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  مقدمة
 ةالمتاح المعلومات فبقدر القرارات، في المؤثر العنصر ھي و العصر ھذا في كبيرة قيمة ذات تعتبر المعلومات أن في جدال ال

  . صحته و المتخذ القرار ةدق تكون

 مجاالت من مجال أي في الدارس او الباحث أن نجد فسوف مثالً  العلمي للبحث بالنسبة المعلومات و البيانات دور أخذنا فإذا
 فان المناسب الوقت في المطلوبة المعلومات توافر عدم تكاليف تقدير صعوبه من الرغم علي و. معلومات الي يحتاج المعرفة
  المعلومات. و البيانات عن بحثا الوقت من% ٢٠ من اكثر ينفق الباحث ان يقدر من ھناك

 و المناسبة المعلومات الي المجاالت كل في نحتاج حيث العملية انحيات في النشاط وجهأ كل في كبيره للمعلومات الحاجه ان
 او الطب او ةالتجار او ةالصناع او ةالزراع مجال في ذلك كان سواء المطلوبة السرعةب فيھا الموثوق و الحديثة و الدقيقة
  ذلك. غير وأ..............  ةالھندس

 او الرقمي بالترتيب سواء التليفونات دليل و المكتبات فھارس و القواميس تخزين اآلن المتاح من صبحأ فقد سبيل علي و
 الحاسبات ستخدامإ كان اذا و. تداولھا و المعلومات تناول في الجھد و الوقت ييسر مما لخإ........  التاريخ وأ بجدياأل
 نتقاءاإل ساليبأب المعلومات ھذه استرجاع نإف المجال ھذا في بارز تطورا يعتبر المعلومات و البيانات اختزان في لكترونيةاإل

 وروابط عالقات بتكوين المختزنة للمعلومات ھائلة ديناميكة يعطي الوقت نفس في التطور. و نحو كبيرة طفرة يعتبر المختلفة
  المعلومات. من ممكن قدر باكبر القرارات دعم علي يساعد بما بينھا

)  EXPERT SYSTEMS(  ةالخبر نظم ذلك بعد ثم)   DECISION SUPPORT SYSTEMS( القرارات دعم نظم فإن بالذكر جدير و
. معھا التعامل اساليب تطور و حجمھا ضخامة مع المختلفة المعروفة جوانب و المخزونة المعلومات لتنوع طبيعي ناتج تعتبر
 الي باالضافة المعلومات من كبيرة قاعدة علي تعتمد التي القرارات لدعم التطبيقات من العديد األخيرة االونة في انتشر قد و

 البشرية الخبرة تتطلب كانت التي التطبيقات بعض في الخبرة نظم انتشرت فقد اخري ناحية من و متميزة تحليلية مقدرة
  المستھدفة. النتائج الي للوصول

في ھذا البرنامج التدريبي نستعرض معا أنواع البيانات و المعلومات و الوسائل الحديثة في معالج البيانات باستخدام الجداول 
  استخراج التقارير و الرسومات البيانية و التي تحتاجھا كافة اإلدارات و القطاعات في الوقت الراھن. االلكترونية للوصول إلى

ز ھذا البرنامج التدريبي بالتمارين العملية باالضافة للشق النظري مع التأكيد على المعلومة باستخدام العديد من األمثلة يتمي
  الواقعية و من صلب األعمال اليومية للمتدرب.
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  البيانات و المعلومات و المعرفة

  ١تعريف  

  البيانات
،  رقم الكود،  موظفال اسم مثل(  معين موضوع حول الرموز و االرقام و الكلمات تتضمن التي االولية الحقائقالبيانات ھي 

  .معينه معلومه علي للحصول المطلوب االدني الحد ھي الحقائق ھذه تعتبر و)  الخ.....  المالية الدرجه، التعيين تاريخ

  المعلومات
تعكس مفاھيم و معان تؤدي إلى االجابة عن المعلومات ھى مجموعة من البيانات يتم ترتيبھا و تنظيمھا و معالجتھا بصورة 

  االستفسارات و توضيح المعاني.

