في نظم المعلومات

مكتبة طارق بن زياد

نجاحك هدفي بخبرتي وعلمي

عـــامـــر جرابــــــعه
متوقع  2016شتوي

متوقع

س :عدد أمثله على وثائق وتقارير يعتمد عليها احمللل يف مرحلة حتليل املشكله للحصول على تفاصيل ومعلومات أكثر ؟
 .1دليل اجراءات العمل :

 .3التقارير من النظام احلالي

 .2مناذج االعمال  :مثل ( الفواتري  /مناذج الطلبات )

س :عند تطوير النظام يف املؤسسة يتم اختيار املعدات الواجب توافرها  ,اذكر اخلصائص احملددة هلذه املعدات ؟
 .1االداء

 .2الكلفه

 .3املوثوقية

 .5الدعم

 .4التكنولوجيا

1

 .6امكانية الربط

س :ما هو دور احمللل يف حتليل املشكلة ضمن املرحله االولية ضمن طريقة دورة حياة النظام ؟
 .1مجع املعلومات الضروريه لوضع البدائل واستخالصها من االفراد والوثائق وامللفات عن النظام القائم  .2املساعدة على ابتكار البدائل للوصول لالفضل

س :وجّه مطوّر النظام لالجراءات اليت ميكن اتباعها يف كل موقف من املواقف التاليه ؟
 .االخطاء الغري مؤثرة

 :توثيق االخطاء يف وثيقة ملحوظات االصدار ليتمكن املستخدمون االطالع عليها والعمل بكفاءه ملنع حدوثها

متوقع

 .االخطاء املؤثــــره  :تتبع االخطاء وتوثيقها والعمل على وضع حلول لها ليتمكن انجاز نسخه جديده ومعدله من النظام ( املستخدم يكشفها )

س :يستعني حملل النظم بأدوات التحليل والتصميم ( ميزاتها ) ؟
 .1لتوضيحها عمليات النظام ومكوناته

 .1شجرة القرار  .2جداول القرار  .3مخطط تدفق البيانات

 .2متتاز بسهولة فهمها وتعديلها

س :تطلب املؤسسة االهتمام بنوعية حتليل النظام ؟

 .3تقسيم النظام اىل مناذج يسهل التعامل معها

 .1هلا أثر كبري يف سرعة تصميم النظام وبرجمته  .2باالضافة اىل حتديد الوقت الالزم لفحصه

س :يرتتب على مدير املشروع أثناء أعداد املوازنة يف املرحلة التمهيدية عدد من املسؤوليات  ,اذكرها ؟

 .1وضع التقديرات املاليه الالزمه للمشروع ( عرف املوازنة )

 .2يجب التحقق يف اثناء فرتة العمل على حنو دوري من االلتزام ببنود املوزانة املوضوعة مسبقا والعمل على عدم جتاوزها
 .3يجب اعداد مقارنة بني الكلف املرصودة يف املوازنة وما مت انفاقه فعليا مع بيان الفائض والعجز

س :علل  /بني  /سبب جلوء احمللل أثناء حتديده ملتطلبات النظام الستخدام املالحظة املباشرة للمستخدمني ؟
 .1عندما

املستخدمون صعوبة بنقل معرفتهم برغم خربتهم

عامر
جرابعه

متوقع

 .2ال يكون لدى بعضهم معلومات دقيقه عن املهمات اليت يقومون بها

 .3احيانا قد ال ميتكلون القدرة على بيان املشكله بصوره تقنيه

س :سبب استخدام االستبانه ( جمموعة من االسئلة توزع على املستخدمني الخذ رأيهم ومالحظاتهم عن النظام القائم واجلديد ) ؟
 .1اذا كان االفراد املستهدفون موزعون مبناطق جغرافيه متباعده  .2و توزيعها على عدد كبري من املستخدمني بوقت وكلفه اقل

س :ما هي االمور اليت يتم االستفسار عنها يف املقابله ؟
 .1آلية العمل

(

)

 .2السياسات املتبعة يف املؤسسة  .3املعلومات اليت حتتاجها املؤسسة  .4التوقعات من النظام اجلديد

س :انواع التصاميم يتم وضعها بالنظام اجلديد لتفاعل املستخدمني ؟
س :التدريب على النظام له هدفني أساسني ؟
دراسة اجلدوى ؟

 .1شاشة الدخال

 .1الثبات مدى جناح النظام

دراسة منهجية الختاذ القرارت (

 .2التقارير

متوقع

 .3طرق احلوار مع املستخدم

 .2لتأهيل املوظفني على استخدام النظام وتشغيله على حنو فاعل

) تعتمد على جمموعة من االساليب واالسس العملية للمعرفة الدقيقه الحتمال جناح أو فشل نظام

معني ضمن قيود معينه ( ماليه تشغيليه وتقنيه وزمنية )

اطراف يطلعون عليها ؟

 .1العميل  .2فريق التطوير  .3املؤسسة  .4االدارة العليا

س :االمور الواجب التأكد من وجودها خالل دراسة اجلدوى ؟
 .1رؤية واضحه للنظام

 .2خطة لضمان نوعية النظام

متوقع

متوقع

 .3خطة تطوير النظام التفصيلية

 .4توافر االماكانات املادية لتطبيقه

س :ما هي املعلومات الكثرية او التفاصيل اليت حيصل عليها احمللل عند دراسة الوثائق والتقارير ؟
 .1املشكالت بالنظام احلالي لتجنبها بالنظام اجلديد  .2الفرص املتاحة للوصول لالحتياطات اجلديدة  .3البيانات والتعليمات املستخدمة باملؤسسة
متوقع
س :علل اجلهات املطورة تقوم باصدار حتديثات جمانية ؟  .1ملعاجلة االخطاء بالربامج القدميه  .2الضافة وظائف ومزايا جديده  .3أو كليهما معا

