحيحة: 	.1
1.1. تستخدم الروابط النصية الداخلية لالنتقال بني النصوص:

□	يف الصفحة نفسها.
□	بني صفحات املوقع نفسه

□	كل ماسبق
2.1	 يستخدم املعامل اإلضايف وهو )HREF( لربط الصفحة ويوضع:

□	بني أومسة عنوان الصفحة 
□	بني أومسة جسم الصفحة

□	ليس مما سبق
:<IMG SRC=″image1.gif″> يستخدم الوسم 	3.1

image1  للربط مع الصفحة	□
image1 عند النقر على الصورة HREF للربط مع الصفحة  احملددة يف	□

□	إلظهار الصورة image1  فقط
4.1	 إللغاء اإلطار املستخدم يف صورة الربط  يستخدم  املعامل: 

border=0	□
border=1 	□

.border=″″	□
4.1	 يستخدم املصطلح ″:mailto″ قبل كتابة عنوان الربيد االلكرتوني: 

□	لتحويله إىل بريد الكرتوني
□	لتحويله إىل رابط بريد الكرتوني.

□		لتحويله إىل صفحة الربيد االلكرتوني

2. أجب عن األسئلة التالية:
1.2. عرف الروابط واذكر أنواعها.

بوك  الـفيس  االجتماعي  التواصل  صفحة  إىل  االنتقال  خالهلا  من  يتم  صفحة  أنشئ   .2.2

″facebook″ على أن تكون الوصلة نصية ويف منتصف الشاشة وخبط كبري ولون أزرق.

اليت  الدراسية  املقررات  عناوين  على  حتتوي  صفحة  إلنشاء   )HTML( ملف  اكتب   .3.2
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6.4  متارين

تدرسها بالصف الثاني الثانوي، وعند الضغط على أحد املقررات يتم االنتقال إىل صفحة 
بها معلومات عن املقرر، ويوجد بها كذلك كلمة ″ارجع″ عند النقر  عليها يتم الرجوع إىل 

الصفحة الرئيسية اليت بها عناوين املقررات الدراسية.
4.2. اعمل صفحة خاصة بك حتتوي على معلوماتك الشخصية، والزائرون هلذه الصفحة بإمكانهم 

إرسال رسائل إلكرتونية إىل بريدك اإللكرتوني. 
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الفصل اخلامس:

5القوائم واجلداول Lists and Tables

نواتج التعلم:
إثر استكمالك هلذا الدرس ستكون قادرًا على:  

معرفة أنواع القوائم. 	*
عمل القوائم غري املرتبة والقوائم املرتبة.  	*

إنشاء اجلداول وحتديد أحجامها. 	*
كتابة صفحات حتتوي على جداول وقوائم اختيارات. 	*

)Lists(  1.5  القوائم
قوائم  شكل  على  موضوعة  البيانات  من  جمموعة  جند  غالبًا  اإلنرتنت  صفحات  استعراض  عند 
مثل قوائم املنتجات أو قوائم الكتب أو العناوين..إخل. كذلك قد حنتاج إىل استخدام قائمة جملموعة 
من اخليارات تتعلق مبوضوع معني لصفحة اإلنرتنت اليت يتم جتهيزها. لغة )HTML( حتتوي على 
جمموعة من الوسوم اخلاصة بتنظيم البيانات يف قوائم وباستخدام عدة خيارات، وذلك وفقا الختيارات 

مصمم الصفحة.

      )Unordered Lists( 2.5  القوائم غري املرتبة

 ،<UL/> <UL> ووسم النهاية  يتم من خالهلا إعداد القوائم غري املرتبة، ويستخدم وسم البداية 
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ولتعيني كل بند من القائمة نستخدم الوسم <LI> وهو وسم مفرد يكتب يف بداية السطر. املثال التالي 
يوضح كيفية إعداد قائمة غري مرتبة يف الصفحة:

<HTML>
<HEAD>
<TITLE>مثال عن القوائم غير المرتبة</TITLE>
</HEAD>
<BODY>

المواضيع التالية تم دراستها في فصل الروابط:              
<UL>
<LI>الروابط النصية 
<LI>روابط الصور 
<LI> روابط البريد االلكتروني 
</UL>
</BODY>
</HTML>

إدخال  يتم  حيث  صغرية،  بنقاط  تبدأ  منفصلة  أسطر  يف  قائمة  ستعرض  السابق  املثال  خالل  من 
 ،<UL></UL> ويتم حصر مجيع العناصر بني الومسني ،<LI> عناصر القائمة ويبدأ كل عنصر بالوسم

حيث تظهر القائمة كما هو موضح بالشكل 1-5.

