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 مدخل إلى تكنولوجيا المعلومات
(Introduction to Information Technology) 

 
قنيات من أعظم هذه الت         ، ولعل  ة     كاف   على األصعدة               ر التكنولوجي                     ا  هائال  في التطو                     شهد هذا العصر نمو  

 .صر لهاسواق ال حألإلنسان توفير خدمات ومنتجات و        تقني ةوالمعلومات، فقد أتاحت هذه ال الحاسوب       تقني ةهي 
والمعلومات واكتساب المهارات المناسبة  الحاسوب       تقني ةف على علوم و        التعر                        لذلك كان من الضروري  

 ة بتكنولوجيا المعلومات:                         بعض المفاهيم الخاص   بفر تعلذلك سوف نبدأ بلالستفادة منها، 

 

   (Definitions):اريف تع -1-1

  تكنولوجيا المعلوماتInformation Technology- IT ) (:  

من األجهزة  ةالتقنيات الحديثاستخدام ويقوم ب التعامل مع الحوسبة هو فرع من فروع العلوم الحديثة يعتمد على 
مقصود وال .البيانات والمعلوماتوادارة تجميع ومعالجة وتخزين وتبادل والبرمجيات وأجهزة االتصال من أجل 

ا أو صور ا أو أصوات ا أو غيرها، ويعد اإلنترنت جزء ا بالبيانات  من     اما  ه                                                                                 باختالف أشكالها سواء كانت نصوص 
 المعلومات.تكنولوجيا 

 

 بمعني( Compute)الفعل من مشتقة (Computer) كمبيوتر كلمة إن (Computer): بو الحاستعريف 

االجهزة االلكترونية والميكانيكية مجموعة من  بأنه وب الحاس ويعرف يحسب،

 باستقبال قوم والتي ت متناهية، ودقة عالية سرعة المترابطة مع بعضها ذات

يقوم بمعالجتها بواسطة وحدة      ثم   اإلدخالعن طريق وحدات البيانات 

معلومات يستفيد هيئة على  المختلفة اإلخراجبواسطة وحدات  يقوم بإخراج نتائج المعالجة     ثم  ة                   المعالجة المركزي  

 .منها المستخدم

 البرنامج :(Program) أو لتحقيق البرمجة لغات بأحد مكتوبة التعليمات من مرتبة مجموعة هو البرنامج 

 .الحاسب على وتنفيذه تخزينه يمكن بحيث مصمموالبرنامج  محددة، مهمة أو عمل انجاز
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 البيانات وتعد ،حول موضوع معين هي عبارة عن مجموعة من الحقائق والمشاهدات البيانات (Data): البيانات

 .معالجتها يتم أن بعد إال منها االستفادة يمكن الو  معنى لها ليس و التي  المنظمة غير الخام المادةبمثابة بمفردها 

اتج ل ن                  شيء ما والتي تمث  المعلومات هي عبارة عن مجموعة النتائج والحقائق عن  (:Informationالمعلومات )
 .منها فادةستواإل استخدامها يمكن  و مفهومة أصبحت أنها بحيث معالجة البيانات

 (Data and Informationالفرق بين البيانات والمعلومات )
ن البيانات إ .ة            نظر حاسوبي   ة( من وجهInformation( والمعلومات )Dataبين البيانات )       كبير              هنالك فرق  

( فيمكننا Informationالمعلومات )على المدخلة إلى الحاسوب بغرض معالجتها للحصول  المادة الخامتمثل 
 لحاسوب.إلى اة لمجموعة البيانات المدخلة                    المعالجة الحاسوبي         عملي ةالمعلومات هي نتاج      إن  القول 

ة أو          أو صوري   ة          ة أو نصي        حرفي  ة أو                              الحاسوب، فيمكن أن تكون رقمي   ىإلتدخل دد أنواع البيانات التي       وتتع  
دخل إلى ن تأدد أنواع البيانات التي يمكن      لتع   اإلدخالددت وسائط               األساس فقد تع   اة أو فيديو وعلى هذ      صوتي  

 .الجنسو ة،         الجنسي  و  عالماته، و مكان ميالده، و  تاريخ ميالده،، و أسم الطالب ؛وكمثال على البيانات الحاسوب.
 : المعالجة

ة إلى صورة أخرى فمعالجة الحديد الخام يمكن أن تعطينا                                تحويل شيء ما من صورته الطبيعي  المعالجة هي 
 اريفلمصا                                      ومعالجة بعض األرقام قد تعطينا إجمالي   ،ة ومعالجة ثمار التفاح قد تعطينا عصير تفاح       حديدي         معد ات

