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مقدمة
ال جدال في أن المعلومات تعتبر ذات قيمة كبيرة في ھذا العصر و ھي العنصر المؤثر في القرارات ،فبقدر المعلومات المتاحة
تكون دقة القرار المتخذ و صحته.
فإذا أخذنا دور البيانات و المعلومات بالنسبة للبحث العلمي مثالً فسوف نجد أن الباحث او الدارس في أي مجال من مجاالت
المعرفة يحتاج الي معلومات .و علي الرغم من صعوبه تقدير تكاليف عدم توافر المعلومات المطلوبة في الوقت المناسب فان
ھناك من يقدر ان الباحث ينفق اكثر من  %٢٠من الوقت بحثا عن البيانات و المعلومات.
ان الحاجه للمعلومات كبيره في كل أوجه النشاط في حياتنا العملية حيث نحتاج في كل المجاالت الي المعلومات المناسبة و
الدقيقة و الحديثة و الموثوق فيھا بالسرعة المطلوبة سواء كان ذلك في مجال الزراعة او الصناعة او التجارة او الطب او
الھندسة  ..............أو غير ذلك.
و علي سبيل فقد أصبح من المتاح اآلن تخزين القواميس و فھارس المكتبات و دليل التليفونات سواء بالترتيب الرقمي او
األبجدي أو التاريخ  ........إلخ مما ييسر الوقت و الجھد في تناول المعلومات و تداولھا .و اذا كان إستخدام الحاسبات
اإللكترونية في اختزان البيانات و المعلومات يعتبر تطورا بارز في ھذا المجال فإن استرجاع ھذه المعلومات بأساليب اإلنتقاء
المختلفة يعتبر طفرة كبيرة نحو التطور .و في نفس الوقت يعطي ديناميكة ھائلة للمعلومات المختزنة بتكوين عالقات وروابط
بينھا بما يساعد علي دعم القرارات باكبر قدر ممكن من المعلومات.
و جدير بالذكر فإن نظم دعم القرارات ) ( DECISION SUPPORT SYSTEMSثم بعد ذلك نظم الخبرة ) ( EXPERT SYSTEMS
تعتبر ناتج طبيعي لتنوع المعلومات المخزونة و جوانب المعروفة المختلفة مع ضخامة حجمھا و تطور اساليب التعامل معھا.
و قد انتشر في االونة األخيرة العديد من التطبيقات لدعم القرارات التي تعتمد علي قاعدة كبيرة من المعلومات باالضافة الي
مقدرة تحليلية متميزة و من ناحية اخري فقد انتشرت نظم الخبرة في بعض التطبيقات التي كانت تتطلب الخبرة البشرية
للوصول الي النتائج المستھدفة.
في ھذا البرنامج التدريبي نستعرض معا أنواع البيانات و المعلومات و الوسائل الحديثة في معالج البيانات باستخدام الجداول
االلكترونية للوصول إلى استخراج التقارير و الرسومات البيانية و التي تحتاجھا كافة اإلدارات و القطاعات في الوقت الراھن.
يتميز ھذا البرنامج التدريبي بالتمارين العملية باالضافة للشق النظري مع التأكيد على المعلومة باستخدام العديد من األمثلة
الواقعية و من صلب األعمال اليومية للمتدرب.
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البيانات و المعلومات و المعرفة
تعريف ١
البيانات
البيانات ھي الحقائق االولية التي تتضمن الكلمات و االرقام و الرموز حول موضوع معين ) مثل اسم الموظف  ،رقم الكود ،
تاريخ التعيين ،الدرجه المالية  .....الخ ( و تعتبر ھذه الحقائق ھي الحد االدني المطلوب للحصول علي معلومه معينه.
المعلومات
المعلومات ھى مجموعة من البيانات يتم ترتيبھا و تنظيمھا و معالجتھا بصورة تعكس مفاھيم و معان تؤدي إلى االجابة عن
االستفسارات و توضيح المعاني.

تعريف ٢
البيانات
البيانات ھي المادة الخام للمعلومات من كلمات و أرقام و رموز التي ليس لھا داللة أو معنى بحد ذاتھا و ال يمكن االعتماد
عليھا وحدھا لفھم شئ معين.
المعلومات
المعلومات ھي ناتج من نتائج معالجة البيانات من حيث التبويب و التصنيف و الفرز و التنظيم و اجراء ما يلزم من عمليات
حسابية و اخري منطقية و كذلك إعداد النتائج في شكل تقارير مفيدة .
المعلومات اذن ھي المعارف و الحقائق المنظمه و المفيدة و الناتجة من معالجة البيانات.

أمثلة للبيانات و المعلومات
شئون العاملين
عند تنظيم البيانات الخاصة بالموظف من إسم ،تاريخ ميالد ،عنوان ،درجات االمتحانات  .....إلخ ،فإنك تستطيع أن تستخرج
المعلومات اآلتية :





متوسط اعمار الموظفين
متوسط درجات المتدربين في فرقة معينة
ترتيب الموظفين حسب األقدمية في التعيين
ترتيب المتدربين تنازليا حسب الدرجات الحاصلين عليھا

نظام الكارت الذكي للمواد البترولية
في ھذا النظام يتم تجميع بيانات مستودعات تخزين المواد البترولية و كذلك بيانات محطات التموين و سيارات نقل الوقود و
أخيراً سيارات المستھلكين في قاعدة يبانات كبيرة يتم فيھا تسجيل حركة نقل الوقود من المستودعات حتى سيارات
المستھلكين.
و باستخدام ھذه البيانات يمكن معرفة المعلومات التالية:




٢

متوسط استھالك كل منطقة يوميا حتى يتم ارسال عدد مناسب من سيارات الوقود
إجمالي استھالك الدولة سنويا لمعرفة ميزانية الدعم المطلوبة
محاصرة عمليات تھريب الوقود من خالل متابعة كميات الوقود من المنبع للمستھلك
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المعرفة
تعتبر معالجة البيانات عملية متصلة و مستمرة ،فأى نظام للمعلومات يبدأ بالبيانات وينتھى بالمعلومات و قد ال يمكن أن نضع
حداً فاصالً ودقيقا ً بينھما ،فما يعتبر معلومات فى بعض المراحل يعتبر بيانات فى المرحلة التى تليھا و ھكذا .و عن طريق
ربط المعلومات ببعضھا البعض و بتراكم الخبرات البشرية نصل إلى المعرفة.
فالمعرفة  :ھي حصيلة االمتزاج الخفي بين المعلومة والخبرة والمدركات الحسية والقدرة على الحكم .حيث أننا كبشر نتل ّقى
المعلومات ونخرجھا بما تدركه حواسنا .فالمعلومات وسيط الكتساب المعرفة ضمن وسائل عديدة كالحدس والتخمين
والممارسة الفعلية .

السجالت Records -
السجالت ھي الوسيلة األساسية لتخزين و تداول البيانات و المعلومات ،و السجل الواحد عبارة عن مجموعة عناصر البيانات
التي تمثل الخصائص و الصفات المشتركة الخاصة بموضوع أو شئ معين.



