Allauch Colette
Lexicographie français- hébreu- français
Le vocabulaire du multimédia/ hypermédia
français > hébreu
Basé sur la liste de l'Académie hébraïque
base de temps
bibliothèque hypermédia ;
hyperbibliothèque
branchement
branchement continu ;
ramification continue
canal
canal
capacité d'une voie ; débit d'un
canal
chemin défini par l'auteur
chemin défini par l'utilisateur
chemin hypermédia
clause de règle proportionnelle ;
règle proportionnelle
collecteur de messages
connecteur
couche
débit moyen de transinformation
débit moyen d'entropie ; entropie
moyenne par unité de temps
distribution
documentation exécutable
durée
échelle de temps
entropie
entropie moyenne par caractère
entropie moyenne par caractère
entropie relative
Groupe mixte d'experts
en photographie - JPEG
hartley ; unité décimale de quantité
d'information
hyperhyperdocument ; document
hypermédia

ְּמן
ַ ְּבסִיס ז
עָל-ִפ ִריַת
ְּ ס
ָתקַע
ִס ַתעֲפּות ְּרצִיפָה
ְּ ה
עָרּוץ
 עָרּוץ,]ָאפִיק [בתורת התקשורת
קִבּול ָאפִיק
 ְּמחַבֵּר-נָתִיב ֻמְּגדַר
ַמש
ֵּ שת
ְּ  ִמ-נָתִיב ֻמְּגדַר
ֶּדיָה
ְּ נְּתִיב הִיפֶּרְּמ
 ָפנִים-שתֵּי
ְּ ,ש ָמעּות
ְּ  ַמ-דּו
ְּמַאסֵּף ְּמ ָסרִים
שקַע
ֶּ
ש ְּכבָה
ִ
קֶּצֶּב מֵּידָע ֲה ָדדִי ְּמ ֻמצָע
ְּמצָע
ֻ קֶּצֶּב מֵּידָע מ
ַל ֲהקָה
ְּמ ְּך ָבצִי ַע
ָ ִמס
ש ְּך
ֶּ ֶּמ
ְּמן
ַ ֻסלַם ז
ְּמ ַצעַת
ֻ  תְּכּולַת מֵּידָע מ,ְּרֹופיָה
ְּ ֶּאנְּט
 תְּכּולַת,ְּמ ַצעַת ְּלתָו
ֻ ְּרֹופיָה מ
ְּ ֶּאנְּט
מֵּידָע ְּמ ֻמ ַצעַת ְּלתָו
קֶּצֶּב מֵּידָע ְּלתָו
ְּרֹופיָה יַ ֲחסִית
ְּ ֶּאנְּט
שלֶּבֶּת ְּל ִצילּום
ֻ ֻמחִים ְּמ
ְּ קְּבּוצַת מ
של
ֶּ ֶּשרֹונִית
ְּ  יְּחִידָה ע,ְּטלִי
ְּ הָאר
תְּכּולַת מֵּידָע
עָלעָל-ְּמ ְּך
ַ ִמס

hyperdocument ; document
hypermédia
hyperespace
hyperlien ; lien hypertexte
hyperlien ; lien hypertexte
hypermédia
hyperobjet ; objet hypermédia
hypertexte
HyTime
image-objet
interactif ; conversationnel
interface de passerelle commune
interface numérique des
instruments de musique - MIDI
langage d'auteur / médiatique /de
médiatisation
langage de balisage
langage de structure hypermédia
langage hypertexte - HTML
langage standard de balisage
généralisé - SGML
lecture linéaire
lien défini par l'auteur
lien défini par l'utilisateur
lien interdocument
lien intradocument
média
média de perception / perceptif
média de présentation
média de représentation ;
support de représentation
média interactif
message
mesure de l'information
monomédia
montage
multimédias
navigateur Web
navigation hypermédia
nœud hypermédia
nœud fictif / substitut
objet composé / composite
objet d'exécution