الشكل )5-1(: القوائم غري املرتبة
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      )Ordered Lists( 3.5  القوائم املرتبة
قد حنتاج إىل إنشاء قوائم مرتبة برتقيم معني مثل قائمة باملدن يف ليبيا أو قوائم أشخاص .. إخل. 
النهاية  ووسم   <OL> البداية  استخدام وسم  مع  نفسها  السابقة  بالطريقة  املرتبة  القوائم  إنشاء  ويتم 

<OL/>، كما هو موضح يف املثال التالي:

<OL>
<LI>الروابط النصية 
<LI>روابط الصور 
<LI> روابط البريد اإللكتروني 
</OL>

حيث تظهر القائمة يف املثال السابق كما هو موضح بالشكل 2-5.  

القوائم املرتبة      3.5

الشكل )5-2(: القوائم املرتبة

ميكن التحكم يف شكل الرتقيم لكونه أجبديًا أو ترقيميًا بصيغة خاصة، وذلك باستخدام اخلاصية 
الرمز  ووظيفتها حتديد شكل   ،)TYPE( وهي خاصية القوائم  أومسة  مع  تستخدم  اليت  الوحيدة 

  .<OL> أو <UL> الظاهر مع بنود القائمة، وعادة تستخدم هذه اخلاصية مع وسم بداية القوائم
<UL TYPE =″Square″>   →   ▪

<UL TYPE =″circle″>       →   ◦

<UL TYPE =″i″>       →   i   ii    iii   iv   ……  

<UL TYPE =″I″>       →   I   II   III  IV …..

<UL TYPE =″a″>       →   a   b   c    d  ……

<UL TYPE =″A″>       →   A   B   C   D  ……
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مثال إلعداد القائمة يف املثال السابق باستخدام الرتقيم الالتيين:

<HTML>
<HEAD>
<TITLE>مثال عن القوائم المرتبة</TITLE>
</HEAD>
<BODY>

المواضيع التالية تم دراستها في فصل الروابط:              
<OL     TYPE=″i″>
<LI>الروابط النصية 
<LI>روابط الصور 
<LI> روابط البريد االلكتروني 
</OL>
</BODY>
</HTML>

عند استعراض املثال السابق بواسطة متصفح اإلنرتنت ستظهر الصفحة على شاشة املتصفح كما 
هو موضح يف الشكل 3-5:

الشكل)5 - 3(: استخدام الرتقيم الالتيين للقوائم

        )Tables( 4.5  اجلداول
 اجلداول هي مصفوفة تتكون من عدد من الصفوف واألعمدة، وقد حتتوي على عناصر مثل: النصوص، 
الصور ، األزرار،..... إخل.  وتستخدم اجلداول يف معظم صفحات اإلنرتنت وقد الُتشاهد، حيث ُتستخدم 

يف عملية التنسيق فقط، كوضع الصور والنصوص يف أماكن حمددة من الصفحة.
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لرسم جدول ُيستخدم الوسم <TABLE>، كذلك حنتاج إىل ومسني آخرين لكتابة الصفوف واألعمدة 
وُيستخدم الوسم <TR> لعمل الصفوف والوسم <TD> لعمل األعمدة.

 املثال التالي يوضح إنشاء جدول حيتوي على عدد صفني وعمودين.

<TABLE>
<TR>
<TD>الصف األول </TD>
</TR>
<TR>
<TD>الصف الثاني</TD>
</TR>
</TABLE>

يف املثال السابق اليظهر اجلدول على املتصفح، وإلظهار اجلدول حنتاج إىل وسم حتديد حجم اإلطار 
داخل وسم اجلدول <TABLE BORDER>.املثال التالي يوضح ذلك:

<TABLE BORDER=1>
<TR>
<TD>الصف األول</TD>
</TR>
<TR>
<TD>الصف الثاني</TD>
</TR>
</TABLE>

يف حالة عدم حتديد اإلطار سُيعتمد احلجم )0(. ويف حالة عدم حتديد حجم اجلدول سيكون اجلدول 
يف حالة يستطيع استيعاب النصوص أو األشياء املوضوعة بداخله.