فسجالت الموظفين مثالً تحتوي علي البيانات األساسية التي تصف الموظفين و عالقتھم بجھة العمل من إسم،
تاريخ ميالد ،مؤھل دراسي ،تاريخ التعيين ،الوظيفة ،المرتب األساسي... ،
أيضا ً السجل الخاص بالطائرات يمكن أن يشمل نوع الطراز ،حجم الطائرة ،عدد الركاب ،كمية الوقود ،أقصى
مسافة.... ،

و يتم تخزين ھذه السجالت في ملفات يحتوي كل ملف على عدد من السجالت المتشابھة مثل ملف شئون العاملين أو ملف
الطائرات المملوكة للشركة.
و طبقا للتطبيق المطلوب يمكن للسجالت أن تحتوي علي بعض أو كل العناصر الممكنة للبيانات ،فمثال في نظام الحوافز
يكتفى أن تحفظ في السجالت عدد الطرازات الحاصل عليھا المھندس و حجم كل طراز ،و لكن في اإلعتمادات يحتوي نفس
السجل على نوع الطراز تحديدا و كذلك تاريخ الحصول على الطراز.
و لتمييز السجالت يتم اختيار أحد عناصر البيانات ليكون العنصر الدليلي للسجل أو مفتاح السجل بحيث يحتوي كل سجل على
قيمة فريدة ال تتكرر في باقي السجالت مثل الرقم القومي أو كود الموظف أو رقم تسجيل الطائرة أو رقم الصادر و الوارد.

جداول البيانات – Data Tables
الجداول ھي أشھر طرق تنظيم السجالت ،حيث تمثل أعمدة الجدول عناصر البيانات المكونة للسجل و يطلق عليھا الحقول
)  .(Fieldsو كل صف ) (Rowفي ھذا الجدول يمثل أحد السجالت المخزنة .مثال )كشف الحضور و اإلنصراف – كشف
الحوافز – كشف حركة الصنف بالمخزن(

٣
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البيانات العددية – األرقام
تعتبر البيانات األرقام األساس ألي يبانات يمكن جمعھا نظرا لتعدد و سائل معالجتھا و المعلومات المستخرجة منھا:

استخدامات األرقام
تستخدم األرقام في تمثيل العديد من البيانات مثل:





البيانات المالية و يستخدم معھا رمز العملة مثل :جم أو $
البيانات العددية )االحصائية(
البيانات العلمية ) الطول – الوزن الذري – درجة الحرارة (... -
أنسب طريقة للتكويد أو اعطاء رقم مسلسل )كود الصنف – كود الموظف – رقم الصادر( وتتميز بالسرعة في
البحث و الترتيب و التصنيف.

تخزين األرقام بالحاسب اآللي
قديما ارتبط مدى األرقام الممكن استخدامھا بالسعة التخزينية للحاسب اآللي ،و لكن في األجھزة الحديثة ال تمثل السعة
التخزينية أي مشكلة .و بالنسبة لبرامج معالجة األرقام و كذلك لغات البرمجة العالية  High Levelيتم تخزين األرقام في
الذاكرة باستخدام  ٨بايت للرقم الواحد ) .( IEEE 754 standard -Storage 64‐bit floating‐point

العمليات على األرقام
العمليات األساسية:





الجمع :و يرمز له الرمز ) ( +
الطرح :و يرمز له بالرمز ) ( -
الضرب :و يرمز له بالرمز ) * ( و ھو نفس المفاتح لرقم )(8
القسمة :و يرمز له بالرمز ) ( /

العمليات االحصائية:





٤

العددCOUNT :
المجموعSUM :
المتوسطAVERAGE :
االنحراف المعياريStandard Deviation :
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الجداول اإللكترونية – ™Excel
تعتبر الجداول االلكترونية من أھم التطبيقات التي تلعب دورا كبيرا في مجال الحاسب اآللي ،و من أشھر ھذه البرامج برنامج
 Excelمن ميكروسوفت ،و  Numbersمن  Appleو  .Lotusو تستخدم برنامج الجداول الحسابية في األعمال التي تتضمن
عمليات حسابية و كذلك تنفيذذ العمليات الحسابية بسھولة مع إمكانية التعديل آليا بمجرد تغيير القيم المستخدمة في حسابھا.
أيضا تستخدم تلك البرامج في تمثيل البيانات في صورة رسم بيانى بتنسيقات مختلفة حيث يتم تعديلھا أيضا بمجرد تغيير القيم
المدخلة في حسابھا.
وملفات اإلكسيل عبارة عن دفاتر تتكون من أوراق عمل  ،Worksheetكل منھا مقسم ألعمدة  Columnsوصفوف Rows
وخاليا  Cellsنتيجة تقاطع األعمدة والصفوف .و تستخدم ھذه الخاليا في ادخال البيانات و أيضا ادخال المعادالت Formulas

التي تقوم بالعمليات الحسابية و المنطقية علي البيانات.

صورة رقم ١واجھة برنامج Excel

٥
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طرق تداول و حفظ البياناات
تطور ق
الي اي منھا و معع تزايد
البيانات التي يحتاجھاا االنسان منذ القدم قليلة و كاان يكفيه االعتمماد علي الذاكررة للرجوع ي
ت
كانت
الحاجة .و مع النمو اللمطرد في
.
البيانات مكتوبة خوفا من النسيان و الرجوع اليھا و قت
ت
ي حفظ
البيانات فقد للجأ اإلنسان إلي
البيانات و تنووعھا اصبحت عملية حفظ الببيانات من العممليات االساسيةة للوصول ي
الي النتائج الالزممة.

التداول اليددوي
طرق ميكانيكيةة ،أو
يقصد بالتداول اليدوي للبياننات ھو أي نوع من تنظيم الببيانات التي يتمم إكمالھا بدون استخدام أي ط
أول إدخال و تدووين البيانات،
عمال معالجة البيانات من ل
شخص يقوم بكافة أع
في المعالجة .تتمم ھذه العملية ممن خالل ص
الكترونية ي
على البيانات اللبسيطة مثل
ض أن تقتصر تلك العمليات ع
و حتى تنظيممھا و معالجتھاا بكافة الطرق دون مساعدة آآلية .و المفروض
ت.
الملفات في خزانة المملفات ،أو إدخاال المعلومات ففي جدول بيانات
ت
تنظيم

رة رقم ٢كتابة ھيرووغليفية
صور

رقم ٣دفتر تاجر منن  ٧٥سنة
صورة ر
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صورة رقم  ٤آلة كاتتية
ص

صورة رققم ٥صورة إيصال سسداد يدوي

الحفظ اليدوي للبيانانات
ظ
مشاكل
حجم الملفات و الوثائق التي ييتم االحتفاظ بھھا صعوبة الرججوع الي أي ببند محدد من بننودھا بالسرعةة المطلوبة
رافق زيادة ح
ان نختصر السللبيات الي ظھررت في تنظيم
التي تحتويھا و دققة ھذه المعالججة و نستطيع ن
باالضافة إلي صعوبة معالججة البيانات ي
البيانات و تدولھا فيما يلي :
.١
.٢
.٣
.٤
.٥

