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ملخص:
�أظهر تقرير �صادر عن االحتاد الدويل لالت�صاالت �أن حجم املحتوى العربي على الإنرتنت
ال يتجاوز  .%3ووفق ًا للمدير التنفيذي ل�رشكة اخلدمات الآمنة ل�صناعة الربجميات ،ف�إن
حجم املحتوى العربي على ال�شبكة الدولية ال ميكن مقارنته ب�أية حال من الأحوال باملحتوى
وبناء عليه ُبني هذا النظام لي�ساهم يف �إثراء املحتوى
الإنكليزي �أو غريه من اللغات العاملية.
ً
العربي على �شبكة الإنرتنت ،وذلك من خالل تزويد امل�ستخدم مبن�صة عمل �سهلة ت�ستخدم يف
تطوير املحتوى الإلكرتوين و ن�رشه و�إدارته على الإنرتنت اعتماداً على املعلومات الو�صفية
املخزنة �ضمن قاعدة البيانات .حيث يقوم النظام بقراءة هذه املعلومات من قاعدة البيانات
ملعرفة �أ�سماء اجلداول وحقولها والعالقات بينها ،ثم توليد جمموعة �صفحات جاهزة للتعامل
معها�( :إ�ضافة – وتعديل – وحذف -وتنقل) ؛ كما ي�سمح هذا النظام ب�إ�ضافة وحدات برجمية
لتوليد الرتميز النهائي .ومن �أهم النتائج التي تو�صلت لها الدرا�سة :وجود م�شكالت كبرية
وا�ضحة يف طرق توليد �صفحات الويب الديناميكية احلالية� ،إذ تبني لنا عدم التوافق بني
الإ�صدارات املختلفة من �أنظمة �إدارة املحتوى ،وكون معظم املكونات والوحدات الربجمية
والقوالب غري جمانية� .إ�ضافة �إىل ذلك مدى تعقيدها بالن�سبة للمواقع الب�سيطة ،و�صعوبة �إن�شاء
املواقع ح�سب الطلب ،وا�ستهالكها الكثري من موارد اخلادم ( ، )Serverوتعر�ضها لكثري من
املت�سللني لأن معظمها من امل�صادر املفتوحة.
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Automated Web Development Based
On Metadata Stored in the Database

Abstract:
A report issued by the International Telecommunication Union revealed
that the volume of Arabic content on the Internet does not exceed 3%,
and according to the CEO of Secure Services for the software industry the
volume of Arabic content on the Internet cannot be compared in any way
with the content in English or other international languages. Therefore, it
is important to build this system to contribute to the enrichment of Arabic
content on the Internet by providing user of a platform to work easily and
for the use, development, deployment and management of e- content on the
Internet depending on the metadata information stored within the base where
the system reads this information from the database to find out the names
of tables and fields, relationships between them and generate a page group
which is ready to deal with i. e. (add- edit- delete- the movement) . This also
allows the system to add software modules to generate encoding problems
with large, clear ways and to generate Web pages current dynamic where
we show the compatibility for the various versions of content management
systems. The components and code units and templates is a free addition to the
complexity for sites Mini as well as the difficulty of creating sites on demand
in addition to the consumption of a lot of server resources and exposure to the
fact that many of the infiltrators mostly from open sources.
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مشكلة الدراسة:
تكمن م�شكلة هذه الدرا�سة يف البحث عن بناء نظام للتوليد امل�ؤمتت ملواقع الويب اعتماداً
على املعلومات الو�صفية املخزنة �ضمن قاعدة البيانات .وذلك للم�ساهمة يف �إثراء املحتوى
الرقمي على الإنرتنت ب�أقل قدر ممكن من الأخطاء.
لذا جاءت هذه الدرا�سة للتعرف �إىل �أنظمة �إدارة املحتوى ،ومعرفة �أكرثها �شهرة ،والتعرف �إىل
التقنيات التي يتم بها �إدارة املحتوى الرقمي ،ون�رشه وتطويره يف �أنظمة �إدارة املحتوى امل�شهورة.

أهمية البحث:
تكمن �أهمية البحث يف كونه حماول ًة جاد ًة لبناء نظام للتوليد امل�ؤمتت ملواقع الويب اعتماداً
على املعلومات الو�صفية املخزنة �ضمن قاعدة البيانات .وذلك للم�ساهمة يف �إثراء املحتوى
العربي على الإنرتنت.

هدف البحث:
يهدف البحث �إىل ت�صميم نظام للتوليد امل�ؤمتت ملواقع الويب اعتماداً على املعلومات
الو�صفية املخزنة �ضمن قاعدة البيانات ،حيث يقوم هذا النظام بقراءة املعلومات من قاعدة
البيانات
ملعرفة �أ�سماء اجلداول وحقولها والعالقات بينها ،وتوليد جمموعة �صفحات جاهزة للتعامل
معها.
كما ي�سمح هذا النظام ب�إ�ضافة وحدات برجمية لتوليد الرتميز النهائي ب�رشط �أن يكون
النظام مفتوحاً.

فرضية البحث:
يعتمد البحث على املعلومات الو�صفية املخزنة �ضمن قاعدة البيانات والوحدات الربجمية
امل�ضافة يف توليد ال�صفحات.

املنهجية املستخدمة:
�إن املنهجية امل�ستخدمة تعتمد على املعلومات الو�صفية املخزنة �ضمن قاعدة البيانات
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والوحدات الربجمية امل�ضافة ،حيث يقوم النظام بقراءة املعلومات الو�صفية املخزنة �ضمن قاعدة
البيانات ملعرفة �أ�سماء اجلداول وحقولها والعالقات بينها ،ليتم بعدها �إ�ضافة الوحدات الربجمية
لل�صفحة املراد توليدها.

