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"  ويب " ة العنكبوتية العالمية كمقدمة الشب: أوال 



World)العالميةاالتصاالتشبكةأوالعالميةالعنكبوتيةالشبكةباسمأيضاوالمعروف(WEB)الويب●

Wide Web)،امعفيقدمتاإلنترنتشبكةعلىالمتاحةالمواردمنالعديدالىالوسائطمتعددةواجهةهي

وأمتحركةصورأورسوماتعلىتختويوالفقطنصوصعنعبارةاإلنترنتكانتذلكقبل).م1992

.العناصرهذهعلىالشتمالهاممكناذلكمنجعلالويب،(فديوأوصوت

– Tim Berners)تيم برنارز لي " الويب مبتكر ● Lee ) وقد قام بذلك نتيجة لوجود معلومات مختلفة على

دخول فكان مطالبا في ذلك الوقت بال، حيث كان يعمل في المركز األوربي ألبحاث الذرة  ، عدة أجهزة حاسب 

ونكس ي) على كل جهاز ليأخذ ما يحتاجه من معلومات باإلضافة الي اختالف نظام التشغيل من جهاز آلخر مثل 

، ظام ما فأراد عمل برنامج يأخذ المعلومات من ن، فكانت هذه العملية صعبة وتستغرق العديد من الوقت ( و ماك 

يب بتساؤل وبدأت فكرة الو، من القيام بذلك " برنارز لي " وبالفعل تمكن ، ويحولها ليتم إدراجها في نظام آخر 

كن كل ليتم، كنظام معلوماتي واحد لتبدو وهو أال يمكن أن يتم تحويل كل أنظمة المعلومات " برنارز لي " من 

(.Web)فرد من قراءته ؟ وهذا هو الويب 

(WWW" )الويب "الشبكة العنكبوتية العالمية 



فاعليةتوبرامجمتحركةوصوروفيديووأصواتوصورنصوص،علىالويبصفحاتتحتويأنالممكنمن●

فيالصفحاتهذهبتوفيرويقومانترنت،متصفحباستعمالالويبالصفحاتبينفيمااالنتقاليتمذلك،وغير

متصفحمنالطلبعلىبناءومحتوياتهاالصفحات،بإرسالالخادمهذاويقوم(سيرفرويب)ويبخادماالنترنت

.اإلنترنت

نداتالمستمنكبيرةمجموعةخاللمن،للمعلوماتللوصولالمستخدميخدماإلنترنتعلىيعملنظامالويب●

.المترابطة

World)الويبالعالميةالعنكبوتيةالشبكة● Wide Web)االنترنتهيليست.

(WWW)الشبكة العنكبوتية الويب 



(الويب& اإلنترنت )



يةوطنحاسبشبكةلتطويرمشروعااالمريكيةالمتحدةالوالياتمولتعندمام1969عامفياالنترنتشبكةأطلقت

Advancedالمتقدمةالبحوثوكالةشبكةتسمى، Research Project Agency ) –(ARPANET)).

أجل طريق تمويل مشروع منعن فكرة إنشاء شبكة معلومات من قبل إدارة الدفاع األمريكية بدأت م 1969في عام 

ت وسمي، ومع عدد كبير من الجامعات التي تعمل على أبحاث ممولة من الجيش ، وصل اإلدارة مع متعهدي الجيش 

(ARPANET)باسمهذه الشبكة 

(الويب& اإلنترنت )



قطريعن"أربا"شبكةوصممت،عسكريهجومأمامتصمدحاسبشبكةتقنيةتطويرالمشروعهذامنالهدف

Dynamic)خاصية rerouting)بشكلكةالشبتشغيلعلىالطريقةهذهوتعتمد،الديناميكيالتوجيهإعادةطريقة

أخرىتوصالالىالحركةبتحويلالشبكةتقومالعملعنتعطلهااوالوصالتإحدىانقطاعحالفيحتيمستمر

الجامعاتقبلمناستخدمتفقد،فحسبالمسلحةالقواتعلى"أربانيت"شبكةاستخداميقتصرلمبعدفيما

،جديدةةشبكإنشاءالضروريمنوصار،طاقتهايفوقازدحاممنتعانيبدأتحدإلى،كبيرةبكثافةاألمريكية

