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 احملارضة امتاسؼة/ امفصل امرآ بع :

دارة موارد امبياانت]     . [ Managing Data Resources  - ا 

 غنارص احملارضة .                  

 : قواعد البيانات  .1
 نمىذج ٌدوي لقاعدة البٍاناث . - أ

 طرٌقت العمل على البٍاناث . - ب

 التصىر المنطقً والمادي للبٍاناث . - ث

 أنواع قواعد البيانات : .2

 . Hierarchical Data Modelالنمىذج الهرمً  - أ

 . Network Data Modelالنمىذج الشبكً   - ب

 . Relational Data Modelالنمىذج العالئقً  - ث

 . Object Oriented Modelالنمىذج كائنً التىجه  - ث

 

 قىاعد البٍاناث :  -1 

- 
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  : طرٌقة العمل على الملفات 

 :  batch processingتشؽٌل الدفعة  - أ

فً هذا النوع من التشؽٌل ٌتم االحتفاظ بكل البٌانات حتى اللحظة المطلوب إنتاج المخرجات فٌها لٌتم تشؽٌل البٌانات مع 

بعضها فً وقت واحد. وٌتم إدخال البٌانات من خالل النهاٌات الطرفٌة أو وحدات اإلدخال دون االتصال الفوري بوحدة 

ة واحدة بعد انتهاء عملٌة اإلدخال. وٌسمى هذا النوع من إدخال البٌانات عملٌة الخط التشؽٌل المركزٌة. وٌتم االتصال فقط مر

 .offlineالمؽلق 

 احتساب رواتب الموظفٌن ، طباعة فواتٌر شركة كبٌرة أو ادخال بٌانات قاعدة بٌانات مستحدثة . أمثلة :

 

 : Interactive Processingالتشؽٌل المتداخل  - ب

هذه الطرٌقة بشكل فوري، حٌث بمجرد االنتهاء من إدخالها ٌمكن توفٌر المعلومات المجردة لكل ٌتم تشؽٌل البٌانات مع  

وتسمى إحدى صٌػ التشؽٌل  onlineمستخدمً النظام بسرعة ، وٌسمى تجدٌد المعلومات بشكل تداخلً بعملٌة الخط المفتوح

مستخدم من إدخال البٌانات وإتمام العملٌة وٌمكن  الtransaction processingالمتداخل تشؽٌل العملٌات الجارٌة  

كً ال ٌقوم بتعدٌله عدة record locking . ٌعمل على سجل واحد وٌتم إقفاله record lockingالجارٌة من موقعها 

 مستخدمٌن بنفس الوقت.

 حجز تذاكر الطٌران والمعامالت البنكٌة.         أمثلة :

 

 : عناصر نظام إدارة قواعد البٌنات 

 

 :DDL-Data Definition Languageلؽة تعرٌؾ البٌانات   -

هً اللؽة الرسمٌة التً ٌستعملها المبرمجون لتحدٌد هٌكل محتوى  قاعدة البٌانات ، فهً تسمح بتعرٌؾ كل عنصر بٌانً  

 كما ٌظهر فً قاعدة البٌانات قبل ما تتحول عناصر البٌانات إل الشكل المطلوب من قبل البرامج التطبٌقٌة .

 

 :  DML-Data Manipulation Languageلؽة معالجة البٌانات -

هً لؽة تستعمل بالتزامن مع لؽات البرمجة من الجٌل الثالث والرابع لمعالجة البٌانات فً قاعده البٌانات. وتحتوي على 

برمجٌن األوامر التً تمكن من استخالص البٌانات من داخل قواعد البٌانات. وتستعمل هذه اللؽات من طرؾ الم

والمستخدمٌن لقواعد البٌانات إلجراء العملٌات الخاصة باإلضافة والتحدٌث واالسترجاع. ومن أشهرها لؽة االستفسار 

 .Standard Query Language(SQL)المهٌكله   

 

 : DD-Data Dictionaryقاموس البٌانات  -

صر البٌانات وخصابصها مثل استخدامها ، هو دلٌل تنظٌمً عبارة عن ملؾ ٌدوي أو اتوماتٌكً ٌخزن فٌه تعرٌؾ عنا 

تمثٌلها المادي ، المسبول عنها، المصرح له بالوصول إلٌها ، واألمن. بإمكان العدٌد من قوامٌس البٌانات إنتاج قوابم 

 وتقارٌر عن استخدام البٌانات، وتجمٌعها ومكان استخدامها بالبرامج وؼٌر ذلك.

ؾ المبٌعات والتسوٌق، وتعطً المعلومات الكافٌة للمستخدمٌن من االسم الصٌؽة تمكن من تحدٌد أي بٌانات تستخدم لوظاب -

 والمواصفات المتطلبة للوصول للبٌانات و انشاء التقارٌر .

أي ٌمكن تعدٌل مواصفات بٌانات مثل تعدٌل حجم  activeومنهم من ٌكون فعال  passive منها ما ٌكون سلبً وؼٌر فعال   -

 الرمز البرٌدي.

 

 ٌقصد به حقل بٌانً.  : (Data Element)البٌان  العنصر -
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 التصور المنطقً والمادي للبٌانات Logical and Physical View of Data : 

 تمتاز نظم إدارة قواعد البٌانات عن نظم الملفات التقلٌدٌة بأنها تفصل بٌن التصور المادي والتصور المنطقً للبٌانات. بذلك  تسهل

 على المستخدم  أو المبرمج مهمة فهم أٌن وكٌؾ تخزن البٌانات.

 :  Logical Viewالتصور المنطقً  -

تمثٌل البٌانات المنطقٌة والعالقات التً بٌنها، ووصؾ لتتابع العملٌات التً ٌجب أن ٌقوم بها النظام ) البرنامج(. البٌانات 

تخدم النهابً أو المتخصص ) االسم، الرقم ، .....( مثل طلب كشؾ المنطقٌة هً البٌانات التً تصؾ الواقع وٌفهمها المس

 بأسماء الطلبة الخرٌجٌن.

 

 : Physical Viewالتصور المادي  -

القطاع( وتنظٌم البٌانات على  -ٌخص البٌانات المادٌة والتً تتعلق بتنظٌم تخزٌنها عل وسابط التخزٌن) االقراص: المسار

 الحقول ....( . –ت السجال –هذه الوسابط ) الفهارس 

 

 :Databasesأنواع قواعد البٌانات   -2 

 

 : Hierarchical Data Modelالنموذج الهرمً   -

 

  ٌتألؾ هٌكل قاعدة البٌانات من مجموعة هرمٌة مرتبة أو أكثر ) هٌكل شجرة معكوسة( وكل مجموعة هً عبارة عن بٌانات

 متعددة لنوع وحٌد من الهرمٌة.

 ًهذا النموذج، كل مستوى ٌحتوي على سجالت كل واحد منها ذو جذر وحٌد وتتفرع منه عّدة فروع، وهذه الفروع عبارة  ف

 .segmentsعن سجالت حٌث تنظم العناصر البٌانٌة فٌها مثل أجزاء من السجل تسمى قطع 

  ًبالنسبة للمستخدم فكل سجل ٌشبه مخطط تنظٌمً مع قطعة بمستوى عالtop-level segment  تسمى جذر ،root  ،

أبن. وكل أنواع التفرعات الشجرٌة  -مرتبطة منطقٌا)بمؤشرات( بقطع متفرعة منها فً مستوى أدنى بواسطة عالقة أب

 مرتبة، أي للجزء عدة توابع وأصل واحد فقط ) عالقة واحد إلى متعدد(. 

 ٌها عنوانه.تستعمل المؤشرات للربط بٌن السجالت وهً تشٌر إلى السجل التالً، ف 
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 .الشكل السابق عبارة عن هٌكل هرمً مستخدم لقاعدة بٌانات الموارد البشرٌة 

 عبارة عن عامل تحتوي على بٌاناته األساسٌة من اسم وعنوان ورقم التعرٌؾ. ٌلٌها مباشرة بمستوى أسفل  القطعة  الجذر

منها ثالثة قطع أبناء : التعوٌضات ) تحتوي الراتب وبٌانات الترقٌات(، العمل المكلؾ به )ٌحتوي بٌانات عن مركز العمل، 

 ات الفابدة(.والقسم( والفوابد ) تحتوي بٌانات عن المستفٌد وخٌار

  .)التعوٌضات لها أبنان: معدل األداء ) بٌانات عن تقٌٌم اداء عمل عامل( وتارٌخ الراتب ) بٌانات عن تارٌخ الرواتب السابقة

 وتحت الفوابد هناك قطع أبناء عن راتب التقاعد ، الضمان الصحً والصحة تحتوي بٌانات عن هذه الفوابد.

 

 

 :(Network Data Model)النموذج الشبكً  

 

  فً هذا النموذج توضع سجالت قواعد البٌانات على شكل متشابك حسب نظام معٌن. وٌعتبر هذا النموذج امتداد للنموذج

 الهرمً.

 بٌن النموذجٌن هو أن النموذج الهرمً ٌسمح فقط بأن ٌكون لكل ابن أب واحد فقط بٌنما فً النموذج الشبكً ٌكون لكل  الفرق

 ابن أكثر من أب أو ال ٌكون له أب.

  تتألؾ قاعدة البٌانات هنا من مجموعتٌن: المجموعة األولى للسجالت حٌث لكل سجل ٌحتوي مجموعة حقول، والمجموعة

 بط بٌن السجالت.الثانٌة للروا

  نظام إدارة قواعد البٌانات هنا ٌتكون من مجموعتٌن أٌضا: األولى عبارة عن وقابع لكل حقول السجل والثانٌة تصؾ

 األحداث.

 .ًتتمٌز بأنها تقلل من التكرار ، وتتجاوب أحٌانا أسرع من النموذج الهرم 

 

 

 

 

 

 

 

  

 الهرمً والنموذج الشبكً ؛من العٌوب المشتركة بٌن النموذج 

  ،طرق الوصول، األدلة والفهارس ٌجب تحدد مسبقا وأي تعدٌل علٌها بعد ذلك لن ٌكون سهال حٌث تعاد هٌكلة قواعد البٌانات

لذلك فهً ؼٌر مرنة. مثل تحدٌد البلد المتجهة إلٌها الطابرات المؽادرة من مطار الملك خالد دون معرفة الٌم أو الجهة فهو 

 ر سهل.أمر ؼٌ

 .كالهما ٌحتاج إلى برمجة مكثفة وصعبة وتأخذ وقتا طوٌال وجهدا كبٌرا 

 .ٌصعب معالجة أخطاء التصمٌم 

   استخدامه  قلٌل جدا فً الوقت الحالً من خالل األنظمة القدٌمةLegacy Systems  التً لم تستحدث وتستبدل بأنظمة

 جدٌدة.
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 : ((Relational Data Model النموذج العالئقً  -3

 

  ٌسمح هذا النموذج بتخزٌن البٌانات فً جداول ثنابٌة األبعاد ٌمثل كٌانEntity  مكون من صفوؾ ) السجالت( تسمى واقعة 

tuple.) واألمدة ) الحقول أو الصفات 

 :مؤلفة من ثالث عناصر 

 هٌاكل البٌانات وتسمى الجداول او العالقات . .1

 قواعد تسمح بالعالقات بٌن الصفات. .2

 عوامل معالجة البٌانات: العملٌات الجبرٌة والحسابٌة . .3

 ٌعتبر هذا النوع من قواعد البٌانات األكثر انتشارا وٌستخدم مع الحاسبات الشخصٌة مثل MS Access ،Lite 

Oracle   ومع الحاسبات الكبٌرة مثل DB2 ، Oracle وMS SQL Serve. 

 

تاح أو األساسً ألحد الجداول ، مثل رقم العمٌل جدول العمالء، وٌكون هذا ٌتم ربط الجداول فً عالقات من خالل الحقل المف -

الحقل فً جدوله األساسً حقل مفتاح، أي ال تتكرر قٌمته بكل سجالت الجدول، وٌسمى هذا الحقل فً الجدول اآلخر بالمفتاح 

ٌمه فً جدول الطلبات بقدر ما ٌقوم مثل الحقل رقم العمٌل بجدول الطلبات ، حٌث ٌمكن أن تتكرر ق foreign keyاألجنبً 

 بطلبات العمٌل المعنً . 

 عمٌل وفاتورة .    مثال : -

 

 ٌوجد ثالثة عملٌات أساسٌة لمعالجة واسترجاع البٌانات من قاعدة البٌانات مع هذا النموذج : -

o عملٌة االختٌارSelect  :. الستخراج مجموعة حقول من جدول أو اكثر حسب شروط محددة 

o اإلسقاط  عملٌةProject:  اختٌار عدة حقول من جدول أو أكثر إلنشاء جدول جدٌد ٌعبر عن وجهة نظر أو

 وؼالبا ما ٌكون مؤقتا. viewرؤٌة محددة وٌسمى

o  عملٌة الربطjoin: .التً تسمح بربط عدة جدول ببعضهم السترجاع بٌانات منهم ولضبط العالقات بٌن الجداول 

 

 ت بٌن الجداول :ٌوجد ثالثة انواع من العالقا -

o  مثل / مستخدم وملفة الشخصً . واحد إلى واحدمن 

o  مثل عمٌل وطلباته. واحد إلى متعددمن / 

o  مثل المنجات والطلبات . متعدد إلى متعددمن / 

 

 من مٌزات النموذج : -

o  . المرونة العالٌة والقدرة على تجمٌع البٌانات من مصادر مختلفة 

o . سهولة التصمٌم والصٌانة 

o .سهولة إضافة بٌانات وسجالت جدٌدة دون إرباك البرامج والتطبٌقات التً تعمل علٌها 

 

 من عٌوب هذا النموذج : -

o  . قلة كفاءة المعالجة 

o . ضعفها فً حالة النظم الكبٌرة كنظم حجوزات الطٌران 

o  ًالحشو والتكرار إذا لم ٌتم تصمم بعناٌة حٌث ٌمكن تكرار العناصر البٌانٌة فً عدة جداول مما ٌسبب مشاكل ف

 التخزٌن والتحدٌث .

  .Normalizationالستخدام هذا النموذج بكفاءة ٌجب تطبٌق عملٌة التطبٌع علٌة   -
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  : ًالرسم البٌانً العالئق 

 Entity Relationshipبٌانات التصوٌرٌة برسم بٌانً ٌسمى الرسم البٌانً العالبقً ٌوثق مصممو قواعد البٌانات نماذج ال -

Diagram،  العالقة بٌن الكٌانات ٌوضح هذا الرسمEntities التً تكون قاعدة بٌانات . 

  التطبٌعNormalization : هً العملٌة التً تنشا هٌكلٌة بٌانات صؽٌرة ومبسطة انطالقا من مجموعات بٌانات كبٌرة ومعقدة

والتً تكّون قاعدة البٌانات العالبقٌة. والتطبٌع ٌساعد على انسٌاب البٌانات بإزالة المكرر منها ، مما ٌسهم بإزالة التناقضات التً 

 ٌانات بفاعلٌة.قد تحصل فً قاعدة البٌانات واستخدام قاعدة الب

 

  ًالرسم البٌانً العالبقER Diagram : 

            

 

 :Object Oriented Databasesقواعد البٌانات الموجهة  لألشٌاء   -4 

 

 وذلك باستخدام البرمجة كابنٌة Objectهً قواعد بٌانات تخزن البٌانات واإلجراءات فً عنصر واحد ٌسمى كٌان أو شًء  -

 التوجه. وتعتبر البٌانات كٌانات ٌمكن ان تستعاد تلقابٌا وٌمكن تقاسمها .

-  Class:  .ٌمثل صنؾ ما ٌتألؾ من خصابص بٌانٌة والعمٌات التً تعمل علٌها وٌوفرها الصنؾ لمستخدمٌه 

- Inheritance :د ثم تعرٌؾ هذه هً تقنٌة تسمح بوضع العناصر المشتركة بٌن عدة كابنات وتعرٌفها مرة واحدة بكابن واح

 الكابنات األخرى على أنها ترث منه كل عناصره.