س :عمليات مرحلة تصميم النظام بدورة احلياة ؟

 .1تصميم واجهة االستخدام  .2تصميم البيانات

 .3ترمجة عملية املعاجله اىل خمططات

س :دورة حياة النظام ؟ جمموعة مراحل خمطط هلا متر بها عملية تطوير النظام حيث يتم االنتقال من مرحلة الخرى بعد االنتهاء من احلالية متوقع

س :الطرق التقليدية جلمع املعلومات عن احتياجات النظام ؟

 .1املقابلة  .2االستبانه  .3املالحظة املباشرة للمستخدمني  .4حتليل الوثائق

س :متر عملية فحص الربامج باربع مراحل الختيار صحة عمل هذه الربامج او معرفة االخطاء ومعاجلتها ,اذكر ها ؟
 .فحص الوحدات (اجلزاء)

مهم اذكر

:فحص كل جزء (برنامج فرعي صغري )على نحو منفرد
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متوقع

 .الفحص املدمج (فحص االرتدادي)  :يستهدف النظم الفرعيه ( علل ) للتأكد من عدم تكرار حدوث االخظاء

 .فحص التأكيد (فحص القبول )  :يتم اجراء الفحوصات السابقة امجاال من قبل مربجمي النظام و مصمميه حتت ظروف عمل تشغيليه ( علل )
للتأكد على حنو نهائي من تلبيته لظروف واحتياجات العمل الذي صمم من اجله
 .فحص النظام  :يتم فحص النظام على حنو كامل و يتضمن املعدات واجهزة احلاسوب واخلدمات وقواعد البيانات

س:تتضمن مرحلة تطبيق النظام عمليات ؟

 .1اقتناء املعدات والربجميات وتركيبها

 .2الفحص  .3التوثيق  .4التدريب

س:جيب حتديد التكنولوجيا عند تقييم البدائل من املعدات اثناء مرحلة حتليل املشكلة يف طريقة دورة حياة النظام ؟

 .5تثبيت النظام

متوقع

يجب جتنب التكنولوجيا احلديثه اليت مل تفحص النها ستتسبب مبشكالت خمتلفة و غري حمددة واليت بطريقها للزوال سنضطر بعد وقت الستبداهلا

س :بني وجهة نظر كل فئه من الفئات التالية املستهدفة من عملية التوثيق ؟
 .املستخدمون  :دليل تشغيل

متوقع

 .املصممون واملربجمون  :وصف للخوارزميات والربامج الفرعيه

 .حمللو النظم  :للوصول بني النظام واملستخدمون

س:ما هي مسؤوليات املستخدم عند تشغيل النظام يف مرحلة التشغيل والصيانة يف طريقة تطوير املستخدم االخري ؟
 .2احملافظة على سرية النظام

 .1عمل نسخ احتياطية

متوقع

 .3يتابع صيانة النظام حيث حيدد التعديالت اليت يريد يف الوقت الذي يريد

س:وضح كيف يتم حتسني وزيادة كفاءة النظام من خالل خمطط تدفق البيانات وأدوات النظام وتصميمها ؟
 .1معرفة البيانات الفائضه

 .2معرفة االجراءات الغري ضروريه

 .3تقارن املخططات يف النظام القائم مع خمططات النظم املقرتحه

س :أنواع التوثيق ؟ الشخص املسؤول عن الصياغة واالشراف على التوثيق بالتنسيق مع اعضاء الفريق املعين  :الكاتب التقين
 :يفهمه املربجمون عند أنشاء الربنامج ويستخدم نصوص توضيحية (

.1
.2

مزايا ووائف النظام وكيفية استخدامه

:

.3
.4

متوقع

مهمني الفوائد

 :فحص الربامج وتعديلها ودراستها )

دليل حلل املشكالت املتعلقة بتشغيل النظام

 :لتعديل تصميم النظام وحتديثه )

 :يوضح من خالله املربجمون واملصممون االسباب الرئيسية الختيار طريقة التصميم (
ايصال فكرة املنتج الربجمي ومزاياه ومقارنته مع منتجات ونظم اخرى
 :تستهدف شرائح خمتلفة من العمالء

س :اذكر اربعة من مسميات الرموز واالشكال املستخدمة يف خمطط تدفق البيانات ووظيفة كل منها ؟
-1
-2
-3
-4

مهم نقاط

 :ملف الزبون

 :مكان ختزين البيانات  /حلني احلاجه اليه

 :جمموعة بيانات مرتابطه ومرتبطه بعالقات منطقيه وحيدد السهم اجتاه هذه البيانات
 :عنصر خارج حدود النظام له دور رئيس يف تزويد النظام بالبيانات أو استالم املعلومات

 :الزبون أو البنك

 :تقييد سجل

 :النشاط الذي حيول املدخالت اىل خمرجات

س :علل من االفضل ان نكتشف االخطاء يف وقت مبكر ؟ الن تكلفة التصحيح تزداد بشدة كلما قطعنا شوطا أكرب من عملية التطوير