  ٢تعريف 

  البيانات
من كلمات و أرقام و رموز التي ليس لھا داللة أو معنى بحد ذاتھا و ال يمكن االعتماد  المادة الخام للمعلوماتالبيانات ھي 

  عليھا وحدھا لفھم شئ معين.

  المعلومات
 عمليات من يلزم ما اجراء و التنظيم و الفرز و التصنيف و ويببالت حيث من البيانات معالجة نتائج من ناتجالمعلومات ھي 

  . ةمفيد تقارير شكل في النتائج عدادإ كذلك و منطقية اخري و حسابية

  المعلومات اذن ھي المعارف و الحقائق المنظمه و المفيدة و الناتجة من معالجة البيانات.

  المعلوماتأمثلة للبيانات و 

  شئون العاملين
الموظف من إسم، تاريخ ميالد، عنوان، درجات االمتحانات .....  إلخ، فإنك تستطيع أن تستخرج الخاصة بتنظيم البيانات  عند

  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 

تسجيل حركة نقل الوقود من المستودعات حتى سيارات  أخيراً سيارات المستھلكين في قاعدة يبانات كبيرة يتم فيھا
  المستھلكين.

  و باستخدام ھذه البيانات يمكن معرفة المعلومات التالية:

  متوسط استھالك كل منطقة يوميا حتى يتم ارسال عدد مناسب من سيارات الوقود 

 إجمالي استھالك الدولة سنويا لمعرفة ميزانية الدعم المطلوبة 

 تھريب الوقود من خالل متابعة كميات الوقود من المنبع للمستھلك محاصرة عمليات  
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  المعرفة
ضع نيمكن أن و قد ال فأى نظام للمعلومات يبدأ بالبيانات وينتھى بالمعلومات معالجة البيانات عملية متصلة و مستمرة،  تعتبر

و ھكذا. و عن طريق  ات فى المرحلة التى تليھاحداً فاصالً ودقيقاً بينھما، فما يعتبر معلومات فى بعض المراحل يعتبر بيان
  ربط المعلومات ببعضھا البعض و بتراكم الخبرات البشرية نصل إلى المعرفة.

نتلّقى حيث أننا كبشر  المعرفة : ھي حصيلة االمتزاج الخفي بين المعلومة والخبرة والمدركات الحسية والقدرة على الحكم.ف
المعلومات وسيط الكتساب المعرفة ضمن وسائل عديدة كالحدس والتخمين فسنا. المعلومات ونخرجھا بما تدركه حوا

  .والممارسة الفعلية 

	Records - السجالت
البيانات عناصر مجموعة  الواحد عبارة عن السجلالسجالت ھي الوسيلة األساسية لتخزين و تداول البيانات و المعلومات، و 

  الخاصة بموضوع أو شئ معين. المشتركة التي تمثل الخصائص و الصفات 

 بجھة العمل من إسم،  مو عالقتھ ينحتوي علي البيانات األساسية التي تصف الموظفتمثالً  ينالموظف تفسجال
  تاريخ ميالد، مؤھل دراسي، تاريخ التعيين، الوظيفة، المرتب األساسي، ... 

 رة، عدد الركاب، كمية الوقود، أقصى أيضاً السجل الخاص بالطائرات يمكن أن يشمل نوع الطراز، حجم الطائ
  ....مسافة، 

مثل ملف شئون العاملين أو ملف  المتشابھة على عدد  من السجالتكل ملف  يحتوي اتفي ملفھذه السجالت ن يتخزو يتم  
  الطائرات المملوكة للشركة.

، فمثال في نظام الحوافز ياناتلبالممكنة لعناصر ال تطبيق المطلوب يمكن للسجالت أن تحتوي علي بعض أو كلو طبقا لل
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.

