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المحاضرة السادسة

األجزاء الرئيسة للحاسوب

أدوات اإلخراج

(Output Devices)



(Output Devices)أدوات اإلخراج 
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قامىالتالنتائجواستخراجعرضعملياتجميععنلةالمسؤوالوحداتتلكوهى•

.إليهبإصدارهاالمستخدمقامالتيللتعليماتوفقا ًالحاسببتنفيذها

.الطابعاتوالشاشاتهياستخداما ًاإلخراجأجهزةأكثرإن•

oالطابعةالشاشة،:األساسيةاإلخراجاجهزة.

oمكبراتوالبيانات،عرضأجهزةالراسمات،:اإلضافيةاإلخراجأجهزة

.(السماعات)الصوت



الشاشة . 1(Monitor, Screen, Display)
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عليولالحصفيتستخدموالتياآلليالحاسبفياألساسيةاإلخراجوحداتمنالشاشةتعتبر•

.والرسوميةالمرئيةالمعلومات

منتتكونالحاسوبشاشةعلىعرضهايتمالتيالصوركل•

.(Pixel)البيكسلتسمىجدا ًدقيقةعناصر

.واألنواعاألشكالمنالعديدللشاشاتيتواجد•

الحاسوبشاشاتخصائص

حجم) Size)الشاشةوشكل1 & Design)

الدقة) Resolution)والبيتش(النقطيةالكثافة)2 & Pitch)

السطوع) Brightness)والتباين3 & contrast ratio)

زمن) Response)االستجابة4 time)

زاوية) Angle)الرؤية5 of vision)

التردد) 6(Screen Refresh rate)
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(Pixel)البيكسلتعريف

الرقمية،لصورلساسيةاألاللبنةتشكلالتيوالشاشة،علىجدا ًصغيرةنقطا ًمناهنرماهوالبيكسل•

.الحجممتساويةوتكون

.البيكسالتماليينحتىأوأالفمناليومنراهاالتيالشاشاتتتكون•

الصورةيلتشكعلىيساعدممامعين،لونوذاتمضيئةالبيكسالتهذهتصبحالشاشةتشغيلعند•

.مختلفةوبألوانالمضيئةالبيكسالتمنمجموعةعنعبارةهيالتي

.اشةالشإستعمالمدةطيلةيتغيرالعددوهوالبيكسالت،منمحددعددإظهارالشاشاتتستطيع•

ينهابفيمااأللوانهذهوبتجميعاألزرقواألخضرواألحمروهيألوانثالثةمنبيكسلكليتكون•

.أخرىألوانعلىالحصوليمكن
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الحاسوبشاشاتلالمميزةخصائصال

حجم. Size)الشاشةوشكل1 & Design)

أو)للقياسكوحدة(Inch)اإلنشستعمليوالشاشةقطرقياسطريقعنالحجمتحديديتم•

12،15،17،19،22حجمذاتشاشاتهناك.سنتيمتر2.54ساوييإنشوكل(البوصة

.الخ.......بوصة

.وحدةبدونوهو.وطولهاالشاشةعرضبينالعالقةفهوالشكل•

http://4.bp.blogspot.com/-zwk4K2ZC0fM/U_SByGVTn8I/AAAAAAAAH7s/AkmP2fVWbNw/s1600/Display_size_measurements.png
http://4.bp.blogspot.com/-zwk4K2ZC0fM/U_SByGVTn8I/AAAAAAAAH7s/AkmP2fVWbNw/s1600/Display_size_measurements.png
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الدقة. Resolution)والبيتش2 & Pitch)

Pixels)أنشكلفيالشاشةعلىتظهرأنيمكنالتيالبيكسالتعددهي:الشاشةدقة Per Inch,

PPI).للدقةةقياسيمواصفاتثالثهناك:

بطاقة. video)الفيديورسمةمصفوف1 graphics Array, VGA)

.(480×640)راسيا ًنقطة480بـعرضيا ًنقطة640منالنقاطعدديقدر•

بطاقة. super)السوبرالفيديورسومةمصفوف2 VGA, SVGA)

