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 :مقدمة
هي شبكة تقوم بربـط عـدة   . "Interconnected Networks" :باللغة اإلنجليزية "Internet " يعني مصطلح            

فيما بينهـا لتسمح للمشتـرآيـن فيها ، في آل أرجاء العالم ، بالتحاور فيما بينهم   informatiques réseaux  شبكـات معلوماتيـة
الصناعة التجارة، : في ميادين (وهي بذلك تمكنهم من النفاذ إلى مختلف بنوك المعلومـات . وتبادل معلومات بعضهم البعض

إنها أحدث وسيلة اتصال تختزل الوقت والمسافات وتساهم في رفع مختلف الحواجز التي ). األسواق المالية ، الصحة ، الصحافة
 . تحول دون التداول الحر للمعلومات إرساال واستقباال ، سواء على مستوى األفراد أو المؤسسات والهيئات

  
         لمحة تـاريخية  

 Arpanet (  ”األربانيت"حين أنشأت دائرة الدفاع التابعة للبانتاغون شبكة تدعى  1969تعود جذور األنترنيت إلى سنة 
نظرا لما حققته من نتائج جيدة تم توسيع شبكة األربانيت إلى القطاع األآاديمي في الفترة الممتدة بين ).  انظر هذا المصطلح

، حيث سلمـت هذه الشبكة إلى العلماء، الباحثين، المهندسين والفنانين من خالل ربط مختلف مراآز البحث،  1988و  1980
  . Internet   “أنترنيت " الجامعات والمعاهد بشبكة أصبحت تحمل اسم 

ظهور حواسب    informatique نتج عن التطور المذهل الذي شهده مجال المعلوماتيـة  وفي بداية التسعينيات ،            
 مجهزة بالوسائط االتصالية المتعددة   micro – ordinateurs  أو P.C ( Personal Computers ) شخصية

multimedia  ومتداولة بأسعار معقولة، األمر الذي شجع الكثير من األفراد على االشتراك في شبكة األنترنيت. 
 وحسب دراسـة قامـت بها مؤسسة. وهكـذا ، تطورت شبكـة األنترنيـت من شبكة تجريبية إلى شبكة في متنـاول الجميع 

  Computer Industrie Almanac 1مليون مشترك 259،  1999بلغ عدد المشترآين في شبكة األنترنيت ، مع نهاية عام][

 51دولة ، مع بقاء   186  :بـ   1996، إلى غايـة شهـر أوت  ][2وبخصوص عدد الدول المرتبطة باألنترنيت ، فإنه يقدر.   
تجـــــدر اإلشارة ، إلى أن الواليات المتحـدة . بـدون أي ربـط ) وعلى رأسها ليبـيا( دولة معظمها من قارتي آسيا وإفريقيـا 

  . آانت مرتبطة بالشبكة) باستثناء البوسنة ( األمريكية ،آندا ، أستراليا وآل دول أوروبا 
وعلى إثر محاولة االنقالب بالرئيس الروسـي بوريس يلتسين  1991من استخدامات األنترنيت ، نذآر بأنه ، في عام             

، تمكن هذا األخيـر ، بفضل األنترنيت ، من االتصال بالعالم الخارجي ) التي تعطلت أثناءها آل شبكات االتصال الخارجي(
 .][3وإعطاء تصريحات مهمة إلى وسائل اإلعالم الغربيـة

إن شبكة األنترنيت ، بوصفها وسيلة اتصال تختزل الوقت والمسافات هي التي ستجسد ، خالل األلفية الثالثة ، في إطار 
Mondialisation  مفهوم المجتمع االتصالي العالمي الذي يصبـح بموجبه العالم ليس فقط قرية واحدة مترامية األطراف بل ، :

 .][4آما قـال ذلك مارشال ماآلوهان.   <<القرية الصغيرة التي يعرف بعضها البعض اآلخر >> 
  

 شـروط االشتـراك في األنترنيت
  : يجب علـى آل راغب في االشتراك في األنترنيت أن تكون لديه األجهزة واألدوات اآلتيــة            

 أو الحواسب المحمولة   Mac  "ماآنتوش"أو نوع   PC  "سي.بي"سواء آان ذلك من نوع   : ordinateur  الحاسوب  - 1
portables ... الخ ، على أن تكون مزودة ببرمجية إبحار  logiciel de navigation  برمجية : مثل . ، في شبكة األنترنيت

 .  Sindbad أو برمجية سندباد  Internet Explorer  "أنترنيت إآسبلورر"أو برمجية   Netscape  "نيتسكاب"
ويقوم بتشكيل أرقام   . للربـط بينهمـا    هو الجهاز اإللكتروني الذي يوضع بين الحاسوب والخط الهاتفي            : Modem  الموديم - 2

 numérique  بتحويل اإلشـــارة الرقميـــة: بإجـراء االتصـال عبر خط هاتفي   الهاتف ليسمح للحاسوب
 .  والعكس  . ( téléphonique  الهاتفية = )  analogique  إلى اإلشـارة التناظرية ( informatique  المعلوماتية = )  

  :   ligne téléphonique الخط الهاتفي  - 3
  
وهي المؤسســــة التي  .  fournisseur d’accès à internet “ توفر المؤسسـة التي تمنح الربط بشبكة األنترنيت  - 4

خاص به يماثل رقم الحسـاب    Numéro de compte  يتـعـيــــن على آل مشتـرك جديد أن يفـتح فيـهـا رقم حساب
 عن تم ربط الجزائر باألنترنيت ،،  1993في سنة   المصـرفي ، حتى يستطيـع من خالله الدخـول ، في شبكة األنترنيت

 Full  ”الـربـط الكامـل"، أقـامـت الجزائــر  1994وفـي مـارس  . par dialup  "خط هاتفي متخصـص: "طريـق 
Connexion   من الليفة الضوئيـة(بشبكة األنترنيـت عن طريق آابل(  fibre optique)  مرآز البحث في اإلعالم "يربـط



. في الثانية   ،][bits  6  بت  9 600  :وتقدر طاقة هذا الربط بـ . اإليطالية  "Pise  بيز"بمدينة    ][5"العلمـي والتقني
ويندرج هذا الربـط ، في إطار مشروع تعـاون مع اليونسكـو الذي يهدف إلى إقامـة شبكة معلوماتية ، في قارة إفريقيا ، تكون 

 . النقطة المحورية للشبكة ، على مستوى شمال إفريقيا  فيهـا الجزائر
  

 liaison ، وبالتعـاون مع مصالح البريد والمواصـالت ، تم تدعيم هذا الكابـل بخط متخصص 1997وفـي ديسمبر 
   cialiseésp في الثانية  ][7آيلوبت 256يمر بمدينة باريس وتبلغ سرعته.   