MIL"باسمسميتم1983عامفيجديدةشبكةظهرتلهذا NET""فقطالعسكريةالمواقعلتخدم"نتمل،

."نتملشبكةمعموصولةبقائهامعالعسكريةغيراالتصاالتامرتتولى"أربانيت"شبكةوأصبحت

(الويب& اإلنترنت )



.بعنايةمنتقاةأمريكيةجامعاتمواقعفي"أربانيت"لشبكةاتصالنفاطأربعةأولوضعتم1969

راي"ويتصلأنيريدالعالم"بعنوانواشنطنالعاصمةمؤتمرفي"أربانيت"لشبكةعامعرضأولم1972

."أربانيت"علىرسالةأولويرسلاإللكترونيالبريد.يخترع"توملنس

.الشبكةالىوإنجلتراالنرويجإضافةم1973

."أربانيت"لشبكةمعياريا(TCP/IP)البرتوكولأصبح1983

.بالمقابلالمهمةاالنترنتوتولت"أربانيت"اغالقتمم1990

الىأديالذي(Hypertext)المترابطالنصشفرةتقدمسويسرافي(CERN)الفيزيائيةاألبحاثمؤسسةم1992

World)العالميةالعنكبوتيةالشبكةتطوير Wide Web)

روسوفتومايكنتسكيبوتبعة"موزاييك"الشبكةمستعرضبرنامجاصدارتماالنترنتفياإلبحارابتدأم1993

.إكسبلورر

تطور االنترنت مراحل 



ك األنظمررة طررور ثررالث تقنيررات مختلفررة جعلررت مررن الممكررن للمسررتخدمين إيجرراد وتبررادل المعلومررات بررين تلررلرري -بيرنرررز

كالتاليالمتصلة ببعضها بشكل أفضل وهي 

URL))(Uniformالموحدالمواردمعرف-1 resources locator)

فيعنوانالشريطفينكتبهوالذيبه،خاصامتفرداعنواناالشبكةعلىمصدركليمنحالذي"اإلنترنت"عنوان

.معينإنترنتموقعإلىللذهابالمتصفح

HTML))(Hypertextالمتشعبالنصترميزلغة-2 markup language)

ونظاموالصورالنصلعرضالمتصفحيحتاجهالذيالوقودبأنهاوصفهاويمكناإلنترنت،شبكةعلىالنشرنسقوهي

.الثالثةالتقنيةمعجنبإلىجنباتعملوهيالويب،منهيتكونالذيالتشعبياالرتباط

HTTP))(Hypertextالمتشعبالنصبروتوكول-3 transfer protocol)

تسمحالتييةالرئيسالقواعدتشكلوهيالويب،أنحاءكافةمنالبروتوكولبهذاالمتصلةالمصادربجلبتسمحالتي

.الويبوخوادممتصفحاتبينالملفاتونقلالطلباتبحصول



خالصة 

لبثيلةوسفهي،(ويب)العالميةالعنكبوتيةالشبكة

وهياإلنترنت،عبرعليهاوالحصولالمعلومات

ىعل-األساسفي-تعتمدالمعلوماتلتبادلطريقة

الذي"http"بروتوكولتتبعوهياإلنترنت،

تاإلنترنعبرالمتداولةواللغاتالطرقإحدىيمثل

دواتأأهمأحدالبحثمحركاتوتعتبرالبيانات،لنقل

التيوالمطلوبةالمستنداتإلىللوصولالشبكةتلك

المتصلةو(اإللكترونيةالمواقع)الويببصفحاتتسمى

.نشطةروابططريقعنببعضها

تحويهائلةشبكة-التقنيةالناحيةمن-اإلنترنتإن

نيةالبأنهاأيالشبكات،منيحصىالعددابداخلها

لحاسوباأجهزةماليينتربطالتيللشبكاتالتحتية

العالم،مستوىعلىببعضهااألخرىواألجهزة

نأجهازأليخاللهامنيمكنشبكةتتكونبحيث

ويتم،باإلنترنتاتصالعلىكاناماإذابآخريتصل

كوالتببروتويعرفبمااألجهزةتلكبينالتخاطب

.اإلنترنت



نبذة عن أجيال الويب المتعددة : ثانيا 







web)1.0ويببداية الويب ويسمى  1.0)