ֶּדיָה
ְּ ְּמ ְּך הִיפֶּרְּמ
ַ ִמס
עָל-ֶּרחַב
ְּ מ
 קִּׁשּור,עָל-קִּׁשּור
ְּמ ְּדיָה
ֶּ קִּׁשּור הִיפֶּר
ֶּדיָה
ְּ הִיפֶּרְּמ
עָל- אֹובְּיֵּקְּט,עָל-עֶּצֶּם
עָל-ַמלִיל
ְּ  ת,הִיפֶּרְּטֶּקְּסְּט
ְּמן
ַ ז-ַבָניָה ְּמבֻסֶּסֶּת
ְּ שפַת ה
ְּ
ֵּפיָה
הִדּודִי
שתָף
ֻ שעַר ְּמ
ַ ְּשק
ַ ִמנ
ִפ ָרתִי לִכְּלֵּי נְּגִינָה
ְּ ְּשק ס
ָ ִמנ
שפַת ְּמחַבֵּר
ְּ
ִימנֵּי ֲערִיכָה
ָ שפַת ס
ְּ
ֶּדיָה
ְּ ַבָניַת הִיפֶּרְּמ
ְּ שפַת ה
ְּ
עָל-ַמ ִליל
ְּ ִימנֵּי ֲערִיכָה ְּלת
ָ שפַת ס
ְּ
ִקנִית
ְּ ֶּלת ת
ֶּ ִימנֵּי ֲערִיכָה ֻמכְּל
ָ שפַת ס
ְּ
ַה ָצגָה לִינֵָּארִית
 ְּמחַבֵּר-קִּׁשּור ֻמְּגדַר
ַמש
ֵּ שת
ְּ  ִמ-קִּׁשּור ֻמְּגדַר
ְּמכִים
ָ  ִמס-קִּׁשּור בֵּין
ְּמ ְּך
ָ ְּתֹוך ִמס
ְּ קִּׁשּור ב
ֶּדיָה
ְּ מ
ֶּדיַת ְּתפִיסָה
ְּ מ
ֶּדיַת ַה ָצגָה
ְּ מ
ֶּדיַת יִצּוג
ְּ מ
ֶּדיָה הִדּודִית
ְּ מ
ֶּמסֶּר
ִמדַת מֵּידָע
ֶּדיָה
ְּ מֹונֹומ
ַר ָכבָה
ְּ ה
ֶּדיָה
ְּ מּולְּטִימ
ְּדפָן
ְּ דַפ
ֶּדיָה
ְּ נִּוּוט הִיפֶּרְּמ
ֶּדיָה
ְּ צֹמֶּת הִיפֶּרְּמ
מָקֹום-שֹומר
ֵּ צֹמת
ֶּ
ֻרכָב
ְּ עֶּצֶּם מ
רִיצָה-ְּמן
ַ עֶּצֶּם ז

objet interactif
objet monomédia
objet multimedia
outil hypermédia
piste
plateau de projection
point d'ancrage ; zone d'ancrage
point de bifurcation / de
branchement
prévisualisation
protocole de transfert hypertexte HTTP
quantité de décision
quantité d'information
conditionnelle
quantité d'information ;
néguentropie
quantité d'information conjointe
redondance
redondance relative
représentation multimédia
saisisseur d'image ; capteur
d'image
script
scripticiel ; logiciel de script
signet
source de messages
source de messages stationnaire /
d'information / stationnaire
source de messages stationnaire ;
source d'information stationnaire
source d'information
structure hypermédia
support d'entrée
table d'orientation graphique
tag
théorie de l'information
théorie des communications
toile
transinformation
transinformation
transinformation moyenne
transinformation moyenne par
caractère

עֶּצֶּם הִדּודִי
ֶּדיָה
ְּ עֶּצֶּם מֹונֹומ
ֶּדיָה
ְּ עֶּצֶּם מּולְּטִימ
ֶּדיָה
ְּ ְּכלִי הִיפֶּרְּמ
רְּצּועָה
בָמָה
 ְּנ ֻקדַת עֹגֶּן,עֹגֶּן
ִס ַתעֲפּות
ְּ ְּנ ֻקדַת ה
ִימה
ָ ַקד
ְּ תְּצּוגָה מ
עָל-ַמלִיל
ְּ פְּרֹוטֹוקֹול ַה ֲע ָברַת ת
ַחלָטָה
ְּ תְּכּולַת ה
תְּכּולַת מֵּידָע ֻמתְּנֵּית
תְּכּולַת מֵּידָע
שלּובָה
ְּ תְּכּולַת מֵּידָע
]יַתִירּות [בתורת המידע
יַתִירּות יַ ֲחסִית
ֶּדיָה
ְּ מֵּיצַג מּולְּטִימ
לֹוכֵּד ִמסְּגְּרֹות
ַסרִיט
ְּ ת
ְּטה
ָ ַסרִיט; סָר
ְּ ָכנַת ת
ְּ ת
ִימִניָה
ָ ס
מְּקֹור ְּמ ָסרִים
מְּקֹור ְּמ ָסרִים סְּטַצְּיֹונָרִי
מְּקֹור ֵּמידָע סְּטַצְּיֹונָרִי
מְּקֹור ֵּמידָע
ֶּדיָה
ְּ מִבְּנֵּה הִיפֶּרְּמ
ֶּדיַת קֶּלֶּט
ְּ מ
ְּדפָן ְּג ָרפִי
ְּ דַפ
תָג
תֹורַת הַמֵּידָע
תֹורַת ַהתִקְּשֹרֶּת
ֶּדיָה
ְּ ַמ ֲארַג הִיפֶּרְּמ
תְּכּולַת מֵּידָע ָמ ֳעבָר
מֵּידָע ֲה ָדדִי
ְּמ ַצעַת
ֻ תְּכּולַת מֵּידָע ָמ ֳעבָר מ
,ְּמ ָצע ְּלתָו
ֻ תְּכּולַת מֵּידָע ָמ ֳעבָר מ
מֵּידָע ֲה ָדדִי ְּמ ֻמצָע ְּלתָו

