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تميز بالنظم
مع عامر جرابعه

الوحدة االولى  :طرق بناء نظم المعلومات
الدرس األول  :تطوير نظم المعلومات
الطرق املتبعة يف تطوير نظم املعلومات ؟؟  .1دورة حياة تطوير النظام

 .2حزم التطبيقات  .3النموذج التجرييب  .4تطوير املستخدم االخري

طريقة دورة حياة النظام  :جمموعة مراحل خمطط هلا متر بها عملية تطوير النظام و يتم االنتقال من مرحله الخرى بعد االنتهاء من احلاليه ( مراحلها :وعملياتها) ؟
 -1املرحله االوليه  :حتديد املشكله  /حتليل املشكله  /دراسة اجلدوى  /اعداد امليزانية  /التخطيط للنظام

خمرجاتها  :دراسة اجلدوى  /اعداد املوازنة

 -2حتليل النظام  :حتديد متطلبات النظام  /هيكلة متطلبات النظام  /اعداد بدائل التصميم واختيار افضلها

خمرجاتها  :متطلبات العمل

 -3تصميم النظام :

تصمي م واجهة االستخدام  /تصميم البيانات  /ترمجة علميات املعاجلة اىل خمططات

خمرجاتها  :مواصفات النظام

 -4تطبيق النظام  :اقتناء املعدات وتركبيها  /الفحص  /توثيق  /التدريب  /التثبيت

خمرجاتها  :نظام منفذ

 -5صيانة النظام :

خمرجاتها  :نظام حمسن

ميزاتها أو اجيابياتها .1 :االنسب يف اعداد النظم املعقدة  .2تضمن عدم السهو عن اي احتياجات خاصه
مساؤها أو سلبياتها .1 :تنتج كم هائل من الوثائق

 .3تضمن كفاءة عالية للنظم املعدة

 .2تتطلب وقت وتكلفة كبريين  .3عادة يكون هناك صعوبة يف نقل احتياجاتهم للخرباء

تحديد المشكله
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س :عرف " حتديد املشكله " س :ما االمور اليت تتم خالهلا ؟
تقوم ادارة هذه املؤسسة بتشكيل فريق البدء باملشروع لتحديد املشكله

تحليل المشكله

عامر
جرابعه

س :ما هو دور المحلل يف تحليل المشكلة ضمن املرحلة األولية ضمن طريقة دورة حياة النظام ؟
 -1مجع املعلومات الضرورية لوضع البدائل واستخالصها من األفراد والوثائق وامللفات عن النظام القائم
 -2املساعدة على ابتكار البدائل ثم تصاغ هذه البدائل

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

 .2الكلفه

 .3املوثوقية

 .4التكنولوجيا

 .5الدعم

 .6امكانية الربط

س :علل جيب حتديد التكنولوجيا عند تقييم البدائل من املعدات اثناء مرحلة حتليل املشكله يف طريقةدورة حياة النظام ؟
جيب جتنب التكنولوجيا احلديثه النها ستسبب مشكالت خمتلفه وغري حمدده و جتنب التكنولوجيا اليت بطريقها اىل الزوال الننا سنضطر بعد وقت قريب الستبداهلا

اعداد دراسة الجدوى
س :عرف " دراسة اجلدوى " س :تعد دراسة اجلدوى يف املرحلة التمهيدية دراسة منهجية الختاذ القرار ؟ اجلواب حتته خط
هي منهجية الختاذ القرار تعتمد على جمموعة من االساليب واالسس العلمية اليت تعمل على املعرفة الدقيقة الحتمال جناح او فشل نظام معني ضمن قيود
معني وهي  .1ماليه  .2تشغيليه  .3تقنسة  .4زمنية
س :من يقوم باعداد دراسة اجلدوى يف كل من ؟  .1مشاريع كبريه  :مدير املشروع

س :أمور واجب التاكد من وجودها خالل دراسة اجلدوى ؟

 .2مشاريع الصغريه  :حملل النظم مستخدما خربته

 .1رؤية واضحة للنظام  .2خطة لضمان نوعية النظام  .3خطة تطوير النظام التفصيلية

س :االطراف الذين يقومون بعد دراسة اجلدوى باالطالع عليها ؟

 .1العميل  .2فريق التطوير  .3االدارة العليا

 .4املؤسسة

س :ما هو دور المحلل اثناء اعداد دراسة الجدوى يف املشاريع الصغرية ؟
 .1وصف وتققيم حلول تتناسب مع متطلبات النظام املراد تطويره

 . 2حتديد الكلفة املالية للحلول املقدمة والوقت الالزم الجنازها واثرها على املستخدم

س :أهمية دراسة اجلدوى ؟  .1باختاذ القرار بالغاء تطوير النظام او املضي بتطويره

 .2حتديد اذا كان يليب احتياجات النظام ام ال

اعداد الموازنة
س :يرتتب على مدير املشروع أثناء إعداد املوازنة يف املرحله التمهيدية عدد من املسؤوليات  ,اذكرها ؟

يقوم بها مدير املشروع فقط

 . 1وضع التقديرات املالية الالزمة للمشروع ( تعريف املوازنة )
 . 2جيب التحقق  /يف اثناء فرتة العمل  /على حنو دوري  /من االلتزام ببنود املوازنة املوضوعة مسبقا  /والعمل على عدم جتاوزها
 . 3جيب اعداد مقارنة  /بني الكلف املرصوده يف املوازنة  /وما مت انفاقه فعليا مع بيان الفائض والعجز

التخطيط للنظام
س :ما هي املوضوعات اليت تغطيها مرحلة ختطيط النظام يف املرحلة االولية :
 .1وضع خطة لتنفيذ املشروع املقرتح وحتديد معايري تقييم النظام
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 . 2حتديد االجراءات الالزمة ملتابعة انشطة املشروع

