
أوعیة النشر االلكتروني

یمكن وال بعنفالمغلقةالشبابیك و األبوابتدقمثلماوحواسناعقولنایطرقااللكترونيالرقميالعصر

تمألالتيالصور و األصوات و الحروف و األرقام منالعجیبالخلیط هدا یتجاهل ان عاقل ألي

االستفادةثمفهمهایتعینالتيالسلوكیات و التحدیاتمنأنماطاتفرض و اإلنسانمداركوتقتحمالفضاء

.مستقبله في مشاركا و مصیره في فاعال و إرادته في متحكمااالنسانيالعقلیظلمعطیاتها، لكيمن

االلكتروني؟النشرأوعیةفماهيمطبوعةورقیةأوعیة على یعتمدالتقلیديالنشر كان فإذا

والمدمجةالمرنة االقراص

:المرنة األقراص floppy disk:

 رأس طریق عن االقراص وذلك على المعلوماتتخزینمنالحاسوبیمكنالمرنة االقراص مشغل ان 

  القراءة عند وقارئ الكتابةعندككاتبیعملحیث االقراص مشغلداخلمثبت وقارئ كاتب

ترتیبهایتموالتيالمرن القرص داخلالموجودةوالسالبةالموجبةالشحنات قراءة خاللمنمنه القراءة تتم

إلخراجهابمعالجتهابدورهیقوم الذي المعالج الى ونقلهاالحاسوب لغة الى ترجمتهاثمومنالكتابةعند

الصور أو الكلماتمنملفاتشكل غلى مثالالمستخدم طلب حسبالنهائيبالشكل

:المرن القرص مزایامن

المسجلةالمادةوتحلیلتعدیلویمكنمرات عدة والتسجیلالمسحخاللمنالمتكرراالستعمالامكانیة

.ثمنهرخص عن فضالمباشرة القرص عن

:عیوبهأما

 لعدد اال یتسم وال صفحةبمائتيواحدكتابما یساوي أي میغابیت1,44عن یزید ال الذي التخزین قلة

.بسهولةاالجهزة الى ونقلهاالحاسوببفیروساتللتلوثمعرضانهكماجداقلیل

:CD-ROMالمكتنزة االقراص

 فراغات في فیزیائیاالمعلوماتختمیتمحیث فقط للقراءة صالحاوسطاالقیاسیةالمدمجة االقراص تعتبر

تغییرهاال یمكنبالستیكیة



موادضمنالمتعددةالوسائطتقنیةاستیعاب في الواسعةاالمكانیةوبالتاليكبیرةتخزینبسعةتتمتع وهي

االلكترونیة، المعاجمالمصاحف، الموسوعات في: واسعااستخداما القت تحمله، لذلك الذي الكتاب

....وغیرها

2.0االلكترونيالموردقاموس:مثال

“للكمبیوترالعریس“

CDالمدمجة االقراص compact disk :

كانت فقد المجسمةالموسیقىلتسجیالتكوسیلة 1981 عام وسونيفیلیبسشركتاالتقنیة هذه طورت لقد

منتعانيكانتبسهولة، وقدللتلفالمعرضالفنیلمادةمنمصنوعةالقدیمةالموسیقیةاألسطوانات

الموسیقیةالمقاطعنسمع ان یمكنحیث الكالم تداخلومشكلةاالصواتمنكاملمجالتولید في قصور

.المنخفضالصوت ذات الموسیقیةالمقاطعخاللمنالمرتفعالصوت ذات

حافتهنحوویمتد القرص مركزمنیبدأواحدحلزونيمسار على الثباتمنكسلسلةالبیاناتتخزینیتم

 في البیاناتتخزنالبالستیكي، القرص ضمنالبیاناتطبقة على اللیزریة القراءة اشرطةوتركزالخارجیة

0,83التجویفاطوالوتتراوحمیكرون1,6المساریةالخطوةطولیبلغ:جداصغیرةعناصر

.میلیمتر االلف منواحد هو والمیكرونمیكرون3,01الى

CDالرقميالصوت أقراص Audio:

