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 ?The Internet: What is it  ما هو االنترنيت

 
يادد كبيار  ان  إلا هو  شبكة حاسوِب كبيرِة لهاا ارتباااات يديادة تاود   االنترنيتإّن 

الحاسااباِت اوتااإْت إلاا   اان الحاسااباِت  ااف كا ااة انحااا. اللااال ه والشاابكة هااف    ويااة 
راِته  أنت ُي كاُن انْن هذا االشتراك   ف تبادل ال لإو ات والخب االبلض، وي كنه ابلضه

 ت إك  شبكة ِ ْن حاسبتين انو  إيونه
ْنظرن إل  شبكِة   ، يإ  ايتبارها شبكة ينكبوت ي بلقة تحيا باللال  االنترنيتُيْ ِكُن انْن تن

اللااال   ا   كااان  ااف إلاا يتاال  انا  اا   وباللديااد  اان الااار  يسااتاي   ال سااتخد  
  ها ي ا بينه ويستخد  تإك الحاسبات وال نظو ات لبلتتال

 

 
 
 
 
بإِد  ف  7ُٓٔاّورن  ليش ل  اكثر  ن بدا  ف الواليات ال تحدة ون ا و االنترنيت فهو   ان

ا   كااان باللااال  وتسااتاي  ان  إلاا ترساال رسااالة  ناتسااتاي   حياا كا ااة انحااا. اللال ،
ا اوخاارون تحتاال يإاا  ابحااا  اوخاارين وتاادري دون التتيااد ب حااددات  لينااة يفرضااه

ل  قريااة االتااف ت لاال لااك اللاا األ ااوروان تحتاال يإاا  وتاافة ابيااة وكثياار  اان ،يإيااك
  هتغيرة
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 االنترنيتمتطلبات االتصال ب
 

التف يحتا ها و ا هف ار  الوتاول  األ ور اهف يلرف  إن  االنترنيتل ستخد  البد 
 إليه:
 األ هزة -ٔ 

  ان سالة  األقاليت حرة يإ   يكا با ٕ٘ يكابايت و ٙٔ هاز ك بيوتر) ذاكرة 
 (  الترص التإب

  رق يااة  إلاا  ااود  ) يل اال يإاا  تحوياال إشااارات التإيفااون التناظريااة الفاااكي
تناظريااة لبثهااا يإاا  الهاااتف وبساارية  إلاا وتحوياال إشااارات الحاسااب الرق يااة 

 خار ف ه  اوكيإو بايت  ف الثانية وقد يكون الفاكي  ودي  داخإف  2ه2ٕ

 البرا ج -ٕ
  تتفح Internet Explorer  برنا ج يسا ح لاك باأن تبحا  وتاري وتادير هو

 ه لإو ات يإ  الشبكة اللال ية
 إلااا )رساا  تتد اااه الشاااركات لتاااا. نفااااذك  Internet Protocol اازود لإخد اااة    -ٖ

 الحتاه إليهاالتف سيت  التار   االشتراكواريتة االنترنيت ويلت د نوع 
 

 طرق الوصول لالنترنت 
ولكن ليي الترار بيد ال ستخد  لإحتاول يإا   االنترنيت إل لإوتول هناك يدة ار  

احدها  هناك التيود التف تفرضها يإيك بلض األشيا.  ال ستخد  الذ  يسكن  ف الرياف 
تحتاا  الا   ألنهاا Dial–upيبار  او  DSLال يستاي  ان يساتإ  الخد اة ال تد اة يبار 
واحااد وهااو اسااتخدا  الت اار هناااك ارياا   إذن ،خااا هاااتف وخااا الهاااتف دياار  و ااود

لتكاوين    وياة  التلااونلكن   كن ،والتنايف لكنه  ف هذه الحالة  كإف بلض الشف
يستخد  نظا  الواير لايي  او االنترنيتالسلر الذ  يحتا ونه لإل ل  ف لتتإيل  شتركين 

wireless systems  واها    االنترنيات تاهف  او ن  كاتب الخد ة ين اري  التزود
 :ل ستخد ة هفالار  ا

  Dial – upاالتتال ال نزلف  -ٔ
  DSLاالتتال ين اري   -ٕ
 wireless systemنظا  الواير ليي   -ٖ
 Cableاالتتال ين اري   -ٗ
 التنايية  األق اراالتتال ين اري   -٘
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 Client-Server Network  شبكة خدمة العمالء

  
نظاا  ال ساتفيد ياادة  هاازا  يإا  الشابكة، ويكاون ال الحاسابهاف هيكإياة لوتال انظ اة 

ات كبيرة ـالخاد   يكون نظا  اكبر ي كنه تخزين ك ي ا اشختيا   كتبيا ، او  حاة ي ل 
 : ن البيانات، ويستاي  تنفيذ التابيتات الربيسية وب لن  اخر

 
 لإو اات  حاسوبك يرسلل أنهذا يعني  ,clientالعميل  أوحاسب يسمى الزبون  .1

  هاخرحاسب  إل 
الزبون إل   عنذها سيقوم بإعادة المعلومات  ,server الخادم  يسمى أخرحاسب  .2

 ههف خد   شتركة بين الزبون والخاد  إذن
 

 
 

 ه ف النهاية ين الخاد   تستتراإبات حاسوبك ت ر يبر خاوا  ن األنابيب و
 

 : مالحظة
  ال تسااإك نفااي الارياا    إنهااا اخااريإذا اردت الحتااول يإاا   لإو ااات  اارة

