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 مداخلة بعنوان
  خلادم ثابت عنوان على واحلصول IP Adress تثبيت 1

 .املكتبة

  بالالحقة نطاق إسم وتسجيل أنرتنت موقع على احلصول 2

 ؟dz. اجلزائرية الوطنية

 .موقع كل يف توفرها يتوجب اليت األساسية اخلدمات أهم 3

 ,املنتدى طريق عن للتواصل اجملال فتح 4

 



  شبكة سواء واحدة شبكة يف بعضها مع األجهزة تتواصل لكي          

 جدا هامة أمور لثالثة حنتاج WAN االنرتنت على أو  LANداخلية

 : وهي

• IP Address ( 192.168.1.1 ) ( 10.0.0.2 )   

• Port ( 80 - 25 - 21 – 23 -53 - 443 .. ) 

• Protocol ( HTTP - SMTP - FTP –TELNET- DNS –HTTPS.. ) 

   بي؟ األي ماهو

 العامل يف عنوان لديك فكما Web الويب داخل عنوانك هو         

 يف فكذلك بيت، ورقم وشارع حي هلا مدينة يف تسكن أنت احلقيقي

 نرمز ال اإلفرتاضي العامل يف أن إال .عنوان لدينا اإلفرتاضي العامل

 ,ألرقاماب يكون العنوان العكس على بل ،باحلروف للعنوان

 



   AddressIP بيأي 

  آلة حممول، هاتف حاسوب،) جهاز ألي الرقمي املعرف هو              

 بروتوكوالت حبزمة تعمل معلوماتية بشبكة مرتبط (اخل...طابعة

 وعربه Web اإلنرتنت شبكة أو داخلية شبكة أكانت سواء اإلنرتنت،

   .بهم واإلتصال بنا اإلتصال الناس من جملموعة ميكن

 



  مبعنى أو اهلاتف رقم اهلاتف شبكات يف مثال بي اآلي عنوان يقابل             

 أرقام مثل ،يتشابه أن ميكن وال الكمبيوتر جهاز عليه حيصل رقم هو خرأ

 .التليفونات أرقام -السيارات

 

 

 

 

 

 

 

 

 موقعك حتديد عربه يستطيع آخر طرف أي أن هو IP فوائد ومن

 خرائط يف  IP وضع عرب منزلك وحتى ومدينتك، دولتك من اجلغرايف

   .البحث



       Local/Private   Address IP الداخلي IP هو ما
  وكيف   Real/Public   Address IP  الخارجي IP و

 نعرفهما؟

  جهاز كل يف يوجد أنه املستخدمني من الكثري يعرفه ال قد ما           

 الفرق هو ما لكن خارجي، واآلخر داخلي أحدهما ،األيبيهات من إثنني

 .االن عليه سنتعرف ما هذا بينهما؟

 



 :  Local/Private   AddressIPبي الداخلي   آي

  جهاز ويقوم املنزلية أو الداخلية الشبكة داخل يتواجد الذي هو       

 هذه مجيع برتتيب يقوم حتى بالشبكة متصل جهاز لكل بإنشاءه املودام

  ،املودام بني الوصل حلقة هو IP  هذا يكون حيث الشبكة، يف األجهزة

 سبيل على و ،13.0.168.192 :الشكل بهذا IP هذا ويكون األجهزة، وهذه

  اخلاص IP فسيكون الشبكة داخل يف كثرية أجهزة وجود عند املثال

  الرقم من فيها األخري الرقم يبدأ األجهزة باقي فيما 192.168.0.1 باملودام

  اجلهاز ثم 192.168.0.2 الشكل هذا على سيكون األول اجلهاز أن مبعنى ،2

 ..وهكذا 192.168.0.3 الثاني

       IP إن حتى مستخدم أو جهاز أي على خطورة يشكل ال الداخلي 

  يتم ال الداخلي IP أن لكون وذلك ثالث، طرف من عليه التعرف مت

 .اجلهاز إسم عرفةم يف فقط يفيد فهو ،اإلخرتاق عمليات يف إستخدامه
 



 إبدأ إىل الدخول يكفي الويندوز طريق عن الداخلي بي اآلي وملعرفة

Start على وتضغط  run ونفتح cmd األمر تكتب ثم ipconfig.  



