مصطلحات عالمية جديدة مستحدثة استرشادية في مجال صناعة النشر
الستخدامها فى العقود المستقبلية فى حالة التعاقد
الرقم
المسلسل

المصطلح

المعنى

الشرح

1

Audio book

الكتاب الصوتي

الكتاااب الصااوتي ااو أحااد أاااوات التسااجي ت
التي تعتمد على اطق محتوياتا ماا الكلماات
وتعتماااد فكرتااا بالبعاااا علاااى تساااجي الماااواد
اإلع اياااة المطبوعاااة ،ولااايا ضالرااارو ة أ
يكو اسخة صاوتية بباق الصا ماا الماادة
المطبوعة

Audio format

تنسيق الصوت

تنساايق الصااوت ااو لحاادل الوسااام التااي ياات
اساااتخدامها لتخاااصيا الصاااوات والموسااايقى
و ااو يعباار عااا وساايلة التسااجي ال عليااة له ا ا
الناااااوت ماااااا المل ااااااات و ااااا ل التنساااااايقات
المستخدمة إلجراء ا النوت ماا التساجي ت
الصوتية
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Blogs

المدواات

المدوااااة اااي شاااك معااايا لموقااا الويااا أو
محتول يشغ جص عءا ما موقا الويا ويقاو
أحااد الشااخان ضئاشااامها ليرا فيهااا تعليقاتا
على الحادا الجا ياة أو ينشار ماوادع أ ارل
مث الرسو أو مقاب ال يديو؛ وذل ضصاو ة
دو يااة دا اا سااج ت ومااا الشااام أ ياات
عااره اا س السااج ت مرتبااة رمنيعااا ترتيبعااا
تنارليعا
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)Blu-ray Disc (BD

قرن ضلو اي

اااو وسااايخ تخاااصيا يعتماااد علاااى القاااران
الرااااومية تاااا تصااااميم ضحيااااف يت ااااو فااااي
لمكاايات على قرن ال يديو الرقمي القياساي
وياات اسااتخدام ضصااو ة أساسااية فااي تخااصيا
مقااااب ال ياااديو عالياااة الدقاااة وألعااااب ال ياااديو
ث ثية الضعاد والبيااات ال رل
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5

CD

ااو قاارن ئااومي ياات اسااتخدام فااي تخااصيا
البيااات الرقمية في ضداية المر ،ت تطوير ا
الناااااوت ماااااا القاااااران ماااااا أجااااا تخاااااصيا
القرن المرغوب
التسجي ت الصوتية ضصو ة اصاة ،ولكاا تا
اسااتخدام ضعااد ذل ا لح ا أشااكال أ اارل مااا
البيااات

6

Computer software

البراامج
اإللكترواي

يقصد ضالبراامج اإلليكترواي مجموعة ضارامج
الكمبيااوتر والبيااااات المرتبطااة ضهااا التااي تمااد
الكمبيوتر ضالتعليماات التاي سايقو ضعملا وفقعاا
لها وأحيااعا قد يشير للى معنى محادود ليعناي
"التطبيقات البرمجية"
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Data

البيااات

البيااااات ااي مجموعااات مااا المعلومااات التااي
تمثااا الخصاااامع النوعياااة أو الكمياااة لمتغيااار
واحااد أو لمجموعااة مااا المتغياارات وعااادة ع مااا
ساا لرساو
تكو البيااات اتاامج لقياساات أو أسا ع
ضياايااة أو صااو أو م حلااات لمجموعااة مااا
المتغيرات
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Digital pen

القل الرقمي

القل ا الرقمااي ااو أحااد أجهااصة اإلد ااال التااي
تقو ضتحوي خ مستخدمها أو سو فرشات
للى ضيااات قمية حتاى يمكاا أ يات تحميلهاا
علااااى جهااااار الكمبيااااوتر ثاااا عرئااااها علااااى
شاشت ويمكا التعاما ما ا س البياااات ضعاد
ذلااا عاااا برياااق أحاااد ضااارامج الكتاضاااة ليااات
اساااتخدامها فاااي تطبيقاااات مختل اااة أو لمجااارد
عرئها فقخ
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Digital rights

