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 ناو نعب ثحب

 ميمعتلا ىمع اىر ثأ و بيو لا لايجأ رو طت
 

 دادعإ
 حالملا ى ر و اغملا رمات

 ةيبر تلا ىف صاخلا مو مبدلا
 ميمعتلا ايجو لو نكت

 ةيبر تلا ةيمك
 ةير دنكسإلا ةعماج
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 ةمقدم : 

تؤدى شبكات اإلنترنت دورًا ميمًا فى حياتنا العممية والتعميمية، فمن خالليا يمكن تزويد األفراد    
بالمعمومات، والمعارف الحديثة، كما تسمح بدراسة المحتوى فى أى وقت وفى أى مكان ومن ثم 

صر فإنيا سوف تؤدى إلى ثورة فى منظومة التعميم والتدريب من بعد، والذي يعد المتعمم العن
الرئيسي فى ىذه المنظومة، فيو يستطيع أن يؤدى دورًا رئيسًا فى ابتكار المعرفة وتطويرىا عبر 
شبكات اإلنترنت العالمية من خالل طرح الرؤى المختمفة والتحاور مع اآلخر، ومن ثم يستطيع 

مفة أن ينتقل من مجتمع المعمومات إلى مجتمع المعرفة من خالل التوظيف الجيد لألدوات المخت
 والمتطورة التى توفرىا شبكة اإلنترنت العالمية، التى تمثل شبكات الويب جزءًا منيا.    

من أفضل االختراعات  World wide web(www) وتعد الشبكة العنكبوتية)الويب(     
البشرية؛  حيث يمكن من خالليا الحصول عمى المعمومات التى تختص بأي موضوع بصورة 

مم يعد التعميم بمعزل عن التقنيات الحديثة من أى مكان فى العالم ف لفظية أو سمعية أو بصرية
 2ومروًرا بالويب  3وحتى الويب  1خاصة بعد ظيور أجيال مختمفة من الويب بداية من الويب 

، ولعل أىم األسس التى تقوم عمييا ىذه األجيال ىى التفاعمية سواء بشكل تزامنى أو ال تزامنى ، 
ى كبير فى العممية التعميمية وفى ىذا الموضوع أعرض لكم مجموعة من ومن ثم أوجدت ليا صد

المعمومات التى تتناول أجيال الويب المختمفة والفرق بينيا وكيفية توظيفيا لتحقيق األىداف 
 التعميمية بكفاءة وفعالية :

( و Webيخمط العديد من مستخدمي الشبكة بين مصطمح الويب) : االنترنت ؟ و* الويب   
و ويب  2.2( ، ىذا الخمط تزايد مع ظيور مصطمحي إنترنت Internetمصطمح اإلنترنت) 

 ليعمق من قناعة البعض بأن المصطمحين يدالن عمى نفس الشيء ! 2.2

الحقيقة الفرق كبير ، اإلنترنت ىي الشبكة المعموماتية الضخمة ، و التي تضم من ضمن        
فاإلنترنت كمصطمح يطمق عمى الشبكة بكامل خدماتيا ، من خدماتيا الشبكة العنكبوتية الويب ، 

، و  FTPخدمات المحادثة ، البريد اإللكتروني ، المجموعات اإلخبارية ، بروتوكول نقل الممفات 
، و التي تختصر بـ  World Wide Webأيضًا الشبكة العنكبوتية الويب ، أو ما يطمق عمييا 

WWW  تعمل عميو اآلن كبرى الجامعات و المعاىد ىو مشروع  2.2، مشروع اإلنترنت
األكاديمية في أمريكا و كندا منذ عدة سنوات، اليدف منو ىو إطالق شبكة معموماتية تفوق 
سرعة نقل المعمومات فييا السرعة الحالية بعشرات أو مئات المرات ! ، لذلك فإن اإلنترنت ىو 

 ! 2.2مشروع  و ليس مجرد مصطمح أو تصنيف كما الويب 
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  مفيوم الويبweb : 

" وقد قام بذلك نتيجة لوجود Tim Berners-Leeمبتكر الويب ىو "تيم برنارز لي          
معمومات مختمفة عمى عدة أجيزة كمبيوتر حيث كان يعمل في المركز األوروبي ألبحاث الذرة، 

باإلضافة فكان مطالبا فى ذلك الوقت بالدخول عمى كل جياز ليأخذ ما يحتاجو من معمومات، 
إلى اختالف نظام التشغيل من جياز آلخر )مثل يونكس وماك(، فكانت ىذه العممية صعبة 
وتستغرق العديد من الوقت، فأراد عمل برنامج يأخذ المعمومات من نظام ما ويحوليا ليتم إدراجيا 

