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 املنبثقة النوافذ مع التعامل
 املنبثقة؟ النافذة يه ما

عند   استخدام   التطبيقات   عىل   هاتفك   الذيك   أو   جهازك   اللويح،   مثل   تشغيل   لعبة   أو   تصفح   الويب،   قد   تنبثق   نافذة   صغرية   عىل   الشاشة   حتتوي   عىل   رسالة    

أو   سؤال .  تعرف هذه   بامس   النوافذ   املنبثقة   وغالبًا   ما   تطلب   إذنًا   للتطبيق   أو   موقع   الويب   للقيام   بيشء   ما   أو   فقط   لزتويدك   ببعض   املعلومات .

                
                
                

                
        

         

ُ

 تراها قد اليت املنبثقة النوافذ عىل األمثلة تتضمن

 اإلذن منح أو التطبيق، وأحاكم رشوط عىل املوافقة

 أو صورك، إىل الوصول أو نفسه لتحديث للتطبيق

 استطالع يف املشاركة أو بريدية قامئة إىل االنضامم

 .الويب موقع حالة يف رأي

ً

من   املهم   بشلك   خاص   أن   تكون   حذرًا   من   النوافذ   املنبثقة    كقاعدة   عامة،   من   األفضل   دامئًا   تويخ   احلذر،   خاصة   إذا   كنت   متنح   التطبيق   إذنًا   للقيام   بيشء   ما .

من   مواقع   الويب،   ألهنا   قد   تكون   خدعًا   وقد   يؤدي   النقر   علهيا   إىل   فريوسات   ضارة   أو   حىت   تثبيت   براجم   ضارة   عىل   هاتفك   الذيك   أو   جهازك   اللويح .

سيقدم   هذا   الدليل   بعض   النصاحئ   حول   ما   جيب   فعله   عندما   ترى   أنواعًا   خمتلفة   من   النوافذ   املنبثقة .

 املنبثقة؟ النوافذ تأيت أين من
املصدران   الرئيسيان   للنوافذ   املنبثقة   مها:

 • تطبيقات   تطلب   اإلذن   للقيام   بيشء   ما،   و

 • مواقع   الويب .

دعنا   ننظر   إلهيم   بالدور .

النوافذ   املنبثقة   من   التطبيقات  

جهازك   الذيك   معقد   للغاية   وحيتوي   عىل   العديد   من   املزيات   واخلدمات   الذكية،   وقد   حيتاج   بعضها   إىل   التطبيقات   اليت   تقوم   بتثبيهتا   جلعلها   تعمل   بكفاءة   أكرب .
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قد   حيتاج   التطبيق   إىل   الوصول   إىل   اخلدمات   واملزيات   التالية:

- تعمل   العديد   من   تطبيقات   اخلرائط   والنقل   بشلك   أفضل   إذا   اكنت   تعرف   ماكنك.  • قدرة   جهازك   عىل   معرفة   ماكن   تواجدك   حاليًا

- بعض   التطبيقات   مثل    WhatsApp ترغب   يف   الوصول   إىل   هذه     • األرقام   وعناوين   الربيد   اإللكرتوين   املخزنة   يف   قامئة   جهات   االتصال   اخلاصة   بك
املعلومات   جلعل   التواصل   مع   مستخديم    WhatsApp اآلخرين   أرسع.

- تسىع   بعض   تطبيقات   الوسائط   االجمتاعية   واملراسلة   للوصول   إىل   معرض   الصور   اخلاص   بك     • الصور   املوجودة   يف   معرض   الصور   اخلاص   بك
لتهسيل   إرسال   الصور   أو   نرشها،   و 

- لن   تعمل   العديد   من   تطبيقات   التواصل   والدردشة   إال   إذا   اكن   بإماكهنا   الوصول   إىل     • قدرة   جهازك   عىل   مساع   أو   تجسيل   الصوت   واألصوات   األخرى
ميكروفون   جهازك .

ُ

عند   تثبيت   تطبيق   جديد   واستخدامه   لملرة   األوىل،   فقد   حياول   استخدام   واحد   أو   أكرث   من   هذه   

لن   يحمس   جهازك   بذلك   دون   إذن   منك،   لذلك   سيطلب   منك   المساح   أو   رفض    اخلدمات .

