لتنشئ موقع ويب جديد اختر
File>New>Web  ( ملف => جديد => صفحة او ويب)



لاحظ مربع مواقع الويب ستجد أنواع متعددة من المواقع التي يمكن لك أن تنشئها سنحاول أن نوضح الصورة عن كل ويب 
يمكن لك أن تحدد المكان الذي تريد لموقع الويب أن يوضع فيه من خانة
Specify the Location of the new web  ( حدد موقع صفحة ويب الجديدة )
كذلك ستجد شرح مبسط عن أي موقع ويب تختاره تحت كلمة
Description ( الوصف ) 
الآن سنحاول أن نشرح لك كل طريقه من طرق إنشاء موقع ويب

1-  موقع ويب ذات صفحة واحدة 
إذا اخترت أن تنشاء موقع الويب الخاص بك فإن البرنامج سينشأ لك ويب فارغ ولا يحتوي إلا على صفحة واحدة فارغة ولن تكون لديك سوى صفحة
Index
ومجلدان





2-معالج تواجد الشركة لتنشأ موقع لمؤسستك بطريقة احترافية إذا اخترت أن تنشأ موقع الويب بهذه الطريقة(ولا تخترها إلا لو كنت تعمل موقع لمؤسسه) سيظهر لك البرنامج المساعد السحري لتنفيذ الموقع وسوف يسألك ما ذا تريد في الموقع إذا كنت تريد أن ينهي البرنامج الموقع بسرعة وعدم التعرض للأسئلة أضغط على إنهاء
لينشأ لك البرنامج الموقع بدون أن يسألك 
أما لو كنت تريد أن تجاوب على الأسئلة فاضغط على التالي
وإذا كنت تريد أن تبني الموقع بالصفحات التي تريدها أنت من دون أن ينشأ لك البرنامج أي صفحات فاضغط إلغاء الأمر


طبعاً الفرق واضح بين اختيار إنهاء وبين اختيار إلغاء الأمر فالأول يأمر البرنامج بإنشاء الموقع بدون أن يسألك عن الإيميل أو أي سؤال آخر وطبعاً ينشأ صفحات والأخر يأمر البرنامج بأن يترك الأمر لك لتنشأ ما تريد من الصفحات







ستجد النافذة التي من خلالها تحدد الصفحات الرئيسية التي تريد وهي الصفحة الرئيسية وهي غير مفعلة خيار اختيارها لأنها إلزامية، وكذلك صفحة ما الجديد وصفحة منتجات وخدمات، وجدول للمحتويات، وصفحة استمارة لتعبئتها من قبل الزائرين، وصفحة بحث. ستضع إشارة بجانب الصفحات التي تريدها ثم نضغط على زر التالي



في هذا المربع ستختار ما تريد أن يظهر في الصفحة الرئيسية، مقدمة ولمحة عن الشركة ومعلومات الاتصال ضع إشارة بجانب المربع الذي تريد له أن يظهر في موقع شركتك ثم اضغط على زر التالي 



ستظهر لك الصفحة التي تطلب منك بيانات ما الجديد فاختر أن كنت تريده أن يظهر التغييرات التي حصلت في الموقع و المقالات والمراجعات ثم اضغط على زر التالي





بعد أن تحدد عدد الصفحات التي تريدها للمنتجات والخدمات سيطلب منك البرنامج تحديد ما تريد أن يظهر في كل صفحة من الصفحات الخاصة بالخدمات والمنتجات بالنسبة للخدمات عليك الاختيار إن كنت تريد أن تظهر صورة للمنتج وسعر المنتج واستمارة لتسجيل المعلومات. كذلك الحال بالنسبة للخدمات اضغط على التالي



ستظهر لك مربع لتختار الأسئلة التي ستوجها لزوارك ضع إشارة بجانب الأسئلة التي تريدها فمن الممكن أن تسأل ضيفك عن: اسمه كامل، وعنوان عمله وصندوق البريد الخاص به ورقم التلفون ورقم الفاكس والبريد الإلكتروني لضيف ضع إشارة بجانب الأسئلة التي تريدها أو ألغي الإشارة بجانب الأسئلة التي لا تريدها واضغط ثلاث مرات على التالي