 "برنارز وبالفعل تمكن "برنارز لي" من القيام بذلك. وبدأت فكرة الويب بتساؤل من في نظام آخر.
لى" وىو أال يمكن أن يتم تحويل كل أنظمة المعمومات لتبدو كنظام معموماتي واحد ليتمكن كل 

 .Webفرد من قراءتو؟ وىذا ىو الويب 

 .وتتضمن ىذه الشبكة مايمى:

 ( . الويب الوصفى) : Web 1.0ويب  الجيل األول :-أ

.يقصد بيذه الحقبة، الميكانيكية  2221وتقمصت تدريجيا حتى عام  1994بدأت من عام       
التي تم استخداميا في النشر اإللكتروني، فقد كانت عممية النشر عمى الشبكة العنكبوتية مقتصرة 
عمى من لدييم خبرة في البرمجة وأيضا عمى المنظمات والشركات. وكان القمة من األفراد من 

 التى تيتم بالنصوص . HTMLشاء صفحة أو موقع لو عمى الويب .وكان يستخدم ال يقوم بإن

. الويب 1.5و الويب  1.2، كان ىناك ما ُيسمى الويب  2.2قبل ظيور مصطمح الويب ف     
) محتوى ثابت  ونادًرا ما يتم تحديثيا غير تفاعمية (staticثابتة ) htmlيتضمن صفحات  1.2

” الويب الديناميكية“، وىي عبارة عن 1.5بعد ذلك جاءت الويب  فيى مواقع لمقراءة فقط،  .(
والتي تكون فييا صفحات شبكة االنترنت ُتنشأ فوًرا من محتويات قواعد البيانات باستخدام نظم 

بيا أصحاب الشركات التجارية لنشر معمومات عن منتجاتيم.  وكان الميتمين إدارة المحتويات.
مثل خدمة البريد اإللكترونى، القوائم البريدية، مجموعات  وظير فى ذلك الوقت عدة خدمات
 األخبار، المحادثة ومنتديات الحوار.

، يستطيع الفرد قراءة المعمومات المنشورة عمى شبكات اإلنترنت، فى ىذا النوع من الويب     
 1,2فيمثل الويب  المعمومات؛ أى المشاىدة فقط من اتجاه واحد. هدون تعميق كتابي عمى ىذ

مصدرًا جيدًا لممعمومات ولكن باتجاه واحد،أى إن المعمومة تنتج من صاحب الموقع وال يمتمك 
تحرير ىذا الجيل من الويب كان يتم  كما انو فى،  القارئ سوى إمكانية القراءة أو التمقي فقط
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ومن عيوب ىذا النوع التركيز عمى الجانب المعرفي   وتعديل المحتوى عن طريق مدير النظام
 ط دون االىتمام بالميارات االجتماعية.فق

 : 0.1* خصائص الويب

 وحدة المحتوى : الصفحو  -2            لمقراءه فقط :  نمط االستخدام -1

 االطالع عمى المحتوى :  عبر المتصفح فقط -4                          الحالو : ثابت -3

 من خالل مؤلفى الموقع :  تكوين المحتوى   -5

 الخدمات التي قدميا االنترنت في بداية ظيوره  : بعض* 

 القوائم البريدية . -              . E-Mailالبريد اإللكتروني  -  

 . Telnet خدمة االتصال و البحث المباشر في الشبكات األخرى )تمنت( -  

 . WWW خدمة شبكة النسيج العالمية / -                       خدمة نقل الممفات . -  

تقوم ىذه الخدمة بربط الوثائق ذات العالقة ببعضيا البعض، من خالل خاصية النص المتشعب 
Hypertextبين موضوعات مختمفة بسيولة، كما أنيا تدعم  ، مما يمكن المستخدم من التجول

 الخدمات األخرى . والعديد من عرض الوثائق و الصور إضافة إلى األصوات و لقطات الفيديو

 :( الويب التفاعمى)  Web 2.0: ويب  الجيل الثانى -ب

مصطمح يشير الى مجموعة من التكنولوجيا الجديدة والتطبيقات الشبكية التي ادت الى  هو        
تغير سموك الشبكة العالمية "االنترنت" ، وولد ىذا المصطمح نتيجة لعصف ذىنى بين شركة 

 Medialive Internationalعة ميديا اليف االعالمية المعروفة ومجمو   O’Reillyلىاأور 
، ونتج عنو مجموعة  م (4112)ظير ىذا النوع عام  2224الدولية لتكنولوجيا المعمومات فى عام