 ولكنها تكون  ف  كان  شابه
  هاخر سار  تأخذ وإن اال لإو ات ال رسإة ال تتب  نفي ال سار 
األنابيب لذلك ه ال ستفيد حت  وان تحا  احد هذ إل ال لإو ات ستتل  إن إل  يلنفهذا 

 هة يند الاإب ويند التزود إنها تسإك  سارات   ختإف
 

 
 
 
 
 

 

http://www.myarmylifetoo.com/data/internetcourse/chapter1/page5.html##
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 Internet Connections االنترنيتاتصال 
 

خا الهاتف،كابل ،حتا  نظاا  الاواير تستل ل يادة يدة ار   االنترنيتاتتال شبكات 
هاذه  وتت ياز ال لإو اات التاد اة خابلل ابيلافتتاإب اتتال  كل هذه األ زا. الو،ليي

 بأنها  ال تادر 
 Bandwidth  تلت د يإ   تدر واحد سري  لإ لإو ات ينتتل  ن  كان

 راخان إل  ـات  ن  كـــه ال لإو ـاخر وهو يشبه انبوب واحد تسير  ي إل 
 .(small pipe)ويسمى أيضا 

 big pipe  وياة  ان البياناات الكبيارة والضاخ ة ذات السارية اللالياة   
 .رناإ   رة واحدة  ن  كان إل  اخت

 بلض الشبكات تلت د يإ  ال ز  بين النويين. 
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 ?The Internet: Who Owns it من هو مالك االنترنيت
 
ِباااِة حااول اللااال  و بليااين  االنترنيااتإّن  ااّوُن  اان  باااِت  الف  اان الشاابكاِت الُ رتن  ُتكن

 بروتوكااااوالت الااااتحك  باإلرسااااال  )الحاسااااباته وتسااااتخد  هااااذه الشاااابكات    ويااااة 
ين تإاُك تإاك   ال احد هن  ن االتتال  ي ا بينهاككف تت  TCP/IP االنترنيت(بروتوكول 

، اي ااال  ُكونااوا اشااخاصن الشاابكاِت  ال سااةولية تتاا  يإاا  ال  ياا ه ال ااالكون ُي كااُن انْن ين
داِري،  انو  نظ اته ت ارية، ا هزة حكو ية،  ن

يإيهااا هااذه هااف الفكاارة التااف بنااف  إنالااتحك  باالنترنياات  اوال احااد قااادر يإاا  إيتاااف 
ل االنترنيت  إذ لايي  ،اللاال  بأك إاه يإا   ساتوي االنترنياتوال ُي كن أل   هة ان تلاِّ

ل يتادة واحادة او اكثار  ،  تداالنترنيتهنالك يتدة واحدة او ك بيوتر واحد يتحك  ب تتلاَّ
االتتااالت يبرهااه  ب   إهاا لإخاار، ودون ان تتوقَّاف االنترنياتشابكة ريض دون تلا

 يهاا  االنترنيات وبال تابل،  إن  ناا  اللال  ال ختإفة تتفاوت  ف احت اال تلارض خد اة
          الفابضاة  لؤلياال؛ إذ يض  اللا ود الفتر  لئلنترنت ايدادا  تفاوتة  ن النتاا

(Redundant Intersecting Points) ن  ف ال ناا  ال ختإفة،  إذا تلال  ز.  ا  

 ،  إنه ي كن إيادة تو يه ال لإو ات بسرية يبر  سار  خره االنترنيت

ن ات وبشاكل كبيار ال اناا وال  ،هذه الشبكة  هف  تلددة اإلااراف وال تاادر إل انظر  
 انت قادرين يإ  التحك   ف هذه ال سالةه
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 Who is in charge من القادر على التغير

 
ْحادُ  ب ، لكان بشاكل االنترنياتُكّل ال الكون، بشكل   ايف، ُيسايُدون يإا  تنو ياه  اا ين

ةُ  يْ  او نفرد، ال شف. لنُه التوَّ ة يإيههالسإاة الكا ية لإسن رن  ان
هناااك ه النهايااة  حتاا  ي كاان الساايارة يإيها اوي إيااة دياار  نتظ ااة البدايااة  االنترنياات

ُيسيارن يإ  اّ   احد     ويات التف ُتاّوُر  لاييرن االتتال وُتزّودن  ف ن وها، لنكنَّه  ال
لذا السيارة دير  و ودة  ف االنترنيت لكن ال و ود هو تو يه ال لإو اات لزياادة ،شاِ 
  هلن و الخاص بالشبكاتا

 
 
 

.  فقط تذكر  ُJust Remember 
تذّكرن االنترنيتين  واليند ا ال يكون احد  سب ِ ُب انْن تن  :اشيا.، ين

 
   دون تتيي   سبتا ليراه ال  ي    شخصا ، ْنشرن اّ  شان ف ُيْ ِكُن انْن ين

  هاللال 
 

 التبيحاااة  األشاايا.ال  إيااة والتااالحة ، وسااات د  األشااايا.ساات د  اناات
 ه ف هذا اللال  اال تراضف  ثإ ا ن دها  ف حياتنا االيتياديةوالسيبة 
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 : Rules of the Road قواعد الطريق

 
 اوقواياد  إلا تساير  اف ا  ات ااه ولرب اا تحتاا   انناك كبناا. يإا  اإباك ي  بأنه تذكر

 ه ف هذه الار  اإلبحارشروا 
ل  تكن تريد بلض النتاابح  اف ي إياة السافر هاذه لرب اا تتااد  ب لوقاات  نهاا  وإذا 

التواياد  فيادة  إذالتوايد  ف دن   نها لكنك ال تلإ  ا انت اكن اإلباحية واألالفيروسات 
يبل ااات ودالباال  إلاا يحتااا   خاار  إلاا االنترنياات  ال سااا ر  اان  كااان  إلاا  ااف الاادخول 

