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  لجوج باستخدام أساسيات البحث في اإلنترنت: الدرس األول
  
  

  :سيتم تغطيته في هذا الدرس ما •

  .لجوجواجهة  - 1

 ..and ، or  ، not ـاستخدام ال - 2

 ).ال اعلم ترجمة دقيقة لها(استخدام الرموز البرية  - 3

4 - لها بغرض البحث وطرق العرضال وكيفية استعمجوج نية العنوان فيب. 

 

  :استخدامها  التي سيتمالمصطلحات •

 - Query :استعالم.  

 - Wild characters :رموز برية.  

 - Boolean expression : الجبر( تعابير بوليان المستخدمة في الرياضيات.(  

  

  :لجوجواجهة : أوال
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 دخال بيانات واحد، وهو الذي يتمإمبين في الصورة تحتوي على صندوق ل كما هو جوج واجهة

نبني  وأ. ل بكلمة لالستعالم عنهاجوج نستطيع تزويد همن خالل. لجوجالتعامل من خالله مع 
  ..نحن جملة االستعالم

 
 .. صور:لمث، عن المادة التي نبحث عنها الوصالت فوق صندوق البيانات تفتح نتائج بحث جديدة

  ..كتب. .فيديو ..أخبار
  مختلفة أيضاً operators مكانيات مختلفة وتقبلإهذه الوصالت لديها  كل واحدة من

  
  
  زرار في الواجهة؟بعض الوصالت واأل ماذا تعني •

 - m feeling lucky'I: ل والتي تحتوي جوجعلى تصنيفاً في األ سوف ينقلك إلى الصفحات
  .نبحث عنه قرب إلى ماالنتائج األ انيعادة ما تعطعلى الكلمة التي نبحث عنها و

 - Advanced Search: نشاء استعالم دقيق إالمتقدم والتي تتيح لنا  تنقلنا إلى صفحة البحث
  .عن ما نبحث عنه

 - Preferences: نتائج ، طريق العرض،التفضيالت حسب ما نريد مثل لغة الواجهة لتغيير 
  .دة لغاتو عأ والبحث في لغة معينة ،العرض

 - Language Tools: لجوجل إلى الترجمة في ومن هنا نستيطع الوص.  
  
  

  :لنبدأ العمل
  photoshop tutorials: البحث دخل هذه الكلمات من أجلأ

  ..تظهر لنا نتائج عملية البحث  الصفحة التي ستظهر،ية البحثلمجراء عإبعد 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 

1 - 
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 خرى فوقهاأذلك الوصالت إلى البحث في مناطق في هذه المنطقة تظهر كلمة البحث وك1-
  .خباركالصور واأل

  .التي استغرقته عملية الوصول في هذه المنطقة يظهر عدد النتائج التي عثر عليها والوقت - 2
  .ت التجاريةعالنامنطقة اإل - 3
  .على عنوان للوصول إلى الموقعوالتي تحتوي  حد نتائج البحثأ - 4
 
  :ن نكملأمالحظة قبل  -
 )groups (في google قدم وسيلة للنقاش ظهرت أمجموعات النقاش وهي  هي عبارة عن

 معلومات هائلة جداً من خاللها يستطيع على سبيل المثال قبل ظهور المنتديات بكثير وتحتوي على
نشاء مجموعة جديدة له إو أفتحه للنقاش في مجموعته  من لديهم مشكلة في موضوع معين

شياء ولكنها في بعض األ yahoo ـتشبه مجموعات ال، ..النقاش فيشارك كل من يريد في هذا
وهي مقسمة حسب الخ، ..و ..و...وطريقة العرض والبحث شتراكتحتلف من حيث طبيعة اإل

  ..وهكذا news ـخبار تبدأ بواأل comp ـيوتر تبدأ بفمجموعة الكمب، الموضوع
  
  

  :ساسيات البحثأ: ثانيًا
 
  .تصنيفاً على باألءاًهار النتائج حسب تصنيفها لديه بدظإل يقوم بجو ج- 
  :مثل ،و مجموعة كلمات كما هيأحالة من حالة البحث هي وضع كلمة سهل  أ- 
 
1 - Photoshop  
 
2 - Photoshop tutorials  
  
3 - Photoshop montage tutorial  
  

و عدة كلمات أبدالً من كلمة  (phrase) ية قليالً باستخدام صيغة في البحثلميمكننا تعقيد الع
  :أمثلة. )“ “  (وذلك باستخدام عالمات االقتباس

  
1 - “Photoshop” 
 
2 - “Photoshop tutorials”  
  
3 - “Photoshop montage tutorial”  
 

   فرق؟؟؟كمثلة السابقة، هل هنااأل ر بعد كل عملية وقارنها مع نتائجالحظ عدد النتائج التي ستظه
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  :مالحظات •
  

 فلن تؤثر..) لمانيةأفرنسيةـ (االنجليزية وما شابههاتقوم بالبحث عن كلمة باللغة  ذا كنتإ - 
 وأكانت الكلمة مكتوبة بأحرف كبيرة ذا إوالمقصود ، حثحرف على نتيجة البحالة األ
  .lion و أ LION مثل...صغيرة

