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  : نشأة شبكة االنترنت -1
  

 طلبت هيئة الدفاع اجلوي األمريكية من جمموعة بـاحثني متخصصـني يف اإلتصـال               1962يف سنة   
 معلوماتية لإلتصاالت تأمن دورة املعلومات وترتكز  على نظام المركزي،           8واملعلومات التفكري يف بناء شبكة    

اسيبها أو جمموعة منها فإن الشبكة تستمر يف العمل         قوية التثأثر باهلجمات النووية، حىت ولو أصيب إحدى حو        
دون عائق أو خطر يهدد أمن معلوماهتا وأحباثها السرية، وبالفعل بدأت األحباث وكانت النواة األساسية للبناء                

الذي يعترب املبدع األول لالنترنت فقد  قدم مشروعا مبوبا يف " Paul BARAN"من طرف الباحث بول بران 
دا يطرح فيه فكرة إنشاء شبكة ذات نسيج واسع تعتمد على نظام ديناميكي يف حتويل البيانات                إحدى عشر جمل  

حبيث تسلك البيانات أقصر مسار غري مزدحم عند طلبها أو اإلنتظار عند إزدحام مسارات الشـبكة، لكـن                  
 سـبل    الضرر بنواة هذه الشبكة يعطـل ويـدمر كـل          فإحلاقاملشروع رفض لكونه يعتمد على نظام مركز        

  .اإلتصاالت بالشبكة
  

 متكن مركز البحث القومي األمريكي التابع لوزارة الدفاع األمريكية من حتقيق            1968ويف أواخر سنة    
إنشاء شبكة معلوماتية لإلتصاالت ترتكز على نظام غري مركـزي وأطلـق علـى هـذه الشـبكة إسـم                    

)A.R.P.A.Net(9        ور الزمن فتح مركز البحث القـومي        هدفها ربط خمتلف مراكز البحث العسكرية، ومع مر
  :األمريكي شبكته للباحثني حبيث إلتحق بالشبكة أربعة هيئات جامعية وهي 

  
  )Le stanford Institute(معهد ستون فورد  -
  )L’université de Los Angeles(جامعة لوس أجنلوس  -
  )L’université de Santa Barbara(جامعة سنتا بر بارا  -
  )L’université d’Utah(جامعة أوتا  -

 
وهذا من أجل اإلستفادة من األحباث العلمية العسكرية يف الشؤون املدنية، مبدئيا إقتصـرت الشـبكة علـى                  
اإلتصاالت بواسطة الربيد اإللكتروين حيث عمدت اهليئات اجلامعية إىل إستخدام الربيد اإللكتروين يف عقـد               

سافات، لكن مركز البحث القومي األمريكي واصـل        اللقاءات والندوات العلمية مستفيدة بذلك من فارق امل       
 يف البحث حول دراسة برتوكوالت نقل املعطيات بالشبكة، وتوسعت الشبكة يف سـنة              1970أحباثه يف سنة    

 إىل ما يقارب أربعني حاسوبا عرب خمتلف اجلامعات األمريكية، مث حتررت هذه الشبكة لتشـمل مجيـع                  1972
  .اعية والسياسية والثقافيةاجملـاالت اإلقتصادية واإلجتم

                                                           
  .هي كل تشبيك مابني حـاسوبني فأكثر حبيث ميكن هذا اإلتصال من إستغالل الربامج واملوارد املتاحة لديهما: الشبكة املعلوماتية  -8
9-  Net.A.P.R.A : etworkNgency Arojects Pesearch Rdvanved A 
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مابني : ونعين باملصطلح إنترنت ) A.R.P.A.Net(إذن شبكة االنترنت هي وليدة للشبكة األمريكية 
أي شبكة الشبكـات الواسعة اإلمتداد واملنطوية على ماليني الشبكات دون ) Inter Networking(الشبكات 

  ).Hôte(بكة باملضيف إعتبار للحدود اجلغرافية، ويدعى كل حاسوب مشكل للش
  
 ليس فقط 1980سنة  االنترنت مابني اجلامعات األمريكية، لكن هذا التنامي بدأ بالفعلبدأ تنامي  

بفضل مركز البحث القومي األمريكي لكن مبشاركة دولية من جامعات وخمتربات حبث ومؤسسات وشركات 
  :خمتلفة األحجام، كما سيأيت تبيانه 

  
 عدد
لسنواتا Y   X  الحواسيب  رقم  

 المشاهدة
الحواسيب  عدد 

 Y  السنواتX رقم المشاهدة 

          313,000 1990 10            213 1981 1 
       1,528,000 1991 11            235 1982 2 
       3,745,000 1992 12            562 1983 3 
       6,631,000 1993 13          1,024 1984 4 
       9,293,000 1994 14         1,961 1985 5 
      14,046,000 1995 15         7,397 1986 6 
      31,081,000 1996 16       28,174 1987 7 
      47,872,000 1997 17       89,000 1988 8 
      66,409,000 1998 18      369,000 1989 9 

   عدد احلواسيب املرتبطة باالنترنت واملشكلة للشبكة- 3.1دول اجل
  )http://www.nw.com/zone/host-count-history  -  1999/04/16شبكة االنترنت : املصدر (

  
  :ينتج البيان التايل ) Excel 97(إنطالقا من معطيات اجلدول وبإستعمال اجملدول مايكروسوفت إكسل 

  1998 - 1981 شبكة االنترنت  عدد حواسيب-7.1الشكل 
  3.1اجلدول أعاله رقم : املصدر 

  
بداية تسويق  يعود لذلكوالسبب يف  1991من سنة يظهر من خالل الرسم البياين أن هذا التنامي بدأ 

) CIX : Commercial Internet Exchange(ئة التبادالت التجارية لإلنترنت يخدمات االنترنت من طرف ه
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 بسبب إسناد مهمة التسويق إىل القطاع اخلاص من جهة، وتضمني 1995ر بداية من سنة وظهر التزايد أكث
 االنترنت يف املؤسساتأنظمة اإلستغالل املسوقة بربامج مالحة من جهة أخرى، زد على ذلك إستخدام 

ل  كما هو واضح بيانيا، وسيستمر هذا التزايد كون أن ج10املنافسة التجارية، تزايد حتكمه دالة أسية
 واملؤسسات وعددا هائال من األفراد  ميتلكون حواسيب وستكون على إتصال بالشبكة بطريقة  أو املؤسسات