الحقو الرقمية

ااي تصااريحات ياات منحهااا لسشااخان لتساام
لهااا ضالقياااا ضااابعا اإلجاااراءات التاااي تتعلاااق
ضاستخدا الكمبياوتر أو أي جهاار لليكتروااي أو
شبكة اتصاالت و ي ترتبخ – ضالد جة الولى
– ضحمايااة ولد اا الحقااو القاممااة ضال عاا فااي
المجاااالت التقنياة الرقميااة الحديثااة و اصاةع فااي
مجااااال اإلاترااااا ومااااا أمثلااااة اااا س الحقااااو
الخصوصية وحرية التعبير
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الطباعة الرقمية

الطباعة الرقمية ي بريقة للطباعاة تساتخد
التقنيات الرقمية التي يت عاا بريقهاا بباعاة
البياااااااات والصاااااو مباشااااارة ع ماااااا جهاااااار
الكمبيااوتر علااى الااو ضاسااتخدا أاااوات مااا
الطاضعااات مث ا باضعااة ئااأ الحباار أو باضعااة
الليص

تنصي

التنصي و لحدل العمليتايا التااليتياا الولاى
اااي اقااا المعلوماااات أو البااارامج ماااا شااابكة
مبيااوتر بياارة الحج ا للااى أجهااصة مبي اوتر
فردياااة صاااغيرة الحجااا أو اقااا البياااااات أو
الباارامج مااا وحاادة دمااة أو جهااار مبيااوتر
مريف للى مبيوتر تاض آ ر أو جهار آ ر
يجماا مجااال الااتعل عااا ضعااد مااا ضاايا علاا
أصااااول التااااد يا واسااااتخدا التكنولوجيااااا
والتخطيخ االضتكاا ي لانل التاد يا ضهادف
تعلي الط ب عا ضعاد دو االئاطرا للاى
االاتلا فعليعا في فصول د اسية أو جامعياة
تقليدياااة و اااو يعتماااد اعتمااااد عا اااام ع علاااى
تقنيات التعل اإلليكترواي مث ا الماتتمرات
المرمية والوسامخ المتعددة
اااو وسااايخ تخاااصيا يعتماااد علاااى القاااران
الرومية ويت استخدام ضصو ة أساساية فاي
تخاااصيا مقااااب ال ياااديو والبياااااات وتتطااااضق
أضعاد قرن ال يديو الرقمي ما أضعااد القارن
المرغوب ،ولكن يختلف عن في قد ت علاى
تخصيا ضياااات تبلا ساتة أئاعاف المعلوماات
التي يت تخصينها على القرن المرغوب
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Digital printing

11

Download

12

Distance learning

التعل عا ضعد

13

DVD

قرن ال يديو
الرقمي

14

eBay

موق "ليباي"
للمصادات
اإلليكترواية

3

"ليبااااي" اااي شااار ة أمريكياااة تااادير الموقااا
اإلليكترواااي ال ا ي يحم ا اس ا الشاار ة ا س ا
وال ي ير صاالت ماصادات وموقا للتساو
علااااى شاااابكة اإلاترااااا ممااااا يتااااي ال رصااااة
لسفاااااراد والشااااار ات للقياااااا ضشاااااراء وضيااااا
مجموعااااات متنوعااااة و املااااة مااااا البرااااام
والخدمات في أ جاء العال
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E-book

الكتاب
اإللكترواي

و تاب يت برح ضتنسيق لليكترواي بدي
مطاااااضق للنسااااخة المطبوعااااة التقليديااااة مااااا
الكتااااااب وعاااااادة ع ماااااا تااااات قاااااراءة الكتااااا
اإلليكترواياااة علاااى أجهاااصة مخصصاااة لهااا ا
الغاااااره تعااااارف ضاسااااا "أجهاااااصة القاااااراءة
اإلليكترواياااااة" ويمكاااااا اساااااتخدا أجهاااااصة
الكمبيوتر الشخصية وضعا الهواتف الخلوية
في قراءة الكت اإلليكترواية

16

E-commerce

التجا ة
اإللكترواية

التجااااااااااا ة اإلليكتروايااااااااااة أو العمااااااااااال
اإلليكتروايااااااةم ااااااي عمليااااااات لليكتروايااااااة
متخصصااااة فااااي ضياااا وشااااراء المنتجااااات أو
الخااادمات عبااار الالماااة اإلليكترواياااة مثااا
اإلاترا وشبكات الكمبيوتر ال رل