ليلي للسجل أو مفتاح السجل بحيث يحتوي كل سجل على و لتمييز السجالت يتم اختيار أحد عناصر البيانات ليكون العنصر الد
  طائرة أو رقم الصادر و الوارد.قيمة فريدة ال تتكرر في باقي السجالت مثل الرقم القومي أو كود الموظف أو رقم تسجيل ال

  Tables	Data –جداول البيانات 
انات المكونة للسجل و يطلق عليھا الحقول الجداول ھي أشھر طرق تنظيم السجالت، حيث تمثل أعمدة الجدول عناصر البي

)Fields و كل صف .( )Row ( .كشف الحضور و اإلنصراف في ھذا الجدول يمثل أحد السجالت المخزنة) كشف  –مثال
  كشف حركة الصنف بالمخزن) –الحوافز 
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  األرقام –البيانات العددية 
  لتعدد و سائل معالجتھا و المعلومات المستخرجة منھا: تعتبر البيانات األرقام األساس ألي يبانات يمكن جمعھا نظرا

  استخدامات األرقام
  تستخدم األرقام في تمثيل العديد من البيانات مثل:

 $ البيانات المالية و يستخدم معھا رمز العملة مثل: جم أو 

 (االحصائية) البيانات العددية 

  درجة الحرارة  –الوزن الذري  –البيانات العلمية ( الطول- (... 

  رقم الصادر)  وتتميز بالسرعة في  –كود الموظف  –أنسب طريقة للتكويد أو اعطاء رقم مسلسل (كود الصنف
  البحث و الترتيب و التصنيف.

  تخزين األرقام بالحاسب اآللي
ھزة الحديثة ال تمثل السعة قديما ارتبط مدى األرقام الممكن استخدامھا بالسعة التخزينية للحاسب اآللي، و لكن في األج

يتم تخزين األرقام في  High Levelأي مشكلة. و بالنسبة لبرامج معالجة األرقام و كذلك لغات البرمجة العالية التخزينية 
  ). Storage 64‐bit floating‐point - IEEE 754 standardبايت للرقم الواحد ( ٨الذاكرة باستخدام 

  العمليات على األرقام 
  يات األساسية:العمل

  ( + ) الجمع: و يرمز له الرمز 

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

  العمليات االحصائية:

  :العددCOUNT 

  :المجموعSUM 

  :المتوسطAVERAGE 

  :االنحراف المعياريStandard Deviation  
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  ™Excel –الجداول اإللكترونية 
تعتبر الجداول االلكترونية من أھم التطبيقات التي تلعب دورا كبيرا في مجال الحاسب اآللي، و من أشھر ھذه البرامج برنامج 

Excel  من ميكروسوفت، وNumbers  منApple  وLotusتتضمن التي في األعمال الحسابية الجداول . و تستخدم برنامج 
 .حسابھا في المستخدمة القيم تغيير آليا بمجرد التعديل إمكانية مع بسھولة الحسابية العمليات حسابية و كذلك تنفيذذ عمليات

 القيم تغيير بمجرد أيضا تعديلھا يتم مختلفة حيث بتنسيقات بيانى رسم صورة في البيانات تمثيلأيضا تستخدم تلك البرامج في 
  في حسابھا. المدخلة

 Rowsوصفوف  Columnsألعمدة  مقسم منھا ، كلWorksheet عمل أوراق من تتكون دفاتر عن عبارة اإلكسيل وملفات
 Formulasو تستخدم ھذه الخاليا في ادخال البيانات و أيضا ادخال المعادالت  .والصفوف تقاطع األعمدة نتيجة Cells وخاليا

  التي تقوم بالعمليات الحسابية و المنطقية علي البيانات.