و في نظم التشغيل وهو ألغات البرمجة  ل مختلف عنه فيجوجحرف البرية في استخدام األ - 
كلمة في حالة رغبتنا في  لجوجيمثل في ) * ( فمثالً الحرف  streaming ـيعرف ب
 .ه ضمن جملة بحثاستعمال

دية او الطريقة العا ستخدمن ماد البحث عن كلمة واحدة عننالحظ أن نتيجة البحث واحدة عند - 
  عالمات التنصيص
Photopshop  

  17,800:نتيجة البحث
“Photopshop”  

  17,800: نتيجة البحث
  

 .المراد البحث عنها مكونة من كلمة واحدة فقط وذلك عائد لكون الجملة
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  ) url(لجوجالعمل مع عنوان : الدرس الثاني
  
  

  .من صندوق البحث ل بدالجوجالخاص ب URL ـ مع المللتعان شاء اهللا آيفية اإفي هذا الدرس سوف نتعلم 
  

  Photoshop :  على سبيل المثال،البحث ي آلمة ندخلها داخل صندوقأونبدأ عملنا من خالل البحث عن 
  

  :التالية قد يظهر لدينا في العنوان النتيجة
http://www.google.com/search?q=Photoshop 

  
  )على األاجعل العنوان آما تراه فيي شيء آخر فأ ذا ظهرإ :مالحظة(

 
آلمة أخرى من دون استخدام صندوق البحث فنستطيع عمل ذلك بتبديل الكلمة بعد  ردنا البحث باستخدامأ ون لاآل

  :المساواة هكذا عالمة
http://www.google.com/search?q=tutorials 

  
  tutorials  واآتب بدًال منها Photoshop احذف من العنوان آلمة

  
  عمل ذلك مكاننابإل فجوجي نبحث عنه دون الرجوع إلى صفحة ردنا معرفة ما الذأننا في حال أذلك  الحظ من خالل

  ) =q : (من خالل النظر إلى العنوان ومعرفة الكلمة التي تلي
  

  :هي لجوجفي العنوان  صيغة
http://www.google.com/search?variable1=value&variable2=v

alue 
  

  :التالي دعونا ننظر إلى العنوان ا المقصود بهذه الصيغةم ولتوضيح
http://www.google.com/search?hl=en&lr=&q=tutorials&btnG

=Search 
  

  :متبوعًا ببعض المتغيرات يفصل بينها العالمة (www.google.com)الرئيسي يظهر لدينا العنوان
 ) &(  
  

  q  و  hl: المتغيرات المستخدمة هنا هي
  tutorials  و  en: تغيرقيمة آل م

  
  ما الذي يعنيه آل متغير؟

hl :البحث اللغة التي تظهر بها نتائج.  
q :هوهي ما نقوم فعليًا بالبحث عن.  
 
بدل أ قد المتصفحن أفسوف نالحظ  "Photoshop tutorials" مثًال ذا آان هناك فراغات في البحثإ

  )22%راغ ب بعض المتصفحات تبدل الف: مالحظة (%20 الفراغ بالرمز
  

 :مثال
www.google.com/search?q="Photoshop tutorials"  
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  : المتصفح بـيبدلها
www.google.com/search?q="i%20photoshop%20tutorials  

  
  لبدءا ل يحتوي على العديد من المتغيرات تظهر حسب ما حددته من تفضيالت و غيرها عندجوجفي  شريط العنوان
  تغييرًا سريعًا فنستطيع عملدنا  أرذاإو. يف بعض المتغيرات إلى العنوانيضًا أن نضأحن ونستطيع ن. بعملية البحث

  ..يضًا من خالل العنوانأذلك 
  :التفضيالت نستطيع القيام به دون الرجوع إلى مثال على تعديل سريع

http://www.google.com/search?hl=en&lr=&q=tutorials&btnG
=Search  

  
   تعني العربية)  ar (ـ تعني االنجليزية بوهي en بدال إنستطيع

  ن يظهر فيأوتعني )  num=100 (ـبداله بإمخصصة للبحث بلغة معينة فقط و وهي lr لغاءإآذلك نستطيع 
  .10نتيجة بدًال من  100آل صفحة بحث 

  
  :إذاً
  :ل مثلجوجهو ما نستخدمه لتغيير لغة واجهة متغير اللغة  -
)hl=en  ( نجليزيةى اإلتقوم بتغيير اللغة إل.  
)hl=ar  ( تقوم بتغيير اللغة إلى العربية.  
)hl=fr  ( تقوم بتغيير اللغة إلى الفرنسية.  
.  
.  
.  