17

E-content

المحتول
اإللكترواي

المحتاااول اإلليكتروااااي اااو محتاااول قماااي
يمكا اقلا عاا برياق شابكات االتصاال مثا
شبكة اإلاترا

18

E-dictionary

القاموس
اإللكترواي

القاااموس اإلليكترواااي قااد يكااو لمااا مبيااوتر
صااغير محمااول مااصود ضمااواد مرجعيااة متكاملااة
وقااد يكااو جهااار مساااعد قمااي شخصااي أو
ات عاااااا ذ يعاااااا ماااااصودعا ضقااااااموس والقاااااواميا
را  -ضرامج يمكا تنصيلهاا
اإلليكترواية ي  -أي ع
ما اإلاترا أو شراؤ ا على قارن مراغوب
قاض للقراءة فقخ أو قرن فيديو قمي وتثبيتها
على مبيوتر مكتبي أو مبيوتر محمول

19

E-journal

الجريدة
اإللكترواية

الجريااادة اإلليكترواياااة اااي جريااادة علمياااة أو
مجلااة ثقافيااة يمكااا للقااراء أ يحصاالوا عليهااا
لليكتروايعا عبر اإلاترا
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E-learning

التعل اإللكترواي

21

Electronic devices

الجهصة
اإللكترواية
4

تقو اصية التعل اإلليكترواي على توظياف
التطبيقات والعملياات اإلليكترواياة فاي عملياة
التعل يشتم الاتعل اإلليكتروااي علاى الاتعل
عباار شاابكة الوي ا والااتعل ضاسااتخدا أجهااصة
الكمبياااااااوتر ولقاماااااااة ال صاااااااول الد اساااااااية
االفترائااية والت اع ا م ا المحتااول الرقمااي
ويااات تسااالي الماااواد التعليمياااة المقدماااة عاااا
بريااااق اإلاترااااا أو شاااابكات اإلاتراااااا أو
شاااااارامخ الكاسااااااي أو شاااااارامخ ال يااااااديو أو
العااروه التلي صيوايااة المتاحااة عباار القمااا
الصاااناعية أو القاااران المراااغوبة القاضلاااة
للقراءة فقخ
ي أجهصة لليكترواية صغيرة الحجا ويساه
االاتقااال ضهااا للااى أي مكااا مثاا ا الكمبيااوتر
المحمااول أو الهاااتف المحمااول و ااي تعتمااد
فااي عملهااا علااى مبااادع عم ا اإلليكتروايااات

واستخدا معالجة تدفق اإلليكترواات
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E-library

23

E-magazine
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E-marketing
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E-publisher

المكتبااااة اإلليكتروايااااة ااااي مكتبااااة ال تتااااوفر
مصاد ضياااتها لال في صو ة تنسايق قماي،
حيااف ي اتمكا مسااتخدمو المكتبااة اإلليكتروايااة
ماااا الوصاااول للاااى ااا س البياااااات ضاساااتخدا
أجهااصة الكمبيااوتر الخاصااة ضه ا – حيااف ياات
المكتبة
تخاااصيا البياااااات علاااى محر اااات القاااران
اإللكترواية
الصلبة أو على شبكات االتصال سوا عء أ ااا
شااابكات اتصاااال عاماااة أ اصاااة والمكتباااة
اإلليكترواياااة أقااارب ماااا يكاااو للاااى فهااارس
لاارواضخ منتقاااة ذات صاالة ضمصاااد ا جيااة
متاحة  -ضشك ميسي  -على شبكة الوي
تشااااترا المجلااااة اإلليكتروايااااة ماااا الماااادواات
والجراماااد اإلليكترواياااة فاااي ضعاااا السااامات،
ولكنهاااااا عاااااادة ع ماااااا تتمياااااص عنهماااااا ضمتاضعتهاااااا
التحريرية فعادة ع ما يشارف علاى ماا يات اشارس
المجلة اإللكترواية فيها  -شأاها في ذلا شاأ المجا ت المطبوعاة
التقليدية  -محر و أو يئة محر يا تراجا
م اا ياارد لليهااا مااا محتويااات لمراجعااة جودتهااا
والتأ د ما أاهاا ت اي ضكا ماا يتوقعا الناشارو
والقراء منها
التسااااويق اإلليكترواااااي ااااو عمليااااة تسااااويق
المنتجااااااات أو الخاااااادمات عباااااار اإلاترااااااا
التسويق
ضاساااااتخدا الهواتاااااف المحمولاااااة والجهاااااصة
اإللكترواي
الرقميااااة ممااااا يتااااي الت اعاااا المباشاااار ماااا
العم ء
يتاااااي الناشااااار اإلليكتروااااااي دماااااة النشااااار
اإلليكتروااااي للكتااا واإلصااادا ات الدو ياااة
علااى شاابكة الويا  ،حيااف يقااد دمااة سااريعةع
الناشر اإللكترواي ومرئيةع لهواة القراءة ما ياوفر الكتا التاي
قااد ال يااتمكا القااراء مااا الوصااول لليهااا فااي
المكتبات التقليدية لبي الكت
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E-publishing