 م  ،2224من المؤتمرات التى تحمل نفس االسم و التى عقدت فى سان فرانسيسكو فى اكتوبر 

لمتعبير عن  دوره في محاضرة ال( Dale Doughertyالكممة ذكرىا نائب رئيس شركة اورالي )
و جديد وتشعبي عمى الشبكة همفيوم جيل جديد لالنترنت ، ومنذ ذلك الحين اعتبر كل ما

وليذاا السبب، فإنو، حتى اآلن، ال يوجد تعريف دقيق ل "ويب  2.2العالمية جزءا من الويب 
ق عمى جيل ، وينظر البعض لممصطمح عمى أنو اإلصدار الثانى من الويب ،حيث يطم 2.2

جديد من تطبيقات ومواقع الويب التى تحتوى عمى خصائص تميزىا عن تطبيقات ومواقع الويب 
 (.1العادية)ويب
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 مفيومو : * 

يمكن تعريفو.. بأنو نسخة جديدة من الويب يقوم عمى تحويل االنترنت الى منصة عمل         
مل من خالل المواقع بدال من أن بدال من كونيا مواقع فقط وىذا يعني أن تكون التطبيقات تع

تعمل عمييا من جيازك الشخصي وىذا يعني بشكل آخر أنو قد ال يكون ىناك حاجة لتثبيت 
نما تشغيميا من مواقعيا ويتم العمل عمى البرنامج داخل المتصفح .  البرامج عمى الجياز وا 

ماعية وذات ىو اكثر من مجرد صفحات ويب ديناميكية ، فيي تمثل شبكة اجت 4.1الويب      
م مستخدمي خدمات الويب الجديدة المتطورة والتي أنشأىا هاعتمادية اكبر عمى المستخدمين ) و

 XMLخبراء الشبكة ( ، حيث أصبح تصميم المواقع عمى الشبكة أكثر تقدمًا، ويستخدم 
 لتوصيف النصوص بحسب المحتوى الداللى .

الفرد قراءة المعمومات المنشورة عمى شبكات اإلنترنت، وكتابة التعميقات  وفيو يستطيع     
بداء اآلراء حول ىذا المعمومات؛ أى القراءة، والكتابة فى الوقت نفسو، فالعممية التفاعمية تكون  وا 

 (:المدونات، والويكى، و2(، ومن أمثمة ويب)1فى اتجاىين وليس فى اتجاه واحد، كما فى ويب)
وغيرىا من األدوات.وقد اىتم ىذا النوع من الويب عمى الجانب المعرفي، باإلضافة آر إس إس، 

لمتركيز الكبير عمى الميارات االجتماعية والتواصل والمشاركة بصورة فعالة.بعكس الجيل االول 
 من الويب .

 * خصائصو :

دا من معتمدة عمى الشبكة العالمية( تحمل عدً  -و ببساطة )تطبيقات ه 2.2ويب         
 ".ىذه الخصائص يمكنأن ُتمَخص في اآلتي: 1.2ا عن "ويب هالخصائص التي تميز

 وحدة المحتوى : التسجيمو -2          نمط االستخدام : مساىمات وكتابو  -1

 تكوين المحتوى : من خالل أى شخص  -4: متغير و متحرك ومستمرالحالو ) التحديث ( -3

قارىء التمقيم  RSS االطالع عمى المحتوى : عبر المتصفح واليواتف المحمولو وخدمة ال  -5
 البسيط لممحتوى 

 4.1* المعايير التي يمكن أن تطمق عمى أي موقع أو خدمة أنو يقع تحت تصنيف ويب 
 )المميزات او الخصائص ( ::
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أن يتعامل مع الويب  2.2: يفترض في جيل الويب  الويب ىي منصة تطوير متكاممة -1
كمنصة تطوير بمعزل عن أي عوامل تقنية أخرى ، الموقع يستفيد من موارد و خصائص الشبكة 

 تماما كما يستفيد مطور التطبيقات من أوامر النظام الذي يبرمج برنامجو عميو

سابقة تكاد تكون متطابقة ، : ىناك بعض الخدمات في األمثمة ال الذكاء و الحس اإلبداعي -2
ىو ذلك الحس اإلبداعي  1.2و األخرى من ويب  2.2و لكن ما يجعل تصنيف أحدىا من ويب 

و حزمة الخصائص الذكية في نفس الفكرة ، عمى سبيل المثال ، قووقل كمحرك بحث يعتبر من 
قية المحركات ، في الحقيقة قووقل محرك بجث ذكي جدا ، و ىذا فقط ما يميزه عن ب 2.2الويب 