unité binaire de quantité
d'information ; shanon
unité de temps
unité naturelle de quantité
d'information - NAT
valeur-temps
versioning
vidéo interactif
vignette ; image miniature
voie binaire symétrique ; canal
binaire symétrique - CBS
vue Web
zone sensible /active /cliquable

של ְּתכּולַת
ֶּ  יְּחִידָה בִינָרִית,שנֹון
ָ
מֵּידָע
ְּמן
ַ יְּחִידַת ז
,של תְּכּולַת מֵּידָע
ֶּ ִבעִית
ְּ יְּחִידָה ט
נָט
ְּמן
ַ ְּנ ֻקדַת ז
ִרסָאּות
ְּ ג
חֹזִי הִדּודִי
דֻגְּמִית
 עָרּוץ בִינָ ִרי,ֶּטרִי
ְּ ָאפִיק בִינָרִי סִימ
ֶּטרִי
ְּ סִימ
מַרְּאֵּה ַמ ֲארָג
ֵּאזֹור ָרגִיש

Le vocabulaire du multimédia/ hypermédia
hébreu > français
Basé sur la liste de l'Académie hébraïque
zone sensible /active /cliquable
entropie
entropie relative
entropie moyenne par caractère ;
entropie moyenne
canal
voie binaire symétrique ; canal
binaire symétrique - CBS
plateau de projection
base de temps
versioning
vignette ; image miniature
clause de règle proportionnelle ;
règle proportionnelle
navigateur Web
table d'orientation graphique
hartley ; unité décimale de quantité
d'information
interactif ; conversationnel
hypertexte
hypermédia
branchement continu ;

ֵּאזֹור ָרגִיש
ְּמ ַצעַת
ֻ  תְּכּולַת מֵּידָע מ,ְּרֹופיָה
ְּ ֶּאנְּט
ְּרֹופיָה יַ ֲחסִית
ְּ ֶּאנְּט
 תְּכּולַת,ְּמ ַצעַת ְּלתָו
ֻ ְּרֹופיָה מ
ְּ ֶּאנְּט
מֵּידָע ְּמ ֻמ ַצעַת ְּלתָו
 עָרּוץ,]ָאפִיק [בתורת התקשורת
 עָרּוץ בִינָ ִרי,ֶּטרִי
ְּ ָאפִיק בִינָרִי סִימ
ֶּטרִי
ְּ סִימ
בָמָה
ְּמן
ַ ְּבסִיס ז
ִרסָאּות
ְּ ג
דֻגְּמִית
 ָפנִים-שתֵּי
ְּ ,ש ָמעּות
ְּ  ַמ-דּו
ְּדפָן
ְּ דַפ
ְּדפָן ְּג ָרפִי
ְּ דַפ
של
ֶּ ֶּשרֹונִית
ְּ  יְּחִידָה ע,ְּטלִי
ְּ הָאר
תְּכּולַת מֵּידָע
הִדּודִי
עָל-ַמלִיל
ְּ  ת,הִיפֶּרְּטֶּקְּסְּט
ֶּדיָה
ְּ הִיפֶּרְּמ
ִס ַתעֲפּות ְּרצִיפָה
ְּ ה

ramification continue
lecture linéaire
montage
vidéo interactif
unité naturelle de quantité
d'information - NAT
unité de temps
redondance
redondance relative
outil hypermédia
distribution
saisisseur d'image ; capteur
d'image
collecteur de messages
toile
structure hypermédia
média
média interactif
média de présentation
média de représentation ;
support de représentation
support d'entrée
média de perception / perceptif
mesure de l'information
multimédias
monomédia
transinformation
représentation multimédia
interface numérique des
instruments de musique - MIDI
interface de passerelle commune
documentation exécutable
hyperdocument ; document
hypermédia
hyperdocument ; document
hypermédia
message
source d'information

