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"

، وھو 1969الذي أطلق عام Arpanetكانت اإلنترنت نتیجة لمشروع 
أنشئ ھذا المشروع من أجل . وزارة دفاع الوالیات المتحدةمشروع من 

بیة ربط الجامعات ومؤسسات األبحاث الستغالل أمثل للقدرات الحسا
.للكومبیوترات المتوفرة

وزارة دفاع الوالیات المتحدةاستبدلت 1983وفي األول من ینایر 
المعمول بھ في الشبكة واستعاضت عنھ ببروتوكول NCPالبروتوكول 

TCP/IP . المؤسسة "من األمور التي أسھمت في نمو الشبكة ھو ربط
بعضھا ببعض مما جامعات الوالیات المتحدة أالمریكیة" الوطنیة للعلوم

سّھل عملیة االّتصال بین طلبة الجامعات وتبادل الرسائل اإللكترونیة و 
المعلومات ، بدخول الجامعات إلى الشبكة ، أخذت الشبكة في التوسع 

الجامعات یسھمون بمعلوماتھم ورأى النور المتصفح والّتقدم وأخد طلبة 
بل إن الشركة العمالقة " آرشي"و " جوفر"، والباحث "موزاییك"
ھي في األصل من جھود طلبة الجامعة قبل أن یتبّناھا العقل " نتسكیب"

.التجاري و یوصلھا إلى ما آلت إلیھ فیما بعد

لم یكن لدى المھندسین الذین خططوا للشبكة في بدایة عھدھا أدنى تصور 
یعزى نجاحھا العمالق الیوم لال مركزیة الشبكة لما آلت إلیھ الشبكة الیوم، و

أو بمعنى آخر ال یوجد جھة واحدة تسیطر على مجریات األمور بشأن 
یحكم الشبكة بروتوكول لإلّتصال والذي یقرر عمل ھذا البروتوكول . الشبكة

وھي جھة مستقّلة تتدارس وتقرر أنواع " مھندسو شبكة اإلنترنت"ھم 
) HTTP ،FTP ،IRC( شتى خدمات الشبكة البروتوكول المعمول بھ ل

..الخ

الشبكة حیث أن الھیئة عامة مھندسو شبكة اإلنترنت ھم أحد عوامل نجاح
فلوال اإلنترنت ، ما كنت لتجلس في بیتك . ومفتوحة للجمیع لیدلي بدلوه

وتقرأ ھذا المقال ولما قامت العدید من الشركات الكبرى الموجودة الیوم 
.التي تعتمد على تزوید الخدمات في شبكة اإلنترنت

عینات من القرن لم یجري استخدام االنترنت بشكل واسع حتى أوائل التس
العشرین وبالرغم من توفرالتطبیقات األساسیة والمبادئ التوجیھیھ التي 

6وفي . تجعل من استخدام االنترنت ممكن و موجود منذ ما یقرب من عقد
األوروبي للفیزیاء والجزیئاتالمختبر، وفي 1991اغسطس ، / آب 
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CERN والذي یقع على الحدود بین فرنسا وسویسرا ، نشر مشروع ،
تیم الشبكة العالمیة الویب واللتي تم اختراعھا من قبل العالم اإلنجلیزي 

.1989في عام بیرنرز لي

. hypercard، استنادا إلى violawwwوھناك طور المتصفح للویب 
، وفي 1993وفي عام. MOSAIC"موزاییك"ولحقھ متصفح ویب 

في جامعة الینوي تم إصدار supercomputingالمركز الوطني لتطبیقات 
كان 1994، وبحلول اواخر عام "موزاییك"MOSAICمن 1،0نسخة 

ام الجمھور بما كان سابقا اھتمام لالكادیمین ھناك تزاید ملحوظ في اھتم
صار استخدام كلمة االنترنت قد أصبح شائعا ، 1996وبحلول عام . فقط

وبالتالي ، كان ذلك سببا للخلط في استعمال كلمة إنترنت على أنھا إشارة 
.إلى الشبكة العالمیة الویب