 ، ذكاء المحرك و الحس اإلبداعي الواضح في منتجات موقع قووقل جعمتو يصنف ىذا التصنيف 

ىو التركيز عمى المحتوى و  2.2: العصب الرئيسي لمواقع الويب البيانات ىي األىم -3
 البيانات ، طريقة عرض المحتوى ، نوعية المحتوى ، توفر المحتوى لمجميع ، الخدمات الخاصة
لإلستفادة التامة من ىذه البيانات بشكل أكثر بساطة يمكن أن نقول أن نوعية البيانات المعروضة 

  2.2و طرق اإلستفادة من ىذه البيانات ىي التي تجعمنا نطمق عمى بعض المواقع بمواقع الويب 

دمة ىو أن يقدم تطبيق الموقع كخ 2.2! : الفكرة في الويب  نياية دورة إنتاج البرمجيات -4
متاحة لمجميع تستخدم بشكل يومي ، مما يجعل من الضرورة صيانة و متابعة التطبيق بشكل 
يومي أيضا ، عمميات التطوير ، التحديث ، المتابعة الفنية و اإلدارية يجب أن تتم بشكل يومي 

ىي تطبيقات ال تخضع لدورة حياة  2.2، لذا فإن التطبيقات التي تعمل عمييا مواقع الويب 
رمجيات ، بمعنى أن عممية التطوير مستمرة ، عممية الصيانة مستمرة ، عممية التحميل و الب

التصميم دائما مستمرة طالما أن ىذا الموقع يقدم خدماتو ، ىذا األمر يتأتى بجعل المستخدم 
لمموقع ىو مطور مساعد لفريق التطوير في ىذا الموقع ، عن طريق معرفة ارائو ، تصرفاتو مع 

، طريقة تعاطي المستخدم مع الخصائص التي يقدميا النظام ، ليذا السبب نرى أن النظام 
ظمت ألشير و لسنوات تحمل شعار  Deliciousخدمات مثل فميكر و بريد قووقل و خدمة 

Beta ! اي نسخة تجريبية .. 

قنيات بإستفادتيا القصوى و المثمى من ت 2.2: تتميز مواقع الويب  تقنيات التطوير المساندة -5
 XML، تقنيات مشيورة مثل  RSSو  AJAXالتطوير المساندة ، تقنيات حديثة و رائعة مثل 

 XHTML، و محاولة الحفاظ عمى المعايير القياسية في التصميم من الناحية الفنية  XSLTو 
 أو من الناحية التخطيطية عن طريق تحقيق قابمية الوصول و قابمية اإلستخدام . CSSو 
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، المحتوى يبنيو المستخدم أو يشارك مشاركة فعالة في  2.2: في مواقع الويب  الزوارالثقة ب -6
بنائو ، لذا فإن أحد أىم المبادئ ىنا ىو إعطاء الثقة الكاممة لممستخدم لممساىمة في بناء ىذه 
الخدمة ، خدمات مثل فميكر و ديميشوس و ويكيبيديا تمنح المستخدم الثقة الكاممة في إستخدام 

ظام و إدراج أي محتوى يرغب بإدراجو ، و من بعد ذلك يأتي دور مراقبي الموقع أو المحررين الن
 لتصفية المحتويات التي تخالف قوانين الموقع .

ىي أنيا مجموعة من  2.2: من أىم مفاىيم الويب الخدمات و ليس حزم البرمجيات -7
اتيا حزمة برمجيات تقدم لإلستفادة الخدمات متوفرة في المواقع أو في التطبيقات و ليست بحد ذ

) عمى الرغم من انو ليس  2.2يعتبر من الويب  iTuneمنيا ، عمى سبيل المثال ، برنامح 
تطبيق ويب ( ولكنو يقدم بحد ذاتو خدمة مرتبطة بشبكة الويب إرتباط وثيق ، لذا فالفكرة في ىذا 

عمى شبكة الويب ، لذا فبرنامج البرنامج ىو تنظيم الممفات الصوتية و مشاركتيا أو نشرىا 
iTune ! ىو خدمة وليس حزمة برمجيات 

و ليس صاحب الموقع ، صاحب  2.2المستخدمين ىم من يبنون خدمات الويب : المشاركة -8
الموقع يقدم النظام كخدمة أو كفكرة قائمة أساسًا عمى تفاعل المستخدمين بالمشاركة في ىذه 
الخدمة ، موقع فميكر مبني عمى الصور الشخصية لممستخدمين ، موسوعة ويكيبيديا مبنية عمى 

 م نقل ماليين البشر الذين يكتبون يوميا معمومة جديد تفيد البشرية .جيود مئات اآلالف إن ل

، إستخدامك لموقع فميكر  2.2: تمك ىي أنظمة الويب  أنظمة تتطور إذا كثر إستخداميا -9
بكثافة عمى سبيل المثال ، يعني أنك تطور خدمة فميكر لألفضل ، مشاركاتك في خدمة ويكيبيديا 

