ملخص الوحدة الثانية التقنية والحياة
• يتم تصميم نظام المراقبة لمراقبة البيانات وتقديمها إىل نظام آخر أو لخادم أو شبكة أخرى.
ز
ر
ز
المتامنة عىل المستشعرات و تعد أنظمة اإلنذار ضد الرسقة من أكت أنظمة المراقبة شيوعا .
• تعتمد عملية المراقبة يف أنظمتها
• تجمع األنظمة الحديثة الت يطلق عليها اسم أنظمة المراقبة والتحكم ز
بي وظائف أنظمة المراقبة ووظائف أنظمة التحكم.
ي
• نظام التحكم هو نظام يقوم بإدارة أو توجيه أو إعطاء أوامر أو تنظيم سلوك األجهزة أو األنظمة األخرى باستخدام حلقات التحكم
• أنواع أنظمة التحكم
نظام تحكم مغلق
o

o

نظام تحكم مفتوح

• المستشعر هو جهاز يمكنه قياس التغتات ز يف العوامل البيئية المحيطة كالضوء والضغط ودرجة وحت الحركة وغتها من العوامل.
• تعد المستشعرات من العنارص األساسية ألنظمة المراقبة والتحكم.
• أمثلة عىل المستشعرات من حولنا:
(إضاءة األنوار عند الدخول إىل منطقة مظلمة  -اكتشاف الدخان والحريق وتشغيل أجهزة اإلنذار -فتح وقفل األبواب آليا)
• أنواع المستشعرات:

• تعتمد تقنيات المكابح التلقائية عىل المدخالت من المستشعرات وتستخدم المستشعرات مدخالت بأشعة ز
اللتر أو الرادار أو الموجات
فوق الصوتية أو األشعة تحت الحمراء أو بيانات الفيديو الكتشاف وجود مركبات أو أية عوائق أخرى ز يف مسار السيارة.
• يمكن لمستشعر نظام تحديد المواقع  GPSاكتشاف المخاطر الثابتة كإشارات التوقف من خالل قاعدة بيانات موقعها.

• يمكن من خالل تعلم اآللة انشاء خوارزميات يمكنها التعلم والقيام بتنبؤات او قرارات بناء عىل مدخالت معينة
• من تطبيقات تعلم اآللة:
 oالتجمة بمساعدة الحاسب
ز
(توفر أنظمة التجمة االلية إمكانية ترجمة النصوص يف مواقع الويب والمستندات)
ز
 oتعلم االلة يف التعليم
ز
الشخص من خالل تحديد نقاط القوة والضعف وبناء مسار للتعلم كل حسب احتياجاته)
(االله تساعد يف عملية التعلم
ي
 oتقنية التعرف عىل الكالم
(مثل تحويل الصوت إىل نص)
 oالتعرف عىل الصور
(مثل التعرف عىل محتويات الصورة)
 oالمساعدات الشخصية االفتاضية
ز
ذك .مثل ستي – وكورتانا  -مساعد جوجل – أليكسا)
برمج
هو تطبيق
ي
يحاك محادثة بي الشخص وجهاز ي
ي
االصطناع مثل:
• هنالك بعض التطبيقات الملموسة عىل ارض الواقع الستخدامات تعلم االلة والذكاء
ي
 -2األلعاب الذكية
 -1القيادة الذاتية
-3علم الروبوت

الطت بمساعدة الحاسب
 -4لتشخيص
ي

وبالتاىل عىل مخرجات تطبيقاته
االصطناع"
• تؤثر البيانات الخطأ أو التمجة غت السليمة للنظام عىل جودة "الذكاء
ي
ي
• االثار المختلفة للروبوتات

ه روبوت مخصص لديه القدرة عىل الطتان والتقاط الصور أو الفيديو.
• الطائرة المستة أو الطائرة بدون طيار ي
• تطبيقات عىل استخدام الطائرات المستة:

• يتخوف الكثتون من سيطرة األشخاص الخطأ أو عىل اآلالت ،ويمكنهم التسبب بأخطار هائلة ،حيث يمكن مثال برمجة هذه اآلالت
للتدمت أو القيام بأعمال غت قانونية

