
مفاهيم االنترنت
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 )شبكة الويب العاملية 
ً
هي مجموعة هائلة  (Web(أو الويب،W3أو ،WWWتدعى أيضا

. التي ترتبط ببعضها على اإلنترنت (hypertext)(من وثائق النص املترابط 
ابط العديدة بين ويعود سبب تسميتها شبكة الويب العاملية أو شبكة العنكبوت إلى تداخل الرو

اقع هذه الشبكة املنتشرة عبر العالم، بطريقة تشبه ل مو ِّ
 
شك

ُ
تداخل خيوط شبكة الوثائق التي ت

.  العنكبوت
مات من برامج، وتسمح شبكة الويب العاملية لبرنامج ُمستعرِّض الويب بنقل جميع أنواع املعلو 

-اتيح وأخبار، وأصوات، وصور، وفيديو، إضافة إلى النصوص، باستخدام املاوس أو لوحة املف
عرض هذه املعلومات في موقع الو -دون الحاجة إلى إتقان الكثير من األوامر املعقدة

ُ
يب وت

(Web site) ق على عملية التنقل بين. الذي يظهر على شاشة املستخدم
َ
اقع كما ُيطل مو

 (surfing the web). الويب اسم اإلبحار في الويب 
ية التي ال تسمح وال تختلف الويب عن اإلنترنت في خاصية امللكية التي ال تعود إلى أحد، والالمركز 

.لجهة أو حكومة بفرض صيغة أو نوعية معينة على محتوياتها

ما هي شبكة الويب العالمية؟
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:في االنترنت المفاهيم األساسية 

تبادل هو اللغة التي تتخاطب بها أجهزة الكمبيوتر املتصلة عبر الشبكة، بهدف: protocolالبروتوكول 
عد التي يجب وإذا أردنا تعريف البروتوكول بلغة تقنية، نقول أنه وصف رسمي لهيئات الرسائل والقوا. املعلومات

لة على الشبكة او مجموعة من القواعد املشتركة بين االجهزة املتص. على كمبيوترين اتباعها لتبادل تلك الرسائل
لتبادل املعلومات

وهو بروتوكول اتصاالت بين خادمات الويب: (HTTP)بروتوكول النص المترابط

Web)servers )ومستفيدي الويب.(Web clients) 

،إلى عبارة بروتوكول نقل النص المترابط (HTTP):يرمز مصطلح

(hypertext transfer protocol)وهو البروتوكول الُمستخَدم لنقل الوثائق المترابطة

(hyper Linked )ويُشكل وسيلة االتصال بين خادم الويب(Web server)  وبرنامج مستفيد

ض (Web client program)الويب .الذي يُمث ِّله الُمستعرِّ
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الذذي هذو عبذارة عذن نذص يوذوي روابذط (hypertext)ويقوم هذا البروتوكول على مفهوم النص المترابط

(links) ذا مذا تؤدي إلى وثائق أخرى، يمكن أن توتوي تلك الوثائق على روابط تؤدي إلى وثائق أخذرى، وهذ

(hyperlinks).يُدعى الروابط الفائقة

وهذذإ إىذذدى التطبيقذذات التذذإ :  (HTML)(hypertext markup language)،لغذذة الذذنص المتذذرابط

التذإ دذدمتها  SGML (standard generalized markup language)اشذتق  مذن اللغذة المعياريذة

ه اللغذة وتُسذتخدم هذذ. لتَكذون مرععذا ودوات بنذال الوثذائق المسذتقلة عذن منصذة التشذغيل (ISO)منظمة إيزو

فذإ النصذوو والرسذوم التذإ توعذد  (tags)ووضع موعهات (documents)كأداة بسيطة لتصميم الوثائق

ض كيفيذة عذرض الوثذائق للمسذذتخدم بالطريقذة المناسذ بة، وتَقذوم هذذذه فيهذا، لتُوضذَح تلذك الموعهذات للُمسذذتعرِّ

ليهذا وتُعَدُّ ىتى اآلن واىدة من اللغذات المعياريذة الُمتفذق ع (hypertext)،اوداة على مفهوم النص المترابط

ضات الويب  .بين ُمستعرِّ
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IP Internet Protocol:البروتوكول 