رنت بشكل وفي غضون ذلك ، وعلى مدار العقد ، زاد استخدام شبكة االنت
وخالل التسعینات ، كانت التقدیرات تشیر إلى أن األنترنت قد . مضطرد

٪ سنویا ، ومع فترة وجیزة من النمو االنفجاري في عامي 100زاد بنسبة 
وھذا النمو ھو في كثیر من األحیان یرجع إلى عدم وجود . 1997و 1996

لك بسبب الملكیھ اإلدارة المركزیة ، مما یتیح النمو العضوي للشبكھ ، وكذ
المفتوحة لبروتوكوالت اإلنترنت ، التي تشجع األشخاص والشركات على 
تطویر أنطمة وبیعھا وھي أیضا تمنع شركة واحدة من ممارسة الكثیر من 

.السیطرة على الشبكة

اإلستخدامات اإلتصالیة لشبكة اإلنترنت] عدل[

تقدم شبكة اإلنترنت العدید من االستخدامات االتصالیة للمستخدمین، تشمل 
بل إلخ، ... المجاالت اإلعالمیة والتجاریة واألكادیمیة والسیاسیة والطبیة 

. یمكن القول إن كل الخدمات التي تقدمھا اإلنترنت ھي خدمات اتصالیة
وھي تخدم األفراد والمؤسسات والمنظمات الرسمیة والمدنیة على حد 

واالستخدامات االتصالیة لإلنترنت في ازدیاد مستمر، كما أن . سواء
.االستخدامات القدیمة نفسھا تتطور وتزداد فاعلیة وسھولة وإمكانات

بعض األمثلة على اإلستخدامات اإلتصالیة لإلنترنت] عدل[

 محركات وأدلة البحث
العنكبوتیة العالمیة الشبكة)World Wide Web (
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 البرید اإللكتروني
 مواقع الوسائط االجتماعیة)Social Media (
 مواقع الویكي
 االجتماعات والمؤتمرات)Net Meeting &Conference (

:البرید اإللكتروني[]

-Eوتختصر إلى Electronic Mail: باإلنجلیزیة(البرید اإللكتروني 
Mail ( ھو مصطلح یطلق على إرسال رسائل نصیة إلكترونیة بین

مجموعات في طریقة مناظرة إلرسال الرسائل والمفكرات قبل ظھور 
الحاضر ، من المھم التفریق بین برید اإلنترنت حتي في وقتنا. اإلنترنت

Internalوبین البرید اإللكتروني الداخلي Internet E-mailاإللكتروني 
E-mail . فبرید اإلنترنت اإللكتروني قد ینتقل ویخزن في صورة غیر

مشفرة على شبكات وأجھزة أخرى خارج نطاق تحكم كًال من المرِسل 
من الممكن لمحتویات البرید ) فترة االنتقال(فترة وخالل ھذه ال. والمستقِبل

، ھذا إذا كان Third Partyأن ُتقرأ وُیعبث بھا من خالل جھة خارجیة 
أنظمة البرید اإللیكتروني الداخلي ال تغادر فیھا . البرید على قدر من األھمیة

.البیانات شبكات الشركة أو المؤسسة ، وھي أكثر أمنًا

الشبكة العالمیة] 

وبأو (الشبكة العالمیةلكثیر من الناس یستعملون مصطلحّي اإلنترنت وا
لكن في الحقیقة المصطلحین غیر . على أنھما متشابھان أو الشئ ذاتھ) فقط

اإلنترنت ھو مجموعة من شبكات الحواسیب المتصلة معًا عن . مترادفین
وتوصیالت السلكیة ألیاف بصریةكابالت ونحاسیةطریق أسالك 

Wirelessعلى العكس من ذلك ، الوب ھو مجموعة من . وما إلى ذلك
ة مع بعضھا البعض عن طریق الوثائق والمصادر المتصلة معًا ، مرتبط

بشكل آخر ، الشبكة . URLsعناوین إنترنتوHyperlinksروابط فائقة
العالمیة واحدة من الخدمات التي یمكن الوصول إلیھا من خالل اإلنترنت ، 

