
 الثالثة: المرحلة/  اإلعـــــــــــــــــــــــــــــــالم الجديـــد: المادة
 االذاعة والتلفزيون : الفرع/ الثاني: الكورس 

 0202/ 5/ 41: التاريخ/  التاسعة: المحاضرة االلكترونية
 م خالد علي صالح. م: مدرس المادة
  0202/  0242 يالعام الدراس

 :وفئاتها أنواعها ماهيتها اإلنترنت شبكة بوابات

 وبحثية علمية بنيات يعرفونها المتخصصين أن إال ومختلفة، كثيرة البوابات تعريفات
 بعنوان كتابه في( باريسو رومان: )قاله ما التعريفات هذه ومن إليها، االرتكازيمكن 

تاحة بتجميع تسمح أنها حيث والخدمات، للمعلومات تجميع" بأنها (اإلنترنت بوابة)  وا 
 المقدمة العروض المستفيدين، طلبات الحقائق، مثل السواء على المعلومات
 ".إتاحة نقطة خالل من متنوعة خدمات أيضا تتيح أنها كما( الخ... للمستفيدين

 المعلومات تقديم: هما أساسيتين مهمتين البوابة فإن ،التعريف هذا إلى واستنادا
 للبوابة تعريفه في ،(بينارد لويس جان) القول هذا ويؤكد للمستفيدين، الخدمات وتقديم
 هذا وفي ها،نوأماك أشكالها عن النظر بصرف للمعلومات" فريدة إتاحة نقطة: "بأنها

 الكثير تقدم التي هي موقع بوابة: "بأنها البوابةيعرف ( فاراجي بنيامين) قان السياق
 صفحات أو اإلنترنت مواقع نحو عناوين. الروابط من جدا كبير وعدد المعلومات من

. بذاته موضوع في تخصص أن يمكن الروايات، بعض أن كما. الصلة ذات المواقع
 اإلنترنت الى مستخدمي إلى ملموسة مساعدة تقدم البوابات فإن حال أية على

 ".المبتدئين

 رومان) إليه توصل ما يؤكد( فاراجي بنيامين) تعريف بان القول باالستطاعة
 للزائرين تقدم وأنها ،(Web Site) الموقع إتاحة نقطة البوابة أعتبر الذي ،(ياريسر

 الموقع، في المعلومات إثراء في تسهم التي الروابط إلى  إضافة تهمهم، معلومات
 في تختلف البوابات بأن يتضح التعريف هذا خالل ومن األخرى، المواقع وكذلك

 ةصالمتخص البوابات هي رواجا البوابات تلك أكثر ولكن أنماطها،



( Vitrine) الفاترينة أو الواجهة: "بأنها البوابة( نيلسن جاكوب) يعرف جانبه ومن
 أن الطبيعي فمن. الموقع صفحات بقية عن مختلفة البوابة تكون أن ويجب للموقع،
 مع نولك األخرى الداخلية الموقع صفحات بقية شكل نفس هو البوابة شكل يكون
 ويعتبره للبوابة، الشكلي الجانب على يركز القول هذا إن ".الطفيفة الفروق بعض

 هذا وعلى للشراء، ويدفعهم الزوار يجذب بشكل معينة، منتجة تعرض التي كالواجهة
 المتصفحين أنظار وتلفت ومشوقة جذابة تكون أن الضروري من البوابة فان األساس
 واجهة هي البوابة إن: القول يمكن وردت، التي التعريفات إلى استنادا .والزوار
 على والحصول األخرى، للصفحات المرور ونقطة الرئيسية، والصفحة الموقع،

 ة،متخصص عامة،: )البوابة كون عن النظر بصرف المتوفرة، والخدمات المعلومات
 األول االنطباع االعتبار بنظر يؤخذ أن الضروري من لكن ،(الخ... مؤسسة فئوية،
 .زيارتها ويعاود عليها الزائر يعتاد كي البوابة شكل تصميم خالل من وذلك للزائر،