WEB 1.0))1.0ويب 

.(م1990-2000)•

.فقطاالستعراضألجلتعرضالمعلومات•

.رغبتهعلىبناءلفترةفترةمنالموقعصاحبمنالبياناتتحديث•

.فقطموجودهوماوقراءةالمعلومةعنالبحثهوالهدفألنتفاعلأييوجدال•

One)بـيسمىماأو(متعدد-واحد)العالقةعلىبنيت• to many relationship)

.للمعلوماتهائالمصدراويعدمؤسسةأوفردمنوضعةيتممحتوىتتضمنثابتةصفحات•

تعديلهاأوعليهاالتعليقالمتصفحيستطيعأندونالتصفحلغرضاالنترنتعلىمحتوىبعرضتقومالمواقع•

.(Read-Only-Web)فقطالقراءةويب)محتواهاتصنيفأو



1.0عيوب الجيل األول من الويب 

أولشركاتنيتبعوالبرمجياتفيالخبرةلدبهمأشخاصالويبصفحاتبإنشاءيقوم•

.جامعات

.تحديثهايتممانادراتفاعليةوغيرثابتةصفحات•

.فقطللقراءمنصة•

.االجتماعيةبالمهاراتاالهتمامدونالمعرفيالجانبعلىالتركيز•



web)2.0الجيل الثاني ويسمى ويب  2.0)



web)2.0الجيل الثاني ويسمى ويب  2.0)



.اآلنحتى(م2000)•

Many))(متعدد–متعدد)عالقةعلىمبنيجديدأسلوب• to Many relationship.

.تفاعليةالللمعلوماتمصنعالىالجاهزةللمعلوماتمصدرمنوالتحولاالنسانمعانترنتخلقعلىالتركيز•

.تفاعليا  الويبوجعلالمستخدمتجربةبتحسينالمرحلةهذهتميزت•

.وغيرهاالمشاركةومواقعوالمدوناتاإلجتماعيةالشبكاتعلىالمحتوىإنشاءمنالمستخدمينمكن•

نصاتومجوجلالبحثمحركهيكبيربشكلالمستخدمومشاركةالويبتطورفيساهمتالتيالمواقعأشهر•

.المستخدمينشأهالذيالمحتوىيقودهاالتياإلجتماعيالتواصل

(Read-Write-Web)أيضا  باسم الويب اإلجتماعي أو ويب القراءة والكتابة يعرف •

web)2.0ويب  2.0)



2.0عيوب الجيل الثاني من الويب 

.االنترنتخوادمفيواسعةومساحات،مكلفةإضافات،عاليةأمنيةتجهيزاتالىالحاجة•

منأوالموقعصاحبيقومحيث1.0الويبفيالحالكانمثلماوليستالمستخدمين،منكبيرةأعدادقبلمنوالتحديثاالستخدام

.بهمالموثوقالمعاونينمنجدا  قليلعددمعأووحدهالموقعبتحديثعنهينوب

(.غيرهاأمازون، فيسبوك و)الخصوصية من أجل المكاسب والخدمات مثلما تفعل الشركات الكبرى مثل اختراق •

.  بيع الهويات وعادات التصفح•



2.0عيوب الجيل الثاني من الويب 

.جديداشيئا  ليستالواقعفي(2.0)الويب•

.ءاستثنادوناالنترنتمواقعجميعتستخدمهاوالتيالبدائية،(html)الـوتقنية(http)الـبروتوكولاستخدام-

.كافيةبصورةينضجلم«المفهومينموذجه»•

1.0الويبمنجزءايعدربماالمستخدمينلبعض2.0ويبهوومالغيرهم،يعنيهالقدالمستخدمينلبعض2.0الويبيعنيهفما)

