
. تربط اإلنترنت ما بین بروتوكول إنترنتببروتوكول موحد ھو العالمحول حواسیبیصل ما بین الشبكات الحاسوبیةنظام من 
ت الخاصة و العامة في المؤسسات األكادیمیة و الحكومیة و مؤسسات األعمال و تتباین في نطاقھا ما بین مالیین الشبكا

، كما تتباین تلك الوصالت الالسلكیةو األلیاف البصریةو األسالك النحاسیةالمحلي و العالمي و تتصل بتقنیات مختلفة، من 
الشبكات في بنیتھا الداخلیة تقنیا و إداریا، إذ تدار كل منھا بمعزل عن األخرى المركزیا وال تعتمد أیا منھا في تشغیلھا على 

األخریات.

المنشورة النصوص الفائقةشیوعا الیوم صفحات تحمل اإلنترنت الیوم قدرا عظیما من البیانات و الخدمات، ربما كان أكثرھا
، و برتوكوالت نقل الملفات. و تخاطب الفوريال، كما أنھا تحمل خدمات و تطبیقات أخرى مثل البرید و خدمات الِوبعلى 

و غیرھا.االتصال الصوتي

و مثل الطفرات في وسائل االتصال عبر التاریخ أضحت لإلنترنت الیوم آثار اجتماعیة و ثقافیة في جمیع بقاع العالم، و قد أدت 
.لمجتمع المعلوماتو بروز شكل آخر التجارةو التعلیمو العملإلى تغییر المفاھیم التقلیدیة لعدة مجاالت مثل 

االسم
التي تعني netالتي تعني "بین" و كلمة inter) یتكون من البادئة Internet: باإلنجلیزیةاسم إنترنت في اإلنجلیزیة (

"شبكة"، أي "الشبكة البینیة" و االسم داللة على بنیة إنترنت باعتبارھا "شبكًة ما بین الشبكات" أو شبكًة من شبكاٍت" 
)، و مع ھذا فقد شاعت خطأ interconnected networks: باإلنجلیزیة) أو (a network of networks: إلنجلیزیةبا(

في االسم ھو اختصار الكلمة اإلنجلیزیة interسمیة "الشبكة الدولیة للمعلومات" ظنا أن المقطع في وسائل اإلعالم العربیة ت
"international.التي تعني "دولي"، و ھو ما یوحي على غیر الواقع بأن الشبكة مشروع أممي "

.The Netاإلنترنت اسم علم، وتعرف أحیانا اختصارا "الشبكة" مقابال لالستعمال اإلنجلیزي الشائع 

تقنیة شبكات الحاسوب و اإلنترنت
على غیر ما تبدو علیھ للوھلة األولى فإن شبكة إنترنت تعتمد ما یعرف في علم تصمیم الشبكات بأنھ "تصمیم بسیط"، ألن 

لكل منھما عنوان ممیز بطریق عقدتینشبكة اإلنترنت تقوم بعمل وحید أولي وبسیط، و ھو إیصال رسالة رقمیة بین 
یمكن التنبؤ مسبقا بالمسار الذي "التخزین و التمریر" بین عقد عدیدة ما بین العقدة المرسلة و العقدة المستقبلة، و بحیث ال

ستأخذه الرسالة عبر الشبكة كما یمكن أن تقسم الرسالة إلى أجزاء یتخذ كال منھا مسارا مختلفا و تصل في ترتیب غیر ترتیبھا 
بتسییر الرزماألصلي الذي یكون على العقدة المتلقیة أن تعید ترتیب الرسالة، و ھي فئة من بروتوكوالت الشبكات تعرف 



و فحواھا أو الھدف من إرسالھا أو كیفیة استخدامھا و ال الرسالةال تضع الشابكة (إنترنت ) أي افتراضات مسبقة عن طبیعة 
تحاول إجراء أي معالجات على الرسالة أو محتواھا غیر ما یتطلبھ إرسالھا بین النقطتین. كل "الذكاء" الظاھري الذي تبدیھ 

الشبكة تكمن على أطرافھا و الشبكة یكمن في الواقع في طبقة التطبیقات التي تعلو طبقة النقل، و كل القیمة المضافة في عمل 
بریدیة، أو سیل رسالة) التي ال تفرق بین الرسائل، سواء كان ما تحملھ routers(المسیِّراتلیس في قلبھا الذي یتكون من 

مرئي (فیدیو ) أو بیانات ألي تطبیق أو خدمة أخرى من المبنیة فوق الشابكة (اإلنترنیت ).

و الصوتو الفیدیوو نقل الملفات و انسیاب البریدتنبني تطبیقات عدیدة مثل البیاناتفوق ھذه البنیة التحتیة إلیصال 
.بیانات رقمیةو غیرھا الكثیر، و بواسطتھا یمكن نقل أي الدردشةو المحادثة

إلى آخر . حاسوبالمخزنة في الملفات أو الوثائق في المعلوماتاالنترنت بحد ذاتھ ال یحوي معلومات وانما ھو وسیلة لنقل 
االخطاء الشائعة القول بان المعلومة وجدت في الشابكة ( اإلنترنت ) والصحیح القول بان المعلومة وجدت عن ولذلك من 

طریق استخدام الشابكة .

منذ البدایة صممت الشابكة ( اإلنترنت ) بحیث تكون عصیة على التعطل. أھم عنصر ھو خلوھا من عقدة رئیسیة أو مكان 
رئیسي یتوجب على الخطوط المرور بھ. وھكذا یوجد عدد من الخطوط البدیلة عندما ترسل معلوماتك عبر الشابكة وتحدد 

من الضغط , وعند تعطل خط یستخدم خط آخر صالح. لكن ھذه الطریق فقط عند نقل المعلومة حسب مدى شغور الخط
ھي ICANNآیكانالالمركزیة في الجانب التقني لم یتم إتباعھا في الجانب االداري للشابكة، فما یسمى حكومة االنترنت 

ي تدیر العقد ، و ھي التللوالیات المتحدة األمریكیةالمشرفة دولیا على إصدار عناوین اإلنترنت وتتبع بشكل غیر مباشر الھیئة 
في أكثر الدول العالمیة.ممكن مواقع عالمیة لالبحاثDNSالرئیسیة 

تاریخ اإلنترنت
. أنشئ ھذا وزارة دفاع الوالیات المتحدة، وھو مشروع من 1969الذي أطلق عام Arpanetكانت اإلنترنت نتیجة لمشروع 

اث الستغالل أمثل المشروع من أجل مسا عدة الجیش األمریكي عبر شبكات الحاسب اآللي وربط الجامعات ومؤسسات األبح
للقدرات الحسابیة للحواسیب المتوفرة.

المعمول بھ في الشبكة واستعاضت NCPالبروتوكول) وزارة دفاع الوالیات المتحدةاستبدلت 1983وفي األول من ینایر 
جامعات الوالیات " وطنیة للعلومالمؤسسة ال. من األمور التي أسھمت في نمو الشبكة ھو ربط "TCP/IPعنھ ببمیفاق 

بعضھا ببعض مما سّھل عملیة االّتصال بین طلبة الجامعات وتبادل الرسائل اإللكترونیة و المعلومات ، المتحدة أالمریكیة
لتوسع والّتقدم وأخد طلبة الجامعات یسھمون بمعلوماتھم ورأى النور بدخول الجامعات إلى الشبكة ، أخذت الشبكة في ا

" ھي في األصل من جھود طلبة نتسكیب" بل إن الشركة العمالقة "آرشي" و "جوفر"، والباحث "موزاییكالمتصفح "
الجامعة قبل أن یتبّناھا العقل التجاري و یوصلھا إلى ما آلت إلیھ فیما بعد.

الذین خططوا للشبكة في بدایة عھدھا أدنى تصور لما آلت إلیھ الشبكة الیوم، ویعزى نجاحھا العمالق لم یكن لدى المھندسین
الیوم لال مركزیة الشبكة أو بمعنى آخر ال یوجد جھة واحدة تسیطر على مجریات األمور بشأن الشبكة. یحكم الشبكة میفاقا 

مھندسو شبكة اإلنترنت" وھي جھة مستقّلة تتدارس وتقرر أنواع (بروتوكول ) لإلّتصال والذي یقرر عمل ھذا المیفاق ھم "
) الخ..HTTP ,FTP ,IRCالموافیق المعمول بھ لشتى خدمات الشبكة ( 

مھندسو الشابكة ( اإلنترنت ) ھم أحد عوامل نجاح الشبكة حیث أن الھیئة عامة ومفتوحة للجمیع لیدلي بدلوه. فلوال اإلنترنت 
ت العدید من الشركات الكبرى الموجودة الیوم التي تعتمد على تزوید ، ما كنت لتجلس في بیتك وتقرأ ھذا المقال ولما قام

الخدمات في شبكة اإلنترنت.

لم یجري استخدام الشابكة بشكل واسع حتى أوائل التسعینات من القرن العشرین وبالرغم من توفرالتطبیقات األساسیة 
، 1991آب / اغسطس ، 6والمبادئ التوجیھیھ التي تجعل من استخدام االنترنت ممكن و موجود منذ ما یقرب من عقد. وفي 

، والذي یقع على الحدود بین فرنسا وسویسرا ، نشر مشروع الشبكة CERNالمختبر األوروبي للفیزیاء والجزیئاتوفي 
.1989في عام تیم بیرنرز ليالعالمیة الویب والتي تم اختراعھا من قبل العالم اإلنجلیزي 

. وفي MOSAIC"موزاییك. ولحقھ متصفح ویب "hypercard، استنادا إلى violawwwوھناك طور المتصفح للویب 
MOSAICمن 1،0في جامعة الینوي تم إصدار نسخة supercomputing، وفي المركز الوطني لتطبیقات 1993عام 



كان ھناك تزاید ملحوظ في اھتمام الجمھور بما كان سابقا اھتمام لالكادیمین فقط. 1994"، وبحلول اواخر عام موزاییك"
، كان ذلك سببا للخلط في استعمال كلمة إنترنت صار استخدام كلمة الشابكة قد أصبح شائعا ، وبالتالي1996وبحلول عام 

على أنھا إشارة إلى الشبكة العالمیة الویب.

وفي غضون ذلك ، وعلى مدار العقد ، زاد استخدام الشابكة ( اإلنترنت ) بشكل مطرد. وخالل التسعینات ، كانت التقدیرات 
. وھذا 1997و 1996زة من النمو االنفجاري في عامي ٪ سنویا ، ومع فترة وجی100تشیر إلى أن الشابكة قد زاد بنسبة 

النمو ھو في كثیر من األحیان یرجع إلى عدم وجود اإلدارة المركزیة ، مما یتیح النمو العضوي للشبكھ ، وكذلك بسبب الملكیھ 
ي أیضا تمنع المفتوحة لموافیق (بروتوكوالت )اإلنترنت ، التي تشجع األشخاص والشركات على تطویر أنطمة وبیعھا وھ

شركة واحدة من ممارسة الكثیر من السیطرة على الشبكة.

اإلستخدامات اإلتصالیة للشبكة ( اإلنترنت )
تقدم الشابكة العدید من االستخدامات االتصالیة للمستخدمین، تشمل المجاالت اإلعالمیة والتجاریة واألكادیمیة والسیاسیة 

الخدمات التي تقدمھا الشابكة ( اإلنترنت ) ھي خدمات اتصالیة. وھي تخدم األفراد والطبیة ... إلخ، بل یمكن القول إن كل 
والمؤسسات والمنظمات الرسمیة والمدنیة على حد سواء. واالستخدامات االتصالیة لإلنترنت في ازدیاد مستمر، كما أن 

االستخدامات القدیمة نفسھا تتطور وتزداد فاعلیة وسھولة وإمكانات.

على اإلستخدامات اإلتصالیة للشابكة ( اإلنترنت )بعض األمثلة
 محركات وأدلة البحث
) الشبكة العنكبوتیة العالمیةWorld Wide Web (
 البرید اإللكتروني
) مواقع الوسائط االجتماعیةSocial Media (
 مواقع الویب
) االجتماعات والمؤتمراتNet Meeting &Conference (

للشابكة ( اإلنترنت )إستعماالت شائعة 

البرید اإللكتروني
) ھو مصطلح یطلق على إرسال رسائل نصیة E-Mailوتختصر إلى Electronic Mail: باإلنجلیزیةالبرید اإللكتروني (

إلكترونیة بین مجموعات في طریقة مناظرة إلرسال الرسائل والمفكرات قبل ظھور اإلنترنت. حتي في وقتنا الحاضر ، من 
. Internal E-mailوبین البرید اإللكتروني الداخلي Internet E-mailالمھم التفریق بین برید اإلنترنت اإللكتروني 

اإلنترنت اإللكتروني قد ینتقل ویخزن في صورة غیر مشفرة على شبكات وأجھزة أخرى خارج نطاق تحكم كًال من فبرید
المرِسل والمستقِبل. وخالل ھذه الفترة (فترة االنتقال) من الممكن لمحتویات البرید أن ُتقرأ وُیعبث بھا من خالل جھة خارجیة 

Third Partyر من األھمیة. أنظمة البرید اإللیكتروني الداخلي ال تغادر فیھا البیانات شبكات ، ھذا إذا كان البرید على قد
الشركة أو المؤسسة ، وھي أكثر أمنًا.