 .في حياتنا ستفاد منه                  م إلى شكل جديد ي  شيء من شكله الخا                       المعالجة هي تحويل أي         عملي ة     إن  أو الربح وهكذا. أي 
  الحاسوب )مراحل معالجة البيانات(: عمل طريقة

      وفق ا  معها ويتعامل الحاسب معالج فيستقبلها ،الدخاال وحدات طريق عن والبيانات األوامر بإدخال المستخدم يقوم

 . المستخدم رغبة التخزين المساعدة حسبأو وسائط  الذواكر ثم تخزن النتائج في المستخدمة، البرمجيات لتعليمات

 (.1-1حها الشكل )                                     بمعالجة البيانات بثالث مراحل كما يوض   بو الحاس يقوم وبالتالي
 .اإلدخالاستقبال البيانات عن طريق وحدات  :(Input Dataدخال البيانات)إ -1

 .ة                       وحدة المعالجة المركزي  البيانات إلى معلومات بواسطة تحويل        عملي ة(: هي Processing)معالجة البيانات -2

 الحاسوبل إليها                                          (: هي عرض النتائج أو المعلومات التي توص  Output Informationخراج النتائج )إ -3
 اإلخراج.واسطة وحدات نتيجة معالجة البيانات ب



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

]4[ 

 .الحاسب يحتويها قد التي  التخزين وسائط في والمعلومات البيانات تخزين يمكنو 

 
 
 

 
 مراحل معالجة البيانات (:1-1) الشكل

 :الحاسوبتمثيل البيانات داخل  -1-2

النظام ب الحاسوبداخل  تمثلفيديو( و رقام، نصوص، صور، صوت، )أ حاسوبلإلى اأنواع البيانات المدخلة      كل   -
 .(0الرقم )نبضات ذات جهد منخفض تمثل و  (1الرقم )تمثل                 ة ذات جهد عال                  بنبضات كهربائي  أي           الثنائي  

 :البياناتة           قياس كمي  وحدات 
ويمكنها تخزين  بتات( 8وهي تساوي ) "،byteبايت "الوحدة تسمى تستخدم ة البيانات      كمي  جل قياس من أ          ت ست خدم  

   (.1-1)الجدول في ح      موض   توجد وحدات قياس أكبر كما هو كمامحرف واحد، 
( واليوبابايت ZB( والزيتابايت )EB( واإلكسابايت )PBوهناك وحدات أكبر وهي على الترتيب : البيتابايت )

(YB  وكل ،)          التي قبلها على الترتيب×  1024واحدة منها تساوي. 
 وحدات قياس البيانات ومعانيها(: 1-1الجدول )

 الشرح قياس الوحدة ة           باإلنكليزي   والرمزاالسم  ة                    االسم باللغة العربي  
 1أو  0ة                          تخزن فيها نبضة الكتروني   1  (Bit) بت

 يخزن فيه محرف واحد (Bitsبت ) Byte (B) 8 بايت

 لف محرفأيعادل حوالي  (Byteبايت ) Kilo Byte (KB) 1024 كيلوبايت

 يعادل حوالي مليون محرف (KBبايت )كيلو  Mega Byte (MB) 1024 ميجابايت
 يعادل حوالي مليار محرف (MBميجابايت ) Giga Byte ( GB) 1024 جيجابايت

 لف مليار محرفأيعادل حوالي  (GBجيجابايت ) Tera Byte (TB) 1024 تيرابايت

 (:(Information System نظام المعلومات -1-3

 البيانات لغرضتنظيم ومعالجة ة الالزمة لجمع و     لي  ة واآل        البشري   العناصر من مجموعة هو تعريف نظام المعلومات:
 .في مؤسسة ما خاذ القرارات                        لى معلومات تساعد في ات  إتحويلها 

 دخال البيانات إ

(Input Data) 

 معالجة البيانات

 (Data 

Processing) 

 خراج المعلومات إ

(Output 

Information) 
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 لى معلومات )مخرجات( نستطيعإها يلنظام المعلومات باستقبال البيانات )المدخالت( ومعالجتها وتحو   ويقوم
 ت. اخاذ القرار                          النظام وهي المعلومات الت  ستخدم مخرجات تفادة منها. و اإل

نات  م المعلومات:انظ        مكو 
ناتأربعة  يتكون نظام المعلومات من ومات كما والمعلوالبيانات ات             ة والبرمجي          المادي          مكو ناتنسان والاإل :هي        مكو 

 .(2-1يوضحها الشكل )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
نات(: 2-1الشكل )  نظام المعلومات        مكو 