الوصول   عرب   رسالة   منبثقة .

عىل   سبيل   املثال،   يف   املرة   األوىل   اليت   يطلب   

فهيا   تطبيق   ما   موقعك   من   اهلاتف،   سيظهر   اهلاتف   

سوف   يسأل   جهاز    رسالة   تطالبك   بتأكيد   أنه   حسنًا .

iPhone،   عدم   المساح   أو   المساح؟   سوف   يسأل   
هاتف   أندرويد،   الرفض   أو   المساح؟  
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 المساح؟ عدم أو المساح       

من   املعقول   جدًا   أن    أهيام   جيب   أن   ختتار؟   أوال،   اسأل   نفسك   ما   إذا   اكن   من   الرضوري   أو   املعقول   أن   التطبيق   قد   حيتاج   إىل   الوصول   إىل   هذه   اخلدمات .

ال   ميكهنم   إخبارك   بكيفية   االنتقال   من   هنا   إىل   هناك   إذا   مل   يعرفوا   ماكن  "هنا "! حيتاج   تطبيق   اخلرائط   وتطبيقات   التنقل   األخرى   إىل   معرفة   موقعك .

لكننا   مقنا    تتوقع   أن   حيتاج   تطبيق   رسائل    SMS إىل   إجراء   ماكملات   هاتفية . ولكن   يف   بعض   األحيان   تطلب   التطبيقات   أذونات   غري   رضورية   أو   غري   متوقعة .

اكن   هذا   عالمة   محراء   لنا . مرة   بتثبيت   تطبيق   اكن   من   املفرتض   أن   يوجهنا   حول   املعرض،وأراد   التطبيق   أن   يكون   قادرًا   عىل   إجراء   ماكملات .

ماذا   جيب   أن   تفعل   إذا   اكنت   اخلدمة   ال   تبدو   مناسبة   ملا   يفعله   التطبيق؟   ميكنك   ببساطة   
أو   ميكنك   إلغاء   تثبيت    ميكنك   المساح   به   الحقًا   إذا   ثبت   أنه   مهم . الرفض   أو   عدم   المساح   بذلك .

هذا   ما   فعلناه   مع   تطبيق   دليل   املعرض . التطبيق   إذا   اكن   ذلك   يقلقك .

 مهمة نصيحة    

ولكن   ميكنك   احلد   من   خطر   التطبيقات   من   خالل   تثبيهتا   من    App Store فقط   إذا    ليست   مجيع   التطبيقات   آمنة   متامًا .

.Android    إذا   اكن   لديك   هاتف   أو   جهاز   لويح   يعمل   بنظام Google Play    أو   متجر iPad    أو iPhone    اكن   لديك   جهاز

       

ً

 التطبيقات من املنبثقة النوافذ

ً

اعمتادًا   عىل   متصفح   الويب   اخلاص   هباتفك    قد   تكون   غري   ضارة،   أو   قد   تكون   خطرية . عند   زيارة   بعض   مواقع   الويب،   قد   تظهر   نافذة   منبثقة   عىل   الشاشة .

الذيك،   قد   يمت   إنشاء   النافذة   املنبثقة   بواسطة   اهلاتف   إذا   اكن   قلقًا   بشأن   سالمتك   وأمانك   عىل   موقع   الويب .

قد   يكون   جهازك   أو   معلوماتك    قد   تقدم   شيائ   تريده،   لكن   هذا   ال   يعين   أهنا   آمنة . ال   تثق   بأي   نافذة   منبثقة   تطلب   منك   معلومات . القاعدة   العامة   األوىل   يه :

الخشصية   حتت   الهتديد   من   يشء   مممص   عن   قصد   ليبدو   جذابًا   أو   مفيدًا .
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ترغب   العديد   من   مواقع   الويب   يف   إرسال   إشعارات   إليك . واحدة   من   النوافذ   املنبثقة   األكرث   شيوعًا   وليست   خطرية،   ولكن   ميكن   أن   تكون   مزجعة .

