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 المحاضرة االولى

 

 ماهو االنحرنث:

مكن تعرٌف اإلنترنت على أّنه شبكة اّتصاالت عالمٌة ٌمكن من خاللها تبادل ٌ

المعلومات والّرسائل تبعاً لوحدات مّتفق علٌها .جعلت شبكة اإلنترنت العلم كلّه مثل 

قرٌة صغٌرة حٌث ٌمكن ألي شخص من أي مكان الّتواصل مع اآلخرٌن فً أي 

 مكان من خالل جهاز الحاسب اآللً. 

  تنخرتنج حاريخ اإل

م لمساعدة الجٌش األمرٌكً من خالل الّتواصل 1893أنشىء مشروع اإلنترنت عام 

عبر أجهزة الحاسب اآللً. لكن لم ٌتم هذا إال بعد أن أطلق مشروع أربنت عام 

م من قبل وزارة دفاع الوالٌات المتحّدة األمرٌكة. ومن األمور التً ساعدت 1868

ٌّة للعلوم" "بجامعات  فى انتشار ونمو شبكة اإلنترنت هو ربط "المؤّسسة الوطن

ٌّة وتبادل  الوالٌات المتحدة" حٌث ساعدت الطلبة على تبادل الّرسائل اإللكترون

المعلومات من خالل شبكة اإلنترنت. ومن هنا توّسعت الّشبكة حٌنما ضّمت كل 

 الجامعات والمؤّسسات وتطوّرت حّتى أصبحت كما نحن علٌه اآلن. 

 إلنحرنث: فوائد اماهي 

الّتواصل مع اآلخرٌن من أي مكان فً العالم مهما بعدت المسافة من خالل   -1

 غرف الدردشة والمحادثات. .

ٌعمل اإلنترنت على سهولة وسرعة نقل أي معلومات وبٌانات أو صور فى أقل   -2

 من ثوانً إلى أي مكان فى العالم . 

ٌّات البحث عن المعلومات والكلمات التً نجهل معناها.  -3 كما ٌسّهل اإلنترنت عمل

 كما ٌمكنك معرفة أى معلومات عن أي شركة أو مؤسسة من خالل اإلنترنت. 

من خالل اإلنترنت ٌمكنك التسّوق ومعرفة المبٌعات التً تحتاجها   -4

 وبالمواصفات التً تناسبك. كما ٌمكنك الّشراء والّدفع عبر اإلنترنت.
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ٌساعد اإلنترنت األشخاص فً الّتعامل مع البنوك بدون أى مجهود أو إهدار  -5

إلنترنت لتخفٌف للمال والوقت حٌث تشّجع البنوك المتعاملٌن معها على استخدام ا

 الّضغط على العاملٌن بها. 

.انتشر اآلن التعلّم عبر اإلنترنت حٌث ٌمكنك حضور اجتماعات ومحاضرات 

والّتحاور مع المعلّمٌن بشكل مباشر كما لو كنتم فى مكان واحد. كما ٌمكنك عمل 

ٌّة من خالل اإلنترنت.   األبحاث العلم

ٌّة سواء فً ٌمكن من خالل اإلنترنت تعلّم أي خبر   -6 ٌّة وتزوٌدك بالخبرة العلم فن

 الّطب وفً الّتصنٌع واإلدارة والفن والّتعلٌم أو أي مجال آخر ٌمكن أن تحتاجه. 

ٌمكنك أٌضاً قراءة الّجرائد والّصحف عبر اإلنترنت ومتابعة األخبار واألحداث   -7

 لحظة بلحظة فى أي مكان فى العالم. 

ٌّة   -9 قد ٌستخدم اإلنترنت كوسٌلة للترفٌه فٌمكن من خالله حضور األفالم الدرام

 والسنٌما ومتابعة األلعاب. 

ٌعتبر اإلنترنت مصدر للربح لكثٌر من الّناس. كما أّنه ٌمكنك التقّدم ألي وظٌفة   -8

عبر اإلنترنت. وٌمكن أٌضاً البحث عن الوظائف الخالٌة التً تسمح لك بالعمل فى 

 مجال الذي ترٌده من خالل البحث عبر شبكة اإلنترنت. ال

ٌمكنك من خالل اإلنترنت حجز تذاكر الّطائرات،أو التقّدم بالهجرة إلى أي  -11

 دولة فى العالم والّتواصل مع هذه الّدول قبل الذهاب إلٌها

ٌّة ومعرفة تفاصٌل  -11 من خالل القدرة على ُمطالعة الُصحف والجرائد اإللكترون

ٌّة كخدمات الكامٌرات وأنظمة التحّكم  األحداث. تقدٌم خدمة الربط لألنظمة الذك

 والمراقبة. 