(قاطعةبصورةمحددا  ليس2.0ويبهووما1.0ويبهومابينالفاصلالحدأنكمااآلخر،لبعضهم



 (Web 3.0)3.0الجيل الثالث ويسمى الويب 



 (Web 3.0)3.0الجيل الثالث ويسمى الويب 



 (Web 3.0)3.0الويب 

.اآلنحتىم2016•

.(ستخدمهايالتياالصطناعيالذكاءأنظمةقوةطريقعنوذلك)اإلنسانذكاءمنقريببذكاءالمعلوماتمعالجة،ذكاء  أكثر•

Smart)الذكيالهاتفخاللمناإلنترنتإلىالولوج• Phone)اللوحيالحاسبأو(Tablet)أجهزةأو

Smart)الذكيةالتليفزيون TV)،ساعةأوجوجلنظارةمثلالتطور،قيدالحديثةاألجهزةمنغيرهاأو

.سامسونج

.( أي أنه يمكن للبرامج الحاسوبية الخاصة أن تعرف ماذا تعني هذه البيانات)بيانات شبكة ●

لكلأصبححيثالويب،صفحةعلىمنهأكثر(Applications)التطبيقاتعلىباالعتمادالجيلهذاتميز●

والسرعةبالبساطةويتميزخالله،منإليهالولوجيمكنبهخاص(Application)تطبيقإلكترونيموقع

.المعلوماتنقلفيوالتخصص



 (Web 3.0)3.0الويب 

واحدعريفتيوجداللذلكالحالي،الوقتفياإلنشاءقيدتزالاللكنهالإلنترنتالتاليةالخطوةهو(3.0الويب)•

.األنترنتمنالثالثالجيلعليهسيكونلمااآلنحتىمحدد

والبيتكوينمثلالالمركزية،الشبكاتبفضلتطبيقهممكنأصبح(3.0الويب)أنالقوليمكنعامبشكل•

.االيثيريوم

بإمكانزاليالولكنمركزي،كيانفيهايتحكمالمنصاتإنشاءفيالشبكاتلهذهالرئيسياالبتكاريتمثل•

.بهاالوثوقالجميع

.الحساباتبيناألموالأوالقيمةبتحويلتسمحالشبكاتهذهأنهوالثانياالبتكار•

.األنترنتمنالثالثالجيلفهممفتاحهمااإلنترنتوأموالالالمركزية•



 (Web 3.0)3.0الويب 

(االيثيريوم -البيتكوين )

وينبيتكشبكةعبرأخرإلىشخصمنإرسالهايمكنمركزي،بنكوجوددونمنالمركزية،رقميةعملةأول•

.(كالبنوكوسيط)ثالثطرفإلىالحاجةدونللندالندبطريقة

االشخاصمنمجموعةأوشخصقبلمن2008عامفياختراعهاتممشفرةعملةهي)(Bitcoinبيتكوين•

تطبيقهاإصدارتمعندما2009عامفيالعملةاستخدامبدأ،(ناكوموتوساتوشي)باسمعرفواالهويةمجهولي

.المصدرمفتوحكبرنامج

ا)إيثريوم• الذكيعقدبالبوظيفةيقومالكتلسلسةعلىمعتمدةالمصدرمفتوحةعامة  منصة  هي(ETH)اختصار 

.والثقةاناألمعنصرتوفيرمعالحقيقةفيالتقليديةالعقوديحاكياإلنترنتعلىعقدإبرامتسهلالتي



.(Semantic Web)الداللي الويب 

(.Intelligent Web)الويب الذكي 

(.Web Of Data)البنائي الويب 

3.0مصطلحات الويب 



المعلومات هي المال 

Web)(3.0للويب)الثالثالجيلتصميمتم قاطنوإصالحعيوبهلتحسينوإنماالثانيالجيلالستبدالليس(3.0

ُمستخدممليون738منالعالمحولاإلنترنتمستخدميعددارتفعالمتحدةاألمممنظمةتقريرفحسببه،الضعف

الشخصيةالمعلوماتأنالكبرىالرقميةالشركاتأدركتلذلك،2015عامُمستخدممليار3.2إلى2000عام

كبرىتفعلمثلماالمركزية،الخوادمفيللبياناتالشاملالتخزينبدأهناومنللغاية،قيمةأصولهيللمستخدمين

