املراجعة النهائية يف نظم املعلومات اإلدارية ش2016

الوحدة السادسة :طرق بناء نظم املعلومات

إعداد :أ .حممد توفيق

س :9أذدر اثنتني من مهمات مدير املشروع عند إعداد املوازنة؟

الدرس األول :تطوير نظم املعلومات
س :1ما هي مراحل دورة حياة تطوير النظام؟

املرحلة

أهم خمرجاتها
س :10ما هي أهمية اختيار نوعية التحليل ؟
س :11ما الطرق التقليدية جلمع املعلومات؟
س :12ما هي األمور اليت يستفسر عنها احمللل من خالل املقابلة؟

س:2ما العمليات اليت تتم يف املرحلة التمهيدية؟

س:3ما دور حملل النظم يف حتليل املشكلة؟

س :4من هو الشخص الذي يقوم بإعداد دراسة اجلدوى؟

س:5ما دور حملل النظم عند دراسة اجلدوى:

س :13ما هي األمور اليت بج أن يراعيها احمللل عند إعداد االستبانة؟

س:14اذدر مثال يربر املالحظة املباشرة للمستخدمني:

س :15ما هي املعلومات اليت حيصل عليها احمللل عند دراسة وثائق النظام؟

س :16أذدر ثالثة أمثلة على الوثائق للحصول على تفاصيل أدثر عن النظام؟
س:6ما هي األمور اليت بج التكدد من وجودها عند دراسة اجلدوى

س :17ما اجلوان الرئيسية هليكلة متطلبات النظام
س :18ما العمليات اليت تتم يف مرحلة التصميم ؟

س :7من يطلع على نتائج دراسة اجلدوى
س :8اذدر ثالث خصائص لتقييم املعدات؟

س :19ما العمليات اليت تتم يف مرحلة تطبيق النظام؟
س :20ما هي أنواع التوثيق؟

مدير املشروع مسؤول عن إعداد املوازنة
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س :21ما هي األمور اليت يشمل عليها توثيق التصميم؟
س:22ما وجهة نظر دل من(املستخدم،املصممون واملربجمون،حمللو
النظم)حنو عملية التوثيق؟

الدرس الثالث :حزم التطبيقات
مثالني على حزم التطبيقات:
س :29ما هي فوائد (أسباب)استخدام حزم التطبيقات ؟

:

الدرس الرابع النموذج التجرييب.
س :32ما هي أنواع النماذج التجريبية؟
س :23ما هي املراحل اليت تتم بها عملية فحص الربامج؟

الدرس اخلامس :تطوير املستخدم األخري.
س :33مثالني على نظم قواعد البيانات؟
س :34أذدر مثا ًال يربر استخدام هذه الطريقة؟

س :24ما هي طرق التحويل من النظام القديم إىل النظام اجلديد؟
الدرس الثاني :أدوات حتليل النظم و تصميمها.
س:25أذدر أربعاً من األدوات اليت تستخدم لتحليل وتصميم النظام؟
األداة

استخداماتها

س:26قطاعات جدول القرار
س:27اذدر رموز خمطط تدفق البيانات ووظيفة دل رمز؟

س:28من ميزات ( فوائد )استخدام خمطط تدفق البيانات ،حتسني
وزيادة دفاءة النظام ،وضح ذلك؟
مصطلحات الوحدة األوىل
دورة حياة تطوير النظام
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دراسة اجلدوى:

إعداد :أ .حممد توفيق
دليل إجراءات العمل
النموذج التجرييب

هيكلة متطلبات النظام
النموذج التجرييب التطويري
واجهة املستخدم
تصميم البيانات
ترمجة عمليات املعاجلة إىل خمططات

الوحدة السابعة:الشبكات واالتصاالت /الدرس األول :االتصاالت
س :1ما هي وظائف نظم االتصاالت؟

الفحص
فحص الوحدات ( األجزاء)
الفحص املدمج

فحص التكديد

س:2ما هي أهم مهمات (وظائف) الربوتودول؟

س :3ما هي استخدامات اإلشارات الرقمية واإلشارات التماثلية؟

الفحص االرتدادي

توثيق الربنامج املصدري
توثيق املستخدم:

يتم نقل البيانات واملعلومات بني أجهزة االتصال بثالثة طرق رئيسية عدد
هذه الطرق؟
.