النشاار اإلليكترواااي ااو عمليااة اشاار لسعمااال
ضاسااتخدا وساايخ لليكترواااي وتترااما عمليااة
النشر اإللكترواي النشاااار اإلليكترواااااي اااا ع مااااا اشاااار الكتاااا
اإلليكتروايااة والمقاااالت اإلليكتروايااة ،و اا ل
تطوير المكتبات الرقمية والكتالوجات الرقمية
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E-reader

صاااا لقاااراءة الكتااا
اااو جهاااار مصااام صي ع
اإلليكترواية واإلصدا ات الدو ية ويساتخد
القا ع اإللكترواي القا ع اإلليكترواي تقنياة الحبار اإلليكتروااي
لعره محتويات الكت اإلليكترواياة للقاراء،
أو المستعره ويتمياص ضساهولة حملا للاى أي مكاا وساهولة
قراءة ما و معروه علاى شاشات حتاى فاي
اإللكترواى
ئوء الشما الساب ما يتمياص ضطاول عمار
ضطا يت
5
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facebook

و موق لليكترواي ضمثاضة شبكة اجتماعية
ااطلق اشابها لول مرة في فبراير ما عا
 2004و و يسم لمستخدمي أ يري وا
الشخان اآل ريا المشتر يا في الموق
موق "فيا ضوا" أصدقاء له وأ يرسلوا لليه الرسام عبر
ل  ،يمكا لمستخدمي الموق
الموق
تحديف ضيااات مل اته الشخصية الموجودة
على الموق إلع الصدقاء ضك ما و
جديد عنه
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File extension

امتداد اس الملف

امتداد اسـ المـلف و الحقة الس أحد مل ات
الكمبيوتر لتوئي اوت ا الملـف ويت
استخدام ل ستدالل على
اوت البيااات التي ت تخصينها في الملف
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Holographic
Versatile Disc
)(HVD

قرن ولوجرا
تخصيني

و قرن ئومي ت تطويرس ضاستخدا تقنية
معينة ليحت ضقد ما المعلومات ي و عدة
مرات ما يستطي أ يحت ض قرن ضلو
اي
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iBook

32

Internet banking

33

Internet forum

صاا ضالكتا
يعتبر تطبياق "آي ضاوا" تطبيقعاا ا ع
اإلليكتروايااة مااا لاتااا شاار ة  Appleوقااد ت ا
اإلع عا صادو س ليقتار اساـم ما جهاار
"آي ضاد" في الساض والعشــريا ما شهر يناير
تطبيق "آي ضوا"
فاااي عاااا  2010أماااا لصـاااـدا ااا ا التطبياااق
المقتاار ضك ا مااا جه اـاري "آي فااـو " و"آي
ضااود تااات " فقااد تا اإلعا عنا فااي منتصااف
العا ا سـ

العمال
المصرفية
اإللكترواية

تساااااااام اصااااااااية العمااااااااال المصاااااااارفية
اإلليكترواياااااة للعمااااا ء ضااااائجراء معاااااام ته
الماليااة عباار موقاا وياا آمااا يقااو ضئدا تاا
مصاارف التجصمااة أو المصاارف االفترائااي
أو المصااارف التعااااواي أو متسساااة اإلد اااا
التي يتعاملو معها