 .(Multimedia)واألشٌاء ٌمكن ان تحتوي على بٌانات متعددة الوسابط  -

 نظم ادارة هذا النوع من القواعد تدعى / نظم ادارة قواعد البٌانات كابنٌة التوجه . -

- Object Oriented Database Management Systems-OODBMS . 
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 احملارضة امؼــآ رشة / امفصل امرآ بع :

دارة موارد امبياانت] ثــآ بع /                         . [ Managing Data Resources  - ا 

 عناصر المحاضرة :

 أنىاع قىاعد البٍاناث . .1

 تصمٍم قىاد البٍاناث. .2

 تىجهاث قىاعد البٍاناث. .3

 المتطلباث اإلدارٌت لنظم قىاعد البٍاناث. .4

 

 : Databases. أنواع قواعد البٌانات 1 

 

 4-  قواعد البٌانات كابنٌة التوجهObject Oriented Databases : 

                                 

 

لقد صممت نظم إدارة قواعد البٌانات التقلٌدٌة لتعمل على بٌانات متجانسة فقط حٌث ٌمكن هٌكلتها من خالل السجالت وحقول  -

البٌانات على شكل أسطر وأعمدة، ولكن التطبٌقات الحدٌثة والمستقبلٌة تتطلب قواعد بٌانات بإمكانها تخزٌن واسترجاع باإلضافة 

 .) Multimediaة المهٌكله ، المخططات والصور والصوتٌات والفٌدٌوهات ) متعددة الوسابط إلى البٌانات الرقمٌة والنصٌ

 

تحزن البٌانات والعملٌات  OODBMSتعتمد قواعد البٌانات التقلٌدٌة على لؽات البرمجة  للعمل على البٌانات متعددة الوسابط بٌنما  -

 والعمل علٌها مباشرة .التً تعمل علٌها ككابنات ٌمكن استرجاعها ومشاركتها 

 

 

عند معالجة عدد كبٌر من المعامالت وهً تستعمل المؤشرات لربط الكابنات، وال  RDBMSأبطأ نسبٌا من   OODBMSتكون  -

 . SQتستخدم األدوات المعتمدة فً عالم لؽة االستفسار المهٌكلة 
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ت هذه النظم من قواعد البٌانات متاحة لتوفٌر تهجٌن نظم إدارة قواعد البٌانات كائنٌة التوجه والعالئقٌة : لقد أصبح

 طرق : ثالثةقدرات نظم إدارة قواعد البٌانات كائنٌة التوجه والعالئقٌة معا، وٌمكن إنجازها عبر 

 

 استعمال أدوات توفر وصول كابنً التوجه ألنظمة قواعد البٌانات العالبقٌة. .1

 العالبقٌة الموجودة.استعمال توسعات كابنٌة التوجه ألنظمة قواعد البٌانات  .2

 عالبقٌة. –استعمال أنظمة قواعد بٌانات مهجنة كابنٌة التوجه  .3

 

 : :Designing Databasesتصمٌم قواعد البٌانات  -2 

 إنشاء قاعدة البٌانات :

 : Analysis Requirementsتحلٌل المتطلبات  .1

 بٌبة قاعدة بٌانات، ٌجب فهم العالقات بٌن البٌانات، أنواع البٌانات التً ستحفظ فً قاعدة البٌانات. إلنشاء -

 ٌجب معرفة كٌفٌة استخدام البٌانات وكٌؾ ستقوم المنظمة بتؽٌٌر وإدارة البٌانات من منظورها الواسع. -

 مة بٌاناتها مع شركابها فً األعمال.باإلضافة إلى تصمٌم قاعدة البٌانات سٌأخذ باالعتبار كٌؾ ستشارك المنظ -

 وهناك مبادئ مهمة فً تصمٌم قواعد البٌانات، وإدارة ومتطلبات المنظمة لبٌبة قاعدة بٌانات . -

 

 تصمٌم قاعدة البٌانات : .2

 : Conceptual or Logical Database Designالتصمٌم المفاهٌمً أو المنطقً  - أ

ة البٌانات من وجهة نظر األعمال، وٌتطلب التصمٌم المنطقً عمل وصؾ تفصٌلً التصمٌم المنطقً عبارة عن نموذج مجرد لقاعد

لمعلومات األعمال من خالل االتصال بمستخدمً قاعدة البٌانات فً المنظمة. وٌفضل أن تكون هذه الخطوة جزء من مجهود التخطٌط 

 الشامل لبٌانات المنظمة.

 فً قاعدة البٌانات. ٌصؾ التصمٌم المنطقً كٌؾ ستجّمع العناصر البٌانٌة -

وٌتم التعرؾ خالل عملٌة التصمٌم المنطقً على العالقات بٌن العناصر البٌانٌة والوسابل األكثر فعالٌة لتجمٌعها ومطابقة متطلبات  -

 وتلك المتطلبة للبرامج التطبٌقٌة .  redundantالمعلومات، وٌتم التعرؾ أٌضا على عناصر البٌانات المكررة 

 ات البٌانات وتنقٌتها وتحسٌنها للتوصل إلى منظور منطقً شامل للعالقات بٌن كل العناصر البٌانٌة .ٌتم تنظٌم مجموع -

الستخدام نموذج قواعد بٌانات عالبقً بشكل فعال ، ٌجب إزالة البٌانات المكررة فً مجموعات البٌانات لتقلٌل من التكرار  -

 متعدد ؼٌر المالبمة. والحشو والعالقات من النوع متعدد الى

:عملٌة  إنشاء هٌاكل بٌانات صؽٌرة ومستقرة، ووأٌضا مرنة وقابلة للتكٌٌؾ    Normalizationوهذا مؽزى عملٌة التطبٌع  -

 انطالقا من مجموعات بٌانات كبٌرة ومعقدة.

 البٌانات.لتوثٌق التصمٌم المنطقً لنماذج  Entity-Relationship Diagramالعالقة  -ٌستخدم مخطط الكٌان -

 

 العالقة / الجدول : طلب .  مثال عن التطبٌع:
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 طلب تقسم إلى اربع عالقات أصؽر:  مثال عن التطبٌع :          

 

 العالقة : –مخطط الكٌان 

                         

 

 :  Physical Database Designالتصمٌم المادي   - ب

 ٌبٌن كٌؾ ٌتم تنظٌم تخزٌن البٌانات على وسابط التخزٌن وكٌفٌة الوصول إلٌها.                      

 

 : Security Designالتصمٌم األمنً  - ت

ٌتم تحدٌد اإلجراءات األمنٌة المطلوبة للوصول الى البٌانات من خالل إنشاء حسابات للمستخدمٌن وتحدٌد  

مكانٌة تؽٌرها من عدمه لكل من  مستخدمً قاعدة البٌانات، وتحدٌد مدٌر لقاعدة صالحٌات الوصول إلى البٌانات وإ

  من قاعدة البٌانات.   backupالبٌانات. وتحدٌد كٌفٌة إدارة النسخ االحتٌاطٌة 
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             :                                                             Distributing Databases. توزٌع قواعد البٌانات 3

ٌأخذ تصمٌم قواعد البٌانات باالعتبار كٌفٌة توزٌعها. ٌمكن تصمٌم أنظمة المعلومات تقوم باستخدام قاعدة بٌانات مركزٌة من 

خالل معالج مركزي أو عدة معالجات فً شبكة خادم / عمٌل. كما وٌمكن أن تكون قاعدة البٌانات موزعة حٌث ٌتم تخزٌنها 

 : وهناك طرٌقتان رئٌسٌتان  لحفظها و إدارتهافً واحد. فً أكثر من موقع جؽرا

قاعدة البٌانات المركزٌة نسخا كامال عدة مرات ووضعها فً مواقع جؽرافٌة بعٌدة للعمل علٌها .       Duplicateٌتم نسخ  - أ

المركزٌة لتضعها ٌتم تحدٌث النسخة المركزٌة خالل ساعات التوقؾ عن العمل . مثل شركة الخطوط السعودٌة تنسخ قاعدتها 

 فً نٌوٌورك وسٌدنً وأي تعدٌل علٌها ٌتم تحدٌثه تلقابٌا فً النسخ البعٌدة لجعل المعلومات متوفرة مباشرة.

                                                                                                 : Partitionedتقسم قواعد البٌانات  - ب

ٌتم تخزٌن وصٌانة أقسام من قاعدة البٌانات فً مكان واحد. وتكون األقسام األخرى مخزنة ومصانة فً مواقع جؽرافٌة 

 أخرى.

 ورٌة لخدمة منطقته الجؽرافٌة.بحٌث ٌكون عند كل معالج لحاسب بعٌد البٌانات الضر

 ؼالبا ما ٌتم رفع التؽٌٌر فً الملفات المحلٌة إلى قاعدة البٌانات المركزٌة بأسلوب التشؽٌل بالدفعة خالل اللٌل. 

 

                                    
 

االستجابة للمستخدمٌن المحلٌٌن تقلل األنظمة الموزعة من حساسٌة وهشاشة قاعدة البٌانات المركزٌة الكبٌرة، وهً تسرع  -

 لخدمتهم كما وٌمكنها العمل على حاسبات أصؽر وأقل تكلفة .

 تعتمد األنظمة الموزعة على اتصاالت عالٌة الجودة تكون بدورها حساسة. -

خالل توزٌع  ٌمكن لقاعدة البٌانات المحلٌة االنحراؾ عن التعرٌفات والمعاٌٌر لقاعدة البٌانات المركزٌة وخلق مشاكل أمنٌة من -

 إمكانٌة الوصول إلى البٌانات الحساسة، حٌث ٌجب على مصممً قاعدة البٌانات األخذ باالعتبار هذه العوامل فً قراراتهم.

 

 : Data Quality  Ensuring. ضمان نوعٌة البٌانات 4 

مة، فالبٌانات ؼٌر الصحٌحة ال ٌكفً تصمٌم قاعدة البٌانات بشكل جٌد لضمان بأنها ستعطً المعلومات التً تحتاجها المنظ

وؼٌر المالبمة والمتضاربة مع مصادر معلومات أخرى ٌمكن أن تتسبب مشاكل مالٌة وتشؽٌلٌة خطٌرة لألعمال. ومما قد 

 ٌؤدي إلى اتخاذ قرارات ؼٌر سلٌمة وخسارة فً األموال .

لفات التقلٌدٌة من المشاكل فً نوعٌة الناتج عن بٌبة الم inconsistencyو التناقض  redundancyوٌمكن أن ٌسبب الحشو  -

 البٌانات.

ٌمكن أن تكون مشاكل نوعٌة البٌانات من أخطاء تهجبة األسماء، األعداد المنقولة، واالكواد الناقصة أو الخاطبة التً تحصل خالل  -

بإدخال البٌانات من خالل مواقعا  ادخال البٌانات . وهذا ٌزداد بعد نقل المنظمات أعمالها إلى االنترنت والسماح للعمالء والزودٌن
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على االنترنت ورفعها مباشرة على أنظمتها الداخلٌة. ٌجب إجراء مراجعة وتدقٌق لنوعٌة البٌانات من خالل فحص كامل ملفات 

 البٌانات وفحص مدى إدراك المستخدمٌن النهابٌٌن لنوعٌة البٌانات.

عرؾ على البٌانات الخطأ، الناقصة، ؼٌر المشكلة جٌدا والمكررة هً النشاطات تنفذ للت Data scrubbingتنظٌؾ البٌانات  -

 . data consistencyلتصحٌحها. وهً تدعم استقامة البٌانات 

 

 .  توجهات قواعد البٌانات : 3 

حصلت المنظمات على أدوات تحلٌل بٌانات ومخازن بٌانات قوٌة لتحسٌن استخدام المعلومات التً فً قواعد بٌاناتها 

 على حسنات تقنٌات قواعد البٌانات المتوفرة على الشبكة العالمٌة .وللحصول 

 

  تحلٌل البٌانات متعددة األبعادMultidimensional Data Analysis : 

 تحتاج المنظمات أحٌانا إلى تحلٌل البٌانات بطرق ال ٌمكن الحصول علٌها من خالل قواعد البٌانات التقلٌدٌة. -

التً تبٌع سٌارات متنوعة وتروجها فً عدة مناطق. لنفرض أن اإلدراة العلٌا أرادت معرفة المبٌعات  كمثال نأخذ شركة توٌوتا -

الفعلٌة لنوع من سٌاراتها وفً كل منطقة وترٌد مقارنة النتابج بٌن المناطق المختلفة. ٌتطلب هذا الوضع تحلٌل بٌانات متعددة 

-On-Line Analytical Processingاستعمال المعالجة والتحلٌل على الخط األبعاد، والطرٌقة األنجح فً هذه الحالة تكمن فً 

OLAP . 

                                       

                                                                                                   

                                                                            
 

 

 

 

 

  مخازن البٌاناتData Warehouses : 

 مخازن البٌانات هً قاعدة بٌانات كبٌرة تحتوي على المعلومات الحالٌة والتارٌخٌة ذات األهمٌة للمدراء فً المنظمة. ٌكون -

مصدر هذه البٌانات من أنظمة التشؽٌل األساسٌة والمصادر الخارجٌة التً تضم المعامالت المنجزة من خالل موقع المنظمة على 

أو  HTMLاالنترنت. ٌمكن أن تكون أنظمة قدٌمة، وتطبٌقات قواعد بٌانات عالبقٌة أو كابنٌة التوجه وأنظمة معتمدة على لؽة 

اآلتٌة من هذه التطبٌقات المختلفة ) مبٌعات ، تسوٌق، رواتب( فً مخزن بٌانات بقدر الحاجة لذلك  . ٌتم نسخ البٌاناتXML وثابق 

 ) كل ساعة، ٌوم، أسبوع أو شهر(.



 12      ختكـم / تذكار العنزي .أ                   .    االنتساب المطور –عمال أ قسم إدارة –دارٌة المعلومات اإلنظم 

 

ٌتم دمج وتوحٌد البٌانات فً نموذج بٌانً مشترك كً تضم كامل البٌانات التً تحتاجها اإلدارة وٌصبح باإلمكان استخدامها من  -

 ا واتخاذ القرارات من قبل اإلدارة .قبل المنظمة لتحلٌله

ٌجب تصمٌم مخزن البٌانات بعناٌة من قبل المختصٌن باإلدارة والتكنولوجٌا لضمان إمكانٌة توفٌره المعلومات الصحٌحة التخاذ  -

 القرارات الهامة.

 : Data Martسوق البٌانات × 

مخزن بٌانات صؽٌر ٌحتوي على ملخص أو جزء مركز بعناٌة من بٌانات المنظمة لخدمة مستخدمٌن محددٌن أو  هو 

 أهداؾ ما.

توفر أنظمة مخازن البٌانات مجموعة أدوات استفسارٌة قٌاسٌة وأدوات تحلٌلٌة ووسابل إعداد تقارٌر رسومٌة، تتضمن أدوات  -

 لبٌانات .ألجل التحلٌل متعدد األبعاد والتنقٌب فً ا

:                                                                                              Data miningالتنقٌب فً البٌانات × 

ٌستخدم التنقٌب فً البٌانات وسابل متعددة الكتشاؾ أنماط مخفٌة وعالقات فً مجموعة واسعة من البٌانات واستنتاج 

 كن استخدامها فً التنبؤ بالتوجهات المستقبلٌة واإلرشاد إلى اتخاذ القرارات السلٌمة.منهم قواعد ٌم

ٌستخدم التنقٌب فً البٌانات لتوفٌر معلومات للتسوٌق المستهدؾ ٌخول إنشاء رسابل شخصٌة وفردٌة باالعتماد على التفضٌالت  -

 الفردٌة للعمالء.

 ة فً المنظمة بالمعلومات التً ٌحتاجونها.وٌستخدم أٌضا لتزوٌد القطاعات واألقسام المختلف -

طلب شراء لتحدٌد الطلبات التً تم  11111مثال عن شركة سامسونج لألجهزة االلكترونٌة فً أمرٌكا التً قامت بتحلٌل بٌانات  -

من % من مبٌعات شاشات الحاسب التً بٌعت إلى القطاع الصحً قد تمت 41تنفٌذها من قبل منافسً الشركة، حٌث وجدت أن 

 قبل منافس واحد.

