
  بحث عن تقنیة المعلومات
 تعد تقنیة المعلومات من أحدث المصطلحات التي ال بد لك من اإللمام بها وإحاطتها من جوانبها المختلفة، ولتحقیق ذلك فإننا نضع لكم

 .فیما یأتي بحث كامل عن تقنیة المعلومات متضمًنا مقدمة البحث والخاتمة

 مقدمة بحث عن تقنیة المعلومات

 ظهر في العقود القلیلة الماضیة مصطلح تقنیة المعلومات بین األوساط العلمیة بشكل واسع، مما أثار العمل على هذه التقنیة بشكل
 جاد وفاعل، ومن الجدیر بالذكر أن مصطلح تكنولوجیا المعلومات قد تمت صیاغته للتمییز بین اآلالت المصممة لغرض معین،

 واألخرى المصممة ألداء نطاق محدود من الوظائف، وآالت الحوسبة ذات األغراض العامة التي تتم برمجتها من أجل أداء مهام
 مختلفة. وفي هذا البحث سوف نقوم ببیان مفهوم تكنولوجیا المعلومات، وتفصیل مكوناته، فضًال عن ذكر أهم التطبیقات ذات الصلة

 .الوثیقة به

  تعریف تكنولوجیا المعلومات

 تقنیة المعلومات  هي عبارة استخدام أجهزة كمبیوتر، ووحدات تخزین، وشبكات، وأجهزة أخرى، وبنیة تحتیة، مع عدد من
 العملیات؛ من أجل إنشاء جمیع أشكال البیانات اإللكترونیة ومعالجتها وتخزینها وتبادلها. وعادًة یتم استخدام تكنولوجیا المعلومات في

 عملیات المؤسسات بدًال من التقنیات الشخصیة. ویشمل أیًضا االستخدام التجاري لتكنولوجیا المعلومات كًال من تقنیة الكمبیوتر
 واالتصاالت. ومما یمكن مالحظته بشكل كبیر تطور صناعة تقنیة المعلومات منذ منتصف القرن الماضي، وتقدم القدرة الحاسوبیة

  .بشكل متزامن مع انخفاض تكلفة الجهاز واستهالك الطاقة، وهذه دورة تستمر إلى الیوم عند ظهور تكنولوجیا جدیدة

  مكونات تكنولوجیا المعلومات

 تتضمن تقنیة المعلومات عدد من الطبقات من المعدات المادیة أو األجهزة، والمحاكاة االفتراضیة، وأیًضا أدوات اإلدارة أو التشغیل
 اآللي، باإلضافة إلى أنظمة التشغیل والتطبیقات أو ما یطلق علیها البرامج التي تستخدم من أجل أداء الوظائف األساسیة. ویمكن

 تضمین أجهزة المستخدم واألجهزة الطرفیة والبرامج، كأجهزة الكمبیوتر المحمولة أو الهواتف الذكیة أو حتى معدات التسجیل، في
 مجال تكنولوجیا المعلومات. كما یمكن أن تشیر تكنولوجیا المعلومات إلى البنى والمنهجیات واللوائح التي تتحكم باستخدام وتخزین

 .البیانات

 خاتمة بحث عن تقنیة المعلومات

 تطورت تكنولوجیا المعلومات بشكل كبیر في اآلونة األخیرة لتدخل إلى حیاتنا بشكل كبیر وتتحكم بها بطریقة ال واعیة، حتى أنها
 شملت أنظمة المحاكاة االفتراضیة والحوسبة السحابیة، وغیرها من التقنیات ذات الكفاءة العالیة. وقد عمل مطورو تقنیة المعلومات
 على مضاعفة قدراتهم على معالجة جمیع أنواع المعلومات بدقة وسرعة فائقتین، باإلضافة إلى الموثوقیة العالیة، بالمختصر باتت
 أغلب جوانب حیاتنا تعتمد بشكل أساسي على تقنیة المعلومات، ومع استمرار استخدامها تستمر الحاجة إلیها بالظهور والتفاقم، مما

 .یجعل المؤسسات ذات العالقة تضاعف جهودها على استحداث أنظمة ومزایا كبیرة لمواكبة هذه الحاجة

 

 