 وهكذا
  
 فتكون قيمة البحث هي photoshop مثل نفرض أننا آنا نبحث عن آلمة. فهي تعني قيمة البحث q أما

photopshop  أو  )q=photoshop(   
  

  )q=tutorials  ( فتكون tutorials وآذلك لو بحثنا عن آلمة
 

  ...وهكذا
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  تقليص نتائج البحث: الدرس الثالث
  
 

ل جوجعلى الرغم من أن . نطاق البحث الذي نقوم فيه للوصول إلى نتائج بحث قريبة جدا مما نريد، علينا أن نضيق
ًا إن شاء اهللا سنتعلم من خالل بنبحث عنه من خالل البحث البسيط، لكن قري يقوم بتزويدنا بنتائج متعلقة بما

  .البحث المتقدم من العثور على صفحات بمحتويات و معلومات محددة ستخداما

 ـوهي ملفات لها عالقات ببروتوآل ال GNU Zebra سوف نقوم بالبحث عن ملفات عطاء مثال على ذلكإل
)TCPIP (  ماآن وجوده هوأالذي سوف نبحث عن  الملف، أما : zebra.conf.sample. 

 :PHP آود
! -*- zebra -*-  
!  
! zebra sample configuration file 
!  
! $Id: zebra.conf.sample,v 1.14 1999/02/19 17:26:38 developer Exp $  
!  
hostname Router  
password zebra  
enable password zebra  
!  
! Interface's description.  
!  
!interface lo  
! description test of desc.  
!  
!interface sit0  
! multicast  
!  
! Static default route sample.  
!  
!ip route 0.0.0.0/0 203.181.89.241 
!  
!log file zebra. log  
 

 
  :على هذا الملف نستطيع استخدام البحث البسيط للعثور

”.Interface's description !”  
 

  .مكان مما نبحث عنهعطائنا نتائج قريبة قدر اإلإل أج  ضرورية منساسيةأا البحث نتائج ا اعتبار نتائج هذيمكنن
 ذلك الستخدامنال آب،  description و Interface’s ضمناه آلمتي ننابحثنا هذا فريد ليس فقط أل

  لما نقومل بالصيغة الصحيحة تمامًاجوجوبذلك نكون زودنا .  بين الكلماتوالفراغات عالمة التعجب والنقطة
  نأالحظ . يجادهإنريد  ل يقوم بتضمين بعض المكتبات في بحثه مما يجعله غير مالئم لماجوجولكن . بالبحث عنه

  .zebra.conf ملخص الموقع ال يحتوي على الملف الذي نبحث عنه وهو
 

   لو حاولنا استخدام
"! Interface's description. " zebra.conf  

 
  .قريبة مما نبحث عنه ونعثر أيضًا على نتائج. نتائج بشكل أآبرفسنقوم عندها بتقليص ال
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  ).zebra.conf الملف(
 

   قد نحاول استخدام
–"zebra.conf.sample"  

  zebra.conf.sample فنبعد من نتائج البحث آل ملف
 

  :الحظ هذا السطر..النتائج بشكل أآبر لتقليص
hostname Router.  

 
  )االستثناء او عدمه يعتمد على معرف مسبقة بكيفية بناء الملف.(بحثاستثناءه من نتائج البامكاننا 

"! Interface's description. " zebra.conf -"hostname Router"  
  ضافة وتنصيصإكرة حول ما يمكننا عمله من خالل ولكنها تعطينا ف ...يمكن الحصول عليها هذه ليست أفضل نتيجة

  .واستثناء بعض الكلمات من بحثنا
  
  

  :مالحظات •
  

zebra ن هناك ملف من نوعألنفرض مثاًال  .هو مثال توضيحي فقط txt ل جوجمواقع  موجود في موقع من
  ...يستطيع البحث عن آلمات داخل هذا الملف

استثناء بيانات غير   وآيفية-أو أي شيء آخر- من هذا الدرس هو آيف يمكننا البحث عن ملفات  نريد توضيحهما
  ...بشكل آبير وفائدته أننا نقلص النتائج ... ضمن نتائج البحثضرورية قد تظهر من

 
   photopshop ل توضيحي آخر وسوف نستخدم فيهامث

 الفالش ن تحتوي نتائج البحث علىأيمية في الفوتوشوب ولكن ال تريد أنك تبحث عن دروس تعل على فرض
 :فتستخدم هذه الجملة

"photoshop tutorials" -flash  
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  ول الجزء األ- البحث المتقدم:  الرابعالدرس

 )حرف الخاصةاستخدام البوليان واأل(
  

 
جزاء مع بعضها في األقواس في تجميع آذلك استخدام األ. عوامل البوليان ن نفهمألعمل استعالمات متقدمة علينا 

  .حرف الخاصةجزاء باستخدام األ األهثم جمع هذ جملة البحث، ومن
 

آثر من أوهو يقوم بتضمين )  AND  (شهرها هو العاملأ، و البحثاستخدام محرك فيساس أالعوامل البولية 
وآلمة أخرى  AND باستخدام المعامل hacker جملة بحث بسيطة مثل). االستعالم(البحث   في جملةآلمة
العامل  هذا. ولكن أيضًا ما يأآلون  hackersـلينا ليس فقط معلومات حول الإستعيد  crackers مثل
العامل تلقائيًا على عكس باقي  ن عملية البحث التي نقوم بها ستستخدم هذاأ بمعنى ،ًاينل ضمجوجود في موج

ل جوجاستخدام هذا المعامل فسوف يبلغك فإن قمت ب ولذلك. العديد من محرآات البحث والتي تطلب استخدامه
  :بالرسالة التالية

  
The "AND" operator is unnecessary -- we include all search 
terms by default. 