.وغیرھماFileSharingمثلھا مثل البرید اإللكتروني ومشاركة الملفات 

سمي عمیل المستخدم البرامج التي یمكنھا الدخول إلى مصادر الوب ت
User Agent . ، إنترنت إكسبلوررمثل متصفحات الوبفي الحالة العادیة
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Internet Explorer یرفوكسفاأوFirefox تقوم الدخول إلى صفحات
الوب وتمكن المستخدم من التجول من صفحة ألخرى عن طریق الروابط 

صفحة الوب یمكن تقریبًا أن تحتوي مزیج من بیانات الحاسوب بما . الفائقة
، الصوتیات، Graphicsالرسومیات، الصور الفوتوغرافیةفیھا 

Interactiveمحتویات تفاعلیةوالوسائط المتعددة، الفیدیوالنصوص ، 
Contentsك األلعاب وغیرھابما في ذل.

الدخول عن بعد] 

یسمح اإلنترنت لمستخدمي الحاسوب أن یتصلوا بأجھزة حاسوب أخرى 
تعرف ھذه . ومخازن المعلومات بسھولة ، مھما یكن موضعھا من العالم

باإلمكان عمل ذلك بدون . RemoteAccessالعملیة بالدخول عن بعد 
وھذا یشجع . Authenticationاستخدام تقنیات حمایة أو تشفیر أو توثیق 

أنواعا جدیدة من العمل المنزلي ، ومشاركة المعلومات في العدید من 
.الصناعات

األنظمة التعاونیة] 

لقد ادى انخفاض تكلفة االتصال عبر اإلنترنت و تبادل األفكار والمعارف ، 
والمھارات إلى تطور العمل التعاوني بشكل كبیر وظھور األنظمة 

لیس باإلمكان فقط االتصال بشكل رخیص وعلى نطاق واسع . التعاونیة 
عبر شبكة االنترنت ولكن یسمح لمجموعات لھا نفس االھتمامات ان تنشئ 

ومثال على ذلك حركة البرمجیات الحرة في . مواقع مشتركة بسھولة 
من الصفر GNUجنوو لینكستطویر البرمجیات ، والتى انتجت نظام 

نتسكیبالمعروفة سابقا باسم (OpenOffice.orgوموزیالوتولت تطویر 
كان لھا تغطیة Zeitgeistأفالم مثل روح العصر ). ستار أوفیسمحاور و

واسعة النطاق على االنترنت ، في حین یجري تجاھلھا تقریبا في وسائل 
.االعالم الرئیسیة

Channelsأو القنوات IRCعبر االنترنت وسواء كان في شكل دردشةال
، أو عن طریق المراسلة الفوریھ یسمح للزمالء البقاء على اتصال دائم عن 

ویجري تبادل . طریق وسیلة مریحھ للغایة تعمل في حواسیبھم طول الوقت
ء كانت تحتوي على الصوت الصور أو أي نوع آخر من للملفات سوا

.الملفات وتدعم العمل المشترك بین أعضاء الفریق
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نظم التحكم في نسخ اإلصدار تسمح لفرق العمل المشتركة والعاملةعلى 
وھكذا یجري تفادي مسح ما كتبھ . مجموعات من الوثائق التعاون في عملھا

فریق المتعاون من إنشاء الوثائق زمیل آخر دون قصد ویتمكن كل أعضاء ال
.وللكل من إضافة أفكارھم واضافة التغیرات

googleجوجلتوجد حالیا أنظمة أخرى في ھذا المجال مثل مفكرة 
calendar أو ،BSCW شیر بوینتأو نظامMicrosoft .Sharepo

)VoIP(االتصال الصوتي [] 

بروتوكول یعتمد على نقل الصوت خالل VOIPالصوت عبر اإلنترنت
IRCدردشةوبدأت ھذه الظاھرة كاختیار وأداة مساعدة النظمة . اإلنترنت