 

  Excelواجھة برنامج ١ رقم صورة
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  األكواد الرقمية المقابلة لبعض الحروف٨ رقم صورة

  طرق تخزين الملفات

  األشرطة المغناطيسية
 Magnetic Tapes 

  

  األقراص المغناطيسية
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  ية ئاألقراص الضو
)CD‐ROM, DVD(  

 

 Hard Disksاألقراص الصلبة 

  الفالش وحدات الذاكرة
USB Flash Memory 

  و تخزين البيانات شبكات المعلومات
الملفات المخزنة على كمبيوتر واحد مع ظھور شبكات المعلومات و ربط العديد من أجھزة الحاسب ببعضھا البعض، أصبحت 
  متاحة للعديد من األجھزة األخرى مما جعل الحيز الذي تخزن به المعلومات غير محدود.
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حاسب آلي ذو
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  ١٠Cloud Storage رقم صورة

بسيط عند الحاجة لمساحات تخزين  و أيضا بإيجار شھري 2GBو تتوفر ھذه الخدمة مجانا لألفراد وبسعة تخزين تصل لـ 
  Dropbox – Google - Microsoft SkyDrive  - Apple iCloud  - Amazon و من أشھر مقدمي ھذه الخدمة : أكبر.
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وھي بيانات م

رقم التليفون
يعتبر ذلك الب
خط تليفون م
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  الوقت و التاريخ
الوقت و التاريخ من أھم البيانات في حياتنا اليومية ألن كل أنشطتنا مرتبطة بالوقت و التاريخ الذي تحدث به. و يقصد 

اء العالم. و يقصد منتصف الليل و ال يوجد اختالف في طريقة حسابھا في أنحبالوقت الساعة و الدقيقة و الثانية محسوبة من 
  و الشھر و السنة. بالتاريخ اليوم

ھناك اختالفات بين جميع بلدان و ثقافات العالم في طرق حساب السنة (قمرية أو شمسية) و كذلك في تحديد متى بدأ التقويم 
 Igboمن ميالد السيد المسيح عليه السالم ). فمثال في تقويم قبائل الإلجبو  –(مثل ھجرة النبي محمد صلى هللا عليه و سلم 

  أيام!!! ٤اسابيع و االسبوع به  ٧شھر و الشھر به  ١٣السنة بھا 

  الجريجوري التقويم
و ھو المعتمد في  .المكاتبات في حالًيا الكبرى الشركات معظم وتستخدمه. تقريًبا اليوم العالم أنحاء جميع في يستخدم تقويم

جميع أنظمة الحاسب اآللي، مع إمكانية التعديل للتقويم الھجري. و يمكن في ھذا التقويم تسجيل األحداث بدقة بعد عام 
  . و لھذا التقييد قصة:٩٩٩٩و حتي سنة  ١٥٨٢

 يوليوس وضعه لذيا الجولياني التقويم لتصحيح م١٥٨٢ عام في التقويم ھذا أدخل قد عشر الثالث جريجوري البابا كان
  .ثانية ١٤ و دقيقة ١١ مقداره بفارق الشمسية السنة من أطول الجولياني التقويم وكان. م.ق٤٦ عام قيصر

 ليجعل أكتوبر شھر من أيام ١٠ جريجوري البابا وحذف. أيام ١٠ ليشكل تجمع قد الفارق ھذا كان م١٨٥٠ عام وبحلول
  .الشمسية السنة مع توافًقا أكثر التقويمية السنة

 تشير التي السنوات تعد ولم. إضافي يوم فبراير لشھر سيكون حيث كبيسة سنة رابعة سنة كل تكون بأن مرسوًما أصدر كما
 سنوات تعتبر كانت م٢٠٠٠و م١٦٠٠و م١٢٠٠: وكمثال.  ٤٠٠ على القسمة تقبل كانت إذا إال كبيسة القرن بداية إلى

  .كذلك م١٩٠٠و ١٨٠٠و ١٧٠٠ سنوات تكن لم حين في كبيسة

 ستزيد فإنھا م٤٣١٦ عام وبحلول الشمسية، السنة عن ثانية ٢٦،٣ بفارق أطول الجريجورية السنة فإن الحالي الوقت وفي
  .كامل بيوم عنھا

  استخدامات الوقت و التاريخ
في حياتنا اليومية من ، فھي تحدد البداية و النھاية لكل شيء البيانات المعتمدة على الوقت و التاريخ عديدة و ال حصر لھا
  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 

منتصف الليل. و يمكن تخزين  ١٢رقم يعبر عن عدد الملي ثانية من الساعة التقويم الجريجوري. و الوقت أيضا يخزن ك
  الوقت و التاريخ في بيان واحد أو بيانين منفصلين حسب التطبيق.