 
  ( + ):ز الرم -

  ت المطلوبةالتي تحوي جميع الكلما  المواقعالفائدة منها هي البحث عن
 : مثال

  :ضع البحث بهذه الصورة teacher و school لكي تبحث عن المواقع التي تحوي الكلمتين
school +teacher  

  
 على سبيل المثال عندما تقوم بعملية. م الكلمة التي تليه في البحثيجبر محرك البحث على استخداوفائدته أيضا أنه 

  iraq and iran all secrets : بحث
جباره على استخدامها في البحث نقوم إللكن  ،خرىأحيان أ في  all و and لغاء آلمةإل بجوجفسوف يقوم 

  :التالية بالطريقة+ باستخدام الرمز 
Iraq +and iran +all secrets   

  
  .والكلمة التي نريد من غوغل ان يضّمنها في البحث+ ظ انه ال يوجد فراغ بين الح

   ):- (  NOT العامل -
في حالة و ،بعده من نتيجة البحث  الكلمة التي تأتيإستبعادفهو يقوم ب AND ـهذا العامل يقوم بعكس عمل ال

  : مثال. ن فراغاتبعد الرمز بدو استخدام الرمز بدًال من الكلمة يجب وضع الكلمة مباشرة
  :ضع البحث بهذه الصورة teacher  الكلمةبإستبعاد school لكي تبحث عن المواقع التي تحوي الكلمة

school – teacher  
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   ):\(  OR العامل -

  جميعها الفائدة منه هي البحث عن جميع المواقع التي تحوي إحدى الكلمات أو
  - : مثال

  : أو آليهما معًا ضع البحث بهذه الصورة teacher أو الكلمة school لمةلكي تبحث عن المواقع التي تحوي الك
school OR teacher  

 
 جملةل ا مثالوهذ. حد الكلمات التي نبحث عنهاأظهار إل جوجوهو يطلب من  استخدامه  غير شائع أيضاهذا العامل

 :معقدة مبينة باستخدام هذا الرمز
 
intext:password | passcode intext:username | userid | user filetype:csv  
 

 
  passcode و آلمةأ password ظهار جميع الصفحات التي تحتوي على آلمةإل جوجتطلب من  وهي

ومن  userid او username  فقط الصفحات التي تحتوي على آلمةناظهر ليومن هذه الصفحات 
  .فقط csv  الصفحات من النوعناظهر ليالصفحات 

 ل يقوم بقراءة ما نبحث عنه منجوجن أن نعرف أملة خطأ ولكن ما يهمنا هنا منها الج ت هذهحسب الرياضيا
  .اليمين إلى اليسار

 
 :يضًاأدخال هذا الجملة إيمكن 

intext:(password | passcode) intext:(username | userid | user) 
filetype:csv  
 

 
  نفس النتيجة وستعطينا

 

  ): ( " " التنصيص عالمات -
  و بنفس الترتيب الفائدة منها هي البحث عن جميع المواقع التي تحوي ما بداخلها بالكامل

  - : مثال
و بالكامل و بنفس الترتيب ضع البحث بهذه  please learn me لكي تبحث عن المواقع التي تحوي الجملة

  :الصورة
"please learn me" 
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  اني الجزء الث- البحث المتقدم: الدرس الخامس

 )الرموز المستخدمة في عملية البحث المتقدم(
  

  
 ن شاء اهللا من الوصول إلى ما نبحث عنه وتقليص عدد صفحات النتائج بشكلإسنتمكن  دواتباستعمال هذه األ

  :التالية عند استخدامنا لها قبل التطرق إلى هذه الرموز واستعماالتها علينا االنتباه إلى النقاطو. آبير
  

  .وجود هذا الفراغ سيعطي نتائج غير مطلوبة. البحث  بين الرمز والنقطتين بعده وآلمةال يوجد فراغ -1
وفي حال استعمالنا لعالمات . آثر من آلمةأحث عن بالبحث في حال آوننا ن اليوجد فراغ بين مقطع -2

 .ن ال يكون فراغ بينها وبين النقطتينأيضا أيجب  ("") التنصيص
ن ال تكون بين النقطتين أولكن على شرط  (AND, OR, NOT) البولية يمكننا استعمال الرموز -3

 .البحث و مقطعأكلمة الو
بعض رموز البحث . العادية في البحث يمكننا الجمع بين رموز البحث المتقدم تمامًا آما جمعنا بين الرموز -4

 .فضل من غيرهاأعند جمعها تعطي نتائج 
 .خرىاأل  يمكن جمعها بالرموزتستعمل لوحدها وال all الرموز التي تحتوي على آلمة -5

 
  :أمثلة على االستعمال الصحيح للرموز

1- intitle:google  
  .عنوانها في google هذه الجملة سوف ترجع لنا الصفحات التي تحتوي على آلمة

  
2-Intitle:”index of”   

ا آتابة يضأيمكننا . نهاافي عنو index of آلمة هذه الجملة سوف ترجع لنا الصفحات التي تحتوي على
  .أي حرف ن تحل محلأيمكن للنقطة  حيث intitle:index.of : هذه الجملة هكذا

  
3-Intitle:”index of” tutorials   

ي أفي  tutorials في عنوانها و index of ترجع لنا الصفحات التي تحتوي على هذه الجملة سوف
  .الصفحة مكان في

 
4-  Intitle:”index of” “photoshop tutorials”   

 photoshop في عنوانها و index of الصفحات التي تحتوي على هذه الجملة سوف ترجع لنا
tutorials   الصفحة ي مكان فيأفي.  

