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طرق توزيع الوسائط املتعددة



العامة( األكشاك)الكبائن 

طرق توزيع الوسائط املتعددة

شبكات الوسائط

Compact Disksاألقراص املدجمة 

(الوهمية)احلقيقة االفرتاضية 



Virtual Realityاحلقيقة الوهمية 

فعندما.المتعددةالوسائطتوزيعأسسفيالمستقبليةاألنظمةأحدهو
السفرنموهميةحاالتإنشاءيتمفإنهافتراضيةحقيقةنظاميستعمل

مجاليفتستخدم.الحاسبيولدهاالتيالصورمعوالتفاعلواالنتقال
وأجهزةعاداألبثالثيةمتحركةورسومرأسيةعروضاالفتراضيةالحقيقة
منوى المستهذا.الصورهذهفيللتأثيروذلكنوعهامنفريدةإدخال
النظامهذاكلفةألنقصيرةفترةخاللالمستهلكإلىيصللنالتقنية

.جدا  مرتفعة



Virtual Realityاحلقيقة الوهمية 

الوهميةةالحقيقأنظمةالعالميةالفضاءووكاالتالجيوشبعضتستعمل
معداتو متطورةحاسباتأنظمةاستخداميتمحيثالطيرانمحاكاةكأنظمة

طيرانةحالمحاكاةلتأمينكاملةطيرانوكابينةمتخصصةبيانيةرسوم
الوهميةةالحقيقأنظمةاستخدامفيالبلدانبعضفيالعامةبدأ.حقيقية

.الشكلاأللعاب،بعضخاللمن



Virtual Realityاحلقيقة الوهمية : تابع

:الوهميةالحقيقةأنظمةمننوعانهناك
الكليةاإلحاطةنظام:أولًا
منةمتكاملبيئةإلىيحتاجكونهالثمن،غاليالنوعهذايعد

.معينةةبيئفيكاملبشكلمحاطا  اإلنسانيجعلالذيوالعتادالوسائط
الجزئيةاإلحاطةنظام:ثانياًا
نظاراتباستخدامشاشةإلىالنظرللمستخدمويتيحتكلفةأقل

.بسيطإدخالجهازمعالعملمعخاصة



Virtual Realityاحلقيقة الوهمية 

:الشكلالمكونات األساسية لنظام الحقيقة الوهمية، 
.أجهزة إدخال-
.نوع من أنظمة العرض-
.نظام حاسوبي متطور-
.برنامج إلنشاء الصور وعرضها في عالم وهمي-



Virtual Realityاحلقيقة الوهمية 

اليد،كاملتغطيحسبأجهزةالمزودالقفازمثلاإلدخالأجهزةإن
إلىربائيةالكهاإلشاراتبإرسالتقومبحيثفارةحتىأوتحكم،وقضيب

بياناتإلىاإلشاراتبتحويلالوصلةهذهتقومحيثالدخلتشابكوصلة
كإحداثيات)البياناتبتفسيرالحاسبيقوم.الحاسبإلىوإرسالهاثنائية
برنامجبرعالبياناتهذهترسلثم(الحقيقيالعالمضمنالشخصوضع

منالشخصموقعحسبوهميةمشاهدبناءيتمحيثالوهميةالحقيقة
الظاللو اإلضاءةإضافةكذلكويتماألبعاد،ثالثيةبياناتقاعدةخالل

حاسباليرسل.اإلخراجأجهزةإلىجميعهاترسلثمالمناسبةوالنسب
ظاراتنرأسي،جهاز)العرضجهازإلىوالصوتالفيديومنراجعةتغذية

.(صوتمكبراتأوسماعاتأوخاصة،



شبكات الوسائط املتعددة

ربطإلىالحاجةظهرتالمتعددة،الوسائطمستخدميعددلزيادةنتيجة
.طاقالنواسعةالشبكاتأوالمحليةالشبكاتعبرالمستخدمينجميع

جذري يرتغيإحداثنحواالتجاهفيالكبيرةالصناعيةالمنظماتوبدأت
بينالاتصوسائلتوفيرعلىاعتمدتحيثالعملوهيكلةأسلوبفي

-النص)طريقعنوالمعلوماتالبياناتكافةلتبادلالمختلفةالمواقع
لمستخدميناوتعددبالتفاعليةالمواقعهذهتتميزحيث(الصورة-الصوت

.المعلوماتوتبادلبينهماالتصاليتيحمما



شبكات الوسائط املتعددة

:مستوياتةثالثإلىالمتعـددةالوسـائـطشبكـاتتطبيقـاتتصنيـفيمكن
:األولالمستوًى

الوسائطفبمختلبينهمااالتصالطريقعنآخربمستخدمالمستخدمربط
:مثل

المؤتمراتعقد
MSN)االتصالبرامج MessengerوNet Meeting...الخ.