رأسيا ًنقطة600بـعرضيا ًنقطة800منةالنقطيهالكثافةتترواححيث•

بطاقة. Extended(XVGA)ةالممددالفيديورسومةمصفوف3 VGA

768×1024منةالنقطيةالكثافتتراوح•

نأتطيعتسعلىاألةالنقطيالكثافةذاتفالشاشه.المخرجاتودقةوضوحمدىةالنقطيالكثافةتحدد

.المنخفضةةالنقطيةالكثافذاتتلكمنةالشاشحيزنفسفيكثرأوثائقتعرض

المسحمتعددةةمختلفةنقطيكثافاتعرضتستطيعالتيةالشاشتسمى(Multiscan)متعددةوأ

.(Multisync)التزامن

منأقلأنهرغميمتربالملالبيتشعنويعبر(النقطيةالمسافة)بيكسلينبينمسافةأقصرهو:الشاشةبيتش

.“اإلنشفينقطة"يسمىأومليميتر1

http://4.bp.blogspot.com/-WToEdPjSFTI/U_SA3BEyJjI/AAAAAAAAH7M/7-tihAQ5U8A/s1600/dot_pitch.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-WToEdPjSFTI/U_SA3BEyJjI/AAAAAAAAH7M/7-tihAQ5U8A/s1600/dot_pitch.jpg
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السطوع. Brightness)والتباين3 & contrast ratio)

المربعالمترفيcandelasبالويقاساإلضاءةعلىالشاشةقدرةعلىيدل:الشاشةسطوع•

(cd/m²)،الأنحيثcandelaاإلضاءةأوفالسطوعلذلك.الضوئيةالكثافةقياسوحدةهي

.الشاشةمساحةمعبالتناسبالكثافةهذهيمثل

o500-200مابينتتراوحإضاءةالحاليةتوفرالشاشاتcd/m².

oللشاشةالقصوىاإلضاءةاألرقامهذهتمثل.

oإضاءةبحسوذلك،أقلأورثأكمضيئةإمانريدكيفماوجعلهابسهولةاإلعداداتتغييريمكننا

يفشاشةإضاءةمثلتكونأنيجبالالنهاروسطمضيءمكانفيشاشةفإضاءة:المكان

.الليلوسطغرفة

.إضاءةرهاثوأكظالما ًالبيكسالترثأكبينالعالقةعلىيدل:لتباينا•

oالشاشةعلىالظاهرةالصورةحسبتكونفهيواحدلونلهاليسلبيكسالتا.

oمختلفةالبإضاءتهاالبيكسالتمنيمكنماأكبرإظهارعلىالشاشةقدرةمدىالتباينيمثل.

oسلبيككلإظهارنظريا ًتستطيعالشاشةأنعلى50000:1مثلبعالقةالتباينعنيعبر:مثال

.مختلفةبإضاءاتمرةألفخمسين

o850:1غالبايساويفالتباين،الحقيقةفي.

oفقطتجاريةافدألههو،جدا ًكبيرةتباينمستوياتالصانعإظهار.
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زمن. Response)االستجابة4 time)

منفيهاالبيكسالتالوانلتغيرالشاشةتستغرقهالذىالزمنهو:االستجابةزمن•

.خرآلونلىإمعينلون

oالشاشةفعلردبزمنأحيانا ًيسمى.

oثانيةيبالمللعادةالزمناسيق(ms).

oأيظالحيوالاسرعالشاشةفىلواناألتغيركانكلماصغرأالزمنكانكلما

حدثيماوهوالشاشةفىبسرعةالمتحركةشياءأللخياالتوجودوأضبابية

.فالمواأللعاباألفىبكثرة

oلوانهاأتغيرالشاشةتجعلالتىالمهماتوألعابلألمخصصةالشاشةانتكاذا

الحاالتفيماأ،5msمنقلأالفعلردزمنيكوننأفيفضلبسرعة

.جيدسيكون8msفالزمناألخرى
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زاوية. Angle)الرؤية5 of vision)

oجيدةةبصورالشاشةمنهانرىأنيمكنناالتيالزواياهي(والعموديةاألفقية)الرؤيةزوايا

.الصورةتدرجدونو

oالشاشةنوعحسبدرجة،180و160بينتكونالرؤيةزوايا.