س :علل تعد مرحلة تطبيق النظام مرحلة حيوية ؟

حيث ان عدم جناحها قد يؤدي اىل فشل النظام حتى لو مت اعداد نظام عالي الكفاءة

س :موضوعات تغطيها مرحلة حتليل النظام ؟  .1االنشطة اليت جتري داخل النظام القائم وادراك آلية عمله  .2حتديد االمكانا اطمطلوبة من النظام ادجديد و الية عمله

س :انواع النماذج التجريبية ؟
.1

المتسارع

 :للوصول اىل تطور سريع وانتاج نسخة اولية من النظام ) .2

المستبعد

 .3التطويري

(

 :لبناء منوذج متني وصحيح بطريقة تركيبية )

س :اجيابيات وميزات النموذج التجرييب؟  .1تساعد على توضيح احتياجا اطمستخدم  .2تساعد على قبول النظام  .3قد تكون جزء من النظام النهائي

امور تتم باملرحله االولية أو التمهيدية ؟

.1حتديد اطمشكله

 .2حتليل اطمشكله

 .3دراسة ادجدوى

 .4اعداد اطموازنة

 .5التخطيط للنظام

تطوير املستخدم االخري  :طريقة يلجأ اليها اطمستخدمون لتطوير نظمهم اخلاصة باستخدام نظم قواعد البيانا وادجداول االلكرتونية بشرط سهولة التعامل
س :مساؤها أو سلبياتها النموذج التجرييب ؟  .1قد ال يتم حتليل اطمشكلة بكفاءة

 .2قد ال يتوقف اطمستخدم عن الدوران يف عملية التحسني

س :علل مرحله التطبيق يف تطوير املستخدم االخري سهلة ؟ النه اطمطور هو نفسه اطمستخدم اذا ال داعي للتدريب وتدريب باقي اطمستخدمني سيكون سهال
حمتويات اخلطة املعدّة بعد التوثيق ؟  .1ملحوظا حول االصدار

 .2تعليما التثبيت  .3دليل اطمستخدم

 .4مساعدة مباشرة

علل تعترب مرحلة ( التشغيل والصيانة ) عبئا على املستخدم  /أو ماذا تتطلب مرحلة ( التشغيل والصيانة ) من املستخدم بتطوير املستخدم ؟
 .1تتطلب الوقت وادجهد الكايف

 .2وحتتاج مهارا مطوره حباجة اىل تدريب قد ال تكون لديه

متوقع

اجيابيات أو مزايا تطوير املستخدم االخري ؟  .1ال حيتاج اىل وقت طويل  .2للمستخدم سيطرة كامله على النظام وميكن ان جيري التعديال بالوقت الذي يريد
مساؤها أو سلبياتها تطوير املستخدم االخري ؟  .1يناسب النظام احملدودة اطمهما
اجيابيات املزج بني طرق تطوير نظم املعلومات ؟  .1سهولة تقييم البدائل

 .2ينتهي عادة بنظام متوسط الكفاءة

 .2تساعد على توضيح احتياجا اطمستخدمني

 .3اختصار الوقت

س :ضمن دورة حياة النظام ويف مرحلة تثبيت النظام جيب األخذ بعني االعتبار ( دور عمل املؤسسة ) ؟
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يتم فيها اختيار الوقت اطمناسب حبيث يكون نشاط اطمؤسسة يف ادنى مستوياته وحاالته ( علل ) كي ال يتم اعاقة عمل اطمؤسسة وارباك اطموظفني
س :سبب اللجوء لطريقة حزم التطبيقات ؟  .1تضمن ان النظام لن يكون خمالف طما تتوقع

 .2توفر الوقت وادجهد

 .3على اتصال دائم مع الزبائن

االتصاالت  :الوسائل كافة اطمستخدمة لنقل البيانا واطمعلوما باشكال خمتلفة خمتلفة من نقطة اىل اخرى باستخدام اجهزة الكرتونية

س :تتضمن نظم املعلومات واالتصاالت جمموعة من االجهزة والربامج  ,اذكر وظـــــائفها ؟

متوقع

متوقع

ارسال البيانا واطمعلوما واستقباهلا  /انشاء وسيلة اتصال بني اطمرسل واطمستقبل  /احملافظة على سرية اطمعلوما  /اطموثوقية :التأكد من وصوهلا

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

مهم اذكر

 -1الرقميه  :موجات منفصله  /ترسل على شكل حالتني منفصلتني  /متثل على هيئة خطني خمتلفني باالرتفا

تشري ال نبضه

 :داخل اجهزة احلواسيب  /االجهزة الرقمية
 -2التماثلية  :موجات مستمرة  /متر داخل وسائط النقل  /تستخدم يف االتصاال الصوتية للتعبري عن تغري طبقة الصو

تشري اىل نبضه

متوقع

 :يف االتصاال الصوتية للتعبري عن تغري طبقة الصو
معايري املقارنة بني وسائط النقل ؟ .1

 :عدد البتا يف الثانيه واحده .2

:عدد النبضا يف الثانيه واحده .3

س :طرق نقل البيانات واملعلومات بني أجهزة االتصال ؟

متوقع

 .1ارسال بإتجاه واحد  :حمطا البث االذاعي والتلفازي  .2ارسال باتجاهين باوقات مختلفه  :السلكي الشرطي  .2ارسال باتجاهين :اهلاتف