 اف حاين ال يو اد احاد يسايار ، الار  ال يدة قبل السافرين  اوخرينوسةال  إرشادية
 او( التااف تتااد  تتنيااات oversee)يإاا  االنترنياات تو ااد    ويااات   راقبااة تساا   

 ااان التواياااد التاااف تساااتخد   التاااف هاااف    وياااة Protocols التكاااوتساااتخد  البروتو
 اف  شاكالألاوهف  تلاددة  األخراتتاالت الحاسبات بلضها     البلض يإ  لإسيارة 

 هFTP خد ة  و HTTP خد ات االنترنيت وتش ل
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 No failure to communicate ال فشلَ في االتصال

 
 وقاا   إاايي هناااك خاااا  ااف  اوينااد ا تت ااول  ااف الااروابا ال و ااودة  ااف ا  تاافحة 

والاذ  يساايدنا  اف الحتاول  IP باه االتتال  الكل  لروف  ان خابلل الارق  الخااص
 ه تااك  نتظ ااة  اذابإرسااال التاافحات إليااك  والخاد ااات تتااو  األخاارييإاا  الحاساابات 
 ههو حإتة الوتل بين ال ستخد  وال رسل IPو  اوخرينو ربية لدي 

  

  Mr. Postman  ساعي البريد
 

بيتك يبر  ر ل البريد وحسب  إل بإ كانك إن تتتور ي إية وتول الرسالة ال لنونة 
ب  نك كتابة اللناوان   اإو ف الظرف الذ  يح إه ر ل البريد اللنوان ال ختص لك 
 ثال و اود  اإل ارا.اتال هة ال تابإة وبلاض  إل الرسالة  إرساليإ  الظرف لكف يت  

 IPإذن  ااال  ،ال تااررةالاواباا  يإاا  الظاارف لكااف تاات  االنتتااال الاا  ال راكااز البريديااة 
تاإبها انات ولايي هنااك  ال ختص لحاسوبك هو ب ثابة الدليل لر وع ال لإو ات التف

كل اللال  وهاو و  ياز   لناد  األبف هو واحد  و ود  ف  ،سال واالستتبالخاا  ف اإلر
 ت كنتاااحتااا   IPسااايلا    ااا  ال لإو اااات ويناااد الر اااوع IPاإلرساااال سيساااير هاااذا 

  هالوتول يبر هذا ال سار الر وع   نال لإو ات 
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تساير  بيتك  هاف إل ي ثل ينوان الرسالة يند ا ترسل  IP (( Internet Protocolن ا
 اااف ال ساااار التاااحيح وال يكاااون 

، اإلرسااااااالهناااااااك خاااااااا  ااااااف 
ه ااااا  إليااااه ال رساااال وال رساااال 

 تاااأتفي إكاااان يناااوانين  ختإفاااين 
 او يإااااااا  ضاااااااوبه ا الرساااااااالة

 اور االنترنيااات يبااا ال لإو اااات 
 ال لإو ات ه 

ُل والخاد  ينستإُ   إّن الاإبن ُيرسن
ِ ُد ال لإو اتن  هذا الاإب، ين

وُيليدن  إليكوُيدّقُ  ينوانن اللابد 
ال لإو ات  رة اخري، حي  

ْظهُر يإ  شاشِتكن   ةيدة   لإو ة ين
ون تتك IP ارقا ه   ي  اإلرسالخاا  ف  او شل الوتول لسبب  ا  اووتول الرسالة 

   ثال: ألخرثبلثة ويختإف  ن بإد  وال يو د رق  يتكون  ن ا زا. اربلة ن 
   ( يحدد ال ناتة ٕٕٕال ز. األول ) هال غرا ية 
  ( يحدد الشركة ال زودة لخد ة  ٖٖٖال ز. الثانف )هاالنترنيت 
  (  يحدد    وية  ٗٗٗال ز. الثال )داخل  ال هاز إليهاينت ف  التف ات الحاسب

  هركةالش

  (  يحدد ال هاز نفسه٘٘٘ال ز. الراب )ه  
 ف اتتال  ديد وله  ابد  االنترنيتكل  رة تدخل  يها  يتغير IP إن   اللإ  

 ا هزتهاخترا   اوكبيرة  ف التلرف يإ   كان الحاسوب واس  ال ستخد  
 هاوخرون و ود ويراك  انت إذن له الفيروساتوب  
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   IP طرق التعرف على

 
   IPلإتلرف يإ   هناك اريتتان

  هيإيها تتو  بلرض الرق  الخاص بكبواساة برا ج  لينه يند النتر هٔ 
 قاب ة ين اري  إضا يةل برا ج ويندوز دون استل االهف  لر تها  ن داخل  هٕ 
 ( سوف يخر  لك  رب  حوار اكتب بداخإه Run( ث  اختر )تشغيل  Start إبدا.)
(winipcfg راي     ) تظهار لاك شاشاه ، بانترناتتكون  تتل  اناة انه ي ب يإيك 

 ipبها ينوان 
 
 

  Don't go bump in the nightُ  الليلال َتْذهْب لتوذى في 

 
 اللاالِ ، حاساوب الخااد ن  هاذا  اف ذهبات ظرف ثواٍن، اين اا ه الرحبلت تحد   ف ُكّل هذ
واقاا  الحااال  ااف  السااير  ااف الظاابل  يساابب بلااض ال شاااكل هااذا هااو إن، ينسااتتر  سااوف 

