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الوثائق متعددة الوسائط
تعريفيا ودورىا
ىي وثائق تستند إلى تعدد معالجة المعمومات من نص و صوت و صورة ثابتة ومتحركة
ويعتبر الحاسوب آلة فعالة قادرة عمى تقدبم النصوص والصور ومشاىدة الفيديو والمشاىد
المتحركة بصفة مدمجة ( فيو وسيط متعدد) يسمج باستغالل تفاعمي لممعطيات الرقمية تمكن
مستعمميا من تكييف التكوين الذي يتمقاه حسب مستواه و حسب وما يرعب فيو و متطمباتو
و في مجال التعميم يستعمل الحاسوب كوسيط متعدد في اختيار المحاور التي يدرسيا التمميذ
واعادة متابعة الدروس التي يجد فييا صعوبات  ,وكذا يمكن لو التقييم الذاتي لما تعممو واحداث
ردة فعل فورية لديو.
كيفية استعماليا
أصبحت تنمية القدرات والميارات في مجال المعموميات واالنترنيت ركيزة أساسة لالستفادة من
الوثائق المتعددة الوسائط مثل معرفة تحرير النصوص والجداول والصور الثابتة والمتحركة ,
وكيفية إدماج بعضيا ببعض  ,وكذا التمكن من استعمال االنترنيت واالستفادة منيا تفاعميا.

تعريف الحاسوب

نقتصر عمى التعريفات اآلتية:
 الحاسوب ىو

آلة

تتعامل مع

البيانات

وفقا لمجموعة من التعميمات -البرامج.-

 مجموعة متكاممة مكونة من المكونات المادية  hardwareوالبرمجيات software
والمعدات الممحقة بالكمبيوتر  peripheral devicesونظام التشغيل

 system operatingالمصممة لتعمل معا في تناسق كامل.
أجيزة الحاسوب:
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أي نظام لمحاسوب (الحاسب أو الكمبيوتر) يتألف عمى األقل من وحدة التشغيل المركزية

 ، central processing unitوالذاكرة الرئيسة لتخزين نظام التشغيل والبرامج التي ينفذىا

الكمبيوتر ،ومحركات األقراص المرنة ،وكميا متصمة بالموحة الرئيسة المعروفة باسم الموحة األم

 ،motherboardوأي لوحات توسعية  expansion boardsأخرى مطموبة ،ونبائط التخزين
الثانوية مثل األقراص الممغنطة و األقراص الصمبة  .كما قد تشتمل عمى محركات الشرائط
ومحركات األقراص المدمجة ومحركات أقراص الميزر الضوئية األخرى

optical laser

 ،discsومحركات الشرائط االحتياطية  .backup tape drivesوعمى الرغم من أن برمجيات
نظام التشغيل  operating system softwareتعتبر جزءا من نظام الكمبيوتر ،فإن

البرمجيات التطبيقية

software

 applicationال تعتبر جزءا منو.

كما يحتوي النظام عمى نبائط تستخدم في إدخال البيانات مثل لوحة المفاتيح والماسحات

 scannersوالماوسات ( الفأرة)  .miceكما تحتوي عمى نبائط لممخرجات مثل الشاشات
والسماعات والطابعات؛ وأجيزة االتصال مثل المودم .modem
مكونات الحاسوب:
 .1الشاشة ()Monitor

 .2الموحة االم ()Motherboard

 .3وحدة المعالجة المركزية ()CPU
 .4الذاكرة الرئيسية ()RAM

 .5ربط العناصر الجانبية ()PCI
 .6مولد الطاقة ()Power

 .7قارئ القرص المضغوط ()CD

 .8القرص الصمب ()Hard Disk
 .9فأرة ()mouse

 .10لوحة المفاتيح (Keyboard
وحدة المعالجة المركزية )Central Processing Unit( CPU

تعتبر ىذه الوحدة الرئيسية بمثابة المخ والعقل المدبر لمحاسبات اآللية  ،وىي المسؤولة عن

إجراء كافة العمميات الحسابية والمنطقية والتحكم في الوحدات األخرى من حيث إرسال أو

استقبال البيانات منيا والييا وبصفة عامة تنقسم ىذه الوحدة إلى أربعة وحدات فرعية  ،ىي :
وحدة الحساب ARITHEMTIC UNIT
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ىي المسؤولة عن إجراء كافة العمميات الحسابية في صورتيا البدائية الثنائية  ،و ذلك بتحويل

أي عممية حسابية إلى عممية جمع حسابي .
وحدة المنطق LOGIC UNIT

وتختص ىذه الوحدة بعمميات منطقية مثل المقارنة بين األعداد ومقارنة الحروف وتحديد

األولويات .