ز
ز
ز
اض
اض هو واقع محوسب
يحاك بيئة حقيقية ويسمح للمستخدم التفاعل معه يف عالم افت ي
ي
• الواقع االفت ي
• الواقع المعزز هو تقنية تعتمد عىل جلب العنارص المصممة بالحاسب  ،ودمجها مع البيئة الواقعية ،بهدف تعزيز الواقع بهذه العنارص.
قيق
• الواقع المختلط  Mixed Reality-MRهيو مزي ج من المحتوى
الرقم و العالم الح ي
ي
• تواجه تقنية الواقع المعزز العديد من المشاكل خصوصا مشاكل الخصوصية.
ز
اض
• تطبيقات الواقع االفت ي
األلعاب والتفيه
o
التعلم القائم عىل المحاكاة
o
ز
ز
الطت كالتدريب عىل الجراحات المختلفة وحديثا يف إجراء العمليات
وف المجال
o
ي
ي
ز
َّ
ز
ز
تشغيىل ،مما يمنحها
يتمت باحتواء النظارة عىل نظام حاسب
ه شكل محسن من الواقع المعزز،
ي
• تقنية نظارة مايكروسوفت هولولت ي
ر
ثالث األبعاد د للصور دون الحاجة إىل االتصال بجهاز الحاسب
إمكانية إجراء العمليات الحسابية المعقدة والعرض ي
ر
هولولت تمتاز
زز
• يعتت التحكم بالمركبة االستطالعية عىل سطح كوكب المري خ أحد أكت استخدامات
• يشت مصطلح "الحوسبة السحابية" إىل توفت موارد تقنية المعلومات حسب الطلب عت اإلنتنت
السحاث:
• بعض تطبيقات التخزين
ي
-4آبل ايكالود
-3مايكروسوفت ون درايف
-2قوقل درايف
-1دربوكس
ه المخاطر األمنية الرئيسة للحوسبة السحابية؟
كيف غتت الحوسبة السحابية بيئة تقنية
ما ي
المعلومات؟

زز
الت تحتوي عىل إلكتونيات وبرامج
• انتنت األشياء IoT-ي
ه شبكة من األجهزة المادية والمركبات واألجهزة المتلية وغتها من األشياء ي
ومستشعرات وطرق اتصال تمكنها من التواصل عت البنية التحتية لشبكة اإلنتنت
• تسمح إنتنت األشياء باستشعار األشياء أو التحكم بها عن بعد
• التقنيات القابلة لالرتداء
الساعات الذكية /أجهزة تتبع اللياقة البدنية /أجهزة التتبع والخرائط/أجهزة الرعايةالصحية
• سلبيات استخدام التقنيات القابلة لالرتداء
مشكالت تتعلق بالخصوصية /امكانية اختاق الحماية ترسيب البيانات /التعرض المستمر للموجات الكهرومغناطيسية
• الدفع باستخدام األجهزة المحمولة :تستخدم جميع هذه األجهزة تقنية يطلق عليها اتصال المجال القريب NFC
ز
• أصبح من الممكن الدفع يف المحالت التجارية عت األجهزة المحمولة ،سواء بالهواتف الذكية أو األجهزة القابلة لالرتداء مثل الساعات
الذكية وأساور المعصم وقدمت رشكة بطاقات االئتمان ز
فتا  VISAسوار معصم يمكن استخدامه كبطاقة مرصفية تعمل باللمس
ز
• أول محرك أقراص تجاري اختع من رشكة  IBMيف  1956وبسعة بلغت  3.75ميجابايت ،وكان وزنه طن واحد
• هناك محركات أقراص صلبة فائقة الرسعة  SSDبسعتها التخزينية  15تتابايت
ه الوحدة األساسية لتخزين ومعالجة المعلومات ز يف الحاسب وتتكون من  8بت.
• البايت ي
وه
• تحتوي البايت عىل القليل جدا من المعلومات ،لذلك عادة ما يتم تقديم سعات المعالجة والتخزين ألجهزة الحاسب بمضاعفاتها ،ي
( .) TB - GB- MB - KB
ز
ز
ر
• تقوم الحوسبة الكمية عىل مبدأ االستفادة من وجود الجسيمات تحت الذرة يف أكت من حالة يف نفس الوقت.
الكم أو ما يسم "كيو بت"
• يمثل البت الواحد الحاسبات التقليدية جزاء واحدا للبيانات ،بينما تعتمد الحوسبة الكمية استخدام البت
ي