س :علل تقوم احلكومات بتخصيص مدى خمتلف لكل نوع من انواع االشارات الناقلة يف الوسائط الالسلكية ؟
طمنع تداخل االستخداما اطمختلفة لالشارا اطمرسلة عرب االثري سواء اكانت تلفازية أم خلوية أو بيانا حاسوبية

متوقع

س :علل الوسائط الالسلكية ال حتتاج اىل وسائط مادية لنقل االشارات ؟ ترسل االشارا خالل االثري باستخدام ترددا معينه للطيف الكهرومغناطيسي
س :تؤدي االتصاالت دورا مهما يف دعم نشاطات املؤسسة وأعماهلا ؟ او دور االتصاالت يف االعمال ؟ لتسهيل انتقال البيانا بني أماكن خمتلفة مما يسر
اعمال اطمؤسسة  /ظهر تطبيقا جديده لالتصاال كالتجاره االلكرتونية واالعمال االلكرتونية لتسهيل انتقال اطمعلوما واخلدما بني اطمؤسسا واالفراد

س :علل ال وجود للتجارة االلكرتونية دون وجود أنظمة االتصاالت :
 .1تعد أنظمة االتصاال البنية االساسية للتجارة االلكرتونية

متوقع

 . 2التجارة االلكرتونية الداعم العمال اطمؤسسا ووجودها بقوة يف االسواق االلكرتونية

 .3الشبكا الوطنية ضرورة تنافسية لنشاطا االعمال االلكرتونية

 ( :متابعة اطمخزون /تسجيل طلبا الزبائن /منح االئتمان  /توافر السلع )

س :ما اهمية بث الوسائط املتعددة يف املستشفيات على اعتبار االتصاالت قضية اسرتاتيجية ضمن بناء واحد ؟
 .1توفري امك انية بث طلبا االطباء  /ونتائج اطمخترب  /واية معلوما مهمة اخرى مطلوبة لرعاية اطمرضى

س :ان الزيادة يف اجراءات محاية نظم املعلومات اليت تتخذها املؤسسةأو النقصان يؤثر سلبا وضح االثر السليب ؟
بالزيادة يصبح النظام بطيئا غري فاعل باداء اطمهما

اما النقصان تزداد نقاط الضعف ويصبح النظام أكثر عرضة لالخرتاق

عامر
جرابعه

س :نظم تشغيل الشبكات :نظام تشغيل يتم تثبيته على جهاز اخلادم يف الشبكة وتتوافر فيه صفا اي نظام باالضافة لقدرته على ادارة الشبكة ومكوناتها
س :شبكات احلاسوب :جمموعة من االجهزة اطمرتبطة ببعضها بواسطة خطوط اتصال مما يسمح تبادل البيانا واطمعلوما بينها

س :انواع الوسائط والقنوات الالسلكية ؟
 :سهلة التولد  /تنتقل طمسافا طويله  /ال يشرتط التثبيت بوضعية معينة ( النها تنتقل من المصدر لالتجاهات كافة )

.1

خترتق اطمباني بسهولة ( قويه )  /تستخدم يف االتصاال الداخلية واخلارجيه  /عرضة للتأثر باطمعدا االلكرتونية

.2

4

 :موجا متناهية بالصغر  /عالية الرتدد  /يشرتط التثبيت بوضعية معينه  /ال خترتق اطمباني بسهوله ( ضعيفه )

حباجه طمكررا إذا كانت االبراج بعيده عن بعضها ( علل ) النها تسري وتنتشر حبزم مستقيمه  /تستخدم يف االتصاال البعيده (اهلاتف اخللوي  /توزيع تلفازي )

:

.3

هي أمواج غري موجهة تستخدم يف االت صاال القصرية مثل  :جهاز التحكم بالتلفاز

متوقع

ميزاتها :رخيصة نسبيا وسهلة االعداد  /تربط مكونا احلاسوب مع بعضها ( الطابعة) العيوب أو املساوئ  :ال تربط شبكا احلاسوب ببعضه ا /ال تعرب العوائق الصلبه

:

.4

هي اقمار مداريه يف مدار حمدد حول االرض تشمل هوائيا وجمموعة اجهزة استقبال للرسائل من االرض وتكبري االشارا

س :علل تعمل كمحطات تتابع أو ما عالقتها باالمواج املايكرويه  :الرسال االشارا اطمايكروية عرب مسافا بعيدة جدا

س :كيف ساهمت االتصاالت يف حتسني فاعلية اعمال املبيعات وخدمة الزبون ؟
 .1من خالل امكانية الدخول الفوري للبيانا اطمطلوبة

 . 2ساهمت يف تغيري طبيعة االتصاال الداخلية بني مؤسسا متناثرة جغرافيا

س :اذكر تطبيقات االتصاالت الداعمه لالعمال االكرتونية اليت تقوم بها املؤسسة ضمن االنشطة التالية ؟
-1
-2
-3
-4

 :استقبال طلبا التسليم  /تتبع السلع يف عملية التسليم  /تاكيد تسليم الطلب
 :ارسال االعتمادا اطماليه للموردين  /استقبال االعتمادا اطماليه من الزبائن  /إمتام عملية متويل اطمؤسسة

عامر
جرابعه

 :بث الطلبا اىل نظم احلاسوب  /توفري معلوما للزبائن عن االسعار واطمنتجا  /ارسال بيانا اطمشرتيا العتمادها
 :استقبال طلبا الزبائن  /ارسال الطلبا اىل نظم احلاسوب  /جتميع بيانا نوعية عن عملية التصنيع لتحليل ادجودة