اإلطار النظري:
نظام �إدارة املحتوى ( :Content Management System (CMSنظام �إدارة
املحتوى:هو برنامج معلوماتي يعمل على الويب ،وي�ستخدم لتطوير املحتوى الإلكرتوين
ون�رشه و�صيانته وتخزينه على الويب ،حيث يتمكن امل�ستخدمون ذوو اخل�برة التقنية
الب�سيطة يف ت�صميم املواقع� ،أو حتى الذين ال ميلكون خرب ًة تقنية ً من �إن�شاء عدد كبري من
ال�صفحات والتطبيقات الإلكرتونية التفاعلية وحتريرها ،با�ستخدام لوحة �أو واجهة حتكم
مزودة من قبل النظام دون احلاجة �إىل التدخل يف الأمور الربجمية له .وت�ستخدم �أنظمة �إدارة
املحتوى قواعد البيانات لتخزين املحتوى بد ًال من تخزينها بالأ�سلوب التقليدي كما يف
�صفحات ( . )HTMLويتم عر�ض املحتوى ب�صفحات مكتوبة بلغات برجمة خا�صة بالويب
مثل ( ، )ASP. NET- PHP- JSPحيث ُيعر�ض املحتوى ويظهر على الويب بطريقة
نظامية متخ�ص�صة .وغالب ًا ما تدعم �أنظمة �إدارة املحتوى (Content Management
 )Systemا�ستخدام جمموعة من التطبيقات اخلارجية ،التي ت�ضيف خ�صائ�ص للنظام غري
موجودة يف ن�سخته الأ�صلية.
وما مييز �أنظمة �إدارة حمتوى الويب عن لغات برجمة املواقع الإلكرتونية مثل (فرونت
بيج) املنتج من قبل �رشكة (مايكرو�سوفت) � ،أو (درمي ويفر) املنتج من قبل �رشكة (�أدوبي)  ،هو
عدم احلاجة �إىل خربة �أو معرفة تقنية �أو تدريب لتطوير حمتوى ال�صفحات الإلكرتونية ون�رشها
و�إدارتها.
كما يقدم النظام قدرة التحكم بال�صفحات الإلكرتونية وتعديلها وتطويرها ومراقبتها من
قبل م�ستخدم �أو م�ستخدمني عدة ب�صالحيات حمددة� .إذ يوجد العديد من النماذج لإدارة حمتوى
الويب ،منها :املدونات  ،Blogsاملنتديات  ،Forumsالبوابات  .Portalsفاملدونات ت�ستخدم
نظم ًا مب�سط ًة لإدارة املحتوى املوجه لال�ستخدام ال�شخ�صي ،كما ميثل (ويكي) منوذج ًا �آخراً لنظم
�إدارة املحتوى.

اجمللد اخلامس ،العدد العاشر ،كانون ثاني 2016
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ال�شكل ()1
نظام �إدارة املحتوى.

�إن ازدياد تعقيد املحتوى وترابطه وزيادة حجمه وال�رسعة التي يطلبها الن�رش الرقمي،
�أدى �إىل �رضورة ا�ستعمال �أنظمة �إدارة املعلومات يف مواقع الإنرتنت .وك�أمثلة عن �أنظمة �إدارة
املحتوى الرقمي جند:
دوت .نت .نيوك ( ، )DOT NET NUKEبي� .إت�ش .بي .نيوك (، )PHP NUKE
جروجز .نت ،ورد بر�س ( ، )WORD PRESSدروبال ( ، )DRUPALجومال ()JOOMLA
 ،زووب�س ( ، )Xoopsموودل ( )Moodleوغريها......

ومن أهم األعمال ذات الصلة باملشروع نظام إدارة احملتوى «جومال»:
جومال:هو برنامج �إدارة املحتوى الرقمي احلائز على جائزة �أف�ضل نظام �إدارة حمتوى.
والذي يتم من خالله تطوير املحتوى الإلكرتوين و�إدارت��ه ،وكذلك �إدارة ال�صالحيات وتعريف
امل�ستخدمني وغري ذلك .وهو برنامج جماين مفتوح امل�صدر ومتاح للجميع ،يتميز ب�سهولة الرتكيب
واال�ستعمال وكثافة مكتبة قوالبه ،حيث ي�ضم ما ال يقل عن  1000قالب �أغلبها جماين ،و�أكرث من
 2000قالب �أغلبها جتاري.

وتستخدم (جومال) أربع تقنيات أساسية هي:
 املحتوى الثابت ( )Static Contentالغري مرتبط بالأق�سام والت�صنيفات.
 املحتوى الديناميكي ( )Dynamic Contentاملرتبط بالأق�سام والت�صنيفات.
 املكونات  : ) )Componentsوهي جمموعة من التطبيقات �أو الربامج ال�صغرية
6
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املوجودة �ضمن (جومال)  ،والتي ميكن �إ�ضافتها �إىل املوقع �أو ا�ستبعادها ،لأنها اجلزء الرئي�س من
ال�صفحة .وتع ُّد جومال يف حد ذاتها مكون ًا �أو تطبيقاً.
 الوحدات الربجمية ( : )Modulesوهي كتلة من التعليمات الربجمية التي ال تتطلب
حتمل الوحدات الربجمية
برجم ًة خا�صةً� ،أو ا�ستعانة ًبا�ستعالم من جدول قاعدة البيانات .حيث ًّ
من مواقع �رشكات التطوير ،ثم ت�ستخدم يف (جومال)  ،مثل الأمن��اط  ) )Stylesوالقوالب
( )Templatesوغري ذلك .وتع ُّد الوحدات الربجمية �أ�صغر من املكونات ()Components
من حيث الوظيفة واحلجم .والتقنيتان الأخريتان تغنيان حمتوى املوقع الذي تبنيه (جومال) .

ال�شكل ()2
نظام �إدارة املحتوى «جومال».

