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 أسس وهبادئ حصوين الوىالع االلكخزونيت : عنوان المحاضرة : 

ّعشف تصمْم المٌقع بأنو عملْة تنظيْم ًببيذال لصيت ال المٌقيع مًالمايٌا ا  ا يِ 

فِ التصمْم ىٌ صت ة المٌقع التيِ تبي و المليل اليزُ ّ تيٌُ عليَ المعلٌفيال  افية 

ًتٌظييع فْيييا ا  يياا   ييٌاص ر انيير صييٌسا رً س ييٌفال لييذعم اليين  رً لتاييٌا ىييِ 

طلق علَ الصيت ة ا ًليَ فيِ رُ فٌقيع بمخابة المعلٌفال رً رداة تقذّم المعلٌفال مًّ

ً ييو ًاةييذة فيي   Home Pageالصييت ة الشسْ يية رً الصييت ة ا ف رً صييت ة ال ْيير 

لو عنٌانو الخاص فِ االنتشنير HTMLصت ال الٌّب ىِ فِ الٌاقع فلل 
(2)

. ًاا 

المعادلة التِ ّجب ال تاظ علْيا عنيذ تصيمْم ًبايشاد المٌاقيع االلاتشًنْية تتمخيو فيِ 

 ْتْية ت قْيق تيٌاصا بيْ  ا يتخذاف فمْيضال الصي ل االلاتشًنْية فيع ت قْيق ال  ييا ة 

ًالٌظييٌو ًالجاربْيية ب ْييج ّتجنييب المصييمم التٌ ييع فييِ ا ييتخذاف الصييٌس ًالٌ يياس  

ِ عملْية الت مْيو ًالتصيتذ بر ال بيذ في  فشاعياة المتعذدة ًالتيِ قيذ تي دُ بليَ بي ص في

ال  ا ة ًًظع الصيٌس ًالٌ ياس  المتعيذدة فيِ ب ياس ااتْياسال فتاةية للمتصيتذ قيذ 

ّ تخذفيا رً ال ّ يتخذفيا ب  يب اةتْاتاتيو ًسه تيو الا القيشاصة قيذ تتطليب فنيو االنتظياس 

بعط الٌقر ةتَ تاتمو عملْة الت مْو
(3)
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التصيمْم ًفيع بدفياد تقنْيال قٌاعيذ ال ْانيال فيِ عملْية  CSSلمتعاق ية ًفع ظيٌس لغة ا نميا  ا

ًردًال التصيمْم الجذّيذة  Server –Side Scriptingًتنتْز اال اشّ ر في  تيية الملقيم 

ًىيِ ردًال ًبشفجْيال  PHP,CGI, ASP NET ,JSP ,Cold Fusionالتيِ تبيمو 

 ةــــذث تطٌس فــــــِ تصمْم المٌاقع  Active and Dynamicللتصمْم ال ِ ًالنب  
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ببيياو   ْييش ًتغْييشل فتيياىْم التصييمْم تمافييا حييم تيياص ا ييتخذاف الماّاشًفْييذّا فيي   بمضاّييا 

راشٍ فِ  شّقة عشض الصت ال المت ش ة ًالتتاعلْة فميا اةيذث تغْيشا ىياس  فيِ  ي اة 

الٌّب
(1)

نتْز ال شفجْال ع  رً ت Remote Scripting. حم فن ر رداة تذّذة ّطلق علْيا  

فن ير بعيذا تذّيذا للتصيمْم ًفانير في   Ajaxبعذ التِ تاصل فعيا بتانٌلٌتْا االتيا   

 -Plug قييذس عييا  فيي  الذّنافْاْيية للمٌاقييع بييذًا ا ييتخذاف التيي   رً بشفجْييال الم يياعذةت قْييق 

ins
(2)

. 

ًقذ عشض اةذ ال اةخْ  لمجمٌعة ف  ا    التِ ّجب فشاعاتيا عنذ تصيمْم فٌقيع 

الص ْتة االلاتشًنْة 
(3)

 : 

 فيم ةاتال الجميٌس الم تيذف ًت ذّذىا . -

 تضًّذ الم تٌٍ با  اا  المتعذدة ف  الٌ اسو . -

 تضًّذ فٌقع الص ْتة بشًاب  فنا  ة ًفٌحٌق بيا ف  فصادس راشٍ للمعلٌفال . -

-
2
 تضًّذ فٌقع الص ْتة بمعلٌفال افتتاةْة ع  المٌقع نت و  . 

 بأس ْتال قابلة لل  ج .تضًّذ فٌقع الص ْتة  -

 ا تخذاف الٌ اسو المتعذدة التتاعلْة فِ ا فا   المنا  ة لزلك .   -              

 االنت اه ل جم فلتال الٌ اس  المتعذدة .   -ّتجنب     
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تضًّذ فٌقع الص ْتة بٌ اس  فتعذدة فاعلة م فع رعطاص ال شّة فِ  -

 المشًس.

 للمعلٌفال .ا تخذاف تصنْل حابر  -

                                                           

 . 101-101هصدر سابك، ص ،األعالم الجديد الوفاهين والىسائل والخطبيماث  ،عباس هصطفى صادق (  1)

  . 101، ص(  الوصدر نفسه 2)

 (  بسنج العمباوي  ، حصوين صحيفت الكخزونيت لخالهيذ الوزحلت اإلعداديت ، رسالت هاجسخيز غيز هنشىرة ،3)

 . 121 -121، ص 2002الماهزة ، هعهد الدراساث العليا للطفىلت ، لسن األعالم وثمافت الطفل ،       
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 ت نِ ا تخذاف رّقٌنال فألٌفة. -

 رعطاص ر اسال ًاظ ة لقٌاسم المٌظٌعال ًاالاتْاسال المتٌفشة . -

 ًظع ااس ة عافة لتنظْم المعلٌفال . -

 ا تخذاف ر اسة تٌظذ ت ذّج المٌظٌعال الجذّذة . -

 تضًّذ فٌقع الص ْتة بنصٌص فقشًصة ًاظ ة   -             