        )Specify Tables Size( 5.5  حتديد حجم اجلداول

 باإلمكان حتديد عرض اجلدول بنسبة مئوية أو بالبكسل )Pixels(. املثال التالي يوضح ذلك:

4.5  اجلداول   
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<HTML>
<HEAD>
<TITLE> مثال تحديد حجم الجدول   </TITLE>
</HEAD>
<BODY>
<TABLE WIDTH=50% BORDER=1>
<TR>
<TD>1 الصف 1 العمود</TD>
<TD>2 الصف 1 العمود</TD>
</TR>
<TD>1 الصف 2 العمود  </TD>
<TD>  2 الصف 2 العمود </TD>
</TR>
</TABLE>
</BODY>
</HTML>

  ولتحديد عرض اجلدول بالبكسل ُتستخدم اخلاصية )WIDTH( كما هو موضح يف املثال التالي:

<TABLE WIDTH=250 BORDER=1>
<TR>
<TD>1 الصف 1 العمود</TD>
<TD>2 الصف 1 العمود</TD>
</TR>
<TD>1 الصف 2 العمود  </TD>
<TD>2 الصف 2 العمود </TD>
</TR>
</TABLE>

كذلك باإلمكان حتديد الطول خلاليا اجلدول، الطول والعرض للجدول يقسمان بني الصفوف واألعمدة، 
فمثال إذا ُحّدد العرض 100 ويوجد عمودان يف اجلدول، فإن كليهما سيكون عرضه 50.

        )Align the Text in Tables( 6.5  حماذاة النص يف اجلداول

الكتابة  يف  اليمني  وجهة  اإلجنليزية  الكتابة  يف  اليسار  جهة  اخللية  يف  النص  حماذاة  يتم  ما  عادة 
العربية، ولتغيري احملاذاة إىل إحدى اجلهتني أو ضبطها يف كال اجلانبني نستخدم الوسم <TD> مع معامل 

احملاذاة )ALIGN(، املثال التالي يوضح حماذاة النص إىل الوسط، اليمني، اليسار.
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<TD ALIGN=CENTER>  --- >       للتوسيط

<TD ALIGN=RIGHT>     --- >          لليمين

<TD ALIGN=LEFT>       --- >          لليسار

.<TD> للوسم )VALIGN( كذلك باإلمكان حتديد احملاذاة عموديًا داخل اخللية بإضافة

وهو  للوسط   )MIDDLE(و لألسفل،   )BOTTOM(و لألعلى   )TOP( وهي  خيارات  ثالثة  ويوجد 
القياسي يف حالة عدم حتديد احملاذاة العمودية، مثال على ذلك:

<HTML>
<HEAD>
<TITLE>مثال محاذاة النص في الجداول </TITLE>
</HEAD>
<BODY>
    <TABLE WIDTH=50% HEIGHT=100 BORDER=3>
<TR>
<TD ALIGN=LEFT VALIGN=TOP>أعلي يسار</TD>
<TD ALIGN=RIGHT VALIGN=TOP>أعلى يمين</TD>
</TR>
<TR>
<TD ALIGN=LEFT VALIGN=BOTTOM>أسفل يسار</TD>
<TD ALIGN=RIGHT VALIGN=BOTTOM>أسفل يمين</TD>
</TR>
    </TABLE>
</BODY>
</HTML>

املثال السابق يظهر اجلدول كما هو موضح بالشكل رقم 4-5:

6.5  حمادة النص يف اجلداول   

الشكل)5 - 4(: حماذاة النص يف اجلدول

أسفل يمين

أعلى يمين

أسفل يسار

أعلى يسار
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        )Inserting Images in Table Cells( 7.5  إدخال الصور يف خاليا اجلدول