البيانات و المعلومات
ت
خم الحيز الذي تشغله
تضخ
حفظ الملفات مع ززياده احجامھا
االرتتفاع المستمر ففي تكاليف ظ
زياده الجھد المبذوول و طول الوققت المستھلك ففي تداول البياناات
عھا
كبر حجم البيانات و المعلومات و صعوبه تنظيممھا و استرجاع
تعرض اجزاء من البيانات للتلف او الضياع .
ض

الوسائل اآللية لعالج ھذه السلبيات .
ل
ستخدام
و من ھنا جاءت مبررات اس
٧
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Punched
P
C
الكروت الممثقبة Cards
من أشھر الووسائل الميكانيككية التي استخددمت قديما لمعاالجة البيانات .حيث تصنف اللبيانات على ھييئه أسطر بكل سطر ٨٠
ك يتم
خاصة بذلك .بعد ذلك
ة
عة من الثقوب على كارت وررقي باستخدام آآلة كاتبة
يتم تحويل كل سططر إلى مجموع
حرف .ثم م
طريق آالت ميككانيكية تقوم
ف ،حيث يمكن ببعدھا اجراء عممليات الترتيب و الفزر عن ط
ت الناتجة كملف
جموعة الكروت
االحتفاظ بمج
لك الكروت إلى آالت أخرى لععمل الحسابات الالزمة.
تلك الكروت .كما يمكن ادخال تلك
سار خروج ك
الثقوب و تحويل مس
ب
بقراءة

صوورة رقم  ٦كارت ممثقب

لكروت
صورة رقم ٧آلة تثقيب الك

كروت اقتصرت على
جيا في عالمنا اللعربي اال في اللجامعات و مرااكز البحث و ذلك ألن تلك الكر
لالسف لم نر ھذه الكنولوجي
أي فكر عن العوولمة أو دمج للجميع لغات الععالم.
جليزية و األرقاقام فقط ،حيث للم يكن وقتھا ي
الحروف االنج

الملفات الرقمية Digital Files
ف
تحويل
ظھرت الملفات االرقمية التي يتتم من خاللھا تح
حاسب اآللي ظھ
مع ظھور الح
الحروف و األرقام إلى اكواد بالنظام الثنائي
عبر العديد من وسائط التخزين
صفر و الواحد ع
سلسلة من الص
المكون من اللصفر و الواحدد .بعد ذلك يتم تخزين ھذه الس
ن التي
أيضا ً اسم الملف ممن  ٨حروف
)أو حرف( و ض
حات الحاسب ممثل سعة التخززين بالبايت و
ت معھا مصطلح
تطورت مع اللزمن .و ظھرت
ف  ...إلخ
الملف من  ٣حروف
و نوع ف

٨
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مركز تدريب مصر للطيران
اإلدارة العامة لتدريب الموارد البشرية
إدارة التدريب األساسي

فرقة أساسية في التعامل مع البيانات

صورة رقم ٨األكواد الرقمية المقابلة لبعض الحروف

طرق تخزين الملفات

األشرطة المغناطيسية
Magnetic Tapes

األقراص المغناطيسية
)(Floppy – Hard Disks

٩
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مركز تدريب مصر للطيران
اإلدارة العامة لتدريب الموارد البشرية
إدارة التدريب األساسي

فرقة أساسية في التعامل مع البيانات

األقراص الضوئية
)(CD‐ROM, DVD

األقراص الصلبة Hard Disks

وحدات الذاكرة الفالش
USB Flash Memory

شبكات المعلومات و تخزين البيانات
مع ظھور شبكات المعلومات و ربط العديد من أجھزة الحاسب ببعضھا البعض ،أصبحت الملفات المخزنة على كمبيوتر واحد
متاحة للعديد من األجھزة األخرى مما جعل الحيز الذي تخزن به المعلومات غير محدود.

١٠
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صوورة رقم ٩شبكة الحااسب

الخادم
م
أجھزة
كبيرة من حيث القددرة على
ة
ي يظھر الكمبيووتر الخادم ) (Serveerو ھو ححاسب آلي ذو امكانيات
و في قلب ھذذا البناء الشبكي
ات بسعة تخزيننية أكبر و بطرريقة مركزية .و ذلك أدى
اجراء العملياات الحسابية ووإدارة قواعد اللبيانات و أيضا ً تخزين الملفات
على البيانات و اجراء النسخ االحتياطي
إلى سھولة تتخزين كافة ملففات البيانات بتتلك األجھزة و كذلك سھولة أ عمال التأمين ع
الملفات مركزيا.
ت
لكافة
Network
وحدات التخززين k Drives

لتخزين و مشاركة المملفات توفر الححماية الالزمة لللملفات مركزياا ،و يمكن استتخدامھا في
ن
صة فقط
صغيرة مخصص
ھي وحدات ص
أو من خالله.
حالة عدم وجودد جھاز خادم و
الشبكة في ح
حابي Cloud SStorage
التخزين السح

اللھا مشاركة اللملفات يبن أفراد مجموعة الععمل من أي
االنترنت يمكن من خال
ت
تخزين عبر
ن
وھي خدمات تقوم بتوفير ممساحات
جھزة المحمولل.
ن الكمبيوتر الممكتبي و حتى أج
جھزة ابتداء من
مكان متصل باالنترنت ،و ككذلك باستخدام العديد من األج

١١
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مركز تدريب مصر للطيران
اإلدارة العامة لتدريب الموارد البشرية
إدارة التدريب األساسي

فرقة أساسية في التعامل مع البيانات

صورة رقم Cloud Storage١٠

و تتوفر ھذه الخدمة مجانا لألفراد وبسعة تخزين تصل لـ  2GBو أيضا بإيجار شھري بسيط عند الحاجة لمساحات تخزين
أكبر .و من أشھر مقدمي ھذه الخدمة Amazon - Apple iCloud - Microsoft SkyDrive - Google – Dropbox :
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البيانات اللنصية – Texxt
عليھا مثل األسماء والعناوين واألككواد التي
ا
صية تستخدم معع البيانات التي ال تحتاج إلى إإجراء عمليات حسابية
البيانات النص
النصية على عدد مححدود من الحرووف )حتى  ٢٥٥حرف( للبياننات
ية
تشتمل على أأرقام وحروف  .و قد تحتوي البيانات
حفية و
النصوص الكبيرة مثل المقاالت الصح
ص
الحروف يستخدم في
ف
الصغيرة ،و ققد تحتوي علىى عدد غير محددود من
ي حفظ
حددة بـ  ١٤٠ححرف فقط(.
) .Facebooمللحوظة :تغريدات  Twitterمح
تدوينات الـok