 :أضرار االتنخرتنج

تعّرض البٌانات والمعلومات لالختراق وأحٌاناً للسرقة إذا ما توفّرت الحماٌة الكافٌة  

ٌّة والمواقع له ذِه البٌانات. استخدام شبكة اإلنترنت فً تصفّح المواقع الالأخالق

ٌّة التً تقتل بذرة العفّة والحٌاء ومنظومة القٌم لدى الشباب والفتٌات. التجسس  اإلباح

على ًخصوصٌاً اآلخرٌن من خالل بعض المواقع التً تستضٌف الُمستخدمٌن وٌقوم 

ناتهم وُخصوصٌاتهم ظاّنٌن بأّنهم فً مأمن من االختراق هؤالء الُمستخدمٌن بإلقاء بٌا

 . والتجّسس والصواب عكس ذلك
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  اتنخشار اإلتنخرتنج 

هناك عّدة عوامل أّدت إلى المساعدة فً انتشار اإلنترنت بشكل واسع، وذلك ألّنه 

ٌستخدم فً الكثٌر من المجاالت، وٌشمل كافّة التخّصصات والتساؤالت التً ٌبحث 

المستخدمٌن بشكٍل سرٌع دون الحاجة إلى أخذ وقٍت طوٌل فً الحصول على عنها 

ٌّة التحوٌل من لغة إلى لغة أخرى، وترجمة  ما ٌرٌده الشخص، باإلضافة إلى إمكان

اللغات جمٌعها إلى أّي لغة مطلوبة بلمح البصر. وٌعود الفضل فً كّل هذا التقّدم 

الم إلى المبرمج البرٌطانً تٌم والتطّور الواسع والتقرٌب بٌن جمٌع دول الع

بٌرنزلً، الّذي قام باختراع شبكة عمل تٌم بٌرنزلً فً العدٌد من شركات 

ٌّات والحواسٌب قبل قٌامه باختراع اإلنترنت، وقام تٌم بٌرنزلً  االّتصاالت والبرمج

بكتابة مزّود الوٌب أّول مّرة، وقام بوضع أسس البرنامج المستخدم لتصفّح 

م، بعد ذلك قام تٌم بٌرنزلً بالتطوٌر على 1881ان ذلك فً عام اإلنترنت، وك

اإلنترنت بما ٌتناسب مع احتٌاجات ومالحظات المستخدمٌن، وذلك جعل من تٌم 

ٌّزاً. وكانت أّول فكرة لربط العدٌد من الحواسٌب ببعضها  بٌرنزلً رجالً مبدعاً ومتم

ٌّات عند وزارة البعض فً القرن الماضً، وظهر استخدام شبكة اإلنترنت  فً الستٌن

ٌّة التً كانت تستخدم شبكتٌن: شبكة لالستخدام العسكري، وشبكة  الدفاع األمرٌك

الستخدام األشخاص العادٌٌن، وتّم استخدام الحواسٌب المتوفّرة لربط الجامعات 

والمؤسسات لتسهٌل االّتصال بٌن طالب الجامعات لتوفٌر بٌئة مناسبة سهلة وسرٌعة 

المعلومات واألفكار من خاللها، وٌحتوي اإلنترنت على العدٌد من  لٌتّم تبادل

محّركات البحث مثل: جوجل وبوٌنغ، ومواقع التواصل االجتماعً المختلفة مثل: 

توٌتر وفٌس بوك، ومواقع الوٌب والبرٌد اإللكترونً، باإلضافة إلى المدارس 

ٌّة التً تسمح للطالب بالتعلّم عن بع  .دوالجامعات اإللكترون
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 المحاضرة الثانية