توثيق التصميم

س:5ما هي أنواع وسائط االتصال الناقلة لإلشارات
الوثائق التسويقية:

س :6اذدر أربع ًا من قنوات(وسائط) االتصال الالسلكية.

تثبيت النظام:

س :7ما هي خصائص األمواج حتت احلمراء؟
خمطط تدفق البيانات

س :8ما هي استخدامات األمواج حتت احلمراء؟
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س :17ما هي أنواع اخلادم

س :9ما خصائص األمواج الراديوية؟

س :18أ .للشبكة احمللية فوائد ( تطبيقات ) يف املؤسسات أذدر ثالث ًا منها؟

س :10أذدر ثالث ًا من خصائص األمواج امليكروية؟

ب .ما هي املوارد اليت يتم املشاردة فيها
س :19أذدر مثا ًال الستخدام الشبكة احمللية يف االتصاالت الداخلية

س :11أذدر أهم استخدامات األمواج امليكروية؟

للمؤسسة
س :20أذدر ثالث خدمات السلكية والالسلكية اليت توفرها شردة االتصال

الدرس الثاني :استخدام االتصاالت يف األعمال.

العامة معتمدة على ميزات الشبكة الواسعة
Dial Up

ADSL

س :21وضح آلية عمل ADSL؟

Splitter
الدرس اخلامس :معدات ربط الشبكة.
س :21ما هي املعدات املستخدمة لربط الشبكات؟
NIC

Hub

Switch
س :22ما هي ميزات بطاقة NIC؟
الدرس الرابع :شبكات احلاسوب
س :12ما هي املعايري اليت ميكن من خالهلا تصنيف شبكات احلاسوب؟

NIC

MAC Address

س :23ديف ميكن لنا أن حندد إن دنا حباجة إىل مكرر أم ال؟
س :24ما هي وظائف( استخدامات ) املوزع؟
س :13ما هي ميزات الشبكة احمللية:
س :25ما هي أهم وظائف احملول؟

س :14ما هي مكونات الشبكة احمللية؟
معدات

NIC
Server

س:15ما هي برجميات الشبكة احمللية واذدر مثا ًال على دل منها :
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س :26ما هي أهم ميزات املكرر؟

س :27ما هي أهم وظائف اجلسر ( ) Bridge؟

س :28ما هي ميزات( وظائف  ،استخدامات ) املوجه؟

س:29ما هي أنواع الربوتودوالت اليت يعمل عليها املوجه؟
س :30ما هي ميزات استخدام بروتودول معني
(

س :31ما هي ميزات استخدام بروتودوالت عدة

س :32ما سلبيات استخدام بروتودوالت عدة
مصطلحات الوحدة الثانية

ADSL

bps
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س :10ما األعطال اليت تتضمنها اخللل يف املعدات؟
س :11أذدر األسباب اليت تؤدي إىل تعطل املعدات؟
س :12اذدر مثا ًال على عدم توافق األجهزة؟

IBM
THINKPAD560
الوحدة الثامنة:رقابةوأمن نظم املعلومات/الدرس األول:أمن املعلومات

س :13أذدر ثالثة أمثلة تشكل نقاط ضعف وثغرات يف النظام؟

الدرس الثاني :خماطر نظم املعلومات.
س:2اذدراملواطن املستهدفة من املخاطر
س :3أذدر أمثلة على املعدات

س:14اذدر أمثلة لوسائل وقاية

س:4ما أدثر املخاطر اليت تواجه املعدات؟

س :15أذدر أمثلة لألخطار اخلارجية؟

س :6ما هي أنواع املخاطر

س :16أذدر أمثلة على دوارث طبيعية تشكل خطرًا على نظم املعلومات

س:7أذدر أمثلة لألخطار الداخلية؟
س :17ما هي خصائص الفريوسات؟
س :8ديف ميكن للمسؤولني أن يقللوا من األخطاء البشرية؟

