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مقدمة في نظم  –أساس�ات نظم المعلومات اإلدار�ة : لفصل األولا

 المعلومات
 MIS Fundamentals – Introduction to Information 

Systems 

 كلمات مفتاح�ة 

نظ�م  لت ا –اإلدارة  –اإلنترنت  –العولمة  –نماذج األعمال  –المخرجات  –المعالجة  –المدخالت  –نظام المعلومات  –المنظمة 

 تطب�قات المؤسسة. –ذ�اء األعمال  نظم -معالجة المعامالت  نظم –األصول التكمیل�ة  –الشر�ة الرقم�ة   –التكنولوج�ا  –

 الفصل ملخص

حیث سنبّین ��ف    نظم المعلومات.الجزء األول من أساس�ات نظم المعلومات اإلدار�ة والمتعلق �مقدمة في    یتناول هذا الفصل

ات وعالم األعمال الیوم. ثم سنعّرف نظام المعلومات ومكوناته و��ف �عمل وما هي  ثة بتحو�ل المنظمدیمات الحالمعلو  نظمتقوم 

عرض أ�عاد نظم المعلومات الثالثة: التنظ�م واإلدارة والتكنولوج�ا وما هي  متطل�ات نجاحه من األصول التكمیل�ة. و�عدها سنست

 لى على مختلف تصن�فات أنواع نظم المعلومات.نتعّرف ع نظرة األعمال لنظم المعلومات. وفي النها�ة

 هداف التعل�م�ةاألمخرجات و ال

 �عد قراءة هذا الفصل، سیتمكن الطالب من اإلجا�ة عن األسئلة التال�ة: 

 الیوم؟ و�دارتها األعمال إلدارة أساس�ة نظمال هذه ُتعد ولماذا األعمال، تحو�ل على المعلومات نظم تعمل �فك .1
 والتكنولوج�ا؟ والتنظ�م اإلدارة مكونات هي ما �عمل؟  ��ف ات؟المعلوم منظا هو ما .2
 للمنظمات؟ حق�ق�ة ق�مة المعلومات  نظم توّفر أن  لضمان ضرور�ة التكمیل�ة األصول تعد لماذا .3
 المؤسسة؟  في المختلفة اإلدارة مجموعات نظمال تخدم ك�ف .4
 التنظ�مي؟ األداء نسیتح ها على وموردیها وعمالئ المؤسسة بین تر�ط التي نظمال تعمل ك�ف .5
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 Information Systems in global business األعمالفي عالم نظم المعلومات . 1-1

 وتقانات   نظمفي  من األموال  الشر�ات الكثیر  ما الذي �جعل نظم المعلومات ضرور�ة للغا�ة الیوم؟ لماذا تستثمر  

تحقیق أهداف العمل اإلسترات�ج�ة.  لاإلضافة  �  الیوم�ة  المعلومات ضرور�ة إلدارة األعمال   نظمالمعلومات؟ تعد  

شر�ات التجارة فتصور وجود قطاعات �املة من االقتصاد بدون استثمارات �بیرة في نظم المعلومات.    ناال �مكن و 

صناعات الخدمات و ب�ساطة لن تكون موجودة.    E*Tradeو    Googleو    eBayو    Amazonاإللكترون�ة مثل  

ال �مكن أن تعمل    -ل�م  والطب والتعالعقارات و�ذلك الخدمات الشخص�ة مثل السفر  التأمین و المال�ة و   -الیوم  

وشر�ات التصن�ع مثل    Searsو    Walmartالمعلومات. و�المثل، تحتاج شر�ات الب�ع �التجزئة مثل    نظمبدون  

General Motors    وVolkswagen    وSiemens    وGE    هار. اة واالزد معلومات لل�قاء على قید الح�  نظمإلى 

المصاعد ذات �والمزودة  ذات الكفاءة العال�ة    العال�ةم�اني  مثلما �انت المكاتب والهواتف وخزائن الملفات والو 

 تكنولوج�ا المعلومات هي أساس العمل في القرن الحادي والعشر�ن. یوم من أسس العمل في القرن العشر�ن، فإن  

ة شر� ولوج�ا المعلومات وقدرتها على تنفیذ استرات�ج�ات التخدام تكنهناك ترا�ط متزاید بین قدرة الشر�ة على اس

 .)[1-1] (انظر الشكل هاوتحقیق أهداف

 

 االرت�اط بین المنظمات ونظم المعلومات – [1-1] الشكل

-  
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المعلومات .  1-2  What is an information  ؟ته ما هي مكونات  ،��ف �عمل   ،ما هو نظام 

system, How does it work? What are its components? 

المعلومات البرمج�ات  :  )Information Technology  )IT  تكنولوج�ا  من  المعلومات  تكنولوج�ا  تتكون 

التي تحتاج الشر�ة إلى استخدامها لتحقیق أهداف أعمالها. ال �شمل    والتجهیزات واالتصاالت وقواعد الب�انات 

تشغیل  ال  نظمالبرامج، مثل    اً حسب، بل �شمل أ�ضلمحمولة فالكمبیوتر وأجهزة التخز�ن واألجهزة اذلك أجهزة  

Windows    أوLinux  ،  والبرمج�ات المكتب�ةMicrosoft Office نظم تعد "و .  العدید من البرمج�ات المختصة، و  

 ور التكنولوج�ا واألعمال. و�مكن فهمها �شكل أفضل من خالل النظر إلیها من منظ اً المعلومات" أكثر تعقید 

 ؟  What Is an Information System لمعلوماتنظام اھو  ما  . 1-2-1

دارة وس�ط بین نظام العمل�ات ونظام اإلنظام المعلومات هو نظام  :  Information System  نظام المعلومات

تدار حاسو��اًـ   التي  األعمال  ب�انات  حیث  في منظمات  االدار�ة و�خزن  األوامر  �جري من عمل�ات مینقل  ا 

شكل   على  تت و�خرجها  معلومات تقار�ر  تعر�ف  .  ضمن  المعلومات �مكن  من    اً تقن�  نظام  مجموعة  أنه  على 

معالجة وتخز�ن وتوز�ع المعلومات لدعم  المترا�طة التي تقوم �جمع (أو استرجاع) و الحاسو��ة وال�شر�ة  المكونات  

في   والتحكم  القرارات  والتنسیق  المنظمةاتخاذ  القرارات  اتخاذ  دعم  إلى  �اإلضافة    نظم تساعد    �ما،  قا�ةوالر . 

المعقدة و�نشاء منتجات عرض و�ظهار األغراض  المدیر�ن والعمال على تحلیل المشكالت و   اً المعلومات أ�ض

أو في    المنظمةعلى معلومات حول األشخاص واألماكن واألش�اء المهمة داخل    المعلومات   نظمجدیدة. تحتوي  

 البیئة المح�طة بها. 

 تشكیلها في شكل ذي معنى ومفید لل�شر. تحو�لها و لتي تم ب�انات الاهي : Information المعلومات

تمثل األحداث التي تحدث في تدفقات من الحقائق األول�ة التي    الب�انات في المقابل، تمثل  :  Data  الب�انات

 المنظمات أو البیئة الماد�ة قبل تنظ�مها وترتیبها في شكل �مكن لألشخاص فهمه واستخدامه.

السلع التي یتم شراؤها  ب�انات  صنادیق المراكز التجار�ة بتسجیل  تقوم  خذ المثال التالي:  مفاه�م نألتوض�ح هذه ال
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ف �ل منتج. �مكن جمع وتحلیل هذه الب�انات لتوفیر معلومات  التي تص  Bar codesالرموز الشر�ط�ة  من خالل  

ن، وما هي مار�ات متجر معی  ذات معنى، مثل العدد اإلجمالي لزجاجات منظفات الصحون التي یتم ب�عها في

منظفات الصحون التي یتم ب�عها �شكل أسرع في منطقة المتجر أو المب�عات، أو إجمالي المبلغ الذي یتم إنفاقه  

 .)[2-1] ه العالمة التجار�ة من منظف الصحون في ذلك المتجر أو منطقة المب�عات (انظر الشكلعلى هذ 

 

 الب�انات والمعلومات – [2-1] الشكل

التخاذ القرارات والتحكم في  المنظمات  التي تحتاجها  المعلومات  ثالثة أنشطة تنتج  هناك  معلومات  نظام ال  يف

منت و�نشاء  المشكالت  وتحلیل  والمعالجة العمل�ات  المدخالت  هي  األنشطة  هذه  جدیدة.  خدمات  أو  جات 

 ).[3-1] والمخرجات (انظر الشكل

 یئتها الخارج�ة. ن داخل المنظمة أو من ب األول�ة م جمع الب�انات تلتقط أو ت: Inputالمدخالت 

 تعمل على تحو�ل هذه المدخالت األول�ة إلى شكل ذي معنى.: Processing المعالجة

بنقل المعلومات التي تمت معالجتها إلى األشخاص الذین س�ستخدمونها أو إلى  تقوم  :  Output  المخرجات

 األنشطة التي سیتم استخدامها من أجلها. 

وهي ع�ارة عن مخرجات یتم إرجاعها    تغذ�ة راجعة  اً المعلومات أ�ض  نظمتتطلب  :  Feedback  ةراجعال�ة  تغذال

 لمساعدتهم على تقی�م مرحلة اإلدخال أو تصح�حها.مة المنظإلى األعضاء المناسبین في  
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 وظائف نظام المعلومات – [3-1] الشكل

 Dimensions of Information Systems أبعاد نظم المعلومات. 1-2-2

-1]  (انظر الشكل  نظمللهذه افهم أ�عاد التنظ�م واإلدارة وتكنولوج�ا المعلومات  نالمعلومات، �جب أن    نظملفهم  

المعلومات،   نظمل  الواسع) وقدرتها على توفیر حلول للتحد�ات والمشاكل في بیئة األعمال. نشیر إلى هذا الفهم  [4

والتنظ للقن�الت و �م�ة  والذي �شمل فهم األ�عاد اإلدار�ة  المحو أم�ة  �أنه    نظمة   Information  معلومات نظم 

Systems Literacy  محو األم�ة الحاسو��ة. في المقابل  تر�ز  Computer Literacy    في المقام األول

 على المعرفة بتكنولوج�ا المعلومات. 

اإللمام  یق هذا حقت   Management Information Systems (MIS)نظم المعلومات اإلدار�ة�حاول مجال 

المح�طة بتطو�ر    التقن�ةیتعامل مع المشكالت السلو��ة �اإلضافة إلى المشكالت  فهو  بنظم المعلومات.    الواسع

�عاد نستعرض ف�ما یلي األواستخدام وتأثیر نظم المعلومات المستخدمة من قبل المدیر�ن والموظفین في الشر�ة.  

 ت.لوج�ا المعلوماكنو ارة وتواإلد  التنظ�م -نظم المعلومات الثالثة ل
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 أ�عاد نظام المعلومات – [4-1] الشكل

 Organizationتنظ�م ال

نظم المعلومات هي جزء ال یتجزأ من المنظمات. في الواقع، �النس�ة ل�عض الشر�ات، مثل شر�ات اإلبالغ  إن  

هي للمؤسسة  الرئ�سة  العناصر  معلومات.  نظام  بدون  عمل  هناك  �كون  لن  االئتمان،  وه�كلها  أفرادها    عن 

 وعمل�اتها التجار�ة وس�استها وثقافتها. 

تقس�م واضح للعمل. یتم تنظ�م  متنوعة، و�ؤدي  إلى    لمنظمات ه�كل یتكون من مستو�ات مختلفة وتخصصات ل

المدیر�ن تتكون المستو�ات العل�ا من التسلسل الهرمي من    ، حیث هرميفي المنظمة �شكل  السلطة والمسؤول�ة  

 ) [5-1] (انظر الشكل في حین تتكون المستو�ات األدنى من موظفي التشغیل.  فنیین،المهنیین و لوالموظفین ا

العل�ا �اتخاذ  :  Senior Management  اإلدارة  المنتجات  االقرارات  التقوم  حول  المدى  طو�لة  سترات�ج�ة 

 والخدمات �اإلضافة إلى ضمان األداء المالي للشر�ة.

 . برامج وخطط اإلدارة العل�اذ  یتنفب  تقوم: Middle Management اإلدارة الوسطى

 . للمنظمةمسؤولة عن مراق�ة األنشطة الیوم�ة تكون : Operational Management التشغیل�ة اإلدارة

وال�احثین  مثل المهندسین    عمال المعرفةهناك �عض العمال ندعوهم  :  Knowledge Workers  عمال المعرفة
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 في المنظمة. جدیدة المعارف الخدمات و�نشاء والات تجمن الم�م صتمهمتهم  لمعمار�ین، والمصممین وا

الب�انات   الب�انات مثل  :  Data Workersعمال  ومدخلو  األعمال  ،  السكرتار�ا  جداول  تنظ�م  مهمتهم  تكون 

 . المنظمةتصاالت على جم�ع مستو�ات واال

الخدمة وتقد�م  السلع    اج�إنت ًا  فعل��قوم  : هم من  Production or Service Workers  عمال اإلنتاج أو 

 الخدمة. یتم توظ�ف الخبراء وتدر�بهم على وظائف األعمال المختلفة. 

منظمات الرئ�سة أو المهام المتخصصة التي تؤدیها  �المهام  تتمثل  :  Business Functions  وظائف األعمال

 .ال�شر�ة، في المب�عات والتسو�ق والتصن�ع واإلنتاج والتمو�ل والمحاس�ة والموارد األعمال

 

 المستو�ات التنظ�م�ة  – [5-1] الشكل

ومن خالل   الهرمي  تسلسلها  من خالل  العمل  المنظمة  عملهاتنسق  .  Business Processes  إجراءات 

ه  معظم المنظمات قواعد رسم�ة تم تطو�رها على مدار فترة طو�لة إلنجاز المهام. توجّ إجراءات عمل  تتضمن  

ات، من �تا�ة فاتورة إلى الرد على  ئ�متنوعة من اإلجرا الل مجموعة  خلعمل من  إلنجاز اهذه القواعد الموظفین   

، ولكن ال�عض اآلخر ع�ارة عن ممارسات عمل غیر  �عض إجراءات العمل تكون مكتو�ةشكاوى العمالء.  
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لعمیل  ل المثال، یتم تحدید ��ف�ة تلقي ا. على سبیإجراءات العملأتمتة العدید من  �نظم المعلومات  تقوم  رسم�ة.  

ر من األح�ان عن طر�ق نظام معلومات یتضمن مجموعة من  ئتمان أو ��ف�ة إصدار فاتورة العمیل في �ثیلال

 الرسم�ة.  إجراءات العمل

والق�م  مجموعة أساس�ة من االفتراضات على شكل فر�دة من نوعها،  ثقافة�ل منظمة لدیها : Culture ثقافةال

الجامعة . �مكن رؤ�ة الثقافة التنظ�م�ة في  ء المنظمةمعظم أعضاا من قبل  وطرق الق�ام �األش�اء، والتي تم قبوله

أن    وأأن األساتذة �عرفون أكثر من الطالب،  مثل    �عض االفتراضات األساس�ة للح�اة الجامع�ةمثًال من خالل  

أجزاء   ثور علىلعا اً . �مكن دائممنتظماً  ن الفصول تت�ع جدوالً وأ ،السبب وراء التحاق الطالب �الكل�ة هو التعلم

 المعلومات الخاصة بها.  نظمقافة المنظمة في  من ث 

اهتمامات ووجهات نظر   المنظمةتخلق المستو�ات والتخصصات المختلفة في  :  Politics  الس�اسة التنظ�م�ة

س  �ف�ة توز�ع الموارد والمكافآت. الصراع هو أسا حول ��ف�ة إدارة الشر�ة و� اً مختلفة. تتعارض هذه اآلراء غال�

تشكل  التي  تفاقات  االتسو�ات و الصراعات و المختلفة و النظر  الجهات  و نظم المعلومات  تعكس  التنظ�م�ة.    الس�اسة

 من جم�ع المنظمات. جزًء طب�ع�اً 

 Managementاإلدارة 

تتمثل مهمة اإلدارة في فهم الحاالت الكثیرة التي تواجهها المنظمات واتخاذ القرارات وص�اغة خطط عمل لحل  

، و�قومون بوضع االسترات�ج�ة التنظ�م�ة  المنظمةالمدیرون تحد�ات األعمال في بیئة    یدرك�م�ة.  الت التنظالمشك

أثناء �ل  والمال�ة لتنسیق العمل وتحقیق النجاح.    لالستجا�ة لتلك التحد�ات، و�قومون بتخص�ص الموارد ال�شر�ة

آمال وأحالم وحقائق مدیري العالم    ةاإلدار�ت  المعلوما  نظم، �جب علیهم ممارسة الق�ادة المسؤولة. تعكس  هذا

إنشاء منتجات    اً �جب علیهم أ�ض  ،الحق�قي. لكن �جب على المدیر�ن فعل أكثر من إدارة ما هو موجود �الفعل

المؤسسة من وقت آلخر. جزء �بیر من مسؤول�ة اإلدارة هو العمل اإلبداعي    بناءوحتى إعادة    وخدمات جدیدة

في مساعدة المدیر�ن على    اً قو�  كنولوج�ا المعلومات دوراً لجدیدة. �مكن أن تلعب تمعلومات ا�المعرفة وال  مدفوعاً 
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 ها. تصم�م وتقد�م منتجات وخدمات جدیدة و�عادة توج�ه مؤسساتهم و�عادة تصم�م

 Information Technology تكنولوجیا المعلومات

 المدیرون للتعامل مع التغییر.  �ستخدمها واحدة من العدید من األدوات التيتكنولوج�ا المعلومات هي إن 

هي المعدات الماد�ة المستخدمة ألنشطة اإلدخال والمعالجة  :  Computer Hardware  التجهیزات الحاسو��ة

 تألف مما یلي: ت يالمعلومات. وهواإلخراج في نظام 

 ؛كمبیوتر من مختلف األحجام واألشكال (�ما في ذلك األجهزة المحمولة �الید)الأجهزة  -
 واإلخراج والتخز�ن المختلفة؛ إلدخال أجهزة ا -
 أجهزة االتصاالت التي تر�ط أجهزة الكمبیوتر ب�عضها.  -

والتي تتحكم في مكونات    والمبرمجة مس�قاً   المفصلةالتعل�مات  تكون من  : تComputer Software  البرمج�ات

 أجهزة الكمبیوتر وتنس�قها في نظام المعلومات. 

الب�انا  تكنولوج�ا من  :  Data Management Technology  تإدارة  ت  البرمج�ات تتكون  تنظ�م  التي  حكم 

 الب�انات على وسائط التخز�ن الفعل�ة. 

والالسلك�ةتكنولوج�ا   السلك�ة  واالتصاالت   Networking and Telecommunications  الش�كات 

Technology:  قل الب�انات من  تنجهزة و ر�ط األجزاء المختلفة من األ�ات تتتكون من األجهزة الماد�ة و�رمج

موقع مادي إلى آخر. �مكن توصیل أجهزة الكمبیوتر ومعدات االتصاالت في ش�كات لمشار�ة الصوت والب�انات 

 والفیدیو.والصور والصوت 

 بر�ط جهازي �مبیوتر أو أكثر لمشار�ة الب�انات أو الموارد  مثل الطا�عة. تقوم الش�كة: Network الش�كة

اإلنترنت ع�ارة عن "ش�كة ش�كات" عالم�ة  و . اً وأكثرها استخدامبر ش�كة في العالم كأ وهي  :Internet اإلنترنت

 دولة حول العالم. 230ثر من تستخدم معاییر عالم�ة لتوصیل مالیین الش�كات في أك

أعمال  علیها منتجات وخدمات واسترات�ج�ات ونماذج    ىبن اإلنترنت منصة تكنولوج�ا "عالم�ة" جدیدة تُ   ت لقد أنشأ
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وش�كات مختلفة    نظمر إمكان�ة االتصال لر�ط  وفّ حیث ت،  أ�ضاً منصة التقن�ة استخدامات داخل�ة  لهذه الدة.  جدی

 . منظمة الواحدةداخل ال

 ش�كات الشر�ات الداخل�ة القائمة على تقن�ة اإلنترنت.   : وهيIntranet انتاإلنتر 

ظمة وعمالئها وموردیها وشر�اء العمل  رانت للمنش�كة خارج�ة تر�ط ش�كات اإلنتوهي  :  Extranet  اإلكسترانت

على خصو اآل الحفاظ  مع  فیها،  والمشار�ة  المعلومات  ت�ادل  لهم  وتؤمن  اإلنترانت  خر�ن،  لكل ص�ة  الداخل�ة 

تستخدم الشر�ات مثل هذه الش�كات لتنسیق أنشطتها مع شر�ات أخرى إلجراء عمل�ات الشراء والتعاون  . شر�ة

لمشتر�ة بین المنظمات. �النس�ة لمعظم الشر�ات الیوم، �عد استخدام تقن�ة  األعمال افي التصم�م وغیرها من  

 اإلنترنت ضرورة تجار�ة ومیزة تنافس�ة. 

  هي خدمة مقدمة من اإلنترنت تستخدم معاییر مقبولة عالم�اً :  World Wide Webالعالم�ة  ش�كة الو�ب  

اإلنترنت. تحتوي صفحات الو�ب على    صفحة على  لتخز�ن المعلومات واستعادتها وتنس�قها وعرضها بتنسیق

الممیزة    ورسومات ورسوم متحر�ة وصوت وفیدیو وترت�ط �صفحات الو�ب األخرى. �النقر فوق الكلمات   وص نص

صفحات ذات الصلة للعثور على معلومات وروا�ط إضاف�ة الإلى    االنتقال  �جري أو األزرار في صفحة و�ب،  

 ن الش�كة �مثا�ة األساس ألنواع جدیدة من نظم المعلومات.كن أن تكو إلى مواقع أخرى على الو�ب. �م

المعلوماتالتحت�ة  البن�ة   وهيInformation Technology (IT) Infrastructure  لتكنولوج�ا  موارد   : 

تشغیلها  الالزمین لاألشخاص  �اإلضافة إلى    انات هذه التق  جم�عتمثل    المنظمةأنحاء    �افة�مكن مشار�تها في  

المعلومات الخاصة بها. �جب   نظمبناء    ا�مكن للشر�ة من خالله  التي  Platform  المنصةتوفر  وهي  تها.  و�دار 

�دارة البن�ة التحت�ة لتكنولوج�ا المعلومات الخاصة بها �عنا�ة �حیث �كون لدیها مجموعة  تصم�م و   منظمةعلى �ل  

 .لومات المع نظم من الخدمات التكنولوج�ة التي تحتاجها للعمل الذي تر�د إنجازه مع
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 How do systemsتر�ط المؤسسة    و��ف ،  المختلفة  اإلدارة  مجموعات   نظم ال  تخدم   . ��ف 1-3

serve the different management groups and link the enterprise؟ 

 یوجد   وال.  نظمال  من  مختلفة  أنواع  هناك،  المؤسسة  في  مختلفة   ومستو�ات   وتخصصات   اهتمامات   لوجود   اً نظر 

 .المؤسسة هاتحتاج التي المعلومات  جم�ع توفیر  نه�مك  واحد  نظام

 Systems for Different Management Groupsالمختلفة  اإلدارة لمجموعات  نظم. 1-3-1

  المعامالت   معالجة  نظم  تتضمن،  اإلدارة  من  مختلفة   مستو�ات   أو  مجموعات   لدعم  نظم  األعمال  شر�ة  لدى

 . األعمال ذ�اء نظمو 

 ansaction Processing SystemsTrعامالت معالجة الم نظم

 واإلیرادات   المب�عات   مثل،  للمؤسسة  األول�ة  والمعامالت   األنشطة  تت�ع  نظم  إلى  التشغیلیون   المدیرون   �حتاج

 .المصنع في المواد  وتدفق االئتمان وقرارات  الرواتب  و�شوف النقد�ة والودائع

اسم نظم  Transaction Processing Systems (TPS)  المعامالت   معالجة  نظم أ�ضًا  علیها  وّ�طلق   :

 المعامالت   وتسجیل  �إجراء  تقوم  محوس�ة  نظم  وهي.  المعلومات  من  النوع  هذا  المعلومات التشغیل�ة وهي توّفر

 الرواتب   و�شوف  الفنادق  وحجوزات   المب�عات   أوامر  إدخال  مثل  األعمال،  لممارسة  الالزمة  الیوم�ة  الروتین�ة

 . خلشحن، إلاو  الموظفین سجالت  وحفظ

  المعامالت   تدفق  وتت�ع   الروتین�ة  األسئلة  على  اإلجا�ة  هو  المستوى   على هذا  نظمال   من  األساسي  إن الغرض 

 فالن؟  لسید لللدفعة المال�ة    حدث   ماذا  المخزون؟  في  الموجودة  األجزاء  عدد   على سبیل المثال �م.  المؤسسة  عبر

 . ودق�قة �سهولة وحدیثة متاحة ات المعلوم ن تكو   أن �جب ، األسئلة من األنواع هذه على ولإلجا�ة

  یوضح .  �بیر  ومه�كلة �شكل  وتكون منّظمة  اً مس�ق  واألهداف  والموارد   تعر�ف المهام  یتم،  التشغیلي  المستوى   على

. للموظفین  المدفوعة  األموال  بتت�ع  هذا النظام  حیث �قوم.  الرواتب   �شوف  لمعالجة  TPSنظام    [6-1]  الشكل
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  األسبوع   في  العمل  ساعات   وعدد   االجتماعي  الضمان  ورقم  الموظف  على اسم  تي تحتوي لا  �طاقة الموظف  تمثل

 قاعدة  أو  للنظام  الرئ�س  الملف  یتم تحدیث ،  النظام  في  المعاملة  هذه  إدخال  و�مجرد .  النظام  لهذا   واحدة  معاملة

  مختلفة   �طرق   امنظال  في  الموجودة  الب�انات   دمج  و�تم  .الموظف  �معلومات   دائم  �شكل  التي تحتفظ  الب�انات 

 . إلى الموظفین ش�كات  و�رسال م�ةالحكو  والو�االت  اإلدارة تهم  تقار�ر  إلنشاء

 
 الرواتب  �شوف لمعالجة TPSنظام  - [6-1] الشكل

  TPS  وتعد .  الخارج�ة  البیئة  مع  الشر�ة  وعالقات   الداخل�ة  العمل�ات   حالة  لمراق�ة  TPS  إلى   المدیرون   �حتاج

  نظام  یوفر،  المثال سبیل  على. األعمال ووظائف األخرى  نظمتستخدمه ال تيال مات علو للم الرئ�س المنتج أ�ضاً 

  األستاذ  دفتر لنظام الب�انات ، األخرى  المحاسب�ة TPS جانب  إلى، [6-1]الشكل  في الموضح المرت�ات  كشوف

 الدخل   وفش�  مثل  تقار�ر  و�عداد   ونفقاتها  الشر�ة  إیرادات   �سجالت   االحتفاظ  عن   المسؤول،  للشر�ة  العام

والمعاشات   الموظفین   مدفوعات   سجل  ب�انات   یوفر  أنه  �ما.  والمیزان�ة للتأمین    وحسا�ات ،  التقاعد�ة  الموّجهة 

 .للشر�ة ال�شر�ة الموارد  وظ�فة إلى األخرى  المزا�ا

  ل�ضع   TPS  فشل  یؤدي  أن   �مكن  �حیث   المؤسسات   في   أساس�اً   أمراً   المعامالت   معالجة   نظم  تكون   ما  غال�اً 
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  نظم   دون   الطیران  شر�ات   ستفعل  ماذا  لنتخّیل.  بها  مرت�طة   أخرى   لشر�ات   ور�ما  الشر�ة  زوال  إلى  ساعات 

 ؟ ابه  الخاصة المحوس�ة الحجز

 Systems for Business Intelligence األعمال ذ�اء نظم

  ء �اوذ . �ةدار اإل القرارات  اتخاذ  لدعم المعلومات  تقد�م على  تر�ز  التي األعمال ذ�اء نظم أ�ضاً  تمتلك الشر�ات 

 الب�انات   وتحلیل  لتنظ�م   والبرامج  الب�انات   ألدوات   معاصر  مصطلح  هو   Business Intelligence  العمل

  األعمال   ذ�اء  وتتناول.  مدروسة  قرارات   اتخاذ   على  اآلخر�ن  والمستخدمي  المدیر�ن  لمساعدة  إلیها  الوصول  وتوفیر

األعمال والتي    ذ�اء  عن  مختصرة   مقدمة  القسم  في هذا  منقد . اإلدارة  مستو�ات   لجم�ع  القرارات   اتخاذ   احت�اجات 

 . سنفصلها في فصل مستقل

تساعد Management Information Systems (MIS)  اإلدار�ة  المعلومات  نظم   األعمال   ذ�اء  نظم  : 

 اإلدار�ة   المعلومات   �نا قد عّرفنا سا�قًا نظم.  اإلدار�ة  واألنشطة  القرار  وصنع  والتحكم  المراق�ة  في  الوسطى  اإلدارة

  معنى آخر أ�ًضا   اإلدار�ة  المعلومات   نظم  ولكن لمصطلح .  واإلدارة  األعمال  في  المعلومات   نظم  دراسة  أنها   على

فئة إلى  �شیر    المدیر�ن   MIS  حیث یزود .  الوسطى  اإلدارة  تخدم  التي  المعلومات   أنواع نظم  من  محددة  فهو 

  والتنبؤ   فیها  والتحكم  األعمال  لمراق�ة  مات علو الم  هذه  موُتستخد   للمؤسسة،  الحالي  األداء  حول  بتقار�ر  المتوسطین

 . المستقبلي �األداء

  یتم . المعامالت  معالجة  نظم  من المقّدمة الب�انات  �استخدام  عنها  وتبلغ األساس�ة الشر�ة عمل�ات   MIS تلخص 

  وفقاً   جها إنتا  یتم   التي   التقار�ر  في   تلخ�صها وتقد�مها  یتم   ما   وعادةً   TPS  من  األساس�ة  المعاملة   ب�انات   تجم�ع

  MIS  ق�ام  ��ف�ة  [7-1]الشكل    یوضح.  اإلنترنت   عبر  التقار�ر  هذه  من  العدید   تسل�م  یتم،  والیوم.  منتظم  لجدول

  یتم   التي  MIS  ملفات   إلى  والمحاس�ة  واإلنتاج  المخزون   من  المعامالت   مستوى   ب�انات   بتحو�ل  النموذجي

 . النظام هذا  من تقر�ر اًال عنثم  [8-1]ل الشك و�بین. بتقار�ر  المدیر�ن لتزو�د  استخدامها
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 TPSمن  ب�اناتعلى ال MIS�حصل  ��ف – [7-1] الشكل

  لإلجا�ة   �شكل مسبق  محدد   إجراء  ولدیها  مس�قاً   تحدیدها  تم  التي  الروتین�ة  على األسئلة  إجا�ات   عادةً   MIS  تقدم

معّینة    لمنتجات   سنو�ةلا  مب�عات لا  أرقام  إجمالي  مقارنة  MIS  تقار�ر  تتضمن  قد ،  المثال  سبیل  على.  علیها

  وال تمتلك قدرات تحلیل�ة  مرنة  عموماً   نظمال وال تكون هذه. [8-1]الشكل  في  موضح هو المحددة �ما �األهداف

  الر�اض�ة   النماذج  من  بدالً   والمقارنات   الملخصات   مثل  �س�طة  إجراءات   MIS  معظم  وتستخدم.  سوى �شكل محدود 

 . �ةاإلحصائ  التقن�ات  المعّقدة أو

 
 MIS تقر�ر عن مثال - [8-1] كلالش

  تدعم   األعمال  ذ�اء  نظم  من   أخرى   أنواع  : هناكDecision Support Systems (DSS)  القرار  دعم  نظم
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،  �سرعة  تتغیر  والتي  الفر�دة  المشكالت   القرار، والتي ترّ�ز على  دعم  نظمروتین�ة ندعوها    غیر  قرارات   اتخاذ 

:  مثل   أسئلة  عن  اإلجا�ة  وهي تحاول.  �شكل �امل مس�قاً   لها  حل  ىإل  الوصول  تحدید إجراءات   یتم  ال  قد   والتي

  على  للعائد   س�حدث   ماذا  القادم؟   شهر  في  المب�عات   مضاعفة  أردنا  إذا  اإلنتاج  جداول  على التأثیر  س�كون   ماذا

  الداخل�ة  المعلومات  تستخدم DSS أن  من  الرغم  علىو   أشهر؟  ستة لمدة المصنع  جدول  تأخیر  تم إذا االستثمار

  أسعار   أو  الحال�ة  األسهم  أسعار  مثل،  خارج�ة  مصادر  من  معلومات   تجلب   ما  غال�اً   فإنها،  MIS  و  TPS  من

  الذین  األعمال والمهنیین من المهندسین ومحللي المدیر�ن قبل من نظمال هذه استخدام و�تم. المنافسین منتجات 

 .الب�انات  المعّقدة لتحلیل والنماذج التحلیالت  استخدام في یرغبون 

السفن وتنفذ   �عض   الشر�ة  تمتلك.  �بیرة  نفط عالم�ة  شحن  لشر�ة  الرحالت   تقدیر  : نظام DSS  مثال عن نظام

حیث  .  والفن�ة  المال�ة  الرحلة  تفاصیل  �حساب   الرحلة  تقدیر  نظام  �قوم.  المفتوحة  السوق   النفط في  شحن  عقود 

.  الموانئ  ونفقات ،  الشحن  وأسعار  )المال  سأر ،  عمالةلا ،  الوقود (  الوقت /السفینة  تكال�ف  المال�ة  الحسا�ات   تشمل

  واستهالك  الموانئ  ومسافات   والسرعة  السفینة  شحن  سعة  مثل  العوامل  من  �حصى  ال  عدداً   الفن�ة  التفاصیل  وتشمل

 .التحمیل وأنماط والم�اه  الوقود 

 
 نفط شحن لشر�ة الرحالت تقدیر نظام - [9-1] الشكل

 هي  ما،  المعروض   الشحن  وسعر  العمیل  تسل�م  جدول  إلى  �النظر:  لثم  أسئلة  ىعل   اإلجا�ة  لهذا النظام  �مكن
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  معینة   لسفینة  بها  �مكن  التي  المثلى  السرعة  هي  ما  األر�اح؟  لز�ادة  معدل  استخدامها و�أي  ین�غي  التي  السفینة

ت لكو�ناء امن می  متجهة  لسفینة  األمثل  التحمیل  نمط  هو  ما   بها؟  الخاص   التسل�م  جدول  وتلب�ة  ر�حها  تحسین

 من   نظاماً   و�وفر،  قوي   �مبیوتر  على  �عمل  النظام، حیث   بن�ة هذا  [9-1]الشكل    یوضح   ستردام؟إلى میناء أم

 .المعلومات  على الحصول أو الب�انات  إدخال المستخدمین على  �سهل القوائم

  �ز تر   حیث ،  ت الب�انا  على أخرى   DSS  نظم  وتعتمد .  النماذج  على  �بیر  المثال السابق �شكلفي    DSS  �عتمد 

التنقیب في  الب�انات �استخدام تقانة    من  جداً   �بیرة  �م�ات   من  المفیدة  المعلومات   استخراج   على  ذلك  من  بدالً 

 . Data Mining الب�انات

تلبيExecutive Support Systems (ESS)  التنفیذ�ة  اإلدارة   دعم  نظم ال  :    اإلدارة   احت�اجات   نظمهذه 

  طو�لة   واالتجاهات   االسترات�ج�ة  القضا�ا  على  تر�ز  نظم  إلى  المدیر�ن  ��ار  تاجالقرارات، إذ �ح  التخاذ   العل�ا

 مستو�ات   هي  الخارج�ة. فهم یر�دون أجو�ة على أسئلة من نمط: ما  البیئة  في  أو   الشر�ة  في  سواء،  األجل

  المنتجات   هي  ما  الطو�ل؟  المدى  على  الصناعة  تكلفة  اتجاهات   هي  ما  سنوات؟  خمس   غضون   في  التوظ�ف

 سنوات؟  خمس  غضون   في نصّنعها  نأ �جب  تيلا

  الحكم   تتطلب   التي  الروتین�ة  غیر  القرارات   تعالج  هذا النمط من القرارات، وهي  اتخاذ   في  العل�ا  اإلدارة  ESS  تساعد 

 من   العدید   من  والب�انات   الب�ان�ة  الرسوم  وتقدم.  حل  إلى  للتوصل  عل�ه  متفق  إجراء  یوجد   ال  ألنه  وال�صیرة  والتقی�م

 إلى   المعلومات   تسل�م   یتم   ما   وغال�اً .  استخدامها  المدیر�ن  ��ار  على  �سهل   Portal  بوا�ة   لخال  من  ادرالمص

المتكاملة والمخصصة للمدیر   األعمال محتوى  لتقد�م و�ب  واجهة تستخدم بوا�ة عبر التنفیذیین المسؤولین ك�ار

 .�حد ذاته

،  المنافسین  أو   الجدیدة  الضر�ب�ة   القوانین   لمث،  �ةارجالخ  �األحداث   المتعلقة  الب�انات   لدمج   ESS  تصم�م  لقد تم 

  وضغطها   المهمة  الب�انات   وتقوم بتصف�ة.  الداخلیین  DSS  و  MIS  من  ملخّصة  معلومات   تستخلص   أ�ضاً   لكنها

  األعمال   ذ�اء  تحلیالت   وتتضمن �شكل متزاید .  المدیر�ن  القصوى لك�ار  األهم�ة  ذات   الب�انات   وعرض ،  وتعقبها
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 . حتى الوصول إلى مستوى التفصیل المطلوب  ضمن الب�انات   والتنقل بؤوالتن هات االتجا  لتحلیل

 واحدة   شاشة  على  ُتظهر  التي  ،Digital Dashboard  الرقم�ة  الق�ادة  لوحة  ESSمن األدوات التي تستخدمها  

 �شكل   شائعة  أداة   هذه اللوحات   لقد أص�حت .  الشر�ة  إلدارة  الرئ�سة  األداء  ومخططات ومؤشرات   ب�ان�ة  رسوم

 ).[10-1]اإلدار�ة (انظر الشكل  القرارات  لصانعي اید متز 

 
 لوحة معلومات رقم�ة  – [10-1] الشكل

 Systems for Linking the Enterpriseالمؤسسة  لربط نظم. 1-3-2

  جم�ع   �إدارة  الشر�ة  ق�ام  ��ف�ة   عن  نتساءل   قد ،  للتو  وصفناها   التي   نظم لل  المختلفة   األنواع  جم�ع  مراجعة  عند 

 وقد .  المتعددة والمختلفة  نظمهذه ال  ص�انة   �لفة  مدى  عن  أ�ضاً   نتساءل  وقد .  المختلفة  نظمال  هذه  في  معلومات لا

  تنسیق   والموظفون   المدیرون   �ستط�ع  و��ف  المعلومات   مشار�ة  المختلفة  نظمال  هذه  لجم�ع   �مكن  ��ف  نتساءل

 .الیوم  للشر�ات  مهمة أسئلة �لها هذه، الواقع في. أعمالهم
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 Enterprise Applicationsة سسالمؤ  ت�قاتطب

 الشر�ات   تجم�ع  یتم،  عادة.  �بیراً   تحد�اً   �مثل  معاً   تعمل  الشر�ة  في  المختلفة  نظمال  أنواع   جم�ع  جعل  أن  لقد ثبت 

  و�عد فترة من من .  األصغر ودمجها  الشر�ات   على  االستحواذ   خالل  أومن  التدر�جي العادي  النمو  خالل  من

  الشر�ات تحد�اً   و�التالي تواجه،  ةقد�م  معظمها  �كون   نظم ة �بیرة من الوعها مجملدیأن    الزمن تجد الشر�ات 

  في الواقع هناك عدة .  واحد للشر�ة  �نظام  معاً   وتعمل  ال�عض   �عضها  مع"  "تتحدث   منظ جعل هذه ال  في  یتمثل

 . المشكلة لهذه حلول

  تطب�قات   اقتناء  يف  �قةة الساللمشكل  الحلول  أحد   : یتمثلEnterprise Applications  المؤسسات  تطب�قات

العمل عبر   العمل�ات   تنفیذ   على  وتر�ز،  مجاالت وظ�ف�ة متعددة  تغطي  نظم  وهي،  المؤسسات    أو إجراءات 

 و�نتاج�ة  مرونة  أكثر  تص�ح   أن  على  الشر�ات   هذه التطب�قات   تساعد .  اإلدارة  مستو�ات   جم�ع  وتشمل،  المؤسسة

  للموارد   الفّعالة  اإلدارة  على  تر�ز  �حیث   �ات ملالع  من  ات مجموع  ودمج  �ثب   عن  عمل�اتها  تنسیق  خالل  من

 . العمالء وخدمة

  العمالء   عالقات   إدارة  نظم و   التور�د   سلسلة  إدارة  نظمو   المؤسسة  نظم :  للمؤسسات هي  رئ�سة  تطب�قات   أر�عة  هناك

مل ات العو�جراء  والعمل�ات   الوظائف  من  مجموعة  هذه  المؤسسات   تطب�قات   من  �ل  یدمج.  المعرفة  إدارة  نظمو 

 العمل�ات   تشمل  هذه  المؤسسة  تطب�قات   بن�ة  أن  [11-1]الشكل    و�وضح.  �كل  المؤسسة  أداء  لتحسین  الصلة  ت ذا

 والشر�اء   والموردین  العمالء  إلى  المؤسسة   خارج  الحاالت   �عض   في   وتمتد ،  �أكملها  المؤسسة   تغطي  التي

 . اآلخر�ن الرئ�سین التجار�ین

معرو   :Enterprise Systems  المؤسسة  نظم تخط�ط  �اسم  أ�ضاً   فةوهي    المؤسسات   موارد  نظم 

Enterprise Resource Planning (ERP) Systems،  واإلنتاج    التصن�ع  في  العمل�ات   وهي تقوم بدمج

  التي   المعلومات   تخز�ن  حیث یتم.  واحد   برمجي  نظام  في  ال�شر�ة  والموارد   والتسو�ق  والمب�عات   والمال�ة والمحاس�ة

 قبل   من  استخدامها  �مكن  حیث   واحد   شامل  ب�انات   مستودع  في  المختلفة  النظم  من  د العدی  في  مس�قاً   مجزأة   كانت 
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 .الشر�ة مختلف أجزاء

 
 بن�ة تطب�قات المؤسسات – [11-1] الشكل

  من   أخرى   أجزاء  إلى  تلقائ�اً   الطلب   ب�انات   تتدفق،  طلب   بتقد�م  العمالء  أحد   �قوم  عندما،  المثال  سبیل  فعلى

 و�بّلغ .  الشحن  وجدولة  المطلو�ة  المنتجات   الخت�ار  المستودع  تشغیلإلى    لطلبا  یؤديحیث    .�ه  تتأثر  الشر�ة

  و�تت�ع .  للعمیل  فاتورة  �إرسال  المحاس�ة  قسم  إخطار  و�تم.  استنزافه من مواد   تم  ما  �ل  بتجدید   المصنع   المستودع

  على   قادر�ن  دیرون لمو�كون ا.  طل�اتهم  �حالة  العمالء  إلبالغ  خطوة  �ل  خالل  الطلب   تقدم  العمالء  خدمة  ممثلو

  على  والتخط�ط الیوم�ة العمل�ات  عن المناسب   الوقت  وفي دقة أكثر قرارات  التخاذ   الشاملة المعلومات  استخدام

 .الطو�ل المدى

ُتستخدمSupply Chain Management Systems (SCM)  التور�د  سلسلة  إدارة  نظم   نظم ال  ههذ   : 

 الخدمات   وشر�ات   والموزعین   والموردین حیث تمّكن الشر�ة  .  موردیها  عالشر�ة م  عالقات   إدارة  في  للمساعدة
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والخدمات، وذلك   المنتجات  وتقد�م المخزون  ومستو�ات  الطلب�ات واإلنتاج حول المعلومات  من ت�ادل اللوجست�ة

ة للشر�  ائيالنه  والهدف  �كفاءة.  والخدمات  السلع  تأمین المواد األول�ة والق�ام �اإلنتاج وتوفیر  من  یتمكنوا  حتى

  و�أقل  الوقت   من  قدر  أقل  في   استهالكها  نقطة  إلى  مصدرها  من  منتجاتها  من  المناس�ة  الكم�ة   على  الحصول  هو

  وتصن�عها ومن   المنتجات   نقل  تكال�ف  خفض   طر�ق  إلى ز�ادة ر�ح�ة الشر�ة عن  SCMو�ؤدي استخدام  .  تكلفة

�مع  وجدولة  �متنظ  ��ف�ة  حول  أفضل  قرارات   اتخاذ   من   المدیر�ن    تمكین  خالل التزود  واإلنتاج ل�ات    المواد 

 . والتوز�ع

  تستخدم   :Customer Relationship Management Systems (CRM)  العمالء  عالقات  إدارة  نظم

توّفر.  عمالئها  مع  عالقاتها  إدارة  في  للمساعدة  CRM  الشر�ات  ال  حیث    جم�ع   لتنسیق  معلومات   نظمهذه 

 ورضا  اإلیرادات   لتحسین  والخدمات   والتسو�ق  المب�عات   في  ءالالعم  مع  لتتعام  و�جراءات العمل التي  العمل�ات 

 خدمة   بهم، وتقد�م  واالحتفاظ  المحتملین وجذبهم  تحدید العمالء  الشر�ة في  �ما تساعد .  بهم  واالحتفاظ  العمالء

 .المب�عات  الحالیین، وز�ادة للعمالء أفضل

 أفضل   الشر�ات تقوم �أداء  ض إن �ع  :Knowledge Management Systems (KMS)  المعرفة  إدارة  نظم

وتقد�مها  المنتجات   تصم�م   ��ف�ة  حول  أفضل  معرفة   لدیهم  ألن   غیرها  من و�نتاجها  هذه .  والخدمات    وتكون 

  المعرفة  إدارة  نظم  تمكن.  نوعها ومن الصعب تقلیدها وتظهر فوائدها على المدى الطو�ل  من  فر�دة  المعرفة

 المعارف   جم�ع  نظمال  هذه  وتجمع.  والخبرات   المعرفة  وتطبیق  طقااللت  أفضل  �شكل  العمل�ات   إدارة  من  المؤسسات 

 أنها   �ما .  اإلدارة  وقرارات   العمل�ات   لتحسین  ضرور�ة  �انت   ومتى  أینما  وتت�حها  اإلدارة  في  الصلة  ذات  والخبرات 

 .الخارج�ة المعرفة الشر�ة مع مصادر تر�ط

  في   التفصیل  من  و�دارة المعرفة �مز�د   عمالءلا  عالقات   رةو�دا  التور�د   سلسلة  إدارة  نظم و   المؤسسة  نظم  سندرس

 . فصول الحقة

 *  *  *  
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 Review . مراجعة1-4

 True/False أسئلة صح / خطأ. 1-4-1

 خطأ  صح السؤال 

1 
ها  عبر حدودضمن المنظمة و األعمال الق�ام بتنفیذ ذات الصلة   تت�ح اإلنترنت والتكنولوج�ا

 .�الكفاءة والفعال�ةعلى نحو یتسم 
  

2 
ات القائمة على المعرفة والمعلومات، تستند الق�مة السوق�ة للعدید من الشر�ات  �قتصاداال يف

 .إلى حد �بیر إلى أصول ملموسة، مثل الم�اني، وأدوات اآلالت، والمخزون 
  

3 
المواض�ع  �ظهار وعرض المعلومات المدیر�ن والعمال في تحلیل المشاكل و نظم تساعد 
 .دةدیمنتجات ج و�نشاء المعقدة

  

   .اإلدخال والمعالجة واإلخراجالب�انات عن عمل�ات نتج تفي نظام المعلومات،  4

5 
المطالب لتلب�ة اللوائح الحكوم�ة أو  لتتوافق معالشر�ات أح�انا في نظم المعلومات تستثمر 

 .البیئ�ة األخرى 
  

   .فة ثقاة والساس�وال تعمل�اوال الموظفین والبن�ةإن العناصر الرئ�س�ة في أي منظمة هي  6

7 
الوسطى في  دارة اإلنظم المعلومات اإلدار�ة ونظم دعم القرارات على مستوى ُتستخدم عادة ما 
 .المنظمة

  

   .العل�ا في المنظمةدارة اإلمعالجة المعامالت �شكل عام على مستوى  ُتستخدم نظم 8

9 
دة وسر�عة التغیر، وال �مكن تحدیدها ر�قرارات ف دعم القرار المدیر�ن على اتخاذ  نظمتساعد 
 .�سهولة مس�قاً 
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 Multiple Choicesأسئلة خ�ارات متعددة . 1-4-2

المعلومات المستندة إلى الكمبیوتر التي تستخدمها المؤسسات والتقن�ات   جم�ع نظمما المصطلح المستخدم لإلشارة إلى   -1

 األساس�ة الخاصة بها؟

 �كات تكنولوج�ا الش ) أ

 الرقم�ة ج�انولو التك ) ب

 تكنولوج�ا المعلومات  ) ت

 تكنولوج�ا اإلنتاج�ة  ) ث

 :شار إلى استخدام اإلنترنت والتكنولوج�ا الرقم�ة لتنفیذ جم�ع األنشطة في المؤسسة �ما یلي�ُ  -2

