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المحتوى

ب الفرق بني الويما هو الويب؟
أخطار الويب المظلمأقسام الويب؟واإلنرتنت

(دارك ويب)



ماذا تعرفون عن الويب؟



ما هو الويب؟
الشبكةباسمأيضاوالمعروف(WEB)الويب•

)ميةالعالاالتصاالتشبكةأوالعالميةالعنكبوتية
World Web Wide).

المواردمنالعديدالىالوسائطمتعددةواجهةهي•
.م1992عامفيقدمتاإلنرتنتشبكةعلىالمتاحة

هاعليالعثوريتمالويبصفحاتمنشبكةعنعبارة•
الفزيياءمختربفيتطويرهتم.عناوينهاخاللمن

بواسطة،الهادرونمصادمموطن،CERNاألوروبي
.ليبرينرزتيمالسري



ابتكار الويب

)ليبرنارزتيم"الويبمبتكر Berners Tim-Lee)،فيبرمجياتمهندسأصبحCERN،مخترب
ستخدامالالعلماءتسارعمنبالرغم.سويرساجنيف،منبالقربالكبريالجسيماتفزيياء

.البياناتمشاركةفيصعوبةيواجهونبأنهمالحظتيمانإال،مرسعاتها

إلضافةباجهازكلالىالدخولتسجيلعليككانالفرتةتلكفيالبياناتعلىللحصول
ذههكانت.المختلفةالتشغيلأنظمةوالربامجبعضمعالتعاملكيفيهتعلمالى

.الوقتمنالكثريوتستغرقصعبةالعملية

لىإويدرجهامانظاممنالمعلوماتأخذعلىيعملبرنامجيصممأنتيمأرادالبدايةفي
ماتالمعلوأنظمةجميعتحويلإلىالفكرةتحولتذلك،فينجحأنبعدولكن.آخرنظام
.اليومنعرفهالذيالويبهووهذا.قراءتهمنفردكلليتمكنواحدكنظاملتبدو



ثلي الثالبرينرزتقنيات 

1

2

3

(Uniform Recourses Locator)(URL)معرف الموارد الموحد 
ه في الذي يمنح كل مصدر على الشبكة عنوانا متفردا خاصا به، والذي نكتب" اإلنرتنت " عنوان

.المتصفح للذهاب إلى موقع إنرتنت معنيرشيط العنوان في

(Hypertext Markup Language)(HTML)لغة ترمزي النص المتشعب 
فح وهي نسق النرش على شبكة اإلنرتنت، ويمكن وصفها بأنها الوقود الذي يحتاجه المتص

نب االرتباط التشعيب الذي يتكون منه الويب، وهي تعمل جنبا إلى جلعرض النص والصور ونظام
.مع التقنية الثالثة 

(Hypertext Transfer Protocol)(HTTP)بروتوكول النص المتشعب 
تشكل اليت تسمح بجلب المصادر المتصلة بهذا الربوتوكول من كافة أنحاء الويب، وهي

بحصول الطلبات ونقل الملفات بني متصفحات وخوادم القواعد الرئيسية اليت تسمح
.الويب



نتالفرق بني الويب واإلنرت



نتالفرق بني الويب واإلنرت
.الويب ليس مثل اإلنرتنت•
بكات الويب هو أكرب شبكة كمبيوتر في العالم ، وتتألف في الواقع من آالف الش•

.المرتابطة ، وكلها تتبادل المعلومات بحرية
ل تبادل اإلنرتنت هو الطريقة اليت تتصل بها أجهزة الكمبيوتر ببعضها البعض من أج•

.المعلومات
.لإلنرتنت هو الوصول إلى الشبكة العالميةاالستخدام األكرث شيوعا•

تعترب إحدى خدمات اإلنرتنت اليت تضم أيضا الربيد (World Wide Web) الويب•
هي األوسع (internet)لكن شبكة اإلنرتنت. اإللكرتوني وبروتوكوالت نقل الملفات 

يع أنحاء وهي اليت تربط جهاز الكمبيوتر الخاص بك إلى أجهزة الكمبيوتر األخرى في جم
م هذا وهي الوسيلة لنقل محتوى الويب أي الربنامج الذي يتيح لك استخدا, العالم 