نستخدم  قد  سابقًا  ذكر  وكما  اجلداول،  خاليا  يف  الصور  بعض  إضافة  إىل  حنتاج  سوف  بالتأكيد 
بني   <IMG> الوسم  يستخدم  اجلدول  خاليا  إحدى  داخل  وإلضافة صورة  الصور.  عرض  يف  اجلداول 

.<TD> </TD> الومسني

<HTML>
<HEAD>
<TITLE>مثال إدخال الصور في خاليا الجدول</TITLE>
</HEAD>
<BODY>
    <TABLE BORDER=4>
           <TR>
<TD><IMG SRC=″image.gif″></TD>
</TR>
    </TABLE>
</BODY>
</HTML>

8.5  متارين   

اخرت اإلجابة الصحيحة: 	.1
1.1.	يستخدم الوسم <UL>... </UL> لِـ:

□	إعداد القوائم غري املرتبة
□	إعداد القوائم املرتبة

□	إعداد القوائم  عشوائيآ
2.2. لرتقيم القائمة باحلروف الالتينية الصغرية نستخدم:  

 <UL TYPE =″I″>	□
<UL TYPE =″i″>	□ 

  <UL TYPE =″a″>	□
3.3. اجلداول هي مصفوفة تتكون من عدد من الصفوف واألعمدة ونستخدم األومسة التالية إلنشاء 

جدول:
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 <TABLE>	□
<TD> ،<TR>	□

□	كل ما سبق
4.4. يستخدم الوسم التالي <TD ALIGN=RIGHT>  لــ:

□	توسيط اجلدول على اليمني
□	توسيط النص يف اجلدول على جهة اليمني.

□	طباعة النص من اليمني.
5.5. إلظهار الصورة داخل اجلدول نضع األومسة التالية ″IMG SRC=″image. gif  بعد:

<Table> وسم اجلدول	□
<TR> الوسم	□
 <TD> الوسم	□

2. أجب عن األسئلة التالية:
1.2. اذكر أنواع القوائم والسمات املستخدمة يف كل نوع.

2.2. بالطرق اليت قمت بدراستها بهذا الفصل أنشئ صفحة لسرد العواصم العربية التالية: 

       )طرابلس، القاهرة، تونس، أبوظيب،الدوحة، بريوت، الرياض(
3.2. اذكر السمات املستخدمة يف إنشاء اجلداول.

4.2. ما الطريقة اليت يتم بها التحكم يف حجم اجلدول؟

5.2. اعمل جدواًل )3×3( ثم أضف العنوان ″بطاقة تعريف″ خبط غامق ومائل يف اخللية األعلى يف 

املنتصف، ثم أضف بقية املعلومات املبينة يف اجلدول التالي:  

بطاقة تعريف

علي حممداالسم
سيدي حسنيالعنوان

8.5  متارين   
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الفصل السادس:

6نشر املوقع على شبكة املعلومات Website Publishing on the Web

نواتج التعلم:
إثر استكمالك هذا الفصل ستكون قادرًا على: 

معرفة كيفية اختيار اسم النطاق  وتسجيله. 	*
حساب املساحة املطلوبة الستضافة املوقع واختيار الشركة املضيفة. 	*

*	 نقل املوقع إىل مكان االستضافة. 

    )Introduction(  1.6  مقدمة

بعد االنتهاء من إنشاء موقع الويب، ستكون بالطبع  حباجة إىل وضعه على شبكة االنرتنت، سيتم 
يف هذا الفصل تعّرف مجيع العمليات املطلوبة لوضع املوقع على االنرتنت، بدءًا من حتديد اسم النطاق 

  .)FTP( ووصواًل إىل حتميل صفحات املوقع باستخدام أحد الربامج اليت تدعم بروتوكول االتصال

        )URL( 2.6  احلصول على اسم النطاق

لنشر أي موقع على شبكة االنرتنت جيب أن خيتار له اسم نطاق حمدد، ولقد مت وضع نظام خاص 
عناوين  بفقرة  دراستها  كما متت  ألنواعها  وفقًا  الويب  على شبكة  العناصر  لتقسيم  النطاقات  بأمساء 

االنرتنت بالفصل األول، وجيب أن يتميز اسم النطاق باآلتي:
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سهولة كتابة االسم بعد مساعه للمرة األوىل. 	*
سهولة تذكر االسم وارتباطه مبحتويات املوقع أو املُنتج أو اخلدمة اليت يتم تقدميها من خالله.  	*

   )WHOIS( وعادة ما يقوم الشخص بإعداد عدة خيارات إلسم النطاق املطلوب واالستعانة خبدمة
ملعرفة هل النطاق حمجوز من قبل أو ال، وذلك باستخدام العنوان التالي:

 http://networksolutions.com/cgi-bin/whois/whois.