 األعمال الرقم�ة  ) أ

 األعمال اإللكترون�ة ) ب

 التجارة االلكترون�ة  ) ت

 العمل�ات الرقم�ة ) ث

 :المعلومات هي -3

 لخامتراكم الب�انات ا ) أ

 نا للمشاكللیلة تحطر�ق ) ب

 أفضل شكل للمعرفة  ) ت

 تشكل الب�انات في شكل ذي معنى ) ث

 :معلوماتُ�طلق على تحو�ل الب�انات األول�ة إلى  -4

 االلتقاط  ) أ

 المعالجة  ) ب

 التحكم ) ت

 لراجعة التغذ�ة ا ) ث

 :النظم التشغیل�ة هي نظم معلومات تدعم ما یلي -5

 لعل�اأنشطة التخط�ط الطو�لة المدى التي تضطلع بها اإلدارة ا ) أ
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 دار�ة للمدیر�ن المتوسطینشطة اإلارات واالنالقر اذ اتخ ) ب

 عمل�ات اإلنتاج والشحن الیوم�ة فقط ) ت

 للمنظمة  األساس�ةاالنشطة والمعامالت  ) ث

 :اإلدارة هي نظم معلومات تدعمالنظم على مستوى  -6

 أنشطة التخط�ط الطو�لة المدى التي تضطلع بها اإلدارة العل�ا ) أ

 سة مافي مؤس والب�اناتالعاملون في مجال المعرفة   ) ب

 نشطة االدار�ة للمدیر�ن المتوسطیناتخاذ القرارات واأل ) ت

 عمل�ات اإلنتاج الیوم�ة ) ث

 

 Essay للمناقشةقضا�ا   \أسئلة . 1-4-3

 نظم المعلومات عالم األعمال الیوم؟ ك�ف تحّول  -1

 } 1-1توج�ه لإلجا�ة: الفقرة  .  15: 100دق�قة. الدرجات من  15{مدة اإلجا�ة: 

 ته؟��ف �عمل، ما هي مكونات لومات، لمعنظام اما هو  -2

 } 2-1توج�ه لإلجا�ة: الفقرة  .  15: 100دق�قة. الدرجات من  15{مدة اإلجا�ة: 

 ؟ اإلدارة المختلفة، و��ف تر�ط المؤسسةك�ف تخدم النظم مجموعات  -3

 } 3-1توج�ه لإلجا�ة: الفقرة  .  15: 100دق�قة. الدرجات من  15{مدة اإلجا�ة: 

 *  *  * 
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نظم المعلومات في  -أساس�ات نظم المعلومات اإلدار�ة ي: الثانصل فلا

 لمنظمات ا
 MIS Fundamentals - Information Systems in 

Organizations 

 كلمات مفتاح�ة 

لق�مة ج سلسلة انموذ  -نموذج القوى التنافس�ة    -المیزة التنافس�ة    –االسترات�ج�ة    –إجراءات العمل    –نظام المعلومات    –المنظمة  

 ل النظم.محل –قسم نظم المعلومات  –اإلنترنت  –اآلثار التنظ�م�ة والسلو��ة  –آلثار االقتصاد�ة ا –

 الفصل ملخص

یتناول هذا الفصل الجزء الثاني من أساس�ات نظم المعلومات اإلدار�ة والمتعلق بنظم المعلومات في المنظمات. حیث سنبّین دور 

ال و�جراءات  بنالعمل�ات  في  وتطو�رعمل  النواحي    نظم  اء  من  المنظمات  على  المعلومات  نظم  تأثیر  سنوّضح  ثم  المعلومات، 

التنظ�م�ة والسلو��ة وخصوصًا في عصرنا الحالي المتمیز �انتشار التكنولوج�ا �استخدام اإلنترنت. و�عدها سنستعرض  االقتصاد�ة و 

لى نظم وتكنولوج�ا المعلومات. وفي لمنظمة �االعتماد عات�ج�ات اطو�ر استر �عض نماذج اإلدارة االسترات�ج�ة و��ف�ة استخدامها لت

 لمعلومات�ة ضمن المنظمة من خالل قسم نظم المعلومات ومختلف األدوار التي �حتو�ها.النها�ة نتطرق إلى تنظ�م وظ�فة ا

 األهداف التعل�م�ة مخرجات و ال

 تال�ة: ألسئلة ال�عد قراءة هذا الفصل، سیتمكن الطالب من اإلجا�ة عن ا
 المعلومات؟  نظمي عمل�ات األعمال؟ ��ف ترت�ط ب ه ما .1
 المدیرون إلى معرفتها لبناء نظم المعلومات واستخدامها بنجاح؟ما هي میزات المؤسسات التي �حتاج  .2
 ما تأثیر نظم المعلومات على المؤسسات؟ .3
لبورت .4 الق�مة  سلسلة  ونموذج  التنافس�ة  القوى  نموذج  استخدام  �مكن  لتطو�ر  ك�ف  �استخدااسترات�ج�ر  تنافس�ة  نظم  ات  م 

 المعلومات؟
 سترات�ج�ة و��ف ین�غي التصدي لها؟ ما هي التحد�ات التي تفرضها نظم المعلومات اال .5
 ك�ف یتم تنظ�م العمل المعلوماتي ضمن المنظمة؟  .6
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 What are business processes andالمعلومات    مبنظ  ترت�ط  و��ف  العمل�ات  هي  . ما2-1

how are they related to information systems؟ 

 والموظفین   والعمالء  الموردین  حول  المختلفة  المعلومات   من  العدید   مع  الشر�ات   تتعامل  أن  �جب   ،العمل  أجل  من

 المعلومات   هذه  تستخدم  التي  العمل  أنشطة   تنظ�م  علیهم  �جب .  وخدماتها  منتجاتها  و�الط�ع  ،والمدفوعات   والفواتیر

  واتخاذ   معلوماتها  جم�ع  إدارة  إمكان�ة  للشر�ات  المعلومات   نظم  تت�ح.  للشر�ة  امالع  داء ألا  وتحسین  �كفاءة  للعمل

 . التجار�ة عمل�اتها فیذ نت  وتحسین أفضل قرارات 

 Business Processesأو إجراءات العمل  . العمل�ات2-1-1

  خدمة   أو  منتج  اجنتإل  ر�یزهتو   وتنس�قه  العمل  تنظ�م  بها  یتم  التي  الطر�قة  أو إجراءات العمل إلى  العمل�ات   تشیر

  هذه   دعم   و�تم.  خدمة  أو  منتج  إلنتاج  المطلو�ة  األنشطة  من  من خالل مجموعة  و�تم تمثیل العمل�ات .  ذي ق�مة

  إلى   العمل�ات   �ما تشیر.  العمل�ات   في  المشار�ین  بین  والمعارف  والمعلومات   المواد   تدفق  خالل  من  األنشطة

 . والمعارف والمعلومات  العمل قیبتنس  ات المؤسس  بها  التي تقوم الفر�دة الطرق 

 الشر�ة  عمل�ات   تكون   أن  إذ �مكن .  إجراءات عملها  وتنسیق  تصم�م  مدى  �بیر على  حد   إلى  الشر�ة  أداء  �عتمد 

ولكن  .  منافسیها  من  أفضل  �شكلٍ   التنفیذ   أو  االبتكار  من  العمل�ات الشر�ةهذه    مّكنت   إذا  لقوتها التنافس�ة  مصدراً 

وغیر �فوءة تؤدي    فّعالة  عمل غیر  طرق   استندت إلى  نقطة ضعف الشر�ة إذا  أ�ضاً   ل�ات العم  تكون   أن  �مكن

 . لبیئتها المنظمة استجا�ة إلى إعاقة

  عمل�ات   جزءًا من  �كون �عضها،  ءات العملو�جرا  العمل�ات   من  النظر إلى الشر�ة على اعت�ارها مجموعة  �مكن

  المعرفة   إدارة  عمل�ة  من  جزءاً   الفیدیو  ومقاطع  ونات والمد   �كيالو   استخدامات   تعد ،  المثال  سبیل  فعلى.  أكبر  شاملة

  والتسو�ق  المب�عات  وظ�فة  تكون ،  المثال سبیل على. محدد  يوظ�ف  �مجال العمل�ات  من العدید  وترت�ط. الشاملة

 [1-2] الجدول و�صف . الموظفین تعیین عن   مسؤولة ال�شر�ة الموارد  وظ�فة  وتكون ،  العمالء تحدید   عن مسؤولة
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 .لألعمال الوظ�ف�ة المجاالت  من مجال لكل النموذج�ة ت العمل�ا ض �ع

 
 الوظ�ف�ة االتالمجفي  النموذج�ة العمل�ات - [1-2] الجدول

  [1-2]یبین الشكل  .  األقسام  بین  التنسیق  وتتطلب   مختلفة  وظ�ف�ة  مجاالت   مع  العمل�ات   كما �مكن أن تتقاطع

 إلى أوالً  الطلب  تمر�ر مب�عات، و�تم أمر المب�عات  قسم قىیتل، ةدا�الب في. طلب�ة للعمیل تنفیذ  عمل�ة  مثاًال عن

 قبل  الفوري   الدفع  طلب   أو  االئتمان  من  التحقق  طر�ق  عن  إما  عالدف  �مكنه  العمیل  أن  من  للتأكد   المحاس�ة

  م یت  ثم  المنتج،  إنتاج  أو  المخزون   من  المنتج  �سحب   اإلنتاج   قسم  �قوم  العمیل  ائتمان  إنشاء  و�مجرد .  الشحن

  تم   قد   المنتج  أن  إلى  �شیر  العمیل  إلى  وُ�رسل إشعار  المحاس�ة  قسم  قبل  من  فاتورة  إنشاء  و�تم.  نتجالم  شحن

من خالل هذه    .وخدمات ما �عد الب�ع للعمیل  الدعملتقد�م    و�ستعد   �الشحنة  المب�عات   قسم  إعالم  و�تم.  نهشح

  العمل�ات   من  معقدة  سلسلة  إلى  حولتی،  طلب�ة  مثل تنفیذ ،  �س�طة  عمل�ة  البدا�ة  في  یبدو  المثال نالحظ أن ما

  هذه   جم�ع  تنفیذ   یتطلب ،  ذلك  على  عالوة.  ةالشر�  في  الرئ�سة   الوظ�ف�ة  للمجموعات   الوثیق  التنسیق  تتطلب   التي

  من  الشر�ة داخل �سرعة المطلو�ة المعلومات  تتدفق أن حیث �جب  المعلومات، من �بیراً  قدراً  �كفاءةٍ  الخطوات 

  المعلومات   تجعل نظم.  العمیل  ومع   التوصیل  شر�ات  مثل  التجار�ین  الشر�اء  ك معآخر، و�ذل  إلى  قرار  صانع 

 . مكناً المؤتمتة الق�ام بذلك م
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 للعمیل طلب�ة تنفیذ عمل�ة - [1-2] الشكل

 How Information Technology Improves  العمل�ات  المعلومات  تكنولوج�ا  تحسن  . ��ف2-1-2

Business Processes 

  التحقق   مثل،  السابق  في  یدو�اً   تُنّفذ   �انت   التي  العمل�ات   خطوات   من  العدید   أتمتة  على  ومات المعل  نظم  تعمل

�المز�د، إذ   الق�ام  على   قادرة  الیوم  المعلومات   وتكنولوج�ا.  شحن  أو طلب   فاتورة  إنشاء   أو   العمیل  نائتما   من

الاألشخ  من  لكثیر  یت�ح  مما  المعلومات   تدفق  تغییر  الجدیدة  للتكنولوج�ا  �مكن   المعلومات   إلى  وصولاص 

 اتخاذ   في  التأخیر  وتجنب ،  واحد  وقت   في  تنفیذها  �مكن  التي  �المهام  المتسلسلة  الخطوات   واستبدال،  ومشار�تها

  أعمال   نماذج  الشر�ات وتدعم  بها  تعمل  التي  الطر�قة  الجدیدة  المعلومات   تكنولوج�ا  تغیر  ما  او�ثیرً .  قرارات ال

  مقطوعة  وتنز�ل ، اإلنترنت   عبر   �مبیوتر جهاز وشراء، Amazon من إلكتروني �تاب  لز�تن ف�عد . تماماً  جدیدة

  بدون   تصورها  �مكن  ال  جدیدة  أعمال  نماذج  على  تعتمد   تماماً   جدیدة  ار�ةجت  عمل�ات ،  iTunes  من  موس�ق�ة

 .الحال�ة  المعلومات  تكنولوج�ا

�مكن  ،  العمل�ات   تحلیل  خالل  ألنه من.  اتهالعمل�  راً �بی   الشر�ات اهتماماً   تولي  أن  للغا�ة  المهم  من  السبب،  ولهذا

تحقیق   �استخدام   عمل�اتها  مكن من تحسینالتالي ستتالواقع، و�  في  األعمال  سیر  لك�ف�ة  واضح  فهم  للشر�ة 
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 .العمالء وخدمة واالبتكار الكفاءةو الفعال�ة  من أكبر قدر لتحقیق  المعلومات  تكنولوج�ا

ات.  2-2 على  المعلومات  نظم   Impact of information systems on  لمنظمات أثیر 

organizations 

العمل�ات  مختلف  تشارك �عمق في    الح�ة والتي  تفاعل�ةالدوات  األال یتجزأ من    اً المعلومات جزء  نظمأص�حت  

واتخاذ القرارات في المنظمات الكبیرة. خالل العقد الماضي، غیرت نظم المعلومات �شكل أساسي اقتصاد�ات 

كل �بیر من إمكان�ات تنظ�م العمل. تساعدنا نظر�ات ومفاه�م االقتصاد وعلم االجتماع  وزادت �ش   المنظمات 

 أحدثتها تكنولوج�ا المعلومات. ات التيعلى فهم التغییر 

 Economic Impacts اآلثار االقتصاد�ة . 2-2-1

�مكن  .  المعلومات   ل وتكال�فر تكنولوج�ا المعلومات التكال�ف النسب�ة لرأس الماغیّ تمن وجهة نظر االقتصاد،  

العمالة التقلیدیین.    وأمال  رأس الأن �حل محل    اإلنتاج �مكن  عواملاعت�ار تكنولوج�ا نظم المعلومات عامًال من  

مرتفعة. و�التالي، ین�غي أن تؤدي الكلفة ذات ال ، یتم استبدالها �العمالةمع انخفاض تكلفة تكنولوج�ا المعلومات 

المعلومات إ انخفاض تكنولوج�ا  المدیر�ن    لى  و�التالي ستحل  في عدد  �عملهم  تقوم  الوسطى ألنها  في اإلدارة 

 . مكانهم

تكن تكلفة  انخفاض  أ�ضاً ولوج�ا  مع  تحل  فإنها  الم�اني    المعلومات،  مثل  المال  أخرى من رأس  أشكال  محل 

المدیر�ن ز�ادة  نتوقع من  . و�التالي ، ین�غي لنا مع مرور الوقت أن  واآلالت التي ال تزال �اهظة الثمن نسب�اً 

 خرى. لمال األ�سبب انخفاض تكلفتها مقارنًة �استثمارات رأس ا  استثماراتهم في تكنولوج�ا المعلومات 

ساعد فهي تعلى تكلفة المعلومات وجودتها وتغییر اقتصاد�ات المعلومات.    تؤثر تكنولوج�ا المعلومات أ�ضاً 

تقوم  المتكبدة عندما  التكال�ف    -ل�ف المعامالت  لل من تكاألنها �مكن أن تقالتقلص في الحجم  الشر�ات في  

 Transaction  لنظر�ة تكلفة المعامالتها. وفًقا  فسبن تصن�عه  ما من السوق ما ال تستط�ع  �الشراء  شر�ة  ال
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Cost Theory استخدام    في تكال�ف اإلنتاج. �عد و   ، تسعى الشر�ات واألفراد إلى التوفیر في تكال�ف المعامالت

تحدید موقع الموردین والتواصل معهم ومراق�ة االلتزام �العقد وشراء التأمین  التور�د (ب تكال�ف  سب�  مكلفاً   األسواق

ا تخف�ض تكال�ف المعامالت من  حاولت الشر�ات تقلید�ً   لذلك  ....)لحصول على معلومات عن المنتجات  وا

الرأسي،   التكامل  الز�ادة حجمها وتو أي من خالل  خالل  المز�د من  موردیها    ستحواذ علىالواموظفین  ظ�ف 

تساعد   أن  �مكن  الشر�  تكنولوج�اوموزعیها.  الش�كات،  استخدام  وخاصة  تكلفة  المعلومات،  خفض  على  ات 

�ف المعامالت)، مما �جعل من المفید للشر�ات التعاقد مع موردین خارجیین بدًال من  المشار�ة في السوق (تكال

الدا المصادر  لذلكاستخدام  نت�جة  للخل�ة.  �مكن  تقلّ ،  أن  �مصادر ها،  ص عدد موظفیشر�ات  االستعانة  ألن 

 موظفین. یر من توظ�ف أقل �لفة �كث س�كون خارج�ة للعمل في سوق تنافسي 

األسهل  من  �ص�ح  ألنه  الموظفین)  (عدد  الشر�ة  حجم  یتقلص  أن  �جب  المعامالت،  تكال�ف  انخفاض  مع 

تقد�م الخدمة بنفسها.  بدًال من تقد�م المنتج أو  في السوق  السلع والخدمات    واألرخص أن تتعاقد الشر�ة لشراء

 حتى مع ز�ادة عائداتها.  ص قلیت�مكن أن �ظل حجم الشر�ة ثابًتا أو بهذه الحالة، 

،  Agency Theory  لنظر�ة الو�الةمن تكال�ف اإلدارة الداخل�ة. وفًقا    تكنولوج�ا المعلومات أن تقلل أ�ضاً ل�مكن  

یز�د �سعى لتعظ�م    موحداً   ًال من �ونها ��اناً ة عقود" بین األفراد المهتمین بد نها "را�طُینظر إلى الشر�ة على أ

. �ستخدم المدیر (المالك) "الو�الء" (الموظفین) ألداء العمل ن�ا�ة  (Jensen and Meckling, 1976)  الر�ح

لحهم الخاصة  تا�عة مصاسوف �میلون إلى مو�ال    ،عنه. ومع ذلك، �حتاج العمالء إلى إشراف و�دارة مستمر�ن

ألن على    ،التنسیق  مع نمو حجم الشر�ات ونطاقها، ترتفع تكال�ف الو�الة أو تكال�فو .  الشر�ةح  بدًال من مصال

 المالكین بذل المز�د من الجهد في اإلشراف على الموظفین و�دارتهم.

بتخف�ض تكال�ف    ت للمنظما،  على المعلومات وتحلیلهاتسمح تقن�ة المعلومات، من خالل تقلیل تكال�ف الحصول  

تكال�ف الالل تقلیل  خ  منو الو�الة ألنه �ص�ح من األسهل على المدیر�ن اإلشراف على عدد أكبر من الموظفین.  

في اإلدارة من ز�ادة اإلیرادات مع تقل�ص عدد المدیر�ن  للمنظمات  إلدارة، تمكن تكنولوج�ا المعلومات  اإلجمال�ة ل
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 .ىالوسط

 Organizational and Behavioral Impacts لو��ة�م�ة والساآلثار التنظ. 2-2-2

المنظمات عند تغیر  ت ��ف  و عقدة �عض الفهم حول لماذا  توفر النظر�ات المستندة إلى علم اجتماع المنظمات الم

 تكنولوج�ا المعلومات.اقتناء 

 ganizationsIT Flattens Orمسطحة  منظماتتجعل التكنولوج�ا المعلومات 

ما   المنغالً�ا  اتكون  البیروقراط�ة  أساساً ظمات  نشأت  التي  فعَ   لكبیرة،  الكمبیوتر، غیر  و�طیئة  قبل عصر  الة 

تقل�ص  ب �عض هذه المنظمات الكبیرة  قامت  .  حدیثاً   ُأنِشئت   ؤسسات التيقدرة على المنافسة من المالتغییر وأقل  

 .ة�م� التنظ  اتهاالمستو�ات في هرم�دد الموظفین وعدد ا من خالل إنقاص ع هحجم

  من خالل توس�ع   ةالهرم�  البن�ة التنظ�م�ةالمعلومات تسهل تسط�ح    تكنولوج�اال�احثون السلو�یون أن  رض  افت

المعلوم اإلدارة  توز�ع  �فاءة  وز�ادة  األدنى  المستوى  من  الموظفین  لتمكین  الشكلات  تعمل ).  [2-2]  (انظر 

لموظفین ذوي ألنها تزود االمنظمة،  أدنى في    إلى مستو�اتٍ ق اتخاذ القرار  ح  دفعالمعلومات على    تكنولوج�ا 

 . إداري  إشرافالمعلومات التي �حتاجونها التخاذ القرارات دون � المستوى األدنى 

، �ص�حون أسرع في اتخاذ �فضل التكنولوج�اأكثر دقة في الوقت المحدد    لتلقي المدیر�ن اآلن معلوماتٍ   اً نظر و 

المدیر�ن   عدد  �ص�ح  و�التالي  من  و�التالي  .  أقل ین  زمالالالقرارات،  مئو�ة  �نس�ة  اإلدارة  تكال�ف  تنخفض 

 أكثر �فاءة. البن�ة التنظ�م�ة ص�ح تاإلیرادات، و 

إدارة األعلى مستوى في اللمدیر�ن ل، مما یت�ح اً �ضأ أص�ح أوسعدارة قد تحكم اإله التغییرات تعني أن نطاق ذ ه

من المدیر�ن   المئات ر�ات دت العدید من الش�علقد استأكبر.  ومراق�ة المز�د من العمال الموزعین على مسافاتٍ 

 نت�جة لهذه التغییرات.  على مستوى اإلدارة الوسطى 
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 ة الهرم� البن�ة التنظ�م�ةتسط�ح  - [2-2] لشكلا

 izationsPostindustrial Organ منظمات ما �عد الصناعة

ة ول�س فقط على المناصب  ة والكفاءفي مجتمعات ما �عد الصناعة، تعتمد السلطة �شكل متزاید على المعرف

�ص�ح اتخاذ  و لى اإلدارة الذات�ة،  عمال المحترفین �میلون إالرسم�ة. و�التالي، فإن شكل المنظمات یتسطح ألن ال

 . المنظمةت في جم�ع أنحاء القرارات أكثر المر�ز�ة مع انتشار المعرفة والمعلوما

 اً فرق العمل التي تلتقي وجهًا لوجه أو إلكترون�   من�ش�كة   التي تعمل  المنظمات قد تشجع تكنولوج�ا المعلومات  

�مجرد االنتهاء من المهمة، ینضم  و م�م س�ارة جدیدة)؛  لفترات قصیرة من الوقت إلنجاز مهمة محددة (مثل تص 

ینتقل العدید   ، حیث هي مثال على ذلك  Accentureاألفراد إلى فرق العمل األخرى. شر�ة االستشارات العالم�ة  

ار�ع في مواقع العمالء في أكثر من من موقع إلى آخر للعمل في مش  373.000�الغ عددهم  وظفیها المن م

 دولة مختلفة.  56

من الذي �قرر أي شخص و ؟  طأ ا ال تتجه في االتجاه الخدار ذات�ً التي تُ   العمل  من الذي یتأكد من أن فرق ولكن  

�استمرار من فر�ق إلى آخر؟  نقل  تی داء شخص  ��ف �مكن للمدیر�ن تقی�م أو أي فر�ق و�لى متى؟    في�عمل  
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 ؟  مسارهم المهنيتجه ی أین فون إلى  الموظ��ف �عرف و 

المنظمات قادرًة على  جم�ع  لن تكون  لزم ات�اع طرق جدیدة لتقی�م العمال وتنظ�مهم و�عالمهم، و هذه األسئلة تست

 .جعل العمل االفتراضي فعاالً 

 ganizational Resistance to Changeanding OrUnderst فهم المقاومة التنظ�م�ة للتغییر

رئ�س المورد  النها تؤثر على الوصول إلى  المعلومات مرت�طة �الس�اسة التنظ�م�ة أل  نظمتص�ح  ال مفر من أن

نظم المعلومات على من �فعل ماذا ولمن ومتى وأین و��ف في المنظمة.   رَ ثِ ؤْ أي المعلومات. �مكن أن تُ   -

تغییرات في اإلجراءات الفرد�ة والروتین�ة التي �مكن أن تكون مؤلمة   ت الجدیدةالمعلوما نظمتتطلب العدید من 

علومات  الم  نظمألن    اً نظر و دة تدر�ب وجهد إضافي قد یتم تعو�ضه أو ال یتم تعو�ضه.  للمشار�ین وتتطلب إعا

مة �بیرة لها عند  هناك مقاو ما تكون    اً واسترات�جیتها، فغال�  �جراءات عملهاقد تغیر ه�كل المنظمة وثقافتها و 

 .اقتنائها

طب�عة ابتكار تكنولوج�ا  )  1(أساس�ة:    تشیر ال�حوث حول المقاومة التنظ�م�ة لالبتكار إلى أن هناك أر�عة عوامل

المهام التي تتأثر �االبتكار (انظر  )  4(قافة األشخاص في المؤسسة،  ث)  3(ه�كل المنظمة،  )  2(المعلومات،  

المهام  ثالث�ة  من خالل    والس�طرة علیهاي التكنولوج�ا وتفسیرها  التغییرات ف  ست�عاب م ایت   حیث   ).[3-2]  الشكل

و  النموذج،  األشخاص. في هوالبن�ة  و تكون  ذا  التكنولوج�ا  تغییر  التغییر هي  الوحیدة إلحداث  المهام  الطر�قة 

 واألشخاص في وقت واحد.  البن�ةو 

ز�د  لعدید من استثمارات تكنولوج�ا المعلومات تتعثر وال ت�ة، فإن األن المقاومة التنظ�م�ة للتغییر قو�ة للغا  اً نظر 

الكبیرة في الوصول    التكنولوج�ة  لفشل المشار�ع  اً السبب األكثر شیوع  نأ األ�حاث  ظهر  تُ من اإلنتاج�ة. في الواقع،  

 فشل التكنولوج�ا ولكن المقاومة التنظ�م�ة والس�اس�ة للتغییر.  لم �كنأهدافها إلى 
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 في نظم المعلومات اومة التنظ�م�ة لالبتكارمقال - [3-2] الشكل

 Internet and Organizations اإلنترنت والمنظمات. 2-2-3

ش�كة الو�ب العالم�ة تأثیر مهم على العالقات بین العدید من الشر�ات والك�انات الخارج�ة وحتى  و لإلنترنت  

لمعارف وتخز�نها ول إلى المعلومات واان�ة الوصز�د من إمكفهي تداخل الشر�ة.  إجراءات العمل  على تنظ�م  

.  المنظمات التي تواجه معظم  ت والو�االت  ض �شكل �بیر تكال�ف المعامالخفّ �ما أنها ت.  للمنظمات وتوز�عها  

في مختلف مواقعهم الجغراف�ة  تقد�م أدلة إجراءات التشغیل الداخل�ة لموظفیها  للمنظمة  على سبیل المثال، �مكن  

المب�عات تلقي  موظفي  �مكن لو یوفر في تكال�ف التوز�ع.    الشر�ة على الو�ب، مما  على موقع   عن طر�ق نشرها

المنتجعاأسمحّدثة عن  معلومات   أو    ات ر  الو�ب  البر�د  ُترسل  تعل�مات من اإلدارة  من خالل  �استخدام  عبر 

�مكن ل�ائعي  �ما    المحمولة.اللوح�ة أو  اإللكتروني أو الرسائل النص�ة على الهواتف الذ��ة أو أجهزة الكمبیوتر  

للعثور على مشر�ات  �عض   م�اشرًة  الداخل�ة  الو�ب  إلى مواقع  الوصول  الك�ار  دق�قة  التجزئة  حول  علومات 

 .إعادة التزو�د عند الحاجةمب�عات و�دء أوامر ال

بناء �عض   جعل هذه  الرئ�سة استناًدا إلى تكنولوج�ا اإلنترنت و إجراءات عملها  تقوم الشر�ات �سرعة �إعادة 
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إجراءات عمل  وهذا ما سیؤدي إلى  البن�ة التحت�ة لتكنولوج�ا المعلومات الخاصة بها.    في  رئ�ساً   لتكنولوج�ا مكوناً ا

 .و�ن�ة تنظ�م�ة أكثر تسط�حاً  أكثر �ساطة وعدد أقل من الموظفین

 Strategic Management Models and  نظم المعلوماتاإلدارة االسترات�ج�ة و ذج  انم.  2-3

Information Systems 

  دائماً جد أن �عض الشر�ات تعمل �شكل أفضل من معظم الشر�ات األخرى. هناك  ن، س في �ل صناعة تقر��اً 

عبر  في مجال الب�ع �التجزئة  و من أفضل الشر�ات أداًء.    Toyota، تعتبر  في صناعة الس�ارات فشر�ة رائدة.  

،. ه األرض على وج   رائدة  تجزئة تجارة    �ة شر أكبر    Walmartوُتعتبر  هي الرائدة.    Amazonعتبر  ، تُ اإلنترنت 

مجال   في  اإلنترنت أما  على  فالموس�قى  من    Appleمن    iTunesعتبر  تُ ،  أكثر  في  من سوق  %  60رائدة 

في و هي الرائدة.    iPodعتبر  ، وفي صناعة مشغالت الموس�قى الرقم�ة تُ ا من اإلنترنت ز�لهالتي یتم تنالموس�قى  

 هي الرائدة. Googleر  عتب، تُ الو�ب على �حث ال

ما لدیها إمكان�ة  من غیرها تتمتع �میزة تنافس�ة على غیرها: فهي إ  أفضلتعمل �شكل  قال إن الشر�ات التي  �ُ 

على استخدام الموارد المتاحة عادة    ةقادر   ااآلخرون، أو أنه �صل إلیها  تي ال  الوصول إلى الموارد الخاصة ال

الر�ح�ة أو اإلنتاج�ة، والتي تترجم جم�عها    ث اإلیرادات أوفضل من حیحقق أداء أهذه الشر�ات ت .  أعلى  �كفاءة

 . ع المنافسینم ا مقارنة هفي أسعار أسهم تفاعٍ ر افي نها�ة المطاف على المدى الطو�ل إلى 

��ف �مكن  و و��ف تحقق میزة تنافس�ة؟  ؟أفضل من الشر�ات األخرى  ولكن لماذا تعمل �عض الشر�ات �شكلٍ 

؟ و��ف تسهم نظم  لشر�ة��ف �مكنك تطو�ر میزة استرات�ج�ة  و ة؟  االسترات�ج� �ا  مزا الدید  تحلیل األعمال وتح

 هو نموذج القوى التنافس�ة لما�كل بورتر.  سترات�ج�ة؟ أحد اإلجا�ات على هذا السؤالالمعلومات في المزا�ا اال

 Porter’s Competitive Forces Model نموذج القوى التنافس�ة لبورتر. 2-3-1

 Competitive  نموذج القوى التنافس�ةلفهم المیزة التنافس�ة هو    النموذج األكثر استخداماً   ول إنالق  �مكن
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Forces Model    لـMichael Porter  الشكل عامة  [4-2]  (انظر  نظرة  النموذج  هذا  یوفر  الشر�ة   عن). 

 لشر�ة.اخمس مصیر . في هذا النموذج، تشكل القوى التنافس�ة الالتي تعمل ضمنها بیئةالومنافسیها و 

 

 لبورتر  التنافس�ة القوى  نموذج - [4-2] انظر الشكل

 petitorsTraditional Com  المنافسون التقلیدیون 

جدیدة أكثر �فاءة لإلنتاج من    السوق مع منافسین آخر�ن یبتكرون �استمرار طرقاً   حصةتتقاسم جم�ع الشر�ات  

تقد�م منتجات وخدمات جدیدة، و  ا�حاولون  خالل  التجار�ة وفرض  خالل تطو�ر عال  ء منلعمالجذب  ماتهم 

 . یهمتكال�ف التبدیل عل 

 ntrantsNew Market E الجدد إلى السوق  ون الداخل

، القطاعات إلى السوق. في �عض    عمالة وموارد مال�ة متنقلة، تدخل شر�ات جدیدة دائماً یتمیز �في اقتصاد حر  

  اً صع��كون  أخرى  قطاعات  ن الدخول في  حین أ، في  دیدةالشر�ات الجهناك عوائق منخفضة للغا�ة أمام دخول  

األمر  س�كون    للب�ع �التجزئة، ولكنمحل  بیتزا أو  عم  افتتاح مطللغا�ة. على سبیل المثال ، من السهل إلى حد ما  

لى أعمال شرائح الكمبیوتر، التي لها تكال�ف رأسمال�ة مرتفعة للغا�ة وتتطلب  أكثر تكلفة وصعو�ة في الدخول إ

 . الحصول علیها�بیرة �صعب ة ومعرفة خبر 

ما    ع ومعدات قد�مة، وغال�اً مصان في    مقیدةتتمتع الشر�ات الجدیدة �العدید من المزا�ا المحتملة: فهي ل�ست  
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، وال تع�قهم األسماء التجار�ة القد�مة ال�ال�ة،  كثر ابتكاراً أ�كونون  أقل ور�ما  تكلفتهم  أصغر سنا    توظف عماالً 

: فهي تعتمد هذه المزا�ا هي نقطة ضعفها أ�ضاً  .الشر�ات القائمة في القطاع من ى لنجاح أعل كما أن دوافعهم ل

،  خبرة لدیهم قوة عاملة أقل  ، و لمعدات الجدیدة، والتي قد تكون �اهظة الثمنلللمصانع و   على التمو�ل الخارجي

 . غیر معروفة  التجار�ةتهم عالم كما أن 

 and Services Products Substitute  المنتجات والخدمات البدیلة

مرتفعة.  شترونها عادة  السلع التي �  إذا أص�حت أسعار  ءعمالال، هناك بدائل قد �ستخدمها  في �ل صناعة تقر��اً 

�مكن أن �حل اإلیثانول محل البنز�ن  ى سبیل المثال:  عل .  مستمر  �شكلٍ بدائل جدیدة  نشئ  فالتكنولوج�ا الجدیدة تُ 

الس�ارات  و في  الن�ات�ة،  الشاحنات الد   وقود محل    الز�وت  في  و یزل  والطاقة ،  والفحم  الشمس�ة  والطاقة  الر�اح 

الخلوي �مكن أن تكون خدمة اإلنترنت والهاتف  �ما  الصناع�ة.  ولدات  من المبدًال  الكهرومائ�ة لتولید الكهر�اء  

تبدیًال   التي  اإلنترنت  على  الموس�قى  خدمة  أص�حت  و�الط�ع،  التقلید�ة.  الهاتف�ة  الخدمة  بتنز� عن  ل  سمح 

الموس�ق�ة على جهاز   تعتمد على  على  أو    iPodالمقطوعات  التي  الموس�قى  متاجر  بدیًال عن  ذ�ي  هاتف 

ة الشر�ات في هذا  ت قدر قل�لما  ،  قّطاع معین�لما زادت المنتجات والخدمات البدیلة في  و   قراص المضغوطة.األ

 الر�ح.انخفاض هوامش مما یؤدي إلى على التحكم في األسعار   القّطاع

 Customersالء عمال

المنافسین منهم)   حرمان تعتمد الشر�ة المر�حة إلى حد �بیر على قدرتها على جذب العمالء واالحتفاظ بهم (مع  

  ین منافسال�سهولة إلى منتجات وخدمات    االنتقال. تزداد قوة العمالء إذا تمكنوا من  جعلهم یدفعون أسعارًا مرتفعةو 

مقدار  ها على المنافسة على السعر في سوق شفاف حیث یوجد  منافسیشر�ة و ال  أو إذا �ان �إمكانهم إج�ار

  �شكل لحظي �فضل معروفة  تكون  األسعار    جم�عو   Product Differentiation  مایز المنتجتضئیل من  

لعمالء العثور على موردین  لعلى اإلنترنت، �مكن    الهواتف المحمولة. على سبیل المثال، في سوق  اإلنترنت 

. في هذه الحالة، یتمتع العمالء عبر اإلنترنت �قدرة غیر عاد�ة على شر�ات محمولهاتف اللنفس الن  متعددی
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 .المحمولةب�ع الهواتف 

 Suppliers ن والمورد

سوق�ة للموردین تأثیر �بیر على أر�اح الشر�ة، خاصة عندما ال تستط�ع الشر�ة رفع �مكن أن �كون للقوة ال

زادت قدرتها على التحكم  �لما  الشر�ة،    و�لما زاد عدد مورد و ن.  و ورد ملوم بها ابنفس السرعة التي �قاألسعار  

التسل�م. على سبیل المثالمن حیث السعر والجودة وجداو بهم   ما �كون لمصنعي أجهزة الكمبیوتر    ، دائماً ل 

 ،ات العرض مثل لوحات المفات�ح ومحر�ات األقراص الثابتة وشاش  افسین متعددین للمكونات الرئ�سة من نموردی

 .إلخ

 Information System Strategies  استرات�ج�ات نظام المعلومات للتعامل مع القوى التنافس�ة.  2-3-2

for Dealing with Competitive Forces 

ماذا تفعل الشر�ة عندما تواجهها �ل هذه القوى التنافس�ة؟ و��ف �مكن للشر�ة استخدام نظم المعلومات لمواجهة 

الداخلین الجدد إلى السوق؟ هناك أر�ع استرات�ج�ات عامة،  المنتجات البدیلة و منع    كن�مى؟ ��ف  �عض هذه القو 

 المعلومات:  نظم�استخدام تكنولوج�ا و   ها غال�اً یتم تمكین �ل من

 Low-Cost Leadershipالر�ادة منخفضة التكلفة  -

 Product Differentiation تمایز المنتجات  -

 Focus on Market Niche السوق شر�حة من لتر�یز على ا -

 Strengthening Customer and Supplier Intimacy العمالء والموردین معتعز�ز العالقة  -

 Cost Leadership-Low ق�ادة منخفضة التكلفة

  أقل األسعار �التالي تقد�م  استخدام نظم المعلومات لتحقیق أدنى التكال�ف التشغیل�ة و تقوم هذه االسترات�ج�ة على  

أسعار    من خالل الحفاظ علىللب�ع �التجزئة:    Walmart  شر�ة  . المثال الكالس�كي هوات تجت والمنللخدما

في الرائدة  الشر�ة    Walmartنظام تجدید المخزون، أص�حت    �شكل جید �استخدام  لئةممتورفوف  منخفضة  



42 
 

  دیدة م�اشرةً �ضائع الجطلب�ات لل  المستمر  التزو�د یرسل نظام  حیث  تجارة التجزئة في الوال�ات المتحدة.  مجال  

ألن النظام �قوم    نظراً   .عند خروجهم من متاجر الشر�ةإلى الموردین �مجرد أن یدفع المستهلكون مشتر�اتهم  

ال تحتاج إلى إنفاق الكثیر من المال على االحتفاظ �مخزونات �بیرة  الشر�ة  ، فإن  فائقة �د المخزون �سرعة  بتزو 

 ة النظام استجا�ة العمالء الفعّ مثاًال على  هذا  المستمر    التزو�د عد نظام  �ُ   من ال�ضائع في مستودعاتها الخاصة.

Efficient Customer Response System    التوز�ع واإلنتاج وسالسل    المستهلك م�اشرةً یر�ط سلوك  الذي�

 .التور�د 

 Product Differentiation تمایز المنتجات

العمالء في  سلوك  تغییر  لوخدمات جدیدة أو    جات منتلطرح    المعلومات   نظماستخدم  تقوم هذه االسترات�ج�ة على  

تمرار خدمات �حث جدیدة وفر�دة �اس  Google، تقدم استخدام المنتجات والخدمات الحال�ة. على سبیل المثال  

 PayPal   لدفع اإللكترونيامن خالل شراء نظام  و .  Google Mapsمن نوعها على موقعها على اإلنترنت مثل  

أما شر�ة ها.  اتعلى العمالء دفع أجور ال�ائعین وتوس�ع استخدام سوق مزاد   eBayلت  سهّ ،  2003في عام  

Apple  قامت �إنشاء  فiPod،    وهو مشغل موس�قى رقمي محمول، �اإلضافة إلىiTunes  وهو متجر موس�قى ،

اإلنترنت  و عبر  االبتكار  ،  الذ�ي  واصلت  هاتفها  التكنولوج�ا من خالل    iPad  اللوحي  هاجهاز و   iPhoneفي 

 .iPodیدیو غل فومش

مواصفات الدق�قة لاالمعلومات إلنشاء منتجات وخدمات مخصصة لتناسب    نظم�ستخدم المنتجون وتجار التجزئة  

على    NIKEiDر�اض�ة مخصصة من خالل برنامج    أحذ�ةً   Nikeللعمالء الفردیین. على سبیل المثال، تب�ع  

ارجي وحتى شعار  ء واأللوان والمواد والنعل الخنوع الحذا�مكن للعمالء اخت�ار  حیث  موقعها على اإلنترنت.  

ر أجهزة الكمبیوتر إلى المصانع المجهزة �شكل خاص  ب عشر�ة بنقل الطل�ات  التقوم  ، ثم  �صل إلى ثمان�ة أحرف

ر�اض�ة حوالي ثالثة أساب�ع للوصول إلى العمالء. وتسمى هذه القدرة الحذ�ة  األفي الصین و�ور�ا. تستغرق  

المخصص  اإلنتاج  �الكمي    أو خدمات مصممة �شكل فردي �استخدام نفس موارد اإلنتاج م منتجات  على تقد� 
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 .Mass Customization لشاملا

 focus on market niche السوق  من شر�حة على التر�یز

سوق محدد وخدمة هذا على  تر�یز  ال  الشر�ة من  المعلومات لتمكین  نظماستخدم  تقوم هذه االسترات�ج�ة على  

المعلومات هذه اإلسترات�ج�ة من خالل إنتاج   نظمأفضل من المنافسین. تدعم   هدف الضیق �شكلٍ سوق المستال

الشر�ات من تحلیل أنماط    نظم هذه التمّكن  حیث    من أجل ض�ط أسالیب المب�عات والتسو�ق.ب�انات  حلیل الوت

الة لألسواق وتسو�ق�ة فعّ إعالن�ة    شراء العمالء وأذواقهم وتفضیالتهم عن �ثب حتى یتمكنوا من تقد�م حمالت 

 . الض�قةالمستهدفة 

مصادر من  الب�انات  مثل    تأتي  �طامتنوعة  االمعامالت  و قات  السكان�ة  ئتمان  من  الشراء  ��انات  و الب�انات 

شخص  ز�ارة    محالت الب�ع �التجزئة والب�انات التي یتم جمعها عند في صندوق الدفع في  الماسحات الضوئ�ة  

وتستنتج منها   ونماذج  أنماطٍ خاصة تقوم بتحدید  برمج�ات  ن خالل  ذه الب�انات ملجة ه معا  و�تمموقع و�ب.  ل

إنشاء رسائل  من خالل  التسو�ق الفردي  تعز�ز  تحلیل هذه الب�انات إلى    �مّكنالقرار.    قواعد لتوج�ه عمل�ة صنع

 شخص�ة بناًء على التفضیالت الفرد�ة. 

 نوع من التحلیل المكثف للب�انات. یل�ة لهذا الات تحلقدر ) �CRMإدارة عالقات العمالء ( نظمتتمیز 

ال�طاقات األكثر    دام هذه االسترات�ج�ة للتنبؤ �حملةتستط�ع شر�ات �طاقات االئتمان استخ،  على سبیل المثال

، وتجمع  همتقوم الشر�ات �جمع �م�ات هائلة من الب�انات حول مشتر�ات المستهلكین وسلو��اتحیث  ر�ح�ة.  

خاطر ائتمان�ة جیدة أو  ون متفصیل�ة تحدد حاملي ال�طاقات الذین قد �مثلء ملفات تعر�ف  نات إلنشاهذه الب�ا 

 سیئة. 

 Strengthen Customer and Supplier Intimacy العمالء والموردین معلعالقة  تعز�ز ا

 العمالء.  لعالقة معاستخدام نظم المعلومات لتشدید الروا�ط مع الموردین وتطو�ر اتقوم هذه االسترات�ج�ة على  
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إلى جداول   لموردین الم�اشراعلومات لتسهیل وصول  نظم الم   Fiat Chryslerتستخدم شر�ة  على سبیل المثال

المرونة  لموردین  ما �عطي اوهذا    الشر�ة،بتحدید ��ف�ة ووقت شحن اإلمدادات إلى مصانع  لهم  تاج وتسمح  اإلن

مل�ات شراء الكتب واألقراص المستخدم في ع  یالت ع تفضبتت�  Amazonالعمیل، تقوم  جهة  من  و نتاج.  اإلفي  

الروا�ط القو�ة مع    ترفعتم شراؤها من ِقبل آخر�ن.    توص�ة لعمالئها �العناو�ن التيتقد�م الالمضغوطة و�مكنها  

 من منتج إلى منتج منافس) والوالء   االنتقال(تكلفة    Switching Costs  تكال�ف التحو�لالعمالء والموردین من  

 ة. �شر لل

 Value Chain Model نموذج سلسلة الق�مة. 2-3-3

  استرات�ج�ات عامة، إال أنه ال لتنافس�ة واقتراح  في تحدید القوى ا  مفید جداً   Porterعلى الرغم من أن نموذج  

یز هو تحقیق التم نا  إذا �ان هدففت�ع لتحقیق مزا�ا تنافس�ة. ما �جب الق�ام �ه �الض�ط، وال یوفر منهج�ة تُ �حدد 

 .س�ساعدنا في اإلجا�ة عن هذا السؤالق�مة البدأ؟ نموذج سلسلة نمن أین  في، تشغیلال

الضوء على األنشطة المحددة في األعمال حیث �مكن    Value Chain Model  نموذج سلسلة الق�مة �سلط  

ح  وحیث �كون لنظم المعلومات على األرج   (Porter, 1985)تطبیق االسترات�ج�ات التنافس�ة على أفضل وجه  

ر حیث �مكن للشر�ة استخدام تكنولوج�ا المعلومات �شكل أكث  معینة. �حدد هذا النموذج نقاط  اً استرات�ج�  اً تأثیر 

ز وضعها التنافسي. ینظر نموذج سلسلة الق�مة إلى الشر�ة على أنها سلسلة من األنشطة األساس�ة  فاعل�ة لتعز�

أنشطة أساس�ة    إلىتصن�ف هذه األنشطة  �ة. �مكن  من الق�مة إلى منتجات أو خدمات الشر   التي تض�ف هامشاً 

 ).[5-2] (انظر الشكل ةعم ا أو أنشطة د 
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 الق�مة  ةسلسل نموذج - [5-2] الشكل

�شكل م�اشر �إنتاج وتوز�ع منتجات الشر�ة وخدماتها، مما    Primary Activities  األنشطة الرئ�سة�ط  ترت

 :تشملوهي �خلق ق�مة للعمیل. 

اللوجست�ة   - على  :  Inbound Logisticsردة  واالالخدمات  لتوز�عها  وتخز�نها  المواد  استالم  تتضمن 

 اإلنتاج. 

 . ةعصنّ مت إلى منتجات لمدخالتحول ا: Operations العمل�ات  -

 وتوز�عها.  المصّنعةتشتمل تخز�ن المنتجات : Outbound Logisticsالخدمات اللوجست�ة الصادرة  -

 جات الشر�ة.ج و��ع منتضمن ترو�تت:  Sales and Marketing المب�عات والتسو�ق -

 �شمل ص�انة و�صالح سلع وخدمات الشر�ة. : service الخدمات  -

 : وتتكون من َا،من تنفیذ األنشطة األول�ة ممكن Support Activities ةمعانشطة الداأل تجعل 
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 . اإلدارة والتنظ�م: تشمل Organization Infrastructureالبن�ة التحت�ة للمؤسسة  -

 والترق�ة ...  توظ�ف والتدر�ب : تسمل الHuman Resources ر�ةالموارد ال�ش -

 . نتاجوعمل�ة اإل   ین المنتجات تحس: تمّكن من Technologyالتكنولوج�ا  -

 .: تشمل عمل�ات اقتناء مستلزمات المنظمةProcurement المشتر�ات  -

سین  مات لتحالمعلو   مظ ن"ك�ف �مكننا استخدام    :سأل في �ل مرحلة من مراحل سلسلة الق�مةناآلن أن    انن �مك

أنشطة ننفذ  ��ف  درس �شكل دقیق  نأن  نا  �جبر سالعمیل والمورد؟" هذا    معالكفاءة التشغیل�ة وتحسین العالقة  

یتم تحسین   عن ��ف�ة  نسأل  أن    أ�ضاً نا  �مكن�ما  .  إجراءات العملذات ق�مة مضافة في �ل مرحلة و��ف 

�قعون خارج سلسلة الق�مة للشر�ة ولكنهم    ن الذینالموردیو   استخدام نظم المعلومات لتحسین العالقة مع العمالء

إدارة    نظمعد  تُ في هذا الس�اق  .  لشر�ةلللغا�ة  ین  ن مهم�كونو ینتمون إلى سلسلة الق�مة الموسعة للشر�ة حیث  

یق  نسالتي تقوم بت  ،عمالءمع ال ةعالقالإدارة  نظمالداخلة إلى الشر�ة، و  التي تنسق تدفق الموارد  ،سلسلة التور�د 

 تحلیل سلسلة ق�مة األعمال.    التي تنتج عن تطب�قات شیوعاً المن أكثر  ،لعمالءاعم �عات ود المب

  إجراءات عملنا مقارنة مع ما �عمله المنافسون إلى التفكیر في تقی�م    سلسلة الق�مة أ�ضاً دام نموذج  سیؤدي استخ

التي تقوم    Benchmarking  ةالمرجع�ة  المقارن �ضمن قطاع عملنا، وهذا ما ُیدعى  ممارسات  الوتحدید أفضل  

مقابل تلك الفعلي  ثم ق�اس األداء  �ة  المق�اسمع المعاییر  إجراءات العمل الخاصة بنا  مقارنة �فاءة وفعال�ة  على  

 المعاییر. 