بو�صف (جومال) نظام �إدارة حمتوى ،ف�إنه يقوم بعملية �أمتتة ن�رش حمتوى املوقع على
الويب بطريقة �سهلة ومرنة ومنظمة .ويتم ذلك با�ستخدام لوحة �أو واجهة حتكم مرنة و�شاملة،
حيث يق�سم املوقع �إىل �أق�سام ،وكل ق�سم يتمتع با�ستقالل عن الق�سم الآخر ،مما ي�سهل التعامل مع
كل منها ،وذلك با�ستخدام قوالب جاهزة فعالة وديناميكية ت�سمح بتغيري �شكل العر�ض فيها ،ثم
بثوان معدودة.
تغيري �شكل املوقع كامالً ،وذلك كله
ٍ
وي�ستطيع العامل على (جومال) �إذا كانت لديه خربة يف لغة (  PHPو � )HTMLأن ُيجري
تعديالت برجمية على الربجميات امل�صدرية جلومال.
اجمللد اخلامس ،العدد العاشر ،كانون ثاني 2016
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خيارات اإلدارة يف» جومال»:

ُيدار املوقع من خالل لوحة �أو واجهة حتكم ( ، )Control Panelتت�ضمن عددا ً
كبريا ً من اخليارات املق�سمة �إىل جمموعات:
 خيارات القائمة «موقع»  :Siteتت�ضمن هذه القائمة اخليارات املتعلقة بالإعدادات
العامة للموقع كافة ،وهي مق�سمة �إىل جمموعة من اخليارات الفرعية.
 التعريفات العامة ( : )Global Configurationتت�ضمن اختيار قيم و�إدخالها
لتعمل على م�ستوى املوقع كامالً ،كا�سم املوقع ،ومعلومات ت�سجيل الدخول ،واختيار حمرر الكتابة
الرئي�س ،و�إع��دادات قواعد البيانات ،و�إع��دادات ت�شخي�ص الأخطاء ،و�إع��دادات الربيد الإلكرتوين،
وخيارات اللغة امل�ستخدمة ....الخ .وتت�ضمن هذه التعريفات �أكرث من مائة خيار تتحكم يف عمل
املوقع كامالً.
 �إدارة اللغة ( : )Language Managerنتمكن من خاللها حتميل لغة جديدة ليقوم
املوقع بعر�ض القوالب والنماذج املن�ش�أة �سابق ًا باللغة اجلديدة .وميكن �أن تكون �صفحات الإدارة
بلغة ،و�صفحات املوقع بلغات متعددة �أخرى.
 �إدارة امل�ستخدمني ( : )Users Managerيجري تعريف امل�ستخدمني وحتديد �أنواعهم،
ليتمكن مدير املوقع الحق ًا من حتديد �صالحيات امل�ستخدم.
 �إدارة الو�سائط ( : )Media Managerت�ستخدم لإن�شاء فهار�س لتخزين ملفات
الو�سائط من �صور و�صوت وفيديو ،وذلك ال�ستخدامها الحق ًا يف مكونات املحتوى الرقمي.
 الإح�صاءات ( : )Statisticsت�ستخدم يف تخزين معلومات �إح�صائية عن زوار املوقع
والكلمات التي قاموا بالبحث عنها ،وعن �أ�سماء �أنظمة الت�شغيل وامل�ستعر�ضات ،واملجال الذي
تنتمي �إليه حوا�سيبهم.
 �إدارة القوالب ( : )Template Managerت�ستخدم لتغيري ال�شكل العام للموقع� ،إذ
ميكن تغيري القالب يف (جومال) �إىل قالب �آخر .وتق�سم القوالب �إىل ثالثة �أنواع :قوالب خا�صة
بالعر�ض على امل�ستخدم العادي ،وقوالب الإدارة ،وقوالب �أماكن الوحدات الربجمية يف املجلة.
ومن املمكن تن�صيب �أي قالب يف (جومال) �رشط �أن يكون متوافق ًا مع �إ�صدار املجلة .كما بالإمكان
حتميل القوالب من مواقع عدة ،منها املجاين ومنها الغري جماين .و�أغلب القوالب املجانية وغري
املجانية غري متوافقة مع املواقع التي تكتب باللغة العربية .وملعرفة �أماكن املوديالت املتوافرة
يف �أي قالب ن�ستخدم الكود الآتي (. )NDEX. PHP?TP=1
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ال�شكل ()3
القوالب و�أماكن املوديالت.

 �إدارة املحذوفات ( : )Trash Managerما نقوم بحذفه يف �أثناء العمل على حمتوى
املوقع ،ير�سل �إىل �إدارة املحذوفات .ومن املمكن الرتاجع عن احلذف �أو حذفه نهائياً.
 �إدارة القوائم (ُ : )Menu Managerي�ستفاد منها ب�إن�شاء قوائم املوقع الرئي�سية
والفرعية وتربط بالروابط التي قد ت�شري �إىل مقاالت �أو �صفحات (� )Webأو مواقع خارجية.

