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 تجخبتي في تأسيذ مجونة فخحان

 ميشج الفخحان

 
ح تجخبة تأسيذ ىحه السجونة بجًءا مغ أول فكخة عسمت عمييا في  في الدصػر التالية سأذكخ مػجد بديط يػض ِّ

خ لي مغ معمػمات ق  0202العقج الساضي وصػاًل إلى عام  بتجسيعيا  ست  ، حيث سأذكخ في ىحه السقالة ما تيدَّ
 .سابقاً 

 السػقع األول

 
بترسيع أول مػقع  ست  عشجما ق   0222( عام Microsoft FrontPageبخنامج )مسػاقع مع ل ية ترسيسرَّ بجأت قِّ 

ز لمسػاضيع الستعمقة بالصيخان، وقدع جَّ غ السػقع عِّ وقتيا تزسَّ لي لشذخه عمى اإلنتخنت،  ة أقدام، مشيا قدع م خرَّ
يث تزسَّشت ( حMacromedia Flash5بترسيسيا باستخجام بخنامج ) ست  آخخ تزسَّغ عذخات الفالشات التي ق  

ىحه الفالشات بعس األلعاب البجائية والكثيخ مغ العخوض والذخوح السختمفة، وبعج انتيائي مغ ترسيع السػقع 
قة باستزافة تعم ِّ ميغابايت( انتقمت إلى مخحمة نذخه عمى االنتخنت وىشا واجيت عجة صعػبات م   052)بمغ حجسو 
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فع باإلضافة إلى مذكمة بصئ سخعة االنتخنت زد عمى ذلظ خق الجالسػقع مغ حيث حجع االستزافة والتكمفة وش  

بتأجيل نذخ السػقع حتى ت تاح  ست  كشت أعسل بجيػد ذاتية بالكامل، وعميو ق   عجم وجػد أي مداعجة أو دعع حيث  
الفخصة السشاسبة التي عشجما أتت كان مػقعي قج تع ححفو )فيخوس دخل لمجياز( بعج فخمتة جياز الحاسب. بعجىا 

العدكخية لكغ لع ت تح لي الفخصة أيزًا التفكيخ بإنذاء مػقع عمى االنتخنت مختز بالسػاضيع  ة سشػات أعجت  جَّ بعِّ 
 بدبب الطخوف واألوضاع التي مخرنا بيا.

 الخياح َتي ْب، ويتعيغ عميشا أن نحاول العير

 
قة بالدكغ والجامعة ...الخ(، تعم ِّ )مذاكل م   0202وبجاية عام  0202تعخَّضت لحالة مغ الكآبة مع نياية عام 

بالتفكيخ بعسل أي  ست  فالجدء الثاني مغ اسسي )سعيج الفخحان( ليذ معشاه أنشي دائسًا سعيج وفخحان، السيع أنشي ق  
ة كتابي األول )رابط(  شيء يسكغ أن يخفع مغ معشػياتي خرػصًا أنشي انتييت مشح فتخة وجيدة مغ كتابة مدػدَّ

ي ىحا الكتاب، وىشا خصخت لي فكخة: لساذا ال أقػم بإنذاء مجونتي الخاصة لتبش ِّ وبجأت البحث عغ دور نذخ 
بكتابة بعس  ست  لتحكيقيا، بعجىا ق   وأعخض كتابي عمييا؟ وبالتالي أقػم بإعادة إحياء فكخة قجيسة لصالسا سعيت  

ذات شابع عمسي وىػ  األفكار حػل الترػُّر األولي لمسجونة ومحتػاىا، وتع االستقخار عمى أن تكػن السجونة
السجال األقخب لي في ىحه الفتخة، بعجىا قست بإعادة البحث عغ أىع السػاضيع الستعمقة بترسيع السػاقع والتي 

 سأذكخىا بذكل مػجد في الدصػر التالية.