من قبل الشر�ات االستشار�ة ومؤسسات    Best Practices  الصناع�ة  الممارساتعادة ما یتم تحدید أفضل  

أسالیب حل المشكالت  أفضل  أو    ة �اعت�ارها أكثر الحلول نجاحاً �الصناع لجمع�ات  او كوم�ة  لحال�حث والو�االت ا

 ال.ق وفعّ متس �شكلمعین لتحقیق هدف 

المناس�ة، التي �مكن  المعلومات    نظم تطب�قات  تحدید    ا ن�مجرد تحلیل المراحل المختلفة في سلسلة الق�مة، �مكن

اقتنائها. أو  إلى    تطو�رها  یؤدي  ما  فتحوهذا  سلسلةسینات  ب  ي  الخاصة  على والتي  نا  الق�مة  تفوقًا  تمنحنا 
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تحسین    وأض التكال�ف  �خفأو تز التشغیلي  من خالل تحقیق التمیتحقیق میزة تنافس�ة  مما �مكننا من  ،  المنافسین

  األقل فعلى  المنافسون بتحسینات مماثلة،  قام  �ذا  و مع العمالء والموردین.  وث�قة  إقامة عالقة    وأ هوامش الر�ح  

 علینا. وایتفوقلن 

 *  *  * 
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 Review. مراجعة 2-4

 True/False أسئلة صح / خطأ. 2-4-1

 خطأ  صح السؤال 

   هي تلك اإلجراءات داخل الشر�ة التي تتطلب المحاس�ة. عمل�ات لا 1

   اجتماع�ة. بنىالمنظمات هي  2

3 
م تطو�رها للتعامل ت دق�قة تهي قواعد و�جراءات وممارسا�ة الق�اس�ة  التشغیلجراءات اإلإن 

 متوقعة تقر��ًا. مع �ل الحاالت ال
  

4 
ى اإلجراءات  وتعزز التفاهم المشترك واالتفاق عل د الثقافة التنظ�م�ة الصراع الس�اسيتقیّ 

 والممارسات المشتر�ة.
  

   العمل �الموقع الجغرافي. في المؤسسات االفتراض�ة، یرت�ط  5

6 
ى حد أكبر �إنتاج وتوز�ع األنشطة األول�ة �شكل م�اشر إلة، ترت�ط في نموذج سلسلة الق�م

 میل.منتجات الشر�ة وخدماتها التي تخلق ق�مة للع
  

   لقد تم إنشاء نموذج القوى التنافس�ة لشر�ة الیوم الرقم�ة.  7

   التنافس�ة التي تؤثر على قدرة المؤسسة على المنافسة. العمالء هم إحدى القوى   8

 

 Multiple Choicesعددة ة خ�ارات مت . أسئل2-4-2

 موظف أمثلة على: ووضع خطة تسو�ق وتوظ�ف  وتنفیذه�عد تطو�ر منتج جدید و�نشاء طلب  -1

 التغذ�ة الراجعة  ) أ

 أو إجراءات العملالعمل�ات  ) ب

 تنافس�ةالمیزة الالحفاظ على  ) ت

 العمل�ات الصناع�ة ) ث

 البیئة وتعالجها إلنتاج النواتج تسمى:  لموارد منإن البن�ة االجتماع�ة الرسم�ة المستقرة التي تأخذ ا -2

 الم�كروي النظام  ) أ
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 المنظمة ) ب

 البیروقراط�ة ) ت

 سلسلة الق�مة ) ث

 جراءات الروتین�ة إلنتاج السلع والخدمات في �عض األح�ان:لى اإل�طلق ع -3

 اله�اكل البیروقراط�ة ) أ

 الق�اس�ة التشغیل  ئ�اتإجرا ) ب

 المهام الروتین�ة ) ت

 اله�اكل الرسم�ة ) ث

 أفضل من المنافسین، فإنها تستخدم: ض�قةٍ  مستهدفةٍ  لسوقٍ   متخصصةً  أو خدمةً  تجاً ر�ة ما منعندما توفر ش -4

 منخفضة التكلفة استرات�ج�ة الر�ادة ) أ

 السوق شر�حة من لتر�یز على ااسترات�ج�ة  ) ب

 ینالعمالء والمورد  معتعز�ز العالقة  ) ت

 استرات�ج�ة التخص�ص ) ث

 : ة من خالل�مكن لنظام المعلومات أن �عزز الكفاءات األساس� -5

 إلعداد التقار�رتوفیر مرافق أفضل  ) أ

 دارةتهیئة فرص تعل�م�ة لإل ) ب

 التشغیل �التفاعل مع اإلدارةالسماح للموظفین العاملین في مجال  ) ت

 أقسام المنظمةتشج�ع تقاسم المعرفة عبر  ) ث

ُتنتجها   منلو   ها، وأین،االفتراضات األساس�ة حول المنتجات التي ین�غي أن تنتجها المؤسسة، و��ف ین�غي أن تنتجُتدعى   -6

 :بـ

 العوامل التحفیز�ة ) أ

 الثقافة التنظ�م�ة ) ب

 العمل�ات  ) ت

 الق�اس�ة ات التشغیل ئ�إجرا ) ث
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 Essay للمناقشةقضا�ا   \. أسئلة 2-4-3

أثیر تكنولوج�ا المعلومات على المؤسسة ونظر�ة تكلفة الو�الة الخاصة بتأثیر بین نظر�ة تكلفة المعامالت الخاصة بت  مّیز -1

 ت على المنظمة. هل هذه النظر�ات متناقضة أو مكملة ل�عضها ال�عض؟المعلوما تكنولوج�ا

 } 2-2رة توج�ه لإلجا�ة: الفق .  15: 100من دق�قة. الدرجات   15{مدة اإلجا�ة: 

 ��ف �مكن تطبیق النموذج على مفهوم تكنولوج�ا المعلومات. �ّین وحدد األنشطة و  ةناقش نموذج سلسلة الق�م -2

 } 3-2لإلجا�ة: الفقرة  توج�ه .  15: 100لدرجات من دق�قة. ا 15{مدة اإلجا�ة: 

 .ناقش أثر اإلنترنت على نموذج القوى التنافس�ة -3

 } 3-2ة توج�ه لإلجا�ة: الفقر  .  15: 100دق�قة. الدرجات من  15اإلجا�ة:  دة{م

 *  *  * 
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التجهیزات   –التحت�ة لتكنولوج�ا المعلومات البن�ة الثالث: لفصل ا

 والبرمج�ات 
 Information Technology Infrastructure – Hardware 

and Software 

 �ة كلمات مفتاح

 تخز�ن الب�انات.  –الش�كات  –البرمج�ات   –ة �التجهیزات الحاسو� –لتكنولوج�ا المعلومات البن�ة التحت�ة  –تكنولوج�ا المعلومات 

 الفصل ملخص

�ات الناشئة، حیث سیتم استعراض المراحل التي مر بها تطور هذه ات والتقنیتناول هذا الفصل البن�ة التحت�ة لتكنولوج�ا المعلوم

البن�ة. و البن التحت�ة وما هي محر�ات هذه  لتكسن�ة  التحت�ة  البن�ة  نولوج�ا وتحدید مكوناتها األساس�ة األر�عة وهي قوم بتعر�ف 

ش�كات واالتصاالت. و�عدها سیتم التر�یز على ز�نها والالتجهیزات الحاسو��ة والبرمج�ات والتطب�قات المختلقة و�دارة الب�انات وتخ

 منصات التجهیزات الحاسو��ة والبرمج�ات. االتجاهات الحال�ة في 

 األهداف التعل�م�ة مخرجات و ال

 �عد قراءة هذا الفصل، سیتمكن الطالب من اإلجا�ة عن األسئلة التال�ة: 

 �ات تطور البن�ة التحت�ة لتكنولوج�ا المعلومات؟ راحل ومحر ما هي البن�ة األساس�ة لتكنولوج�ا المعلومات، وما هي م .1
 ا المعلومات؟ التحت�ة لتكنولوج�ما مكونات البن�ة  .2
 جاهات الحال�ة في منصات التجهیزات الحاسو��ة؟ما هي االت .3
 ما هي المنصات الحال�ة للبرمج�ات واتجاهاتها؟ .4
 إلدارة؟هي حلول اما تحد�ات إدارة البن�ة التحت�ة لتكنولوج�ا المعلومات وما  .5

  برمج�ات الكمبیوتر الحال�ة 
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 IT infrastructure Evolution لتكنولوج�ا المعلومات  التحت�ةتطور البن�ة . 3-1

المعلومات لتكنولوج�ا  التحت�ة  موارد    ي ه:  Information Technology (IT) Infrastructure  البن�ة 

لبن�ة التحت�ة  ومات الخاصة �الشر�ة. تتضمن اظام المعلر المنصة لتطب�قات نر�ة التي توفّ ولوج�ا المشتالتكن

التي    -مثل االستشارات والتعل�م والتدر�ب    -والبرامج والخدمات    التجهیزات لتكنولوج�ا المعلومات االستثمار في  

ت بن�ة التحت�ة لتكنولوج�ا المعلومار�ة. توفر الالعمل في الشیتم مشار�تها عبر الشر�ة �أكملها أو عبر وحدات 

 الداخل�ة للشر�ة (انظر الشكلإجراءات العمل  و�دارة    ،والعمل مع ال�ائعین   ،�ة األساس لخدمة العمالءفي الشر 

[3-1].( 

 

 األعمالقدرات و  المعلومات لتكنولوج�ا التحت�ة والبن�ة الشر�ة بین الصلة - [1-3]الشكل 

إ التقدیرات  أن  تشیر  العالم استثمارات  لى  أنحاء  جم�ع  في  المعلومات �البن�ة    الشر�ات  لتكنولوج�ا  التحت�ة 

ق�متها  التجهیزات  ( تبلغ  دوالر  3.5والبرمج�ات)  بن�ة    ،تر�لیون  تتضمن  و وهي  تجهیزات ش�كات  االتصاالت 

ا  ي البن�ة التحت�ة م تمثل االستثمارات فو االتصاالت وخدمات االتصاالت (اإلنترنت والهاتف ونقل الب�انات).  

یز�د االستثمار في  وعمومًا    ،ةنولوج�ا المعلومات في الشر�ات الكبیر نفقات تك  في المائة من  50و    25بین  
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 تكنولوج�ا المعلومات عن نصف إجمالي االستثمارات في رأس المال.

 Defining IT Infrastructure  البن�ة التحت�ة لتكنولوج�ا المعلومات تعر�ف. 3-1-1

  �ة تطب�قات البرمج الالماد�ة و   التجهیزات جموعة من  م  منأساسي    �شكلٍ البن�ة التحت�ة لتكنولوج�ا المعلومات  ون  تتك

�أكملها المؤسسة  لتشغیل  أ�ضاً و   ،الالزمة  تشمل  الخدمات    مجموعةً   لكن  المؤسسةمن  تضعها    على مستوى 

 هذه الخدمات ما یلي: شمل. توتقن�ةٍ  �شر�ةٍ  وتتألف من قدراتٍ وُترصد لها الموازنات اإلدارة 

ُتستخدم   Computing platforms  الحوس�ة  منصات - تر�ط    التي  التي  الحوس�ة  خدمات  لتوفیر 

أجهزة الكمبیوتر المر�ز�ة الكبیرة  وتتألف من  ،  متماسكةٍ   رقم�ةٍ   الموظفین والعمالء والموردین في بیئةٍ 

 .وخدمات الحوس�ة السحاب�ة والمحمولةوسطة المدى والمكتب�ة متو 

االتصاالت - تو   Telecommunications services  خدمات  اتصالالتي  والصوت   فر  الب�انات 

 .والفیدیو إلى الموظفین والعمالء والموردین

الب�انات - إدارة  الشر�ة وتوفر    تدیرالتي تخزن و   Data management services  خدمات  ب�انات 

 .ب�انات الهذه إمكانات لتحلیل  

بر  عبرمج�ات  خدمات الوتشمل    Application software servicesة  برمج� الخدمات التطب�قات   -

على مستوى المؤسسة مثل تخط�ط موارد المؤسسة و�دارة عالقات العمالء    إمكان�اتٍ التي تقدم    اإلنترنت 

 لمؤسسة.أقسام او�دارة سلسلة التور�د ونظم إدارة المعرفة التي تتم مشار�تها بین جم�ع 

بتطو�ر  تي تقوم لا Physical facilities management services�ة خدمات إدارة المرافق الماد -

 .ارة المنشآت الماد�ة الالزمة لخدمات الحوس�ة واالتصاالت السلك�ة والالسلك�ة و�دارة الب�انات و�د 

البن�ة التحت�ة،   التي تخطط وتطور  IT management services  خدمات إدارة تكنولوج�ا المعلومات -

 ة عنها. اجمالننفقات اللخدمات تكنولوج�ا المعلومات ومحاس�ة  لمؤسسةأقسام اوتنسق مع 

المؤسسة ومختلف أقسامها التي تزود    IT standards services  خدمات معاییر تكنولوج�ا المعلومات -
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 . فالتي سیتم استخدامها ومتى و��و تكنولوج�ا المعلومات  هاتحدد التي س�اسات ال�

المعلوما - تكنولوج�ا  تعل�م  عل  IT education services  تخدمات  التدر�ب  توفر  استخدام التي    ى 

 .تدر�ب المدیر�ن على ��ف�ة التخط�ط الستثمارات تكنولوج�ا المعلومات و�دارتهاب النظام للموظفین وتقدم  

المعلومات - تكنولوج�ا  مجال  في  والتطو�ر  ال�حث   IT research and development  خدمات 

services    ات المحتملة  ا المعلوم�حاث المتعلقة �مشار�ع واستثمارات تكنولوج�األ �  المؤسسةالتي تزود

 . على تمییز نفسها في السوق   المؤسسةفي المستقبل والتي �مكن أن تساعد 

 Evolution of IT Infrastructure تطور البن�ة التحت�ة لتكنولوج�ا المعلومات. 3-1-2

ي منصات من التطور ف   عاماً   50ت الیوم هي نتاج أكثر من التحت�ة لتكنولوج�ا المعلومات في المؤسسا  البن�ة

عناصر  الحوس�ة و   الستطاعة  مختلفاً   مراحل في هذا التطور، �مثل �ل منها تكو�ناً لحوس�ة. �ان هناك خمس  ا

 هذه المراحل هي: ). [2-3]البن�ة التحت�ة (انظر الشكل 

 والحواسیب الصغیرة الحاس�ات الكبیرة  -

 الحواسب الشخص�ة -

 ء / الخوادم العمالش�كات  -

 حوس�ة الشر�ات  -

 . النقالة  وس�ةاب�ة والحالحوس�ة السح -

أخرى. على سبیل    ألغراضٍ و أخرى    زمن�ةٍ   في فترةٍ   هااستخدام  �مكن أ�ضاً   ،ما  التي تمیز حق�ةً   انات التق�عض  

  م تدعم �خواد   ةٍ سب مر�ز�وا أو تستخدم ح  ،تقلیديٍ   مر�زيٍ   المثال، ال تزال �عض الشر�ات تدیر أنظمة حاسبٍ 

 مواقع الو�ب الكبیرة وتطب�قات الشر�ات. 
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 المعلومات  لتكنولوج�ا التحت�ة البن�ة تطور - [2-3]الشكل 

الحاسب   الصغیرة  الرئ�س  عصر   Mainframe and Minicomputer Era (1959 toوالحواسیب 

Present) 

اق  تخدام التجاري واسع النط بدا�ة االس  1959في عام     IBM 1401 and 7090�مثل إدخال أجهزة الترانزستور
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في حق�قة األمر مع طرح    Mainframe  الكمبیوتر الرئ�س، ظهر  1965في عام  لمر�ز�ة.  ألجهزة الكمبیوتر ا

.  االفتراض�ة �مكن أن یوفر مشار�ة الوقت وتعدد المهام والذاكرة    تجاريٍ   �ان أول �مبیوترٍ الذي    IBM 360لسلة  س

�ما �كفي    ز�ة قو�ةً . أص�حت أجهزة الكمبیوتر المر�ذ ذلك الزمنة منعلى الحوس�ة المر�ز�  IBMس�طرت شر�ة  

 .خاصة و�والت اتصاالتٍ �استخدام بروت المتصلة بهاال�عیدة  الطرف�ات لدعم اآلالف من 

 Digitalشر�ة    المصّنعة من قبل  Minicomputers الحواسیب الصغیرةبدأ هذا النمط في التغیر مع إدخال  

Equipment Corporation (DEC)  الصغیرة  الحواسیب  هذه الشر�ة . قدمت 1965في عام)PDP-11   وما

الحوس�ة الالمر�ز�ة    جعل، مما  IBMمن الحاس�ات المر�ز�ة    أقل �كثیرٍ   �أسعارٍ   قو�ةٍ   آالتٍ �)  VAX�عدها آالت  

الوقت على  بدًال من مشار�ة  ألقساٍم مستقلٍة  لتلب�ة االحت�اجات المحددة    مخصصةً ، أي أص�حت الحوس�ة  ممكنةً 

السنو و .  واحدٍ   ضخمٍ   مر�زيٍ   حاسبٍ  األخی في  الكمبیوترر ات  تطور  المدى   ة،  متوسط  �مبیوتر  إلى    الصغیر 

midrange  ٌمن ش�كة. اجزءً ل�شكل متوسط المدى  أو خادم 

 Personal Computer Era (1981 to Present)  عصر الكمبیوتر الشخصي

 MITS Altairو    Xerox Altoفي الس�عین�ات (  حق�ق�ةٍ   شخص�ةٍ   على الرغم من ظهور أول أجهزة �مبیوترٍ 

هذه األجهزة �انت محدودة التوز�ع فقط لعشاق   فإن  ،على سبیل المثال ال الحصر)  ،IIو    Apple Iو    8800

�ان أول   هألنالشخصي  عصر الكمبیوتر  عتبر بدا�ة  �ُ   1981في عام    IBM PCظهور جهاز    فإنالكمبیوتر.  

 من قبل الشر�ات األمر�ك�ة.  عٍ اسو  مد على نطاقٍ من اعتُ 

على    قائمةٍ   لغة أوامرٍ الذي �ستخدم    DOS�استخدام نظام التشغیل  �ة  حواسب الشخصشغیل الت  تمفي البدا�ة  

 (كمبیوترٌ   Wintel PC، أص�ح Microsoft Windowsنظام تشغیل . و�عد أن تم تشغیلها �استخدام  النصوص 

الق�اسي  ) هو الكمبیوتر الشخصي  Windowsنظام التشغیل  ى  �عمل عل  �معالج إنتل المصغر  مزودٌ   شخصيٌ 

 خاص بها للحواسب الشخص�ة.  Mac OSنظام تشغیل    Appleا قدمت شر�ة �مسطح المكتب. ل

 Client/Server Era (1983 to Present) عصر العمیل/الخادم
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بي أو المحمول التي  یتم ر�ط أجهزة الكمبیوتر المكت  :Client/Server Computing  حوس�ة العمیل/الخادم

  القو�ة التي توفر ألجهزة الكمبیوتر العمیلة مجموعةً   Server  الخادمر  �مبیوتزة  أجه�  Clients  العمالءتسمى  

العمیل  حیث �كون  من الخدمات والقدرات. ینقسم عمل معالجة الكمبیوتر بین هذین النوعین من اآلالت.    متنوعةً 

أو یدیر    حات الو�ب ر�ة أو �قدم صف ادم �عالج و�خزن الب�انات المشتإدخال المستخدم، في حین أن الخ  هو نقطة

الفعلي الذي  �ة  تطب�ق البرمج�ات المن    إلى �لٍ   الخادم�شیر مصطلح  أنشطة الش�كة.   عمل عل�ه  توالكمبیوتر 

رات جهزة �مبیوتر الخادم عادًة إصداأ  تكون ، ولكن الیوم  رئ�ساً   الش�كة. �مكن أن �كون الخادم حاس�اً برمج�ات  

أو في رفوف   واحدٍ   صندوق �مبیوترٍ في    متعددةً   معالجاتٍ تستخدم  ا  م  ة من أجهزة الكمبیوتر الشخص�ة غال�اً �قو 

 الخادم.

من األجهزة الصغیرة وغیر المكلفة    ن حوس�ة العمیل/الخادم الشر�ات من توز�ع أعمال الحوس�ة عبر سلسلةٍ تمكّ 

جم�ع  ب�قات في  في قوة الحوس�ة والتط  ازد�اد یرة. والنت�جة هي  من أنظمة المر�ز�ة الكب  التي تكلف أقل �كثیرٍ 

 أنحاء الشر�ة.

 Enterprise Computing Era (1992 to Present)عصر الحوس�ة في المؤسسات 

اییر الش�كات وأدوات البرمج�ات التي �مكن أن تدمج الش�كات  في أوائل التسعین�ات، تحولت الشر�ات إلى مع

مع تطور اإلنترنت إلى  و ة.  سوى المؤسعلى مست  تحت�ةٍ   في جم�ع أنحاء الشر�ة في بن�ةٍ والتطب�قات المختلفة  

اتصاالتٍ  عام    موثوقةٍ   بیئة  �جد�ةٍ 1995�عد  األعمال  شر�ات  بدأت  مع�ار    ،  استخدام  الفي  ي  ش�ك الر�ط 

اإلنترنتبروتو�ول  " اإلرسال/بروتو�ول  في   Transmission Control Protocol/Internet  التحكم 

Protocol (TCP/IP)"  ب�عض المختلفة  ش�كاتها  ال�عض.لر�ط  المع  ها  لتكنولوج�ا  التحت�ة  البن�ة  لومات تر�ط 

�حیث �مكن    على مستوى المؤسسة  من أجهزة الكمبیوتر والش�كات األصغر في ش�كةٍ   مختلفةً   االناتجة أجزاءً 

من    مختلفةٍ   ر�ط أنواعٍ   ا�مكنه�ما    عبر المؤسسة و�ین الشر�ة والمؤسسات األخرى.  �حر�ةٍ   التدفق  لمعلومات ل

الكم �ماأجهزة  الكمبیوتر  بیوتر  أجهزة  ذلك  وال  في  واألجهزة  مخدمات  المر�ز�ة  الشخص�ة  الكمبیوتر  وأجهزة 
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ظام الهاتف واإلنترنت وخدمات الش�كة العامة. تتطلب البن�ة التحت�ة العامة مثل نتتضمن أ�ضًا  المحمولة، و 

 ن التدفق �حر�ة بین أجزاءٍ لب�انات ملر�ط التطب�قات المختلفة وتمكین ابرمج�اٍت  ًا  البن�ة التحت�ة للمؤسسات أ�ض

 وخدمات الو�ب. مثل تطب�قات المؤسسات المنظمة من  مختلفةٍ 

  Mobile Computing Era (2000 to Present)and Cloudالة النقّ و ة  �سحابالعصر الحوس�ة 

  مى "نموذج أخرى نحو ما �س  رنت نموذج العمیل/الخادم خطوةً دفعت قوة عرض النطاق الترددي المتزایدة لإلنت

إلى نموذج الحوس�ة الذي یوفر الوصول    Cloud Computing  الحوس�ة السحاب�ةر  الحوس�ة السحاب�ة". وتشی

  اً التخز�ن والتطب�قات والخدمات) عبر الش�كة وغال� و د الحوس�ة (أجهزة الكمبیوتر  من موار   مشتر�ةٍ   إلى مجموعةٍ 

  وس�ة حسب الحاجة من أي جهازٍ ارد الح" من مو حب السبر اإلنترنت. �مكن الوصول إلى هذه "ن ذلك ع ما �كو 

 موقع. من أي و  متصلٍ 

 IT infrastructure Components مكونات البن�ة التحت�ة لتكنولوج�ا المعلومات. 3-2

مكونات البن�ة    [3-3]الشكل    ضح �و و تتكون البن�ة التحت�ة لتكنولوج�ا المعلومات الیوم من س�ع مكونات رئ�سة.  

�جب تنس�قها    تشكل هذه المكونات استثماراتٍ و .  ات مكونمن فئات ال  رئ�سین في �ل فئةٍ موردین الالتحت�ة هذه وال

التكنولوج�ا الذین �قدمون هذه �ان �ائعو  . في الماضي،  متماسكةٍ   تحت�ةٍ   ة ببن�ةٍ مع �عضها ال�عض لتزو�د الشر�

  مع   التعامل  على   قادرةً   نك ت  لم  يالتوالمملو�ة و لول الجزئ�ة غیر المتوافقة  من الح  مز�جاً   ون عرض�المكونات  

مع    استرات�ج�ةٍ   لتعاون في شراكاتٍ إلى ا  ةٍ متزاید   �صورةٍ اضطرت شر�ات ال�ائعین  وقد  .  األخرى   ال�ائعین  منتجات 

مع    IBMمات  والخد   ألجهزةاتعاون مزود  ی�عضها ال�عض من أجل الحفاظ على عمالئها. على سبیل المثال،  

من منتجات   و�عد �العمل مع أيٍ   ، نظمملي ال امع مك  استرات�ج�ةٌ   القاتٌ ع  ین، ولهالرئ�س  �ات برمجالجم�ع مزودي  

واعد  قبرنامج إدارة  الشر�ات العمیلة في استخدامها (على الرغم من أنها تب�ع    الب�انات التي ترغب قواعد  إدارة  

 .)DB2سمى بها �ُ خاص  ب�انات ال
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 ت المعلوما لتكنولوج�ا التحت�ة البن�ة - [3-3]ل الشك

آخر هو أن الشر�ات تنقل المز�د من البن�ة التحت�ة لتكنولوج�ا المعلومات إلى السحا�ة أو إلى    �بیرٌ   تغییرٌ و 

ستص�ح البنى التحت�ة لتكنولوج�ا  و .  افي أماكن عمله  �كثیرٍ �م�ة تكنولوج�ا أقل  الخدمات الخارج�ة، وتمتلك وتدیر  

والخدمات المملو�ة جزئ�ًا أو المستأجرة    مكونات من ال  �جٍ عن مز   ع�ارةً   متزایدٍ   على نحوٍ علومات للشر�ات  الم

و�تم توفیرها جزئ�ًا من قبل ال�ائعین الخارجیین أو الخدمات    ،جزئ�ًا أو المرخصة والموجودة جزئ�ًا في الموقع

 السحاب�ة. 

 Computer Hardware Platformsالتجهیزات الحاسو��ة منصات .  3-2-1

أجهزة  و أجهزة الكمبیوتر الشخص�ة  ك الخاصة �الشر�ات من  �ة وتلالشخص   ��ة التجهیزات الحاسو منصة  تتكّون  

تتم معظم عمل�ات الحوس�ة التجار�ة �استخدام  و واألجهزة اللوح�ة والهواتف الذ��ة.  المخدمات  الكمبیوتر المر�ز�ة و 

ى  شار إل  ما �اً ل�غاو   .AMD  و  Intelتي  طة شر�اعها أو تصم�مها بوس"رقائق" المعالجات الدق�قة التي یتم تصن�

وأن    Intel 8086األصل�ة تستخدم معالج    IBM" ألن أجهزة �مبیوتر  i86�معالجات "  AMDو    Intelمعالجات  
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 التي تلت ذلك تتوافق مع هذا المعالج. AMDو  Intelجم�ع شرائح 

  لى إ 2001في  iPod جهاز المحمولة، من الكمبیوترأجهزة   مع إدخال �بیرٍ  �شكلٍ الحوس�ة تغیرت منصة لقد 

في    �ستخدم مل�اري شخص الهواتف الذ��ةحیث  .  2010في عام    iPad  جهازو   2007في    iPhone  زهاج

العالم.  مختلف   االستهالك�ة  على  تعتمد    ثان�ةٍ   �مثا�ة منصة حوس�ةٍ هذه األجهزة  اعت�ار  �مكن  و أنحاء  القدرة 

 . الواسعة

حوس�ة مجموعة التعل�مات    ىولألحوس�ة امنصة الي  �قة فالدق  Intelالمزودة �معالجات    ة الكمبیوترتستخدم أجهز 

في   Complex Instruction Set Computing (CISC)المعقدة   المضمنة  اإلرشادات  من  آالف  عدة  مع 

األجهزة  أما  الحرارة.    ، و�ستهلك الطاقة و�ولد �تطلب هذا عددًا �بیرًا من الترانزستورات لكل معالجٍ و الشر�حة.  

تجهیزات المنصة  أداء العدید من المهام مثل  وري أن تقوم � ة فمن غیر الضر ثان��ة الالحوسمنصة  المحمولة في  

تستخدم   ذلك  من  و�دًال  المخفضة  األولى،  التعل�مات  مجموعة   Reduced Instruction Setحوس�ة 

Computing (RISC) ٍتولد حرارةً ال  أقل و   تهلك طاقةً تعل�مات وتس أصغر من ال  ، التي تحتوي على مجموعة  

 . ةً ل�عا

  من المعامالت �شكلٍ   هائلةٍ   لمعالجة �م�اتٍ ُتستخدم  زال  ت ال  و   ،Mainframesالكمبیوترات الرئ�سة    فتختلم  

الكبیرة في مراكز الحوس�ة    �بیرةٍ   لتحلیل �م�اتٍ و وآمن،    موثوقٍ  الب�انات، وللتعامل مع أع�اء العمل  جدًا من 

االتصاالت    لش�كات الخدمات المصرف�ة وش�كات   ري الرقميالرئ�س هو العمود الفق  الكمبیوترال یزال  و �ة.  السحاب

لم تعد ومع ذلك،    .خاصة  منصة تجهیزاتٍ التي تقوم غال�ًا بتشغیل برامج قد�مة وتحتاج إلى  و السلك�ة والالسلك�ة  

ة الكمبیوتر  أنظمطرح  �إعادة    قامت   ، التي  IBM  تصنع هذه الكمبیوترات الرئ�سة هي شر�ة  واحدةٌ   هناك إال شر�ةٌ 

بها  لاالمر�زي   �م خاص  استخدامها  �مكن  الشر�ات   عمالقةٍ   خدماتٍ �حیث  ومواقع  المؤسسات  على    لش�كات 

 Windows Serverأو    Linuxنظام  النسخ من  تشغیل آالف    واحدٍ   رئ�سٍ   IBM�إمكان حاسب    حیث    .الو�ب 

 الصغیرة.المخدمات ن و�كون قادرًا على استبدال اآلالف م 
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 Operating System Platforms لمنصات نظام التشغی.  3-2-2

وهذا    Linuxو    Unixو    Microsoft Windows Serverالشر�ات هي    لمخدمات أنظمة التشغیل الرائدة  إن  

م هو  الاألخیر  مكلفٍ و مصدر  فتوح  نظام  وقوي    غیر  من  قر�ب  أما  Unixوهو  إلى.   Microsoft �النس�ة 

Windows Server     وهو مناسبٌ المؤسسة وخدمات الش�كة  لى مستوى  على توفیر نظام التشغیل ع  قادرٌ فهو 

فهي   Linuxو  Unixأما . Windowsلبن�ة التحت�ة لتكنولوج�ا المعلومات المستندة إلى التي تتبنى اللمؤسسات 

�مكنهم أ�ضًا تشغیل  و   الرئ�س،یوتر  الكمبمن أنظمة التشغیل    �كثیرٍ   للتطو�ر وموثوقة وأقل تكلفةٍ   قابلةٌ   أنظمةٌ 

منها   ، ولكلٍ Oracle-Sunو   HPو  IBMهم  Unixأهم مزودي أنظمة و الجات المختلفة. نواع المعالعدید من أ

 . جزئ�اً  قلیًال وغیر متوافقةٍ  مختلفةٌ  إصداراتٌ 

 Operating System  Microsoftل  التشغیأنظمة  من أجهزة الكمبیوتر  %  81على مستوى العمیل، �ستخدم  

Windows    مثل)Windows 10    أوWindows 8    أوWindows 7  إلدارة موارد وأنشطة الكمبیوتر. ومع (

في الماضي، مع أنظمة    من أنظمة تشغیل العمالء عما �انت عل�ه  أكبر �كثیرٍ   متنوعةٌ   ذلك، یوجد اآلن مجموعةٌ 

 . �السحا�ةمبیوتر المتصلة  للحوس�ة على األجهزة الرقم�ة المحمولة أو أجهزة الك جدیدةٍ  تشغیلٍ 

التشغیل   نظام  تشغیلٍ   Googleمن    Chrome OSیوفر  جهاز    خف�فٍ   نظام  �استخدام  السحاب�ة  للحوس�ة 

�اإلنترنت.    كمبیوترٍ  على  حیث  متصل  البرامج  تخز�ن  یتم  عبر  ال  استخدامها  یتم  ولكن  المستخدم  �مبیوتر 

المخدمات ب�انات المستخدم على خّزن ت ، و Chromeو�مكن الوصول إلیها من خالل متصفح الو�ب  ،اإلنترنت 

 نت.ر اإلنتر بع

مفتوح المصدر لألجهزة المحمولة مثل الهواتف الذ��ة وأجهزة   هو نظام تشغیلٍ   Android  وهناك أ�ضًا نظام

في جم�ع أنحاء   أص�ح النظام األساسي للهواتف الذ��ة األكثر شعب�ةً و  ،Google طوره  الذيوح�ة الكمبیوتر الل

  iPadو    iPhoneألجهزة    Appleلمحمولة من  الهواتف اونظام تشغیل    iOSنافس نظام التشغیل  یالم، حیث  الع

هواتف الذ��ة وأجهزة على أكثر من نصف األجهزة اللوح�ة وال  Androidیتم تثبیت  وحال�ًا    .iPod Touchو  
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 الكمبیوتر المحمولة المستخدمة عالم�ًا. 

یثة  لتشغیل الحد أنظمة اا  أموحة المفات�ح،  لعمیل التقلیدي حول الماوس ولتم تصم�م برنامج نظام تشغیل القد  

  iOSو    Androidتتمیز أنظمة  و .  تقن�ة اللمس األكثر طب�ع�ًة والمناس�ة لألجهزة الصغیرة والمحمولة  ت فاعتمد 

حیث    Microsoft Windows 8/10  و المتعدد  اللمس  أكثر إالمستخدمون    �ستعملبواجهة  أو  واحدًا    ص�عًا 

 �ح. لوحة مفات على الشاشة دون ماوس أو  للتعامل مع الكائنات 

 Enterprise Software Applications  تطب�قات برمج�ات المؤسسة. 3-2-3

إن  مكونات البن�ة التحت�ة لتكنولوج�ا المعلومات.  من  المؤسسات على أنها  برمج�ات  تطب�قات  مع  یتم التعامل  

  middleware  ةٌ وس�ط  اتٌ �وجد أ�ضًا في هذه الفئة برمج� و .  Oracleو    SAPتطب�قات هم  هذه الأكبر مزودي  

لتحقیق التكامل على مستوى الشر�ة من خالل ر�ط أنظمة التطب�قات    Oracleو    IBMمثل    توفرها شر�اتٌ 

للشر�ة.  الح التر�یز على    Microsoftتحاول  و ال�ة  السوق من خالل  هذا  السفل�ة من  إلى األطراف  االنتقال 

 یرة والمتوسطة الحجم. الشر�ات الصغ

 Data Management and Storage التخز�نإدارة الب�انات و . 3-2-4

لشر�ة حتى �مكن الوصول إلیها مسؤول عن تنظ�م و�دارة ب�انات االمؤسسة هو البرنامج إدارة قاعدة ب�انات إن 

 Microsoft (SQLو    Oracleو    IBM (DB2)مقدمو برامج قواعد الب�انات الرائدة هم  و واستخدامها �كفاءة.  

Server)    وSybase    وMySQL  ، نظام  �عمل على    انات عالئق�ة مفتوح المصدرقواعد ب�هو منتج  وLinux  

مفتوح المصدر إلدارة مجموعات    برمجيٌ   هو إطارٌ و   ،Apache Hadoop، و  Oracleمملوك اآلن لشر�ة  وهو  

 لألنظمة واسعة النطاق.  الماديات على سوق تخز�ن الب�ان EMCته�من شر�ة و الب�انات الضخمة جدًا. 

 Networking/Telecommunications Platforms االتصاالت /كات الش� منصات.  3-2-5

تستخدم الش�كات الكبیرة  و   . Unixو    Linux، یت�عه  محل�ةٍ   ش�كةٍ   غال�ًا �نظام تشغیل  Windows Server�ستخدم  
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أنواع   المؤسسة �عض  المحل�ة،  تستخدم معظم ش�كات و .  Unixعلى مستوى  إلى ش�كات   المناطق  �اإلضافة 

 �مع�ار.  TCP / IP، مجموعة بروتو�ول ت الواسعةالمؤسسا

عادة ما یتم توفیر منصات االتصاالت و مزودي أجهزة الش�كات.    Juniper Networksو    Ciscoتقود �ل من  

ا االتصال  توفر  التي  الهاتف   / االتصاالت  خدمات  شر�ات  قبل  من  والالسلك�ة  والب�انات  السلك�ة  لصوتي 

  االتصاالت   خدمات   �ائعي  أبرز  بین  ومنك�ة والوصول إلى اإلنترنت.  ات الالسلوالش�كات واسعة النطاق والخدم

هذا السوق ینفجر مع مزودي خدمات الهاتف الخلوي واإلنترنت فائق  و .  Verizonو    AT&T  الالسلك�ةو   السلك�ة

 السرعة وخدمات الهاتف عبر اإلنترنت. 

 Internet Platforms نترنت ت اإل منصا.  3-2-6

والبرامج وخدمات اإلنترنت األ تشمل منصات اإل  �ما في ذلكجهزة  �الشر�ة،  الخاص  الو�ب  لدعم موقع   دارة 

تحتفظ خدمة  و وأجهزة التوج�ه والكابالت أو المعدات الالسلك�ة.    اإلنترنت   ش�كة  علىخدمات استضافة المواقع  

  ن للمشتر�ی، وتوفر  المخدمات و�ب �بیر أو سلسلة من  �مخدم    Web Hosting Service  استضافة الو�ب 

 للحفاظ على مواقعهم على الو�ب. سوم مساحةً الذین یدفعون الر 

، حیث قامت العدید من الشر�ات �جمع  المخدمات خلقت ثورة اإلنترنت انفجارًا حق�ق�ًا في أجهزة �مبیوتر  لقد  

من   اإلنت  المخدمات اآلالف  لتشغیل عمل�ات  بهم.  الصغیرة  الخاصة  هناك  و رنت  عدد تقلیل  �اتجاه    دفعٌ �ان 

واستخدام أدوات البرامج التي تت�ح تشغیل المز�د من التطب�قات   �ل جهازٍ عن طر�ق ز�ادة حجم وقوة    مات المخد 

و    Oracleو    Dellو    IBMفي أیدي    متزایدٍ   اإلنترنت مر�زًا �شكلٍ   مخدمات أص�ح سوق  و .  واحدٍ   مخدمٍ على  

HP ،بیر �شكلٍ  عارساأل هبوط مع� . 

،  Microsoft .NET  و  Microsoft Visual Studioمثل    و�ب الرئ�سةبرامج ال  أدوات تطو�ر  Microsoftتقدم  

وهي    والعمیل  المخدم من    األداة األكثر استخدامًا لتطو�ر تطب�قات الو�ب التفاعل�ة على �لٍ   Oracle-Sun  وتقدم

Java . 
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 Consulting and System Integration Services خدمات االستشارات وتكامل النظم. 3-2-7

أو الخبرة الالزمة لنشر وص�انة  وازنات  الموظفین أو المهارات أو الممنها  الكبیرة  الیوم حتى  شر�ات  تملك ال  ال

�الكامل  التحت�ةالبن�ة   المعلومات  بن�ةٍ إذ    ؛لتكنولوج�ا  تنفیذ  العمل�ات    �بیرةً   تغییراتٍ   جدیدةٍ   تحت�ةٍ   یتطلب  في 

شر�ات االستشار�ة التي تقدم  یر للر الكبو الد   زیبر   وهنا .  ت �امجوالتدر�ب والتعل�م وتكامل البر العمل  جراءات  و�

 HPو    IBM Global Business Servicesو    Accentureالرائدة    ة، ومن هذه الشر�ات االستشار�هذه الخبرة

 . Wipro Technologiesو   Infosysو 

أن وتأكید    ،للشر�ة  القد�مةو   القائمةتحت�ة الجدیدة مع األنظمة  مل البن�ة ال�عني ضمان ع  �ات تكامل البرمجإن  

ال�عض.   �عضها  مع  تعمل  التحت�ة  للبن�ة  الجدیدة  القد�مةإن  العناصر  هي    Legacy Systems  األنظمة 

تزال    والتي ال  الرئ�س�ةأجهزة الكمبیوتر  لتعمل على    التي تم إنشاؤها  القد�مةمعالجة المعامالت    نظمعمومًا  

التكلفة    نظم�عد استبدال هذه الو م�مها.  إعادة تص  خدم لتجنب ارتفاع تكلفة استبدالها أوتست وغیر  أمرًا �اهظ 

 القد�مة في بن�ة أساس�ة معاصرة. نظمإذا �ان من الممكن دمج هذه ال موماً ضروري ع

 Current Computer Software Platforms الكمبیوتر الحال�ة  �ات منصات برمج. 3-3

 ة: ت المعاصر هناك أر�عة محاور رئ�سة في تطور منصة البرمج�ا

- Linux و�رامج مفتوحة المصدر 

- Java  وHTML   وHTML5 

 الموجهة نحو الخدمات  بن�ةخدمات الو�ب وال -

 البرمج�ات والخدمات السحاب�ة لتنفیذ االستعانة �مصادر خارج�ة  -

 Linux and Open Source Software لینكس و�رمج�ات المصدر المفتوح. 3-3-1

هي برمج�ات ینتجها مجتمع �ضم مئات اآلالف  :  Open Source Software  البرمج�ات مفتوحة المصدر 
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�جب أن تكون �ما    ،و�مكن تعدیلها من قبل المستخدمین  مجان�ةٌ   وهي  ،من المبرمجین في جم�ع أنحاء العالم

  ، إضافي  البرنامج دون ترخ�صٍ   دم إعادة توز�ع، و�مكن للمستخاً ضأ�   األعمال المستمدة من الكود األصلي مجان�ةً 

معینة، على الرغم من   أو تقن�ة أجهزةٍ  توح المصدر �حكم التعر�ف على أي نظام تشغیلٍ لبرنامج مف�قتصر ا الو 

 . Unixأو  Linuxعلى نظام تشغیل  اً أن معظم البرامج مفتوحة المصدر تعتمد حال� 

ات  أدو   تشملو .  اً مقبولة تجار�و برامج عال�ة الجودة  ى إنتاج  ة علقادرلقد أثبتت حر�ة المصادر المفتوحة أنها  

التشغیل   نظام  الشهیرة  المصدر  مفتوحة  الو�ب    Apache HTTPالو�ب    مخّدمو   Linuxالبرامج  ومتصفح 

Mozilla Firefox    ومجموعة إنتاج�ة سطح المكتبApache OpenOffice  . نظام تشغیل    �عتمد وGoogle  

 اإللكتروني على أدوات مفتوحة المصدر.  Chromeومتصفح   Androidللجوال 

 xLinu نكسیل

بـ  Linuxلعل أكثر برامج المصادر المفتوحة شهرة هو     Linuxتم إنشاء  و .  Unix، وهو نظام تشغیل مرت�ط 

یتم والیوم  .  1991إلنترنت في  وتم نشره ألول مرة على ش�كة ا  Linus Torvaldsطة المبرمج الفنلندي  ابوس

تطب�قات  و   Linux  تضمین  الذ��ة  والهواتف  المحمولة  الهواتف  الكفي  و أجهزة  اللوح�ة  التجهیزات مبیوتر  في 

 .ةاإللكترون� 

 HTML5 Software for the Webو  HTMLو  Javaالو�ب:  لغات برمجة. 3-3-2

Java  :  طة  االتشغیل ومستقلة عن المعالج تم إنشاؤها بوسمستقلة عن نظام  غرض�ة التوجه  هي لغة برمجة

Sun    انتقلت منصة  على الو�ب والتي أص�حت بیئة البرمجة التفاعل�ة الرائدة .Java    إلى الهواتف المحمولة

تقدم   التي  المتطورة  الكابل  تلفز�ون  وأنظمة  األلعاب  وأجهزة  الموس�قى  ومشغالت  والس�ارات  الذ��ة  والهواتف 

  ا لیتم تشغیله   Javaبلغة    المكتو�ة   البرمج�ات تم تصم�م  لقد  عرض.  �حسب التفاعلي والدفع  خدمات المحتوى ال

ئة  بی  ففي �ل الدقیق أو نظام التشغیل الذي �ستخدمه.    ه معالج نوع  �غض النظر عن    �مبیوترٍ   على أي جهاز

�هذه الطر�قة،  و .  ه البیئةلهذ   Javaبرمجة    مازر بتفسیر    Java Virtual Machineتقوم    Javaستخدم  ت   حوس�ةٍ 
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 . Java Virtual Machineیوجد عل�ه  امه على أي جهازٍ استخد  و�مكن واحدةً  یتم �تا�ة الكود مرةً 

إنشاء برامج صغیرة �مكن تضمینها في صفحات و�ب وتنز�لها لتشغیلها على متصفح   Javaو  مطور كما �ستط�ع  

 و�ب.

لعرض صفحات   رسوم�ةٍ   أداة برمج�ة سهلة االستخدام مع واجهة مستخدمٍ :  Web Browser  الو�بمتصفح  

 Microsoft Internetمتصفحات    ة على ذلكاألخرى. ومن األمثلإلى الو�ب وموارد اإلنترنت  الو�ب والوصول  

Explorer  وMozilla Firefox  وGoogle Chrome   وApple Safari . 

لتطب�قات التجارة واألعمال اإللكترون�ة األكثر تعقیدًا والتي تتطلب   Javaعلى مستوى المؤسسة، یتم استخدام  و 

 معالجة المعامالت الخلف�ة للمؤسسة.  نظمالتواصل مع 

HTML  وML5HT 

هي لغة وصف الصفحة لتحدید  :  Hypertext Markup Language (HTML)  النص التشعبي وص�ف  لغة ت

ك�ف�ة وضع النص والرسومات والفیدیو والصوت على صفحة و�ب وإلنشاء روا�ط دینام�ك�ة لصفحات و�ائنات 

  ثم النقر   ممیزٍ   سمٍ أو ر   س�ةٍ أسا   اإلشارة إلى �لمةٍ   �حتاج المستخدم فقط إلى�استخدام هذه الروا�ط،  و و�ب أخرى.  

 آخر.  فوقه ونقله على الفور إلى مستندٍ 

. ومع  النصوص من    �بیرٍ   في األصل إلنشاء ور�ط المستندات الثابتة التي تتكون إلى حدٍ   HTMLتم تصم�م  لقد  

تفاعل�ةً  الیوم أكثر  العدید من صفحات الو�ب على عناصر  ث تحتوي  یح ،  واجتماع�ةً   ذلك، أص�حت الو�ب 

  تطب�قات المكونات اإلضاف�ة التا�عة لجهاتٍ ولقد تم الطلب من  ت والفیدیو.  الصور والصو مثل  ئط  ددة الوسامتع

دمج هذه الوسائط الغن�ة مع صفحات الو�ب. ومع ذلك، تتطلب ل Javaو  Silverlightو   Flashمثل  خارج�ةٍ 

 مبیوتر.على معالجة الك�عض الضغط وتضع  إضاف�ةً  برمجةً هذه الوظائف اإلضاف�ة  

حل هذه المشكلة عن طر�ق إتاحة تضمین الصور  �،  HTML5الذي یدعى  و ،  HTMLلـ  التطور التالي  وم  ق�
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  HTML5�عمل  و معالج.  على ال  �ث�فةٍ   بدون إضافاتٍ مستند  في    والصوت والفیدیو وغیرها من العناصر م�اشرةً 

ولة و�ذلك أجهزة سطح  هزة المحممختلفة، �ما في ذلك األج  الو�ب عبر أجهزة عرضٍ على تسهیل عمل صفحات  

تشمل  �ما  یدعم تخز�ن الب�انات في وضع عدم االتصال للتطب�قات التي تعمل عبر الو�ب.  المكتب، وسوف  

ه  غرض�ة التوجّ  هي لغة برمجةٍ  Rubyو . Pythonو  Rubyأدوات البرمجة الشائعة األخرى لتطب�قات الو�ب 

لبناء تطب�قات الحوس�ة    Pythonلو�ب، و�تم استخدام  تطب�قات اسهولة االستخدام في بناء  �السرعة و   معروفةٌ 

 السحاب�ة. 

و    Rubyو    Python  لغات   Twitter  و   Amazonو    Facebookو    Googleتستخدم المواقع الرئ�سة مثل  و 

Java  ٍأساسي �شكل . 

الو�ب  .  3-3-3  Web Services and Service-Oriented  اتالخدم�الموجهة    والبن�ةخدمات 

Architecture 

من المكونات البرمج�ة غیر المترا�طة التي تت�ادل    إلى مجموعةٍ : وهي تشیر  Web services  الو�بات  خدم

�مكنهم ت�ادل المعلومات  حیث  المعلومات مع �عضها ال�عض �استخدام معاییر ولغات اتصال الو�ب العالم�ة.  

�مكن  و ظمة.  تمد علیها األني تعة التلبرمجین �غض النظر عن أنظمة التشغیل أو لغات ابین نظامین مختلف

مختلفتین، �ما �مكن  مؤسستین  طب�قات ق�اس�ة مفتوحة على ش�كة اإلنترنت تر�ط أنظمة  استخدامها إلنشاء ت 

لفة استخدام  ت المختلتطب�قاوتستط�ع اواحدة.  الشر�ة  الداخل    مت�اینةً   استخدامها إلنشاء تطب�قات تر�ط أنظمةً 

�ع للتواصل مع  الو�ب  ال�عض خدمات  ترمیزٍ   ضها  إلى  الحاجة  ق�اس�ة دون  �ستغرق وقتًا   مخصصٍ   �طر�قة 

 طو�ًال.