 
  : جملة البحث فيمشاآل

 ستعمالاالهذه الرموز سوف نأخذ إن شاء اهللا نظرة إلى المشاآل التي قد تظهر عند باقي في  قبل الشروع
  .خاطىء لجملة البحثال

  :ل الرسالة التاليةجوجيعيد لنا  ل بمعلومة خاطئة فسوفجوج في حالة تزويدنا لعنوان : المثال سبيلعلى
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The date restriction was dropped from your search because 
it is not supported for this type of search. 

 
واضحة  حيان تكون غيركن في بعض األول. تكون الرسالة واضحة وتدلنا على الخطأ في جملتنا غالبًا ما

  . ي نتيجة وال حتى رسالة خطأأبالمرة فال تظهر لنا 
  

- allintitle،  intitle:  
 

  ).علىاأل شريط المتصفح(بالبحث عن آلمة في العنوان  تقومان
 

  :ثنينالمثال التالي سوف يعطي فكرة عن الفرق بين اإل
  :استعمالنا لهذه الجملة في حالة

intitle:”index of” “photoshop tutorials”   
في  ”photoshop tutorials“ في العنوان و ”index of“ سيقوم بالبحث عن لجوجفإن 

  .الصفحة أي مكان آخر في
  :أما في حالة استخدامنا لهذه الجملة

allintitle:”index of” “photoshop tutorials”   
  . فقطعنوانالكلمات في الهذه ل سيقوم بالبحث عن جميع جوجفإن 

  
 لدرجة أنه قد ال يقوم. نه يتصرف بغرابة معهامع رموز أخرى أل allintitle استخدام آن حذرًا في •

  .رجاع أية نتيجةإب
  

allintext  الصفحة يجاد الصفحات التي تحتوي على مقطع في نصإتقوم ب.  

لقائيا وهو البحث البحث ت نه عمليا يقوم بما تقوم به محرآاتسهل الرموز استعماال وذلك ألأهو 
متأآدين من أن ما نبحث عنه موجود  أهميته بالنسبة لنا تأتي عندما نكون...عن نص في صفحة

 أو، URL و العنوان نفسهأ مثل عنوان الصفحة،(في نص الصفحة وليس في مكان آخر
 .الرموز هذا الرمز ال يستعمل مع غيره من). الوصلة

 
- Inurl،  allinurl:  
   

   (URL) الموقع ي عنوانالبحث عن نص ف
موقع على  هو ببساطة عنوان ,Uniform Resource Locator وهو اختصار ل URL ال

  مثال عليه //:ftp أو //:http االنترنت يبدأ ب
http://www.example.com/dir/file.html http تعني البرتوآول المستخدم هنا 

www.example.com العنوان نفسه /dir ذا الموقع ومجلد موجود في ه file.html الملف 
  .الموجود في الموقع

  
  :أجل البحث استعمال هذه الجملة نذآر من الشرح السابق عند استعمالنا لعنوان في غوغل من

 
http://www.google.com/?q=tutorials   
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م بالبحث المناطق التي يقو وغوغل يبحث في هذا العنوان من ضمن URL يعتبر جزء من ال(/) آل ما يتبع ال 
  . عن آلمة البحثافيه
  

المعهودة آذلك هناك العديد من  في العنوان بفاعليته //:http علينا االنتباه أن غوغل ال يقوم بالبحث عن
  .صعوبة في البحث من خاللها الحروف الخاصة التي تكون في العنوان والتي يجد غوغل

  
Inurl ريب جدًا منبشكل ق ال غنى عنه للباحث المتقدم في غوغل يعمل intitle  من حيث البحث عن آلمة

من حيث البحث عن آل الكلمات في  allintitle بشكل قريب أيضًا من يعمل allinurl في العنوان مثيله
  .البحث نص

  
 

-Site:  
 
   تقوم بتحديد نطاق البحث بموقع معين 

  محدد (domain) يتيح البحث عن آلمة في نص في صفحة في موقع في نطاق
 ته الفرعية نكتباجميع الصفحات الموجودة في موقع الجزيرة وفي آل نطاق  عنللبحث

site:aljazeera.net 
ترجع شيئًا ألنه ال يوجد نطاق  ن نتيجة البحث لنأ site:www.aljazeera ـالحظ عند استخدامنا ل

ثم  (net) راءة تبدأ من الالقأي أن . إلى اليسار وليس العكس نترنت تقرأ من اليمنعناوين اإل، فينتهي بالجزيرة
  ..ذاالتي تليها وهك

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 26 من 16صفحة 

   الجزء الثالث- البحث المتقدم: الدرس السادس
  
  
  
 