oمشاهدتهاستستطيعهلوالصورةستكونكيفأنظروالجانبمنشاشةأيرؤيةحاول

؟؟؟؟؟؟؟طويللوقت

http://1.bp.blogspot.com/-U4L_4D8mp84/U_SA0vNoAOI/AAAAAAAAH60/kilWLFjmSDM/s1600/An-LG-ultra-high-definiti-008.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-U4L_4D8mp84/U_SA0vNoAOI/AAAAAAAAH60/kilWLFjmSDM/s1600/An-LG-ultra-high-definiti-008.jpg
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التردد. 6(Screen Refresh rate)اإلنعاشمعدلأو

.المعروضةالصورةتغييرمنالشاشةنقاطفيهتتمكنالذيالزمنهو•

ركتتحعندماالظاللتخفيضفيأسرعالشاشةكانتكانأكبراإلنعاشمعدلكانكلما•

.الصورة

أو120Hzأو60Hzاآلنالمتوفرةالشاشاتمعظمفيويبلغبالهرتز،اإلنعاشمعدلُيقاس•

144Hz.

.مالئما ًيعتبرهرتز60Hzبقيمةفترددالشاشةكانتكيفما•

:الرسومياتوبطاقةشاشتكتستحملهإنعاشمعدلأكبرتستخدمأندائما ًيفضل•

oللعيناألذىيسببمماترتعشوكأنهاتبدوالشاشةيجعلالمنخفضاإلنعاشمعدلألن.

.الثمنوباهظةمتعددةالعالياإلنعاشمعدلذاتالشاشاتإن•
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األلوان. 7(Colors):

.مسطحهاوCRTكانتاذاالشاشهنوعيةعلىوعددهااأللوانجودةتعتمد•

Graphicالشاشهبطاقةعلىتعتمدكما• Adapter.

.عاليةوبجودةلواناألماليينعنمااليقلعرضاآلنالحواسبتستطيع•

ووميةرسبياناتإلىالرقميةالبياناتتحويلعنالمسؤولةالقطعةأوالجهازهي:الشاشةبطاقة

.عنهامستقلةأواألمالبطاقةمعمدمجةإماتكون.الحاسوبشاشةعلىعرضهايتمالتي

الشاشةبطاقةمكونات:

oالرسوميةالمعالجةوحدة(Graphical Processing Unit, GPU)،بطاقةقلبوتشكل

كذلفيبماالمتقدمةالصورمعالجةتعليماتخصوصاالصورمعالجةعنالمسؤولالشاشة

ثةالحديالرسوميةالبطاقاتخصوصابمروحةمبردأومبردفوقهاويوضع،3Dاألبعادالثالثية

.المعالجهذابهايقومالتيالهاءلةالعملياتعنالناجمةالحرارةارتفاعلتخفيفوذلك

oالذاكرة(Memory Video)متالتيالبياناتخاللمنالصورإبقاءعنالمسؤولةالذاكرةوهي

.الشاشةعلىعرضهاقبلGPUالرسوميةالمعالجةوحدةقبلمنمعالجتهاتمت

oBIOS Videoطوسائذلكفيبماالرسوميةالبطاقةبإعداداتتحتفظالتيالشريحةوهي

..البطاقةتدعمهاالتيالرسومات
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Types)الحاسوبشاشاتأنواع of Monitors)

شاشات. Cathode)المهبطيةاألشعة1 Ray Tube Monitors):

.الكاثودأشعةأنبوبCRTالعرضشاشاتتعني•

.الوزنثقيلهنهاأكماكبيرا ًحيزا ًتأخذوضوحا ًكثرأنهاأاالالتلفازشاشةتشبه•

:نوعانهناك•

o،الشيءبعضمقوسةأنهايالحظعادية.

oمسطحة(Flatirons)،أجودوأوضحوالنوافذالصورتكونوبالتاليمستوية،تبدووالتي.
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شاشات. Panel)المسطحالعرض2 Display Flat):