.المحتوى 



نتالفرق بني الويب واإلنرت







الويب



https://attaa.sa/

https://attaa.sa/

11010001010001
011111010101010
10101010101010
01010111010100
10101110100100
10111011001001



أقسام الويب



الويب السطحي 
(Surface Web)

الويب العميق 
(Deep Web)

الويب المظلم 
(Dark Web)



المحتوىحيثمنواألقلحجمااألصغرهوالويبمنالمستوىهذا•
االلكرتونيةالمواقعمنمجموعةعنعبارههي،(%5فقطتمثل)

,Google)البحثمحركاتمنأساساتتضمنغالباالمعروفةالعامة
Yahoo, Bing…)بحثنتائجفيتظهراليتالمواقعكلأيبحثهانتائجو

.المحركاتهذه
قيود،نبدوإليهالوصولويمكنقانونيمحتوىغالبيتهفييتضمن•

.قضائيةمتابعةدونتصفحهفيالحريةولك
.يوميلبشكنستخدمهالذياالنرتنتلدخولاألساسيةالنقطةيعترب•

(Surface Web)الويب السطحي 



(Deep Web)الويب العميق 
%96يتضمنوهوالمياه،فيالمغمورالجليدجيلمناألكربالجزءهو•

مكنيالالعميقالويبفيالموجودالمحتوىهذااإلنرتنت،محتوىمن
ولوجهأوعليهالعثوريمكنوالالبحث،محركاتقبلمنفهرسته
المرصحالئلالقالمستخدمنيبعضيستطيعلكنالكالسيكية،بالطريقة

.المحتوىهذاتصفحمنلهم
دتعدرايفوالوانبوكسودروبدرايفجوجلمثلالتخزينيةالسحب•

أوالسحبهذهإلحدىاستخدامكفعندالعميق،الويباستخداماتمن
لويباداخلتضعهاالحقيقةفيأنتالشخصية،ملفاتكلتخزينغريها

,العميق
يهإلالوصوليمكنوالالعميقالويبداخليوجدالمحتوىمنآخرنوع•

الحكوماتبياناتقواعدهيمحددينأشخاصقبلمنإال
.ومؤسساتها



(Dark Web)الويب المظلم 

يتمالمحتواهأنأيالعميق،الويبمنجزءهوالمظلمالويب•
ليهإالوصولشخصألييمكنلكنالبحث،محركاتقبلمنفهرسته

.اإلنرتنتعلىهويتهبإخفاءقامإذا
دخولبالللسماحقوقلمثلالشهريةالمتصفحاتفيخواصيوجدال•

مواقعإلىالوصوليمكنالإنهالقوليمكنالمظلم،الويبالى
.I2PأوTorمثلمحددةشبكاتخاللمنإالالمظلماإلنرتنت

المعفياالطالقعلىواألخطرعتمةاألكرثهوالمظلمالويبمحتوى•
.اإلنرتنت



(دارك ويب)أخطار الويب المظلم 



تلةالقاألسلحة،بيعالبرش،فياالتجارالمخدرات،هناكالمظلمالويبمحتوياتضمنمن•
سانية،واإلنواألخالقالدينعنالبعدكلالبعيدالمظلمالمحتوىمنذلكغريإلىوالمجرمني

.والمخيفالمظلمالعالمهذامناالقرتابمنوبشدةالتحذيريتملهذا

قدتاليوبالالمظلماالنرتنتعلىافرتاضياممنوعةالواقعفيالممنوعةالتجارةأنواعكافة•
.القانونيةللمسائلةنفسكتعرض

عمللتعامليدفعكسوفاالنرتنتمنالنوعهذاخاللمنتعاملكوإنماوحسبذلكليس•
فيالدخولاو(Hackers)المخرتقنيقبلمنلالخرتاقعرضهويجعلكمشبوهنياشخاص
اليتالعملياتمنالكثريفيمبارشوغريمبارشبشكلواستغاللكمرشوعةغريانشطة
ملفاتكرسقةهيلهاتتعرضقداليتاالرضارأقلومنالقانون،طائلةتحتتضعك

.بكالخصالحاسوبجهازمنالشخصيةومعلوماتك



شكرًا لكم
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