قد   تنهبك   إىل   قصة   إخبارية   أو   صفقة   خاصة   أو   ما   شابه . اإلشعارات   يه   رسائل   صغرية   تظهر   يف   منطقة   اإلشعارات   هباتفك   الذيك   أو   جهازك   اللويح .

  عادة ما   تتلىق   أيضًا   إشعارات   من   بعض   التطبيقات   عىل   هاتفك،   مثل   رسائل    SMS والربيد   اإللكرتوين .

عىل   جهاز    iPhone أو   iPad،   يمت   حظر   إشعارات   مواقع   الويب   من   Safari،   لذا   رمبا   لن   تراها .

عىل   جهاز   Android،   قد   ترى   نافذة   منبثقة   تسألك   معا   إذا   كنت   تريد   تليق   إشعارات   من   املوقع .

نظرًا   ألنك   ال   تعرف   مسبقًا   عدد   املرات   اليت    احلظر   و   المساح . متنحك   النافذة   خيارين :

سريسل   فهيا   موقع   الويب   إشعارات   إليك،   نوصيك   باختيار   احلظر .

  
      

 
 

         

 
 

 

  

       

ً

 هبا املوثوق غري املنبثقة النوافذ

غالبًا   ما   تقدم   ماكفآت   أو   جوائز،   أو   يدعون   أحيانًا   أهنم   عرثوا   عىل   فريوس   خطري   عىل   هاتفك   أو   جهازك   اللويح .ّ تشلك   بعض   النوافذ   املنبثقة   األخرى   هتديدًا .

قد   يؤدي   النقر   فوق   أحد   هذه   الرباجم   إىل   تثبيت   براجم   ضارة   عىل   جهازك . ال   جيب   الوثوق   هبا   أبدًا،   بغض   النظر   عن   مدى   جاذبيهتا .

حلسن   احلظ،   هناك   فرصة   جيدة   لعدم   تليق   النوافذ   املنبثقة   مبارشة   من   مواقع   الويب   ألن   معظم   متصفحات   الويب   عىل   اهلواتف   الذكية   واألجهزة   اللوحية   

حتظرها   تلقائيًا .

رحبت!!! لقد  هتانينا
رمق الزائر أنت مزحه. ليست  إهنا

اليوم! 100،000
بأرباحك؟  طالب

 إلغاء موافق

إذا   واجهت   نافذة   منبثقة   من   موقع   ويب   أثناء   تصفحك   لإلنرتنت،   فإن   القاعدة   العامة   اجليدة   يه   
أن   تتفاعل   معها   فقط   إذا   كنت   تثق   يف   موقع   الويب   الذي   جاءت   منه .

 منبثق إلكرتوين موقع إغالق

بدال   من   ذلك،   جيب   إغالق   النافذة   املنبثقة .ً إذا   مل   تتعرف   عىل   امس   موقع   الويب   يف   نافذة   منبثقة،   كن   آمنًا   وال   تنقر   عىل   أي   أزرار   يف   النافذة   املنبثقة .
إليك   كيف   يمت   ذلك .
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 هتانينا
 !!!رحبت لقد

 
 

اخلطوة     1 . حتتوي   معظم   النوافذ   املنبثقة   عىل   عالمة    x صغرية   يف   الزاوية   العلوية   
ميكنك   النقر   هيلع   مرة   واحدة   إلغالق    الميىن،   واليت   تمسى   زر   اإلغالق .

قد   يكون   من   الصعب   رؤية    x يف   بعض   النوافذ   املنبثقة،    النافذة   املنبثقة .

لذا   انظر   بعناية .

اخلطوة     2 . إذا   كنت   ال   تثق   يف   النافذة   املنبثقة،   أو   ال   حتتوي   عىل   عالمة     x صغرية   
يف   الزاوية   العلوية   الميىن،   فميكنك   حماولة   النقر   يف   أي   ماكن    خارج   

النافذة   إلغالقها.

    
    

  

 

 
 

الطريقة   األكرث   أمانًا   للتخلص   مهنا   يه   إغالق   صفحة    اخلطوة     3 . إذا   مل   ختتف   النافذة   املنبثقة،   فال   متيل   إىل   النقر   عىل   أي   من   األزرار   للتخلص   مهنا .
الويب   اليت   تظهر   علهيا .