متوقع

س :مناذج االعمال تعتمد االتصاالت ؟  .1جتارة التجزئة االلكرتونية (  .2 ) buy.comالبنوك وخدماتها (  .3 ) ATMاالسواق االلكرتونية :

Amazon

س :اذكر امثلة على ائتالفات جديدة بني البيانات واحلوسبة واليت تظهر من مزج العناصر وهي  .1 (:اهلاتف  .2التلغراف  .3معادجة البيانا )

؟

 -1البريد االلكتروني  -2البريد الصوتي  -3البريد االلكتروني  :تطبق فكرة البث التلفازي لتوسعة امكانا اطمكاطما اهلاتفية اليت تنقل الصو فقط

س :برر أو فسر اعتماد املؤسسة يف اتصاالتها على نظم احلاسوب :
 .1جيري االتصاال حتى البعيدة الكرتونيا  . 2طمراقبة حركة االتصال يف الشبكة وطموازنة الضغط على اجزاءها بتحديد اطمسار لالتصال اهلاتفي

متوقع

س :أمثلة على ظهور بدائل جديدة يف االرسال السلكي والالسلكي ؟
 -1السلكيه  :اهلاتف النقال  /االقمار الصناعية

 -2سلكيه  :االلياف البصرية ( وسيله لديها القدرة على نقل كم كبري من البيانا بسرعة كبريه )

متوقع

س :تصنف شبكات احلاسوب بناء على عدة معايري أو أسس ,اذكرها ؟
 -1وسائط النقل  :أ .سلكي ب .السلكي

 -2المدى الجغرافي  :أ .واسعة ( مثل  :االنرتنت /يف مدن وبلدان ) ب .حملية ( يف مبنى )

 -3طرق الوصول للموارد  :أ .تناظرية ب .اخلادم واطمستفيد

 -4طرق ربط مكوناتها  :أ .جنمية ب .حلقية ج .خطية

س :ما الفرق بني الشبكة التناظرية ( شبكة بها جهاز مركزي وهو اخلادم يدير موارد الشبكة ويقدم اخلدما للعميل ) و شبكة اخلادم واملستفيد ؟
 :مستوى االمن منخفض  /نظم التشغيل متضمنه  /ال يوجد جهاز مركزي/

.1

 :مستوى االمن عالي  /نظم تشغيل خمصصه /يوجد جهاز مركزي وهو اخلادم (

.2

س :ميزات شبكة اخلادم واملستفيد ؟  .1شبكة اكثر تنظيما  .2سهولة البحث عن اطملفا واطموارد

 :ويب  /ملفا  /طباعه )

 .3مستوى افضل من امن الشبكة وسرية البيانا

س :علل يعد مستوى السرية واالمن يف الشبكة التناظرية غري عال ؟ الن برامج التشغيل ال توفر خيارا امن معلوما كبريه كما هو يف نظم التشغيل بالشكا

س :ما هي استخدامات املوزع ؟  .1ربط قطع الشبكة ببعضها

 . 2توسعة حجم الشبكة وتكبريها وزيادة عدد أجهزتها

متوقع

س :مميزات املكرر ( عرف ) ؟  .1يقوم بتقوية االشاره ويعيد ارساهلا  .2يستخدم داخل مبنى واحد  .3سرعة ارساله نفس سرعة إرسال الشبكة
س .تتكون الشبكة احمللية من (  .1معدات  .2وبرجميات ) ويتضمن كل منها أجزاء وأمثله ؟ متوقع
UNIX
TCP/IP
.1

(

 :احملطا  /أجهزة الربط  /بطاقة الشبكة  /وسائط االرسال  /اخلادم ) .2

(الربوتوكوال  /نظم تشغيل الشبكا )

س :فوائد أو تطبيقات الشبكات احمللية؟ ( جمموعة من االجهزة مرتبطة مع بعضها خبطوط اتصال داخل مبنى او غرقه ميزاتها  :سرعة نقل البيانا  /عدد غري حمدد )

-1
-2

( س :ما هي اطموارد اليت ميكن اطمشاركة فيها ؟ )  .1 :اطمشاركة بالربجميا

( مثال /الفائدة  :ارسال الرسائل االلكرتونية الداخليه بني اطموظفني  ,أكثر فائدة من االتصاال اهلاتفية

-3
-4

 .2اطمشاركة باطمعدا

 .3اطمشاركة بالبيانا

( الفائدة اطمتحققه او مثال )  :ربط اطمستخدمني مجيع هم مع االنرتنت بكلفة أقل من ربط كل مستخدم منفردا

( مثال ) امتام اطمهما يف اطمؤسسا واطمصانع

متوقع

س :خدمات سلكية والسلكية تقدمها شركات االتصاالت العامة ؟ علل تتجه اطمؤسسا بالشبكة الواسعه هلا :
 -1خطوط االتصال الهاتفي :

متوقع
متوقع

النها ال تستطيع تحمل نفقات اقتناءها

؟ حتويل االشارات الرقميه اىل متاثليه ومودم املستقبل حيوهلا اىل متاثليه

 -2الخطوط المخصصة  :خدمه توفر اتصال دائم بني نقطتني مقابل اجر حمدد وسرعه افضل يف نقل البيانا (
 :ADSL -3خدمه تستخدم خطوط اهلاتف لنقل البيانا الرقميه واالتصاال اهلاتفية بالوقت نفسه (

تتجه املؤسسه لالستفادة منها؟ )

علل  :الختالف عدد قنوا االرسال واالستقبال )
 :النها مصممه لالتصاال القريبه

س :مباذا ختتلف الشبكة الواسعة عن الشبكة احمللية؟ انها تغطي مساحا واسعة مثل الربط بني اطمدن والبلدان وحتى القارا

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

متوقع

5

إلن االشارة املتلقاة من احد حمطات العمل واملرسله حملطة أخرى حمدده  /يرسلها عرب منافذه مجيعا اىل حمطات العمل كافة  ,اذا ال يقوم بفحص حمتوى
االشارة والبيانات  /لبيان من هي احملطة املعنية باالستقبال وبأي منفذ متصل .