في السنوات األخیرة انتشرت العدید من أنظمة . لنقل الصوت في اتجاه واحد
VoIPان ھذه . كما أصبحت سھلة االستخدام ومریحھ كما ھاتف عادي

األنظمة ھي استخدام واعد لالنترنت ذات تكلفة اقل بكثیر من المكالمة 
.الھاتفیة العادیھ ، وخاصة لمسافات طویلة

ي كثیر من األحیان تختلف من الكلمة إلى الكلمة نوعیة الصوت ال تزال ف
وستحتاج إلى بضع الوقت حتي تصبح بنفس النوعیة كأجھزة التلفون 

أصبحت ذات شعبیة متزایدة في عالم اللعب ، باعتباره VoIP. التقلیدیة
من أكثر األنظمة شعبیة في مجال . شكال من أشكال االتصال بین الالعبین

سكایبھو نظام الصوت عبر اإلنترنت

خدمة التلقیم] عدل[

ھي خدمة تمكن من متابعة ما یصدر في المواقع التي توفرھا التلقیمخدمة 
أوال بأول دون حاجة إلى الدوران علیھا لزیارتھا من أجل التحقق من إن 

كان جدید قد ُنشر علیھا، كما أنھا على غیر الطریقة التي كانت سائدة مسبقا 
ال من ناحیة الموقع ألن المستخدم ھو الذي یطلب ھذا النوع من ال تتطلب فع

وقتما یرید بطور التشغیل ذاتھ الذي قارءات التلقیماتالمحتوى بطریق 
تعمل بھ متصفحات الوب، و ال تتطلب اإلفصاح عن أي قدر من البیانات 

الشخصیة من جانب المستخدم للموقع، و ال حتى عنوان البرید اإللكتروني، 
یمكن استخدامھا بشكل ال و بھذا فالمتحكم الوحید فیھا ھو المستخدم، و ال

تشتمل التلقیمة في أبسط صورھا عنوانا و . یرضیھ أو مفروض علیھ
ملخصا للموضوع، و رابطا للنص الكامل للخبر على موقع ناشر 
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و RSSو Atomتوجد عدة صیغ لنشر التلقیمات، منھا . الموضوع
RDF.

] عدل[
التسویق

أصبح 
لشركات الكبیرة ضخمت من اإلنترنت سوقا واسعة للشركات، بعض ا

أعمالھا بأن أخذت ممیزات قلة تكلفة اإلعالن واإلتجار عبر اإلنترنت ، 
وھي تعتبر أسرع . E-Commerceارة اإللكترونیةبالتجوالذي یعرف 

ونتیجة لذلك قام . طریقة لنشر المعلومات إلى عدد كبیر من األفراد
كمثال ، شخص ما یمكنھ أن یطلب . اإلنترنت بعمل ثورة في عالم التسوق

البرید العاديعبر اإلنترنت وسوف تصلھ عبر إسطوانة مدمجةشراء 
أیضًا . لكخالل یومین ، أو بإمكانھ تنزیلھا مباشرة عبر اإلنترنت إذا تیسر ذ

قام اإلنترنت بتسھیل عملیة التسوق الشخصي ، والذي یتیح لشركة ما أن 
تسوق منتج لشخص معین أو مجموعة معینة من األشخاص بطریقة أفضل 

.من أي وسط إعالني

كأمثلة على التسوق الشخصي ، مجتمعات اإلنترنت والتي یدخلھا اآلالف 
ھم ویعقدوا صداقات عبر من مستخدمي شبكة اإلنترنت لیعلنوا عن أنفس

و 13وبما أن مستخدمي ھذه المجتمعات تتراوح أعمارھم بین . اإلنترنت
عامًا ، فإنھم حین یعلنوا عن أنفسھم فھم یعلنون بالتالي عن ھوایاتھم 25

واھتماماتھم ، ومن ھنا ھنا تستطیع شركات التسویق عبر اإلنترنت استخدام 
.التي توافق رغباتھم واھتماماتھمھذه المعلومات لإلعالن عن المنتجات

