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توجيهي ONLine

الوحدة الثانية  :الشبكات و االتصاالت

الدرس األول  :االتصاالت
االتصاالت :

علل ال حتتاج الوسائط الالسلكية اىل وسائط مادية لنقل االشارات ؟

ما وظائف اجهزة وبرجميات نظم االتصاالت ؟

علل تقوم احلكومات بتخصيص مدى خمتلف لكل نوع من انواع االشارات الناقلة يف
الوسائط الالسلكية ؟

الربوتوكول :

أنواع أو وسائط أو قنوات االتصال الالسلكي ؟

لتتمكن من التخاطب مع بعضها
 .وتسيطر على عملية النقل بني نقطتني يف شبكة االتصال

مسافات تغطيها طويله

.

النها تنتقل أو تنتشر من املصدر لالجتاهات كافة

ما سبب استخدام الربوتوكول  /ما مهمات الربوتوكول ؟

علل قيام احلكومات برتخيص ( االمواج الراديوية ) يف حدود معينة ؟

ما انواع االشارات الكهرومغناطيسية ؟

ترسل

 الرقميه :متثل

0

.

:

1

حمدوده

:
تــمــر

 التماثلية :تستخدم

تسري وتنتشر
حبزم مستقيمه

:
ما هي معايري املقارنة بين وسائط النقل ؟

سرعة نقل البيانات
معدل البود
سعة النطاق

طرق نقل البيانات واملعلومات بين أجهزة االتصال ؟
 .1ارسال بإتجاه واحد :

.

:

علل تعمل كمحطات تتابع أو ما عالقتها باالمواج املايكرويهه ؟

.
مثل

:
ميزاتها او اجيابياتها

 .ارسال باتجاهين باوقات مختلفه :
 .ارسال باتجاهين:

العيوب أو املساوئ :

الدرس الثاني  :استخدام االتصاالت يف االعمال

الدرس الثالث :التقاء احلوسبة واالتصاالت

س :تؤدي االتصاالت دورا مهما يف دعم نشاطات املؤسسة

ما هي مظاهر التقاء احلوسبة واالتصاالت مع ذكر مثال ؟

وأعماهلا

 .1اعتماد
 .2دور

س :علل ال وجود للتجارة االلكرتونية دون وجود أنظمة االتصاالت

 .3ائتالفات
ظهور

علل ميكن اعتبار االتصاالت الداخليه يف املستشفيات ذات
اهمية اسرتاتيجية عاليه ؟

برر أو فسر اعتماد املؤسسة يف اتصاالتها على نظم احلاسوب :

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

أمثلة على ظهور بدائل جديدة يف االرسال السلكي والالسلكي ؟
اذكر تطبيقات االتصاالت الداعمه لالعمال االكرتونية اليت
تقوم بها املؤسسة ضمن االنشطة التالية ؟

:

-

:

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

:

-

ما مناذج االعمال اليت تعتمد اعتمادا مباشرا على االتصاالت ؟

بالرغم من االعتماد على املعاجله املوزعه اال انه يبقى االهتمام بالبيانات العتبارات

 .1تجارة التجزئة االلكترونية

Buy .com

اذكر امثلة على ائتالفات جديدة بين البيانات واحلوسبة واليت تظهر

 .2مزودو خدمات االنترنت

Batelco :
 .3شركة الكيبالت والهواتف :

من مزج عناصر وهي

الربيد االلكرتوني
ينب كيفية املزج

 .4البنوك وخدماتها

 .5اسواق الكترونية :

الربيد الصوتي
مؤمترات الفيديو

الدرس الرابع :شبكات احلاسوب
شبكة الحاسوب :
تصنف شبكات احلاسوب بناء على عدة معايري أو أسس ,اذكرها ؟

تتكون الشبكة احمللية من ؟

.

 وسائط النقل -المدى الجغرافي

2

1

 -طرق الوصول للموارد

3

4

5

.

 -طرق ربط مكوناتها

UNIX

TCP/IP

وظائفه مهام

ما الفرق بني الشبكة التناظرية و شبكة اخلادم واملستفيد أو اذكر امليزات ؟ أو عرف كل منها
ال يوجد حتكم مركزي

.
الربجميات متضمنة
.

