نظم
المعلومات

عامر جرابعه

الوحدة االولى  :طرق بناء نظم المعلومات
الدرس األول  :طريقة دورة حياة النظام
س :مساوئ أو سلبيات طريقة دورة حياة النظام ؟

س :مزايا أو ايجابيات طريقة دورة حياة النظام ؟

مراحلها أمور تتم خالهلا

املسؤول

صيانة النظام
مخرجاتها
نظام محسّن

تطبيق النظام
مخرجاتها

تصميم النظام

نظام منفذ

مراحلها أمور تتم خالهلا

مخرجاتها

مواصفات النظام
مراحلها أمور تتم خالهلا

تحليل النظام
مخرجاتها

المرحله االولية

متطلبات العمل

مخرجاتها

دراسة الجدوى /
اعداد الموزانة
س :موضوعات تغطيها مرحلة ( تحليل النظام ) ؟

مراحلها أمور تتم خالهلا

هيكلة

1

تحديد
إعداد

س :ما هو دور المحلل يف تحليل المشكلة ضمن
املرحلة االولية ضمن طريقة دورة حياة النظام ؟

درراسة الجدوى
يطلع عليها

هي

علل

س :أمور واجب التأكد من وجودها خالل دراسة الجدوى ؟
قيود

مشاريع كبريه

المسؤول المحلل

س :دور المحلل أثناء اعداد دراسة الجدوى باملشاريع الصغريه ؟
س :أهمية دراسة اجلدوى أو اين تكمن أهمية دراسة اجلدوى ؟

س :ما هي االمور اليت يتم االستفسار عنها بالمقابلة ؟

س :عند تطوير النظام يف املؤسسة يتم اختيار املعدات الواجب توافرها
 ,اذكر خصائص هذه المعدات ؟

االداء

الكلفه
الموثوقية
الدعم
امكانية الربط

س :االستبانة :

س :علل جيب تحديد التكنولوجيا عند تقييم البدائل من
املعدات اثناء مرحلة حتليل املشكله يف طريقة دورة حياة النظام ؟
النها

س :علل جلوء احمللل الستخدام االستبانة؟

الننا
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س :تطلب املؤسسة من حملل النظم لديها اهتمام خاص بنوعية
التحليل النظام عند احلاجه اىل التطوير ؟

س :حتليل وثائق النظام احلالي :
س :علل جيب أن تأخذ عملية التخطيط للنظام الوقت الكايف ؟
س :أعط أمثله على وثائق وتقارير يعتمد عليها احمللل
للحصول على تفاصيل أكثر ومعلومات أكثر ؟

س :ما المعلومات الكثريه اليت حيصل عليها احمللل من

س :املالحظة املباشرة للمستخدميين :

دراسة الوثائق والتقاير ؟
س :مسؤوليات احمللل بطريقة املالحظة املباشرة للمستخدمين ؟

س :أعط مثاال على كل مما يلي ؟
تصميم البيانات

س :علل جلوء احمللل يف اثناء حتديده متطلبات النظام
اىل استخدام المالحظة المباشرة للمستخدمين ؟

تصميم واجهة االستخدام

س :انواع تصاميم يتم وضعها بالنظام اجلديد لتفاعل املستخدم ؟
س :علل على احمللل عند التحضري للمقابلة اعداد دليل ؟

س :التدريب على النظام له هدفيين

أساسيين ؟

س :وجه مطور النظام لالجراءات اليت ميكن اتباعها يف كل موقف ؟

س :علل اجلهات املطوره تقوم باصدار
تحديثات مجانية ؟

هو المسؤول فقط عن

تثبيت النظام

اعداد الموازنة
س :يرتتب على ( مدير المشروع ) أثناء أعداد املوازنة مسؤوليات؟

س :تثبيت النظام

املوازنة

س :يف مرحلة تثبيت النظام بطريقة دورة حياة النظام يؤخذ
بعين االعتبار امور جيب معالجتها والوقوف عليها  ,اذكرها ؟

س :الكاتب التقين :