س :علل جيب ان تاخذ مرحلة ختطيط النظام وقتها الكايف ؟
ملا هلا من دور مهم وتأثري كبري يف باقي مراحل التطوير من حيث سرعة االجناز ووضوح املهمات اليت تشمل عليها

مرحلة تحليل النظام
س :علل تطلب املؤسسة من حملل النظام لديها اهتمام خاص بنوعية التحليل للنظام عند احلاجة لتطويره ؟؟
 .1هلا اثر كبري يف سرعة تصميم النظام وبرجمته  .2باالضافة اىل حتديد الوقت الالزم لفحصه

عامر
جرابعه

س :ما هي املوضوعات اليت تغطيها مرحلة حتليل النظام يف طريقة دورة حياة النظام ؟؟
 .1االنشطة اليت جتري داخل النظام القائم وادارك الية عمله

 .2حتديد االمكانات املطلوبة من النظام اجلديد وادراك آلية عمله

س :ما نتائج مرحلة حتليل النظام وما الذي تعرب عنه ؟
وصفا ممثال مبخططات ورسومات فنية الطابع تستخدم يف مرحلة تصميم النظام وهي نوع من انواع التزثيق
س :حتديد متطلبات النظام اجلديد ؟

مجع املعلومات التفصيلية عن االجراءات والنظم املستخدمة واالحتياجات من مصاردها املختلفة ويتم تسجيلها للمرحله التالية
س :طرق تقليدية جلمع املعلومات لتحديد متطلبات النظام واحتياجات املؤسسة ؟
 .1املقابلة

 .2االستبانة

 .3املالحظة املباشرة للمستخدين

س :ما هي األمور اليت يتم االستفسار عنها يف املقابلة ؟
 .1آلية العمل

 .2السياسات املتبعة يف املؤسسة

 .3حتليل وثائق النظام احلالي

( وقت وكلفه كثري حتتاج وعدد قليل من االفراد )

 .3املعلومات اليت حتتاجها املؤسسة  .4التوقعات من النظام اجلديد

س :علل استخدام أو جلوء احمللل يف اثناء حتديد متطلبات النظام اجلديد اىل استخدام االستبانة ؟

( وقت وكلفه قليل حتتاج وعدد كثري من االفراد )

 .1إذا كان االفراد املستهدفون موزعني يف مناطق جغرافيه متباعده  .2ميكن توزيعها على عدد كبري من املستخدمني بكلفة ووقت أقل
س :عرف " االستبانة " ؟ جمموعة من االسئلة توزع على املستخدمني الخذ رايهم ومالحظاتهم عن النظام القائم واجلديد
س :عرف " املالحظة املباشرة للمستخدمني " ؟ متابعة اعمال املستخدمني بشكل مباشر لفرتة زمنية حمددة للتوصل اىل حتديد املشكلة

س :علل جلوء احمللل يف اثناء حتديد متطلبات النظام الستخدام املالحظة املباشرة للمستخدمني ؟
 .1عندما جيد املستخدمون صعوبه يف نقل معرفتهم بالرغم من خ ربتهم
 .2أحيانا ال يكون لدى بعضهم معلومات دقيقه عن املهمات اليت يقومن بها

 .3قد ال ميتلكون القدرة على بيان املشكله بصوره تقنيه

س :عرف " حتليل وثائق النظام احلالي " ؟
دراسة الوثائق والتقارير اخلاصة باملؤسسة للحصول على تفاصيل اكثر عن النظام احلالي

س :أمثلة على وثائق وتقارير يعتمد عليها احمللل يف مرحلة حتليل النظام ضمن طريقة دورة حياة النظام للحصول على تفاصيل اكثر عن النظام ؟
 -1دليل اجراءات العمل  :يوضح الكيفية يف أداء املهمات

 -2مناذج األعمال  :مثال ( الفواتري  /مناذج الطلبات )

 -3التقارير من النظام احلالي

س :ما هي املعلومات الكثريه أو التفاصيل اليت حيصل عليها احمللل من دراسة الوثائق والتقارير وحتليها عن النظام ؟
 .1املشكالت يف النظام حتى يتجنبها يف النظام اجلديد  .2الفرص املتاحة للوصول االحتياطات اجلديده  .3البيانات والتعليمات املستخدمه باملؤسسة

س :هيكلة متطلبات النظام ؟
تنظيم املعلومات سواء اكانت عن النظام القائم ام النظام الذي سيتم تطويره بثوره واضحة من خالل منذجة النظام

س :عرف " منذجة النظام  /س :ما هي اجلوانب الرئيسية اليت يتم توضيحها يف مرحلة هيكلة متطلبات النظام اجلديد ؟
توضيح املدخالت واملخرجات واملعاجلات اليت تتم فيه باالضافة اىل توضيح تدفق بياناته

س :امور تتم يف مرحلة اعداد بدائل التصميم واختيار افضلها س  :االمور اليت جيب مراعاتها عند وضع جمموعة شاملة من اسرتاتيجيات التصميم ؟
 .1تليب احتياجات املشرتكة بني املستخدمني  .2تليب احتياجات املستخدمني مجيعا

 . 3تتطلب اجلهد والتكلفة القليلة والتقنية البسيطة

س :يف طريقة دورة حياة النظام تعد مرحلة تصميم النظام مرحله هامه تتضمن جمموعة من العمليات حدد العمليه اليت تنطبق مع العباره ؟
 -1تصميم طريقة تفاعل املستخدمني مع النظام ووضع تفاصيل التصاميم  :تصميم واجهة االستخدام
 -2متثيل البيانات باستخدام احد النماذج ووضع تفاصيل التصاميم  :تصميم البيانات
 -2وضع خمطط سري العمليات التفصيلية وحتويل املخططات اىل برامج باستخدام لغات الربجمه  :ترمجة عملية املعاجلة ملخططات

س :عدد ثالث من انواع التصاميم اليت ميكن وضعها يف النظام اجلديد لتفاعل املستخدمني بالنظام ؟
 .1شاشة الدخال

