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تقرير

قصّة اإلنترنت

علي عواد
«إن اإلنترنت هو أول شيء بنته البشرية
من دون أن تفهمه ،وهو أكبر تجربة
شهدناها في األناركية»
إريك شميدت ــ رئيس شركة
 Alphabetصاحبة المحرك البحثي
google
إن شبكة اإلنـتــرنــت هــي أمــر بسيط
ن ـس ـب ـيــا ،وي ـم ـكــن الـ ـق ــول إن ـه ــا تشبه
شبكة الهاتف السلكي الداخلي إلى
حـ ٍـد مــا ،ولـكــن على صعيد الكوكب.
ب ــدأت القصة فــي سبعينيات القرن
املـ ـ ــاضـ ـ ــي فـ ـ ــي الـ ـ ـ ــواليـ ـ ـ ــات املـ ـتـ ـح ــدة
األم ـي ــرك ـي ــة ع ـن ــدم ــا ع ـم ــل ب ـ ــوب ك ــان
وف ـي ـنــت س ـي ــرف ع ـلــى مـ ـش ــروع بــات
يـعــرف الـيــوم بــاســم اإلنـتــرنــت ،ولكن
فــي الــواقــع عملهما هــذا كــان يعتمد
على مشروع قبله اسمه ARPANET
وهو اختصار لــAdvanced Research
 Projects Agency Networkال ــذي
م ــولـ ـت ــه وزارة ال ـ ــدف ـ ــاع األم ـي ــرك ـي ــة
بـ ـ ــال ـ ـ ـت ـ ـ ـعـ ـ ــاون مـ ـ ـ ــع رائـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد شـ ـبـ ـك ــات
الكومبيوتر بول بارنت .كان الهدف
وقتها إنشاء شبكة للتواصل موزعة
في البالد ومن دون مركزية إلدارتها
لكي تستطيع العمل بعد التعرض
لضربة نووية (أيام الحرب الباردة).
ب ـم ـع ـنــى آخـ ـ ــر ،إنـ ـش ــاء ش ـب ـكــة يـمـكــن
التواصل مع باقي نقاطها حتى لو
دمر جزء منها نتيجة عمل عسكري
م ــا ،ويـمـكــن ذل ــك نـتـيـجــة كــونـهــا من
دون مركز إلدارتها ،إذ يمكن اعتبار
ك ــل ن ـق ـطــة م ــركـ ـزًا ب ـح ــد ذات ـ ـ ــه .نـجــح
امل ـش ــروع ،وب ــدأ الـعــالــم يشهد طفرة
في شركات موزعي خدمة اإلنترنت
أو ما يعرف بالـ  ISPوهو اختصار لـ
 ،Internet Service Providerومنذ ذاك
الوقت ازداد عــدد مستخدمي شبكة
اإلنترنت بشكل جنوني.

كيف تعمل؟
فــي الـبــدايــة ،نحن بحاجة إلــى عتاد
 HARDWAREويـ ـشـ ـم ــل األسـ ـ ــاك
وال ـكــابــات وال ـ ـ  Routerوالـخــادمــات
ً
ومحوالت وأبــراج الهواتف ،وصوال
الى األقمار االصطناعية ،باإلضافة

إل ــى األجـ ـه ــزة ال ـت ــي سـتـتـصــل بـهــذه
املنظومة املتكاملة .من ناحية أخرى،
نـ ـح ــن بـ ـح ــاج ــة إل ـ ـ ــى بـ ــروتـ ــوكـ ــوالت
لتنظيم عـمــل ه ــذه امل ـكــونــات لخلق
ب ـي ـئــة ع ـم ــل ت ـت ـيــح ل ـك ــل األج ـ ـهـ ــزة أن
تشبك نفسها داخل الشبكة وتصبح
جزءًا منها في نهاية املطاف وقادرة
على إرس ــال الـبـيــانــات واستقبالها.
إن أي ج ـه ــاز ل ــدي ــه قـ ـ ــدرة االت ـص ــال
ب ــاإلن ـت ــرن ــت .ب ـم ـجــرد دخ ــول ــه فـيـهــا،
أصـبــح مــن مكوناتها ولــديــه الـقــدرة
على التأثير فيها.
مـ ـ ــن أهـ ـ ـ ـ ــم ال ـ ـ ـب ـ ـ ــروت ـ ـ ــوكـ ـ ــوالت أيـ ـض ــا
ب ــروت ــوك ــول Transmission Control
 Protocolوي ـع ــرف اخ ـت ـصــارًا بـ ـ TCP
وبروتوكول  Internet protocolويعرف
اخـتـصــارًا ب ـ  IPوال ـلــذان غالبًا مــا تتم
اإلشـ ـ ــارة إلـيـهـمــا مـجـتـمـعــن ف ــي اســم
واحد وهو TCP/IP.