ال  :Extensible Markup Language (XML)  لغة التوص�ف القابلة لالمتداد ولغة   �ةتقن�ة األساسوهي 

  World Wide Web Consortiumمن قبل    1996تم تطو�ر هذه اللغة في عام  لقد  خدمات الو�ب.  كتا�ة  

فحات الو�ب أكثر قوة ومرونة من لغة ترمیز  �لغة ترمیز لص   ،على تطو�ر الو�ب   �ة التي تشرفالدول  یئةالهوهي  
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بینما  على وصف ��ف�ة تقد�م الب�انات في شكل صفحات و�ب،    HTMLقتصر  إذ ت.  HTMLالنص التشعبي  

تحدد  فهي  مجرد رقم ، الرقم ل�س  XMLفي  ف.  التواصل وتخز�ن الب�انات إجراء العرض التقد�مي و   XML�مكن لـ  

 . اً د�تار�خًا أو رمزًا بر�ما إذا �ان الرقم �مثل سعرًا أو 

ألجهزة الكمبیوتر   XMLمن محتوى المستندات لمعانیها، تت�ح  على عناصر محددةٍ  ومن خالل وضع عالماتٍ 

�ب ات الو صفحمت  و�استطاعة�شري.    على الب�انات دون تدخلٍ   تٍ معالجة وتفسیر ب�اناتها تلقائ�ًا وتنفیذ عمل�ا

)، ات�اع القواعد المبرمجة  ERPلطل�ات أو تخط�ط موارد المؤسسات (كمبیوتر، مثل برنامج معالجة او�رامج ال

الب�انات وعرضها.   الب�انات، مما �مّكن خدمات الو�ب من تمر�ر    XMLر  وفّ وتلتطبیق  تنس�قًا ق�اس�ًا لت�ادل 

 عبر بروتو�والت الو�ب الق�اس�ة.   XMLرسائل  من خالل    تتواصل خدمات الو�ب و �انات من عمل�ة إلى أخرى.  الب

مجموعة خدمات الو�ب التي  وهي    :Service-Oriented Architecture (SOA)  الخدمات�هة  موجّ البن�ة  ال

صل مع ئمة بذاتها والتي تتواجموعة من الخدمات القاوتتكون من م یتم استخدامها لبناء أنظمة برامج الشر�ة.  

إلنشا ال�عض  ب�عضها  تطبیق  عملء  من  حیث    ؛رنامج  العمل  مهام  إنجاز  سلسلةٍ یتم  تنفیذ  هذه   خالل  من 

أخرى لتجم�ع التطب�قات األخرى    �قوم مطورو البرامج �إعادة استخدام هذه الخدمات في مجموعاتٍ و الخدمات.  

 حسب الحاجة.

خارج�ة.  3-3-4 �مصادر  السحاب�ة  االستعانة   Software Outsourcing and Cloud  والخدمات 

Services 

والتي  ،  ال تزال تلبي احت�اجات األعمال التجار�ة  قد�مةٍ   وم تشغیل أنظمةٍ تواصل العدید من شر�ات األعمال الی

هناك  و   تطب�قات الجدیدة من مصادر خارج�ة.الستأجر معظم  تأو    ي شتر تسا  لكنهو للغا�ة.    اً ون استبدالها مكلف�كس

ج�ة لتطو�ر  تجار�ة، واالستعانة �مصادر خار   ئع برامجٍ امج من �ا : حزم البر مج�ات ثالثة مصادر خارج�ة للبر 

 خارجي وخدمات وأدوات البرمج�ات القائمة على السحا�ة.  من مورد التطب�قات المخصصة 
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 Software Packages and Enterprise Software حزم البرمج�ات و�رامج المؤسسة

في    البرمج�ات واحدة من األنواع الرئ�سة لمكونات  اعت�ارها  �الفعل حزم البرامج لتطب�قات المؤسسات �صفنا  لقد و 

 البنى التحت�ة المعاصرة لتكنولوج�ا المعلومات.

ُمتاحة تجار�ًا تلغي الحاجة    ،عن مجموعة برامج مكتو�ة مس�قاً   : هي ع�ارةSoftware Package  حزمة البرامج

ا إحدى  ق�ام  معینة،  إلى  لوظائف  الخاصة  برامجها  �كتا�ة  معالجلشر�ات  معالجة   تب االرو ة �شوف  مثل  أو 

 الطل�ات.

، بتطو�ر حزم برامج قو�ة �مكنها  Oracle-PeopleSoftو    SAPبرامج تطب�قات المؤسسات، مثل    وقام �ائعوقد  

عالقات العمالء    تخز�ن و�دارةبدءًا من ال  ،في جم�ع أنحاء العالم  شر�ةٍ ي  ألدعم العمل�ات التجار�ة األساس�ة  

لمؤسسات الكبیرة هذه الحاسو��ة لبرامج  ال نظمة  هذه األر  توفّ و التمو�ل والموارد ال�شر�ة.  ى  �لو   ر�د تو الو�دارة سلسلة  

برمج�اتٍ  بتكلفةٍ   نظام  للشر�ات  ومتكامل  واحد  إذا    عالمي  �كثیر مما ستدفعه  النظام  ق أقل  ھذا  بتطویر  امت 

 �التفصیل.أنظمة المؤسسة  9. یناقش الفصل بنفسھا

 Software Outsourcing البرمج�ات مجالفي    ارج�ةاالستعانة �مصادر خ

التعاقد على  ما    شر�ةٍ لتت�ح    :Software Outsourcing  االستعانة �مصادر خارج�ة في مجال البرمج�ات

ما تعمل في   تي �ثیراً لاو شر�ات خارج�ة  مع  تطو�ر برامج حاسو��ة مخصصة أو ص�انة البرامج القد�مة القائمة  

 في العالم. ة االجور الخارج في مناطق منخفض

رت شر�ات االستعانة �مصادر خارج�ة في البرمج�ات عمل�ات ص�انة منخفضة المستوى و�دخال وفّ في البدا�ة 

تم توظ�ف شر�ات خارج�ة أكثر تطورًا وخبرة، وخاصة في الهند، ولكن سرعان ما  ومر�ز االتصاالت،  الب�انات  

تكال�ف إدارة المشروعات الخارج�ة،    في الخارج وارتفاع  ع األجورمع ارتفاو جدیدة. ومع ذلك،  البرمج�ات التطو�ر  ل

 لشر�ات المحل�ة. فإن �عض األعمال التي �ان من الممكن إرسالها إلى الخارج تعود إلى ا
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 nd ToolsBased Software Services a-Cloudالسحا�ة خدمات وأدوات البرامج المستندة إلى 

تم تصم�مها  قد  و   ،تأتي في صندوقٍ   Adobe Illustrator  أو  Microsoft Wordفي الماضي، �انت برامج مثل  

من موقع الو�ب الخاص �الموّرد أو استخدام البرنامج   البرمج�ات تنز�ل فیتم ، أما الیوم. واحدٍ  للعمل على جهازٍ 

 یتم تقد�مها عبر اإلنترنت. سحاب�ةٍ  كخدمةٍ 

في مراكز الب�انات    قو�ةٍ   مخّدماتٍ مها على  لتي تستخد والب�انات ا  السحا�ةمج المستندة إلى  فة البراتم استضات

�اإلضافة إلى األدوات المجان�ة  و سي. تصال �اإلنترنت ومتصفح الو�ب الق�ااالو�مكن الوصول إلیها من خالل 

توفرها   التي  الصغیرة  والشر�ات  لألفراد  التكلفة  منخفضة  المؤسسYahooأو    Googleأو  برامج  تتوفر    ات ، 

�دًال من شراء البرامج وتثبیتها،  و رامج التجار�ة الرئ�سین.  ألخرى �خدمات من �ائعي البالمعقدة اووظائف األعمال  

ستأجر نفس الوظائف من هذه الخدمات، مع ق�ام المستخدمین �الدفع إما عن طر�ق  فإن الشر�ات المشتر�ة ت 

�خدمة    تي ُتقدم�ات الالبرمج  الفي مجالرائدة  الشر�ات  من    Salesforce.comتبر  وُتع االشتراك أو لكل معاملة.  

Software As A Aervice (SaaS) ،عمالء.عند الطلب إلدارة عالقات ال برمج�ةً  ر خدماتٍ وفّ والتي ت 

 Appsتطب�قات ال

المحمولة   هزةألج لتعمل على امصممةٌ في وظائف معینة متخصصة  صغیرةٌ مج�اٌت هي بر : Apps التطب�قات

 Googleو    Apple's Appم تنز�لها من متاجر التطب�قات مثل متجر  ت �و لوح�ة.  مثل الهواتف الذ��ة واألجهزة ال

Play. 

من المهام، بدءًا من قراءة الصح�فة    م�سطًا �خالف المتصفح للق�ام �عددٍ توفر التطب�قات للمستخدمین مسارًا  

من قبل    ایدٍ متز   �شكلٍ �تم استخدامها  و �ة وممارسة األلعاب والشراء.  إلى التسوق وال�حث ومراق�ة الصحة الشخص

�الوصول إلى  نظرًا ألن العدید من األشخاص �قومون اآلن  و في شر�اتهم.    المؤسسات ألنظمة    المدیر�ن �بوا�اتٍ 

قات  اإلنترنت من أجهزتهم المحمولة، �قول ال�عض إن التطب�قات هي "المتصفحات الجدیدة". �ما بدأت التطب�

 ب المستهلكون إلى التطب�قات ومظهرها و سرعة عملها. حیث ینجذ  تؤثر على تصم�م ووظ�فة المواقع التقلید�ة
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 Review . مراجعة3-4

 True/False. أسئلة صح / خطأ 3-4-1

 خطأ  صح السؤال 

1 
ج�ة مت البر تطب�قاالالمعلومات هي مجموعة من األجهزة الماد�ة و التحت�ة لتكنولوج�ا إن البن�ة 

 المطلو�ة لتشغیل المؤسسة �أكملها.
  

   دم هي شكل شائع االستخدام من أشكال المعالجة المر�ز�ة. لعمیل/الخاحوس�ة ا  نإ 2

   على أنواع عدیدة مختلفة من المعالجات.  Linuxو Unix�مكن تشغیل أنظمة  3

 Microsoft.  تطب�قات المؤسسات هو  �اتإن أكبر موفر لبرمج 4

5 
غض النظر عن المعالج  مبیوتر، �على أي �مبیوتر أو جهاز � التشغیله Javaتم تصم�م 

 ستخدمه.تالتشغیل المحدد الذي  الدقیق أو نظام
  

6 
على وصف ��ف�ة تقد�م الب�انات في شكل صفحات و�ب؛ حیث �مكن لـ  XMLتقتصر 

HTML  .إجراء عرض تقد�مي واتصاالت وتخز�ن ب�انات 
  

7 
و والصوت  ت والفیدی��ف�ة وضع النص والرسوما HTML رمیز النص التشعبيلغة تتحدد 

 على المستند.
  

8 
�حصل المساهمون في البرمج�ات المفتوحة المصدر على االحترام والمها�ة والوصول إلى  

 ش�كة من المبرمجین المطلعین.
  

 

 Multiple Choices. أسئلة خ�ارات متعددة 3-4-2

 خادم، والذي من المرجح أن �كون: �مبیوتر    ألكثر �ساطة من �مبیوتر عمیل متصل �ش�كةعمیل/الخادم اتتكون ش�كة ال -1

 mainframe إلطار الرئ�سي ) أ

 workstation محطة عمل ) ب

 minicomputer صغیركمبیوتر  ) ت

 personal computerكمبیوتر شخصي  ) ث

ن المالیین من أجهزة الكمبیوتر من االتصال  كّ متما هي مجموعة بروتو�والت االتصاالت ونظام العنونة المشترك الذي  -2
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 �ة عمالقة؟ عالم ش�كةفي  معاً 
 TCP/IP ) أ

 UNIX ) ب
 Linux ) ت
 COBOL ) ث

للشر�ات في معظم أنحاء العالم. أي من الخ�ارات التال�ة ال ینطبق   التحت�ةالعمود الفقري للبن�ة    Linux  و  Unix�شكل   -3

 على هذه الع�ارة؟

 هي قابلة للتوّسع ) أ

 هي جدیرة �الثقة ) ب

 المر�زي  الكمبیوترقل تكلفة من أنظمة تشغیل أ هي ) ت

 المر�زي  الكمبیوترأنظمة تشغیل  منتكلفة  هي أكثر ) ث

 ن أكبر الشر�ات التي تقدم برامج تطب�قات المؤسسات؟ما هي شر�ة البرمج�ات التي ال �مكن تصن�فها �واحدة م -4
 SAP ) أ

 Oracle ) ب
 Microsoft ) ت
 Macromedia ) ث

 على أنه:  legacy systemعّرف النظام القد�م �ُ  -5

 الكبیر  ترالكمبیو نظم المعلومات التقلیدي القائم على  ) أ

 جداول ب�انات إلكترون�ة تستخدم على �مبیوتر شخصي ) ب

 الحسا�ات من أجل وصول العمالءإلدارة نظام محوسب  ) ت

 النظم الموجودة في الخدمات  ) ث

6- HTML يه: 

 لغة مختلطة توفر مرونة أكبر من اللغة الشائعة في االستخدام الحالي  ) أ

 طة التي توفر وظائف البرامج المطلو�ة لمهمة معینة فقلغال ) ب

 إلنشاء صفحات و�ب ومستندات وسائط افتراض�ة أخرى  الصفحة   لغة وصف ) ت

 ز البرنامج االتي تجمع الب�انات ورماللغة   ) ث
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 Essay قضا�ا للمناقشة  \. أسئلة 3-4-3

 .ل مرحلةو�ین مواصفات �لتكنولوج�ا المعلومات  التحت�ةمراحل تطور البن�ة  حدد -1

 } 1-3لإلجا�ة: الفقرة توج�ه  .  15: 100دق�قة. الدرجات من  15{مدة اإلجا�ة: 

 ووصفها. ، اشرحها �التفصیللتكنولوج�ا المعلومات لتحت�ةاالمكونات الس�عة الرئ�س�ة للبن�ة ما هي  -2

 } 2-3توج�ه لإلجا�ة: الفقرة  .  15: 100دق�قة. الدرجات من  15{مدة اإلجا�ة: 

 المعاصرة.البرمج�ات ر�عة الرئ�س�ة في منصات �ع األالمواضما هي  -3

 } 3-3توج�ه لإلجا�ة: الفقرة  .  15: 100. الدرجات من دق�قة 15ة: اإلجا�  دة{م

 *  *  * 
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 قواعد الب�انات  –البن�ة التحت�ة لتكنولوج�ا المعلومات الرا�ع: لفصل ا
Information Technology Infrastructure – Databases 

 
 ت مفتاح�ة ماكل

  – قاعدة الب�انات غیر العالئق�ة    –   SQLلغة    –تصم�م قاعدة الب�انات    –الئق�ة  قاعدة الب�انات الع  –قاعدة الب�انات    –الب�انات  

 ذ�اء األعمال. –الب�انات الضخمة  –السحا�ة 

 الفصل ملخص

د الب�انات. حیث نستعرض تطور تخز�ن  متعلقة �قواعولوج�ا المعلومات والن یتناول هذا الفصل الجزء الثاني من البن�ة التحت�ة لتك

إدارة قواعد الب�انات. حیث سنعرض    نظموصوًال إلى  ات الرقم�ة انطالقًا من بیئة الملفات التقلید�ة ومشاكلها  رة الب�انومعالجة و�دا

مثل قوعد الب�انات   ت أخرى جدیدةوسنرّ�ز على قواعد الب�انات العالئق�ة و��ف�ة تصم�مها. وسنتطرق إلى بیئا  نظمإمكانات هذه ال

 حا�ة والب�انات الضخمة وذ�اء األعمال.ات في السغیر العالئق�ة وقواعد الب�ان

 األهداف التعل�م�ة مخرجات و ال

 �عد قراءة هذا الفصل، سیتمكن الطالب من اإلجا�ة عن األسئلة التال�ة: 

 ؟ ما هي مشاكل إدارة موارد الب�انات في بیئة الملفات التقلید�ة .1
 العالئق�ة قو�ة جدًا؟  DBMSعتبر لماذا تو  )،DBMSإدارة قواعد الب�انات ( نظمرات الرئ�س�ة لما هي القد .2
 ما هي األدوات والتقن�ات الرئ�سة للوصول إلى المعلومات من قواعد الب�انات من أجل تحسین أداء األعمال واتخاذ القرارات؟  .3
 ر�ة؟ الب�انات من المواض�ع األساس�ة إلدارة موارد ب�انات الشجودة لماذا ُتعد س�اسة المعلومات و�دارة الب�انات و  .4
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التقلید�ة.  4-1 الملفات  بیئة  الب�انات في   Managing Data Resources in a  إدارة موارد 

Traditional File Environment 

دق�قة ال معلومات  وال  ،وفي الوقت المناسب وذات صلةٍ   دق�قةً   ال للمستخدمین معلوماتٍ یوفر نظام المعلومات الفعّ 

،  لصناع القرار عند الحاجة إلیها   ن متاحةً اسب عندما تكو المن  لوقت في ا، وتكون  خال�ة من األخطاءهي تلك ال

علم أن  نتفاجأ عندما  نقد  و ألنواع العمل والقرارات التي تتطلبها.    یدة ومناس�ةً عندما تكون مف   ذات صلةٍ وهي  

  نظم ي  دق�قة أو مناس�ة في الوقت المناسب ألن الب�انات الموجودة ف  العدید من الشر�ات ل�س لدیها معلوماتٍ 

الب�انات ضرور�ة    ارةإد   تشّكلالسبب  لهذا  و .  جید   ال تكون منّظمة أو محافظ علیها �شكلٍ ات الخاصة بها  علومالم

منظمة  للغا�ة ترتیب  س مشكلة،  هذه  لفهم  و .  أل�ة  ��ف�ة  على  نظرة  ملفات    نظم نلقي  في  للب�انات  المعلومات 

 الكمبیوتر واألسالیب التقلید�ة إلدارة الملفات.

الم .  4-1-1 المتنظیم  ولفات:   File Organization Terms and  المفاھیمصطلحات 
Concepts 

یبدأ �البیتات وال�ایتات و�تقدم إلى الحقول والسجالت والملفات    هرميٍ   ت في تسلسلٍ یوتر الب�انا م نظام الكمبظّ ین

امل  مبیوتر التعط�ع الكست�   أصغر وحدة ب�اناتٍ   Bit  البت  وحدة  مثلحیث ت).  [1-4]وقواعد الب�انات (انظر الشكل  

أو رقمًا أو رمزًا آخر.   كن أن �كون حرفاً حرفًا واحدًا، �م  Byte  �ایتوالتي ُتسمى    مجموعة البتات وتشكل  معها.  

 �الحقلتسمى مجموعة األحرف في �لمة أو مجموعة من الكلمات أو عدد �امل (مثل اسم الشخص أو عمره)  و 

Field  .سجالً والصف،  التار�خ  اسم الطالب والدورة التي اتخذت و   لصلة، مثلمجموعة من الحقول ذات ا  وتمّثل  

Record.   الو من  مجموعة  النو تسمى  نفس  من  ملف سجالت  تشكل  Fileًا  ع  أن  �مكن  المثال،  سبیل  على   .

  قاعدة ب�انات مجموعة من الملفات ذات الصلة  وأخیرًا تكّون  ملفًا لدورة الطالب.    [1-4]السجالت في الشكل  

Database.  مع ملفات حول   [1-4]  ح في الشكلالطالب الموض  مقرر�مكن تجم�ع ملف  المثال    على سبیل

 للطالب. إلنشاء قاعدة ب�اناتٍ وذلك المالي ووضعه ب الشخصي للطلاتار�خ ال

هو شخص أو مكان أو شيء أو حدث نقوم بتخز�ن المعلومات عل�ه    Entity  الك�انو ،  سجل �صف ��اناً كل  
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عد �ُ . على سبیل المثال،  Attribute  سمةال�تصف ��انًا معینًا  �ة أو جودة  �ل خاص  مىتس و .  واالحتفاظ بها

التي �مكن أن  وتوجد الق�م المحددة  .  COURSEوالتار�خ والصف من سمات الك�ان    اسم المقررو   رقم الطالب 

 . COURSEتكون لها هذه السمات في حقول السجل التي تصف الك�ان 

 

 �انات ه�كل�ة الب – [1-4]الشكل 

التقلیدیة.  4-1-2 الملفات  بیئة  مع   Problems with the Traditional File  مشاكل 
Environment 

فلقد   ؛المؤسسة �كلعلى مستوى    دون وجود خطةٍ   مستقلٍ   إلى النمو �شكلٍ   نظمفي معظم المؤسسات، تمیل ال

ها وملفات الب�انات الخاصة  و�ق أنظمتال�شر�ة والمب�عات والتسالمحاس�ة والتمو�ل والتصن�ع والموارد  أقسام  طورت  
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، و�طب�عة  النهج التقلیدي لمعالجة المعلومات   [2-4]. یوضح الشكل  مستقل  خالل فترة من الزمن و�شكلٍ   بها

في مجال  على سبیل المثال،  فتشغیل ملفاته الخاصة و�رنامج الكمبیوتر الخاص �ه.    یتطلب �ل تطبیقٍ الحال  

�كون  لموار ا قد  ال�شر�ة  رئ�س  هناك  د  و ملف  وملف الصحي  تأمین  للوملف  الرواتب  كشوف  لملف  لألفراد 

البر�د�ة وما إلى ذلك،  مة  قائ�حتوي على  وملف  للتعو�ضات   مئات من  العشرات ور�ما  مما یؤدي إلى وجود 

مل�ة أدت إلى إنشاء  هذه العسنجد أن  لشر�ة �كل،  و�ذا نظرنا إلى ا.  واحد   على مستوى قسمٍ   الملفات والبرامج

  10 إلى  5ة  نظرًا الستمرار هذه العمل�ة لمد و .  منفصلةٍ  طة أقسامٍ ا وص�انتها وتشغیلها بوسمتعددة  رئ�سة    تٍ ملفا

وهذا ما  ص�انتها. و �مئات البرامج والتطب�قات التي �صعب للغا�ة إدارتها  مثقلةً أص�حت سنوات، فإن المؤسسة 

ب�انات وعدم  العلى  البرمج�ات  ماد  تع وا   هاساقتكرار الب�انات وعدم ات  المشكالت الناتجة في�خلق الكثیر من  

 طب�قات. ر�ة الب�انات بین التوعدم القدرة على مشا المعلومات  المرونة وضعف أمن

 

 معالجة الملفات التقلید�ة – [2-4]الشكل 

 Data Redundancy and Inconsistency تكرار الب�انات وعدم االتساق

في ملفات ب�انات متعددة �حیث یتم تخز�ن    مكررةٍ   اناتٍ ود ب�هو وج:  Data Redundancy  الب�اناتتكرار  
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مؤسسة  الفي    مختلفةٌ   �حدث تكرار الب�انات عندما تقوم مجموعاتٌ و كان.  م  أو  موقعٍ نفس الب�انات في أكثر من  

هدر إلى تكرار الب�انات یؤدي وتخز�نها �شكل مستقل عن �عضها ال�عض.  مستقلٍ   �جمع الب�انات نفسها �شكلٍ 

  ، حیث قد �كون للسمة نفسها Data Inconsistency  عدم تناسق الب�انات و�ؤدي أ�ضًا إلى    ند التخز�موار 

الك�ان    اق�مً  المثال، في حاالت  یتم تحدیث  [1-4]الموضح في الشكل    COURSEمختلفة. على سبیل  ، قد 

الالتار�خ   ماء  أسأ�ضاً الب"  مثل "رقم الط  د �كون للسمة نفسهاوقأخرى.    نظمٍ ولكن ل�س في    نظمفي �عض 

وال�عض اآلخر قد    لطالب""رقم ا  نظمقد تستخدم �عض الفمختلفة في جم�ع أنحاء المؤسسة.    نظممختلفة في  

من استخدام    إضافيٌ   �ٌش �حدث تشو �ما �مكن أن  ، على سبیل المثال.  "ب الطال  فمعرّ "رمز الطالب" أو "�ستخدم  

في  تصن�ع  الوالمخزون و المب�عات    نظمستخدم  ثال، قد تلسمة. على سبیل الماتشفیر مختلفة لتمثیل ق�م    نظم

جدًا"، بینما    ما حجم المال�س على أنه "كبیرٌ   قد �مثل نظامٌ فمال�س.  لتمثیل حجم ال  رموزًا مختلفةً شر�ة أل�سة  

س�جعل من الصعب على الشر�ات  عن ذلك  الغرض. إن االرت�اك الناتج    " لنفسXLقد �ستخدم نظام آخر الرمز "

 تلفة. التي تدمج الب�انات من مصادر مخ  ات المؤسس  نظمت العمالء أو إدارة سلسلة التور�د أو  ارة عالقاإنشاء إد 

 Data Dependence-Programب�انات البرامج على ال اعتماد

البرنامج على   في  :  Program-Data Dependence  ب�اناتالاعتماد  المخزنة  الب�انات  اقتران  إلى  �شیر 

�حیث تتطلب التغییرات في البرامج    ،الملفات والمحافظة علیهامطلو�ة لتحدیث تلك  لمحددة الالبرامج امع  الملفات  

.  تعتمد علیهاصف موقع وطب�عة الب�انات التي  تن  فالبرامج التقلید�ة �ان علیها أالب�انات.  على    دیالتٍ ل تعإدخا

الب�انات التي یتم الوصول إلیها ییرًا في  في بیئة الملفات التقلید�ة، قد یتطلب أي تغییر في أحد البرامج تغلذلك و 

أحد البرامج لینتقل من التعامل مع الرمز البر�دي ذي ل  قد یتم تعدیعلى سبیل المثال  هذا البرنامج.  طة  ابوس

اس�ة إلى  خمالرموز  الإذا تم تغییر ملف الب�انات األصلي من  ف.  قامالخمس أرقام إلى رمز بر�دي من ستة أر 

صح�ح.   لب الرمز البر�دي المكون من خمسة أرقام �شكلٍ ج األخرى التي تتطممل البرا، فلن تعرموز سداس�ة

 للتنفیذ �شكل صح�ح.م�الغ طائلة قد تكلف لتغییرات مثل هذه اإن 
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  FlexibilityLack of المرونةاالفتقار إلى 

الالزمة إلنجاز   المكثفة  �عد جهود البرمجة  ومجدولة  �مكن لنظام الملفات التقلید�ة تقد�م تقار�ر دور�ة منتظمة

التقار�ر تقار�ر مخصصة أو االستجا�ة لمتهذه  تقد�م  طل�ات المعلومات غیر المتوقعة في ، لكنه ال �ستط�ع 

ضمن  ن قبل الطل�ات المخصصة موجودة في مكان ما  المعلومات المطلو�ة محتى لو أن  الوقت المناسب.  

قد �ضطر ف.  ألموال والجهود والوقت الكثیر من اد �كلف  ق  �رر استردادها وتضمینها ضمن هذه التقا  النظام ولكن

 جدید.ساب�ع لتجم�ع عناصر الب�انات المطلو�ة في ملف العدید من المبرمجین إلى العمل لعدة أ

 Poor Securityالضع�ف  األمن

ا خارج  من التحكم في الب�انات أو إدارتها، فقد �كون الوصول إلى المعلومات ونشره  نظرًا لوجود قدر ضئیلٍ 

أو �قوم    ت المنظمةقد ال �كون لدى اإلدارة أي طر�قة لمعرفة من الذي �صل ب�اناألنه  .  اإلدارة  اق س�طرةنط

 . �إجراء تغییراٍت علیها

 Data Sharing and Availability Lack of مشار�ة الب�انات وتوافرها ضعف

�طها ب�عضها  المؤسسة ال �مكن ر   ختلفة منوأجزاء ممتنوعة    نظرًا ألن أجزاء المعلومات الموجودة في ملفاتٍ 

وهذا أو الوصول إلیها في الوقت المناسب.    لمعلومات مشار�ة افي هذه الحالة  من المستحیل تقر��ًا  و ال�عض،  

�ذا وجد المستخدمون و مختلفة من المنظمة.    وظ�ف�ة أو أجزاءٍ األقسام العبر    تدفق المعلومات �حر�ةٍ لن �سمح ب

ا لنفس  فقد ال یرغبون في استخدام هذهلمعلومات  ق�مًا مختلفة  ألنهم ال  مجددًا    نظمال  في نظامین مختلفین، 

 . اي دقة ب�اناتهالوثوق فستط�عون �
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الرئ�س .  4-2 الب�اناتالقدرات  قواعد  إدارة  لنظم   Major capabilities of Database  ة 

Management Systems (DBMS) 

مة لخدمة العدید من التطب�قات �كفاءة  الب�انات المنظّ ن  م   مجموعةٌ   �أنهاف  عرّ تُ :  Database  قاعدة الب�انات

تتخطى تقن�ة قواعد الب�انات العدید من مشاكل تنظ�م  و .  المتكررةحكم في الب�انات  من خالل مر�ز�ة الب�انات والت

  خدمین على بدًال من تخز�ن الب�انات في ملفات منفصلة لكل تطبیق، تظهر الب�انات للمستفالملفات التقلید�ة.  

. على سبیل الوقت   فسبنتطب�قات  أن تخّدم عدة  قاعدة ب�انات واحدة  و�مكن لفقط.    واحدٍ   قعٍ أنها مخزنة في مو 

معلومات وملفات منفصلة للموظفین والرواتب    نظمشر�ة بتخز�ن ب�انات الموظف في  ق�ام الالمثال، بدًال من  

 ال�شر�ة.للموارد  إنشاء قاعدة ب�انات مشتر�ة واحدة ها�مكن تعو�ضات،وال

 Database Management Systems (DBMS)  إدارة قواعد البیانات ظم. ن4-2-1

هو برنامج �سمح للمؤسسة  :  Database Management System (DBMS)  قواعد الب�انات  إدارةنظام  

 واجهةٍ ل ��عمو قات.  طة برامج التطب�اة الب�انات و�دارتها �كفاءة وتوفیر الوصول إلى الب�انات المخزنة بوس��مر�ز 

برا التطب�قبین  الفعل�ة.    ات مج  الب�انات  التطبفوملفات  برنامج  �ستدعي  ب�انات، مثل األجر عندما   یق عنصر 

أما  اإلجمالي، �عثر نظام إدارة قواعد الب�انات على هذا العنصر في قاعدة الب�انات و�قدمه إلى برنامج التطبیق.  

لب�انات  المبرمج تحدید حجم وتنسیق �ل عنصر من عناصر ا  یتعین على�استخدام ملفات الب�انات التقلید�ة س

 ر الكمبیوتر �مكان وجوده.تخدمة في البرنامج ثم إخ�االمس

نهائي مهمة فهم أین و��ف یتم تخز�ن الب�انات  المستخدم  المبرمج أو  عن ال�خفف نظام إدارة قواعد الب�انات  

 العرض المنطق�ة   طر�قة�انات. تقدم  الماد�ة للبنطق�ة و لما   بین طرق العرض فصل  العن طر�ق  فعل�ًا، وذلك  

Logical View  المس یدر�ها  المتالب�انات �ما  أو  النهائیون  بینما  تخدمون  التجار�ة،  األعمال  خصصون في 

��ف�ة تنظ�م الب�انات فعل�ًا وتنظ�مها على وسائط التخز�ن    Physical Viewة  طر�قة العرض الماد�توضح  

ن  نطق�ة المختلفة المطلو�ة م الم  لطرق العرض الب�انات قاعدة الب�انات الفعل�ة  ارة قاعدة  برنامج إد   و�وفر.  الماد�ة
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، قد  [3-4]ل المثال، �النس�ة لقاعدة ب�انات الموارد ال�شر�ة الموضحة في الشكل  قبل المستخدمین. على سبی 

ا  �حتاج أخصائي االستحقاقات إلى طر�قة عرضٍ  جتماعي وتغط�ة  لضمان االتتكون من اسم الموظف ورقم 

ب�انات مثل  الرواتب  ف  قد �حتاج أحد أعضاء قسم �شو ، و التأمین الصحي الضمان    اسم الموظف ورقمإلى 

جم�ع طرق العرض هذه  الخاصة � یتم تخز�ن الب�انات  أخیرًا  االجتماعي والرواتب اإلجمال�ة وصافي األجور.  

 بل المؤسسة. أكبر من قفي قاعدة ب�انات واحدة، حیث �مكن إدارتها �سهولة 

 

 متعددة ضو عر  مع  ال�شر�ة الموارد ب�انات قاعدة - [3-4]الشكل 

التقلید�ة  BMSDك�ف �حل   الملفات  بیئة  How a DBMS Solves the Problems of the   مشاكل 

Traditional File Environment 

تقلیل الملفات المعزولة التي من خالل    �قلل نظام إدارة قواعد الب�انات من التكرار وعدم االتساق في الب�انات 

إدارة نظام  �مّكن  الب�انات. قد ال  نفس  فیها  الكامل   قواعد   تتكرر  التكرار  التخلص من  المؤسسة من  الب�انات 

تى إذا احتفظت المؤسسة ب�عض الب�انات المكررة، حو للب�انات، ولكنه �مكن أن �ساعد في التحكم في التكرار.  

ساعد المؤسسة في ��مكن أن  هذا النظام  لغي عدم تناسق الب�انات ألن  �انات یقاعدة بة  نظام إدار فإن استخدام  

البرامج االرت�اط بین  له نفس الق�م. �قوم نظام إدارة قواعد الب�انات بتفك�ك  �كون  لب�انات  ل  ن �ل تكرارٍ التأكد من أ

المستخدمة من  صف الب�انات  حدید و م تیلز و�ذلك لن  .  مستقلة ولها ��انها الخاص الب�انات  �جعل  الب�انات، مما  و 
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الوصول إلى  إمكان�ة  �ادة  وس�سمح هذا بز تلف.  قبل البرنامج �التفصیل في �ل مرة یتم فیها �تا�ة برنامج مخ

و  وتوافرها  وص�انتها�المعلومات  البرامج  تطو�ر  تكال�ف  إجراء    ،تقلیل  �مكنهم  والمبرمجین  المستخدمین  ألن 

ال�س�طة دون الحاجة إلى �تا�ة برامج معقدة.   عدید من التطب�قات لب�انات لقاعدة الفي  استعالمات مخصصة  

 أمنها. والحفاظ على  الب�انات المؤسسة من إدارة الب�انات واستخدامها مر�ز�ًا    إدارة قواعد �مّكن نظام  و�النت�جة  

ى أنها  تخدمین علأسهل ألن الب�انات یتم تقد�مها للمس�شكل  مشار�ة الب�انات عبر المؤسسة  وهذا ما �سمح �

 ت المختلفة.والملفا نظمفي العدید من ال  موجودة في مكان واحد بدًال من تجزئتها

 Relational DBMS قواعد الب�انات العالئق�ةنظام إدارة 

إن  تستخدم نظم إدارة قواعد الب�انات المعاصرة نماذج قواعد ب�انات مختلفة لتت�ع الك�انات والسمات والعالقات.  

تر  هزة الكمبیو عد الب�انات الیوم ألجهزة الكمبیوتر الشخص�ة و�ذلك ألج من نظم إدارة قوا كثر شیوعاً النوع األ

هذا النظام  ل  مثّ حیث �.  Relational DBMS  نظام إدارة قواعد الب�انات العالئق�ةوالحواسب الكبیرة هو  الكبیرة  

شارة إلى الجداول �ملفات. م اإلقد تت ، و )Relations  العالقاتثنائ�ة األ�عاد (تسمى    Table  كجداولالب�انات  

ب�انات عن ��انو  الشائعة نجد عالئق�ة  ال  DBMSمن نظم  .  لفةالمخت  سماتهو   معین  �حتوي �ل جدول على 

Microsoft Access  المكتب   نظمل  Microsoft SQL Serverو    Oracle Databaseو    DB2  ، وسطح 

 مفتوح المصدر.عالئقي   DBMSفهو  MySQL، أما  للحاس�ات الكبیرة وأجهزة الكمبیوتر متوسطة المدى

  المنتجات على سبیل المثالللب�انات حول الموردین و   عالئق�ةلادعونا نلقي نظرة على ��ف�ة تنظ�م قاعدة الب�انات  

. PARTوجدول للك�ان    SUPPLIER). تحتوي قاعدة الب�انات على جدول منفصل للك�ان  [4-4](انظر الشكل  

تم تخز�ن �ل عنصر فردي من عناصر  �و ب�انات.  ن األعمدة والصفوف من المن ش�كة م یتكون �ل جدول  حیث  

لهذا الك�ان. تسمى الحقول الموجودة في قاعدة الب�انات    ل �ل حقل سمةً �حقل منفصل، و�مثّ   الب�انات لكل ��ان

الك�ان  ف.  Columns  �األعمدة  العالئق�ة إلى  المو SUPPLIER�النس�ة  تعر�ف  رقم  تخز�ن  یتم  واالسم ،   رد 

والرمز والوال�ة  والمدینة    حقل سمةً ل �ل  و�مث  ،SUPPLIERداخل جدول    منفصلةٍ   البر�دي �حقولٍ   والشارع 
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 .SUPPLIERللك�ان 

 �السجالت�شار إلى الصفوف عادًة  و .  Row  صف�في جدول    موجودٍ   واحدٍ   تسمى المعلومات الفعل�ة حول موردٍ 

في جدول   Supplier_Number�عّرف حقل  و ها.  خاص ب  صلٌ جدول منف  PARTب�انات الك�ان  ول.  Tuplesأو  

SUPPLIER   ٍحقل رئ�سو�سمى    ،ثه أو فرزهاد السجل أو تحدی�حیث �مكن استرد   �ل سجل �شكل فر�د  Key 

Field ٍكمفتاح أساسيتم تعیینه    في قاعدة ب�انات عالئق�ة على حقل واحدٍ   . �حتوي �ل جدول  Primary 

Key  .  لومات الموجودة في أي صف �الجدول وال �مكن  لجم�ع المع  فر�د ف اللمعرّ حقل المفتاح هذا هو اإن

 الحقلو   SUPPLIERهو المفتاح األساسي لجدول    Supplier_Number  إن الحقل   . تكرار هذا المفتاح األساسي

Part_Number    هو المفتاح األساسي لجدولPART  .الحظ أن  ونSupplier_Number  � ظهر في �ل من  

  ، المفتاح األساسي Supplier_Number، �مثل SUPPLIERي جدول فف. PARTو   SUPPLIERالجدولین 

  Foreign Key  مفتاح خارجي، فإنه �طلق عل�ه  PARTفي جدول    Supplier_Numberعندما �ظهر  أما  

 . معینٍ  منتجٍ حول مورد  وهو في األساس حقل لل�حث عن ب�اناتٍ 
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 جداول قواعد الب�انات العالئق�ة – [4-4]الشكل 

 Operations of a Relational DBMS الب�انات العالئق�ةاعد عمل�ات قو 

لتقد�م الب�انات المطلو�ة من قبل المستخدمین، شر�طة أن    نات العالئق�ة �سهولةٍ �مكن دمج جداول قاعدة الب�ا

الموردین  في قاعدة الب�انات هذه أسماء    إ�جاد فترض أننا أردنا  فلن�شترك أي جدولین في عنصر ب�انات مشترك.  

 مات من جدولین: نحتاج إلى معلو إلجراء ذلك  .  150  المنتجأو رقم    137  المنتجالذین �مكنهم تزو�دنا برقم  

مشتركن.  PARTوجدول    SUPPLIERجدول   ب�انات  عنصر  على  �حتو�ان  الملفین  هذین  أن  :  هو   الحظ 

Supplier_Number . 

الب�انات  هناك   قاعدة  في  أساس�ة  عمل�ات  مب العالئق�ة  ثالث  هو  الش�ما  في  لتطو�ر    [5-4]كل  ین  ُتستخدم 

 :وعوالمشر والضم  مجموعات مفیدة من الب�انات: االخت�ار

تتكون من جم�ع السجالت الموجودة في الملف    فرع�ةٍ   عمل�ة �إنشاء مجموعةٍ هذه التقوم    :Select  االخت�ار

من الصفوف التي تلبي    �ةٍ فرع   عةٍ مو مجتقوم هذه العمل�ة بتحدید    �معنى آخرو والتي تفي �المعاییر المحددة.  

  �ساوي   Part_Numberحیث    PARTدول  معاییر معینة. في مثالنا، نر�د تحدید السجالت (الصفوف) من ج

 . 150أو  137

أكثر من تلك المتوفرة    جمع بین الجداول المرت�طة لتزو�د المستخدم �معلوماتٍ �العمل�ة  هذه التقوم  :  Join  الضم

فقط)   150أو    137(سیتم عرض األجزاء    المختزل  PARTجدول  ضم  ، نر�د  في مثالنافي الجداول الفرد�ة.  

 د. جدی احدٍ دول و في ج  SUPPLIERوجدول 

في جدول، مما یت�ح    محددةٍ   تتكون من أعمدة  فرع�ةٍ   عمل�ة �إنشاء مجموعةٍ هذه التقوم  :  Project  المشروع

مثالنا، نر�د أن نستخلص من الجدول    طلو�ة. فيللمستخدم إنشاء جداول جدیدة تحتوي فقط على المعلومات الم

 . Supplier_Nameو    Supplier_Numberو    Part_Nameو    Part_Numberالجدید األعمدة التال�ة فقط:  
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 العمل�ات األساس�ة الثالثة في قواعد الب�انات العالئق�ة – [5-4]الشكل 
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 Capabilities of Database Management  قدرات نظم إدارة قواعد البیانات .  4-2-2
Systems 

األهم  األمر  نات. و لوصول إلیها في قاعدة الب�اوأدوات لتنظ�م الب�انات وا  یتضمن نظام إدارة قواعد الب�انات قدراتٍ 

 هي لغة تعر�ف الب�انات الخاصة بها وقاموس الب�انات ولغة معالجة الب�انات. 

محتوى  بن�ة  قدرة على تعر�ف الب�انات لتحدید  لالب�انات  : لنظام إدارة قواعد اData Definition  الب�انات  تعر�ف

 وتحدید خصائص الحقول في �ل جدول.جداول قاعدة الب�انات سیتم استخدامه إلنشاء و ات. قاعدة الب�ان

حول قاعدة الب�انات في قاموس  التي تم تعر�فها  سیتم توثیق المعلومات  :  Data Dictionary  الب�انات  قاموس

قاموس    Microsoft Accessلدى    .وسماتهاأو یدوي �خّزن تعر�فات عناصر الب�انات    تلقائيٌ   هو ملفٌ   ،الب�انات 

في   عرض معلومات حول االسم والوصف والحجم والنوع والشكل والخصائص األخرى لكل حقلٍ محدود �ب�انات  

 ى معلوماتٍ لكبیرة عل قد تحتوي قوام�س الب�انات الخاصة �قواعد ب�انات الشر�ات او ).  [6-4]جدول (انظر الشكل  

برامج والتقار�ر التي تستخدم �ل الو  العملإضاف�ة مثل االستخدام والملك�ة والترخ�ص واألمان واألفراد ووظائف 

 عنصر من عناصر الب�انات.

یتضمن نظام إدارة قواعد الب�انات أدوات للوصول    :Data Manipulation Language  لغة معالجة الب�انات

إلضافة  وُتستخدم  متخصصة تسمى لغة معالجة الب�انات    لد�ه لغةٌ و ب�انات.  ي قواعد العالجتها فإلى المعلومات وم

تحتوي هذه اللغة على أوامر تسمح للمستخدمین النهائیین  و ترجاع الب�انات في قاعدة الب�انات.  یر وحذف واسوتغی

التطب�قات.    مات وتطو�رات المعلو والمتخصصین في البرمجة �استخراج الب�انات من قاعدة الب�انات لتلب�ة طل�

. Structured Query Language (SQL)لة  ه�كملغة معالجة الب�انات األبرز الیوم هي لغة االستعالم ال إن  

 . [5-4]نتج الجدول الناتج الجدید في الشكل الذي من شأنه أن یُ  SQLاستعالم  [7-4]یوضح الشكل 

قاعدة    SQL  لغة  SQL Serverأو    Oracleأو    DB2مثل  الكبیرة    نظمالستخدم  ت المعلومات من  السترداد 

إل  Microsoft Accessأما  الب�انات.   اسف�اإلضافة  إمكان�ة  لغة  ى  أدواتٍ یوفّ فإنه  ،  SQLتخدام  مجموعة    ر 



87 
 

لالستعالم عن قواعد الب�انات وتنظ�م الب�انات من قواعد الب�انات في تقار�ر أكثر  سهلة االستخدام  لمستخدم  ل

من إنشاء استعالمات من خالل تحدید الجداول والحقول التي یر�دونها والنتائج    تخدمینن المسمكّ وهو �  .وضوحاً 

تتم ترجمة هذه اإلجراءات بدورها إلى أوامر ، ثم تحدید الصفوف من قاعدة الب�انات التي تلبي معاییر معینة ثم

SQL  ف سیتم إنشاء نفس استعالم    [8-4]. یوضح الشكل��SQL    ستخدام أدوات  دین �اوالمور ات  المنتجلتحدید

 .Accessبناء استعالم 

 نشاء التقار�ر �حیث �مكن عرض الب�انات المهمة بتنسیقٍ انات إلعلى إمكإدارة قواعد الب�انات    نظمكما تشمل  

شائع االستخدام  نشئ تقار�ر  هو مُ   Crystal Reports.  الم�اشر  االستعالمینتجه  مما    ووضوحاً أكثر تنظ�مًا  

إال أن هذا األخیر    Accessعلى الرغم من أنه �مكن استخدامه أ�ضًا مع  و بیرة،  ات الكنات الشر�لقواعد ب�ا 

دخال الب�انات  �تضمن ذلك أدوات إلنشاء شاشات إو   أ�ضًا على إمكان�ات لتطو�ر تطب�قات سطح المكتب وي  �حت

 معامالت.المنطق معالجة والتقار�ر وتطو�ر 

 

 Accessت قاعدة خصائص قاموس ب�انا – [6-4]الشكل 
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 SQLمثال عن استعالم  – [7-4]الشكل 

 

 Accessاستعالم في برنامج  – [8-4]الشكل 

 Designing Databases تصمیم قواعد البیانات. 4-2-3

اعدة  الب�انات التي سیتم االحتفاظ بها في قأنواع  فهم العالقات بین الب�انات و نإلنشاء قاعدة ب�انات، �جب أن  

تتطلب قاعدة الب�انات  لذلك  .  المؤسسة �كل  الب�انات من منظورظر إلى  نسنو��ف  ها  اماستخد   �ةف الب�انات، و��

  Conceptual Design  المنطقيأو    المفاه�مي  التصم�ممن التصم�م المفاه�مي والتصم�م المادي. �عد    كالً 

 Physical  ديماال  تصم�ملالقاعدة الب�انات نموذجًا تجر�د�ًا لقاعدة الب�انات من منظور العمل، في حین أن  

Design  د�ة �القرص الصلب ماالتخز�ن الُ�ظهر ��ف�ة ترتیب قاعدة الب�انات فعل�ًا على أجهزة . 

 onship DiagramsRelati-Normalization and Entity مخططات العالقات بین الك�اناتو التطب�ع 
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الب�انا عناصر  تجم�ع  ��ف�ة  المفاه�م�ة  الب�انات  قاعدة  تصم�م  قاعد �صف  في  الب�انات.  ت  عمل�ة  و ة  تحدد 

عناصر معًا لتلب�ة متطل�ات  هذه  عال�ة لتجم�ع  العالقات بین عناصر الب�انات والطر�قة األكثر ف  هذه  التصم�م

ومجموعات عناصر الب�انات المطلو�ة لبرامج  المتكررة  نات  تحدد العمل�ة أ�ضًا عناصر الب�او معلومات العمل.  

منطق�ة شاملة    تظهر طر�قة عرضٍ إلى أن  ا وت�س�طها  الب�انات وتنق�حه  ت م مجموعا�تم تنظ� و تطب�قات محددة.  

 �انات.الب�انات الموجودة في قاعدة الب للعالقات بین جم�ع

دة لتقلیل عناصر الب�انات  س�ط مجموعات الب�انات المعقّ الستخدام نموذج قاعدة ب�انات عالئق�ة �فعال�ة، �جب ت� 

. تسمى عمل�ة إنشاء ه�اكل ب�انات صغیرة ومستقرة ومرنة  to-many -manyمن نوع  وتقلیل العالقات  المتكررة  

-4]و    [9-4]. توضح األشكال  Normalization  تطب�ع�الدة من الب�انات  موعات معقّ وقابلة للتك�ف من مج

 هذه العمل�ة.  [10

 

 ORDERعالقة غیر مطّ�عة لجدول  – [9-4]الشكل 

 

 ORDERدول نشأة من ججداول مطّ�عة م - [10-4]الشكل 

إذا ففقط.    واحدٍ   طة موردٍ ابوس  منتج، ولكن یتم توفیر �ل  منتج، �مكن أن �حتوي الطلب على أكثر من  مثالنا  في
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مع جم�ع الحقول المدرجة هنا، فسیتعین علینا تكرار اسم وعنوان المورد لكل   ORDERقمنا ببناء عالقة تسمى  

. تحتوي هذه العالقة على واحدٍ   من موردٍ ى منتجات  ي عل�حتو لطلب  على الرغم من أن اوذلك  من الطلب،    منتجٍ 

الب�انات المكر    لموردٍ   واحدٍ   في طلبٍ المنتجات  العدید من  رة ألنه �مكن أن �كون هناك  ما �سمى مجموعات 

أصغر، �صف �ل منها   إلى عالقاتٍ  ORDER. تتمثل الطر�قة األكثر فعال�ة لترتیب الب�انات في تقس�م معین

  شكل ي الحة ف، فإننا نخرج مع العالقات الموّض ORDERتطب�ع العالقة  في    �خطوةً   إذا ذهبنا خطوةً    واحدًا.ك�اناً 

[4-10] . 