 (:peoples)         البشري   العنصر    ال :    أو  
 وهم:           الحاسوبي   األفراد الذين لهم عالقة بالنظام     كل  هو  لنظام المعلومات                العنصر البشري  

 منه.(: هم األشخاص الذين يستعملون نظام المعلومات أو يستفيدون Usersالمستخدمون ) -1

في تطوير نظم جديدة المستخدمين (: هم األشخاص الذين يعملون مع System Analystsلو النظم )     محل   -2
 تحسين النظم الموجودة. و 

 ددة.          غراض متع  ة بلغات البرمجة أل                برامج الحاسوبي  اليكتبون (: هم الذين Programmersالمبرمجون ) -3

، اتالكبيرة، ويراقب الشاش الحواسيبالحاسوب مثل        معد اتومراقبة  يفته تشغيل(: ووظOperatorل )       المشغ   -4
 ة أخرى.     يلي  ي مهام تشغ         ة، ويؤد                              م في وسائط التخزين الخارجي        يتحك  في الطابعات، و  ة           ات الورقي            ر العملي  ويدي

 ة صيانة مختلف أجزاء الحاسوب.          ى مسؤولي                                      مهندس الصيانة: وهو الشخص الذي يتول   -5

 تيح والفأرة.ابالبيانات عن طريق لوحة المف الحاسوبي                                    دخال البيانات: وهو الشخص الذي يغذ  إعامل  -6

ناتال        ثانيا :   :(Hardware)       مادي ةال        مكو 
الشاشة، و  التي يمكن رؤيتها أو لمسها، مثل لوحة المفاتيح، الحاسوبالملموسة في        مادي ةال        مكو ناتال يه

 لخ.إ .…الطابعةو القرص الصلب، و 
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ناتال        ثالثا :  (:Software)        برمجي ةال        مكو 
ل صلة            عتاد وتمث  ال عمل ه      وتوج   م      تتحك   وتعليمات برامج من الملموسة غير        مكو ناتلهي ا الحاسوبات        برمجي  

  .الوصل بين المستخدم والعتاد
 :(Data and Informationوالمعلومات ) اناتالبي        رابعا : 

علومات حيث تعتبر البيانات والم ة،                                  عتبر أساس عمل المعلومات الحاسوبي                          هي المادة الخام التي ت  البيانات 
 .                 النظام الحاسوبي          مكو ناتمن     ا  مهم    ا  ن     مكو  

  :الحاسوباستخدامات  -1-4
 ة كثيرة نذكر منها:                في مجاالت حياتي          مهم ا        دورا       أد ى  حاسوبالتطور الهائل لل     إن  
 موسيقا.التعليم والفن والصناعة وهندسة وتجارة وزراعة و         من طب   في جميع فروع العلوم الحواسيبستخدم    ت   -1

 على مستوى العالم.            اإللكتروني ةدارة البنوك والبورصات وفي التجارة في إ الحواسيبستخدم    ت   -2

 .الدماغة والتحاليل وتخطيط القلب و       لطبي  ستخدم في المجاالت ا   ت   -3

 ة.            ات الصناعي               م في العملي         التحك  ة مثل تصميم المباني والجسور والمنشآت و            ت الهندسي  المجاال -4

                                         اإلنتاج الفني  والموسيقي  وتصميم اللوحات  و إلعالم والدعاية والميدياستخدم في ا   ت   -5

 ت الرادار.ا           اصات ومحط         والغو  توجيه الصواريخ في الطائرات و و  ة                 المجاالت العسكري  في  الحواسيب خدم    ست     ت   -6

  الحواسيبتصنيف  -1-5
من  ومنهم، ات          واإلمكاني   الحجم حسب فها    صن   فمنهم من     عد ة طرائقب الحواسيب بتصنيف العلماء قام لقد

 (.3-1الشكل)في  ح           ما هو موض  من االستخدام ك الغرض حسب فها    صن  
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 الحواسيبتصنيف  طرائق (:3-1) الشكل

 
 :الستخدامحسب الغرض من ا الحواسيبتصنيف  -1-5-1
 ب حسب الغرض من االستخدام إلى نوعين:يف الحواس    صن     ت  
 :(General Purpose Computers) ة الغرض     عام   حواسيب -أ

 .ياةلبات الح                      وغيرها في جوانب ومتط  ترفيهية  ة و        وتجاري   ة                     م ألغراض كثيرة: علمي            التي تصم   الحواسيبوهي 
 :(Special Purpose Computersمحددة الغرض ) حواسيب -ب