الشبكة العالمیة
فقط) على أنھما متشابھان أو الشئ ذاتھ. لكن في وب(أو الشبكة العالمیةالكثیر من الناس یستعملون مصطلحّي اإلنترنت و

ین. الشابكة (اإلنترنت ) ھو مجموعة من شبكات الحواسیب المتصلة معًا عن طریق أسالك الحقیقة المصطلحین غیر مترادف
وما إلى ذلك. على العكس من ذلك ، الوب ھو مجموعة من Wirelessوتوصیالت السلكیة ألیاف بصریةوكابالت نحاسیة

عناوین إنترنتوHyperlinksروابط فائقةالوثائق والمصادر المتصلة معًا ، مرتبطة مع بعضھا البعض عن طریق 
URLsدة من الخدمات التي یمكن الوصول إلیھا من خالل اإلنترنت ، مثلھا مثل البرید . بشكل آخر ، الشبكة العالمیة واح

وغیرھما.FileSharingاإللكتروني ومشاركة الملفات 



متصفحات الوب. في الحالة العادیة ، User Agentالبرامج التي یمكنھا الدخول إلى مصادر الوب تسمي عمیل المستخدم 
Internetإنترنت إكسبلوررمثل  Explorer فایرفوكسأوFirefox تقوم الدخول إلى صفحات الوب وتمكن المستخدم من

التجول من صفحة ألخرى عن طریق الروابط الفائقة. صفحة الوب یمكن تقریبًا أن تحتوي مزیج من بیانات الحاسوب بما فیھا 
محتویات تفاعلیةوالوسائط المتعددة، الفیدیو، النصوص ، صوتیاتال، Graphicsالرسومیات، رافیةالصور الفوتوغ

Interactive Contents.بما في ذلك األلعاب وغیرھا

الدخول عن بعد
یسمح اإلنترنت لمستخدمي الحاسوب أن یتصلوا بحواسیب أخرى وخوادیم المعلومات بسھولة ، مھما یكن موضعھا من 

. باإلمكان عمل ذلك بدون استخدام تقنیات حمایة أو تشفیر أو RemoteAccessالعالم. تعرف ھذه العملیة بالدخول البعادي 
جدیدة من العمل المنزلي ، ومشاركة المعلومات في العدید من ). وھذا یشجع أنواعا Authenticationاستیقان ( 

www.dooori.comالصناعات وھذا اسھل طریقة في العالم من حیث النوع والیكم ھذا الرابط 

األنظمة التعاونیة
عمل التعاوني لقد ادى انخفاض تكلفة االتصال عبر الشابكة (اإلنترنت ) و تبادل األفكار والمعارف ، والمھارات إلى تطور ال

بشكل كبیر وظھور األنظمة التعاونیة . لیس باإلمكان فقط االتصال بشكل رخیص وعلى نطاق واسع عبر الشابكة (االنترنت 
)ولكن یسمح لمجموعات لھا نفس االھتمامات ان تنشئ مواقع مشتركة بسھولة . ومثال على ذلك حركة البرمجیات الحرة في 

OpenOffice.orgوموزیالمن الصفر وتولت تطویر GNUجنوو لینكست نظام تطویر البرمجیات ، والتي انتج
كان لھا تغطیة واسعة النطاق على Zeitgeist). أفالم مثل روح العصر ستار أوفیسمحاور ونتسكیب(المعروفة سابقا باسم 

االنترنت ، في حین یجري تجاھلھا تقریبا في وسائل االعالم الرئیسیة.

، أو عن طریق المراسلة الفوریھ Channelsأو القنوات IRCعبر الشابكة (االنترنت )وسواء كان في شكل دردشةال
یسمح للزمالء البقاء على اتصال دائم عن طریق وسیلة مریحھ للغایة تعمل في حواسیبھم طول الوقت. ویجري تبادل للملفات 

ملفات وتدعم العمل المشترك بین أعضاء الفریق.سواء كانت تحتوي على الصوت الصور أو أي نوع آخر من ال

نظم التحكم في نسخ اإلصدار تسمح لفرق العمل المشتركة والعاملةعلى مجموعات من الوثائق التعاون في عملھا. وھكذا 
یجري تفادي مسح ما كتبھ زمیل آخر دون قصد ویتمكن كل أعضاء الفریق المتعاون من إنشاء الوثائق وللكل من إضافة 

كارھم وإضافة التغیرات.أف

شیر بوینتأو نظام BSCW، أو google calendarجوجلتوجد حالیا أنظمة أخرى في ھذا المجال مثل مفكرة 
Microsoft .Sharepo

)VoIPاالتصال الصوتي (
. وبدأت ھذه الظاھرة میفاق ( بروتوكول ) اإلنترنتیعتمد على نقل الصوت خالل VOIPالصوت عبر الشابكة (اإلنترنت )

لنقل الصوت في اتجاه واحد. في السنوات األخیرة انتشرت العدید من أنظمة IRCدردشةكاختیار وأداة مساعدة ألنظمة 
VoIP كما أصبحت سھلة االستخدام ومریحھ كأي ھاتف عادي. ان ھذه األنظمة ھي استخدام واعد لالنترنت ذات تكلفة اقل

بكثیر من المكالمة الھاتفیة العادیھ ، وخاصة لمسافات طویلة.

س النوعیة ال تزال نوعیة الصوت في كثیر من األحیان تختلف من كلمة إلى أخرى وستحتاج إلى بعض الوقت حتي تصبح بنف
أصبحت ذات شعبیة متزایدة في عالم اللعب ، باعتباره شكال من أشكال االتصال بین الالعبین. من VoIPكالھواتف التقلیدیة. 

سكایبھو نظام الصوت عبر اإلنترنتأكثر األنظمة شعبیة في مجال 

خدمة التلقیم

www.dooori.com


ھي خدمة تمكن من متابعة ما یصدر في المواقع التي توفرھا أوال بأول دون حاجة إلى الدوران علیھا لزیارتھا التلقیمخدمة 
من أجل التحقق من إن كان قد ُنشر جدید علیھا، كما أنھا على غیر الطریقة التي كانت سائدة مسبقا ال تتطلب فعال من ناحیة

وقتما یرید بطور التشغیل ذاتھ الذي قارءات التلقیماتالموقع ألن المستخدم ھو الذي یطلب ھذا النوع من المحتوى بطریق 
تعمل بھ متصفحات الوب، و ال تتطلب اإلفصاح عن أي قدر من البیانات الشخصیة من جانب المستخدم للموقع، و ال حتى 

امھا بشكل ال یرضیھ أو مفروض عنوان البرید اإللكتروني، و بھذا فالمتحكم الوحید فیھا ھو المستخدم، و ال یمكن استخد
علیھ. تشتمل التلقیمة في أبسط صورھا عنوانا و ملخصا للموضوع، و رابطا للنص الكامل للخبر على موقع ناشر الموضوع. 

.RDFو RSSو Atomتوجد عدة صیغ لنشر التلقیمات، منھا 

التسویق
أصبحت الشابكة ( اإلنترنت ) سوقا واسعة للشركات، بعض الشركات الكبیرة ضخمت من أعمالھا بأن أخذت ممیزات قلة تكلفة 

. وھي تعتبر أسرع طریقة E-Commerceبالتجارة اإللكترونیةاإلعالن واإلتجار عبر الشابكة ( اإلنترنت ) ، والذي یعرف 
لنشر المعلومات إلى عدد كبیر من األفراد. ونتیجة لذلك قام اإلنترنت بعمل ثورة في عالم التسوق. كمثال ، شخص ما یمكنھ أن 

خالل یومین ، أو بإمكانھ تنزیلھا مباشرة عبر البرید العاديعبر اإلنترنت وسوف تصلھ عبر إسطوانة مدمجةیطلب شراء 
اإلنترنت إذا تیسر ذلك. أیضًا قام اإلنترنت بتسھیل عملیة التسوق الشخصي ، والذي یتیح لشركة ما أن تسوق منتج لشخص 

معین أو مجموعة معینة من األشخاص بطریقة أفضل من أي وسط إعالني.

( اإلنترنت ) والتي یدخلھا اآلالف من مستخدمي الشابكة لیعلنوا عن كأمثلة على التسوق الشخصي ، مجتمعات الشابكة
عامًا ، فإنھم حین 25و 13أنفسھم ویعقدوا صداقات عبر الشابكة . وبما أن مستخدمي ھذه المجتمعات تتراوح أعمارھم بین 

شركات التسویق عبر الشابكة ( یعلنوا عن أنفسھم فھم یعلنون بالتالي عن ھوایاتھم واھتماماتھم ، ومن ھنا ھنا تستطیع 
اإلنترنت ) استخدام ھذه المعلومات لإلعالن عن المنتجات التي توافق رغباتھم واھتماماتھم یمكنك التسوق من أي مكان في 

العالم عن طریق األنترنت .

استخدام الشابكة ( اإلنترنت ) في العالم

المستخدمین.نسبة مستخدمي اإلنترنت حسب الدولة، وحسب عدد 

، وتعد الصین أولى دول العالم في 2007بلیون شخص في دیسمبر 1.319بلغ عدد مستخدمي الشابكة ( اإلنترنت ) في العالم 
2008ملیون شخص في شھر فبرابر 221عدد مستخدمي الشابكة الذین بلغ عددھم فیھا 

:مزود خدمة اإلنترنت

الشابكة (اإلنترنت ) ھي شركة تمكن العمالء بالدخول على Internet Service Provider: باإلنجلیزیة) (ISPإختصارا (
والخدمات المتصلة بھا مقابل دفع اشتراك لھا. في الماضي كانت أغلب شركات مزودي خدمة الشابكة (اإلنترنت ) تدار )

بواسطة شركات الھواتف ولكن اآلن یمكن أن تنشئ بواسطة كل من یتوافر لھ رأس المال والخبرة الكافیة.

أشھر الخدمات التي یقوم بھا مزودو خدمة اإلنترنت

صال من الھاتف أو ال خدمة اإلتDial-up
 أو ال خط المشترك الرقميخدمةADSL
 أو ال رقمیة للخدمات المتكاملةالشبكة الخدمةISDN
 البرید اإللكترونيخدمة .



 .خدمة استضافة وتصمیم المواقع
 الرسائل النصیة القصیرةخدمةSMS .عن طریق الویب
 الفیروساتخدمة الحمایة من .
.خدمة حجب المواقع الغیر أخالقیة

R S S
یعني الخالصة أو (خالصة الموقع) حسب الترجمة الشائعة. وھو أحد إفرازات ما یعرف بالجیل الثاني من RSSمصطلح 

كي یتمكن العربیةأو الخالصات باللغة RSSالویب التي من إحدى میزات مواقعھ توفیرھا لخدمة بث محتویاتھا على شكل 
الزائر من متابعة آخر أخبار مواقعھ المفضلة في موقع واحد دون الحاجة لزیارة كل موقع على حده والموقع بسیط في 

التصمیم وسھل االستخدام لحفظ وقت الزائر وتقلیل كلفة التصفح خصوصًا لمن یتصفح الموقع.

قارءات التلقیماتالعربي یقدم ھذه الخدمة، فھو یضع رابطا لملف إكس.إم.إل بحیث تجلب ھیئة اإلذاعة البریطانیةمثال، موقع 
، بحیث یمكن المنتدیاتھذا الملف وتحولھ إلى أي صیغة أو شكل تریده. تطبیق آخر لھذه التقنیة ھو تلقیم عناوین مناقشات 

إعادة نشرھا في مواقع أخرى. ومن الجدیر بالذكر ان أول موقع اخباري عربي استخدم ھذه الخاصیة ھو موقع وكالة األنباء 
مرور عام على إطالق الوكالةأي بعد حوالي2004/ 8/ 20الوطنیة العراقیة بتاریخ 



بلغة أبسط
بالقوائم . تخلصك ھذه من االشتراك ومواقع الفیدیوالمدوناتوالمنتدیاتخدمة تفید في متابعة المواقع المفضلة لدیك. مثل 

تقنیات إنشرت في مواقع األنترنت. ویفضلھا كل مدراء المواقع. وتعتبر من التقنیة. ھذه البرید المزعجوتلقي البریدیة
.الحدیثةاألنترنت

تنشره المواقع على عنوان محدد (أو أكثر من عنوان) بحیث یمكنك من االشتراك فیھ وتلقي XMLمالقصود بھذا ؟ ھو ملف 
. ( بعض RSSتحدیثات الموقع. معظم المواقع اإلخباریة، المواقع الریاضیة، المواقع التقنیة و المدونات ُتقدم خالصات 

المواقع أو المدونات تنشر عناوین جّذابة الترقى إلى اھتمامك ، عندئذ تستطیع النقر على الرابط عندما تقرأ في خالصات 
الموقع ما یجذب انتباھك فقط ) .

