


بسم ال الرحمن الرحيم

مقدمة
لم عليكمالس

اليوم باذن ال ساشرح لكم كيفية رفع الصور من جهاز الكمبيوتر الي النترنت من خلل موقع
www.vjpg.com

 نترنت من الشياء المهمة التي تلزم الفراد الذين يقومون بعمل شرح مصور لشيء ما حيثرفع الصور على ال
يقوموا باعداد الصور ومن ثم رفعها على النترنت وعرضها في شرحهم المصور .

ومهم ايضا لمن يريد ان يرفع صوره على النت ليرسلها الي اصدقاءه او ليضعها في موقعه الشخصي
وهناك فوائد اخرى

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

ول بد ان تعرف ان رفع الصورة على النترنت كرفع اي ملف تتحد سرعة رفعه بناء على مساحته
 كيلو256 دقائق ان كنت تملك انترنت بسرعة 3فاذا رفعنا صورة مساحتها واحد ميجا ستستغرق حوالي 

 كيلو56 دقائق ان كنت تستخدم النترنت العادي بسرعة 9وستستغرق حوالي 

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

وبالنسبة لهذا الكتاب
فهذا الكتاب هو الكتاب الثاني لي بعد كتاب

"كيفية استخدام موقع فور شيرد لرفع الملفات وتنظيمها على النترنت"
اضغط على الوصلة لتحميل الكتاب الول

الذي يشرح كيفية رفع ملفاتك من على جهازك الي النترنت عن طريق انظم موقع
في هذا المجال

http://www.4shared.com/file/20406085/1596e645/___online.html

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

والن اترككم مع صفحات الكتاب
 عشرالثنى

http://www.vjpg.com/
http://www.4shared.com/file/20406085/1596e645/___online.html


في هذا الكتيب ستتعلم

نترنت .  كيفية رفع صورة على ال.1

  كيفية عرض هذه الصورة على المنتديات ..2

  كيفية عرض اي صورة في النترنت على منتدى ..3

  كيفية رفع عدة صور في عملية واحدة ..4

  كيفية ارسال وصلت هذه الصور بالبريد اللكتروني لحفظها من النسيان ..5



نترنتاول :كيفية رفع صورة على ال
**************************

ادخل على النترنت
افتح موقع

WWW.VJPG.COM
فيظهر كما يظهر في هذه الشاشة

في الصندوق السابق
Browseنضغط على 

http://WWW.VJPG.COM/


فتظهر لنا
هذه الشاشة لنحدد مكان الصورة التي نريد رفعها

Openنحدد مكان الصورة التي نريد ان نرفعها ثم نضغط 

اص بالرفعوبعد ذلك من خلل المربع الخ

Host Itنضغط على 

الن بدات عملية رفع الصورة



ننتظر قليل حتى تظهر لنا
هذه الصورة

والمكتوب فيها
انه تم رفع الملف)ات( بنجاح

نتظار حتى يتم تغيير الصفحةالرجاء ال
او اضغط هنا لو كنت ل تريد النتظار

وهكذا يكون رفع الملفات قد انتهى

********
 ثواني3ننتظر 

حتى تظهر الصفحة التي بها وصلت الصورة التي رفعناها



ن الي شرح الوصلتناتي ال

  في حالة ان كنتHTMLالوصلة الولى : كود 
 تريد وضع الصورة في موقع خاص بك و

  . وهذه الوصلةHTMLتستخدم لغة الـ 
لصحاب المواقع .

  في حالة اذا كنتHTMLالوصلة الثانية : كود 
 تريد نقل من يضغط على الصورة في موقعك الي

موقع اخر . وهذه الوصلة لصحاب المواقع .

 الوصلة الثالثة : كود لكي تضعها في اي منتدى
 مشترك به كي تنقل من يضغط على الصورة الي

الصورة في الموقع . للتقييم .

 الوصلة الرابعة : كود لوضع الصورة في منتدى
 . يتم نسخه ولصقه في صفحة اضافة الردود

والمواضيع في المنتديات .

 الوصلة الخامسة : وهي الهم . لنها الوصلة
 المباشرة التي تاخذها وتعطيها لي شخص

 وعندما يفتحها يجد الصورة التي رفعتها على
الموقع مباشرة في النترنت .

 الوصلة السادسة : وهي وصلة مباشرة ايضا
للصورة التي رفعتها ولكنها مصغرة . )عينة(

 الوصلة السابعة : وصلة للصورة التي رفعتها
 على الموقع . ولكنها غير مباشرة حيث توضع

 الصورة في اطار داخل الموقع ويتم طرح
التقييمات حولها .



