معظمنا ي�ستخدم �شبكة الإنرتنت
وي�ستفيد منها  ..ولكن هل يعرف
معظمنا �أ�صول هذه ال�شبكة؟
�إذن هيا بنا ن�شارك طلبة
الأكادميية اجلدد يف التعرف على
هذه املعلومات من خالل ح�ضور
حما�ضرات الربوفي�سور نتو.

�أنا �س�أبد�أ
مبحا�ضرات الربيد
الإلكرتوين.
ال ال � ..أنا �أف�ضل
حما�ضرات برامج
البحث

هذه احلوامة
هي مفتاح جميع
املواقع

واو  ..ما
�أروعها !!

لو �أنني �أمتلك مثلها
 ..لتجولت يف الإنرتنت
ب�أكمله

مرحبا يا �أ�صدقائي ..
�أعرفكم بنف�سي �أنا دوت وهذه
هي حوامتي WWW
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دعم جهازك بالأنتي فريو�س
ِّ
املنا�سب قبل الدخول �إىل
الإنرتنت وت�أكد من حتديثه
با�ستمرار

بالن�سبة يل ف�أنا
�أعرف ماذا �أريد

من املفرت�ض �أن
نبد�أ بالتعرف على
برامج احلماية

�سعداء بالتعرف
عليك وعلى
حوامتك الرائعة

جميعنا �سي�ستخدم هذه
احلوامة فهي و�سيلة التنقل
عرب املواقع املختلفة
ومفتاح الدخول لها �أي ً�ضا

والآن �سيد دوت نريد �أن
نعرف �أي هذه املحا�ضرات
ميكننا �أن نبد�أ بها رحلتنا
مع الأكادميية؟
البد لكم يف البداية
من التعرف على �أ�صل
مدينتنا من خالل حما�ضرة
الربوفي�سور نتو

هل ميكننا �أن ن�ستخدم
هذه احلوامة للتنقل
عرب املواقع؟
رائع � ..ستكون
و�سيلتي املف�ضلة

�صباح اخلري يا �أ�صدقائي ..
مرحبا بكم يف �أكادميية املدينة ..
حما�ضرتنا اليوم �ستكون عن تاريخ و�أ�صول
مدينتنا املو�ضحة خلفي على ال�شا�شة وهي
مدينة نتو = �شبكة الإنرتنت

حتية نتاوية
م�ؤقتة �إىل حني �أن
نلقاك ثانية

ها هي قاعة
املحا�ضرة � ..أمتنى
لكم التوفيق

بد�أت مدينتنا من م�شروع
�شبكة معلومات حمدودة
يف حماولة لتبادل املعلومات
ب�شكل �سريع وب�سيط

بد�أت تزيد كثافة اال�ستخدام على
هذه ال�شبكة  ..فبد�أت التعديل
لنظام جديد لي�ستوعب هذه الكثافة
من خالل برتوكول «�إنرتنت»

�شكرا �سيد دوت
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لكي تتمكن من �إر�سال و�إ�ستقبال
ر�سائلك اخلا�صة البد وان متتلك
يف البداية بري ًدا �إلكرتون ًيا

بروفي�سور نتو  ..نحن نعرف �أن
 WWWهي �أ�سا�س مواقع
ال�شبكة العنكبوتية فمن �أين
جاءت؟

للإجابة على هذا ال�س�ؤال
سويا بداخل
البد �أن نتجول � ً
مدينتنا  ..هيا يا �أ�صدقاء

وتتكون هذه ال�شبكة
العنكبوتية من املواقع
العامة على م�ستوى العامل
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دعم �شبكتك وجهازك باجلدار
الناري « »Firewallالذي
يجعلك ت�أمن هجمات الأ�شرار
واالبواب اخللفية

هذه احلوامات جاءت ت�سميتها من
م�صطلح World Wide
� Webأو ال�شبكة العنكبوتية
العاملية والتي يطلق عليها
Web

كما حتوي ال�شبكة
ضمنيا �أجهزة الكمبيوتر والهواتف
� ً
املحمولة التي تت�صفح ال�شبكة.

هل عرفتم الآن تاريخ
مدينتكم التي
تعي�شون بها؟
نعم بروفي�سور نتو ..
ولكن من هو مبتكر
احلوامة www؟

الآن �أنتم م�ستعدون لبدء
حما�ضراتكم كل ح�سب اختياره
 ..لت�صبحوا عاملني وجنودا
وخادمني ملدينة نتو وم�ساعدين
ملت�صفحيها
هو �أحد الباحثني الب�شريني
ويدعى «تيم برينرز يل» «Tim
 »Berners-Leeوقاد جمموعة من
الباحثني حتى و�صلوا مل�صطلح WWW
ومن بعدها بد�أت ثورة انت�شار املواقع عرب
�شبكة الإنرتنت.

ميكنني الآن �أن �أبد�أ
رحلتي يف حما�ضرات
برجميات التج�س�س
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لت�صفح مواقع الإنرتنت املختلفة
ت�أكد يف البداية من كتابة HTTP
ثم  WWWويليها قائدها دوت
( ).ثم ا�سم املوقع الذي تريد
ت�صفحه .