س :الشبكات احمللية من نوع  SWITCHED LANال حتتاج إىل مكررات لتقوية اإلشارة ؟

مثل

Token ring

الن بعض معدات هذه الشبكات مثل املوزع واحملول حتتوي على مكررات داخليه ضمن تركيبتها الوظيفية

س :ما االسباب املوجبه الستخدام اجلسر ؟

متوقع

متوقع

عامر
جرابعه

توسيع الشبكة عندما تصل للحد االقصى من الكيبالت  /تالشي االختناقات بسبب العديد من حماطات العمل  /ربط العديد من الشبكات احملليه املختلفة

س :اجلهاز املناسب عند تصميم شبكة ذات كوابل وتصميم خمتلف هو اجلسر ؟
النه يقوم اتوماتيكيا باالستماع اىل الشبكة واكتشاف عناوين االجهزة احلاسوبية مجيعها على طرفيه وتسجيلها الستخدامها يف تنظيم تراسل البيانات

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

متوقع

جهاز يقوم بنفس مهام املوزع ولكن حيسن على اداء الشبكة بزيادة فاعليتها من خالل تقليل كمية البيانات املرتاسلة  ...النه يفحص االشارات وحيدد
مسارها ووجهتها واملنفذ الذي ستسلكه

متوقع

س :مع االزدياد اهلائل يف عدد الشبكات مل يعد اجلسر قادر على ربط الشبكات مما استعدى الستخدام الموجه ؟ ( عرف املوجه )

ميرر حزم البيانات باالعتماد على عناوين منطقيه ويتبع خوارزمية متكنه من اختيار املسار االفضل لنقل حزم املعلومات اىل هدفها عرب الشبكات االخرى

س :البوابة ؟

جمموعة من االجهزة والربامج تربط بني الشبكات اليت تستخدم بورتوكوالت خمتلفة

س :اخلادم  :جهاز حاسوب مبواصفات عاليه يقوم بتقديم املوارد واخلدمات للعمالء بالشبكة

س :يعد ظهور املعاجله املوزعة تعزيز لبيان دور االتصاالت يف احلوسبة ( عرف املعاجلة املوزعة ؟ اجلواب النقطة الثانية ) ؟
 .1استخدام اهلاتف اخللوي للوصول للبيانا

 .2ختزين البيانا يف موقع واطمعادجة عليها مبواقع أخرى دون االهتمام مبوقع البيانا

أمن املعلومات  :وسائل وادوا واجراءا الزم توافرها لضمان محاية اطمعلوما من االخطار الداخلية واخلارجية
التكاملية وسالمة احملتوى :التاكد ان حمتوى اطمعلوما صحيح ومل يتم تعديله ومل يتم تدمريه يف اي مرحلة سواء تعامل داخلي او تدخل غري مشرو

س :مواطن تطاهلا املخاطر بيئة نظم املعلومات  /األمور املستهدفة من قبل املخاطر ؟  - 1األجهزة  -2الربامج  -3اطمعطيا

متوقع
 -4االتصاال

املعطيات :العصب الرئيسي لنظم اطمعلوما وال عنصر االكثر استهدافا باالعتداءا وتشمل البيانا اطمدخلة واطمستخرجة عقب معادجتها

6

س  :االطوار اليت متر بها املعطيات ؟ ادخال  /اخراج  /ختزين  /تبادل

 .3اخطاء يف البيانا

س :عدد املخاطر الداخلية ؟  .1أخطاء بشريه  .2أخطاء يف الربجميا

 .4خلل يف اطمعدا

متوقع

س :عدد املخاطر اخلارجية أو ما هي املخاطر اليت تأتي من خارج النظام ؟
 -1خماطر الكوارث الطبيعيه ( الزالزل والرباكني )

 -3الفريوسا

 .2جرائم الكمبيوتر واالنرتنت

 -4اهلجما ( ارهابيه  /مزاحيه  /برجميا )

س :قنابل منطقيه :أحد انوا حصان طرواده تعمل عند حدوث ظروف معينه نتائجها :ختريب بعض النظم /مسح بعض البيانا  /تعطيل النظم عن العمل

س :أمثله على اخطاء بشريه ( هو خطر داخلي وهي أكثرها تأثريا يف تقدمها وتشمل االفعال اطمقصودة وغري اطمقصودة ) ؟
 :حتدث بسبب شطب اطملفا عن طريق اخلطأ أو عدم االحتفاظ بالنسخ االحتياطية

.1
2

متوقع

 :أخطاء حتدث أثناء الرتكيب او االدارة او تشغيل نظم اطمعلوما واحلاسوب

حصان طرواده :