س:18اذدر أشكال الفريوسات؟
س :19أي تكمن خطورة أحصنة طروادة؟

س :9أذدر أمثلة على خماطر تتعرض هلا نظم املعلومات بسب األخطاء
البشرية؟

س :20ما هي أهم آثار القنبلة املنطقية؟
.1
س :21أذدر مثا ًال على أحصنة طروادة؟ ( .) Troj/Danmec-a
س:22أذدر أمثلة حلدوث ظروف أو تنفيذ أمرلتفعيل القنابل املنطقية
الدرس الثالث :العوامل اليت تؤدي إىل زيادة خماطر نظم املعلومات.
س :23اذدر عوامل وراء املخاطر اليت تهدد نظم املعلومات؟
س :24ما هو أثر ضغوطات بيئة األعمال على نظم املعلومات؟
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س :33اذدر ثالثة أمثلة على معلومات ميكن أن نعمل هلا نسخ احتياطية؟

الدرس الرابع :طرق التقليل من املخاطر
س 25ما األمور(املعايري،العوامل) اليت حتدد املؤسسة على أساسها الطريقة
املناسبة لتوفري احلماية من املخاطر؟

س:34اذدر معايري بج اختاذها عند عمل نسخ احتياطية

س:35ماالعمل حلماية النسخ االحتياطية من الكوارث الطبيعية
س:26أذدر أمثلة على وسائل لضمان أمن املعلومات وسريتها يف
املؤسسة (طرق التقليل من املخاطر)؟

س :36هناك العديد من املشكالت الناجتة عن استخدام املعدات يف التقليل
من املخاطر اليت تتعرض هلا نظم املعلومات.اذدر مشكلتني تتعلقان باملعدات
وطرق الوقاية منها؟
UPS

س :27ما وظائف حواجز العبور؟

س :28ديف ميكن تعريف املستخدمني بصالحيات متباينة
الستخدام النظام

س :29ما هو دور (واج ) املؤسسة يف تدري املستخدمني لتوفري األمن
واحلماية لنظم املعلومات؟

س :37ما هي أنواع UPS؟

س :38ما اإلجراءات الوقائية اليت حتمي املؤسسة من الفريوسات؟
)(Back-up

س :30تتم مرحلة التعريف خبطوتني ،أذدرهما؟

)(Log File

س :31ما هي أقوى وسائل التعريف بشخصية املستخدم؟
س :32ختضع دلمة السر(وهي الوسيلة األدثر شيوعاً) إىل إرشادات
أمنية بج مراعاتها
)(AntiVirus Software
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س :39ما هي أدثر األسباب اليت تؤدي إىل إدخال الفريوسات إىل
النظم؟
س :40ما هي املراحل اليت متر بها خطة االسرتجاع؟

بعض مصطلحات الوحدة الثالثة

UPS

مالحظات مهمة:
.1

هذه الورقة تضم بعض أسئلة املادة وليس مجيعها.

.2

بج على الطال بعد دراسة املراجعة:



تعبئة ورقة عمل (التقييم الذاتي)  ....مهم جدًا جدًا جداً



دراسة ورقة عمل (حاالت دراسية)



حل آخر ثالث مناذج وزارية على األقل.
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أسئلة علل منوعة
الوحدة األوىل :طرق تطوير نظم املعلومات
س :1علل :بج أن تكخذ مرحلة التخطيط للنظام وقتها الكايف؟

س :2أ .قد حيتاج احمللل إىل اللجوء إىل املالحظة املباشرة للمستخدمني
جلمع املعلومات

إعداد :أ .حممد توفيق
س :11يتم تتبع وتوثيق األخطاء اليت مل تكتشف يف مرحلة الفحص والتطوير.
س :12أ .علل :تتميز النظم اليت يتم تطويرها باستخدام طريقة حزم
التطبيقات بالكفاءة العالية و أنها لن تكون خمالفة ملا هو متوقع؟
ب علل :تبقى الشردات املنتجة لنظم حزم التطبيقات على اتصال دائم بالزبائن
س :13علل :يستغل النموذج التجرييب املتسارع أقصر الطرق التطويرية األساسية.
س :14علل :يعد النموذج املستبعد من أدثر النماذج هدرًا للوقت واجلهد؟

ب .يلجك حملل النظام أثناء حتديد متطلبات النظام إىل الستخدام
االستبانة جلمع املعلومات

س.1 :15عند استخدام طريقة تطوير املستخدم األخري فإن املستخدم هو املسؤول
عن تشغيل النظام* .
.2تتطل عملية إضافة التعديالت يف مرحلة التشغيل يف طريقة تطوير املستخدم

س :3ال تعطي طريقة املالحظة املباشرة للمستخدمني معلومات دافية إذا مل
يتم اختيار الوقت املناس لذلك.
س :4يتم حتديد أدثر احلاالت شيوعاً حلدوث األخطاء ملعاجلتها.