بدایتھا
" my.netscape.com، حیث قامت بنشر الفكرة عن طریق شبكتھا في موقع "نتسكیببدایة فكرتھا ظھرت على ید شركة 

حیث یمكنك اختیار االخبار التي تھتم بھا ویقوم بجلبھا جمیعھا ووضعھا في صفحة واحدة. الفكرة تطورت أكثر وتم توحیدھا 
.إنترنتعلى تقنیات إكس.إم.إلھیمنة كمعیار عالمي، وھي آخذة في االنتشار خصوصا مع تقدم

یذكر أن ھذه التقنیة تخضع لبعض القیود القانونیة من حیث استخدامھا الشخصي، أو الناحیة التجاریة. ھناك أیضًا برامج 
تمكنك من قراءة التلقیمات.حاسوبكممكن إنزالھا على 

تقنیًا
إذ أنھا عنت أشباء مختلفة في األزمنة المختلفة. إال أن الشائع ھو RSSال یوجد إجماع على االختصار الذي ترمز إلیھ أحرف 

Really Simpleأنھا اختصار  Syndication.



و في الحقیقة فإن آر إس إس لیست معبارا واحدا إذ أن لكل من إصدارتھا المختلفة بنیة مختلفة عن األخرىات و غیر متوافقة 
معھا.

RSSكیف یمكنني قراءة خالصات 
على اإلنترنت و مكتبي .-ھناك نوعین من الُقراء 

قارئ الخالصات على اإلنترنت یتوجب علیك االتصال المستمر بالویب ، ویجب علیك استخدام متصفح الویب للدخول على 
، إذا كنت مستخدمًا للعدید باإلنترنتقارئ الخالصات ومن ثم قراءتھا. فائدة ھذا النوع انھ یمكنك العروج من حاسوب متصل 

من الحواسیب (المكتب، المنزل، الجھاز المحمول، الخ) فیكون ھذا اختیارك األفضل . عمومًا، یتطلب اتصاًال مستقرًا ولذا ان 
كان اتصالك محدودا بكمیة أو وقت فمن األفضل لك ان تتوجھ نحو النوع الثاني .

، یمكنك من تحدیث الخالصات عندما تكون متصًال باإلنترنت الحاسوبغیر المتصل/المكتبي ھو برنامج على قارئ الخالصات 
: ال یمكنك . عیبھاإلنترنتكمیة االتصال أو وقت ثم تقرأھا الحقًا سواء كنت متصًال ام ال. الفائدة الجلیة من ھذا النوع توفیر 

من استخدام العدید من الحواسیب .

مواقع واب لقراءة تلقیمات آر.إس.إس
االنترنتمكتبة
العربي مباشر
Google Reader
Bloglines

برامج لقراءة تلقیمات آر.إس.إس
ماك أو أس العاشرو لینكسو ویندوزبرامج تعمل على نظام 

RSSOwl

لینكسو ویندوزبرامج تعمل على نظام 
AmphetaDesk
Pears
RSS Viewer

لینكسبرامج تعمل على نظام 
Liferea
Straw
akregator

ویندوزبرامج تعمل على نظام 
FeedReader



FeedDemon

ماك أو أس العاشربرامج تعمل على نظام 
NewsFire
NetNewsWire

RSSكیف تشترك في 
في أعلى الصفحة أو أعلى القائمة الجانبیة ، بالنقر على األیقونة یأخذك إلى RSSغالبیة المواقع أو المدونات ُتحدد أیقونة 

صفحة بھا العدید من خیارات االشتراك . بعض المتصفحات قد ُھیأت لیستخدم كقارئ بمجرد النقر علیھا یتم االشتراك 
خیارات القارئ ..في ” Add Feed“اتوماتیكیًا. واألفضل ھو نسخ الرابط بزر الفارة األیمن ثم لصقھ في 

محادثة
 المحادثةالعرضیة
( اإلنترنت) نظام الرسائل الفوریةأو غرفة المحادثةفي الشابكة ( االنترنت )دردشة على الشابكة
رسمي للدردشة على الشابكة (اإلنترنت ) التكنولوجیا ھو تعبیروالمتزامن مع عقد المؤتمرات
مع أجھزة البلوتوث البلوتوثدردشة
ھواتف المحمولة مع الدردشة الرسائل القصیرة

محرك البحث (الباحوث ) ھو برنامج حاسوبي مصمم للمساعدة في العثور على مستندات مخزنة على شبكات معلوماتیة ( 
شخصي. بنیت محركات البحث األولى حاسوب)) أو على World Wide Web: باإلنجلیزیة(كالشبكة العنكبوتیة العالمیة

المستعملة في إدارة المكتبات الكالسیكیة. حیث یتم بناء فھارس للمستندات تشكل قاعدة للبیانات تفید في اعتمادا على التقنیات
البحث عن أي معلومة.

یسمح محرك البحث للمستخدم أن یطلب المحتوى الذي یقابل معاییر محددة (والقاعدة فیھا تلك التي تحتوي على كلمة أو 
جع توافق تلك المعاییر. تستخدم محركات البحث مؤشرات/فھارس/مسارد منتظمة التحدیث عبارة ما) ویستدعي قائمًة بالمرا

لتشتغل بسرعة وفعالیة.

تعرض النتائج على شكل قائمة بعناوین المستندات التي توافق الطلب. یرفق بالعناوین في الغالب مختصر عن النستند المشار 
عناصر قائمة البحث ترتب على حسب معاییر خاصة (قد تختلف من محرك إیھ أو مقتطف منھ للدالة علة موافقتھ للبحث. 

آلخر) من أھمھا مدى موافقة كل عنصر للطلب.

بالخصوص. محركات الِویبعند الحدیث عن محركات البحث فغالبا ما یقصد محركات البحث على شبكة اإلنترنت ومحركات 
البحث في الویب تبحث عن المعلومات على الشبكة العنكبوتیة العالمیة، ومنھا یستعمل على نطاق ضیق یشمل البحث داخل 



الحواسیب). أما محركات البحث الشخصیة فتبحث في Intranet: باإلنجلیزیة(إنترانتالشبكات المحلیة للمؤسسات أي 
الشخصیة الفردیة.

أدلة مواقع بعض محركات البحث أیًضا تحفر في البیانات المتاحة على المجموعات اإلخباریة، وقواعد البیانات الضخمة، أو 
، والتي یقوم علیھا أدلة المواقع، على عكس الخوارزمیات. تشتغل محركات البحث عن طریق ِدموز دوت أورجمثل الِوب

.بشرمحررون 



تاریخ
[بحاجة ) Wandex: باإلنجلیزیة(واندكسكان 1955أول محرك بحث ِوب قام بھا السید الدكتور نشأت سندي وكان في عام 

معھد ماساشوستس وره ماثیو جراي في طweb crawler، وھو فھرس جمعھ متجول ِوب وھو زاحف عنكبوتي لمصدر]
ویعمل 1993) محرك بحث آخر مبكر جًدا وقد ظھر في Aliweb: باإلنجلیزیة(آلیِوب. ویعد 1993في MITللتكنولوجیا

)، WebCrawler: باإلنجلیزیة(وبكراولرحتى الیوم. وأول محرك بحث قائم على الزاحف العنكبوتي للنصوص الكاملة كان 
ستخدمین یبحثون عن أي كلمة على أي صفحة ِوب، وھو ما . وعلى عكس سابقیھ، فقد ترك الم1994والذي خرج للوجود في 

صار القاعدة لكل محركات البحث الكبرى منذ ذلك الوقت. كان ھو أیضا األول في معرفة الجمھور بھ على نطاق واسع. في 
Carnegie Mellon: باإلنجلیزیة(جامعة كارنیجي میلون) (الذي بدأ في Lycos: باإلنجلیزیة(الیكوسكذلك جاء 1004

University.وصار مشروًعا تجارًیا كبیًرا ((

)، Excite: باإلنجلیزیة(إكسایتبعد ذلك بقلیل، ظھر العدید من محركات البحث وتزاحمت على الشعبیة. وكان من ضمنھا 
Northern: باإلنجلیزیة(ونورثرن الیت)، Inktomi: باإلنجلیزیة(وإنكتومي)، Infoseek: باإلنجلیزیة(إنفوسیك
Light ،(لتافیستاوأ)باإلنجلیزیة :Alta Vista یاھو!). وفي بعض الحاالت تنافست مع األدلة ذات الشعبیة مثل

بحث من أجل أداء أكبر للوظائف.). فیما بعد، أدمجت األدلة أو أضافت إلیھا تقنیة محرك الYahoo!:باإلنجلیزیة(

التي وقعت في أواخر التسعینات. دخلت اإلنترنتعرفت محركات البحث أیضا بكونھا بعض ألمع النجوم في نوبة االستثمار في 
عدة شركات السوق في مشھد كبیر، مسجلة مكاسب قیاسیة خالل طرح أسھمھا العام االفتتاحي. وقد سحب البعض محركاتھم 

محركات بحث المبكرة بعد أن 9أو 8البحثیة العامة، وھم یسوقون نسخا للشركات فقط، مثل نورثرن الیت التي كانت من ال
).Lycos: باإلنجلیزیة(الیكوسجاء 

بي.تي.إفلمواقع آركي، كانت ھناك بواحیث لموافیق (بروتوكوالت )أو استخدامات أخرى، مثل محرك بحث الوبمجيء قبل 
ومحرك بحث ڤیرونیكا لبروتوكول جوفر.anonymous FTPالمجھولة 

Ask: باإلنجلیزیة.كوم)، آسك چیڤیز/تیوما (أمازون(a9.comوستأتي بعض محركات البحث األخرى منھا إیھ ناین.كوم 
Jeeves/Teoma) جیجابالست، سناپ ،(باإلنجلیزیة :Snap ،() باإلنجلیزیةوالھاللو :Walhello) باإلنجلیزیة)، كازاز :

Kazazz) باإلنجلیزیة)، ووایسَنت :WiseNut وبعض آخر آخر محركات البحث، والتي تبحث فقط أنواعا محددة من .(
بشكل PDF(لملفات پي دي إف GoHook)، وجوھوك RSS feeds(لمردود الخالصات Plazooالمحتوى ھي پالزو 

ThroughSearchوYoociرئیسي). ومن أشھر المحركات أیضا: 

أشھر محركات البحث
 یاھو
 ألتافیستا
 جوجل



إن میكروسوفت إسإم

كیف تعمل محركات البحث
تعمل محركات البحث عن طریق تخزین المعلومات عن عدد كبیر من صفحات الِوب، والتي تستعیدھا من الشبكة العالمیة 

وھو مستعرض ِوب –‘) عنكبوت’الصفحات بواسطة زاحف ِوب (یعرف أحیانا أیضا بـ وورلد واید وب نفسھا. تستعاد ھذه 
آلي یتبع كل رابط یراه. بعد ذلك یجري تحلیل كل صفحة لتحدید كیف ینبغي فھرستھا (على سبیل المثال، تستخلص الكلمات من 

ن صفحات الِوب في قاعدة بیانات العناوین، رؤوس الموضوعات، أو حقول خاصة تعرف ب میتا تاجز). تخزن البیانات ع
فھرسیة لالستخدام في عملیات البحث طلبا لللمعلومات الحقا. بعض محركات البحث، مثل جوجل، تخزن كل أو بعض الصفحة 

المصدر (وتشیر لھا ب مخبوءة) وبالمثل معلومات عن صفحات الِوب، بینما بعضھا تخزن كل كلمة من كل صفحة تجدھا، مثل 
ه الصفحة المخبوءة تمسك بنص البحث الفعلي بما أنھ ھو الذي تمت فھرستھ فعلیا، لذا فقد تكون مفیدة جدا ألتاڤیستا. ھذ

عندما یكون محتوى الصفحة الحالیة قد جرى تحدیثھ ولم تعد ألفاظ البحث فیھ. ربما تعتبر ھذه المشكلة شكال خفیفا من تعفن 
تخدام بإرضاء توقعات المستخدم بأن ترد ألفاظ البحث في صفحات الِوب الروابط، وتزید معالجة جوجل لھا من إمكانیة االس

بما أن المستخدم یتوقع بشكل طبیعي ألفاظ البحث في النتیجة ‘ مبدأ مفاجأة أخف من مفاجأة’العائدة في الرد. وھو ما یرضي 
واقع أنھا قد تحتوي على بیانات ربما العائدة لھ. وھذه الصلة بالبحث تجعل ھذه الصفحات المخبوءة مفیدة جدا، حتى أكثر من 

لم تعد متاحة في موضع آخر.