 األمر 11أخرى، تنامي أدى إىل بروز مؤسسات خاصة وظيفتها تقدمي خدمات اإلتصال باالنترنت كموزعني
والثقافية، فأصبح مكتبة واسعة الذي حرر الشبكة لتشمل مجيع اجملـاالت اإلقتصادية واإلجتماعية والسياسية 

عاملية وسوق جتاري ومركز حوار دويل لإلتصاالت املختلفة خصوصا مع إستخدام النص مدعما بالصورة 
، مما جعل منه هيئة عمومية دولية فدرالية ال ترجع ملكيتها جلهة )الوسائط املتعددة(والصوت يف آن واحد 

-Larry" دولة حسب دراسة أجرها الباحث الري 171 عددها معينة، فعدد الدول املوصولة باالنترنت يفوق

Landweber "12بعنوان مؤسسات االنترنت.  
  

  :، وهي اسامهت شبكة اإلنترنت يف ظهور مؤسسات تعتمد يف دخوهلا على اإلنترنت جزئيا أو كلي
  
عن طريق تقدمي هي املؤسسات اليت تولِّد عوائدها كاملة أو جزءا من عوائدها ، مؤسسات ُبنية اإلنترنت. 

 وقد تكون هذه املنَتجات أجهزة أو برجميات أو خدمات أو معلومات ،ليت تتشكَّل منها ُبنية اإلنترنتاملنَتجات ا
  . ومعارف

  
ألن تدفق بيانات اليت تولد جزءا من عوائدها أو جله من خدمات اإلتصال، ، مؤسسات االتصاالت. 

 توفِّر خدمة اإلنترنت قدهلذه املؤسسات، كما إن هذه املؤسسات اإلنترنت يتّم عرب خطوط االتصاالت التابعة 
  . للمشتِركني

  
 وتنقسم ،هنالك عدد هائل من املؤسسات اليت تبيع املنَتجات عرب اإلنترنت، مؤسسات البيع عرب اإلنترنت. 

  :  هذه املؤسسات إىل نوعني
  

أي ليس هلا على أرض (ا  مؤسسات تعتمد على اإلنترنت اعتمادا كامال يف تسيري أعماهل–أ 
  .)الواقع خمازن أو متاجر

                                                           
xy( أكرب من الواحد الصحيح aمعرفة ضمن جمال األعداد الطبيعية املوجبة قطعا أساسها  هذه الدالة -10 aexp  =(   
مثل مركز البحث يف اإلعالم العلمي  ) I.S.P : Internet Service Providers(  املوزع هو الذي يوفر خدمات اإلنترنت للمشترك ويطلق عليهم باللغة األجنبية 11

  .باجلزائر ) CERIST( والتقين 
12  - ]  15/06/97 – ftp://ftp.cs.wisc.edu/connectivity_table [.  
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أي هلا على أرض ( مؤسسات تعتمد على اإلنترنت اعتمادا جزئيا يف تسيري أعماهلا –ب 
  .)الواقع منشآت كاملخازن واملتاجر

  
وظيفتها الرئيسة هي تسهيل وحتفيز االتصال والتواصل بني        ،  مؤسسات الوساطة اإللكترونية عرب اإلنترنت    . 
  .ائعني واملشترينالب
  

 واملنخفض التكلفة لكل أحنـاء املعمورة، فتكلفة 13 اإلتصال السريع اإلنترنت،من مميزات شبكة  
اإلتصال اخلارج عن منطقة املوزع جمانية مهما كان مداها وال يترتب عن هذا اإلتصال سوى سعر مكاملة 

تب اجملاور يف نفس الطابق باملؤسسة عن ، فاالتصال باملكحتسب على أساس بعد املوزع من احلاسوب املتصل
طريق اإلنترنت يترتب عليه نفس تكلفة االتصال بينك وبني مؤسسة أخرى يف أوروبا أو يف اليابان أو يف 

  .أستراليا، وليس هناك أية تسعرية إضافية
  
  

  
   (Internet backbone)دوليااإلنترنت  مظهر لتشبيك اتصاالت -8.1كل شال

   بتصرف- الدولية للمعلوماتالشبكة  :املصدر 
  
  
  : أسلوب إستغالل شبكة االنترنت - 2
  

أو مبا أن اإلنترنت مكون من جمموعة حواسيب متصلة ببعضها البعض جغرافيا، فكيف ميكن اإلتصال               
  هبذه الشبكة إلستغالل خدماهتا ؟ الربط 

                                                           
  .  فكلما كان اخلط ذو قدرة عالية كان اإلتصال أسرع،واملؤسسة اليت تضمن له اإلتصال بالشبكة الدوليةلي  سرعة اإلتصال تكون وفق قدرة اخلط الرابط بني املوزع احمل-13
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أو اخلط املتخصـص     عموما اإلتصال الشائع اإلستخدام هو اإلتصال عن طريق اخلط اهلاتفي العادي          
  .بالدرجة األوىل مث اإلتصال عن طريق األقمار الصناعية

  
  :، وهو األكثر إستخداما لدى األفراد حيتاج إىل املتطلبات التالية  اإلتصال عن طريق اهلاتف-أ

  .Unix أو  ...windows 9xأو  windows NTمزود بالنظام ) ميكروكومبيوتر( حاسوبا -
  .)KBps 56 حيبذ( على األقل Bps 14400بسرعة  ) MODEM (  جهاز إستقبال وإرسال-
   Numérique avec tonalité خط هاتفي، من املستحسن أن يكون رقمي طنيين -
 Un Navigateur :  Netscape ou Internet Explorerمثل   تأو وصول إىل اإلنترن برنامج مالحة -
) I.S.P : Internet Service Provider ( ت احلصول على إشتراك عند أحد موزعي خدمات االنترن-

جمانا أو مقابل مبلغ مايل، اإلشتراك جيسد يف فتح حساب إنترنت استغالله يتطلب إسم املستخدم 
Username وكلمة العبور Password ؛ باإلضافة لذلك يسلم موزع اخلدمات لزبائنه التهيئة الالزمة 
اخلطوط اهلاتفية اجملمعة اليت متكنه من اإلتصال  وكذلك أرقام )Configuration de PC (للحاسب

