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 الفصل الثامن
 االنترنيت

ق  -تعريف االنترنيت : ة .  وتنطب اتف الدولي بكة اله به في تصميمها ش شبكة حاسوب عالمية من النطاق الواسع ، تش
وين مبادى الها تف نفسها على االنترنيت فكل دولة لها شبكة حاسوب تتطابق مع المعايير الدولية وتتصل ببعضها لتك

 . internet) واختصارها  interconnected networkشبكة مترابطة (
 ويمكن الي حاسوب متصل باالنترنيت التحدث مع اي حاسوب اخر متصل باالنترنيت بشرط 

 خر .ان تعرف رقم الحاسوب اال -١
 ان يتحدث الحاسوبان اللغة نفسها ( البروتوكول ) . -٢

ة  بكة حاسوب في دول يمكن للحاسوب االول التحدث مع الحاسوب الثاني الموجود في اي مكان في العالم ، الن كل ش
تحكم بال ول ال ي االنترنت تسمى "" بروتوك ة البروتوكوالت المستخدمة ف ة ، ومنظوم ايير الدولي ا تطابق المع ل م نق

 ) .TCP/IP"" واختصارها ( transfer control protocol/internet protocol/بروتوكول االنترنت 
 هناك الماليين من الحواسيب المتصلة ببعضها عبر االنترنيت وتندرج كلها  تحت مجموعتين هما 

الحواسيب التي تقدم الخدمة ( الخوادم ) .
لمستخدمون او الزبائن ) .الحواسيب التي تستفيد من تلك الخدمات ( ا

 -الخدمات التي تقدمها شبكة االنترنيت :
 خدمة تبادل المعلومات . -١
 خدمة االتصاالت . -٢
 التجارة والتسويق االلكتروني . -٣
 
 -متطلبات الربط مع االنترنيت : 
 ).Modemالمودم (-١
 ) .network cardبطاقة شبكة ( -٢
 ) .cablesالكابالت ( -٣
 . internet Accountنترنت حساب ا -٤
 . web browserمتصفح انترنت  -٥
 برنامج اتصاالت . -٦
 

 -متصفحات الويب :
ب فح الوي اهدة  -: متص ة لمش ة تفاعلي ة بطريق اثيرات الحركي ور والنصوص والت رض الص مم لع امج مص و برن ه

ات " تاشير ة التي تعرض في المتصفح تصبح تطبيق رامج التطبيقي ل " المعلومات . والب "  point and clickونق
 هو احد اشهر متصفحات الويب . internet explorerويعتبر متصفح 

ى خصائص  امج عل دة من البرن ويمكن تنزيل جميع المتصفحات الشهيرة االخرى من االنترنيت وتحتوي النسخ الجدي
ات الفي ة عرض ملف ار وامكاني ع بصيغة اضافية مثل " عميل البريد االلكتروني وقارى االخب ديو المضمنة في الموق

MPEG  وحرر صفحاتHTML . وقد تحوي على خيارات جديدة مطورة بواجهة اكثر جاذبية ، 
 

 -: Internet explorerاستخدام متصفح االنترنيت 
 . internet explorerثم  all programثم  startانقر  -١
 تب .انقر نقرة مزدوجة على االيقونة الموجودة على سطح المك -٢
 انقر على االيقونة الموجودة على شريط ادوات التشغيل السريع في شريط المهام .  -٣
 

 -استخدام عنوان الويب :
  ftp( خادم الويب ) و  :httpمثال"  server protocolيتكون عنوان الويب من جزأين هما بروتوكول الخادم 

 مثل"  Domain name(خادم  لنقل الملفات ) واسم الموقع 
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ي لشركة   الي   netscapeاذا كنت تريد رؤية الموقع االلكترون وان كالت ة www.netscape.comيكون العن ولرؤي
 .  ftp:// Microsoft . com-خادم شركة مايكروسوفت لنقل الملفات يكون العنوان كالتالي :