عندما یتوجھ مستخدم لمحرك البحث ویجري عملیة بحث طلبا للمعلومات، كما ھو سائد بإعطاء كلمات مفتاحیة، یفتش 
ر یحتوي على المحرك في الفھرس ویقدم قائمة بصفحات الِوب األفضل توافقا تبعا لمعاییره، في المعتاد مع ملخص قصی

عنوان الوثیقة وأحیانا أجزاء من النص. معظم محركات البحث تدعم استخدام االصطالحات البولینیة (نسبة للجبر البولیني 
لمزید من تحدید طلب المعلومات. وھناك خدمة وظیفیة متقدمة NOTوORوANDوھو نوع من المتغیرات المنطقیة): 

NEAR ،NOTتحدید المسافة بین الكلمات المفتاحیة، باستخدام ألفاظ مثل ھي البحث بالتقارب، والتي تسمح لك ب
NEAR ،FOLLOWED BY ،NOT FOLLOWED BY ،SENTENCE ،FAR.

یعتمد مدى فائدة محرك بحث على مدى صلة النتائج التي یرد بھا. فبینما قد تكون ھناك مالیین صفحات الِوب التي تحتوي 
ون بعض أوثق صلة، أو أروج، أو معتمدة أكثر من غیرھا. معظم محركات البحث توظف على كلمة أو عبارة محددة، قد تك

أسالیب لوضع مراتب النتائج لتقدم أفضل النتائج أوال. الكیفیة التي یقرر بھا محرك بحث أي الصفحات ھي األفضل توافقا، وما 
ألسالیب أیضا تتغیر عبر الزمن بتغیر استخدام النظام الذي یجب أن تظھر بھ النتائج، تختلف بشكل شاسع من محرك آلخر. ا

إنترنت وتكنیكات جدیدة تتطور.

معظم محركات البحث ھي مضاربات تجاریة یدعمھا عائد إعالني و، بالنتیجة، یوظف البعض الممارسة المثیرة للجدل 
بالسماح للمعلنین بدفع النقود لیرفعوا لھم قوائھم في مراتب نتائج البحث.

اسحة من محركات البحث تدیرھا شركات خاصة تستخدم خوارزمیات ملكھا وقواعد بیانات مغلقة، وأكثرھا رواجا األغلبیة الك
ِدج، نتش، سیناز، إیجوثور تيإن ویاھو. توجد تقنیة محركات بحث مفتوحة المصدر مثل إتشإسحالیا ھي جوجل وباحث إم

ب مشاع یستخدم ھذه التقنیة.إس، ولكن لیس ھناك خادم بحث وورلد واید ِوتيإفوأوبن

جاء تطور محرك بحث الِوب من تطور محركات البحث على شبكات األجھزة والشبكات الداخلیة.

محركات البحث على الشبكة اإلنترنت
یمكننا القول بأن الشبكة ومواقعھا لن تكون ذات فائدة كبیرة بالنسبة لنا لو لم تكن محركات البحث على إنترنت موجودة. في

البدء كانت محركات البحث عبارة عن أدالء تقوم بفھرسة مواقع اإلنترنت الجدیدة. وقد كان ذلك فعاال عندما كان حجم إنترنت 
یقدر بمالیین الصفحات. ثم تطورت إنترنت، وانضم إلیھا المالیین من مؤسسات األعمال، والمؤسسات الحكومیة، وبالیین 

والمعلومات الخاصة بالمستثمرین، وغیر ذلك من المعلومات التي تقوم بتسییر عجلة الصفحات من أدلة استخدام المنتجات، 
اقتصاد إنترنت. ومع ھذا النمو أصبح من الضروري، بل ومن الحتمي إضافة محرك بحث فعال إلى كافة مواقع إنترنت، یقوم 



بشكل فعال. والیوم، وبعد أن أصبحت بفھرسة وتصنیف المعلومات الموجودة ضمن ھذه المواقع كي تتمكن من خدمة زوارھا 
محركات البحث جزءا أساسیا في حضارتنا اإلنترنتیة، فإن ھناك العشرات من الشركات العاملة في مجال إنتاج برمجیات، 

وتقنیات، وأسالیب بحث جدیدة موجھة نحو إنترنت وإنترانت. وبسبب الدور المتزاید الذي تلعبھ التجارة واألعمال اإللكترونیة 
ي اقتصاد الیوم، فإن الحافز المادي على األقل موجود. ولكن رغم النجاح الذي تّدعي الشركات المنتجة لتقنیات البحث ف

تحقیقھ، فإن المستخدمین ال زالوا یشكون من افتقار محركات البحث إلى الدقة المطلوبة، وتلبیة النتائج التي یتم تحصیلھا 
لمتطلبات المستخدمین

بحثمشاكل تقنیات ال
إن مفتاح النجاح في الحصول على نتائج بحث جیدة، تكمن في نوعیة االستفسارات، أو األسئلة، أو العبارات أو الكلمات 

المفتاحیة التي نقوم بإدخالھا في محركات البحث. لكن المشكلة األساسیة ھنا تكمن في أن الغالبیة العظمى من المستخدمین ال 
االستفسارات أو الكلمات المفتاحیة الصحیحة، والتي تؤدي إلى الحصول على النتائج المطلوبة، یقومون عادة بإدخال 

وسنستعرض فیما یلي المشاكل الشائعة في عالم البحث عن المعلومات، والطرق التي یحاول بھا الباحثون معالجة ھذه 
المشكالت.

عدم طرح األسئلة الصحیحة
خبراء المعلومات ھي أن المستخدمین نادرا ما یقومون بطرح األسئلة التي تعبر عما یریدونھ من الحقائق الغریبة التي یؤكدھا 

فعال. والسبب الرئیس في ذلك ھو االفتقار إلى الفھم الصحیح للموضوع قید البحث، وبالتالي عدم استخدام الكلمات المفتاحیة 
شكلة األساسیة ھنا إذا، ھي مساعدة المستخدمین على الصحیحة، والتي تؤدي إلى تكوین استعالمات وأسئلة صحیحة. فالم

طرح األسئلة وتكوین االستعالمات الصحیحة. ومن مظاھر ھذه المشكلة أیضا ھي صغر حجم االستعالمات التي یكونھا 
لمة المستخدم عادة لالستفسار عن موضوع معین. فإذا كان مستخدم ما یرید معلومات عن "السفر" مثال، فإنھ یبدأ بإدخال ك
عامة في محرك البحث، ومن ثم، واعتمادا على النتائج التي یحصل علیھا، یقوم بتضییق نطاق بحثھ إلى أن یصل إلى ما 
یریده. والسبب في أن العدید من مستخدمي إنترنت یستعملون ھذا األسلوب یكمن في أنھم ال یعرفون حقا الحجم المھول 

اصة بمحركات البحث، والتي تفوق عادة ما یمكن ألي إنسان التعامل معھ.للمعلومات الموجودة في قواعد البیانات الخ

الموازنة بین الكم والنوع
عند التعامل مع تقنیات البحث فال بد من الموازنة بین الكم والنوع، أو ما یدعوه الخبراء بالدقة والقدرة على االسترجاع. وھي 

یا عن نتائج أكثر دقة، كلما قل مقدار البیانات الذي یمكن استرجاعھ. عالقة عكسیة تماما، فكلما تم تضییق نطاق البحث سع
ولذلك فإن ھناك حاجة لوجود محركات بحث تقدم دقة عالیة دون التضحیة بمقدار النتائج "الدقیقة" التي نسترجعھا.

غموض الكلمات
طابقة الكلمات ولیس معانیھا، ولذلك فإن معظم الكلمات تحمل أكثر من معنى، ومعظم محركات البحث المستخدمة الیوم تقوم بم

نتائج عملیات البحث التي نحصل علیھا، تحتوي غالبا على الكلمات المفتاحیة الصحیحة، ولكنھا ذات المعنى الخاطئ. فإذا 
جربت مثال أن تبحث عن معنى كلمة "جافا" مثال، وھي إحدى لغات البرمجة الشائعة االستخدام، فإنك ستحصل الكثیر من 

نتائج المتعلقة بالجفاف، أو باسم جزیرة إندونیسیة تحمل االسم نفسھ، إضافة إلى معلومات عن لغة البرمجةالنھ یبحث عن ال
البنیة الصرفیة والشكلیھ للكلمة ولیس المعنى.

األسماء وأنواعھا
ا وأن الكتاب یغیرون وماذا عن البحث في األسماء، أي البحث عن معلومات عن األشخاص واألماكن، وما إلى ذلك. خصوص

عادة الطریقة التي یقومون بھا بكتابة األسماء. وإذا ما تحدثنا مثال عن أسماء الشركات، فإنھا تتغیر باستمرار نتیجة عملیة 
االندماج والضم، مما یجعل عملیة البحث صعبة. وقد یقول البعض أنھ یمكن التغلب على ھذه المشكلة نوعا ما باستخدام 

سة، ولكن المشكلة ھي أن المعلومات في عالمنا تتغیر باستمرار مما یجعل الفھرسة الیدویة صعبة. وماذا عن برمجیات الفھر



الفھرسة اآللیة؟ اإلجابة ھي أنھ ال توجد بعد التقنیة التي یمكنھا القیام بذلك بدقة، بحیث یمكن التمییز مثال بین مقال كامل عن 
كل عابر.شخص معین، ومقال آخر یذكر اسم الشخص بش

المعالجة الطبیعیة للغة
یجمع العاملون في مجال محركات البحث بأن الحل لكافة ھذه المشاكل یكمن في تصمیم محركات البحث ، وبرمجیات البحث 

عموما، والمعالجة Natural Language Processingعموما، بحیث تستفید من برمجیات المعالجة الطبیعیة للغة 
، واالستفادة من قواعد اللغة. النقطة األساسیة ھنا ھي أن اللغة Natural MeaningProcessingالطبیعیة للمعنى 

عموما مبنیة على أساس قواعد ذات أساس شبیھ بالمعادالت الریاضیة، كما أن عبارات اللغة وكلماتھا تكون مبنیة حسب 
لكلمات تأتي عادة من جذور وأصول. وھذه الھیكلیة ھیكلیة معینة, فلكل جملة مبتدأ وخبر، أو فعل وفاعل ومفعول بھ، كما أن ا

المبنیة ضمن اللغة تتناسب وطبیعة عمل برمجیات الحاسوب، والتي تحتاج إلى ھیكلیة معینة تنفذ على أساسھا عملیاتھا. أما 
د التعب، أو المعالجة الطبیعیة للمعنى فھي أكثر صعوبة، فكلمة مثل "راحة" یمكن لھا أن تعني عدة أشیاء، كاالرتیاح بع

الراحة األبدیة والتي تعني الموت، أو راحة الید. ولھذا فإن برمجیات البحث یجب أن تتمكن من فھم الكلمة ضمن سیاق النص، 
ودور الكلمة في ھذا السیاق. ولكن حتى ھذا األسلوب ال یفلح دوما في فھم المعنى. جرب أن تقرأ دیوانا شعریا جیدا، وستجد 

الكلمات الصعبة، والتي قد یحاول البعض فھمھا من السیاق، ولكننا عندما نعجز عن ذلك فإننا نتجھ إلى أن ھنالك الكثیر من
القاموس. وھذا أسلوب یمكن لبرمجیات الحاسوب اتباعھ، أي االعتماد على قاموس أو فھرس بالكلمات والعبارات الشائعة 

ث التي تعتمد على المعالجة الطبیعیة للغة؛االستخدام، والبحث في السیاق. وفیما یلي بعض مفاھیم البح

دراسة الُجمل
تتمیز الُجمل بأنھا ذات ھیكلیة محددة وواضحة، مما یساعد في فھم المعنى بشكل سریع. ومن خالل تحدید نوع الجملة، یمكن 

میات كبیرة من المصادر لبرمجیات البحث أن تقوم بعملھا بشكل أكثر دقة. ولعمل ذلك فإن ھذه البرمجیات یجب أن تعتمد على ك
والمراجع اللغویة، كالمكانز، والتي تحتوي على عبارات وجمل ذات عالقات محددة مسبقا. وباستخدام ھذه المكانز یمكن 

لبرمجیات البحث أن تفھم بشكل أفضل طبیعة العالقة بین الكلمات المختلفة ومواقعھا الصحیحة ضمن الجمل. ورغم الفائدة 
إن مدى فعالیتھا یعتمد على تحدیثھا باستمرار، وإال فإنھا تفقد فاعلیتھا تدریجیا. وباستخدام المكانز، العظیمة للمكانز، ف

وتصریف الجمل وإعرابھا یمكن الحصول على نظم بحث قویة یمكنھا فھم عبارات البحث ومعاني الكلمات ضمن السیاق بشكل 
أفضل.