 حت اا باك  اف سايودي السير دون تحديد الهدف والاري  الذ  ساوف تساإكه  االنترنيت
قاد تكااون ضاحية لإفيروسااات التااف  او لآلخاارينوقاد تكااون تايد سااهبل  الحفارة ال ظإ ااةِ 
حاسابات  إلا هذا الاري  الذ  يوتإك  انت نب ال تايب هذه وايإ   إذنستأتف  لك، 

 ليي ثابت  هو  تغير IP إنهو  تغير وليي ثابت ا   إليك يناوخريوتل  او اوخرين
التاف يلت ادها  األرقاا اللشوابية  و اودة  اف  إذنتشغيإك الحاسب  إيادةلإ  ي  ب  رد 

   IPهذا 
 

  Remember تذكر 

 
 ، وال  ناااا اان تتاارر ذلااك ال  واناات لإيااك االلتاازا  بهااا  إذا  ااا كااان هناااك قواياادن

 اتدقا.ك! 
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  Responsibilities & Netiquette االنترنيتيات وأصول لمسؤولا
 

يند ا يكون السإوك األخبلقف  و اودا  اف يال ناا الحتيتاف،  اان اللاال  اال تراضاف  اف 
بين اا   ، زيد  ن الر وز التف تس ح لنا بالتفاه  يبر هذه الشبكات إل االنترنيت يحتا  

يح إااون خإااف هااذه الحاساابات  يااونحتيت اناااي ااان هناااك  االنترنيااتالحاساابات بُتوتااُل 
 واألتاولناتلإ  قواياد  انضرور  لنا ك ستخد ين  دد  ف هذا اللاال   ، ختإفة اخبل 

، ال ختتاة  الية يال ية وهذه ال اليِة لنُهاا ر اُز شاكإُف ِ اْن األسااليبِ  انهاالتف تحك نا 
 "هاالنترنيتي و ا  باس  "اتول  تدي 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Netiquette االنترنيت آداب 
 

ت ّن  بأّن ُكّل  ستل إو  إتز ونن بهذه التلإي اِت واتول  االنترنيتنن ين وُنارّوُ   االنترنيتسن
 هاالنترنيتلإسإوِك ال سةوِل واألخبلقفِ بيننا يإ  

إّ  اتااول  إن لن ااكن يإاا   االنترنيااتانْخااذ الوقااِت لااتن ْ لُل وقتن ااين إلضااا ة إلاا  ، بااالنترنيااتسن
لك، لايف اكثر بكثيره تفايإونن  ن  اولبك الذين ين

هااف وساايإة لبلتتااال، إذ ُي كنااك ياان اريتهااا إرسااال الرسااابل و حاااورة  االنترنيااتو
اوخرين ويرض ا كارك و رابك واالابلع يإ  ا كار اوخرين و رابه ، ا  إنه وسيإة 

تإفااةه وينااد اسااتخدا  ا  لإتفاياال والتلا اال بااين األشااخاص وال ةسسااات والهيبااات ال خ
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و  ـاـوسيإة اتتال، ينبغف االلتازا  ب   وياة  داب يا اةه و ان هاذا ال ناإا ،  اا.  فه
 إيز ـتّ   ن التلبير اإلن ــال ش (Netiquette االنترنيت داب 

 Net Etiquette    ( وهاو  فهاو  يلّبار االنترنيات)ا  السإوكيات ال هذبة يند اساتخدا
 ، نذكر  نها يإ  سبيل ال ثال:االنترنيتراياتها يند استخدا  ين اوداب التف ينبغف  

 

احترا  الارف اوخار: ينبغاف يإياك داب اا ان تتاذكر ان هنالاك شختاا او اشخاتاا  هٔ
كثيرين يإ  الارف اوخر  ان الشابكة يتإتاون رساابإك وا كاارك و را.ك، واناه ينبغاف 

اوخرين بل خاابه  باالتف هاف يإيك احترا ه  واحترا  ا كاره  و رابه ه ال تسخر  ن 
 احسنه

 اإلي از  ف ارح األ كار و حاورة اوخرين  خير الكبل   ا قل ودّلههٕ
،  إنااك تتاابح يضااوا  ااف   ت اا  االنترنيااتتااذكر داب ااا انااك ينااد ا تتااو  باسااتخدا   هٖ

و لناها هو يضو  ف  Net Citizen) شتتة  ن  Netizen، ا  إنك تتبح االنترنيت
(، وان كل تتّرف تتو  به ُيلّبر ين شختيتك،  ااحرص داب اا يإا  تاالنترني  ت   

 تتدي  األ ضله
االلتزا  بالتانون،  التتّر ات ال خالفاة لإتاانون  اف واقا  الحيااة تكاون دالباا  خالفاة  هٗ

 هاالنترنيتلإتانون يإ  
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  The History of the Internet االنترنيت تأريخ

 
 اِتهينن ا بشكل هابل  نذ  نتتف التسلين إذ هو  فهو   ديد نسبيا ،  االنترنيتإّن 

 اياا الاذ   واإليابلن الت اار  االنترنياتالسهولة  اف اساتخدا  تتنياة نتي ة  هذا الن و
لكبيار التاا ر والبسايا هالتاغير واكثيرة لكال ال ساتخد ين  نهاا اللإ ياة وال ادية إرباحا

الكل هنا يتف يإ  هذه الشبكة ولكن االختبلف  ف تباين االساتخدا  والشاكل ال باين  اف 
  هاألخري   ال تاإحات  لتاور الز نف لهاادناه يوضح ا

 
 

Arpanet    االيربنت 
 

  حاين بارزت حا اة وكالاة  شااري  البحاو   1ٙ1ٔنترنت إل  ياا  تلود بداية شبكة إ
 Defense Advanced Research Projectsال تتد ة  اف وزارة الاد اع األ ريكياة 