ت النصية
صة من البيانات
أنواع خاص
الرقم القومي
سجالت األفراد ،ألن ككل فرد له رقم قومي خاص
ت
يعتبر الرقم اللقومي أو رقم الباسبور من أھم البيانات التتي يتم ادخالھا لتمييز
المتوفين و المواليد.
ن
ال يتكرر .و ييتكون الرقم الققومي من  ١٤رقم تكفي كل المواطنين الحالليين و

 ١١مكونات الرقم القوومي ال  ١٤رقم
صورة رقم ١

عليھا
النصوص العادية حيث أنھا ال يجرى ع
ص
الرغم من أن ھذه اللبيانات تحتوي على أرقام و للكنھا تعامل مععاملة
م
و على
عمليات حساببية و قد يمكنن في المستقبل اضافة حروف لھا.
ي قواعد البيانات يلزم معرفة ااآلتي باإلضافةة للرقم القومي:
شخص فعليا في
و لتحديد الش
االسم ربباعي  -تاريخ االميالد  -مكان الميالد
خدمة المحمول و اللبنوك ،و خاص
ة
وھي بيانات ممميزة لألفراد في الجوازات و مقدمي
صة عند التعامل ھاتفيا مع خدممة العمالء.
رقم التليفون
حيث أصبح معظم األفراد لھم
خاصة بعد انتشار خخدمات الھاتف المحمول ،ث
ة
يعتبر ذلك الببيان من أھم مككونات سجالت األفراد،
السجالت لتشمل رقم التيلفون المحموول و قامت
ت
من ھنا قامت جمميع الشركات ببتعديل
خط تليفون ممحمول واحد ععلى األقل .و ن
الء على استيففاء ذلك البيان.
بتشجيع العمال
جزئين أساسيين
و يتكون رقم الھاتف من جز
ن:
.١
.٢

١٣

رقم الدولة و المدينة أو شببكة المحمول +2022 - +2012 
+2010 06
رقام حسب المددينة أو الشبكةة 6615398 
رقم الھاتف ممن  ٦إلى  ٨أر
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البريدي – ZIIP Code
ي
الرمز

ت التوصيل
حن البضائع أو حتي في طلبات
يعتبر الرقم اللبريدي من أھمم عناصر عناووين المراسالت سواء البريد ا لتقليدي أو شح
نطاق الجغرافي الذي يشمله اللرمز البريدي.
سيم مجموعات العمل طبقا للنط
بعض البلدان ،ححيث يمكن تقس
للمنازل في بع
خدمات الخرائط الجغ
ت
يتكون الرمز البريدي من  ٥أرقام تغطي ككافة مكاتب البرريد على مستووى الدولة .و ممع تطور
جغرافية فإنه
صراف اآللي و المطاعم.
يمكنك البحث باستخدام الرممز البريدي مثلل :ماكينات الص
Website
الموقع اإللكتروني – e Address
ع
عنوان

شبكة يتم إعطاءء األجھزة
شبكة اإلنترنت .و في ھذه الش
علومات على شب
يستخدم عنواان الموقع االلككتروني في الووصول إلى المعل
بر عنه.
سھلة التداول و ترتبط باسم الننشاط الذي تعبر
الخادمة  Servversأسماء س
النشاط
التجاري
الحكومي
التعليمي
الترفيه
المنظمات
الشبكات

اإلسم

مثال
ل

.com
.gov
.edu
.tv
.org
.net

training.eggyptair.com
esp.gov.egg
www.stan
nford.edu
www.justiin.tv
www.iata.org
www.mbcc.net

صورة رقم  ١٢مكونات عنوان المموقع االلكتروني

و من شروط عنوان الموقعع اإللكتروني:



١٤

إسم الموقع باللغةة اإلنجليزية و بدون مسافات أو رموز ماعددا ) النقطة  .و الشرطة – و الشرطة السفليلية _ (
م
على مسافات أو رموز و لكن ال بد من تكويدھا بعالمة
العربية أو تحتوي عل
ة
المطلوبة باللغة
ة
يمككن أن تكون المملفات
 Unicodمثل اللمسافة %20
صة و بعدھا رققم الحرف الـde
خاص
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E‐Ma
عنوان البريد اإللكتروني – ail Address

بينھما عالمة
سجل به حساب البريد اإللكترووني و يفصل بي
سم الموقع المس
عنوان البريد اإللكترروني من إسم المستخدم و إس
ن
يتكون
خاصة ماعدا )  .و – و _ (
ة
آلن(  -عدم و ججود مسافات أو رموز
شروط اإلسم :ححروف انجليزيية فقط )حتى اآل
@  .و من ش

بريد اإللكتروني
صورة رقم ١٣مكونات عنوان البر

رقم تسجيل اللمركبات
رقم تسجيل المرككبة الذي
سواء المملوكة للمنشأة أو الممركبات الزائرةة ،نحتاج إلى ممرجع و ھو م
عند التعامل ممع المركبات س
ختيارھا بحيث تتسھل قراءتھا
حروف و أرقام تم اخ
ف
تكون رقم المرككبة من
يميز المركبة عن غيرھا .و في قانون الممرور الحالي يتك
دون لبس:




بالننسبة لألرقام  :من  ١إلى  ٩و بدون الصفر
اإلنجليزية
حروف المتشابھھة و التي لھا مقابل باللغة إل
حرف واحد من الح
بالننسبة للحروف تم اختيار ف
ضا تم تحديد لونن لكل نوع مركبة
أيض

رة رقم ١٤لوحة سياررة نقل
صور

١٥
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تخزين الحروف
ن
كيفية
من ادخال الحرووف على ھيئة أرقام كودية  ،Coddeو ھذه األألرقام
ألرقام ،فالبد ن
سب اآللي ال يتتعامل إال مع األ
حيث أن الحاس
ً
ف:
ستخدمة حاليا لتكويد الحروف
ب األبجدي للحرروف .و من أھھم الجداول المس
مرتبة طبقا للترتيب
ة
الكودية
ASCII
A
Code

ف و األرقام و الرموز باللغة اإلنجليزية  ،و كل حرف له ككود مقابل و ھذذا الكود يمكن احتوائه في
وھو جدول أممريكي للحروف
الحرف في كتب الككمبيوتر( .
ف
بايت واحد ) و من ھنا ظھرر االرتباط بين البايت و
ستنتاج الحرف من الكود،
صغيرة و بطريققة تمكن من اس
الترتيب بوضع الرمووز أوالً ثم األرققام ثم الحروف الكبيرة ثم الص
ب
و يتم
مثل معرفة اللحرف التالي ععن طريق إضاففة  ١على الكوود.
سومات ،و كان
خل ھذا الكود بددال من الرموز الخاصة بالرس
األبجدية العربية بداخل
ة
و في أوائل اللثمانينات قام االعلماء العرب بادراج
تدعم اللغة العربية آنذاك مثل .Windows 3..11
شغيل التي م
رت به نظم التش
ذلك ھو األسااس الذي ظھرت