  حساب التاريخ من:  النظام
Microsoft .Net Platform (سنة واحد) ١يناير سنة  ١صباح يوم  ١٢من الساعة  

  ١٩٧٠يناير  ١صباح يوم  ١٢ من الساعة JavaScriptلغة البرمجة 
  ١٩٠٠يناير  ١صباح يوم  ١٢من الساعة  Excelبرنامج  

  

مبدئياً على إعدادات اللغة المستخدمة في نظام   Excelو تختلف طريقة عرض التاريخ من بلد ألخرى و يعتمد برنامج 
يقوم البرنامج بترجمة األرقام  Excelبرنامج  . وعند كتابة التاريخ فيCell Formatالتشغيل، مع امكانية تغيير ذلك باستخدام 

  و الرموز المستخدمة في كتابة التاريخ إلى رقم يمكن من خالله ترتيب السجالت من األقدم لألحدث و العكس.



  مركز تدريب مصر للطيران
  اإلدارة العامة لتدريب الموارد البشرية

 إدارة التدريب األساسي

 

٢٢ 
 

فرقة أساسية في التعامل مع البيانات

Course Page http://training.egyptair.com/Development/BasicDataHandling  

	Entry	Dataتطور وسائل ادخال البيانات 

  الكروت المثقبة (مرة أخرى)
إلدخال البيانات عن طريق قراءة الملفات من خالل الكروت المثقبة، و في بدايات الحاسب اإللكتروني كانت الطريقة األساسية 

  خاصة الملفات التي تحتوي كود برامج التشغيل. و ظلت ھذه الطريقة موجودة حتى أوائل السبعينيات من القرن الماضي.

  لوحة المفاتيح
للحاسب اآللي عن طريق مجموعة من  تعتبر لوحة المفاتيح ھي الطريقة األساسية الدخال الحروف و األرقام و الرموز

  المفاتيح عند الضغط عليھا يتم ارسال الكود الخاص بالحرف إلى الحاسب

QWERTY	Keyboard  

 

  لوحة المفاتيح٢٣ رقم صورة

On	Screen	Keyboard  

 

  ٢٤On Screen Keyboard رقم صورة
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oardMobile	Keyb  

 

  Mobile Keyboard ٢٥ رقم صورة

  الماوس
) مع ظھور نظم التشغيل الرسومية حيث أصبح ادخال البيانات Pointing Devices –ظھر الماوس (و كل أجھزة اإلشارة 

  و لوحات األدوات. ) لتشغيل البرامج و كذلك اختيار األوامر من القوائمIconsيعتمد على اإلشارة إلى الصور (

 

  أشكال مختلفة من الماوس٢٦ رقم صورة

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
  ل عديدة الستخدامات القلم في ادخال البيانات تعتمد على الجھاز المستخدم و نظام التشغيل:توجد أشكا

 استخدام القلم بديال عن الماوس 

 استخدام القلم للرسم 

  استخدام القلم للكتابةHandwritten Recognition 
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  ٢٩Voice Recognition رقم صورة

  التصوير
و برامج استخراج  Scannersتعتمد ھذه الطريقة على تحليل الصور الملتقطة من الكاميرات و ماكينات تصوير الورق 

  الحروف و الكلمات من الورق المطبوع.