 :مراحل حطىر اإلتنخرتنج

تدّرجت شبكة اإلنترنت خالل تارٌخها ومّرت بالعدٌد من المراحل، حٌث بدأت هذه  

من المٌالد وهو مشروع  1868الشبكة كنتٌجة للمشروع الذي تّم إطالقه فً العام 

ٌّة، وكان الهدف منه  أربانت، حٌث أشرفت على هذا المشروع وزارة الدفاع األمرٌك

ٌّة من خالل شبكات الحواسٌب، دعم ومساعدة جٌش الوالٌات المتحدة األ مرٌك

ٌّة مع الجامعات ضمن شبكة توفّر لكافة  باإلضافة إلى ربط المؤسسات البحث

األطراف القدرة على التواصل عن طرٌق إخراج كافّة قدرات الحواسٌب. فً العام 

من المٌالد، قامت وزارة الدفاع باستبدال البروتوكول الذي كان مطبقاً من  1893

عرف بمٌثاق حزمة الموافٌق )بروتوكوالت اإلنترنت(، كما تّم ربط كافّة قبل بما ٌ

ٌّة ببعضها مّما عمل على تطوٌر  الجامعات الموجودة فً الوالٌات المّتحدة األمرٌك

ٌّة التواصل بٌن هذه الجامعات، وبٌن الطلبة أنفسهم أٌضاً، إذ ساعد هذا التواصل  عمل

الطلبة. بعد مرحلة ارتباط الجامعات من  على زٌادة تناقل المعلومات بٌن هؤالء

خالل هذه الشبكة، بدأت شبكة اإلنترنت بالتوّسع والتطّور، فقد ظهر ما ٌعرف 

 بالمتصفّح موزاٌٌك، باإلضافة إلى إٌجاد شركة نٌتسكٌب، وبعد ذلك طور المتصفح

violawww بناًء علىhypercard.   من المٌالد، وفً جامعة  1883فً العام

المعروفة تّم إصدار موزاٌٌك الذي ٌعتبر متصفحاً للوٌب، بعد ذلك أخذ رواد إلٌنوي 

وهً الخدمة التً تسمح   ISPهذه الشبكة باالزدٌاد إلى أن تّم توفٌر خدمة ال

للمستخدمٌن بالولوج إلى شبكة اإلنترنت من خالل شبكة الهاتف. بعدها أخذت 

أن وصلت إلى ما وصلت إلٌه الجماهٌر باالزدٌاد، وأخذت الشبكة بالتطّور إلى 

 -على سبٌل المثال  ADSL–الٌوم، فالٌوم ٌمكن الولوج إلى هذه الشبكة من خالل

ٌّة الوصول إلى الشبكة بسرعات عالٌة جّداً، تلّبً احتٌاجات  التً توفّر إمكان

المستخدمٌن المتنامٌة لهذه الشبكة، فاستعماالت الشبكة الٌوم لٌست كما كانت فً 

اضٌة، إذ ُتستعمل الشبكة الٌوم لكل شًء تقرٌباً، من األبسط إلى األكثر األوقات الم

 .تعقٌداً 

 

 :الخدماث الخي يقدمها اإلتنخرتنج

 تقدٌم الخدمات البرٌدٌة المتمثلة بإرسال الرسائل اإللكترونٌة.  -1

ساعد فً عملٌة نقل المعلومات والبٌانات والبرامجٌات من جهاز كمبٌوتر  -2

 إلى جهاز آخر. 
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االرتباط مع مراكز البحوث والمعلومات. الوصول إلى أٌة معلومة أو خبر  -3

 أو سؤال معٌن .

ٌّة.   -4 ٌّة والثقاف ٌّة والتقن  ٌساعد فً االطالع على أحدث التطّورات العلم

 .القٌام باألنشطة التجارٌة وعملٌات البٌع والشراء وإنشاء الصفقات المالٌة -5

 

 

 

 : العنكبوجيّةمحّركات البحث على الشبكة 

لو لم توجد محركات البحث على الشبكة العنكبوتٌة لما كانت هناك فائدة كبٌرة 

ترجى من زخم المواقع اإللكترونٌة المنتشر على هذه الشبكة، ففً بداٌتها كانت 

محّركات البحث ال ٌتعّدى كونها أداة قادرة على فهرسة المواقع الجدٌدة على 

كانت شبكة اإلنترنت صغٌرة الحجم، أما الشبكة، وقد كانت هذه الوظٌفة هامة عندما 

عندما تطورت وازدادت عدد الصفحات المخزنة علٌها بشكل كبٌر جداً، وبعد أن 

انضّمت إلٌها العدٌد من المؤسسات سواء العامة أو الخاّصة، باإلضافة إلى 

المعلومات الخاصة بالقطاعات المختلفة، فقد صار من الضرورة بمكان أن توجد 

ة تستطٌع الوصول إلى كافّة المواقع التً تم تخزٌنها على الشبكة، محركات بحثٌّ 

حٌث تعمل هذه المحركات على تصنٌف مختلف المعلومات، وفهرستها، وقد ظهرت 

العدٌد من الشركات التً تعمل وتختّص فً هذا المجال، وذلك بسبب الدور الكبٌر 

ة ومحورٌة فً العدٌد من الذي أنٌط بشبكة اإلنترنت، والذي جعل منها وسٌلة رئٌسٌ

 مناحً الحٌاة المختلفة. 

  :أشهر محركات البحث

ٌعتبر هذا المحرك من أشهر وأبرز   :Googleمحرك البحث جوجل -1

محركات البحث على اإلطالق؛ ذلك أّنه واحد من المحّركات الهاّمة التً ال 

ل، ٌمكن للمستخدم أن ٌستغنً عنها، فهو قادر على إٌصاله إلى أدق التفاصٌ

وبأسرع طرٌقة ممكنة، كما أّنه ٌمتاز بتنّوع نتائجه البحثٌة، وتعّدد لغاته، 

ودقّة نتائجه، كما أن المستخدم لٌس بحاجة للوصول إلى النتٌجة التً ٌرغب 

بها أن ٌستعمل كلمات معقّدة، وجمل طوٌلة، بل ٌمكن الوصول إلى النتٌجة 

وجل بدأ كمشروع رسالة المرغوبة بأبسط الكلمات المفتاحٌة، وٌذكر أّن ج
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دكتوراة وتطّور إلى أن صار واحداً من أهّم المحّركات البحثٌة على مستوى 

 العالم كله. 