اإلنترنت في العالم العربي

]1[.2009إحصاءات یولیو (یضم الجدول عدد المستخدمین حسب الدولة 

العدد الدولة
التقریبي

نسبة عدد 
المستخدمین 

للسكان

سعر الربط 
بالساعة

العملة 
المرجعیة 

ر س
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اإلنترنت في 
:الجزائر

دخلت خدمة 
اإلنترنت

أول مرة في 
عام الجزائر
عن 1993
طریق 
مركز 
البحث 

للمعلومات 
العلمیة و 

و ھو مركز لألبحاث تابع للّدولة ) Ceristم ب م ع ت سیریست ( التقنیة 
1998لعام 265صدر المرسوم الوزاري رقم 1998الجزائریة ، في عام 

1.92الجزائر
%5.7ملیون

/ د ج 45
الساعة

ر 3.16
/ س 

الساعة
%7.6ملیون3.9السودان

8.78السعودیة
%35.2ملیون

ر س 1.5
الساعة/

ر س1.5
الساعة/

2.53العراق
%10ملیون

1.39اإلمارات
%35.1ملیون

%5.6ملیون1.1سوریة
%9.2ألف953تونس

%25.6ألف700الكویت
%11.7ألف629األردن

%15.4ألف600لبنان
%1ألف330الیمن
%10ألف285عمان

%7.9ألف243فلسطین
%26.6ألف219قطر
%13.8آالف850لیبیا

،%20.7ألف155البحرین
%0.7ألف90الصومال

موریتان
%0.5ألف20یا

%1.1آالف10جیبوتي

11.48[4]مصر
%15.6مالیین

،%15.1ملیون4.6المغرب
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الدولة و سمح للشركات الذي بموجبھ أنھى احتكار خدمة اإلنترنت من 
الخاصة بتقدیم ھذه الخدمة ، بید أن ھذا المرسوم اشترط على الذین یریدون 

ھذه الخدمة ألغراض تجاریة أن یكونوا جزائري الجنسیة ، و یتم تقدیم 
ظھرت أولى 1998الطلبات مباشرة إلى وزیر االتصاالت ، و في عام 

شركات التزوید الخاصة و ارتفعت أعداد الشركات التي تزود الزبائن إلى 
و رغم تحریر قطاع االتصاالت .2000بحلول شھر مارس عام شركة18

في الجزائر إال أن الوضع الحالي بالنسبة لشبكة االنترنت ما یزال ضعیفا 
مقارنة بدول الجوار ، و تشیر اإلحصائیات أن مجموع مستخدمي اإلنترنت 

من أبرز . 2005ملیون شخص حتى نھایة عام 1.9في الجزائر بلغ 
Eepad .(Yإیباد ( شركات التزوید باألنترنت شركة 
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1-F T P:

الملفات،بروتوكول نقل بالعربیةوالتي تعني File Transfer Protocolھو اختصار لـ
سواء من حاسوب إلى حاسوب أو من حاسوب الحاسوبفي نقل الملفات بین أجھزة المستخدم 

.سیرفرإلى 

تدعم شبكةھو نظام یستعمل عموما لتبادل الملفات على أّي نظام إرسال الملفاتأو تي بيإف
ھناك حاسبتان ). اإلنترانتأو اإلنترنتمثل (نظام آي بي / نظام السیطرة على االرسال 
لبات اإلّتصال خادم التحمیل یستمع على الشبكة لط. الخادم والزبون: مشتركتان في نقل إف تي بي

حالما یرتبطان، یمكن للزبون أن . حاسوب الزبون یبدأ اإلّتصال بالخادم. من الحاسبات األخرى
یقوم بعدد من العملیات على الملف مثل إرسال الملفات إلى الخادم، وتحمیل الملفات من الخادم، 

ج فردي یستطیع خلق أّي شركة برامج أو مبرم. وتبدیل اإلسم أو حذف الملفات على الخادم وھكذا
عملیًا جمیع أنظمة الحاسوب تدعم . برامج الزبون أو خادم التحمیل ألن النظام یعد معیارا مفتوحا

