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 تنارتنإلا و تنرتنإلا
ومعرفتھ حتى لغیر المتخصصین بالتقنیة، إال أن ھناك مصطلح ) Internetترنت اإلن(رغم شیوع مصطلح 

وما الفرق . فما ھي اإلنترانت؟). Intranetاإلنترانت (مقارب لھ في اللفظ قلما یعرف عنھ الكثیر أال وھو مصطلح 
  .بینھا وبین اإلنترنت؟

، وتكون خاصة التي بني علیھا اإلنترنت اإلنترانت عبارة عن شبكة كمبیوتر تستعمل البروتوكوالت والقواعد
ألفراد والعاملین في تلك المؤسسة االتصال ببعضھم البعض والوصول إلى لوذلك كي یمكن بمؤسسة أو جھة ما 

فھي تقوم بتسھیل . المعلومات وذلك بطریقة أسرع وأفضل وأكثر كفاءة وأقل كلفة من األسالیب التقلیدیة المعتادة
من ھذه األعمال على . یتطلبھا المكتب والتي یمكن أن تأخذ وقتا وجھدا وماال كبیرا إلنجازھا األعمال العدیدة التي

سبیل المثال ال الحصر االجتماعات والتحدث على الھاتف وتحضیر الرسائل والمذكرات وإرسال الرسائل بالبرید أو 
  .الفاكس وغیرھا

أنت ومن معك من العاملین بھا ھم . اخل المؤسسةاإلنترانت في الواقع ھو نسخة مصغرة من اإلنترنت تعمل د
كما یسمح . الوحیدین القادرون على الوصول إلیھ وال یحتوي اإلنترانت من المعلومات إال تلك التي توافق أنت علیھا

اإلنترانت للمؤسسة أن تكون على اتصال باإلنترنت بدون أن تتأثر بالمشاكل التي یسببھا المستخدمون من الخارج 
مساوئ التي تترتب بسبب الكما إن من أھم . الوصول إلى المعلومات الخاصة داخل شبكة كمبیوتر المؤسسة بسبب

اتصال المؤسسات بشبكة اإلنترنت العالمیة واستخدامھم لھا ھو إمكانیة استخدام اإلنترنت في أعمال وتطبیقات غیر 
  .مفیدة للشركة أو المؤسسة بواسطة موظفیھا

ا فإن العدید من المؤسسات قد ابتعدت عن استخدام شبكة اإلنترنت العالمیة الواسعة لھذه األسباب وغیرھ
  .واقتصرت على إنشاء اإلنترانت

لیكون مالئما لھذه المؤسسة ولكنھ غیر  تطویرهفاإلنترانت الخاص بمؤسسة ما عبارة عن إنترنت داخلي تم 
كما یمكن . یام بتحدید درجة اتصالھ بالعالم الخارجيمتصل بالعالم الخارجي إال في نطاق محدد وذلك إلمكانیة الق

  .لإلنترانت أن یصل لإلنترنت بدون أن یكون العكس أي من اإلنترنت إلى اإلنترانت
  :الفرق بین اإلنترانت و اإلنترنت فیما یلين لنا المزایا العدیدة لإلنترانت، كما یمكن توضیح من ھذا یتبی

  اإلنترنت
  .غیر مملوك ألحد .١
  .یمكنھ الوصول إلیھأي شخص  .٢
  .یمكن الوصول إلیھ من أي مكان أو موقع .٣
  .غیر مفیدةمعلومات غیر الئقة أو التي قد تتضمن یحتوي على العدید من المواقع أو الصفحات  .٤

  
  اإلنترانت

  .ھو ملك المؤسسة التي تستضیفھ .١
  .ال یمكن ألي شخص الوصول إلیھ إال الذین سمح لھم بذلك .٢
  .یعمل فقط في موقع واحد .٣
  .توافق علیھا المؤسسةیحتوي على المواضیع والمعلومات التي  .٤