Agency (DARPA)  إل  بنا. شابكة لتباادل  لإو اات البحاو  ال تتد اة باين  راكاز
ف الواليات ال تحدة البحو  ال تلاونة    وزارة الد اع، ال وزية يإ   ناا   تبايدة  

وهااف شاابكة  DARPANETاأل ريكيااة ، وقااد اث اارت  هااود هااذه الوكالااة ياان والدة 
 تواضلة تتألف  ن اربلة حواسايب، كانات هاف ال ناإا  نحاو التااورات البلحتاة ، إذ 

  شابكة واسالة تحتاو  17ٕٔحتتت هذه الشبكة ن وا  ساريلا  ، حتا  اتابحت  اف ياا  
لتااد كااان هاادف وكالااة  ARPANET.إيهااا حينبااٍذ اساا  ( يتاادة  لإو اتيااة وااإاا  ي7ٖ)

 شاري  البحو  ال تتد اة  ان البداياة إنشاا. شابكة ال ي كان شاإها ضا ن ظاروف الل ال 
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التااف قااد تحااد  اثنااا. الحااروب، ولااذلك  ااا. بنااا. الشاابكة ال  ركزيااا ، خو ااا   اان تو يااه 
 ضااااااااااااربة إلاااااااااااا   ركااااااااااااز الشاااااااااااابكة تااااااااااااةد  إلاااااااااااا  تلايإهااااااااااااا كإيااااااااااااا ه 

اربانيت  ن تإبية ضرورات اتتال ا  حاسوبين    بلضه ا  ن واناإ  تت ي  شبكة 
خبلل و ود يدة ار  بديإة لبلتتال ، وبدال   ن و ود  ركز إدار  لإشبكة يتحك   ف 

االتتال  يها،  تد اياف كل حاساوب  ساةولية اإلشاراف  ي إها ، ويكون  سةوال  ين
، وذلاك و تاا  لبروتوكاول يإ  اتتاالته والتأكد  ان تاحة اللناوان ال رسال  ناه وإلياه 

االتتااال الااذ  ياانظ  الرسااابل ال تبادلااة ضاا ن رز   تلااددة تح اال كاال  نهااا اللنااوان 
 التاااااااااااااااااااااااااااااااااحيح لإحاساااااااااااااااااااااااااااااااااوب ال رسااااااااااااااااااااااااااااااااال إلياااااااااااااااااااااااااااااااااه ه 

هااف ال تل ادة  ااف شاابكة  TCP/IP  اتاابحت    وياة بروتوكااوالت 12ٗٔو اف يااا  
ARPANETه 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  !The Success  النجاح 

 
، لكن ْبالن انْن ياتنحّا ن النظاا ن ه هاابلد الت ربة ارسإْت الرسالُة األول  التف  استإ ت  زبياا  قن

تساإكها  انوبدا الل ال لتااوير الاار  التاف ي كان  النور! الفكرةهف كانت البداية لتري 
وقاد بادا  الرسابل  ن يدة  واق   ن الواليات ال تحدة ولكف تبت  الخاوا داب ا  فتوحة

 Packet Switching  تحويل حز  البيانااتِ بتحتي  ذلك باستحدا  تتنية  ديدة س يت 
سرن ال لإو ات إل    هتغيرةِ  ا زا. ِا  كن

 
 
 
 

http://www.myarmylifetoo.com/data/internetcourse/chapter1/page22.html##
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 The Sent اإلرسال
 
تتخيال كتاباة ا   رساالة  بلدة ات اهات  لند ا ظاِ  تحويل حز  البيانات ذا الن كرةن ه ان

 إلا  إرساالهالكاف يات   و ن ث  إيادايها  اف  ركاز اإلرساال ،وتلنون  البااقات البريديةِ 
ترسل  البااقات البريدياة إلا  تاندوِ  البرياد، وها  ُيرساإونن ِ اْن  كتاِب  ال هة ال لنية

هااف نفااي الفكاارة ولكنهااا  إذنلبريااد حتاا  ينتااإوا إلاا  ات اهاااته  البريااد إلاا   كتااِب ا
 هالكترونيا

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 The Receiving االستالم

  
ي إية االستبل  تت  بواساة ر ل البريد وحساب و هاة الرساابل ولكان  اا بالاك وان  إن

بين ا الفكرة  اف الحاساوب  هتضرر ر ل البريد هذا! كل الرسابل ستفتد وينتهف كل شف
وان تضارر الحاساوب  اخار إلا  ختإفة ت ا ا  الرسابل االلكترونية تنتتال  ان حاساوب 

 اف وقات واحاد وال تتااب  او تلاددة  اوقاات ترسال  ان يادة حواسايب و اف ان  كن 
الفكارة  إذن ،وستبت  ال لإو ات  حتفظاة  اف هاذه الشابكات األسباببضرر  ه ا كانت 
 ه  تازة و فيدة  دا
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  Growth continues  النمو َيستمر  

 
حكاو فن ويإ افن وترباو ن ب اا  ياه الكفاياة لل ال ناا    اهت اا ب نتتِف الث انينات، ون دن 

 هلإشركاِت هو ِبنا. األ هزِة التف يحتا ها االنترنيت
اادان باساا Berners سويساار الفيزياااو  اللااال   ال،121ٔفااف   تل ال شااكلن ت ريباافن ِ ااْن بن