ַה ָצגָה לִינֵָּארִית
ַר ָכבָה
ְּ ה
חֹזִי הִדּודִי
,של תְּכּולַת מֵּידָע
ֶּ ִבעִית
ְּ יְּחִידָה ט
נָט
ְּמן
ַ יְּחִידַת ז
]יַתִירּות [בתורת המידע
יַתִירּות יַ ֲחסִית
ֶּדיָה
ְּ ְּכלִי הִיפֶּרְּמ
ַל ֲהקָה
לֹוכֵּד ִמסְּגְּרֹות
ְּמַאסֵּף ְּמ ָסרִים
ֶּדיָה
ְּ ַמ ֲארַג הִיפֶּרְּמ
ֶּדיָה
ְּ מִבְּנֵּה הִיפֶּרְּמ
ֶּדיָה
ְּ מ
ֶּדיָה הִדּודִית
ְּ מ
ֶּדיַת ַה ָצגָה
ְּ מ
ֶּדיַת יִצּוג
ְּ מ
ֶּדיַת קֶּלֶּט
ְּ מ
ֶּדיַת ְּתפִיסָה
ְּ מ
ִמדַת מֵּידָע
ֶּדיָה
ְּ מּולְּטִימ
ֶּדיָה
ְּ מֹונֹומ
מֵּידָע ֲה ָדדִי
ֶּדיָה
ְּ מֵּיצַג מּולְּטִימ
ִפ ָרתִי לִכְּלֵּי נְּגִינָה
ְּ ְּשק ס
ָ ִמנ
שתָף
ֻ שעַר ְּמ
ַ ְּשק
ַ ִמנ
ְּמ ְּך ָבצִי ַע
ָ ִמס
ֶּדיָה
ְּ ְּמ ְּך הִיפֶּרְּמ
ַ ִמס
עָל-ְּמ ְּך
ַ ִמס
ֶּמסֶּר
מְּקֹור ֵּמידָע

source de messages stationnaire ;
source d'information stationnaire
source de messages

מְּקֹור ֵּמידָע סְּטַצְּיֹונָרִי

source de messages stationnaire /
d'information / stationnaire
vue Web

מְּקֹור ְּמ ָסרִים סְּטַצְּיֹונָרִי

מְּקֹור ְּמ ָסרִים
מַרְּאֵּה ַמ ֲארָג

hyperespace
durée
navigation hypermédia
point de bifurcation / de
branchement
valeur-temps
chemin hypermédia
chemin défini par l'auteur
chemin défini par l'utilisateur
signet
échelle de temps
bibliothèque hypermédia ;
hyperbibliothèque
point d'ancrage ; zone d'ancrage
hyperobjet interactif
objet d'exécution
objet multimedia
objet monomédia
objet composé / composite
hyperobjet ; objet hypermédia
canal
image-objet
protocole de transfert hypertexte HTTP
nœud hypermédia
nœud fictif / substitut
capacité d'une voie ; débit d'un
canal
Groupe mixte d'experts
en photographie - JPEG
débit moyen de transinformation
entropie moyenne par caractère ;
entropie moyenne
débit moyen d'entropie ; entropie
moyenne par unité de temps
lien interdocument
lien intradocument
hyperlien ; lien hypertexte
lien défini par l'auteur
lien défini par l'utilisateur
hyperlien ; lien hypertexte
piste
couche