 

  استخراج الحروف من الصور٣٠ رقم صورة

  )Detection	Motionتتبع الحركة (
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

  البيانات جمع 
  البحث عن البيانات من المصادر التالية: تتم ھذه العملية عن طريق

  قواعد البيانات
الجداول يمكن من خاللھا استخراج تعتبر قواعد البيانات من أھم مصادر البيانات من حيث ارتباط البيانات داخل مجموعة من 

  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
والتي يتم فيھا عرض مجموعة من  Survey Formsجمع البيانات بالطريقة المباشرة عن طريق نماذج االستقصاء  تتم عملية

األسئلة ذات االجابات المحددة على عدد من المستخدمين (مثل المتدربين) و جمع تلك االجابات و تحليلھا. و يتم ارسال ھذه 
  و من خالل الموقع االلكتروني للشركة.النماذج اما مطبوعة أو عبر البريد االلكتروني أ

  المشاھدة و التسجيل
ظات و تستخدم في المعامل أثناء اجراء التجارب و كذلك في جمع البيانات البيانات المشاھدة و تدوين المالحمن طرق جمع 

اء حجز تدريبات عن مجموعة من األحداث. مثال ذلك تدوين حاالت تأخر الطائرات عن موعد االقالع أو تدوين حاالت الغ
  السميوليتور
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  نموذج استقصاء بيانات٣١ رقم صورة

  أجھزة الرصد المختلفة
 األبحاث مراكز الى الشبكات طريق عن إرسالھا و البيانات بجمع بداخلھا االستشعار وسائل طريق عن األجھزة ھذه تقوم

 الى الرياح سرعة و الحرارة درجات قيم ترسل التي الجوي الرصد اجھزة ذلك مثال. المختلفة التقارير إصدار و لتحليلھا
  .االرض سطح على مايحدث بعد عن تصور و ترصد التي االصطناعية األقمار كذلك. األرصاد محصات

  GPSأنظمة تحديد المواقع 
. و تقوم المحمول بشبكات المتصلة اللوحية الحاسبات و الذكية التليفونات مثل األجھزة من العديد بداخل األنظمة ھذه توجد

ھذه االنظمة بتحديد موقع الجھاز عن طريق األقمار الصناعية و أبراج المحمول الثابتة. و باستخدام الموقع الجغرافي يمكن 
 بالحاس يستطيع كذلكالحصول على معلومات حول أماكن استخدام المنتجات المختلفة و توجيه الحمالت االعالنية مثال. 

  .االنترنت بشبكة لالتصال المخصص IP ال رقم طريق عن الجغرافي الموقع معرفة العادي

  أنت مصدر للبيانات -مواقع التواصل االجتماعي 
 علي رفعھا و صورة التقاط عند مثال االنترنت، مواقع و للھاتف استخدامك طريق عن للبيانات مصدر نفسك نكأ تندھش قد و

و أيضاً كافة بيانات الجھاز  التقاطھا وقت كذلك و الصورة التقاط مكان تخزين يتم Twitter او Facebook ال في حسابك
تليفون محمول ) و إسم الجھاز و عنوان  –كمبيوتر لوحي  –كمبيوتر محمول  –المستخدم مثل نوع الجھاز (كمبيوتر مكتبي 

 المعلومات من العديد جمع معھا يمكن مما لصورةا ھذه على اخرى بيانات اضافة يمكن الصور تحليل برامج عم والشبكة. 
  .البيانات تلك تحليل من
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  لبيانات الورقيةتفريغ ا
تستخدم ھذه الطريقة عندما ال يوجد مصدر آخر للحصول على البيانات بصورة رقمية، و خاصة عند تشغيل نظام 

  تلك البيانات إلى الحاسب. معلومات جديد الستبدال الطرق اليدوية و الورقية، و يتم ذلك بإعادة ادخال

من األفضل دائما الحصول على البيانات في صورة إلكترونية بدالَ من الورق، مع مالحظة أن معظم البيانات الورقية و 
  حالياً ھي مستندات الكترونية تمت طباعتھا على الورق.