حيث يتم كتابة اسم النطاق املطلوب يف املكان املخصص، فإذا جاءت نتيجة البحث سلبية مبا يشري 
إىل أن االسم الذى وقع عليه اختيارك مل يتم استخدامه من قبل، ويف هذه احلالة ميكن إجراء عملية  
احلجز وامتام اجراءات االشرتاك، أما إذا كانت نتيجة البحث إجيابية حيث إّن النطاق املطلوب حمجوز 

من قبل طرف آخر فعليك إعادة اختيار اسم نطاق جديد وهكذا إىل أن تتم عملية احلجزبنجاح.

        )Domain Registeration( 3.6  تسجيل اسم النطاق

يتم  شركة  عن  بالبحث  القيام  ينبغي  االختيار،  عليه  وقع  الذي  املناسب  النطاق  اسم  اختيار  بعد 
  Domain Name( من خالهلا التسجيل، حيث تقوم الشركة بتسجيل النطاق يف خادم أمساء النطاق
DNS يف فرتة زمنية حمددة حتى اليتم استخدام النطاق الذي وقع عليه االختيار من قبل  )Server

أشخاص أو مؤسسات أخرى. وتوجد بعض الشركات اليت تقوم بتسجيل اسم النطاق بكفاءة وفعالية، 
حيث ميكنك دفع تكاليف تسجيل اسم النطاق من خالل بطاقات االئتمان ليتم إجناز املهمة لك بصورة 

تلقائية وسريعة.

           )Select  Host Company(  4.6  اختيار املستضيف

وتسمى  باالنرتنت،  املرتبطة  املوقع على أحد اخلوادم  يتم حتميل  أن  ينبغي  النطاق  بعد حجز اسم 
املواقع  بـ″االستضافة″، وتتم االستضافة عن طريق بعض الشركات املتخصصة باستضافة  العملية  هذه 
بالشبكة  باالتصال  تقوم  من خالله  الذي   )ISP( االنرتنت  خدمة  مزود  طريق  عن  أو  االنرتنت،  على 
واستخدامها. وختتلف نوع االستضافة حسب احتياجك من املكونات املادية والربامج املطلوبة مثل حجم 
هذه  على  وبناء  املوقع،  قبل  من  لالستخدام  املطلوبة  التشغيل  نظم  أنواع  للموقع،  املخصصة  املساحة 

االحتياجات يتم حتديد تكلفة االستضافة. وغالبًا مايتم حتديد االشرتاك بناء على:
التكلفة. 	*
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4.6  اختيار املستضيف

اخلدمات املتاحة مثل )عدد حسابات الربيد االلكرتوني اجملانية، الدعم الفين، خدمة تتبع زائري  	*
املوقع .... إخل(.

سرعة حركة البيانات. 	*
نوع االشرتاك )شخصي أو شركة(. 	*

عدد الساعات املتوقع استخدامها كل شهر. 	*
الربامج والتدريب عليها. 	*

األمن. 	*

        )Calculate Website Space(    5.6  حساب مساحة املوقع

يعتمد حجم املساحة املطلوبة على عدة أشياء مثل احتواء صفحة الويب على صور أو رسومات، الربامج 
املمكن تنزيلها يف املوقع، و كذلك هل توجد ملفات صوت وملفات فيديو يف املوقع أو ال.  فإذا كانت امللفات 
اليت سيتم إدراجها يف املوقع كبرية احلجم، فإن هذا سيتطلب حجم مساحة كبرية للتخزين.  بالتالي 
جيب تقديرحجم املساحة بناءًا على هذه االحتياجات، أما إذا كان املوقع فقط لعرض حمتويات نصية 

فمساحات التخزين سوف تكون بسيطة.