עָל-ֶּרחַב
ְּ מ
ש ְּך
ֶּ ֶּמ
ֶּדיָה
ְּ נִּוּוט הִיפֶּרְּמ
ִס ַתעֲפּות
ְּ ְּנ ֻקדַת ה
ְּמן
ַ ְּנ ֻקדַת ז
ֶּדיָה
ְּ נְּתִיב הִיפֶּרְּמ
 ְּמחַבֵּר-נָתִיב ֻמְּגדַר
ַמש
ֵּ שת
ְּ  ִמ-נָתִיב ֻמְּגדַר
ִימִניָה
ָ ס
ְּמן
ַ ֻסלַם ז
עָל-ִפ ִריַת
ְּ ס
 ְּנ ֻקדַת עֹגֶּן,עֹגֶּן
עָלעֶּצֶּם הִדּודִי
רִיצָה-ְּמן
ַ עֶּצֶּם ז
ֶּדיָה
ְּ עֶּצֶּם מּולְּטִימ
ֶּדיָה
ְּ עֶּצֶּם מֹונֹומ
ֻרכָב
ְּ עֶּצֶּם מ
עָל- אֹובְּיֵּקְּט,עָל-עֶּצֶּם
עָרּוץ
ֵּפיָה
עָל-ַמלִיל
ְּ פְּרֹוטֹוקֹול ַה ֲע ָברַת ת
ֶּדיָה
ְּ צֹמת הִיפֶּרְּמ
ֶּ
מָקֹום-שֹומר
ֵּ צֹמת
ֶּ
קִבּול ָאפִיק
שלֶּבֶּת ְּלצִלּום
ֻ ֻמחִים ְּמ
ְּ קְּבּוצַת מ
קֶּצֶּב מֵּידָע ֲה ָדדִי ְּמ ֻמצָע
קֶּצֶּב מֵּידָע ְּלתָו
ְּמצָע
ֻ קֶּצֶּב מֵּידָע מ
ְּמכִים
ָ  ִמס-קִּׁשּור בֵּין
ְּמ ְּך
ָ ְּתֹוך ִמס
ְּ קִּׁשּור ב
ְּמ ְּדיָה
ֶּ קִּׁשּור הִיפֶּר
 ְּמחַבֵּר-קִּׁשּור ֻמְּגדַר
ַמש
ֵּ שת
ְּ  ִמ-קִּׁשּור ֻמְּגדַר
 קִּׁשּור,עָל-קִּׁשּור
רְּצּועָה
ש ְּכבָה
ִ

unité binaire de quantité
d'information ; shanon
HyTime
langage de structure hypermédia
langage d'auteur / médiatique /de
médiatisation
langage de balisage
langage hypertexte - HTML
langage standard de balisage
généralisé - SGML
connecteur
tag
théorie de l'information
théorie des communications
quantité de décision
quantité d'information ;
néguentropie
transinformation
transinformation moyenne par
caractère
transinformation moyenne
quantité d'information
conditionnelle
quantité d'information conjointe
scripticiel ; logiciel de script
script
prévisualisation
branchement

של ְּתכּולַת
ֶּ  יְּחִידָה בִינָרִית,שנֹון
ָ
מֵּידָע
ְּמן
ַ ז-ַבָניָה ְּמבֻסֶּסֶּת
ְּ שפַת ה
ְּ
ֶּדיָה
ְּ ַבָניַת הִיפֶּרְּמ
ְּ שפַת ה
ְּ
שפַת ְּמחַבֵּר
ְּ
ִימנֵּי ֲערִיכָה
ָ שפַת ס
ְּ
עָל-ַמ ִליל
ְּ ִימנֵּי ֲערִיכָה ְּלת
ָ שפַת ס
ְּ
ִקנִית
ְּ ֶּלת ת
ֶּ ִימנֵּי ֲערִיכָה ֻמכְּל
ָ שפַת ס
ְּ
שקַע
ֶּ
תָג
תֹורַת הַמֵּידָע
תֹורַת ַהתִקְּשֹרֶּת
ַחלָטָה
ְּ תְּכּולַת ה
תְּכּולַת מֵּידָע
תְּכּולַת מֵּידָע ָמ ֳעבָר
,ְּמ ָצע ְּלתָו
ֻ תְּכּולַת מֵּידָע ָמ ֳעבָר מ
מֵּידָע ֲה ָדדִי ְּמ ֻמצָע ְּלתָו
ְּמ ַצעַת
ֻ תְּכּולַת מֵּידָע ָמ ֳעבָר מ
תְּכּולַת מֵּידָע ֻמתְּנֵּית
שלּובָה
ְּ תְּכּולַת מֵּידָע
ְּטה
ָ ַסרִיט; סָר
ְּ ָכנַת ת
ְּ ת
ַסרִיט
ְּ ת
ִימה
ָ ַקד
ְּ תְּצּוגָה מ
ָתקַע