 (Platformsات التجويغ )شرَّ مِّ 
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( مغ شخكة Bloggerة )رَّ شجونتيغ في نفذ الػقت، االولى عمى مِّ في البجاية بجأت العسل باستخجام م  

(Google) ة ، والثانية عمى رت التػقف عغ استخجام (، بعجىا قخَّ Automattic( مغ شخكة )Wordpress)مِّشرَّ
ة  ، شبعًا يجب أن ( ألسباب كثيخة لغ أدخل في شخحيا ىشاWordpress( واالستسخار في مجونة )Blogger)مِّشرَّ

ع بسػثػقية عالية، لكغ سيػلة عمى خػادم )غػغل( وبالتالي فيي تتستَّ  ال نشدى أن مجونات )بمػغخ( يتع استزافتيا
ة التعامل مع  ة . ستسخار فييالالووردبخيذ وإدارتيا كان الجافع األول مِّشرَّ ( ت عخف بأنيا Wordpress)ومِّشرَّ

تعاون مئات نطام إلدارة السحتػى )مفتػح السرجر( يسكغ استخجامو إلنذاء مػقع جسيل، مجونة أو تصبيق، حيث ي
ة آالف الس صػ ِّريغ وصانعي السحتػى وأصحاب السػاقع باستسخار لتحديغ تجخبة استخجام  ووردبخيذ مغ مِّشرَّ

مميػن شخز حػل العالع  02مجيشة حػل العالع، كسا أن أكثخ مغ  708خالل اجتساعات شيخية في أكثخ مغ 
% مغ 92شدل"، فقج أشارت آخخ اإلحرائيات أن اختاروا ووردبخيذ لتذغيل ذلظ السكان الحي يصمقػن عميو "الس

ة مػاقع الػيب تدتخجم  ألف إضافة ( 55) ة مع أكثخ مغيدات قػ سي ِّ ووردبخيذ التي تزع تراميع جسيمة وم  مِّشرَّ
 لتعديد وتػسيع إمكانيات السػقع اإللكتخوني )نقاًل عغ مػقع ووردبخيذ(.

 ستزافةصاق واالالشِّ 
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ز ))مجونة أو غيخىا( تحتاج إلى أمخيغ: نِّ لكي تحرل عمى مػقع إلكتخوني  ( واستزافة Domainصاق م خرَّ

( الحي يحتػي Farhan2030.comصاق ىػ عشػان السػقع اإللكتخوني )في حالتشا: (، والشِّ Hostingلمسػقع )
صاق اني أو مجفػع، فالشِّ صاق يسكغ أن يكػن مجَّ والشِّ (، com.( واالمتجاد )Farhan2030صاق )عمى اسع الشِّ 

ة اني عمى السجَّ  صاق عمى ىحا الذكل ( أي يكػن الشِّ wordpress.ووردبخيذ ي زاف لو امتجاد )مِّشرَّ
(Farhan2030.wordpress.com ِّوفي حال تع شخاء الش )( صاق يتع إزالة.wordpress  لي ) ِّصاق مجفػع ربح ن

غ مالي، وىشاك العجيج مغ ًا مقابل مبمصاق يتع تججيجه سشػيَّ ( وىحا الشِّ Farhan2030.comعمى ىحا الذكل )
( وغيخىا الكثيخ، ويعتسج اختيار االمتجاد عمى شبيعة السػقع الحي سشعسل عميو org.( و)com.االمتجادات مثل )

 وكحلظ عمى إمكانية مالظ السػقع، حيث تختمف أسعار الشصاقات حدب االمتجاد الحي سشختاره.

عبارة عغ مجسػعة مغ الشرػص )نرػص أو أكػاد  أي مػقع إلكتخوني ىػ أما االستزافة فكسا نعخف أنَّ 
والرفحات والسقاالت دة )صػر، فيجيػ، مػسيقى وغيخىا( وغيخىا مغ العشاصخ والسمفات تعج ِّ وغيخىا( والػسائط الس  

رة لتخديشيا ت دسَّى الخػادم ) (، وىحه الخػادم Serversالتي يحتاجيا السػقع لمعسل والتي تحتاج إلى أماكغ م خرَّ
ة أي يقػم مالظ السػقع )سػاء شخز أو شخكة( ببشاء الخادم واستزافة مػقعو عام إما أن تكػن خػادم ذاتيَّ بذكل 

م خجمات االستزافة لمجسيػر.  بشفدو، أو أن تكػن خػادم تابعة لذخكات ت قج ِّ

 
ق وحتى ال ن صيل في شخح مػضػع االستزافة سشكتفي بحكخ خجمتي االستزافة: إما بذكل مباشخ عغ شخي