، أين PTTوميكن إستغالل خدمات اإلنترنت مباشرة دون إشتراك حال املوزع  (حباسب املوزع املضيف
  ).http://www.djaweb.dz : يكون اإلشتراك متضمن يف التسعرية اهلاتفية

  
الذي يطلق عليه اإلتصال الكلي الدائم أو  ،LS : Ligne spécialisée عن طريق اخلط املتخصص اإلتصال -ب

 واهليئآت نظرا لتكلفته املؤسساتاإلتصال الكامل، وعادة ما يستخدم هذا النوع من اإلتصال من طرف 
  :املرتفعة، ويتطلب املعدات والوسائل التالية 

  
  .Unix  أو  windows NT بسعة كافية مزود بنظام تشغيل Serveur حاسوب موزع -
 إىل الشبكات األخرى ؤسسة يسمح بإرسال البيانات من شبكة املRouteur )مسري(جه مو جهاز -

  .والعكس صحيح فهو مبثابة منظم حلركة مرور البيانات
 Clients الذي يربط اجلهاز املسري باحلاسب املوزع أو باحلواسيب الطرفية Hub جهاز ربط شبكي -

  .املكونة للشبكة احمللية
  . تصل احلاسب جبهاز الربط الشبكيCarte réseau بطاقة شبكة -
  . خط متخصص مؤجر من إدارة الربيد يربط اجلهاز املسري باملوزع-
  . إشتراك سنوي لدى موزع خدمات اإلنترنت وفقا لقدرة اخلط املتخصص-
  .ت برنامج مالحة أو وصول إىل اإلنترن-
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 وإستضافة الربيد ؤسسة بداخل املSite-webويب املنفعة اجملنية من اخلط املؤجر تتمثل يف إمكانية تنصيب موقع 
اإللكتروين ويصبح احلاسب املوزع املستضيف للموقع أحد احلواسيب املشكلة لشبكة اإلنترنت ؛ عالوة على 

  .هذا سرعة نقل البيانات يف اخلطط املتخصص تفوق كثريا سرعة اخلط اهلاتفي
  

  1998 تقنية حديثة العهد بدأ تسويقها يف أواخر سنة  ،)Par satellite ( القمر الصناعي اإلتصال عن طريق-د
 واهليئات واملؤسسات واحملترفني نظرا لتكلفتـها املرتفعـة         املؤسساتومتتاز بالسرعة، ويقتصر إستخدامها يف      

  :مقارنة بوسائل اإلتصال السابقة، هذه التقنية ميكن أن تكون مكملة أو أن تكون مستقلة 
  
البث  (إستقبال املعلومات فقطتضخيم ي املنتشرة أكثر وتقتصر على  وه: التقنية املكملة - 1

 للتمكن من إرسال LS  أو  RTC دون إرساهلا مما حيتم إستخدام إحدى التقنيتني السابقتني )Pullاملسحوب  
املعلومات إىل شبكة اإلنترنت وهي بالتايل مكملة هلما فقط، وتتطلب إشتراكا سنويا لدى موزع خدمات 

  . بالساتل زيادة على اإلشتراك عند املوزع احملليإنترنت
  

 

  
  Pull تقنية البث املسحوب  -9.1كل شال

  من إعداد الباحث: املصدر 
  .هو عبارة عن خط ألياف ضوئي فائق السرعة والسعة والذي تنتقل عربه املعلومات والبيانات من وإىل مواقع رئيسية يف العامل : Backboneخط الوصل *

  
  :املطلوبة  هي املعدات 

 بـلتحويل اإلشارات املستقبلة تنصب بداخل احلاس DVB/MPEG-2 بطاقة إنترنت من نوع -
)Modem Satellite.(  
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، قطره ArabSat 26° مثل الذي يسمح بتلقي اإلنترنتالصناعي  صحن هوائي مقعر موجه حنو القمر -
  .حيدد وفقا للمنطقة اجلغرافية وبعدها عن الساتل

  .)Tête LNB Universelle 11/12(بل للبث  حمول مستق-
  .مترا80يربط احملول ببطاقة إنترنت طوله ال ميكن أن يتجاوز ) Câble coaxial( موصل حموري -
 ميغا بايت 64 ال تقل عن RAMبذاكرة حية ) Mhz( ميغا هرتز 300 حاسب ذو سرعة ال تقل عن -
)Mb.(  

  
مبعىن ال تتطلب  ية السابقة وثنائية اإلجتاه إستقبال وإرسال  تعترب أحدث من التقن: التقنية املستقلة - 2

خط هاتفي أو خط متخصص أو إشتراك عند موزع حملي وإمنا تتطلب إشتراكا عند موزع خدمات اإلنترنت 
عرب الساتل، وتسريح باإلستخدام من إدارة الربيد واملواصالت واجلهات الوصية باإلتصاالت الالسلكية، ومييز 

  . ساعة24/24إضافة لدميومة اإلتصال  ،أكربسرعة عن سابقه ب
  

  
  اإلتصال بالقمر الصناعي تقنية نظام -10.1كل شال

  من إعداد الباحث: املصدر 
  
  

  :املعدات املطلوبة  هي 
  

  ).Modem Satellite(  بطاقة إلستقبال املعلومات تنصب بداخل احلاسب-
  ).Modem Satellite(  بطاقة إلرسال البيانـات تنصب بداخل احلاسب-
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  .، قطره حيدد وفقا للمنطقة اجلغرافية وبعدها عن الساتلخاص صحن هوائي مقعر -
 .)Tête d’émission / réception( حمول خاص مستقبل ومرسل للبث -
 مترا يف القطعة الواحدة، يربط احملول ببطاقة 60طوله ال ميكن أن يتجاوز ) Câble coaxial( موصل حموري -

  . ويربط أيضا احملول ببطاقة اإلرسالاإلستقبال
  ).Mb( ميغا بايت 64 ال تقل عن RAMبذاكرة حية ) Mhz( ميغا هرتز 300 حاسب ذو سرعة ال تقل عن -

  
  :بسبب التكلفة املرتفعة وكذلك قيد اإلستخدام املشروط فإن إستخدام التقنية مقتصر على 

  
رنت لتوسيع شبكتها الداخلية  اليت ترغب يف اإلستفادة من خدمات اإلنتاملؤسسات -

Intranet  إىل شبكة Extranetومهية .  
  . املستخدمني الذين تفصل بينهم وبني موزعي خدمات اإلنترنت مسافات بعيدة-
 املترامية األطراف جغرافيا اليت حتتاج املؤسسات وWebmaster احملترفني ومسريي املواقع -

  .إىل خدمات سريعة وإتصال دائم بوحداهتا
 Bande قصد اإلستفادة من عرض حزمة البث Cybercafésوا خدمات اإلنترنت قُسوُِّم -

passanteلتقدمي مستوى خدمة عال .  
  