  NetSat  "ناتسات"  وهيئة  "العلمي والتقـني  مرآز البحث في اإلعالم"، وبموجب اتفاقية أبرمت بين  1998فـي أآتوبـر 
. بتشغيل محطة اتصال جديدة عن طريق األقمـار الصناعية : األمريكية تم ربـط هذا المرآز بشبكة األنترنيت بصفة مباشرة 

  .، في الثانية   ][8ميجابت 1: وتقدر طاقة هذا الربط بـ 
إلى تطوير هذا   ، 1999ونظرا الزدياد عدد المشتـرآين في شبكة األنترنيـت ، عمد مسؤولو هذا المرآز ، في شهر إبريل  

  . ميـجابت في الثانية 2الربط لتبلغ طاقته 
ومن مزايا االتصال عن طريق القمر الصناعي ، مقارنة بالخطوط الهاتفية ، أن العالقة تكون مباشرة مع العمود الفقـري 

مصالح البريد الجزائرية ، مصالح البريد : بدال من المرور بثالثة متعاملين ( األمريكية  لألنترنيـت الموجود في الواليـات المتحدة
 .)الفرنسية وشرآة أوروبية لألنترنيـت

مرآز البحث في اإلعالم "فيما يخص : ميجابت  5،   ][9"التريبين"وتقدر اليوم طاقة هذا الربط ، حسب جريدة             
  EEPAD”أوباد"ميجابت أخرى منحت لمؤسسة  5و ) بوصفه مؤسسة عمومية تمنح الربط بشبكة األنترنيت" (العلمي والتقني

 . )بوصفها مؤسسة خاصة تمنح الربط بشبكة األنترنيت(
  
  

 وسيلة اتصال متميـزة: األنترنيت 
وهي عبارة عن محيط من المعلومات وآل فرد يصبح بإمكانه اإلبحار بين . إن شبكة األنترنيت نافذة على العالم 

، وبخاصة أن تكنولوجيا األنترنيت ) انظر هذا المصطلح) (WWW( ”الشبكة العنكبوتية العالميـة“  sites  ”مواقع"مختلف 
 . بسيطة وال تتطلب جهـدا آبيرا

 : تتميز شبكة األنترنيت بالخصائص اآلتيـة 
يحـول دون تمرآــز المعطيـات           ليست ملكا ألية جهة ، األمر الذي   réseau ouvert  هي عبارة عن شبكة مفتوحة – 1

  centralisation des données  جهة ويجنب السيطرة على الشبكة من قبل أي آان من جهة   في يد مؤسسسة واحدة من
  . أخرى

بذلـك مختـلـف المنــــاطـق الجغــرافيــة   قـدرة شبكـة األنترنيـت على الوصول إلى أبعد نقطة في الكرة األرضية ، لتغـطـي - 2
 . mondialisation de l'information   المعـلومـة  وتـفـسح المجال أمام عـولمة

 . temps réel )أي في زمن حدوثها(  ضمان وصول المعلومة في الحين - 3
تمكن شبكة األنترنيت المشترآين فيها من تبادل المعلومات بين بعضهم والبعض اآلخر على نحـو مـا هو سائـد في تجربـة  - 4

من المرسـل في اتجاه المتلقي فحسب بل يتم آذلك من المتلقي إلى   ألن تدفق المعلومات اليتم : Vidéotex  "فيـديوتيـكس"
  .المرسـل

 Microsoft Net-Meeting  : مثل  téléphonie بفضل بعض البرمجيات الخاصة بالمهاتفـة –تسمح شبكة األنترنيت  – 5
التحدث << ألي مشترك في األنترنيت من  يمكن  وفي هذه الحالة،. بنقـل المعطيات الصوتيـة والصـور المتحرآـة )  -

  ][10>>أي نقطـــة من العالم   الموجود على الخط ، في  correspondant    المراسل  ومشاهـدة
 . تتالءم مع تلك البرمجيـة Connectix QuickCam)  مثال(العـملـيـة استخـدام آاميرا خاصة   وتتطلب هذه

بمختلف األفراد، في   يـعـد االتصال، عن طريق شبكة األنترنيت، اتصاال شخصيا يسمح للفرد الواحد باالتصـال مباشرة – 6
يمكن لنا أن نضع األنترنيت في مقابل وسائل االتصال   من هذا المنظور،. شتى أنحاء العالم 

الصحافـة : التي تتمثل في الوسـائـل التقليديـة اآلتية   communication de masse moyens de      الجماهيري
 . الخ… السينما، المسرح، الفيديو   المكتوبة، اإلذاعة، التلفزة،

  
                   خدمات شبكة األنترنيـت

 : من بين الخدمات التي تقدمها شبكة األنترنيت نذآر ما يأتـي     
الذي يقوم بنقل "  : //:HTTPبروتوآول نقل النص الفائق المحتوى"على غرار "  :  FTP بروتوآول نقل الملفات" خدمات .أ

لعرضها على شاشة جهاز الحاسوب ، توجد طرق أخرى للدخول في  WWW "الشبكــــة العنكبوتية العالمية"صفحات 
  ][11الذي يعد الطريقة األولى) : انظر هذا المصطلح"  //:FTPبروتوآول نقل الملفات"  شبكة األنترنيت يأتي في مقدمتها

إنه البروتوآول الذي يسمح بالحصول . المستخدمة من قبل مستعملي األنترنيت لتبادل الملفات بين بعضهم والبعض اآلخر 
راجع هذا  : Archie "قائمة عناوين بروتوآول نقل الملفات"على أي ملف مهما آان نوعه بفضل االستعانة ببرمجية 