ھذا یسمح ألّي حاسوب باالتصال بشبكة مستندة على نظام السیطرة على . نظام إف تي بي
نظمة التشغیل آي بي لمعالجة الملفات بواسطة حاسوب على الشبكة بغض النظر عن أ/ االرسال 

ھناك العدید من برنامج التحمیل ). إن كانت الحاسبات تسمح لوصول إف تي بي(المستخدمة 
.الحالیة وبرامج الخادم، والعدید من ھذه مّجانیة

او TCPأحد البروتوكوالت التى تنضم لحزمھ بروتوكوالت FTPیعتبر بروتوكول نقل الملفات 
Transmission Control Protocolsرجمتھا بالعربیھ بروتوكوالت التحكم في النقل و و ت

.ھى بروتوكوالت تتمیز باالمان في نقل البیانات و التأكد من عدم فقدان البیانات خالل النقل

وھو مسئول 21، البورت االول رقمھ portبورت 2یتمیز بروتوكول االف تى بى باستخدام 
.من اجل نقل البیانات20رقم عن نقل اوامر االف تى بى بینما یستخدم البورت 

2-HTTP:

، وھو الطریقة الرئیسة واألكثر انتشارًا HyperText Transfer Protocolھو اختصار لـ 
الھدف األساسي من بنائھ كان إیجاد طریقة لنشر وإستقبال ).www(لنقل البیانات في الویب 

.HTMLصفحات 

HTTP)الویب( ھو نظام نقل مواد االنترنت عبر الشبكة العنكبوتیة ) بي.تي.تي.إتش.(

متصفحات وھى طبقة التطبیقات ویستخدم من قبل TCP/IPوھو من الطبقة الخامسة لنظام 
على الخادم غالبا 80ویستخدم المدخل رقم user-agentاالنترنت والتى تسمى عمیل المستخدم 

للحصول على الصفحات المطلوبة TCPبالتعاون مع الطبقة الرابعة وبالتحدید مع بروتوكول 
لتولى المھمھ من ھنا والبدأ في عملھTCPوبعد ذلك تبدا مھمة بروتوكول 
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ى وثیقة عادیة نصیة ولكنھا تحتوى على بعض اإلضافات األخرى الفائقة وتعتبر الصفحة كأ
Hyper Text مثل روابط ألماكن أو مواقع أو صفحات أخرى باإلضافة إلى بعض اإلضافات

الحدیثة مثل الصور والوسائط المتعددة والتي یتم الحصول علیھا في طلب منفصل آخر ولكنھا 
.ھاتتواجد داخل تلك الصفحة بعد تحمیل

مما یعني ) Statelessغیر متقیدة (یعمل على نقل البیانات بطریقة یعبر عنھا بأنھا HTTPنظام 
سرعة كبیرة في نقل صفحات المواقع من و إلى جھاز العمیل ، ھذا یعني سرعة كبیرة في نقل 

البیانات مواقع الشبكة و استضافة عالیة لكافة البیانات أو بمعنى آخر ال یھتم كثیرًا بعملیة فقد 
.والحصول علیھا أثناء االتصال

ببساطة یتمیز ھذا النظام بمعیاریتھ السھلة التي تجعل من استضافة أي موقع أمرا سھال و بسیطًا، 
فإن استضافة ھذا النظام على rfcsو حسب ما توضح صفحات وصف ھذا النظام في ملفات 

قع أمرًا سریعا جدًا بحسب تجعل من عملیة نقل صفحات المواRoutersأجھزة الموجھات 
.سرعة استضافة موقعك

وحیث أن اإلستضافة الخاصة بأي موقع ال بد أن تتعامل مع ھذا النظام ، فإن مواقع الویب 
.جمیعھا تعمل على أساس بنیة ھذا النظام و طریقتھ بغض النظر عن جھة اإلستضافة

رد بین العمیل والخادم، و أي نظام الClient Srever Responseویعمل البوتوكول بنظام 
:بمعنى آخر تجرى العملیة كالتالي