مستوى السرية واالمن فيها غري عالي ( علل ) اجلواب :

فيها جهاز مركزي ( اخلادم )
أنظمة تشغيل مصممة خصيصا

مزايا شبكة اخلادم واملستفيد  /ملاذا هي اكثر استخداما ؟
فوائد أو تطبيقات الشبكات المحلية؟

-

( س :ما هي املوارد اليت ميكن املشاركة فيها ؟ )

-

( علل ) :

إلنه يوفر توثيقا هلذه االتصاالت

( الفائدة املتحققه او مثال ) :

-

(مثال)

مباذا ختتلف الشبكة الواسعة عن الشبكة احمللية ( عرف الشبكة الواسعه ) ؟

ما اخلدمات السلكية والالسلكية اليت تقدمها شركات االتصاالت العامة للمؤسسات اليت تستخدم الشبكات الواسعه ؟

 -خطوط االتصال الهاتفي

 :حدد العالقة بين خطوط االتصال اهلاتفي وجهاز املودم  /علل وجود جهاز مودم يف عملية تراسل البيانات عرب خطوط اهلاتف

 الخطوط المخصصة : :ADSLعلل :

(
(

تتجه املؤسسه لالستفادة منها؟ )

) علل :
:

الدرس اخلامس :معدات ربط الشبكات
س :معدات ربط الشبكات احملليه واألطراف اليت تربط بينها ؟

 -بطاقة الربط الشبكية:

 -المكرر :

عرف:

س  :كيف ميكن حتديد فيما اذا كان هناك حاجه الستخدام املكرر أم ال ؟
س  :ميزات املكرر ؟

عرف:

 الموزع :س :ما استخدامات املوزعات ؟

ختتلف املوزعات عن بعضها

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

 .سرعتها

 .عدد منافذها

 الموجه :س :عرف املوجّه  /سبب استخدام املوجه  /مع االزدياد اهلائل يف عدد الشبكات مل يعد اجلسر قادر على اجراء الربط مما استدعى لالستعانة باملوجه
قد يستخدم بروتوكل معني
قد يستخدم بروتوكوالت عدة

 البوابة :عرف :

 الجسر :س :اجلهاز املناسب عند تصميم شبكة ذات كوابل وتصميم خمتلف

واكثر تطورا هو الجسر ؟

س :ما االسباب املوجبه الستخدام اجلسر ؟

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

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

مثل املوزع واحملول

الوحدة الثالثة  :أمـــــــن المعلومات

اخطار داخليه اخطار خارجيه

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

س :املعطيات ؟
مثال عل فعل ال اخالقي :

س :اطوار أو مراحل املعطيات ؟
س :الربامج ؟

األخطار البشرية :

أخطر
وتشمل

س :مسائل متعلقة بالفرد عندما تتعرض االتصاالت للخطر

امثله عليها

س :ما هي املسائل اليت يعنى بها نظام األمن الشامل ؟
.1

8

عناصر امن املعلومات

اكثرها

اخطاء ادارة النظام :
ادارة

 .2خطأ في برمجة النظم وتصميم قواعد البيانات
 .3خطأ مشغل الحاسوب الشخصي :

شطب

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

مثل

عدم االحتفاظ

س :اجراءات متبعة لتجنب االخطاء البشرية ؟

 .سرّي جدا:

مثل
 .سرّي للغاية :

مثل

 .محظور االطالع عليه :

مثل

انواعه أو امثله عليه الفريوسات
ا
س :علل تعجز الفريوسات عن احلاق االذى ما مل متتلك قدرات ؟
س  :وضح كيفية تأثري فريوسات احل اسوب على النظام
القدرة
القدرة
االنتشار

الفيروس :
س :اسباب االنتقال السريع للفريوسات أو انتشارها ؟
التقدم الكبري
توافق نظم التشغيل
قرصنة الربامج

س :اعط مثاال على كل مما يلي :

س :اجراءات الوقاية من الفريوسات ؟

تجهيز

خلل في المعدات ( عدم التوافق ) :
( عدم التجانس ) IBM Thinkpad :

االحتفاظ

أخطاء بالبرمجيات :

توعية
مثل

ارجوك
احفظني

أخطاء بالبيانات :

تثبيت

س :اعط امثلة على نقاط الضعف والقوة أو الثغرات ؟

ارجوك

س :علل جيب حتديث برامج التحقق من الفريوسات ؟

احفظني

س :حيظى التشفير يف الوقت احلاضر باهتمام استثنائي

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

؟

س :وسائل تضمن أمن وسالمة وسرية

املعلومات يف املؤسسة ؟

عناصر االمن الثالثة

س :أمثلة على تطبيقات التشفري ؟

س :ما املقصود بالنسخ االحتياطية ؟

س :علل استخدام التوقيع االلكرتوني كاحد تطبيقات التشفري ؟
ادرسه

س :مير التشفري بمرحلتين ؟

مهم جدا

س :أمثلة لمعطيات وبيانات

يتم عمل نسخ احتياطية هلا ؟

9
النسخ االحتياطية

حصان طروادة :