یؤمن والذي كیلوهرتز1,44بترددالعیناتمسحمعدل على المبنيالرقميالصوت أقراص تستخدم

الخبراءبعضویعتقدكیلوهرتز،20حتىفیهاالخطوةترددیصلالتيلألصواتمناسبةترددیةاستجابة

التيالنفسیةاالصواتتأثیراتاللتقاط كاف غیر هذا التردداتمعدل ان الصوتانظمة في والمختصین

   .العادي الشخصیسمعها ال

بحیثبایتملیون783منأكثرما یعادل وهذاCD قرص على الصوتمندقیقة70نحوتخزینیمكن

اسرعبشكلیدور ان یجب القرص ان یعنيمماللبیاناتومنتظماثابتاتدفقاالصوتیةCD اقراص تتطلب

  القرص مركزمنقریباالقارئة رأس یكونعندما

الثابتة.الخطیةالسرعة ذو یسمى بالتصمیم وهذا 



  :DVD أقراص

   ان من الرغم على والتطبیقاتالحاسوب العاب او الموسیقیةلأللبوماتجدامناسبةcd اقراص تعتبر

 اقراص فان واحد قرص على كاملفیدیوفیلمتصنع ان اردت اذا لكن اكثر او قرصین الى یحتاجبعضها

cdاقراص بتطویرالمشكلة هذه الصانعةالشركاتحلت وقد ,جداوبطیئةصغیرة DVD یمثلبحیث

digitalالكلماتاوائلالمصطلح video diskاالفالم ونقللتخزینكوسیطلالستخداممصمم كان ألنه 

البصریةباألقراصالمتعلقةاالخرىالتطبیقاتمن عالم الى لیقودناالمصطلح هذا تطورثمالرقمیة

optical الكبیرةوالسعةالعالیةالسرعة ذات.

:المیكروفیلم

مناسباالولفالنوعملم 16 أو ملم35بعرضمتاح وهو بكرة على یلففیلمشریط عن عبارة هو

الدوریات.تسجیل في مفیداالثانيبینماالهندسیةوالرسوماتالصحفلتسجیل

:المیكروفیش

 في اعمدة أو صفوفهیئة على المصغرةالتسجیالتمنمجموعةتحملمسطحةفیلمیةبطاقة عن عبارة

.... تقرئالنشرالمؤلف، العنوان، بیاناتمثل: اسمالمیكروفیشمحتوى عن بیاناتبطاقةكل أعلى

ویتاحالمجردةبالعینال تقرأالتيالمصغرةالنصوصعلیهفتحملالمیكروفیشجسمالمجردة، امابالعین

  .9×6أو بوصة4×6منهامختلفةاحجام في المیكروفیش

إثرابقاء على تعملانهاكماوتركیزهانتباههوتجذب الفرد اهتمامتثیربانهاوالمرئیاتالمسموعاتوتتمیز

.والكتابة القراءة ال یعرفونمنتخدم هذا عن فضال وهي الفرد ذهن في ثباتاأكثروجعلهاالمعلومة

:االلترافیش

منالواحدةفالبطاقةالتصغیرنسبة في هو بینهما الفرق ولكن المیكروفیشانواعمننوع عن عبارة هو

هائلةامكانیةیوفرمما 150 الى تصلتصغیربنسبةصفحة3000منأكثرتستوعبفیشااللترامن

.الطریقةبهذهوحفظهاالوثائقلتصغیر

المعارفمنها ودوائرالوطنیةخاصةالببلیوغرافیاتوحفظلتصغیربكثرةااللترافیشتستخدم

.التلف أو الخدشمن لها الحمایةلیوفرالشفافالبالستیكمنطبقتینبینااللترافیشبطاقاتتحفظ



معهالتعاملوالمعلوماتالمكتباتاخصائي على یجبجدیدبعصریبشرااللكترونيفان النشرعموما

تشقبدأتالتيالرقمیةالمكتباتاساس هي االلكترونیةالمعلوماتاوعیةستكونووعي حیثاهتمامبكل

:نفسهیطرحسؤالالمنطلق هذا ومنهائلةبسرعةطریقها

 هو فماااللكترونيالنشرتمیزااللكترونیةواالوعیةالتقلیديالنشرتمیزالتقلیدیةاالوعیةكانت إذا

جدیدة؟اوعیةستظهرالنشر؟ وهلمستقبل

:المراجعقائمة
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