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المحاضرة الحادية عشر

اإلنترنت

(Internet , WWW)



The)اإلنترنتماهي internet)
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عبارةمناشتقاقهاتملقد”International Network“العالميةالشبكةبمعنى.

األنواعفةالمختلالكمبيوترأجهزةوماليينالشبكاتمنآالفعدةتربطعالميةشبكةهي:اإلنترنت

.العالمفيواألحجام

ىالتياإلنترنتفائدةتكمن والمؤسساتاألفراديستخدمهاوسيلةكونهافي(Net)الشبكةأيضاُتسمَّ

.المعلوماتوتبادلللتواصل

معتوافقالمنلهابدالبينها،فيماواالتصالالمعلوماتتباُدلمنالكمبيوترأجهزةتتمكَّنكي

.(Protocol)بروتوكوالاًتدعىالتياالتصالمعاييرمنمجموعة



(IP)اإلنترنتبروتوكول
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بروتوكولىُيسمًَّبروتوكوالاًباإلنترنتالمتصلةالكمبيوترأجهزةجميععتِمدت

Internet)اإلنترنت Protocol - IP).

تدعىاناتبيوحداتإلىاإللكترونيةالرسائلئةبتجزاإلنترنتبروتوكوليقوم•

.(packets)الُحَزم

data)البياناتبتوجيهاإلنترنتبروتوكوليتحكم• routing)إلىالمرِسلمن

.المستقِبل

/لباإلرساالتحكمبروتوكوالتمجموعةتحتاإلنترنتبروتوكولينضوي•

Transmission)اإلنترنتبروتوكول Control Protocol/ Internet

Protocol, TCP/IP).

oTCP/IPرتهابروتوكوالتمجموعةهي االتاالتصإلتاحةاألمريكية؛الدفاعوزارةطوَّ

.األنواعالمختلفةالشبكاتعبر



اإلنترنتبشبكةاالتصال
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تينطريقبإحدىذل ويتأّتى.اإلنترنتبخدمةشترا االطريقعنباإلنترنتاالتصاليتم:

الهاتفيالشبكياالتصال:األولى(dial-up)اإلنترنتخدمةموفِّرمع(Internet Service

Provider - ISP)،المنزلفيالكمبيوترأجهزةمستخدميلدىالمعتادةالطريقةهيوهذه.

الُمخصَّصالخط:الثانية(dedicated line)محليةبشبكةالمتصل(Local Area

Network-LAN)،قدالتيالكبيرةوالشركاتالمؤسساتلدىالمعتادةالطريقةهيوهذه

لةتكونقدأواإلنترنت،علىبهاخاصة(node)ُعقدةلهايكون نترنتاإلخدمةبموفِّرمتصِّ

.(ISP)خطالمخصَّصةالخطوطومنT1،(T1 carrier).

ن the)لإلنترنتالفقريالعموديتكوَّ backbone of the Internet)تنقلاتصاالتخطوطمن

host)الرئيسةالُمضيفةالكمبيوتروأجهزةالُعَقدًَوتربطعالية،بسرعةالبيانات computers).

كبيرةبكمياتالبياناتحركةتسريالخطوط،هذهوعبر.



اإلنترنتبشبكةاالتصال
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لأنجهةأليُيمكنال بأكمله؛العالممستوىعلىاإلنترنتتعطِّ

باإلنترنتيتحكمواحدكمبيوترأوواحدةعقدةهنال ليسإذ.

لفقد وقَّفتتأنودونللخطر،بمجملهااإلنترنتتعريضدونأكثرأوواحدةعقدةتتعطَّ

.عبرهااالتصاالت

لألعطال؛فيهااإلنترنتخدمةتعرضاحتمالفيالمختلفةالعالممناطقتتفاوت

ةالفائضالنقاطمنمتفاوتةأعدادااًلإلنترنتالفقريالعموديضمإذ(redundant

intersecting points)المختلفة،المناطقفي

آخرمسارعبربسرعةالمعلوماتتوجيهإعادةيمكنفإنهاإلنترنت،منماجزءتعطلإذا.

الفائضيةالميزةهذهُتدعى(Redundancy).

فيهاإلنترنتخدمةموثوقيةزادتمامكانفيالفائضيةدرجةزادتاكلم.