 ٌوجد تطبٌقات تنقٌب فً البٌانات عدٌدة تستخدم فً مجال اإلدارة والمجال العلمً. -

التنقٌب عن البٌانات وسٌلة قوٌة ومربحة ولكنها تقوم بانتهاك الحرٌة الشخصٌة لألفراد من خالل تجمٌع بٌانات خاصة بهم  ٌعتبر -

 من مصادر مختلفة مثل مقدار داخل الفرد، العادات الشرابٌة، هواٌاتهم وعابالتهم.
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 : االنترنت وقواعد البٌانات متعددة الوسائط 

رنت المعلومات على شكل صفحات مترابطة فٌما بٌنها حٌث تحتوي على نصوص وصوتٌات وفٌدٌوهات تخزن مواقع االنت -

 . Hypermedia Databasesورسومات باستخدام قواعد البٌانات متعددة الوسابط 

ى شكل شبكة قواعد البٌانات متعددة الوسابط : هً قواعد بٌانات تخزن قطع المعلومات على شكل عقد مرتبطة بروابط وتكون عل  -

. ٌمكن أن تحتوي هذه العقد نصوص، رسومات، فٌدٌوهات أو برامج حاسب تنفٌذٌة. ال تتبع عملٌة البحث عن معلومات أي تنظٌم 

محدد مسبقا. ٌمكن للمستخدم بالمقابل االتصال فورا بالمعلومات المرتبطة فٌما بٌنها من خالل أي نوع رابط أنشأه المؤلؾ. تسمح 

 متعددة الوسابط للمستخدمٌن بالوصول إلى المواضٌع على مواقع االنترنت بالترتٌب الذي ٌراه مناسبا.قواعد البٌانات 

  قواعد البٌانات متعددة الوسائطHypermedia Databases : 

                              
  :ربط قواعد بٌانات المنظمة الداخلٌة باإلنترنت 

تكنولوجٌا المعلومات دورا مهما فً جعل موارد المعلومات فً المنظمة متاحة على شبكة االنترنت حٌث قامت المنظمات  تلعب -

 بتسهٌل الوصول لمخازن بٌاناتها من خال ل تقنٌة االنترنت.

منظمة القدٌمة من التً تم تطوٌرها لمساعدة المستخدم فً الوصول إلى قاعدة بٌانات ال Middlewareٌوجد مجموعة من برامج  -

هو برنامج ٌربط بٌن برنامجٌن منفصلٌن مختلفٌن مثل قاعدة بٌانات وخادم انترنت. ٌستطٌع  Middlewareخالل االنترنت 

البحث عن معلومات عن منتجات فً قاعدة بٌانات بابع بالتجزبة، ٌقوم   Browser Webالعمٌل باستخدام متصفح انترنت 

 لالتصال مع خادم االنترنت للبابع.  HTMLبٌانات من قاعدة بٌانات المنظمة، باستخدام أوامر لؽة برنامج متصفح العمٌل بطلب ال

، ٌقوم خادم االنترنت بتمرٌر طلب البٌانات إلى برنامج متخصص  HTMLبما أن برامج قواعد البٌانات ال تستطٌع تفسٌر أوامر  -

من قبل نظم إدارة قواعد البٌانات التً تعمل على قاعدة البٌانات. فً ٌمكن معالجتها  SQLإلى تعلٌمات  HTMLٌقوم بتحوٌل أوامر 

 middlewareبٌبة الخادم والعمٌل ٌجهز نظام إدارة قاعدة بٌانات فً حاسب خاص ٌسمى خادم قاعدة بٌانات. ٌقوم برنامج 

ها إلى المستخدم بصٌؽة صفحات بتحوٌل المعلومات من قاعدة بٌانات المنظمة الداخلٌة فً الخلؾ إلى خادم االنترنت لتوصٌل

 أنترنت.
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 ٌوجد عّدة فوابد من استخدام االنترنت للوصول إلى قاعدة البٌانات الداخلٌة للمنظمة. -

o متصفح اإلنترنت سهل جدا فً استخدام وال ٌتطلب تدرٌبا كثٌرا كما هً الحالة مع األدوات االستفسارٌة  ٌعتبر

 لقواعد البٌانات حتى الصدٌقة للمستخدم.

o .ال تتطلب واجهة متصفح االنترنت تؽٌرات فً قاعدة البٌانات الداخلٌة 

o موقع انترنت ) واجهة( أمام نظامها القدٌم تكلؾ  تزٌد المنظمات استثماراتها باألنظمة القدٌمة ألن تكلفة إضافة

 أقل بكثٌر من إعادة تصمٌم وإنشاء نظام لتحسٌن وصول المستخدم للمعلومات.

o  أدت عملٌة الوصول لقواعد البٌانات العامة من خالل اإلنترنت إلى أنشاء فرص وكفاءات انتاجٌة جدٌدة وحتى

 الى تؽٌٌر طرٌقة تأدٌة األعمال.

 

 ت اإلدارٌة لنظم قواعد البٌانات :. المتطلبا3 

 

 :العناصر الهامة فً بٌبة قواعد البٌانات 

تتطلب أنظمة قواعد البٌانات من المنظمة التعرؾ على الدور االستراتٌجً للمعلومات والبدء باإلدارة والتخطٌط للمعلومات بفعالٌة  -

تقوم بتحدٌد متطلبات المعلومات على مستوى كامل المنظمة كأنها من مواردها. على المنظمة تطوٌر وظٌفة إدارة البٌانات التً 

 وتمكٌنها من االتصال المباشر مع اإلدارة العلٌا.

تكون إدارة البٌانات مسبولة عن السٌاسات واإلجراءات التً ٌمكن من خاللها إدارة البٌانات كموارد للمنظمة. تضم هذه  -

/ االشراؾ على التصمٌم المنطقً لقاعدة البٌانات وتطوٌر قاموس البٌانات المسبولٌات تطوٌر سٌاسة المعلومات تخطٌط البٌانات

 ومراقبة كٌؾ ٌستخدم اختصاصٌو أنظمة المعلومات والمستخدمون هذه البٌانات.

 من المبادئ االساسٌة فً ادارة البٌانات أن البٌانات هً من ملكٌة المنظمة ككل. -

 لنظام بشكل حصري.ال ٌمكن أن تنتمً البٌانات إلى أٌة وحدة فً ا -

 ٌجب أن تتوفر البٌانات  ألي مجموعة تحتاج هذه البٌانات لتأدٌة مهامها. -

تحتاج المنظمة إلى صٌاؼة سٌاسة المعلومات التً تحدد القواعد ألجل مشاركة، نشر، استقطاب، بناء المعاٌٌر، تصنٌؾ، وجرد  -

 المعلومات فً كل المنظمة.

اإلجراءات والمسبولٌات التً تحدد أي وحدات تشارك المعلومات ومتى ٌمكن  Information Policyتنظٌم سٌاسة المعلومات  -

 توزٌع المعلومات ومن المسبول عن تحدٌث وصٌانة المعلومات.

 إدارة البٌانات هً وظٌفة تنظٌمٌة مهمة تم إثبات مكانتها وأهمٌة إنجازاتها. -

 

                                                                                                      منهجٌة تخطٌط و نمذجة البٌانات: -

بسبب الفوابد التنظٌمٌة  الكبٌرة لنظم إدارة قواعد البٌانات، تتطلب المنظمة إجراء تخطٌط واسع لها من أجل البٌانات.              

علومات من أجل تطوٌر قاعدة البٌانات. ٌهدؾ تحلٌل المنظمة إلى من الضروري تحلٌل كامل المنظمة بالتركٌز على متطلبات الم

 والعالقات التً تؤلؾ بٌنات المنظمة. attributesوالصفات  key entitiesالتعرؾ على الكٌانات األساسٌة 

 

 

 إدارة وتكنولوجٌا قواعد البٌانات : -

تحتاج قواعد البٌانات إلى برامج جدٌدة وكادر مختص مدرب على تقنٌاتها باإلضافة إلى هٌاكل إدارة البٌانات. طورت  

المنظمات مجموعة " تصمٌم وإدارة قواعد البٌانات" التً تهتم بتعرٌؾ وتنظٌم هٌكل ومحتوى قاعدة البٌانات والصٌانة، 

 نطقٌة بٌن العناصر وإجراءات وقواعد الوصول إلٌها وحماٌتها.وتقوم بإنشاء التصمٌم المادي والعالقات الم

 

 المستخدمون: مجموعة ؼفٌرة من المختصٌن والمدربٌن وؼٌر المختصٌن. -
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 : العناصر األساسٌة فً بٌبة قواعد البٌانات 

 

  
 

 

 التحدٌات التً تواجه المنظمات فً إدارة المنظمات فً إدارة بٌاناتها بشكل فعال: -

 

        توزٌع السلطات :                                                                                                              × 

ٌؤثر تطبٌق نظم إدارة قواعد البٌانات على تقسٌم السلطات بٌن موظفً المنظمة مما ٌؤدي إلى إحداث مقاومة له من قبل 

 ارات المختلفة بسبب تضارب مصالح المستفٌدٌن من الوضع الحالً فً المنظمة.األقسام واإلد

 

 ملكٌة وتبادل المعلومات :× 

كل إدارة وقسم فً بٌبة الملفات التقلٌدٌة ٌحتفظ بالمعلومات  الخاصة به فً نظام خاص به مبنً حسب احتٌاجاته . أدى 

 نظمة على مصلحة األقسام وإلى دعم مركزٌة قواعد البٌانات.تطبٌق نظم إدارة قواعد البٌانات إلى تقدٌم مصلحة الم

 

  موازنة التكالٌف والفوائد:× 

واضحة وكبٌرة على المدى القصٌر شراء تجهٌزات اتصاالت وبرمجٌات ومعدات. ٌجب  DBMSتكالٌؾ االنتقال بٌبة 

 .اعتباره على انه استثمارات مجدٌة للمنظمة. الفوابد تكون معنوٌة وبعٌدة المدى

 

 

 

 

 

 

 



 16      ختكـم / تذكار العنزي .أ                   .    االنتساب المطور –عمال أ قسم إدارة –دارٌة المعلومات اإلنظم 

 

 احملارضة احلادية غرش / امفصل اخلـآ مس :

ػادة ثصممي املنظامت ابس تخدام هظم املؼلومات]  .[ Redesigning the Organization with Information System- ا 

 

 عناصر المحاضرة :

 تحدٌات تواجه المنظمة عند بنابها نظام معلومات جدٌد. .1

 تساعد فً نجاح تطبٌق نظام معلومات جدٌد. أمور .2

 طرق تحدٌد حاجات المنظمة من المعلومات. .3

 تطوٌر النظم والتؽٌرات التنظٌمٌة. .4

 تأثٌر وقدرات تكنولوجٌا المعلومات. .5

 كٌفٌة مساهمة نظم المعلومات فً إدارة الجودة الشاملة. .6

 

 . تحدٌات تواجه المنظمة عند بنائها نظام معلومات جدٌد:1 

 

 هناك بعض المخاطر وعدم الوضوح فً بناء النظم تؤدي عادة إلى عدم االستفادة من النظم أو فشلها ومنها:

 

 صعوبة تحدٌد متطلبات المستفٌدٌن والمنظمة من نظم المعلومات بشكل صحٌح ودقٌق. (1

 نظمة الكبٌرة.عدم القدرة على تطوٌر األنظمة المطلوبة فً الوقت المناسب وبالتكالٌؾ المحددة خاصة مع األ (2

صعوبة إدارة وتنفٌذ التؽٌٌر التنظٌمً المطلوب خالل عملٌة تطبٌق نظم المعلومات حٌث أن بناء نظام معلومات جدٌد ٌعتبر  (3

 فً حد ذاته تؽٌٌرا مخططا لكن هذه ال ٌعنً أن هذا التؽٌٌر ٌمكن التحكم فً تنفٌذه.

ال ٌحقق مجرد تطبٌق النظام فوابد مباشرة ملموسة وضمان  صعوبة تحدٌد فوابد النظام عندما تكون على شكل معنوي حٌث (4

 لنجاح المؤسسة.

 

 . أمور تساعد فً نجاح تطبٌق نظام معلومات جدٌد:2 

 

 اعتبار النظم كتغٌٌر تنظٌمً مخطط له:

اإلضافة إلى هذه . ال ٌمكن اعتبار عملٌة إدخال استخدام  نظم المعلومات فً عمل المنظمات مجرد عملٌة شراء لألجهزة والبرامج. ب

    األمور فٌجب أن تتضمن هذه العملٌة أٌضا التؽٌٌرات الضرورٌة فً الوظابؾ والمهارات الفردٌة واإلدارة والمنظمة نفسها.               

                                .عند القٌام بتصمٌم نظام جدٌد للمنظمة فالبد من إعادة تصمٌم المنظمة.                                             

           .ٌجب على مصمم النظام الجدٌد معرفة وفهم كٌفٌة تأثٌر النظام على كامل المنظمة.                                                  

ٌة مقاومة تطبٌقها والتؽٌٌر فً .ٌجب األخذ باالعتبار رأي مستخدمً النظم الجدٌدة حتى تزداد فرص نجاح هذه النظم وتقلٌل إمكان

 المنظمة.
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 . ربط نظم المعلومات بخطة العمل : 1 -

 ٌجب أن تكون فكرة بناء نظم المعلومات للمنظمة كجزء أساسً من عملٌة التخطٌط فً المنظمة. 

االستراتٌجٌة فً المستوى                                                                                    ٌجب أن تكون خطة نظم المعلومات جزءا من الخطة الشاملة ألعمال المنظمة حٌث تكون النظم 

 األعلى فً التخطٌط.

 تعتبر خطة بناء نظم المعلومات الجدٌدة للمنظمة كخارطة طرٌق ٌوضح فٌها: -

o .التبرٌرات المنطقٌة لتطوي النظم 

o .دراسة الوضع الراهن للمنظمة 

o .استراتٌجٌة اإلدارة فً المنظمة 

o .تحدٌد المٌزانٌة المطلوبة لتطوٌر النظم وتطبٌقاتها وصٌانتها 

o .خطة تنفٌذ وتطبٌق نظم المعلومات المطورة 

o  التؽٌرات المطلوبة على مستوى المنظمة لتطبٌق نظم المعلومات مثل تدرٌب األفراد وتؽٌٌر الهٌكل التنظٌمً واإلجراءات

 اإلدارٌة .

o ات الهامة مثل شراء األجهزة والتجهٌز لالتصاالت.القرار 

 

 . تحدٌد متطلبات المنظمة من المعلومات:2 -

من أجل تطوٌر خطة نظم المعلومات ناجحة ٌجب أن ٌكون لدى المنظمة صورة واضحة ومتكاملة عن احتٌاجاتها الحالٌة . 

 والمستقبلٌة من المعلومات. وٌتم تحدٌد ذلك باتباع إحدى الطرٌقتٌن:

 

 طرٌقة تحلٌل المؤسسة. .1

 طرٌقة التحلٌل االستراتٌجً: تحلٌل عناصر النجاح الربٌسٌة. .2

 

 . طرق تحدٌد حاجات المنظمة من المعلومات:3 

 

 : Enterprise Analysis(or Business Systems Planning))طرٌقة تحلٌل المؤسسة أو تخطٌط نظم األعمال  .1

 

 تعتبر هذه الطرٌقة أن تحدٌد احتٌاجات المنظمة من المعلومات ٌعتمد على :

 

 الفهم الكامل الحتٌاجات المنظمة ككل حٌث ٌتم التعرؾ على وحدات المنظمة ووظابفها وعملٌاتها وبٌاناتها . -

 تساعد هذه الطرٌقة فً التعرؾ على الكٌانات الربٌسٌة للمنظمة وصفاتها. -

تتم هذه الطرٌقة بسؤال عٌنة كبٌره من المدراء عن طرٌقة استخدامهم للمعلومات، ومن أٌن ٌحصلون علٌها، وما هً اهادفهم،  -

 وكٌؾ ٌتخذون القرارات، وإلى أي بٌانات ٌحتاجون.