  تفريغ البيانات في جداول
ات، حيث يتم تنظيم البيانات في صفوف تمثل السجالت و أعمدة تمثل تعتبر الجداول من أنسب الطرق في التعامل مع البيان

  حقول البيانات بحيث يكون كل عمود مخصص لنوع واحد فقط من البيانات.

  البيانات  تكويد و تصنيف
 و ھي تحويل البيانات الي شكل رمزي ( وضع ارقام كودية لھا ) يعبر عنھا في شكل مختصر يسھل معه سرعة تداولھا

  ترميز البيانات: نواع من أ و و يتم اختيار طريقه الترميز كي تناسب البيان و التطبيق المطلوب.  . يفھاو تصن

 ثل دليل الجنسين   ذكور، اناث أو رقم السنة أو كود اإلدارة)رقمي ( م 

  الفئة العمرية –نوع الصنف  –أبجدي ( مثل اسماء المحافظات   

  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  
 ي او تنازلي طبقا لرغبة المستخدم او المستفيد فمثال يمكن ترتيب المتدربين حسب الترتيب التسلسلي تصاعد

 الكود أو حسب نتيجة االختبار. 

  التصنيف : و ھذه العملية تتم عن طريق تقسيم البيانات في مجموعة متماثلة طبقا لخواص مشتركة لھا معني
ر و اناث او درجات مالية أو إدارات عامة ...... محدد بالنسبة للمستفيد فمثال يمكن تصنيف الموظفين الي ذكو

  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.

  Summaryإعداد الملخصات 
ائج معالجة البيانات، حيث يتم تقسيم البيانات إلى مجموعات في جداول جديدة ثم إجراء العمليات ن أھم نتتعتبر الملخصات م

مثل (عدد الفرق التدريبية مقسمة  الحسابية و المنطقية على تلك المجموعات، و يعتمد التقسيم على المعلومة المطلوبة
تج المعالجة على المعلومة المطلوبة (مثل عدد الفرق أو مجموع شھريا أو مقسمة تبعاً لنوع المتدربين). أيضا يعتمد نا

  المتدربين).

يم تؤدي إلى تكرار العمليات الحسابية لكل قسم مما يجعلھا عملية شاقة حتى مع استخدام الجداول و لكن عملية التقس
أو الجداول المحورية. و في  Pivot Tableتم إضافة خاصية جداول التلخيص و سميت  Excel 2007اإللكترونية. و ابتداًء من 

بجميع عمليات التقسيم و الحساب لكافة األقسام ، و يتيح للمستخدم امكانية تغيير طريقة  Excelھذه الجداول يقوم برنامج 
  النتاج العديد من التقارير و استخراج المزيد من المعلوماتالتقسيم و الحساب 
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  إعداد النتائج و التقارير
اجھة التي تطل منھا المعلومات في شكلھا النھائي بعد اتمام العمليات الحسابية و المنطقية و التوزيع التقارير ھي الو

الجدولي للبـيانات. و في التقارير يتم وضع المعلومات في أماكنھا مع وجود عنوان أعلى التقرير و أيضا التوصيات في 
  أسفله.

  ر بطريقة احترافية تعبر عن دقة البيانات المقدمة.و ھنا يتم استخدام أدوات التشكيل ألظھار التقاري
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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 

أسھل و يستغرق عرضھا و شرح المعلومات تمثيل تلك األرقام عل ھيئة بيانات مرسومة يجعل عملية استنتاج 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  
إجمالي  –و يتم تمثيل البيانات فيھا على صورة مجموعة من األعمدة يمثل فيھا طول العمود قيمة البيان ( عدد المتدربين 

المبيعات) و يمكن إضافة أكثر من نوع من البيانات على نفس الرسم. و يستخدم ھذا النوع من الرسومات البيانية لمقارنة 
  ارين)المعلومات (فرق المھندسين و فرق الطي

 

  ٣٢Colunm Chart رقم صورة

Line	charts	
و فيھا يتم تمثيل قيم البيانات على ھيئة نقاط متصلة ببعضھا بواسطة خطوط مستقيمة توضح التصاعد أو الھبوط في تلك 