فتحهتا   يف   متصفح    متثل   عالمة   تبويب   املتصفح   صفحة   من   موقع   ويب  (تعرف   بصفحة   الويب ) للقيام   بذلك،   ميكنك   حذف   عالمة   تبويب   املتصفح .

ميكنك   فتح   العديد   من   نوافذ   التبويب   أو   صفحات   الويب   يف   وقت   واحد   والتبديل   بيهنا   بنقرة   واحدة   من   إصبعك . الويب .

دعنا   نليق   نظرة   عىل   كيفية   البحث   عن   صفحة   ويب   مع   نافذة   منبثقة   مزجعة   وإغالقها .

  
      

 
 

 
 

 

 

 
 

 

  

  

          
 

   

الرسائل لتليق  اشرتك
خبصم واسمتتع  اإلخبارية
األول. طلبك عىل %15 

 اشرتك

شكرًا  ال

رحبت!!! لقد  هتانينا
رمق الزائر أنت مزحه. ليست  إهنا

اليوم! 100،000
بأرباحك؟  طالب

 إلغاء موافق

ُ

Apple : إغالق   عالمات   تبويب   املتصفح

   ،iPhone or iPad   عىل   جهاز Safari     إلغالق   عالمة   تبويب   املتصفح   يف   متصفح

يبدو   الرمز   مثل    أنقر   عىل   رمز   عالمات   التبويب   يف   الزاوية   الميىن   السفلية   من   الشاشة .
مربعني   متداخلني .

 رمق الزائر أنت .مزحة ليست اهنا

 !اليوم 000،100
 بأرباحك؟ طالب

 إلغاء موافق
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ستظهر   عىل   الشاشة   مجيع   صفحات   الويب   املفتوحة   حاليًا   عىل   هاتفك   الذيك   أو    

احبث   عن   صفحة   الويب   اليت   حتتوي   عىل   النافذة   املنبثقة   واضغط   عىل     جهازك   اللويح .

إذا   اكن   لديك   الكثري   من    عالمة    x يف   الزاوية   العلوية   اليرسى   من   صفحة   الويب   إلغالقها .

صفحات   الويب   املفتوحة،   فقد   حتتاج   إىل   المترير   عرب   عالمات   التبويب   للعثور   عىل    

الصفحة   اليت   تريدها .

للعودة   إىل   متصفح   الويب   اخلاص   بك،   انقر   فوق   مت   يف   الزاوية   الميىن   السفلية   من   الشاشة .

 
 

 

 

 

Android : إغالق   عالمات   تبويب   املتصفح

إلغالق   عالمة   تبويب   املتصفح   يف   متصفح    Chrome عىل   هاتف   أو   جهاز   لويح   يعمل   

بنظام   Android،   انقر   عىل   رمز   عالمات   التبويب   يف   أعىل   ميني   الشاشة،   جبوار   النقاط   

يبدو   الرمز   مكربع   وقد   حيتوي   عىل   رمق   بداخله،   ميثل   عدد   صفحات   الويب    العمودية   الثالث .

املفتوحة   حاليًا   عىل   جهازك .

احبث   عن   صفحة    ستظهر   صفحات   الويب   املفتوحة   عىل   الشاشة   مثل   مجموعة   بطاقات .

الويب   اليت   حتتوي   عىل   النافذة   املنبثقة   وانقر   عىل   عالمة    x الصغرية   يف   الزاوية   العلوية   الميىن   

إذا   اكن   لديك   الكثري   من   نوافذ   التبويب   املفتوحة،   فقد   حتتاج   إىل   المترير   خالهلا   للعثور    إلغالقها .

عىل   اليت   تريدها .

للعودة   إىل   متصفح   الويب   اخلاص   بك،   انقر   فوق   رموز   عالمات   التبويب   مرة   أخرى .

 هتانينا
رحبت!!!  لقد

رمق الزائر أنت مزحة. ليست  اهنا

اليوم! 100،000
بأرباحك؟  طالب

إلغاء  موافق




