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بسم ال الرحمن الرحيم

مقدمة بسيطة
 نترنت . هو موقع لرفع الملفات من جهازك الي ال4shared.comموقع 

 وعملية رفع الملفات الي النترنت هي عكس عملية تحميل الملفات من النترنت
  وتحميل الملفات من النترنت يسمىUploadفرفع الملفات على النترنت يسمى 

Download . 

ولكن ما الفائدة من رفع الملفات ؟
 يحتاج كثيرا منا الي رفع ملفات من جهازه الي النترنت لعدة اغراض . مثل رغبتنا
 في جعل المستخدمين للنترنت ان يروا ملف معين نادر موجود عندنا في الجهاز .
 فنقوم برفع هذا الملف الي النترنت ونقوم بعرض الملف على من نريدهم ان يروا
 هذا الملف . وايضا عندما تقوم بتصميم ملف معين كبرنامج او كتاب كهذا او اي

ملف اخر وتريد ان يراه مستخدمي شبكة النترنت .

ولكن كيف يتم رفع الملفات على النترنت ؟
ستتعرف على ذلك من باقي محتويات الكتاب .

وقد تسأل نفسك سؤال
كيف يتم تخزين الملفات التي ارفعها على الموقع ؟

جابة ببساطةال
ان الموقع يمك وحدة تخزين تسمى السيرفر

تكون اكبر مساحة من القرص الصلب )الهارد ديسك(
يتم تخزين الملفات التي ترفعها عليها .



خطوات العمل
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الخطوة الولى
4shared.comعمل حساب على 

قم بفتح النترنت
www.4shared.comوادخل على موقع 

ستجد الصورة التية

Sign UPاضغط على 

ستنفتح لك صفحة جديدة

لكتروني الخاص بك . اكتب البريد الe-mail- في خانة 
  اكتب كلمة مرور ) ملحوظة : ل يطلب الموقع ان تكتب كلمة المرور الخاصةpassword- في خانة 

ببريدك اللكتروني انما يريدك ان تكتب كلمة مرور لحسابك في الموقع( .
 قم بإعادة كتابة كلمة المرور للتاكد من صحتها .confirm password- في خانة 
 .FREE كالعادة قم باختيار select plan- في خانة 

 .Sign UP- اضغط على 

في خلل لحظات ستتسلم بريد الكتروني من الموقع ليعلمك بانه قد تم بناء حسابك بنجاح

http://www.4shared.com/
http://www.4shared.com/
http://www.4shared.com/


وهنا قد نكون انتهينا من الخطوة الولى )عمل حساب على الموقع(

طوة  الثانية وهي رفع الملفات على الموقعقبل ان ندخل في الخ
لبد ان نعرف

ان التعامل مع حسابنا على الموقع يشبه كثير التعامل مع مجلد في الحاسب اللي
وذلك لتسهيل التعامل مع الموقع .

الخطوة الثانية
رفع الملفات على الموقع

بعد انتهاءنا من عمل الحساب سيقتح لك الموقع هذه الصفحة
وهي صفحة حسابك على الموقع



نجد في الصفحة الرئيسية
 قائمة المجلدات في حسابنا على الموقع1

 شريط الدوات2

نرى ان شريط ادوات الموقع ل يختلف كثيرا عن شريط ادوات المجلدات في الويندوز
ولكن نرى الختلف في ثلث ازرار

بداية من اليقونة التي على شكل مجلد وبه علمة الجمع +
الي اليقونة التي على شكل رسالة

يقوناتواليكم عمل هذه ال

 . ايقونة المجلد الذي به علمة +1
وهي لعمل مجلد جديد

وذلك لتنظيم الملفات التي سنرفعها لحقا .

 . ايقونة الكف الذي فوقه مجلد2
وهي لطرح المجلد بكامل محتوياته للتحميل .

 . اليقونة التي على شكل رسالة3
وهي لكي ترسل بعض الملفات المرفوعة عن طريق البريد اللكتروني .

 المربع الخاص برفع الملفات3



 وتختار الملف الذي تريد رفعه من الحاسب كما في الصورةBrowseلترفع ملف معين تضغط على 

 فيظهر لك شريط جديد كالصورة التيةMoreواذا كنت تريد ان ترفع اكثر من ملف اضغط على 

 يظهر لك شريط اخر للرفع .moreوكلما تضعط 
بعد ان تختار الملفات التي تريد ان ترفعها

Uploadقم بالضغط على  

وسيظهر لك التي

وها قد بدا الحاسب في رفع الملفات الي الموقع



وبعد انتهاء الرفع
 سيعرض الموقع هذه الرسالة التي تسألك ان كنت تريد ان تسمح لمتصفحي النترنت ان يجدوا الملفات التي