 أخرى لإلتصال تتفاوت من دولة إىل أخرى حسب درجة التطور التقين طرقدة أيضا عيوجد هناك * 
التحويل ATM :  Asynchronous Transfer Mode ، منها اإلتصال عن طريق اخلطلديها وتكلفة الربط

) التدفق( املميز بثبات عرض احلزمة ، ميغا بايت622به إىل ) البيانات(املتناوب الذي تصل سرعة نقل املعطيات 
  . بزيادة عدد املوصولني بالشبكةاليت ال تتغري
  
 النوع ذلك تقدمي عن عاجزة اهلاتفية اخلطوط تقف العنكبوتية الشبكة على املتالحق الطلب ازدياد معف

 بطء فيها يتسبب قد اليت املعاناة دون من اإلنترنت إىل الوصول سرعة من تزيد أن هلا ُيمكن اليت اخلدمة من
 وذلك ،عملية غري تبدو البصرية األلياف تقنية بينها ومن فيها التفكري مت اليت احللول أن كما ،املعلومات نقل
 املؤسسات خمتلف إىل التقنيات هذه تصل أن سبيل يف ،لةكام حتتية بنية وتشييد لبناء ماسة حاجة هناك ألن

 يف يرغب من كاهل على  حتملباهظة مالية تكاليف يعين ما  وهو ،املساكنو والصناعية التجارية والقطاعات
  .اجلديدة التقنيات هذه مثل تقدمه افيد مميست أن
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 إيصال بشائر حيمل 14يدجد تقين إبتكار عن النقاب هيوسنت والية يفإمريكية  ركة شكشفتلقد 
 بسرعة الكهرباءشبكة  خطوط عرب  بنقل إشارات االتصاالتوذلك ،مكان كل إىل هائلة بسرعة اإلنترنت
 حتميل اليت مفادها التقنية هذه، )Gb/s( الواحدة الثانية يف جيجابايت 2,5 تبلغ أن ميكن، الضوء سرعة تقارب

 بدال األسالك هذه خارج واملوجود األسالك عرب الكهرباء ورمر عن الناتج املغناطيسي اجملال على املعلومات
 خالل من تعمل التقنية هذهواإلشار،  مشاكل فقدان وجتنب النحاس أسالك داخل املعلومات هذه حشر من

 خدماتحبيث تسمح باإلستفادة من  يستخدمها من لكل) Fiche (الكهرباء مقبس على خاص جهاز تركيب
  .واحد وقت يف نتواإلنتر والتلفاز اهلاتف

  
   : خدمات االنترنت - 3

  
لالنترنت عدة أوجه إلستخدامه، واليت ميكن تسميتها بالتطبيقـات أو باألحرى اخلدمات من منظور             

  :جتاري، لكننا سوف نقتصر على أهم اخلدمات واملتمثلة يف 
  

  E-mail خدمة الربيد اإللكترونــي -أ
  FTP خدمة برتوكول نقل امللفـات -ب
  WWWمة الشبكة العنكبوتية العاملية للمعلومات  خد-ج
  TELNET الربط عن بعد  بروتوكولة خدم-ح
  Forums خدمة جمموعات النقاش -خ
   خدمة اإلتصال املباشر-د
  

 تسمح هذه اخلدمة بإرسال وإستقبال رسائل الكترونية : )Electronic Mail (خدمة البريد اإللكتروني -أ
عن الربيد العادي املألوف باملميزات     اإللكتروين   ويتميز الربيـد    ،الشبكة عرب العامل  من وإىل مجيع املشتركني يف      

  :التالية 
  . السرعة يف اإلتصال-
  . التكلفة املنخفضة-
  .آمن حلفظ الرسائلوقيت و أرشيف -
  . السرية يف اإلتصاالت عند إستعمال التشفري-
  .ربيدية اإللكترونية دفعة واحدة إمكانية توزيع نفس الرسالة إىل عدد من الصناديق ال-

                                                           
14 - http://www.suhuf.net.sa/2000jazhd/may/27/ev.htm  - 07/03/2001   
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 .اإلشتراك يف الندوات واملؤمترات اإللكترونية -
  

على املستوى التجاري ميكن إستخدام الربيد اإللكتروين يف طلب معلومات حول منتج معني أو طلب           
التايل فالربيد للموردين أو تأكيدها أو إلغائها، وب) Bon de commande(فواتري شكلية أو إرسال طلبيات 

اإللكتروين حل حمل اإلتصال التقليدي من هاتف وفاكس و رسائل بريدية نظرا ملا سبق ذكره من مميزات، 
  ).L’automatisation de courrier(عالوة على اآللية التقنية للربيد 

  
 الوثائق كما أسلفنا سابقا عن طريق الربيد اإللكتروين ميكن نقل الرسائل يف كال اإلجتاهني بل وحىت

) Attachement (15والصور وكذلك اللوحات اإلشهارية للتسويق والنماذج التصميمية عن طريق اإلرفاق
بشرط أن تكون حممولة يف شكل ملفات رقمية، وعند وصوهلا ميكن للمستلم أن يطبعها بشكلها وألواهنا 

  .األصلية مما جيعل من الربيد اإللكتروين متميزا عن الفاكس شكال وتكلفة
  

: مناقصات، زبائن : موردين ( توزيع نشرات إعالمية لعدد من األشخاص ؤسسةعندما تريد امل
مما يوفر ) Les listes de distribution(، فإن هذا سوف يتم بكل سهولة بفضل توفر قوائم التوزيع )عروض

  .رحبية يف الوقت
  
 برتوكول نقل امللفات باإلتصال يسمح :) File Transfer Protocol (خدمة برتوكول نقل الملفات -ب

