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لشبكة  تصفحنا  خال= 
على  تظهر  �إلنترنت 
�لشاشة كثe من �لصفحا� 
�لعبا���  بعض  حتمل 
 eتش �ل±   wملُعقد� �لتقنية 
�� @� خطأ ما قد حد¯. 
هذ�  خال=  من  سنحا�= 
كيفية  توضيح  �لسطو� 
�لتعامل معها �عرÁ بعض 
سنركز  �لكننا  �حللو=، 

على �لرسائل �ل± ُتعH عن 
عدU قد�w حتميل �لصفحة 

�ملطلوبة:
 D@  Bad request  400   .1
�يكمن  خاطئ  طلب 
�لسبب Y @مو� عديدw منها 
موقع  �سم  �<خا=  مت  @نه 
 U>صحيح، @� @� �خلا eغ
¨ يتعر� على �ملستند، @� 
�لصفحة �ل± حتوD �ملوقع 
�ُينصح   .w>موجو تعد   ¨
 Dلذ� �ملوقع  �سم  بفحص 
 Mمت �<خاله من ناحية هجا

"�حلر��". 

 D@  Unauthorized  401  .2
أل�  �>لك  مسمو£   eغ
�ملستخدU غe مسمو£ له 
بالدخو= @� @� كلمة �لسر 
 eغ كانت  @<خلها  �ل± 
 Y ��لتصر�  صحيحة. 
�لتأكد من  هذ� �حلالة هو 
كلمة �لسر ��عا<w �<خا·ا 
�الحتيا³  مع  جديد  من 
 D@ �حلر��  �<خا=  عند 
 weكب �ر��  كتابتها 
كما  بالضبط   weصغ  �@

.wخلتها @�= مر>@

نفس    Forbidden  403  .3
 Y �حلل  �نفس  �ملشكلة 

�حلالة �قم 2

 eغ  D@  Not found  404  .4
 wلقد�� Uموجو< �>لك لعد
على حتديد �لعنو�� �لذD مت 
�<خاله �ميكن @نه مت �<خاله 
بشكل غe صحيح @� @� 
يعد   ¨  lملطلو� �ملوقع 
�ُينصح  @صال.  �جو<  له 
بالتأكد من �سم �ملوقع من 

ناحية �<خا= �حلر��.

 is not a known  -  550  .5
 eغ  Uمستخد  D@  user

 �@  Ïيع �هذ�  معر�� 
�سالة �لكتر�نية مت ��سا·ا 
عليها  �لتعر�  يتم   ¨�
�ملستلم  �لرسائل   U>خا
 Uلك أل� �سم �ملستخد<�
�لرسالة  من   Mجز �هو 
 eغ كا�  �إللكتر�نية 
 lحلسا كا�   �@ صحيح 
�ينصح  �ُ@غلق.  �نتهى 
 lحسا �سم  بفحص 

�لHيد �إللكتر�¹. 

Bad file request .6 طلب ملف 
خطأ ��ملع¡ Y >لك �ما @نه 
  eغ  �@ خطأ  على   Dتو�
 Áملستعر� بو�سطة  مدعم 
 ،Uباملستخد �خلا� 
�للمالحظة فإ� هذ� �خلطأ 
��لتصر�  �حلد�¯.  نا<� 
على  �ب  �حلالة:   ֲדذ� 
�ا�=   �@  Uملستخـد�
 Áمسـتعر  Uباستخـد�

vتلف.  

 p@  Failed DNS lookup  .7
تتم   ¨ lملطلو� �ملوقع   �@

(خطاM �لكتر�نية شائعة

إعداد: عالء عثمان    (خبe تصميم مو�قع)
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حر��  من  �»ه  تر$ة 
@�قاU بشكل صحيح.   ��
 Uلنظا�   �@ �ملحتمل  �من 
فإ�  �·ذ�  µطأ   Uقا قد 
 �@ ميكن  �لتحميل   w>عا�

تصحح هذ� �ألمر.

Host unavailable .8 �ملضيف 
 U>متا£ �>لك أل� �خلا eغ
 eغ يكو�  قد  �ملضيف 
متوفر لعطل فÏ @� خاضع 
للصيانة. فما عليك �ال @� 

حتا�= Y �قت الحق.

 Unable to locate host  .9
حتديد  على  قا<�   eغ
أل�  �>لك  �ملضيف، 
يكو�  قد  �ملضيف   U>خلا�
صا°   eغ  �@ متوفر   eغ
ُيرجى  حاليا.   Uلالستخد�

�عا<w �التصا=.  

 Unable to locate server  .10
 �@ حتديد  على  قا<�   eغ
�ما  �>لك   .U>خلا� تعيني 

مت   Dلذ� �ملوقع  عنو��   �@
 ¨  �@ غe صحيح  �<خاله 
يعد موجوً<� @ساسا. ��حلل 
 Â �ملوقع  �سم  فحص  هو 

�<خاله من جديد.

 �@  D@  Host unknown  .11
معر��.   eغ �ملضيف 
�يعÏ >لك �ما @� �لوصلة 
�ملوقع   �@  �@ ُفقد�  قد 
 eغ �<خاله  مت   Dلذ�
 w>عا� هو  ��حلل  صحيح. 

�التصا=. 

 Helper application not  .12
�ملساعد  (�لHنامج   Found

 �@   Ïيع� موجو<)   eغ
 Uملستـخد�  Áمستـعر
�لتعر�  علي  قا<�   eغ
�ا�=   Dلذ� �مللف  علي 
حتميله. ��حلل هنا @� يتم 
 Eمللف على جها�� حفظ 
من  فتحه  ميكن  فقد 

�لكمبيوتر. 

* �لر�مانسية هي @� ترp �ألشياM كما حتب @� تر�ها �ليس كما هي بالفعل.

.Óشبا Y سأمو� Ïلعرَّ�� @ن� Ò =فقد قا Dخائفة يا عزيز Ïجة حتا<¯ ��جها: �ن�� *

 �لز�¬: �>� �طمئÏ يا عزيز¾ فقد فا� �أل��� منذ �من بعيد!!

 w؟  فأجاֲדا: بألف <ينا�. تنهد� �حلريفة بعمق متحسرw>حلريفة تسأ= �لصائغ: بكم هذ� �لقال�  *
Â سألته: �بكم هذ�؟ فأجاֲדا �لصائغ: خصيصا لك يا سيد¾ بثال¯ تنهيد��!!!

�� �لطفل �لذD يشعر باحلب ��لطمأنينة <�خل �ملنـز= يستطيع @� يتحمل �إلحبا³ �يسيطر على 
�خلو� ألنه يستمد قوته من ثبا� �ملو�قف ��لقيم ��ضو£ �لرسالة �ل± يرسلها له �ألبو��.

* معظم قاعا� �ألطفا= @سئلة �معظم قاعا� �لشباl ثرثرw، �معظم قاعا� �لعجائز نصائح.
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