ولكن من يملك اإلنترنت؟
ف ــي ال ـ ــواق ـ ــع ،ال أح ـ ــد ي ـم ـل ـكــه أو ال ـكــل
يـمـلـكــونــه م ـع ــا ،ك ـي ــف؟ اإلن ـت ــرن ــت هو
وسيلة لتتواصل أجهزة الكومبيوتر
ف ــي م ــا ب ـي ـن ـهــا ع ـل ــى ال ـش ـب ـك ــة .يـشـبــه

اإلنترنت هو فعليًا
تراكم لكل المعلومات
الموجودة على جميع
أجهزة الكومبيوتر

األمـ ـ ــر ش ـب ـك ــة ال ـ ـهـ ــاتـ ــف ،إذ ال يـمـكــن
ً
االتصال برقم ما إذا لم يمكن متصال
ب ــال ـش ـب ـك ــة ،لـ ـك ــن هـ ــل ي ـم ـل ــك أحـ ـ ــد مــا
ن ـظــام ال ـهــاتــف؟ ك ــا .بــالـتــأكـيــد ،هناك
حكومات وشــركــات ومنظمات تحدد
بنية اإلنترنت وكيفية عمله ،إال أنهم
ال يملكونه وال يمكن ألحــد أن ّ
يدعي
امتالك اإلنترنت.
حسنًا ،من أيــن تأتي ماليني املواقع

اإللـ ـكـ ـت ــرونـ ـي ــة؟ ف ـل ـن ـقــل األم ـ ـ ــر ب ـهــذه
ال ـط ــري ـق ــة ،إن ك ــل م ــوق ــع نـتـصـفـحــه
على شبكة اإلنترنت مــوجــود داخــل
كــوم ـب ـيــوتــر ل ـش ـخــص أو ش ــرك ــة قــد
يكون موقعها في الشارع الذي نسكن
فيه أو في الجهة املقابلة من الكوكب.
فلنقل إنك تريد تصفح موقع ما على
اإلنترنت ،كتبت اسمه ونقرت Enter
وإذا باملوقع يظهر أمامك .ما حصل
ه ــو أن ه ــذا امل ــوق ــع م ـثــل ك ــل املــواقــع
األخرى على اإلنترنت موجود داخل
جـهــاز كومبيوتر أق ــوى وأس ــرع من
أجهزة الكومبيوتر املنزلية ويسمى
ال ـخ ــادم أو  SERVERتـمــت تهيئته
لـيـعـمــل ك ـ ــ WEB SERVERوداخ ـل ــه
قـ ــام أحـ ــد م ـبــرم ـجــي امل ــواق ــع بصنع
ه ــذا امل ــوق ــع الـ ــذي تـصـفـحـتــه ،وعـمــد
ش ـخــص آخ ــر ال ــى إض ــاف ــة املـحـتــوى
عليه وتجديده حسب الحاجة .هنا
أنت فعليًا ُتكون قد ذهبت الى داخل
الـ  Serverوفتح لك ملف املوقع الذي
يحتوي على املعلومات التي أدخلها
شخص أو مجموعة ،فتكون شبكة
اإلنـتــرنــت مـجــرد وسيلة تمكنك من
ال ـتــواصــل مــع كــل األج ـه ــزة األخ ــرى.
ومن هنا أيضًا ،نستنتج أن اإلنترنت
هــو تــراكــم لكل املعلومات املــوجــودة
على جميع أجـهــزة الكومبيوتر في
العالم ،فال يمكن لشخص ما أو جهة
أو دولة أن تمتلك اإلنترنت وهو في
األصــل ال يعمل من خالل مركزية أو
نقطة واحدة.

ما هو مستقبل اإلنترنت؟
ب ـ ــداي ـ ــة ،ال ي ـم ـك ــن اإلج ـ ــاب ـ ــة عـ ــن ه ــذا
الـســؤال مــن دون ذكــر كمية البيانات
واملـ ـ ـعـ ـ ـل ـ ــوم ـ ــات ال ـ ـهـ ــائ ـ ـلـ ــة الـ ـ ـت ـ ــي ي ـتــم
تـنــاقـلـهــا يــومـيــا عـبــر الـشـبـكــة .تـقــول
اإلح ـص ــائ ـي ــات إن ح ـجــم هـ ــذه الـ ــرزم
يـ ـ ــزداد  %40ك ــل ع ـ ــام .وب ـح ـل ــول عــام
 ،2020سيتضاعف حجم املعلومات
 50مـ ــرة .وف ــي ق ـي ــاس لـنـسـبــة ســرعــة
النمو فــي حجم املعلومات قــامــت به
شركة  Aureus Analyticsوالتي يقع
مقرها في سنغافورة ،قــدرت الشركة
أن  %90من الحجم الكلي للمعلومات
املــوجــود الـيــوم على شبكة اإلنترنت
تـ ــم خ ـل ـقــه فـ ــي ال ـس ـن ـت ــن املــاض ـي ـتــن