 .2التقارير
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 .3طرق احلوار مع املستخدم

س :االمور او االنشطة اليت تتم عند ترمجة عملية املعاجلة اىل خمططات ؟
 .1وضع خمططات سري العمليات التفصيلية لكل عملية يتضمنها النظام

 .2حتويل املخططات ا ى ررام راستخدام لاات المرةجة واووا هها

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

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

عامر
جرابعه

 .الفحص املدم (فحص النظام كامل أو فحص مدم )  :يتم وةجها هدرجييا لتكوين نظم اكثر هعقيدا يستهدف النظم الفرعيه ( علل )

للتأكد من عدم هكرار حدوث االخظاء
 .فحص التأكيد (فحص القبول )  :يتم اجراء الفحوصات السارقة امجاال من قبل ممرةجي النظام و مصمميه حتت ظروف عمل هشايليه ( علل )
للتأكد على حنو نهائي من هلبيته لظروف واحتياجات العمل الذي صمم من اجله
 .فحص النظام  :يتم فحص النظام على حنو كامل و يتضمن املعدات واجهزة احلاسوب واخلدمات وقواعد البيانات

الكاتب التقين  :هو الشخص املسؤول عن الصياغة واالشراف على التوثيق بالتنسيق مع اعضاء الفريق املعين كل حسب اختصاصه

س :أنواع التوثيق ؟
 .1هوثيق المرنام املصدري  :يفهمه املمرةجون عند أنشاء المرنام ويستخدم نصوص هوضيحية (
 .2هوثيق املستخدم :

مزايا ووظائف النظام وكيفية استخدامه

وليل حلل املشكالت املتعلقة رتشايل النظام

 .3هوثيق التصميم  :يوضح من خالله املمرةجون واملصممون االسباب الرئيسية الختيار طريقة التصميم (
 .4الوثائق التسويقية  :هستهدف شرائح خمتلفة من العمالء

 :فحص المرام وهعديلها ووراستها )
 :لتعديل هصميم النظام وحتديثه )

ايصال فكرة املنت المرةجي ومزاياه ومقارنته مع منتجات ونظم اخرى

س :بني وجهة نظر كل فئه من الفئات التالية املستهدفة من عملية التوثيق ؟
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 .املستخدمون  :هوضيحا لكيفية استخدام النظام وهوه وليل التشايل
 .املصممون واملمرةجون  :وصف للخوارزميات والررام الفرعيه اليت استخدمت يف رناءه
 .حمللو النظم  :وسيلة للوصول رني متطلبات النظام واملستخدمون

س :التدريب على النظام يف مرحلة تطبيق النظام له هدفني أساسني ؟
 .1الثبات مدى جناح النظام

 .2لتأهيل املوظفني على استخدام النظام وهشايله على حنو فاعل

عامر
جرابعه

س :ما هي االمور اليت جيب معاجلتها والوقوف عليها اثناء( الية التخطيط لعملية االنتقال من العمل من النظام القديم اىل النظام اجلديد

 -1حتويل البيانات ونقلها من النظام القديم اىل النظام اجلديد

 -2دورة عمل املؤسسة

(تثبيت النظام ) ؟

 -3الية تصحيح األخطاء اليت تطرأ عند التطبيق الفعلي

س :ضمن دورة حياة النظام ويف مرحلة تثبيت النظام جيب األخذ بعني االعتبار ( دور عمل املؤسسة ) ؟
يتم فيها اختيار الوقت املناسب حبيث يكون نشاط املؤسسة يف ادنى مستوياته وحاالته ( علل ) كي ال يتم اعاقة عمل املؤسسة وارباك املوظفني

س :وجّه مطوري النظم لالجراءات اليت ميكن اتباعها يف املواقف التالية عند صيانة النظام ؟
 :يتم توثيق األخطاء يف وثيقة ملحوظات االصدار ليتسنى للمستخدمني االطالع عليها والعمل بكفاءة للحيلولة دون حدوثها
 :يتم تتبع األخطاء وتوثيقها والعمل على وضع حلول هلا ليتسنى اجناز نسخة جديدة ومعدلة من النظام ( يكشفها املستخدم )

الدرس الثاني  :أدوات التحليل والتصميم

س :عدد أدوات التحليل والتصميم ؟
 .1شجرة القرار  .2جداول القرار  .3مخطط تدفق البيانات  .4مخطط تدفق البيانات

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

 .2متتاز رسهولة فهمها وهعديلها

 .3هقسيم النظام ا ى مناذج يسهل التعامل معها

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

 .2معرفة االجراءات الاري ضروريه

 .3هقارن املخططات يف النظام القائم مع خمططات النظم املقرتحه

س :اذكر اربعة من مسميات الرموز واالشكال املستخدمة يف خمطط تدفق البيانات ووظيفة كل منها ؟
 -1مخزن بيانات  :مكان ختزين البيانات  /حلني احلاجه اليه

 :ملف الزبون

 -2تدفق بيانات  :ةجموعة ريانات مرتارطه ومرهبطه رعالقات منطقيه وحيدو السهم اجتاه هذه البيانات
 -3كينونه  :عنصر خارج حدوو النظام له وور رئيس يف هزويد النظام رالبيانات أو استالم املعلومات
 -4العمليه  :النشاط الذي حيول املدخالت ا ى خمرجات

 :تقييد سجل

 :الزبون أو البنك

خمطط تدفق البيانات ( عرف أو طريقة عمله )  :أداة رسم تستخدم لتوضيح تدفق البيانات داخل النظام والعالقة بينها وتبني
(  .1مصدر البيانات  .2 /والعمليات اليت ستجري عليها لتحويلها ملعلومات  .3/وتسلسل هذه العمليات  .4 /وكيف سيتم ختزين البيانات )

الدرس الثالث  :حزم التطبيقات
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حزم التطبيقات  :نظم معلومات جاهزة يتم شراؤها تعاجل االنشطة املشرتكة بني املؤسسات املتشابهة مثال :دفرت االستاذ  /إدارة املستودعات