    : Real/Address IP Public  الخارجي بي آي

 ISP (Internet Service Provider) اخلدمة مزود يقوم   

 باألنرتنت يتصل أن له ميكن ال جهاز كل أن حيث مستخدم، لكل بإنشاءه

 أن له وميكن ،اخلارجي IP يسمى ما وهو إتصال بورت له كان إذا إال

 بعد يتغري أو ساعتني، كل يتغري أن ميكن املقابل يف يتغري ال ثـــابتا يكون

 مزود يقوم هذا وكل باملستخدم، اخلاص املودام تشغيل إعادة عملية كل

 .بتحديثه اإلتصاالت شركة هي الذي األنرتنت  خدمة

 





 105.96.98.50لنأخذ مثاًل هذا العنوان  

 (اجلزائر)يدل على بلد اجلهاز  105
 (AFRINIC)يدل على اجلهة املسؤولة عن األنرتنت يف هذا البلد  96
 (اجلزائر إتصاالت) يدل على شركة األنرتنت  98
 ....(املكتبة العمومية)يدل على رقم املشرتك لدى الشركة أو املؤسسة  50

 



 الداخلي IP  يتحول حيث ،بـاملودام اخلــاص IP هــو اخلـــارجي بي اآلي 

 واسطةبـ خــارجي IP  إىل املودام على مروره عند جبهازك اخلــاص

Network Address Translation (NAT) ، األجهزة وكل 

 .اخلــارجي  IP نفس هلا يكون املوادم جبهاز متصلة تكون اليت



 غوغل إىل التوجه فعليك جبهازك اخلاص اخلارجي IP وملعرفة             

 . com.whatismyipaddress  وكتابة

http://whatismyipaddress.com/
http://whatismyipaddress.com/
http://whatismyipaddress.com/
http://whatismyipaddress.com/






1 
 IPثبيت الـ 

والحصول على عنوان ثابت   

 المكتبةلخادم 
 

 واملؤسسات للمكتبات جدا سهلة فهي بي اآلي عنوان تثبيت لطريقة بالنسبة        

 . احملرتفني إشرتاك أنرتنت لديها ألن



 حسابات 3 من مستفيد فأنت ميغا 2 إشرتاك عندك يكون عندما :مثال

 + GO 5 بسعة Edrive ختزين حساب + مهين إلكرتوني بريد

 .ثابت IP (1) عنوان
الشركات )الجزائر للمحترفين  إتصاالتالعروض الموجودة في 

 (والمؤسسات

 



 إلتصاالتبي البد من تقديم طلب للوكالة التجارية  آيلتثبيت عنوان     

,اجلزائر القريبة من مؤسستكم  

طلب تثبيت أي بي أنترنت نموذج                    

 



 ؟ ثابت بي آي  هو ما

 .إتصال كل يف قيمته تتغري ال بي أي عنوان وهو تعريفه 

 ثابت؟ بي آي عنوان نريد لماذا

 اخلاص الذكي اهلاتف أو الكمبيوتر نستخدم احلاالت، معظم يف              

 هذا ولتبسيط هلا ملعطىا  IPالعنوان بشأن القلق إىل احلاجة دون بنا

 اجلانب هذا إدارة إىل يهدف والذي ،DHCP إمسه بروتوكول نستخدم

  ,(Linux أوWindows) التشغيل نظام عن النظر بغض

 اإلنرتنت من القادم اخلارجي الطلب بني املراسالت نضمن كيف ولكن

 عملنا؟ مكان يف واخلادم

 يف الربيد وصول كيفية عن السؤال يشبه فهذا تشبيه، بإجراء قمنا إذا

 .بإستمرار للمستلم الربيدي العنوان تغيري مت الصحيح، الربيد صندوق

 .ثابت خاص عنوان لدينا يكون أن املستحسن من



 إستعماالته تتعلق بإحتياجاتنا المهنية:

 الربط بني اخلوادم 

 إدارة إعدادات خادم الربيد اخلاص بك 

موقع الويب اخلاص بك  إستضافة 

 عمليات نقل ملفات  بإستخدامالسماح لعمالئك FTP ( على سبيل

 (  التنزيالت: املثال

إدارة قواعد بيانات متعددة املواقع بأمان. 