منتدل اإلاترا

رااا ضاساا
منتاادل اإلاترااا – الاا ي يعاارف أي ع
"لوحااة الرسااام "  -ااو مجموعااة علااى شاابكة
الويااا مخصصاااة لمناقشاااة موئاااوت معااايا
ويمكا أ تشاتم منتاديات الويا علاى ا ماا
يراو للي المشا و ماا محتوياات معروئاة
علااى صاا حات الوياا  ،ضمااا فااي ذلاا الصااو
ومقاب ال يديو والمحتويات القاضلة للتنصي
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34

iTunes

جهااار "آي تيااواص" ااو مشااغ وسااامخ قمااي
ااان ياات اسااتخدام لتشااغي وتنلااي مل ااات
راا ضمثاضاة
الموسيقى وال يديو الرقمية و و أي ع
جهار "آي تيواص" واجهة استخدا تسم ضئدا ة محتوياات جهاار
"آي ضااود" الشااهير ال ا ي تنتجا شاار ة Apple
ومشاااغ ت الوساااامخ الرقمياااة ال ااارل مثااا
"آي فو " و"آي ضاد"

35

Mobile book

الكتاب المحمول

شاااك متطاااو ماااا الكتااااب اإلليكتروااااي يتاااي
للقراء االب ت على الكتا عاا برياق وسايخ
قمي مث الهاتف المحمول

36

mp3

ل ضي ثري

ااو تنساايق صااوتي شااام االسااتخدا ااان
ضتسااجي وتخااصيا المل ااات الصااوتية ،مااا أاا
مقياااااس واساااا االسااااتخدا ااااان ضرااااغخ
المل ات الصوتية الرقمياة ضغاره اقا مل اات
الموسااايقى ولعاااادة تشاااغيلها علاااى مشاااغ ت
الصوت الرقمية

37

Multimedia

وسامخ متعددة

ااي الوسااامخ والمحتويااات التااي ياات عااره
مرااامواها فاااي أشاااكال مختل اااة و اااي ترااا
مجموعاااااة مختل اااااة ماااااا المحتوياااااات مثااااا ا
النصون والمل ات الصوتية والصو الثاضتاة
والرسااو المتحر ااة ومل ااات ال يااديو وأشااكال
أ اااارل مااااا المحتويااااات الت اعليااااة تصااااف
الوسااااااااامخ المتعااااااااددة أجهااااااااصة الوسااااااااامخ
اإلليكتروايااة التااي ياات اسااتخدامها فااي تخااصيا
محتويات الوسامخ المتعددة وا تبا ا

38

Online auction

المصاد
اإلليكترواي

يساام المااصاد اإلليكترواااي للمشااا يا ضتقاادي
العطاءات ما أجا الحصاول علاى المنتجاات
والخاادمات عباار اإلاترا ا وياات ا ا المااصاد
مااا أج ا الشااراء والبي ا عااا بريااق ضراااامج
متخصااع فااي لقامااة المااصادات يتااولى تنلااي
العمليات المتنوعة المرتبطة ض
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PDA

المساعد الرقمي
الشخصي

راا
المساعد الرقمي الشخصي وال ي يعرف أي ع
ضاساا "الكمبياااوتر الك ااي" اااو جهااار محماااول
يعم مدير شخصي للمعلومات ،ما ل القد ة
علاااى االتصاااال ضاإلاتراااا ويشاااتم المسااااعد
الرقمااي الشخصااي علااى شاشااة عااره مرميااة
لليكترواياااة تسااام لااا ضاااأ يحاااوي متصااا عحا
للوي  ،وضعا الماودي ت الحديثاة منا تحاوي
لمكاايات صوتية تتاي لجهاار المسااعد الرقماي
الشخصااي أ يعما هاااتف محمااول أو مشااغ
وسامخ محمول

40

Print on demand

الطباعة عند
الطل

تقنيااة الطباعااة عنااد الطلا  -والتااي يطلااق عليهااا
رااااا النشاااار عنااااد الطلاااا  -ااااي تقنيااااة ياااات
أي ع
اساااتخدامها تجا يعاااا؛ وفيهاااا ال تااات بباعاااة اساااأ
جدياادة مااا تاااب أو مااا وثيقااةم حتااى ياات تلقااي
بل للقيا ض ل ول تتطاو ا س التقنياة لال ضعاد
البااادء فاااي اساااتخدا تقنياااات الطباعاااة الرقمياااة
الرا ال ت ات تكل ة بباعاة اساأ فردياة
الحديثة
ع
مااا الكت ا والوثااامق ضاسااتخدا تقنيااات الطباعااة
المتعا ف عليها