صر البٌانات فً تجمع نتابج االستبٌان الخاص بالمدارء فً وحدات فرعٌة، وظابؾ، عملٌات ومصفوفات البٌانات. ٌتم ترتٌب عنا -

 مجموعات منطقٌة عملٌة حٌث تكون تدعم مجموعات مترابطة من العملٌات فً المنظمة  ) انشاء ، استخدام (.
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 ممٌزاتها :× 

 تعطً نظرة شاملة وكاملة عن المنظمة واحتٌاجاتها الكلٌة من المعلومات واستخداماتها واألنظمة التً تنتجها.

 

 عٌوبها : ×

 من البٌانات حٌث ٌكلؾ جمعها كثٌرا وتكون صعبة التحلٌل .تنتج كمٌة كبٌرة  -

تنحاز لإلدارة العلٌا والوسطى حٌث تركز على جمع المعلومات منهم وتتجاهل الطبقات اإلدارٌة األخرى واحتٌاجاتها مثل الكتبة  -

 والمستوى التشؽٌلً .

ت بل تركز على استخدام المعلومات الموجودة مما ٌنتج ال تركز األسبلة على أهداؾ اإلدارة الربٌسة وعن مكان الحاجه للمعلوما -

عنه االهتمام بتحوٌل العمل الٌدوي إلى عمل آلً دون االهتمام باالتجاهات الجدٌدة لكٌفٌة إجراء األعمال وما تحتاجه من إعادة 

 تصمٌم تدفق العمل وتطوٌر اسالٌب تنفٌذه .

 

  : Strategic Analysis :Critical Success Factors–CSFsٌة طرٌقة التحلٌل االستراتٌجً : عناصر النجاح الربٌس .2

تعتمد هذه الطرٌقة على فكرة امكانٌة تحدٌد احتٌاجات المنظمة من المعلومات من خالل عدد قلٌل من عناصر النجاح  -

 الخاصة بالمدراء .

 الواسعة.تصاغ عناصر النجاح من قبل قطاع األعمال، المؤسسة، المدراء وبٌبة المؤسسة  -

 ٌجب أن تركز نظم المعلومات الجدٌدة على توفٌر المعلومات التً تساعد المؤسسة فً الوصول الى هذه األهداؾ. -

ٌتم إجراء حوارات شخصٌة مع بعض المدراء من اإلدارة العلٌا لمعرفة أهدافهم وعناصر النجاح الناتجة عنها،  -

 والمؤهلة لضمان أفضل النتابج.

النجاح المحددة سابقا للحصول على صورة من عناصر نجاح المؤسسة. وبالتالً ٌتم بناء النظم لتوفٌر تجمٌع عناصر   -

 المعلومات بناء على هذه العناصر.

 

 
 مٌزاتها :

 انتاج كمٌة بٌانات أقل من طرٌقة تحلٌل المؤسسة حٌث ٌمكن تحلٌلها. -

 بعٌن االعتبار التؽٌرات التً تحصل فً البٌبة المحٌطة بالمنظمة وكٌفٌة تأثٌر البٌبة فً احتٌاجات المنظمة من المعلومات. تأخذ -

 . ESSونظم اإلدارة العلٌا  DSS تستخدم هذه الطرٌقة لتحدٌد احتٌاجات اإلدارة العلٌا وفً تطوٌر نظم مساندة القرار  -

 عٌوبها :

 د وواضح ٌبٌنن كٌفٌة تحوٌل أهداؾ المدراء الفردٌة إلى أهداؾ واضحة للمنظمة ككل .ال تتضمن أسلوب عملً محد -

 حصول التباس فً التفرٌق بٌن عناصر النجاح الفردٌة وعناصر نجاح المنظمة. -

 تختلؾ أنواع عناصر النجاح فما هو أساسً بالنسبة ألحدهم قد ال ٌكون كذلك بالنسبة للمنظمة. -

ارة العلٌا رؼم انه باإلمكان التوسع فً استنباط أفكار نظم جدٌدة واعدة من أعضاء المستوى المنخفض فً انحٌاز هذه الطرٌقة لإلد -

 المنظمة.
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 عناصر النجاح الرئٌسٌة : –طرٌقة التحلٌل االستراتٌجً 

 

 

 

 . تطوٌر النظم والتغٌرات التنظٌمٌة :4 

استخدام نظم المعلومات كأدوات قوٌة إلحداث التؽٌرات المطلوبة على مستوى المنظمة وطرق عملها وهٌكلتها  ٌمكن

 سنعرض بعض الطرق التً تساهم بها تكنولوجٌا المعلومات فً تؽٌٌر المنظمات:

 

 : Global Networksالشبكات العالمٌة × 

ن ما مما أدى إلى امتداد نفوذ الشركات العالمٌة، انخفاض تكالٌؾ ال تحدد عملٌات الشركة بالنسبة لمكا: . عولمة العمل 

 الصفقات .

 

 :  Enterprise Networksشبكات المؤسسة × 

إمكانٌة تنسٌق األعمال عبر الحدود المقسمة، أدى إلى ظهور توجه العمٌل والمنتج، . العمل المشترك والعمل الجماعً : 

بسبب تحكم مجموعات العمل، انخفاض تكالٌؾ اإلدارة، تؽٌر المعامالت أصبحت المجموعات مفرقة على نطاق واسع 

 التجارٌة.

 : (Distributed Computing)الحوسبة الموزعة × 

أصبحت المعلومات الالزمة لحسن التصرؾ متوفرة لألفراد ومجموعات العمل، أدى إلى إعادة تصمٌم . زٌادة الفعالٌة : 

 ض تكالٌؾ اإلدارة ، تدهور الهرمٌة والمركزٌة اإلدارٌة .وانسٌاب المعلومات التجارٌة. انخفا

 

 : ( Portable Computing)الحوسبة المحمولة × 

ال ٌرتبط العمل بالموقع الجؽرافً للمنظمة، ٌمكن أن تتوفر المعرفة والمعلومات متوفرة لكل . المنظمات االفتراضٌة : 

 العقارات ؼٌر أساسٌة للتجارة.  شخص فً أي وقت، انخفاض التكالٌؾ اإلدارٌة، اصبحت

 

 ( : Interfaces User Graphical(الواجهات البٌنٌة للمستخدمٌن ×  

المعلومات والمعرفة، أصبح باإلمكان انسٌاب  تساوي كل عاملً المنظمة بإمكانٌة الوصول الى. الوصول للمعلومات : 

العمل أن ٌكون آلٌا، ٌمكن للجمٌع المساهمة فً العمل من أماكن مختلفة، انخفاض تكالٌؾ اإلدارة، ظهور الصور الرقمٌة 

 والصوت بدال من الوثابق الورقٌة التقلٌدٌة. 

 



 20      ختكـم / تذكار العنزي .أ                   .    االنتساب المطور –عمال أ قسم إدارة –دارٌة المعلومات اإلنظم 

 

 : (Spectrum of Organization Change)أنواع التؽٌٌر التنظٌمٌة  -

 ٌمكن إحداث تؽٌٌرات بأشكال مختلفة فً المنظمة باستخدام نظم المعلومات. .

 . ٌمكن أن تكون التؽٌٌرات بسٌطة أو تدرٌجٌة أو جذرٌة.

 

 :أربعة أنواع من التغٌٌر هناك  <<

 

 : Automationاألتمتة  . 

مثل حساب مبالػ الشٌكات المدفوعة وتسجٌل                   استخدام الحاسب اآللً لمساعدة الموظفٌن فً أداء أعمالهم بأكثر كفاءة وفعالٌة،  

 الرواتب وربط جمٌع وكاالت السفر بشبكة نظام الحجز فً الطٌران.

 : of Procedures  Rationalization. التبرٌر المنطقً لإلجراءات 

وإجراءات التشؽٌل أكثر فاعلٌة وكفاءة. ) مثال: دمج دمج وتنظٌم إجراءات العمل القٌاسٌة والتخلص من المعوقات وذلك لجعل األتمتة 

 اإلدارة المالٌة ومكاتب الحجز فً إدارة واحدة( .

 :  Reengineering  Business. إعادة هندسة األعمال 

 لتبسٌطها وإعادة تصمٌمها.  business processes. تحلٌل إجراءات األعمال  

المعلومات تؽٌٌر وتبسٌط إجراءات األعمال لزٌادة سرعة االنجاز وتطوٌر الخدمة . تستطٌع المنظمة باستخدام تكنولوجٌا 

 ورفع الجودة .

.إعادة ترتٌب أو تنظٌم تدفق األعمال من خالل دمج بعض الخطوات لتقلٌل الخطوات المكررة والمهام التً تتطلب 

 استخدام اوراق كثٌرة.

 ت األعمال.. ٌتطلب هذه نظرة وفكر جدٌد لترتٌب وتنظٌم إجراءا

//  إعادة تصمٌم إجراءات دفع الفواتٌر فً شركة فورد لجعلها تتم الكترونٌا مما أدى إلى تخفٌض عدد العمال من  مثال. 

 عامال . تطبٌق نظام الحجز المركزي فً شركة الخطوط السعودٌة باستخدام قواعد البٌانات الموزعة. 75إلى  500

 

 : Paradigm Shift . التحول النموذجً 

 . ٌقصد به إعادة وضع المفاهٌم وإعادة التصور الجذري لطبٌعة األعمال فً المنظمة ولطبٌعة المنظمة ككل .

. ٌؤثر استخدام نظام المعلومات الجدٌد على المنظمة ككل من خالل تؽٌٌر طرٌقة تنفٌذ المنظمة ألعمالها وكذلك تؽٌٌر 

 طبٌعة هذه األعمال.

ٌّر األهداؾ   . مثال /  االستراتٌجٌة للشركة كتؽٌٌر النشاط األساسً للشحن .تؽ

نظام المخازن الفارؼة أدى لتؽٌٌر طبٌعة عمل الشركة حٌث أصبحت كشرٌك  Baxterاستخدام شركة باكستر  مثال  / .

 للمستشفٌات وكمدٌر لتجهٌزات المستخدم.

وبة إدارة وتنسٌق التؽٌٌرات الكثٌرة فً . ؼالبا ما تفشل مشارٌع التحول النموذجً وإعادة هندسة األعمال بسبب صع

 المنظمة الناتجة عن ذلك.
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 . أنواع التؽٌٌر التنظٌمٌة وعالقة العابد بالمخاطر الخاصة بها :

 

                       
 

 . تأثٌر وقدرات تكنولوجٌا المعلومات :5 

 : Business Process Reengineering. إعادة هندسة إجراءات األعمال 

السبب الربٌسً لبناء نظم  معلومات جدٌدة فً الشركات هو إعادة تصمٌم اإلجراءات والمعامالت التجارٌة. ومن 

 :نذكرتأثٌرات تكنولوجٌا المعلومات على عمل المنظمة وزٌادة كفاءتها 

 

 :  Transactional Impact. التأثٌر على المعامالت 

 ت روتٌنٌة .تحوٌل المعامالت ؼٌر المنظمة إلى معامال 

 

:                                                                                   Geographical Impact. التأثٌر الجؽرافً 

 تمكٌن نقل المعلومات  بسرعة لمسافات طوٌلة وأماكن بعٌدة باستقاللٌة تامة عن المواقع الجؽرافٌة.

 

 :  تقلٌل التدخل البشري فً العمل . Automational Impact . التأثٌر على التشؽٌل اآللً 

 

 : من تأثٌرات تكنولوجٌا المعلومات على عمل المنظمة وزٌادة كفاءتها 

 

  : Analytical Capabilityالقدرة التحلٌلٌة .    

 توفٌر تكنولوجٌا المعلومات القدرة على تحلٌل البٌانات والمعلومات من خالل أدوات لهذا الؽرض.

 

 :   Informational Capabilityالقدرة المعلوماتٌة .    

 توفٌر كمٌات كبٌرة ومفصلة من المعلومات فً مختلؾ المجاالت .

 

 : Sequental Change Capability.القدرة على التؽٌٌر المرحلً  التتابعً 

 ل تتابعً ومتوازي دون إرباك العمل.تساعد تكنولوجٌا المعلومات وأدواتها فً إحداث التؽٌٌر المطلوب فً المنظمة بشك

    

 :Knowledge Managemant Capability .القدرة على ادارة المعرفة 

 تمكٌن الحصول على المعلومات وتوزٌعها بشكل دقٌق وسرٌع. 
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 :Tasks Tracking Capability .القدرة على متابعة انجاز العمل  

 القدرة على متابعة األعمال ومدى انجازها وكذلك متابعة المدخالت والمخرجات أثناء تنفٌذ العمل. 

 

  : Disintermediation.القدرة على إلؽاء الوسطاء  

توفٌر أدوات تمكن المنظمة من االرتباط المباشر بعمالبها وموردٌها بشكل مباشر مما ٌسهل عملٌة االتصال فٌما بٌنهم  

 العالقة بٌن هذه األطراؾ، ومما ٌؤدي إلى سرعة تنفٌذ األعمال وتحسٌن جودتها.وتحسٌن 

 

                                                                               : Work Flow Management.إدارة تدفق العمل 

لتسهٌل عملٌة تدفق العمل والوثابق بٌن مختلؾ ٌتم تعرٌؾ إدارة تدفق العمل بأنها العمل على دمج وتنسٌق العملٌات 

 وحدات المنظمة.  

 .. خطوات إعادة هندسة إجراءات المنظمة:

 تطوٌر نظرة مستقبلٌة شاملة عن إجراءات األعمال مع وضع أهداؾ التطوٌر. -

 تحدٌد اإلجراءات التً تحتاج إلى إعادة تصمٌم أو هندسة . -

 فهم وقٌاس أداء اإلجراءات الحالٌة. -

 تحدٌد الفرص من تطبٌق تكنولوجٌا المعلومات. -

 بناء نموذج تجرٌبً لإلجراء الجدٌد. -

تستطٌع المنظمات استخدام برامج وطرق لقراءة وفحص وتخزٌن وتحوٌل الوثابق الكترونٌا وذلك بهدؾ تسرٌع  مثال : -

 اإلجراءات والعمل.

 

 كٌفٌة مساهمة نظم المعلومات فً إدارة الجودة الشاملة : -6 

  تحسٌن إجراءات األعمال وإدارة الجودة الشاملةBusiness Process Improvement &Total Quality 

Management-TQM : 

تتم إعادة هندسة إجراءات األعمال مرة واحدة فقط حٌث تركز على تحدٌد إجراءات األعمال الربٌسٌة )واحدة أو اثنتٌن(  -

 التً تحتاج إلى تؽٌرات جذرٌة.

 ٌع إعادة هندسة إجراءات األعمال مكلفة وقد تسبب عرقلة أداء المنظمة.تعتبر مشار -

 استمرارٌة الحاجة إلى تؽٌٌر العدٌد من إجراءات األعمال الربٌسٌة والمساعدة للتمكن من منافسة المنظمات األخرى . -

 لمنظمة.تخلق إدارة إجراءات األعمال وبرامج تحسٌن الجودة فرص لتؽٌٌرات إضافٌة ومستمرة فً ا -

 

  إدارة إجراءات األعمالBusiness Process Management-BMP : 

دمج واحتواء المنظمة، التؽٌٌرات فً نماذج األعمال، متطلبات الصناعة الجدٌدة والتؽٌٌر فً توقعات العمالء أدت إلى   -

 ظهور العدٌد من المشاكل المتعلقة بإجراءات األعمال التً تواجه المنظمة باستمرار.