Laptapحواسيبفيتستخدممستويهشاشاتهي•

.إنش5.0حواليسماكتهاتبلغ

الزجاجمنصفحتينأوطبقتينمنالمسطحةالشاشةتتكون•

.بينهمامادةوجودمع

.المسطحةالعرضشاشاتمنمختلفةأنواعوهناك
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شاشة. Liquid)السائلالكريستال1 Crystal Display, LCD)

رإظهافيتساعدخاصيةذاتمادةمنسائلةبلوراتداخلهفيخاصزجاجمنمصنعةشاشاتهي•

غيرةالصاألجهزةمعظمفيتستخدمالتيالشاشةهذهعلىالمتغيرةوالرسوماتواألرقامالحروف

.المحمولةوالحاسباتةرقميالساعةالمثل،ولةمالمح

.الثمنغاليهنأالإالوزنبخفةويتميزصغيرا ًحيزا ًيأخذالشاشاتمنالنوعهذا•

:LCDشاشاتبنيةفيمستخدمةتقنياتعدةهناك•

oالثنائيالمسحتقنية(Dual scan).

oالرقيقةالترانزستوراتشرائحتقنيةTFT(Thin-Film Transistor).
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(LCD)السائلالكريستالشاشةوعيوبمزايا

:ايمزاال

السطوعبقوةتتميز•

األبيضاللونوخاصةناأللواوةق•

للطاقةاستهلكهابقلةتتميز•

الكمبيوترالستخدماتبهاينصح•

:العيوب

LEDشاشاتمثلأخرى،بشاشاتمقارنةاالفتراضيالعمرقلة•

.واأللعاباألفالممنالسريعةاللقطاتفىسيئةستكونالشاشةأي،االستجابةزمنضعف•

صورةالفيتشوهاتستالحظمستقيمبشكلالشاشةأمامالجلوسعندأيضعيفة،الرؤيةزواية•

.واأللوان

.األسوداللونضعف•

.الخلفيةاإلضاءةتسربمشكلةوجود•
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شاشات. 2LED:

Light-Emittingلــاختصارهي• Diodeاضاءةعلىوتعملللضوءالباعثالديودوتعنى

LED.

هافيتستخدمالمضيءالديودتقنيةولكن،LCDالسائلالكريستالشاشاتباألساسهيLEDشاشات•

.فيهاخلفيةإضاءةوتقديمالسطوعلتعزيز

:المزايا

.األلوانودقةاألسوداللونقوة•

.ضلأفتباينومعدلالسطوعقوة•

.االستجابةزمنطولوالطاقةفيأقلاستهالك•

.جيدةالرؤيةوزواياالخلفيةاإلضاءةقوة•

.الشديدةالشاشةبنحافةتتميز•

:عيوبال

.األسوداللونفيالضبابيةمشكلة•

.الخلفيةاإلضاءةتسربمشكلة•
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اإلخراجأجهزة

الطابعات. 2(Printers)

يمادوسطعلىوالرسوماتالنصوصبطبعوتقومالحاسبمنالبياناتإلخراججهازهيالطابعة

.األوراقمثل

مطبوعةنسخةالمطبوعةالبياناتُتسمى(Hard Copy).رئيسينشكلينالمطبوعةالنسخةتأخذ:

.عرضهامنأطولالصورةتكونحيث:(Portrait)الطوليالشكل•

.طولهامنأعرضأواتساعا ًأكثرالصورةتكونحيث:(Landscape)األُفقيالشكل•

ماغالبا ًفوالرسوماتالجداولطباعةأماالطوليالشكلوالكتبوالتقاريرالخطاباتطباعةتأخذ•

.األُفقيالشكلتأخذ

اآلنتىحتستخدمزالتماالتياإلبريةأوالنقطيةالطابعاتهيظهورا ًالطابعاتتقنياتأولكانت.

نفثعاتوطاب،والدقيقةالسريعةالليزركطابعاتجديدةأنواعتظهربدأتالطابعاتصناعةتطورمع

.الليزرطابعاتإمكانياتإلىوسرعةدقةمنإمكانياتهاتصلالتيالجديدةالحبر
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Types)الطابعاتأنواع of Printers)

مختلفةأقسامثالثةإلىالطباعةبهاتتمالتيالطريقةحيثمنالطابعاتتقسيميمكننا:

الطابعات. Dot)اإلبرية1 Matrix).