يبيديا مصدرًا ميمًا لممعمومات ، نشرك لمروابط المفضمة لديك في يعني أنك تجعل موسوعة ويك
 يعني أنك تطور ىذا الموقع ليكون مرجعا ميما لمروابط ! Deleciousموقع 

ىو إمكانية نشر  2.2: أحد خصائص مواقع الويب الخدمة الذاتية لموصول إلى كل مكان - 12
و غيرىا من التقنيات يمكن من  RSS  ،ATOMالخدمة خارج نطاق الموقع ، تقنيات مثل 

 Serviceخالليا إيصال محتوى الخدمة خارج نطاق الموقع ، قابمية توصيل الخدمة 
Hackability  ىو مصطمح يطمق عمى ىذه الفكرة ، عمى سبيل المثال خدمةGoogle 

Adsense  تتيح إلعالنك الوصول إلى أي مكان ، خارج نطاق موقع قووقل ، و في أماكن ال
تعمم أن إعالنك يظير بيا ، قابمية وصول الى الخدمة إلى اي مكان أحد أىم خصائص خدمات 

 . 2.2الويب 

 * أبرز أدوات الجيل الثاني لمويب مايمى:
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 :Blogsالمدونات  -0

بمعنى الدخول عمى الشبكة،  Web logىى التعريب األكثر قبواًل لكممة  Blogالمدونة       
وىو تطبيق من تطبيقات اإلنترنت، يعمل من خالل نظام إدارة المحتوى، وىو فى أبسط صورة 
عبارة عن صفحة ويب تظير عمييا تدوينات)مدخالت( مؤرخة ومرتبة ترتيبًا زمنيًا تصاعديًا، 

ت القديمة، ويكون لكل مدخل منيا عنوان دائم ال يتغير منذ لحظة تصاحبيا آلية ألرشفة المدخال
 (.226، 2228نشره يمكن لمقارئ من الرجوع إلى تدوينة معينة فى أى وقت سابق)أحمد رجب، 

(إلى أن أىم ما يميز المدونة اإللكترونية عن غيرىا من 95، 2229ويشير عصام منصور)     
ر بالمشاركة والتفاعمية بين مؤلفيا وقارئيا؛ بمعنى أنيا صفحات الويب التقميدية األخرى، أنيا تزخ

نما لمرد والتعميق  -فقط –ليست  إلضافة المعمومات، كما ىو الحال فى مواقع الويب األخرى، وا 
عمييا؛ فكثير من أصحاب المدونات اإللكترونية يعطون فرصة المشاركة لقراء مدوناتيم والتعميق 

من قضايا وموضوعات متعددة ومختمفة، األمر الذي يعد بمثابة عمي ما تزخر بيا ىذه المدونات 
 اتصال حقيقي متبادل بين الطرفين، ومن ثم االنخراط والتواصل الفعال.

 )الكتابة التعاونية(:Wiki الويكى -4

(إلى أن الويكى ىو برنامج يتيح لممستفيدين إنشاء صفحات 18-17، 2228تشير فايزة أحمد)   
بطيا بسيولة، وىو يستخدم عادة إلنشاء مواقع الويب التعاونية، ويشار إلى الويب وتحريرىا ور 

من  Wikipedia" وعمى سبيل المثال تعد الموسوعة الحرة Wikisىذه المواقع عمى أنيا "ويكيز 
 أشير مواقع الويكى الموجودة عمى الويب، ومن أىم الخصائص التى يتميز بيا الويكى:

 فى إنشاء وكتابة المحتوى الخاص بموضوع معين. تدعو المتعممين لممشاركة  -

 تعزيز التواصل بين صفحات الويب المختمفة. -

الويكى مفتوح أمام جميع المتعممين ليكتب ما يريد من تعديالت دون الحاجة إلى إدخال أية  -
 بيانات لمتحقق من شخصية المتعمم.