األخري جهداً دبرياً.
س :16يف طريقة تطوير املستخدم األخري.
أ .علل :ال يوجد حتديد ملهمات النظام

س :5ال بد من أن يتم فحص النظام من قبل املستخدمني املعنيني ،من خالل

ب.علل :تعد مرحلة التطبيق عملية سهلة

استخدام النظام يف ظروف تشغيلية مطابقة

الوحدة الثانية :االتصاالت

س :6علل :يعد التوثيق مكون ًا أساسياً يف بناء النظم.

س .1علل :استخدام الربوتودول يف االتصاالت:

س :7علل :تكت مجل التوثيق التوضيحية بني أسطر الشيفرة.

س :2علل :الوسائط الالسلكية ال حتتاج إىل وسائط مادية لنقل اإلشارات.

س :8علل :يعد التدري على النظام من أهم املراحل إلثبات مدى جناح

س :3علل :تقوم احلكومات بتخصيص مدى خمتلف لكل نوع من أنواع استخدام

النظام

اإلشارات الناقلة يف الوسائط الالسلكية.

س 9أ :بج اختيار الوقت املناس (عندما يكون نشاط املؤسسة يف أدنى

س :4يف األمواج الراديوية ال يشرتط وجود أجهزة اإلرسال واالستقبال بوضعية

درجاته)لتثبيت النظام اجلديد
ب .يف مرحلة تثبيت النظام بج األخذ بعني االعتبار دورة عمل املؤسسة.

معينة ليتم االتصال.
س :5استخدام مؤمترات الفيديو اليت تطبق فكرة البث التلفازي.
س .6دلما دانت األبراج مرتفعة دلما زادت املسافة املمكنة بينها؟

س :10علل :يتم توثيق األخطاء الغري مؤثرة على فاعلية النظام وأدائه يف
وثيقة تسمى ملحوظات اإلصدار ( ) Release Notes

س: 7يعد ظهور املعاجلة املوزعة تعزيزاً لبيان دور االتصاالت يف احلوسبة
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س :18علل :يعترب املوزع جهازاً ( أقل دفاءة ) غري ذدي.

س :8تؤدي االتصاالت دورًا مهم ًا يف دعم نشاطات املؤسسات وأعماهلا



س :9رغم االعتماد على املعاجلة املوزعة إال أنه يبق اهتمام املؤسسة قائماً

س :19يتميز احملول بالذداء ( بالكفاءة )

مبوقع البيانات واألجهزة
س :10ميكن اعتبار االتصاالت الداخلية يف املستشفيات ذات أهمية
س :20األسباب املوجبة الستخدام اجلسر ( :) Bridge

إسرتاتيجية عالية
س :11بج تدري املستخدمني على إدارة موارد الشبكة التناظرية.
س :12تسمى الشبكة التناظرية ب ( )Workgroup Model

Token Ring

Ethernet

.21علل :يسمح اجلسر بتقسيم الشبكات احمللية الكبرية إىل شبكتني منفصلتني.

س :13تعد الشبكة التناظرية سهلة اإلعداد.

س :22بج أن تكون لدى اجلسر من الربوتودوالت ما يسمح بعنونة الشبكتني أو فهم

س .1 :14تستخدم الشبكات الواسعة معدات ووسائل ربط ختتلف عن

وتسجيل املسارات مجيعها داخل الشبكتني.

املستخدمة يف الشبكات احمللية.
 .2تتجه املؤسسات يف الشبكات الواسعة إىل شردات االتصال العامة لتوفري
املعدات ووسائط االتصال السلكية والالسلكية
.