اإلنترنتخدمات
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:منهاعديدةخدماتً دولة170منأكثرعبرحاليااًتمتدالتياإلنترنتُتتيح

البريد) ،(E-mail)اإللكتروني1

نقل) File)الملفاتنقلبروتوكولباستخدامالملفات2 Transfer Protocol- FTP)،

خدمة) Internet)المحادثة3 Relay Chat)

خدمة) Remote)بعيدةكمبيوترأجهزةإلىالوصولُتتيحالتي(Telnet)تِلنت4 Computer

Access)،اإلخباريةواللوحات(bulletin boards)،األخبارومجموعات

(newsgroups)،

الخدمة) World)العالميةالويبشبكةخدمة،أهميةاألكثر5 Wide Web- WWW)َنَمتالتي

.التسعينياتخاللهائلةبسرعة
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البريد. Electronic)االلكتروني1 Mail)

.متواصلةحاسوبيةشبكاتمنغيرهاأواإلنترنتعبررقميةرسائللتبادلوسيلةهو

:أمثلة

خدمة. FTP(Fileالملفاتنقل2 Transfer Protocol)

نترنتاإليوفرهاالتيخدماتهمأمنتحميلهاوأالملفاتنقلخدمةتعتبر.

نترنتإشبكةفيمعينةملفاتتبادلعلىوالباحثاتالباحثينتساعد.

خدمة. Internet)المحادثة3 Relay Chat)

البعضبعضهممعللتحدثالعالمحولنترنتاإلمستخدمينمنتجمع.

الوقتنفسفيوالصورةالصوتالمستخدميرىنأباإلمكان.
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خدمة. (Telnet)تِلنت4

التيالرئيسيةاإلنترنتخدماتإحدىهى:

المضيفةاألجهزةتدعىبعيدةكمبيوترأجهزةالىالولوجمنالمستخدمتمكن(hosts).

الفوقةاألجهزتدعىعاليةإمكانياتذاتكبيرةأجهزةعلىالبرامجتنفيذمنالمستخدمتمكن

main)متوسطة frames).

مجموعةبروتوكوالتمنجزءالخدمةهذهتعدTCP/IP.

تلنتمواقع(SITES Telnet)

جهاتأوخاصةشركاتالىملكيتهاتعودمتوسطةفوقكمبيوترأجهزةعلىالمواقعهذهتوجد

.متعددةمجاالتوتخدممحتوياتهاوتتنوعحكومية

اسمااًالمشتر فيهايمنحالمواقعهذهفىاشتراكااًالمواقعهذهالىالدخوليستلزمuser – id

.(password)مروروكلمة

فهارس-التقنيةالتقارير-الرسميةالبياناتقواعد:المثالسبيلعلىالمواقعهذهمنبعض

.ناسااألمريكيةالفضاءوكالةمواقع–األمريكيةالكونجرسمكتبةفيهابماالكتب
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خدمة. World)العنكبوتيةالشبكة5 Wide Web)

حاتصفعبرمرئيةوأمسموعة،وكتابية،معلوماتعلىالمستخدمحصولالخدمةهذهعبريمكن

.الشخصيحاسبهعبرالمستخدميتصفحهاالكترونيه

األفالموفالمكاألوالمرئيهالصوتيهوالتسجيالتوالنصوصالصورإرسالمنالمستخدمتمكن

.وسريعوفعالسهلبشكلوغيرهاالوثائقيه

مكانهاوالالمعلوماتتخزينطريقيعرفأنالمستخدماليحتاج.

واالستخداماتاإلمكانياتمتعددهللتسويقفعالهوسيلههيالعنكبوتيهالشبكه.

حيهصوروضعأو،مكانأيفيالناسمخاطبةتؤمن.

نتشارااًااكثروهيالمباشروالطلبالشراءعمليةوتسهلالناسمعةومتفاعلالوسائلمتعددةخدمة.

ومستقبلهانترنتاإلهيةالعنكبوتيالشبكه.
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اإلنترنتشبكةمستقبل

لنقفيالبطءإنإالاإلنترنت،منالحاليالجيلحققهالذيالهائلالنجاحرغم

بيقاتالتطمنالعديدأمامعائقااًتقفالتيالكبرىالمشكلةهويزالالالمعلومات

.الثورية

حزمةبعرضوتتمتعالهاتفية،الخطوطمنأسرعخطوطاعتمادمنبدالكان

(bandwidth)الضوئيةاأللياف:مثلأكبر(fiber optics)،البثكوابل

television)التلفزيون cable)،الصناعيةواألقمار(satellites).