ويتضمن هذا البروتوآول العديد . ونقله من الموقع الذي وجد فيه لجلبه إلى حاســوب المشترك ، في األنترنيت " المصطلح
 التي يقترحها مقدمو الخدمات التابعين لهذا البروتوآول  ( interactivité " تفاعل تبادلي"من الملفات االتصالية من نوع 



Serveurs FTP .  
 برمجيات خاصة بألعاب الشطرنج أو برمجيات متعلقة بالحسابات: مثال (آما يمكن أن تكون هذه الملفات عبارة عن برمجيات 

comptabilités ... الخ(. 
يمكن االشتـراك، في شبكة األنترنيت ،لالستفـادة ) :انظر هذا المصطلح) E-mail ) Electronic Mail البريد اإللكتروني .ب

وهو البريد الذي يسمح بتبادل الرسائل إلكترونيا بين   . Courrier électronique فـقـط من خـدمـات البـريـد اإللكروني
 . المشترآين، مهما آانت المسافة الجغرافية التي تفصل بينهم  آل

التبادل اليومي لألخبار       لمستعملي األنترنيت) انظر هذا المصطلحUsenet  ( “يوزنات "تضمن شبكة :النقـاش الحر .ج
أصبح من الصعب وضع قائمة   Newsgroups “ "قوائم مناقشة"عدة   وهي شبكة تضم. ومناقشة مختلف الموضوعات 

  "فرق النقاش"يمكن تصنيف   لكن،) . ألنها موجودة، في مختلف أرجاء العالم، بشكل يكاد يكون فوضويا(  وافية لها
""إلى سبع مجموعات آبرى تدعـى " يوزنـات"المسجلة في القوائم الرسمية لشبكة   .  Newsgroups راجع مصطلح
Big Seven  فنية   ثقافية ،(تجدر اإلشارة ، إلى أن آل مجموعة من هذه المجموعات متخصصة في موضوعات محددة

إذ   ،  Forums de discussion "فضاءات حرة للمناقشة"  وهي بذلك تعـد). الخ... ، علمية ، سياسية ، اقتصادية 
 . مشتـرك في شبكـة األنترنيــت، من المشارآـة في نقاش أي موضوع يهمه  يمكن من خاللها لكل

هي التجارة التي تسمـح للمنتجين بعـرض ) : انظر هذا المصطلح) Commerce électronique التجـارة اإللكتـرونيـة . د
آما . وهي التجارة التي توفر ألصحابها المجال الواسع لترويج بضائعهم . عبر شبكة األنترنيت ) أو خدماتهم(منتجاتهـم 

 . تسمح بتخفيض أسعار المعامالت الحالية ، في التجارة العالمية
لقد أدرك المربون ، منذ ظهور المعلوماتية وتطورهـا ، أن التعليم ليس شيئا    : Téléenseignement التعليم عن بعد  .هـ  

المدرسين فقط فإذا آان اإلنسان يواجه حاليا صعوبـة في الحصول على   ينجز في حجرة الدراسة أو تحت إشراف
وصوال آامال لمعلومات ال   ، WWW "واب"المعلومات المناسبة ، فإن شبكة األنترنيت ستوفر له ، بفضل منظومة 

آما يمكن من خاللها ألي إنسان مشاهدة التالميذ الصغار وهم يعملون معا حـول جهـاز حاسـوب ، أو أن . حصر لها 
يشـارك في الحـوارات التي تدور بين طالب موجوديـن في حجـرات دراسة تفصل ، بين الواحدة واألخرى ، البحـار 

   . والمحيطات
ويتم ذلك من خالل االستشارة    : Télémédecine  لمستعمل األنترنيت ، من االستفادة من العالج الطبي عن بعد يمكن  .و

وتبادل المعلومات واألشعة والصور بين   Télédiagnostique  التشخيص عن بعد  ، Téléconsultation  الطبية عن بعد
  . المرضى واألطباء

السياحـة :مثل. تسمح شبكة األنترنيت للمشترآين فيها باإلطالع على الكثير من المعلومات المثيرة وتقديم عدة خدمات مهمة   .ز
العاجزين عـن التنقل إلى   السيما بالنسبـة لألشخـاص المعوقين     Télétravail ،العمـل عن بعد Télétourisme  عن بعد

 .النشر االلكتروني : تطبيقات متعددة للنترنيت في المجاالت مثل وعلى غرار هذه الخدمات هناك.   الخ… مكان عملهم
  
 المكتبات اإللكترونية          -
  الخ.…المخابر العلمية عن بعد        -

   ][12 :آما يمكن للبالد العربية أن تحقـق ، من خالل شبكة األنترنيت ، الخدمات اآلتيـة
  
 .   ، اقتصاديـة وسياسيـة  اقتصادية  علمية ، ثقافية ، فنية،: الوصول الى مصادر المعلومات العالمية مهما آانت طبيعتها  - 1
 . والتكنولوجيا إخراج اإلنسان العربي من عزلته الثقافية بتمكينه من االنفتاح على مجاالت العلم ، المعرفة - 2
 . التعريف بالتراث التاريخي والخصوصيات الثقافية لكل بلد - 3
 . إبراز الطاقات العلمية والتقنية ، في آل بلد - 4      

من خالل التسوق االلكتروني وهي بذلك ، تتيـح : لكل هـذه االعتبارات ، يتعيـن على البالد العربية أن تقحم تكنولوجيـا األنترنيت 
الخ للتعريف بنفسها ومنتجاتها عربيا … االقتـصاديـة ، االجتماعيـة ، الثقافية ، العلمية ، اإلعالمية ) الفرصـة للمؤسسات العربيـة 

   . وعالميا
بعدة مصطلحات متخصصة أصبح من الضروري دراستها  –بوصفها وسيلة إتصال قائمة بذاتها  –تتصف شبكة االنترنيت 