رة رقم ASCIII Code ١٥
صور

Unicode

جميع اللغات مثثل اللغة الصينيية و
جة إلدراج كافة الحروف من ج
العالم ظھرت الحاج
م
ميع أنحاء
النترنت في جمي
مع انتشار اال
جميع أنواع الممعارف.
حتى يتم استيعاب ج
ألردية المنتشررة بالھند ،ى
الفارسية و األ
الحية و القديمة و حتى رموز
النظام يشغل كل حررف مساحة  ٢بايت و ھي تكففي كل األبجدياات و الرموز لككل اللغات ية
م
في ھذا
التكامل بين األنظمة الحديثة و القدييمة ،احتفظت االحروف العربيية و االنجليزيةة بنفس
ل
الكتابة بطريققة بريل .و حتىى يمكن
األكواد المستتخدمة في ASSCII
يث أن األرقام
ستخدمة في الممنطقة العربية ذات األصل الھھندي ) ،(١٢٣٤٥٦٧٨٩حيث
عطاء أكواد جدييدة لألرقام المس
و تم أيضا اع
بعد ذلك.
العربية ھي ) (11234567890وھي التي اخترعھا العلماء العرب و تم نقلھا للعالم د
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صورة رقم ١٦نموذج الستخدامم Unicode

األخطاء اإلممالئية
في جودة البيانات المخزنة و ككذلك دقة
ية ألنھا تؤثر ي
األخطاء اإلمالئية من أھم العوائق ففي التعامل مع البيانات النصية
ء
تعتبر
ح و ذلك ناتج
ية ادخال الحرووف عن طريق لوحة المفاتيح
ساھل في عملية
طاء سببھا التس
المعلومات الممستخرجة .و معظم تلك األخط
عن عدم التدرريب الصحيح ععلى استخدام للوحة المفاتيح للحاسب اآللي خاصة لمن تععامل فترة مع اآللة الكاتبة.

رقم  ١٧اآللة الكاتبة  -العربية
صورة ر

حرف و لكنه يتتعامل مع كود االحرف .كذلك ففإن نظم التشغييل تكتفي
ب اآللي ال يتعاممل مع شكل الح
ظة أن الحاسب
و يجب مالحظ
حسب مكانه باللكلمة .و عند اخختيار الحرف االخطأ يتم تخزيين الكود الخطأأ و بالتالي
بالحرف فقط و تقوم برسم شكل الحرف ح
تصبح نتائج عمليات الفرز و الترتيب و اللبحث غير دقيققة.
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صورة رقم  ١٨رسم الحرروف آليا ً

ية الشائعة:
ألخطاء اإلمالئية
ومن أمثلة األ



١٨

ح مثل
ذلك الحرف ھو الحرف الصحيح
ن ما إذا كان ك
حث عن شكل اللحرف على لووحة المفاتيح بغغض النظر عن
البح
خطاء عند كتابةة الحروف) الھھاء – الياء – التاء المربوطةة( في آخر الكللمة
األخ
حرف األلف
خطاء الناتجة ععن إھمال الھمزة عند كتابة ح
األخ

Course Pa
age http:///training.eegyptair.ccom/Development/B
BasicDataaHandling

صر للطيران
مركز تدريب مص
بشرية
اإلدارة العامة لتتدريب الموارد البش
ألساسي
إدارة التدريب األ

سية في التععامل مع الببيانات
فرقة أساس

ف الھاء
صورة رقم  ١٩كتابة حرف
ة

صورة ر
رقم  ٢٠كتابة التاء االمربوطة
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 ٢١كتابة الياء و األللف المقصورة
صورة رقم ١

صورة رقم  ٢٢الھمزة و األلف

٢٠

Course Pa
age http:///training.eegyptair.ccom/Development/B
BasicDataaHandling
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فرقة أساسية في التعامل مع البيانات

الوقت و التاريخ
الوقت و التاريخ من أھم البيانات في حياتنا اليومية ألن كل أنشطتنا مرتبطة بالوقت و التاريخ الذي تحدث به .و يقصد
بالوقت الساعة و الدقيقة و الثانية محسوبة من منتصف الليل و ال يوجد اختالف في طريقة حسابھا في أنحاء العالم .و يقصد
بالتاريخ اليوم و الشھر و السنة.
ھناك اختالفات بين جميع بلدان و ثقافات العالم في طرق حساب السنة )قمرية أو شمسية( و كذلك في تحديد متى بدأ التقويم
)مثل ھجرة النبي محمد صلى ﷲ عليه و سلم – من ميالد السيد المسيح عليه السالم ( .فمثال في تقويم قبائل الإلجبو Igbo
السنة بھا  ١٣شھر و الشھر به  ٧اسابيع و االسبوع به  ٤أيام!!!

التقويم الجريجوري
تقويم يستخدم في جميع أنحاء العالم اليوم تقري ًبا .وتستخدمه معظم الشركات الكبرى حال ًيا في المكاتبات .و ھو المعتمد في
جميع أنظمة الحاسب اآللي ،مع إمكانية التعديل للتقويم الھجري .و يمكن في ھذا التقويم تسجيل األحداث بدقة بعد عام
 ١٥٨٢و حتي سنة  .٩٩٩٩و لھذا التقييد قصة:
كان البابا جريجوري الثالث عشر قد أدخل ھذا التقويم في عام ١٥٨٢م لتصحيح التقويم الجولياني الذي وضعه يوليوس
قيصر عام ٤٦ق.م .وكان التقويم الجولياني أطول من السنة الشمسية بفارق مقداره  ١١دقيقة و  ١٤ثانية.
وبحلول عام ١٨٥٠م كان ھذا الفارق قد تجمع ليشكل  ١٠أيام .وحذف البابا جريجوري  ١٠أيام من شھر أكتوبر ليجعل
السنة التقويمية أكثر تواف ًقا مع السنة الشمسية.
كما أصدر مرسو ًما بأن تكون كل سنة رابعة سنة كبيسة حيث سيكون لشھر فبراير يوم إضافي .ولم تعد السنوات التي تشير
إلى بداية القرن كبيسة إال إذا كانت تقبل القسمة على  . ٤٠٠وكمثال١٢٠٠ :م و١٦٠٠م و٢٠٠٠م كانت تعتبر سنوات
كبيسة في حين لم تكن سنوات  ١٧٠٠و ١٨٠٠و١٩٠٠م كذلك.
وفي الوقت الحالي فإن السنة الجريجورية أطول بفارق  ٢٦،٣ثانية عن السنة الشمسية ،وبحلول عام ٤٣١٦م فإنھا ستزيد
عنھا بيوم كامل.

استخدامات الوقت و التاريخ
البيانات المعتمدة على الوقت و التاريخ عديدة و ال حصر لھا ،فھي تحدد البداية و النھاية لكل شيء في حياتنا اليومية من
الميالد و حتى الوفاة مرورا بالعديد من البدايات و النھايات.

