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مع مرتبطة الحواسٌب من ضخمة مجموعة بأنها االنترنت تُعّرف 

 االتصاالت شبكات عبر بعضها

وأنظمة المصنعة، الشركات حسب بعضها عن االجهزة هذه تختلف 

 التشغٌل
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لـ اختصار   
rotocolP nternetI / rotocolP ontrolC ransmissionT 

بتواصل تسمح التً القواعد من مجموعة ٌحدد معٌار هو 

 ارسال بكٌفٌة وتتحكم بعضها، مع المختلفة األجهزة

 األجهزة هذه بٌن المعطٌات

رقمٌة، بعناوٌن باإلنترنت المتصلة الحواسٌب تُعرف 

 ٌتكرر ال فرٌد عنوان له جهاز كل أن بحٌث
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لكل جهاز متصل باإلنترنت عنوان  فرٌد ال ٌتكرر. 

  32ٌتألف هذا العنوان من bit  

  8ٌكتب عادة باستخدام أربعة أرقام ٌتألف كل منها من bit 

 64.233.167.99:            مثال 

 ٌتم عادة اعطاء مجال متسلسل من هذه األرقام لكل منظمة

والتً بدورها تقوم بتوزٌع االرقام ضمن هذا المجال على 

مثالً وزارة الدفاع األمرٌكٌة .. أجهزتها المتصلة بالشبكة 

 :تملك المجال

12.0.0.0      12.255.255.255 
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 بسبب الصعوبة فً العناوٌن الرقمٌة تم التوافق على استخدام أسماء

لألجهزة المتصلة باإلنترنت ، بحٌث ٌتم الوصول إلى أي جهاز عن 

 .طرٌق كتابة االسم فً متصفح الوٌب 

 

 

 

 

 

 العنوان السابق كامالً ٌدعىURL 

ocatorLesource Rniform U 
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 :ٌحدد نوع المنظمة التً ٌنتمً إلٌها الحاسب المضٌف مثل

.com   للمؤسسات التجارٌة 

.org    للمنظمات غٌر الربحٌة 

.gov   للمنظمات الحكومٌة 

.edu   للمنظمات التعلٌمٌة 

وغٌرها الكثٌر.... 
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 ٌقوم بتحوٌل األسماء التً ٌكتبها المستخدم فً متصفح الوٌب إلى

 .العناوٌن الرقمٌة الموافقة
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 التً البرتوكوالت من العدٌد ظهرت الثمانٌنات فً
 االنترنت مستخدمً لتُخّدم TCP/IP وفق تعمل

  :ومنها

FTP      :ٌستخدم لنقل الملفات عبر االنترنت 

 HTTP  : ٌستخدم لتبادل صفحات الوٌب، ونقل

 البٌانات المختلفة، وهو اختصار لـ 

rotocolPransfer Text Typer H 
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على وضعها تم التً والبرتوكوالت البرمجٌات من مجموعة هً الوٌب 

 . باإلنترنت المتصلة الحواسب

مبدأ  باستخدام الوٌب تعمل (Client /Server) (مخدم /عمٌل) أي، 

  :مرحلتٌن عن عبارة المبدأ وهذا

 بهدف المخدم إلى الشبكة عبر طلب  Clientالعمٌل ٌرسل1.

 .مثالً  معٌنة صفحة استعراض

 لٌعٌده المطلوب الموقع عن وٌبحث الطلب Server المخدم ٌستلم2.

 العمٌل إلى الشبكة عبر

 المتصفحات أهم ومن  HTTPالبرتوكول طرٌق عن ٌتم التواصل هذا

   :المستخدمة
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 anguageLarkup Mext Typer Hاختصار لـ 

 الوٌب، لصفحات العامة الهٌاكل إلنشاء المستخدمة اللغة هً

 للغات علٌه المتعارف بالمعنى برمجة لغة لٌست وهً

 مترجم إلى تحتاج ال وهً لدٌنا، المعروفة البرمجة

Compiler ألن معٌن، تشغٌل بنظام مرتبطة وغٌر 

 االنترنت متصفح قبل من مباشرة وتنفذ تفسر تعلٌماتها

 .المستخدم النظام عن النظر وبغض
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SGML ( eneralizedG tandardS المعٌارٌة اللغة من HTML  لغة اُشتقت

anguageL arkupM) ًالمعاٌٌر وفق النصوص تنسٌق لتوصٌف معٌار هً والت 

ISO ( tandardS nternationalI للمعاٌٌر الدولٌة المنظمة قبل من الموضوعة

rgnizationO). 

  المعٌار على الموافقة تمت حٌث 2000 عام حتى HTML لغة اصدارات تعاقبت

XHTML 1.0 لـ اختصار وهو: 

             eXtensible Hyper Text Markup Language 

  العالمٌة الوٌب منظمة قبل من XHTML1.1 المعٌار على الموافقة تمت 2001 عام فً ثم

C3W (onsortiumC ebW ideW orldW) ًلغات تطور مراقبة دورها والت 

 2010 فً  XHTML 2 النسخة صدرت ثم الوٌب،
 

ً  اعتماده وتم ،2012 عام HTML5  وهو منها األخٌر االصدار ظهر وقد   قبل من رسمٌا

W3C ً11 .2014 عام ف 



 قواعد تعتمد وهً ، HTML بخالف جداً  موثق معٌار على XHTML تعتمد

 تجاوز بسهولة ٌمكن التً HTML بعكس الوٌب صفحات لكتابة صارمة

 .فٌها الكتابة قواعد من الكثٌر

فً الوسوم أسماء XHTML صغٌرة بأحرف تكون أن ٌجب 

فً الوسوم جمٌع XHTML نستخدم المفردة الوسوم حال وفً إغالقها ٌجب 

 .</ br> مثالً  الوسم نهاٌة فً /  الرمز

تنصٌص بعالمات إحاطتها من بد ال الوسوم فً المستخدمة الخصائص قٌم 

 .مزدوجة أو مفردة سواء
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