 الشبكة اللال يِة لبلشتراك  ف البحِ  واأل كاِر بين ال اليِة اللإ يِةه
بُر  خترعن الشبكة اللال يِةه تفحة الويب األول  و كانت اظهرت  إل  اللالِ  التف هو ُيلتن
 ه11ٔٔكانون األول  ٕٔ ف
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وكااان اساا  هااذا البرنااا ج   11ٖٔ ةساان اواخاار  اافتاا  إتاادار اول برنااا ج لإااـوب وقااد 
(Mosaic) ( كبرنا اااـج   اااانف  تاااـاح لإ  ياااـ  ويتاااـو  بتر  اااة لغاااـةHTML)   إلااا

يلتبار هاذا البرناا ج  تياالنترن ديدة وبزيادة يدد ال ستخد ين يإ    (Web)تفحات 
تحويال النتاوص يإا  شابكة  والتف ت كان  ان االنترنيتيإف شبكة  الل بلقة ألداةاهو 

ويساتاي   ، نياه  ا  التاوت والفياديو واي االإل  تور  وتودرا ياه  إوناه  االنترنيت
يشااهد تااور حياه  ان  تحاف الإااو ر وان يلارض  خار تاور تاا   انالاوب   ساتخد ف

يست لوا إل  حفل  انالتإيسكوبه او وبواساة  األ ريكيةالتتااها بواساة وكالة الفضا. 
 هال انيااا  ااف اارص ي اال  تااو رة  اسااتلراضإلاا   باإلضااا ةهولناادا   اافاقااي    وساايت 

  اف  رد واحد  ن يارضات الوب اللديادة  اوناتبح  Mosaicوبلد  دة  ن ظهور 

يإ  تتدي  ب اناب يارض تافحات الاوب ،  قادرة اخريالويندوز وظهرت برا ج  بيبة
( Gopher)وال ااو ر( E-Mail ثاال البريااد األلكتروناا  ) اخااري نيااتاالنترخااد ات  

( وإ كانيااااة قاااارا.ة    ويااااات األخبااااار وخااااد ات FTPوبرتوكااااول نتاااال ال إفااااات )
هاذه األدوات  والساتخدا ه  باإلضاا ة إلا  يارض تافحات الاوب ( Waisال لإو ات) 

 (هTCP/IPيحتااا  ال سااتخد  إلاا  باارا ج اتتاااالت خاتااة تاادي  برتوكااول ) ال دياادة
وكثار الحادي  يان اريا   الت ارياةهاا الشاركات تاور التاف ةدياد و   هذه البارا ج ال

( التااف سااتتيح لإ  ياا   Information Super Heighway)  السااريلةال لإو ااات 
 إرسااللإتسوي  او  االنترنيتيإ  شبكة  ال تو رةالدخول إل  ال لإو ات  إ كانيةتتريبا  

والوتااول إلاا  قوايااد  واسااتر ايهاالنتااوص  بريااد الكتروناا  او البحاا  ياان ارياا 
الشاسله  أن ار  ال لإو ات  ال سا ةالبيانات واألخبار األلكترونيهه وبلض النظر ين 

ناااا  يااريض  اان التابيتااات  ثاال ال شاااركة  اا   ااوارد  ا ااا السااري  ساايفتح ال  ااال 
 ه االنترنيتيبر شبكة  التلإي يةوالفتول  التلاونفال لإو ات والتلإي  

و ر( لتساهيل ي إياات التخاااب ه  اارحت  ا لة  ينساوتا برناا ج ) 11ٗٔيا   و ف
وقااد توساالت  اان ذلااك الحااين   ااا  خااد ات إنترناات  ااف ال  ااالين اللإ ااف والت ااار   

 ساتث ر  ( حت  بإغ يدد  Multi -Mediaوخاتة بلد إدخال نظ  الوسابا ال تلددة )
 ه إيون  ستخد  ٓٓٗإنترنت اكثر  ن 
بنيتها البل ركزية حي  يتف ال ستث رون اللاديون يإا  قاد   االنترنيتز  ن اه   ا ي ي

ال ساواة    اكبر الشركات اللال ية ، إذ يحتل ال  ي  يإ  ح  نشر  ا يريدونه يإا  
الشبكة وبكا ة ال وضويات وال  االت ، وللل ذلك كان احد األسباب الربيسة لبلنتشار 

ال لإو اات الاذ  ال  انف  هاو انخفااض كإفاة تباادلالهابل لشبكة إنترنت ، ا اا السابب الثا
 يتلدي ا رة ال كال ة ال حإية يضاف إليها بدل اشتراك شهر  ثابت و نخفض نسبيا  ه
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 Brief Overview خالصة موجزة    
 
 تاحة  ادواتت إك  انتت ا ا ولكن  االنترنيت ثل  wwwالشبكة اللال ية  انتلتتد  انت

 اا.  االنترنيات ثل wwwهذا االيتتاد السابد بان وان   تستخد ها انو تو رة تستاي  
يإيهاا   ااإا والتاف  wwwوال واثي  والتف استخد ت  اف  األدواتنتي ة اند ا  بلض 

 E-mail, FTP ، listservs، Newsgroups, Chatتتض ن  األدوات، هذه ال تتفح

rooms, Instant Messaging 
 

 
 

 WWW الشبكة العالمية
بُر  هت ثِّال شابكة الوياب اللال ياة  از.ا  خااا فهو  هو  االنترنيتإّن الشبكة اللال يةن ُتلتن

 بأك إهاه  االنترنيت، وليي االنترنيت ن 
وهااف خد ااة سااهإة االسااتخدا  تلت ااد  ااف ياارض ال لإو ااات يإاا  النتااوص والتااور 

الفيديو ، و  اا ساايدها يإا  االنتشاار  ضاايفة سارية خااوا االتتاال ه والتوت و
 ISPاالنترنيتوظهرت  ف هذه الفترة الشركات ال و رة لخد ة 