 إىل آخر عرب الشبكة حاسب، فبفضل هذه اخلدمة ميكن جلب امللفات وحتويلها من حاسبنياملؤقت بني 
العاملية، هذه امللفات عبارة عن تقارير أو حبوث أو برامج، وبالتايل فهذه اخلدمة تعترب وسيلة للتبادل السريع، 

  .)La mise à jour des sites (إنترنتيث مواقع وعموما يستعان هبذه اخلدمة يف حتد
  
يطلـق عليها أيضـا  :) World Wide Web (16خدمة الشبكة العنكبوتية العالمية للمعلومات -ج

تعد هذه اخلدمة من أهم خدمات االنترنت ويرجع هلا الفضل يف إنتشار االنترنت و) Web(ة الويب ـخدم
ارية فهي تشتمل على حقل واسع من املعلومات املختلفة يف شىت  وخصوصا من الناحية التج،واإلقبال عليه

امليادين، حيث إرتبط باخلدمة العديد من املؤسسات العلمية والصناعية واحلكومية وأيضا مؤسسات جتارية 
 وسيلة من وسائل الترويج والدعاية WWW حىت األفراد للتعريف بقدراهتم وختصصاهتم، فخدمة وامتدتوثقافية 
ن على املستوى احمللي واإلقليمي والعاملي ؛ هذه اخلدمة تتميز بقدرة هائلة يف التصفح واإلحبار يف واإلعال

                                                           
  . ميكن أيضا إرفائق رسائل صوتية أو وثائق متعددة الوسائط-15
  . وتسمى أيضا بالنسيج العاملي الواسع-16
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االنترنت كوهنا تشتمل على أغلب خدمات االنترنت وتتمتع بواجهة بيانية متعددة الوسائط مدعمة باأللوان 
  .مما جيعل منها أكثر شعبية من غريها) والصوت(والصور 

  
متكن املستخدم للشبكة من التنقل عرب خمتلف  :) TELNET (الربط عن بعدبروتوكول  خدمة -ح
كاستغالل (الشبكات اجلزئية املتصلة باالنترنت للحصول على معلومات معينة يف جمال حمدد ) احلواسيب(

لى  يستحال تنفيذها ع،احلواسيب ذات الطراز العلمي يف تنفيذ بعض الربامج أو القيام حبسابات معقدة
، شريطة معرفة عناوين الدخول إليها وشفرات اإلستغالل، وهناك أيضا حواسيب تدعى )احلواسيب الشخصية

 وعموما تكون جمانية، فمثال اجلامعات الغربية متلك مثل هذه األنظمة BBS : Bulletin Board Systemsبـ 
اإلتصال بني هذه األنظمة مضمون عن اليت جتمع فيها األحباث والدوريات والنشرات العلمية الصادرة عنها، و

، فعندما يتم اإلتصال مع احلاسب املطلوب يستطيع املستعمل أن يهمل سائر TELNET الربوتوكولطريق 
  .للحاسب املتصل به) Terminal(أقسام الشبكة ويعمل وكأنه يف حمطة طرفية هنائية 

  
تسمى هذه اخلدمة أيضا  ) : Newsgroups/ Forums de discussion(خدمة مجموعات النقاش  -خ

مبنرب النقاش، وتسمح هذه اخلدمة ملشتركيها بالتعبري عن آرائهم كتابة حول موضوع معني حيدد على أساس 
اإلشتراك يف اجملموعة وعموما يشترط اإلشتراك يف جمموعات النقاش إحترام أراء الغري مهما كانت، وأيضا 

ضد جهة معينة ؛ مبدأ العمل يستخدم  هري واإلشهار لصاحل أوإحترام موضوع النقاش وعدم الدعوة إىل التش
فيه الربيد اإللكتروين فكل رأي يدىل به يوزع فورا وأتوماتيكيا لبقية املشاركني ولكل واحد منهم احلق يف 

  .اإلدالء برأيه أو عدم الرد
  

لتعرف على ميكن للمنشآت أن تطرح جمموعات نقاش خاصة هبا، تطرح فيها نقاشا حول منتجاهتا ل
املشاكل اليت قد تعرض لزبائنها أو التعرف على وجهات نظرهم وما يقترحونه من تعديالت مما يعزز قدرة 

  . تتخذ من جمموعات النقاش وسيلة للتوزيعاملؤسسات على املنافسة احلرة، وهناك بعض ؤسسةامل
  

كوسيلة إتصال مباشرة بني متكن هذه اخلدمة من إستخدام شبكة اإلنترنت  :خدمة اإلتصال المباشر _د
، بغية خفض تكلفة اإلتصاالت خصوصا منها اخلارجة عن املنطقة اهلاتفية، مستفيدة املؤسساتاألفراد أو 

 من عقد لقاءات عرب الشبكة مع  الزبائن أو وكالءها أو مورديها وفروعها املوزعني جغرافيا املؤسساتبذلك 
الدولية ) COMPAQ( سبيل الذكر شركة كومباك كومبيوتر يف مناطق متعددة، ونسوق يف هذا اجملال على



  ___________________________________________________________________________________________________ املؤسسة اإلقتصادية وشبكة اإلنترنت

  40

 إلجراء األعمال إلكترونياً بشكل مستمر للمنشآت العميلة اليت تعتمد 17اليت كشفت مؤخرا عن إستراتيجية
 العميلة صغرية كانت املؤسسات، وهي إستراتيجية حديثة الشأن يف جمال اإلنترنت هبدف تزويد Webشبكة 

 إلجراء عمليات حيوية، يف االقتصاد السريع واملتطّور القائم على شبكة Web بتقنية أو متوسطة أو كبرية
اإلنترنت، وهذا من أجل بيئة جتعل العمالء يتوقّعون احلصول على خدمة املوّردين من دون توقّف على مدار 

  .الساعة ويف كافة أيام األسبوع
  

كمبيوتر ألوروبا ومنطقة الشرق األوسط ذكر نائب رئيس جمموعة تطوير األعمال يف شركة كومباك 
من الواضح أنّ شبكة اإلنترنت ستصبح الوسيلة األساسية إلجراء األعمال يف العامل، وللنجاح يف " أنه  وأفريقيا

عصر اإلنترنت، على العمالء التأقلم مع مقّومات جديدة مثل السرعة واملنافسة العاملية وإجراء األعمال 
ل املستمر بالعمالء والشركاء واملوّردين واملوظفني يشكّل ضرورة ال مفّر منها، وحيث إلكترونياً حيث االتصا