نتاج هذا النوع من       يتم   دار و ، االجهزة الطبية والعسكرية دد مثل         لغرض مح   الحواسيب                           تصميم وا  ة شبكات       ا 
دارة مقاسم و الرادار،  دارة اإلنتاج ومراق       ت صاالتاال             ا   الت المصانع.آتوجيه والتحكم ببة و                     وا 

  :الحجمحسب  الحواسيبتصنيف  -1-5-2

ات هائلة     ني  ذو إمكا الحاسوبهذا  :Super Computer)العمالق ) الحاسوب –1
                                                هائل جدا  من البيانات والمعلومات والبرامج، وهذا           الجة كم  معستخدم لتخزين و       ا  ي      جد  

ق       تتدف     ا        ة جد  ة كبير      آلي   حواسيبستخدم على نطاق دولي حيث يمكنه ربط شبكة    ي   النوع
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هذا  ينها.الحصول على نتائج المعالجة وتخز ليقوم بمعالجتها و        اآللي ة الحواسيب                                  إليه البيانات من عدد كبير جدا  من 
  وفي مجاالت أبحاث الفضاء.النوع تستخدمه الشركات العمالقة مثل فيسبوك وجوجل 

  :( ( Mainframeالضخمالمركزي أو  الحاسوب – 2
 على نطاق واسع قد يكون على       اآللي ة الحواسيبستخدم لربط شبكة من              هذا النوع ي  

 حاسوب( ة         المركزي  اإلدارة         عملي اتستخدم في مستوى مدينة كاملة أو شركة كبيرة وقد ي
 .)      ت صاالتالطيران واالوشركات ك ووزارة الدفاع والبنو             ة المركزي                 األحوال المدني  

 :(Midrange Computer) المدى المتوسط حاسوب – 3
ة أو س              على نطاق مؤس         اآللي ة الحواسيبله لخدمة شبكة من         ات تؤه             ذو إمكاني   حاسوبهو 

لبية تة بيانات هذه المؤسسة وتخزينها و صغيرة حيث يقوم بمعالجمتوسطة الحجم أو شركة 
  المرتبطة به داخل هذه المؤسسة.       اآللي ة الحواسيباحتياجات 

 : (Personal Computer)        الشخصي   الحاسوب – 4
 خمسة انواع هي:ويوجد منه لرخص سعره        كبيرا            انتشارا  ينتشر  وهو الكمبيوتر الذي نتعامل معه 

 . (Desktop)المكتبي  الحاسوب-
 .Laptop))المحمول  حاسوبال -
 :(Tablet)         اللوحي   الحاسوب -
 سهم.ة الخفيفة مثل البورصة واأل        المهني          عملي اتستخدم في ال   ي  و حتوي على لوحات مفاتيح يال 

 :(Smart phoneال الذكي )      الجو   -
كاميرا. المحادثة، و الو  اإلنترنتبصال    ت  الامثل د الوسائط،                 مع الجوال متعد  ب يالحواس       تقني ةال الذكي       الجو  يجمع 

 .Android واستخدام األنواع المختلفة من التطبيقات، مع اختالف واحد هو انها تعمل على نظام تشغيل 
 : ( Wearable Computers)أجهزة حاسب يمكن ارتداؤها  -

 واحدة هي ، wearable device لالرتداء القابلة األجهزة باسم أيضا والمعروف ارتداؤها، يمكن التي الحاسب أجهزة
 وهي شريحة، على مضمن الحاسب جهاز على تحتوي األجهزة هذه ، IOT األشياء النترنت األولى التطورات من

    الذكية الساعات        شيوعا   األكثر ارتداؤها يمكن التي الحاسب أجهزة .الذكي الهاتف من قوة وأقل بكثير أصغر عادة

(smartwatches)   النشاط تتبع وأجهزة (activity trackers) . 
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 مراقب ساعة، مثل يعمل الجهاز هذا ، Apple’s Watch آبل ساعة مثل (:Smartwatches) الذكية الساعات

 اإللكتروني البريد رسائل لعرض فون آي هاتف بجهاز آبل ساعة تربط المثال، سبيل على .اتصال وجهاز بدنية، لياقة

   Apple’s watch أبل ساعة مثل .المستخدم معصم على التقويم تذكير ورسائل النصية، والرسائل
 

 اليومية التمارين لرصد تستخدم Fitbit’s Flex فيتبيت فليكس مثل (:Activity Trackers) النشاط تتبع أجهزة

 لسجيل الذكية والهواتف المحمولة، الحاسب وأجهزة المكتبية الحاسب أجهزة إلى         السلكيا         أيضا   وتربط .النوم وأنماط