إزالة االلتباس: اختیار المعنى الصحیح
النقطة أعاله كیف یمكن للمكانز ونظم تصریف وإعراب الجمل أن تسھم بشكل أفضل في فھم المعنى من خالل أوضحنا في 

السیاق. وھذه التقنیة مفیدة إذا كنا نبحث ضمن نص معین، ولكنھا لیست مفیدة عند إدخال االستفسارات واالستعالمات ضمن 
لمات، وبالتالي فإن حجم النص غیر كاف لتحلیل معنى الكلمات. محركات البحث، حیث تتكون ھذه عادة من عدد محدود من الك

والحل لھذه المشكلة واضح إلى درجة اإلحراج ویتمثل في سؤال المستخدم عن المعنى الذي یقصده؛ فعندما ُیدخل المستخدم 
راد البحث عنھ، قبل كلمة "راحة" مثال ضمن مربع االستعالم، فإن محرك البحث یسألھ عن المعنى المقصود، أو المعنى الم

الشروع بعملیة البحث. وتوجد الیوم العدید من محركات البحث التي تستخدم قوامیس مضمنة تقوم بتقدیم قوائم بالمعاني 
من شركة LexiGuideالمختلفة التي تمثلھا الكلمة الواحدة قبل الشروع في عملیة البحث. ومن ھذه المحركات ھناك 

LexiQuest و ،Oingo و ،Simplifind على موقعSimpli.com.

التصنیف التلقائي
ھذا األسلوب ھو األقدم، حیث یتم تصنیف الوثائق حسب تصنیفات وفروع معینة، ومن ثم البحث بشكل منفصل ضمن كل 

تصنیف عن المعلومات المطلوبة. فمثال، عند البحث عن كلمة "نواة" فإن بحثك قد یقودك إلى تصنیف یتعلق بعلوم الزراعة، 
سھ قد یقودك إلى تصنیف یقع ضمن علوم الفیزیاء النوویة. والحل ھنا یكمن وأنواع الحبوب، وما إلى ذلك، ولكنھ في الوقت نف

في تصنیف الوثائق المتعلقة بأنویة الحبوب والمزروعات في قسم الزراعة مثال، والوثائق المتعلقة بأنویة الذرات في قسم 
لى أنویة الحبوب والمزروعات؟ ھل یجب الفیزیاء الذریة. ولكن ماذا لو كانت لدینا وثیقة تتعلق بتأثیر التجارب النوویة ع

عندھا وضع الوثیقة في القسمین، أم ما ھو الحل؟ وھنا تنشأ لدینا مشكلة المعنى المزدوج. ومن ھنا تأتي أھمیة التصنیف 



التلقائي، حیث یتم استخدام علوم النحو من تصریف وإعراب، واستخدام المكانز والقوامیس، بحیث یتمكن النظام من "فھم" 
مواضیع الرئیسة في وثیقة ما. ویتم ذلك باستخدام أسالیب إحصائیة تقوم بدراسة تكرار الكلمات ضمن وثیقة ما، ومن ثم ال

تحدید السیاق، والذي یساعد في عملیة البحث. وكمثال على ذلك لنأخذ كلمة، أو اسم مثل "فھد" أو "لیث" وھي أسماء 
جلتنا عن شخص اسمھ "فھد"، ولنفترض أن محرك بحث أراد تصنیف عربیة دارجة. ولنفترض أننا كتبنا موضوعا في م

مقالنا ھذا. في ھذه الحال، وإذا كان محرك البحث یستخدم أسلوب التصنیف التلقائي، فإنھ سیقوم من خالل دراسة النص 
واالنترنت ولیس ونوعیة الكلمات الموجودة فیھ وعالقاتھا وتكرارھا، بتحدید أن المقال ینتمي إلى تصنیف علوم الحاسوب

الحیوانات والوحوش البریة. وتتبع برمجیات التصنیف التلقائي قواعد معینة یحددھا المبرمجون، أو یمكن لآللة نفسھا أن 
تتعلم ذاتیا كیف تقوم بتصنیف الكلمات. أو یمكن استخدام األسلوبین، بحیث یتم تصنیف الوثائق التي تتبع نمطا معینا بشكل 

م تحویل تلك التي یستحیل تصنیفھا إلى عامل بشري كي یقوم بذلك.تلقائي، في حین یت

زیادة دقة االستعالمات
من یستعمل محركات البحث باستمرار یعلم أنھ من المحتوم الحصول على مئات األلوف من النتائج على األقل عند البحث عن 

ار أقل من النتائج األكثر دقة. ولزیادة دقة موضوع معین بشكل عام. أما عند تضییق نطاق البحث، فإننا نحصل على مقد
االستعالمات، فإن بعض محركات البحث یقوم بتعدیل االستعالم، وذلك بتقدیم معان مرادفة لكلمات البحث إلى المستخدم، 

لمساعدتھ على تحدید موضوع بحثھ بدقة أكبر. ففي مثل ھذه النظم، وإذا كان موضوع استعالمك ھو "الریاضة" مثال، فإن
النظام یقدم لك عددا من البدائل التي تساعد في تحدید موضوع البحث مثل "التربیة البدنیة"، "اللیاقة البدنیة" أو "اللیاقة" 

وغیر ذلك من المرادفات التي تساعد على توجیھ العملیة بحیث یحصل المستخدم على أكبر كم من النتائج الدقیقة التي تعّبر 
عن موضوع البحث.

یمربط المفاھ
إذا جربت الیوم أن تبحث عن العبارة "اسطوانات اللیزر" (وھي العبارة العامیة والقدیمة لألقراص المدمجة) فإنك لن تحصل 
على الكثیر من النتائج المفیدة من محركات البحث، حیث أن عبارة "األقراص المدمجة" ھي الكلمة الشائعة والمستخدمة في 

لھذا فإن العدید من محركات البحث ھذه األیام تستخدم أسلوب الربط بین المفاھیم، بحیث الغالبیة العظمى من المطبوعات. و
أنك إذا قمت بكتابة العبارة "أقراص اللیزر" فإنك ستحصل على معلومات عن "األقراص المدمجة". ویعتمد ھذا األسلوب 

كما أنھ مفید عند البحث في وثائق متعددة اللغات، على تحدید العالقة بین الكلمات والعبارات في قاعدة البیانات بشكل مسبق، 
وما إلى CDsأو Compact Disksفالبحث عن كلمة "أقراص اللیزر" یمكن أن یعطي نتائج لوثائق باللغة اإلنجلیزیة عن 

ذلك، وھذا أسلوب مفید جدا في عالم إنترنتي لم تعد فیھ اللغة اإلنجلیزیة ھي السائدة.

الصورة الحالیة
ى أي موقع للتجارة اإللكترونیة، وستجد أنھ غیر ذا فائدة ُتذكر إذا لم یكن محرك البحث المستخدم بھ قادرا على نقلك انظر إل

إلى صفحة المنتج، أو المنتجات، التي تریدھا خالل أسرع وقت ممكن. ولذلك نجد أن بوابات التجارة واألعمال اإللكترونیة 
یات البحث أحد أھم موجوداتھا وتسعى باستمرار إلى تحدیثھا. وقد قامت شركة وأمازون تعتبر برمجEbayالعالمیة مثل 

Ebay قبل سنوات بشراء نظام بحث متقدم من شركةFast Search &Transfer النرویجیة، والتي كانت تنتج تقنیة
ا أن أمازون ومواقع مثل بحث جدیدة تقوم بتقدیم أحدث المعلومات للباحثین عن نتائج المزادات واألسعار المتداولة. كم

Marthastewar.com تقوم بالتعامل مع شركةGoogle وAskJeeves بحیث یتم ربط المستخدمین بالبضائع التي
یریدون شرائھا من خالل كتابة سؤال اعتیادي ضمن مربع االستعالم. وتقول الخبیرة مارثا فراي، وھي باحثة في شؤون 

تریشیا سیبولد، "یمكن القول بأن السبب الرئیس في فشل معظم مواقع التجارة التجارة اإللكترونیة في مجموعة با
% من 80اإللكترونیة، یعود إلى اعتمادھا لتقنیات بحث ضعیفة." كما اكتشفت مؤسسة میدیا میتریكس لألبحاث بأن 

الصحیح. ومن ھنا كان مستخدمي إنترنت، یتوقفون عن استخدام موقع ما إذا لم تعمل وظیفة البحث المضمنة فیھ بالشكل
السباق بین عدد من الشركات لتطویر تقنیات بحث متقدمة، یمكن للبشر االعتیادیین التعامل معھا، والحصول على النتائج التي 

یریدونھا تماما. وسنستعرض فیما یلي عددا من الشركات العالمیة التي ابتكرت تقنیات یمكن لھا أن تغیر وجھ إنترنت إلى 
األبد.

Exaleadالید ایكس



: نوعیة نتائج البحث, تصنیف النتائج, صور ) محرك بحث فرنسي متخصص في التقنیات الحدیتة للبحثExaleadایكسالید (
)Exaleadتمھیدیة لكل صفحة.(

Infrasearchإنفراسیرتش 
تجمع ھذه الشركة ما بین تقنیات البحث المتقدمة التي تحدثنا عنھا في الصفحات السابقة، وبین تقنیات برمجیات مشاركة 

، (انظر مقالنا في ھذا العدد P2Pالملفات، وھي ما یطلق علیھ البعض برمجیات الند إلى الند، أو ما ُیعرف باإلنجلیزیة باسم 
شركة صن مایكروسیستمز العمالقة مؤخرا بشراء ھذه الشركة الشابة بمؤسسیھا والمتعلق بھذا الموضوع). وقد قامت

مبرمجا. وتعد ھذه التقنیة، إذا ما ُكتب لھا النجاح في مختبرات صن فإن 15(المراھقین الثالث) وطاقم عملھا الذي یتكون من 
فراسیرتش بالشكل التالي؛ یقوم المستخدم تقنیة إنفراسیرتش تعد بالسیطرة على عالم البحث عبر إنترنت. وتعمل تقنیة إن

بتنزیل برنامج صغیر الحجم على جھازه، ومشاركة دلیل معین، أو عدة أدلة على جھازه، یرید أن یمّكن المستخدمین اآلخرین 
جمیع فقط، بل تتعداھا لتشمل MP3من البحث فیھا. وھذا البرنامج شبیھ ببرنامج نابستر، ولكن قدراتھ ال تقتصر على ملفات 

أنواع الملفات، فإذا كنت تبحث عن الحل لمسألة ریاضیة معینة مثال، وكان أحد الطلبة قد قام بحل ھذه المسألة أو المعادلة، 
ووضع الحل ضمن ملف على جھازه، فإنھ یمكنك عند البحث باستخدام إنفراسیرتش أن تعثر على ھذا الملف وحل المعادلة، 

مشاركتھ مع الغیر عبر الشبكة. وال تتوقف قدرات إنفراسیرتش ھنا، فإذا كنت ترید شراء إذا كان ھذا المستخدم قد اختار 
سیارة معینة، فإن برنامج إنفراسیرتش یأخذك إلى دلیل على موقع الشركة، ومن ثم توجیھك إلى القسم الخاص بالسیارة التي 

ألحدث مودیل لھا قام أحد المستخدمین بالتقاطھا تریدھا، والحصول على آخر المعلومات عن ھذه السیارة، بما في ذلك صورة
ووضعھا على جھازه لیشاركھا مع الغیر. كما یمكن للوكیل مثال أن یشارك ملفا على جھازه یحتوي على عقد البیع وإجراءات 

لتجاریة، التسجیل وما إلى ذلك. وبما أن برنامج إنفراسیرتش مجاني، فقد كان المخطط األصلي للشركة ھو جعل المؤسسات ا
التي تختار استخدام البرنامج في عملیاتھا، تقوم بدفع مقابل مادي بسیط جدا مقابل كل عملیة بحث تقوم أجھزة إنفراسیرتش 
المزودة بتوجیھھا إلى المؤسسة التجاریة. وھذا یعني أن عوائد الشركة تعتمد على عدد األشخاص الذین یقومون بالبحث في 

إن إنفراسیرتش كانت تخطط للتعاون مع محركات البحث الشائعة االستخدام، وذلك لجعل نتائج شبكتھا. وإضافة إلى ذلك، ف
بحثھا "طازجة" وحدیثة بأكبر قدر ممكن، حیث أن نتائج البحث التي نحصل علیھا عادة من ھذه المحركات تعتمد على مدى 

ساعة عما ُنشر على الشبكة. أما باستخدام 24ي نشاط الروبوتات التي تقوم بفھرسة مواقع إنترنت، وھي عادة متأخرة حوال
تقنیة إنفراسیرتش فإن النتائج تكون طازجة بالدقیقة والثانیة. وكما قلنا أعاله، فإن إنفراسیرتش اآلن ملك لصن 

مایكروسیتمز، ونرجو أن نرى منتجھا عما قریب على إنترنت.