 تساعد المنظمات على إدارة التؽٌٌرات اإلضافٌة فً اإلجراءات المطلوبة فً عدة أقسام أو إدارات فً المنظمة . -

طرٌقة ووسابل للتعامل مع احتٌاجات المنظمة المستمرة لتطوٌر العدٌد من إجراءات األعمال الداخلٌة أو  BPMتقدم  -

 ون.المشتركة مع المنظمات األخرى مثل الموردون والموزع

بإدارة اإلجراءات داخل المنظمة، الحصول على البٌانات من مصادر مختلفة وقواعد البٌانات وإنتاج  BMPتقوم برامج  -

 معامالت فً العدٌد من النظم المختلفة.
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بل تشمل إدارة إجراءات األعمال إدارة تدفق العمل، نمذجة إجراءات األعمال، إدارة الجودة، إدارة التؽٌٌر ووسا  -

 إلعادة صٌاؼة إجراءات األعمال ووضعها فً شكل نموذج حٌث ٌمكن استخدامها أو تشؽٌلها باستمرار. 

تستخدم المنظمات التً تمارس إدارة إجراءات األعمال وسابل لنمذجة اإلجراءات من أجل تعرٌؾ وتوثٌق اإلجراءات  -

 ا أو دعمها بنظم معلومات مناسبة.الموجودة وإنشاء نماذج جدٌدة لإلجراءات المطورة من أجل تحوٌله

تشمل إدارة إجراءات األعمال أٌضا مراقبة وتحلٌل اإلجراءات حٌث تقوم المنظمة بالتأكد من تطوٌر أداء اإلجراءات  -

 وقٌاس مدى تأثٌر تؽٌٌر اإلجراءات على مؤشرات األعمال المهمة.

 

  إدارة الجودة الشاملة وستة سٌجماTQM & Six Sigma  : 

 

 تعتبر إدارة الجودة مجاال آخر الستمرار تطور إجراءات األعمال.  -

 باإلضافة إلى زٌادة كفاءة المنظمة تحول الكثٌر من المنظمات زٌادة جودة منتجاتها وخدماتها وعملٌاتها. -

منظمة، حٌث حٌث تجعل من الجودة واجبا على كل العاملٌن واألقسام فً ال TQMتقوم الكثٌر من المنظمات باستخدام مفهوم  -

 ٌصبح على كل فرد المساهمة فً تحسٌن الجودة مثل :

 

o . تصمٌم المهندس للمشارٌع دون ارتكاب األخطاء 

o .تحدٌد عامل االنتاج األخطاء فً المنتج 

o .تجنب السكرتٌر األخطاء المطبعٌة عند كتابة الرسابل 

 

منػ وجوزٌؾ جوران ولكن أكثر الدول التً تبنت بعض العلماء األمرٌكٌٌن مثل إدوارد دٌ TQMطور فكرة الجودة الشاملة  -

 وروجت لهذه الفكرة هً الٌابان .

 

  ستة سٌجماSix Sigma : 

 أخطاء فً ملٌون فرصة. 3.4. هو مقٌاس دقٌق ٌستخدم لتحدٌد الجودة وهو عبارة عن 

مجموعة من الطرق . ال تستطٌع معظم المنظمات الحصول على هذا المعدل ولكن تستخدم هذا المقٌاس كهدؾ لتطبٌق 

 والوسابل لتحسٌن الجودة وتقلٌل التكلفة .

. أثبتت دراسات عدٌدة أن اكتشاؾ المشكلة فً بداٌة دورة األعمال ٌساعد على تقلٌل التكلفة مقارنة باكتشافها فً مراحل 

 متأخرة فً هذه الدورة .

 دمة بل ٌعمل أٌضا على تقلٌل التكلفة.. وبالتالً فإن تحسٌن الجودة لٌس فقط ٌزٌد من مستوى جودة المنتج والخ

 

 : كٌف تساهم نظم المعلومات فً إدارة الجودة الشاملة 

بأنهما ٌحدثان التؽٌٌرات المطلوبة بشكل تدرٌجً بعكس مفهوم إعادة هندسة  Six Sigma و  TQM. ٌتمٌز مفهوم 

 الذي ٌعتمد على إحداث تؽٌرات جذرٌة كبٌرة وفورٌة فً المنظمة. BPRعملٌات المنظمة 

على مجموعة من التحسٌنات المستمرة بٌنما تستخدم ستة سٌجما وسابل التحلٌل اإلحصابٌة   TQM. ٌعتمد مفهوم 

 الكتشاؾ األخطاء فً تنفٌذ اإلجراءات المستخدمة حالٌا وعمل التعدٌالت البسٌطة إلصالحها.
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 ظم المعلومات مساعدة المنظمة فً تحقٌق أهداف الجودة من خالل :ٌمكن لن 

 

                                                                                                                           تبسٌط اإلجراءات: -

 امكانٌة ارتكاب األخطاء.إن تخفٌض خطوات العملٌات وتبسٌط عملٌات االنتاج ٌقلالن من 

 

                                                                                    : Benchmarkingوضع معاٌٌر مناسبة للتقٌٌم   -

نجحت كثٌر من المنظمات فً تحسٌن ورفع جودة منتجاتها وخدماتها من خالل استخدام مقاٌٌس ومعاٌٌر جودة شدٌدة متفق 

ومتعارؾ علٌها فً نفس مجال تخصصها، أو بوضع معاٌٌر خاصة بها أو معاٌٌر تم تطوٌرها من قبل منظمات أخرى. ٌسمى 

 . Benchmarkingقٌاس أداء المنظمة مقارنة بتلك المقاٌٌس بالتقٌٌم 

 

 

 تحقٌق مقترحات العمالء : -

 . User Demandsالقٌام بالتحسٌنات المطلوبة اعتمادا على مقترحات العمالء وطلبات الزبابن 

 

  تخفٌض زمن دورة العمل : -

ٌمكن استخدام نظم المعلومات لتخفٌض الوقت الضروري ألداء بعض العملٌات مما ٌنتج عنه سرعة أكبر فً اكتشاؾ 

 األخطاء ومعالجتها أو فً تنفٌذ اإلعمال ببساطة.

 

 تحسٌن جودة ودقة التصمٌم واالنتاج :  -

توجد برامج ونظم معلومات خاصة بتحسٌن األداء واالنتاج، مثال برامج التصمٌم الهندسً بمساعدة الحاسوب 

(Computer Assisted Design-CAD)   .التً تساعد فً تحسٌن تصمٌم الكثٌر من المنتجات والخدمات 
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 احملارضة امثاهية غرش / امفصل اخلـآ مسة :

ػادة ثصممي املنظامت ابس تخدام هظم املؼلومات]  .[ Redesigning the Organization with Information System-ا 

 

 عناصر المحاضرة :

 تطوٌر النظم  .1

 التحلٌل، التصمٌم، البرمجة، االختبار، التحول، االنتاج والصٌانة. -أ

 نمذجة وتصمٌم النظم .2

 أ . الطرق الهٌكلٌة

 ب . الطرق كابنٌة التوجه         

 الطرق البدٌلة لتطوٌر النظم. .3

 

 : Systems Development. تطوٌر نظم 1 

 

. أٌا كانت أهداؾ أنظمة المعلومات الجدٌدة ومداها، فٌعتبر تطوٌر هذه األنظمة كحل لعدد من المشاكل التً الحظ موظفو 

 كما هو محدد لها ، كما وٌتم تطوٌر األنظمة الستؽالل بعض الفرص فً زٌادة نجاح المنظمة.ومدراء المنظمة عدم إتمامها 

. تسمى األنشطة التً ٌتم اتباعها فً تطوٌر النظم بمختلؾ أحجامها بدورة تطوٌر النظم التً تتألؾ من تحلٌل النظم، تصمٌم 

 النظم، البرمجة، االختبار، التحول واإلنتاج والصٌانة.

 ذه الدورة الطرٌقة المتبعة فً تطوٌر النظم سواء كان النظام جدٌدا أو كان نظاما قابما ٌتم تعدٌله.                             . تمثل ه

                                                                                
  تحلٌل النظمAnalysis Systems :                                                                                                   

 هو تحلٌل المسألة أو المشكلة التً تحاول المنظمة حلها باستخدام نظم المعلومات. وٌتكون تحلٌل النظم من:

 

 تعرٌؾ المسألة أو المشكلة التً تواجه النظام. -

 التعرؾ على مسببات المسألة. -

 ل والتعرؾ على المعلومات المطلوبة لهذا الحل.وصؾ الح -
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. ٌنشا محلل النظم خارطة للتنظٌم والنظم حٌث ٌتعرؾ على المستخدمٌن والمالكٌن األساسٌٌن للبٌانات باإلضافة إلى 

فحص  األجهزة والبرمجٌات. ثم ٌفّصل محلل النظم المسابل التً تواجه المنظمة واألهداؾ التً ستحققها الحلول من خالل

 الوثابق وأوراق العمل واإلجراءات، مالحظة عملٌات النظام ومقابلة مستخدمً النظام األساسٌٌن.

. ٌساعد التحلٌل األولً للنظام على تصور المسابل التً تشوب النظام القابم ومحدودٌته ووضع الحلول لتطوٌره أو تطوٌر 

 نظام جدٌد للمنظمة.

 

 :من أسباب البدء بتطوٌر النظام 

 مشكلة فً جزبٌة من عمل النظام ال ٌتم تنفٌذه  كما هو متوقع.حل  -

 إضافة تعدٌالت وإجراءات جدٌدة على النظام القابم. -

 تحسٌن النظام الحالً مثل سرعة االستجابة وتقلٌل التكالٌؾ. -

 

 ٌة والتقنٌة والتنظٌمٌة.تتضمن مرحلة تحلٌل النظام دراسة الجدوى التً تحدد إذا الحل ٌمكن تنفٌذه وإنجازه من الناحٌة المال 

 

 : دراسة الجدوى : Analysis Systemsتحلٌل النظم  .1

 

  الجدوى الفنٌة Technical Feasibility  هً دراسة إمكانٌة إنجاز الحل المقترح بالمعدات والبرمجٌات والموارد :

 التقنٌة المتاحة.

   الجدوى االقتصادٌةEconomical Feasibility  :.هً مقارنة المردود المالً من النظام المطور نسبة إلى تكالٌفة 

  الجدوى القانونٌةLegality Feasibility :. مدى مطابقة القوانٌن والتشرٌعات المعمول بها 

  الجدوى التشؽٌلٌةOperational Feasibility  : هً دراسة مدى تناسب النظام المقترح مع الهٌكل اإلداري

 والتنظٌمً الحالً.

 

 ٌتم تقدٌم تقارٌر رسمٌة لدراسة الجدوى خالل تحلٌل النظام على مرحلتٌن : -

o  فً مرحلة تعرٌؾ المشروع : وذلك عند االقتراح األولً لنظام جدٌد حٌث ٌقٌم التحلٌل المبدبً جدوى تطوٌر

 تقدم لإلدارة.النظام من الناحٌة االقتصادٌة والتقنٌة، وٌنتج عن هذه المرحلة خطة مشروع تطوٌر النظام التً 

o  فً مرحلة دراسة النظام: ٌتم تحدٌد عدة حلول بدٌلة حٌث تقٌم دراسة جدوى كل منها. وٌتم كتابة تقارٌر كاقتراح

للنظام ٌوصؾ التكلفة والعوابد، والمٌزات والعوابق لكل من الحلول البدٌلة. وعلى اإلدارة تحدٌد أي تركٌبة من 

 والتأثٌر التنظٌمً تمثل البدٌل األفضل.التكلفة، والعوابد، والخصابص التقنٌة 

 

ٌقوم به النظام؟ ماهً المدخالت والمخرجات والعملٌات، ماهً عناصر  Whatتجٌب هذا المرحلة عن أسبلة مثل ما × 

 . user requirementsالقوة والضعؾ، وما ٌجب أن ٌقدمه النظام المطور لمقابلة متطلبات المستخدم 
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  بناء متطلبات المعلوماتInformation Requirements : 

. ربما تكون مهمة بناء متطلبات المعلومات هً المهمة األكثر تحدٌا لمحلل النظم حٌث ٌجب أن توافق متطلبات 

 المعلومات الحل المنتقى للنظام. تشمل هذه المهمة التعرؾ على ما ٌحتاجه النظام من المعلومات ) من ٌحتاجها، ومتى

وكٌؾ وأٌن( . ٌعّرؾ تحلٌل المتطلبات أهداؾ النظام المطور بشكل دقٌق وٌبنً وصؾ مفصل عن الوظابؾ التً ٌجب 

 على النظام انجازها، وأي خلل بتحدٌد المتطلبات ٌؤدي إلى إخفاق النظام وتكبد تكالٌؾ باهظة لتطوٌره.

راءات التنظٌمٌة  القابمة. ولكن المشاكل المتعلقة .قد تتطلب بعض المشاكل ضبط اإلدارة وتكثٌؾ التدرٌب وتحسٌن اإلج

 بالمعلومات تحتاج لتحلٌل النظام لتشخٌص المشكلة والوصول إلى حل مناسب.

 

 : Design  Systemتصمٌم النظم  .2

 ٌجب على النظام إنجازه وفقا لمتطلبات المعلومات، بٌنما ٌبٌن تصمٌم النظام       What ماذا . ٌصؾ تحلٌل النظام   

 ٌنجز النظام هذه المتطلبات وٌحقق أهدافه.  howٌؾ ك

. تصمٌم نظام المعلومات هو النموذج أو المخطط شامل لهذا النظام حٌث ٌشبه النسخة الكربونٌة عن مبنى أو بٌت، وهو 

 ٌتألؾ من كل التوصٌفات التً تحدد وتبٌن شكل وهٌكل النظام.

لى انجاز الوظابؾ المحددة خالل مرحلة تحلٌل النظام.                . ٌفصل مصمم النظم توصٌفات النظام التً ستؤدي إ

 . ٌجب على هذه التوصٌفات أن تتطرق إلى جمٌع المكونات التقنٌة والتنظٌمٌة واإلدارٌة لحل مشاكل النظام.
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كما هً الحال مع المبانً والبٌوت، فٌمكن الحصول على عدة تصامٌم محتملة لنظم المعلومات، وكل تصمٌم ٌمثل مزٌج فرٌد من 

ت المكونات التنظٌمٌة والتقنٌة، ولكن الذي ٌمٌز التصامٌم عن بعضها هً السهولة والكفاءة التً ٌتم إنجازها متطلبات المعلوما

 ضمن مجموعة محددة من الضوابط التقنٌة والتنظٌمٌة والمالٌة والزمنٌة.

ٌحدد عناصر النظام والعالقات التً بٌنها، طرٌقة تقدٌمها  : conceptual or logical designالتصمٌم المنطقً والمفاهٌمً  -

 كم ونماذج البٌانات.للمستخدمٌن، وصؾ المدخالت والمخرجات والعملٌات وإجراءات التشؽٌل والرقابة والتح

ترجمة التصمٌم المنطقً إلى تصمٌم فنً للنظام لتحدٌد البرامج واألجهزة والتقنٌات، : physical designالتصمٌم المادي  -

ومعدات االتصاالت، ووحدات اإلدخال واإلحراج واإلجراءات الٌدوٌة وطرق التشؽٌل ووسابل التحكم والرقابة وإجراءات النسخ 

 االحتٌاطً.

تقود متطلبات المعلومات التً ٌحددها المستخدم كامل مجهود بناء النظام. لذلك ٌجب :  end userدور المستخدم ) النهابً(  -

إشراك المستخدم بعملٌة تطوٌر النظام وإعطابه التحكم الكافً بعملٌة  التصمٌم لضمان عمل النظام وفقا ألولوٌات األعمال 

ٌٌن، وٌزٌد العمل على التصمٌم المستخدم فهما وقابلٌة للنظام وٌقلل من المشاكل، فللمستخدم والحاجة للمعلومات ولٌس وفقا لتقن

 دورا أساسٌا بتحدٌد متطلبات النظام المطور وقبوله.

 

 : متابعة عملٌة تطوٌر النظام 

 

ظام معلومات جاهز تترجم الخطوات المتبقٌة من تطوٌر النظام توصٌفات الحل المبنٌة  خالل تحلٌل وتصمٌم النظام إلى ن

 للعمل كلٌا. والخطوات القادمة هً البرمجة، االختبار، التحوٌل واالنتاج والصٌانة.