وقت (مثل مؤشر البورصة أو نسب القيم مع الزمن. و عادة ما تستخدم ھذه الطريقة لعرض إتجاھات القيم المعروضة مع ال
  اشغال الفصول اسبوعيا مع الوقت)

 

  ٣٣Line Chart رقم صورة
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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 

  ت بالنسبة للكل.الطريقة لعرض نسب البيانا

 

 ٣٤Pie Chart رقم صورة
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  الفيديو
الثانية وھو المعدل الذي يخدع العين لتشعر صورة في  ٢٥تتكون الحركة بملف الفيديو من تتابع الصور بمعدل أكثر من 

  بالحركة. أي أن ملف الفيديو مكون من مجموعة من الصور المكونة من مجموعة من النقاط المخزنة على ھيئة رقم لون.

 

 نموذج لقطات فيديو٣٨ رقم صورة

  الصوت
خزين الصوت رقمياً على ھيئة مجموعة من األرقام المتتابعة يعبر كل رقم الشق الثاني للوسائط المتعددة ھو الصوت، و يتم ت

عن شدة الصوت في لحظة معينة. و عند تشغيل تلك األرقام بنفس سرعة التسجيل على السماعات يتولد الصوت من جديد. و 
لى العديد من مشغالت و يتميز بجودة الصوت و صغر حجم الملف و امكانية تشغيلة ع  MP3من أشھر ملفات الصوت ملف 

   MP3 Playersالموسيقي 

 

  MP3مشغل ٣٩ رقم صورة
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  الموقع الجغرافي
يستخدم الموقع الجغرافي في تسجيل األماكن كبيان داخل السجالت، مثل موقع مكالمة الھاتف لخدمة العمالء أو موقع فروع 

يستفاد من ذلك البيان عند حساب المسافة بين الموقع المخزن و موقع البحث مثل و مكاتب شركات توزيع المياه الغازية. و 
  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 

  كسر (جزء من الزاوية).رقم عبارة عن رقم صحيح و 

 

  خطوط الطول و العرض٤٠ رقم صورة

  البيانات المنطقية
صفر و واحد) وھي أصغر وحدة بيانات يمكن ھي أبسط أنواع البيانات و التي تحتوي على قيمتين فقط ( صواب و خطأ) أو (

  جنس المولود (ذكر / أنثى) أو تقييم أسئلة االمتحان.تخزينھا و تستخدم للتعبير عن الحاالت الثنائية مثل 

  واحد –صفر  –مرحبا بكم في عالم الدجيتال 
اآلن تعلم أن كافة أنواع البيانات السابق ذكرھا يتم تخزينھا كأرقام، ولكن كيف يتم تخزين الرقم نفسه. الحاسب اآللي ال يفھم 

  لكن بدوائر الكترونية معقد جدا و مكلفة).األرقام العشرية مثل البشر (من الممكن تصميمه و 

ال كھرباء) و بالتالي جميع األرقام في  –و بلغة الكھرباء أبسط طرق تمثيل البيانات للحاسب اآللي ھي النظام الثنائي (كھرباء 
  الحاسب اآللي عبارة عن نبضات كھربائية ثنائية تمثل الرقم صفر و الرقم واحد.

  .لذي نحياه اآلن ھو مجرد سالسل ال نھائية من الصفر و الواحدأي أن كل عالم الديجيتال ا
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  األرقام الثنائية٤١ رقم صورة

  NULL –الخاليا الفارغة 
بقي نوع أخير من البيانات وھو كيف يتم تمثيل البيان الناقص أو الغير متوافر لدينا عند إدخال البيانات مثل تاريخ ميالد 

  ظف أو ال توجد صورة له أو غير معلوم العنوان؟المو

 Nullوتكون القيمة ساعتھا تساوي  Empty Cellsيمكن تمثيل ذلك بواسطة الخاليا الفارغة 

 