 



 Static IPمميزات وعيوب الـ  Dynamic IPمميزات وعيوب الـ 

 هو وبالطبع االنترنت خط مع افتراضيا يأتي النوع هذا

  cheaper المحترفين لالشخاص وليس العاديين للمستخدمين

 في االشخاص يستخدمه بل العادي المستخدم يستخدمه ال عادة

  expensive وغيرها كالسيرفيرات االحترافية االعمال

 فهي المواقع لبعض زيارتك عند الن التصفح بطء هو عيوبه أبرز

 يجعل ما وهذا جديد من cookies  ملف إنشاء الى مضطرة

   بطيء التصفح

 browserو  cookiesحفظ  يالسرعة الكبيرة في تصفح االنترنت 

cache 

 فتستطيع الحماية من كبير جزء لك يوفر انه هو مميزاته ابرز من

 فقط للراوتر Restart عمل بمجرد تماما عنوانك تغيير

 ألنه تستخدمه الويب وسيرفرات المواقع فإن يتغير ال ثابت بي االي

 زيارته الزوار يريد وعندما موقع عنوان يتغير أن المنطقي من ليس

 فإن ولذلك لهم ستعطيه الذي الجديد بي االي بإنتظار فيقومون

 علي اإلحترافية األعمال من وغيرها والمواقع والسيرفرات الشركات

 Static IP الـ تستخدم األنترنت

 تنتظر ويجعلك للتحميل سيرفر اي من التحميل عند مميزاته من

 بإعادة القيام فقط فيمكنك االخر التحميل حتي الوقت من فترة

 الدخول وبالتالي جديد IP عنوان علي والحصول الراوتر تشغيل

 .التحميل موقع الي جديد كشخص

 معرفة بمجرد ألنه لإلختراق معرض هو النوع هذا عيوب أبرز من

 جهازك إلى الخبيثة برامجه بنشر هكر أي فيستطيع الثابت عنوانك

 قد بُعد، عن الوصول لبرنامج وفقًا :بُعد عن الوصول من تحد قد

 IP عنوان تستخدم كنت إذا االتصال في مشكلة البرنامج يواجه

 ديناميكيًا

 بُعد عن العمل الثابت IP عنوان يسهل :بعد عن مريح وصول

 أخرى وصول برامج أو (VPN) خاصة افتراضية شبكة باستخدام

 .بُعد عن

 IP عنوان يؤدي أن يمكن دقة أقل الجغرافي الموقع تحديد

 بك الخاص الجغرافي الموقع خدمات فشل إلى الديناميكي

 بروتوكول إستخدام الثابتة IP عناوين تسهل موثوقية أكثر إتصال

 أو بُعد عن المؤتمرات إلجراء (VoIP) اإلنترنت عبر الصوت نقل

 .األخرى والمرئية الصوتية االتصاالت
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تسجيل إسم نطاق  

بالالحقة الوطنية الجزائرية  

.dz؟ 
 



    Domain  دومين أو نطاق كلمة تعريف

 الشبكية اجملاالت يف النطاقات أمساء تستخدم - نطاق إسم               

 عناوين يشمل وذلك .اخلاصة والعنونة التسمية وألغراض املختلفة

 .اإلنرتنت بروتوكوالت وعناوين اإللكرتوني، الربيد وعناوين املواقع،

   كمثال مبوقع خاص مسمى هو النطاق إسم              

www.bplpadrar.dz على موقع حمتوى تصف عادة هي 

 .االنرتنت شبكة

 