 

 :   Programmingالبرمجة   .3

 هً عملٌة ترجمة مواصفات النظام التً أعدت أثناء مرحلة التصمٌم الى شفرة برامج مكتوبة بلؽة برمجة مناسبة لطبٌعة النظام. -

تتضمن البرمجة التالً : وصؾ مختصر لوظٌفة وعمل البرنامج، لؽة البرمجة المستخدمة، توصٌؾ المدخالت والمخرجات،  -

 جدولة العملٌات، وصؾ تفصٌلً للعملٌات، الحدود والقٌود.

 المنتج النهابً لهذه المرحلة هو برنامج قابل للتحمٌل والتنصٌب. -

 سها حٌث هناك عدة طرق لذلك :ال تقوم معظم المنظمات ببرمجة النظم بنف -

o . شراء البرامج الجاهزة 

o .شراء خدمات البرامج من مزودي خدمات البرامج 

o . إسناد تطوٌر البرامج إلى منظمات خارجٌة مختصة بذلك 

 

 : Testingاالختبار  .4

 الظروؾ المعروفة.ٌجب اختبار النظام بشكل شامل ومفصل للتأكد من صحة عمل النظام وإعطابه النتابج المتوقعة ضمن  -

لم ٌتم تقلٌدٌا تقدٌر الوقت المخصص الختبار النظام فً تخطٌط مشارٌع تطوٌر األنظمة. واالختبار ٌستهلك كثٌرا للوقت: ٌجب  -

إعداد بعناٌة بٌانات االختبار، ومراجعة النتابج وإجراء التصحٌحات فً النظام، وٌمكن أن ٌتطلب ذلك إعادة تصمٌم أجزاء من 

 وجد أخطار شنٌعة ناتجة عن التسرع بهذه المرحلة.النظام.  وٌ

 unit or program testingٌمكن تقسٌم اختبار نظام المعلومات إلى ثالثة أنواع من النشاطات : اختبار الوحدات أو البرنامج  -

 ،اختبار النظام  

System testing  واختبار القبولacceptance testing . 
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 مج :اختبار الوحدات أو البرنا  

ٌتوقؾ على اختبار كل وحدة أو برنامج بطرٌقة منفردة فً النظام. وٌعتقد أن الهدؾ من هذا االختبار هو ضمان خلو البرنامج         

من األخطاء ولكن هذا مستحٌل واقعٌا. ٌجب النظر لالختبار على انه التركٌز على إٌجاد كل السبل لجعل البرنامج ٌفشل بدال من 

 طاء فً البرنامج، وعند تحدٌد فشل النظام ٌمكن تصحٌح المشكلة.البحث عن األخ

 : اختبار النظام 

ٌقوم باختبار عمل نظام المعلومات ككل، ٌحاول تحدٌد إذا كانت الوحدات المنفصلة ستعمل سوٌة كما هو مخطط لها وإذا ٌوجد         

قا لها، وٌتم أٌضا اختبار وقت االنجاز، قدرة تخزٌن الملؾ تعارض بٌن طرٌقة عمل النظام الحالٌة والطرٌقة التً صمم لٌعمل وف

 وإدارة قمة التحمٌل، االسترجاع، وقدرات إعادة التشؽٌل واإلجراءات الٌدوٌة.

  اختبار القبول: 

المستخدمٌن ٌزود اختبار الشهادة النهابٌة بأن النظام جاهز لالستخدام فً إعدادات االنتاج، ٌتم تقٌٌم اختبار النظام من قبل       

ومراجعتها من قبل اإلدارة، عندما ٌصبح مرضً عن كل أجزاء النظام مما ٌعنً أن النظام ٌتوافق مع معاٌٌره، فٌقبل النظام رسمٌا 

 إلجراء تركٌبه.

  خطة االختبار: 

ٌتم إعدادها من قبل فرٌق التطوٌر باالشتراك مع المستخدمٌن وتتضمن الترتٌبات الضرورٌة لسلسلة التً تؤدي إلى عمل النظام  

 بشكل صحٌح.

 : conversionالتحول  .5

 هو عملٌة االنتقال من النظام القدٌم إلى النظام الجدٌد، ٌوجد أربعة استراتٌجٌات لتطبٌق هذا االنتقال :

 

 : Parallel Strategyالتوازي  إستراتٌجٌة (1

o  ٌتم تشؽٌل النظام الجدٌد أثناء تشؽٌل النظام القدٌم، أي أن النظامٌن ٌشتؽالن معا بنفس الوقت، وذلك خالل

 فترة زمنٌة حتى ٌطمبن الجمٌع بأن النظام الجدٌد ٌعمل كما ٌجب ومخطط له أن ٌعمل .

o  مشاكل فً النظام الجدٌد نظرا لعمل النظام القدٌم تعتبر هذه الطرٌقة أكثر أمانا حٌث ال ٌؤثر ظهور أي

 بنفس الوقت، لذلك تستعمل هذه الطرٌقة مع األنظمة التً ال تحتمل طبٌعتها التوقؾ عن العمل.

 

 :  Direct Cutover Strategyاستراتٌجٌة االنتقال المباشر  (2

o إحالل النظام الجدٌد مكان النظام القدٌم بشكل كامل ومباشر فً وقت محدد حٌث ٌتم إٌقاؾ العمل النظام  ٌتم

 القدٌم تماما وٌتم البدء بتشؽٌل النظام الجدٌد فورا.

o  تعتبر هذه االستراتٌجٌة خطرة جدا وتصبح مكلفة جدا، أكثر من استراتٌجٌة التوازي، فً حال وجود أخطاء

 الجدٌد .جسٌمة بالنظام 

 

 : Pilot Study Strategyاستراتٌجٌة الدراسة التجرٌبٌة  (3

o  ٌتم تطبٌق النظام الجدٌد فً منطقة محدودة من المنظمة مثل قسم واحد على سبٌل التجربة، وإذا ثبتت فاعلٌة

 عمل النظام من دون مشاكل فٌعمم العمل به على باقً األقسام إما فً وقت واحد أو على مراحل. 
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 : Phased Approach Strategyتٌجٌة الطرٌقة المرحلٌة استرا (4

 

o : ٌتم العمل بالنظام الجدٌد على مراحل سواء 

 على مستوى الوظابؾ مثال، لتطبٌق نظام الرواتب الجدٌد بشكل شامل للمنظمة، ٌتم أوال  تطبٌق 

النظام على الموظفٌن الذٌن ٌأخذون رواتب أسبوعٌة على حساب الساعة ، ثم بعد عدة أشهر ٌتم 

 تطبٌق النظام على الموظفٌن الذٌن ٌتقاضون رواتب شهرٌة.

  على مستوى الوحدات التنظٌمٌة مثال، ٌطبق النظام فً الفرع الربٌسً للمنظمة أوال ثم على

 ر .وحدات التشؽٌل البعٌدة بعدة عدة أشه

  ٌتطلب االنتقال من النظام القدٌم للنظام الجدٌد تدرٌب المستخدمٌن على استخدام النظام، وٌتم خالل

وقت التحول إنهاء التوثٌق المفصل الذي ٌبٌن كٌؾ ٌعمل النظام من وجهة النظر التقنٌة والمستخدم 

سب والتوثٌق بفشل الستخدامه فً التدرٌب والعملٌات الٌومٌة، وٌساهم النقص فً التدرٌب المنا

 النظام، من هنا ٌمكن اعتبار هذا الجزء من عملٌة تطوٌر النظام مهم جدا.

 

 :  Production and Maintenanceاالنتاج والصٌانة  (5

 : ٌّم النظام من قبل المستخدمٌن والفنٌٌن لتحدٌد مدى  اإلنتاج تأتً هذه المرحلة بعد تركٌب النظام الجدٌد ، ٌق

 تحقٌق أهدافه التً طور من أجلها.

  :هً متابعة تحسٌن النظام من خالل تصحٌح األخطاء، وإضافة الوظابؾ لتحقٌق االحتٌاجات الجدٌدة، الصٌانة

 ٌر األجهزة والبرمجٌات والتوثٌق .وزٌادة فاعلٌة وكفاءة النظام وتؽٌ

 

   نمذجة وتصمٌم النظمSystems Modeling and Designing : 

 

 ٌوجد العدٌد من الطرق المستخدمة لنمذجة وتصمٌم النظم مثل :

  المنهجٌة الهٌكلٌةStructured Methodologies : 

 م . 1791تستخدم هذه المنهجٌة فً توثٌق، تحلٌل وتصمٌم النظم منذ  

o  سمٌت هٌكلٌة ألنها تستخدم وسابل توضٌح منهجٌة التطوٌر خطوة خطوة حٌث كل خطوة تعتمد على

 سابقتها .

o  تركز هذه المنهجٌة على العملٌات واإلجراءات حٌث تقوم بتجمٌع وتخزٌن وتشؽٌل وتوزٌع البٌانات عبر

 النظام.

o .تفصل هذه المنهجٌة البٌانات عن العملٌات 

 

 ض األدوات مثل :تستخدم هذه الطرٌقة بع -

 

  مخطط تدفق البٌاناتData Flow Diagram .لعرض تدفق البٌانات خالل تطبٌق العملٌات 

  قاموس البٌاناتData Dictionary .الذي ٌحتوي على معلومات عن كل البٌانات ومجموعات البٌنات فً النظام 

   ًالرسم الهٌكلStructured Chart  ًأو مخطط التقسٌم الوظٌفl Decomposition DiagramFunctiona  الذي

ٌستخدم فً نمذجة وعرض تصمٌم النظام على صورة هٌكلٌة من أعلى إلى أسفل حٌث ٌوضح فٌها تقسٌم النظام إلى عدة 

 وظابؾ أساسٌة ثم ٌتم تقسٌم كل وظٌفة إلى وظابؾ فرعٌة. 
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  المنهجٌات كابنٌة التوجهObject Oriented Methodologies : 

كوحدة فً عملٌة التحلٌل والتصمٌم. ٌجمع مفهوم الكٌان بٌن صفاته البٌانٌة والعملٌات  Objectرق منهجٌة الكابن تستخدم هذه الط -

 التً تعمل علٌها حٌث ٌتم الوصول ألي بٌانات الكابن من خاللها فقط للعمل علٌها.

 جاز وظابؾ النظام.تنمذج النظم كمجموعة كابنات متعلقة ببعضها البعض وتعمل بالتعاون فٌما بٌنها إلن -

 تشمل هذه المنهجٌة نفس مفاهٌم لؽات البرمجة كابنٌة التوجه مثل الصنؾ والوراثة. -

باستخدام مخططات هذه اللؽة  Unified Modeling Language-UMLٌمكن نمذجة النظام باستخدام لؽة النمذجة الموحدة  -

 الهٌكلٌة أو السلوكٌة.

 

  برامج مساعدة هندسة النظمComputer Aided Software Engineering  : 

 

 تهدؾ هذه البرامج على جعل طرق تطوٌر النظم تعمل بطرٌقة آلٌة لتقلٌل كمٌة العمل المكرر خالل تطوٌر النظم. -

 تساعد هذه البرامج على عمل توثٌق واضح وعلى التنسٌق بٌن مجهود أعضاء فرٌق التطوٌر. -

 مع إمكانٌات رسومٌة )بٌانٌة( كبٌرة.تستخدم معظم هذه البرامج مع الحاسبات الشخصٌة  -

تقدم هذه البرامج إمكانٌات رسومٌة إلنتاج الصور والرسومات، التقارٌر، قوامٌس البٌانات، وسابل تحلٌل وتدقٌق وتولٌد شفرة  -

 البرمجة والتوثٌق.

 

 

 : برامج مساعدة هندسة النظم 

 تعمل هذه البرامج على زٌادة االنتاجٌة والجودة بواسطة : -

 

o .إتباع طرٌقة التطوٌر والتصمٌم المستخدمة فً هذه البرامج 

o . تحسٌن االتصاالت بٌن المستخدمٌن والفنٌٌن 

o  ربط وتنظٌم مكونات التصمٌم ببعضها البعض لتسهٌل الوصول السرٌع إلٌهم عن طرٌق مخازن التصمٌم

 الخاصة بهم.

o  والتصمٌم.مكننة األجزاء الروتٌنٌة والقابلة لألخطاء من عملٌات التحلٌل 

o .مكننة إنتاج شفرة البرمجة وجراء االختبارات والتحكم 

o  تحتوي مخازن البٌانات الخاصة بهذه البرامج على جمٌع البٌانات التً تجمع وتعرؾ بواسطة المحللٌن خالل

، UMLالعالقة، مخططات  -المشروع مثل مخططات تدفق العمل، المخططات الهٌكلٌة للنظام، مخططات الكٌان

 البٌانات ومواصفات العملٌات، أشكال الشاشات والتقارٌر، المالحظات ونتابج اختبارات النظام.تعرٌؾ 

o  الستخدام هذه البرامج بكفابه فال بد من توفر التزام من المنظمة ودعم من اإلدارة وتؽٌٌر فً ثقافة المنظمة

 لتقدٌر دور هذه البرامج فً تطوٌر النظم.
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 نظم :الطرق البدٌلة لتطوٌر ال 

 تختلف النظم من حٌث حجم ومدى التعقٌد الفنً لها وتختلف كذلك مشاكل المنظمة التً تحاول هذه األنظمة حلها. -

 

  :ٌوجد العدٌد من الطرق المستخدمة للتعامل مع هذا االختالفات 

 

 .Traditional Systems Life Cycle دورة حٌاة النظم التقلٌدٌة .1

 .Prototyping إعداد نموذج النظام .2

 .End-Users Development تطوٌر النظم بواسطة المستخدمٌن .3

 . Application Software Packages حزم البرامج التطبٌقٌة .4

 . Outsourcing تطوٌر النظم بواسطة منظمات أخرى .5
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 احملارضة امثامثة غرشة /اتبع امفصل اخلـآ مس + امسادس :

ػادة ثصممي املنظامت ابس تخدام هظم املؼلومات]                   .[ شــباكت احلاســـــب+  ا 

 عناصر المحاضرة :

 فهم قٌمة النظم واالختٌار من بٌن البدابل   -

 .شبكات الحاسب .                   

 التوصٌلة وتعرٌؾ الشبكات .  .1

 قنوات االتصال. .2

 نقل البٌانات. .3

 المستقبلٌة.التعرؾ على الخطأ فً البٌانات  .4

 تشكٌلة الشبكات وأنواعها. .5

 الشبكات االسلكٌه. .6

 

  : فهم قٌمة النظم واالختٌار من بٌن البدائل 

حٌن ٌحدد التحلٌل االستراتٌجً فبات النظم المحتمل أن  تكون مهمة للمنظمة، ٌجب إنشاء بعض اآللٌات لالختٌار بٌن النظم         

 مكن استخدام عدة طرق لهذا الؽرض :البدٌلة التً تحقق األهداؾ األساسٌة، ٌ

 تحلٌل التكلفة / الفابدة : -

o .ٌقدر وٌقارن التكلفة والفوابد للنظام 

o :ٌستخدم فً حالت كثٌرة منها 

 .االختبار من بٌن عدة بدابل 

 .تبرٌر نظام معٌن 

 .كأداة مراجعة لتقٌٌم نظم موجودة 

 . )تطوٌر المساندة الكمٌة لقرار سٌاسً ) قرار ألسباب تنظٌمٌة ال دخل له بالتكلفة والفابدة للنظام 

 

تفترض هذه الطرٌقة أن كل البدائل المتاحة قد تمت دراستها وانه ال ٌمكن تحدٌد ومعرفة التكلفة والفوائد لكل بدٌل وان هذه  -

 التكالٌف والفوائد ٌمكن أن تعكس مادٌا.