خطوات املزود يف املرحلة االولية :
 .1إقناع إدارة املؤسسة بتغيري النظام املوجود

 .2إجياد وصف لعمليات املؤسسة واالمكانات املطلوبة الختاذ القرار

خطوات املزود يف مرحلة التطوير :
 .1تعديل الربجمية ليناسب احتياجات الشركة و ال يتناول النظام ككل بل أجزاء منه  .2تقييم مدى اهمية وجوده

عامر
جرابعه

علل قيام املزود ( البائع ) بتثبيت التطبيق يف مرحلة التنفيذ  :هو من صمم وبنى الربجمية واعلم مبا تتطلبه من تعديل على املعدات أو الربجميات
بني كيفية اجراء التعديل على النظام يف مرحلة التشغيل والصيانة  :تعديلها عند حاجة املستخدم او السوق اىل ذلك
سبب اللجوء الستخدامها أو فوائدها  .1 :تضمن ان النظام لن يكون خمالف ملا تتوقع
ميزاتها أو اجيابياتها .1 :النظم جاهزه ال حتتاج لتجريب

 .2توفر الوقت واجلهد

 .2ختتصر وقت التحليل والتصميم

مساؤها أو سلبياتها .1 :تكون السيطرة على النظم من قبل مؤسسة اخرى

 .3على اتصال دائم مع الزبائن

 .3كفاءة توثيق النظم عالية

 .2مهمات النظم حمدودة  .3صعوبة اجراء تعديالت

علل تبقى الشركات املنتجة لنظم حزم التطبيقات على اتصال دائم مع الزبائن ؟
الخذ التغذية الراجعة منهم وفهم واستقبال م الحاظاتهم واقرتاحاتهم لتطوير النسخ اجلديده من هذه النظم

الدرس الرابع  :النوذج التجريبي

متى يتم استخدام النموذج التجرييب كطريقة تطوير نظم املعلومات أو متى يتم اللجوء اليها :
 .1عند صعوبة رؤية متطلبات النظام وحتديدها بدقة

 .2يف حالة النظم اجلديده او اليت تستخدم الول مره مثل ( نظم التجارة االلكرتونية )

النموذج التجرييب  :وسيلة تطوير بديلة يعتمد فيها مطورو النظم على االفكار واملتطلبات العامه للمستخدمني لتطوير منوذج يوضع مباشرة لالستخدام
ومن ثم يقوم املطور بتعديل النموذج بناء على اقرتاحات املستخدمني

علل النموذج التجرييب ال يغطي كل الوظائف ويتضمن معامل النظام الرئيسية وميكن استخدامه الحقا :
جلمع معلومات تفصيلية أكثر عن قدرات النظام املطور وفحص امكاناته واجيابياته وسلبياته

أمور تتم أو آلية عمل النموذج التجرييب :
تصميم برجمية جديدة لفرتة زمنية  --تزويد املصممني بامللحوظات عن فاعليته  --اجراء التعديالت الالزمة بناء على التغذية الراجعة

ما اخلطوات اليت جيب أن تتبعها املؤسسة لبناء هذا النظام املستخدم :
 .1حتديد متطلبات االساسية للنظام  .2تطوير النموج التجرييب املوجود  .3تطبيق النموذج التجرييب

س :انواع النماذج التجريبية ؟ علما بأن النوذج التطويري ذاتي التفسري علل :
 .1المتسارع  :يستغل أقصر الطرق التطويرية االساسية واملعايري (

 .4مراجعة النظام وتعديل النموذج ( مقبول )

النه يتطور تدرجييا

 :للوصول اىل تطور سريع وانتاج نسخة اولية من النظام )

 .2المستبعد  :أكثر االنواع هدرا للوقت واجلهد يقل استخدامه تدرجييا ثم يتوقف عن استخدامه
 .3التطويري  :تبنى بطريقة نوعية لتزويد املطور بالتغذية الراجعة ويعدل حسب حاجة املستخدم (

النه منوذج سنتوقف عنه هلدره موارد املؤسسة
 :لبناء منوذج متني وصحيح بطريقة تركيبية )

ميزاتها أو اجيابياتها .1 :تساعد على توضيح احتياجات املستخدم
مساؤها أو سلبياتها .1 :قد ال يتم حتليل املشكلة بكفاءة

 .2تساعد على قبول النظام

 .3قد تكون جزء من النظام النهائي

 .2قد ال يتوقف املستخدم عن الدوران يف عملية التحسني

الدرس الخامس  :تطوير المستخدم االخير
تطوير املستخدم االخري :
طريقة يلجأ اليها املستخدمون لتطوير نظمهم اخلاصة باستخدام نظم قواعد البيانات واجلداول االلكرتونية بشرط سهولة التعامل

سبب االستخدام أو اللجوء اليها:
 .1قسم نظم املعلومات ال يستطيع متابعة التغريات املعلوماتية
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 .2عدم كفاية النظم اليت يستخدمها

أعط مثال تربر به استخدام هذه الطريقة :
استخدام نظام مبيعات يعمل على تسجيل دفعات تسديد الفواتري بشيكات آجله ولكن ال يتابع تارخيها

ماذا حيتاج املستخدم حتى يتمكن من التطوير باستخدام هذه الطريقة :
اىل تدريب لتطوير مهاراته للعمل على امليزات املتطورة للربجميات اليت يستخدمها
اخلطوات يف املرحلة االولية  .1 :حيدد املستخدم املشكله

 .2حيدد كيفية حلها ضمن االدوات املتوافرة

عامر
جرابعه

علل ال يوجد حتديد رمسي ملهمات النظام يف املرحلة االولية  :الن املستخدم هو نفسه من سيقوم بتطوير النظام
اخلطوات يف املرحلة التطوير  :يتم انشاء النظام باستخدام ادوات ال تتطلب مهارات حمرتفني يف الربجمه