اإلنترنتأجيالمنجيلينإلىاإلنترنتشبكةمستقبليقسم:

شبكة) .االنترنتمنالثانيالجيلأو2انترنيت1

شبكة) .االنترنتمنالثالثالجيلأو3انترنت2
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لإلنترنتالثانيالجيل

منهامشاريععدةفيمثلتوالواقع،أرضعلىالثانيالجيلظهر:

2إنترنت(Internet2)،الُمقبلالجيلوإنترنت(Next Generation Internet, NGI)،

.(CAnet2)وشبكة

رةنسخةالثانيالجيليعتمد :همامهمتينميزتينيدعمكما،IPv6هياإلنترنتبروتوكولمنمطوَّ

اإلرسال) ،(Multicasting)الوجهاتالمتعددالمتزامن1

جودة) Quality)الخدمات2 of Service-QoS)،الفيديو،لملفاتالحيالبثتدعمتيال

(multimedia).المتعددةالوسائطتطبيقاتوتدعم

قدومتسريعلوذل عالية،بسرعةالمعلوماتتنقلكمبيوترشبكاتتطويرإلىالثانيالجيليهدف

.المستقبلإنترنت

رعايةتحت1999عامالمشروعهذاأُطلِققدUCAID(The University Corporation

for Advanced Internet Development)
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لإلنترنتلثالثاالجيل

تتطلَّبالتيتل سيَّماوالالمتقدمةالمزاياجميعيدعمكيتطورفيلإلنترنتالثالثالجيلزالالي

.جدااًعاليةسرعة

مةالمشاريعأبرزمن .(SUPERNet)وشبكة،(Canet3)شبكةالمقدَّ

تينميزتينالجيلهذاويدعم :همامهمَّ

استخدام) DWDM(Denseتقنية1 Wavelength Division Multiplexing)،وهي

عمماثانية،/ابتجيج400إلىتصلبُسرعاتاإلرسالفيالضوئيةاألليافتستخدمتقنية يسرِّ

.هائلةبدرجةوالفيديوالصوتنقل

است) dark)المعِتمةاألليافغالل2 fiber)التحويلفي(switching)والتوجيه(routing).

oالضوئيةباألليافيتعلَّقمصَطلحهيالمعِتمةاأللياف(optic fiber)،عّماُيعبِّروهو

حتىاستغاللهاتمًّيلمقُدراتمنالضوئيةاألليافإلىالمستِندةالتحتيةالُبنىعليهتنطوي

.اآلن

الُمقبلالجيلإنترنتالثالثالجيلىعليطلق(Next Generation Internet-NGI).
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لإلنترنتلثالثاالجيلتطورنتائج

:مجالفيثورةإلىاالنترنتمنالثالثالجيلتطورأدى

التجارة) ،(E-commerce)االلكترونية1

خدمات) .وسواهاوالسياراتالنقالة،الهواتفخاللمناإلنترنت2

التلفزيون) Interactive)التفاعلي3 TV).

التعليم) ،(E-learning)اإللكتروني4

مؤتمرات) video)الفيديو5 conferencing)

تطبيقات) virtual)ياالفتراضالواقع6 reality):

المايكروسكوبمثلعاليةتقنيةذاتأجهزةبُبعدعنتشار المنالعلماءتمكن

(microscope).

بعدعنلهمالجراحيةالعملياتوإجراءمرضاهممعاينةمناألطباءتمكن(virtual

surgery).

االفتراضيةوالمكتباتالمتاحفظهور.(virtual libraries and museums)
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العالميةالويبشبكة

أيضااًتدعى)العالميةالويبشبكةWWW،أوW3،الويبأو(Web)منهائلةمجموعةهي

.اإلنترنتعلىببعضهاترتبطالتي(hypertext)المترابطالنصوثائق

التيالوثائقبينةالعديدالروابطتداخلإلىالعنكبوتشبكةأوالعالميةالويبشبكةتسميتهاسببيعود

ل .نكبوتالعشبكةخيوطتداخلتشبهبطريقةالعالم،عبرالمنتشرةالشبكةهذهمواقعُتشكِّ

وأخبار،رامج،بمنالمعلوماتأنواعجميعبنقلالويبُمستعِرضلبرنامجالعالميةالويبشبكةتسمح

حاجةالدون-المفاتيحلوحةأوالماوسباستخدامالنصوص،إلىإضافةوفيديو،وصور،وأصوات،

Web)الويبموقعفيالمعلوماتهذهوُتعرض-المعقدةاألوامرمنالكثيرإتقانإلى site)الذي

.المستخدمشاشةعلىيظهر

الويبفياإلبحاراسمالويبمواقعبينالتنقلعمليةعلىُيطلَق(surfing the web).