رة عبخ  ة استزافة م خرَّ ( bluehost( أو عبخ استزافة )Automattic)ووردبخيذ( السسمػكة لذخكة )مِّشرَّ
تعتسج و  .ة ووردبخيذشرَّ والتي يسكغ ربصيا الحقًا بسِّ  (Endurance International Groupالسسمػكة لذخكة )

ج االستزافات االستزافة التي سيختارىا، حيث تتجرَّ ة صَّ مدايا االستزافة التي سيحرل عمييا العسيل عمى نػع خ  
بجًء مغ االستزافة السحجودة مغ حيث حجع مداحة التخديغ والجعع والقػالب وغيخىا وصػاًل إلى االستزافات 

 .والقػالب االحتخافية القػية مغ حيث مداحات التخديغ والدخعة والجعع واألمان

 القػالب



 Farhan2030.com تع التحسيل مغ مجونة فخحان 

 
تتكػن مغ محتػيات )نرػص ووسائط متعجدة وممحقات وغيخىا( وصفحات  كسا ذكخنا سابقًا فإن السجونة

تفاعميا مع  وشخيقةالحي تطيخ بو ىحه السحتػيات  الذكل( ىػ Themeومقاالت، ويسكغ القػل أن القالب )
 بعزيا البعس، والقػالب يسكغ أن تكػن:

 مجانية أو مجفػعة.

 بديصة أو مسيدة أو احتخافية.

 ثع رفعيا. جاىدة أو يتع ترسيسيا

 متشػعة حدب مجال السجونة: معخض صػر، متجخ إلكتخوني، مؤلف، تعميع، مػقع إخباري ...الخ.

(، ومغ ثع قست باستخجام وتجخيب العجيج مغ القػالب Daraمجونة فخحان في البجاية باستخجام قالب ) تع تذغيل
( وغيخىا، وىشا يسكغ Rebalance( ،)Independent publisher 2( ،)Libretto( ،)Nucleareمثل: )

قػالب الكيام باختيار القالب مع استخجام خاصية الترفية إلضيار القػالب السشاسبة لصبيعة مػقعشا اإللكتخوني )
قػالب حدب مجال السػقع، قػالب حدب عجد األعسجة، قػالب حدب تختيب العشاصخ مجانية أو مجفػعة، 

ريز عشاصخ القالب )الخأس، التحييل، السداحة الخئيدية، وبعج اختيار القالب السشاسب يتع تخ وغيخىا(.
، وىشا يجب التشػيو إلى محاولة تجشب االستعجال بذخاء قػالب مسيدة السخبعات الجانبية، الشػافح السشبثقة وغيخىا(

( دوالر، وإنسا االنتطار والربخ قمياًل لحيغ الحرػل عمى خرع جيج مغ 052والتي قج يرل ثسغ بعزيا إلى )
%( وىشا يسكغ الكيام بذخاء باقة استزافة مسيدة 52كة االستزافة عمى باقات االستزافة )قج يرل إلى شخ 

 .(دوالر 02وبالتالي الحرػل عمى عجد كبيخ مغ القػالب السسيدة بسا فييا القػالب السجفػعة وبسبمغ بديط )

 اسع وشعار السجونة
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دناه م دبقًا( وسصخ الػصف السجونة )في حال لع نكغ قج حجَّ بعج اختيار القالب السشاسب يتع إضافة اسع 

(Slogan والحي تع دمجو مع شعار )(، وفي حالتشا اسع السجونة )مجونة فخحان( وسصخ الػصف )السعخفة لمجسيع
ل الخصػة التالية، حيث يجب عمى أي مالظ مػقع يدعى لشجاح مػقعو أن يختار شعار أصيل سث ِّ السجونة الحي ي  

م خجمات ترسيع الذعار إما بذكل مجاني أو بذكل مجفػع، كسا قج ِّ ويسكغ استخجام مػاقع معيشة ت   لمسجونة،وفخيج 
عرفػر مغ  (مجونة فخحان)ل شعار سث ِّ يسكغ أن يقػم مالظ السػقع بترسيع الذعار بشفدو كسا في حالتشا، حيث ي  

لترسيع البديط وبشفذ الػقت الترسيع في ىحا الذعار بيغ ا جسعت   وىشا(، Chestnut-sided warblerنػع )
 ان بالكامل.االحتخافي بفكخة ومجيػد ذاتيَّ 