وحدة التحكم CONTROL UNIT
تقوم بعمميات التحكم والتوقيت لتدفق البيانات وكذلك التحكم في الوحدات والمكونات األخرى

لمحاسب .

المسجالت السريعة HIGH SPEED REGISTERS
و ىي بمثابة ذاكرة مؤقتة لحفظ البيانات أثناء إجراء العمميات الحسابية أو المنطقية التي تقوم بيا
وحدة المعالجة المركزية .

الطرفيات

جياز ممحق بالكمبيوتر ،مثل الطابعة  printerومحرك األقراص المدمجة

 . driveواألجيزة الممحقة ال تشكل جزءا أسا

CD-ROM

س يا من نظام الحاسب مثل الذاكرة

والميكروبروسيسور .وىذه األجيزة الممحقة تكون بالضرورة الزمة إلتمام خطوات سابقة أو
الحقة لعمميات معالجة البيانات والتي تعمل خارج تحكم وحدة المعالجة المركزية

بالحاسب .واألجيزة الممحقة قد تكون خارجية ،مثل الماوس(الفأرة)
المفاتيح

 keyboardأو الشاشة

 monitorأو الماسحة

داخمية ،مثل محرك األقراص المدمجة أو المودم الداخمي.

CPU

 mouseأو لوحة

 .scannerوقد تكون

أساليب االستعمال

تطمق كممة الحاسب أو الكمبيوتر عمى كافة األحجام واألنواع من الحاسبات اآللية سواء أكان

استعماليا لمغرض الشخصي أو المنزلي أو أن يكون لالستخدام في مؤسسة أو شركة ،أو أن

يستخدم ألغراض بعينيا في الصناعات اليندسية والطبية والفضائية وغيرىا وتقسم إلى:

برمجيات االغراض العامة

وىي البرمجيات التي يستطيع أي شخص أن يستخدميا ومن برمجيات االغراض العامة

برامج معالج النصوص مثل برنام معالجة النصوص مثل  Wordوىو عبارة عن حزمة

تطبيقية تساعد المستخدم في تحضير الوثائق كالرسائل والتقارير وىنالك أيضا حزم الجداول

اإللكترونية مثل  Excelوتستخدم إلدارة جداول االرقام وىناك حزم إدارة قواعد البيانات مثل

 Accessالتي تساعد في تنظيم واسترجاع كميات كبيرة من المعمومات وبرامج الرسم مثل
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برنامج  Paintوالبرامج الخاص بعمل الشرائح المستخدمة في العرض مثل PowerPoint
وبرنامج البريد االلكتروني المستخدم في تبادل الرسائل عبر شبكات الحواسيب
برمجيات األغراض الخاصة

استنادا إلى البرمجيات التطبيقية التي تطوع الحاسوب من أجل تنفيذ وظائف مفيدة وخاصة
تتنوع أساليب استعمالو من ذلك الحسابات باستخدام برنامج المحاسب المثالي وادارة الجرد
وجدولة المواد الدراسية والرسم اليندسي باستخدام برنامج  AutoCADو برامج األبعاد

الثالثية  ،مثل برنامج  3D STUDIOويتم شراء ىذه البرمجيات حسب الطمب من شركات
الحاسوب المعنية بالبرمجة

تعريفات
 .1مخرجات :ناتج عممية -بمعنى أنيا المعمومات التي تحولت من المخزن الداخمي لمحاسب
إلى أجيزة المخرجات لالختزان الخارجي ،وذلك في مقابل المدخالت أي البيانات المنقولة

داخل الحاسب لمعالجتيا.

 .2إخراج :عممية نقل البيانات من نظام الحاسب إلى العالم الخارجي ،كعممية عرض البيانات
عمى الشاشة أو الطابعة أو تخزين عمى القرص كممف ،أو تكون البيانات مرسمة إلى جياز

خارجي آخر مرتبط بالشبكة
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