 یقوم المتصفح، والذى یفھم نظام البروتوكول جیدًا، بإرسال طلب إلى الخادم منتظرًا
على الخادم، 80رقم ) Portالمدخل (نتیجة الطلب ویكون ذلك الطلب موجھًا غالبًا لـ 

. ل مثل ھذه الطلباتوھو المدخل الذى یقوم الخادم بتھیئتھ الستقبا
 رأس نتیجة الطلب ( یتلقى الخادم الطلب ویقوم بالرد علیھ برسالة تتكون من عدة أجزاء

ویتم توجیھ تلك الرسالة إلى جھاز العمیل مرة ) ثم نتیجة الطلب او محتویاتھ المطلوبة 
فارغ في جھاز العمیل وغالبا مایكون رقم المخرج اعلى portاخرى على اى مخرج 

حیث ان االرقام اسفل ذلك الرقم مخصصة ألغراض معروفة ومحدده 1024من 

) ؛ أي أفعال)verbs(تسمى أحیانا (ثمانیة وسائل أو طلبات ترسل إلى خادم HTTPیعرف نظام 
.تصف الطلب المراد على المصدر المرفق

HEAD
و ). bodyجسم (، لكن بدون قسم الـ GETتطلب ردًا مطابقًا لذلك الذي یرجعھ طلب 

. یفید ھذا في الحصول على معلومات عن المطلوب دون نقل على كامل المحتوى
GET

. طلب عرض؛ وھو أكثر وسیلة مستخدمة الیوم على الشبكة
POST

للھدف ) مثالhtmlفي صفحة formمن (إرسال معلومات من المستخدم الزبون 
. لبمن الط) bodyجسم (توضع البیانات ضمن قسم الـ . المرفق
PUT

. تحمیل إلى الھدف
DELETE
). و نادرًا ما تستخدم(مسح الھدف 
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R S Sلمحة عن 

تستخدم التلقیمات في االستعالم . التلقیمھي إحدى الصیغ المستخدمة في تقنیة RSSإس .إس.آر
مثل (عن تحدیثات المواقع التي توفر التلقیمات، مما یسمح بمتابعة عدد ضخم من المواقع 

كما یستخدم لنشر المحتوى بین المواقع . دون حاجة لزیارة المواقع كلھا) اإلخباریة و المدونات
ع عدیدة أخرى، إما كخدمة مجانیة أو كإحدى بطریقة آلیة بحیث یظھر ما ینشره موقع ما في مواق

.وسائل بیع المحتوى كما تفعل وكاالت األنباء

إل .إم.العربي یقدم ھذه الخدمة، فھو یضع رابطا لملف إكسھیئة اإلذاعة البریطانیةمثال، موقع 
تطبیق آخر لھذه . ھذا الملف وتحولھ إلى أي صیغة أو شكل تریدهقارءات التلقیماتبحیث تجلب 

ومن . بحیث یمكن إعادة نشرھا في مواقع أخرىالمنتدیات،التقنیة ھو تلقیم عناوین مناقشات 
الجدیر بالذكر ان أول موقع اخباري عربي استخدم ھذه الخاصیة ھو موقع وكالة األنباء الوطنیة 

.أي بعد حوالي مرور عام على إطالق الوكالة2004/ 8/ 20العراقیة بتاریخ 

:

یسمح للمستخدم باستعراض النصوص والصور والملفات برنامجأو متصفح الوب ھو الُمَتَصفِّح
وتعرض مزودات وبمخزنة في ومحتویات أخرى مختلفة، ھذه المحتویات تكون في الغالب

النصوص والصور في صفحات شبكة محلیة،أو في شبكة الوبعلى موقععلى شكل صفحة في 
لصفحات أخرى في نفس الموقع أو في مواقع أخرى، متصفح روابطالموقع یمكن أن تحوي 

عن طریق الوب یتیح للمستخدم أن یصل إلى المعلومات الموجودة في المواقع بسھولة وسرعة 
مایكروسوفت إنترنت إكسبلوررتتبع الروابط، ھناك العدید من المتصفحات المشھورة مثل 