 وذلك لضمان   Referential Integrity  المرجعي  التكاملقواعد الب�انات العالئق�ة تطبیق قواعد    نظمتحاول  

خارجي �شیر إلى    جداول على مفتاحٍ وي أحد العندما �حتفأن العالقات بین الجداول المزدوجة تظل متسقة.  

ن هناك سجل مطابق في  المفتاح الخارجي إال إذا �ا آخر، ال �جوز إضافة سجل إلى الجدول �استخدام    جدولٍ 

،  SUPPLIER�جدول    PARTجدول    Supplier_Numberیر�ط المفتاح الخارجي  مثالنا،  الجدول المرت�ط. في  

ما لم �كن    8266�ساوي    Supplier_Numberمع    لمنتج  PARTإلى جدول    جدیدٍ   ال �جوز لنا إضافة سجلٍ و 

�جب علینا أ�ضًا  �ما  .  8266مساو�ًا    Supplier_Number�كون    SUPPLIER  جدول  في  مطابقٌ   هناك سجلٌ 

. و�ع�ارة أخرى، �جب  SUPPLIERفي جدول    إذا قمنا �حذف سجلٍ   PARTحذف السجل المقابل في جدول  

 جودین!ن غیر مو من موردی منتجات أال �كون لدینا 

بهم   الخاص  الب�انات  نموذج  الب�انات  قاعدة  مصممو  -Entity  القةالع-ك�ان لامخطط    �استخدامیوثق 

Relationship Diagram (ERD)  یوضح هذا الرسم الب�اني العالقة [11-4]، �ما هو موضح في الشكل .

، Entity  الك�اناتق  لصنادیل اتمث، حیث  ORDERو    LINE_ITEMو    PARTو    SUPPLIERبین الك�انات  

�نتهي  و الخط الذي یر�ط بین ��انین  بر  عو�ُ   .Relationship  العالقاتتمثل الخطوط التي تر�ط الصنادیق  بینما  

�مثلث مع �شیر الخط الذي یر�ط بین ��انین ینتهي  في حین    ،one-to-oneمن نوع  عالقة  عن  �عالمة قصیرة  

  ORDERأنه �مكن أن �حتوي    [11-4]. یوضح الشكل  one-to-manyمن نوع  عالمة قصیرة إلى وجود عالقة  
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مرت�ًا في  عدة مرات و�ظهر عدة مرات  معین    PARTطلب    كن�م، أي  LINE_ITEMواحد على العدید من  

أن یوفر  فقط، ولكن �مكن    اواحدً   اموردً معین إال    PARTلـ  �مكن أن �كون  . وال  ORDER ضمن  عدة سطورٍ 

SUPPLIER  من العدید  الواحدPARTs . 

على خدمة الشر�ة   اً در صح�ح، فلن �كون النظام قا  إذا لم تحصل الشر�ة على نموذج الب�انات الخاص بها �شكلٍ 

ألنها ستضطر إلى التعامل مع ب�انات قد تكون غیر   ،قدر اإلمكان  الةً لن تكون أنظمة الشر�ة فعّ و جید.  �شكلٍ 

ب�انات المؤسسة و��ف�ة تمثیلها في قاعدة  م  فهلضروري  لذلك من ادق�قة أو غیر �املة أو �صعب استرجاعها.  

 . عط�ات قبل المضي قدمًا في بناء قاعدة الم ب�انات 

 

 ERD العالقة-الك�ان مخطط  – [11-4]الشكل 

العالئقیة  .  4-2-4 غیر  البیانات  السحاب  و قواعد  البیانات   Non-relationalیة  قواعد 
Databases and Databases in the Cloud 

س�ة  الحو   تتطلب أما الیوم فقواعد الب�انات العالئق�ة هي المع�ار الذهبي.   تكنولوج�اامًا، �انت ع   30  ر منألكث

وأع�اء العمل الضخمة لخدمات الو�ب والحاجة إلى تخز�ن أنواع جدیدة    وأحجام الب�انات غیر المسبوقة  السحاب�ة 

لذلك  شكل جداول وأعمدة وصفوف.    علىات  م الب�انظنالذي یبدائل للنموذج العالئقي التقلیدي  إلى  من الب�انات،  

 نظم " لهذا الغرض. تستخدم  NoSQLالعالئق�ة "الب�انات غیر  تقن�ات قواعد  �االنتقال الستخدام  الشر�ات  بدأت  

العالئق�ة غیر  الب�انات  قواعد  نموذج    Non-relational database management systems  إدارة 

جموعات الب�انات الكبیرة عبر العدید من األجهزة الموزعة ولتوس�ع  دارة مها إلصم�متم ت ، فلقد  ب�انات أكثر مرونة

�م�ات �بیرة من الب�انات   ضمن مفیدة لتسر�ع االستعالمات ال�س�طة  وهي  ألسفل �سهولة.  لأو    ألعلىلنطاقها  

�صعب   يخرى التشكال األاألالمه�كلة وغیر المه�كلة، �ما في ذلك الو�ب والوسائط االجتماع�ة والرسومات و 
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 التقلید�ة. SQLتحلیلها �استخدام أدوات 

عد قاعدة ب�انات  تُ و .  الخاص   ، ولكل منها میزاته وسلو�ه الفنيNoSQL  هناك عدة أنواع مختلفة من قواعد ب�انات 

Oracle NoSQL    ،مع  هو الحال    �ما مثاًال على ذلكSimpleDB    منAmazon    التي الو�ب  إحدى خدمات

واجهة خدمات و�ب �س�طة إلنشاء وتخز�ن مجموعات ب�انات متعددة،   SimpleDBوفر  ت  تعمل في السحا�ة.

بن�ة قاعدة ب�انات  المسبق للتحدید  ا  إلى   ل�ست هناك حاجةو رجاع النتائج.  إلو   ب�انات �سهولةستعالم عن ال ولال

 تغییر هذا التعر�ف إذا تمت إضافة ب�انات جدیدة الحقًا. حاجة لرسم�ة أو 

 Cloud Databases ة�سحابال تقواعد الب�انا

فهي  .  ضمن السحا�ةنات العالئق�ة  وغیرها من موردي الحوس�ة السحاب�ة خدمات قواعد الب�ا  Amazonر  توفّ 

 Auroraأو    MariaDBأو    PostgreSQLأو    Oracleأو    SQL Serverأو    MySQLتقدم خدمة قاعدة ب�انات  

DB   ٍلدى  و االستخدام.  مقدار  سعر على  ال�عتمد  یث  تعمل ضمن السحا�ة، ح  لقواعد الب�انات   �محر�اتOracle  

. تتمتع خدمات إدارة الب�انات المستندة إلى  مبهحاب�ة الخاصة  الب�انات الس  قواعد خدمات  أ�ضًا    Microsoftو  

الشر�ات الصغیرة والمتوسطة    ةخاص  �جاذب�ةٍ   السحا�ةمجموعة   أو  الو�ب  التي تر�ز على  الناشئة  للشر�ات 

 . التقلید�ةأقل من منتجات قواعد الب�انات    الب�انات �سعرٍ قواعد  ل على إمكان�ات  صو ى إلى الح الحجم التي تسع 

الب�انات  ضا�اإل  ، أص�ح لدى الشر�ات اآلن خ�ار استخدام  القائمة على السحا�ة العامةفة إلى خدمات إدارة 

 .  بهم قواعد الب�انات في السحب الخاصة

 *  *  * 
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 Review. مراجعة 4-3

 True/False خطأ ئلة صح / سأ. 4-3-1
 خطأ  صح السؤال 

  attribute .  تسمى �ل خاص�ة أو جودة تصف ��اًنا معیًنا سمة 1

2 
في بیئة الملفات التقلید�ة، یتطلب أي تغییر في الب�انات تغییرًا في �افة البرامج التي تصل  

 إلى الب�انات. 
  

   نات.لب�اد�ة ل والمافصل بین طرق العرض المنطق�ة �ال DBMSتقوم  3

4 
و جدول �ملف  تكمن قوة النموذج العالئقي في إمكان�ة ر�ط الب�انات الموجودة في أي ملف أ

 مشترك. آخر أو جدول آخر طالما أن �ال الجدولین یتشارك في حقل مفتاح 
  

5 
القد�مة الكبیرة التي تتطلب معالجة معامالت �ث�فة التقلید�ة تستخدم العدید من األنظمة 

 الهرم�ة. DBMSیرة �كم�ات �ب
  

6 
ن قصیرتین إلى عالقة  ، �شیر الخط الذي یر�ط بین ��انین ینتهي �عالمتیERDمخطط في 

many-to-many . 
  

   قد�مًا. تقلید�ًا  الب�انات نظاماً  مستودعقد یتضمن  7

   الب�انات هو مخزن ب�انات صغیر. مستودع 8

 

 Multiple Choices. أسئلة خیارات متعددة 4-3-2
 : بـتسمى الخاص�ة أو الجودة التي تصف الك�ان  -1

 field الحقل ) أ

 tupleوب أنب ) ب

 key field يحقل أساس ) ت

 attribute السمة ) ث

 في بیئة الملفات التقلید�ة، یتطلب أي تغییر في الب�انات:  -2

 ك�ان  للوصف مختلف  ) أ
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 تغییر في �افة البرامج التي تصل إلى الب�انات  ) ب

 قاموس ب�انات مختلف  ) ت

 رة ادقة اإلافمو  ) ث

 ____________و  �واجهة بین ____________ DBMSتعمل  -3

 ت الماد�ةبرامج التطبیق؛ ملفات الب�انا ) أ

 معالج القاموس الب�انات؛  ) ب

 وجهة نظر المستخدم؛ لغة معالجة الب�انات ) ت

 الب�انات؛ طر�قة العرض المنطق�ة لغة تعر�ف ) ث

 طر�قة العرض المنطق�ة: -4

 وسائط التخز�ن ظ�مها علىوضح ��ف�ة تنظ�م الب�انات وتنت ) أ

 قدم شاشة دخول للمستخدم ت ) ب

 إضاف�ةسمح �إنشاء تقار�ر ت ) ت

 تخدمون النهائیون ا سیالحظها المسقدم الب�انات �مت ) ث

 �نیتها؟ قاعدة الب�انات و �ستخدم مبرمجو اللغات الرسم�ة لتحدید محتوى ماذا  -5

 لغة قاموس الب�انات ) أ

 لغة معالجة الب�انات  ) ب

 المه�كلةلغة االستعالمات  ) ت

 ات ف الب�انلغة تعر� ) ث

 ؟ �انت مخزنة في جداول ثنائ�ة األ�عادنوع نموذج قاعدة الب�انات المنطقي الذي یتعامل مع الب�انات �ما لو ما هو  -6

 نظام إدارة قاعدة الب�انات الهرمي ) أ

 إدارة قاعدة الب�انات المختلطظام ن ) ب

 العالئق�ةنظام إدارة قاعدة الب�انات  ) ت

 ة �لش�كانظام إدارة قاعدة الب�انات  ) ث
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 Essay للمناقشةقضایا  \. أسئلة 4-3-3
 مشكالت بیئة الملفات التقلید�ة؟ هي ما  -1

 } 1-4توج�ه لإلجا�ة: الفقرة  .  15: 100ق�قة. الدرجات من د 15ا�ة: {مدة اإلج

 ما هي األس�اب التي تجعل االنتقال إلى بیئة قاعدة الب�انات عمل�ة مكلفة وطو�لة األمد؟  -2

 } 1-4: الفقرة توج�ه لإلجا�ة .  15: 100ات من قة. الدرجدق�  15{مدة اإلجا�ة: 

 .DBMS نظام إدارة قواعد الب�انات صف التسلسل الهرمي النموذجي للب�انات في -3

 } 2-4توج�ه لإلجا�ة: الفقرة  .  15: 100دق�قة. الدرجات من  15ة اإلجا�ة: {مد

 *  *  * 
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 لش�كاتا –البن�ة التحت�ة لتكنولوج�ا المعلومات الخامس: لفصل ا
Information Technology Infrastructure – Networks 

 كلمات مفتاح�ة 

المقای�س والبروتو�والت   –اإلنترنت    –سرعة االتصال    – االتصال  وسیلة    –الش�كات الالسلك�ة    –الش�كات السلك�ة    –الش�كات  

 االتصاالت الخلو�ة.  –االتصاالت الرقم�ة  –

 الفصل ملخص

ولوج�ا المعلومات والمتعلقة �الش�كات. حیث سنستعرض مكونات أنظمة نمن البن�ة التحت�ة لتكء الثالث  یتناول هذا الفصل الجز 

االش� التقانات الرقم�ة  ش�كات لعدة أنواع لمستخدمة فیها �إجراء االتصاالت السلك�ة والالسلك�ة. ثم سنقوم بتصن�ف الكات وأهم 

 وأهم مقای�سها و�روتو�والتها. اإلنترنت ها وسنرّ�ز في النها�ة على ش�كة ن ونقارن ف�ما بی

 األهداف التعل�م�ة مخرجات و ال

 األسئلة التال�ة: الب من اإلجا�ة عن �عد قراءة هذا الفصل، سیتمكن الط

 ما هي المكونات الرئ�س�ة لش�كات االتصاالت السلك�ة والالسلك�ة وتكنولوج�ا الش�كات األساس�ة؟ .1
 ما األنواع المختلفة للش�كات؟ .2
 ��ف تدعم االتصاالت واألعمال اإللكترون�ة؟ج�ا اإلنترنت، و ولو مل تكنك�ف تع .3
 رنت والش�كات الالسلك�ة؟ ة لالتصاالت واإلنتما هي التقانات والمعاییر الرئ�س�  .4
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 Principalالرئ�سة    الش�كات   وتقن�ات  االتصاالت  لش�كات  الرئ�سة  المكونات.  5-1

components of telecommunications networks and key networking technologies 

ندیر  إذا نحتاج   عن  �مكننا االستغناء  شر�ة فال  في  نعمل  أو  �ّنا    مع   �سرعةٍ   التواصل  إلى  الش�كات، فنحن 

  نظام   أو البر�دي النظام  عمومًا تستخدم الشر�ات  �انت ، بدا�ة التسعین�ات  وحتى . والموظفین والموردین العمالء

  اإللكتروني   والبر�د   الكمبیوتر  الشر�ات أجهزة  تستخدم،  ولكن الیوم.  لالتصال  الفاكس  أو  الصوت   مع  الهاتف

  لهذا   الالسلك�ة  �الش�كات   المتصلة   المحمولة  الكمبیوتر  وأجهزة  المحمولة  والهواتف  واإلنترنت   النص�ة  والرسائل

 .األعمال لممارسة ر��اً قت  مرادفین اآلن واإلنترنت  الش�كات  لقد أص�حت . الغرض 

 Networking and Communication Trendsواالتصاالت    كاتالشب  ت اھااتج.  5-1-1

جوهر�ًا    مختلفین  نوعین  الماضي  في  الشر�ات   استخدمت   وش�كات   الهاتف  ش�كات :  الش�كات   مناختالفًا 

تعاملت ش�كات الكمبیوتر مع    بینما �انت ش�كات الهاتف تتعامل تار�خ�ًا مع االتصاالت الصوت�ة،    .الكمبیوتر

 ت.ر الب�اناحر�ة مرو 

  األجهزة (  الصوت   نقل  تقن�ات   �استخدام  العشر�ن  القرن على مدى    الهاتف  ش�كات   ببناء  الهاتف  شر�ات   وقد قامت 

  شر�ات  وقامت .  العالم  أنحاء  جم�ع  في  منظمةٍ   احتكاراتٍ   شكل  على  دائماً   تعمل  الشر�ات   هذه  و�انت )،  والبرامج

 . مختلفة مواقع  في الكمبیوتر أجهزة بین الب�انات  لنقل الكمبیوتر ش�كات   ببناء األصل في الكمبیوتر

، أص�حت المعلومات   تكنولوج�ا  واالبتكارات في مجال  والالسلك�ة  السلك�ة  االتصاالت   تحر�ر  استمرار  �فضل

 . اإلنترنت  على  القائمة  والتقن�ات  المعاییر �استخدام واحدةٍ  رقم�ةٍ  ش�كةٍ  فيش�كات الهاتف والكمبیوتر تتقارب 

مزودو والوصول  نقل  ت االتصاال  یوّفر    التلفز�ون�ة   والبرمجة  المحمول  الهاتف  وخدمة  اإلنترنت   إلى  الب�انات 

اتسعت .  اإلنترنت   إلى  والوصول  الصوت   خدمةالكابالت    شر�ات   وتقدم.  الصوت   خدمة  إلى  �اإلضافة   وقد 

 .ر اإلنترنت والفیدیو عب الهاتف خدمات  لتشمل الكمبیوتر ش�كات 

 أصغر(  الحر�ة  على  قدرة  وأكثر )  أسرع(  قوةً   أكثر  والب�انات   ةوت� الص  ت صاالاالت  ش�كات   من  �ل  أص�حت 
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  56  تبلغ  2000  عام  في  المعتادة  �اإلنترنت   االتصال  سرعة  �انت ،  المثال  سبیل  على.  تكلفة  وأقل)  ومتحر�ة

  و   1تتراوح بین    عال�ةً   سرعةً   Broadband  العر�ض  النطاق  توّفر اتصاالت   الیوم  ولكن،  الثان�ة  في  كیلو�ت 

 .�بیر �شكلٍ  الخدمة  هذه تكلفة انخفضت  وقد . الثان�ة في بت غام� 15

  عر�ضة   السلك�ةٍ   منصاتٍ   عبر،  اإلنترنت   إلى  الوصول  و�ذلك،  متزاید   �شكلٍ   والب�انات   الصوت�ة   االتصاالت   تجري 

�الید   واألجهزة  المحمولة  الهواتف  مثل  النطاق .  سلك�ة الال  الش�كات   في  الشخص�ة  الكمبیوتر  زةوأجه  المحمولة 

 . اإلنترنت  إلى للوصول اللوح�ة واألجهزة الذ��ة الهواتف اإلنترنت  مستخدمي نصف  من أكثر و�ستخدم

 Computer Networkمبیوتر الك شبكة . 5-1-2

.  �مبیوتر   ش�كة  ىإل  حتاجنفس،  المكتب   نفس  في  الموظفین  من  أكثر  أو  الثنین  الكمبیوتر  أجهزة  أردنا توصیل  إذا

  الرئ�سة  المكونات  [1-5] الشكل  یوضح. أو أكثر متصلین �مبیوتر  جهازي  من اأشكاله سطأ� في الش�كة  تتكون 

 للمخّدم وواجهات   مخصص   و�مبیوتر   عمیل  �مبیوتر:  �س�طة وهي  ش�كةٍ   في  اإلرسال  ومكونات   والبرامج  لألجهزة

 .محول أووصل  ولوحة الش�كة تشغیل  نظام اتصال و�رنامج ش�كة ووصلة

  وسیلة   تكون   أن  �مكن.  �الش�كة   الكمبیوتر  لر�ط  ش�كة  واجهة  جهاز  ىلع  الش�كة  على  �مبیوتر  �ل  �حتوي 

  الخلیوي   الهاتف  حالة  في  الرادیو  إشارة  أو  محوري   �ابل  أو  الهاتف  سلك  هي  الش�كة  مكونات   لر�ط  االتصال

 ). Wi-Fi  ش�كات ( الالسلك�ة المحل�ة المناطق وش�كات 

  الش�كة  على  االتصاالت  و�دارة بتوج�ه ومق�: Network Operating System (NOS) الش�كة یلتشغ نظام

  مخّدم   �مبیوتر  على  أساسي  �شكل  أو  الش�كة  في  �مبیوتر  �ل  على  یتواجد   أن  و�مكن.  الش�كة  موارد  وتنسیق

  المهمة  كةش�ال  وظائف  یؤدي  ش�كة  على �مبیوتر  جهاز  هو  والمخّدم.  الش�كة  على التطب�قات   لجم�ع  مخصص 

  و�التالي (  الش�كة  تشغیل  نظام  وتخز�ن  الب�انات   وتخز�ن  الو�ب   صفحات   ض ر ع  مثل،  لةالعمی  الكمبیوتر  ألجهزة

  Novell Open Enterprise Server  و  Linux  و  Microsoft Windows Server  �عد ).  الش�كة  في  التحكم

 .استخداماً  الش�كة تشغیل  أنظمة أكثر
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 تر صغیرة �كة �مبیو مكونات ش – [1-5]الشكل 

لوحات .  الكمبیوتر  أجهزة  بین   اتصالٍ   �نقطة  تعمل  وصل  لوحة  أو  محّول  على  أ�ضاً   ات الش�ك  معظم  تحتوي 

  األخرى   األجهزة  جم�ع   إلى  الب�انات   من  حزمةً   وترسل  الش�كة   مكونات   تصل  �س�طةٌ   أجهزةٌ   هي  Hubs  الوصل

  و�عادة   الب�انات   تصف�ة  إذ �مكنهلوحة وصل    مع  ارنةً قم  الذ�اء   من  أكبر   �قدرٍ   Switch  لالمحوّ   یتمتع.  المتصلة

 . الش�كة على محددةٍ  وجهةٍ  إلى توجیهها

  اتصاالت   معالج  وهو  Router  توج�ه  جهاز  إلى  اإلنترنت، فستحتاج  مثل،  أخرى   ش�كة  مع  التواصلإذا رغبنا في  

 . الصح�ح العنوان إلى ةالمرسل الب�انات  وصول �ضمن مما، مختلفة ش�كات  عبر الب�انات  حزم بتوج�ه  �قوم

.  الش�كة  على  الب�انات   حر�ة  لتوج�ه  أجهزتها   في  مضّمنة  خاصة  برامج  على  التوج�ه  ةجهز الت وأالمحوّ تحتوي  

واستهالكًا    تعقیداً   أكثر  الش�كة  إعداد وتكو�ن  عمل�ة  و�جعل  في الش�كة  یؤدي ذلك إلى حدوث اختناقاتٍ   أن  و�مكن

 للش�كات   جدید   نهج  Software-Defined Networking (SDN)  ج�ات�البرم  المعرفة  الش�كات  ُتعد   .للوقت 

  على   تشغیله  والذي �مكن،  واحد   مر�زي   برنامجٍ   طةابوس  هذه  التحكم  وظائف  من  العدید   إدارة  خالله  من  یتم

  السحاب�ة   الحوس�ة   بیئة   في  خاص   �شكلٍ   مفیداً   �عد   وهذا.  نفسها  الش�كة  أجهزة   عن  منفصلة   مكلفةٍ   غیر   مخّدمات 

  وأكثر   مرنة  �طر�قةٍ   المرور  حر�ة  أحمال  �إدارة  الش�كة  ول لمسؤ   تسمح  ألنها  األجهزة  من  العدید   على  تحتوي   التي
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 .كفاءة

 Networks in Large Companies الكبیرة الشر�ات في الش�كات

  تنتشر في   التي  الكبیرة  المؤسسات   عن  ماذا  ولكن،  الصغیرة  للشر�ات   مناس�ةً   وصفناها  التي  الش�كة  تكون   قد 

  في   معاً   الصغیرة  ش�كاتها  ر�ط  �مكن،  المؤسسةحجم    نمو  ومع  الموظفین؟  وآالف  المت�اعدة  المواقع  من  العدید 

  من   �مؤسسة �بیرة  الخاصة  للش�كة  التحت�ة األساس�ة  البن�ة  تتكون .  المؤسسة  مستوى   على  للتواصل  تحت�ة  بن�ة

  �ات الشر   وش�كات   األخرى   المحل�ة   المنطقة  �ش�كات   المرت�طة  الصغیرة  المحل�ة  المناطق  ش�كات   من  �بیرٍ   عددٍ 

  الخاصة بها ور�ما   المؤسسة وش�كة إنترانت   و�ب   موقع  القو�ة  المخّدمات   من   عدد   و�دعم.  المؤسسة  توى س م  على

 المخّدم. أنظمة تدعم التي األخرى  الكبیرة الكمبیوتر �أجهزة المخّدمات  هذه �عض  ترت�ط. ش�كة إكسترانت 

  البن�ة   تدعم  هنا.  الشر�ات   مستوى   على  نطاقاً   عواألوس  تعقیداً   األكثر  الش�كات   لهذه  توض�حاً   [2-5]  الشكل  �قدم

  الذین   المتنقلین  نوالموظفی  الذ��ة  والهواتف  المحمولة  الهواتف  تستخدم  محمولة  مب�عات   قوة  الشر�ة  لش�كة  التحت�ة

  ش�كات (  متنقلة  السلك�ة  محل�ة  ش�كاتٍ   تستخدم  التي  الداخل�ة  الشر�ة  على الو�ب وش�كات   الشر�ة  �موقع  یرت�طون 

Wi-Fi(  .تتعامل   منفصلة  هاتف�ة  ش�كة  للشر�ة  التحت�ة  البن�ة  تتضمن  قد ،  ذهه  الكمبیوتر  ش�كات   إلى  ة�اإلضاف 

  هواتف   وتستخدم  التقلید�ة  الهاتف�ة  ش�كاتها  الیوم عن  الشر�ات   من   العدید   وتستغني .  الصوت�ة  الب�انات   معظم  مع

 . الحال�ة الب�انات  ت ش�كا على  تعمل التي اإلنترنت 

 العاد�ة   الهاتف  خدمة  من  شيء  التقن�ات، �ل  من  واسعةً   مجموعةً   الشر�ات   لش�كة  كبیرة لا  التحت�ة  البن�ة  تستخدم

 المشكالت   إحدى  وتتمثل.  المحمولة  والهواتف  الالسلكي  واإلنترنت   اإلنترنت   خدمة  إلى   الشر�ة  ب�انات   وش�كات 

  متماسكٍ   نظامٍ   في  ةالمختلف  لاالتصا  وقنوات   ش�كات   جم�ع   دمج  ��ف�ة  في  الیوم  الشر�ات   تواجه  التي  الرئ�سة

 . آخر إلى نظامٍ  ومن آخر  إلى الشر�ة من جزءٍ  من المعلومات  تدفق من �مّكن
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 البن�ة التحت�ة لش�كة الشر�ة  – [2-5]الشكل 

 Key Digital Networking Technologies  الرئیسة الرقمیة الشبكات  تقنیات . 5-1-3

  تبدیل   واستخدام،  المخّدم/العمیل   حوس�ة:  رئ�سة  تقن�ات   ثالث   على   واإلنترنت   المعاصرة  الرقم�ة  ش�كات لا  تعتمد 

/    اإلرسال  في  التحكم  بروتو�ول  وأهمها(  واسع  نطاقٍ   على  المستخدمة  االتصاالت   معاییر  وتطو�ر،  الحزم

 . المختلفة الكمبیوتر وأجهزة الش�كات  لر�ط)  TCP/IP أو، اإلنترنت  بروتو�ول

 inger ComputClient/Servمخّدم ال/العمیل حوس�ة

  أجهزة  داخل  اً موجود   المعالجة  طاقة  حیث �كون جزء من  الموزعة  للحوس�ة  نموذجاً   المخّدم/العمیل  حوس�ة  ُتعد 

  األجهزة   أو  الكمبیوتر المحمولة  أجهزة  أو  المكتب�ة  الكمبیوتر  مثل أجهزة  مكلفة  وغیر  صغیرةٌ   وهي أجهزةٌ   العمیل،

�مبیوتر    طةابوس  فیها   التحكم  یتم   ش�كةٍ   خالل  من  ال�عض   همعضب�  و�اءقاأل  هؤالء العمالء  و�رت�ط.  �الید   ولةالمحم
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  من   اآلخرون   یتمكن  حتى  �عنوان  عمیلٍ   �ل  و�زود   �الش�كة  الخاصة   االتصال  قواعد   المخّدم   و�حدد .  الش�كة  مخّدم

 . الش�كة على عل�ه العثور

 المعالجة  عمل�ات   جم�ع  فیها   تتم  التي  المر�ز�ة  الحوس�ة  محل  �بیر  حدٍ   إلى  المخّدم/العمیل  حوس�ة  وقد حلت

  اإلدارات   لتشمل  الحوس�ة  نطاق   بتوس�ع   المخّدم/العمیل حوس�ة  وقامت .  �بیر  مر�زيٍ   �مبیوترٍ   جهاز  على تقر��اً 

أنها    �ما.  مر�ز�ة  بن�ةٍ   طةا بوس  تخد�مها  �مكن  ال  التي  الشر�ة  من  األخرى   واألجزاء  والمصانع  العمل  ومجموعات 

 مثل   �ش�كاتٍ   المحمولة  والهواتف  المحمولة  الكمبیوتر  وأجهزة   ص�ةتر الشخالكمبیو   ةأجهز   توصیل  إمكان�ة  تت�ح

 .المخّدم/العمیل لحوس�ة تطبیق اإلنترنت التي ُتعتبر أكبر

 Packet Switching الحزمة تبدیل

  حزم ال  هذه  و�رسال،  الحزم  تسمى  طرودٍ   إلى  ةالرقم�  الرسائل  لتقس�م  وسیلةٌ   يه  :Packet Switching  الحزم  تبدیل 

  وجهاتها  إلى وصولها �مجرد   الحزم تجم�ع  إعادة ثم، متاحة تص�ح  عندما المختلفة  االتصال  مسارات  طول  ىعل

  مستأجرة   هاتف�ة  داراتٍ   تستخدم  الكمبیوتر  ش�كات   �انت   ،الحزم  تبدیل  تطو�ر  قبل ).  [3-5]  الشكل  انظر(

، الدارات   التي تستخدم تبدیل  الش�كات   يف.  ال�عیدة  المواقع  في  األخرى   ربیوتالكم  لالتصال �أجهزة   ومخصصة

  لقد �انت .  االتصال  �ستمر  أن  �مكن  ثم  ومن،  نقطة  إلى  نقطة  من  �املة  دارةٍ   تجم�ع  یتم،  الهاتف  نظام  مثل

  الدارة �غض   ىعل   الحفاظ  المتاحة، ألنه یتم   االتصاالت   لقدرة  ومهدرة  مكلفة  هذه  المخصصة  الدارات   تبدیل  تقن�ات 

 . ب�انات أم ال أي إرسال یتم  �ان إذا عما النظر

  یتم ،  الحزم  التي تستخدم تبدیل  الش�كات   ففي .  أكبر  كفاءة�  ما  لش�كةٍ   االتصاالت   سعة   من  الحزم  تبدیل  �ستفید 

  زمة الح  لتوج�ه  معلوماتٍ   الحزم  تتضمن.  الحزم  تسمى  الب�انات   من  ثابتة  صغیرة  أجزاءٍ   إلى  أوالً   الرسائل  تقس�م

  االتصال   قنوات   عبر  الحزم إرسال  و�تم.  الب�انات   جانب  إلى  ل رسااإل  أخطاء  من  وللتحقق  الصح�ح   العنوان  إلى

  الب�انات   حزم  توج�ه  و�تم   .مستقل عن الحزم األخرى   تنتقل �شكل حزمةٍ   و�ل،  التوج�ه  أجهزة   �استخدام المختلفة

  ما عند   ل�ةصاأل  الرسالة  في  تجم�عها  إعادة  قبل  ات والش�ك  المسارات   من  العدید   عبر  د واح  مصدرٍ   من  تنشأ  التي



103 
 

 . وجهاتها إلى تصل

 

  الحزم وتبدیل االتصاالتحزم  تستخدم التي الش�كات - [3-5]الشكل 

TCP / IP  واالتصال  TCP/IP and Connectivity 

أو    انات الب�  لنقل  معاً   العمل  إلى  المختلفة   والبرامج   األجهزة   مكونات   تحتاج  نموذج�ة  اتصاالت   ش�كة   في

  �مجموعةٍ   االلتزام  خالل  من  ال�عض   �عضها  مع  الش�كة  في  المختلفة   ونات المكهذه    حیث تتواصل.  المعلومات 

 . البروتو�والت  تسمى القواعد  من مشتر�ة

  نقطتین   بین  المعلومات   الب�انات أونقل    تنظم   التي  واإلجراءات   القواعد   من  مجموعة  : هو Protocol  البروتو�ول

 .الش�كة في

  معدات   شراء  على  الشر�ات   المتوافقة  وغیر  الخاصة  المتنوعة  البروتو�والت   أجبرت   ما  غال�اً ،  ضيماال  في

 مشتر�اً   واحداً   مع�اراً   متزاید   �شكل  الشر�ات   ش�كات   ولكن الیوم تستخدم .واحد   �ائعٍ   من  واالتصاالت   الحوس�ة

اإلنترنت /اإلرسال  في  التحكم  بروتو�ول   �سمى  وعالم�اً   Transmission Control  بروتو�ول 

Protocol/Internet Protocol (TCP/IP)  .أوائل  تم البوتو�ول   العلماء   لمساعدة  الس�عین�ات   تطو�ر هذا 

 . طو�لة مسافات  عبر  الكمبیوتر أجهزة من مختلفةٍ   أنواعٍ  بین الب�انات  نقل على
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  في   التحكم  بروتو�ول  إلى  TCP  �شیر.  IP  و  TCP  أهمها،  البروتو�والت   من  مجموعة   TCP/IP  �ستخدم

�قوم.  الكمبیوتر  أجهزة   بین  ت الب�انا  ةحر�  �عالج  والذي،  اإلرسال   الكمبیوتر   أجهزة  بین  اتصالٍ   �إنشاء  حیث 

  تسل�م   عن   المسؤول  وهو   اإلنترنت   بروتو�ول  إلى   IP  و�شیر .  المرسلة  الحزم  ثم �قوم �إقرار  الحزم  نقل  وتسلسل

 .سالر اإل تجم�عها أثناء و�عادة الحزم  تفك�ك و�تضمن الحزم

  �ما   الط�قات   وصف   و�تم،  TCP/IPلبروتو�ول    ط�قات   أر�ع  من   كون الم  جعيمر ال  النموذج   [4-5]  الشكل  یوضح 

 . یلي

ب  الط�قات   إلى  الوصول  من  العمیل   تطبیق  لبرامج  التطبیق   ط�قة  تت�ح .  Application layerئكئضٮن�    ص�ق

  هو   هذه  التطبیق  بروتو�والت   أحد .  انات ب�ال  لت�ادل  التطب�قات   تستخدمها  التي  البروتو�والت   وتعرف  األخرى 

  صفحات   ملفات   لنقل  ُ�ستخدم  والذي   Hypertext Transfer Protocol (HTTP)  التشعبي  النص   نقل  �ولبروتو 

 .الو�ب 

ب والحزم،  االتصاالت  �خدمات   التطبیق ط�قة  تزو�د  عن   المسؤولة وهي الط�قة. Transport layer ئكضقف  ص�ق

 .أخرى  و�روتو�والت  TCP ولبروتو� الط�قة هذه وتتضمن

ب ؤئألم   ص�ق دم الط�قة.  Internet layer  ئ   والتي وتغل�فها    وتوجیهها  الب�انات   حزم  عنونة  عن  المسؤولة  وهي 

 . الط�قة هذه في المستخدمة  البروتو�والت  أحد  هو IP اإلنترنت  ب�انات، و�روتو�ول مخططات  تسمى

ب ب  ص�ق ب  هئجه   ط�قة   ن تكو ،  المرجعي  النموذج  من  السفلي  ءجز ال  في.  Network Interface layer  ئكخ��

 . للش�كات  تقن�ةٍ  أي تكون  قد  والتي الش�كة وس�ط من واستالمها الحزم وضع عن  مسؤولة الش�كة ةجهوا

  و�رامج   منصاتٍ   إلى  �ستندان   �انا   إذا  حتى   االتصال  TCP/IP  بروتو�ول�ستخدمان    �مبیوتر  لجهازي   �مكن 

  التطبیق   ط�قة  من  بدءاً   ،جم�عاً   عاألر�   الط�قات   عبر  آخر  إلى  �مبیوتر  من  المرسلة  الب�انات   وتمر.  مختلفة

، المستِلم  الكمبیوتر  إلى  الب�انات   وصول  و�عد .  الش�كة  واجهة  عبر ط�قة  ومروراً   المرِسل  �الكمبیوتر  الخاصة

  عثر   و�ذا  .استخدامه  المستِلم  للكمبیوتر  �مكن  تنسیق  في   تجم�عهم  إعادة  و�تم   الط�قات   في   تنتقل الحزم ألعلى
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  هذه   عكس  و�تم.  إرسالها  إعادة  المرِسل  الكمبیوتر  جهاز  من  �طلب   فإنه،  ةتالف  مةٍ ز ح  على  المستِلم  الكمبیوتر

 . المستقِبل  الكمبیوتر یرد   عندما العمل�ة

 

 TCP/IP للبروتو�ول المرجعي  النموذج - [4-5]الشكل 

 Different Types of Networksالمختلفة  الش�كات أنواع. 5-2

 . للشر�ات  المتاحة البدیلة الش�كات  تقن�ات  في �ثب  عن  ننظر وناعد 

 Types of Networks  الشبكات أنواع. 5-2-1

نطاقها   الش�كات   إلى  النظر  طرق   إحدى  تتمثل.  تصن�فها  وطرق   الش�كات   أنواع  من  العدید   هناك   من حیث 

 ).[1-5]الجدول  انظر( الجغرافي

 LAN)( Local Area Networks المحل�ة الش�كات

  الكمبیوتر   أجهزة  هذا النوع من الش�كات لتوصیل  تصم�م  : تمLocal Area Network (LAN)  المحل�ة  الش�كة

  بتوصیل   عادةً   LAN  ش�كات   وتقوم.  متر  500  قطرها  نصف  دائرة  في نطاق  األخرى   الرقم�ة  واألجهزة  الشخص�ة

 ید عد ال  في   أو  واحد   مبنى   في  الموجودة  وترالكمبی  أجهزة  �افة  أو   صغیر   مكتبٍ   في  الكمبیوتر  أجهزة   من   قلیل  عددٍ 
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  في   األخرى   ت والش�كا  WAN  الواسعة  المنطقة  �ش�كات   للر�ط  أ�ضاً   LAN  ش�كات   وُتستخدم .  القر��ة  م�انيلا  من

 .اإلنترنت   �استخدام  العالم أنحاء جم�ع

  الكمبیوتر   زةأجه  أحد عتبر  �ُ   حیث   .مكتب   في  استخدامها  �مكن  صغیرة  LAN  لش�كة  نموذجاً   [1-5]  یبین الشكل

  في   �ما،  الش�كة  في  المشتر�ة  الحوس�ة  موارد   إلى  الوصول  إمكان�ة  خدمینللمست  فرو ت   مخصصة   ش�كة  عن  ع�ارة

 .الب�انات  وملفات  البرامج ذلك

التوج�ه بتوصیل  و�قوم .  تسلسل  أي  وفي  مورد   أي  إلى  الوصول  �مكنه   من  المخّدم  �حدد    LAN  ش�كة  جهاز 

 ت�ادل  المحل�ة  للش�كة  �مكن  �حیث ،  رى أخ  شر�ة  ش�كة  أو ،  اإلنترنت   ش�كة  ون كت  أن  �مكن  والتي،  أخرى   �ش�كات 

أنظمةُتشّغل  و .  لها  خارج�ة  ش�كات   مع  المعلومات  الش�كات    و   Linux  و  Windowsأشهرها    تشغیل  هذه 

Novell. 

 

 أنواع الش�كات – [1-5] الجدول

 Wide Area Networks (WAN)الواسعة  المناطق ش�كات

تWide area network (WAN)  الواسعة  المنطقة  ش�كة ا  متد :    واسعة   جغراف�ةٍ   مسافاتٍ   على   لش�كةهذه 

.  اإلنترنت   هي  وقوة  عالم�ة  األكثر   WAN  وش�كة.  �أكملها  األرض�ة  حتى الكرة دول أو قارات أو    أو  تشمل مناطق

  من   أو  خاصةلا الكابالت  أنظمة  أو  الهاتف نظام  مثل عامة   ش�كات  عبر WAN �ش�كة  الكمبیوتر أجهزة  تتصل 

 .الصناع�ة األقمار أو المؤجرة الخطوط خالل
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  Metropolitan Area Network(MAN)المحافظة  مناطقة ش�ك

على مساحة مدینة أو   : هي ش�كة تمتد Metropolitan Area Network (MAN)  المحافظة  منطقة  ش�كة

 .LAN  وش�كة WAN ش�كة بین الجغرافي نطاقها محافظة و�قع

 Transmission Media and Transmission  اإلرسال  وسرعة  نقل لا  وسائط .  5-2-2
Speed 

 والكابالت   المجدولة  المزدوجة  األسالك  ذلك  في  �ماالماد�ة،    النقل  وسائط  من  مختلفة  أنواعاً   الش�كات   تستخدم

  زا�ا واحد من هذه الوسائط م  ولكل.  الالسلكي  �اإلرسال  الخاصة  والوسائطالضوئ�ة    األل�اف  و�ابالت   المحور�ة

استخدام مجموعة  و .  وقیود  من  �مكن  وس�ط  �بیرة  لتكو�نالسرعات ألي  وفقًا    �قارن   .واألجهزة  البرامج  وذلك 

 . الوسائط هذه [2-5]الجدول 

 
 النقل الفیز�ائ�ة  وسائط - [2-5] الجدول
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 Bandwidth: Transmission Speed اإلرسال سرعة: الترددي النطاق عرض

). bps(  الثان�ة  في  �البت   اتصاالت   وس�ط  أي  عبر  إرسالها  �مكن  التي  الرقم�ة  ت المعلوما  �م�ة   إجمالي  ُ�قاس 

 نوع   لكل  اإلرسال  قدرة  فإن،  بتات. لذلك   عدة  أو  واحد   بت   حتى یتم نقل  واحدة  دورة  أو  واحدة  إشارة  تغییر  و�لزم

  �مكن   التي  ثان�ةلا  في  الدورات   عدد   ق�اس   و�تم.  تعتمد على ترددها  والالسلك�ة  السلك�ة  االتصاالت   وسائط  من

 . للوس�ط واحدة دورة واحد �ساوي  هیرتز أي - Hertz رتز �اله  �طوسال عبر إرسالها

 . بها  الخاص   الترددي  النطاق  عرض   معینة  اتصاالت   قناة   على  است�عابها  �مكن  التي  الترددات   نطاق  على  ُ�طلق

 . واحدة  قناةٍ   على  است�عابها  �مكن  التي  واألدنى  األعلى   الترددات   بین  الفرق   هو  Bandwidth  الترددي  النطاقو

 . القناة إرسال و�التالي زادت سعة الترددي النطاق عرض  الترددات �لما زاد  نطاق د زا فكلما

 Internet and Internet technologyاإلنترنت  . ش�كة وتكنولوج�ا 5-3

  تقدم   وماذا،  عمل�  ��ف  اإلنترنت �الض�ط؟  وه  ما  ولكن  عنها،    غنى  ال  عمل  وأداة   شخص�ة   أداةً   اإلنترنت   أص�ح

 .اإلنترنت  میزات  أهم  على  نظرة لنلقِ  لألعمال؟  اإلنترنت  تكنولوج�ا

 ؟   What is the Internet  اإلنترنت وھ  ما. 5-3-1

  العالم   في  تطبیق �ما أنها أكبرإن ش�كة اإلنترنت هي أكثر أنظمة االتصال العامة شموًال على مستوى العالم.  

البین�ة،لوا  المخّدم/العمیل  لحوس�ة  بدأت .  العالم  أنحاء  جم�ع  في  فرد�ةلا  الش�كات   مالیین  تر�ط  حیث   ش�كات 

  وأساتذة   العلماء  لر�ط  األمر�ك�ة  الدفاع  لوزارة  تا�عة  �ش�كة  الس�عین�ات   أوائل  هذه في  العالم�ة  الش�كات   ش�كة

  االشتراك   عن طر�ق  نت الیوم �اإلنتر   الصغیرة  والشر�ات   المنازل  معظم  تتصل.  العالم  أنحاء  جم�ع  في  الجامعات 

 . ت اإلنترن ةخدم مزود  في

هو ع�ارة عن مؤسسة تجار�ة لتقد�م خدمات :  Internet Service Provider (ISP)  اإلنترنت  خدمة  مزود

استخدام   تمنح رخصة  أن  األساس�ة  ومهمتها  لالنترنت  مخدمات ضخمة  تمتلك  حیث  اإلنترنت،  إلى  الولوج 
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ومن    االنترنت.اشتراك �خدمة  ابل أجور  ؤسسات المختلفة التي تحتاجها، مقاالنترنت لألفراد والمنظمات أو الم

"تراسل" والجمع�ة العلم�ة السور�ة للمعلومات�ة و "آ�ة" و "سوا" و "زاد" أمثلة مزودي خدمة اإلنترنت في سور�ة:  

 . اإلنترنت في سور�ة خدمة من بین مزودي هم

 Internet Addressing and Architecture اإلنترنتبنیة وعنونة . 5-3-2

اإلنترنت من    ش�كة  على  �مبیوتر   والتي تفرض تعر�ف �ل  TCP/IP  بروتو�والت   مجموعة   إلى  ترنت اإلن   �ستند 

  على شكل أر�عة   بت   32و�تم تمثیله على  ،  Internet Protocol (IP) addressخالل عنواٍن وحیٍد ُیدعى  

و�ن  ة �عناائمد    IP. �عض عناو�ن  بنقاط  مفصولة  255  إلى  0  ق�مة �ٍل منها من  تتراوح  األرقام  من  سالسل

قع الشر�ات و�عضها مؤقت مثل العناو�ن التي تعطى ألجهزة مستخدمي االنترنت عند �ل ولوج لالنترنت موا

مرة �ل  في  علىوتتغیر    هو   www.microsoft.com  بـ  الخاص   IP  عنوان،  المثال  سبیل  . 

207.46.250.119 . 