الطابعات. Ink)للحبرالنافثة2 jet).

الطابعات. Laser)الليزرية3 jet ).

الورقمعالتعاملفيالخاصةطريقتهالهاالسابقةالطابعاتمننوعكل.

موحدةطريقةتوجداللماذا؟االختالفهذالماذا:اآلنأذهانناإلىيتبادرالذيالسؤاللكن

؟للطباعة

تجعلهاالتيوميزاتهاخصائصهاالطرقهذهمنطريقةلكلأنهوالتساؤلهذاعلىالجواب

.مامكانفيمتبعةأومرغوبة
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لطابعاتلالمميزةالخصائص

سرعة) فيوعةالمطباألوراقبعددالسرعةقياسيتمعادةً ،الملونةوغيرالملونةالمستنداتطباعة1

.والعكساليسارإلىاليمينمناالتجاهينفيالطباعةمنالطابعةإمكانيةهناويدخلالدقيقة

دقة) ةطباعلمحبيخاصةً ،الطابعةنوعيةاختيارعندالمهمةالعواملمنتعتبروهي،الطباعة2

Dot"إنشلكلالنقاطعدد"يسمىبماعادةً الطباعةدقةتقاس.الصور Per Inch.

نوعية) نصوصعنعبارةمستنداتهمأغلبتكون،المستخدمينمنفئةفهناك،المطبوعةالمستندات3

.لهمبالنسبةالليزريةالطباعةكفةتترجحعندها،الصورمنخالية

قيمة) فهناك،يهايقتنأنالمستخدميريدالتيالطابعةتحديدفيمؤثرعاملالسعرأنحيث،الطابعة4

.فيهاالطباعةدقةتزيدعندماخاصةغيرهامنالسعرفيأغلىتكونكالليزريةطابعات

تعددة) لكنها،للورقتصويرآلةأوفاكسأوضوئيماسحعلىالطابعةاحتوائحيثمن،الوظائف5

.االختيارعلىكبيربشكلمؤثرةتكونالربما
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الطابعاتأنواع

Dot)اإلبريةالطابعات-2.1 Matrix)

مجالفيالرائدةإبسونشركةقدمتحيث،م1964عامفيالطابعاتمنالنوعلهذاظهورأولكان

Epsonاإلبريةطابعتهاالطابعات DP-101،بعدهاEpson FX80واللتان،م1986عامفي

.الطباعةيفئالبطالطابعاتهذهيعيبكانلكن،الحاسوبمستخدميبينواسعا ًانتشارا ًانتشرتا

بشريططدملتصمتحركةإبرةتستخدمحيث،الطباعةفيطريقتهاإلىباإلبريةتسميتهاسببيرجع

.حبري

معورقالتصادمعلىتعتمدأنهاحيث،الورقمعتعاملهاحيثمنالكاتبةاآلالتالطابعاتهذهتشبه

ورظهإلىيؤديمما،عليهالطباعةالمرادالورقأمامالمثبتالحبريالشريطخاللمنالطابعةرأس

.الحبرشريطبلوننقطة

ً أفقيةالطابعاتمنالنوعهذافيالطباعةطريقةلكوننظرا،

الخاصةوالمؤسساتوالشركاتللبنوكمناسبةيجعلهافذلك

.كالجامعاتوالتعليمية

الصورطباعةعلىقدرتهاعدمالطابعاتهذهيعيب.
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الطابعاتأنواع

Ink)للحبرالنافثةالطابعات-2.2 jet)

باكاردهيوليتشركةيدعلىم1984عامالحبريبالنفثالطباعةتقنيةانطلقت(Hewlett-

Packard, HP)،بوسمتهااألولىطابعاتهاوكانتInk Jet Printers،شركةذلكبعدتبعها

Bubbleاسمطابعاتهاعلىوأطلقت،م1986سنة،الفوتوغرافيالتصويرمجالفيالرائدةكانون

Jet Printers.الطباعةفيالطريقةنفسيتبعانالنوعينكلى.