جزء صغري من الشيفره يضاف للربجميا وال خيدم الوظائف العاديه يبدو ظاهريا مفيد يقوم بعمل خترييب للنظام خطورته ال يشعر به اال حلظة التخريب

عامر
جرابعه

مثال على خطأ يف الربجميات  :يقوم اطمستخدم بتحديد اهلوامش ولكن الطباعة ال تكون كما مت حتديده
مثال على خطأ يف البيانات  :ما قام به موظف اداري يف سوق نيويورك بادخال طلب البيع مكان عدد االسهم ادى خلسارة الشركة
مثال على خلل يف املعدات ( عدم التوافق )  :استخدام بطارية سانيو يف جهاز انتل احملمول ادى اىل اشتعال النار به

س :اعط امثلة على نقاط الضعف والقوة أوالثغرات ؟ هي نقطة او عنصر او موقع بالنظام حيتمل ان ينفذ من خالله اطمعتدي او يتحقق بسببه االخرتاق متوقع
 - 1اطمستخدمون للنظام  :اذا مل يكن تدريبهم كافيا  -2االتصال باالنرتنت  :اذا مل يكن مشفرا  -3اطموقع اطمكاني  :اذا مل يكن جمهزا بوسائل الوقاية واحلماية

الربامج  :أوامر مرتبة يف نسق معني الجناز االعمال وتكون اما خمزنة يف النظام أو مستقلة
س :عوامل وراء املخاطر أو تزيد من املخاطر يف بيئة نظم املعلومات ؟  .1عوامل بشريه
س :للعوامل البشرية دور كبري يف املخاطر اليت تهدد نظم املعلومات ؟
 .1جهل العديد من االشخاص أو جتاهلهم اهميته

 .2ضغوطا بيئة العمل  .3طبيعة النظم متوقع

متوقع
 . 3ممارسا ال اخالقية عند التعامل مع احلاسوب

 .2حمدودية فهمهم لنظمه اطمعقده

امثله على ممارسات ال اخالقيه  .1نشر معلوما غري صحيحه  .2التالعب بالبيانا والربامج  .3احلاجة لالنتقام من اطمؤسسة

س :ما هي انعكاسات أو جتاوزات ضغوطات بيئة العمل يف بيئة نظم املعلومات ؟
 .1االستعجال يف االنتهاء من بناء النظام  .2نقص االفراد  .3سرعة العمل

متوقع

 .4جتاوز اعتبارا تطوير مهمه (

توثيق النظام ومراجعة خطوا التصميم )

عادة ما تبنى على مشاريع متعلقه باالنرتنت ؟ ال ن المواق االلتتوننية ااة ما تنن اى نوو روي نتعد اارتموار

س :علل أصبح باالمكان الوصول للبيانات أو نسخها أو التعديل عليها من أي مكان ؟ بسبب ال مركزية نظم اطممعلوما
 .2طريقة برجمية النظام

س :يف العادة تصمم نظم املعلومات ومن طبيعتها ختفي بعض االمور عن املستخدم مثل ؟  .1تفاصيل عملية معادجة البيانا
س :اذكر طرق تقليل املخاطر اليت تتعرض هلا نظم املعلومات ؟  /ما هي الوسائل اليت تضمن أمن وسالمة وسرية املعلومات يف املؤسسة ؟
 .1تشفري البيانا

 .2حاجز العبور

 .3مراقبة النظام

 .4النسخ االحتياطية

 .5الوقاية من الفريوسا

متوقع

س :ما هي مهام او سبب استخدام الربوتوكول ؟  .1حتديد كل جهاز خبط االتصال  .2ضمان انتباه الطرف االخر  .3تصحيح االخطاء اذا حصلت
س :جيب االحتفاظ بالنسخ االحتياطية يف مكان بعيد عن املؤسسة ويف اماكن مقاومة للحريق ( :اجابة لسؤال:طرق المحافظة على النسخ االحتياطية؟ )
النسخ االحتياطية غري كافية يف حاال الكوارث الطبيعية النها ستقضي على معظم البيانا والربامج اطموجودة يف اطمؤسسة

س .ماهي اجراءات او طرق الوقاية من اإلصابة بالفريوسات ؟

متوقع

جتهيز نسخ احتياطية من الربجميا وحفظها  /االحتفاظ بسجل لكل عمليا التعديل يف برامج التطبيقا

متوقع

 /تثبيت برنامج للتحقق من الفريوسا

س :دور الفريق ؟ اجلواب النقطة 4 + 3

س :مراحل خطة االسرتجاع  ( :وضع خطط واجراءا تهدف طمواجهة االخطار حني وصوهلا ومعادجتها )

 .1توافر موارد كثرية وتوكيل اطمنسق لوضع اخلطة  .2تشكيل فريق اعداد اخلطة  .3حتديد العمليا اليت ستتأثر يف حال حدوث اخلطر وحتديد الفرته الزمنيه
 -4حتديد اجراءا التعايف الفعلية السرتجا البيانا من النسخ االحتياطيه  .5تقييم البدائل واختيار األنسب  .6فحص اخلطة بدقه مرورا باطمراحل مجيعها

س :هنالك مشكالت ناجته عن استخدام املعدات يف طرق التقليل من املخاطر تتعرض هلا املعلومات  ,س :اذكر مشكلتني للمعدات وطرق الوقايه منها ؟
-1