وتتضمن إدارة القوائم خيارات فرعية هي:
Ù Ùالقائمة الرئي�سة ( : )Main Menuوهي للدخول ال�رسيع �إىل القائمة الرئي�سة .وتت�ضمن
خيارات ال�صفحة الرئي�سة التي �ستظهر لكل امل�ستخدمني املخولني با�ستعرا�ضها ،ومعظم املحتوى
الرقمي.
Ù Ùالقائمة العليا ( :)Top Menuتو�ضع يف �أعلى املوقع وتت�ضمن اخت�صاراً ملحتويات
ال�صفحة الرئي�سية� ،أو �أية خيارات �أخرى يرغب امل�صمم يف و�ضعها.
Ù Ùقائمة امل�ستخدم ( : )User Menuوهي قائمة يتحكم بها امل�ستخدم امل�سموح له بهذا.
حيث ميكن �أن يختار مو�ضوعات معينة للظهور له دون غريه ،وذلك عند دخوله �إىل املوقع حيث
تظهر له �صفحته اخلا�صة ،فيبدو املوقع كما لو �أنه خم�ص�ص لهذا امل�ستخدم.
والقوائم ال�سابقة جميعها يجري التحكم بها بف�ضل جمموعة من اخل�صائ�ص ،فمث ًال ميكننا
التقرير من عر�ض خيار القائمة �أو ال ،وعلى من ميكن عر�ضه �أو ترتيب ظهوره.
اجمللد اخلامس ،العدد العاشر ،كانون ثاني 2016
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 قائمة املحتوى ( : )Content Menuهذه القائمة متثل حقيق ًة كامل املحتوى،
فباال�ستفادة منها يجري �إ�ضافة املحتوى وحذفه و�صياغته وتبويبه وربطه مبحركات البحث
وال�سماح مل�ستخدم دون غريه با�ستعرا�ض املقال �أو اخلرب �أو غري ذلك .وقبل احلديث بالتف�صيل عن
�إمكانات هذا اخليار ،البد من الإ�شارة �إىل �أن املحتوى يف (جومال) ُينظَّ م على ال�شكل الآتي:
Ù Ùالأق�سام ( : )Sectionsيجري �إن�شاء الأق�سام الرئي�سة للموقع �أو ًال (ق�سم الأخبار– -
ق�سم املقاالت الرئي�سية)....
Ù Ùالأ�صناف ( : )Categoriesيجري تق�سيم كل ق�سم �إىل �أ�صناف (الأخبار مث ًال تق�سم �إىل
�أخبار �سيا�سية –اقت�صادية –).......
ثم يتم �إن�شاء املحتوى .وهو مقاالت ُتربط ب�صنف ما� ،أي بق�سم معني .وميكن بف�ضل خيارات
قائمة املحتوى �إ�ضافة ق�سم �أو �صنف �أو �أية مقالة ،ثم حذفها �أو تعديلها .كما تتحكم هذه اخليارات
يف ن�رش �أية مقالة �أو �إيقاف ن�رشها ،وحتديد من با�ستطاعته ا�ستعرا�ضها و�إظهار معلومات �أخرى
عنها ،كالكاتب وتاريخ الإن�شاء وغري ذلك ،وتتيح خيارات �أخرى يف هذه القائمة نقل مقالة ما �إىل
الأر�شيف لالحتفاظ بها مع �إمكانية البحث فيه عن املقاالت ال�سابقة.
�إن ت�صميم مقالة جديدة يتم من خالل حمرر ن�صو�ص مماثل متام ًا ملحرر الن�صو�ص
( ، )Wordحيث يحوي حمرر الن�صو�ص على جميع �أدوات التن�سيق و�إدراج ال�صور وملفات
الفيديو وامللفات ال�صوتية ،مع �إمكان تعديلها و�إظهارها بال�صورة املالئمة ،مع العلم �أن ذلك كله
يتم بالتوافق مع القالب التلقائي الذي جرى اختياره يف مرحلة من مراحل ت�صميم املوقع .وميكن
بف�ضل خيارات هذه القائمة �أي�ض ًا �إ�صدار تقرير يبني عدد املرات التي جرى فيها دخول امل�ستخدم
ال�ستعرا�ض كل مقالة من املقاالت.

ال�شكل ()4
حمرر الكتابة.

 اخليار ( : )Componentsيت�ضمن هذا اخليار �إ�ضافة بع�ض الربجميات واملقاطع
الربجمية التي تغني املوقع ومنها:
الـ ( : )Bannerيتيح هذا اخليار م�ستويني من التعامل ،الأول �إمكان تنظيم و�ضع الإعالنات،
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والثاين متكني امل�ستخدمني املخولني من و�ضع �إعالنات خا�صة بهم .ومن املمكن حتديد عدد
مرات الظهور ،وت�سجيل عدد مرات ال�ضغط والظهور �أي�ضاً .وميكن �أن تكون الإعالنات على �شكل
�صورة �أو على �شكل �إعالنات ن�صية.

ال�شكل ()5
الإعالنات.

معلومات االت�صال �أو ( :)contactsيتيح هذا اخليار تعريف امل�رشف على كل ق�سم من
�أق�سام املجلة وو�ضع معلومات االت�صال به.

ال�شكل ()6
جهات االت�صال.

Ù Ùالربيد اجلماعي (. )Mass Mail
�Ù Ùآخر الأخبار ( : )News Feedsللتعرف �إىل �آخر الأخبار وعر�ضها يف مكان ما على
ال�صفحة الرئي�سة .مع �إمكانية جلب هذه الأخبار من مواقع �أخرى.
Ù Ùالت�صويت وا�ستطالعات الر�أي ( : )Pollيتيح �إ�ضافة ا�ستطالع جديد ون�رشه و�إيقافه.
كما ميكن عر�ض نتائج الت�صويت وجعله مفتوح ًا للجميع �أو للأع�ضاء فقط .كما ال ت�سمح لل�شخ�ص
بالت�صويت �أكرث من مرة يف اليوم نف�سه.
اجمللد اخلامس ،العدد العاشر ،كانون ثاني 2016

11

113

Published by Arab Journals Platform, 2016

Palestinian Journal for Open Learning & e-Learning, Vol. 5, No. 10 [2016], Art. 4
التوليد اآللي ملواقع الويب اعتماداً على املعلومات الوصفية املخزنة ضمن قاعدة البيانات

ال�شكل ()7
ا�ستطالعات الر�أي.

Ù Ùاملزامنة ( : )Syndicationيتيح هذا اخليار للم�ستخدم نقل الأخبار اجلديدة من
املوقع عرب خدمة ( ، )RSSدون احلاجة للدخول �إىل املوقع نف�سه� ،إذ تجُ لب الأخبار املتجددة �آلياً.

ال�شكل ()8
�آخر الأخبار.

