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 :البوابات أنواع

 :التعريف -4

 ويقدم الصفحات من مجموعة من يتكون موقع عن عبارة هي اإللكترونية البوابة
 اإلنترنت تقدمها التي للمعلومات السريع الوصول على ويساعد الخدمات من مجموعة

 . متنوعة مصادر من

 وتقدم الويب، صفحات على تصميمها في أساسية اعتمادة االلكترونية البوابة وتعتمد
 األخبار، اإللكتروني، البريد: منها الخدمات من مجموعة اإلنترنت مستخدمي إلى

 .(المعلومات عن والبحث المدونات

ن خاصة، وبوابات عامة بوابات هي عموما اإللكترونية والبوابات   الغرض وا 
 يستخدمها لكي للمعلومات متعددة مصادر توفير هو البوابات، استخدام من األساسي

 .فعال بشكل معلوماتال لشبكة المستخدمين من كبير عدد

 وتكون للزوار خدمات على تحتوي مواقع فهي ،اإللكترونية للبوابات بسيط وبتعريف
 بريد مواعيد، مذكرة: "على تحتوي فهي لإلنترنت تصفحه في للزائر األول المركز

 وغيرها البحث، إمكانية المواقع، بأفضل قائمة الساعة، مدى على أخبار إلكتروني،
 (..MSN و Yahoo: )هي اإللكترونية البوابات وأشهر أهم ومن ،"الخدمات من



 إلى بالوصول للمستفيدين تسمح خدمة: "بأنها البوابات المكتبيين مجتمع ويعرف
 يتصل وفيما اإللكترونية أو المطبوعة صورتها في سواء للمكتبات الثرية المحتويات
 هذا اإلنترنت في البحث محركات تمتلك التي الكبرى الشركاتتبنت  وقد باإلنترنت،

 تحتوي وقد لإلنترنت، مدخال هي مما أكثر بيانات، قاعدة البوابة وتعتبر. المفهوم
 تصف ،(Detailed Metadata Records) البيانات بعد ما أخرى معلومات على

 إمكانية للباحث تتيح مما ،(Links) الفائقة الرابطة إمكانية خالل من المصادر
 في الدالة بالكلمات والبحث الموضوعات، بعناوين المصادر. تصفح بين الخيار
 المواد االلكتروني، البريد: )مثل إضافية خدمات البوابات وتقدم. البيانات قاعدة

 التي الكبيرة، اإلعالنات ذلك إلى يضاف الحرارة، ودرجات الطقس أحوال اإلخبارية،
 . ةالرئيسي البوابات صدر في واسعة مساحة تحتل

 :األنواع - ۲

 :هي رئيسية أنواع ثالث إلى البوابات تنقسم 

 وأوسع أكبر من البوابات هذه تعد(: Horizontal Portals) األفقية البوابات -أ
 الحدود وتتخطى اإلنترنت، شبكة متصفحي لكل خدماتها تقدم ألنها األخرى، األنواع

 وتوفر تفيدين،المس من معينة من لمجموعة محددة وليست والموضوعية، الجغرافية
 : التالية اإلمكانيات االفقية البوابات

  (الويب) في البحث

  اإلخبارية المواد في البحث

  المرجعية األدوات في البحث

مكانية   ،(Online Shopping) اإللكتروني التسوق وا 



 الدردشة أو والمحادثة اإللكتروني البريد مثل االتصال إمكانات إلى باإلضافة
Chat.) ياهو: مثل البوابات هذه ومن (Yahoo)، فيستا وألتا (AltaVista)، 
 الخدمات من واسعة مدى تقدم التي البوابات وهي(. "AOL) الين أون وأمريكا

 من محددة او معينة لمجموعة وليس المستفيدين، من واسع لمدى والمحتويات
 مستوى على حتى أو الموضوعي او الجغرافي المستوى على سواء المستفيدين

 ".ونطاقها مداها في عامة أو أفقية بأنها توصف فإنها ولذلك(. Industry) النشاط

 بوابات هي البوابات هذه(: Vertical Portals or Vortals) الرأسية البوابات -ب
 روابط وتوفر ومحددة، متخصصة لمجموعة معين نشاط في خدماتها تقدم ةصمتخص
 تلك كانت إذا عما النظر بغض ذاته، النشاط في ةمتخصص ومواقع صلة، ذات

 :خدماتها ومن ال، أم لها منافسة المواقع

مكانات الصلة، ذات والخدمات للمنتجات اإللكترونية التجارة   والتعاون، التجمع وا 
 اإلجتماعية العلوم في المتخصصة البوابات: "هي البوابات من النوع هذا أشهر ومن

("SOSIG "Social Science Information Gateway)، والبوابات 
 والبوابات ،(Edu Resources Portal) التربوية الشؤون خصصة فيالمت

 . " (Engineering Resources) الهندسية مجال في المتخصصة