علل  :يعتمد جناح مرحلة التطوير على وجودخرباء :
لدعمهم يف عملية التطوير خصوصا يف احلاالت اليت يكون فيها املستخدمني جمموعة مما يتطلب جهد
علل تكون هذه املرحله أو العملية ( التطبيق ) سهلة  :النه املطور هو نفسه املستخدم اذا ال داعي للتدريب وتدريب باقي املستخدمني سيكون سهال
علل تدريب باقي املستخدمني سيكون سهال يف مرحلة ( التطبيق )  :نظرا ملعرفة واملام املستخدم الذي قام ببناء النظام بكل من النظام وآلية العمل

عدد مسؤوليات املستخدم عند تشغيل النظام يف مرحلة ( التشغيل والصيانة ) :
 .1عمل نسخ احتياطية

 .2احملافظة على سرية النظام

 .3متابعة صيانة النظام حيث حيدد التعديالت اليت يريد

علل تعترب مرحلة ( التشغيل والصيانة ) عبئا على املستخدم  /أو ماذا تتطلب مرحلة ( التشغيل والصيانة ) من املستخدم :
 .1تتطلب الوقت واجلهد الكايف

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

ميزاتها أو اجيابياتها .1 :ال حيتاج اىل وقت طويل

 .2للمستخدم سيطرة كامله على النظام وميكن ان جيري التعديالت اليت يريد بالوقت الذي يريد

مساؤها أو سلبياتها .1 :يناسب النظام احملدودة املهمات

 .2ينتهي عادة بنظام متوسط الكفاءة

الدرس السابع  :المزج بين طرق التطوير

س :اذكر أمثلة لالستفادة من املزج بني الطرق املختلفة لتطوير نظم املعلومات
 -1استخدام النموذج التجرييب كجزء من دورة حياة النظام
 -2عند اللجوء لطريقة دورة حياة النظام ميكن استخدام حزم الربامج التطبيقية علل  :لتكون منوذجا مساعدا يف عملية التحليل لتحديد االحتياجات لذا يتم
اختصار الوقت الالزم لتحديد مصطلحات العمل علل  :لتساعد املربجمني لفهم املتطلبات

 -3تستخدم اساسيات طريقة دورة حياة النظام عند شراء احلزم التطبيقية علل مما يعطي سهولة يف عملية تقييم البدائل

الوحدة الثانية  :الشبكات واالتصاالت
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الدرس األول  :االتصاالت

االتصاالت  :الوسائل كافة املستخدمة لنقل البيانات واملعلومات باشكال خمتلفة خمتلفة من نقطة اىل اخرى باستخدام اجهزة الكرتونية
س :تتضمن نظم املعلومات واالتصاالت جمموعة من االجهزة والربامج  ,اذكر وظـــــائفها ؟
ارسال البيانات و املعلومات واستقباهلا  /انشاء وسيلة اتصال بني املرسل واملستقبل  /احملافظة على سرية املعلومات  /املوثوقية:

س :ما الفرق بني كل نوع من انواع االشارات الكهرومغناطيسية ومغهومها وجمال استخدامها ؟
 -1الرقميه  :موجات منفصله  /ترسل على شكل حالتني منفصلتني  /متثل على هيئة خطني خمتلفني باالرتفاع تشري ال نبضه

تشري اىل نبضه

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

س :ما هي معايري املقارنة بني وسائط النقل ؟
 .1سرعة نقل البيانات  :عدد البتات يف الثانيه واحده

 .2معدل البود  :عدد النبضات يف الثانيه واحده

 .3سعة النطاق  :الفرق بني أكرب كمية واقلها من الرتددات اليت ميكن متريرها خالل الوسط

س :طرق نقل البيانات واملعلومات بني أجهزة االتصال ؟

عامر
جرابعه

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

س :انواع الوسائط والقنوات الالسلكية ؟

.1

 :سهلة التولد  /تنتقل ملسافات طويله  /ال يشرتط التثبيت بوضعية معينة ( النها تنتقل من المصدر لالتجاهات كافة )

خترتق املباني بسهولة ( قويه )  /تستخدم يف االتصاالت الداخلية واخلارجيه  /عرضة للتأثر باملعدات االلكرتونية

.2

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

حباجه ملكررات إذا كانت االبراج بعيده عن بعضها ( علل ) النها تسري وتنتشر حبزم مستقيمه /ت ستخدم يف االتصاالت البعيده (اهلاتف اخللوي  /توزيع تلفازي )

:

.3

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

ميزاتها :رخيصة نسبيا وسهلة االعداد  /تربط مكونات احلاسوب مع بعضها ( الطابعة) العيوب أو املساوئ  :ال تربط شبكات احلاسوب ببعضها /ال تعرب العوائق الصلبه

.4

:

هي اقمار مداريه يف مدار حمدد حول االرض تشمل هوائيات وجمموعة اجهزة استقبال للرسائل من االرض وتكبري االشارات

س :علل تعمل كمحطات تتابع أو ما عالقتها باالمواج املايكرويه  :الرسال االشارات املايكروية عرب مسافات بعيدة جدا

س :علل تقوم احلكومات بتخصيص مدى خمتلف لكل نوع من انواع االشارات الناقلة يف الوسائط الالسلكية ؟
ملنع تداخل االستخدامات املختلفة لالشارات املرسلة عرب االثري سواء اكانت تلفازية أم خلوية أو بيانات حاسوبية
س :علل الوسائط الالسلكية ال حتتاج اىل وسائط مادية لنقل االشارات ؟
ترسل االشارات خالل االثري باستخدام ترددات معينه للطيف الكهرومغناطيسي

الدرس الثاني  :استخدام االتصاالت في االعمال
س :علل ال وجود للتجارة االلكرتونية دون وجود أنظمة االتصاالت :
 .1تعد أنظمة االتصاالت البنية االساسية للتجارة االلكرتونية