س :23علل :يعد اجلسر هو اجلهاز املناس إلضافة شبكة متطورة إىل شبكة
قدميةً؟

س :15يف خطوط اهلاتف( )Dial upبج استخدام جهاز املودم إلجراء
االتصال  /يعد االتصال خبطوط اهلاتف( )Dial upبطيئ ًا نسبياً.

ب -مع االزدياد اهلائل يف عدد الشبكات احمللية مل يعد اجلسر قادرًا على إجراء
الربط املطلوب للشبكات ما استدعى استخدام املوجهات

س :16أ .علل :بج على املستخدم الذي يستخدم  ADSLأن يكون قري
من مؤسسة االتصاالت.

ADSL

س :17علل:
.1عند استخدام (  ) NICبعض حمطات العمل بج أن تنتظر دورها

س:24علل :الشبكة احمللية من نوع ( )Switched Lanال حتتاج إىل مكررات
لتقوية اإلشارة
الوحدة الثالثة :أمن املعلومات
س :1علل :هناك أخطاء حمتملة من الربجميات تؤدي إىل نتائج غري متوقعة وغري

لنقل املعلومات؟

مطلوبة.

.2يفضل تردي بطاقات (  ) NICذات السعر األعلى

س :2علل :تعتمد صحة املعلومات على صحة البيانات اليت يتم إدخاهلا للنظام .

ب -علل :استخدام املكرر.
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س :3تعمد املؤسسات إىل إيقاف حساب املستخدمني الذين يذهبون يف إجازة

إعداد :أ .حممد توفيق
س:11أ .يف أنظمة املعلومات أصبح من السهل الوصول للبيانات ونسخها أو التعديل
عليها .بسب ال مردزية نظم املعلومات
ب .أسباب جتاوز بعض اعتبارات أمن النظام؟ ( أو جتاوز اعتبارات تطوير مهمة )

س :4ال يوجد فرق واضح بني اجلرمية والفعل الغري األخالقي ( إساءة (أو التقصري يف إعطاء األهمية الالزمة هلذا األمر)
االستخدام )
.
س:12عند تصميم نظم املعلومات بج علينا أخذ بعني االعتبار موضوع ضمان األمن
س :5للفريوسات قدرة على االنتقال من جهاز إىل آخر بسرعة دبرية.

والسرية والتقليل من املخاطر
س : 13علل :من طرق التقليل من املخاطر" تعريف املستخدمني بصالحيات متباينة"
حيث برزت أهمية فكرة األمن على مستوى نظام املعلومات أو التطبيق.

س :6علل :أ -تكمن خطورة الفريوسات يف قدرته على االنتقال من جهاز
إىل آخر بسرعة دبرية.

 ( 14أ .تساهم توعية املستخدمني وتدريبهم يف التقليل من خماطر نظم املعلومات)

ب -تعجز الفريوسات عن إحلاق األذى بنظام احلاس ما مل متتلك هذه
الفريوسات قدرات معينة.

 .15ختضع عمليات احلفظ إىل قواعد يتعني أن تكون حمددة سلف ًا ومكتوبة وبجري
االلتزام بها
س :16علل :بج االحتفاظ بالنسخ االحتياطية خارج املؤسسة؟

س :7للعوامل البشرية دور دبري يف املخاطر اليت تتهدد نظم املعلومات.

س :17علل :بج حتديث الربامج املضادة للفريوسات باستمرار .

س:8علل :من العوامل اليت تقف وراء املخاطر اليت تهدد نظم املعلومات
طبيعة النظم ؟
مالحظات مهمة:

س :9ليس من السهل مالحظة املستخدمني للمشكالت اليت ميكن أن حتصل
لألنظمة الكبرية.

س :10أن نلحظ هذه التجاوزات يف املشاريع املتعلقة باإلنرتنت.
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.3

هذه الورقة تضم بعض أسئلة املادة وليس مجيعها.

.4

بج على الطال بعد دراسة املراجعة:



تعبئة ورقة عمل (التقييم الذاتي)  ....مهم جدًا جدًا جداً



دراسة ورقة عمل (حاالت دراسية)



حل آخر ثالث مناذج وزارية على األقل.

إعداد :أ .حممد توفيق
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