شبكات الوسائط املتعددة
:الثانيالمستوًى

أوتبياناقواعدأورسوميةمواجهةخاللمنالحاسبمعالمستخدمربط
ومطلبا  قيقيا  حالوقتفياالتصاليعتبرالحيثالمتعددةللوسائطملفات
.التطبيقاتمنالنوعلهذاأساسيا  

:الثالثالمستوًى
منواحدهباتجاالمعلوماتنقلبهويقصدللمستخدمالسلبياالشتراك

النشرات-ةالداخلياإلذاعات-اإللكترونيالبريد)مثلالمستخدمإلىالشبكة
.(الموزعة



العامة( األكشاك)الكبائن 

رفالصأجهزةفياألولىللمرةالعامة(األكشاك)الكبائناستخدمت
اريةالتجالمراكزفيوحديثا  الدولية،المطاراتفيثم،(ATM)اآللي

.التعليميةالمؤسساتوبعضالكبيرة،

 باللمسفاعليتبنظامتلفزيونيةشاشاتمنأساسا  العامةالكابينةتتكون
.متعددةوسائطآليوحاسب

والخدش،توالصدماالنقللتحملوذلكومتينقوي بغطاءالكابينةتغلف
.الشكلللماء،مقاومةتكون أنهاكما



العامة( األكشاك)الكبائن 
مةالعا(األكشاك)الكبائنإحدىومواصفاتلمكوناتمثال

عامكشكجهازمواصفات
. Intel Celeron 2400mhzمعالج •

. 256Mbyte RAMذاكرة رئيسة •

. 20GByte hard driveقرص صلب •

. CD/DVD driveقارئ أقراص مدمجة اختياري •

. Stereo audio outputسماعات ستيريو مدمجة•

. 64MByte SIS 650 (15pin VGA & S-Video out)بطاقة عرض •

. USB Ports, (1) Serial Port, (1) Parallel Port (3)منافذ متنوعة •

.PCMCIA slot for optional WI-FI cardنظام ريط السلكي •

. Network: (1) 10/100 Ethernetبطاقة شبكة •

مدمجة LCDشاشة لمس •

لوحة مفاتيح مصغرة مع رف حامل•

قارئ بطاقات لنظام البطاقات الممغنطة•



العامة( األكشاك)الكبائن 
تحلهيفالعامة،الكبائنفيالرئيساإلدخالجهازاللمسيةالشاشةتعد

.يديوالفمرقابشاشةبلمستسمحألنهاالمفاتيحولوحةالفارةمكان
:منهااللمسيةللشاشةتقاناتعدةهناك

.المواسعيةاللمسيةالشاشة-
.السطحيةالصوتيةالموجةذاتاللمسيةالشاشة-
.المقاوميالغشاءذاتاللمسيةالشاشة-
.الحمراءتحتباألشعةاللمسيةالشاشة-
.للضغطالحساسةاللمسيةالشاشة-



األكشاك العامة يف جمال التعليم
:المحاضراتتطوير

ارسالمدمنالعديدفياللمسيةالشاشاتذاتالمعلوماتأكشاكتستخدم

مالئمةعالهاجالقويةلبنيتهاباإلضافةاألنيقالملسفتصميمهاوالجامعات،

أودريسالتلهيئةيمكنالمحاضراتفخالل.المدرسيةللبيئةعمليبشكل

حظاتهملمالللوصولالتعليميةاألكشاكاستخدامالمحاضرأوالكليةإدارة

اصةالخاإلنترانتشبكةعلىأصالا المخزنةاإللكترونيةومحاضراتهم

يعمشارإلىالتعليميةاألكشاكإيصاليمكنكماالمدرسة،أوبالجامعة

تقديمتاليوبال،(والفيديووالصوتوالصورةالنصتستخدم)متعددةوسائط

.الفالشأوالبوربوينتطريقعنالدراسيةالمادة



األكشاك العامة يف جمال التعليم

:الطالبخدمة

ريدوالبلإلنترنتالوصولفيتساهمأنالتعليميةلألكشاكيمكن
مثلبالطالتهمالتياألخبارآخرتقدمالوقتنفسوفياإللكتروني،
نظمهاتالتيالمختلفةالمسابقاتعناإلعالنأوالكتبعلىالخصومات

.الطالبتهمأخرى وأمورالمدرسةأوالكلية



األكشاك العامة يف جمال التعليم
:الزواراستقبال

هلةسلمسوبشاشةللنظرملفتمكانفيوأنيقجميلكشكبوضع
استقبالعموقفيواإلدارةالتدريسهيئةوأعضاءالزوارليتمكناالستخدام

موقععراضاستوالمحاضرون التدريسيةوالهيئةالزائرون ليتشاركالزوار
الشاشةعلىبالكليةالخاصةاإلعالناتمشاهدةالويب،شبكةعلىالكلية