  �استخدام   حزم  إلى  أوالً   ةسالالر   تقس�م  یتم،  اإلنترنت   على  آخر  مستخدم  ىإل  رسالة  المستخدم  یرسل  عندما

  الش�كة   مخّدم  إلى  العمیل  من   الحزم  إرسال  یتم  ثم.  وجهتها  عنوان  على  تحتوي   حزمة  و�ل.  TCP  بروتو�ول

. معروف  عنوانٍ �  عینم  �مبیوتر  جهاز  إلى  للوصول  األخرى   المخّدمات   من  ممكن  عدد   أكبر  إلى  هناك  ومن

 . األصل�ة رسالةلا في حزملا تجم�ع إعادة یتم الوجهة انعنو  وعند 

 Domain Name Systemالنطاقات  اءسمأ نظام

السالسل  نظراً  تذ�ر  اإلنترنت   12  من  المكونة  لصعو�ة  مستخدمي  قبل  من  النطاق   نظام  فإن،  رقمًا    أسماء 

Domain Name System (DNS)  عناو�ن  إلى  النطاقات   أسماء  �حول  IP  .طاقالن  اسمو  Domain Name 

.  �اإلنترنت   متصل  �مبیوتر   جهاز  لكل  فر�د   رقمي  IP  عنوان  مع  یتوافق  والذي  إلنجلیز�ةاع�ة مثل  بلغة طب� اسم    هو

  وللوصول .  لها  النطاق المقابلة  ألسماء  المعینة   IP  عناو�ن  على   تحتوي   ب�انات   �قاعدة  DNS  مخّدمات   وتحتفظ

 . �ه الخاص  النطاق اسم تحدید  إلى فقط ون تخدمالمس �حتاج، اإلنترنت  على �مبیوتر جهاز إلى
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  DNS  الهرمي  التسلسل  من  العلوي   الجزء  . في[6-5]  �ما هو موضح في الشكلعلى بن�ة ه�كل�ة    DNS�حتوي  

  على  وُ�طلق، Top-Levelاألعلى  المستوى  �مجال الذي یت�ع الجذر المجال وُ�سمى. Rootالجذر  نجد مجال

  األعلى   المستوى   تتكون نطاقات   .Second-Level  الثاني  المستوى   مجال  األعلى  المستوى   لمجال  الفرعي  المجال

  وهما ، جزأین على  الثاني المستوى  نطاقات   وتحتوي  .eduو   syو   orgو   comمثل  أحرف وثالثة حرفین من

  ، وأخیرًا �أتي اسم Svuonline.org  أو  Google.com  مثل  الثاني  المستوى   واسم  العلوي   المستوى   اسم  �عینان

 . خاصة  ش�كة أو اإلنترنت  على  معین بیوترو�عّرف �م الهرمي التسلسل  سفلأ في المض�ف

 

 نظام أسماء النطاق  – [6-5]الشكل 

. �ما أن لدى البلدان رسم�اً   علیها  والموافقة  حال�اً   المتاحة  شیوعاً   األكثر  النطاق  ملحقات   التال�ة  القائمة  تعرض 

  نطاقات   من  جدیدة  ةئف  وهناك  .للمملكة المتحدة  ukلفرنسا و    fr  لسور�ة و  sy  مثل  نطاقات ال  سماءلواحق أل

  القائمة   هذه  ستتوسع،  المستقبل  وفي.  مثل اللغة العر��ة  إنجلیز�ة   غیر  أحرفاً   تستخدم  التي   الدول�ة  األعلى  المستوى 

 . والصناعات  المنظمات  أنواع من العدید  لتشمل

- .com  التجار�ة  الشر�ات 
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- .edu  التعل�م�ة  المؤسسات 

- .gov  الحكوم�ة  الو�االت 

- .net  ر الكمبیوت ش�كات 

- .org المنظمات  من نوع أي 

- .biz  شر�ات األعمال 

- .info المعلومات مزودي 

 Internet Services and Communication  االتصال   وأدوات  اإلنترنت   خدمات .  5-3-3
Tools 

  من   �ه  �قومون   ف�ما  اإلنترنت   مون �ستخد   الذین  األفراد   یتحكم  المخّدم، حیث /العمیل  تقن�ة  على  اإلنترنت   عتمد �

  الب�انات   تخز�ن   یتمف.  متصفحات الو�ب   برامج  مثل   بهم  الخاصة  الكمبیوتر  أجهزة  على   العمالء  قات تطب�  خالل

 لطلب   اإلنترنت   العمیل  و�ستخدم.  المخّدمات   على  الو�ب   وصفحات   اإللكتروني  البر�د   رسائل  ذلك  في  �ما

 أخرى  مرة المطلو�ة ومات المعل سال�إر  المخّدمف�قوم ، �عید  �مبیوتر جهاز على معین و�ب  مخّدم من معلوماتٍ 

  الهواتف   أ�ضاً   تشمل  بل  فحسب   الكمبیوتر   أجهزة  الیوم  العمالء  منصات   تشمل   الو .  اإلنترنت   عبر  العمیل  إلى

 . اللوح�ة واألجهزة الذ��ة

 Internet Services اإلنترنت خدمات

 هذه   وتشمل.  ت دماالخ  من  عة متنو   مجموعة  إلى  الوصول  �إمكان�ة  �اإلنترنت   المتصل  العمیل  �مبیوتر  یتمتع

 File  الملفات  نقل  و�روتو�ول  اإللكترون�ة  والمناقشة  الفور�ة  والمراسلة  والدردشة  اإللكتروني  البر�د   الخدمات 

Transfer Protocol (FTP)   ل   تطبیق  و�تم  .الخدمات   لهذه  موجزاً   وصفاً   [3-5]�عرض الجدول  .  والو�ب�  

  یتم   قد   أو،  واحد   مخّدم  �مبیوتر  على  الخدمات   جم�ع  ل تشغی  یتم  وقد .  أكثر  أو  برنامج  بوساطة  نت تر إن  خدمة

  الخدمات   هذه  ترتیب   بها  �مكن   التي  الطر�قة  [7-5]  الشكل  و�وضح.  مختلفة  ألجهزة  مختلفة  خدمات   تخص�ص 
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 .المستو�ات  متعددة المخّدم/العمیل بن�ة في

 
 رئ�س�ة خدمات اإلنترنت ال – [3-5] الجدول

  توج�ه   إمكانات   مع،  آخر  إلى   �مبیوتر  من  الرسائل  �د اإللكتروني ت�ادلبر ال  : یت�ح E-mail  اإللكتروني  البر�د

 المتعددة   الوسائط  ملفات   أو  النص�ة   المستندات   و�رفاق،  الرسائل  توج�ه  و�عادة،  مستلمین  عدة  إلى  الرسائل

  �كثیرٍ   أقل  رونياإللكت  �د البر   إن تكلفة.  اإلنترنت   عبر  میو ال  اإللكتروني  البر�د   رسائل  معظم  إرسال  و�تم .  �الرسائل

  في   العالم  في  مكانٍ   أي  إلى  اإللكتروني  البر�د   رسائل  وتصل ،  التقلید�ة  البر�د�ة  أو  الصوت�ة   التسل�م  تكال�ف  من

 . ثوانٍ   غضون 

تت�حChatting  الدردشة  ثات اد مح  إجراء  الوقت   نفس  في  �اإلنترنت   متصلین  أكثر   أو  الدردشة لشخصین  : 

  وتقدم .  المكتو�ة  المحادثات   إلى  �اإلضافة  والمرئ�ة  الصوت�ة  الدردشة  اآلن  شةالدرد   ةظم أن  وتدعم.  وتفاعل�ة  م�اشرة

  وتشج�ع   الزوار  لجذب   الو�ب   على  مواقعها  على  الدردشة  خدمات   اإلنترنت   عبر  �التجزئة  الب�ع  شر�ات   من  العدید 

 . العمالء خدمة وتحسین المتكررة الشراء عمل�ات 

 قنوات   إنشاء  من  المشار�ین  تمّكن  التي  الدردشة  خدمة  من  نوع  هي   Instant Messaging  الفور�ة  مراسلةلا

  الخاصة   قائمته  على  ما  شخص   �كون   عندما  بتنب�ه المستخدم  الفور�ة  المراسلة  نظام  �قوم   حیث .بهم  خاصة  دردشةٍ 

شائعة  لا  الفور�ة  المراسلة  أنظمة  من بین.  م�اشرة معه  محادثة  جلسة  بدء  للمستخدم  �مكن  �حیث   �اإلنترنت   متصالً 

 . Facebook Chat و و   Google Hangouts و Yahoo! Messenger د نج
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  اإللكترون�ة   النشرات   لوحات   على  نشرها  یتم  عالم�ة  مناقشة  مجموعات   : هيNewsgroupsاألخ�ار    مجموعات

 نشر  شخص   ألي  و�مكن.  محدد   موضوعٍ   حول  واألفكار  المعلومات   األشخاص   فیها  �شارك  والتي  اإلنترنت،  على

 . قراءتها والتفاعل معها من  اآلخرون  لیتمكن هذه النشرات  ت حالو  على ئلالرسا

، إنتاجیتهم  ز�ادة  إلى  واإلنترنت   الفور�ة   والرسائل  اإللكتروني  للبر�د   الموظفین  استخدام  یؤدي  أن  المفترض   من

  ط نشا   تنظ�م  وحتى  مراق�ة  إلى  �حاجة  أنهم   نآلا  الشر�ات   مدیري   من  الكثیر  ل�س �الضرورة دائمًا. و�عتقد   لكن

  التي   القو�ة  التجار�ة  األس�اب   �عض   وجود   من   الرغم   فعلى  أخالقي؟  أمر  هذا  هل  لكن،  اإلنترنت   عبر  موظفیهم 

�موظفیها،    قد  الخاصة  و�ب  وأنشطة  اإللكتروني  البر�د  مراق�ة  إلى  الشر�ات    �النس�ة   ذلك  �عني  فماذاتدعو 

 الموظف؟  لخصوص�ة

 
 ترنت على اإلن حوس�ة العمیل/المخّدم – [7-5] كلالش

 Voice over IP اإلنترنت بروتو�ول عبر الصوت

 اإلنترنت   بروتو�ول  عبر   الصوت  نقل   تقن�ة   توفرحیث    الصوت،  لنقلمنصة شائعة    أ�ضاً   اإلنترنت   أص�حت 

Voice over IP (VoIP)   تجنب لى  ؤدي إمما ی،  الحزم  تبدیل  �استخدام  رقمي  شكل  في  الصوت�ة  المعلومات  

 حیث تنتقل ).  [8-5]  الشكل  انظر(ال�عیدة    االتصاالت   وش�كات   المحل�ة   تفهاال  ش�كات   تفرضها  التي  الرسوم
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.  اإلنترنت   بروتو�ول  إلى  استناداً   الشر�ة  ش�كة  عبر  العامة  الهاتف  ش�كات   عبر  عادةً   إرسالها  یتم  التي  المكالمات 

أو سماعات    صوت   ومكبرات   �م�كروفون   مزود   �مبیوتر  جهاز  دام�استخ  وتلقیها  الصوت�ة  المكالمات   إجراء  و�مكن

  العالم   أنحاء   جم�ع   في  مجان�ة   VoIP  خدمة   Googleو    Skype یوّفر  .VoIP  بتقن�ة   مزود   �استخدام هاتف  أو

 . Peer-to-peer (P2P) نظیر إلى نظیر  ش�كة �استخدام

  االتصاالت   تكال�ف  �قلل  أن  �مكن  VoIP  أن  الإ،  IP  هاتف  لنظام  مطلو�ة  األول�ة  االستثمارات   أن  من  الرغم  وعلى

 خدمات   من  لكل  الصوت�ة  للب�انات   واحدة  أساس�ة  بن�ة  IP  ش�كة  روتوفّ .  %30  إلى  20  بنس�ة  الش�كات   و�دارة

  الدعم   خدمات   تقد�م  أو  منفصلة  ش�كات   على  الحفاظ  إلى  �حاجة  الشر�ات   تعد   لذلك لم.  والحوس�ة  االتصاالت 

 .ت �كاالش من نوع لكل والموظفین

 

 VoIP اإلنترنت بروتو�ول عبر الصوت��ف �عمل  – [8-5] الشكل

  NetworksVirtual Private خاصةال فتراض�ةاال ش�كاتال

  والتي   وآمنة،  مشفرة  خاصة  ش�كة  : هيVirtual Private Network (VPN)  الخاصة   االفتراض�ة  الش�كة

الكبیرة    ت الش�كا  رةو�دا  والمرافق  الحجم  وفورات   من  ةاإلنترنت لالستفاد   مثل  العامة  الش�كة  داخل  �جري تكو�نها

  من   �كثیر  أقل  بتكلفة  ومشفرة  آمنة  اتصاالتٍ   للشر�ات   الخاصة  االفتراض�ة  الش�كة  توّفر).  [9-5]الشكل    انظر(

  لتأمین   الخاصة  ش�كاتهم  �ستخدمون   الذین  التقلیدیون   اإلنترنت   خدمات   مزودو  یوفرها  التي  اإلمكان�ات   نفس

 .االتصاالت 
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  من   العدید   استخدام  و�تم.  والب�انات   الصوت   ش�كات   بین   تجمع  للش�كة  ة تحت�  بن�ة  أ�ضاً   VPN  ش�كات   توفر

  نقطة   إلى  نقطة  من  النفقي  االتصال  بروتو�ول  ذلك  في  �ما،  اإلنترنت   عبر  المرسلة  الب�انات   لحما�ة  البروتو�والت 

Point-to-Point Tunneling Protocol (PPTP)   النفق  اء  إنش  تسمى  عمل�ة  فيTunneling  ، یتم   حیث 

من    األعمال  وهذا ما �مّكن الشر�ات ،  الرسالةمحتوى    و�ذلك یتم إخفاء  IP  حزم  داخل  ولفها   انات ب�ال   حزم  یر تشف

 .العام اإلنترنت  عبر إجراء اتصاالت خاصة رخ�صة وآمنة تنتقل

 

 اإلنترنت  تستخدم خاصة  افتراض�ة ش�كة - [9-5]الشكل 

 The Web الویب. 5-3-4

  وعرض   وتنسیق  واسترجاع  لتخز�ن  عالم�اً   مقبولة   معاییر   ذو   نظام  وه و .  شعب�ة  األكثر  اإلنترنت   خدمة  هو  الو�ب 

  مضمنة   ارت�اطات   مع  تشعبي  نصٍ   �استخدام  الو�ب   صفحات   تنسیق  و�تم.  مخّدم/عمیل  بن�ة  �استخدام  المعلومات 

  و یدیالف  أو  الصوت   ملفات   مثل   األخرى   ض �األغرا  الصفحات   �ما تر�ط  ال�عض   �عضها  مع  المستندات   تقوم بر�ط

  ارت�اطٍ   فیدیو نكون قد نقرنا �الفعل فوق   مقطع  تشغیل  فوق زرصورة أو    فوق   النقر  وعند .  المتحر�ة  رسوملا  أو

 .رئ�سة �صفحةٍ   المرت�طة الو�ب  صفحات  من مجموعة عن  ع�ارة النموذجي الو�ب  إن موقع. تشعبي

 *  *  * 
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 Review . مراجعة5-4

 True/Falseخطأ  ئلة صح / . أس5-4-1
 خطأ  صح السؤال 

1 
على أنه درجة سهولة ر�ط األجهزة والبرامج وقواعد   connectivity �مكن تعر�ف االتصال

 في ش�كة اتصاالت.  الب�انات معاً 
  

2 
لتمكینهم من تمر�ر  هي جهاز ش�كة �ستخدم لر�ط أجهزة الكمبیوتر معاً  hubلوحة الوصل 

 ال�عض.الب�انات إلى �عضهم 
  

3 
الكمبیوتر لتعمل �بوا�ة للمعلومات وضعها في �مكن ع توس�طاقة هو � router الموجه

 المتدفقة إل�ه أو منه 
  

   البروتو�ول هو مجموعة ق�اس�ة من القواعد واإلجراءات للتحكم في االتصاالت في الش�كة.  4

5 
د  االتصاالت، و�حدد الحإلى نطاق تردد قناة  bandwidth �شیر عرض النطاق الترددي

 ). BPSبوحدات البت في الثان�ة ( ال. و�تم ق�اسه عادةً عدل اإلرساألقصى لم
  

6 
وش�كات أخرى حول العالم   WAN �ش�كات واسعة �عیدة LAN�مكن أن ترت�ط ش�كات 

 �استخدام اإلنترنت.
  

   خدمة إنترنت.  مزودتتصل معظم المنازل �إنترنت عن طر�ق االشتراك في  7

8 
بین  المستندة إلى بروتو�ول اإلنترنت اتصاًال آمناً  VPN لخاصة ال توفر الش�كة الظاهر�ة ا 

  نقطتین عبر اإلنترنت.
  

 

 Multiple Choices. أسئلة خیارات متعددة 5-4-2
 �مبیوتر متعددة في الش�كة؟ما الجهاز الذي �صل أجهزة  -1

 �طاقة واجهة الش�كة  ) أ

 الش�كة   hubلوحة وصل  ) ب

 Ethernet �طاقة ) ت

 ال شيء مما سبق  ) ث
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 أجهزة الكمبیوتر والش�كات المختلفة هو:صال الیوم لر�ط  ات مع�ار إن أهم -2

 )TCP/IPبروتو�ول التحكم في اإلرسال/بروتو�ول اإلنترنت ( ) أ

 ) ISOالمنظمة الدول�ة للمعاییر ( ) ب

 ) OSIاتصال مت�ادل لألنظمة المفتوحة ( ) ت

 )FTPبروتو�ول نقل الملفات ( ) ث

 هو:المرور الرئ�س�ة لذي �عالج حر�ة إن جزء الش�كة ا  -3

 front end امياألم الطرف ) أ

 backbone العمود الفقري  ) ب

 واجهة الش�كة ) ت

 multiplexer  مضاعفة اإلرسال ) ث

 بها على قناة واحدة �الترددات التال�ة: ُ�عرف الفرق بین الترددات األعلى واألدنى التي �مكن است�عا -4

 سرعة الساعة  ) أ

 هرتز ) ب

 ال�اود ) ت

 ديعرض النطاق الترد ) ث

 :LANش�كة  -5

 قم�ة للشر�ة مع االتصاالت الصوت�ة والر ي یتعامل نظام تحو�ل مر�ز  يه ) أ

 ر�ط �افة أجهزة الكمبیوتر في حلقة مغلقة �طر�قة تمرر الب�انات في اتجاه واحد من �مبیوتر إلى آخرت ) ب

األخرى  ت ) ت الكمبیوتر واألجهزة  أجهزة  أن تمر من خالو كمبیوتر مض�ف مر�زي،  �ر�ط �افة  له �افة  الذي �جب 

 االتصاالت 

 ف�ة الموجودة �القرب من �عضها ال�عض، غال�ًا في نفس المبنىمبیوتر واألجهزة الطر أجهزة الكقوم بتوصیل ت ) ث

 المجال الجذر م�اشرًة هو:في نظام اسم المجال، �كون المجال الموجود أسفل  -6

 الوجهة النهائ�ة  ) أ

 IPعنوان   ) ب
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 hg],gmمجال  ) ت

 مجال المستوى األعلى  ) ث

 

 Essay للمناقشةقضایا  \ة . أسئل5-4-3
 تكنولوج�ا االتصاالت والش�كات المعاصرة. لمرت�طة �إدارة ت التحد�ااذ�ر ا -1

 } 1-5توج�ه لإلجا�ة: الفقرة  .  15: 100دق�قة. الدرجات من  15{مدة اإلجا�ة: 

 ك�ف �عمل تحو�ل الحزم؟  -2

 } 1-5توج�ه لإلجا�ة: الفقرة  .  15: 100دق�قة. الدرجات من  15{مدة اإلجا�ة: 

 واإلنترانت؟ اإلكسترانت ) و VPN( ة الخاصة ما الفرق بین الش�كة الظاهر� -3

 } 2-5توج�ه لإلجا�ة: الفقرة  .  15: 100دق�قة. الدرجات من  15{مدة اإلجا�ة: 

 *  *  * 
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 ذ�اء األعمال  –تطب�قات نظم المعلومات اإلدار�ة السادس: لفصل ا
Management Information Systems Applications – 

Business Intelligence 

 
 تاح�ة كلمات مف

 الب�انات الكبیرة.  –الب�انات التنقیب في  –تحلیل الب�انات  –مجّمع الب�انات  –مستودع الب�انات  –الب�انات  –ألعمال ء اذ�ا

 الفصل ملخص

مفهوم ذ�اء    ث سنستعرضاألعمال. حیعلقة بذ�اء  یتناول هذا الفصل الجزء األول من تطب�قات نظم المعلومات اإلدار�ة والمت

ئ�سة في ذ�اء  حسین األداء واتخاذ القرارات. وسنقّدم األنشطة الثالثة الر المؤسسات هذه التقن�ة من أجل ت  �ف تستخدماألعمال و�

الب�انات   التقانات المستخدمه فيااألعمال ومصادر  الب�انات، و�ذلك سنتطرق إلى  الب�انات ومجّمعات  ذ�اء   لالزمة من خالل 

 ب�انات والب�انات الكبیرة. قیب في الاألعمال وخصوصًا تحلیل التقار�ر والتن

 األهداف التعل�م�ة مخرجات و ال

 لب من اإلجا�ة عن األسئلة التال�ة: �عد قراءة هذا الفصل، سیتمكن الطا

 ما هو دور مستودعات الب�انات ومجّمعات الب�انات في المؤسسة؟ .1
 القرار؟  ألعمال في دعم االدارة اتخاذما ه�ا مزا�ا استخدام ذ�اء ا .2
 ل�ة ذ�اء األعمال؟ الب�انات في عم �اةدورة حما هي  .3
 ب�انات؟ما الفرق بین تحلیل ال�انات في التقار�ر والتنقیب في ال .4
 ك�ف یتم تطبیق ذ�اء األعمال في بیئة الب�انات الكبیرة؟  .5
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 How do organizations use businessاألعمال    ذ�اء  أنظمة  المنظمات  تستخدم  ك�ف.  6-1

intelligence (bi) systems ؟ 

�عمل�ات معالجة    تقوم  معلومات   نظم  : هيBusiness intelligence (BI) systems  األعمال  ذ�اءمة  أنظ 

الب�انات  للمنظمة وغیرها من  التشغیل�ة  التي تستخرجها من مصادر متنوعة �الب�انات  الب�انات   وتحلیل على 

  بذ�اء  ةهذه األنظم  تحددها التي  تجاهات الوا  والعالقات   األنماط  وُتسمى.  ووضع التنبؤات   السابق  األداء  لتحلیل

  األجهزة :  ق�اس�ة  مكونات   خمسة   على  BI  أنظمة  تحتوي ،  مات معلو   و�نظم.  Business Intelligence  األعمال

 .BI البرمجي لنظام ذ�اء األعمال بتطبیق المكون  و�سمى. واألشخاص  واإلجراءات  والب�انات  والبرامج

  قاعدة   Google  تخزن ،  المثال  سبیل  فعلى.  الب�انات   من  هائلة  تٍ �ا�م  یوم�ةلا  عمل�اتها  س�اق  في   المؤسسات   د تولّ 

ها  الب�انات حیث �قوم �استخراج  بتلك  األعمال   و�هتم ذ�اء  .إدخال  ترلیون   33  من  أكثر   على  تحتوي   ب�انات 

 .�حتاجها لمن و�تاحتها

  الخاصة   التشغیل�ة  ات الب�ان  عد قوا   هي  BI  لنظام  المصدر  ب�انات   تكون   أن  �مكن،  [1-6]  الشكل  في  مبین  هو  كما

ب�انات لم�ا أو    تشتر�ها   ب�انات   تكون   أن  أو �مكن ،  االجتماع�ة  الوسائط  بواسطة  إنشاؤها  یتم  اجتماع�ة  نظمة 

الستخدامھ من قبل العامل�ن    األعمال  ذ�اء   إلنتاج  هذه الب�انات   BI  تطبیق   و�عالج .  الموظفین   المنظمة أو معرفة

التنقیب في    ات وتطب�ق  إعداد التقار�ر  تطب�قات   لذ�اء األعمال  التعر�ف  هذا  و�شمل.  املعرفةالذين يحتاجون إ��  

 . المعرفة  إدارة المعط�ات الضخمة وتطب�قات  وتطب�قات  الب�انات 

 ؟ How do organizations use BIذكاء األعمال   المنظمات تستخدم كیف. 6-1-1

 : [2-6]لشكل تعاون�ة �ما هو موضح في ا ألر�ع مهام  BI المنظمات  تستخدم

واالستعالم .1 للمدیر�ن    .اإلعالم  �مكن    للنظام   العمالء  استخدام   ��ف�ة  على  للتعرف  BI  استخدامحیث 

 .المحددة غیر  المستقبل�ة األغراض  ل�عض  BI نتائج  الجدید، أو �مكنهم تصفح

 ت اداإیر   أكبر  تولد   التي  األحداث   خصائص   تحدید   في  BI  أنظمة  المدیر�ن  �عض   �ستخدم.  القرارات  اتخاذ .2
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 . المثال سبیلعلى 

�كون    أن  �جب   الوضع الحالي وما  هو  ما  بین  الملحوظ  في الفرق   المشكلة. تتلخص  تالمشكال  حل .3

 .التعر�ف هذا من  الوضعین لكال BIاستخدام  الوضع المرغوب، و�مكن

 . المشروع إدارة .4

 

 بن�ة نظام ذ�اء األعمال – [1-6]الشكل 

  القرار   اتخاذ   یتطلب   المشكالت   م، وحلاالستعال   یتطلب   قرار  اذ ، فاتخهامالم  لهذه  الهرم�ة  الطب�عة  و�ن�غي تذ�ر

 . واتخاذ القرار واإلعالم المشكالت  حل المشروع إدارة واإلعالم، وتتطلب 
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 مثال عن استخدامات ذ�اء األعمال  – [2-6]الشكل 

 The Three Primary Activities in theذ�اء األعمال    في  الثالثة  األساس�ة  . األنشطة6-2

BI Process 

  التحلیل   و�جراء  الب�انات   تحصیل:  ذ�اء األعمال وهي  عمل�ة  في  الثالثة  الرئ�سة  األنشطة  [3-6]  الشكل  یوضح

 . [1-6]الشكل  في BI  عناصر  مع م�اشرة األنشطة هذه وتتوافق. النتائج ونشر

 
 األعمال ذ�اء عمل�ة في الثالثة الرئ�سة األنشطة - [3-6] الشكل

  ور�طها   وتنظ�مها  وتنظ�فها  المصدر  ب�انات   على  الحصول  عمل�ة  هي  :Data Acquisition  اناتتحصیل الب�

 . الحقاً  الب�انات  على للحصول �س�ط مثال بتوض�ح  سنقوم. وفهرستها

  هي   BI  لتحلیل  الثالث   األساس�ة  األعمال، والفئات   ذ�اء  إنشاء  عمل�ة  هو  :BI Analysis  ذ�اء األعمال  تحلیل

  لنظام   �س�ط  مثال  بتوض�ح   وسنقوم.  Big Dataت الضخمة  �اناوالب  Data Miningات  �انالب  یب في والتنق  التقار�ر
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 . الحقاً  أكبر بتفصیل BI  لتحلیل ةالثالث الفئات  من فئة �ل ونصف التقار�ر إعداد 

  �حتاجون   الذین  المعرفة  مجال  في  للعاملین  األعمال  ذ�اء  توصیل  عمل�ة  هي  :Publish Results  النتائج  نشر

 من  طلب   أي  دون   للمستخدمین  األعمال  معلومات ذ�اء  Push Publishing  ّفر النشر �الدفعیو   حیث .  یهالإ

 Pull�السحب  أما النشر. معینة ب�انات  حالة أو لحدث  نت�جة أو لجدول زمني وفقاً  BI نتائج  تسل�م قبلهم، فیتم

Publishing  نتائج  طلب   فیتطلب من المستخدم  BI  التقار�ر المطبوعة أو    لنشرا  ئلوسا   وتشمل.  �شكل صر�ح

 �اسم   المعروفة  مخّدمات الو�ب والمخّدمات المتخصصة  عبر  والذي یتم تسل�مه  اإلنترنت   عبر  ولید المحتوى ت

 . الحقاً   هذه النشر خ�ارات  وسنناقش. أخرى  برامج إلى أتمتة عبر  BI و�ذلك إرسال نتائج، مخّدمات التقار�ر

 using businessالمرشحة    األجزاء  إلیجاد  الاألعم  ذكاء  استخدام  -مثال  .  6-2-1
intelligence to find candidate parts 

أو    تجزئة  �ائع  من  طلبها  من   بدالً   �حتاجونها  التي  األجزاء  ط�اعة  إمكان�ة  للعمالء  األ�عاد   ثالث�ة  الط�اعةتت�ح  

  التحقیق   راوقر   الطلب   في  محتمل لا  التغیر  هذا  رأس  على  ال�قاء  الغ�ار  لقطع  الك�ار  الموزعین   أحد   أراد .  موزع  من

على ذلك،    . و�ناءً نفسها  األجزاء  من ب�ع  بدالً   �األجزاءالخاصة    األ�عاد   ثالث�ة  الط�اعة  ملفات   ب�ع  إمكان�ة  يف

  تحتاج ،  بذلك  وللق�ام.  یب�عها  قد   التي  تصم�مات األجزاء  لتحدید   السا�قة  المب�عات   ب�انات   لفحص   فر�قاً   أنشأ

 .تلك األجزاء تمثلها التي المحتملة ت اإلیرادا  مقدار وحساب  ةالمؤهل اءاألجز  تحدید  إلى الشر�ة

وقام بتخز�نها ضمن  استخراج ب�انات المب�عات    نظم المعلومات من قسم    طلب الفر�ق،  المشكلة  هذه  ولمعالجة

، التحدید   هوج  علىو .  ید الجد   البرنامج  لهذا  جودة  ذات   تكون   قد   التي  لألجزاء  معاییر  خمسة   أنشأ  ثم  قاعدة ب�انات.

 :�انت  التي  ءاألجزا قام �ال�حث عن

  األجزاء   تصم�م  ملفات   إتاحة  على  �الفعل  وافقوا  الذین  ال�ائعین  �عض   من  بدءاً (  ال�ائعین  �عض   من  مقّدمة -

 ، )للب�ع

  طا�عات   الصغیرة  والشر�ات  األفراد   لدى  �كون   أن   المحتمل  غیر  من(  ��ار  عمالء   قبل  قد تم شراؤها من -
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 ،)الستخدامها الزمةلا الخبرة أو األ�عاد  ثالث�ة

 ، )الشعب�ة المنتجات ( لب �شكل متكررطُ  قد  -

 ، )الكمي لإلنتاج مناس�ة غیر األ�عاد  ثالث�ة الط�اعة( صغیرة قد ُطلب �كم�ات  -

 . )ثالث�ة األ�عاد  للط�اعة أسهل( التصم�م في �س�طة -

. ءعن تعقید األجزا  انات ب�ال   تخزن   ال  الشر�ة  ألن  تقی�مه  الصعب   من  س�كون   األخیر  المع�ار  أن  وقد أدرك الفر�ق

  �عمل   حیث ،  �ساطة التصم�م  عن  �بدیل  هوسعر   الجزء  وزن   استخدام  الفر�ق  قرر،  المناقشات   �عض   إجراء  و�عد 

على ذلك،   ." و�ناءً معقداً   �كون   أال  المحتمل  فمن  �ثیراً   لم �كلف  أو  �ثیراً   یزن الجزء  لم  إذا"  أنه  الفتراض   وفقاً 

 .الب�انات المستخرجة زء فيوتكلفة الج وزن  ت تضمینمعلوماال  نظم  قسم من الفر�ق طلب 

 Acquire Dataالب�انات  الحصول على

  لطلب   واستجا�ة.  BI  عمل�ة  في  األولى  الخطوة  الب�انات   على  الحصول  ُ�عد ،  [3-6]الشكل    في  مبین  هو  كما

 : التالیین الجدولین للحصول على التشغیل�ة الب�انات  المعلومات  نظم قسم استخرج، للب�انات  الفر�ق

Sales (CustomerName, Contact, Title, Bill Year, Number Orders, Units, Revenue, Source, PartNumber) 

Part (PartNumber, Shipping Weight, Vendor) 

  أن   ىإل  توصلوا،  الب�انات   لهذه   الفر�ق  أعضاء   حص ف  وأثناء نموذج ب�انات هذین الجدولین.    [4-6]  الشكلبّین  �و 

  �أن الب�انات   وقد ُفوجئوا.  المب�عات   جدول  في  الب�انات   أعمدة  جم�ع  إلى  الواقع  في  جوا�حتا   ولن  ه�حتاجون  ما  ملدیه

، السنوات   تلك  خالل  العناصر  مب�عات   لتجم�ع   خططوا  ألنهم   نظراً   ولكن ،  مختلفة  فوترة  سنوات   قد تم تقس�مها إلى

 .تحلیلهم في القسم هذا  یؤثر فلن
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 Sample Extracted Data: Order Extract Table and Part Data Table - [4-6]الشكل 
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 Analyze Dataالب�انات  تحلیل

 �ل   على  �حتوي   واحد  جدول  في  الجدولین  ب�انات   دمج  تتلخص فيالتي قام بها الفر�ق    األولى  الخطوة  كانت 

�عرف    ن الذی  أولئك(  معهم  للعمل   ال�ائعین  �عض   �الفعل  اختار   قد   الفر�ق  ألن   ونظراً .  والجزء  المب�عات   ب�انات   من

  ألسماء   تصف�ة  معاییر   وضع  فقد )،  األ�عاد   ثالث�ة  للط�اعة  التصم�م   إصدار ملفات   على   سیوافقون   الفر�ق أنهم

  بین الجدولین   الفاصل  الخط  �عني،  هذا  Access  استعالم  في.  [5-6]الشكل    في  موضح  هو  �ما،  هذه  ال�ائعین

Order Extract  و  Part Data  ق�م  على  تحتوي   �انت   إذا   الجدولین  صفوف  دمج  �جب   أنه  PartNumber 

 .مطا�قة

 

 Joining Order extract and filtered Parts tables – [5-6] الشكل

حیث .  فیها  والمشكوك  المفقودة  الق�م  �عض   هناك  أن  ونالحظ.  [6-6]الشكل    في  االستعالم  هذا  نت�جة  تظهر

 .  للوحدات   صفر�ة  ق�مة  لها  الصفوف  �عض   ، �ما أنللعنوان واللقب   مفقودة  مق�   على  الصفوف  من  العدید   تحتوي 
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   Sample Orders and Parts View Data - [6-6] الشكل

  العنوان الخاصة   ب�انات   لدیهم  الفر�ق  أعضاء  ألن  مشكلة، نظراً   والللقب المفقودة  العنوان  ومع هذا ال تشكل ب�انات 

  �حتاج   قد ،  ما  مرحلة  ففي.  إشكال�ة  تكون   قد   الصفر�ة  الوحدات   م� ق  لكن.  ات الب�ان  هذه  إلى  �حتاجوا  فلن،  بهم

  ولكن في .  التحلیل  من  الصفوف  تلك  إزالة  أو  الب�انات   تصح�ح  ور�ما   الق�م   هذه  معنى  من  التحقق  إلى  الفر�ق

 . الصح�حة غیر  الق�م هذه حتى مع قدماً  المضي الفر�ق قرر، القر�ب  المدى

  �ائعین   من  إال  األجزاء  في  الفر�ق  ینظر  و�ذلك ال،  للمع�ار األول  وفقاً   [6-6]شكل  ال   في  الب�انات   تصف�ة  تمت 

ولتنفیذ  .  الك�ار  العمالء  تحدید  ��ف�ة  تقر�ر  إلى  الفر�ق  أعضاء   ف�حتاج ،  أما �النس�ة للمع�ار الثاني.  فقط  معینین

 لكل   السعر  توسطمو   الوحدات و   اإلیرادات   یلخص   والذي،  [7-6]الشكل    الموضح في  االستعالم  �إنشاء  قاموا،  ذلك

إیرادات إجمال�ة تتجاوز    لدیهم  الذین  اعت�ار العمالء  قرروا،  [8-6]الشكل    في  االستعالم  نتائج   إلى  و�النظر .  عمیل

المعدل اسم    االستعالم  على هذا  وأطلقوا  العمالء  هؤالء  فقط  ل�شمل   االستعالم  بتغییر  وقاموا  دوالر،  200000

 "العمالء الك�ار".
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 Creating the Customer Summary Query - [7-6] الشكل

 
 Customer Summary - [8-6] الشكل
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  في   واحدة  �معدل مرة  المطلو�ة  العناصر  تضمین  وقرروا  المتكرر  الشراء  �عن�ه  ما  الفر�ق  أعضاء  ناقش،  ذلك  �عد 

 .[9-6]الشكل  ماستعال �ما هو موّضح في المع�ار هذا وعینوا. السنة في مرة 50 من �قرب   ما أو األسبوع

 

 Qualifying Parts Query Design - [9-6] الشكل

 الطلب   حجم   متوسط  �حسب   عمود   �إنشاء  أوالً   قاموا،  صغیرة  �كم�ات   فقط   طلبها  یتم  التي  األجزاء  ولتحدید 

(Units/[Number Orders]) 2.5 من أقل المتوسط �كون   أن �ضرورة التعبیر هذا على  مع�اراً  حدد  ثم . 

  �سعر   أجزاءٍ   اخت�ار  فقرروا  .الوزن   خف�ف  �كون   وأن  نسب�اً   لفمك  غیر الجزء  �كون  أن  اهم  ع�ار�نم  آخر  و�ان

 .أرطال 5 من أقل شحنٍ  ، و�وزن 100 من على أن تكون أقل) Revenue/Units(المحسو�ة بـ  الوحدة

  األجزاء   ههذ   تالئم  ،الشر�ة  تب�عها  التي  األجزاء  جم�ع  بین   ومن.  [10-6]الشكل    في  االستعالم  هذا  نتائج  تظهر

 .الفر�ق وضعها  التي ییرالمعا 12 الـ

 

 Qualifying Parts Query Results - [10-6] الشكل
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 استعالم  �إنشاء الفر�ق أعضاء قام، لذلك ووفقاً . األجزاء لهذه المحتملة اإلیرادات  مقدار هو التالي السؤال و�ان

 . [11-6]الشكل  في ائجالنت تظهرو . السا�قة مب�عاتهم بب�انات  المحددة األجزاء یر�ط

 

 Sales History for Selected Parts - [11-6] الشكل

 Publish Resultsالنتائج  نشر

  وضع   هذا  �عني،  الحاالت   �عض   وفي .  [3-6]  الشكل  في  الموضحة  BI  عمل�ة  في  نشاطٍ   آخر  هو  النتائج  إن نشر

،  أخرى   الت اح  وفي .  أخرى   ش�كات   أو  ت اإلنترن  رعب  المهتمین   العاملین  إلى  المخّدمات لنشرها   على   BI  نتائج 

 PDF  ملفات   إنشاء   أو �مكن أن �عني .  أخرى   تطب�قات   قبل  من   الستخدامها   و�ب   خدمة  عبر  النتائج   إتاحة  �عني 

 . اإلدارة أو الزمالء مع للتواصل التقد�م�ة PowerPoint عروض  أو

  الموضحة   النتائج  من  وانطالقاً .  للفر�ق  اجتماع  في  إدارتهم  إلى  النتائج  هذه  الفر�ق  أعضاء  أبلغ،  الحالة  هذه  وفي

 األدنى   الحد   الشر�ة  وستكسب .  األجزاء  لهذه  التصم�مات   ب�ع  في  قلیلة  إیرادات   هناك  أن  یبدو،  [11-6]  الشكل  في

، وهذا �عني عدم  األجزاء  من  �كثیر   أقل  التصام�م   سعر  �كون   أن  �جب   نفسها، لذلك  األجزاء  من  اإلیرادات   من

 .�اً تقر� ئدات تحقیق أي عا 

 تقرر   وقد.  للعمالء  األ�عاد   ثالث�ة  تصام�م  تقد�م  الشر�ة  تقرر  قد،  المحتملة  اإلیرادات   فاض انخ  من  الرغم  علىو 

  للق�ام   قلیلة   �إیرادات   التضح�ة   سیتم  أنه  إلى  التحلیل   هذا  و�شیر  لعمالئها،   ن�ة   حسن  ��ادرة   التصم�مات   منح 

.  التصن�ع  تقن�ات   أحدث   درتتص  الشر�ة  أن  إظهار  ىل إ  تهدف  مةالعا  للعالقات   �خطوة  ذلك  تفعل  قد   أو.  بذلك

 . المؤهلة  األجزاء  �طلبون   العمالء  من  العدید   أن  ترى   ال  ألنها  األ�عاد   ثالث�ة  الط�اعة  في  النظر  تأجیل  تقرر  قد   أو
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 من   ون �ك  فقد ،  الوقت   لدیهم  �ان  و�ذا.  الخطأ  المعاییر  اختاروا  الفر�ق  أعضاء  أنمفاده    احتمال  هناك،  �الط�ع

  أنفسهم   �جدون   قد   قد �كون خطیرًا، ألنهم  المسار  هذا  لكن مثل.  التحلیل  وتكرار  معاییرهم   تغییر  لهم  جديالم

 .متحیزة دراسة إلى یؤدي مما، یر�دونها   التي النت�جة على �حصلوا  حتى المعاییر �غیرون 

  والب�انات   والبرامج  ةفاألجهز .  المعلومات وتشیر هذه االمكان�ة مرة أخرى إلى أهم�ة العنصر ال�شري في نظام  

 المعاییر   إعداد   عند   الفر�ق  اتخذها  التي  القرارات   �انت   إذا   تذ�ر  ق�مة  لن تكون ذات   االستعالم  إنشاء  جراءات و�

 !.�إنشائه �قومون  الذین اص األشخ ذ�اء فقط هو  األعمال وذ�اء. ضع�فة مراجعتها ور�ما

 Data Warehouses and Data Martsالب�انات  ومنافذ الب�انات . مستودعات6-3

  ُیوصى   أنه ال   إال ،  التشغیل�ة  الب�انات   من   �س�طة   تحلیالت   و�جراء   أساس�ة  تقار�ر   إنشاء  إمكان�ة   من  الرغم  على

  الب�انات   �معالجة  نظم العلومات ق�ام المحللین  محترفو  یر�د   ال،  والتحكم  �األمان  تتعلق  فألس�اب .  بهذا عادةً 

. الشر�ة   عمل�ات   في  خطیر  خللٍ   حدوث   في  الخطأ  ذاه  یتسبب   فقد ،  خطأً   لینالمحل  أحد   ارتكب   التشغیل�ة، ألنه إذا

  تنظ�مها   یتم  ما  نادراً .  و�شكل موثوق   �سرعة  المعامالت   تكون منّظمة ومه�كلة لمعالجة  التشغیل�ة  كما أن الب�انات 

 تطب�قات   وضع  یؤدي  أن  ن و�مك   �بیرة،  معالجة  BI  تحلیالت   تتطلب   قد ،  وأخیراً .  �سهولة  BI  تحلیل  تدعم   �طر�قة 

BI بیر �شكل النظام أداء تقلیل إلى خّدمات التشغیلم على� . 

 �كون   قد ،  الصغیرة  للمؤسسات   �النس�ة.  BI  للمعالجة  تشغیل�ة   ب�اناتٍ   المؤسسات   معظم  تستخرج،  األس�اب   لهذه

  إنشاء �  حجماً   راألكب  المؤسسات   تقوم،  ذلك  من  الرغم  وعلى.  Access  ب�انات   قاعدة  مثل  �س�طاً   االستخراج

  نظام   وهو،  Data Warehouseب�انات    و�شّغلون مستودع  یدیرون   الذین  األشخاص   نم   مجموعة  وتوظ�ف

 التال�ة: �المنظمة وله الوظائف   الخاصة BI ب�انات  إلدارة

 الب�انات  على الحصول -

 الب�انات تنظ�ف  -
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 تنظ�م الب�انات ور�طها  -

 الب�انات  كتالوج -

  واستخراج   وغیرها  التشغیل�ة   الب�انات   �قراءة  البرامج  نات، حي تقومالب�ا   ودعمست  مكونات   [12-6]الشكل    یوضح 

  الب�انات   مستودع  ب�انات   قاعدة   في  المّعدة  الب�انات   تخز�ن  و�تم .  BI  لمعالجة  و�عدادها  وتنظ�فها   الب�انات   تلك

  بیل س  على.  سةللمؤس  التشغیل�ة  DBMS  عن  مختلفة  تكون   أن  �مكن  والتي،  الب�انات   لمستودع  DBMS  �استخدام

التشغیل�ة   Oracle  مؤسسة  تستخدم  قد ،  المثال   لمستودع  SQL Server  تستخدم   ولكن  بها   الخاصة  للب�انات 

  إحصائ�ة   حزم  تستخدم  ولكن  للب�انات التشغیل�ة  SQL Server  أخرى   مؤسسات   وقد تستخدم.  بها  الخاص   الب�انات 

 . الب�انات  مستودع في SPSS أو SAS مثل

 الب�انات   شراء  �عتبر  وال.  خارج�ة   مصادر  من  شراؤها  یتم  التي  الب�انات   ضمنتت  ب�انات ال  كما أن مستودعات 

 . الخصوص�ةأو ینتهك  خاصاً  أو مستهجًنا أمراً  األخرى  المنظمات  حول

 

 مكونات مستودع الب�انات   – [12-6] لشكلا

.  الب�انات   �ائعي  من )  اع�ةاالجتم   الحالة  مثل(  الشخص�ة  المستهلك  ب�انات   شراء  الشر�ات   �عض   تختار ،  ذلك  ومع

  الب�انات   من  مذهلة  �م�ة  وتتوفر.  �سهولة  شراؤها  �مكن  التي  المستهلك  ب�انات   �عض   [13-6]الشكل    و�بین

 . والكثیر منها ینتهك الخصوص�ة
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  الحقائق   من  وغیرها  وقیودها  وافتراضاتها  وشكلها  �الب�انات، أي مصدرها  المتعلقة  الوصف�ة  الب�انات   حفظ  یتم

الستخراج وتوفیر    الب�انات   مستودع  DBMSو�ستخدم  .  الب�انات   تودعمس  ب�انات   تعر�ف  قاعدة  بها، في  المتعلقة

 .BI تطب�قات الالزمة ل الب�انات 

 

 Examples of Consumer data that can be purchased – [13-6] لشكلا

 Problems with Operational Dataالتشغیلیة   البیانات مشاكل . 6-3-1

  فئات   [14-6]الشكل  يو�ح  .  األعمال  ذ�اء  في  فائدتها   تقلل من   مشاكل  ة والمشترا   التشغیل�ة  ات الب�ان   ظممع  تواجه

،  ودق�قة   �املةً   تكون   أن  �جب   الناجحة  للعمل�ات   المهمة  الب�انات   أن  من  الرغم  على،  أوالً .  الرئ�سة هذه  المشكالت 

إال �ش�ٍل  بيانات ال ت�ون ضرور�ة  إ��   الب�انات   جمع�  األنظمة   �عض   تقوم،  لالمثا  بیلس  على.  هام��ي  فال حاجة 

،  وفواتیرها  وشحنها   الطل�ات   لملء  الب�انات   هذه  مثل  إلى  الحاجة  لعدم   نظراً   ولكن.  الطلب   عمل�ة  في   الد�موغراف�ة

 .جودة  هذه الب�انات قد تكون محدودة فإن

 
 Possible problems with Source Data - [14-6]الشكل 
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 Data Warehouses versus Data البیانات  مجمعات  ابلمق  بیاناتال  مستودعات.  6-3-2
Marts 

والذي    مستودع الب�انات،  من   �كون عادًة أصغر   تجم�ع للب�انات،  عن  ع�ارة  : هوData Mart  مجّمع الب�انات

المؤسسة  وظ�في  مجال  أو  معین   قسم  احت�اجات   �عالج  الب�انات   مستودعات   بین  الفرق   ولفهم.  محدد ضمن 

 .التور�د  سلسلة ضمن  �موزع ب�انات ال مستودع في لنفكر، ت الب�انا ت ومجّمعا

  بتنظ�ف   ثم �قوم،  المصادر  من  وغیرها  التشغیل  المعط�ات من منتجیها مثل أنظمةو�قوم مستودع الب�انات �جمع  

الب�انات  وتحدید   هذه  محللو.  الب�انات   مستودع  موقعها ضمن  ومعالجتها    مع   �عملون   الذین  الب�انات   و�كون 

 عادةً   ال�سو   فهم،  ذلك  ومع.  وتحو�لها و�ناء العالقات ف�ما بینها  وتنظ�فها  الب�انات   إدارة  في  خبراءً   انات ب�  مستودع

 .معین قطاع وظ�في في خبراء

  سلسلة   في   �التجزئة  ب�عٍ   متجر  �ش�ه   مجّمع الب�انات   فإن،  التور�د   سلسلة  في   الموزع  هو   الب�انات   مستودع  �ان  إذا

الب�انات   في  ون المستخدم  حیث �حصل.  التور�د    مستودع   من  معینة   عمل  بوظ�فة  تتعلق  ب�انات   على  مجّمع 

  لكنهم ،  الب�انات   مستودعات   موظفو  بها  یتمتع  التي  الب�انات   إدارة  �خبرة  المستخدمون   هؤالء  یتمتع  وال.  الب�انات 

 .معین �مجال وظ�فيعلى درا�ة  محللون 

  الب�انات   يمنتج  �ات منالمعط  الب�انات   مستودع  �أخذ ،  الالمث  هذا   في.  العالقات   هذه  [15-6]الشكل    یوضح

 لغرض   ب�انات النقر  األول لتحلیل  مجّمع الب�انات   استخدام  حیث یتم.  مجّمعات للب�انات   ثالث   و�وزعها على

یتم    التي  المنتجات   وتحدید   المتجر   مب�عات   ب�انات   المجّمع الثاني بتحلیل  بینما �قوم.  الو�ب   صفحات   تصم�م

لب�ع المنتجات   طر�قة   أفضل  على   المب�عات   مندو�ي  لتدر�ب   المعلومات   هذه  استخدام  حیث یتم  ؤها معًا،عادًة شرا

 العناصر الالزمة الخت�ار العمالة تقلیل �غرض  العمیل طل�ات  ب�انات  وُ�ستخدم المجّمع الثالث لتحلیل. للعمالء

 . المستودع من
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 Data Mart examples - [15-6] الشكل

النظام  مكلف  أمر  وتشغیلها  ات الب�ان  ومجّمعات   �انات الب   ودعات مست  إنشاء  إن مثل  نظام  تشغیل  �مكن  ال   .