التوثيق
س :انواع التوثيق ؟

س :علل أنسب وقت لتثبيت النظام اجلديد عندما يكون نشاط
املؤسسة أدنى مستوياته ؟

س :ما الفائدة املتحققة من توثيق كل مما يلي ؟
توثيق البرنامج المصدري

س :حمتويات خطة التوثيق ( مــد د تـــم ) ؟

توثيق التصميم

م

س:علل ضرورة توثيق االخطاء اليت تظهر عند

د

اجراء عملية اختبار صحة النظام ؟

د
ت

م

س :ملحوظات حول االصدار :
س :تعليمات التثبيت :

س :الوثائق التسويقية :

س :الفحص
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س :مراحل فحص الربامج ؟

س :بين وجهة نظر الفئات التالية املستهدفة من التوثيق ؟
س :علل من االفضل اكتشاف االخطاء يف وقت مبكر ؟

س :فحص االجزاء :

س :هيكلة متطلبات النظام :

الدرس الثالث  :حزم التطبيقات
س :حزم التطبيقات :
س :مثال على حزم التطبيقات ؟

س :يقوم حملل النظم بطريقة دورة حياة النظام بعمل هيكلة
لمتطلبات النظام الجديد من خالل وضع نموذج يوضح

س :مراحل طريقة حزم التطبيقات ؟

جوانب رئيسة للنظام  ,اذكر الجوانب ؟

الدرس الثاني  :أدوات التحليل والتصميم
س :أدوات التحليل والتصميم ؟
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الدرس الرابع  :النموذج التجريبي
س :النموذج التجرييب :

س :ايجابيات طريقة النموذج التجريبي و سلبياته ؟
س :شجرة القرار :

االيجابيات أو الميزات

السلبيات أو المساوئ

س :جداول القرار :
س :مثال على نمو ذ ج التجرييب ؟
س :انواع النماذج التجريبية و الخاصيه لكل نموذج ؟
س :يستعين احمللل النظام بادوات التحليل والتصميم ( ميزاتها ) ؟

 :التطويري

علل

المستبعد
المتسارع
س :مسميات الرموز بمخطط تدفق البيانات وامثله ؟

مكان ختزين البيانات حلني احلاجة هلا ( ملف الزبون )

الدرس السادس  :تطوير المستخدم االخير
س :مراحل طريقة تطوير الستخدم االخري ؟

جمموعة بيانات مرتابطه ومرتبطة بعالقات منطقيه وحيدد
السهم اجتاه البيانات
عنصر خارج حدود النظام له دور رئيسي يف تزويد النظام بالبيانات
أو استالم املعلومات

النشاط الذي حيول املدخالت اىل خمرجات تقييد سجل الدفع )
س :بين كيف يتم تحسين وزيادة كفاءة النظام من خالل

الدرس السابع  :المزج بين طرق التطوير
س :اسباب تؤدي لتطوير النظام أو متى تفكر املؤسسة بالتطوير ؟
س :يف حال مزج أكثر من طريقة من طرق بناء النظم حدد
ايجابيات هذ املزج و سلبياته ؟

خمطط تدفق البيانات ؟
س :مثالين لالستفادة من المزج بين الطرق املختلفة للتطوير ؟

الوحدة الثانية  :الشبكات و االتصاالت
الدرس األول  :االتصاالت

أقمار صناعية

س :االتصاالت :

س :علل تعمل كمحطات تتابع ؟
س:ما عالقتها باالمواج املايكرويهه ؟

س :تتضمن نظم املعلومات واالتصاالت

س :علل تقوم احلكومات بتخصيص مدى خمتلف لكل نوع من انواع االشارات

جمموعة أجهزة وبرامج اذكر وظ ـ ــائفها ؟

الناقلة يف الوسائط الالسلكية ؟

س :ما الفرق بين كل نوع من انواع االشارات
الكهرومغناطيسية ومغهومها وجمال استخدامها ؟

 -1الرقميه :

الدرس الثاني  :استخدام االتصاالت في االعمال

0

س :علل ال وجود للتجارة االلكرتونية دون

1

وجود أنظمة االتصاالت ؟

:
 -2التماثلية :
:

مثل

س :ما هي معايري املقارنة بين وسائط النقل ؟

سرعة نقل البيانات
معدل البود
سعة النطاق
01
س :أنواع أو وسائط أو قنوات االتصال الالسلكي ؟

تحت الحمراء

ميكـرويـه

5

س :ما اهمية بث الوسائط املتعددة يف املستشفيات على اعتبار االتصاالت قضية
اسرتاتيجية ضمن بناء واحد ؟

011
س :كيف ساهمت االتصاالت يف حتسني فاعلية اعمال املبيعات وخدمة الزبون ؟

أقمار صناعية

راديويه
س :اذكر تطبيقات االتصاالت الداعمه لالعمال االكرتونية اليت تقوم بها

أمواج تــــــمـــــر
أمواج حتت احلمراء :
مثل

املؤسسة ضمن االنشطة التالية ؟

-1
-2

:
:

ميزاتها
العيوب أو املساوئ

س :مناذج االعمال اليت تعتمد اعتمادا مباشرا على االتصاالت ؟
مثل buy.com
مثل ATM

مثل Amazon

احلاسوب

الدرس الثالث  :التــــــقاء الحوسبة واالتصاالت
س :ما هي مظاهر التقاء احلوسبة واالتصاالت ؟

اعتماد

دور

ائتالفات

ظهور

االتصاالت

التقاء

س :يعد ظهور المعالجه الموزعة تعزيز أو تأكيد لبيان دور االتصاالت يف
احلوسبة ( عرف املعاجلة املوزعة ؟ اجلواب النقطة الثانية ) ؟

س :اذكر امثلة على ائتالفات جديدة بين البيانات واحلوسبة واليت تظهر من مزج عناصر وهي :
العناصر
 /معاجلة البيانات) ؟
 /التلغراف
( اهلاتف
االمثلة
 -1البريد االلكتروني  -2البريد الصوتي  -3مؤتمرات الفيديو
الدرس الرابع  :شبكات الحاسوب
س :تصنف شبكات احلاسوب بناء على عدة معايري أو أسس ,اذكرها ؟

 -1وسائط النقل

 -1بطاقة الربط الشبكية:
 -2المكرر :
 -3الموزع :
 -5البوابة :

 -3طرق الوصول للموارد

 -6الجسر :

 -4طرق ربط مكوناتها

 -7المحول :

6
س :فوائد أو تطبيقات الشبكات احمللية؟

-2

س :ما هي معدات ربط الشبكات احملليه وارططراف اليت تربط بينها ؟

 -4الموجه :

 -2المدى الجغرافي

-1

الدرس الخامس  :معدات ربط الشبكات

س :علل يعترب املوزع أحد معدات ربط الشبكات املهمة لكنه يعد يف نفس
الوقت جهازا أقل كفاءه ؟

( س :ما هي املوارد اليت ميكن املشاركة فيها ؟ )
( مثال عليها أو الفائدة املتحققة ) :

املوزع

اهلاتفية
-3
-4

احملول

( الفائدة املتحققه او مثال ) :
(مثال)

س :ما هي ميزات احملول ( عرف احملول ؟ أو قارن بين احملول واملوزع) ؟

س :ما االسباب املوجبه الستخدام اجلسر ؟
س :اجلهاز املناسب عند تصميم شبكة ذات كوابل وتصميم خمتلف واكثر
س :سبب استخدام الربوتوكول  /أو مهمات الربوتوكول ؟

تطورا هو الجسر ؟

س :اخلدمات السلكية والالسلكية اليت تقدمها شركات االتصاالت العامة

س :ما استخدامات املوزع ؟

للمؤسسات اليت تستخدم الشبكات الواسعه ؟
س :مميزات املكرر ( عرف ) ؟

 -1خطوط االتصال الهاتفي :

ميزاته

 -2الخطوط المخصصة :
(

تتجه املؤسسه لالستفادة منها؟ )