وفهمها بشكل دقيق تيسيرا الستخدامها بالشكل االمثل ونظرا ألهمية هذه المصطلحات نتناول ، في هذا البحث ، دراسة المصطلحات
 .وهي المصطلحات التي رتبناها حسب الحروف الهجائية الفرنسية –االساسية التي تتطلبها عملية االتصال عبر األنترنيت 

  
  
  

 مـعـجـم بأهـم المصطـلـحـات
  
  

                                          Adresse électronique              : عنوان إلكتروني
بكة األنترنيت        ي ش ترك ف ل مش ة بك رية خاص فرة س ن ش ارة ع و عب تعملين أو     ه تلف المس مح لمخ ، تس

internautes   بمراسلته إلكترونيا  .  
   . iberraken _ 2000 @ yahoo. fr  : مثال آخر  .iberraken  @ hotmail . com  : مثال

 Anonymous FTP                   بروتوآول نقل الملفات المجهولة الهوية
 mot "آلمة عبور بروتوآول يسمح باالتصال بأي حاسوب مرتبط بشبكة األنترنيت لنقل ملفاته ، دون االضطرار إلى استخـدام

de passe  خاصة به . 
   . anonyme  FTP  ويعادل هذا المصطلح اإلنجليزي المصطلح الفرنسي

    Archie                                     : "بروتوآول نقل الملفات"قائمة عناوين 

انظر  "FTP  ( بروتوآول نقل الملفات"  المدرجة في ][13التي تسمح بالعثور على الملفات االتصالية logiciel  هي البرمجية
، لجلبه إلى   site "موقعه"بنقله من   FTP  "بروتوآول نقل الملفات"وبمجرد العثور على أي ملـف يقوم ) . هذا المصطلح 

  حاسوب المستعمل
            Arpanet                                                         : شبكة األربانيت



وآانت  . 1969ظهرت شبكة األربانيت التي تكفلت وزارة الدفـاع األمريكية بتمويلها ، عام . هي االسم األول لشبكة األنترنيت 
ومعهـد البحث   Université de l’Utah  جامعــة يوتــا: تضم حينئذ عدة مؤسسات علمية نذآر من بينهــا 
Institut de Recherche de Standford  .  يعني هذا المصطلح باللغة اإلنجليزية  : 

Advanced                                         Research Projects Administration Network . 
  
  Client                                                                                     : الزبون  

وتمتاز  .Serveur   تسمح للمشترك ، في شبكة األنترنيت ، باالتصال عن طريقها ، بمقدم الخدمات  logiciel  هو برمجيـة
   . برمجية الزبون بمهارة فائقة تجعلها ال تنقل إلى مقدم الخدمات إال المعلومات الالزمة

 Commerce électronique                                                      : التجارة اإللكترونية
وهي التجارة التي تضمن ألصحابها . هي التجارة التي تسمح للمنتجين بعرض منتجاتهم أو خدماتهم ، عبر شبكة األنترنيت   

آما تسمح بتخفيض أسعار المعامالت الحالية ، في التجارة العالمية . عرضا واسع النطاق وبإمكانها جلب عدد آبير من الزبائن 
لكن هذه التجـارة ال تتمتع ،            . المستعمل في المراسالت التقليدية( ، وتمكن من تحقيق اقتصاد في آلفة الهاتف والورق 

لضمان أمـن المعامالت ، فإن التجارة اإللكترونية الحالية تستلزم إطارا قانونيا . إلى اليوم ، بنصوص قانونية خاصة بها 
  . وتشريعا مناسبا لحماية حقوق المتعاملين ، على الصعيد العالمي

 Connexion                                                                        : الربط بشبكة األنترنيت
ويوضع جهاز الموديم بين الحاسوب والخط . جهاز الحاسوب ، الموديم : يتطلب الربط بشبكة األنترنيت المستلزمات اآلتية 

  .)"شروط االشتراك في األنترنيت"المرفق بالمبحث " آيفية ربط الحاسوب بشبكة األنترنيت"انظر الشكل الموضح ( الهاتفي 
 Courrier électronique                                                             : البريد اإللكتروني

وتتجسد هذه الخدمات في تبادل . يدل هذا المصطلح على الخدمات البريدية التي تقدمها شبكة األنترنيت للمشترآين فيها    
électronique الرسائل إلكترونيا بين مختلف األشخاص والمؤسسات ، بشرط أن يكـون لكـل مشترك عنـوان إلكتروني

Adresse  ( مثال. انظر هـــذا المصطلح HASSIB @ IST.  CERIST. DZ   . 

 :   ][14من جزئين أساسيـين  ، على غرار الرسالة التقليدية ،   mail -E  تتكون الرسالة اإللكترونية            
 .body ( corps )  الصلب. header  ( en – tête ) ،    2  الرأس. 1 

 ، موضوع الرسالة  to  ، عنوان المرسل إليه  from  تاريخ الرسالة ، عنوان المرسـل: يتضمـن الرأس العناصراآلتية 
subject…  بمضمون الرسالة  أما الصلب فإنه يتعلق. الخ . 

ولم يتم . تواجه مستعمل البريد اإللكتروني عقبة أساسية تتمثل في صعوبة الحصول على عناويـن مختلف المراسلين             
التي تتــولى البحث    Four 11 )أو   whowhere ”: "مثل ( تذليل هذه العقبة إال بعد اختراع محرآات البحث المتخصصة 

لكن ، يعاب على هذه المحرآات أنها . إلى المعـلومـات البسيطـة التي هي بحـوزة المرسل   عـن عنـوان المرســل إليـه ، استنـادا
 . ال تقبل إال المشترآين الذين سبق لهم أن أعربـوا عن رغبتهم في تسجيل عناوينهم ضمن دليل خاص

 : ينفـرد البريد اإللكتروني بالمزايـا اآلتيـة
 . أقل تكلفة مقارنة له بالفاآس والهاتف. 1
  بضعة ثواني     إنـه أسرع بكثير من البريد العادي ، بحيث ال تستغرق مدة إرسال أي رسالة إال. 2
 . الخ… الرسوم ، الموسيقى   الصور ،: مثل .إمكانيـة إلحاق الرسالة اإللكترونية بمختلف الملفات أو الوثائق . 3
طوال فتـرة غياب   ،) أنظر هذا المصطلح ((Numéro de compte)  إن الرسالة اإللكترونية تبقى مخزنة في رقم الحساب. 4