  .وتبادل البيانات
 

 (Computer Networksشبكات الحاسوب ) -1-6

 البعض بعضها مع ةالمرتبطواالجهزة  الحواسيب من مجموعة هي(Computer Network):  الحاسب شبكة

باإلضافة  ،الموارد المادية والبرمجية في التشارك أجل من تصال ووسائط اإلرسال واالستقبالاالعن طريق أجهزة 
 .اآلخر مع     كل              الكترونيا   االتصال إلى

 :(Network Advantages) فوائد الشبكات -1-6-1

  :الفاكسات، و الطابعات،                                   جهزة الطرفي ة الموجودة في الشبكة )ة االستفادة من األ          ر إمكاني       توف  مشاركة العتاد
 ر بذلك شراء العديد من األجهزة.                     الماسح الضوئي( لتوف  و 

 ر            ، بما يوف  م                                      التطبيقات التي جرى تنصيبها على المخد  ر هذه الميزة استخدام        : توف  البرمجيات المشاركة في
                كل  المستخدمين.تنصيبها على 

  مشاركة البيانات والمعلومات: تستطيع الحواسيب في البيئة الشبكية مشاركة البيانات والمعلومات التي
 تكون مخزنة على أي حاسوب ضمن هذه الشبكة.

 حساب              لكترونيا  منإحيث يستطيع المستخدمون تحويل األموال                  كنقل األموال مثال  : األعمال االلكترونية
 . االتصالمصرفي إلى آخر عن طريق وسائط 

 (Network Types):أنواع الشبكات  -1-6-2
لى ثالثة إ                    غرافي ة التي تغطيها                فقا  للمساحة الجو  الحاسوبشبكات     ف      صن     ت  

  أنواع: شبكات محلية ومناطقية وشبكات واسعة.
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 (Local Area Networks- LANs)                 الشبكات المحلي ة  -1

 هي شبكة تقوم بوصل الحواسيب واألجهزة ضمن مساحة جغرافية صغيرة 
حيث  كيةسل                             ي مكن أن تكون الشبكة المحليةمثل مبنى أو مشفى أو شركة. و 

مكن أو ي تكون األجهزة متصلة مع بعضها من خالل خطوط اتصال سلكية
 تستخدم تقانات االتصال الالسلكي بين األجهزة.شبكة السلكية أن تكون 

 (Metropolitan Area Networks-MANs):           الحضري ة المناطقية أو الشبكات  -2

املة على ك شبكات المدن بسبب المقدرة على تغطية مدينة                   ي طل ق عليها أيضا  
هي شبكة عالية السرعة ، و كيلومتر 100 إلى 20من                       مساحة جغرافي ة تتراوح

                                                              بوصل مجموعة الشبكات المحلية ضمن منطقة ما، ت غطي عادة  بلدة أو تقوم 
 مدينة.

 

 (Wide Area Networks -WANs)الشبكات الواسعة  -3

ة دولة أو عدأو  كبيرة هي شبكة تغطي مساحة جغرافية واسعة مثل مدينة
أو العالم كله، حيث تستخدم مزيج من تقانات االتصاالت تشمل خطوط دول 

                                                      بالت وموجات الراديو. ت عتبر اإلنترنت هي أكبر شبكة واسعة االهاتف والك
 في العالم.

  (Internet): االنترنت -1-7

مجموعة شبكات عالمية من مختلف البلدان مرتبطة مع بعضها البعض تضم  العالم، في حواسيب شبكة أكبر هي

مات والحكومات والوكاالت والمنظالمستخدمين والشركات تقوم بوصل ماليين  عن طريق مختلف تقانات االتصال

 على مستوى العالم.

  (Web): الويب

 شبكة على المتاحة الموارد من العديد إلى الوسائط متعددة واجهة تعتبر هيهي الواجهة البرمجية لشبكة االنترنت، و 

 .اإلنترنت

  :                                         تقدم شبكة االنترنت العديد من الخدمات أهمها
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  عبر العالم. بسرعة فائقة البريد اإللكتروني: الذي يؤمن خدمة إرسال واستقبال البريد 

  االنترنتالبيع والشراء عن طريق عمليات التجارة والتسويق اإللكتروني: يتم. 

  سمح بالوصول ألي معلومة بسرعةتمثل مخزون علمي في كافة المجاالت والتي تمحركات البحث: التي. 

 االجتماعية: التي عززت التواصل بين البشر.التواصل  منصات وتطبيقات 
  :في أغلب جامعات العالم عن بعدمتاحة  أصبحت الدراسة والتعليم التعليم اإللكتروني. 