  ة العثور على صفحة لم تعد موجودةآذلك آيفي في هذا الدرس سوف نقوم إن شاء اهللا بإآمال رموز الشرح المتقدم،
  )transparent  من نوعتخفي  ( لجوجوأخيرا التصفح الخفي باستخدام 

 
  تتمة رموز الشرح المتقدم

filetype: يبحث في صفحات الويب وآذلك يبحث في ملفات ال غوغل pdf  اآسل، (و الورد وغيرهاtxt ،
rtf، في موقع) بوربوينت http://filext.org  نوع ملفات غوغل لديه أمثلة8000هناك اآثر من  

  .عن آل نوع من هذه االنواع
 

في حالة . في عنوان النتيجة doc نتيجة البحث آلمة  اذا ظهرت ملفات من نوع ورد فسوف تجد فيعند البحث
ولكن هذا التحويل ليس دقيقًا تمامًا  html يعطي الخيار بتحويله إلى فغوغل pdf آون الملف من نوع ورد او

  .تنسيقه آذلك يختلف
 

  :مثال
filetype:pdf | filetype:xls  
 

 
- Link:  
  

التي تشير إلى موقع الجزيرة في  مثًال اذا آنا نريد البحث عن المواقع . المواقع التي تشير إلى موقع معينيعطيك
 :مر التالينكتب األ صفحاتها

Link:aljazeera.net  
 

 
  .إليه األمر له أهمية بالنسبة لموقع نريد أن نعرف ما هي طبيعة المواقع التي تشير هذا
 

  .ال فالنتيجة ستكون حتمًا مختلفةيجب تضمين نطاق الموقع وإ
  

 :خطأهذا أمر 
Link:aljazeera  
 

   ).net.: ( ألنه لم يحتوي على نطاق الموقع أال وهو

Inanchor:  
  

  :مثال، ولكن الفرق في أنه يبحث عن النص المستخدم في عنوان الموقع link ـفي عمله ال يشبه

 :ة العنوان في صفحة االنترنتغيهذه ص
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<A HREF=” http://www.example.org/current.html”>current page</A>  
 

 
 :نستخدمexample.com  وليس عن current page نبحث عن فعندما

inachor:current.page  
 

  

- Cache:  

  :، مثلالمواقع ل يقوم بتسجيل لقطات منجوجن أش من الصفحة التي نبحث عنها حيث يعطينا نسخة آا

Cache:alajzeera.net  

  :ن أنفي حي

Related:aljazeera.net  يظهر الصفحات التي تشبه صفحة ما.  

  

- info:  
 : مثال، يعطيك معلومات عن الموقع الذي تريده

  : ضع البحث بهذه الصورة،  com.yahoo.www الموقع نريد معلومات عن
info:www.yahoo.com 

 
  

-stocks:  
  مثالً عليك وضع رمز.عطائك معلومات مفصلةيستخدم كثيراً مع الرموز إل .سهم لشركة مالمعرفة وضع األ

 :مثال، ال أن تضع اسمها شركة
  :رة بهذه الصو ضع البحث Yahoo و Intel لكي تحصل على معلومات عن

stock: intc yhoo 
  
  
  

  :وآسياستخدام جوجل آبر
  

 من واجهة جوجل language tools نقوم باختيار ننا نريد تصفح موقع الجزيرة بواسطة بروآسيلنفرض أ
، ونضع في مربع الترجمة عنوان الجزيرة ومن ثم نختار الترجمة من )أي من الصفحة الرئيسية لجوجل( 

  .ة من خالل موقع جوجلاإلنجليزية إلى العربية، ونضغط ترجم، فعندها يصبح بإمكاننا تصفح الجزير

  .هذا النوع من البروآسي غير آمن: مالحظة
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 :إحدى الجمل التالية  استعماليمكننا، ل في البحث عن بروآسياتجوجردنا استعمال أذا إ

inurl:"nph-proxy.cgi" "Start browsing"  
 
---- 
"this proxy is working fine!" "enter *" "URL***" * visit  
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  ليةجوجاستراحة : الدرس السابع
  
  
  
  

ماذا تستنتج عن ...vehicles و programming و ape مع آلمات مثل (~) جرب هذا الرمز
  هذا الرمز؟

-- 
 استخدام هذه الجملة في البحث؟ ما الذي تالحظه وتستنتجه من

usb flash $20..$60  
 

 
--- 
  هذه الجملة؟الذي تعنيه النجمة في ما

"do as * say not as * do" quote origin English usage  
 

 
--- 
  تستطيع ان تشرح معلومات حول هذا الموقع؟ هل

http://www.google.com/press/zeitgeist.html 
--- 

  حاول تجربته-يعرضه هذا الموقع؟  ما الذي

http://www.touchgraph.com/TGGoogleBrowser.html 
--- 
 :مثال، مع بعض الكلمات define استخدام آلمة حاول

define:computer  
 

 
--- 
  دخال هذه المعادلة داخل مربع النصإ جرب

31*10 + 50  
 

 
  ؟؟هي النتيجة ما
--  
 

  ?daterange وما عالقته ب Julian date ـما هو ال
  
  

--------------------------------------------------  
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  :اإلجابات
  