  . وتبقى محفوظة في مساحة خاصة ، إلى حين قراءتها مـن قبـل المستقبـل الذي يمكـن لـه حذفـهـا إذا أراد ذلـك. المرسل إليه 

، إذ يفترض أن الطرفيـن تواجدان على   synchrone   [15] تزامنية  المحــاورة التليفونيـة تتـسم بأنـهـــا<<   إذا آانت
 "ال تزامنيـا" ، فإن االتصال ، عبر البريـد اإللكتروني ، يعد اتصـاال     ][16>>الخط في اللحظة نفسها

communication asynchrone. إلى أشكـال اتصـال ال   والواقع أن إيجاد وسائل لتحويل أشكال االتصـال التزامني
منذ خمسة آالف عام مضت ، آان الشكل الوحيد   فقبـل اختراع الكتابة  <<: تزامني إنما هـو جزء من الطبيعة البشريــة 

هو الكلمـة المنطـوقة ، وآان على جمهور الناس أن يكونوا حاضرين أمام المتكلم وإال فستفوتهم   لالتصال بين البشر
وما إن أصبح باإلمكان آتابة الرسالة حتى توفرت إمكانيـة تخزينـها وقراءتها في وقت الحـق من قبل أي إنسـان . الرسالة 

 .  ][17>>ووقتـمـا رغـب في ذلـك
إذا آان المتكلم في الـهاتـف يمكنـه أن يخفــي هويتـه عن متلقي المكالمـة الهاتفيـة ، فإن المستقبل المشترك ، في البريد  - 5

يحتوي على   ][18ألن العنوان اإللكتروني: اإللكتروني ، بإمكانه أن يعرف هوية المرسل حال تلقيه أي رسالـة منه 
 تسمح بمعرفة   indices  قرائن

أرسلت من خالله تلك الرسالة ، اسم    الذي  site  البلد الذي وردت منه الرسالة ، المنطقة الجغرافية التي يوجد فيها الموقع
 . الخ... الشخص الذي راسله 

                                                                               Eudora             : إيدورا
 . هذا المصطلح   انظر .  Electronic Mail هو البرمجية الخاصـة بتشغيل البريد اإللكتروني

هي المؤسسة       Fournisseur d’accès à  internet              : المؤسسـة التي تمنح الربط بشبكة األنترنيت
  حساب  التي يتعين على آل مشترك جديد ، في األنترنيت ، أن يفتح فيها رقم 



) Numéro de compte  في : مثال . خاص به حتى يستطيع ، من خالله الدخول ، في شبكـة األنترنيت ) انظر هذا المصطلح
سواء " : المؤسسـة التي تمنح الربط بشبكة األنترنيت"   CERIST   "مرآز البحث في اإلعالم العلمي والتقني"يعد   الجزائر ،

 . بالنسبة لألشخـاص الطبيعين أو المعنويين
                                                      FTP                         : بروتوآول نقل الملفات

لضمان تبادل المعلومات والوثائق بين   : interactivitéيختص هذا البروتوآول في نقل الملفات االتصالية من نوع تفاعل تبادلي
المشترآين ، في شبكة األنترنيت ، بغرض إقامة اتصال فعلي بين بعضهم والبعض اآلخر ، في ضوء العلومات التي وردت إليهم 

                                    . من مختلف أجهزة الكمبيوتر
بمجرد العثور على   ) .انظر هذا المصطلح( Archie "آرشي"للحصول على هذه الملفات االتصالية يمكن االستعانة ببرمجية 

، لجلبه إلى    site"موقعه"  بنقل ذلك الملف من (FTP)   "نقل الملفات  بروتوآول"يقوم " آرشي"أي ملف من قبل برمجية 
بشكل   Serveurs  ومقدمي الخدمات  Clients  والهدف من ذلك هو تحقيق تبادل الملفات بين الزبائن. حاسوب المستعمل 

   .أو وثائق أخـرى   logiciels[19] وقـد تكون هذه الملفات برمجيات. انظر هذيــن المصطلحين . صحيح 
 Protocole de : ويعني باللغة الفرنسية . File Transfer Protocol : باللغة اإلنجليزية  FTP يعني مصطلح

Transfert de Fichier .                                                  
                              le courrier électronique FTP à traversبروتوآول تبادل الملفات من خالل البريد

FTP - by - mail     . 
يسمح       FTP - by - mail                                               : بروتوآول تبادل الملفات من خالل البريد

 (بإرسال رسالة، عبر البريد اإللكترون   في شبكة األنترنيت،  لكل مشترك ،  "بروتوآول تبادل الملفات من خالل البريد"
Electronic Mail بروتوآول نقل الملفات"إلى أي مقدم خدمات اتصالية يتضمنه   ،) انظر هذا المصطلح"FTP     ليطلب ،

 . بالملفات التي تهمـه  إليه فيها إفادته عن طريق البريد اإللكتروني نفسه
يمكن لمستعمل األنترنيـت ، أن يالقي صعوبات في الحصول على ملف معين ، عن طريق   في بعض األحيان ،            

  . ، وبخاصة أن هذا البروتوآول يشهد ، من حين إلى آخر ، فترات ازدحام لكثرة الطلب عليه FTP  "بروتوآول نقل الملفات"
لـ   : Ftpmail  ”بروتوآول تبادل الملفات من خالل البريـد"إلى   يمكن لهذا المشترك اللجوء  أمام هذه الوضعية وربحا للوقت ،

 >>. يتولى جلب ذلك الملـف ، بوساطة البريـد اإللكترونـي ،إلى جـهـاز الحـاسـوب الموجود في بيتـه<< 
 .le courrier électronique FTP à travers:يعادل هذا المصطلح اإلنجليزي المصطلح الفرنسي

 برمجية            Gopher                                                                                                        : الجوفر
logiciel   تسمح بالعثور على مختلف المصادر والمعلومات بوساطة القوائم  menus  = أي من غير تسجيل عناوين المواقع 