غوغل
كمشروع لرسالة دكتوراة حول تقنیات الذكاء االصطناعي والمعالجة الطبیعیة للغة في Google.comبدأ محرك البحث ھذا 

لغة (منھا العربیة)، 66جامعة ستانفورد في الوالیات المتحدة، وتحول الیوم إلى بوابة إنترنت عالمیة كبرى تخدم البحث بـ 
یتركس لألبحاث)، كما أن الموقع أصبح مؤخرا ملیون طلب بحث یومیا (حسب إحصائیات مؤسسة میدیا م120تقوم بمعالجة 

ملیون دوالر سنویا، ویتوقع 50نا، حیث أن عوائده تصل إلى . وال یتوقف األمر ھالوالیات المتحدةموقعا في 15ضمن أكبر 
البعض أن یصل حجم ھذه العوائد في المستقبل القریب إلى ملیار دوالر أمریكي حسب مجلة بیزنس ویك األمریكیة . 

نھ ال یتطلب خبرة والمستخدم لھذا الموقع یعرف تمام المعرفة مدى دقتھ في تقدیم النتائج المطلوبة، ومن المرة األولى، كما أ
كبرى من المستخدم في صیاغة األسئلة واالستعالمات. ویعتمد ھذا الموقع تقنیات إحصائیة وریاضیة متقدمة تقوم بدراسة 

الوثائق المفھرسة، وتكرار الكلمات ضمن كل وثیقة، وبالتالي الحكم على موضوعھا وعالقتھا بعبارة البحث التي یقوم 
فإنھ یعتبر األفضل بین كافة مواقع البحث غوغلا كانت الوصفة السحریة التي یستخدمھا موقع المستخدم باستعمالھا. ومھم

المستخدمة الیوم.

AskJeevesآسك جیفز 
یستخدم اللغة الطبیعیة في البحث ویعتمد قاعدة بیانات وتقنیات تمّكن المستخدم من توجیھ سؤال AskJeeves.comموقع 

البحث "باللغة اإلنجلیزیة" بلغة سھلة(وعامیة أیضًا) لتقوم قاعدة البیانات بالمطابقة بین الكلمات المفتاحیة في السؤال، وبین 
یعتمد جزئیا على التدخل البشري لتصنیف المعلومات وفھرستھا إذا لم ما ھو موجود في قاعدة بیاناتھا. ورغم ذلك فإن جیفز

تكن موجودة في قاعدة البیانات. فعند حصول حدث إخباري ما مثال، فإن جیفز لن یتمكن من التعامل مع أي سؤال یتعلق بھذا 
الموقع بطرح نظام مستقل، یمكن الحدث إال إذا قام مدراء قواعد البیانات بتحدیث النظام. وقد قامت الشركة المسئولة عن



للمؤسسات العاملة في مجاالت التجارة واألعمال اإللكترونیة تضمینھ في مواقعھا بحیث یمكن لعمالئھا توجیھ أسئلة 
واستفسارات باللغة الطبیعیة، والحصول على أجوبة لھا دون أي تدخل بشري.

OpenColaأوبن كوال 
ات مشاركة الملفات، والمعالجة الطبیعیة للغة، إضافة إلى أسلوب المجتمعات الخبیرة نعود ھنا إلى شركة أخرى تستخدم تقنی

Expert Communities لخدمة عملیة البحث. وتنتج ھذه الشركة برنامجا صغیرا مجانیا یقوم المستخدم بتنزیلھ وتثبیتھ ،
ة، أو أي نسق كان) ضمن ھذا على جھازه، ومن ثم یمكن لھ سحب وإسقاط ملف ما (سواء نص، أو موسیقى، أو صور

البرنامج، والذي یقوم بالبحث ضمن أجھزة كمبیوتر أخرى مشاركة في الشبكة، عن ملفات مشابھة. فإذا كنتم مثلي، من ھواة 
جمع اللوحات اإللكترونیة للمدرسة االنطباعیة أو التكعیبیة، وكانت لدیكم صورة تمثل إحدى ھذه المدارس الفنیة، فیمكن وضع 

صورة ضمن البرنامج، والذي یبحث بعدھا في أجھزة الكومبیوتر المشاركة ضمن الشبكة لیحصل على ملفات مماثلة. ھذه ال
وماذا عن فكرة المجتمعات الخبیرة؟ تھدف أوبن كوال إلى تشجیع المشاركین في شبكتھا على مشاركة أجھزتھم مع أشخاص 

زي یحتوي على لوحات إلكترونیة للمدرسة التكعیبیة مثال، فإنني أقوم یشابھونھم في االھتمامات، فإذا كان لدي مجلد على جھا
بمشاركتھا ضمن موقع أوبن كوال وضمن تصنیف خاص بھذه النوعیة من اللوحات. كما أن أوبن كوال تستخدم روبوتات 

تائج التي یحصلون موزعة، أو عناصر آلیة، تعتمد أسلوب البحث في العناصر البرمجیة. ویمكن للمستخدمین تحسین دقة الن
علیھا بتدریب ھذه الروبوتات الباحثة، والتي تتعلم من خالل التجربة.

Autonomyأوتونومي 
على تقنیة المطابقة ما بین أنساق النص وتكرار العبارات Autonomy.comتعتمد البرمجیات التي تستخدمھا ھذه الشركة 

لوثیقة ما، وتشفیرھا ضمن ھذه الوثیقة، ومن ثم البحث عن وثائق تحتوي والكلمات، وذلك لتحدید المفاھیم الرئیسیة الممیِّزة
على مفاھیم مشابھة في نصوص أخرى. وباستخدام ھذا األسلوب یمكن للباحث أن یقوم بكتابة جمل تصف ما یبحث عنھ بلغة 

خدم، بناء على نوعیة المواد سھلة، والبحث على ھذا األساس. كما أن محرك بحث أوتونومي یمكنھ أن یتعّلم ما یریده المست
التي یقرأھا أو یستعرضھا ھذا المستخدم.

Primusبریموس 
تركز برمجیات البحث الخاصة بھذه الشركة على المواد التي تتعامل مع خدمة الزبائن، أو المواد الموجودة ضمن نماذج 

ذه البرمجیات للمستخدمین بأن یقوموا إلكترونیة، وھي على ھذا األساس مكملة لما تقوم بھ شركة أوتونومي. وتسمح ھ
بتوجیھ أسئلة إلى قاعدة البیانات باستخدام اللغة الطبیعیة. ویقوم النظام بجمع نتائج البحث، وتقدیمھا للمستخدمین الذین 

یقومون بطرح أسئلة مشابھة.

المستقبل
تى الیوم فھرسة ما یزید قلیال على البلیون یوجد على إنترنت الیوم بالیین الصفحات، وحسب المصادر المتوفرة فإنھ قد تم ح

صفحة. وتتسابق الشركات التي تقوم بفھرسة ھذه الصفحات في إتاحتھا لمستخدمي إنترنت، والحفاظ على سرعة االستجابة 
التي یحصل علیھا المستخدم. وإضافة إلى السرعة فإن على قواعد البیانات ھذه أن تثبت وجودھا بتقدیم أجوبة "طازجة"، 

متناسقة، وذات عالقة بما یبحث عنھ المستخدم. كما أن عجلة االبتكار ال تتوقف في مجال البحث، فموقع و
www.hotlinks.com یتیح للمستخدمین إمكانیة حفظ مفضالتھمFavorites ضمن دلیل على إنترنت، وذلك كي تكون

وا مشاركة مفضالتھم مع مستخدمي إنترنت ھذه المفضالت متاحة للمستخدم أینما كان، ویمكن للمستخدمین أن یختار
اآلخرین، وتمكین زوار الموقع من البحث على إنترنت من خالل البحث في مفضالت اآلخرین، وبالتالي الحصول على 

معلومات رأى مستخدمون آخرون أنھا مفیدة لدرجة وضع المواقع التي تحتویھا ضمن مفضالتھم. كما أن ھناك مواقع للبحث 
والتي تقدم للباحثین إجابات متخصصة. وإضافة إلى ذلك فھناك العدید من محركات www.expertcentral.comمثل 

، ومحركات البحث التي یمكن تثبیتھا على أجھزة Neural Networksالبحث التي تعتمد تقنیات الشبكات العصبیة 
حركات البحث، فإن التقنیات الجدیدة ستواصل المستخدمین، وفھرسة محتویات أقراصھم الصلبة. ونظرا لألھمیة المتواصلة لم

ظھورھا، وستواصل التقنیة تطورھا لتقدیم نتائج أفضل للمستخدمین. وبظھور ھذه التقنیات فإن بعضھا سیفشل وبعضھا 
سینجح، وستصبح التقنیات الناجحة جزءا من محركات البحث المستخدمة الیوم.

www.hotlinks.com
www.expertcentral.com


تطبیقات مستقبلیة
، فإن الحل األسھل ھو استخدام لغةالیین في ابتكار تقنیات للذكاء االصطناعي والمعالجة الطبیعیة لإذا لم تكن ترید إنفاق الم
لجعل عملیة البحث أكثر دقة. فھذه اللغة كما ھو معروف تعتمد على توصیف الوثائق XMLالمیزات التي تقدمھا لغة 

والبیانات عند نشرھا على الشبكة. فالمادة المتعلقة باألسعار مثال یتم توصیفھا بعالمات تدل على أنھا تمثل السعر، والمادة 
یمكن للروبوتات التي تقوم بفھرسة مواقع XMLالتي تصف أبعاد بضاعة معینة یتم توصیفھا بھذا الشكل. وباستخدام 

إنترنت أن تفھم المحتوى الموجود ضمن الصفحات. وبالتالي فعندما تبحث عن تذكرة سفر بسعر معین مثال، فإن الروبوتات ال 
ن تقوم فقط بالعثور على التذكرة بأفضل األسعار، ولكنھا تعثر أیضا على أفضل سعر لغرفة فندق، أو سیارة مستأجرة. وم

التطبیقات األخرى مثال ھي أنك إذا عرضت سیرتك الذاتیة على الروبوت فإنھ یقترح علیك أفضل وظیفة تناسب مؤھالتك. أو 
إذا عرضت على الروبوت ملفك الصحي فإنھ یقترح علیك الفیتامینات التي یجب علیك تناولھا، أو النوادي الصحیة التي یمكنك 

ھي الحل السحري، ولكنھا یمكن أن تؤدي إلى زیادة نجاعة عملیات البحث XMLنعتقد أن االنضمام إلیھا. وبالطبع فإننا ال 
إذا ما اقترنت بالتقنیات األخرى المذكورة في موضوعنا ھذا.

FTPھو اختصار لـFile Transfer Protocol سواء من الحاسوب، المستخدم في نقل الملفات بین أجھزة الملفاتمیفاق نقل بالعربیةوالتي تعني
.خادومحاسوب إلى حاسوب أو من حاسوب إلى 

تي بي أو نظام إرسال الملفاتإف 
). ھناك اإلنترانتأو الشابكة ( االنترنت )تدعم نظام السیطرة على االرسال / نظام آي بي (مثل شبكةھو نظام یستعمل عموما لتبادل الملفات على أّي 

ل إف تي بي: الخادوم والزبون. خادوم التحمیل یستمع على الشبكة لطلبات اإلّتصال من الحواسیب األخرى. حاسوب الزبون یبدأ حاسوبان مشتركان في نق
ت من الخادوم، اإلّتصال بالخادوم. حالما یرتبطان، یمكن للزبون أن یقوم بعدد من العملیات على الملف مثل إرسال الملفات إلى الخادوم، وتحمیل الملفا

یعد معیارا دیل االسم أو حذف الملفات على الخادوم وھكذا. أّي شركة برامج أو مبرمج فردي یستطیع خلق برامج الزبون أو خادوم التحمیل ألن النظام وتب
رسال / آي بي مفتوحا. عملیًا جمیع أنظمة الحاسوب تدعم نظام إف تي بي. ھذا یسمح ألّي حاسوب باالتصال بشبكة مستندة على نظام السیطرة على اال

دید لمعالجة الملفات بواسطة حاسوب على الشبكة بغض النظر عن أنظمة التشغیل المستخدمة (إن كانت الحاسبات تسمح لوصول إف تي بي). ھناك الع
من برنامج التحمیل الحالیة وبرامج الخادوم، والعدید من ھذه مّجانیة.

و ترجمتھا Transmission Control Protocolsأو TCPافیق التي تنضم لحزمھ موافیق أحد الموFTPیعتبر میفاق (بروتوكول ) نقل الملفات 
بالعربیھ موافیق التحكم في النقل و ھي موافیق تتمیز باالمان في نقل البیانات و التأكد من عدم فقدان البیانات خالل النقل.