بلقمنخاصةً هذايومناإلىزالتوماطرحهابدايةمنذوإقباال ًرواجا ًالجديدةالتقنيةهذهالقت

.الثمنوانخفاضالجودةمعالطباعةسرعةيريدونالذينالمستخدمين
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الطابعاتأنواع

للحبرالنافثةالطابعاتأنواع

طابعات. .األلوانرباعية1

طابعات. .األلوانثالثية2

طابعات. .بالصورالخاصةالحبرنفث3

األسودللوندةواح،حبرعبوتيعلىتحتوي،انتشارا ًاألكثرتعتبروالتياأللوانالرباعيةالطابعات

كونيالسابقةاأللوانمنلونكلوربما)،األحمرو،األصفرو،األزرق:ألوانثالثةتحملواألخرى

.(مستقلةعبوةفي

إلىأدىواناأللرباعيةظهورألنالسابقفيكمامنتشرا ًاستخدامهايعدفلماأللوانثالثيةالطابعات

.بعاتالطامجالفيالمتخصصةالشركاتبعضمنإنتاجهاإيقافإلىأدىمما،عليهاالطلبانحسار

ضبعإضافةتماأللوانرباعيةطابعةعنعبارةمجملهافيفهي،الصورطابعاتإلىوبالنسبة

.الرقميةالتصويربكاميراتالمباشرةالربطكميزةإليهاالخصائص
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Laser)الليزريةالطابعات-2.3 Printers)

شركةاخترعتXeroxالسبعيناتأوائلفيالليزرطابعاتتكنولوجيا.

تطبعهاسوفالتيالصفحاتتخزينفيتكمنفائدتها،داخليةذاكرةإلىعموما ًالليزرطابعاتتحتاج،

.سطرسطروليسكاملةالصفحةبطباعةتقومالليزرطابعاتألنوذلك

وسرعة،إنشلكلنقطة1200إلى600تبلغنقطيةبكثافةالحديثةالليزريةالطابعاتمعظمتتمتع

.اللونألحاديةالدقيقةفيصفحة30وللملونةالدقيقةفيصفحة16إلىتصلطباعة

تريدلتياوالمؤسساتالشركاتفيالطباعةفيأدائهاوسرعةلدقتهانظرا ًالليزرطابعاتتستعمل

قومونيوالدقةالسرعةيريدونالذيناألفرادأنإلىإضافة،مشاكلأوتأخيربدونالطباعةمهامإنجاز

.الطابعاتمنالنوعهذاباقتناء
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ال. (Plotters)راسمات3

الطابعةمثلاخراججهازهيالراسمة.

وفق،الشفافياتأوالورقعلىوالصوروالرسوموالجداولالبيانيةوالخطوطالمخططاتبرسمتقوم

الرأسيالمحورينتقاطعحسبمواضعهابتحديدالنقط،أوالخطوطباستخدامالحاسبمنأوامر

.واألفقي

الرسموالتصميمواالعالنمجالفيتستعمل.
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Data)شوالداتاأوورتبروجيكالفيديوجهازأوالبياناتعرضجهاز4.1 Show):

يديويةفوموادالكمبيوتر،أجهزةمنإلكترونيةبياناتإسقاطيمكنهمتطورضوئيعرضهازجهو

.وغيرهاالفيديو،كاميراتومنالتليفزيون،أجهزةومنالفيديو،أجهزةمن

علىجحمالكبيرةضوئيةصورا ًليسقطإليهاالمشاراألجهزةمنبأيشوالداتاجهازتوصيليتم

.وضوحهاودرجةوألوانهاحجمهافيالتحكميمكنخارجية،عرضشاشة

أجهزة عرض . البيانات4
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Smart)الذكيةالسبورة4.2 Board)

:الذكيةللسبورةالمتعددةالمسميات

ةالدعائيالمسمياتمنمتنوعةمجموعةالذكيةللسبورةاالعتمادوصاحبةالموزعةالشركاتأطلقت

:منهاالذكيةللسبورة

السبورة. Smartالذكية1 Board

السبورة. Electronicاإللكترونية2 Board (e-board)