:ADSL -3
(

) علل :
س :عرف املوجّه ؟

س :حدد العالقة بين خطوط االتصال اهلاتفي وجهاز املودم ؟
س  :علل وجود جهاز مودم يف عملية تراسل البيانات عرب خطوط اهلاتف
س :مع االزدياد اهلائل يف عدد الشبكات مل يعد اجلسر قادر على
اجراء الربط مما استدعى لالستعانة باملوجه

الوحدة الثالثة  :أمـــــــن المعلومات

يحكى أن قصر أمن المعلومات

أمن المعلومات :
س :مواطن تطاهلا املخاطر يف بيئة نظم املعلومات  /ارطمور املستهدفة ؟

األجهزة

الربامج
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تعرض للعديد من املخاطر أو االخطار ؟

اخطاء داخليه اخطاء خارجيه

املعطيات

االتصاالت
س :عناصر امن املعلومات ؟
س :حيظى التشفري يف الوقت احلاضر باهتمام استثنائي ؟

عناصر االمن الثالثة
س :اذكر طرق تقليل املخاطر اليت تتعرض هلا نظم املعلومات ؟

س :وسائل تضمن أمن وسالمة وسرية

س :وسائل امن الوصول للمعلومات ؟

املعلومات يف املؤسسة ؟

س :عوامل وراء املخاطر أو تزيد من املخاطر يف نظم املعلومات ؟

س :اعط امثلة على نقاط الضعف والقوة أو الثغرات ؟

النسخ االحتياطية

س :ما املقصود بالنسخ االحتياطية ؟

س :أمثلة على معطيات وبيانات
للنسخ االحتياطية

س :علل ختضع عمليات احلفظ

اىل قواعد يجب ان تكون محدده سلفا

يتم عمل نسخ احتياطية هلا ؟

س :معايري  /أمور  /مسائل يجب مراعاتها عند عمل

هلا ؟

س :كيف يمكن المحافظة على النسخ

س :يجب االحتفاظ بالنسخ االحتياطية
يف مكان بعيد عن املؤسسة واماكن مقاومة للحريق ؟

االحتياطية في حاالت الكوارث الطبيعية ؟

مختلط

الدرس االول  :أمن المعلومات

س :ما هي درجات السرية وجمال استخدام كل منها ؟
 .1سرّي:

مثل

س :اعط مثاال على كل مما يلي :
اخطاء بشريه :

 .2سرّي جدا:

خلل في المعدات ( عدم التوافق ) :

مثل
 .3سرّي للغاية :

نسخ احتياطية ؟

مثل

 .4محظور االطالع عليه :

مثل

س :السرية واملوثوقية ؟

س :التكاملية وسالمة احملتوى ؟

أخطاء بالبرمجيات :

أخطاء بالبيانات :

الهجمات :
الفيروسات :
قنابل منطقية :

الدرس الثاني  :مخاطر نظم المعلومات
س :املعطيات ؟

قنابل موقوتة :
تطبيقات التشفير :
سجالت االداء :

س :اطوار أو مراحل املعطيات ؟

س :نتائج أو اضرار القنابل املنطقية ؟

س :الربامج ؟
س :قنابل منطقيه ؟
س :اجراءات متبعة لتجنب االخطاء البشرية ؟

س :قنابل موقوتة ؟
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حصان طرواده

منوع الوحدة الثالثة

س :حصان طروادة ؟

س :وسائل الوقاية :

مثل

س :اخطاء ادارة النظام :

س :املتلصص :

س :خطأ مشغل احلاسوب الشخصي :

س :علل تعجز الفريوسات عن احلاق

س :اسباب االنتقال السريع للفريوسات أو انتشارها ؟

االذى ما مل متتلك قدرات ؟

س :حاجز العبور :

لحجز

س :علل للعوامل البشرية دور كبري
يف املخاطر اليت تهدد نظم املعلومات ؟

مثل

س :علل تساهم توعية املستخدمني وتدريبهم يف
التقليل من املخاطر

؟

س :استنتج االهمية االستثنائية لسجالت االداء ؟

س :اجراءات الوقاية من الفريوسات ؟

تجهيز
االحتفاظ
توعية
مثل
تثبيت
س :انعكاسات ضغوطات بيئة العمل ؟
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س :علل حترص املؤسسة على بناء ثقافة االمن لدى العاملين