  .[ http://www.ditnet.co.ae - 22/04/99] "ال يفصل بينكم وبني منافسيكم  سوى شاشة الكمبيوتر
  

املرئيـة والصـوتية    أو صوتيا أو احملـاورة      ) Chat(تتم إدارة األعمال عن طريق احملاورة اآلنية كتابيا                   
  .باستخدام الوسائط املتعددة

  
    :العناوين في شبكة اإلنترنت – 4
 

العناوين يف شبكة اإلنترنت بصفة عامة تدل على نوعية اخلدمة املطلوبة مثل خدمة نقل امللفات أو   
وأهم هذه وغري ذلك من اخلدمات الشبكية، ) الويب(خدمة الربيد اإللكتروين أو خدمة الشبكة العنكبوتية 

  .العناوين عنوان الربيد اإللكتروين، وعنوان الويب
    

  nom_de_compte@nom_de_site.domaine:  الصيغة العامة لعنوان الربيد اإللكتروين هي 
nom_de_compte :   : أو هيئة أو فردامؤسسةإسم املستخدم صاحب الربيد اإللكتروين، قد يدل على . 

 ).املستضاف من قبل(وجود يف حمرف ضروري معناه امل:    : @

Nom_de_site :   :إسم املوقع املضيف للربيد اإللكتروين يف الشبكة. 

domaine .:   :أو اجلهة املالكة للموقع، والبد أن يسبق بنقطةؤسسةالنطاق احملدد لنوع نشاط امل . 

   http://www.nom_de_site.domaine   :أما الصيغة العامة لعنوان ويب هي 
  http://nom_de_site.domaine           و أ

                                                           
كة االستراتيجية، زوروا موقع كومباك على شبكة ملزيد من املعلومات حول استراتيجية كومباك إلجراء األعمال إلكترونياً بشكل مستمر، وملعرفة املزيد عن رؤيا الشر -17

Webعلى العنوان التايل  :http://www.compaq.com/strategy.  
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    http://www.nom_de_site.domaine/repertoire/fichier  : وأحيانا جند 
http:// .    : بادئة تعين بروتوكول نقل النص الفائق)http : HyperText Transfer Protocol.(  
www      :    : تدل على خدمة الويب)World Wide Web.(  

Nom_de_site :   :إسم موقع الويب يف الشبكة.  
domaine .:   :أو اجلهة املالكة للموقع، والبد أن يسبق بنقطةؤسسةالنطاق احملدد لنوع نشاط امل .  

/repertoire/fichier :  :عن طريق حتديد الفهرس وامللف املعين بالتصفحةقدحتديد مكان تواجد صفحة ويب ب .  
  

إنترنت ’نوان واحد ملوقعني خمتلفني، ألن كل عنوان خيفي ورائه رقم نؤكد بأنه يستحيل أن يوجد ع
 Domain Name (DNS الذي يتعرف عليه شبكيا عن طريق احلاسب 18)IP) Internet Protocol’ بروتوكول

Server ( هذا الرقم مشكل من أربعة جمموعات رقمية من خالله ميكن للحواسيب املتماثلة أو املختلفة األنظمة
 مكان العنوان IPرف على بعضها وبالتايل فهو مبثابة لغة حوار وختاطب، وعليه ميكن أن حيل الرقم أن تتع
  .ريف عند التصفحاحلَ

  
 سابقا حيدد نوعية نشاط اجلهة املالكة للموقع وقد حيدد الدولة اليت يتبعها املوقع، ا كما أسلفن19النطاق

  :وميكن أن يتخذ أحد األوجه التالية 
 خمتلـط سب الدولةح حسب النشاط

 الداللة النطاق الداللة النطاق الداللة  النطاق
com .  مؤسسة جتارية dz .  نطاق جزائري co.ae . مؤسسة إماراتية 
edu .  مؤسسة تعليمية ca .  نطـاق كندي ac.uk . مؤسسة تعليمية بريطانية 
gov .  مؤسسة حكومية fr .  نطـاق فرنسي edu.ca . مؤسسة تعليمية كندية 
mil .  مؤسسة عسكرية es .  نطـاق إسباين com.dz. مؤسسة جتارية جزائرية 
org .  مؤسسة غري حكومية ae .  نطـاق إمارايت net.fr . مؤسسة موارد شبكية فرنسية 
net .  مؤسسة موارد شبكية lb .  نطـاق لبناين com.tn . تونيسيةمؤسسة جتارية  

  
  ت أنواع األنطقة يف اإلنترن-4.1 اجلدول

  من إعداد الباحث: املصدر 
  

                                                           
  ).NIC) Network Information Center تشرف عليه هيئة دولية تدعى مبركز املعلومات الشبكية - 18
 – .)ICANN) Internet Corporation for Assigned Names and Numbersإنترنت لألمساء واألرقام املعينة :  تشرف عليه املؤسسة الدولية - 19

http://www.icann.com  
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ليست متاحة لالستخدام  mil و  edu ،govويذكر أن األمساء األصلية املستخدمة على الشبكة مثل 
 وكذلك املؤسسات واحلكومة األمريكية على مستوى العامل، وينطبق استخدامها على املعاهد التعليمية

  .أ فيه اإلنترنتالعسكرية، بإعتبار أن امريكا هي البلد األول الذي بد
  

 واملؤسسات واهليئات واألفراد على حجز عناوين خمتلفة األنطقة، سبب مشكلة املؤسساتإن إقبال 
إكتظاظ الشبكة بأمساء النطاقات مما أدى بالبعض إىل بيع النطاقات احملجوزة مببالغ مالية معتربة، وقد أنشئ من 

 شكلت جلنة من االكتظاظ وحلل مشكلة  ؛ين واملواقعأجل ذلك موقع ويب للمزاد اإللكتروين لتسويق العناو
 وظيفتها البحث عن أسلوب أو تنظيم جديد للنطاقات ذات مستوى عـال يطلـق عليـه ICANNطرف 

g-TLD) generic Top-Level Domain( وقد تضمن تقرير هذه اللجنة إقتراح نطاقات جديدة لتخفيف ،
، حيث توفر النطاقات اجلديدة إختيارات org و com ،netثل  الشائعة اإلستخدام مTLDالضغط على أمساء 

  :أوسع وأكثر متثيال ألنشطة املؤسسات منها 
  

Shop.   :التسويقيةاملؤسسات . 
info.  :املؤسسات اإلعالمية كاجلرائد واملكتبات. 

banc.  :املؤسسات املصرفية و البنكية. 
arts.  :املؤسسات الثقافية.  