أما المؤسسات الصغیرة  .  التي لدیها موارد مال�ة �بیرةلمؤسسات الكبیرة  من قبل اإال    [12-6]الشكل  الموضح في  

  تحّلها   التي اس�ةاألس  كالت المش لمعالجة  طرق   إ�جاد  علیها  �جب  ولكن ، النظام  هذا  من  فرع�ة مجموعات  فتدیر

 . رسم�ة غیر الطرق  هذه  �انت  لو حتى، الب�انات  دعات مستو 

 Three techniques for processing BI Dataذ�اء األعمال    لمعالجة   الثالث   . التقن�ات 6-4

 إعداد   تحلیالت   ُتستخدم ،  عام  �شكل.  BI  تحلیل  من  أساس�ة  أنواع   ثالثة  وخصائص   أهداف  [16-6]الشكل    یلخص 

  التصن�ف   في�� املقام األول    الب�انات   في  التنقیب   استخدام  یتم  بینما،  السابق  داءاأل  حول  معلومات   نشاءإل   لتقار�را

  الب�انات   من  الهائلة  الكم�ات   في  وعالقات   أنماط  على  العثور  الب�انات الضخمة فهو  تحلیل   من  أما الهدف.  والتنبؤ

، موضح  هو  �ما.  مخّدمات الو�ب   سجالت   وأ  جتماعيالالتواصل ا  مواقع  مثل  مصادر  من  إنشاؤها  تم  التي

  �ل   لننظر في خصائص .  أ�ضاً   والتنقیب في الب�انات   التقار�ر   الب�انات الضخمة إعداد   تقن�ات   تتضمن  أن  �مكن

 . نوع
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 Three types of BI analysis - [16-6] الشكل

 Reporting Analysisالتقاریر   تحلیل. 6-4-1

وتجم�عها  نات الب�ا  فرز  عمل�ة   هو  :Reporting Analysis  التقار�ر  تحلیل وجمعها    وتصفیتها   المه�كلة 

.  وأعمدة  صفوف  تلك التي �مكن وضعها على شكل  Structured Data  المه�كلة   �الب�انات ونعني  .  وتنس�قها

  إلى   تشیر  أن  �مكن  ولكنها،  عالئق�ة  ب�انات   قاعدة  في   الجداول  المه�كلة  الب�انات   األوقات تعني  معظم  وفي

 .Excelن�ة مثل ملفات من صفحات جدولة إلكترو ض ب�انات 

التقار�ر ُیدعى    من  نوع آخر  ناكوه .  التقار�ر  لتحلیل  مثال  هو  1- 2-6الفقرة    قرأناها في  التي   األجزاء  إن تحلیل

 . مس�قاً فة  املعرّ   الحدود   خارج  شيء  حدوث   عند إ�شاؤها    یتم  تقار�ر  وهي  Exception Reports  االستثناء  تقار�ر

  أن   �مكن،  المتنقلة  األنظمة   استخدام  ز�ادة  ومع.  أن ت�ون ثابتةيلزم    و�التا�� �ان  �انت التقار�ر مطبوعة  � املا��ي،و�

 . دینام�ك�ة التقار�ر من العدید  تكون 

 Data Mining Analysisالبیانات   التنقیب في تحلیل. 6-4-2

الب�انات    األنماط والعالقات بینإل�جاد    ةاإلحصائ�  التقن�ات   تطبیق  هو  :Data Miningالب�انات    التنقیب في

  اإلحصائ�ة مجموعة من العلوم    بین  الجمع  خالل  من  الب�انات   في  التنقیب   تقن�ات   ظهرت .  والتنبؤ  بهدف التصن�ف

 و�صعب ،  تكون معقدة  التنقیب في الب�انات   تقن�ات   إن معظم.  اآللي  والتعلم  االصطناعي  والذ�اء  والر�اض�ات 

العدید    �عض   أص�ح  وقد ،  للمؤسسات   ق�مة  ذات   لتقن�ات ا  هذه  تعتبر،  ذلك  ومع  .جید   �شكل   منها  استخدام 
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 الوظائف   من  العدید   والیوم هناك.  استخدامها  في  خبراء  والتسو�ق  التمو�ل  وخاصة  األعمال  في  المتخصصین

 ت. الب�انا في التنقیب  بتقن�ات   درا�ة لدیهم الذین األعمال لمحترفي المثیرة والمجز�ة

 BigDataرة الكبی نات البیا . 6-4-3

  Volume  �حجم  تتمیز  التي  الب�انات   مجموعات   لوصف  �ستخدم  مصطلح  : هوBig Data  لكبیرةا  لب�اناتا

،  الحجم  إلى  و�النظر .3V�بیر، لذلك �شار إلیها اختصارًا بـ   Variety تنوع و  عال�ة  Velocity سرعة و  ضخم

. أكبر من ذلك  تكون   ما  وعادة،  تا�ایت بی   حجم  عن  حجمها  �قل  ال  التي   الب�انات   مجموعات   إلى  BigData  �شیر

  معین  یوم في Googleفي  ال�حث  عمل�ات   جم�ع على  التي تحتوي  الب�انات  فعلى سبیل المثال ُتعتبر مجموعة

BigData  سرعة �بیرة،   إنشاؤها  یتمعال�ة أي أنه    تتمتع الب�انات الكبیرة �سرعة،  ذلك  إلى  �اإلضافة.  الحجم  في�

أخیرًا تتصف  .  لكم�ة الهائلة من الب�انات في یوم واحد فقطتم تولید هذه ا  Googleسابق حول  ففي مالمثال ال

 على   أ�ضاً   تحتوي   قد   ولكن  منظمة  تحتوي الب�انات الكبیرة على ب�انات   الب�انات الكبیرة �أنها متنوعة جدًا، فقد 

  لمحتوى   المستخدم  ا�ات استج  حول  الب�انات   وتدفقات   الب�انات   قاعدة  سجل  فات ومل  مختلفة  وتنس�قات   ة حر   نصوص 

 .والفیدیو والصوت  الرسومات  ملفات  ور�ما الصفحة

 *  *  * 
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 Review . مراجعة6-5

 True/False. أسئلة صح / خطأ 6-5-1
 خطأ  صح السؤال 

1 
على خمسة مكونات ق�اس�ة: األجهزة والبرامج والب�انات واإلجراءات   BIتحتوي أنظمة 
 واألشخاص. 

  

2 
تحدید خصائص األحداث التي تولد  حول  BIفي أنظمة  واالستعالم اإلعالمة تتمحور مهم
 أكبر إیرادات

  

   والب�انات الضخمةهي التقار�ر والتنقیب في الب�انات  BIالفئات األساس�ة الثالث لتحلیل  3

4 
هي عمل�ة الحصول على ب�انات المصدر وتنظ�فها وتنظ�مها  BIفي نظام  تحصیل الب�انات

 تها طها وفهرسور�
  

5 
لمعالجة المعامالت �سرعة و�شكل  ُتستخدم مه�كلةغیر منّظمة و غیر ات التشغیل�ة تكون الب�ان

 موثوق 
  

6 
هو ع�ارة عن تجم�ع للب�انات، �كون عادًة أصغر من مجّمع الب�انات،  الب�انات مستودع

 والذي �عالج احت�اجات قسم معین أو مجال وظ�في محدد ضمن المؤسسة
  

   مل�ة فرز الب�انات المه�كلة وجمعها وتجم�عها وتصفیتها وتنس�قها عهو  نقیب في الب�اناتالت 7

8 
هو مصطلح �ستخدم لوصف مجموعات الب�انات التي تتمیز �حجم  Big Dataالب�انات الكبیرة 

 ضخم وسرعة عال�ة وتنوع �بیر 
  

 

 Multiple Choices. أسئلة خیارات متعددة 6-5-2
 ؟ BIمهام التعاون�ة ألنظمة التي ال ُتعتبر من ال هي المهمةما  -1

 تقی�م األداء ) أ

 اإلعالم واالستعالم  ) ب

 اتخاذ القرارات  ) ت
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 حل المشكالت  ) ث

 بـ:  عمل�ة توصیل ذ�اء األعمال للعاملین في مجال المعرفة الذین �حتاجون إلیهاُتسمى   -2

 تحصیل الب�انات  ) أ

 فلترة المعلومات  ) ب

 تحلیل ذ�اء األعمال  ) ت

 نشر النتائج  ) ث

 بـ:  وفهرستها ور�طها وتنظ�مها وتنظ�فها المصدر ب�انات   على  الحصول ل�ةعمُتسمى   -3

 تحصیل الب�انات  ) أ

 فلترة المعلومات  ) ب

 تحلیل ذ�اء األعمال  ) ت

 نشر النتائج  ) ث

 ما هو الخ�ار الذي ال ُ�عتبر من وظائف مستودع الب�انات؟ -4

 الب�انات  على الحصول ) أ

 الب�انات تنظ�ف  ) ب

 تنظ�م الب�انات ور�طها  ) ت

 لب�انات تهجیر ا ) ث

 عتبر من خصائص الب�انات الكبیرة ا هو الخ�ار الذي ال �ُ م -5

 ضخم  Volume حجم ) أ

 عال�ة   Velocity  سرعة ) ب

 الضع�فة  Vulnerabilityالهشاشة  ) ت

 �بیر  Variety  تنوع ) ث
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 Essay قضایا للمناقشة \. أسئلة 6-5-3
 ك�ف تستخدم المنظمات ذ�اء األعمال  -1

 } 1-6لإلجا�ة: الفقرة  توج�ه .  15: 100دق�قة. الدرجات من  15{مدة اإلجا�ة: 

 األمثلة. ما هي مشاكل الب�انات التشغیل�ة؟ اشرحها �التفصیل مع  -2

 } 3-6توج�ه لإلجا�ة: الفقرة  .  15: 100دق�قة. الدرجات من  15{مدة اإلجا�ة: 

 اشرح التقن�ات الثالثة لمعالجة ذ�اء األعمال  -3

 } 4-6الفقرة  لإلجا�ة: توج�ه .  15: 100دق�قة. الدرجات من  15{مدة اإلجا�ة: 

 *  *  * 
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 نظم المعلومات اإلدار�ة

Management Information Systems 
 

 السا�عالفصل 

 تطب�قات نظم المعلومات اإلدار�ة

 األعمال اإللكترون�ة والتجارة اإللكترون�ة

 

 

 �تور إ�اد زو�ار دال
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ون�ة اإللكتر األعمال  –نظم المعلومات اإلدار�ة تطب�قات السا�ع: لفصل ا

 والتجارة اإللكترون�ة
Management Information Systems Applications 

E-Business and E-Commerce 

 
 كلمات مفتاح�ة 

نماذج اإلیرادات   –نماذج األعمال    –الرقم�ة    ال�ضائع  –األسواق الرقم�ة    –رنت  اإلنت  –التجارة اإللكترون�ة    –ن�ة  األعمال اإللكترو 

 التجارة اإللكترون�ة المّقالة.  –االجتماع�ة التجارة اإللكترون�ة  –

 الفصل ملخص

لكترون�ة. حیث �األعمال اإللكترون�ة والتجارة اإل  یتناول هذا الفصل الجزء الثاني من تطب�قات نظم المعلومات اإلدار�ة والمتعلقة

�التجارة واألعمال اإللكترون�ة وأهم میزاتها وتحد�ا المرت�طة  المفاه�م  م مختلف نماذج األعمال  تها. ثم سنقدّ سنستعرض مختلف 

 عمال اإللكترون�ة.ونماذج اإلیرادات في التجارة اإللكترون�ة. �ما سنتطرق لمختلف التقانات المستخدمة في التجارة واأل

 داف التعل�م�ة األهمخرجات و ال

 �عد قراءة هذا الفصل، سیتمكن الطالب من اإلجا�ة عن األسئلة التال�ة: 

 اإللكترون�ة ولألسواق الرقم�ة والسلع الرقم�ة؟ ر�دة للتجارة ما هي السمات الف .1
 ما هي نماذج التجارة اإللكترون�ة الرئ�س�ة ونماذج اإلیرادات؟ .2
 التسو�ق؟ لتجارة اإللكترون�ة ك�ف حولت ا .3
 ك�ف أثرت التجارة اإللكترون�ة على المعامالت التجار�ة؟ .4
 تطب�قات التجارة اإللكترون�ة؟ ة، وما هي أهم ما هو دور التجارة اإللكترون�ة في األعمال التجار� .5
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المیزات7-1  The unique  الرقم�ة  والسلع  الرقم�ة  واألسواق  اإللكترون�ة  للتجارة  الفر�دة  . 

features of e-commerce, digital markets, and digital goods 

  الكمبیوتر   وأجهزة  اللوح�ة  ألجهزةوا  الذ��ة  واتفاله  استخدام�  اإلنترنت   عبر  والخدمات   السلع  أص�ح الیوم شراء

  أن   إال،  لید�ةالتق  القنوات   عبر   تتم  تزال  ال  الشراء  عمل�ات   معظم  أن  من  الرغم  وعلى  ،مكان  �ل  في  المكتب�ة

  توسعت   ولقد .  الشر�ات   من  العدید   بها  تعمل  التي  الطر�قة  وتحول  �سرعة  النمو  في  تستمر  اإللكترون�ة  التجارة

  تجارة   إلى  معزول  نشاطٍ   ومن،  المحمولة  األجهزة  إلى  والمنزل�ة  المكتب�ة  الكمبیوتر  زة أجه  من  اإللكترون�ة  لتجارةا

 ". محل�ة،  متنقلة،  اجتماع�ة"الیوم هي    الجدیدة  اإللكترون�ة  التجارة  هذه  ملفه  األساس�ة  والكلمات ،  جدیدة  اجتماع�ة

 E-commerce Todayالیوم  اإللكترونیة التجارة. 7-1-1

  تتعلق ،  رسم�ة  أكثر  و�شكل  ،التجار�ة  المعامالت   إلجراء  اإلنترنت   ش�كة  استخدام  إلى   رون�ةاإللكت  التجارة  تشیر

نة  جار�ةالت  �المعامالت   اإللكترون�ة  التجارة و�شیر هذا في معظم األح�ان    ،واألفراد   المنظمات   بین  رقم�اً   الممكَّ

  سبیل   على(  الق�مة  ت�ادل  على   ر�ة التجا  المعامالت   وتنطوي   ،ب والو�  اإلنترنت   عبر   تحدث   التي  المعامالت   إلى

 .والخدمات  المنتجات  مقابل الفرد�ة أو التنظ�م�ة الحدود  عبر) النقود ، المثال

وألول مرة إعالنًا   Netscape�عد ظهور الو�ب وعندما أدرج متصفح   1995 عام في  اإللكترون�ة التجارة بدأت 

  یتصور   لمو   ،والمب�عات   لإلعالن  جدیدة  سیلة�و   تستخدم  أن  �مكن  إلنترنت ا  ش�كة  أن   فكرة  على صفحاته وشاع 

 تضاعفت   والتي ،  لكترون�ةاإل  التجارة  في  التجزئة  لمب�عات   الهائل  النمو  منحنى  �كون   قد   ما  الوقت   ذلك  في  أحد 

 .األولى السنوات  في مرات  ثالث 

 التجارة   أسهم  في  سوق�ةٍ   فقاعةٍ   خلق  إلى   األولى  السنوات   في  اإللكترون�ة  التجارة  في   جداً   السر�ع  النمو  أدى

 شر�ات   من   �بیر   عدد   في نها�ة التسعین�ات، وفشل  �وم  دوت   فقاعة  انفجرت ،  الفقاعات   �ل   ومثل.  اإللكترون�ة

 .العمل�ة هذه خالل اإللكترون�ة التجارة

 كثر أ  النتائج   �انت ،  Google  و  Expedia  و  eBay  و  Amazon  مثل،  اآلخر�ن  من  للعدید   �النس�ة  لكن
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  عام   و�حلول.  األسهم  أسعار  وارتفاع  أر�احاً   تحقق   دق�قة  أعمال  إلیرادات واعتماد نماذجا  إ�جاب�ة، مثل ارتفاع

 . التجزئة تجارة أشكال أسرع تكون  أن في واستمرت ، قوي  نموٍ   إلى ةاإللكترون� التجارة عائدات  عادت ، 2006

  والترف�ه   الرنین  ونغمات   قات التطب�  إلى  استناداً   ر�عاً س  نمواً   المحمولة  األجهزة  عبر  ن�ةاإللكترو   التجارة  بدأت 

  أجهزة   أكثر  اللوح�ة  واألجهزة  المحمولة  الهواتف  ستكون   قلیلة  سنواتٍ   غضون   الموقع، وفي  على  القائمة  والخدمات 

 . شیوعاً  اإلنترنت  إلى الوصول

 :The New E-commerceمحلیة  ،  متنقلة،  اجتماعیة :  الجدیدة  اإللكترونیة  التجارة.  7-1-2
Social, Mobile, Local 

؛ ومحل�ة   تحولها إلى تجارة اجتماع�ة ومتنقلة  مدى  هي  اإللكترون�ة  التجارةمن أكبر التغیرات التي طرأت على  

 على   المصّورة  اإلعالنات   وشراء،  للشر�ة  و�ب   موقع  إنشاء  من  معظمه  في  یتألف  اإلنترنت   عبر  قالتسو�  �ان  إذ 

Yahoo  ، على  ة اإلعالن�  الكلمات   وشراء  Google  ،الفقري   العمود   �انو   ،اإللكتروني  البر�د   لرسائ  و�رسال 

  �إعالنات   متزایدٍ   �شكلٍ   هاستبدال  یتم  ولكن،  �ذلك  األمر  یزال  الو   ،المصور  اإلعالن  هو  اإلنترنت   عبر  للتسو�ق

اعتمدت .  �كثیر  فعال�ة  أكثر   هي  والتي،  الفیدیو   إعالنات   على  اإلنترنت   بدا�ة   من  المصّورة   اإلعالنات   لقد 

  أن   المتوقع  من   �كن   لم  الذین  المستخدمین  مالیین  أمام  التجار�ة  العالمات   رسائل  وم�ض   تم   حیث ،  تلفز�ون�ة

 هو   الحل  �ان  ما  فغال�اً   اإلعالنات   وعندما ال تنجح.  یبدوا المالحظات  �طرحوا األسئلة أو  أو  الفور  على  یردوا

 حملة  ولدتها  التي  الظهور  مرات   وعدد   الو�ب   موقع  وارز   عدد  هو للنجاح  الرئ�س  المق�اس  �ان.  اإلعالن  تكرار

 ت �ان  التدابیر  هذه  من  �ل.  لموقعزوار اعلى الموقع من قبل    معین  تسو�ق�ة، أي �م مرة تم مشاهدة إعالن

 . اإلعالن�ة نظرهم  ووجهات   الجمهور حجم ث حی من التسو�ق تق�س والتي، التلفز�ون  عالم  من ترحیالت 

 Why E-commerce is Differentمختلفة   لكترونیةاإل التجارة لماذا. 7-1-3

  ب�ساطة ر  واألم.  والو�ب   لإلنترنت   الفر�دة  الطب�عة  في  اإلجا�ة  تكمن  السرعة؟  بهذه  اإللكترون�ة  التجارة  نمت   لماذا

  لفز�ون والتاإلذاعة    مثل  السا�قة  التكنولوج�ا  ثورات   من  وقوةً   ثراءً   أكثر  اإللكترون�ة  والتجارة  اإلنترنت   تكنولوجیاأن  



145 
 

  هذه   من  �ل  نستكشف  دعونا.  تجار�ة  �وسیلةٍ   والو�ب   لإلنترنت   الفر�دة  المیزات   [1-7]ل  الجدو   �صف.  والهاتف

 . التفصیل من �مز�د  الفر�دة المیزات 

 
 لإلنترنت والو�ب �وسیلٍة تجار�ة المیزات الفر�دة  - [1-7]جدول ال

 Ubiquityاالنتشار 

معینة   ن والمشتر�ن الذهاب إلى السوق في أوقاتٍ وعلى ال�ائعی   فیز�ائ�اً   اً مكان  السوق   �عد ،  التقلید�ة  التجارة  في

وهذا .  دائماً   متوفرة  أنها  �عني  مما،  انمك  �ل  في  منتشرة  فهي  اإللكترون�ة  التجارة  أما  للق�ام �عمل�ات الب�ع والشراء
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  س�ارة أو الشارع �استخدام ال  من حتى أو العمل أو المنزل أو المكتب  سطح ممكنًا انطالقًا من التسوق  ما �جعل

 خارج   تمتد   سوقٌ   وهي،  Marketspace  سوقًا إلكترون�ة  ئنشو�التالي فالتجارة اإللكترون�ة تُ .  الذ��ة  الهواتف

 .والمكان وتز�ل حواجز الزمان التقلید�ة الحدود 

 Transactionالمعامالت    تكال�ف  تقلیل  �ساعد انتشار التجارة اإللكترون�ة على،  المستهلك  نظر  وجهة  من

Costsعض   قضاء  الضروري   من  �عد   لم،  التجار�ة  األعمال  ولممارسة .  السوق   في  المشار�ة  ، أي تكال�ف� 

 . شراء للق�ام �عمل�ة �كثیر أقل جهد  إلى حاجة ناكوه، السوق  إلى الذهاب  في المال إنفاق أو الوقت 

 Global Reachالعالمي  الوصول

أكثر مالئمة    د الثقاف�ة والوطن�ة على نحوٍ الحدو   عبورامالت التجار�ة  تت�ح تكنولوج�ا التجارة اإللكترون�ة للمع

  للتجارة   المحتمل  السوق  حجم   فإن ،  لذلك  ونتیجةً .  وفعال�ة من حیث التكلفة مما هو الحال في التجارة التقلید�ة

ً   یساوي   اإللكترونیة اإلنترنت   حجم   تقریبا والذین  مستخدمي  العالم  لیارات  م  3  من   بأكثر  عددھم  یقدر   حول 
 . شخص 

  أو   المحلیین  التجار  تشمل  إقل�م�ة، فهي  أو  تكون محل�ةً   ید�ةالتقل   التجارة  معظم  فإن،  ذلك  من  النق�ض   على

  المقام   في   هي،  المثال  سبیل  على   والصحف  التلفاز واإلذاعةفمحطات  .  ذ محلیةالذین لدیھم مناف  الوطنیین  التجار

  الوطني،   الجمهور  جذب على  قادرة  قو�ة و  لكنها  محدودة  وطن�ة  ش�كات   لها  و�قل�م�ة  محل�ة   مؤسسات   األول

 . عالمي جمهورٍ  إلى الوطن�ة الحدود   عبورمن السھل   ل�س ولكن

 Universal Standardsالعالم�ة  المعاییر

إلجراء  �التالي  و   من السمات غیر العاد�ة في تكنولوج�ات التجارة اإللكترون�ة أن المعاییر التقن�ة لش�كة اإلنترنت 

 العالم   حول  الدول  فجم�ع.  (الجملة غیر مفهومة یوجد نقص أو ما شا�ه)  الم�ةة اإللكترون�ة هي معاییر عالتجار 

  المنصة   عن  النظر  �غض   آخر  �مبیوتر  �أي  االرت�اط   نم   �مبیوتر  أي  تتشارك وتستخدم نفس المعاییر وتمّكن

  رى أخ   لىإ  دولة  من  التقلید�ة  تجارةال  تقن�ات   معظم  تختلف،  المقابل  في .  منها  �ل  ا �ستخدمه  الذي  ة تكنولوج�ال
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 �حسب أنظمة وقوانین �ل دولة.

  تكال�ف دخول األسواق ن  فالمعاییر التقن�ة العالم�ة لش�كة اإلنترنت والتجارة اإللكترون�ة تقلل إلى حد �بیر م 

Market Entry Costs،    السوق   إلى  �ضائعهم  إل�صال  دفع م�الغ �س�طة/زهیدة  التجار  علىحیث یتعین .

  أي الجهد   ،Search Costs  ال�حث  تكال�ف  من   العالم�ة  المعاییر  تقلل  تهلكینللمس  نفسه و�النس�ة   الوقت   وفي

 . مناس�ة منتجات  على للعثور المطلوب 

 Richnessالغنى 

 فاألسواق   .واتوائها إلى أنماط متعددة من الب�انات   الرسالة  محتوى   تعقید   إلى  Richness  المعلومات  غنى  �شیر

 شخص�ة   خدمة  تقد�م  �بیر، ألنه �مكنهم  �غنىً  تتمتع  الصغیرة  التجزئة  ومتاجر  الوطن�ة  المب�عات   ى وقو   التقلید�ة

  �جعلها   التقلید�ة  األسواق  إن غنى وثراء .  �ة الب�عإجراء عمل  عند   و�صر�ة  سمع�ة  إشارات   �استخدام  لوجه  وجهاً 

 ما ، فكلReachوالوصول    Richnessالغنى    بین  مفاضلة  هناك  �انت ،  الو�ب   تطو�ر  وقبل.  قو�ة  تجار�ة  بیئات 

  �النصوص   غن�ة  رسائل  الیوم توصیل  الو�ب   یت�ح .  ثراءً   أقل  الرسالة  �انت   إلى جمهور أوسع �لما  الوصول  زاد 

 .األشخاص، و�التالي فهو �حقق الغنى والوصول من �بیرة وألعداد  واحد  وقت  يف والفیدیو والصوت 

 Interactivityالتفاعل 

  التجارة   تقن�ات   فإن،  للهاتف  محتمل  استثناء  مع،  نالعشر�  القرن   في  �ةالتجار   التقن�ات   من  أي  عكس  على

  األقران   بین  واالتصال  والمستهلك  التاجر  بین  اتجاهین  في   التواصل  تت�ح  أنها   �عني  مما،  تفاعل�ة  اإللكترون�ة

  محادثات   ول فيالدخ  أو  المشاهدین   على  أسئلة  طرح  التلفز�ون   �ستط�ع  المثال، ال  سبیل   على.  األصدقاء  و�ین

 مواقع   على  األنشطة  هذه  �ل، �مكن تنفیذ  المقابل  في.  نموذج  في  العمیل  معلومات   إدخال  طلب   مكنه�  وال،  معهم

یت�ح.  الجّوال  ب�قات تط  أو على   اإللكترون�ة   التجارة    �طرقٍ   المستهلك  إشراك  اإلنترنت   عبر   للتاجر  التفاعل  إذ 

 .واسع ميعال  نطاق  على لوجه ولكن الوجه لتجر�ة مشابهة
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 Information Density المعلومات ثافةك

 إجمالي   �بیر، أي  �شكلٍ   Information Density  المعلومات  كثافة  ز�ادة  على  والو�ب   اإلنترنت   من  �ل  �عمل

وتقلص  سواء  حد   على  والتجار   المستهلكین  السوق   في   المشار�ین  لجم�ع  المتاحة  المعلومات   ونوع�ة  �ةكم  .

  دقة   في  �بیرة  ز�ادة  مع  و��صالها  ومعالجتها  وتخز�نها   مات المعلو   جمع  تكال�ف  من  ن�ة اإللكترو   التجارة   تقن�ات 

 .وتوقیتها  وحداثتها المعلومات 

 األسعار   شفاف�ة  تشیر.  شفاف�ة  أكثر  والتكال�ف  األسعار  اإللكترون�ة  رةالتجا  أسواق  في  المعلومات   �ثافة  تجعل

Price Transparency  السوق،    في  المتنوعة  سعاراأل   مجموعة  معرفة  ستهلكینللم  بها   �مكن   التي  السهولة  إلى

  التي   الفعل�ة  التكال�ف  اكتشاف  على  المستهلكین  قدرة  إلى  Cost Transparency  التكلفة  شفاف�ة  تشیرو 

 .المنتجات  مقابل التجار فعهاید 

 Personalization/Customization إضفاء الطا�ع الشخصي/التخص�ص

الشخصي  ن�ةاإللكترو   التجارة  تقن�ات   تسمح الطا�ع  �مكنPersonalization  �إضفاء  أي    توج�ه   للتجار  ، 

خالل معرفة   من   ماشخصٍ   سلوك و لتتوافق    الرسالة  ض�ط   طر�ق  عن  محددین  أفراد   إلى  التسو�ق�ة  رسائلهم

، أي  Customization  �التخص�ص   اأ�ًض   �ما تسمح التكنولوج�ا.  السا�قةنشاطه أو اهتماماته أو مشتر�اته  

  التفاعل�ة   الطب�عة  إلى  و�النظر.  ناًء على تفضیالت المستخدم أو سلوكھ السابقأو الخدمة المقدمة ب   منتجتغییر ال

. الشراء  ظةلح  في  السوق   في  المستهلك  حول  المعلومات   من  یرالكث   جمع  �مكن،  اإللكترون�ة  التجارة  لتكنولوج�ا

 والسلوك  اءالشر   عمل�ات   حول  لمعلومات ا  من  �بیر  قدر   واستخدام  تخز�ن  �مكن،  المعلومات   �ثافة  ز�ادة  ومع

 .اإلنترنت  على التجار قِبَلمن  واستخدامها للمستهلك السا�قة

 Technology: UserSocial االجتماع�ة    �كاتوالش  المستخدم  محتوى   إنشاء:  االجتماع�ة  التكنولوج�ا

Content Generation and Social Networking 

  من   أكبر  بدرجة  اجتماع�ة  لتص�ح  اإللكترون�ة  والتجارة  اإلنترنت   قن�ات ت  تطورت ،  السا�قة   التقن�ات   عكس  على



149 
 

 نصوص   ر على شكلأكب  عالمي   ومع مجتمع  أصدقائهم  مع  المحتوى   ومشار�ة  �إنشاء  للمستخدمین  السماح  خالل

  إنشاء   المستخدمون ، �ستط�ع  االتصاالت   من  األشكال  هذه  و�استخدام.  صور  أو  موس�قى   أو  فیدیو  مقاطع  أو

 . القائمة ش�كات ال وتعز�ز جدیدة اجتماع�ة ش�كات 

  في  الرقمیة  والبضائع  الرقمیة   األسواق:  اإللكترونیة  التجارة  في  األساسیة  المفاھیم.  7-1-4
 Key Concepts in E-commerce: Digital Markets andالعالمیة    السوق 

Digital Goods in a Global Marketplace 

ونماذج وتوقیته  العمل  موقع  في جزءٍ   �ستند  إل  اإلیرادات  وتوز�عها.  ما  المعلومات  تكلفة  أنشأى  ش�كة   ت لقد 

 المعلومات   من  هائلة  �م�اتٍ   ت�ادل  العالم  أنحاء  جم�ع  من  األشخاص   مالیین �ستط�ع    حیث   رقم�اً   سوقاً   اإلنترنت 

وزادت   هاالأعم  الشر�ات   بها  تدیر  التي  الطر�قة  اإلنترنت   غیر  لذلك فقد   ونت�جة.  ومجاني  وفوري   م�اشر  �شكلٍ 

 . لعالميا انتشارها من

من  � الحد  على  اإلنترنت  المعلومات عمل  تماثل  تماثل  Information Asymmetry  عدم  عدم  یوجد   .

�النس�ة للمعاملة من الطرف اآلخر.   أكثر أهم�ةً   الطرفین في المعاملة معلوماتٍ حد  للمعلومات عندما �كون لدى أ

المستهلكون  الرقم�ة  األسواق  فيالنسب�ة على المساومة.  القدرة    تحدید   في   المعلومات   هذه  وتساعد  ، �ستط�ع 

  من   شفاف�ة  ثرأك  الرقم�ة  األسواق   إن  ُ�قال،  المعنى  و�هذا،  ال�ضائع  على  المحملة  األسعار  رؤ�ة  والموردون 

 . التقلید�ة األسواق

�قدر   الرقم�ة  والكفاءة    �بیرتتسم األسواق  المرونة  بتكال�فمن  �القلیلة سوا  ألنها تعمل  المتعلقة  تلك  �حث  ء 

  ظروف   على   بناءً   دینام�كي  تغییرها �شكل  على   وتسمح �ممایزة والقدرة  ،تغییر األسعارو� معامالت  إنجاز ال�و 

  طلب   خصائص   على  اعتماداً   المنتج  سعر  �ختلف،  Dynamic Pricing  نام�كيالدی  التسعیر  في.  السوق 

 المنتجات   من  العدید   على  اراألسع   على اإلنترنت   تجزئةال  تاجر  فقد �غّیر.  ال�ائع  لدى   العرض   حالة  أو  العمیل

 لیالت تح  ف�استخدام.  لموقعه  للمستخدمین  السا�قة  والز�ارات   المنتج  على  والطلب   الیوم  من  الوقت   على  بناءً 

  إلى   استناداً   الفردي  المستوى   على   األسعار  تعدیل  اإلنترنت   عبر  الشر�ات تستط�ع �عض  ،  الضخمة  الب�انات 
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  �قبل   شخص   مساومًا ی�حث عن أقل األسعار مقابل  المستهلك  �ان  إذا  ما  مثل،  السلو��ة  دافاالسته  معاییر

 األسعار.  أقل عن ی�حث   وال المعروضة األسعار

  على  اعتماداً ، Switching Costs التحو�ل تكال�ف ز�ادة أو تخف�ض  إما الجدیدة لرقم�ةا األسواق لهذه �مكن

 أوقات   �سبب   اإلش�اع  في  اإلضافي  أخیرالت  �عض   في  تتسبب   وقد ،  هاب�ع  یتم  التي  الخدمة  أو  المنتج  طب�عة

  المشتراة   المال�س  مثل  الفور  علىالذي تم شراؤه    منتجال  استهالك  �مكن  ال،  التقلید�ة  السوق   عكس  وعلى.  الشحن

 ).الرقم�ة المنتجات  مع  ممكن الفوري  االستهالك أن  من الرغم على( الو�ب  عبر

  الب�ع   منافذ   أو  الموزعین  مثل  الوسطاء  متجاوزةً ،  للمستهلك  م�اشرة  للب�ع  الفرص   من ید العد   الرقم�ة  األسواق  توفر

 فلدفع .  �بیر  �شكلٍ   الشراء  معامالت   تكال�ف  خفض   إلى  التوز�ع   قناة  في  الوسطاء  إزالة  یؤدي  أن  و�مكن.  �التجزئة

 . تصن�عه تكلفته  من %135 إلى ل�صل المنتج تسعیر یلزم قد ، التقلید�ة التوز�ع قناة في الخطوات  أجور جم�ع

  خالل   ومن.  التوز�ع  عمل�ة  في  الط�قات   هذه  من   طبقة  �ل   إزالة  عن  الناتجة  الوفورات   مقدار  [1-7]  الشكل  یوضح

 . أقل أسعارٍ  فرض  مع األر�اح ز�ادة الشر�ات تستطیع ، الوسطاء عدد   تقلیل  أو هلكینللمست م�اشرةً  الب�ع

 

 ز�ون فوائد إلغاء الوساطة لل – [1-7] الشكل

إلغاء  الق�مة    سلسلة  في  الوس�طة  الخطوات   عن  المسؤولة  التجار�ة  العمل�ات   ط�قات   أو  المؤسسات   إزالة  تسمى

 الوسطاء   من  تماماً   جدیدةٍ   مجموعةٍ   ظهور  إلى  أ�ضاً   اإللكترون�ة  التجارة  وأدت .  Disintermediation  الوساطة
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 . أخرى  إلى صناعة من وساطةإزالة ال تختلف، لذلك. PayPal و eBay  و Amazon مثل الجدد 

  الحجز   مواقع  تدیر  التي  والفنادق  الطیران  شر�ات   تكسب   الخدمات، حیث   سوق   على  إزالة الوساطة أ�ضاً   تؤثرو 

  [2-7]  الجدول  یلخص .  �وسطاء  السفر  و�الء  است�عدت   ألنها  تذ�رة  عن �ل  المز�د   رنت اإلنت  عبر  بها  الخاصة

 . قلید�ةالت واألسواق الرقم�ة األسواق بین الفروق 

 

 مقارنة األسواق الرقم�ة مع األسواق التقلید�ة – [2-7]الجدول 

 Digital Goodsال�ضائع الرقم�ة 

 التي   ال�ضائع  وهي�بیر،    حدٍ   إلى  Digital Goods  قم�ةالر   ال�ضائع  مب�عات   الرقمي  اإلنترنت   سوق   وّسع

  والصحف   والبرامج  واألفالم  لفیدیووا  الموس�ق�ة  المقطوعات   تمثیل  ف�مكن.  رقم�ة  ش�كةٍ   عبر  تسل�مها  �مكن

 الرقم�ة   ال�ضائع  ُتعتبر  في أغلب األح�انو .  �حتة  رقم�ة  �منتجات   و��عها  وتسل�مها  وتخز�نها  والكتب   والمجالت 

  قوانین  �موجب  المشروع غیر التملك من محم�ة الفكر�ة وتكون الملك�ة". العقل أعمال" �أنها ُتعّرف ر�ةفك ملك�ةً 

  المنتجات   هذه  �ل  تسل�م  یتم ،  والیوم.  التجار�ة  واألسرار  ر�ة التجا  والعالمات   االختراع  و�راءات   النشر   حقوق 

 . الماد�ةاتها ینخفض مستوى المب�عات لدى نظیر   بینما تنز�الت  أو رقم�ة كتدفقاتٍ 
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 . التقلید�ة الماد�ة �ضائعال عن  تختلف و��ف الرقم�ة ال�ضائع [3-7] الجدول �صف

 
 ال�ضائع الرقم�ةاإلنترنت األسواق �اتجاه ك�ف تغیر  – [3-7]الجدول 

نماذج7-2 اإلیرادات  األعمال   .  -Principal Eاإللكترون�ة    التجارة  في  الرئ�سة  ونماذج 

Commerce Business and Revenue Models 

  من  أكثر إلى  1995 عام   في  الم�كرة الو�ب  بوا�ات  على  اإلعالنات  من قلیلٍ  عددٍ   من  اإللكترون�ة التجارة نمت 

 المعلومات   وتقن�ات   األعمال  نماذج  من  رائعٌ   مز�جٌ   هي  اإللكترون�ة  التجارة.  الیوم  ئةالتجز   مب�عات   جم�ع  من  12%

  �التجارة   الخاصة  واإلیرادات   األعمال  نماذج  وصف  ثم   اإللكترون�ة  ارةالتج   ألنواع  أساسيٍ   �فهم  لنبدأ.  الجدیدة

 .اإللكترون�ة

 Types of E-commerceاإللكترونیة  التجارة أنواع. 7-2-1

  . المشار�ین  طب�عة  في  النظر  هي  األولى  اإللكترون�ة، الطر�قة  التجارة  معامالت   لتصن�ف  الطرق   من  دید الع  هناك

 ) B2C(  إلى المستهلكین  الشر�ات   من  اإللكترون�ة  التجارة  في  الثالث   الرئ�سة  ترون�ةاإللك  التجارة  فئات وتتمثل  

 ).C2C( تهلكینالمس ینب  اإللكترون�ة والتجارة) B2B( الشر�ات  بین  اإللكترون�ة والتجارة

  التجزئة   تجارة  : وتشملBusiness-to-Consumer (B2C)  إلى المستهلكین  الشر�ات  من  اإللكترون�ة  التجارة

 . B2C  على أمثلة iTunes و  Walmart و Amazon وتعتبر. األفراد  للمتسوقین والخدمات  نتجات للم
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 والخدمات   السلع  مب�عات   على   تنطوي :  Business-to-Business (B2B)  الشر�ات  بین  اإللكترون�ة  التجارة

  اإللكترون�ة   التجارة  على  مثاالً   والطاقة  الك�م�ائ�ة  المواد   وشراء   لب�ع  اإللكتروني  Elemica  موقع  �عد .  الشر�ات   بین

 .الشر�ات بین

  یب�عون   الذین  لكینالمسته  : تشملConsumer-to-Consumer (C2C)  بین المستهلكین  اإللكترون�ة  التجارة

  من  األشخاص  الضخم على الو�ب  مزاد  موقع وهو eBay ُ�مّكن، المثال سبیل على. لمستهلكین آخر�ن م�اشرةً 

. ثابت   �سعر  أو   مزاید   أعلى  إلى  بهم  الخاصة  ال�ضائع  مزادات   طر�ق  عن  ر�ناآلخ  المستهلكین  إلى   سلعهم  ب�ع

وُتعتبر  .  Peer-to-Peerر  نظی  إلى  نظیر  من  رةللتجا  منصة رقم�ة  إنشاء  طر�ق  عن  �وس�ط  eBay  و�عمل

Craigslist لآلخر�ن م�اشرة والب�ع للشراء المستهلكون  �ستخدمها التي استخداماً  األكثر التداول منصة. 

  المشار�ون   �ستخدمها  التي المنصات   حیث   من  وهي  اإللكترون�ة  التجارة  معامالت   لتصن�ف   أخرى   طر�قةٌ   هناك

  متصلٍ   مكتبي  �مبیوتر   �استخدام  تتم   اإللكترون�ة   التجارة   معامالت   معظم  �انت ،  قر�ب   وقتٍ   فحتى.  المعاملة  في

 وأجهزة  الذ��ة  الهواتف  مثل  لالسلك�ةا  المحمولة  البدائل  من  ولكن هناك العدید .  سلك�ةٍ   ش�كة  عبر  �اإلنترنت 

اسم   مكان  أي  من  خدمات وال   السلع  لشراء  المحمولة  الالسلك�ة  األجهزة  استخدام  طلق على. و�ُ اللوحي  الكمبیوتر

  التجارة   معامالت   أنواع  جم�ع  تتم  أن  �مكن و   .M-commerceأو    Mobile Commerce  النّقالة  جارةالت

 . النّقالة التجارة لوج�اتكنو   �استخدام ةالثالث  اإللكترون�ة

 E-commerce Business Modelsاإللكترونیة  التجاریة أعمال نماذج. 7-2-2

مات والتي تم وصفها سا�قًا إلى خلق الظروف التي تسمح  رأت على اقتصاد�ات المعلو لقد أدت التغیرات التي ط

 �صف نماذج األعمال القد�مة.    أدت إلى تدمیرأنها  نماذج جدیدة تمامًا في عالم األعمال، في حین  �ظهور  

  اإلنترنت   تستخدم،  �أخرى   أو  �طر�قةٍ ،  جم�عها.  ظهرت   التي  اإلنترنت   أعمال  نماذج  أهم  �عض   [4-7]  الجدول

  األساس   لتوفیر  أو  الحال�ة  والخدمات   المنتجات   إلى  ق�مة  إلضافة)  المحمولة  األجهزة  على  طب�قات الت  ذلك  في  �ما(

 .الجدیدة والخدمات  للمنتجات 
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 نماذج أعمال اإلنترنت - [4-7] لجدولا

 Portalالبوا�ة 

تخدمون بتعیینها  �قوم المس  التي  المواقع  كتل  أنها  على  تعر�فها  یتم  ما  وغال�اً   الو�ب،  إلى  المدخل  هي  البوا�ات 

 الو�ب   �حث   أدوات  MSN  و  Facebook  و  Yahoo  الشر�ات الكبرى مثل  بوا�ات   توفر.  الرئ�سة  كصفحتهم

  الفور�ة   والمراسلة  اإللكتروني   والبر�د   األخ�ار  مثل  والخدمات   المحتوى   من  متكاملة  مجموعةٍ   إلى  فة�اإلضا  الفّعالة

 نموذج   یوفر.  واحد   مكانٍ   في  ذلك  �ل   أكثر،  و   الفیدیو   دفقوت  الموس�قى  وتنز�ل  لتسوق وا  والتقو�مات   والخرائط

  في  واالستمرار الو�ب  على  خالله ال�حث من   المستخدمون  یبدأ حیث  مقصوداً  القائم على البوا�ة موقعاً  األعمال 



155 
 

  التي   لإلعالنات   ض التعر   و�الط�ع،  آخر�ن  أشخاص   على   والتعرف  الترف�ه   سائلو   على  والعثور   األخ�ار  قراءة

 . االجتماع�ة  الش�كات   على  القائمة  البوا�ة  من  تماماً   مختلفاً   نوعاً   Facebook  و�شكل  .البوا�ة  لدعم  یرادات اإل  توفر

 ailerT-Eلكترون�ة  متاجر التجزئة اإل 

، العمالقة  Amazon  شر�ة  من  بدءاً ،  أحجامها  �جم�ع،  E-Tailers  اإلنترنت  عبر  �التجزئة  الب�ع  متاجر  تأتي

المتجر اإللكتروني المتاجر    �ش�هعلى ش�كة اإلنترنت.  و�ب    مواقع  تمتلك  التي  یرةالصغ  المحل�ة  المتاجر  إلى

أهم میزات التسوق من  .  للق�ام �عمل�ة الشراء  �اإلنترنت   لالتصال  طفق  �حتاجون   العمالء  التقلید�ة من �استثناء أن

المستهلك و�أسعار    �بیرةً   م خ�اراتٍ دائمًا وتقدّ   تاحة للتسوق مر�حة وم  في المتاجر اإللكترون�ة أنها توافر مراكز ب�ع

ن طو�ل وتب�ع تقلید�ة حق�ق�ة موجودة منذ زم  لمتاجر  فروعٌ   المتاجر اإللكترون�ة الكبیرة هي  �عض .  منخفضة

 إلى  روا�ط  أي  في العالم االفتراضي دون   اإللكترون�ة التي نشأت م�اشرةً وهناك �عض المتاجر  .  المنتجات   نفس

 .الماد�ة مواقعال

 Content Providerتوى المح مزود

  عالم�ة   محتوى   قناة  أص�حت   أنها  إال،  �التجزئة  المنتجات   لب�ع  �قناة  بدأت   اإللكترون�ة  التجارة  أن  من  الرغم  على

 الملك�ة   الفكر�ة، وتشیر  الملك�ة  أشكال  جم�ع  ل�شمل�شكل عام    Content  المحتوى   تعر�ف  یتم  .متزاید   �شكل

  مطالب منشؤها �حق   والتي  الملموسة  وغیر  الملموسة  العقل  نتجات م  إلى  Intellectual Property  الفكر�ة

 والنصوص   والصور  والموس�قى  الرقمي  الفیدیو  مثل  المعلومات   محتوى   بتوز�ع  المحتوى   مزّودو  �قوم.  فیها  الملك�ة

  كین للمستهل  �مكن  أنه  في  ترنت اإلن   عبر  المحتوى   لمزودي  المقترحة  الق�مة  وتتمثل.  الو�ب   عبر  الفن�ة  واألعمال

  أو   لتشغیله  رخ�ص   �سعرٍ   المحتوى   هذا  وشراء  اإلنترنت   عبر المحتوى   من  واسعة  مجموعة  على  �سهولة  العثور

 .الذ��ة الهواتف ىعل أو متعددة مبیوتر� أجهزة على  مشاهدته

 .%18 بنحو �قدر سنوي  ل�معد ، نمواً   األسرع اإللكترون�ة التجارة قطاعات  أحد  اإلنترنت  عبر ُ�عتبر المحتوى 
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 Transaction Brokerالمعامالت   س�طو 

  هي   البر�د   أو  الهاتف  عبر   أو  شخص�اً   عادةً   معالجتها   تتم   والتي   المستهلكین   معامالت   تعالج   التي   إن المواقع

  وتتمثل .  السفر  وخدمات   المال�ة  الخدمات   هي  النموذج  هذا  تستخدم  التي  الصناعات   وأكبر.  للمعامالت   وسطاء

  الخدمات المال�ة   الكثیر من  وتوفیر  والوقت   المال  توفیر  في  اإلنترنت   عبر  مالت المعا   لوسطاء  الرئ�سة  مةالق�

 السفر   حجز  وخدمات   اإلنترنت   عبر  األسهم  وسطاء  اضىفعلى سبیل المثال یتق.    واحد   مكان  في  السفر  وحزم

 . التقلیدیین نظرائهم  من �كثیر أقل رسوماً 

 Market Creatorالسوق  صانع

�ستط�ع فیها المشترون وال�ائعون االجتماع    رقم�ةً   بیئةً   السوق   صانع  یبني  :Market creators  السوق   انعص

  یوفرون   أنهم  هي  اإلنترنت   عبر  السوق   منشئي  وق�مة  .ر األسعا  وتحدید   المنتجات   عن  وال�حث وعرض المنتجات  

 ها م�اشرة من ال�ائعین. �ستط�ع ال�ائعون فیها عرض �ضائعهم �سهولة و�مكن للمشتر�ن شراؤ   منصةً 

. السوق   منشئي  أعمال  نموذج  على  جیدة  أمثلةً   Priceline  و  eBay  مثل  اإلنترنت   عبر  المزادات   أسواق  ُتعد 

  Amazon  موقع  على  متاجر  �إنشاء  للتجار  ُ�سمح  حیث ،  Amazon's Merchants  منصة  هو  آخر  مثال

 .للمستهلكین ثابتة �أسعارٍ   ال�ضائع و��ع اإللكتروني

 Service Providerالخدمة   مزود

. اإلنترنت   عبر  بتقد�م الخدمات   الخدمات   مزودو  �قوم ،  اإلنترنت   عبر  اإللكترون�ة المنتجات المتاجر    كما تب�ع

  ولم .  الخدمة  مزود   أعمال  جم�عها نموذج  اإلنترنت   عبر  تخز�ن الب�انات   ومواقع  الصور  ة مشار�  تستخدم مواقع

تُقّدم    متزاید   نحو  أص�حت على  ولكنها،  تر مكتبيالصلب لكمبیو   على القرص   موجوداً   فعل�اً   البرمج�ات منتجاً   تعد 

،  تجزئة  �ائع  من  شرائها  من  بدالً   اإلنترنت   عبر  یتم االشتراك فیها  Software as a Aervice (SaaS)  كخدمة

 ثل م   �خدمات عبر اإلنترنت   والتطب�قات   البرمج�ات   تقد�م  في  الطر�ق  Google  قادت   ولقد .  Office 365  مثل

Google Apps و  Google Sites و Gmail   وGoogle Drive. 
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 Community Provider (Social Networks) )االجتماع�ة الش�كات(  المجتمع�ة الخدمات مقدمو

  اإلنترنت   على  رقم�ة  بیئة  تنشئ  مواقع  عن  هم ع�ارة:  Community providers  الخدمات المجتمع�ة  ومقدم 

  ت�ادل   و  والتواصل  )السلع  و��ع  شراء(مع �عضهم  التعامل    المماثلة  مامات االهت  ذوي   األشخاص �ستط�ع    حیث 

  شخص�ات   تبني  لخال  من  ممارسة األوهام  و�ستط�عون حتى.  الفیدیو  ومقاطع  ومشار�ة الصور  االهتمامات 

  و   Tumblr  و+  Google  و   Facebook  مثل  االجتماع�ة  الش�كات   مواقع  تقدم.  Avatar  تدعى  اإلنترنت   على

Instagram  و  LinkedIn  و  Twitter  وقد �انت مواقع الش�كات المجتمع  لبناء  وخدمات   أدوات   لمستخدمینل .