(  adresses des sites ) . 
 . " أذهب وأبحث" أي  :  go   fer :وقـد اشتـق من الكلمتيـن اإلنجليزيتيـن

يطلق هذا        Gopher Space                                                                                            : عالم الجوفر
، في عالم ) انظر هذا المصطلح  (   Navigation  أي اإلبحار: المصطلح على عملية االنتقال بين القوائم المدرجة في الجوفر 

 . الجوفر
 .  Espace Gopher يعادل هذا المصطلح اإلنجليزي المصطلح الفرنسي            
هو آل جهاز آمبيوتر مرتبط          Host                                                                                         المضيف

 .انظر هذا المصطلح     Telnet"الربط عن بعد"الدخول عليه باستخدام برمجية    ويمكن. بشبكة األنترنيت يقع في مكان بعيد 
هـي لغـة          HTML                                                          : لغة إشارات النص الفائق المحتوى

langage de programmation   الشبكة العنكبوتيـة العالميـة"محتويات مختلــــف مواقـع"  WWW  )  انظر هذا
من حيث (   "الشبكة العنكبوتيـة العالميـة"التي تتميـز بها صفـحــات   format  (1) الترآيبة  وهي آذلك اسـم) . المصطلح 

 . multimedia  آما تمتاز هذه اللغة بشمولهـا العديد من الوسائط االتصاليـة المتعددة    . ) والعرض  التصميم ، الكتابة ، الطبع
    النصوص ، الجداول ، الرسوم البيانية ، الصور واألصوات  مثل

   :Hyper Text Markup Protocolيعني هذا المصطلح باللغة اإلنجليزية
 : Protocole de Balisage Hypertext  ويعادله المصطلح الفرنسي

 هو البرمجية        HTTP                                                       : بروتوآول نقل النص الفائق المحتوى
logiciel   الشبكة العنكبوتية العالميـة"  التي تسمح بنقل صفحات”  WWW    انظر هذا المصطلح لعرضها على شاشة جهاز

  . حاسوب المستعمل
   : Hyper Text Transfer Protocol  باللغة اإلنجليزية   HTML يعني مصطلح

 : Protocole de Transfert Hypertext   ويعادله المصطلح الفرنسي
  Hypertext                                                                   : الفائق المحتوى  النص

الذي تتشابك عناصره بين بعضها والبعض اآلخر من خالل روابط   WWW  "الشبكة العنكبوتية العالمية"هو النص المدرج في 
باإلبحار نحو نصوص   في شبكة األنترنيت ،  تسمح ألي مشترك ، WWW راجع مصطلح (logiques liens) منطقية
  الصورة ،  النص،:مثال  .  multimedia  وهو النـص الذي يكون مسجال في ملف يتضمن وسائـط اتصاليـة متعددة. أخرى 

 . الخ... الصوت 
  Intranet                                                                                                        : األنترانيت



تجسد االتصال ما   ( le réseau des réseaux) "شبكة الشبكات"  بوصفهـا  (Internet) إذا آانت شبكة األنترنـيت            
بوصفها شبكة  (Intranet) بين مختلف الشبكات المعلوماتية العالمية المرتبطة بين بعضها والبعض اآلخر ، فإن شبكة األنترانيت

 . المؤسسةهي التي تضمن االتصال داخل المؤسسة الواحدة
  

  Liste de Discussion                                                                              : قائمة المناقشة
الثقافية ، الفنية ( تسمح ألي مشترك ، في شبكة األنترنيـت ، بأن يناقش إلكترونيا مختلف الموضوعات    logiciel هي برمجية

وال يمكن إجراء هذه المناقشة اإللكترونية إال . مع مجموعة من المشترآين ، في الشبكة ) الخ … ، السياسية ، االقتصادية 
   .  أسماءهم ضمن قائمة خاصة  األشخاص الذين سبق لهم أن سجلوا

وهو ما . من االستفادة من هذه الخدمة ) انظر هذا المصطلـح(Electronic Mail  آمـا يمكن لمستعملـي البـريـد اإللكتـرونـي
 : ويعادل هذا المصطلح اإلنجليزي المصطلح الفرنسي . يفسح المجال لهم من المشارآة في مثل هذه المناقشات أو المؤتمرات

Liste de Discussion  . 
 Mode graphique                                                                                 : النمط التخطيطي

  الصوت ،  الصورة ،: مثل ( مرفقا بعدة وسائط اتصالية   ،  texte هو النمط الذي يتم بوساطته الحصول على النص
  . ) الخ... الموسيقى 

 Mode textuel                                                                : النمط النصي
 Fichiers  انظر  .فقط ، دون الوسائط االتصالية األخرى   textes  هو النمط الذي يتم بوساطته الحصول على النصوص

ASCII  . 
هو الجهاز اإللكتروني                 Modem                                                                                    : الموديم

ويقـوم بتشكيل أرقام الهاتف ليسمح للحاسوب بإجراء االتصال عبر .   الذي يوضع بين الحاسوب والخط الهاتفي للربط بينهمـا
 analogique)( إلى اإلشارة التماثلية ( informatique)  المعلوماتية)  ( numérique  بتحويـل اإلشارة الرقمية: خط هاتفي 

 . والعكس . ( téléphonique)  الهاتفية
  

هو             Navigateur                                                                                                    : المبحر
موقع"مـن   ( liens Hypertextes  "روابط النص الفائق المحتوى"استنادا إلى ( التي تسمح باالنتقال   logiciel  البرمجية

"  site   الشبكة العنكبوتية العالمية"  إلى آخر ، داخل"  WWW .  بروتوآول نقل "آما تسمح هذه البرمجية بعرض صفحـات
 . انظر هذه المصطلحات الثالثـة. على شاشة جهاز الحاسوب   HTTP "النص الفائق المحتوى

 Navigation                                                                       : اإلبحار 
 ) WWW  "الشبكة العنكبـوتية العالميـة"  sites   "مواقع"يدل هذا المصطلح ، في لغة األنترنيت ، على عملية االنتقال بين 