لوجوداجةحهناكتعدلموبالتالي.المميزينللزوارترحيبيةرسالةمثل
مكنتالمساعداالستقبالهاتفتقنيةوجودألناالستقبالموظفي

الرقمهذابطلوبالتاليالكليةفيهاتفأيلرقمالوصولمنالمستخدمين
.هذاالتعليميالكشكلمسشاشةخاللمن



األكشاك العامة يف جمال التعليم

:الطالبمواردخدمة

،االختباراتدرجاتعلىاإلطالعمنالطالبالتعليميالكشكيمكن
دمتقكما.تهمهمأخرى ومعلوماتالدراسية،القاعاتالدراسي،الجدول

.القديمةاالختباراتبعضطباعةمثلالخدماتبعض



CD-ROMاألقراص املدجمة 

Red Book

-CD)الصوتي/الرقميالمدمجالقرصاسمأيضا  القرصهذاعلىيطلق

DA)،شركتيمنالمتراصةلألقراصنسقأولويعدSonyو
Philips.حوي تالتي(المسارات)القرصعلىالمناطقالنسقهذاويحدد

أقراصافةكوتستخدمالتصحيح،روتيناتإلىإضافةالصوتيةالبيانات
.النسقهذاحاليا  المدمجةالصوت

CD-ROMالمدمجةاألقراصُنسقمنمتعددةأنواعالسوق فيتوجد

:ومنهاالمتعددة،الوسائطبتوزيعتتعلقوالتيعنهاالمعلن



CD-ROMاألقراص املدجمة 

Green Book

PhilipsوSonyأطلقتهاالتياألولىالتصميميةالقواعدأحدهو

CD-Iسواقةبأنيضمنالنسقهذاأنورغم.CD-Iالتفاعليةلألقراص

غيرالقرصهذاالقرصيجعلفإنهCD-Iبنسققرصأيقراءةتستطيع
.السواقاتمنأخرى أنواعباستخدامللتشغيلقابل



CD-ROMاألقراص املدجمة 

Yellow Book

أضافوقدPhilipsوSonyشركتيمنكلمرةألولالنسقهذاقدمت

إلىافةباإلضالصوتبياناتإلىالحاسببياناتإضافةإمكانيةالنسقهذا

يانات،البعلىتقعقدالتياألخطاءلتصحيحمعقدةبرامجعلىاحتوائه

:هيأشكال،ثالثةفيالنسقهذايتوفر



CD-ROMاألقراص املدجمة 

Mac HFSإلىيصلبحجمبياناتتخزينالنوعلهذايمكن
650MB،غيلالتشنظاممعإاليستعملالولكنه

.ماكنتوش
High Sierraقراءتهيمكننسقإلنشاءمحاولةالنوعهذاكان

المدمجةاألقراصأنظمةأنواعمختلفباستخدام
.المستخدمالنسقعنالنظربغض



CD-ROMاألقراص املدجمة 

ISO Highنسقعنمطورةنسخة9660 Sierraمخصص
رصقولقراءةالمدمج،القرصتدعمالتيللحواسيب

قادرةامللنظتابعةخاصةلسواقةنحتاجالنوعهذامن
وهذالقرص،اعلىالبياناتترتيبطريقةتفسيرعلى
DOSتشغيلأنظمةفياستخداما  األكثرهوالنوع

.Windowsو



CD-ROMاألقراص املدجمة 

Orange Book

هذهتيحوتللتسجيلالقابلةالمدمجةلألقراصالمطورةالنسقأحدثهو
وبرامجياالحتياطللنسخالمدمجالقرصعلىالبياناتتسجيلاألنظمة
تسجيلمنتمكنCD-Rأقراصمننوعيوجد.المتعددةالوسائط
فييةاقتصادطريقةوتقدممتتالية،مساراتعلىمراتعدةالبيانات

القرصتسعيالكبيرة،البيانيةوالرسوموالفيديوالصوتملفاتتخزين
لتسجيالنسقلهذايمكن.قليلةوبكلفة650MBلحواليالواحد

تسجيلتستطيعوال(Yellow،Red،Green)أقراصعلىالبيانات
.SigaوNintendoشركةفيالمستعملالفيديوبيانات



CD-ROMاألقراص املدجمة 

White Book

خاصمدمجةأقراصنسقعنPhilipsوSonyشركتيأعلنت
والصوتالفيديومندقيقة74علىيحتوي أنيمكنالفيديو،بأقراص
.MPEGضغطبنسقالرقميين



وهميةأمثلة لألجهزة املستخدمة يف نظام احلقيقة ال



أمثلة لألجهزة املستخدمة يف نظام احلقيقة الوهمية



أمثلة لكبائن عامة