خصوصيةاقباختراألمنيةالتهديداتظهرتهناومنوتويتر،فيسبوكومايكروسوفتأمازون،مثلالتقنيةشركات

اتهمهويبيعتمفقدال،أمذلكيعرفونالمستخدمينكانسواءالخدمات،هذهمكاسبزيادةأجلمنالمستخدمين

.سعرأعلىيدفعلمنبهمالخاصةاإلنترنتعبرالتسوقومعلوماتالبحثوعملياتالتصفحوعادات



(WEB 3.0)3.0أهمية الويب 

.البحثعملياتتحسين•

.البياناتتصنيفتحسين•

.المفرداتتطويرتحسين•

.المنتقاةالمعلوماتنشرتحسين•

.(هادفه)هدفيةوجعلهاالمعلوماتتكامل•

.وتجسيدهاالبياناتمزج•

.للويباآلليالتوليف•

.المعلوماتعلىالعثورخبرةتطوير•

.أسئلةعلىاإلجابةآليةتطوير•



(WEB 3.0)3.0عيوب الويب 

.المتكاملةللبياناتالشديدالضعف•

االشخصيةالبياناتوإدارةاستخدام• .(البةصأكثرخصوصيةسياساتتطبيقويجب)حساسيةأكثرأمر 

.المسؤوليةمعالجةيجب•

.مانوعمنخرقحدوثحالةفيمسؤوال  سيكونومن،البياناتيملكمنتحديدالصعبمنسيكون•



الخصوصيةمشاكل•

،(3.0ويب)تملكونالالمستخدمونأنتم“واحدة،تغريدهفي(3.0ويب)الـدورسي،جاك”تويتر“مؤّسسلّخص)

.(ذلكيفعلوناألموالرؤوسأصحاببل

أنّ كرةفدورسييرفضإذ)،الرموزمنعددبأكبرستنتهيالتيالكياناتعنجيدةفكرةدورسيجاكولدى•

.اإلنترنتعلىالديمقراطيّ الطابعسيضفي(3.0ويب)الـ

بلالمركزية،ستلييبنونهاالتيالمنّصاتأنّ يّدعيإذالرأسمالية،إلىالنظرلفتإلىدورسيتغريدهوتسعى•

.مختلفةبتسمياتلكن(Facebook-Google)شركاتهي

(WEB 3.0)3.0عيوب الويب 



استخدامات الويب الحالية : ثالثا  



1.0استخدامات ويب 

.خدمة البريد اإللكتروني•

.القوائم البريدية •

.مجموعات األخبار •

.المحادثة •

( .المؤتمرات الصوتية ) ، منتديات الحوار•

.االفتراضية الفصول •

.التفاعلي الفيديو •



2.0استخدامات الويب 

(blog)اإللكترونيالتدوين▪

(Wiki)الحرالتأليف▪

Social))االجتماعيةالشبكات▪ Networks

Really)(RSS)المواقعخالصةتقنية▪ Simple Syndication ).



3.0استخدامات الويب 



Transforming)بياناتقاعدةإلىالويبتحويل the Web into a database).

عن المعلومات عبر أي البحث ( the Data Web)البيانات ويب ظهور ما يطلق عليه الداللي أتاحت تقنيات الويب 

تكون البيانات قواعد البيانات الموزعة عبر الويب، مما يجعل البيانات قابلة للوصول بشكل مفتوح وقابلة للربط، و

ى أربعة وهالداللي تقنيات تحقيق دور الويب الداللي استخدام تطبيق الويب فيتطلب (OWL)بتقنيات حديثة مثل 

.بالويتقنيات مثل لغة الترميز القابلة للتوسع، إطار وصف المصادر، خرائط المفاهيم و لغة أنطولوجيا 

)لغة Ontology Web Language):

(OWL)العالمي،يبالوشبكةاتحادقبلمناعتمدتاإلنترنت،علىونشرهااألنطولوجياإلنشاءُصممتتوكيديةدالليةلغةهي

اوتعد اتطور  .الدالليالويبمسيرةفيكبير 

( 3.0للويب) االبتكارات المرتبطة بالجيل الثالث 

Innovations associated with( Web3.0)  