الجماعي فى مجال التدريس أو الكتابة التعاونية، والعمل  Wikiويمكن توظيف الويكى      
والتعمم، بحيث يستخدميا المعممون والمتعممون فى عمميتي التدريس والتعمم لتطوير المقرر 
الدراسي وأنشطتو المتنوعة من خالل طرح نقاط الموضوع الدراسي فقط، ثم يقوم الطالب بتجميع 

نشاء محتوى ىذه الموضوع؛ أى يقتصر دور المعمم فقط عمى تحديد العن اصر الرئيسة لمدرس، وا 
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ثم يقوم الطالب بكتابة محتوى ىذا الدرس تعاونيًا، أى أن المحتوى ينشأ ويعد من قبل الطالب 
رشادىم.  وليس من قبل المعمم الذى يقتصر دوره عمى تنقيح كتابات الطالب وا 

 :RSSآر إس إس   -3

 Really Simpleىى اختصار لـ  RSS(إلى أن 42-39، 2228يشير سعد المؤمن )        
Syndication التى تعنى حرفيًا وسيط النشر السيل، وىى تقنية تتيح لمفرد الحصول عمى ،

معمومات ترسل إليو بشكل منتظم، بدون الحاجة لزيارة مواقع اإلنترنت التى تقدم ىذه المعمومات، 
 ما يمى: RSSحيث تزود المستخدم برابط يوصمو إلى المعمومات وتحديثاتيا، ومن أىم مميزات 

طريقو فعالة لجعل الطمبة عمى تواصل دائم  مع المؤسسات التعميمية المتخصصة، حيث  -
 يمكنيم من اإلطالع عمى كل ما ىو جديد فى مجال المواد الدراسية واألنشطة األكاديمية.

تتيح التواصل بين كل من المعممين، والمتعممين، وبين المتعممين فيما بينيم، وكذلك بين  -
 تعممين، والمعممين من جية، والمؤسسات التعميمية من جية أخري.الم

الحصول عمى أية معمومة جديدة تضاف لمجال  RSSيستطيع الطالب المشترك فى خدمة  -
تخصصو بغض النظر إن كانت ىذه المعمومة قد تم إضافتيا من قبل أستاذ المادة أو كانت جزًء 

 صة بيذا التخصص.من الحوار بين الطمبة فى المنتديات الخا

 : 4.1و الويب  0.1* فروق بين الويب 

 2.2ويب  1.2ويب 
مواقع شخصية، عبارة عن مواقع تقدم من 
خالل صاحبيا ما يريده ىو ويمكن لمزوار 

 االطالع عمى محتوياتيا.

مدونات، مواقع بسيطة ذات تصميم احترافي 
تمكن صاحبيا من إضافة المقاالت بشكل 

اإلطالع عمى المقاالت  متقدم، ويمكن لمزوار
 والتعميق عمييا وحتى تقييميا.

مواقع جماعية،مواقع ال تختمف كثيرا عن 
المواقع الشخصية إال أنيا تتحدث عن مجموعة 
 من الناس ىم غالبا أعضاء في جماعة معينة.

شبكات اجتماعية، تمكن مستخدمييا من عمل 
الممفات الشخصية وتبادل التعميقات والتعرف 

 صدقاء وتكوين الجماعات االفتراضية.عمى األ
 ا عن طريقهمواقع محتويات، مواقع تقدم لزوار

 صاحبيا ممفات مختارة ، حيث يستطيع الجميع
 تنزيميا واإلطالع عمييا.

مواقع استضافة ومشاركة ممفات، تقدم 
لمستخدمييا خدمة استضافة الممفات ومشاركتيا 
في اإلنترنت مع جميع الناس أو مع مجموعة 
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معينة منيم، كما تقدم في بعض األحيان خدمة 
 النسخ االحتياطي.

صفحات األسئمة المتكررة، غالبا ما تكون 
جامدة وال تتغير وتكون مقدمة عبر إدارة 

 الموقع.

الويكي، مواقع تقدم المعمومات بطريقة تشاركية 
حيث يستطيع األعضاء كتابة المقاالت 

 والتعديل عمييا.
م بعض اإلمكانات برمجيات بسيطة، تقد
 البسيطة لمستخدم ويب.

. تطبيقات ويب، برمجيات احترافية مقدمة عبر 
 تقنيات ولغات برمجة ويب

 (RSSخدمة اآلر إس إس )باإلنجميزية :  خدمات أخرى لم تكن موجودة.
خدمة لتبادل االخبار المجموبو من موقع او 
مدونو او منتدى دون الحاجو لموصول اليو كما 

 فى حالة التجوال انيا جيده
تحرير وتعديل المحتوي يكون عن طريق مدير 

 النظام.
تحرير وتعديل المحتوي يكون عن طريق 

 المستخدمين.
 ( .داللى او الذكىالويب ال)  Web 3.0: ويب  لثالجيل الثا -جـ

 * مفيومو :

المعمومات تيم برنارز لي كوسيط عالمي لتبادل  W3Cتم اقتراحو من قبل مدير منظمة         
و بدأ التفكير في الجيل الثالث من االنترنت واحد ىذه   2224والمعرفة البشرية. في ديسمبر 