 
 -ة اقسام رئيسية :واسم الموقع يتكون من ثالثة او اربع

 مثال موقع الجامعة  المستنصرية 
www.unmustansiriyha.edu.iq   يتكون من 

. world wide web (www): يمثل الشبكة العالمية الواسعة  القسم االول
ه : اسم الموقع او المؤسسة التي تمتلك الموق القسم الثاني ع ، وقد يكون االسم الكامل للمؤسسة او اختصارا" ل

. unmustansiriyha، او مزجا" مميزا" من كلمات في حال كان االسم مستخدما مثال 
حيث تم تحديد مجموعة من تصنيفات النطاق  edu: اسم لتصنيف النطاق المنتمي اليه المؤسسة  القسم الثالث

ات اصلية للتمييز بين المجموعات المختلفة المشت ادة " نطاق ات ع ذه النطاق ذه المشاريع وتسمى ه ي ه ركة ف
عالية المستوى "

mil :- ) القوات المسلحةmilitary . ( 
gov :- )المواقع الحكومةgovernment. ( 
com :- ) الشركات التجاريةcommercial .( 
edu :- ) مواقع الجامعاتeducation. ( 
org :- ) المؤسساتorganization .( 
net :- ) مواقع الشبكةnetwork. ( 

 
ة iqرمز الدولة ( -: القسم الرابع ات االصلية عالي ا" ، اصبحت النطاق ) وبعد تطور االنترنت واصبح عالمي

-المستوى غير مناسبة للغرض ، وهكذا تم تمديد هذه النطاقات لتشمل رموز الدولة بحرفين كالتالي :
Australia      au 

Germany         .de
United kingdom   .uk

Iraq      .iq 
 وهكذا ................الخ .

   
 

  -التعرف على عناصر صفحة الويب :
 يحدد عنوان الويب هوية صفحة الويب او المصادر االخرى على االنترنيت . -: ) URLعنوان الويب ( -١
ا  -) : pictureصورة ( -٢ ي موقعه ه ف د تكون ثابت ارة وهي صورة او رسم ق ة ، او عب ا" ، او متحرك دائم

 عن وصلة تشعبية الى الصفحات االخرى او مواقع اخرى ، او وظيفة ما كتشغيل مقطع فيديو مثال" .
ل ( -٣ ب  -: ) fieldحق ادم الوي ى خ الها ال تم ارس ات ي ا معلوم ب فيه ب نكت فحة الوي ي ص احة ف و مس وه

 لمعالجتها . واشهر هذه الحقول هو حقل البحث . 
 هو رسم تفاعلي يؤدي وظيفة ما عند النقر عليه . -) : button( زر -٤
تدفع الشركات امواال" للحصول على مساحة اعالنية في موقع الكتروني  -: )Advertisementاعالن ( -٥

تم  ة ي ذه المساحة االعالني شهير ( اي يظهر مرارا" عند محاوالت البحث عن شيء ما )، وعندما تنقر على ه
 ا" الى الموقع االلكتروني للشركة .تلقائينقلك 

ة ( -٦ ريط الحال ب status barش ع او صفحة وي ا" او اي موق ب حالي ه متصفح الوي ا يفعل ) ويعرض م
 ستعرض ان ضغطت على وصلة تشعبية ما .

وان ويب ( -) : hyperlinkوصلة تشعبيه ( -٧ ) يعرض URLوهي عبارة عن نص او رسم متصل بعن
اقي  شكل يد عندما تضع مؤشر الفأرة عليه ،وهذه الوصالت تظهر في اجزاء من النص بشكل مختلف عن ب

النص ، كان تكون عبارة ما ملونة بلون مختلف او تحتها خط . وتحتوي بعض صفحات الويب على وصالت 
اول متصفح  ذه الوصلة ، يح ى ه رت عل ا . وان نق أرة عليه ة اال اذا وضعت مؤشر الف ى الشاش ر عل ال تظه

 تصال بخادم عنوان الويب هذا ، ثم يعرض تلك الصفحة او الموقع . الويب اال
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 اربع طرق لحفظ صفحة الويب : Internet explorerيقدم 
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