Ù Ùاخليار ( : )Installerيتيح تنزيل �إ�ضافات �إىل املوقع ،مثل �إ�ضافة لغة �أو قالب جديد �أو
خدمة جديدة موجودة على �شكل حزمة يف موقع ما.
Ù Ùارتباطات ( : )Web Linksيتيح �إ�ضافة ارتباطات خارجية وو�ضعها على ال�صفحة
الرئي�سية يف املوقع.
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مساوئ هذه التقنية:

منها:

على الرغم من �أن هذه الطريقة ت�ؤدي عملها� ،إال �أن لها العديد من امل�ساوئ نذكر

♦ ♦كثري من املكونات والوحدات الربجمية والإ�ضافات الربجمية والقوالب غري جمانية.
♦ ♦هناك العديد من م�شكالت التوافق عند تثبيت العديد من املكونات �أو التطبيقات �أو
الوحدات الربجمية �أو الإ�ضافات الربجمية مع �إ�صدارات (جومال) .
♦ ♦حتميل كثري من الأدوات امل�ساعدة �أو التطبيقات �أو الوحدات الربجمية يجعل حتميل
املوقع بطيئاً.
♦ ♦�صعوبة �إن�شاء املواقع ح�سب الطلب .كما �أن تخ�صي�ص املوقع يف (جومال) مكلف.
♦ ♦�صعوبة التطوير والتحديث مقارنة ب�أنظمة �إدارة املحتوى.
♦ ♦تعقيدها بالن�سبة للمواقع الب�سيطة.
♦ ♦ا�ستهالكها لكثري من موارد اخلادم (. )server
♦ ♦تعر�ضها لكثري من املت�سللني كونها مفتوحة امل�صدر.

 5املقارنة بني نظام إدارة احملتوى (جومال) ومشروع التوليد اآللي ملواقع
الويب:
املالحظ �أن تقنية (جومال) تعمل على توليد مواقع �إلكرتونية ديناميكية ،ولكنها تفتقر �إىل
بع�ض امليزات مقارنة لها بهذا امل�رشوع ومنها:
♦ ♦يعتمد هذا امل�رشوع على توليد ال�صفحات اعتماداً على املعلومات الو�صفية املخزنة
�ضمن قاعدة البيانات �إ�ضافة ً�إىل الوحدات الربجمية� .أما يف نظام �إدارة املحتوى (جومال) فتولد
ال�صفحات اعتماداً على املكونات والوحدات الربجمية �إ�ضاف ًة �إىل الأدوات امل�ساعدة.
♦ ♦كثري من املكونات الربجمية والوحدات الربجمية غري جمانية ،مقارنة بهذا امل�رشوع
الذي يعتمد على املعلومات الو�صفية املخزنة �ضمن قاعدة البيانات.
♦ ♦بالإمكان يف هذا النظام توليد ال�صفحات اعتماداً على املعلومات الو�صفية املخزنة
�ضمن قاعدة البيانات ،وكذلك توليد الوحدات الربجمية� .أما يف نظام �إدارة املحتوى (جومال) يتم
تن�صيب الوحدات الربجمية �أو املكونات.
♦ ♦لكل موقع �إلكرتوين لوحة حتكم خا�صة يتمكن من خاللها مدير املوقع من �إدارة حمتوى
املوقع� .أما يف هذا النظام الذي مت �إن�شا�ؤه ف�أ�صبح بالإمكان توليد �صفحات ويب ديناميكية
اجمللد اخلامس ،العدد العاشر ،كانون ثاني 2016
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متكن من �إدارة املحتوى بال�شكل الأمثل ،وهذا غري متوافر يف �أنظمة �إدارة
خا�صة بالإدارة ،والتي َ
املحتوى الأخرى ،والتي تعتمد يف �إدارتها على املكونات �أو التطبيقات �أو الوحدات الربجمية.
♦ ♦مبا �أن نظام �إدارة املحتوى (جومال) يعتمد على املكونات والوحدات الربجمية ،فهو
يعاين من م�شكلة التوافق بني الإ�صدارات القدمية واجلديدة.
عر�ضنا فيما �سبق بع�ض املزايا والوظائف لأحد �أ�شهر برامج �أنظمة �إدارة املحتوى الرقمي
على الإنرتنت ،وبع�ض م�ساوئ هذه التقنية ،ثم مقارنة لهامع هذا امل�رشوع .وكانت الغاية من ذلك
توفري م�صدر معلومات جيد عن املحتويات الرقمية من خالل بيئة ب�سيطة قادرة على التوليد الآيل
ملواقع الويب دون عناء العودة �إىل مطوري الويب �أو اخلو�ض يف تعقيدات الربجمة.

اجلانب التطبيقي:
ي�سمح هذا النظام بناء املواقع الإلكرتونية ب�رسعة من خالل قاعدة البيانات ،دون احلاجة
�إىل كتابة �أية كود برجمي .فتطبيق الويب املن� أش� ي�سمح للم�ستخدمني مب�شاهدة �سجالت قاعدة
البيانات و�إ�ضافتها وتعديلها وحذفها .وال�ستخدام هذا النظام يجب اتباع اخلطوات الآتية:
1.1الت�سجيل باملوقع وذلك ب�إدخال املعلومات الأ�سا�سية.
2.2ت�سجيل الدخول ب�إدخال ا�سم امل�ستخدم وكلمة املرور.
3.3اختيار قاعدة البيانات املراد توليد ال�صفحات لها �أو �إن�شاء اجلداول والعالقات بينها،
وذلك يف حال كون اجلداول غري مولدة يف قاعدة البيانات بعد.
�4.4إ�ضافة الأدوات امل�ساعدة التي ميكن ا�ستخدامها يف ال�صفحات املولدة ،مثل حمرر
الن�صو�ص �أو عار�ض ال�صور �أو عار�ض الفيديو.
5.5توليد ال�صفحة �أو الوحدة الربجمية ،وذلك بعد اختيار القيم الآتية وتفعيلها:
ـــــــ اختيار اجلدول املراد توليد ال�صفحة له �أو تفعيل خيار التوليد الآيل جلميع اجلداول،
حيث يتم توليد ال�صفحات للجداول جميعها.
ــــــــ يف حال توليد ال�صفحة جلدول معني يختار اجلدول املراد توليد ال�صفحة له .ليتم
بعد ذلك:
 �إ�ضافة حقول الإظهار للمفاتيح الثانوية للجدول املختار.
 �إ�ضافة الأدوات امل�ساعدة حلقول اجلدول.
 �إ�ضافة الوحدات الربجمية ليتم توليد الرتميز النهائي.
  �إ�ضافة مكونات ال�صفحة وقالبها.
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�إ�ضافة الوحدات الربجمية ملكونات ال�صفحة.
توليد ال�صفحة.
تعديل كود ال�صفحة �أو الوحدة الربجمية.
�إدارة املجلدات و�إرفاق امللفات لها.
حتميل ملف م�ضغوط يحوي جميع ملفات املوقع املولد.