  
  :أوجھ الشبھ بین اإلنترانت واإلنترنت فھي 

  .HTMLالنظامین یستخدمان صفحات كتبت بلغة  كال .١
  .یستعمل كل منھا برنامج التصفح لمشاھدة الصفحات .٢
المعلومات وحركتھا عموما  كل منھما یستعمل نفس المعاییر أو البروتوكوالت في أسلوب استقبال وإرسال .٣

  .عبر خطوط أو وسائل االتصال بین أجھزة الكمبیوتر
یمكننا معرفة الفوائد العدیدة التي یجنیھا وجود شبكة إنترانت في أي مؤسسة كبیرة وخاصة التعلیمیة  ھنامن 

فراد وتسھل عملیة منھا كالمدارس والجامعات حیث یمكن لشبكة اإلنترانت أن توصل المعلومات بشكل أسرع بین األ
 .المشاركة في المعلومات بین مستخدمي ھذه الشبكة مع التحكم في نوعیة المعلومات

PDF created with FinePrint pdfFactory trial version http://www.fineprint.com

http://www.fineprint.com


 
 

  ھـ١٤٢٩/١٤٣٠الفصل الدراسي الثاني                                   لسابعااإلصدار                                     المجلة الحاسوبیة
  

 نشرة فصلیة تصدر عن إدارة اإلشراف التربوي قسم الحاسب اآللي

  
وذلك كما ھو لكرت الشبكة ، وفي ھذا العدد سنتعرف على كیفیة عمل إعدادات بل الشبكةاك ادعدفي العدد السابق تم توضیح كیفیة إ

  :تالیةموضح بالصور ال
  )خصائص(ثم ) local Area Connection(أیقونة -٢  )خصائص(ثم ) مواضع شبكة االتصال (من سطح المكتب 

 
 
 :كما في الصورة التالیة IPأدخل رقم الـ  -٤    )خصائص(ثم ) Protocole Internet TCP/IP(حدد خیار -٣

 :بالنسبة لجھاز الحاسب اآلخر -٥
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 :لى اتصال تتبع ھذه الخطواتالجھازین ع بل و كرت الشبكة صحیح و أناالك إعدادمن أن لتحقق لو -٦
  

  
 (RUN) ومنھا تشغیل (START) بإعداد اآلیبیات اذھب للجھاز األول افتح قائمة ابدأ بعد أن قمت بتوصیل الجھازین ببعضھما وقمت

 )Ping 192.168.0.2(.. واكتب األمر
 

  والثاني،، ولتوصیلك صحیح فسیعطیك ھذه الصورة وھي تعني أنھ یوجد اتصال بین الجھاز األ إذا كان

 
 

 : أما اذا كان العكس سیعطیك ھذه النافذة

 
  

 . حالة عمل عند استخدامك لھذا األمر یجب أن یكون الجھازین االثنین في: مالحظة
  

  في إلصدار التالي األخیرتابع الجزء 
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 ةمهمو.. جمانرب 
عل ى األجھ زة   تتوفر غالبًا عند الحدیث عن برامج میكروسوفت أوفیس یتبادر للذھن المجموعة المعتاد التعامل معھا والتي 

  :وھي
   Microsoft Office Wordامج الوورد برن -١

  .ویعتبر أشھر برنامج للتعامل مع النصوص واستخدامھا في األعمال المكتبیة وللنشر على الشبكة
   Microsoft Office Excelبرنامج اإلكسل  -٢

تنس یق  و البی اني تحلی ل وجدول ة البیان ات م ع الرس م      وللتعامل مع الجداول اإللكترونیة وعم ل الحس ابات البس یطة والمعق دة     
  .وتحضیر التقاریر

   Microsoft Office Outlookبرنامج اآلوتلوك  -٣
لعمل العدید من المھام والوظائف حیث یعمل البرن امج كم دیر معلوم ات شخص ي ف ي جھ از       ، وللتعامل مع البرید اإللكتروني

  .الكمبیوتر
   Microsoft Office PowerPointبرنامج الباوربوینت  -٤

  .العروض التقدمیة القویة والفعالة للتعامل مع
   Microsoft Office Accessبرنامج األكسس  -٥
  .لتصمیم وإدارة قواعد البیانات 