السبورة. Digitalالرقمية3 Board

السبورة. Interactiveالتفاعليةالبيضاء4 whiteboard

:الذكيةالسبورةتعريف

:بأنهاالذكيةالسبورةتعرف

التفاعليةالحساسةالبيضاءالسبوراتأواللوحاتمنخاصنوع

استخدامهاويتم(تأشيرأداةأيأوالرقميالحبرأقالمأواليدبإصبع)باللمسمعهاالتعامليتمالتي

.متنوعةتطبيقاتمنالكمبيوترشاشةعلىمالعرض



28

:الذكيةالسبورةتشغيلمتطلبات

حتى) :إلىأساسيبشكلبحاجةفإنناالذكيةالسبورةواستخدامتشغيليتم1

جهاز) .آليحاسب2

جهاز) Dataالبياناتعرض3 Showبالحاسبموصل.

سلك) .الحاسبوجهازالسبورةبينللتوصيلخاص4

برنامج) .الحاسبجهازعلىتحميلهيتمالذكيةالسبورة5

كما) الذكيةالسبورةوظائفيدعموجودهاولكناألساسيةغيرالتشغيلمتطلباتبعضهناكأن6

.والطابعة(صوتومضخمسماعات)الصوتيوالنظامالكاميرا،مثل
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:الذكيةالسبورةكوناتم

المكونات. :(Hardware)المادية1

رقميةممحاة–رقميةحبرأقالمأربعة-تفاعليةبيضاءشاشة

.المساعدةزر–األيمنالفأرةزر–الشاشةعلىالمفاتيحلوحةإلظهارزر–

المكونات. :(Software)البرمجية2

إلعدادوُيستخدمالذكيةالسبورةبرامجمنبرنامجأهموهو:Notebookالمالحظاتدفتربرنامج•

عنهميزهتبخصائصيمتازلكنهالباوربوينتبرنامجكبيرحدإلىيشبهوهوتفاعلية،دروس

.مثال ًالصورتحريككإمكانية

معةالشاشعلىالمنفذةاإلجراءاتكافةبتسجيليقومتشغيلهوعند:Recorderالمسجلبرنامج•

.الصوت

Videoالفيديومشغلبرنامج• player:بالحاسجهازعلىالموجودةالفيديوملفاتبتشغيليقوم

التعليمية،البرامجأواإلنترنتمنحفظهاالتيأونفسهاالسبورةخاللمنتسجيلهاتمالتيسواءً 

.الفيديوفوقالرسموالكتابةالبرنامجيتيحكما
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:الذكيةلسبورةلالتقنيةكانياتماإل

ٌتستخدم. منمبيوترالكبهيتصفمابكلالكمبيوتر،شاشةعنبديلةالمساحةكبيرةعرضكشاشة1

االنترنتيوتر،الكمبألعابالوورد،اإلكسل،الباوربوينت،المثالسبيلعلىمختلفةوتطبيقاتمميزات

.المفاتيحولوحةالفأرةمنبدال ًباللمسمعهاالتفاعلإمكانيةمعالخ،..

تسمح. المصممةلتقديميةاالعروضعلىالتعليقاتبعضكإضافةالبرامج،فيوالكتابةبالرسمللمستخدم2

.التعليميةاألفالممقاطعمنمقطعأيعلىالكتابةأوالباوربوينت،ببرنامج

لديها. علىرفالتعيمكنهاكمامثال ،الهندسيةكاألشكالرقميةرسومإلىاليدرسومتحويلإمكانية3

.رقميةحروفإلىوتحويلهاليدبخطالمكتوبةالكلمات

يمكن. .طباعتهاأوالحقا ًعليهاوالتعديلالحاسبجهازعلىعليهاالمكتوبةالمعلوماتحفظوتخزين4

إمكانية. مععليهابيكتماكلعرضفيتمباإلنترنتربطهايتمبحيثبعد،عنالتعلمفياستخدامها5

.كاميراوجودحالفيوصورةصوت
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سماعات. (Speakers)الحاسوب5

مويتالمتعددةالوسائطبرامجمنالناتجةاألصواتلسماعالمستخدمةالوسيلةهي

Sound)الصوتبكرتتوصيلها Card)واألغانياألصواتسماعيمكنحتى،

.واألنواعاألشكالمنالعديدمنهاويتواجد
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نهاية المحاضرة السادسة