ثانياh شرح كيفية عرض الصورة التي رفعناها على صفحة منتدى
**********************************************

امسة وهي الوصلة المباشرة للصورة على النترنتننسخ الوصلة الخ
ندخل الي المنتدى الذي نريد ان نعرض فيه الصورة التي رفعناها على النترنت

نذهب الي صفحة اضافة الردود او المواضيع
التي تظهر كالصورة التالية

نضغط على ايقونة ادخل الصورة التي يكون شكها ثابت تقريبا في كل المنتديات
وهي اليقونة التي تظهر داخل اطار

فيظهر لنا شريط لوضع وصلة الصورة

OKنقوم بوضع الوصلة ونضغط 



لنر انه تم اضافة سطر في نص الرد او الموضوع
وبهذه الطريقة قد تم اضافة الصورة الي الموضوع

كل ما علينا هو ارسال الرد او الموضوع
لنرى النتيجة

هكذا نكون قد انتهينا من شرح كيفية عرض الصور المرفوعة في المنتديات

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

ملحوظة هذه الطريقة ليست لعرض الصور في المنتديات فقط
يمكنك استخدامها ان كنت تريد عرض الصورة في رسالة الكترونية

او ان كنت تريد عرض الصورة في موقع او مدونة او اي شيئ مشابه



كيفية عرض اي صورة في النترنت في موضوع او رد في منتدى .ثالثا : 
****************************************************

 ملحوظة: يمكننا عرض اي صورة على النترنت في اي منتدى عن طريق الضغط بزر الفارة اليمن على الصورة التي
نود ان نعرضها ونختار من القائمة

Properties

وبعد ظهور صندوق الخصائص ننسخ الرابط امام كلمة

Address

وبهذا الشكل تكون قد نسخت وصلة الصورة 
ونفعل الخطوات السابقة الي ان نصل الي خطوة 

وضع وصلة الصورة
فنضع وصلة الصورة التي نسخناها

ونكمل باقي الخطوات

**********

ملحوظة هذه الطريقة ليست لعرض الصور في المنتديات فقط
يمكنك استخدامها ان كنت تريد عرض الصورة في رسالة الكترونية

او ان كنت تريد عرض الصورة في موقع او مدونة او اي شيئ مشابه



h شرح كيفية رفع عدة صور في عملية واحدةرابعا
***********************************

 ندخل على الموقع
وبعد ذلك في مربع الرفع

نضغط على عبارة

فيتم اضافة شريط لرفع صورة اضافية
فبعد الضغط عليها مرتين سنجد ثلثة خانات لرفع ثلث صور

ويمكنك ان ترفع اكثر من هذا العدد بكثير

نختار الصور التي نريد رفعها
Browseعن طريق الضغط على 

ختيار كما شرحت من قبلتظهر لنا شاشة ال



نختار منها الصورة التي نود رفعها
Openونضغط 

نقوم بهذه العملية ثلثة مرات لنختار الصور التي نريد ان نرفعها

وبعد تحديد الصور كما في الشكل

نضغط على

وننتظر حتى يتم رفع الصور ...............

كل ما ذادت مساحة الصور كل ما طال وقت الرفع
بعد رفع الصور نرى هذه الصفحة



التي تدل على انه تم رفع الصور بنجاح

بعد ذلك نحصل على الصفحة التي تحتوي على وصلت الصور التي رفعناها والتي شرحنا محتوايتها من قبل .



خامسا : ارسال وصلت الصور في بريد الكتروني
*****************************

لكي ل ننسى وصلت الصور ولكي ل تضيع مننا ايضا
يمكن ان نرسل وصلت الصور في بريد الكتروني

وذلك بعد رفع صورة او عدة صور
تحديدا من هذه الصفحة وهذا المربع

الذي يقول
 "ان لم ترغب في نسخ الوصلت في السفل يدويا , يمكنك ادخال بريدك اللكتروني في مربع النص فوق و سيتم

 ارسال وصلت الصور في السفل الي بريدك اللكتروني . ورجاء اعلم اننا نفضل هذه الطريقة لكي ل تفقد وصلت
صورك على النترنت "

Allوضع علمة امام كل ماعلينا هو 

Email Linksو كتابة البريد اللكتروني في مربع النص ونضغط على 



ونذهب الي البريد اللكتروني الخاص بنا
لنرى الرسالة التي تحتوي على وصلت الصور

وهكذا نكون قد انهينا الشرح البسيط لرفع الصور على النترنت
VJPGعن طريق موقع   

 تم بحمد ال



معلومات عن الكتاب
تم النتهاء من كتابة الكتاب في

الساعة الرابعة فجرا بتوقيت القاهرة
يوم

3/8/2007

سيتم رفع الكتاب ان شاء ال
على مواقع الكتب العربية
وعلى موقع فور شيرد

***********

هذا الكتاب
هو الكتاب الثاني لي

بعد الكتاب الول
"كيفية استخدام موقع فور شيرد لرفع الملفات وتنظيمها على النترنت"

وصلة تحميل الكتاب
http://www.4shared.com/file/20406085/1596e645/___online.html

او يمكنك الدخول على
http://ibrahimegypt.4shared.com

واختار من قائمة الملفات
ملف

شرح فور شيرد

**********

تم كتابة هذا الكتاب بواسطة برنامج
OpenOffice.org

وصلة تحميل البرنامج
http://www.filehippo.com/download/6e2290f4bc167f7d24b3cfadb565abde/d

ownload  /  

للستفسار عن اي شيء
I.M.Ibrahim@hotmail.com

ترفع الصور من جهازك الي النترنتكتاب كيف 
لـ

ابراهيم شاهين

mailto:I.M.Ibrahim@hotmail.com
http://www.filehippo.com/download/6e2290f4bc167f7d24b3cfadb565abde/download/
http://www.filehippo.com/download/6e2290f4bc167f7d24b3cfadb565abde/download/
http://ibrahimegypt.4shared.com/
http://www.4shared.com/file/20406085/1596e645/___online.html