        )Upload(  6.6  حتميل املوقع

بعد إمتام االجراءات السابقة واملتمثلة يف إنشاء املوقع وحجز النطاق وحجز مساحة لالستضافة، نأتي 
اآلن إىل اخلطوة األخرية وهي حتميل صفحات الويب على خادم الشركة امُلضيفة. ولتنفيذ هذه املهمة 

.)HTTP( أو بروتوكول )FTP( بنجاح، ينبغي أن تقوم باستخدام بروتوكول

    )FTP(  1.6.6  نقل امللفات باستخدام بروتوكول

واملتبع يف نقل  يستخدم الربوتوكول )FTP( لتحميل الصفحات ويعد هذا هو األسلوب اآلمن 
الصفحات على شبكة االنرتنت. ويعد نظام نقل امللفات )FTP( نظامآ بسيطًا يستخدم لنقل امللفات 
من حاسوب إىل حاسوب آخر، وذلك بغض النظر عن نظام التشغيل املتبع يف هذين اجلهازين.  
6-1 يوضح برنامج  التالي  البيانات )WS_FTP( الشكل  أمثلة الربامج املستخدمة يف نقل  ومن 

حتميل امللفات )WS_FTP(، الذي يستخدم يف حتميل املواقع. 

]ËeË’;z;ÏÁÊd2’\;oÊue’\Â;ÏË⁄Ë÷¬i’\;r·]fi∏\;á—ÖŸ;z’;ÏΩÊ •;–ÊŒ¢\;√Ëµ



الفصل السادس:  نشر املوقع على شبكة املعلومات 

70

 ،)HTTP(والربوتوكول  )HTML( باستخدام منوذج امللفات اخلاصة مبوقعك  كذلك ميكن حتميل 
وذلك إذا كانت الشركة اليت تقوم باستضافة موقع الويب تعمل على تقديم مثل هذا النوع من اخلدمات.   

حيث يوجد العديد من شركات استضافة املواقع تعمل على توفري منوذج لتحميل امللفات على اخلادم. 

اجملانية،  االستضافة  خدمة  تقدم  اليت  املؤسسات  بعض  توجد  مالحظة: 
أحد  خالل  من  بالبحث  املواقع  هذه  على  احلصول  وتستطيع 
وسوف   ،)Free Hosting( اجلملة  باستخدام  البحث  حمركات 
تظهر لك العديد من املواقع اليت توفر االستضافة اجملانية، املهم أخذ 

احلذر وعدم وضع معلومات ذات قيمة بهذه املواقع. 

WS_FTP الشكل)6 - 1(: برنامج حتميل امللفات
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7.6  متارين   

اخرت اإلجابة الصحيحة: 	.1
يستخدم اختيار اسم النطاق    .1.1

□	لتخزين امللفات اخلاصة باملوقع.
□	كعنوان للموقع. 

□	كعنوان خلادم املوقع.
املسؤول عن إصدار أمساء النطاقات :     .2.1

□	الشركة املستضيفة.
□	خادم أمساء النطاق.
□	حمركات التصفح . 
املستضيف هو الذي ميلك:    .3.1

□	اسم املوقع .
□	مساحات التخزين. 

□	ملفات برامج املوقع .
يعتمد حتديد مساحة التخزين على: 	 .4.1

□	عدد امللفات باملوقع.
□	نوع امللفات باملوقع.

□	حجم امللفات باملوقع.
5.1. عملية حتميل املوقع على اخلادم املستضيف تسمى: 

Save	□
Download	□

Upload	□

7.6  متارين
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الفصل السابع:

7املشاريع The Projects

1.7  املشروع األول: موقع مدرسة ثانوية   

طلبت منك إحدى املدارس الثانوية إنشاء موقع بسيط على الشبكة الدولية للمعلومات )اإلنرتنت( 
وذلك لغرض عرض املعلومات اخلاصة باملدرسة. هذا املوقع يتكون من العناصر التالية:

الصفحة الرئيسية وعليها العنوان )مدرسة احلرية الثانوية( مثال. 	*
الفصول،  إنشائها، عدد  تاريخ  املدينة،  مثل  املدرسة  معلومات عن  تظهر  الرئيسي  العنوان  حتت  	*