 الرفحات والسقاالت

 
مثل صفحة ( Pages)بعج االنتياء مغ الخصػات الدابقة يجب البجء بكتابة بعس الرفحات األساسية لمسجونة 

قة بحساية تعم ِّ غ السػاضيع الس  حيث تتزسَّ  ،وىحه الرفحة ضخورية لتقييع جػدة السجونة )سياسة الخرػصية(
الخرػصية وحقػق السمكية وغيخىا مغ األمػر التي يجب عمى مالظ السجونة تػضيحيا لدوار السجونة. بعجىا يتع 
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إنذاء صفحة )حػل السجونة( التي تعخض لمدائخ تعخيف مػجد بالسجونة وأىجافيا، ثع يتع إنذاء صفحة )التػاصل( 

مع مدؤولي السجونة، وبعج كتابة الرفحات األساسية الدابقة يجب تحجيج إحجى ح كيفية التػاصل التي تػض ِّ 
وىي التي تستمظ العشػان الخئيدي )في حالتشا )في البجاية يتع تحجيجىا افتخاضيًا( الرفحات كرفحة رئيدية لمسجونة 

Farhan2030.com الرفحات غالبًا ما  أنَّ (، يسكغ أيزًا كتابة أي صفحات نخغب بػضعيا، مع التشػيو إلى
 دىا عغ السقاالت.سي ِّ تكػن ثابتة مع الدمغ وال يتع تعجيميا إال عمى فتخات متباعجة وىػ ما ي  

 
( )سػاء مقاالت أو عخض صػر Articlesيسكغ البجء بكتابة مقاالت السجونة )بعج االنتياء مغ كتابة الرفحات 

لو، والسقاالت غالبًا ما يتع تحجيثيا باستسخار، كسا أنيا أو دروس ...الخ( حدب مجال السجونة الحي نعسل مغ خال
(، فسغ Tags( ويتع تجعيسيا مغ خالل الػسػم )Categoriesغالبًا ما يتع تجسيعيا وتختيبيا وفقًا لمترشيفات )

خالل الترشيفات يسكغ تجسيع السقاالت ضسغ مجال واحج مع بعزيا البعس )مثاًل: مشح دراسية(، مع مالحطة 
دة ليا، أما حجَّ السسكغ وضع مقالة واحجة ضسغ أكثخ مغ ترشيف وبالتالي ستطيخ ضسغ الترشيفات الس   أنو مغ

الػسػم فتداعج عمى تدييل البحث عغ السقاالت وتدييل وتحديغ ضيػرىا في نتائج البحث سػاء داخل السجونة 
صفحات رئيدية )نطخية  ثالثةػد أو خارجيا في محخكات البحث السختمفة. وفي حالتشا )مجونة فخحان( نالحظ وج

 (سياسة الخرػصية) رئيدية في القائسة الخئيدية في أعمى السجونة وصفحة التػازن، تػاصل معشا، حػل السجونة(
باإلضافة إلى صفحات ثانػية )التقجيع لمسشح، كتاب قزايا معاصخة، وغيخىا( والتي يسكغ  في أسفل السجونة

كسا نالحظ وجػد أربعة ترشيفات رئيدية في القائسة الخئيدية لمسجونة )تشطيع ، الػصػل ليا أثشاء ترفح السجونة
وبالصبع فإن مػضػع الرفحات والسقاالت والترشيفات  مػقع العسل، مشح دراسية، شخريات، مػاضيع عامة(.

 والػسػم ليا تفاصيل كثيخة لغ نصيل في شخحيا ىشا.
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 SEO: search engineيع اليامة السختبصة بالتجويغ مثل )أخيخًا يججر اإلشارة إلى وجػد الكثيخ مغ السػاض

optimization وغيخىا مغ األمػر التي سيصػل شخحيا ىشا ولحلظ سأفخد ليا  التدػيق وجمب الديارات لمسػقع( و
 الحقًا مقاالت خاصة.

 
رخرة السذاع اإلبجاعي َندب  مخخرة بسػجب مجونة فخحان بػاسصة ”مجونة فخحان“تجخبتي في تأسيذ  مقالة

 .دولي 2.2مشع االشتقاق  –غيخ تجاري  –الس رشَّف 
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