  باالسم املوجودة بالنقط تتفصل للتسمية اهلرمي التسلسل أجزاء

 :مثاًل الوب، نوع ميثل األخري اجلزء
com . تجاري (commercial) amazon.com 

edu.  تعليمي memphis.edu 

gov. حكومي تابع لجهة حكومية whitehouse.gov 

int. منظمة دولية nato.int 

mil. عسكري army.mil 

net. متعلق بالشبكات، كمزود خدمة اإلنترنت tedata.net 

org.  غالبها غير هادف للربح(العامة)للمنظمات الحرة ، egyptianrc.org 

co. شركة smaat.co 

info .علمي/توعوي saudi-banks.info 

tv. إعالمي twitch.tv 

 :مثل العنوان يف إمسها تستخدم قد الدول وبعض 
UK   تمثل مواقع المملكة المتحدة 

DE   تمثل مواقع ألمانيا 

DZ   تمثل مواقع الجزائر 



 ؟dz. الجزائرية الوطنية بالالحقة نطاق إسم تسجيل طريقة

 dz. (نطاق) اإللكرتونية بالعناوين خاص متدادإ هو domain 

 .اجلزائر لدولة تنتمي اليت للمواقع

  قبل من باجلزائر السجل يف النطاقات أمساء تسجيل إعتماد يتم

NIC.DZ جيب لذلك، املطالبني لصاحل للمسجلني تكلفة أي دون 

 املوقع عرب االنرتنت على التسجيل بإجراءات القيام
 dz.nic.www//:http   :اإللكرتوني

 

http://www.nic.dz/
http://www.nic.dz/
http://www.nic.dz/
http://www.nic.dz/
http://www.nic.dz/
http://www.nic.dz/
http://www.nic.dz/
http://www.nic.dz/


 .dzاجلزائرية الوطنية بالالحقة نطاق إسم على للحصول     
 اجلزائر يف رمسي متثيل هلا اليت اجلهات على فقط مقتصر

 املدارس، اجلمعيات، أحجامها، مبختلف واخلاصة العامة املؤسسات

 املستشفيات، الواليات، البلديات، التكوين، مراكز اجلامعات،

 إسم تسجيل يتطلب اخل،…الدولة مؤسسات خمتلف املخابر،

 عليك وثيقة عنه تنُتج إلكرتوني منوذج مأل فقط  .dzالنطاق

 . اإللكرتوني الربيد عرب إرساهلا وإعادة وتوقيعها ختمها

 الرئيسية املكتبة إنشاء مرسوم تقديم ذلك، إىل باإلضافة

  طرف من قبوله يتم لكي ...بواليتكم العمومية للمطالعة

Registry  
  الفرنسية أو االجنليزية باللغة النموذج مأل جيب :مالحظة

 .(التينية أحرف)

 





3 
أهم الخدمات األساسية التي 

 كليتوجب توفرها في 

 مكتبةموقع  

 



 للمكتبات؟ الكرتوني موقع إنشاء أهمية

 فهو مؤسسة ألي اهلامة العوامل من اإللكرتونى املوقع يعد          

 ميكن اإلنرتنت شبكة على حمجوزة إلكرتونية مساحة عن عبارة

 تقدمها اليت النشاطات أو اخلدمات مجيع رفع خالهلا من

 املرتبة حيتل االلكرتوني املوقع أصبح حيث .املستهدف جلمهورك

 .االلكرتوني واالشهار التسويق عملية يف األهمية حيث من األوىل
 اليت املؤسسة دعاية على كبرية ميزانية صرف علينا يوفر وهو

 عمل فمثاًل) املباشر التقليدي التسويق على تصرف كانت

 والعنوان كاإلسم الشركة هوية وكروت وكتالوج كتيبات

 .(وهكذا واخلدمات والعروض التليفون ورقم
 



 :معايير تصميم موقع إلكتروني

   

                

 

  ،توىواحمل ،التصميم :هيو رئيسة، معايري أربعة من اجلدول يتكون        

  التقويم معايري من معيار كل من وينبثق التعامل، وسهولة ،والتنظيم

  وصواًل اإللكرتوني املوقع جودة تقويم يف املستخدمة املؤشرات من جمموعة

  .مثالي إلكرتوني موقع إىل

 جودة التصميم

   :الجاذبية

 . في التصميم والجمال في الصور والحركات بحيث يجعل المستخدم متحمساً لزيارته اإلبتكارالموقع يتصف بالجاذبية من حيث    - 