س :يجب االحتفاظ بالنسخ االحتياطية ( كيف ) جواب 2+1
الدوده :

يف (  .1مكان بعيد عن املؤسسة و  .2ماكن مقاومة للحريق ) ؟

مثال  blaster :أو
الهجمات :
امثله :
قنابل موقوتة :

س :معايري  /أمور  /مسائل يجب مراعاتها
عند عمل

نسخ احتياطية ؟

؟

س :علل تساهم توعية املستخدمني وتدريبهم بتقليل املخاطر

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

س :علل للعوامل البشرية دور كبري يف املخاطر اليت تهدد

س :علل حترص املؤسسة على بناء ثقافة االمن لدى العاملين

؟

نظم املعلومات ؟

مثل
س :المتلصص :
س :تعترب طبيعة النظم من العوامل اليت تهدد نظم
املعلومات وتصمم لتخفي بعض االمور عن املستخدم

س :وسائل الوقاية :

مثل

س :ما هي انعكاسات ضغوطات بيئة العمل ؟

؟
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أنظمة التعريف والتخويل
س :أثر الزيادة باجراءات الحماية عن الحد

التخـ ـ ـ ــويـ ـ ــل :

س :خطوات تقييد الدخول الى النظام أو التعريف

المطلوب أو النقصان تؤثر سلبا ؟

؟
س :علل تلجأ املؤسسة اىل وضع خطة االسرتجاع ؟

س :وسائل امن الوصول للمعلومات ؟
س :طرق التعريف بشخص المستخدم تبعا للتقنية ؟

س :ما هي مراحل خطة االسترجاع ؟
)

توافر
يقوم املنسق
يقوم الفريق

س :ارشادات امنية يجب مراعتها عند وضع كلمة المرور ؟

تحديد
ب .تحديد
ج .تحديد

حتديد اجراءات

دور الفريق

س :ما هي االسباب اليت تؤدي اىل تعطل املعدات ؟  -الرطوبة  -مشاكل الكهرباء -التكييف

 -التدفئة

 -التهوية

 -تسرب السوائل

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

 :احلل  :تزويدها مبزود كهربائي غري منقطع ups

-

 :احلل  :وضع البيانات واخلدمات اليت جيب توافرها دائما وتفعيلها على اكثر من خادم

متوقع

عرف سجالت االداء  :سجالت تكشف استخدامات اجلهاز وبرجمياته والنفاذ اليه
انواع او امثله على سجالت االداء  . :التبادل

 .النظام

 .األمن

 .الؤقتة

ما هي استخدامات سجالت االداء أو املهام املناطة بها يف مراقبة النظام :

 .حتديد شخص املستخدم

 .حتديد طبيعة املستخدم

علل يتم تفعيل سجالت االداء ؟

 .حتديد مكان االستخدام

 .حتديد وقت االستخدام

ملراقبة مستخدم حبد ذاته أو جمموعة من املستخدمني وتسجيل نشاطهم

و مراقبة ملفات معينه

استنتج االهمية االستثنائية لسجالت االداء ؟
 .يف حال تعدد املستخدمني ويف احلاالت اليت يكون فيها املستخدمني جمموعة

 .السجالت تتباين من حيث نوعها وطبيعتها وغرضها

كيف حتدد كل مؤسسة طريقتها اخلاصة يف توفري االمن واحلماية من املخاطر ؟
 .تبعا ملتطلبات ودرجة محاية املعلومات

 .يف حدود امكانياتها املادية

 .املوازنة املخصصة هلا

ما املقصود باملزود الكهربائي  UPs؟
يقوم بتزويد اخلادمات بالكهرباء لفرتة معينة حلني التمكن من اغالقها بشكل صحيح ( علل )

لضمان عدم ضياع املعلومات وتوقفها عن اخلدمات اليت تقوم بها

اذا كان الكمبيوتر خاص بدائرة أو مؤسسة أو يضم بيانات مهمه سرية فيصبح الزاما علينا زيادة اجراءات االمن ؟
لتحد من دخول أشخاص من اخلارج

ولتمنع االعتداءات اليت قد يتعرض هلا النظام و املوقع املعلوماتي