ما هو الـ Cloud؟
انـتـشــر مـنــذ س ـنــوات قليلة مصطلح الـ ـ Cloud
وقــامــت العديد مــن الشركات بتقديم مساحات
ل ـع ـمــائ ـهــا ل ـي ـخــزنــوا م ــا لــدي ـهــم م ــن مـعـلــومــات
وب ـي ــان ــات م ــن دون ال ـح ــاج ــة إلـ ــى ش ـ ــراء جـهــاز
لتخزين املعلومات ،أبرزها شركة أبل وخدمة الـ
 iCloudوشركة  ،DropBoxفكيف تعمل هذه
التكنولوجيا؟ تقوم الشركة بإنشاء ما يسمى
 FarmServerوهــو عـبــارة عــن منشأة ضخمة
تـحـتــوي عـلــى كـمـيــات هــائـلــة م ــن أج ـه ــزة حفظ
املعلومات موصولة بشبكة اإلنترنت ،ويتم إعطاء
كل مشترك بهذه الخدمة مساحة تخزين محددة
حسب ما دفــع من أمــوال محمية باسم حساب
وكلمة مــرور ليعود ويرفع ما لديه من محتوى
لتخزينه على تلك املساحة التي أعطيت له.

فـقــط! يـعــزو الـخـبــراء ذلــك إلــى توسع
الـ ــوسـ ــائـ ــط ال ـ ـتـ ــي ت ـت ـي ــح اس ـت ـع ـم ــال
اإلنترنت ونقل املعلومات عبرها وهو
مــا يطلق عليه .Internet of Things
يبلغ عدد مستخدمي الهواتف الذكية
فــي الـصــن وحــدهــا  663.37مليونًا،
وفـ ــي ال ـه ـنــد أي ـض ــا  299.24مـلـيــونــا
مــن أص ــل  1.25مـلـيــار نـسـمــة .ناهيك
عن الوسائط األخــرى مثل السيارات
والتلفاز واألجـهــزة الحديثة ،وحتى
البراد ،كلها باتت متصلة باإلنترنت.
ال ـعــدد امل ـقــدر لـكــل األج ـهــزة يبلغ 4.9
مليار جهاز متصل بشبكة اإلنترنت،
غير أن هذا العدد سيرتفع عام 2020
إلـ ــى  25م ـل ـي ــار جـ ـه ــاز .هـ ــذه ال ـث ــورة
الرقمية اآلتية ال محال تحمل العديد
م ــن ال ـت ـحــديــات إذا م ــا أردن ـ ــا لشبكة
اإلنـتــرنــت أن تبقى قائمة مثل زيــادة

كان الهدف
وقتها إنشاء
ســرعــة نـقــل ال ـب ـيــانــات ،بــال ـتــرافــق مع شبكة للتواصل
موزعة في
زيادة سعة أجهزة تخزين املعلومات،
وال ـ ـبـ ــدء بـتـجـهـيــز ال ـب ـن ـيــة الـتـحـتـيــة ،البالد ومن دون
مركزية إلدارتها

مـثــل م ــا قــامــت ب ــه ال ــوالي ــات املـتـحــدة
األميركية في عهد الرئيس األميركي
السابق بــاراك أوبــامــا عندما رصدت
م ـب ـل ــغ  500م ـل ـي ــون دوالر ل ـت ـطــويــر
ب ـن ـيــة ش ـب ـكــة اإلنـ ـت ــرن ــت ف ــي الـ ـب ــاد،
ومــن ضمنها إدخــال منظومة الجيل
الخامس  5Gلتبقى في طليعة الدول
فــي ه ــذا امل ـجــال .ه ــذا املستقبل ليس
ب ـع ـي ـدًا ول ـ ــن يـ ـك ــون ك ــاف ـي ــا أن تـمـلــك
منظومة اتـصــاالت ال بــأس بها .فإما
أن ت ـكــون مـنـظــومــة حــديـثــة متكاملة
ق ــادرة عـلــى اسـتـيـعــاب كــل العمليات
املوجودة على الشبكة ،وإال فستكون
دولــة تشبه مسلسل فلينستون أيام
العصر الحجري.

كيف يعلم  googleكل شيء؟
«غوغل» هو عبارة عن محرك بحثي ،وهو ال يملك
اإلنترنت بل يملك قاعدة بيانات هائلة تحوي عناوين
املواقع املوجودة على اإلنترنت ،وهو في الواقع ال يعلم
اإلجــابــة ملــا نطرحه مــن أسئلة .كــل مــا فــي األمــر أنه
يـقــارن مــا قمنا بالبحث عنه بقاعدة البيانات التي
لديه ،ومن ثم يظهر لنا النتائج فنختار ما يناسبنا
واملوقع األقرب باإلجابة للبحث الذي قمنا به .يوجد
العديد من املحركات البحثية ،منها ما خفت نجمه
واخـتـفــى ،ومنها مــن يـصــارع للبقاء ويعتمد على
تقديم نفسه كمنافس لغوغل مثل موقع «ياندكس»
 www.yandex.comال ــذي ي ـقــدم نـفـســه عـلــى أنــه
يحمي خصوصية املستخدم مثل عدم تسجيل ما
يتصفح واملواقع التي يزورها وال يبيع هذه املعلومات
لشركات اإلعالنات كما تفعل شركة غوغل.