وھو مسئول عن نقل اوامر آالف تى بى بینما یستخدم المنفذ رقم 21ذ األول رقمھ ، المنف20portیتمیز میفاق (بروتوكول) آالف تى بى باستخدام منفذ 
من اجل نقل البیانات.20



نظرة عامة
وصول 21، ویعمل بشكل خاص على نظام السیطرة على االرسال. ینتظر خادوم التحمیل على المنفذ 21و 20إف تي بي یجرى عمومًا على منفذین، 

التحمیل. أي إّتصال على ھذا المنفذ یشّكل جدول السیطرة، وخاللھ تعبر األوامر إلى خادوم التحمیل. لیحدث إرسال الملفات فعلیًا یتطلباإلّتصال من برامج 
م. قبل أن یبدأ القاداألمر إّتصاال مختلفا. اعتمادا على نمط النقل، الزبون (النمط النشیط) أو الخادوم (النمط السلبي) یمكن أن یستمعا إلّتصال البیانات 

بیانات)، یربط إرسال الملفات، یفاوض الزبون والخادوم منفذ إّتصال البیانات أیضا. في حالة اإلرتباطات النشیطة (حیث یتصل الخادم بالزبون لتحویل ال
قبل االرتباط بالزبون. أما بالنسبة لإلرتباطات السلبیة فلیس ھناك مثل ھذا التقیید.20الخادم على المنفذ 

رة عبر برامج ینما تحّول البیانات عن طریق جدول البیانات، یكون جدول السیطرة عاطال. یمكن أن یسّبب ذلك بعض المشاكل بالنسبة لنقل البیانات الكبیب
الحمایة وذلك قد یسّبب الحمایة التي توّقت الجلسات بعد الفترات الطویلة من التسّیب. بینما یتم تحویل الملف یمكن لجلسة السیطرة أن تنفصل عن برنامج

في حدوث خطأ.



) ھو عبارة عن مسار أو طریق إلى قلب FTP: میفاق نقل البیانات ( ال بشكل بسیط جدا نستطیع ان نقول التاليFTPوإذا شرحنا أو تحدثنا عن ال 
رید سواء بأخذھا من الجھاز الھدف أو نقلھا إلیھ حاسوب ولكنھ طریق ال یعرفھ اال صاحب الجھاز الھدف لینقل من خالل الطریق كل المعلومات التي ی

والجھاز الھدف ھو عادة الخادوم لموقع الشخص وبدایة الطریق ھي من اي حاسوب ولكن تبقى كلمة السر ھي مفتاح ھذه الطریق فیستطیع الشخص 
یقوده إلى الجھاز الھدف ( الخادوم ، أو سیرفره الولوج إلى ھدفھ ( خادومھ الخاص ) من أي حاسوب ولكن یجب علیھ أن یعرف مفتاح الباب الذي س

الخاص )

FTPأھداف 
إّن أھداف إف تي بي، كما ھو ملّخص من قبل اآلر إف سي الخاص بھ، ھي:

 .(برامج الحاسوب و/أو البیانات) ترویج اشتراك الملفات
 .تشجیع االستعمال غیر المباشر أو الضمني للحواسیب البعیدة
 .حمایة المستخدم من اإلختالفات في أنظمة تخزین الملف بین المضّیفین المختلفین
 .تحویل البیانات بشكل موثوق وكفؤ

FTPانتقادات 
 .محتویات الملف وكلمات السر یرسالن بالنّص الواضح ویمكن أن یعترضا بواسطة المتصّنتین. ھناك تحسینات للنظام تراوغ ھذا
 النمط النشیط إلف تي بي إلى جانب الزبون باستعمال برنامج الحمایة، ألن الزبون یجب أن یفتح منفذًا لكي یتلقى من الصعب ترشیح مرور

اإلّتصال. ھذه المشكلة تحّل باستعمال النمط السلبي إلف تي بي. 
 ثالث. من المحتمل إنتھاك عروض الوكیل الداخلي للنظام إلخبار الخادم بإرسال البیانات إلى منفذ لحاسوب
 .إف تي بي ھو نظام خفي جدا بسبب عدد األوامر المتطلبة لبدء النقل
 ال توجد مراقبة سالمة في جانب المستلم. إذا انقطع النقل، لیس للمستلم طریق لمعرفة إذا كان الملف كامال أو لیس كذلك. من الضروري

إدارة ذلك خارجیا. 

FTPالمجھول
تفعل ما یسّمى "بنظام نقل الملفات المجھول". بھذا الترتیب لیس للمستعمل حاجة المتالك حساب على FTPوادیم العدید من المواقع التي تستخدم خ

'. ھذا الحساب لیس بحاجة إلى كلمة سر. إقترح غوفر اإلنترنت كبدیل لنظام نقل الملفات ftp' أو 'anonymousالخادوم. اسم المستعمل المجھول ھو '
نظام إرسال الملفات البدیھي.المجھول، باإلضافة إلى 

صیغة البیانات
بینما تحول البیانات على الشبكة، یمكن استعمال نمطان:

نمط آسكي .1
النمط الثنائي .2

مال رموز یختلف النوعان في طریقة إرسال البیانات. عندما یرسل ملف باستعمال نقل من نوع آسكي، ترسل الرسائل الفردیة، واألعداد، والحروف باستع
اك). حروف آسكي. تحفظ ماكنة اإلستالم تلك في ملف نّصي بصیغة مالئمة (على سبیل المثال تحفظ ماكنة یونیكس بصیغة یونیكس، وماكنتوش بصیغة م

لذلك إذا استعمل نقل آسكي یمكن أن یفترض بأن نّص عادي تم إرسالھ، وھو مخزون في حاسوب اإلستالم بصیغتھ الخاصة.

كما یستلمھا. أّي شكل آخر للبیانات bitstreamالملف تدریجیًا ویخزن المستلم بتاتنائي أمر مختلف. ترسل ماكنة اإلرسال جمیع إرسال ملف بالنمط الث
ل نمط آسكي. بعض الزبائن یحاولون تقریر نمط النقل المطلوب عن غیر النص العادي قد یفسد إن لم یستعمل ھذا النمط. أغلب برامج التحمیل تستعم

طریق التفتیش عن االسم أو محتویات الملف.

FTPومتصفحات الویب
. إف تي بي إسأحدث متصفحات الویب ومدراء الملفات یمكن أن یتصلوا بخوادیم التحمیل، بالرغم من أّنھم قد یفتقرون إلى دعم إمتدادات النظام مثل 

لذي یأخذ یسمح ذلك لتحریك الملفات البعیدة عبر إف تي بي خالل وصلة مشابھة للتي تستعملت للملفات المحلّیة. یعمل ذلك عن طریق رابط إف تي بي ا



>. كلمة سر یمكن أن تعطى في الرابط بشكل اختیاري، ومثال على ذلك: ftp(s>//:(ftpserveraddressالشكل 
ftp(s>//:(login>:<password>@<ftpserveraddress>:<port تتطّلب أغلب متصفحات الویب استعمال النمط السلبي إلف تي بي ولیس .<

حات تسمح بتحمیل الملفات فقط، لكنھا ال تعرض أیة طریقة إلرسال الملفات إلى الخادم.لكل خادمات التحمیل القدرة على معالجتھ. بعض المتصّف

HTTPمیفاق نقل النص الفائق أو 
، وھو الطریقة الرئیسة واألكثر انتشارًا لنقل البیانات في الویب HyperText TransferProtocolھو اختصار لـ 

)www الھدف األساسي من بنائھ كان إیجاد طریقة لنشر واستقبال صفحات.(HTML.

HTTP (إتش.تي.تي.بي) ھو نظام نقل مواد االنترنت عبر الشبكة
).الویبالعنكبوتیة ( 

وھي طبقة التطبیقات ویستخدم من قبل متصفحات االنترنت والتي تسمى عمیل TCP/IPوھو من الطبقة الخامسة لنظام 
على المخدم غالبا بالتعاون مع الطبقة الرابعة وبالتحدید مع میفاق ( 80ویستخدم المدخل رقم user-agentالمستخدم 

لتولى المھمة من ھنا TCPد ذلك تبدا مھمة میفاق (بروتوكول ) للحصول على الصفحات المطلوبة وبعTCPبروتوكول ) 
والبدأ في عملھ

مثل روابط ألماكن HyperTextوتعتبر الصفحة كأى وثیقة عادیة نصیة ولكنھا تحتوى على بعض اإلضافات األخرى الفائقة 
المتعددة والتي یتم الحصول علیھا أو مواقع أو صفحات أخرى باإلضافة إلى بعض اإلضافات الحدیثة مثل الصور والوسائط

في طلب منفصل آخر ولكنھا تتواجد داخل تلك الصفحة بعد تحمیلھا.

) مما یعني سرعة كبیرة في نقل Statelessیعمل على نقل البیانات بطریقة یعبر عنھا بأنھا (غیر متقیدة HTTPنظام 
في نقل مواقع الشبكة و استضافة عالیة لكافة البیانات أو صفحات المواقع من و إلى جھاز العمیل ، ھذا یعني سرعة كبیرة 

بمعنى آخر ال یھتم كثیرًا بعملیة فقد البیانات والحصول علیھا أثناء االتصال.

ببساطة یتمیز ھذا النظام بمعیاریتھ السھلة التي تجعل من استضافة أي موقع أمرا سھال و بسیطًا، و حسب ما توضح صفحات 
تجعل من عملیة نقل صفحات المواقع Routersفإن استضافة ھذا النظام على المسیرات rfcsملفات وصف ھذا النظام في 

أمرًا سریعا جدًا بحسب سرعة استضافة موقعك.

وحیث أن اإلستضافة الخاصة بأي موقع ال بد أن تتعامل مع ھذا النظام ، فإن مواقع الویب جمیعھا تعمل على أساس بنیة ھذا 
بغض النظر عن جھة اإلستضافة.النظام و طریقتھ

أي نظام الرد بین العمیل والمخدم، و بمعنى آخر تجرى العملیة كالتالي:Client Srever Responseویعمل المیفاق بنظام 

 یقوم المتصفح، والذى یفھم نظام المیفاق (البروتوكول) جیدًا، بإرسال طلب إلى المخدم منتظرًا نتیجة الطلب
على الخادم، وھو المنفذ الذي یقوم المخدم بتھیئتھ 80) رقم Portویكون ذلك الطلب موجھًا غالبًا لـ (المنفذ 

الستقبال مثل ھذه الطلبات. 
لرد علیھ برسالة تتكون من عدة أجزاء ( رأس نتیجة الطلب ثم نتیجة الطلب أو یتلقى المخدم الطلب ویقوم با

فارغ في جھاز portمحتویاتھ المطلوبة ) ویتم توجیھ تلك الرسالة إلى جھاز العمیل مرة أخرى على أي مخرج 
معروفة حیث أن األرقام أسفل ذلك الرقم مخصصة ألغراض1024العمیل وغالبا مایكون رقم المخرج أعلى من 

ومحدده 

)؛ أي أفعال) تصف الطلب المراد على verbsثمانیة وسائل أو طلبات ترسل إلى مخدم (تسمى أحیانا (HTTPیعرف نظام 
المصدر المرفق.



HEAD
). و یفید ھذا في الحصول على body، لكن بدون قسم الـ (جسم GETتطلب ردًا مطابقًا لذلك الذي یرجعھ طلب 

معلومات عن المطلوب دون نقل على كامل المحتوى. 

GET
طلب عرض؛ وھو أكثر وسیلة مستخدمة الیوم على الشبكة. 

POST
مثال) للھدف المرفق. توضع البیانات ضمن htmlفي صفحة formإرسال معلومات من المستخدم الزبون (من 

. ) من الطلبbodyقسم الـ (جسم 

PUT
تحمیل إلى الھدف. 

DELETE
مسح الھدف (و نادرًا ما تستخدم). 

TRACE
ترد بذات الطلب الذي وصل، وذلك لیستطیع الزبون أي تعدیالت تقوم بھا خوادم في الطریق. 
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(البروتوكول )إصدارات المیفاق 
0.9صدر من المیفاق أربع إصدارات، ویعتمد كل إصدار على قصور في األداء في اإلصدار السابق لھ: اإلصدار 

وھو اإلصدار األكثر شھرة ومازال یستخدم على نظاق واسع جدًا1.0اإلصدار 
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وغیرھا.والبیانات الواردة في الكتاب وأین موقعھ على رفوف المكتبة
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تاریخ
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ف المدونین و قراءھا، إلى صفواإلنترنتأصبحت المدونة ظاھرة عامة بانضمام العدید من مستخدمي شبكة 2004في سنة 

كما تناولتھا الدوریات الصحفیة.