( حيث تحاول تسييل االمور بشكل semantic webاالفكار ىي ما يسمى بالويب المغوية )
كبير بحيث تجعل الصفحات اكثر فيما أيضا لمحواسيب وفي المقالة التي قرأتيا يوضح الدكتور 

حين اكتب في صفحة ما ان اسمي جيم ىندلر وىذه صورة ألبنتي ستعرف االلة ان “جيم ىندلر:
وىي احد المقترحات التي سيحاول تطبيقيا في الجيل الثالث ”  إسمي جون ىندلر وان لي ابنة

 .2221من االنترنت والذي قد تحدث عنو تيم بيرنز لي في مقالة سبق ان كتبيا في العام 

ىو مصطمح مستخدم لوصف مستقبل شبكة الويب العالمية. بعد تقديم "الويب  3.1ويب        
" الذي يعبر عن ثورة الويب الحديثة، أصبح كثير من التقنيين والصحفيين وقادة الصناعة 2.2

 " ليشيروا إلى الموجة المستقبمية إلبداع اإلنترنت.3.2يستخدمون مصطمح "الويب 

حول المرحمة التالية من ثورة الويب. يعتقد البعض أن ظيور  وتختمف الرؤى بشكل متفاوت     
التقنيات مثل الويب الداللي)ويب يعتمد عمى فيم معاني الكممات( سيغير طريقة استخدام الويب، 
وسيؤدي إلى احتماالت جديدة في الذكاء الصناعي. بعض المتنبئين اآلخرين يعتقدون أن ازدياد 
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قات الويب الوحداتية، والتقدمات في رسوميات الحاسوب سيمعب سرعة اتصاالت اإلنترنت، وتطبي
 الدور األساسي في تطور شبكة الويب العالمية . 

ىي جيل جديد بمفيوم نوعية المحتوى وليس بمفيوم  Web 3.0ويرى بعض الخبراء أن      
م قدرا نوعية التقنية. وفي ىذا اإلطار يذىب أليكس إيسكولد إلى أن الشبكة العنكبوتية تضم اليو 

من المعمومات والبيانات تجاوز في حجمو إمكانية القياس بالميجابايت أو الجيجابايت ليقدر 
بمقياس التيرابايت، وىو ما جعل المعمومات النفيسة تختبئ بتشفيرىا ولغاتيا المتباينة عن 

 Semanticكاتجاه من اتجاىات الويب الذكية  Web3.0ويرى أن  حواسيب مستخدمي الشبكة.

Web  قادرة عمى تغيير ىذه الحقيقة، حيث إن المواقع الكبرى لن تكون إال تمك المواقع التي تقدم
خدمات الويب، وستكون قادرة عمى استخالص المعمومات الثمينة المختبئة داخل الشبكة 

 العنكبوتية ونشرىا عمى العالم.  

 :3.1* الموجو الثانيو من الويب 

نسخة محسنة من الويب الحالي، بحيث نجد أن المحتوى المكتوب بالمغات  الويب الداللى     
الحية والذي يمكن أن نفيمو نحن كبشر، يمكن التعبير عنو أيضا بطريقة تتمكن بو البرمجيات 
والخوادم والعمالء والمتصفحات من أن تفيم ماذا يعني ىذا المحتوى،وبالتالي تكون قادرة عن 

ىو نوع  الويب الداللىلمختمفة أن تستنتج بذاتيا عالقات ومعاني أخرى. طريق فيميما لمعالقات ا
من الويب قادر عمى أن يفيم نفسو، والبحث في ىذا المجال يسير بسرعة كبيرة في مختمف 
التطبيقات )التعميمية والطبيبة واالقتصادية والترفييية وغيرىا(، فالمتحمسون لو كثير، 

 كانية عممو بفعالية عمى نطاق الشبكة كثير أيضًا.والمعارضون والمشككون لو فى إم

مجموعة من الطرائق والتقنيات المتبعة لجعل اآلالت قادرة عمى فيم المعاني  الويب الداللي      
شبكة من البيانات التي  الويب الدالليأو "الدالالت" لممعمومات عمى الشبكة العنكبوتية العالمية. 

ىو جعل الويب  الويب الدالليمباشر أو غير مباشر.  يمكن معالجتيا من قبل اآلالت بشكل
ىو بناء بنية تحتية مناسبة لمعمالء األذكياء  الويب الدالليأكثر قابميًة لمفيم من قبل اآلالت. 