 -1التسجيل يف املوقع:
يتم يف هذه املرحلة الت�سجيل باملوقع ب�إدخال املعلومات الأ�سا�سية .و�أهم املعلومات
هي 1 :جملد املوقع:وهو املجلد ال��ذي �سيتم �إن�شا�ؤه يف اخل��ادم ،ويحوي جملدات املوقع
املراد توليده 2 .اخلادم ( : )serverوهو ا�سم اخلادم الذي يحوي قاعدة البيانات 3 .قاعدة
البيانات :وهو ا�سم القاعدة املراد توليد ال�صفحات لها 4 .ا�سم االت�صال :وهو ا�سم االت�صال
مع قاعدة البيانات .وغري ذلك من املعلومات التي ُتن�ش�أ مبجرد الت�سجيل يف املوقع .كما يتم
�إن�شاء املجلدات الأ�سا�سية حتت املجلد الذي �أُدخل ا�سمه يف �أثناء الت�سجيل ،ويكون ا�سم املجلد
والإمييل وا�سم امل�ستخدم فريد� .أما املجلدات التي يتم �إن�شا�ؤها ،فهي املجلدات الأ�سا�سية مثل:
جملد ال�صور وجملد الوحدات الربجمية وجملد �صفحات الإدارة وجملد يحوي امللفات امل�ضغوطة
وغريها من املجلدات .كما يف ال�شكل (. )9

ال�شكل ()9
املجلدات التي يتم توليدها بعد الت�سجيل.

 -2عملية تسجيل الدخول:
بعد الت�سجيل يف املوقع يتمكن امل�شرتك من الدخول �إىل النظام ب�إدخال ا�سم امل�ستخدم
وكلمة املرور كما يف ال�شكل ( ، )10ليتمكن بعدها من اال�ستفادة من �إمكانات النظام.
اجمللد اخلامس ،العدد العاشر ،كانون ثاني 2016
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ال�شكل ()10
عملية ت�سجيل الدخول.

 -3إدارة اجلداول:
بعد عملية الت�سجيل باملوقع وت�سجيل الدخول ننتقل �إىل �إدارة اجلداول ،حيث يتمكن امل�شرتك
من �إن�شاء اجلداول والعالقات بينها .وهي غري �رضورية �إذا كانت اجلداول مبينة �سابق ًا يف قاعدة
البيانات .ولإ�ضافة جدول يتم �إدخال ا�سم اجلدول كما يف ال�شكل (. )11

ال�شكل ()11
عملية �إ�ضافة جدول.
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بعد �إ�ضافة ا�سم اجلدول ننتقل لإ�ضافة حقول اجلدول و�أمناطه وقابليته للقيم الفارغة
وغريها من اخليارات .كما يف ال�شكل (. )12

ال�شكل ()12
عملية �إ�ضافة حقول اجلدول.

ثم يتم �إدخال ا�سم العامود ومنط احلقل وقابليته للقيم الفارغة وللزيادة التلقائية ومقدار
هذه الزيادة (وهو مفتاح �أ�سا�سي)  .وبعد االنتهاء من �إ�ضافة حقول اجلدول ،ننتقل �إىل �إ�ضافة
العالقات بني اجلداول .كما يف ال�شكل (. )13

ال�شكل ()13
عملية �إ�ضافة حقول اجلدول.

حيث يتم �إدخال ا�سم املفتاح واختيار جدول املفتاح الأ�سا�سي ،ثم اختيار حقله .بعد ذلك
يتم اختيار جدول املفتاح الثانوي ،ثم اختيار حقله.
اجمللد اخلامس ،العدد العاشر ،كانون ثاني 2016

17

119

Published by Arab Journals Platform, 2016

Palestinian Journal for Open Learning & e-Learning, Vol. 5, No. 10 [2016], Art. 4
التوليد اآللي ملواقع الويب اعتماداً على املعلومات الوصفية املخزنة ضمن قاعدة البيانات

 -4إضافة األدوات املساعدة:
وهي عبارة عن كود برجمي يقوم بعمل حدث معني عند وجود حدث �آخر �أ�سا�سي يتطلب
وجود هذه الإ�ضافة امل�ساعدة ،مثل حمرر الن�صو�ص �أو عار�ض ال�صور �أو عار�ض الفيديو ،حيث
يتم �إدخال ا�سم الأداة والكود الربجمي لها والكود الربجمي لتفعيلها يف ال�صفحات ،كما يف ال�شكل
()14

ال�شكل ()14
الأداة امل�ساعدة (حمرر الن�صو�ص) .

 -5إدارة الصفحات:
من املمكن توليد ال�صفحات اعتماداً على املعلومات الو�صفية املخزنة �ضمن قاعدة
البيانات� ،أو توليد ال�صفحات اعتماداً على الوحدات الربجمية ،كما يف ال�شكل (. )15

ال�شكل ()15
توليد ال�صفحات.

