
    أو،  ا امم وادار                              ابوات س  ا ز

ـوادي                             ــالمركز الجامعي بالــ                                                        ة         دادة حذیفـــ: من إعداد األستاذ 1 

  وب تخزین البیانات داخل جھاز الحاسوحدات قیاس سعة

واإلشارة أو النبضة ,  ھو جھاز إلكتروني فإنھ یستخدم إشارات أو نبضات كھربائیة وببما أن الحاس
وبالتالي تسمى ھذه , ستخدام ھاتین الحالتینإلذا فإن تمثیل البیانات یكون ب ,سالبة موجبة أو: الكھربائیة لھا قیمتین

صطلح على تسمیة الرقم الثنائي أتین فقط كل منھما رقم ثنائي وقد بمعنى أنھا تمثل بقیم) بیانات رقمیة ثنائیة(ت البیانا

على )1,0(والتي یتم تفسیرھا بالرمزین)موجب, سالب(ویمثل إحدى الحالتین الكھربائیتین ,  بت (bit)باسم 

 ,تم ترجمتھا بواسطة معالج الحاسب إلى صورة ثنائیةبحیث أن الحروف واألرقام التي یتعامل بھا البشر ی.الترتیب
وھي اللغة التي یفھمھا الحاسب ویقوم حینھا بتنفیذ  )11000110( بالصورة وبیمثل بلغة الحاس) أ(كمثال الحرف

 الثنائیة إلى لغة البشر حروف وأرقام وبقوم بترجمة النتیجة من لغة الحاساألمر ویرسل النتیجة إلى المعالج الذي ی
   .رة أخرىم

 :وحدات قیاس سعة التخزین

وحدة لتمثیل البیانات داخل ویعتبر أصغر , ) رقم ثنائي واحد(وھو یمثل نبضة كھربائیة واحدة  : (bit)البت  .1

 .الحاسوب

عبارة ثمانیة أرقام ثنائیة یمثل حرف ھجائي واحد أو رقم عشري واحد أو إحدى العالمات : (Byte)البایت  .2

  .ھام أو التعجبمثل االستف) حركات (

   .KB بایت ویرمز لھ بالرمز 1024یتكون من  :(K.byte)الكیلوبایت .3

  .MB كیلوبایت ویركز لھ بالرمز 1024یمثل  : (M.byte)المیجابایت  .4

  .GB میجا بایت ویرمز لھ بالرمز1024یمثل  : (G.byte)الجیجابایت  .5

 .TB كبر مقیاس للتخزینوھي حالیا تعتبر أ,  جیجابایت1024تمثل  : (T.byte)التیرابایت  .6

ألن النظام المعمول بھ في الحاسوب ھو نظام ذو األساس الثنائي، أي العدد یكون من  (210= 1024مع العلم أن 

    2x، والجدول التالي یعطینا بعض األعداد المكتوبة بالشكل )2xالشكل 

  

20=1 21=2 22=4 23=8 24=16 25=32 26=64 27=128 

28=256 29=512 210=1024 211=2048 212=4096 213=8192 214=16384 215=32768 

  

 



    أو،  ا امم وادار                              ابوات س  ا ز

ـوادي                             ــالمركز الجامعي بالــ                                                        ة         دادة حذیفـــ: من إعداد األستاذ 2 

 التحویل بین وحدات قیاس سعة تخزین البیانات داخل جھاز الحاسب 

 

 bit            البت  

   Gegabyte      الجیجابایت

       Megabyteالمیجابایت 

              Byteالبایت 

 Kilobyte       الكیلوبایت  

         Terabyteالتیرابایت 

8القسمة على   

 1024القسمة على 

 1024القسمة على 

 1024القسمة على 

 1024 الضرب في  1024القسمة على 

 1024 الضرب في 

 1024 الضرب في 

 1024 الضرب في 

 8 الضرب في 

بایت، وملف فیدیو حجمھ   475049229نا مجلد حجمھ لدی: مثال

 510940318 بایت، وملف صوتي حجمھ 872388012
  . جیجایایت2ولدینا قرص فالش سعتھ . بایت

  :حساب حجم المجلد و ملف الفیدیو والملف الصوتي بـــ: المطلوب

   الجیجابایت-  المیجابایت  - الكیلوبایت   -  1

ت إلى القرص فالش، أحسب المساحة  قمنا بنسخ المجلد والملفا2
 الحرة المتبقیة للقرص؟ 

 