كيفية تخزين الوقت و التاريخ
يتم تخزين التاريخ في الحاسب اآللي على صورة رقم يعبر عن عدد األيام من تاريخ محدد )يختلف من نظام آلخر( باستخدام
التقويم الجريجوري .و الوقت أيضا يخزن كرقم يعبر عن عدد الملي ثانية من الساعة  ١٢منتصف الليل .و يمكن تخزين
الوقت و التاريخ في بيان واحد أو بيانين منفصلين حسب التطبيق.
النظام
Microsoft .Net Platform
لغة البرمجة JavaScript
برنامج Excel

حساب التاريخ من:
من الساعة  ١٢صباح يوم  ١يناير سنة ) ١سنة واحد(
من الساعة  ١٢صباح يوم  ١يناير ١٩٧٠
من الساعة  ١٢صباح يوم  ١يناير ١٩٠٠

و تختلف طريقة عرض التاريخ من بلد ألخرى و يعتمد برنامج  Excelمبدئيا ً على إعدادات اللغة المستخدمة في نظام
التشغيل ،مع امكانية تغيير ذلك باستخدام  .Cell Formatوعند كتابة التاريخ في برنامج  Excelيقوم البرنامج بترجمة األرقام
و الرموز المستخدمة في كتابة التاريخ إلى رقم يمكن من خالله ترتيب السجالت من األقدم لألحدث و العكس.
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تطور وسائل ادخال البيانات Data Entry
الكروت المثقبة )مرة أخرى(
في بدايات الحاسب اإللكتروني كانت الطريقة األساسية إلدخال البيانات عن طريق قراءة الملفات من خالل الكروت المثقبة ،و
خاصة الملفات التي تحتوي كود برامج التشغيل .و ظلت ھذه الطريقة موجودة حتى أوائل السبعينيات من القرن الماضي.

لوحة المفاتيح
تعتبر لوحة المفاتيح ھي الطريقة األساسية الدخال الحروف و األرقام و الرموز للحاسب اآللي عن طريق مجموعة من
المفاتيح عند الضغط عليھا يتم ارسال الكود الخاص بالحرف إلى الحاسب
QWERTY Keyboard

صورة رقم ٢٣لوحة المفاتيح

On Screen Keyboard

صورة رقم On Screen Keyboard٢٤
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Mobile Keyboard

صورة رقم Mobile Keyboard٢٥

الماوس
ظھر الماوس )و كل أجھزة اإلشارة –  (Pointing Devicesمع ظھور نظم التشغيل الرسومية حيث أصبح ادخال البيانات
يعتمد على اإلشارة إلى الصور ) (Iconsلتشغيل البرامج و كذلك اختيار األوامر من القوائم و لوحات األدوات.

صورة رقم ٢٦أشكال مختلفة من الماوس

و عادة ما تتم عملية إدخال البيانات من خالل عرض جميع البدائل للمستخدم الذي يقوم باختيار البيان المطلوب دون الحاجة
للكتابة ،و بالتالي سرعة عملية ادخال البيانات.

القلم
توجد أشكال عديدة الستخدامات القلم في ادخال البيانات تعتمد على الجھاز المستخدم و نظام التشغيل:
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سية في التععامل مع الببيانات
فرقة أساس

رقم ٢٧استخدام القلمم Stylus
صورة ر

شاشات اللممس
ستخدام العام ممثل البنوك و اللمطارات نظرا الرتفاع ثمنھا ..و مع الوقت
الحاسب المصممة لالس
ب
ظھرت شاشات اللمس في أأجھزة
ضا أحھزة التلفااز الحديثة .و
المحمول  Smartphonesو الكمبيوتترات اللوحية  Tabletssو أيض
ل
ظھرت شاشات اللمس في أأجھزة
ب .و تتنوع
شة لتتحول إلى إشارة للحاسب
س سطح الشاش
ألصابع اليد عند لمس
ع
شاشات على قرراءة الشحنة اللكھربية
تعتمد تلك الش
سب ليس فقط بااللمس و لكن
حركة مما يجعلل عملية اعطاء األوامر للحاس
عشرة نقاط متح
شاشات من نقطةة واحدة ألى ع
امكانيات الشا
أيضا حركة األصابع على اللشاشة .Gesstures

صوورة رقم Gesstures٢٨

Voice
صوتية e Recogniition
األوامر الص
على تحليل األص
طريقة على قدررات الحاسب ع
تعتمد ھذه الط
صوات و ترجمتتھا إلى كلمات تستخدم في الككتابة أو تنفيذ ااألوامر مثل.
خاصة فى أجھززة المحمول .و من أشھر
مليات التحليل خ
أخرى ألجھزة  Servversتقوم بعمل
و قد تعتمد ھھذه الطريقة عللى قدرات ى
Apple
A
ظام iOS
موقع جوجل – خدممة  Siriعلى نظ
صوت على ع
تلك الخدمات  :البحث بالص
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صورة رقم Voice Recognition٢٩

التصوير
تعتمد ھذه الطريقة على تحليل الصور الملتقطة من الكاميرات و ماكينات تصوير الورق  Scannersو برامج استخراج
الحروف و الكلمات من الورق المطبوع.

صورة رقم ٣٠استخراج الحروف من الصور

تتبع الحركة )(Motion Detection
حيث تقوم الكاميرات المتخصصة بالتقاط الصور و يقوم الحاسب اآللي بترجمة الحركة إلى أوامر ،كما في نظم المراقبة
الحديثة و ألعاب الكمبيوتر و أجھزة المحمول الحديثة.
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العمليات األساسية على البيانات
جمع البيانات
تتم ھذه العملية عن طريق البحث عن البيانات من المصادر التالية:
قواعد البيانات
تعتبر قواعد البيانات من أھم مصادر البيانات من حيث ارتباط البيانات داخل مجموعة من الجداول يمكن من خاللھا استخراج
مجموعات من البيانات و معالجتھا للوصول للمعلومات المطلوبة .و تتميز قواعد البيانات بالدقة العالية للبيانات.
مثال ذلك قاعدة بيانات الدورات التدريبية و قاعدة بيانات تشغيل السميوليتور.
جمع البيانات مباشرة

نماذج االستقصاء
تتم عملية جمع البيانات بالطريقة المباشرة عن طريق نماذج االستقصاء  Survey Formsوالتي يتم فيھا عرض مجموعة من
األسئلة ذات االجابات المحددة على عدد من المستخدمين )مثل المتدربين( و جمع تلك االجابات و تحليلھا .و يتم ارسال ھذه
النماذج اما مطبوعة أو عبر البريد االلكتروني أو من خالل الموقع االلكتروني للشركة.