(Intelligent Agents.لمقيام بعمميات معقدة لمستخدمييم ) 

ديد من تطبيقات الويب، ىو التعريف الصريح عن المعمومات الموجودة في الع الويب الداللي  -
ودمج المعمومات بطريقة ذكية، وتوفير الوصول المعنوي الداللي إلى اإلنترنت، واستخراج المعرفة 
من النصوص. وفى ىذا النوع من الويب تستطيع محركات البحث المختمفة وأجيزة الكمبيوتر أن 
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 Semanticية الويب الداللي تكون لدييا القدرة عمى فيم البيانات المخزنة عمية وىو ما يطمق عم

Web .ويعد ذلك نوع من أنواع الذكاء االصطناعي 

 * خصائصو :

بانيا مجموعة من المعايير التي تحول الويب الى قاعدة بيانات عمالقة  3يصف البعض الويب 
 ولعل اوضح خصائصيا:

نك اكثر ويب داللي كأن تطمب من الحاسوب ان يجد لك موعدا مع طبيب اسنان ال يبعد ع - 1
 مك 12من 

 ويب ثالثي االبعاد ومثالو الشيير برنامج الحياة االخرة - 2

مرتكز عمى الوسائط المتعدده كأن تزود محرك البحث بصورتك فيقوم بالبحث عن  ويب – 3
 الصور الشبيية بيا

ويب واسع النفاذ كأن توصل نوافذ المنزل والستائر باالنترنت لمعرفة حالة الطقس وتغمق  - 4
 .ووتفتح تمقائيا وفقا لمظروف الجوي

 فى التعميم: * أثر الويب

 webاالعتقاد بأن التعمم يثرى، ويتحسن باالتصال، والتفاعل يتزايد بشكل كبير، وىذا يضع      

فى قمة التكنولوجيات التعميمية الجديدة التى يجب استخداميا بغرض إثراء ىذا التفاعل.ومن  2.0
ىو أن الطالب يستخدمونو بالفعل أثناء تعامالتيم  web 2.0أكثر الدوافع األساسية الستخدام 

عمى شبكة اإلنترنت.وىذا الجيل الجديد يستخدم التكنولوجيا أكثر من استخدامو لمورق والكتب 
كمنصات تشغيل لألغراض االجتماعية، لكنيا  web 2.0مطبوعة، وعمى الرغم من استخدام ال

 يمكن أن تستخدم ىذه المنصات فى السياقات التعميمية أيضًا.

تغيرًا فى طريقة استخدام اإلنترنت، وخاصة فيما يتعمق بطبيعتيا اإلبداعية  web 2.0ويعد       
لمشاركة، وتفاعل الطالب، ودعم االستخدام الفعال، اإلنترنت منصة تشغيل  أصبحالتعاونية، فقد 

تأسست عمى مبدأ التعاون، فإنيا تحتوى عمى فوائد  web 2.0وتنمية المجتمعات الرقمية.وألن 
" تتطمب االتصال، والمشاركة بين web 2.0وذلك ألن "  Desktopوتطبيقات سطح المكتب 

والفرص لتنمية وجيات الطالب العديد من الطالب، فضاًل عن ذلك فيى توفر الوسائل 
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التعمم الذى يدعو إلى التعمم  web 2.0اإللكترونية، وبالتالي إثراء وتحسين تقدميم، وتدعم 
النشط، أى أنيا تدعو إلى المشاركة، والديناميكية الفعالة، ومن ثم يصبح كل من الوقت، والمكان 

 أقل تأثيرًا فى عممية التعمم.

سوف يسمح لمطالب بأن يكونوا عمى اتصال مستمر مع  web 2.0وعند استخدام أدوات      
بعضيم البعض، مما يمكنيم من العمل فى جماعة مثمما يمكن أن يحدث فى الحجرة الدراسية 

الوصول إلى الموارد التعميمية التى يصعب توافرىا فى أماكن أخري،  web 2.0التقميدية، وتمنح 
من المجاالت، وفى ظل وجود الوصول السريع وخاصة فيما يتعمق بنصائح الخبراء فى العديد 

 أن تؤدى دور إيجابي بالنسبة لألفراد ذوى صعوبات التعمم. web 2.0إلييا، يمكن ل 

عمى كثير من األدوات التى يمكن أن تساعد فى تحسين خبرة تعمم ىذه  web 2.0وتحتوى      
مشاركة الطالب الذين أن تكون أداة ووسيمة قوية إلعادة وتنشيط  web 2.0الجماعات.ويمكن ل 

أصبحوا غير منجذبين لمتدريس التقميدي، كذلك يمكن أن تساعد فى زيادة عدد األفراد الذين لدييم 
المؤىالت المناسبة لمتسجيل فى الجامعة، وليس لدييم وظيفية يعممون بيا، وبرؤية أكثر ثورية، 

م التخمص من كافة سوف تسيم فى تعمم الطالب بصورة مجانية، ومن ث web 2.0يعتقد أن 
 المعوقات المادية.
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