 :احلل  :تزويدها مبزود كهربائي غري منقطع ups

-2

 :احلل  :وضع البيانا واخلدما اليت جيب توافرها دائما وتفعيلها على اكثر من خادم

س :تساهم توعية املستخدمني وتدريبهم يف التقليل من املخاطر اليت تهدد نظم املعلومات ؟

يف احلفاظ على امن اطمعلوما وسريتها  /ومحاية اطمستخدمني أنفسهم من الوقو يف احملظور دون قصد

متوقع

متوقع

7

س :علل يتم تفعيل سجالت االداء ؟  .1طمراقبة مستخدم حبد ذاته أو جمموعة وتسجيل نشاطهم  .2مراقبة ملفا معينة وتسجيل امساء مستخددميها وكيفية استخدامها

س :على واضعي السياسات االمنيه التقليل من االخطاء البشريه ويتم ذلك باتباع إجراءات ؟
 .2إالغاءه يف حال ترك العمل  .2ايقاف حساب اطمستخدمني يف االجازه

 . 1أن يكون الوصول للمعلوما للمستخدمني مبنيا على اسس الصالحيا

س :خلو الربنامج عند اختباره وفحصه من ظهور سلوك معني غري املفهوم كالرسائل الدعائيه ال يعين بالضرورة نظافة الربنامج ؟ تضل كامنه حتى حلظة التخريب
س :مسائل رئيسية جيب اختاذ معايري واضحة بشأنها عند عمل نسخ احتياطية ؟  .1وقت احلفظ  .2مكان احلفظ وأمنه  . 3تشفري النسخ اخلاصة والسرية
متوقع

س :عناصر امن املعلومات ؟  .1السرية واالمن  .2التكاملية وسالمة احملتوى

 .3استمرارية توافر اطمعلوما او اخلدمة  .4عددم انكار التصرف اطمرتبط باطمعلومه
متوقع

س :حيظى التشفري يف الوقت احلاضر باهتمام استثنائي ؟ النه ميثل الوسيلة االكثر أهمية للحفاظ على عناصر االمن الثالثة ( السرية ,االمن  ,توفري اطمعلوما )
حاجز العبور  :برجميا أو اجهزة وعادة تكون معادجا اتصال أو خادم خمصص حلجز الوصول اىل موارد النظام عن طريق مراقبة حركة اطمعلوما عربها وفلرتتها
وظائفه او مهمات حاجز العبور ؟ يسمح بالوصول اىل بعض اطمعلوما ومينع وصول بعضها وقد ال يسمح بالتغيري عليها
أنظمة التعريف والتخويل  :تقييد الدخول اىل انظمة شبكا الكمبيوتر وقواعد البيانا

وغريها بوسائل للتعرف للشخصية وحتديد نطاق االستخدام

املتلصص :الشخص الذي حيصل على ميزة الدخول اىل اطمواقع دون امتالكه صالحية متكنه من القيام بذلك على حنو قانوني

متوقع

التخــــــــويــــــل  :ربط اطمستخدم بكيفية التعامل أو الوصول إىل البيانا  /وتتم  .1بقراءة اطمعلوما فقط  .2السماح له بتعديلها وحتريرها
وسائل الوقاية :الطريقة اطمتبعة حلماية النظام
سجالت االداء  :هي سجال

 :كلما السر  /واالقفال  /ووسائل الرقابة  /وحواجز العبور

استخداما ادجهاز وبرجمياته والنفاذ اليه أمثله عليها ؟

عامر
جرابعه

متوقع

 .1التبادل  .2النظام  .3االمن

 . 4الصيانة

س :املهمات املناطة بالسجالت أو استخدامتها ؟  .1حتديد شخص اطمستخدم  .2حتديد وقت االستخدام  .3حتديد طبيعة االستخدام
س :اسباب تؤدي اىل حدوث خلل باملعدات ؟  .1مشكال الكهرباء  .2التهوية
س :وسائل امن الوصول للمعلومات ؟  .1شيء ما ميكله الشخص :بطاقة صراف

 .3الرطوبة

 .4التدفئة  .5تسرب السوائل

 .2شيء ما يعرفه الشخص  :كلمة سر

متوقع

 .3شيء ما يرتبط بذاته  :بصمة االصبع

س :أمثله على بيانات ومعطيات يتم عمل نسخ احتياطية هلا ؟ حسابا اطمستخدمني  /كلما اطمرور اخلاصة بهم وبربيدهم االلكرتوني

متوقع

س :اخلطوتني اليت تتكون منهما التعريف أو اهلوية ؟  .1وسيلة التعريف بشخص اطمستخدم  .2قبول وسيلة التعريف  :التوثيق من صحة اهلوية

س :حتر املؤسسة على بناء ثقافة االمن ؟

متوقع

وجوب مراعاة اخالقيا استخدام التقنية  /مراعاة االجراءا اطمطلوبة من العاملني لدى مالحظة اي خلل  /حتديد ما عليهم القيام به وما حيظر باستخدام الوسائل
س :اسباب النتقال السريع للفريوسات ؟  .1التقدم الكبري يف وسائل االتصال وشبكا احلاسوب  .2قرصنة الربامج غري االصليه  .3توافق نظم التشغيل

س :علل ال فرق بني واضح بني الفعل الالاخالقي واجلرميه ؟ وذلك بسبب استخدام شبكة االنرتنت حتى االن بقي اخلالف
س :علل جيب حتديث الربامج اليت تقاوم الفريوسات بشكل مستمر ؟ حتى تواجه الفريوسا ادجديده