 

 المتبعة فً تحلٌل التكلفة/ الفابدة: الخطوات -

o .ٌجب تحدٌد كل نظام بدقة من حٌث العمالة ورأس المال، عالقته مع النظام القابم ومتطلبات المعلومات 

o  تحدٌد التكلفة والفوابد من كل نظام وذلك ٌشمل تكالٌؾ التطبٌق، التشؽٌل والصٌانة وعلى الجانب اآلخر الفوابد

 المادٌة والمعنوٌة .

o رنة البدابل مع بعضها البعض باستخدام بعد مالً واعادة صافً القٌمة الحالٌة.مقا 
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 ٌتم اختٌار البدٌل تبعا لمعاٌٌر القرار للشركة والتً منها: -

 . الحصول على الفابدة القصوى من التكلفة المعطاة 

 . الحصول على أعلى نسبة / تكلفة 

 .قبول البدٌل طالما أن صافً الربح أكبر من صفر 

 .الحصول على أعلى عابد على االستثمار 

 

 

                                   

                                           
     

 : طرٌقة تحلٌل المحفظة 

أن لدٌها خطوط عامة ألخطار وفوائد الشركة. وتعتبر أن الشركة عند اختٌار المشارٌع البدٌلة لدٌها  ٌمكن وصف المحفظة على -

 محفظة تطبٌقات ولكل تطبٌق أخطار وفوائد :

  

 
 

 األخطار التً قد ٌتعرض لها المشروع مثل : -

o . الفرص التً ٌمكن عدم الحصول علٌها 

o التطبٌق ربما تتجاوز المٌزانٌة المحددة. تكالٌؾ 

o . تجاوز الوقت التخصص لتنفٌذ المشروع 

o .األداء التقنً ٌمكن أن ٌكون أقل من المتوقع 

o .فرصة عدم توافق النظام مع البرامج أو األجهزة الموجودة 
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 وابد .لٌس من الضروري أن تكون هذه األخطار سٌبة حٌث ٌمكن تحمل بعض المخاطر طالما تعادلها الف -

 

  طرٌقة نماذج تسجٌل النقاطScoring Models : 

هً طرٌقة سرٌعة التخاذ القرار واختٌار نظام من بٌن النظم البدٌلة حٌث ٌتم إعطاء كل بدٌل نقاط على أساس معدل مقابلة كل  -

 بدٌل لألهداف المختارة .

 

 طرٌقة نماذج تسجٌل النقاط تمكن من :

o متخذي القرار تطبٌقها على النظام. تحدٌد السمات المفضلة التً ٌرٌد 

o .إعطاء كل سمة وزن ٌحدد أولوٌاتها بٌن السمات المفضلة 

o .ترتٌب البدابل 

 

 تستخدم هذه الطرٌقة لتأكٌد وتبرٌر ودعم القرارات أكثر من أن تكون أحكام نهائٌة الختٌار النظام. -
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 احملارضة امرابؼة غرش /اتبع امفصل امسـآ بع:

 .[الاهرتهت ، امتجارة الامكرتوهية والأغامل الامكرتوهية ]                            

 عناصر المحاضرة :

 التجارة االلكترونٌة . .1

 التجارة اإللكترونٌة واألعمال االلكترونٌة . .2

 التحدٌات التً تواجه المنظمات لألعمال االلكترونٌة.  .3

 

 1 . االنترنتInternet : 

 

   ًاالنترنت هً شبكة الحاسبات العالمٌة التً تربط بٌن مبات اآلالؾ من شبكات الحاسبات المحلٌة حول العالم، وه

معروفة بأنها أكبر تطبٌق لحوسبة الخادم والعمٌل التً تخدم مبات المالٌٌن من األفراد المرتبطة بها من خالل حاسبات 

لإلنترنت أنها وسٌلة تستخدم من األفراد والمؤسسات لتبادل المعلومات وإجراء مختلفة األنواع واألحجام. والفابدة األساسٌة 

 المعامالت.

  صمم النموذج األول لإلنترنت على أساس الموثوقٌة العالمٌة، حٌث بدأت بشبكة المركزٌة تدعىARPANET  أنشأتها

جوم نووي. ومن ثم تم ربطها لضمان استمرارٌة االتصاالت فً حالة حدوث ه 1767وزارة الدفاع االمرٌكٌة عام 

التً أنشأتها المؤسسة الوطنٌة األمرٌكٌة  NSFnetوشبكة  BitNetوشبكة ،  Usenetبشبكات مهمة أخرى مثل : شبكة 

 للعلوم. ومع الوقت زادت الشبكات الخاصة والعامة المرتبطة باإلنترنت حتى تجاوزت مبات مالٌٌن الشبكات الحاسوبٌة.

 أجهزة الكمبٌوتر لتبادل المعلومات واالتصال فٌما بٌنها، إلى العمل وفق مجموعة معاٌٌر وقواعد اتصال تدعى  تحتاج

. ٌستعمل االنترنت مجموعة بروتوكوالت للتحكم بإرسال البٌانات عبر وسابط اإلرسال ولتوجٌه Protocolsبروتوكوالت 

 / Transmission Control Protocolن آلخر، وحٌث تسمى  اإلرسال الختٌار المسار األنسب لنقل البٌانات من مكا

Internet Protocol  الذي ٌختصرTCP \ IP . 

  عندما ٌرسل مستخدم رسالة أي مستخدم آخر ٌقومTCP  ُحَزم بتجزبة الرسالة الى وحدات بٌانات تدعىpackets  حٌث

الشبكة لتسلك مسارات مختلفة وتصل بالنهاٌة تحتوي كل حزمة عنوان المرسل وعنوان المرسل إلٌة. وترسل الحزم على 

إلى الجهاز المرسلة إلٌه حٌث ٌتم التحقق من صحتها وإعادة طلب ارسالها إذا لم تكن سلٌمة، وٌتم بالنهاٌة تجمٌع كامل 

 الرسالة عند مستلمها.

  ٌمكن االتصال باإلنترنت باالشتراك مع مزود خدمات االنترنتService Provider – ISP Internet   وهً شركات

 تجارٌة متصلة بشكل دابم باإلنترنت وتبٌع وصالت مؤقتة لبابعً االشتراكات،

 

 : وٌمكن االتصال من خالل××  

 ًاالتصال الشبكً الهاتف Dial-up)  أوDSL  ) 

إشارات مع مزود خدمة االنترنت باستعمال جهاز مودم وحاسب حٌث ٌقوم المودم بتحوٌل إشارات الهاتؾ التناظرٌة إلى 

 رقمٌة والعكس .

 الخط المخصص (Dedicated line)  المتصل بشبكة محلٌة لشركة ما ٌكون لدٌها عقدةnode  مرتبطة مباشرة

 باإلنترنت أو متصلة بمزود خدمات انترنت.

 

  ترتبط الشبكات الدولٌة من خالل العمود الفقريbackbone  ل لخطوط اإلنترنت والتً تشكل الشبكات الممتلكة من قب

 مزودي خدمات االنترنت.
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 :هٌكلٌة وعنونة االنترنت 

حٌث ٌتم تعٌٌن عنوان فرٌد لكل جهاز مرتبط باإلنترنت وفقا لبروتوكول  TCP/IPٌستعمل االنترنت مجموعة بروتوكوالت  -

 حٌث ٌتكون هذا العنوان من أربعة أعداد  IPv4بت وفقا لإلصدار 32. وٌتألؾ حالٌا هذا العنوان من عدد مكون من IPاالنترنت 

هو  www.microsoft.com للموقع، IPمصل عنوان  255 .إلى  0فرعٌة ٌفرق بٌنها برمز النقطة وتأخذ قٌمها من  -

 وٌمكن استعمال إحدى الصٌؽتٌن للوصول للمواقع على اإلنترنت. 207.46.250.119

لعنونة األجهزة المتصلة باإلنترنت ، حوالً  IPv4لتزاٌد السرٌع لعدد المتصلٌن باإلنترنت ومحدودٌة بروتوكول االنترنت بسبب ا -

 بت. 121لعنونة تعمل على  IPv6.   تم تطوٌر نسخة جدٌدة 23أس 2بلٌوم جهاز أي 4

د المؤلفة لعناوٌن المواقع  لذلك تم : من المستحٌل تذكر األعدا  Domain Name System – DNSنظام أسماء المجاالت  -

استبدال األعداد بأسماء مجاالت تشبة اإلنجلٌزٌة، أو أي لؽة أخرى، تقابل العناوٌن العددٌة لكل جهاز متصل باإلنترنت. ٌوجد 

 المقابلة ألسماء المجاالت. IPتحافظ على قاعدة بٌانات محتوٌة على العناوٌن  DNSخادمات 

وٌشكل المستوى األعلى فً الهرمٌة، ثم  root domainٌكلٌة هرمٌة ٌكون فً أعالها المجال االساسً لنظام أسماء المجاالت ه -

للمجال األساسً وتسمى مجاالت المستوى الثانً ومن ثم مجاالت المستوى الثالث  child domainٌأتً تحتها مجال األبناء 

  . frو Ip  ،sa ،caوالدوال  gov.و  com ، .edu. وهكذا. تتألؾ أسماء مجال المستوى األعلى من حرفٌن أو ثالثة 

                                                                                                                                       

                                                                      
                                                                                     

                                                                        

http://www.microsoft.com/
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 : مالكً االنترنت -

 بنت سٌاسٌات عالمٌة لإلنترنت منها :  ال ٌوجد جهة معٌنة تملك االنترنت، ولكن ٌوجد عدد من المنظمات والحكومات المختلفة التً

- Internet Architecture Board – IAB .تساعد بتعرٌؾ الهٌكل الكامل لإلنترنت : 

- Internet Corporation for Assigned Names and Numbers – ICANN  هً مؤسسة ؼٌر ربحٌة تتولى إدارة :

 . IP addressesعناوٌن 

- Internet Network Information Center – InterNIC  تم انشاؤها من قبل وزارة التجارة األمرٌكٌة وتتولى تخصٌص :

 . Domain Namesأسماء المجاالت 

- The Internet Engineering Task Force – IETF  هٌبة عالمٌة كبٌرة تقوم بتطوٌر االنترنت، وتقدٌم حلول للمشاكل التقنٌة :

 التً قد تواجه اإلنترنت.

- The World Wide Web Consortium – W3C  هٌبة تشجع تطوٌر المعاٌٌر المفتوحة للوٌب مثال لؽة لنص المترابط:

HTML. 

 

 : خدمات االنترنت 

ٌرتكز االنترنت على تقنٌة الخادم والعمٌل، حٌث ٌتحكم مستخدمً االنترنت بما ٌعملوه من خالل التطبٌقات التً على أجهزتهم 

 البٌانات والرسابل االلكترونٌة وصفحات الوٌب فً خادمات. . ٌتم تخزٌن كلIEمثل متصفح االنترنت 

ٌستخدم العمٌل االنترنت لٌطلب معلومات من خاد وٌب محدد بعٌد، وٌقوم ذاك الخادم بإرسال المعلومات المطلوبة للعمٌل عبر 

 االنترنت.

 PDAجهزة الرقمٌة المحمولة بالٌد واأل mobilesتضم منصات عمل العمٌل حالٌا، باإلضافة إلى الحاسبات، الهواتؾ الخلوٌة 

وأجهزة المعلومات األخرى، حٌث تم تكٌٌؾ هذه األجهزة لتنفٌذ بعض المهام الحاسوبٌة بشكل جٌد، وحٌث ٌزداد استخدام األفراد 

 هذه األجهزة لالتصال باإلنترنت.

 تقدم االنترنت عدة خدمات للمتصلٌن به.

 

                                                                                                                      :emailخدمة البرٌد االلكترونً  -

تسمح هذه الخدمة بتواصل األفراد فٌما بٌنهم بإرسال رسابل متعددة الوسابط من مستخدم إلى مستخدم آخر أو إلى عدة مستخدمٌن. 

( واألولوٌة وٌمكن subjectوموضوع الرسالة ) (to)اصر ؼٌر محتواها ومنها عنوان المرسل له حٌث تضم الرسالة عدة عن

 البند بهذا الموضوعة العناوٌن كل كربونٌة( حٌث تظهر )نسخة CCإضافة عدة عناوٌن أخرى ترسل لها أٌضا الرسالة ضمن البند 

 Blind Courtesy Copyالبند  باستعمال االساسً للمرسل عناوٌنهم كشؾ دون من أشخاص إرسالها لعدة الرسالة وٌمكن لمستقبلً

– BCC   10. اقصى بحجم ملفات إرفاق . ٌمكن MB .  

 متصال ٌكون أن ٌتطلب وال الرسابل خادم فً تكون مخزنة حٌث شاء وقت بأي استالمها بعد الرسالة فتح الرسالة لمستقبل ٌمكن -

 .مراسلته عند باإلنترنت

 من الجزء وٌسمى@ الرمز العنوان ٌضم حٌث إلكترونٌا مراسلته من نتمكن كً للشخص عنوان برٌد إلكترونًٌجب أن ٌكون  -

  .االنترنت عناوٌن مجاالت ٌشبه ألنه ٌتكرر وال فرٌدا ٌكون أن ٌجب المجال الذي بإسم الرمز هذا ٌمٌن عن الذي اإللكترونً البرٌد
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  chatting :خدمة الدردشة  -

أكثر  أو شخصٌن بٌن مباشرة تفاعلٌة محادثات إلجراء خاصة برامج خالل المباشر من التواصل من لمستخدمٌه االنترنت ٌسمح

 هذه توفر التً البرامج عن األمثلة ومن .البعض بعضهم لٌشاهدوا كامٌرات استعمال إمكانٌة مع كالمٌا أو نصٌا التحادث ٌمكن حٌث

 .Hotmail Messenger Skype, ،Yahoo Messenger.الخدمة

 

 :  Forums -Usenet Newsgroupsمنتدٌات الحوار  -

خالل لوحات اإلعالنات االلكترونٌة  من عنه معلن معٌن موضوع حول والمعلومات األفكار وتبادل للحوار  عامة منتدٌات هً

.Electronic Bulletin Boards . وٌمكن تبادل المعلومات عن طرٌق الرسابل 

 

   :   Telnetتلنت -

 هو بروتوكول ٌحاكً جهاز لالتصال عبر الشبكة حٌث ٌمكن الدخول على حاسب وإجراء بعض األعمال على حاسب آخر .

 

 :   FTP –File Transfer Protocolبروتوكول نقل الملفات  -

  .الشبكة عبر آخر حاسب إلى حاسب من الملفات هو بروتوكول لنقل

 

 :  WWW –World Wide Webشبكة الوٌب العالمٌة  -

 متشعبة نصٌة ارتباطات خالل من المترابطة، الوٌب هً شبكة عالمٌة من صفحات 

Links hypertext  ،المعلومات وعرض ، وتشكٌل السترجاع خاصة بروتوكوالت الشبكة لهذه .العالم حول والمنتشرة 

 وفٌدٌو( .  صور صوت، )نص،

 

- HTTP –Hyper Text Transfer Protocol  :  

هو  HTTPsضمن متصفح وٌب .  الوٌب مواقع صفحات وعرض وتشكٌل السترجاع وعمٌل وٌب اتصال  بٌن خادمهو بروتوكول 

 .secureبروتوكول لنفس المهمة ولكن آمن 

  : web siteموقع وٌب   -

المعلومات  على تحتوي والتً hyperlinksالتشعبٌة  االرتباطات خالل البعض  من ببعضها مرتبطة وٌب صفحات مجموعة هو

 االنترنت . على ٌنشرها أن الموقع صاحب ٌرٌد التً

 

  : web pagesصفحات الوٌب   -

 داخلٌة . وصفحات الموقع واجهة الممثل Home pageالبداٌة  صفحة حٌث تضم وٌب مواقع تؤلؾ مترابطة صفحات هً

 

- HTML –Hypertext Markup Language   : 

 بإظهارها الوٌب متصفح ٌقوم حٌث الوٌب مواقع تصمٌم أو الوٌب هً لؽة تستخدم لكتابة صفحات

 تعمل التً الوٌب مواقع مصممو ٌلجأ لذلك تفاعلٌة ولٌست لؽة النصوص تشكٌل لؽة اللؽة هذه تعتبر .تفسٌرها بعد النهابً بشكلها

 و Java و PHPلؽات  ومنها مواقع الوٌب خالل من البٌانات قواعد مع للتعامل خاصة برمجة لؽات استعمال البٌانات إلى قواعد على

Visual Studio .Net . 
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  :  Web Masterمسئول الموقع  -

 هو الشخص المسبول من قبل المؤسسة عن الموقع حٌث ٌشرؾ علٌة وٌدٌره .