والذي يتحكم بتقسيم رسائل البيانات الى حزم واعادةTCP\IPوهو بروتوكول ضمن بروتوكوالت 
,لى وجهتها توجيه الحزم من املرسل الى الشبكة واعادة تجميع الحزم الى شكلها االصلي عند وصولها ا

ت االخرى العديد من املميزات والخصائص التي تجعله متفوقا على البروتوكوال IPلبروتوكول االنترنت 
املنافسه له  

TCP/IP:بروتوكول 

وهو ضمن عائلة Transmission control protocolبروتوكول التحكم بالنقل 
ر الشبكة مهمته االشراف على عملية تقطيع البيانات الى حزم تمهيدا لنقلها عبTCP\IPبروتوكوالت 

ثم اعادة تجميعها بشكل صحيح في الطرف املستقبل IPبواسطة بروتوكول 
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DHCP

DHCP Dynamic Host Configuration Protocol

قائي بطريقة أوتوماتيكية لجميع مستخدمي الشبكة وهو تقديم و إعداد تل IPوهو يقدم عناوين 
في املجال  IPمن العمل بعد إدخال عناوين  DHCPخادم ويتمكن  TCP/IPلبروتوكول 
Scope  هذا املجال هو حدود األرقام تبدأ من كذا وتنتهي إلى كذا مثال نحدد هذا الScope  من

متاح في الشبكة و  IPرقم 10ذلك يعني أن لدينا 192.168.1.10إلى 192.168.1.1
 Enableنفعل في جهاز الزبون الخيار الخادم من أخذ الرقم من  DHCPلنمكن زبون 

Automatic DHCP Configuration

متشابة IPال يسمح بوجود عنوانين من ارقام  ... DHCPومن فوائد ال



FTPخدمة بروتوكول نقل الملفات
,اختصاراً لبروتوكول نقل الملفات FTPيُعد المصطلح

(File Transfer Protocol)، بين (الكبيرة عادةً )وهو طريقة سريعة لنقل الملفات

كززولأجهزز ة الكمبيززوتر البعيززدة عززن بعوززها والموجززودة دززب وززبكة ت ززت د  بروتو

(TCP/IP) مثل وبكة اإلنترنت.

مززب بروتوكززول نقززل الززنب المتززراب  (FTP)يتشززابب بروتوكززول نقززل الملفززات

(HTTP) عيزدةدزب كزوك كزل البروتوكزولين ينقزل الملفزات مزن الجهز ة ال ادمزة الب

(remote servers)،ولكنهمززا ي تلفززاك دززب أك بروتوكززول نقززل الززنب المتززراب 

(HTTP)  ي زت د  الم زتعر(Web browser)   لعزر  الملفزات المنقولزة علز

 (Multimedia)واوة الم ت د ، وتكوك تلك الملفات ذات محتزو  متعزدد الوسزا  

ك بروتوكزول نقز-هذا المحتو  الزذ  يُميز  حزفحات الويز – ل الملفزات، بينمزا يُ ز  

(FTP)  الملفات المنقولة عل  القرص الصل  لجهاز الم ت د.
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World Wide Web وهي مجموعة كاملة من مستندات : الشبكة العاملية
تدعى مستندات , حول العالم HTTPالنصوص التشعيبية واملوضوعة على ملقمات 

ويتم تعريف هذه , HTMLهذه الشبكة بصفحات الويب هي مكتوبه بتنسيق 
الذي يحدد اسم االلة او الجهاز URLالصفحات بواسطة محدد موقع املعلومات 

ومسار امللف الذي يمكن الوصول اليه 

:WWW
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استعراض اإلنترنت

ل فإ عالم اإلنترنذ  وتبوذف فيذه عمذا تريذده مذن م علومذات آن اووان لتعرف كيف تتجو 

 Internet)وخذذذذدمات، وهذذذذذه العمليذذذذة هذذذذإ مذذذذا نُسذذذذميه اسذذذذتعراض اإلنترنذذذذ 

browsing).  وىتذذذى تذذذتمكان مذذذن القيذذذام بهذذذذه العمليذذذة، ال بُذذذد مذذذن وعذذذود برنذذذامج

ض (browser).مستعرِّ

 (browsers)المستعِرضات

مك نذك مذن المستعرضات هإ برامج تُتيح لذك اسذتعراض اإلنترنذ  بذأكثر مذن ،ريقذة، وت