 . المدرجـة ، في شبكة األنترنيت  fichiers     لعرض مختلف الملفات) : انظر هذا المصطلـح 
        Newsgroups                                                               : فرق النقاش

وتوجد عبر ) . انظر هذا المصطلح  ) Usenet "يوزنـات"التابـعـة لشبكـــة   groupes de discussion هي فـرق النقــاش
 . غير مسجل وغير معروف والبعض اآلخر" يوزنـات"بعضها مسجل في القوائم الرسمية لشبكة " : فرق نقاش"  العالم عدة

 Big  "بيــغ سيـبن"إلى سبع فئات آبرى تدعـى " يوزنـات"المسجلة في القوائم الرسمية لشبكة " فرق النقاش"يمكن تصنيف  
Seven  .  آامب"  :وهي" COMP ،  "مايسك"  MISC  ،"نيوز" NEWS ،"راك" REC ،"آي.سي.إس" SCI  ،

 . TALK "تولك"و  SOC سي.أو.إس"
 الرياضيات  ، médecine ، الطب  biologie  علم األحياء: الموضوعـات اآلتيـة   NEWS "نيوز"  تقترح مجموعة 

mathématiques  المعلوماتية ، Informatique  علم االجتماع ،  sociologie  القضايـا السياسيـة ،  politique la   ،
 . الخ ... la religion  الشـؤون الديـنية

وتستدعي تقنية المباشر  . en direct  فهي التي تسمح بإجـراء النقـــاش على الهواء مبـاشرة  TALK "تولك"  أمـا مجموعــة 
 . أن يكون المتحدثان على الخط ، في اللحظة نفسها

يمكن من خاللها لمستعملي األنترنيت من   discussion  forums de  "فضـاءات حرة للمنـاقـشــة"  تعد هذه المجموعات
 . لتبادل وجهات النظـر بين بعضهم والبعض اآلخر  ضمانـا: نقاش العديد من الموضوعات المهمة 

) المسجل في فرقة نقاش معينة(فإذا طرح أحد المشترآين  : Electronic Mail آما ترتبط هذه الخدمة أيضا بالبريد اإللكتروني
 Mailing انظر. السؤال يستقبل بطريقة آلية من قبل جميع مشترآي تلك الفرقة  أي سؤال يتعلق بقضية من القضايا فإن ذلك

List . 
 Numéro de compte                                                                                    : رقم حساب

) يماثل رقم الحسـاب المصرفـي ( عند االشتراك في شبكة األنترنيت ، يتعين على آل مشترك فتح حساب يحمل رقما خاصــا 
) . انظر هذا المصطلح  )  Fournisseur d'accès à internet  "المؤسسـة التي تمنـــح الربــط بشبكــــة األنترنيـت: "لدى 

  . شبكة األنترنيت  internautes  وبفضل هذا الرقم الخاص يمكن التمييز بين مختلف مستعملي
  POP                                                             : بروتوآول مكتب البريد

 B.P  تسمح للمشترآين ، في شبكة األنترنيت ، باستالم رسائلهم اإللكترونية المودعة في صناديق بريد  logiciel  هو برمجية
  . )انظر هذا المصطلح(    Fournisseurs d'accès à internet "المؤسسات التي تمنح الربط بشبكة األنترنيت"



  . Post Office Protocol : ، في اللغة اإلنجليزية  POP يعني مصطلح
 . Serveur de courrier Entrant : ويعادله المصطلح الفرنسي

  
        Réalité virtuelle                                                   : الواقع االفتراضي

وهي صور . يحصل عليها المبدع عن طريق الحاسوب      images virtuelles  هو الواقع الذي يتكون من صور افتراضية
  . اصطناعية ثالثية األبعاد تمتزج فيها الحقيقة بالخيال

  films en relief  "األفالم المجسمة ذات السطح البارز     "إذا آان مسؤولو القاعات السينمائية المختصة في عرض                         
نوع من األفالم ، فإن تكنولوجيا الواقع االفتراضي تستدعي ، هي            ذا ال م بمشاهدة ه رجين نظارات خاصة تسمح له يقدمون للمتف

ك ، ارتداء  ذي يمكن مستخدم هذه التكنولوجيا من الغوص بكل حواسه    ) ذات نظارات خاصة   ( خوذات     آذل ازات ، األمر ال وقف
  . في بيئة الكمبيوتر المصطنعة ، الستكشاف الصور المعروضة ومعايشة عالم المحاآاة أو الخيال آما لو آان واقعا فعليا

 Fichiers)  بمصطلح  لجدول المرفق ) VRW ،   WRZ ،   WRL ، VRML : اآلتية" آسكي"تعد ملفات             
ASCII )   وهي الملفات . ملفات قادرة على وصف األشكال الثالثية األبعاد ، في وسطها الفعلي

informatiques   واب"التي تستعمل آذلك ، في األنترنيت ، وبالتحديد في منظومة"  WWW  انظر هذا المصطلح ( . 
وقد استخدمت ، خالل السنوات األخيرة ، . وتستعمل تكنولوجيا الواقع االفتراضي لعدة أغراض أو تطبيقات عسكرية             

 . لتحديد األهداف أثناء أي هجوم عسكري
    Serveur                                                                                : مقدم الخدمات

 )  Client  وهي الخدمات التـي تنقـل إلى الزبـون. التي تقدم خدمات محددة ، في شبكة األنترنيت   logiciel  هو البرمجية
  . إلكترونيـة   messages   ، في شكل رسائـل) انظر هذا المصطلح 

  SLIP                                                                                 : الخط المتسلسل لألنترنيت  
لربط أي جهـاز حاسوب  :  TCP/ IP "بروتوآول األنترنيت/ بروتوآول مراقبة النقل "هو البرمجية التي تسمح باستعمال شبكة 

 . والخط الهاتفي  modem  باألنترنيت عبر جهاز الموديم
 .  Serial Line Internet Protocol : يعني هذا المصطلح ، في اللغة اإلنجليزية            

 . Protocole Internet pour les Lignes en Série : ويعادله المصطلح الفرنسي 
                TCP / IP                                           : بروتوآول األنترنيت/ بروتوآول مراقبة النقل  

، في شبكة األنترنيت ، الذي يتمثل في مجموعة من  partie cachée  يدل هذا المصطلح على الجزء الخفي
logiciels   التي تسمح بربط الشبكات المعلوماتية الموجودة في شتى أنحاء العالم ، بغرض إقامة االتصال بين بعضها والبعض

آل أجهزة   اللغة المشترآة التي تتخاطب بوساطتهـا<< : يعني هـذا المصطلح   بمعنى آخر ،. اآلخر ، عبر شبكة األنترنيت 
   ][20>>الكمبيوتر المرتبطة بشبكة األنترنيت

 Transmission Control                                                          : يعني هذا المصطلح ، في اللغة اإلنجليزية            
Protocol / Internet Protocol  . 