 

  :(Intranet and Extranet) واإلكسترانتاإلنترانت  -1-7-1

 

 (:Intranetشبكة االنترانت )
واقع م                                         تستخدم تقني ات وبرتوكوالت وخدمات اإلنترنت )مة           ة أو منظ                   تملكها شركة خاص         محلي ة هي شبكة

ح لهم     صر       الم   للمستخدمين           إليها إال  الوصول  وال يمكن ( ضمن بيئة معزولة لمستخدمي الشركة         لكتروني  إويب وبريد 
 .دة الوصول(    قي     م  شركة )ل ال   ب        من ق  

 :(Extranet)شبكة اإلكسترانت 
من          وع خاص  كسترانت هي ناإل.        خارجي ةها تتيح المشاركة لجهات                     تشبه اإلنترانت ولكن  شبكة اإلكسترانت 

ور يحصلوا على كلمة مر  أنبعد  بكةمن خارج الش إليهان بعض المستخدمين من الدخول                  نترانت حيث يتمك  اإل
 .عمالء  لبنك مثل دة                              لى الشبكة واستعمال موارد محد  إنهم من الدخول        ة تمك       خاص  

 ( The Internet of Things – IoT): األشياء إنترنت -1-7-2

 لألشياء تسمح الذي لإلنترنت المستمر التطور هو األشياء إنترنت اليومية، و حياتنا من      جزءا   أصبحت اإلنترنت

 األشياء هذه من. اإلنترنت عبر البيانات وتستقبل ترسل أن اإللكترونية األجهزة مع والمضمنة حياتنا من اليومية

 أجهزة التكيف والثالجات وأجهزة االنارة.و  لالرتداء، واألجهزة القابلة الذكية، الهواتف

ذه وه”. أشياء“عبارة عن شبكة من األشياء المادية أو األشخاص الذين نطلق عليهم   هي: تعريف إنترنت األشياء

تقنيات تسمح المرتبطة مع تقنيات أخرى تشمل: برامج ،إلكترونيات، شبكات، وأجهزة استشعار. هذه ” األشياء“الـ 

 .بجمع البيانات وتبادلها والتفاعل معها” األشياء“لهذه الكائنات أو 
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الهدف من إنترنت األشياء هو التوسع في االتصال باإلنترنت أكثر مما كان في األجهزة القياسية مثل الكمبيوتر 

ت الالزمة، ها ويوجه لها التعليماويتفاعل مع -      نسبي ا –د إلى األجهزة البكماء والجوال واألجهزة اللوحية بحيث يمت

      مثال .                         أجهزة التكييق المنزلية  

 
 تطبيقات انترنت األشياء

 أصبحت انترنت األشياء في األونة األخيرة تطبق في أغلب أماكن العمل والمعيشة وأهمها: 

  قطاع المستهلكين )األفراد(

ألشياء أو بشكل أشمل استخدام انترنت اهناك تطبيقات عديدة إلنترنت األشياء مثل التحكم في األجهزة المنزلية، 

و األقفال الذكية المثبتة على كل باب، أمثل ، مكونات المنزلحيث يمكن مراقبة كل قطعة من ة، المنازل الذكيفي 

 .عد                   والتحكم فيها عن ب   ،وأجهزة العرض وأجهزة اإلنارة األجهزة المنزلية األخرى مثل أجهزة التكيف والثالجات

مزودة بأجهزة ثرموستات ذكية تقيس حرارة المنزل ومن ثم تتخذ القرار الذكية على سبيل المثال بعض المنازل 

بتشغيل أجهزة التكييف على درجة الحرارة المطلوبة خصوصا أنها تعرف في أي فصل من فصول السنة تعيش. 
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مكيف الهواء إذا اكتشفت المستشعرات أن غرفة االجتماعات ممتلئة،  أو إطفاءها إذا عادوا إلى أو تقوم بتشغيل 

 .منازلهم

أيضا هناك أجهزة التحكم باإلضاءة من ناحية قوتها في حال كان الوقت نهارا فتقوم بتخفيفه أو ليال فتقوم بزيادة 

ذا لم تشعر هذه اي أماكن وجودهم فقطبتشغيل اإلضاءة فأشخاص بالمنزل فتقوم إذا وجد شدته. كذلك  ألجهزة                      ، وا 

 وتوفير مصروفات الفواتير. مما يؤدي إلى ترشيد استهالك الطاقة تستهلك طاقة ال تعمل وال بوجود أحد 

 قطاع الرعاية الصحية

عد قبة المرضى عن بالقدرة على مرامثل في مجال الرعاية الصحية، تقدم إنترنت األشياء العديد من الفوائد، 