للمبتذذذدئين، فذذذبن  البيذذذة وبالنسذذذبة .الوصذذذول علذذذى أكبذذذر فائذذذدة ممكنذذذة مذذذن الويذذذب

ضات تتشذابه فذإ وئائفهذا اوساسذية ضذين همذا مايوأشذهر . المستعرِّ كروسذوف  مستعرِّ

(Microsoft Internet Explorer)إنترن  إكسبلورر
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ما هو محرك البحث؟
(Search Engine)محرك البحث 

مواقث  الوبث  )هو برنامج ُيتيح للُمستخِدمين البحثث  نثن ملمثاح محثدمن مثمن ماثامر ا نترنثل المختل ث  
:محرك البحث من ثالث  أجزاء رئيس  هيوبتألف (FTPومواق  

(Spider Program.)برنامج العنكبوح • 
(IndexerProgram.)برنامج الُم هِرس •
.برنامج محرك البحث•
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شرح وظيفة البرامج المكونة لمحرك البحث

:العنكبوتبرنامج 

م موركذذاُت البوذذف برنذذامَج العنكبذذوت .  إليجذذاد حذذفوات عديذذدة علذذى الويذذب ( spider)تَسذذتخدِّ

ونذذه يُبوذذر فذذإ اإلنترنذذ  بهذذدول (crawler)إلضذذافتها، ويسذذمى هذذذا البرنذذامج أيحذذا  الزاىذذف 

لزيذذارة حذذفوات الويذذب واال،ذذحت علذذى موتوياتهذذا، ويأخذذذ هذذذا البرنذذامج مؤشذذرات الموادذذع مذذن 

التذذإ توويهذذا، وال تقتصذذر  يذذارة ( keywords)، والكلمذذات المفتاىيذذة (title)عنذذوان الصذذفوة 

( links)ط برنذذامج العنكبذذوت علذذى الصذذفوة اوولذذى للمودذذع بذذل يتذذابع البرنذذامج تَعقُّذذَب الذذرواب

تقاة أما الغاية من هذه الزيارات فهإ وضع النصوو المن. الموعودة فيها لزيارة حفوات أخرى

كرة تغيذر فإ نظام الفهارس لمورك البوف، ليتمكن المورك من العودة إليها فيما بعد، ولم تغب ف

الموتذذوى فذذإ المودذذع عذذن بذذال مصذذممإ موذذرك البوذذف، إث يذذنظم موذذرك البوذذف  يذذارات دوريذذة 

.المفهرسةللموادع الموعودة فإ الفهرس للتأكد من التعديحت التإ تصيب الموادع 
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:المكشفبرنامج 

أىيانذذذا ، داعذذذدة ( catalogue)الفهذذذرس، (indexprogram)المكشذذذفيُمثذذذل برنذذذامج 

ذذف حذذفوات الويذذب، وتَعتمذذد فذذإ هذذذا التوحذذي( database)بيانذذات  ف علذذى ضذذخمة تَُوح ِّ

كمذذا تعتمذذد علذذى بعذذ  (spider)المعلومذذات التذذإ َىَصذذل  عليهذذا مذذن برنذذامج العنكبذذوت 

ها فذإ المعايير مثل الكلمات اوكثر تكرارا  مذن  يرهذا، وتختلذف موركذات البوذف عذن بعحذ

(.ranking algorithms)هذه المعايير، إضافة إلى اختحفها فإ خوار ميات المطابقة 

:البحثبرنامج محرك 

( keyword)عند كتابذة كلمذة مفتاىيذة ( search engine program)يبدأ دور برنامج مورك البوف 

؛ إث يأخذذ هذذا البرنذامج الكلمذة المفتاىيذة ويبوذف عذن حذفوات الويذب (search box)فإ مربع البوذف 

، ثذم (index database)التإ توقق االستعحم الذي كونه برنامج الُمفهرس فإ داعذدة بيانذات الفهذرس 

م فإ نافذة  تعرضالُمستُعَرض نتيجة البوف المتمثلة بصفوات الويب التإ ،لبها الُمستخدِّ

(browser window).13

http://www.itep.ae/arabic/EducationalCenter/CommNet/sengine.asp#_msocom_1#_msocom_1