  :وھناك برامج أخرى ضمن مجموعة أوفیس لھا استخدامات مفیدة وال تقل أھمیة عن البرامج السابقة وھي
   Microsoft Office FrontPageلتصمیم المواقع " الفرونت بیج"برنامج  •

یعتبر أیسر برامج إنش اء وإدارة ص فحات ومواق ع الوی ب ف ي بیئ ة س ھلة وغنی ة إلنش اء ص فحات الوی ب، حی ث یس تطیع              
  .HTMLلغة من صفحات ویب دون معرفة سابقة ب المستخدم العادي تصمیم المواقع وما تحتویھ

   Microsoft Office InfoPath" انفو باث"برنامج  •
تعامل مع نماذج البیانات، حیث یسمح بتصمیم نماذج بیانات مرنة یمكن اإلضافة إلیھا باإلض افة  یعتبر البرنامج األفضل لل

إلى إمكانیة عرض النموذج من خالل طرق ع رض متع ددة، وی تم حف ظ البیان ات الت ي یق وم المس تخدم بإدخالھ ا ف ي نم وذج            
  .حالیًا، مما یعمل على سھولة تبادل المعلوماتوالذي یتم دعمھ من خالل معظم التطبیقات المتاحة  XMLالبیانات في ملف 

   Microsoft Office OneNote" ون نوت"برنامج  •
یت یح البرن امج أخ ذ وت دوین المالحظ ات والرس وم والكتاب ة بخ ط الی د وتس جیل            وھ و برن امج جدی د ف ي مجموع ة أوف یس      

  .الصوت عند توفر األجھزة الملحقة الالزمة
  ٢٠٠٣ Microsoft Office Publisher" بابلشر"برنامج  •

ومن أھم برامج إخ راج الكت ب   .. یعتبر من أروع برامج تصمیم المطبوعات واإلعالنات بمختلف أنواعھا بسرعة وسھولة
  .والمطبوعات وللنشر عبر شبكة اإلنترنت

   Microsoft Office Visio" فیزیو"برنامج  •
، ویس تخدم ھ ذا البرن امج ف ي إنش اء      ٢٠٠٣ Officeھ و أح د ب رامج مجموع ة      ٢٠٠٣ Microsoft Visioبرن امج  

المختلفة إلیھا، ویوفر البرنامج مجموعة كبیرة من األشكال التي  Shapesالرسوم البیانیة والتخطیطیة، وإضافة األشكال 
  .، وتمثل ھذه األشكال العناصر التخیلیة والعناصر في العالم الحقیقيStencilsیتم تنظیمھا في لوحات تسمى 

   Microsoft Windows SharePointبرنامج   •
 World Wideعبارة عن برنامج یتم تنزیلھ على خادم الویب، یعمل على إدارة مواقع الویب على الشبكة العنكبوتی ة  

Web أو عل  ى الش  بكة المحلی  ة ،Intranet   وذل  ك إلض  افة خ  واص جدی  دة للموق  ع والت  ي ال یق  وم ب  دعمھا موق  ع الوی  ب ،
  .العادي

 

PDF created with FinePrint pdfFactory trial version http://www.fineprint.com

http://www.fineprint.com


 
 

  ھـ١٤٢٩/١٤٣٠الفصل الدراسي الثاني                                   لسابعااإلصدار                                     المجلة الحاسوبیة
  

 نشرة فصلیة تصدر عن إدارة اإلشراف التربوي قسم الحاسب اآللي

 ةيبوساح تاراهم
 

  أنت؟وقت معین تحدده  جھازك بعد فئتط كیف

ملفات  تقوم بعمل تنزیلقد تحتاج إلى عملیة إغالق آلیة لجھاز الحاسب اآللي، كأن 
Download ) ( یقوم  أنوترید بعد االنتھاء یحتاج إلى وقت وھذا التنزیل االنترنت من
  .تلقائیًا سلیمبشكل ) إغالق نظام التشغیل ( بإطفاءجھاز الكمبیوتر 