   .الموقع يقدمها التي الخدمة لنوع فيه المستخدمة والصور التصميم مالءمة :المالَءمة

 .  التصميم مالئم لنوع الخدمة التي يقدمها الموقع- 

 .  الصور المستخدمة داخل الموقع مالئمة لطبيعة الموقع- 

 .خصائص األلوان المستخدمة كخلفيات أو ألوان النصوص نفسها عند التصميم :اللون

 .  عدم إستخدام أكثر من أربعة ألوان للنصوص داخل أي صفحة في الموقع-

 .خصائص ملفات الفيديو والصوت والصورة المستخدمة في صفحات الموقع :الفيديو والصوت والصورة

 .  يستخدم أقل عدد ممكن من ملفات الفيديو والصوت والصورة داخل الموقع   -

 .  حجم ملفات الفيديو والصوت والصورة يكون صغير بحيث ال تؤثر على سرعة تحميل الصفحة - 

 .  خواص النصوص المستخدمة في صفحات الموقع :النص

 . العناوين  بإستثناءيستخدم خط واحد وبحجم واحد وبنفس السمة في الصفحة الواحدة  - 

 .  تستخدم الحروف الكبيرة لجميع النصوص إال في العناوينال  و مناسبالخطوط المستخدمة يسهل قارئتها وحجمها - 



 جودة المحتوى

 .  حداثة المعلومات على الموقع :التحديث

 .  المعلومات على الموقع حديثة - 

 .  عدد مرات التحديث خالل فترة زمنية محددة، معقول - 

 .  وقت آخر تحديث للمستخدموضوح  - 

 .  مدى صلة الموقع بالمؤسسة من حيث المحتوى والشمولية والتفصيل في المعلومات :الصلة

 الموقع معلومات عن نشأة وأهداف المؤسسة يحتوي و للمؤسسةيحتوي الموقع معلومات تعريفية  - 

 .  توضيحية عن المؤسسة ومرافقها راصوالموقع يحتوي والتي تقدمها المؤسسة الخدمات الموقع معلومات عن يحتوي  - 

   .إليها ينتمون التي الدولة عن النظر بغض المتصفحين ثقافة الختالف ومراعاته لغة، من بأكثر التصفح توفر :والثقافة اللغات تعدد

 .  ثقافة المستخدمين بغض النظر عن الدولة التي ينتمون لها إختالفالموقع يراعي و لغةتوفر التصفح بأكثر من  - 

 .  عرض المعلومات بأشكال مختلفة :تنوع أسلوب العرض

 .يحتوي الموقع على ملفات نصية، صوت، فيديو، صور - 

 .  دقة المعلومات :الدقة

 .  المعلومات على الموقعدقة    - 

 .  يوجد أخطاء قواعدية أو لغوية ظاهرة على الموقعال    -

 .  المعلومات على الموقع موثقةمصادر    - 

 .  مدى ثقة المستخدم بالمعلومات الواردة  :المسؤولية

 . العنوان الفعلي للمؤسسة على الموقع وخريطتها الجغرافيةتوافر  -  

 .  بهم لإلتصالبريد إلكتروني للقائمين على الموقع يوجد و للموقعيوجد معلومات عن حقوق الطبع   -      

 :منظم الفعاليات

 .منظم الفعاليات عبارة عن إضافة للموقع تقوم بعرض الفعاليات القادمة التي ستقوم بها المؤسسة-



 جودة التنظيم

 .  يحتوي الموقع على فهرس أو وصالت تساعد المستخدم على اإلنتقال من جميع صفحات الموقع من الصفحة الرئيسة :الفهرس

 .  وجود شعار الشركة أو المؤسسة في مكان واضح في الموقع: الشعار

 التعاملسهولة 

   :السهولة
 .  سهولة استخدام الموقع وفهمه والتعامل معه -      

 .  سهولة إيجاد المعلومات والتصفح في الموقع - 

 .  سهولة إيجاد الموقع من محركات البحث - 
 .  مناسبة عنوان وخصائص الموقع لطبيعته  :اإلعتمادية

 . مناسبة عنوان الموقع للموقع وطبيعته وسهولة تذكره - 

 .  قصر وقت تحميل الموقع - 

 .  الموقع بشكل صحيح باستخدام أوضاع شاشات مختلفةيعمل و  متصفحيدعم الموقع التصفح بأكثر من  - 