هو محّرك بحث ٌتبع لشركة ماٌكروسوفت، وهو   :Bingمحّرك البحث بٌنج -2

من أهّم المنافسٌن لمحرك البحث جوجل، وقد تّم إشهاره ونشره من خالل 

وتسعمة مٌالدٌة، وٌمتاز هذا المحّرك بشكله  ستٌف بالمر فً العام ألفٌن

  :Yahooالجّذاب، وتعّدد النتائج البحثٌة بشكل كبٌر. محّرك البحث ٌاهو

ٌعتبر هذا المحرك واحداً من المنافسٌن األقوٌاء على ساحة محركات البحث 

إلى جانب كّل من جوجل وبٌنج، تأسس فً العام ألف وتسعمئة وأربعة 

 .و الٌوم ٌمتاز بتعّدد الخدمات التً ٌقّدمها للمستخدمٌنوتسعٌن مٌالدٌة، وه

 

 

  

 :محركاث البحث العربيت

 

محٌط: هو من أشهر محركات البحث العربٌة، وقد صمم بطرٌقة عمل  -1

شبٌهة بعمل محركات البحث العالمٌة، وٌحتوي على أكثر التصنٌفات دقة 

على مستوى محركات البحث العربٌة، وهو ٌغطً األخبار بشكٍل دوري 

ودقٌق وشامل. فهارس: وهً عبارة عن محتوى ضخم، ٌحتوي على 

ربٌة، وٌضم تصنٌفات كثٌرة تهم رواد شبكة دلٌل شامل باللغة الع

اإلنترنت بأسلوب سلس وجٌد، كما ٌحتوي على ركن تعلٌمً، وعدد كبٌر 

 من تطبٌقات البرامج المجانٌة، والكثٌر من المعلومات والخدمات العامة. 

الساحة: وهو محرك بحث متخصص بشكل أدق فً جمٌع األحداث التً  -2

مً، وٌضم مواضٌع عدٌدة ومتنوعة تدور فً العالمٌن العربً واإلسال

فً العلم والدٌن واألدب، وٌضم أٌضاً منتدى تجري فٌه حوارات فكرٌة 

عربٌة قٌمة. أٌن؟: وهو من أهم أبواب البحث العربٌة، وٌتم تصنٌف 

المعلومات فٌه حسب الموضوعات، وهو شبٌه جداً بمحركات البحث 

اإلخبارٌة، وٌهتم بشكل العالمٌة، وٌهتم بشكٍل عام باألخبار والمواقع 

خاص بأخبار تكنولوجٌا المعلومات. بوابة العرب: وهو محرك بحث ٌهتم 

بالجامعات والنوادي الثقافٌة ودور النشر العربٌة وإصداراتها، وٌركز 

على اهتمامات العائالت العربٌة، والمواقع الشخصٌة، وطرق الحماٌة من 

 قراصنة اإلنترنت. 
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عربٌة، ٌضم مواضٌع كثٌرة تتعلق بالطب  كنوز: وهو بوابة معلومات -3

واللٌاقة البدنٌة والرٌاضة والصحة، وٌحتوي على الكثٌر من المعلومات 

العامة والثقافٌة فً مواضٌع كثٌرة ومتنوعة، وٌهتم بالعلوم المختلفة، 

والرسم، والتصوٌر، وتقدٌم النصائح واإلرشادات. بوابة العرب: وهً 

محرك عربً قوي، وٌقدم إمكانٌات بوابة بحث عربٌة تحتوي على 

واسعة وعدٌدة، وٌخضع لمعاٌٌر عدٌدة تخص اللغة العربٌة، وطرٌقة 

 عرضها حسب القواعد الصحٌحة. 

شبكة مسار: محرك بحث ٌحتوي على تصنٌفات عدٌدة تضم العدٌد من  -4

المواقع الدٌنٌة اإلسالمٌة والعربٌة، وكذلك الصفحات الشخصٌة، والشعر 

 ٌم، والثقافة، وٌقدم خدمة نشر اإلعالنات. واألدب، والتعل

السهل: ٌحتوي على العدٌد من المواقع المهمة التً تم اختٌارها حسب  -5

أهمٌتها، وٌعتمد فً طرٌقة تصنٌفه وعرضه للمعلومات، نفس طرٌقة 

 .العرض فً محركات البحث العالمٌة، باإلضافة لتقدٌمة خدمة األخبار

 