                    : ويعادل هذا المصطلح اإلنجليزي المصطلح الفرنسي            
Protocole de Contrôle de Transmission / Protocole Internet  .  

 هو برمجية            Telnet                                                                                            : الربط عن بعد
logiciel   ويمكن للمشتـرك ، من خالل هذه البرمجيــة . تسمح باالتصال مباشرة بالحواسب البعيدة المرتبطة بشبكة األنترنيـت

االتصال ببنك المعلومات الخاص بمختلف المؤسسات ، اإلطالع على عناوين الكتب : مثل . خدمات  ، من االستفـادة مـن عدة
 . الخ  …الكتب   إمكانيـة الحصول على مضامين تلك  الموجودة في مختلف المكتبات العالمية ،

  .Machine Distante    ويعادل هذا المصطلح اإلنجليزي المصطلح الفرنسي
هي إحدى           Usenet                                                                         : شبكة األخبار عبر األنترنيت

 "فرق نقاش"وهي شبكة تضم عدة . شبكات األنترنيت المتخصصة في األخبار ومناقشة مختلف الموضوعات 
Newsgroups)     وتصلـهم األخبار ، في شكـل مقـاالت . تحظى بإقبال عدد آبير من المشترآيـن ) انظر هذا المصطلح

  news  مكتوبـة تدعــى
 (nouvelles )  إذا آان ذلك ضروريا(سواء للتعليق عليها أو إلعادة آتابتها من جديد : لتسمح لكل مشترك بقراءتها( . 

الشبكة المتخصصة ، وبخاصة      من جهة أخرى ، نالحــظ بأن عــددا آبيرا من مستعملـي األنترنيت ال يتابعون إال هـذه                            
يلة اتصال مهمة   ات ، وس ة الثمانينـ ي نهايـ ترنيـت ، ف بكات األن تلف ش ا بمخ نذ ربطه د ، م ا تع را وشبكـة ) أنه را ح بوصفها منبـ

   . )قادر على تحقيق التبادل اليومي لألخبار بين آل المشترآين  )1 (][21نظام 30 000بحيـث تشغل حوالي ) عالميــة آبيـرة 
  Veronica                                                                                  : فيرونيكا
  )  Gopher  الجوفــر  menus  تسمـح بالبحث عن مختلـف قوائـم  logiciel  برمجيـة

 .  انظـر هذا المصطلح
  

تتميز نهاية   WWW                                                                                    : العالمية الشبكة العنكبوتية
   القرن العشرين بالتطور المذهل الذي حدث في مجالي المعلوماتية



  informatique  واالتصاالت السلكية والالسلكية  télécommunications . 
  

تأتي في مقدمتها شبكة    réseaux informatiques  وقد نجم على التقارب الوطيد لهذين المجالين ميالد عدة شبكات معلوماتية
 . Internet  األنترنيت

، وسيلـة اتصـال  إذا آانت شبكة األنترنيت ، في الثمانينات ، وقفا على الباحثين والجامعيين فإنهـا أصبحت ، في التسعينيـات
 . تختــزل الوقت والمسافات لكثير من سكـان العالم

 منظومة>>  :ممكنا بفضل ) بين مختلف األفراد والمؤسسات ( وقد أصبـح هذا التواصل 
وهـي تقـوم على ربط . وهكذا ، أصبحت هذه المنظومة اإلعالمية واالتصالية شبكة عنكبوتية بكل ما تحمله الكلمة من معنى 

الشبكة    liens physiques  بين بعضـهـم والبعـض اآلخـر من خـالل روابـط شكليـة Serveurs مختلف مقدمـي الخدمات
 أي روابط النص الفائق المحتوى   liens logiques  وروابط منطقية  le résau matériel  المؤلفــة من األجهزة اإللكتـرونية
liens Hypertextes  .         

  انظر هذا .  >>  HTML  "لغـة الهيبرتاآست">> : تتـم هذه الخدمـة بفضل 
" صفحات  structuration      التي تسمـح بهيكلة  langage de programmation وهي لغـــة البرمـجــة. المصطلــح 

ويتم نقل هذه الصفحات لعرضها على شاشـة ) . والعرض   من حيث التصميم ، الكتابة ، الطبع" ( الشبكة العنكبوتية العالمية 
  المصطلح  هذا  انظر    HTTP    ”المحتـوى  الفائق  النص  نقل  بروتوآول"  طريق  جهـاز الحاسوب ، عن

 Toile  المصطلح الفرنسي "WWW"   ويعادل مصطلح .  Toile d'araignée  " الشبكة العنكبوتية "  Web يعني تعبير
d’araignée de documents couvrant le monde entier . 

 : الفرنسية واإلنجليزية: عنوان الدراسة باللغتين 
            Internet : étude communicationnelle et terminologique" " 

"Internet :  Communicational and Terminological Study" 
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: وهي الملفات التي تهدف إلى إقامة اتصال فعلي بين مختلف مستعملي األنترنيت   éinteractivit   .من نوع تفاعل تبادلي  أي الملفات االتصالية[13] 

 . بتبادل البرامج بين بعضهم والبعض اآلخر ، بوساطة أجهزة الكمبيوتر المرتبطة بشبكة األنترنيت
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  "pondeuréRاآلنسر ماشين"  اللهم إذا آان المشترك في الهاتف قد حرص على تسجيل المكالمات الواردة إليه باستخدام جهاز[15]  
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