ساعة اللياقة  باستخدام تحليل البيانات التي يتم إنشاؤها. أيضا األجهزة التي يمكن ارتداؤها في معصم اليد. مثل

س القلب وأجهزة قيا ل ضربات                                                              وغيرها من األجهزة المتصلة السلكي ا مثل ضغط الدم وسوار مراقبة معد البدنية

 .لتحقق من التمارين، والمواعيد، وتغيرات ضغط الدم، والتواصل مع األطباءل. يمكن ضبط هذه األجهزة السكر

 قطاع الزراعة

في الزراعة ، يمكن ألنظمة الزراعة الذكية القائمة على إنترنت األشياء أن تساعد، على سبيل المثال، في مراقبة 

لرطوبة ورطوبة التربة في حقول المحاصيل باستخدام أجهزة استشعار متصلة. تلعب إنترنت الضوء ودرجة الحرارة وا

ا في أتمتة أنظمة الري ومواقيت عملها وكميات المياه المطلوبة لكل حقل  ليس كل ف”                                                                                             األشياء دور ا أساسي ا أيض 

 ”المنتجات الزراعية تستهلك نفس كميات المياه بالطبع

 قطاع المدن الذكية

نترنت األشياء أن في ال ح الشوارع الذكية مصابيتستخدم بالتحكم في انارة                                                       مدينة الذكية ، يمكن ألجهزة االستشعار وا 

تحسين  و ومعالجة المخاوف البيئية والتلوث البيئي،، الحفاظ على الطاقة و المساعدة في تخفيف حركة المرور،و 

لك أن      مثال  فد وتحسين استغاللها بالطرق األمثل. الصرف الصحي. وكل هذه التطبيقات ستعمل على توفير الموار 

https://souq.link/3de5qSe
https://souq.link/3de5qSe
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عبرها من إنارة بعض الشوارع التي ال ت –والتي يعقبها هدر مالي وبيئي أيضا  –تتخيل مقدار الهدر في الطاقة 

 السيارات في الليل إال مرة واحدة كل ساعتين أو ثالث ربما؟

 "إنترنت األشياء“مخاوف الخصوصية واألمان في  

يتم سرقة بياناتك الشخصية من خالل جهاز التكييف الذكي في منزلك؟ و ربما عانيت من مخترق متطفل تخيل أن 

قام بالعبث في برمجة لمبات اإلضاءة في منزلك فجعلها تنطفئ وقت وجودك في المنزل وعندما تخرج يقوم 

بنية التحتية تؤثر على ال بتشغيلها؟ بعض هذه المواقف طريف ولكن بعضها قد ينطوي على مخاطر كبيرة جدا قد

 .لمنطقة بأكملها

تخيل أنك تعيش في مدينة ذكية ومن ضمن مميزاتها شبكة كهرباء ذكية ومتصل باإلنترنت ألغراض تشغيلية 

بحتة. ماذا لو اخترقها أحد المتطفلين وقام بالعبث في المنظومة الكهربائية للمدينة. تخيل أن يقوم هذا المخترق 

ماما في المدينة بأكملها في وقت تكون العصابة قد بدات فعليا في سطوها للعبث وسرقة ما يمكن بإطفاء الكهرباء ت

 .من محالت تجارية وأجهزة صراف آلي وربما جرائم أخرى عديدة

الين مسيكون هذا نتيجة متوقعة طالما أن إنترنت األشياء يربط مليارات األجهزة باإلنترنت وينطوي على استخدام 

                                                                                       البيانات، وكلها تحتاج إلى تأمين عالي جدا. لذلك ي شار إلى أن أمان إنترنت األشياء وخصوصية  نقاط اتصال

 .البيانات المستخدمة فيه مصنفة من أكبر المخاوف الرئيسية في مجال أمن المعلومات

 

                                               استخدام تكنولوجيا المعلومات في الحياة اليومية:   - 8 - 1

هذا ضمن مختلف المجاالت لتشمل المجاالت التعليمية والمالية والحكومية                                     ت ستخدم الحواسيب بشكل واسع في يومنا 

 والصناعية والرعاية الصحية ومختلف العلوم والنشر والسفر. فباستخدام الحواسيب تتقدم الحياة ويرتفع مستواها.

 وهنالك الكثير من مظاهر استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت نستعرض أهمها فيما يلي.

  (E-Commerce) التجارة اإللكترونية
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          أن ي سج ل  مستخدم                                                                               هي بيع أو شراء المنتجات أو الخدمات الكترونيا  عبر اإلنترنت والحاسوب. ي طلب من ال
دخال معلوماته الشخصية والمصرفية ودفع ثمن  ةاإللكتروني تجارةفي موقع ال                                             وا 

 المنتج أو الخدمة باستخدام بطاقة االئتمان. 