41

RapidShare

موقااا " اضياااد شاااير" اااو أ بااار مواقااا الويااا
المتخصصاة فااي استاـرافة المل ااات حياف يااوفر
دمة استرافة سريعة مجااية أو مدفوعة الاثما
للمل ات و و يمتل مساحة تخصيا للمل ات تقد
ضحااوالي 5و 4ضيتااا ضاي ا ويحتااول موق ا " اضيااد
موق " اضيد شير" شااير" علااى م ياايا المل ااات مااا ت ا وضاارامج
وألعاب ومل اات وساامطية وبير اا ،ولا واضاخ
عدياادة ف اي جمياا المواق ا و المنتااديات العرضيااة
والجنبيااااة ،مااااا يتميااااص ضالساااارعة ال امقااااة فااااي
التحمي

42

Smart school

المد سة ال ية

تهااادف المد ساااة ال ياااـة للاااى تحويااا العاااـملية
التعليميااة للااى عمليااة ترتكااص دعاممهااا علااى تعلااي
الكمبياااوتر والموئاااوعات المتعلقاااة ضااا وماااا
أ ااداف الماادا س ال يااة مساااعدة الطاا ب فااي
تنميااة قااد اته ضشااك شااام ومتااوار ويعتمااد
الماانهج الد اسااي فااي ا ا النااوت مااا الماادا س
علاااى ياااا متراااافر ماااا المهاااا ات المعاااـرفية
والقـي واالستخدا السلي للغة

43

Smartphone

الهاتف ال ي

الهاتف ال ي و اتف لدي القد ة علاى أداء
مهااا الكمبيااوتر واالتصااال ضالشاابكات ليت ااو
ضه س السمات على السمات التقليدية للهاتف
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Magnetic Tapes

الشرامخ
المغنابيسية

تعم الشرامخ المغنابيساية وسايخ للتساجي
المغنابيسااي ،وياات لعااداد ا مااا ببقااة قيقااة
مغنابيسااااية تمتااااد علااااى شااااريخ ض سااااتيكي
ويمكااااا تخااااصيا ضيااااااات أجهااااصة الكمبيااااوتر
والمقاااب الصااوتية والمرميااة علااى الشاارامخ
المغنابيسااااية و ااااا قااااد تاااا تطوير ااااا فااااي
ألمااياااا ،اعتماااادعا علاااى تقنياااة التساااجي علاااى
أس ا مغنابيسية

45

Tape Drive

محرا الشرامخ

يقصااد ضمحاارا الشاارامخ جهااار يقااو ضتخااصيا
ضياااااااات أجهاااااصة الكمبياااااوتر علاااااى شاااااريخ
مغنابيسي
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46

Tweets

سام "تويتا"

ي ساام اصاية قاد يصا بولهاا للاى ماماة
وأ ضعيا حرفعاا ،ويات عرئاها علاى الصا حة
الشخصااية لمااا قااا ضئاشاااء الرسااالة وتكااو
س الرسام مرمياة فاي الوئا االفترائاي،
ولكاااااا يساااااتطي اسااااالو ااااا س الرساااااام أ
يقصااااروا ل سااااالها علااااى قاممااااة أصاااادقامه
الم رليا فقخ

47

Twitter

دمة "تويتر"

دمااااة "تااااويتر" عبااااا ة عااااا شاااابكة اشاااااب
اجتماعي تملكها وتدير ا شار ة تحما االسا
ا ساااا  ،حيااااف تساااام لمسااااتخدميها ضئ سااااال
الرساااام  -التاااي تعااارف ضاسااا "تاااويتا" -
لبعره البعا

48

Upload

تحمي

التحمي ا ااو اق ا البيااااات أو الباارامج  -مااا
جهااار مبيااوتر برفااي أو مااا جهااار آ اار -
للى جهار مبياوتر مر اصي يبعاد مكاايعاا عنا
في معل الحيا