تسمحاليالتوالالمركزيةأحد،إلىتعودالالتيالملكيةخاصيةفياإلنترنتعنالويبتختلفال

.محتوياتهاعلىمعينةنوعيةأوصيغةبفرضحكومةأولجهة
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:االنترنتشبكةمصطلحاتأهم

لعبارةاختصاروهي،صغيرةكقريةالعالمكلتربطشبكةعنعبارة:االنترنت”

INTERnational NETwork“.

WWW:

oلـاختصار”World Wide Web“

oالموسعةالعالميةالشبكةتعني

oلغةباستخدامومصممةمكتوبةصفحاتمنتتكون(HTML)أو(Java)لغاتمنغيرهاأو

الويبصفحاتتصميم

oاالنترنتمتصفحطريقعنتصفحهايتم.

االنترنتمتصفح(Internet Explorer):

االنترنتمواقعبتصفحالمختصالبرنامجهو

.محتوياتهاوعرض



17

:االنترنتشبكةمصطلحاتأهم

HTML:

oعبارةمناختصارHyper Text Markup Language

oالمتصفحعلىالظاهرةالويبصفحاتوتصميمكتابةبواسطتهايتمالتياللغة.

Java:

oبرمجةلغةعنعبارة.

oاالنترنتصفحاتوتصميممتحركةرسومإلضافةتستخدم.

oاالختراقمنالمواقعلحمايةبواسطتهااالمنيةالبرمجةتمكين.

ISP:

oعبارةمناختصارInternet Service Provider

oنترنتباالالربطعلىللحصوللديهاباالشترا تقومالتيالشركةوهياالنترنتخدمةمزود.

URL:

oعبارةمناختصارUniform Resource Locator

oالويبشبكةعلىالمواردمنآخرنوعأيأوالصفحةوجودمكانعلىيدلمؤشر.
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:االنترنتشبكةمصطلحاتأهم

E-Mail(Electronic Mail):

oوهيًاحدىًاهمًخدماتًاالنترنت،عنيًالبريدًالكترونيي.

oيستخدمًًللتراسلًبينًالمستخدمين.

FTP(File Transfer Protocol):

oاالنترنتشبكاتوإلىمنالملفاتنقلبروتوكول.

Http:

oعبارةمناختصارHyper Text Transfer Protocol

oالتشعبيالنقلبروتوكول.

oأوعمواقإلىلالنتقالالشبكةموقععلىموجودةارتباطاتعلىالضغطمنالمستخدميمكن

.الشبكةعلىأخرىصفحات

الناريالجدار(Firewall):

oخرىاألاألجهزةقبلمنبالشبكةالمتصلالحاسبجهازعلىالدخولعمليةلتقييدأماننظام.
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:االنترنتشبكةمصطلحاتأهم

Upload:

oاالنترنتشبكةإلىالحاسبجهازمنالملفاترفعأونقلعملية.

Download:

الحاسبجهازإلىاالنترنتشبكةمنالملفاتتحميلعملية.

Encryption:

oالملفاتلحمايةوسيلةوهيالتشفير

oوعكسها(Decryption)التشفيرف وتعني.

Chat:

oاالنترنتشبكةعلىالمباشرالحوارأوالدردشة.

 البحثمحر(Search Engine):

oلمختلفةااإلنترنتمصادرضمنمحددةكلماتعنالبحثًَللُمستخِدمينُيتيحبرنامجهو.
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(URL)اإلنترنتعنوانهوما

مصطلحURL

oلعبارةاختصارهوUniform Resource Locatorإنترنتعنوانتعنيوالتي.

oغةبصيوتكوناإلنترنتمواقعإلىللذهابالعنوانشريطفيتكتبهالذيالعنوانذل هوhttpأو

ftpبصيغة

:(URL)اإلنترنتعنوانمكونات

.الخاصةسوريةالجامعةاللموقععنوانأوURL:مثال

http://www.spu.edu.sy

اسم البروتوكول اسم المؤسسة

(صاحب الموقع)
نوع النشاط البلد
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االختصارطبيعة النشاط

comتجاري

eduتعليمي

govحكومي

netشبكة

orgمنظمة

االختصارالبلد

syسوريا

ruروسيا

irايران

lbلبنان

egمصر

:عربيةبحثمحركات

www.ayna.com

www.naseeg.com

www.sawaah.com

:أجنبيةبحثمحركات

www.yahoo.com

www.google.com

www.msn.com

https://www.bing.com

www.ask.com

http://www.ayna.com/
http://www.naseeg.com/
http://www.sawaah.com/
http://www.yahoo.com/
http://www.google.com/
http://www.msn.com/
https://www.bing.com/
http://www.ask.com/
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نهاية المحاضرة الحادية عشر