 . 2التجارة االلكرتونية الداعم العمال املؤسسات ووجودها بقوة يف االسواق االلكرتونية
 ( :متابعة املخزون /تسجيل طلبات الزبائن /منح االئتمان  /توافر السلع )

 .3الشبكات الوطنية ضرورة تنافسية لنشاطات االعمال االلكرتونية

س :ما اهمية بث الوسائط املتعددة يف املستشفيات على اعتبار االتصاالت قضية اسرتاتيجية ضمن بناء واحد ؟
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 .1توفري امكانية بث طلبات االطباء  /ونتائج املخترب  /واية معلومات مهمة اخرى مطلوبة لرعاية املرضى

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

 .2ساهمت يف تغيري طبيعة االتصاالت الداخلية بني مؤسسات متناثرة جغرافيا

 .1من خالل امكانية الدخول الفوري للبيانات املطلوبة

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

 :استقبال طلبات التسليم  /تتبع السلع يف عملية التسليم  /تاكيد تسليم الطلب

-2

 :ارسال االعتمادات املاليه للموردين  /استقبال االعتمادات املاليه من الزبائن  /إمتام عملية متويل املؤسسة

-3

 :بث الطلبات اىل نظم احلاسوب  /توفري معلومات للزبائن عن االسعار واملنتجات  /ارسال بيانات املشرتيات العتمادها

-4

 :استقبال طلبات الزبائن  /ارسال الطلبات اىل نظم احلاسوب  /جتميع بيانات نوعية عن عملية التصنيع لتحليل اجلودة

س :تؤدي االتصاالت دورا مهما يف دعم نشاطات املؤسسة وأعماهلا ؟
لتسهيل انتقال البيانات بني أماكن خمتلفة مما يسر اعمال املؤسسة  /ظهرت تطبيقات جديده لالتصاالت كالتجاره االلكرتونية واالعمال االلكرتونية
لتسهيل انتقال املعلومات واخلدمات بني املؤسسات واالفراد
س :مناذج االعمال اليت تعتمد اعتمادا مباشرا على االتصاالت؟
 .1جتارة التجزئة االلكرتونية ( ) buy.com
 .4مزودو خدمات االنرتنت مثل شركة

Batelco

 .2البنوك وخدماتها ( ) ATM

 .3االسواق االلكرتونية :

 .5شركة الكيبالت واهلواتف  :شركة االتصاالت االردنية

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

Amazon

عامر
جرابعه

اعتماد االتصاالت على نظم احلاسوب  /دور االتصاالت احلوسبة  /ظهور بدائل جديده يف االرسال السلكي والالسلكي /ائتالفات جديده بني البيانات واحلوسبة

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

 .2ختزين البيانات يف موقع واملعاجلة عليها مبواقع أخرى دون االهتمام مبوقع البيانات

س :اذكر امثلة على ائتالفات جديدة بني البيانات واحلوسبة واليت تظهر من مزج العناصر وهي  .1 (:اهلاتف  .2التلغراف  .3معاجلة البيانات )
 -1البريد االلكتروني  :أخذ بعض مهمات التلغراف حيث يستخدم احلاسوب الرسال الرسائل واستقباهلا
 -2البريد الصوتي :
 -3مؤتمرات الفيديو :

؟

بين كيفية المزج ؟

يستخدم احلاسوب لتسجيل الرسائل الصوتية وارساهلا وايصاهلا
تطبق فكرة البث التلفازي (

وذلك لتوسعة امكانات املكاملات اهلاتفية اليت تنقل الصوت فقط )

س :برر أو فسر اعتماد املؤسسة يف اتصاالتها على نظم احلاسوب :
 .1جيري االتصاالت حتى البعيدة الكرتونيا  .2ملراقبة حركة االتصال يف الشبكة وملوازنة الضغط على اجزاءها بتحديد املسار لالتصال اهلاتفي
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 البيانات بسرعة كبريه )

الدرس الرابع  :شبكات الحاسوب
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 واملستفيد

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

س :ما الفرق بني الشبكة التناظرية و شبكة اخلادم واملستفيد ؟
.1

 :مستوى االمن منخفض  /نظم التشغيل متضمنه  /ال يوجد جهاز مركزي/

.1

 :ويب  /ملفات  /طباعه )

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

س :ميزات شبكة اخلادم واملستفيد ؟
 .1شبكة اكثر تنظيما

 .2سهولة البحث عن امللفات واملوارد

س :فوائد أو تطبيقات الشبكات احمللية؟
-1
-2
-3
-4

 .3باالضافة اىل مستوى افضل من امن الشبكة وسرية البيانات
مثل الطابعه الليزريه

ختزين برامج كبريه على جهاز واحد

ختزينها على جهاز ويتبادهلا املستخدمون

( س :ما هي املوارد اليت ميكن املشاركة فيها ؟ )  .1 :املشاركة بالربجميات  .2املشاركة باملعدات
( مثال عليها أو الفائدة املتحققة ) :

 .3املشاركة بالبيانات

ارسال الرسائل االلكرتونية الداخليه بني املوظفني  ,أكثر فائدة من االتصاالت اهلاتفية

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

( مثال ) امتام املهمات يف املؤسسات واملصانع
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س :اخلدمات السلكية والالسلكية اليت تقدمها شركات االتصاالت العامة للمؤسسات اليت تستخدم الشبكات الواسعه ؟
 -1خطوط االتصال الهاتفي  :يبدأ االتصال بإجراء طلب الرقم لتحويل االتصال عرب مساره للوصول اىل غايته باستخدام جهاز املودم
؟ حتويل االشارات
الرقميه ا ى متاثليه ومووم املستقبل حيوهلا ا ى متاثليه

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

تتجه املؤسسه لالستفادة منها؟ )

علل  :الختالف عدد قنوات االرسال واالستقبال )
 :النها مصممه لالتصاالت القريبه

س :مباذا ختتلف الشبكة الواسعة عن الشبكة احمللية؟ انها تغطي مساحات واسعة مثل الربط بني املدن والبلدان وحتى القارات