المشاھدة و التسجيل
من طرق جمع البيانات المشاھدة و تدوين المالحظات و تستخدم في المعامل أثناء اجراء التجارب و كذلك في جمع البيانات
عن مجموعة من األحداث .مثال ذلك تدوين حاالت تأخر الطائرات عن موعد االقالع أو تدوين حاالت الغاء حجز تدريبات
السميوليتور
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صورة رقم ٣١نموذج استقصاء بيانات

أجھزة الرصد المختلفة
تقوم ھذه األجھزة عن طريق وسائل االستشعار بداخلھا بجمع البيانات و إرسالھا عن طريق الشبكات الى مراكز األبحاث
لتحليلھا و إصدار التقارير المختلفة .مثال ذلك اجھزة الرصد الجوي التي ترسل قيم درجات الحرارة و سرعة الرياح الى
محصات األرصاد .كذلك األقمار االصطناعية التي ترصد و تصور عن بعد مايحدث على سطح االرض.
أنظمة تحديد المواقع GPS

توجد ھذه األنظمة بداخل العديد من األجھزة مثل التليفونات الذكية و الحاسبات اللوحية المتصلة بشبكات المحمول .و تقوم
ھذه االنظمة بتحديد موقع الجھاز عن طريق األقمار الصناعية و أبراج المحمول الثابتة .و باستخدام الموقع الجغرافي يمكن
الحصول على معلومات حول أماكن استخدام المنتجات المختلفة و توجيه الحمالت االعالنية مثال .كذلك يستطيع الحاسب
العادي معرفة الموقع الجغرافي عن طريق رقم ال  IPالمخصص لالتصال بشبكة االنترنت.
مواقع التواصل االجتماعي  -أنت مصدر للبيانات
و قد تندھش أنك نفسك مصدر للبيانات عن طريق استخدامك للھاتف و مواقع االنترنت ،مثال عند التقاط صورة و رفعھا علي
حسابك في ال  Facebookاو  Twitterيتم تخزين مكان التقاط الصورة و كذلك وقت التقاطھا و أيضا ً كافة بيانات الجھاز
المستخدم مثل نوع الجھاز )كمبيوتر مكتبي – كمبيوتر محمول – كمبيوتر لوحي – تليفون محمول ( و إسم الجھاز و عنوان
الشبكة .و مع برامج تحليل الصور يمكن اضافة بيانات اخرى على ھذه الصورة مما يمكن معھا جمع العديد من المعلومات
من تحليل تلك البيانات.
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تفريغ البيانات الورقية
تستخدم ھذه الطريقة عندما ال يوجد مصدر آخر للحصول على البيانات بصورة رقمية ،و خاصة عند تشغيل نظام
معلومات جديد الستبدال الطرق اليدوية و الورقية ،و يتم ذلك بإعادة ادخال تلك البيانات إلى الحاسب.
و من األفضل دائما الحصول على البيانات في صورة إلكترونية بدالَ من الورق ،مع مالحظة أن معظم البيانات الورقية
حاليا ً ھي مستندات الكترونية تمت طباعتھا على الورق.

تفريغ البيانات في جداول
تعتبر الجداول من أنسب الطرق في التعامل مع البيانات ،حيث يتم تنظيم البيانات في صفوف تمثل السجالت و أعمدة تمثل
حقول البيانات بحيث يكون كل عمود مخصص لنوع واحد فقط من البيانات.

تكويد و تصنيف البيانات
و ھي تحويل البيانات الي شكل رمزي ) وضع ارقام كودية لھا ( يعبر عنھا في شكل مختصر يسھل معه سرعة تداولھا
و تصنيفھا  .و يتم اختيار طريقه الترميز كي تناسب البيان و التطبيق المطلوب .و من أنواع ترميز البيانات:



رقمي ) مثل دليل الجنسين ذكور ،اناث أو رقم السنة أو كود اإلدارة(
أبجدي ) مثل اسماء المحافظات – نوع الصنف – الفئة العمرية

معالجة البيانات
بعد تجميع البيانات االولية من مصادرھا و تنظيمھا في جداول البيانات ،يمكن إجراء العمليات الالزمة علي ھذه البيانات
للحصول علي المعلومات المطلوبة.




عمليات حسابية لألرقام  :مثل الجمع و الطرح و الضرب و القسمه و ايجاد المتوسط  .......الخ
الترتيب التسلسلي تصاعدي او تنازلي طبقا لرغبة المستخدم او المستفيد فمثال يمكن ترتيب المتدربين حسب
الكود أو حسب نتيجة االختبار.
التصنيف  :و ھذه العملية تتم عن طريق تقسيم البيانات في مجموعة متماثلة طبقا لخواص مشتركة لھا معني
محدد بالنسبة للمستفيد فمثال يمكن تصنيف الموظفين الي ذكور و اناث او درجات مالية أو إدارات عامة ......
الخ

و يطلق علي ھذه العمليات معالجة البيانات و تبعا لحجم البيانات المتوافرة و تنظيمھا فانه يمكن معالجتھا و الحصول
علي المعلومات التي يمكن االعتماد عليھا في اتخاذ القرارات.

إعداد الملخصات Summary
تعتبر الملخصات من أھم نتائج معالجة البيانات ،حيث يتم تقسيم البيانات إلى مجموعات في جداول جديدة ثم إجراء العمليات
الحسابية و المنطقية على تلك المجموعات ،و يعتمد التقسيم على المعلومة المطلوبة مثل )عدد الفرق التدريبية مقسمة
شھريا أو مقسمة تبعا ً لنوع المتدربين( .أيضا يعتمد ناتج المعالجة على المعلومة المطلوبة )مثل عدد الفرق أو مجموع
المتدربين(.
و لكن عملية التقسيم تؤدي إلى تكرار العمليات الحسابية لكل قسم مما يجعلھا عملية شاقة حتى مع استخدام الجداول
اإللكترونية .و ابتدا ًء من  Excel 2007تم إضافة خاصية جداول التلخيص و سميت  Pivot Tableأو الجداول المحورية .و في
ھذه الجداول يقوم برنامج  Excelبجميع عمليات التقسيم و الحساب لكافة األقسام  ،و يتيح للمستخدم امكانية تغيير طريقة
التقسيم و الحساب النتاج العديد من التقارير و استخراج المزيد من المعلومات
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إعداد النتائج و التقارير
التقارير ھي الواجھة التي تطل منھا المعلومات في شكلھا النھائي بعد اتمام العمليات الحسابية و المنطقية و التوزيع
الجدولي للبـيانات .و في التقارير يتم وضع المعلومات في أماكنھا مع وجود عنوان أعلى التقرير و أيضا التوصيات في
أسفله.
و ھنا يتم استخدام أدوات التشكيل ألظھار التقارير بطريقة احترافية تعبر عن دقة البيانات المقدمة.
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اعداد الرسومات البيانية
تعتبر األرقام المجردة بالتقارير عملية شاقة على الدماغ البشري الذي يستوعب الصور و يحللھا بطريقة فطرية .و لھذا فإن
تمثيل تلك األرقام عل ھيئة بيانات مرسومة يجعل عملية استنتاج المعلومات أسھل و يستغرق عرضھا و شرح المعلومات
الواردة بھا وقتا أقل بكثير من مجرد عرض األرقام.