؟

س :أثر الزيادة باجراءات احلماية عن احلد املطلوب أو النقصان تؤثر
سلبا

؟

س :ارشادات امنية جيب مراعتها عند وضع كلمة املرور ؟

س :ما هي مراحل خطة االسرتجاع ؟
دور الفريق

امتــــحــان
10

س :0عرف كل مما يل  :النموذج التجريبي التطويري  ,الخادم  ,الشبكة التناظرية  ,الديدان  ,حواجز العبور
س :2هنالك العديد من املشكالت الناجتة عن استخدام املعدات يف طرق التقليل من املخاطر
اليت تتعرض هلا نظم املعلومات  ,اذكر مشكلتين تتعلقان باملعدات وطرق الوقاية منها ؟
س :3علل كل مما يلي :
.0

تعد عملية تطبيق النظام مرحلة حيوية من مراحل دورة حياة تطوير النظام

.2

الشبكات احمللية من نوع  Switched LANال حتتاج اىل مكررات لتقوية االشارة

.3

تؤدي االتصاالت دورا مهما يف دعم نشاطات املؤسسات واعماهلا

.4

قيام احلكومات برتخيص استخدام االمواج الراديوية يف االتصاالت حبدود معينة

.5

رغم االعتماد على املعاجلة املوزعة اال انه يبقى اهتمام املؤسسة قائما مبوقع البيانات واالجهزة

س :4طرق التحويل من النظام القديم اىل النظام اجلديد ؟
س :5قارن بين الشبكة التناظرية وشبكة اخلادم واملستفيد من حيث مستوى السرية ونظم
تشغيل الشبكات و وجود جهاز مركزي ؟
س :6قارن بين الشبكة التناظرية وشبكة اخلادم واملستفيد من حيث مستوى السرية ونظم
تشغيل الشبكات و وجود جهاز مركزي ؟
س :7يتم نقل البيانات واملعلومات بين اجهزة االتصال بطرق ثالث رئيسية  ,اذكرها
س :8أمثلة على ظهور بدائل جديده يف االرسال السلكي والالسلكي ؟

؟
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س :0عرف كل مما يل  :سجالت االداء  ,البروتوكول  ,نظم تشغيل الشبكات  ,البوابة
مخطط الكينونات والعالقات  ,أنظمة التعريف والتخويل  ,التخويل
س :2تعترب طبيعة النظم إحدى العوامل اليت تهدد نظم املعلومات  ,حيث تصمم هذه
النظم عادة حبيث ختفي بعض االمور عن املستخدم  ,اذكر اثنتين من هذه االمور ؟
س :3علل كل مما يلي :
.0

ال فرق واضح بين الفعل الالاخالقي ( اساءة االستخدام ) واجلرمية

.2

تعتمد صحة املعلومات على صحة البيانات اليت مت ادخاهلا

.3

هنالك اخطاء حمتملة من الربجميات تؤدي اىل نتائج غري متوقعه

.4

اصبح باالمكان الوصول للبيانات أو نسخها أو التعديل عليها من اي مكان

.5

تفعيل سجالت االداء

س :4ما املهام املناطة بسجالت االداء أو وظائفها واذكر مثالين عليها ؟
س :5برر اعتماد املؤسسة يف اتصاالتها على نظم احلاسوب احلديثه ؟
س :6مزايا شبكة اخلادم واملستفيد أو ملاذا هي أكثر استخداما من غريها ؟
س :7تعد املبيعات احدى النشاطات اليت تقوم بها املؤسسات معتمدة يف ذلك على االعمال
اليت تدعمها االتصاالت اذكر ثالث تطبيقات منها ؟
س :8اذكر مكونات الشبكة احمللية واجزاء كل منها

( مع ذكر مثال عليها

) ؟