-في إصداراتھا الرقمیة -وأصبحت المدونة نوعا من أنواع اإلبداع األدبي المتعارف علیھ، وتنظم لھ دور النشر والصحف 
جاردیانصحیفة المسابقات الختیار أفضلھا من حیث األسلوب، والتصمیم، واختیار الموضوعات، مثل المسابقة التي نظمتھا

البریطانیة.

من 7مثال ھم في الحقیقة أقلیة ال یتجاوز عددھم العربيفي العالم اإلنترنتوبینت اإلحصائیات إن الذین یستخدمون شبكة 
. إسرائیلالمائة في من 51، مقارنة بـاإلماراتمن المائة في 27، وقطرمن المائة في 35، ومصرالمائة من عدد السكان في 

.سوریامن المائة من المدونات العربیة تخرج من 31بینما 

أنواع المدونات
مدونات الفیدیو)Vlog (
مدونات الصور)Photoblog (
التي تتجدد كل یوم (مدونات المعلوماتBlognews (
المدونات الشخصیة)Personal blog (

التدریب على التدوین
یز النص الفائق أو لغة األصل في أھمیة المدونات ھي انھا ابسط وأسھل طرق تصمیم المواقع دون العلم بلغة ترم

).HTMLال(



یسمح للمستخدم باستعراض النصوص والصور والملفات ومحتویات أخرى مختلفة، برنامجالُمَتَصفِّح أو متصفح الوب ھو 
شبكة أو في شبكة الوبعلى موقعوتعرض على شكل صفحة في مزودات وبھذه المحتویات تكون في الغالب مخزنة في 

فس الموقع أو في مواقع أخرى، لصفحات أخرى في نروابط، النصوص والصور في صفحات الموقع یمكن أن تحوي محلیة
متصفح الوب یتیح للمستخدم أن یصل إلى المعلومات الموجودة في المواقع بسھولة وسرعة عن طریق تتبع الروابط، ھناك 

، تستخدم المتصفحات في وسفاريوموزیال فایرفوكسمایكروسوفت إنترنت إكسبلوررالعدید من المتصفحات المشھورة مثل 
كن یمكن استخدامھا للوصول إلى معلومات متقدمة عبر مزودات الوب في شبكات خاصة أو في الغالب لتصفح شبكة الوب، ل

نظام الملفات.

تاریخ المتصفحات
 متصفح ھو ، كان اسم أول 1991أعلن تیم بیرنرز لي عن شبكة الوب وأول متصفح للشبكة في مارس من عام

)، وقد صمم ھذا المتصفح لیكون أیضًا محررًا لصفحات مواقع وب، وبعد WorldWideWebورلد واید وب (
ذلك بدأت المتصفحات بالظھور واالنتشار، 

 ألنظمة یونكس ثم طرح ألنظمة تشغیل أخرى 1993وطرح في عام متصفح موزایكبدأ تطویر 1992في عام
]1[رة شھریا مثل ویندوز وماك وأمیغا، واعتبر موزایك طفرة حیث كان یتم تحمیلھ خمسة آالف م

 أطلقت شركة نتسكیب متصفحھا نتسكیب نافیجاتور وقد كان لھ أثر كبیر في انتشار برامج 1994في عام
المتصفحات واتساع رقعة مستخدمي شبكة الوب. مایكروسوفت لم تكن تملك حتى ھذا الوقت أي متصفح، 

) قامت میكروسوفت بشراء شركة سبایجالسSpyglassصفح ) والتي كانت تطور متصفحًا أصبح في ما بعد مت
مایكروسوفت إنترنت إكسبلورر، ومع طرح ھذا المتصفح بدأت حرب المتصفحات بین شركتي مایكروسوفت 
ونیتسكیب التي كانت من نتائجھا زیادة انتشار المتصفحات وعدد مستخدمي شبكة الوب، وكان من نتائجھا 

ضیف أوامر غیر قیاسیة یدعمھا ، فكل شركة تW3Cالسلبیة عدم استخدام المعاییر القیاسیة التي وضعتھا منظمة 
متصفح وال یدعمھا المتصفح اآلخر. 

نسب استخدام المتصفحات

استطاعت مایكروسوفت أن تكسب ھذه المنافسة ألنھا كانت تملك حصة 
كبیرة في أنظمة التشغیل، وألنھا وضعت متصفحھا مجانًا مع نظام 

لم یعد الناس بحاجة إلى تثبیت أي مایكروسوفت ویندوزتشغیلھا 
متصفح آخر على حواسیبھم، وبذلك انخفضت حصة نیتكسیب في سوق 

[2]2007حصة المتصفحات من السوق ألغسطس, 

-إكسبلوررإنترنت 78.68%

-فایرفوكس 14.56%

-سفاري 4.68%

-أوبرا 0.88%

-نتسكیب 0.71%

-مینيأوبرا 0.27%

-متصفحات أخرى 0.22%

یسمح للمستخدم باستعراض النصوص والصور والملفات ومحتویات أخرى مختلفة، برنامجالُمَتَصفِّح أو متصفح الوب ھو 
شبكة أو في شبكة الوبعلى موقعوتعرض على شكل صفحة في مزودات وبھذه المحتویات تكون في الغالب مخزنة في 

فس الموقع أو في مواقع أخرى، لصفحات أخرى في نروابط، النصوص والصور في صفحات الموقع یمكن أن تحوي محلیة
متصفح الوب یتیح للمستخدم أن یصل إلى المعلومات الموجودة في المواقع بسھولة وسرعة عن طریق تتبع الروابط، ھناك 

، تستخدم المتصفحات في وسفاريوموزیال فایرفوكسمایكروسوفت إنترنت إكسبلوررالعدید من المتصفحات المشھورة مثل 
كن یمكن استخدامھا للوصول إلى معلومات متقدمة عبر مزودات الوب في شبكات خاصة أو في الغالب لتصفح شبكة الوب، ل

نظام الملفات.

تاریخ المتصفحات
 متصفح ھو ، كان اسم أول 1991أعلن تیم بیرنرز لي عن شبكة الوب وأول متصفح للشبكة في مارس من عام

)، وقد صمم ھذا المتصفح لیكون أیضًا محررًا لصفحات مواقع وب، وبعد WorldWideWebورلد واید وب (
ذلك بدأت المتصفحات بالظھور واالنتشار، 

 ألنظمة یونكس ثم طرح ألنظمة تشغیل أخرى 1993وطرح في عام متصفح موزایكبدأ تطویر 1992في عام
]1[رة شھریا مثل ویندوز وماك وأمیغا، واعتبر موزایك طفرة حیث كان یتم تحمیلھ خمسة آالف م

 أطلقت شركة نتسكیب متصفحھا نتسكیب نافیجاتور وقد كان لھ أثر كبیر في انتشار برامج 1994في عام
المتصفحات واتساع رقعة مستخدمي شبكة الوب. مایكروسوفت لم تكن تملك حتى ھذا الوقت أي متصفح، 

) قامت میكروسوفت بشراء شركة سبایجالسSpyglassصفح ) والتي كانت تطور متصفحًا أصبح في ما بعد مت
مایكروسوفت إنترنت إكسبلورر، ومع طرح ھذا المتصفح بدأت حرب المتصفحات بین شركتي مایكروسوفت 
ونیتسكیب التي كانت من نتائجھا زیادة انتشار المتصفحات وعدد مستخدمي شبكة الوب، وكان من نتائجھا 

ضیف أوامر غیر قیاسیة یدعمھا ، فكل شركة تW3Cالسلبیة عدم استخدام المعاییر القیاسیة التي وضعتھا منظمة 
متصفح وال یدعمھا المتصفح اآلخر. 

نسب استخدام المتصفحات

استطاعت مایكروسوفت أن تكسب ھذه المنافسة ألنھا كانت تملك حصة 
كبیرة في أنظمة التشغیل، وألنھا وضعت متصفحھا مجانًا مع نظام 

لم یعد الناس بحاجة إلى تثبیت أي مایكروسوفت ویندوزتشغیلھا 
متصفح آخر على حواسیبھم، وبذلك انخفضت حصة نیتكسیب في سوق 

[2]2007حصة المتصفحات من السوق ألغسطس, 

-إكسبلوررإنترنت 78.68%

-فایرفوكس 14.56%

-سفاري 4.68%

-أوبرا 0.88%

-نتسكیب 0.71%

-مینيأوبرا 0.27%

-متصفحات أخرى 0.22%

یسمح للمستخدم باستعراض النصوص والصور والملفات ومحتویات أخرى مختلفة، برنامجالُمَتَصفِّح أو متصفح الوب ھو 
شبكة أو في شبكة الوبعلى موقعوتعرض على شكل صفحة في مزودات وبھذه المحتویات تكون في الغالب مخزنة في 

فس الموقع أو في مواقع أخرى، لصفحات أخرى في نروابط، النصوص والصور في صفحات الموقع یمكن أن تحوي محلیة
متصفح الوب یتیح للمستخدم أن یصل إلى المعلومات الموجودة في المواقع بسھولة وسرعة عن طریق تتبع الروابط، ھناك 

، تستخدم المتصفحات في وسفاريوموزیال فایرفوكسمایكروسوفت إنترنت إكسبلوررالعدید من المتصفحات المشھورة مثل 
كن یمكن استخدامھا للوصول إلى معلومات متقدمة عبر مزودات الوب في شبكات خاصة أو في الغالب لتصفح شبكة الوب، ل

نظام الملفات.

تاریخ المتصفحات
 متصفح ھو ، كان اسم أول 1991أعلن تیم بیرنرز لي عن شبكة الوب وأول متصفح للشبكة في مارس من عام

)، وقد صمم ھذا المتصفح لیكون أیضًا محررًا لصفحات مواقع وب، وبعد WorldWideWebورلد واید وب (
ذلك بدأت المتصفحات بالظھور واالنتشار، 

 ألنظمة یونكس ثم طرح ألنظمة تشغیل أخرى 1993وطرح في عام متصفح موزایكبدأ تطویر 1992في عام
]1[رة شھریا مثل ویندوز وماك وأمیغا، واعتبر موزایك طفرة حیث كان یتم تحمیلھ خمسة آالف م

 أطلقت شركة نتسكیب متصفحھا نتسكیب نافیجاتور وقد كان لھ أثر كبیر في انتشار برامج 1994في عام
المتصفحات واتساع رقعة مستخدمي شبكة الوب. مایكروسوفت لم تكن تملك حتى ھذا الوقت أي متصفح، 

) قامت میكروسوفت بشراء شركة سبایجالسSpyglassصفح ) والتي كانت تطور متصفحًا أصبح في ما بعد مت
مایكروسوفت إنترنت إكسبلورر، ومع طرح ھذا المتصفح بدأت حرب المتصفحات بین شركتي مایكروسوفت 
ونیتسكیب التي كانت من نتائجھا زیادة انتشار المتصفحات وعدد مستخدمي شبكة الوب، وكان من نتائجھا 

ضیف أوامر غیر قیاسیة یدعمھا ، فكل شركة تW3Cالسلبیة عدم استخدام المعاییر القیاسیة التي وضعتھا منظمة 
متصفح وال یدعمھا المتصفح اآلخر. 

نسب استخدام المتصفحات

استطاعت مایكروسوفت أن تكسب ھذه المنافسة ألنھا كانت تملك حصة 
كبیرة في أنظمة التشغیل، وألنھا وضعت متصفحھا مجانًا مع نظام 

لم یعد الناس بحاجة إلى تثبیت أي مایكروسوفت ویندوزتشغیلھا 
متصفح آخر على حواسیبھم، وبذلك انخفضت حصة نیتكسیب في سوق 

[2]2007حصة المتصفحات من السوق ألغسطس, 

-إكسبلوررإنترنت 78.68%

-فایرفوكس 14.56%

-سفاري 4.68%

-أوبرا 0.88%

-نتسكیب 0.71%

-مینيأوبرا 0.27%

-متصفحات أخرى 0.22%



ق أنظمة التشغیل والمتصفحات، ھذا أدى بدوره إلى أن أن تحتكر سو1998المتصفحات واستطاعت مایكروسوفت في عام 
تواجھ مایكروسوفت في المحاكم قضیة استغالل االحتكار لإلضرار بالمنافسین.

طرحت نیتسكیب متصفحھا كمصدر مفتوح وقامت بإنشاء مشروع موزیال الذي یھدف إلى تطویر 1998في أواخر عام 
الحرة والمفتوحة المصدر، لكن المشروع لم یلقى دعمًا كبیرًا من قبل مطوري متصفح نیتسكیب اعتمادًا على فلسفة البرامج

حیث طرح اإلصدار األول منھ وقد كان یحوي مجموعة برامج مختلفة، ظھرت مشاریع فرعیة لھذا 2002البرامج إال في عام 
% 10وبدأ یستحوذ على حصة تقارب 2004صفح موزیال فایرفوكس الذي طرح إصداره األول في عام المتصفح، أشھرھا مت

المتصفحات.من سوق
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