 .  يحتوي الموقع على أقل عدد ممكن من اإلعالنات لتفادي طول مدة التحميل - 

 .  يوجد عداد لمعرفة عدد المستخدمين للموقع في فترة معينة - 

 .  في أي وقت من اليوم إنقطاعيوفر الموقع جميع الخدمات بإستمرار دون  -    

وجود تعليمات واضحة الستخدام أي جزء من الموقع، وبرنامج مساعدة لمساعدة المستخدمين، وأدوات إتصال وتغذية  :الميزات التفاعلية

 .  بين المستخدمين والموقع من خالل وسائل إتصال مختلفة
 .  أداة بحث داخل محتوى الموقعيوجد  -    

 .  أدوات إتصال وتغذية بين المستخدمين والموقع من خالل البريد االلكتروني أو الدردشة أو نماذج التقويميوجد  -    

 خصوصية على الحفاظ إلى إضافة المقدمة، والخدمات العمليات أمان خالل من المستخدمين ثقة على للحصول :والخصوصية األمان

   .الشخصية المعلومات
 مللمستخد الشخصية المعلومات خصوصية على الموقع يحافظو يقدمها التي والخدمات العمليات أمان على الموقع يحافظ  -    



 : مكتبة موقع كل يف توفرها يتوجب اليت األساسية للخدمات باالضافة

الفهرس  

الفهرس يف البحث 

بعد عن التسجيل  

النشاطات ركن  

( امللحقة املكتبات ) بامللحقات التعريف ركن 

اإلحصائيات ركن 

 إسأل مكتيب -الدعم الفين  

 



 SEO البحث حملركات تهيئتة هو لكرتونيإلا املوقع يف أيضا املهمة العوامل ومن
         

 (Search Engine Optimization) له ملا األوىل النتائج يف ليصبح 

   ,كبرية أهمية
 :وهو SEO البحث حملركات اإللكرتونية املواقع تهيئة أهميةو

اإللكرتوني ملوقعك املتابعني و الزائرين عدد زيادة. 

مؤسستك عالمتك إشهار. 
بك العمالء ثقة زيادة. 

طويلة لفرتة االلكرتوني موقعك بقاء ضمان. 

 بسهولة ألعمالك واملناسب اجليد باحملتوى االلكرتوني موقعك ترتيب رفع. 

املفتاحية بالكلمات ونشاطاتك خلدماتك العمالء وصول سرعة. 

البحث حمركات يف موقعك ترتيب بقاء. 

خارجيا االلكرتوني موقعك تهيئة أهمية 

 األخرى املواقع يف ومؤسستك االلكرتوني موقعك شهرة. 
من ملوقعك الزوار عدد وزيادة اإلجتماعي التواصل مواقع على متابعيك زيادة 

 .اإلجتماعي التواصل مبواقع الإللكرتوني موقعك ربط خالل
 



فتح المجال للتواصل عن طريق 

 خدمة الدردشةو المنتدى 
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قبل أن نقوم بربط املكتبات رقيما البد من التواصل يف ما         

ذلك عن طريق أرضية ويكون بيننا من أجل التسريع يف العملية 

 .سويا تسهل لنا العمل

  
  هو التواصل عن طريق المنتدى إقتراحنا

  
إليكم رابط املنتدى اخلاص باملكتبة الرئيسية للمطالعة  

 العمومية أدرار

https://bplpadrar.dz/frm/ 
يف كل واملواضيع التسجيل معنا و تبادل املعلومات ميكنكم 

  .اجملاالت املتاحة
 

https://bplpadrar.dz/frm/




 أرضية الدردشة الحية    وأيضا
  و مواقع التواصل اإلجتماعي

 

  .اإلنضمامرابط اخلادم من أجل  ديسكوردميكنكم التسجيل معنا أيضا يف برنامج 
discord.gg/phgyFdn://https 

يتيح الربنامج الدردشة الكتابية و الصوتية. 

مكانية مشاركة سطح املكتب اخلاص جبهازكإ.  

مشاركة امللفات.  
 و مميزات عديدة تساعد على تسهيل التواصل فيما بيننا و تسريع عملية التشبيك

 .  الوطين
 



 
 

 شكرا 
 

 لحسن إصغائكم