 .. يبحث عن المتشابهات مع الكلمة (~) ستخدام هذا الرمز ا-
  446,000,000 : نتيجة البحث، تظهر programming  عن الكلمةبحثت مادعنف

 أن محرك افة إلى، باإلض 5,900,000,000 النتيجة ، تظهر لك programming~  عنبحثتثم 
  software  ،Tutorials  ،programmers : أخرى مثلتآلما م بتمييزوقيالبحث 

========== 
 ( usb flash $20..$60 ) : ستخدام هذه الجملة ا-
 محرك جعل ت 60 ، 20  ن النقطتين بين الرقمينإآذلك ،  flash و usb  على آلماتينتائج تحتو ظهرت

 الرقمين  تقع بينيعلى األرقام التظهر نتائج تحتوى البحث ي
========== 

 ستحل يجملة آاملة مهما آانت الكلمة التبحث عن الت ك آلمة، وإظهار النتائج آأني هنا تحل محل أ (*)النجمة -
  : آتبت الجملة هكذاكبمعنى أنه آأن، محل النجمة

  )as أي آلمة say not as أي آلمة do(   
 .قع التي تحتوي على تلك الجملة ومكان النجمة تعوض بأي آلمة أخرىذه الجملة تظهر المواهأي أن 

========== 
 http://www.google.com/press/zeitgeist.html هذا الموقع -

 ..تى تم البحث عنها خالل فترة معينيظهر أآثر الكلمات ال
========== 

 : بالنسبة للموقع -
http://www.touchgraph.com/TGGoogleBrowser.html 

  .يظهر المواقع المتشابهة وأآثرها تصفحًاالمواقع واإلنتقال بينها، و يظهر اإلرتباط بين
==========  

 . تريدهاي حيث تبحث عن تعريف الكلمة الت،مفيدة جدًا define الكلمة -
========== 

  360فتعطينا حاصل هذه العملية الحاسبية وهو  ) 50 + 10*31(أما المعادلة  -
==========  

- Julian date:  
ترة ما،  بيانات حول حدث ما في فبحث عننن  قبل الميالد إلى اليوم، فإذا أردنا أ4713 -1-1 يام منهو عدد األ

 ولكن حتى تتم عملية ،2006-2-1 و 2006-1-1 : ونقوم بوضع الفترة التي نبحث فيها مثالdaterangeنستخدم 
  : باستخدام هذا الموقعjulianالبحث بشكل سليم ودقيق نقوم بتحويل التاريخ إلى 

http://www.tesre.bo.cnr.it/~mauro/JD/  
  
  : ونستخدم النتيجة في جملة البحث،و غيرهأ

  Julian ـ بال2453737 تساوي 1-1-2006
  Julian ـ بال2453768 تساوي 1-2-2006

  :فتصبح جملة البحث آالتالي
Daterange:  2453737 ..  2453768  
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   )1رقم (اختبر معلوماتك : الدرس الثامن
  
  
  
  

  َمن ِمن التالية سوف تعطي أفضل نتيجة بحث؟: السؤال األول
 

new york city-1  
New York city-2  
New York City-3  

NEW YORK CITY-4  
  د.الكلمات الخاص بالبحث تتأثر بحالة الحرف ال فرق، فقط عند استخدام5-

 
  إلى ما المقطع الذي نريده بالضبط ؟ َمن ِمن التالية األفضل للوصول: السؤال الثاني

 
1- +new york city  
2- "new york city"  
3- (new york city)  
4- exact:(new york city)  
5- +new +york +city  

 
المثال  ما هي أفضل طريقة لضمان استثناء آلمة من نتيجة البحث؟ على سبيل: السؤال الثالث
  diet من نتيجة البحث عنatkins استثناء آلمة

 
diet NOT atkins-1  
diet NO atkins-2  

diet -atkins-3  
diet exclude:atkins-4  

diet ignore:atkins-5  

 
  منها في المعنى؟ ما هي أفضل طريقة للبحث عن آلمة و أيضًا عن الكلمات القريبة: ل الرابعالسؤا

 
hiking AND similar-1  

like:hiking-2 
hiking+-3 
~hiking-4 

synonyms:hiking-5 
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هي أفضل طريقة للبحث عن صفحات تحتوي على آلمة من آلمتين نبحث  ما: السؤال الخامس

  نبحث عن مطعم اما يكون هندي او تايواني العنها؟ على سبيل المث
 

restaurant indian OR thai-1  
restaurant (indian thai)-2  
restaurant "indian thai"-3  

restaurant +indian +thai-4  
restaurant OR:indian thai-5 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  اإلجابات
  

  :اإلجابة األولى
 د.تتأثر بحالة الحرف  الخاص بالبحثال فرق، فقط عند استخدام الكلمات5-

  
  :اإلجابة الثانية

new york city"-2" 
  

  :اإلجابة الثالثة
diet -atkins-3 

  
  :اإلجابة الرابعة

hiking~ -4 
  

  :اإلجابة الخامسة
restaurant indian OR thai-1 
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   )2رقم (اختبر معلوماتك : الدرس التاسع
  