(Internet Service Provides وذلك لتزويد الناي باشتراك بخد ة ،)يبر  االنترنيت

ختتاة شبكة االتتال الهاتفف ، وبلد ذلك ظهرت    وياة اخاري  ان الشاركات ال ت
(، و نهاا  اا يتاد   حركاات بحا  Browsers،  نها  اا يتاد   ستلرضاات )االنترنيتب
(Search Enginesلإ واضاي  ال ختإفاة يإا  الشابكة، و نهاا  اا يتاد  لغاات بر )  اة 

 بليااين ال واقاا  التااف تغاااف   ياا   االنترنيااتوتاااوير لإ واقاا ه ويو ااد حاليااا  يإاا  
اييااة واللإ يااة والتاانايية، إضااا ة إلاا  الت ااارة ال واضااي  الثتا يااة والسياسااية واال ت 

  ه( والتلا بلت ال الية يبر الشبكةE-commerceاإللكترونية )
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 E-mail:  البريد اإللكتروني
شاخص  ا إرساال واساتتبال خااباات الكترونياا  ان والا   بلنترناتلتستاي  ك ستخد  

 ن نظ  بريدية خار   الشف.ه يبلوة يإ  ذلك ي كنك تنفيذ نفي االنترنيت خر  تتل ب
( داخل الواليات ال تحدة ه وليي ال تتود MCI( او )CompuServe)  ثل االنترنيت

  افي كان تخزيناه  شاف. ا الخااباات الشختاية  تاا ولكان ايضاا  هافهنا بالخاابات 
( Text File)      إااف نااص

ويش ل ذلك بارا ج الحاساب ، 
، ال  ااااااااااابلت  اإليبلناااااااااااات
وهكاااذا هوالواقاااـ   االلكترونياااة

ان نظااااا  البريااااد األلكتروناااا  
والاادا    الفتاار الل ااود  ي ثاال

 االنترنيااااتإلنشااااا.  الربيسااااف
وسيت  التحد  ينه  فتبل  ف 

  تل قاد ه
 

 FTP تي بي أف
  Fileوتلنف  و   تو يهات ال ستخد ين اخري إل ال إفات  ن حاسبة  وإرسالتحويل 

Transfer Protocolتلت اااد    وياااة بروتوكاااوالت وTCP/IP   نتااال ال إفاااات )ا
(  ان ك بياوتر إلا   خاره و ا  هاذه الخد اة، ُي كان تح يال او تنزيال تح يإها او تنزيإهاا

ا    ضاغواا HTMLال إف بغض النظر يان نوياه وتلتياده،  ابل  ار  إن كاان  إاف 
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كان  إفا  نتيا  بسياا ه وتبرز اه ية هاذه الخد اة يناد الحا اة إلا  نتال ال إفاات الكبيارة 
 التااااااااااااااااااااف يل ااااااااااااااااااااز البريااااااااااااااااااااد اإللكترونااااااااااااااااااااف ياااااااااااااااااااان نتإهاااااااااااااااااااااه 

( HTTP(    بروتوكول نتال الانص ال تارابا )FTPروتوكول نتل ال إفات )ويتشابه ب
 ف كون كبل البروتوكولين ينتل ال إفات  ن األ هزة الخاد اة البليادة، ولكنه اا يختإفاان 
 ااف ان بروتوكااول نتاال الاانص ال تاارابا يسااتخد  ال سااتلرض للاارض ال إفااات ال نتولااة 

ل ال إفات بتخزين ال إفاات ال نتولاة يإا  يإ  شاشة ال ستخد ، بين ا يتو  بروتوكول نت
 الترص التإب ل هاز ال ستخد ه

 

 :أقسام نقل الملفات
 :Downloadتنزيل ال إفات  -ٔ

 هLocalال هاز ال حإف  إل  Hostال ضيف  الحاسبوهو  إب ال إفات  ن 
 :Uploadال إفات  إرسال -ٕ

 هHostضيف ال  الحاسب إل  Localال حإف  الحاسبال إفات  ن  إرسالوهو 

 

 
 
 

 News Group مجموعات األخبار

 
اا  الناااِي يإاا   تفاياالن  ن ّتتاالن وتن خاابلل  االنترنيااتالارياا  اوخاار الااذ  اناات ُيْ ِكااُن انْن تن

    وياِت األخباره
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الكترونياااة كبيااارة  إيبلنياااةيإااا  انهاااا لوحاااة  اإلخبارياااةوي كااان تلرياااف ال   وياااات 
Bulletin Board Electronic   الااف    ويااة تحتااو  يإاا   ٖٓيتاال يااددها إلاا

رسااابل  ااف  وضااويات  ختإفااة ، وهااف اريتااة  دياادة لبلتتااال  اا  اوخاارين ذو  
ال ي ت لإ وضويات بتإة  إخباريةاالس  هنا  انههه     بلحظة االهت ا ات ال شتركة 

ال   وياااته هناااك تشااابه  ااف الفكاارة بااين ال   ويااات  هااذه تإياال  ااا ت ااد اخبااار  ااف 
التااف هااف يبااارة ياان  Mailing Listاإلخباريااة والتااواب  البريديااة التااواب  البريديااة 

حااد  اان األيضااا.    ويااة  اان األشااخاص لهاا  اهت ااا  ب وضااوع  لااين حياا  يتااو  وا
رساالة الكترونياة إلا  يناوان ربيساف وتات   لال تهاا بواسااة برناا ج  اف ذلاك  بإرسال