تستخدم المتصفحات في الغالب لتصفح شبكة الوب، لكن یمكن وسفاري،وموزیال فایرفوكس
استخدامھا للوصول إلى معلومات متقدمة عبر مزودات الوب في شبكات خاصة أو في نظام 

.الملفات

صفحاتتاریخ المت[] 

 1991أعلن تیم بیرنرز لي عن شبكة الوب وأول متصفح للشبكة في مارس من عام،
، وقد صمم ھذا )WorldWideWeb(كان اسم أول متصفح ھو ورلد واید وب 

المتصفحات المتصفح لیكون أیضًا محررًا لصفحات مواقع وب، وبعد ذلك بدأت
بالظھور واالنتشار، 

 ألنظمة یونكس ثم 1993وطرح في عام متصفح موزایكبدأ تطویر 1992في عام
طرح ألنظمة تشغیل أخرى مثل ویندوز وماك وأمیغا، واعتبر موزایك طفرة حیث كان 

]1[یتم تحمیلھ خمسة آالف مرة شھریا 

 أطلقت شركة نتسكیب متصفحھا نتسكیب نافیجاتور وقد كان لھ أثر كبیر 1994في عام
مایكروسوفت لم تكن . في انتشار برامج المتصفحات واتساع رقعة مستخدمي شبكة الوب

ھذا الوقت أي متصفح، تملك حتى 
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استطاعت مایكروسوفت أن تكسب ھذه المنافسة ألنھا كانت تملك حصة كبیرة في أنظمة 
لم یعد مایكروسوفت ویندوزالتشغیل، وألنھا وضعت متصفحھا مجانًا مع نظام تشغیلھا 

الناس بحاجة إلى تثبیت أي متصفح آخر على حواسیبھم، وبذلك انخفضت حصة نیتكسیب 
أن تحتكر سوق أنظمة التشغیل 1998في سوق المتصفحات واستطاعت مایكروسوفت في عام 

والمتصفحات، ھذا أدى بدوره إلى أن تواجھ مایكروسوفت في المحاكم قضیة استغالل االحتكار 
.لإلضرار بالمنافسین

طرحت نیتسكیب متصفحھا كمصدر مفتوح وقامت بإنشاء مشروع موزیال 1998في أواخر عام 
عتمادًا على فلسفة البرامج الحرة والمفتوحة المصدر، الذي یھدف إلى تطویر متصفح نیتسكیب ا

حیث طرح 2002لكن المشروع لم یلقى دعمًا كبیرًا من قبل مطوري البرامج إال في عام 
ة لھذا اإلصدار األول منھ وقد كان یحوي مجموعة برامج مختلفة، ظھرت مشاریع فرعی
وبدأ 2004المتصفح، أشھرھا متصفح موزیال فایرفوكس الذي طرح إصداره األول في عام 

.من سوق المتصفحات% 10یستحوذ على حصة تقارب 
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 :
 : ســرير

 :221992ر  سبتم

:

 :37–
 :0772859436
 :walid01_22@msn.com

:www.jcctv.keuf.net :
www.hackerdz.skyrock.com

:
serirأوسمة التمیز الممنوحة للعضو walid

برمجة وتطویر المواقع والمنتدیات
بمنتدى تطویر phpbbعضو ممیز بصحیفةوسام

عالمواق
2008/03/16

لغة الضاد
موضوع یومي بمنتدى لغة الضادوسام صاحب أفضل

2009/01/24
لبرمجةلغات ا

بمنتدى لغات البرمجةوسام مدرس
2009/04/02

لغات البرمجة
یومي بمنتدى لغات البرمجةوسام انشط عضو

2009/03/05

دلیل المواقع واإلنترنت
الدرجة الرابعة بمنتدى دلیل المواقع واإلنترنتتقریر من

2008/07/12

لغات البرمجة
جي منتدى لغات مبرموسام عضو ممیز بجلسة

البرمجة
2009/03/01

mailto:walid01_22@msn.com
www.jcctv.keuf.net
www.hackerdz.skyrock.com
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