أنواع الرسومات البيانية
يوجد العديد من طرق عرض البيانات بيانيا و من أشھرھا:
Column charts

و يتم تمثيل البيانات فيھا على صورة مجموعة من األعمدة يمثل فيھا طول العمود قيمة البيان ) عدد المتدربين – إجمالي
المبيعات( و يمكن إضافة أكثر من نوع من البيانات على نفس الرسم .و يستخدم ھذا النوع من الرسومات البيانية لمقارنة
المعلومات )فرق المھندسين و فرق الطيارين(

صورة رقم Colunm Chart٣٢

Line charts

و فيھا يتم تمثيل قيم البيانات على ھيئة نقاط متصلة ببعضھا بواسطة خطوط مستقيمة توضح التصاعد أو الھبوط في تلك
القيم مع الزمن .و عادة ما تستخدم ھذه الطريقة لعرض إتجاھات القيم المعروضة مع الوقت )مثل مؤشر البورصة أو نسب
اشغال الفصول اسبوعيا مع الوقت(

صورة رقم Line Chart٣٣
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Pie charts

و فيھا يتم تمثيل البيانات على ھيئة دائرة تتخذ فيھا كل قيمة جزأ من ھذه الدائرة ،وعادة بلون مختلف .و تستخدم ھذه
الطريقة لعرض نسب البيانات بالنسبة للكل.

صورة رقم Pie Chart٣٤
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أنواع أخررى من البياانات
ن اآلن تخزين
ن البيانات لم تككن متاحة من ققبل ،فمثال يمكن
سائط التخزين للللحاسب اآللي أأمكن تخزين أننواع جديدة من
مع تطور وس
صة بمكتبات
صبحت ھناك قوااعد بيانات خاص
ت .و كذلك أص
صية للموظفينن أو صورة الغغالف للكتاب بداخل حقل بيانات
الصور الشخص
صورة.
الموسيقى و األفالم تتيح الببحث من خالل عمل مقارنات بالصوت و الص

الوسائط الممتعددة Multimeedia
يمكن تخزينھا رقميايا على وسائط
المباشرة من صور و مموسيقى و أفالم و كلھا ن
ة
شرية
تشمل الوسائئط المتعددة كاففة األنشطة البش
ت.
حجم تلك البيانات
لرغم من كبر ح
التخزين الحدديثة ،و على الر
طة
اللون  -النقط
لھذه النقطة .و عللى شاشة
عل ھيئة رقم ييمثل اللون ه
أصغر وحدة للوسائط المتعدددة ھي النقطة و تخزن في اللحاسب اآللي ع
األخضر ،و األزرق( و يتكون لون الننقطة مبدأيا ً
،
تحت ثالثة ألوان ررئيسية) األحمرر  ،و
ت األلوان ت
الحاسب تندررج جميع درجات
شاشة بعرض ذذلك اللون.
ساسي لتقوم الش
سب كل لون أس
من ثالثة أرقاام تعبر عن نس

صورة رقم ٣٥األلوان األألساسية

ختيار األلوان
سھيل عملية إخ
شغيل و ذلك لتس
ضمن ھذه األلووان ما له إسم متعارف عليه بين أنظمة التش
و يوجد من ض
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رقم  ٣٦نماذج ألرقاام األلوان
صورة ر

الصورة
جد العديد من
صفوف و أعمدة و ككل نقطة تمثل ببرقم اللون الخااص بھا .و يوج
ف
الصور من مجموعةة من النقاط مررتبة في
ر
تتكون
طرق حفظ و ضغط حجم مللفات الصور و أشھرھا:




سية
صميمات الھندس
سب الرسومات اليدوية و التص
ملفاات  GIFو تناس
طبيعية
ملفاات  JPGو تنااسب الصور الط
السابقة
ة
ملفاات  PNGو تججمع بين مزايا األنواع

رة رقم ٣٧تركيب اللصور
صور
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الفيديو
تتكون الحركة بملف الفيديو من تتابع الصور بمعدل أكثر من  ٢٥صورة في الثانية وھو المعدل الذي يخدع العين لتشعر
بالحركة .أي أن ملف الفيديو مكون من مجموعة من الصور المكونة من مجموعة من النقاط المخزنة على ھيئة رقم لون.

صورة رقم ٣٨نموذج لقطات فيديو

الصوت
ً
الشق الثاني للوسائط المتعددة ھو الصوت ،و يتم تخزين الصوت رقميا على ھيئة مجموعة من األرقام المتتابعة يعبر كل رقم
عن شدة الصوت في لحظة معينة .و عند تشغيل تلك األرقام بنفس سرعة التسجيل على السماعات يتولد الصوت من جديد .و
من أشھر ملفات الصوت ملف  MP3و يتميز بجودة الصوت و صغر حجم الملف و امكانية تشغيلة على العديد من مشغالت
الموسيقي MP3 Players

صورة رقم ٣٩مشغل MP3
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الموقع الجغرافي
يستخدم الموقع الجغرافي في تسجيل األماكن كبيان داخل السجالت ،مثل موقع مكالمة الھاتف لخدمة العمالء أو موقع فروع
و مكاتب شركات توزيع المياه الغازية .و يستفاد من ذلك البيان عند حساب المسافة بين الموقع المخزن و موقع البحث مثل
البحث عن أقرب ماكينة صراف آلي.
خط الطول و خط العرض
يخزن الموقع الجغرافي على ھيئة رقم لزاوية خط الطول و رقم لزاوية خط العرض و بتقاطع الرقمين يتحدد المكان .و كل
رقم عبارة عن رقم صحيح و كسر )جزء من الزاوية(.

صورة رقم ٤٠خطوط الطول و العرض

البيانات المنطقية
ھي أبسط أنواع البيانات و التي تحتوي على قيمتين فقط ) صواب و خطأ( أو )صفر و واحد( وھي أصغر وحدة بيانات يمكن
تخزينھا و تستخدم للتعبير عن الحاالت الثنائية مثل جنس المولود )ذكر  /أنثى( أو تقييم أسئلة االمتحان.

مرحبا بكم في عالم الدجيتال – صفر – واحد
اآلن تعلم أن كافة أنواع البيانات السابق ذكرھا يتم تخزينھا كأرقام ،ولكن كيف يتم تخزين الرقم نفسه .الحاسب اآللي ال يفھم
األرقام العشرية مثل البشر )من الممكن تصميمه و لكن بدوائر الكترونية معقد جدا و مكلفة(.
و بلغة الكھرباء أبسط طرق تمثيل البيانات للحاسب اآللي ھي النظام الثنائي )كھرباء – ال كھرباء( و بالتالي جميع األرقام في
الحاسب اآللي عبارة عن نبضات كھربائية ثنائية تمثل الرقم صفر و الرقم واحد.
أي أن كل عالم الديجيتال الذي نحياه اآلن ھو مجرد سالسل ال نھائية من الصفر و الواحد.
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صورة رقم ٤١األرقام الثنائية

الخاليا الفارغة – NULL
بقي نوع أخير من البيانات وھو كيف يتم تمثيل البيان الناقص أو الغير متوافر لدينا عند إدخال البيانات مثل تاريخ ميالد
الموظف أو ال توجد صورة له أو غير معلوم العنوان؟
يمكن تمثيل ذلك بواسطة الخاليا الفارغة  Empty Cellsوتكون القيمة ساعتھا تساوي Null
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