.rec  :سلية والترفيهمؤسسات الت.  
firm.   : الشركات واملؤسسات  
biz  :شركات ومؤسساتألعمال اؤسسةمل ،.  

  
pro  :هنيني مثل احملاسبني و األطباء وغريهمللم.  

  
name  :ملواقع الشخصيةلألفراد وا.  

  
aero  : الطريانوخدمات لصناعة.  

  
coop   :لتعاونيات األعمال.  

  
museum :عارضة و املؤسسات املختصة يف األرشفة واملؤسسات الللمتاحف.  

TV   :مؤسسات البث التلفزي  
  

مؤسسة إنترنت لألمساء واألرقام املعينة ، 2000يف هناية سنة النقاش واجلدل اعتمدت جوالت من بعد و
ICANN عالية املستوى اجلديدة ، أول جمموعة من أمساء النطاقاتtop-level domain namesه ذه ت، وتوفر
  . 2001 سنةمن ابتداء اجلديدة للتسجيل ات النطاق
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ومن املتوقع أن تؤدي هذه اإلضافة اجلديدة، اليت ترفع عدد أمساء النطاقات إىل سباق حمموم بني كل 
الشركات واملنظمات وأصحاب العالمات التجارية واملضاربني واألفراد، الذين سيحاول كل منهم :  من

  . وأسهلها حفظاً، قبل اآلخرينتسجيل أبسط األمساء وأكثرها شعبية 
  

 بشأن اختيار ICANNاجلانب اإلجيايب يف هذا كله، أنه ومع االنتقادات القاسية اليت ُوجهت ملؤسسة 
أمساء النطاقات، وأعدادها، والوقت الطويل الذي استغرقته املؤسسة العتمادها، إال أن وجود أمساء النطاقات 

  . org ، وcom، netت  إنترنت من ندرة العناوين اليت تنتهي بالالحقاعالية املستوى اجلديدة سرييح جمتمعات

طلباً لالحقات جديدة، تقدم هبا مخسني وكانت أمساء النطاقات اجلديدة املعتمدة من بني أكثر من 
 Vintonفانتون سرف " ، وقد علق على هذا  مؤسسات خاصة وعامة من خمتلف أحناء العاملICANNملؤسسة 

"Cerf  ؤسسة رئيس مICANN لقد إخترنا سبعة أمساء نطاقات جديدة من بني نيف ومخسني نطاقا " بقوله
  20"مقترحا

 
وقد أوصت اللجنة بإستخدام هذه النطاقات اجلديدة تدرجييا بعد أن تنال رضا املؤسسات واهليئات 

  .وين وحجز املواقعلتكون قادرة على منافسة النطاقات احلالية، والتقليل من حدة اإلندفاع حنو تسجيل العنا
  
  
    :مستقبل شبكة اإلنترنت – 5

  
رغم النجاح اهلائل الذي حققه اجليل احلايل من اإلنترنت، إال إن البطء يف نقل املعلومات ال يزال هو                    

 وكان ال بد من اعتماد خطوط أسرع من اخلطوط          ،املشكلة الكربى اليت تقف عائقاً أمام العديد من التطبيقات        
األلياف الضوئية، وكوابـل البـث التلفزيـوين،     : ( أكرب مثل)Bande passante(بعرض حزمة متع اهلاتفية، وتت

 حل مشكلة البطء، ومتخَّض عنها عـدة مشـاريع          هنالك العديد من األحباث الرامية إىل      ؛ ف  واألقمار الصناعية 
  .)22 وجيل ثالث21جيل ثان (ميكن تقسيمها إىل جيلني من أجيال اإلنترنت

  

                                                           
20 -     20/01/2001, http://www.01net.com 
 .ت الوسائط املتعددة، وجودة اخلدمات اليت تدعم البث احلي مللفات الفيديو، وتدعم تطبيقا)Multicasting(اإلرسال املتزامن املتعدد الوجهات ب اجليل الثاينتميز ي -21
 .ثانية، مما يسرِّع نقل الصوت والفيديو بدرجة هائلة/يغابتم 400قُدرات األلياف الضوئية يف اإلرسال بُسرعات تصل إىل  ستغالليتميز هذا اجليل بإ - 22
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مبشروع "أو ما يسمى "  2انترنت"عداد شبكة إ ففي الواليات املتحدة األمريكية جيري اآلن 
 ا إجنازهى يتوىل اإلشراف عل،-حةغري مفتومن اجليل الثاين شبكة - ذات السرعة املذهلة) Abilene(23"أبيلني

 جامعة أمريكية مدعومة ماليا من قبل 170وهي متثل إحتاد حبثي جملموعة مشكلة من  UCAID24هيئة  اوتطويره
شركات أمريكية صناعية ومن قبل احلكومة، وتتعاون هذه اهليئة دوليا مع عدد من املراكز العلمية يف كل من 

 اخلاصة تقدم الدعم املايل وشراء املعدات والتجهيزات، بينما تقوم اهليئات الشركاتاليابان وكندا وأوروبا ؛ 
  .البحثية بالبحوث الالزمة اليت تؤدي إىل إدخال تطبيقات وخدمات جديدة

  
 ؛ وتقدر سرعتها   جامعة أمريكية73 ما يقرب من 1999إرتبط هبذه الشبكة اجلديدة يف بداية سنة 

 عقدة 35، وتتكون من 1999 جيغا بايت يف الثانية هناية 8على أن تبلغ ) Gb/s( جيغا بايت يف الثانية 2بـ 
 Fibre(شبكية تربط ما بني الشبكات اجلهوية وكربى اجلامعات واملعاهد البحثية عن طريق األلياف الضوئية 

optique .(  
  

 هو وضع وسيلة إتصال سريعة وفعالة بقصد إستغالله يف البحث، التطوير 2هدف إنترنت  
 ما هو إال بداية ،2ونعتقد  على األرجح أن إنترنتاخل، ...تكنولوجي، التعليم عن بعد و العمل اجلماعي،ال

   http://www.internet2.edu:  وميكن اإلطالع على املشروع أكثر بزيارة وتصفح املوقع  ،25جلادة املعلومات
  