  :عمل ذلك كالتاليیمكن 

  start بدأنذھب إلى قائمة ا )١(

 Run تشغیلنختار أمر  )٢(

 .الحروف مع مراعاة الفراغ بین ) shutdown -s -t 3600(  نكتب األمر )٣(
التي سیتم إنھاء المدة  وھي --عبارة عن ساعة كاملة ٣٦٠٠علما بأن الرقم 

 .دیركتقھا حسب انالمدة أو نقص ةدازیویمكن —تلقائیًاالجھاز بعدھا عمل 

 –ثانیة  60 دقیقة و الدقیقة ٦٠الساعة أي أن  –المدة تحسب بالثواني  :مالحظة
  .ثانیة 3600 =فیكون تقدیر الساعة بالثواني

 -- ٧٢٠٠=٢×٣٦٠٠ المدة تكون ساعتینبعد إنھاء عمل الجھاز مثال أردت  فإذا --
 وھكذا

لمتبقي حتى إنھاء عمل اقت یحدد الویظھر مربع سبعد كتابة األمر السابق وتنفیذه ) ٤(
   ) .ة والثانی والدقیقة بالساعة(الجھاز 

  :وإلغاء األمر السابق یتم) إغالق الجھاز تلقائیًا(عندما ترید إیقاف تنفیذ عملیة ) ٥(

   – start  ابدأاالنتقال إلى قائمة 

   Run ثم ننتقل ألمر تشغیل 

 :التاليونكتب األمر 

shutdown -a  
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 ةراتخم ةينورتكلإعقاوم 
  

   موقع لتحدید اتجاه القبلة في أي مكان

   :إذا كنت في موقع ما وترید معرفة اتجاه القبلة ما علیك سوى اتباع التالي

      http://www.qiblalocator.comأدخل على الموقع         . ١

تقدمة من برنامج إنترنت إكسبلورر أو برنامج موزیلال ھذا الموقع یحتاج نسخة م        . ٢
  . للتصفح

  . Google Earthلكي ترى األماكن الفعلیة مثلما ترى برنامج  Satelliteأختر      . ٣

  . حدد موقع منزلك أو المكان الذي تتواجد فیھ     . ٤

  . في منتصف الصفحة ضع منزلك في منتصف العالمة+ ستجد عالمة      . ٥

  . و نھایتھ عند الكعبة+ خط أحمر بدایة من العالمة حظ وجود تال     . ٦

  . القبلة اتجاهھذا الخط ھو       . ٧

  

  موقع لطباعة صفحات المواقع دون لوحات إعالنیة

عن دما تری د طباع ة ص فحة م ن االنترن ت تظھ  ر الورق ة وق د ام تألت ب الكثیر م ن ال  دعایات            
  .عةوالبنرات وغیرھا من المواد غیر مرغوبة الطبا

فق ط  . یقدم ھ ذه الخدم ة الرائع ة مجان ا    ] إطبع ما تریده[ printwhatyoulike.comموقع 
ضع رابط الصفحة التي ترید طباعتھا وسیقوم بتحویلھا إل ى مس تند قاب ل للتغیی ر والتع دیل      

لى صورة أو على مجموعة نصوص وح ذفھا أو تع دیل   وعندھا یمكنك النقر بالزر االیمن ع
  .حجمھا ومساحتھا ومن ثم طباعتھا بالصیغة النھائیة المرادة
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      ....      

 

 

 
 ما الفرق بین أقراص من نوعCD-R  وأقراص من نوعCD-RW؟  

  
 

CD-RW استخدامو تعني األقراص المضغوطة القابلة إلعادة الكتابة 
مكن مسح محتویات األقراص وإعادة ، بحیث یاألقراص أكثر من مرة

  .الكتابة فوقھا
CD-R  بحیث فقط وتعني األقراص المضغوطة القابلة للكتابة مرة واحدة

  .تصبح البیانات دائمة
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