ولتوليد ال�صفحات اعتماداً على املعلومات الو�صفية املخزنة �ضمن قاعدة البيانات ،يتم
�إدخال ا�سم ال�صفحة املراد توليدها �أو اختيار توليد ال�صفحة با�سم اجلدول نف�سه ،ثم اختيار نوع
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التوليد (�صفحة �أم وحدة برجمية)  ،ثم اختيار اجلدول املراد توليد ال�صفحة له ،ثم اختيار اجلداول
الثانوية للجدول املختار ،ليتم اختيار حقول الإظهار لكل حقل ثانوي .كما يف ال�شكل (. )16

ال�شكل ()16
�إ�ضافة حقول الإظهار للمفاتيح الثانوية.

ومن املمكن �إ�ضافة �أدوات م�ساعدة حلقول اجلدول ،مثل حمرر الن�صو�ص وعار�ض ال�صور
وعار�ض الفيديو� ،إذ يتم �إ�ضافة احلقل مع الأداة .كما يف ال�شكل (. )17

ال�شكل ()17
�إ�ضافة الأداة امل�ساعدة للحقل.

ومن املمكن عدم تفعيل الأداة امل�ساعدة يف الإ�ضافة والتعديل بحيث تكون يف الإظهار فقط.
وال�شكل ( )18يو�ضح الفكرة.
اجمللد اخلامس ،العدد العاشر ،كانون ثاني 2016
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ال�شكل ()18
الأداة امل�ساعدة عر�ض ال�صورة يف الإظهار فقط.

وال�شكل ( )19يو�ضح الإ�ضافة والتعديل مع الأداة امل�ساعدة ،حيث مت تفعيل الأداة امل�ساعدة
يف الإظهار فقط.

ال�شكل ()19
الأداة امل�ساعدة عر�ض ال�صورة يف الإظهار فقط.

اخلطوة التالية هي اختيار املجلد املراد توليد ال�صفحة بداخله ،وبذلك يتم توليد ال�صفحة
�أو الوحدة الربجمية .ومن املمكن توليد ال�صفحات �أو الوحدات الربجمية للجداول جميعها دفعة
واحدة ،ولكن يف هذه احلالة ال يتم اختيار حقول الإظهار للمفاتيح الثانوية ،وال ميكن �إ�ضافة
الأدوات لهذه احلقول .ويبني ال�شكل (� )20صفحة مولدة با�ستخدام النظام.
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ال�شكل ()20
�صفحة مولدة با�ستخدام النظام.

 -6إدارة الكود الربجمي للصفحات املولدة:
من املمكن تعديل كود ال�صفحة املولدة ،وذلك عندما ُيختار املجلد ،فتعر�ض جميع ال�صفحات
التي بداخله ،و ُتختار ال�صفحة املراد تعديلها .كما يف ال�شكل (. )21

ال�شكل ()21
�إدارة الكود الربجمي لل�صفحات املولدة.

 -7إدارة الكود الربجمي للوحدات الربجمية املولدة:
من املمكن تعديل كود الوحدة الربجمية املولدة ،عندما يتم اختيار املجلد فتعر�ض جميع
الوحدات الربجمية التي بداخله ،و ُتختار الوحدة الربجمية املراد تعديلها .كما يف ال�شكل (. )22
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ال�شكل ()22
�إدارة الكود الربجمي للوحدات الربجمية املولدة.

 -8إدارة اجمللدات:
بعد الت�سجيل باملوقع يتم �إن�شاء املجلدات الأ�سا�سية للم�شرتك ،كمجلد ال�صور والوحدات
الربجمية وغريها .ومن املمكن �إ�ضافة جملدات �أخرى من خالل �إدارة املجلدات ،حيث يتمكن
امل�شرتك من �إ�ضافة املجلدات �أو حذفها .كما يف ال�شكل (. )23

ال�شكل ()23
�إدارة املجلدات.
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 -9إرفاق ملف:
من املمكن رفع ملف �إىل جملد معني يف ح�ساب امل�شرتك ،لإكمال عملية توليد املوقع .ومن
املمكن �أن يكون امللف املراد حتميله م�ضغوطاً ،حيث يتم رفع امللف وفك ال�ضغط يف املجلد
املختار من قبل امل�شرتك .كما يف ال�شكل (. )24

ال�شكل ()24
�إرفاق ملف.

 -10إدارة الوحدات الربجمية:
من املمكن رفع الوحدات الربجمية وتن�صيبها ،حيث يتم �إدخال ا�سم الوحدة الربجمية ،ويجب
�أن تكون الالحقة (� ascx( .أما ملف الوحدة الربجمية ،فيجب �أن يكون م�ضغوطاً .ومن املمكن �أن
تكون الوحدة الربجمية مكونة من وحدات برجمية عدة �أخرى ،وعند رفع ملف الوحدة الربجمية
ُيفكٌّ امللف امل�ضغوط .ال�شكل ( )25يو�ضح �إدارة الوحدات الربجمية.

ال�شكل ()25
�إ�ضافة وحدة برجمية.
اجمللد اخلامس ،العدد العاشر ،كانون ثاني 2016
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 -11قوالب الصفحات:
من املمكن تعريف قوالب عدة يتم ا�ستخدامها يف توليد ال�صفحات ،و�إ�ضافة الوحدات
الربجمية لها بعد تعريف املكونات .وال�شكل ( )26يظهر تعريف قالب مكون من خم�سة مكونات،
وهي ر�أ�س ال�صفحة وذيلها وميينها وي�سارها وحمتواها.

ال�شكل ()26
قالب �صفحة.

وال�شكل ( )27يو�ضح القالب.

ال�شكل ()27
قالب �صفحة.
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 -12إدارة مكونات الصفحة:
لإ�ضافة الوحدات الربجمية �إىل ال�صفحات يجب تعريف مكونات ال�صفحة ،حيث ُتق�سم
ال�صفحة �إىل مكونات عدة ،ويف كل مكون يتم تعريف اال�سم امل�صدري له ،والقالب الذي ينتمي
�إليه .كما يف ال�شكل (. )28

ال�شكل ()28
مكونات ال�صفحة.