اللنوان، و ن ث  ترسل إلا    يا  ال شاتركين  اف التاب اةه ولؤله ياة ي اب ياد  الخإاا 
بينه ا، نل  كبله ا نوع  ن النتاشات  ف  وضوع  حدد ولكن هناك اختبل ا ،  ف التواب  

ة ترسل  باشرة إل  كل  شترك     وضوع النتاش إل  اللنوان البرياد  البريدية رسال
نسخة  ن األخبار او ال تاالت تلإ   اإلخباريةالخاص به، ولكن هنا ا   ف ال   ويات 

ذلك ال وق  لإترا.ة او التلإي  يإ   ا  إل     كان يا  و ن لديه االهت ا  يإيه الذهاب 
 اإلخبارتحتا  إل  برنا ج يس   قارئ  اإلخبار ق يلإ  هناكه و ن ا ل الذهاب إل   و

News Reader  هاالنترنيتالذ  يأتف ض ن ادإب برا ج  ستكشف 
 

 أنواع رواد مجموعات األخبار

: اشخاص لديه  خبرة واسلة واابلع ب وضوع Wizardsال تختتون  .1
  لينه
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: اشخاص يتد ون ال سايدة لآلخرين ين Volunteersال تاويون  .2
 يإ  اسبإته ه اإل ابة اري 

: اشخاص يست لون  تا لإنتاشات دون ا   شاركة Lurkersال توارون  .3
  لالةه

 له  : اشخاص يردون يإ  ال واضي  التف ال ترو Flamersال اهرون  .4
  البتة ودير سخرية بإه ة

    Virtual Communitiesالجاليات االفتراضية
انات ال  االنترنيات فاف ، االنترنياتيإا   و ادال اليااتن التاف تن  هف اال تراضيةال اليات 

تتاّدُ  حاساوبنكن  ا ُتتابُل اتدقابنكن ِ ْن هاذه ال اليااِت  اف  ،  كاان ابيلافه بادال  ِ ان ذلاك تن
ااااارتبُا بهااااا  يااااان اريااااا   وتن

 هاالنترنيت
 تااا  ا تراضاايةهناااك  اليااات 

لهااا التااف و حاول ُكااّل    ويااة
 خاتااااة ُيْ ِكااااُن اننْ  اهت ا ااااات

ه اناات تتفاا   لهااا  ااف الهاادف ن
شاااااااااتركن  اااااااااف  ُيْ ِكاااااااااُن انْن تن
ال لإو ااااااِت، ديااااا  بلضاااااه  
البلض، وتنشاترُك  اف ا كااِركن 
اااا  ايضااااا.   ا و شااااايِركن  ن

 ُيْ ِكاااُن  ، ك ااااا تراضاااية الياااة 
 ن  الناِي  ف تكون يبلقتك  اننْ 

 ه ناتة سكناك
 

  Chat Room غرف الدردشة

 
ْإلُب درُف الدردشة دورن  ه ن ض ن  اليِتكن  الحوار هاو شاكل  ان اشاكال  هاال تراضيةتن

ااز  لظاا  الحاسااباو يباار شاابكة  االنترنيااتاالتتااال التااف ُت ااري  وريااا يباار  ه وتتركَّ
د لهاا  وياد و تارة ز نياةه الحوارات  اف الغالاب يإا    وضاوع  لايَّن، وي كان ان يحادَّ

دها  وق  الويب او  و ِّر خد ة الحواره وي كن  وُتدار الحوارات و   قوايد خاتة يحدِّ
ان يكون هذا النتاش  ف  كان خاص او  ف  كاان ياا  حيا  ي كان ان يبلحظاه ال  يا  

هااذه الغاارف  باتااحا لينااة يسااتخد ها  واتااواتوت كاان  لظاا  الباارا ج وضاا  تااور 
داارف الخاااص  إلاا وي كاان ان تاادخل هااذه الغاارف و اا  ردبااات الاادخول لرب ااا تاادخل 
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 بال واضاااااااااااااااااااااااااااااي  الرياضااااااااااااااااااااااااااااااية او الإغويااااااااااااااااااااااااااااااة ههه الاااااااااااااااااااااااااااااا  
 

 
 

   Instant Message لرسائل السريعةا

 
ا  اوخارين يإا   لبلتتاالاألكثار شالبية   إحدي الار ِ   Internetوتسا   االنترنيات ن

Relay Chat (IRC   وإرساالهاوهنا يستخد  ال شتركون شاشة خاتة لكتابة الرساالة 
 ف الإحظة نفسها ولكن تبت  الرسالة  و ودة  ف حال يد  و ود ال ستخد  او انتااياه 

التتنياات  ااف  اكثااران هاذه البارا ج   انيااة  و اودة  ااف  واقا  الشاركات وتح اال  لهاا 
 التأكدولكن يإيك  ال وسيت  والتور  ف ان واحد  وإرسالال تكإ  او ال تحاور  شاهدة 

 ه فتبل وسيت  التحد  ينها  ف  تل الح  ه    ن تتكإ  او تتحاور

  Tips نصائح
 حاا ظ يإا  لياقتاك  اف  اف كال اللاال   اوخارين تتال  ا   االنتتذكر انك  اني ب هٔ

 اوخرينالتلا ل    
لكل نواحف الحياة  ثل  . سف ها تحيح وبلض هاثيرة بلضستشاهد هناك يروض كهٕ

 ه،  كر قبل اتخاذك الترار التداقة والحب والت ارة والثتا ة
 
 

 

http://www.myarmylifetoo.com/data/internetcourse/chapter1/page37.html
http://www.myarmylifetoo.com/data/internetcourse/chapter1/page37.html
http://www.myarmylifetoo.com/data/internetcourse/chapter1/page37.html
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