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إستخدام اإلنترنت

في ما يلي بعض النصائح المفيدة حول كيفية الحصول على أقصى إستفادة
من اإلنترنت.

حول اإلنترنت
هناك الكثير من األشياء التي يمكنكم القيام بها على االنترنت .تستطيعون:
• البقاء على اتصال مع العائلة واألصدقاء.
• إدارة اموالكم مع الخدمات المصرفية عبر اإلنترنت.
• التسوق على االنترنت وتوصيلها إليكم.
• متابعة األخبار ،أو معرفة األشياء التي تهمكم.
الستكشاف شبكة اإلنترنت ،تحتاجون أوالً لالتصال بها .يمكنكم القيام بذلك بعدة
هناك الكثير من األشياء التي يمكنكم
طرق:
القيام بها على االنترنت
• استخدموا الكمبيوتر المنزلي الخاص بكم من خالل شبكة واسعة النطاق
(.)broadband
• استخدموا اتصال السلكي أو واي فاي ( )Wi-Fiمن مقهى أو مكتبة.
• استخدموا الهاتف الذكي الخاص بكم عن طريق االتصال من خالل شبكة الهاتف 3Gو .4G
يمكن لفيروسات الكمبيوتر من اإلنترنت أن تضر جهاز الكمبيوتر الخاص بكم أو تسرق معلوماتكم الشخصية ،ولكن هناك
أشياء يمكنكم القيام بها لحماية أنفسكم.
• استخدام برامج الحماية من الفيروسات لحماية جهاز الكمبيوتر الخاص بكم.
• برامج الحماية من الفيروسات مثل  AVGو ! Avastيمكن تحميلها مجانا ً من
اإلنترنت.
• أجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام التشغيل ويندوز )Windows 10( 10
تأتي مع برنامج  Defenderللحماية من الفيروسات.
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إستخدام اإلنترنت
التنقل عبر اإلنترنت
مواقع الويب هي األماكن التي يمكنكم فيها العثور على معلومات على
اإلنترنت .إليكم بعض الطرق التي يمكنكم من خاللها العثور على موقع
ويب:
• أكتبوا العنوان في متصفح الويب الخاص بكم .على سبيل المثال:
.www.abc.net.au
• أكتبوا كلمات في محرك البحث ،مثل  Googleأو .Bing
• استخدموا اإلشارات المرجعية ( )Bookmarkأو التفضيالت لحفظ
المواقع للوصول إليها بسهولة.

مواقع الويب هي أماكن يمكنكم فيها العثور على
المعلومات على اإلنترنت

يمكنكم في كثير من األحيان التنقل عبر اإلنترنت بمجرد النقر على روابط الويب.
• غالبا ً ما يكون الرابط عبارة عن نص تحته خط أو بلون مختلف.
• الرابط في بعض األحيان زر أو صورة على الصفحة.
• في بعض األحیان ،یتغیر لون الرابط عند تحریك مؤشر المارس فوقه.
• يتغير مؤشر الماوس عادة إلى يد بإصبع يشير عندما يكون فوق رابط.
يمكنكم جعل العودة إلى موقع سهالً بإستخدام اإلشارات المرجعية ( )Bookmarksأو التفضيالت.
• اإلشارات المرجعية ( )Bookmarksوالتفضيالت هي أسماء مستخدمة من قبل متصفحات الويب المختلفة لنفس
الوظيفة.
• اإلشارات المرجعية ( )Bookmarksوالتفضيالت هي اختصارات لموقع على شبكة االنترنت.
• على جهاز كمبيوتر يعمل بنظام التشغيل ويندوز ،يمكنكم حفظ إشارة مرجعية ( )bookmarkبالنقر على النجمة
في شريط العنوان للمتصفح ،وتأكيد االسم والموقع.
إذا كنتم بحاجة إلى طباعة صفحة ويب ،فهناك عدد قليل من الخيارات لالختيار من بينها:
• استخدموا زر الطباعة ( )Printعلى صفحة الويب إذا كان هناك زر.
• إذا لم يكن هناك زر ،استخدموا زر الطباعة ( )Printالموجود في متصفح الويب إذا كان هناك واحد.
• إختاروا الطباعة ( )Printفي قائمة الملف ( )Fileمن المتصفح.
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إستخدام اإلنترنت
اإللتزام بالقوانين
تنطبق قوانين حق المؤلف حتى على شبكة اإلنترنت.
• غالبا ً ما تكون النصوص والصور والموسيقى والبرامج التلفزيونية
واألفالم على اإلنترنت محمية بحقوق الطبع والنشر.
• يبيّن رمز حقوق الطبع والنشر في كثير من األحيان أن شيئا ً ما محميا ً
بموجب حقوق الطبع والنشر .حتى إذا لم يكن الرمز موجوداً ،يجب أن
تفترضوا أن المحتوى هو محمي بحقوق الطبع والنشر.
• إن نسخ أو تعديل أو إعادة إنتاج المحتوى بدون إذن هو ضد القانون .إذا
كنتم ترغبون في استخدام محتوى من موقع على شبكة االنترنت ،يجب أن

إن نسخ أو تعديل أو إعادة إنتاج
المحتوى بدون إذن هو ضد القانون.

تطلبوا اإلذن.
• هناك العديد من الطرق للوصول إلى المحتوى دون كسر حقوق الطبع
والنشر ،مثل  Spotifyأو  iTunesللموسيقى ،و ABC iViewأو يوتيوب ( )YouTubeللفيديو.
لدى العديد من المواقع شروط وأحكام يجب أن تقرأوها قبل الموافقة على أي شيء.
• الشروط واألحكام هي القواعد التي تحكم كيفية إستخدامكم للموقع.
• تأکدوا من قراءة الشروط واألحکام إذا کنتم تنوون االشتراك أو التسجیل لشيء ما علی اإلنترنت.
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