(Evolution towards 3D)نحو الرؤية ثالثية اإلبعاد التطور 

ات الثالثية اإلبعاد، تحويل شبكة اإلنترنت إلى سلسلة من المساحأي الجيل الثالث للويب الرؤية ثالثية اإلبعاد، يتيح 

في هو أشتراك المستخدمين 3.0القراءة والكتابة أما الويب امتداد 2.0للقراءة فقط، والويب 1.0كان الويب فاذا 

حيث يمكن للمستخدم أن يذهب إلى الصيد دون مغادرة المنزل عن  ( Web 3.0 )دور نشط، فبات يظهر مصطلح 

.االفتراضيالعالم التجول في طريق 



3.0الويب 2.0الويب 1.0الويب مجال المقارنة
الويب الدالليالويب االجتماعيالويباالسم

تيم بيرنزز لياورليتيم تيم بيرنزز ليمخترعة

ويب القراءة والتنفيذويب القراءة والكتابةويب القراءةوصفه

ملياراتباليينماليينمستخدميه

فهم نفسةالمشاركةالنظامالتعامل مع هدفة

اتصال المعرفةاتصال االفراداتصال المعلوماتطرق االتصال

الحواس المستخدمة
المخ والعين

(يكون معلومات)

المخ والعين واالذن والصوت 

(يكون عاطفة)والقلب 

ب المخ والعين واالذن والصوت والقل

(يكون الحرية)واليدين والقدمين 

الوسائط
حات يعتمد على الفالش في صف

الويب والنصوص والرسوم

يديو يعتمد على صفحات الويب وف

ي الويكي واالذاعة والنشر الشخص

والبوابات ثنائية االبعاد

عاد، يعتمد على البوابات ثالثية االب

ضية وتمثيل االفكار، والبيئة افترا

متعددة المستخدمين، االلعاب 

.المتكاملة، علم الويب االفتراضي

االفرادخاصةشركات القائم بالنشر

يقوم االفراد ببناء التطبيقات 

ل التي تقوم ببناء بيئة العموالشركات 

الخدماتتمكن االفراد من نشر 



مستقبل الويب : رابعا   



مستقبل الويب

1

2

3

4

(Artificial Intelligence)الذكاء االصطناعي –انترنت األشياء (Web 4.0( )4.0ويب )

.ن اإلنسان واآللةالغرض من الشبكة التكافلية هو التفاعل التكافلي بي، التكافلي باسم الويب ( 4.0الويب )يُعرف •

ا في وضع التشغيل"عالم متصل • .يمكن للمستخدمين االلتقاء على الويب". دائم 

.االصطناعيأنظمة التعلم الذاتي فهمك باستخدام الذكاء تتعلم في الخلفية •

.يتواصل مع المستخدمين بنفس الطريقة التي يتواصل بها األشخاص مع بعضهم البعض •

.عبارة عن شبكة مفتوحة وذات صلة وذكية•

.أكبر من أي وقت مضى( 4.0الويب )سرعة وموثوقية تعد •

.  هي الوجود المطلق والهوية واالتصال(  4.0الويب )متطلبات •



نت من الناس ( Web 4.0)4.0الويب  هو االنتر

.(واآللةاإلنسانبيناتصالظهوربالفعلبدأ).واآلالتالبشربينجديدةتكافليةعالقاتسيخلق•

حلولإلىصولالوللمستهلكينيمكنوبالتالي،لصالحكبعملهمامرتبطانلكنهما،مختلفانمزودانالكابالتوشركاتاإلنذارأنظمة

.التكلفةمنخفضةالويبوكاميراتالحاليةالعريضالنطاقاتصاالتباستخدامالتكلفةمنخفضةأمنية

.اليوميةاإلنترنت من الحياة •

.بشريتدخلدونالمهامأداءعلىقادرةوستكونباإلنترنتالذكيةاألجهزةتوصيلسيتم

.ماركتالسوبرمنالحليبوتطلبتقريب افارغةأنهااكتشاف،المثالسبيلعلى،للثالجةيمكن



1

2

3

4

، (Google)المثال ، ستتمكن قريب ا من البحث عن العناصر المفقودة في المنزل باستخدام على سبيل 