49

USB

ااق متسلس عا

يسم الناق المتسلس العاا ضتوصاي الجهاصة
الطرفياااة ضاااالكمبيوتر لنقااا المعلوماااات ضشاااك
متسلس و او يعتبار أحاد المواصا ات التاي تا
تصميمها إلجراء اتصال ضايا الجهاصة وجهاار
تحكااا مرااايف عاااادة ع ماااا يكاااو أحاااد أجهاااصة
الكمبيااوتر الشخصاايةم والغااره من ا ااو أ
يكااااو ضاااادي ع للعديااااد مااااا المنافاااا المتسلساااالة
والمتوارية وعاا برياق ا ا المن ا  ،يمكاا أ
ياات االتصااال ضاايا جهااار الكمبيااوتر والجهااصة
الملحقاااة ضااا مثااا ا المااااوس ولوحاااة الم ااااتي
والكااااميرات الرقمياااة والطاضعاااات ومشاااغ ت
الوساااااامخ الرقمياااااة وال شاااااات ومحر اااااات
القران الصلبة الخا جية

50

Video games

ألعاب ال يديو

ألعااااب ال ياااديو اااي ألعااااب لليكترواياااة تتاااي
ل عبيها الت اع م واجهة استخدا لمما سة
اللعااااب المختل اااة علاااى أجهاااصة فياااديو ولقاااد
صااا ت اآل تشااير للااى أي شااك مااا أشااكال
أجهصة العره

51

Virtual fair

المعره
االفترائي

المعاااره االفترائاااي اااو مكاااا افترائاااي
ئاا ،مساتخد تلاو
يتلقى فيا المساتخدمو عرو ع
اآل ااار  -ضشاااك فاااردي  -عاااا برياااق تساااجي
الاد ول علاى موقا ويا يسترايف المعااره
اإلليكترواي و دمات
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52

Virtual reality

الحقيقة
االفترائية

الحقيقااة االفترائااية ااي ضيئااة افترائااية تاات
محا اتهااا علااى شاشااة الكمبيااوتر؛ وقااد تكااو
س المحا اة لما ا موجودة ضال عا فاي داياا
الواقااا أو حتاااى لماااا ا ماااا اساااج الخياااال
وتعتمااد فكاارة الحقيقااة االفترائااية  -ضالد جااة
الولاااااى  -علاااااى المحا ااااااة البصااااارية لتلااااا
المااااا ا علااااى شاشااااة الكمبيااااوتر أو علااااى
شاشات عره مجسمة ث ثية الضعادم

53

Video book

الكتاب المرمي

الكتاب المرمي و سابي ماا ساب التاد ي
عاااا برياااق اإلاتراااا حياااف يااات تاااد ي
مسااتخدمي عااا بريااق مقاااب فيااديو قاضلااة
لتنصيلهاااا علاااى أجهاااصة الكمبياااوتر الخاصاااة
ضهاا ومعلاا الكتاا المرميااة تكااو عبااا ة
عااا تا فرديااة متاحااة علااى مواقا الويا
تر اااص علاااى تاااد ي مساااتخدميها اصاااةع
المشتر يا في س المواقا م علاى موئاوت
معيا

54

Video format

تنسيق ال يديو

تنسااايق ال ياااديو اااو التنسااايق الااا ي يساااتخدم
الجهاار فااي ل سااال مقااب ال يااديو للااى جهااار
آ ر أ يقو مشغ أقاران ال ياديو الرقمياة
ضئ سال صاو للاى جهاار تلي صياو  ،أو يقاو
جهاااار مبياااوتر ضئ ساااال صاااو للاااى لحااادل
الشاشات

55

Web content

محتول الوي

56

YouTube

موق "يوتيوب"
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محتاااول الويااا اااو محتاااول يجااادس مساااتخد
مواقاااا اإلاترااااا علااااى يئااااة اصااااون أو
محتوياااات مرمياااة أو مساااموعة عناااد تصااا ح
لمواق الوي المختل اة وقاد يتراما محتاول
الوياااا ا النصااااون والصااااو والصااااوات
ومـقاب ال يديو والرسو المتحر ة
يااوفر موقاا "يوتيااوب" دمااة التشااا ا فااي
مل ااات ال يااديو حيااف يمكااا لمسااتخدمي اا ا
الموق تحمي مل اات ال ياديو أو مشاا تها أو
عرئااها وعلااى الاارب مااا أ معلا مل ااات
ال يااديو المتاحااة علااى الموق ا قااد ت ا تحميلهااا
ضواسااطة أفااراد ااواة ،فاائ ضعااا الشاار ات
التاااي تعمااا فاااي مجاااال الوساااامخ اإلع مياااة
رااا مااا المااواد الخاصااة ضهااا علااى
تعااره ضع ع
الموق في لبا ضراامج الشرا ة الا ي ياوفرس
الموق

