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 .شبكة اإلنترنتمحركات البحث على 
يمكننا القول بأن الشبكة ومواقعھا لن تكون ذات فائدة كبيرة بالنسبة لنا لو لم تكن محركات البحث على إنترنت 

تقوم بفھرسة مواقع اإلنترنت الجديدة. وقد كان  واتالبدء كانت محركات البحث عبارة عن أد موجودة. في
نترنت، وانضم إليھا الماليين من اإل ذلك فعاال عندما كان حجم إنترنت يقدر بماليين الصفحات. ثم تطور

مؤسسات األعمال، والمؤسسات الحكومية، وباليين الصفحات من أدلة استخدام المنتجات، والمعلومات الخاصة 
نترنت. ومع ھذا النمو أصبح من االبالمستثمرين، وغير ذلك من المعلومات التي تقوم بتسيير عجلة اقتصاد 

بفھرسة وتصنيف ك بحث فعال إلى كافة مواقع إنترنت، يقوم الضروري، بل ومن الحتمي إضافة محر
المعلومات الموجودة ضمن ھذه المواقع كي تتمكن من خدمة زوارھا بشكل فعال. واليوم، وبعد أن أصبحت 
محركات البحث جزءا أساسيا في حضارتنا اإلنترنتية، فإن ھناك العشرات من الشركات العاملة في مجال 

 .وتقنيات، وأساليب بحث جديدة إنتاج برمجيات، 

 يوجد ھنالك محركات للبحث من اشھرھا .

 



النترنيت ؟ا اسماء لمحركات البحث فينظري : اذكر اھم خمسة سؤال   

 الجواب : 

1.  Google 

2. Yahoo 

3. Ask.com 

4. msn 

5. bing 

6. About 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

ومن  ھنالك متصفحات كثيرة يتم من خاللھا تصفح المواقع االلكترونية

 اشھر ھذه المتصفحات ھي

 

  



 نظري : اذكر اھم خمسة متصفحات لالنترنيت ؟سؤال 

 الجواب : 

1. Mozilla Firefox 

2. Google Chrome 

3. Opera 

4. Safari 

5. Internet Explorer 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 ؟ World Wide Web  الشبكة العنكبوتية العالمية مميزات سؤال : ماھي اھم

 الجواب:

  البريد اإللكتروني 

 مواقع الوسائط االجتماعية Social Media  

 العالمية.حركات البحث م 

 والشركات والمؤسسات االعالنية والتجاريةالويب  وصفحات واقعم 

  والمؤتمراتاالجتماعات Net Meeting &Conference  

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

  



   FTPإف تي بي  نظام إرسال الملفات

في  وتستخدمنقل الملفات،  أتفاقية والتي تعني بالعربية File Transfer Protocol ھو اختصار لـ

 .حاسوب أو من حاسوب إلى خادومسواء من حاسوب إلى  نقل الملفات بين أجھزة الحاسوب

تدعم نظام  ھو نظام يستعمل عموما لتبادل الملفات على أّي شبكة إف تي بي أو نظام إرسال الملفات

 ھما: ل إف تي بيمشتركان في نق حاسوبنوعان للھناك  . اإلنترانت في السيطرة على االرسال 

على ھو حاسوب ذو مواصفات عالية وھو مركز التخزين والسيطرة خادوم ال :الخادوم والزبون 

 .  لھملشبكة، يجھز الحواسيب االخرى بالخدمات المتاحة ا

يبدأ اإلّتصال بالخادوم. حالما يرتبطان، يمكن للزبون أن يقوم بعدد من العمليات  :حاسوب الزبون

 ن الخادوم. على الملف مثل إرسال الملفات إلى الخادوم، وتحميل الملفات م

 

 