السعة، .. إخل.
حتت معلومات عن املدرسة تظهر قائمة خبدمات املدرسة اليت تقوم املدرسة باجنازها، وكل منها  	*
تظهر على هيئة ارتباط تشعيب وعند النقر على أي منها يتم االنتقال إىل صفحة أخرى توجد بها 

معلومات تفصيلية عن اخلدمة املقدمة. 
مدرسة احلرية للتعليم الثانوي  

مبساحة   ،1965 عام  يف  تأسست  بنغازي،  مدينة  يف  تقع  احلرية  مدرسة 
إمجالية تقدر خبمسة هكتارات، حتتوي على 30 فصاًل دراسيًا، يدرس بها حوالي 

800 طالب. 
* معلومات عن املدرسة

* الطلبة الدارسون  
* األساتذة

* املقررات الدراسية
* جداول االمتحانات

* نتائج االمتحانات
* مكتبة املدرسة  

 )alhuriya@edu.ly( العنوان: شارع عمر املختار، بنغازي ، ليبيا – بريد الكرتوني

* كل  صفحة من الصفحات جيب أن توجد بها كلمة »رجوع« يف أسفل الصفحة للعودة إىل الصفحة 
الرئيسية.
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2.7  املشروع الثاني: شركة سياحية   

التسويق واخلدمات السياحية، وتقدم جمموعة من الربامج  ليبيا السياحية تعمل يف جمال  شركة 
السياحية للسائحني القادمني من وجهات عديدة، وتقدم الشركة ثالثة برامج سياحية: األول يف غرب 
ليبيا، والثاني يف الشرق، والثالث يف اجلنوب. ولتتمكن الشركة من عرض نشاطاتها على مستوى العامل 
قررت إنشاء موقع على شبكة املعلومات الدولية يستطيع من خالله الزوار االطالع على الربامج السياحية 

ومواعيدها وأسعارها وكيفية التنسيق مع الشركة إلمتام عمليات احلجز للطريان والفنادق. 
املطلوب إنشاء موقع على شبكة اإلنرتنت لعرض نشاطات الشركة السياحية وفق اآلتي:

الصفحة الرئيسية حتتوي على اآلتي: 	*
معلومات عن ليبيا وأماكن اجلذب السياحي بها مثل اآلثار والسياحة الصحراوية والشواطئ. 	○

قائمة بالربامج السياحية على هيئة روابط تشعبية. 	○
عنوان الشركة والربيد اإللكرتوني. 	○
صفحة الربنامج السياحي وحتتوي على: 	*

اسم الربنامج. 	○
أماكن الزيارات مع إظهار صور لألماكن السياحية املراد زيارتها. 	○

تواريخ تنفيذ الربنامج على مدار العام. 	○
األسعار بالدينار اللييب والدوالر األمريكي. 	○
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3.7  املشروع الثالث: املكتبة اإللكرتونية   

مكتبة اجليل اجلديد لبيع الكتب والروايات واملوسوعات والصحف، رأى صاحب املكتبة أنه من األجدى 
باملكتبة على صفحة إنرتنت من خالل  املتوافرة  الكتب  املعلومات واالتصاالت أن يعرض  يف ظل ثورة 
الشبكة العاملية للمعلومات حتى يستطيع الزبائن تصفح الكتب املعروضة، وإعداد احتياجاتهم وإرساهلا 

إىل صاحب املكتبة عن طريق الربيد اإللكرتوني، ليقوم بتجهيزها وإرسال فاتورة البيع للزبون.  
املطلوب إعداد صفحة على اإلنرتنت يتم من خالهلا اآلتي:

طباعة معلومات عن املكتبة. 	*
قائمة بأنواع الكتب املعروضة مثل: 	*

○  كتب علمية. 	 ○   كتب تارخيية.	 	 	 كتب دينية.	 	○
○   روايات. 	 كتب منهجية.	 	○

عند النقر على أحد األنواع املعروضة يتم االنتقال إىل صفحة أخرى تعرض فيها الكتب املوجودة  	*
يف املكتبة يف اجملال الذي اختري على شكل قائمة تتكون من اسم الكتاب، اسم املؤلف، الناشر، 

تاريخ النشر، سعر البيع.
 

الثالث: املكتبة اإللكرتونية 3.7  املشروع 
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