عامر
جرابعه

الدرس الخامس  :معدات ربط الشكبات
س :ما هي معدات ربط الشبكات احملليه واألطراف اليت تربط بينها ؟
-1

 ( :الشبكة وجهاز احلاسوب ) -2

 ( :بني أجزاء الشبكة )

-3

 ( :اخلوادم مع حمطات العمل )

-4

 ( :شبكات ختتلف بالطبيعة الطبوغرافية والربوتوكول )

-6

 ( :شبكات ختتلف يف الربوتوكوالت )

-5

 ( :يربط بني اثنني أو أكثر من الشبكات احملليه )

-7

 ( :اخلوادم مع حمطة العمل )

س :يعترب املوزع أحد معدات ربط الشبكات املهمة لكنه يعد يف نفس الوقت جهازا أقل كفاءه ؟
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 .
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س :الشبكات احمللية من نوع  SWITCHED LANال حتتاج إىل مكررات لتقوية اإلشارة ؟
الن بعض معدات هذه الشبكات مثل املوزع واحملول حتتوي على مكررات داخليه ضمن تركيبتها الوظيفية
س :ما االسباب املوجبه الستخدام اجلسر ؟

مثل

Token ring

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

 .3ما هي استخدامات املوزع ؟  .1ربط قطع الشبكة ببعضها

 . 2توسعة حجم الشبكة وتكبريها وزيادة عدد أجهزتها

 .3مميزات املكرر ( عرف ) ؟  .1يقوم بتقوية االشاره ويعيد ارساهلا  .2يستخدم داخل مبنى واحد  .3سرعة ارساله نفس سرعة إرسال الشبكة
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) ؟
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

الوحدة الثالثة  :رقابة نظم المعلومات وأمنها
الدرس األول  :أمن المعلومات
أمن املعلومات  :وسائل وادوات واجراءات الزم توافرها لضمان محاية املعلومات من االخطار الداخلية واخلارجية

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

التقارير السرية  .2سرّي جدا :تتعلق بالشركات واملؤسسات واحلكومه

 .3سرّي للغاية  :تتعلق بالدولة

عامر
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املشاريع والتقارير اليت ال تزال قيد البحث

املسائل العسكرية والدبلوماسية  .4محظور االطالع عليه  :تتعلق باخلطط االسرتاتيجية

اسئلة االمتحانات

التكاملية وسالمة احملتوى :التاكد ان حمتوى املعلومات صحيح ومل يتم تعديله ومل يتم تدمريه يف اي مرحلة سواء تعامل داخلي او تدخل غري مشروع

الدرس الثاني  :مخاطر نظم المعلومات
س :املواطن اليت تطاهلا املخاطر يف بيئة نظم املعلومات  /األمور املستهدفة من قبل املخاطر ؟
 -1األجهزة  -2الربامج  -3املعطيات

 -4االتصاالت

املعطيات :العصب الرئيسي لنظم املعلومات والعنصر االكثر استهدافا باالعتداءات االطوار اليت متر بها ؟ ادخال  /اخراج  /ختزين  /تبادل

س :عدد املخاطر الداخلية ؟  .1أخطاء بشريه  .2أخطاء يف الربجميات  .3اخطاء يف البيانات  .4خلل يف املعدات
س :عدد املخاطر اخلارجية أو ما هي املخاطر اليت تأتي من خارج النظام ؟
 -1خماطر الكوارث الطبيعيه ( الزالزل والرباكني )

 .2جرائم الكمبيوتر واالنرتنت

 -3الفريوسات

 -4اهلجمات ( ارهابيه  /مزاحيه )

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

س :أمثله على اخطاء بشريه ؟
 .1التخريب املتعمد للربامج واالجهزة  .2سرقة موجودات احلاسوب من اجهزة وبرامج وبيانات
 . 4خطأ يف برجمة النظم وتصميم قواعد البيانات

 .3االحتيال والتالعب واساءة االستخدام

 .5خطأ مشغل احلاسوب الشخصي  :حتدث بسبب شطب امللفات عن طريق اخلطأ أو عدم االحتفاظ بالنسخ االحتياطية
أخطاء إدارة النظام  :أخطاء حتدث أثناء الرتكيب او االدارة او تشغيل نظم املعلومات واحلاسوب
حصان طرواده  :جزء صغري من الشيفره يضاف للربجميات وال خيدم الوظائف العاديه يبدو ظاهريا مفيد ولكنه يقوم بعمل خترييب للنظام خطورته ان
النظام ال يشعر به اال حلظة التخريب
مثال على خطأ يف الربجميات  :يقوم املستخدم 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 ؟
 - 1املستخدمون للنظام  :اذا مل يكن تدريبهم كافيا  -2االتصال باالنرتنت  :اذا مل يكن مشفرا  -3املوقع املكاني  :اذا مل يكن جمهزا بوسائل الوقاية واحلماية

الربامج  :أوامر مرتبة يف نسق معني الجناز االعمال وتكون اما خمزنة يف النظام أو مستقلة
الدرس الثالث  :العوامل التي تؤدي إلى زيادة مخاطر نظم المعلومات
س :عوامل وراء املخاطر أو تزيد من املخاطر يف بيئة نظم املعلومات ؟  .1عوامل بشريه
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 .2ضغوطات بيئة العمل  .3طبيعة النظم

س :للعوامل البشرية دور كبري يف املخاطر اليت تهدد نظم املعلومات ؟
 .2حمدودية فهمهم لنظمه املعقده

 .1جهل العديد من االشخاص أو جتاهلهم اهميته

 .3ممارسات ال اخالقية مثل ( نشر معلومات غري صحيحه أ و التالعب بالبيانات والربامج )

س :ما هي انعكاسات ضغوطات بيئة العمل يف بيئة نظم املعلومات ؟
 .1االستعجال يف االنتهاء من بناء النظام
 .4جتاوز اعتبارات تطوير مهمه (