تشترك  بادرة، مب1997يف األول من أكتوبر، )Next Generation Internet- NGI( إنترنت اجليل املُقبلإنطلق   
 سعياً إلجياد تقنيات تشبيك أقوى كثريا من تلك املوجودة حالياً على            ،26 فيدرالية فيها عدة هيئات ومؤسسات   

الذي 2 وخبالف ما عليه احلال يف مشروع إنترنت ؛ مرة  100-1000مضاعفة السرعة احلالية لإلنترنتواإلنترنت 
، وعلى كـل  (NGI) األمريكية هي اليت تقود ومتوِّل مشروع إنترنت اجليل املُقبل حلكومةتقوده اجلامعات، فإن ا

زال قَْيـد  ، فهو ال ياجليل الثالث لإلنترنتأما   ؛املشروعني يتقدَّمان بشكل متواٍز ويكمِّل كل منهما اآلخر فإن
 ومن أبـرز  ، اليت تتطلَّب سرعة عالية جداً  األحباث، ومن املتوقَّع له أن يدعم مجيع املزايا املتقدمة وال سيَّما تلك           

  .SUPERNet. 28، وشبكة Canet327املشاريع املقدَّمة شبكة 

                                                           
  .1999 أفريل http://www.ditnet.co.ae - 20: نسبة إىل مدينة أبيلني األمريكية  وذلك حسب مصدر أخبار  -23

24  - UCAID : University Corporation for Advanced Internet Development  
أو الطريق السريع للمعلومات، ويقصد بذلك خطوط اإلتصال ثنائية اإلجتاه ’’ Autoroute de l’information  électronique   اإللكترونيةجادة املعلومات - 25

ضوئية أو خطوط اإلتصال عرب األقمار الصناعية، فجادة املعلومات تسمح مبرور كل املنتجات واخلدمات املعلوماتية املوجهة حنو ذات السرعة اهلائلة واملكونة من األلياف ال
 .اخل...ت، نصوص، ، فيديو أو األفراد ويتوقع أن حتل حمل الشبكة اهلاتفية والشبكات املعلوماتية ألهنا قادرة على مترير خمتلف أنواع الرسائل واملعلومات يف شكل بيانااملؤسسات

 DARPA (Defense Advanced Research ، ووكالـة NASA (National Aeronautics & Space Administration)  وكالـة  - 26
Projects Agency)ومؤسسة ، NSF (National Science Foundation)إضافةً إىل وزارة الطاقة األمريكية ، (Department of Energy).  

27 - http://www.canet3.net  
28 - http://www.supernet.net  
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، وسيساعد علـى    )E-commerce( إىل ثورة يف جمال التجارة االلكترونية         اإلنترنت تطورحتما  سيؤدي    
جلدير بالـذكر أن هـذا      وا؛  هذه الثورة طرح العديد من األجهزة القادرة على الولوج إىل خدمات اإلنترنت             

، )Interactive TV( على اإلنترنت مثل التلفزيون التفـاعلي  احلديثةتطبيقات الانتشار دفع والتطور سيؤدي إىل 
اء ، وسيتمكن األطباء من معاينة مرضـاهم وإجـر        )Visio-conférence(والتعليم اإللكتروين، ومؤمترات الفيديو     

  .العمليات اجلراحية هلم عن بعد

  
  : خالصة

  
مفهوم املؤسسة اإلقتصادية، تنظيمها اإلداري ووظائفها وهدفها تعرفنا من خالل هذا الفصل عن 

هذه املعرفة  دورها على الصعيد اإلقتصادي واإلجتماعي،  تعرفنا على وكذلك،والعناصر األساسية املكونة هلا
سلطنا الضوء على دور املعلوماتية يف ، مث يف إكتشاف اإلحنرافات التنظيمية وٌبعدها عن املبادئ النظريةتساهم 

إدارة املؤسسة كمراقبة السلسلة اإلنتاجية وتسيري موارد املؤسسة، وهي مبثابة حمفز للمردودية إن أحسن 
إستغالهلا، فالتطبيقات املعلوماتية يف ميدان التسيري تعىن مبكننة العمليات اإلدارية واحملاسبية اليت تتطلب جهدا 

 وغري ذلك من إدارة األنظمة املعقدة التسيري يف املؤسسات الصناعية، وهذا ما جيعل من كبريا للقيام هبا،
من وإىل احمليط  وضبط التدفقات املختلفة املعلوماتية مبعثا لتطوير اإلنتاجية وأداة للمساعدة يف إختاذ القرارات،

  .وتكييفها حسب إمكانيات التنظيم
  

بإعتبارمها الركيزة  باملؤسسة املعلوماتم املعلوماتية ونظا مدلولإظهار  ولقد إنصب إهتمامنا حول   
، األساسية لقيام التجارة اإللكترونية اليت من خالهلا ميكن التعبري عن اإلستفادة من خدمات شبكة اإلنترنت
هو وتكمن أمهية النظام املعلومايت يف املؤسسة أكثر عندما تتوفر هلا شبكة معلوماتية، واهلدف الرئيسي منهما 

  .خدمة املعلومات اليت تعترب جوهر حياة املؤسسات، وأداة القوة فيها
  
 يولّد حاليا نفعا اقتصاديا هائال من خالل معـدالت          ، لالنترنت وتقنيات املعلومات   تصاعدن النمو امل  إ

النترنـت يعمـل علـى ربـط        لهذا الوسط اجلديد    و, اإلنتاج زيادة عائدات    إىل إضافة ،منو اقتصادي أعلى  
لتقدمي مستوى أفضل مـن      فرصا جديدة   هلا دعما و   عرب احلدود اجلغرافية ليخلق      سات املترامية األطراف  ملؤسا

وهلا على اإلنترنت جزئيا    لمستهلك، وقد سامهت شبكة اإلنترنت يف ظهور مؤسسات تعتمد يف دخ          اخلدمات ل 
جات وخـدمات املؤسسـة،     أو كليا ؛ وسوف نبيِّن يف الفصل القادم أثر الشبكة كإبداع تكنولوجي على منت             

  . وكيفية التسويق يف احمليط اإللكتروين
  