  
  

 
  iraq في موقع معين؟ مثًال البحث عن آلمة حث عن آلمةما هي أفضل طريقة للب: السؤال األول

  ؟في موقع الجزيرة
 
1- iraq IN www.aljazeera.net  
2- iraq site:www.aljazeera.net  
3- www.aljazeera.net iraq  
4- iraq ON www.aljazeera.net  
5- iraq ON site:www.aljazeera.net  

 
  Palestine آلمة تائج بحثك؟ مثًال نبحث عنآيف تضمن مدى ارقام في ن: السؤال الثاني

  (تاريخ يعمل مع اي رقم وليس فقط (2006 و 1948واالرقام بين 
 
1- Palestine date:1948 2006  
2- Palestine 1948..2006  
3- 1948:2006 Palestine  
4- Palestine “1948 2006”  
5- Palestine 1948 TO 2006  

 
  التي لمواقع التي تحتوي على عنوان معين؟ مثال آل المواقعآيف تبحث عن آل ا: السؤال الثالث

  org.hesbah- alتحتوي على عنوان ل
 
1- show linkswww.al-hesbah.org  
2- find links:www.al-hesbah.org  
3- references:www.al-hesbah.org  
4- link”www.al-hesbah.org  
5- link:www.al-hesbah.org  
 

 ما مثل ظهر اذا آان لدى غوغل معلومات حديثة عن موقعآيف ت: السؤال الرابع
net.aljazeera 

 
1-cashe:www.aljazeera.net   
2- recent:www.aljazeera.net  
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3- showdate:www.aljazeera.net  
4- check:www.aljazeera.net  
5- crawlinfo:www.aljazeera.net  
 

 bbc ة بموقع معين مثال موقع اذاعة الاو عالق آيف تبحث عن مواقع له صلة: السؤال الخامس
 
1- like:www.bbc.com  
2- showlike:www.bbc.com  
3- related:www.bbc.com  
4- Link:www.bbc.com  
5- references:www.bbc.com  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  اإلجابات
  

  :اإلجابة األولى
2- iraq site:www.aljazeera.net  
  

  :اإلجابة الثانية
2- Palestine 1948..2006  
  

  :اإلجابة الثالثة
5- link:www.al-hesbah.org  
  

  :اإلجابة الرابعة
1-cashe:www.aljazeera.net  
  

  :اإلجابة الخامسة
3- related:www.bbc.com  
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  تطبيقات: عاشرالدرس ال
  
  
  

 :البحث في منتديات محددة

 :آود

intext:"Powered by SMF" AND intitle:"Community" 

 
  للبحث في منتديات مسجلة لنطاق دولة ما، بدال الكلمةإفتستطيع  SMF ن نبحث عن منتديات غيرأردنا أذا إ -

 :آود

site:de + "powered by smf"  

  smf  لمانية التي تستعمل منتدياتتقوم بالبحث في المنتديات األ -

فنبحث في  phpbb إلى smf غييرتيطالية وفيصبح البحث في المنتديات اإل it إلى de نستطيع تغيير
  فقط phpbb المنتديات التي تستعمل

 xoops ـ دارة المواقع والمعروف بإحد برامج أللبحث داخل مواقع تستخدم  -

intitle:"XOOPS Site" intitle:"Just Use it!" | "powered by xoops 
(2.0)|(2.0.....)"   

   رقم االصدارة.... 2.0أو  2.0

  

  

  : هامةةمالحظ
البعض للحصول على نتائج  دخال عدة رموز بحث ودمجها مع بعضهاإ السابقة تالحظون من خالل جمل البحث

ن أن ترسم جملة البحث بعد أعلى الفوتوشوب فأنت تحتاج إلى  تشكيل هذه الجمل يشبه تمامًا عمل تصميم، دقيقة
  .الذي تريد البحث عنه تحدد بالضبط ما
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  :ختاماً
  

  ...والمجاهدين خاصة. .نذآر إخواننا المسلمين عامة

بضرورة تعّلم فنون الجهاد على شبكة اإلنترنت والجهاد اإلعالمي، فنحن اآلن نواجه حملة صليبية شرسة من جميع 
 في استخدام واستنفاد واستهالك جميع األساليب التي تساعدهم في حربهم النواحي، ولم يدخر أعداء اهللا جهدًا

وأعدوا لهم ما استطعتم من (( : تاب من اإلعداد الذي أمرنا اهللا به فقال تعالى وهذا الك،السافرة هذه على اإلسالم
ننبه بل ونشدد على  فنحن في آتيبة الجهاد اإلعالمي ،... ))قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو اهللا وعدوآم

نصرة  ..ع األرضقامة الجهاد في جميع أصقاإل.. إخواننا استغالل آل شيء وأي شيء في سبيل خدمة هذا الدين
  .. رب العالمينشرعةل

  ..وآخر دعوانا أن الحمد هللا رب العالمين

  ..من صالح دعائكم وال تنسوا إخوانكم

 
 

  ...سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن ال إله إال أنت نستغفرك ونتوب إليك

  

  

  

  

  

  

     إخوانكم يف        

  كتيبة اجلهاد اإلعالمي           