 .2نقص االفراد

عامر
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 . 3سرعة العمل بهدف االنتهاء من مشروع التطوير

 :توثيق النظام ومراجعة خطوات 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 املمعلومات
س :يف العادة تصمم هذه النظم حبيث ختفي بعض االمور عن املستخدم مثل ؟
 .1تفاصيل عملية معاجلة البيانات  .2طريقة برجمية النظام
س :مسائل متعلقة بالفرد عندما تتعرض االتصاالت للخطر  /ما هي املسائل اليت يعنى بها نظام األمن الشامل ؟
 .1ادراكه حدود صالحيته

 .2ادراكه الية التعامل مع اخلطر

 .3سالمة الرقابة على انشطته مع احرتام حقوقه القانونية

الدرس الرابع  :طرق التقليل من المخاطر
س :اذكر طرق تقليل املخاطر اليت تتعرض هلا نظم املعلومات ؟  /ما هي الوسائل اليت تضمن أمن وسالمة وسرية املعلومات يف املؤسسة ؟
 .1تشفري البيانات  .2حاجز العبور

 .4النسخ االحتياطية

 .3مراقبة النظام

 .5الوقاية من الفريوسات

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 حاالت الكوارث الطبيعية النها ستقضي على معظم البيانات والربامج املوجودة يف املؤسسة

س :علل عجز الفريوسات عن احلاق االذى بنظام احلاسب ما مل متتلك هذه الفريوسات قدرات معينة :
 .1يلزم ان ميتلك القدرة على ربط نفسه بالربامج األخرى  .2القدرة على اعادة تكرار نفسه و يتوالد ويتكاثر واالنتشار داخل جهاز احلاسوب

 .ماهي اجراءات او طرق الوقاية من اإلصابة بالفريوسات ؟
 -1جتهيز نسخ احتياطية من الربجميات وحفظها
 -3تثبيت برنامج للتحقق من الفريوسات

 -2االحتفاظ بسجل لكل عمليات التعديل يف برامج التطبيقات
 -4توعية املستخدمني بعد حتميل اي برنامج غري موثوق املصدر يف حساباتهم

س :مراحل خطة االسرتجاع  ( :وضع خطط واجراءات تهدف ملواجهة االخطار حني وصوهلا ومعاجلتها )
 -1توافر موارد كثرية وتوكيل املنسق لوضع اخلطة

س :دور الفريق ؟ اجلواب النقطة 4 + 3

 -2تشكيل فريق اعداد اخلطة

 -3حتديد العمليات اليت ستتأثر يف حال حدوث اخلطر وحتديد الفرته الزمنيه
 -4حتديد اجراءات التعايف الفعلية السرتجاع البيانات من النسخ االحتياطيه
 -6فحص اخلطة بدقه مرورا باملراحل مجيعها
 -5تقييم البدائل واختيار األنسب
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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 البيانات واخلدمات 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 املعلومات وسريتها  /ومحاية املستخدمني أنفسهم من الوقوع يف احملظور دون قصد
س :علل يتم تفعيل سجالت االداء ؟

عامر
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ملراقبة مستخدم حبد ذاته أو جمموعة من املستخدمني وتسجيل نشاطهم  /مراقبة ملفات معينة وتسجيل امساء مستخددميها وكيفية استخدامها

س :على واضعي السياسات االمنيه التقليل من االخطاء البشريه ويتم ذلك باتباع إجراءات ؟
 . 1أن يكون الوصول للمعلومات للمستخدمني مبنيا على اسس الصالحيات
 .2تعمد املؤسسة اليقاف حساب املستخدمني الذين يذهبون يف االجازه

 . 2إالغاءه يف حال ترك العمل
( للتقليل من االخطاء البشريه  /وتقليصها  /وحتديد املسؤولية )

س :خلو الربنامج عند اختباره وفحصه من ظهور سلوك معني غري املفهوم كالرسائل الدعائيه ال يعين بالضرورة نظافة الربنامج ؟
الن الفريوسات تضل كامنه وال تكشف عن سلوكها اال يف حلظة التخريب
س :مسائل رئيسية جيب اختاذ معايري واضحة بشأنها عند عمل نسخ احتياطية ؟
 .1وقت احلفظ  .2مكان احلفظ وأمنه  .3تشفري النسخ اخلاصة والسرية
حاجز العبور  :برجميات أو اجهزة وعادة تكون معاجلات اتصال أو خادم خمصص حلجز الوصول اىل موارد النظام عن طريق مراقبة حركة املعلومات عربها وفلرتتها
أنظمة التعريف والتخويل  :تقييد الدخول اىل انظمة شبكات الكمبيوتر وقواعد البيانات وغريها بوسائل للتعرف للشخصية وحتديد نطاق االستخدام
التخــــــــويــــــل  :ربط املستخدم بكيفية التعامل أو الوصول إىل البيانات  /وتتم  .1بقراءة املعلومات فقط  .2السماح له بتعديلها وحتريرها
وسائل الوقاية :الطريقة املتبعة حلماية النظام
سجالت االداء  :هي سجالت

 :كلمات السر  /واالقفال  /ووسائل الرقابة  /وحواجز العبور

استخدامات اجلهاز وبرجمياته والنفاذ اليه

س :أمثله على بيانات ومعطيات يتم عمل نسخ احتياطية هلا ؟
حسابات املستخدمني  /كلمات املرور اخلاصة بهم وبربيدهم االلكرتوني

س :اخلطوتني اليت تتكون منهما التعريف أو اهلوية ؟
 .1وسيلة التعريف بشخص املستخدم  .2قبول وسيلة التعريف  :التوثيق من صحة اهلوية
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س :حترص املؤسسة على بناء ثقافة االمن ؟
وجوب مراعاة اخالقيات استخدام التقنية  /تبني االجراءات املطلوبة منهم  /حتديد ما عليهم القيام به وما حيظر

عامر
جرابعه