 

- XML –Extensible Markup Language  : 

 للتمكن من البحث فٌها. HTMLهً لؽة تعرٌؾ البٌانات ضمن صفحات 

 

- URL –Locator Uniform Resource   : 

 الشكل التالً : هو نص ٌعرؾ وٌحدد عنوان مواقع صفحات الوٌب على االنترنت. وهو ٌأخذ

 

http://www.kfu.edu.sa  / ~ kkhalil    

 

 

 

 

 

  محركات البحثsearch engine : 

 ( Telnetو  FTPومواقع  الوٌب )مواقعاإلنترنت المختلفة  مصادر ضمن محددة كلمات عن البحث للمستخدمٌن ٌتٌح برنامج هو -

 :هً ربٌسة أجزاء وٌتألؾ محرك البحث من ثالثة

 : web spiderبرنامج العنكبوت  .1

 أٌضا   وٌسمى باالعتبار، ألخذها الوٌب على جدٌدة صفحات تستخدم محركات البحث برامج العنكبوت إلٌجاد 

 هذا وٌأخذ محتوٌاتها، على واالطالع  الوٌب صفحات لزٌارة بهدوء اإلنترنت فً ٌُبحر ألنه web crawlerبالزاحؾ 

التً تحوٌها، ومحتوٌات  keywords، والكلمات المفتاحٌة  titleعنوان الصفحة  من المواقع مؤشرات البرنامج

( فً الصفحات لزٌارة صفحات أخرى. تتم links( فٌها. وٌتعقب البرنامج الروابط )Meta tagsمحددات المٌتا )

وٌنظم  بعد، فٌما إلٌها العودة من لٌتمكن البحث لمحرك الفهارس نظام زٌارات لوضع النصوص المنتقاة فًهذه ال

 المفهرسة . المواقع تصٌب التً من التعدٌالت للتأكد الفهرس فً الموجودة للمواقع دورٌة زٌارات البحث محرك

 

 :  indexerبرنامج المفهرس  .2

وتصنفها،  الوٌب صفحات توصؾ ضخمة بٌانات قاعدة فً البٌانات ٌجمع وٌخزن أحٌانا، catalogueٌمثل الكتالوج 

 على تعتمد . كما web spiderبرنامج العنكبوت  من علٌها حصلت التً المعلومات على التوصٌؾ هذا فً وتعتمد

 المعاٌٌر، إضافة هذه فً بعضها عن البحث محركات وتختلؾ ؼٌرها، من األكثر تكرارا   الكلمات مثل المعاٌٌر بعض

 . ranking algorithmsالتصنٌؾ  خوارزمٌات فً اختالفها إلى
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  :البحث محرك برنامج .3

هذا  ٌأخذ ؛ إذ(search box)البحث  مربع فً (keyword)كلمة مفتاحٌة  كتابة عند البحث محرك برنامج دور ٌبدأ

 قاعدة فً الُمفهرس برنامج كونه االستعالم الذي تحقق التً الوٌب صفحات عن وٌبحث المفتاحٌة الكلمة البرنامج

مثل  .متصفح الوٌب نافذة فً المستخدم طلبها التً الوٌب بصفحات المتمثلة نتٌجة البحث تعرض ثم الفهرس، بٌانات

AltaVista    Google  ،Lycos بٌانات قاعدة تحتفظ :فمثال   عملها، بأسلوب فٌما بٌنها البحث محركات . تختلؾ 

 إلى ٌؤدي فقط، مما للصفحات الربٌسة بالعناوٌن أخرى محركات تحتفظ بٌنما الوٌب تفاصٌل صفحة بكل ألتافٌستا

 .النتابج بدقة اختالؾ

 

  المدخلPortal : 

 المدخل وٌقدم االنترنت، إلى األولى دخول نقطة وٌمثل االنترنت البحث على لمحرك موقع وٌضم الروابط بصفحة معروؾ هو

 . Yahoo   ،I Google، والمنتدٌات  ألعاب وتسلٌة االخبار اإللكترونً البرٌدخدمات 

 الدفع  تكنولوجٌاPush Technology or server push  : 

 الكمبٌوتر جهاز على وتحمٌلها من االنترنت المعلومات على للحصول وسٌلة حٌث االنترنت على المعتمدة من االتصاالت نوع هً

 . publish/subscribeٌسمى  نموذج وهو .اهتماماته توضح المستخدم من قبل سابقا محددة بٌانات على اعتمادا

 اإلرسال  تعددMulticasting  : 

 األشخاص . من معٌنة مجموعة المعلومات إلى إلرسال الدفع تكنولوجٌا استخدام

 

 

 شبكة االنترانت Intranet   واالكسترانتExtranet : 

 

 : Intranetاالنترانت  -

 االنترنت . تقنٌات وتستخدم فٌها المختلفة الحاسبات تربط حٌث المؤسسة الحالٌة فً للشبكة التحتٌة البنٌة تستخدم داخلٌة شبكة هً 

 الشبكة بٌن كحاجز تستخدم متكاملة ومعدات ، وهو برنامج Firewallالناري  الجدار استخدام ٌجب االنتهاكات من الشبكة لحماٌة

 الداخلٌة . الشبكة إلى والوصول البٌانات لتصفٌةاالنترنت  وشبكة الداخلة

 

 

  : Extranet االكسترانت -

 و المنتجات واألسعار لعرض تستخدم .للمنظمة الداخلٌة بالشبكة والشركاء العمالء والزبابن بعض لربط تستخدم خارجٌة شبكة هً

 . Electronic Data Interchange – EDIللمعلومات  التبادل االلكترونً خدمات تسمى الخدمات هذه.والتوصٌل الشحن خدمات
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 للمنظمات : االنترنت فوائد 

 

  : Global Connectivityالعالمً  الترابط -

 الصلة . ذات واألسواق ومزودٌها بشركابها وعمالبها المنظمات واتصال ترابط هو

 

 :  Reduced Communications Costاالتصاالت  ثمن تخفٌض -

 Virtual Privateاالفتراضٌة  الخاصة الشبكة استعمال و Internet Telephonyاالنترنت  عبر الهاتفٌةاالتصاالت  تخفٌض

Network (VPN) ًالتجارٌة . البٌانات االنترنت إلرسال عبر نقطتٌن بٌن آمن ربط تؤمن الت 

 

 . Lower Transaction Costsالتجارٌة  المعامالت تكالٌؾ تخفٌض -

 

 .لؽً الوسطاء : Lower Agency Costsالتجارٌة  الوكاالت تكالٌؾ تخفٌض -

 

 

 االتصال . وسابل استخدام خالل من : Interactivity and Flexibilityوالمرونة  التفاعل -

 

 االتصال . خدمات : Accelerated Knowledgeوالمعرفة  المعلومات نشر سرعة -

 

 االلكترونٌة : والتجارة االنترنت 

 

  االلكترونٌة :االنترنت والتجارة 

 

 الحركات أٌضا ٌتٌح كما والخدمات والمعلومات، السلع وشراء بٌع حركات اإلنترنت عبر ٌتٌح نظام هً اإللكترونٌة التجارة

 اإللكترونٌة التجارة إن حٌث والمعلومات، والخدمات السلع تلك على الطلب عملٌات تعزٌز مثل العوابد تولٌد تدعم التً اإللكترونٌة

 البابعون فٌه ٌتواصل بسوق إلكترونً اإللكترونٌة التجارة تشبٌه وٌمكن .العمالء وخدمة المبٌعات دعم عملٌات اإلنترنتعبر  تتٌح

 أو افتراضٌة صٌؽة فً والخدمات المنتجات فٌه وتقدم )السماسرة( والمشترون، محالت( والوسطاء أو شركات، أو )موردون،

 .ونٌةاإللكتر ثمنها بالنقود ٌدَفع كما رقمٌة،

 

 

 :االنترنت تجارة نماذج -

o الجدٌدة والخدمات المنتجات . 

o  اآللً التسجٌل -الفواتٌر )دفع  الحالٌة والخدمات للمنتجات الجدٌدة المعامالت(  

o أقل . بتكالٌف ولكن الحالٌة والخدمات المنتجات 
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 من النشاطات التجارة اإللكترونٌة بشكلها الحالً نجد : 

 

      ، وهً C2C بالمصطلح اختصارا ٌشار إلٌها، (Consumer-to-Consumer)زبون  إلى زبون من إلكترونٌة تجارة (1

 وآخر . زبون بٌن التجاري التبادل تمثل

 وهً،  B2Cبالمصطلح  اختصارا إلٌها ، ٌشار (Business-to-Consumer)الزبائن  إلى الشركات من إلكترونٌة تجارة (2

 أخرى . جهة من األفراد والزبابن جهة من بٌن الشركات التجاري التبادل تمثل

؛ وهً     B2Bبالرمز  اختصارا إلٌها وٌشار،  (Business-to-Business)الشركات  إلى الشركات من إلكترونٌة تجارة (3

 وأخرى . شركة اإللكترونً بٌن التجاري التبادل تمثل

 

 التجارٌة؟ للمعامالت االنترنت أضافت ماذا -

o والمعامالت العمالء بٌن الربط سهولة .  

o العمالء ومساندة المنتج معلومات تحدٌث إمكانٌة .  

o الخط على مباشرة المتاجر وضع .  

o والتجارة المعامالت أشكال تحسٌن .  

o والمستهلك المنظمة بٌن الوسٌطة التجارٌة المعامالت مستوٌات إزالة  :الوسطاء إلغاء. 

 

 

 التفاعلً  التسوقInteractive Marketing : 

 جمع أو المستخدمٌن طلبات تسجٌل عن عملٌة عبارة هً و (HIT)تسمى   خاصٌة توفر االلكترونٌة التجارة مواقع بعض

 بهذا معلومات لهم ارسال ثم ومن إلٌهم، الخدمات أفضل لتقدٌم المعلومات هذه ورؼباتهم وتحلٌل أراءهم عن المعلومات

 الخصوص .

 . Serverللخادم  الثانوٌة الذاكرة ذلك داخل و Log Files اصة تسمىتحفظ أراء المستخدمٌن )الزبابن( فً ملفات خ

 

 االنترنت : معامالت تجارة نماذج 

  : Virtual Storefront واجهة المحل االفتراضٌة -

 عبر الرقمٌة ؼٌر الخدمات والمنتجات تسلٌم وٌتم الحقٌقٌة، المحل واجهات مثل مباشر بشكل ومنتجات المنظمة خدمات عرض

 التقلٌدٌة . القنوات

 

 : Marketplace Concentrator مراكز التسوٌق -

 الشراء . األحٌان وفً بعض والتسوق والمقارنة البحث فرصة للعمٌل توفر بحٌث جهات عدة ومنتجات من خدمات تجمع 

 

  : Information Brokers وسطاء )سماسرة( المعلومات -

 أحٌانا . البٌع بمعامالت والقٌام وأسعارها والخدمات السلع أنواع عن توفٌر معلومات

 

 :  Transaction  Brokers)سماسرة(المعامالت   وسطاء -

 التجارٌة . المعامالت إكمال هو نشاطهم األساسً 
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  : Digital Product Deliveryالرقمٌة  المنتجات تسلٌم -

 .االنترنت عبر األخرى الرقمٌة والمنتجات المتعددة البرامج  والوسابط وتسلٌم بٌع

 

 :  Line Services Provider-Onمباشر  خدمات مزود -

 االنترنت . من مباشرة للمستخدمٌن والبرمجٌات تتعلق باألجهزة خدمات تقدٌم

 

  : Reverse Auctionالعكسً  المزاد -

 البابعٌن . من لعدد أو الخدمة البضاعة ثمن المشتري ٌقترح 

 :  Content Providerالمعلومات  مزود -

 البٌانات . قواعد فً الوصول للمعلومات بخاصٌة العمٌل تزوٌد

 

 اإللكترونٌة : للتجارة الداعمة األنظمة 

 

  (Web Hosting Service):الخدمات  استضافة مواقع× 

 مالٌة . مبالػ مقابل االنترنت شبكة على وموزعات مواقع توفر للمستخدمٌن شركات هً

 

 :   System)(Electronic Paymentااللكترونً  الدفع نظام× 

 االنترنت . عبر الفواتٌر وتسدٌد للدفع والتحوٌل نظام هو

 

 لإلنترنت : تنظٌمٌا االنترنت استخدام ممٌزات 

 

 بٌنها. البٌانات لنقل البعض ببعضها المختلفة الحاسبات ربط -

 المختلفة. البٌانات قواعد إلى الوصول -

 والنص. والصورة بالصوت التفاعلٌة التطبٌقات -

 االستخدام. سهولة -

 التجارٌة. المنظمات إنشاء تكالٌؾ تخفٌض -

 بالمعلومات. ؼنٌة بٌبة توفٌر -

 المعلومات. نشر تكالٌؾ تخفٌض -

 

 : ًاالنترنت والعمل الجماع 

  (Team Ware):  خدمة الفرٌق -

 الوثابق . تبادل فرصة توفر حٌث الجماعً لدعم العمل االنترنت على والبرمجٌات التطبٌقات

 

 المنظمة . خارج من العمل إمكانٌة توفٌر -

 داخلٌة . إخبارٌة نشرات -
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 : المٌادٌن التً تغطٌها التجارة االلكترونٌة عبر االنترنت 

 

              

 

                

 

   

 

 

 

 التنسٌق وإدارة النظم : 

  بربط وجمع وظابؾ سلسلة إدارة المخزون حٌث تستخدم لتكملة المعلومات عن عملٌات العمل وتنسٌق  تقوم االنترانت

 .إدارة نظم المعلومات

  توثٌق العالقات مع الزبابن بتقدٌم خدمات مختلفة وتسهٌل عملٌات البٌع والشراء. 

 توفٌر جهاز خادم تجاري لتكامل طلبات الزبابن مع المخزون. 
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 4. التحدٌات المواجه لمنظمات األعمال اإللكترونٌة : 

 

 إدارة التحدٌات والفرص : 

 

 نماذج العمل غٌر المؤكدة: -1

فشل بعض المنظمات فً استخدام االنترنت بسبب التكالٌؾ التً تفوق الفوابد لكنها قد تنجح فً تخفٌض تكالٌؾ  

 التشؽٌل الداخلٌة.

 

 مطالب تغٌٌر عملٌة التجارة: -2

تتطلب التجارة االلكترونٌة والمعامالت االلكترونٌة األخذ بعٌن االعتبار تقسٌمات الشركة مواقع اإلنتاج ومكاتب  

المبٌعات. وكذلك العالقات القرٌبة بالعمالء والموردٌن والبنوك والشركات التجارٌة األخرى. ٌجب إعادة النظر فً 

  العملٌات األساسٌة وطرٌقة تداولها.

 

  : Channel Conflicts اتنزاع القنو -3

 الشركة . لنفس المنتجات أو الخدمات لتقدٌم سلسلة المنافسة أو التعارض بٌن أكثر من

 

                                                                     :  Technical Hurdles عقبات التكنولوجٌا -4

 أهم المشكلة من وتعتبر الذروة ساعات فً خاصة االتصال وبطء صعوبة إلى لإلنترنت ٌؤدي المكثؾ االستخدام

 االلكترونٌة . للمعامالت الحالٌة التحدٌات

 

 : القضاٌا القانونٌة -5

 . ال توجد ارضٌة مشتركة لحل النزاعات و الفصل فً قضاٌا المعلوماتٌة –صعوبة تطبٌق القانون  

 

 :  األمن والخصوصٌة -6

 المعلومات سرٌة انتهاك ٌمكن .هدفها تصل حتى مختلفة تمر المعلومات والرسابل االلكترونٌة من خالل قنوات

 االبتمانٌة . البطاقات ؼش وٌمكن كما .بالقرصنة والتخرٌب
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 متت حبمد هللا ..

 "متنيــــآ يت اخلـآ مصــة ممك ابمنجــاح وامتوفيق يف ادلارين  "

 

 

 ثذاكر امؼزني .. /آأختمك 

 