في هذا المربع الذي يسألك عن ما تريد أن يظهر في أعلى الصفحة اختر الذي تريده أن يظهر سواء شعار مؤسستك و عنوان الصفحة ورابطة لصفحة الرئيسية لموقعك.
وأيضاً في هذا المربع عليك الاختيار فيما تريد أن يظهر في أسفل الصفحة: رابط لصفحة الرئيسية (اختره في مكان واحد الأعلى أو الأسفل) وبريد مدير المؤسسة وحقوق الطبع وأخر مرة تم فيها تحرير الصفحة اضغط على  التالي 



سيسألك البرنامج في هذا المربع إن كنت تريد أن تظهر صورة تدل على أن الصفحة تحت البناء لأن الصفحات أغلبها لم تكتمل بعد إن كنت تريد ظهور الصورة اختر نعم وإن كان لا فاختر لا اضغط على التالي



تستطيع من خلال هذا المربع كتابة اسم الشركة في الخانة الأولى ورمز الشركة أي اسم مختصر لشركة في الخانة الثانية وعنوان الشركة من صندوق بريد وموقع الشركة في أرض الواقع عليك أن تعبئ البيانات الصحيحة لشركة في هذا المربع لأنها ستظهر في أماكن كثيرة وسيكون من الصعب عليك تغيره اضغط على التالي



خلال هذا المربع أكتب رقم تلفون الشركة ورقم الفاكس والبريد الإلكتروني للمدير والمسؤول عن الموقع وبريد الإلكتروني للمسؤول العام ثم اضغط على التالي



ستختار شكل موحد لموقع الويب من حيث شكل الأزارير والخلفية وأسلوب الخط من خلال خصية تدعى الـ
Theme  ( سمات )
سنتعرف عليها في درس آخر. اضغط على  الزر (اختيار سمة لصفحة ويب )
سيفتح لك مربع لتختار منه الشكل الذي تريده لاحظ وجود كمية كبيرة من الأشكال الجاهزة كما يمكنك أن تنشأ شكلك الخاص تستطيع أن تعدل في الشكل الذي اخترته لاحقاً فلا تتوقف كثيراً أمام اختيار الشكل اضغط على 
Ok ثم التالي



سنكون قد انتهينا من بناء موقع الويب إذا أردت أن يظهر لك البرنامج المهام التي يجب عليك إنجازها ضع إشارة  هنا 



أو ألغى الإشارة منه إن كنت لا تريده أن يظهر لك أي مهام اضغط على انهاء 
لننتهي من موقع الويب ونترك البرنامج يكمل بناءه لا حظ أن خطوات إنتاج الويب بهذه الطريقة طويلة لكن أسهل بكثير مما لو بدأت بإنشاء موقع ويب لشركة وكنت تحتاج لصفحات عدة فتضر لإنشائها من فراغ فتعديل فقط على البيانات أسهل بكثير من البدء من الصفر.ط

 

 3 -Customer Support Web  ( صفحة لدعم العملاء ) 
لتنشئ موقع لدعم الزبائن ويكون مثل الهمزة الوصل لترتبط بزبائنك فما عليك إلا أن تختار هذا الطريقة لبناء موقع الويب بها
لن يسألك البرنامج أية أسئلة سوف ينشأ موقع الويب وفيه 19 صفحة ويب تقريباً ستحد فيها صفحات لتحميل وصفحه بها الأسئلة المتكررة وصفحة لما هو جديد وتستطيع أن تحذف النص المكتوب وتكتب نصك مكانه بكل سهولة



4 -Project Web ( صفحة مشروع )
لعمل موقع ويب تتحدث فيه عن خطة عمل معينة وتشترك فيه مع عدة أشخاص اختر هذه الطريقة. سيقوم البرنامج بعمل عدد كبير من الصفحات تتضمن صفحة رئيسية وصفحة لذكر أعضاء العمل وصفحة لجدول مواعيد واستمارة لتعبئتها وصفحة بحث والكثير من الصفحات الخاصة بالمشروع


 