.  مفاتيح السيارة أو الهاتف المحمولمثل 

.السفرثورة(Booking.com)ستطلق،اليوميةالحياةفي(4.0)الويبتكامل

ااألكثرالميزاتإحدىستكون.واإلحداثياتوالقصصالتنقلمعالمختلطة(Google)خرائطمعالحجزسيتكامل دمجيهابتكار 

يوميأخذالذيلشخصليمكن.قديمصديقلمقابلةمساركمعاينةتوجيهإعادةللتطبيقاتيمكن.السفرتطبيقاتفياالجتماعيةالوسائط

.رئيسهيصادفأنيريدالأنهيقررأنإجازة

ي و ( Web 4.0)4.0الويب 
اض  (Virtual reality)الواقع االفتر



1

2

3

4

.حالي امهدهافيالحيويةالطبيةالرقائقغرساتتقنيةتزالال

ا(4.0الويب)يلعب ادور  فيهاتميةعملبعدجزئي ابصرهماستعادةتمتمكفوفونهناك،المثالسبيلعلىهنامهم 

لآللةسمحيمما،واآللةاإلنسانبينالفجوةسدعلىالحيويةالطبيةالرقائقغرساتتعمل.العينفيغرساتوضع

.سابق افقدتالتيالوظائفواستعادةالدماغمعبالتواصل

الكمبيوترشاشةعلىالمؤشرفيالتحكميستطيعونألنهمأخرىمرةالتواصلالشديدةاإلعاقةذويلألشخاصيمكن

.غرسةطريقعنافتراضيةمفاتيحلوحةعلىالكتابةأو

نت للطب  ( Web 4.0)4.0الويب  األنتر



مستقبل الويب
3

4

Ownership))البياناتملكية• of data

المعلوماتاركةمشذلكبعديمكنالتشفير،بأمانويحظونالبياناتفيالكاملالتحكمالمستخدمونسيستعيد

permissioned)البياناتمالكمنيُمنحإذنأساسوعلىحدةعلىحالةكلأساسعلى basis)،في

المعلوماتبتخزينتقومخوادمفيسبوك(Amazon)أمازونمثلالكبيرةالشركاتتمتلكالحاضرالوقت

تحسينعلىمراأليقتصروالوالمزيد،االئتمانبطاقةتفاصيلاالهتمامات،الدخل،الغذائية،التفضيالتحول

.تالبياناهذهعلىالحصولمقابلسنويًاالملياراتوالمعلنونالمسوقونيدفعحيثفقطخدماتهم

انخفاض هائل في عمليات االختراقات وخروقات البيانات•

.(ملبالكاألن البيانات ستكون المركزية وموزعة، سيحتاج القراصنة إلى إيقاف الشبكة نظًرا (•



3

Permission))أذوناتبدونتشينبلوك less blockchain

حظرميتلنحيثفيهامبالغأذوناتهناكيكونلنالشبكة،معوالتفاعلعنوانإنشاءشخصألييمكن

العواملمنأخرىمجموعةأيأوالتوجهأوالجنسأوالدخلأوالجغرافيموقعهمحسبعلىالمستخدمين

فيفاءةوكبسرعةالحدودعبراألخرىالرقميةواألصولالثروةنقليمكنكماوالديموغرافية،االجتماعية

.العالمفيمكانأي

Interoperability))التشغيليالتوافق

تطلباتمإلىالحاجةدونمختلفةتشغيلأنظمةعلىالعملويمكنهاالتخصيصسهلةالتطبيقاتستكون

وأجهزةوالسياراتالتلفزيونوأجهزةالذكيةالهواتفعلىالعملعلىقدرتهاإلىباإلضافةخاصة،

.الذكيةاالستشعاروأجهزةالميكروويف



مستقبل الويب

5
3

,إلىفإن االنتقال تلقائيًا،  (Web 1.0)العمل بـ بإيقاف (Web 2.0)مثلما لم يقم  (Web 3.0)

بالفعل وقد تم. سيستغرق وقتًا وتكاماًل مع األنظمة الموجودة على اإلنترنت( Web 4.0)والويب 

.بدء العمل به حيث أننا تجاوزنا نقطة الالعودة
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