من أشهر المواقع   Alibabaو  eBayو  Amazon          ي عد موقع 
قد تكون المنتجات رقمية قابلة للتنزيل من اإلنترنت  و  لكافة أصناف المنتجات، ةاإللكترونيلتجارة المتخصصة با

مات ، وقد يتم اجراء بعض الخدبعد الشراء كالكتب اإللكترونية واألفالم واألغاني وغيرها من الوسائط المتعددة
 .مثل حجز بطاقات الطيران والفنادق وبطاقات السينما            الكترونيا  
 التجارة اإللكترونية:مميزات 

 .القدرة على مقارنة البضائع واألسعار واالطالع على آراء الناس الذين اشتروا هذه البضائع من قبل 
 .وجود معلومات تفصيلية كاملة عن المنتج على صفحة الوب 
  وتحديد زمان وصول المنتج.توصيل المنتجات المطلوبة للمنزل 
  ساعة بكافة أيام األسبوع. 24المواقع متوافرة بشكل دائم 

 :مساوئ التجارة اإللكترونية
  عدم وجود اتصال مباشر مع البائع حيث يجب على المستخدمين الحذر التعرض لالحتيال والغش بسبب

 .                                                      عند شراء البضائع الكترونيا  واالنتباه إلى وثوقية الموقع
 لذلك أمنحتمال سرقة المعلومات الشخصية والمصرفية لبطاقة االئتمان في حال كان الموقع غير هناك ا .

يجب على المستخدمين التأكد من وجود إشارة قفل مغلق )اتصال آمن( في متصفح اإلنترنت قبل إدخال 
كترونية شهادة ال                                                                                 المعلومات المصرفية، كما ي نصح بالشراء من المواقع المشهورة والمعروفة أو التي تملك

 .بأنها مواقع حقيقية

  (:E-Banking)اإللكترونية بنكية العمليات ال
دارة حساباتهم ونقل األموال من حساب آلخر ورؤية الرصيد الموجود في الحساب،                                                                                                      تسمح للزبائن بدفع الفواتير وا 

 .                                                                 وأيضا  تنزيل كشف الحساب بصيغة رقمية عبر الحاسوب واإلنترنت بشكل آمن

 (E-Government)الحكومة اإللكترونية 
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الحكومة اإللكترونية هي النسخة االفتراضية عن الحكومة الحقيقية والتي تعيش محفوظة في المخدمات الخاصة 
يسمح هذا النظام  على شبكة اإلنترنت. Data Centersبمراكز البيانات 

تاحة الخدمات للمواطنين ن ع                                                            بربط مؤسسات الدولة مع بعضها البعض وا 
 طريق مجموعة من صفحات الوب. مما يوفر الوقت والجهد للمواطن.

 (E- Learning)التعليم اإللكتروني   
راغبين في ، أصبح بإمكان الطالب والأنتشر بالسنوات األخيرة التعليم اإللكتروني بشكل واسع على مستوى العالم

ما يريدون بشكل تفاعلي مع مدرس بعيد حين مستقل، أواكتساب المعارف والخبرات أن يتعلموا عبر اإلنترنت بشكل 
الدراسة  أويب وأينما يريدون وذلك عن طريق مواقع التعليم على الو 

 في الجامعات االفتراضية. 
 

في ظل انتشار وباء كورونا  من التعليم ضرورةأصبح هذا النوع 
حاء العالم واللجوء إلى التعليم نا مما أدى إلى تعطيل أغلب المدارس والجامعات في مختلف 2019في العام 
            )التي ت لقى  On Line. ويتفاوت شكل المحاضرات في نظام التعلم عن بعد من المحاضرات المتزامنة الإللكتروني

                   )التي ت سجل من قبل  Off Lineة في وقتها( أو المحاضرات غير المتزامن                              في مواعيد محد دة يحضرها الطالب
 ها في أي وقت يرغبون(. المدرس ويستطيع الطالب حضور 

 

 (Teleworking) العمل عن بعد
تسمح تقانة العمل عن بعد للموظفين بالتخلص من أعباء المواصالت 
وتوفير الوقت عن طريق العمل من المنزل أو من أي مكان خارج 
المكتب الرئيسي للعمل باستخدام تقانات االتصاالت واإلنترنت مما يمنح 

وتخفيض التكاليف على الشركة حيث ال يلزمها مرونة في أوقات العمل 
 عن تخفيف تلوث البيئة.                      مكاتب للموظفين. فضال  

 