حيث مت تعريف خم�سة مكونات لل�صفحة وهي ر�أ�س ال�صفحة وذيلها وميينها وي�سارها
وحمتواها .وال�شكل ( )29يبني مكونات ال�صفحة.

ال�شكل ()29
مكونات ال�صفحة.
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 -13إضافة الوحدات الربجمية إىل مكونات الصفحة:
من املمكن �إ�ضافة الوحدات الربجمية املولدة من خالل النظام� ،أو التي مت رفعها وتن�صيبها
من قبل امل�ستخدم �إىل مكونات ال�صفحة ،حيث يتم �إدخال ا�سم ال�صفحة واختيار القالب .كما يف
ال�شكل (. )30

ال�شكل ()30
�إ�ضافة الوحدات الربجمية �إىل مكونات ال�صفحة.

ومن املمكن التعديل على قالب ال�صفحة واملتابعة .كما يف ال�شكل (. )31

ال�شكل ()31
التعديل على قالب ال�صفحة واملتابعة.
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ومن املمكن �إ�ضافة املجلدات وحذفها ثم املتابعة .كما يف ال�شكل (. )32

ال�شكل ()32
الإ�ضافة للمجلدات وحذفها ثم املتابعة.

ليتم يف املرحلة التالية اختيار املكون و�إ�ضافة الوحدة الربجمية له .وال�شكل ( )33يبني
كيفية �إ�ضافة الوحدات الربجمية �إىل املكونات.

ال�شكل ()33
�إ�ضافة الوحدات الربجمية �إىل مكونات ال�صفحة.

مت �إ�ضافة الوحدة الربجمية (� )Menus. ascxإىل املكون ر�أ�س ال�صفحة ،و�إ�ضافة الوحدة
الربجمية (� )SLIDER. ascxإىل املكون حمتوى ال�صفحة ،و�إ�ضافة الوحدة الربجمية (LEFT.
� )ascxإىل املكون ي�سار ال�صفحة ،و�إ�ضافة الوحدة الربجمية (� )Right. ascxإىل املكون ميني
ال�صفحة .ومن املمكن �أن تكون ال�صفحة عادية �أو �صفحة رئي�سة حتتوي على وحدات ثابتة تظهر
يف جميع ال�صفحات ،مثل الوحدة الربجمية القائمة.
اجمللد اخلامس ،العدد العاشر ،كانون ثاني 2016
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ومن املمكن توليد ال�صفحة �ضمن جملد ح�ساب امل�شرتك على اخلادم ( ، )serverكمامن
املمكن توليد امل�سارات للوحدات الربجمية على الفهر�س الرئي�س للخادم �ضمن جملد الوحدات
الربجمية.

 -14ضغط ملفات املوقع املولد وحتميلها:
بعد توليد ال�صفحات والوحدات الربجمية و�إن�شاء املجلدات الالزمة ،ي�ستطيع امل�شرتك
�ضغط امللفات وحتميلها ليتم ن�رشها على خادم �آخر .وال�شكل ( )34يو�ضح كيفية �ضغط امللفات
وحتميلها.

ال�شكل ()34
�ضغط امللفات وحتميلها.

حيث مت �ضغط امللفات باال�سم الذي �أدخل يف املجلد احلاوي على امللفات امل�ضغوطة .ومن
املمكن حتميل امللف بال�ضغط على الرابط (حتميل امللف)  .وال�شكل ( )35يو�ضح امللف امل�ضغوط.

ال�شكل ()35
�ضغط امللفات وحتميلها.
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النتائج:
تبني من خالل هذا البحث وجود م�شكالت كبرية وا�ضحة يف طرق توليد �صفحات الويب
احلالية اعتماداً على �أنظمة �إدارة املحتوى� .إذ تبني عدم توافق الوحدات والإ�ضافات الربجمية مع
الإ�صدارات اجلديدة بالن�سبة لأنظمة �إدارة املحتوى� .إ�ضاف ًة �إىل كون معظم املكونات والوحدات
الربجمية غري جمانية ،وتعقيدها بالن�سبة للمواقع الب�سيطة ،وكذلك �صعوبة �إن�شاء املواقع ح�سب
الطلب وا�ستهالكها كثرياً من موارد اخلادم ( )serverوتعر�ضها لكثري من املت�سللني كونها من
وبناء عليه دعت احلاجة �إىل البحث عن طرق جديدة ومتطورة لتوليد �صفحات
امل�صادر املفتوحة.
ً
الويب الديناميكية ،والتي مت اعتمادها يف هذا البحث.

التوصيات:
من خ�لال ه��ذا البحث مت العمل على تطوير تطبيق للتوليد امل�ؤمتت ل�صفحات الويب
الديناميكية .ولكن هناك الأف�ضل دائماً .ولتحقيق هذا الأف�ضل ف�إننا �سنقوم با�ستعرا�ض

التطلعات والآفاق امل�ستقبلية الرامية لتطوير التطبيق وحت�سني �أدائه:
1.1تطوير النظام ليدعم البحث بالإ�ضافة �إىل عمليات الإ�ضافة والتعديل واحلذف.

2.2تطوير عمليات التحقق للحقول ،كحقول كلمات املرور واحلقول التي من ال�شكل التايل
� ، )dd- dd- dd(3.3أو من ال�شكل ( ، )ISBNوغريها من عمليات التحقق.
4.4تطوير النظام ليحوي العديد من قوالب ال�صفحات.

5.5تطويره لي�سمح ب�إدخال �أ�سماء احلقول بد ًال من �أ�سمائها كما هي يف اجلدول.
6.6تطويره ليحوي عدداً كبرياً من الوحدات الربجمية اجلاهزة.
7.7تطويره ليحوي عدداً كبرياً من الأدوات امل�ساعدة.
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