• التقنيات المستخدمة ز يف شاشات العرض:
شاشات البلورات السائلة  ،LCDأو  ،Plasmaأو  LEDوحديثا شاشات البكسالت ذاتية اإلضاءة .OLED
• تحتوي بعض أجهزة التلفاز وشاشات الحاسب اليوم عىل شاشات عرض بدقة 4k,5k,8k
• نقاط تتعلق بتقنيات العرض الجديدة يجب مراعاتها:
الرقم غت متوفر عىل نطاق واسع بعد
المحتوى
o
ي
وسائط التخزين التقليدية لن لتكون قادرة عىل التعامل مع البيانات عالية الدقة
o
عاىل الرسعة لإلنتنت
o
تحتاج إىل نطاق ترددي ي
تحتاج لشاشات ضخمة مرتفعة الثمن وإىل غرف كبتة
o
• تسىع ر
الرسكات المصنعة اىل جعل االحتفاظ باألجهزة أمر صعب من خالل إيقاف دعمها أو عدم توفت قطع الغيار إلصالحها أو جعل
عملية إصالحها باهظة للغاية ،بل إن رشاء جهاز جديد خيار أفضل اقتصاديا
الت لم تعد قيد االستخدام بشكل صحيح لتتم إعادة تدويرها.
• لحماية البيئة ،يجب التخلص من جميع األجهزة ي
ز
• تتكون األجهزة الرقمية من مكونات إلكتونية يحتوي بعضها عىل مواد سامة لذا يجب عدم رميها يف القمامة (النفايات الرقمية)
ز
ز
ز
سلبيي
بيئيي
• أدت الزيادة يف استخدام األجهزة الرقمية إىل أثرين
ز
الزيادة الكبتة يف استخراج المعادن والمواد األولية النادرة للغاية الالزمة إلنتاج األجهزة الرقمية
o
الت يتم التخلص منها تنتج كميات هائلة من النفايات الرقمية
o
األجهزة ي
• يمكن تحويل النفايات إىل طاقة من خالل توليد الطاقة الحرارية أو الكهربائية من النفايات عن طريق عملية إعادة التدوير
• مبادئ إدارة النفايات الرقمية:
-3تقليل االستهالك
-2إعادة التدوير
-1إعادة االستخدام
ز
ز
التقت مثل الطباعة ثالثية األبعاد والقطع باللتر.
• أصبح التصنيع حسب الطلب ممكنا من خالل التقدم
ي
ز
معي.
أوىل ثم استخدام طابعة ثالثية األبعاد إلنشاء كميات محدودة من منتج
• أتاحت الطباعة ثالثية االبعاد إنشاء نموذج ي
ز
• أسهمت الطباعة ثالثية االبعاد يف الحاجة إىل تخزين أقل ونفايات أقل واستهالك أقل للطاقة وتقليل تكاليف اإلنتاج وكميات المواد
ز
نطاقي:
• يتم استخدام الطباعة ثالثية االبعاد عىل
ز
ز
نطاق ضيق :المشاري ع الفنية والهندسية والتعليمية /يف بعض التطبيقات الطبية/استخدامها يف األماكن النائية مثل الفضاء
o
نطاق واسع :إلنشاء مبان كاملة كالمنازل الصغتة
o
• يتم بناء مراكز البيانات بالقرب من األنهار لتوافر كميات كبتة من المياه للتتيد أثناء عمل اإللكتونيات الخاصة بالخوادم بطاقتها
الكبتة.
• قامت مايكروسوفت ببناء مركز بيانات تحت الماء باسم ر
مرسوع ناتيك حيث يمتاز قاع المحيط بدرجة حرارة مياه ثابتة وال يتأثر
بالعواصف والتيارات المائية.
• المشاكل الصحية الستخدام التقنية:
ئ
الخاط للوحة المفاتيح
االستخدام
وضعية الجلوس
متالزمة رؤية الحاسب

ز
ينحت الرأس نحو األمام أو النظر إىل األعىل.
ه برفعها بدرجة كافية بحيث ال
• إن الطريقة الصحيحة الستخدام الهواتف الذكية ي
ي
• االثار النفسية واالجتماعية الستخدام أجهزة الحاسب واألجهزة الذكية:
االجتماع وانعدام التواصل
االكتئاب/االرق/القلق/اإلرهاق/قلة الدافعية/العزلة االجتماعية التجاهل التام للعالقات والتفاعل
ي