رفعتها عند البحث في النترنت .
Cancel ان لم تريد اضغط okلو تريد ذلك اضعط 

وبعد رفع الملفات تجد ان الملفات قد تم اضافتها الي القائمة



ها قد انهينا رفع الملفات
والن نريد ان نعرض الملفات على النترنت

كل ماعلينا هو ان ننسخ وصلة تحميل الملف
عن طريق الضغط بزر الفارة اليمن على

ايقونة تحميل الملف
Copy shortcutواختيار 
ي الصورة التيةكما ف

ونقوم بلصق ما نسخناه
لنحصل على وصلة تحميل كتلك

http://www.4shared.com/file/20400444/ec466edf/Jokes.html

وعندما سيفتح اي شخص وصلة الملف الذي رفعته ستظهر له الشاشة التية

http://www.4shared.com/file/20400444/ec466edf/Jokes.html


وهي شاشة تحميل الملف الذي رفعته .
Download fileكل ما على من مريد التحميل ان يضغط على عبارة 

وبهذا نكون قد انتهينا
من الخطوة الثالثة وهي عرض الملفات على متصفحي النترنت



الخطوة الرابعة
استعراض خيارات الموقع والحركات التي من الممكن ان نقوم بها في حسابنا

اول : انشاء مجلد جديد ونقل ملف فيه

نقوم بالضغط على مجلد جديد.1

. ستظهر لنا هذا المربع لنكتب فيه اسم المجلد الذي نريد انشاءه 2

ok. نكتب اسم المجلد ونضغط 3

. سنرى ان المجلد قد انشأ4

ن لكي ننقل ملف الي هذا المجلد. ال5
نؤشر بجانب هذا الملف هكذا



. ونضغط على زر المقص من شريط الدوات6

. نضغط على المجلد الذي انشاناه7

. نضغط على 8

وينتهي نقل الملف
فنرى الشاشة التية



************

ثانيا السماح للمتصفحين بان يستعرضوا مجلد بكامل محتوياته من ملفات

 نضغط على المجلد الذي نريد.1

 نضغط على اليقونة.2

Share this folder. تظهر لنا الصفحة التية نختار منها 3



فتظهر لنا هذه الشاشة

بعد ان اخترنا
share this folder

ناتي لشرح الباقي

تعرفهمعمل كلمة مرور للسماح لمن 
وصلة المجلدفقط لكي يدخلو على 

هذه هي وصلة المجلد على النت

ان كنت تريد ان تجعل المجلد له
مميز اكتب العنوان في مربع عنوان 

ibrahimegyptانا ساكتب 

في هذا الجزء نحدد صلحيات
متصفحي المجلد

نزيل العلمة امام 
Upload files

ونضع علمة امام
thumbnails

Saveنضغط على 



بعد العملية السابقة
اصبح هناك عنوانين للمجلد

الول هو الوصلة الساسية للمجلد
http://www.4shared.com/dir/3324179/699cc2d3/ibrahim.html

الثاني هو
العنوان الذي اخترناه

ويكون بالشكل التي
************.4shared.com

 ويجب بعد اختيار العنوان ان نضغط على زر
Check

لكي يتاكد ان العنوان غير مستخدم من قبل .

والن انا اخترت عنوان
ibrahimegypt.4shared.com

وجرب الدخول عليه لترى كما في الشكل التي

من يريد ان يحمل ملف يضغط على



هناك شيء اخر يذيد من جمال شكل الحساب
كل ما علينا هو الدخول على حسابنا

ونضغط على
My Account

فتظهر لنا هذه الشاشة
Themesنقوم باختيار 



 تظهر لنا هذه الشاشةthemesبعد اختيار 

وهي اشكال مختلفة لصفحة التحميل
Save changesنختار منها الشكل الذي يعجبنا ونضغط 



الن اجيب على بعض السئلة التي قد تخطر على بالكم بعيدا عن الموضوع

كيف تمت كتابة هذا الكتيب ؟
هذا الكتيب تمت كتابته بصيغة البي دي اف عن طريق برنامج

OpenOffice.org
يمكنك تحميله من الوصلة

 http://www.filehippo.com/download/6e2290f4bc167f7d24b3cfadb565abde/download/

متى كتب ؟
2007 / 7 / 22كتب يوم 

 عصرا3.30 صباحا الي 11من الساعة 

كيف سيتم رفعه على النت ؟
 و عن طريق مواقع الكتب العربية4sharedعن طريق 

وبهذه الفقرة اكون قد انهيت هذا الكتيب البسيط

لو لديك اي تساؤل فانا في النتظار
صديقكم ابراهيم

I.M.Ibrahim@hotmail.com

mailto:I.M.Ibrahim@hotmail.com
http://www.filehippo.com/download/6e2290f4bc167f7d24b3cfadb565abde/download/