 . �ل عام جمهورها  حجم یتضاعف حیث االجتماع�ة أسرع مواقع الو�ب نموًا في السنوات األخیرة، 

 E-commerce Revenue Modelsاإللكترونیة  للتجارة إیرادات  نماذج. 7-2-3

 اإلیرادات   الشر�ة  بها  ستكسب   التي  الطر�قة  الشر�ة  رادات إی  نموذج  �صف:  Revenue Model  اإلیراداتنموذج  

  التجارة   إیرادات   نماذج  من  العدید   تطو�ر  تم  أنه  من  الرغم  وعلى.  االستثمار  على  أعلى  عائداً   وتنتج  األر�اح  وتدر

:  التال�ة   الستة  یرادات اإل  نماذج   من  مجموعةٍ   على  أو  واحدٍ   على  تعتمد   الشر�ات   معظم   أن  إال ،  اإللكترون�ة

 .والشر�ات التا�عة المعامالت  ورسوموالمجاني/الحر  واالشتراك والمب�عات  اإلعالن

 Model Advertising Revenueاإلعالنات  إیرادات نموذج

 إیرادات   الو�ب   موقع  �حققفي هذا النموذج    :Advertising Revenue Model  اإلعالنات  إیرادات  نموذج

  نموذج   هو  اإلعالن   إن نموذج.  لإلعالنات   یتعرضوا  أن   �مكن  الذین  الزوار  من  �بیر  جمهورٍ   جذب   خالل  من

  تجر�ة   ستكون ،  اإلعالنات   إیرادات   بدون   إنه  القول  و�مكن،  اإللكترون�ة  التجارة  في  استخداماً   األكثر  اإلیرادات 

. المحتوى   إلى الوصول  لمقاب  الدفع  األشخاص   من  سُ�طلب   حینهاألنه    اآلن  عل�ه  هي   عما  تماماً   مختلفةً   الو�ب 

  مقابل   والتوز�ع  اإلنتاج  تكال�ف  یدفعون   المعلنین  المواقع ألن  لزوار  اآلن مجاني  الو�ب   على  ن معظم محتوى إ

  اإلنترنت   عبر  اإلنفاق   من  المعلنون   زاد ،  القلیلة الماض�ة  السنوات   لإلعالنات. وفي  لزوارهؤالء ا  تعر�ض   في  الحق

 . فوالصح الرادیو مثل لید�ةالتق القنوات  على  النفقات  وخفضوا
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 Sales Revenue Modelالمب�عات   إیرادات نموذج

  طر�ق   عن  إیراداتها  الشر�ات تجني    : في هذا النموذجSales Revenue Model  المب�عات  إیرادات  نموذج

  إیرادات   نموذج  Gap  و  Amazon  مثل  شر�ات   تستخدم.  للعمالء  الخدمات   أو  المعلومات   أو  ال�ضائع  ب�ع

 الموس�ق�ة   المقطوعات   مثل  الملفات   تنز�ل  على  رسومٍ   فرض   طر�ق  عن  ألموالا  مزودو المحتوى   �كسب .  ت المب�عا

 Micropayment الصغیرة أنظمة الدفعات توفر .الفیدیو مقاطع أو الموس�قى أو الكتب  أو) iTunes متجر(

systems    النقد�ة   المعامالت   من  رةالكبی   الكم�ات   لمعالجة  التكلفة  حیث   من  فّعالة  طر�قةً   المحتوى لمزودي 

 .جداً  الصغیرة

 Subscription Revenue Modelاالشتراك  إیرادات نموذج

 محتوى   �قدم  و�ب   موقع  �فرض   هذا النموذج: في  Subscription Revenue Model  االشتراك  إیرادات   نموذج

  مزودو   �ستخدم  ما  وغال�اً .  مستمر  �شكلٍ   عروضه  �ل  أو  �عض   إلى  للوصول  كًا دور�اً اشترا  رسوم  خدمات   أو

.  نجاحاً   المشتر�ین  مواقع  أكثر  مزود خدمات البرامج التلفز�ون�ة أحد   Netflix  و�عد .  هذا  اإلیرادات   نموذج  ى المحتو 

  ولكي . New York Timesمن الصحف اإللكترون�ة التي تستخدم نموذج اإلیراد هذا مثل كما أن هناك العدید 

  عال�ة   مضافة  ق�مةٌ   ك من أجلة متمایزًا ولهاالشترا  المراد   المحتوى   أن �كون   نموذجهذا ال  یتطلب ،  ناجحاً   �كون 

 . �سهولة نسخه �مكن وال آخر مكان أي في متاح وغیر

 ium Revenue ModelFree/Freem حر/مجاني إیراد نموذج

 الخدمات   الشر�ات   تقدم   : في هذا النموذجFree/Freemium Revenue Model  نموذج اإلیراد المجاني/الحر

  تقدم ،  المثال  سبیل  على.  الخاصةتفرض رسومًا على المیزات المتقدمة أو  لكنها    مجانًا،   المحتوى   أو  اس�ةاألس

Google   بیرٍ   جمهورٍ   على اجتذاب  الفكرة  وتقوم.  الممیزة  دمات الخ   تفرض رسومًا على  ولكن  مجان�ة  تطب�قات�  

 مشكلة   مثلوتت.  إضاف�ة متمیزة  دمات مقابل خ  اشتراك  لدفع   الجمهور  هذا  �عض   تحو�ل  ثم  مجان�ة  �خدمات   جداً 

وجدت    فقد ،  ذلك  ومع.  یدفعون   عمالء  مجانیین إلى   متصفحین  �ونهم  من   األشخاص   تحو�ل   في  النموذج  هذا
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 المدفوع  المشترك  الجزء  من  ر�ح�ة  قد تكون أكثر  اإلعالني  العائد   ذات   المجان�ة  الخدمة  نأ  العدید من المواقع

 . أعمالهم في

 Revenue Model Transaction Feeلمعاملة ا رسوم إیرادات نموذج

  الشر�ة  تحصل  النموذج: في هذا  Transaction Fee Revenue Model  المعاملة  رسوم  إیرادات  نموذج

  وتتلقى   اإلنترنت   عبر  العلني  للمزاد   سوقاً   eBay  توفر،  المثال  سبیل  فعلى.  تنفیذها  املة أو مع  لتمكین  رسوم  على

  المال�ة   لألوراق  وس�ط  وهو  E*Trade  �ما یتلقى.  ما  عنصرٍ   ب�ع  في  نجح  إذا  ئعال�ا  على معامالت   صغیرة  رسوماً 

 . العمیل عن ن�ا�ة األسهم معاملة فیها ینفذ  مرة �ل رسومًا في، اإلنترنت  عبر

 Affiliate Revenue Model  التا�عة الشر�ة إیراد نموذج

)  Affiliate ُ�سمى( و�ب  موقع یرسل : في هذا النموذجAffiliate Revenue Model التا�ع اإلیرادات نموذج

تنتج عن    مب�عات   أي  عن  الناتجة  اإلیرادات   من  مئو�ة  نس�ة  أو  إحالة   رسوم   مقابل  أخرى   و�ب   مواقع  إلى  الزائر�ن 

 الشر�ات   Amazon  تستخدم  العمالء المحتملین.  تولید   رسوم  �اسم  أ�ضاً   اإلحالة  رسوم  إلى  و�شار.  الةهذه اإلح

 الشخص�ة   المدونات �ما أن  .  مدوناتهم  شعارها على  وضع  عبر  Amazon  موقع  إلى  الاألعم  توجه  التي  التا�عة

 �عض الشر�ات المصّنعة �الدفع   تقومو .  التا�عةالشر�ات    برامج  من  �جزء  مرئ�ة  إعالنات   على  تحتوي   ما  غال�اً 

هذه الشر�ات   جات منت  ن عنو هؤالء المدون  یتحدث   مجانًا مقابل أن  اه أو تقدم لهم منتجات  المدونین  م�اشرة ل�عض 

 .م�اشرة للب�ع وذلك على مدوناتهم الشخص�ة روا�ط وتوفیر

 *  *  * 
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 Review مراجعة. 7-3

 True/False. أسئلة صح / خطأ 7-3-1
 أ خط صح السؤال 

1 
األساس�ة للشر�ة الرقم�ة   التحت�ةإن منصة الحوس�ة العالم�ة على ش�كة اإلنترنت هي البن�ة 

 الناشئة.
  

   للموزع.الوساطة فوائد �بیرة لة  إزار وفّ ت 2

   مجاالت العمل الوظ�ف�ة الرئ�س�ة.  جم�ع ش�كات اإلنترانت مفیدة في  3

4 
أقسام المب�عات والتسو�ق هي التدر�ب على اإلنترنت  في إلنترانت لاالستخدامات الرئ�س�ة إن 

 وتعقب الطل�ات.
  

5 
داخل   إلكترون�اً  یق العمل�ات عبر الوظائف�مكن استخدام ش�كات اإلنترانت واإلكسترانت لتنس

 المؤسسة وخارجها.
  

6 
سوقین تجارة التجزئة للمنتجات والخدمات للمت (B2B)تشمل التجارة اإللكترون�ة بین الشر�ات 

 عنها أمثلة  Walmartو   Amazonاألفراد. وتعتبر 
  

7 
ت  المنتجان االجتماع وعرض یبني صانع السوق بیئًة رقم�ًة �ستط�ع فیها المشترون وال�ائعو 

 وال�حث عن المنتجات وتحدید األسعار
  

   و�ب قدرة غیر مسبوقة على التعرف على العمالء واستهدافهم.الر وفّ ی 8

 

 Multiple Choicesئلة خیارات متعددة . أس7-3-2
 لألعمال اإللكترون�ة: التحت�ةتوفر تكنولوج�ا اإلنترنت البن�ة  -1

 �ةن البنى التحت�ة التقلیدم أقل تعقیداً  هاألن ) أ

 لجعل تدفق المعلومات انس�اب�ة في جم�ع أنحاء المؤسسة ا الخاصة �اإلنترنت  �مكن استخدام معاییر التكنولوج�ه  ألن ) ب

 اسهل فهممن األه ألن ) ت

 ظهور الشر�ة الرقم�ة قد أنشأ العدید من األسواق الجدیدة ألن ) ث

��ف تقوم �إنشاء الثروة على أفضل  و ،  مةً و��ف تقدم منتجًا أو خد  هي الشر�ةتجر�د لما  عما ُ�عّبر التعر�ف التالي: " -2
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 "؟ وجه

 business modelنموذج األعمال  ) أ

 عامل نجاح حاسم ) ب

 الخطة االسترات�ج�ة ) ت

 لوماتخطة نظم المع ) ث

ضافة العمیل وتفاصیلها، �اإلق�اس لعمق المعلومات التي �مكن أن تقوم الشر�ة بتور�دها إلى  عما ُ�عّبر التعر�ف التالي: " -3

 "؟ تجمعها الشر�ة حول العمیل، والتي تحدد على أفضل وجه إلى المعلومات التي

 الوصول  ) أ

 الكثافة  ) ب

 التسو�ق عبر الم�كرومتر  ) ت

 الثراء ) ث

ق�اس لعدد األشخاص الذین �مكن أن تتصل بهم الشر�ة وعدد المنتجات التي �مكن أن  تالي: "عما ُ�عّبر التعر�ف ال -4

 "؟ جهالء األشخاص على أفضل و تقدمها لهؤ 

 الوصول  ) أ

 الكثافة  ) ب

 سو�ق عبر الم�كرومتر الت ) ت

 الثراء ) ث

 :ـب online biddingرف عرض األسعار عبر اإلنترنت ُ�عّ  -5

 الب�ع المتعدد ) أ

 التسعیر الدینام�كي ) ب

 المتخصصالتسعیر  ) ت

 تخص�ص و�ب  ) ث

 ؟ Amazon.comأي من نماذج األعمال التال�ة على اإلنترنت �ستخدمها  -6

 وس�ط المعلومات  ) أ
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 وس�ط المعاملة ) ب

 الخدمة عبر اإلنترنت موفر  ) ت

 تجاري افتراضي محل ) ث

 

 Essay قضایا للمناقشة \. أسئلة 7-3-3
 اإل�ضاح �األمثلة.ذلك مع تعتبر التجارة اإللكترون�ة الیوم اجتماع�ة ومتنقلة ومحل�ة. اشرح معنى  -1

 } 1-7توج�ه لإلجا�ة: الفقرة  .  15: 100دق�قة. الدرجات من  15{مدة اإلجا�ة: 

تكال�ف    –التسعیر الدینام�كي    –عدم تماثل العلومات    –ال�ضائع الرقم�ة    –ال�ة: األسواق الرقم�ة  عّرف المفاه�م الت -2

 إلغاء الوساطة.  –التحو�ل 

 } 1-7توج�ه لإلجا�ة: الفقرة  .  15: 100ن درجات مدق�قة. ال 15{مدة اإلجا�ة: 

 ما هي أنواع التجارة اإللكترون�ة. وضح إجا�اتك �األمثلة. -3

 } 2-7توج�ه لإلجا�ة: الفقرة  .  15: 100دق�قة. الدرجات من  15 {مدة اإلجا�ة:

 *  *  * 
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 تطب�قات المؤسسات  –تطب�قات نظم المعلومات اإلدار�ة الفصل الثامن: 
Management Information Systems Applications – 

Enterprise Applications 

 
 كلمات مفتاح�ة 

أنظمة إدارة   -أنظمة إدارة سالسل التور�د    -لمؤسسات  أنظمة ا  –تطب�قات المؤسسات    -اإلنترنت    –كامل  الت  –نظم المعلومات  

 العالقة مع الز�ائن.

 الفصل ملخص

الجزء الثالث من تطب�قات نظم المعلومات اإلدار�ة والمتعلقة بتطب�قات المؤسسات. حیث سنبّین ��ف تساعد هذا الفصل  یتناول  

التمیز التشغیلي. وسنستعرض اتطب�قات المؤسسات   ألنواع الثالثة لهذه التطب�قات وهي أنظمة المؤسسات  الشر�ات في تحقیق 

 ع الز�ائن ونبین فوائد �ل منها وتحد�اتها. العالقة م وأنظمة إدارة سالسل التور�د وأنظمة إدارة

 األهداف التعل�م�ة مخرجات و ال

 عن األسئلة التال�ة:  �عد قراءة هذا الفصل، سیتمكن الطالب من اإلجا�ة

 ت الشر�ات على تحقیق التمیز التشغیلي؟ك�ف تساعد أنظمة المؤسسا .1
 نقل مع الموردین؟ إلنتاج والك�ف تنسق أنظمة إدارة سالسل التور�د عمل�ات التخط�ط ا .2
 ك�ف تساعد أنظمة إدارة عالقات العمالء الشر�ات على تحقیق عالقة ممیزة مع العمیل؟ .3
 مؤسسات من التقانات الجدیدة؟رضها تطب�قات المؤسسة، و��ف تستفید تطب�قات الما التحد�ات التي تف .4
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 Role of Enterprise Systems inالتشغیلي    التمیز  تحقیق   في  المؤسسات   أنظمة  . دور8-1

Achieving operational excellence 

داخل�اً متزایدٍ   �شكلٍ   ارت�اطاً   أكثر  العالم  أنحاءمختلف    في  الشر�ات   أص�حت  أو، سواء  . أخرى   شر�ات   مع   

  تتأخر   عندما  أو  �بیرةً   طلب�ةً   العمیل  �قدم  عندمافوري    االستجا�ة �شكلٍ   على  قادر�ن  �كونوا  ن أ  فالمدیرون یر�دون 

  الشر�ة و��ف�ة   من  جزءٍ   �ل  على  األحداث   هذه  یرتأث   معرفة  في   أ�ضاً   یرغبون   وقد .  المورد   من قادمٌة    شحنةٌ 

.  ممكناً   ذلك    الالزم لجعل  كاملتالمؤسسات ال  أنظمة  توفر.  �بیرةً   شر�ةال  �انت   إذا  وخاصة، وقت   أي  أدائها في

 .لصالح الشر�ة �ه �مكنها الق�ام  عمل هذه األنظمة وما ��ف�ة  على  نظرة نلقي دعونا

 ؟  What are Enterprise Systemsالمؤسسة   أنظمة ھي  ما. 8-1-1

  ال   والتي  ،واألنظمة  الب�انات   قواعد   مئات   حتى  أو  عشرات   من  معلوماتٍ   على  بناءً   شر�ة   علینا إدارة  أنه  لنتخیل

  في ، و�ل منها ینتج  رئ�سة  إنتاج  خطوط  10لهذه الشر�ة    ولنتخیل أن.  اآلخر  إلى  التحدث   منها  ألي  �مكن

  والتخز�ن   اإلنتاج  في  تتحكم  التي   األنظمة  من  متوافقة  وغیر  منفصلة  مجموعات   منها  ولكل  مختلفة  مصانع

، تكون قد�مة في أغلب األح�ان،  مطبوعة  ار�ر یدو�ةقت  على   القرار  اتخاذ   �عتمد   ما  غال�اً ،  في هذه الحالة  .والتوز�ع

  من   عند تنفیذ طلب�ة ب�عٍ   موظفو المب�عات قد ال یتمكن  و .  الشر�ة �كل  في  �حدث   ما   فهم  الصعب   من  وس�كون 

 ب�انات   استخدام   للتصن�ع   �مكن   وال في المخزون،    موجودةً لهذه الطلب�ة  معرفة ما إذا �انت العناصر المطلو�ة  

  خاص  نظامٍ  إلى الشر�ات   حاجة سبب  عن جیدة فكرة لدینا اآلن أص�ح إذًا . لإلنتاج للتخط�ط ةٍ ل�سهو  المب�عات 

 .المعلومات  لوتكام لدمج للمؤسسة

 Enterprise Resource  المؤسسة  موارد  تخط�ط  �أنظمة  أ�ضاً   عروفةوالم،  المؤسسة  أنظمة  تستند 

Planning (ERP)  ،حیث تجمع .  مشتر�ة  مر�ز�ة  ب�انات   قاعدةو   المتكاملة  البرامج  وحدات   من  مجموعةٍ   إلى  

العمل   من  �بیرٍ   عددٍ   ومن  الشر�ة  في  واإلدارات   األقسام  من  العدید   من  المعط�ات   الب�انات   قاعدة   إجراءات 

  �جعل   مما،  ال�شر�ة  والموارد   والتسو�ق  والمب�عات   والمحاس�ة  والتمو�ل  واإلنتاج   التصن�ع  في مجاالت   الرئ�سة
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 جدیدة  معلوماتٍ   إدخال  وعند .  الداخل�ة في المؤسسة  األعمال  أنشطة  جم�ع  تدعم  التي  قات � للتطب  متاحةً   الب�انات 

  )[1-8]الشكل  انظر( العمل األخرى  إلجراءات  الفور على المعلومات  إتاحة یتم، إجراء عمل معین بوساطة

 

 ك�ف تعمل أنظمة المؤسسات  – [1-8] الشكل

  مشار�ة   خاللها   من  �مكن  مر�ز�ة   ب�اناتٍ   وقاعدة  المتكاملة  رامجبال  وحدات   منتتمیز أنظمة المؤسسات �مجموعة  

  بتقد�م   المب�عات   و�يمند   أحد   قام  فإذا.  المؤسسة  أنحاء جم�ع  في  الوظ�ف�ة  والمجاالت   إلجراءات العمل  الب�انات 

  شحن  طر�ق  أفضل  و�حدد   الشحنة  �جدولة  و�قوم  للعمیل  االئتماني  الحد   من  النظام  سیتحقق،  ما  لمنتجٍ   طلبٍ 

  النظام   �قوم،  الطلب   لتلب�ة  �افٍ   غیر  المستودع  مخزون   �ان  و�ذا.  المستودع  من  الضرور�ة   العناصرجز  و�ح

  توقعات   تحدیث   �ما یتم.  الموردین  من  الالزمة  المكونات و   المواد   و�طلب   المنتجات   من  المز�د   تصن�ع  �جدولة

 معلومات   مع   والسیولة في الشر�ة تلقائ�اً   امعال  األستاذ   دفتر   مستو�ات   تحدیث   و�تم  الفور،  على  واإلنتاج  المب�عات 

الطلب   هذا  وجود   مكان  ومعرفة  النظام   من  االستفادة  للمستخدمین   �ما �مكن.  الطلب   من   والتكال�ف   اإلیرادات 
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. الشر�ة  عمل  ��ف�ة  عن  األوقات   من  وقت   أي  في  معلومات   على  الحصول  لإلدارة  و�مكن .  لحظة  أي  في  التهوح

النظام  �ستط�ع  ب�انات ت  وأخیرًا  المؤسسة  على  ولید  تحلیالت   نطاق  إجراء  أجل    المنتجات   لتكلفة  �ةإدار   من 

 .ور�حیتها

 Enterprise Softwareبرامجیات المؤسسة . 8-1-2

 إجراءات العمل  من  اآلالفحول    هذه البرمج�ات تم تصم�م  :  Enterprise Software  اتالمؤسس  برمج�ات

  تدعمها   التي  الرئ�سة  إجراءات العمل  �عض   [1-8]الجدول    �صف.  ت الممارسا  أفضل  تعكس  والتي  مس�قاً   المحددة

 ترغب   التي  ظامالن  وظائف  تحدید   هذه األنظمة أوالً   تنفذ   التي  الشر�ات   على  لذلك یتعین.  المؤسسات   برمج�ات 

  ضمن النظام. وتت�ح   والمعّرفة مس�قاً   مطا�قة إجراءات عملها مع إجراءات العمل المحددة  ثم،  استخدامها  في

�ما    من أجل تخص�ص جانب معین من النظاملبرمج�ات المؤسسة    المصّنعة  الشر�ة  توّفرها  التي  التهیئة  ولاجد 

 �انت   إذا  ما  لتحدید   الجداول  هذه  استخدام  للشر�ة  كن�م ،  المثال  سبیل  على.  یتناسب مع طر�قة عمل الشر�ة

 .ز�ع و الت  قناة أو الجغراف�ة الوحدة أو المنتج خط حسب  تت�ع اإلیرادات  تر�د 

 
 تدعمها برمج�ات المؤسساتإجراءات العمل الرئ�سة التي  - [1-8]الجدول 

  لدعم   البرامج  �عض   �تا�ة  إعادة   شر�ةلل  ف�مكن،  الشر�ة  بها  تعمل  التي  الطر�قة  یدعم  ال  نظام المؤسسة  �ان  و�ذا

 یؤدي   وقد ،  عادي ریغ   نحو على  معقداً   المؤسسة  نظام  ُ�عد ،  ذلك  ومع.  إجراءات عملها  بها تعمل  التي   الطر�قة

التي تمثل    العمل�ات   و�تكامل  �المعلومات یؤدي إلى اإلضرار    مما،  النظام  أداء  انخفاض   إلى  الشامل   التخص�ص 
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  فین�غي ،  المؤسسة  نظام  من  الفوائد   من  قدر  أقصى  جني  في  ترغب   الشر�ات   �انت   ذاو�.  للنظام  الرئ�سةالفوائد  

 �جراءات العمل المعّرفة ضمن النظام. و  لتتوافق بها تعمل التي الطر�قة تغییر  علیها

تصم�م Microsoftو   Infor و  Oracle و  SAP المؤسسات   برامج  مجال  في  الرائدة  الشر�ات   تشمل وتم   .  

  التي   الطلب   عند   البرمج�ات   وخدمات   الحجم  والمتوسطة  الصغیرة  للشر�ات   المؤسسات   برامج  حزم  إصدارات 

 السحا�ة.  في تعمل

ال8-2 مع  العالقة  إدارة  أنظمة م.  مع   Managing Supplier  التور�د  سلسلة  إدارة  وردین 

Relationship with Supply Chain Management Systems 

  من   قلیل  لدینا عددٌ   �كون   أن ، فاألرجح  الخدمات   �عض   تب�ع  أو  تجات المن   �عض   تنتج  صغیرة   شر�ة  �ّنا ندیر   إذا

أما إذا .  فقط  وفاكس  هاتف  جهاز  بنا �استخدام  صةاالخ  والتسل�مات   الموردین  طل�ات   و�مكننا تنسیق.  الموردین

 ورد م  لكل  وس�كون ،  الموردین  من  لدینا المئات   فسوف �كون ،  تعقیداً   أكثر  وخدمات   منتجات   تنتج  شر�ة  كّنا ندیر

  من   اآلالف  حتى  أو  المئات   أنشطة  تنسیق  إلى  سنحتاج،  وفجأة.  الموردین  من  الخاصة  مجموعته  الموردین  من

  التور�د   سلسلة   تعقید   لمشاكل  التور�د حالً   سلسلة  إدارة  أنظمة  تعد .  منتجاتنا وخدماتنا  نتاجإل   األخرى   الشر�ات 

 .وحجمها

 The Supply Chainالتورید   سلسلة. 8-2-1

،  الخام  المواد   لشراء  التجار�ة  والعمل�ات   المنظمات   من  ش�كة   عن ع�ارة هي:  Supply Chain  ور�دالت  سلسلة

  بین   تر�ط  وهي.  العمالء  على  النهائ�ة  المنتجات   وتوز�ع،  ومنته�ة  وس�طة  ت منتجا  إلى  المواد   هذه  وتحو�ل

  المصدر  من والخدمات  السلع �د لتزو  والعمالء �التجزئة الب�ع ومنافذ  التوز�ع ومراكز  التصن�ع ومصانع الموردین

 .االتجاهین �ال في التور�د  سلسلة عبر والمدفوعات   والمعلومات  المواد  وتتدفق. االستهالك إلى

)، األجزاء  أو  �المكونات   أ�ضاً   إلیها   �شار (  وس�طة   منتجات   إلى   التور�د   سلسلة  عبر  وتتحول   خام  �مواد   السلع  تبدأ
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  التجزئة   تجار  إلى  هناك  ومن   التوز�ع  مراكز  إلى  النهائ�ة  المنتجات   شحن  و�تم.  نهائ�ة  منتجات   إلى،  وأخیراً 

 .ال�ائع إلى المشتري  من معاكسلا االتجاه في تتدفق  إرجاعها تم التي والبنود . والعمالء

 األحذ�ة   و��ع  وتسو�ق  بتصم�م Nike تقوم.  �مثال  الر�اض�ةNike لشر�ة    التور�د   سلسلة  على  نظرة  نلقي  دعونا

مصنعون متعاقدون لدیهم    هم  األساسیون   وموردوها.  العالم  أنحاء   جم�ع   في  الر�اض�ة   سسوارات واإلك  والمال�س

بت   عدة دول، وال  في  مصانع المكونات   من  الر�اض�ة  األحذ�ة  ن�عص�قومون  مثل    الصفر بل �حصلون على 

  وهؤالء .  النهائ�ة  �ةر�اض  أحذ�ة  في  �قومون بتجم�عها  ثم  ومن  آخر�ن  موردین  والنعال من  دو لاألر�طة والثقوب والج

 .الصناعي، وهكذا موردین للمطاط النعال موردي لدى، المثال سبیل على. موردیهم لدیهم بدورهم الموردین

 

 NIKEسلسلة التور�د لشر�ة  – [2-8] الشكل

 المعلومات   تدفق  ُ�ظهر  حیث الر�اض�ة.    لألحذ�ة Nike من   التور�د   لسلسلة   م�سطاً   توض�حاً   [2-8]  الشكل   �قدم

  موردیها  Nike لعقود   المصنعة  وتمثل الشر�ات .  والعمالء  التجزئة  وتجار  والموزعین  Nikeالموردین و    بین  لموادوا

 وموردو ).  2  المستوى (  الثانو�ون   الموردون   فهم  واألر�طة  والنعال�اطن للوجوه  ال  من  الموردون   اأم.  األساسیین

هم  الموردین  هؤالء  التور�د  سلسلة   من  العلوي   الجزء  و�شمل   .)3  المستوى (  الخدمات   موردو   الثانو�ین 
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Upstream  سلسلة   من  لسفلياالجزء  أما  .  ممعه  العالقات   إدارة  وعمل�ات   الموردین  وموردي  الشر�ة  موردي  

ب  والعمل�ات   المنظمات   من  فیتكون   Downstream  التور�د  العمالء  إلى  المنتجات   وتسل�م  توز�عالخاصة 

 عمل�ات   �إدارة   أ�ضاً ،  Nikeمع    مثل موردي األحذ�ة الر�اض�ة المتعاقدین،  المصّنعة  الشر�ات   تقوم�ما  .  النهائیین

  والخدمات   والمكونات   المواد   لتحو�ل  بها  الخاصة  Internal Supply Chain Processes  الداخل�ة  التور�د   سلسلة

 المواد   وإلدارة   لعمالئهم )  أجزاء  أو   مكونات (  وس�طة  منتجات   أو منته�ة    منتجات   إلى  موردوها  �قدمها  التي

 .والمخزون 

 Information Systems and Supplyالتورید    سلسلة  وإدارة  المعلومات   نظم .  8-2-2
Chain Management 

  للسلع  الزائد   المخزون   أو  المصنع   طاقة  نقص   أو  األجزاء  نقص   مثل،  التور�د   سلسلة  في  القصور  هأوج  إن

.  متاحة في الوقت المناسب   غیر  أو  دق�قة  یرغ  معلومات   عن  تكون ناتجة،  النقل  تكال�ف  ارتفاع  أو  المصّنعة

  متى   �الض�ط  �عرفون   ال  نهمأل  في المخزون �بیر جدًا من األجزاء    �عددٍ   المصنعون   �حتفظ   قد ،  المثال  سبیل  على

  معلومات   �ملكون   ال  ألنهمالقلیل من المواد الخام    الموردون   �طلب   وقد .  موردیهم  من  القادمة  شحناتهم   سیتلقون 

التشغیل   تكال�ف  % من25  إلى  �صل  ما  هذه  التور�د   سلسلة  قصور  أوجه  و�النت�جة تهدر  .الطلب   عن  دق�قة

 .التي تتحملها الشر�ة

  إنتاجها،   ومتى یر�دونها ومتى �مكن  القطع التي یر�دها العمالء  عدد   حول  �املة  معلومات   عن لدى الصا  �ان  إذا

.  عال�ة �فاءة  ذات  Just-In-Time Strategy ة التور�د في الوقت المحدد�استرات�ج قادرًا على تنفیذ  فس�كون 

  مغادرتها   لمصّنعة عند ا  ال�ضائع  شحن  وسیتم،  المطلو�ة  اللحظة  في  تماماً   المكونات   وفي هذه الحالة ستصل

بها،    التنبؤ  �مكن  ال  األحداث   من  العدید   ألن  ال�قین  عدم  التور�د حاالت   سلسلة  في تنشأ  ذلك  ومع.  اإلنتاج  خط

  أو   الخام   المواد   أو  التالفة   األجزاء  أو   الموردین  من  المتأخرة  الشحنات   أو  المنتجات   على   د المؤ�  غیر  مثل الطلب 

 غیر   واألحداث   هذه ال�قین  عدم  أوجه  مع  المصنعون   یتعامل ما  غال�اً ،  لعمالءا  وإلرضاء.  اإلنتاج  عمل�ة  أعطال

.  �الفعل   إل�ه  �حتاجون   قد   أنهم  ون �عتقد   مما  أكثر  المخزون   في  المنتجات   أو  �المواد   االحتفاظ   خالل  من  المتوقعة
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  الزائد   مخزون لا  أن  من   الرغم   وعلى .  التور�د   سلسلة  في  مرونة  وجود   �أداة عند عدم   اناألم  و�ستخدم مخزون 

. ومن بین  الملغاة  الطل�ات   من  تُفقد   قد   األعمال  ألن  أ�ضاً   مكلفةالتعبئة المنخفضة    معدالت   أن  إال،  مكلف

  تشو�ه  یتم  حیث ، Bullwhip Effect السوط أو �رة الثلج تأثیر  هي التور�د  ةسلسل إدارة في المشاكل المتكررة 

  االرتفاع   یؤدي  فقد .  التور�د   سلسلة  عبر  آخر  إلى  ��ان  نم  انتقاله  أثناء  المنتج  على  الطلب   حول  المعلومات 

  زون بز�ادة طف�فة على المخق�ام أعضاء مختلفین في سلسلة التور�د    إلى  ما  عنصر  على  الطلب   في  الطف�ف

�بیر    س�حصل تضخ�م،  التور�د   سلسلة  أنحاء  جم�ع  في  التغییرات   هذه  تنتشرالستخدامه عند الحاجة، وعندما  

  من   �س�ط  و�ل ذلك سب�ه هو تغییر  والشحن  والتخز�ن   واإلنتاج  المخزون   ز�ادة تكال�ف  يالتفي المخزون و�ال 

 . )[3-8] الشكل انظر( المخططة الطل�ات 

 
 الثلج �رة أو سوطال تأثیر - [3-8] الشكل

  أعضاء   جم�ع لدى    �كون   عندما  والعرض   الطلب   �شأن   ال�قین  عدم  من  الحد   طر�ق  عن   السوط  تأثیر  تخف�ف  یتم

  دینام�ك�ة   معلومات   شار�ون تی  التور�د   سلسلة  أعضاء  جم�ع  �ان  فإذا.  ومحّدثة  دق�قة  معلومات   التور�د   ةسلسل

  ض�ط   ��ف�ة  حول  دقة  أكثر  معرفة  لدیهم  فس�كون   ،الشحنات و   والتنبؤات   الزمن�ة  والجداول  المخزون   مستو�ات   حول

  تساعد   التي  المعلومات   نوع  التور�د   ةلسلس  إدارة  أنظمة  وتوفر.  بهم  الخاصة  والتوز�ع  والتصن�ع  المصادر  خطط
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 .أفضل �شكل والجدولة الشراء قرارات  اتخاذ  على التور�د  سلسلة أعضاء

 Supply Chain Management Softwareالتورید  سلسلة إدارة برمجیات. 8-2-3

  بها   الخاصة  التور�د   سالسل  تخط�ط  على  الشر�ات   لمساعدة   �برنامج   إما  التور�د   سلسلة  برامجیتم تصن�ف  

حیث ).  التور�د   سلسلة  تنفیذ (  التور�د   سلسلة  خطوات   تنفیذ   على  لمساعدتها  برنامج  أو)  التور�د   سلسلة  تخط�ط(

  سلسلة   تصم�م  من  الشر�ة  Supply Chain Planning Systems  التور�د  سلسلة  تخط�ط  نظمةأ  تمّكن

  وتساعد .  التور�د والتصن�ع  خطط  أفضل  وتطو�ر،  المنتجات   على  الطلب   توقعات   وتولید ،  لدیها  الحال�ة  التور�د 

الواجب تصن�عها في  تحدید   مثل  أفضل  قرارات   اتخاذ   في  الشر�ات   األنظمة  هذه المنتجات    زمن�ة   فترة  �م�ة 

وتحدید  وتحدید   والسلع  الوس�طة  والمنتجات   الخام  للمواد   المخزون   �ات مستو   معینة،    تخز�ن   مكان  المصّنعة، 

 .لتسل�م المنتج اذي �جب استخدامهلا النقل آل�ة الجاهزة، وتحدید  ال�ضائع

 وهو �حدد ،  تعقیداً  وأكثرها  التور�د   سلسلة  تخط�ط وظائف  أحد أهم  Demand Planning  الطلب  تخط�ط  عد �ُ و 

اكم�ة   لتلب�ةالمنتجات  تصن�عها  الشر�ة  على  یتوجب  و   Oracle و SAP تقدم.  عمالئها  طل�ات   جم�ع  لتي 

Microsoft  ًالتور�د  سلسلة  إلدارة حلوال. 

  مراكز   خالل  من  المنتجات   تدفق  Supply Chain Execution Systems  التور�د  سلسلة  تنفیذ  أنظمة  تدیر

  الحالة   تتت�ع  وهي.  فعال�ة  الطرق   �أكثر  الصح�حة   عالمواق  إلى  المنتجات   تسل�م  لضمان  والمستودعات   التوز�ع

 . األطراف جم�ع تشمل التي مال�ةلا والمعلومات ، التخز�ن والنقل وعمل�ات  المواد  و�دارة، لل�ضائع الماد�ة

 Global Supply Chains and theواإلنترنت    العالمیة  التورید  سالسل.  8-2-4
Internet 

الصعو�ات التي تحول دون تدفق المعلومات �سالسة بین نظم سالسل قبل استخدام ش�كة اإلنترنت، أعاقت  

 مع   المعلومات   مشار�ة  أ�ضاً   الصعب   من  و�انوالتوز�ع.    عالتور�د الداخل�ة المت�اینة للشراء و�دارة المواد والتصن�

 تستند   ت �ان  اللوجست�ة  الخدمات   مزودي  أو  الموزعین  أو  الموردین  أنظمة  ألن  الخارج�ة  التور�د   سلسلة  شر�اء
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  بتكنولوج�ا   المحسنة  والمشار�ع  التور�د   سلسلة  إدارة  أنظمة  واآلن توفر.  متوافقة  غیر  تقن�ة  ومعاییر  منصات   إلى

 .التكامل هذا من �عضاً  ترنت ناإل

  تتناسب   واإلنتاج  المخزون   ت قدرا  �انت   إذا  ما  لتحدید   الموردین   أنظمة  من  لالستفادة  و�ب   واجهة  المدیر  �ستخدم 

  للتعاون   الو�ب   إلى  المستندة  التور�د   سلسلة  إدارة  أدوات   الشر�ة  شر�اء  و�ستخدم.  الشر�ة  تجات من  على  الطلب و 

ومعلومات    الموردین  اإلنتاج  جداول  إلى  من الوصول  المب�عات   مندو�و . و�تمكن  ت امجال التنبؤ   في   اإلنترنت   عبر

 .العمالء طلب  حالة لمراق�ةالخدمات اللوجست�ة الخاصة �الموردین 

 Driven Supply Chains-Demand �الطلب المدفوعة تور�دال سالسل

  مما ،  فّعال  �شكل  العمالء  استجا�ة  یله تس  على  التور�د   سلسلة  إدارة  أنظمة  تعمل،  التكال�ف  خفض   إلى  �اإلضافة

 . العمالء من الطلب  على�شكل أكبر  الشر�ة أعمالیت�ح تشغیل 

 
 PUSH- versus PULL-based Supply Chain Models - [4-8] الشكل

  "إنشاء   �اسم  أ�ضاً   المعروف(الدفع    على  قائم  بنموذج  مدفوعة  �انت   السا�قة  التور�د   سلسلة  إدارةكانت أنظمة  

، تستند جداول اإلنتاج الرئ�سة إلى توقعات Push-Based Model  قائم على الدفعالنموذج  ال). في  ون"ز المخ

. ومع تدفق المعلومات الجدیدة  تجات إلى العمالءالمن  دفع  یتم  وأو أفضل تخمینات للطلب على المنتجات،  
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  �سهولة  تت�ع التور�د  سلسلة ارةد فإن إاالستعانة �أدوات قائمة على ش�كة اإلنترنت،   �فضلالتي أص�حت ممكنة  

 .السحب  على  قائماً  نموذجاً  أكبر

 

 سلسلة التور�د على اإلنترنت – [5-8] الشكل

القائم  نموذج  ال، والمعروف أ�ضًا بنموذج الطلب أو  Pull-Based Model  قائم على السحبالنموذج  الفي  

حیث تنتقل   أحداث في سلسلة التور�د. نشاءإالفعل�ة أو عمل�ات الشراء إلى  العمالء طل�ات الطلب، تؤدي على 

  الموزعین   إلى  التجزئة  تجار  من  التور�د   سلسلة  صعودًا ضمن   العمالء  طلب   ما  فقط  وتسل�م  إلنتاج   المعامالت 

نزوًال ضمن    فقط  الطل�ات   هذه  تلبي  التي  وتنتقل المنتجات .  الموردین  إلى  النها�ة  وفي  المصنعة  لشر�ات ا  إلى

  الخاصة   اإلنتاج  جداول  إلدارة  فقط  الفعل�ة  الطلب  معلومات   المصنِّعون   و�ستخدم.  التجزئة  رجتا  إلى  التور�د   سلسلة

  من   االنتقال  اإلنترنت   تكنولوج�ا  تت�ح.  [4-8]الشكل    في  موضح  هو  �ما،  الخام  المواد   أو  المكونات   وشراء  بهم

 التور�د   سالسل  إلى ،  أخرى   ى لإ  شر�ة  من   �التتا�ع   والمواد   المعلومات   تتدفق  حیث ،  التسلسل�ة  التور�د   سالسل

  و�مكن .  التور�د   سلسلة  ش�كة  أعضاء  بین  واحد   وقت   في  عدیدة  اتجاهات   في  المعلومات   تتدفق  حیث ،  المتزامنة

�المصنعین    ّقدةالمع  التور�د   لش�كات  و�ائعي  �و   اللوجست�ة   الخدمات   و�مورديالخاصة  الخارجیین  المصنعین 

  ستمّكن ،  المطاف  نها�ة  في.  الطل�ات   أو  الزمن�ة  الجداول  في  تغییرات لا  معفورًا    تتك�ف  أن  و�الموزعینالتجزئة  
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 . )[5-8]الشكل  انظر( التور�د  لسالسل رقمي لوجستي نظام  من إنشاء اإلنترنت  ش�كة

 Managing customer  العمالء  قاتعال  إدارة  . إدارة العالقة مع العمالء من خالل أنظمة 8-3

relationship with customer relationship management systems 

 هذه   أص�حت ،  والیوم".  في المقام األول  العمیل  �أتي"    أو"  حق  على  دائماً   العمیل"  مثل  ع�ارات   نسمع دائماً 

  مبتكرة   جدیدة  خدمة  أو  منتج  على  القائمة  التنافس�ة  المیزة  ألن   ونظراً .  مضى  وقت   أي   من  صدقاً   أكثر  الكلمات 

  مع   في عالقاتها  تكون   قد   د�مومة  األكثر  التنافس�ة  قوتها  أن  تدرك  لشر�ات افإن  األجل،    قصیرة   تكون   ما  غال�اً 

 �متلك "  من  إلى  لخدمات"وا  المنتجات   معظم   یب�ع   "من  من   تحول  قد   المنافسة   أساس  إن   ال�عض   �قول.  عمالئها

 . ق�مة الشر�ة أصول أكثر الیوم العمالء عالقات  العمیل". وتمثل

 What is Customer Relationship  العمالء   عالقات  إدارة  ھي  ما.  8-3-1
Management ؟ 

ت؟  تعز�ز هذه العالقاو��ف �مكن حتاج إلیها لبناء عالقات قو�ة ودائمة مع العمالء  نما أنواع المعلومات التي 

  عبر   الشر�ة  مع  العمالء  بهم وتقد�م الخدمة لهم. یتفاعل  االتصال  �الض�ط و��ف�ة   عمالؤنا  هم   من  معرفة  نر�د 

ومع  .  والشخص�ة واللقاء الم�اشر  والمدونات   اإللكتروني   والبر�د   والهاتف   نوات والطرق مثل الو�ب ق العدید من ال

 المصادر   هذه  جم�ع  من  المعلومات   دمج  خاص   �شكل  الصعب   من  العمالء �ص�ح تنوع هذه القنوات وازد�اد أعداد  

 والتسو�ق   والخدمات   المب�عات ل  افي مج  الكبیرةالشر�ات    عمل�ات   تمیل.  العمالء  من  الكبیر  العدد   مع  والتعامل

  تخز�ن   یتم  فقد .  األساس�ة  العمالء  معلومات   من  الكثیر  األقسام  هذه  وال تشاركالتجزئة �شكل �بیر،  التقس�م و   إلى

  أخرى   أجزاء  تنظ�م  یتم  وقد .  الشر�ة  لدى  العمیل  ذلك  في حساب   وتنظ�مها   معین   عمیل   عن  لومات المع  �عض 

  توجد   ال،  هذه  التقلید�ة  األعمال  بیئة   وفي.  شراؤها  تم  التي  المنتجات   خالل  من  العمیل  نفس   حول  المعلومات   من

 .الشر�ة عبر للعمالء موحدة رؤ�ة لتوفیر المعلومات  هذه  �ل لدمج مناس�ة طر�قة

 Customer العمالء  عالقات  إدارة  أنظمة  تقوم.  العمالء  عالقات   إدارة  أنظمة  ف�ه  تساعد   الذي  المكان  هو  وهذا
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Relationship Management (CRM)  المؤسسة ودمج  أنحاء  جم�ع  من  العمالء  ب�انات   ومكاملة  �التقاط 

الب�انات   ثمهذه    نقطة و  .المؤسسة  عبر  العمالء  لاتصا  ونقاط  األنظمة   مختلف  على  النتائج  توز�ع  وتحلیلها 

وني أو  ر اإللكت  البر�د   أو  الهاتف  مثل  العمالء،  مع  التفاعل  طر�قة  هي  Touch or Contact Point  اتصال

  لى الو�ب أو الجهاز التقلیدي أو وسائط التواصل االجتماعي أو موقع الشر�ة ع  العمالء أو البر�د   خدمة  مكتب 

 .�التجزئة  الب�ع متجر أو الالسلكي

 

 العمالء  عالقات إدارة نظام - [6-8] الشكل

العمالء،  للمؤسسة  واحدة�شكل جید رؤ�ة    المصممة CRM أنظمة  وتوّفر   من   �ل  لتحسین  ةد مفی  وهي  تجاه 

  على   لإلجا�ة  تحلیل�ة  وأدوات   ب�انات  CRM أنظمة  �ما توّفر).  [6-8]الشكل    انظر(  العمالء  وخدمة  المب�عات 

  عمالؤنا   هم   من  والًء؟   األكثر  عمالؤنا  هم  من  ح�اته؟  مدى  على   للشر�ة  ینمع  عمیل  ق�مة  هي  ما:  مثل  أسئلة

  الكتساب   األسئلة  هذه  اإلجا�ات على  الشر�ات   وتستخدم  راءه؟ش  المر�حین  العمالء  هؤالء  یر�د   ماذا  ر�ح�ة؟  األكثر

  ت لتفضیال   دقة  أكثر  �شكل  عروضهم   وتخص�ص ،  الحالیین  للعمالء  أفضل  ودعم  خدمة  وتقد�م،  جدد   عمالء

  منظور   من  العمالء  �فحص  CRM أنظمة  حیث تقوم.  المر�حین   �العمالء  لالحتفاظ   مستمرة   ق�مة  وتوفیر،  العمالء
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 ذلك   في  �ما،  العمالء  عالقة  جوانب   جم�ع   لمعالجة  المتكاملة  التطب�قات   من   مجموعة  ستخدمتاألوجه، و   متعدد 

 .والتسو�ق والمب�عات  العمالء خدمة

 Customer Relationship Managementلعمالء  ا  عالقات  إدارة  برامج .  8-3-2
Software 

 مواقع  تخص�ص   مثل،  محدودة  وظائف  تؤدي  التي  المتخصصة  األدوات   من  التجار�ة CRM برامج  حزم  تتراوح

  مع   تحصى  وال  تعد   ال  تفاعالت   تلتقط  التي  النطاق  واسعة  المؤسسات   إلى تطب�قات ،  محددین  لعمالء  الو�ب 

  مثل ،  األخرى   الرئ�سة  المؤسسات   بتطب�قات   واالرت�اط،  المعّقدة  التقار�ر  إعداد   أدوات   ام�استخد   وتحلیلها،  العمالء

 الشر�اء  عالقات  إلدارة  وحدات   على شموالً   األكثر  CRMحزم    وتحتوي   .المؤسسة  ونظم  التور�د   سلسلة  إدارة

Partner Relationship Management (PRM)   الموظفینو عالقات   Employee  إلدارة 

Relationship Management (ERM) . 

  التعاون   عز�زتل  العمالء  عالقات   التي تستخدمها إدارةالعدید من الب�انات واألدوات واألنظمة نفسها   PRM تستخدم

  أو  الموزعین  خالل  من  تعمل  ولكنها  للعمالء  م�اشرة  تب�ع  ال  الشر�ة  �انت   و�ذا.  الب�ع  في  وشر�ائها  الشر�ة  بین

 في  ولشر�ائها  للشر�ة  �ما توفر.  للعمالء  م�اشرة  الب�ع  على   القنوات   هذه  تساعد  PRM فإن ال�ائعین �التجزئة،  

وض  والعر   والتسعیر  العمالء  حول  والب�انات المحتملین    لعمالءا  وتوز�ع  المعلومات   ت�ادل  على  القدرة  الب�ع

  التأكد   من  تتمكن  تىح   شر�ائها  أداء  لتقی�م  أدوات  للشر�ة  توّفر  �ما.  الترو�ج�ة وتشكیلة الطلب وتوافر المنتجات 

 .  األعمال من المز�د  إلجراء  �حتاجونه الذي الدعم على  شر�ائها أفضل حصول من

 أداء  و�دارة  األهداف  تحدید   مثل،  CRMبـ    وث�قاً   ارت�اطاً   ترت�ط  التي  الموظفین  الت كمش   مع ERM برنامج   یتعامل

 . الموظفین وتدر�ب  األداء إلى المستندة والتعو�ضات  الموظفین

  . وعادة Microsoftو Salesforce.com و SAP و Oracle الرئ�سة نجد    CRMن �ائعي برامج تطب�قات  من بی

 والتسو�ق. العمالء وخدمة للمب�عات  اإلنترنت  عبر وأدوات  برامج لعمالءا عالقات   إدارة أنظمة توفر ما
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 Operational and Analyticalوالتحلیلیة    التشغیلیة  العمالء  عالقات  إدارة.  8-3-3
CRM 

 . العمالء عالقات   إلدارة التحلیل�ة أو التشغیل�ة الجوانب  للتو وصفناها  التي التطب�قات  جم�ع  تدعم

إدارة  تتضمن  Operational CRMالتشغیلي   العمالء  تعالقا  نظام  مع   التي  التطب�قات :  م�اشرة    تتعامل 

 . التسو�ق�ة واألتمتة العمالء خدمة ودعم االتصال  ومر�ز المب�عات  فرق  أتمتة  أدوات  مثل العمالء

 مالء عال  ب�انات   بتحلیل  تقوم  التي  : تتضمن التطب�قات Analytical CRM  التحلیلي  العمالء  عالقات  نظام إدارة 

 تطب�قات   وتعتمد .  األعمال  أداء  لتحسین  المعلومات   لتوفیر  التشغیل�ة CRM تطب�قات   بوساطة  إنشاؤها  تم  التي

CRM   أنظمة  من  ب�انات   على  التحلیل�ة CRM تم   التي  األخرى   والمصادر  العمالء  اتصال  ونقاط  التشغیل�ة  

 Online Analytical  التحلیل�ة  المعالجة   في  االستخدامه  التحلیل�ة  المنصات   أو  الب�انات   مستودعات   في   تنظ�مها

Processing (OLAP)   التي   العمالء  ب�انات   دمج  یتم  وقد .  األخرى   الب�انات   تحلیل   وتقن�ات   الب�انات   وتنقیب 

التي یتم شراؤها    الم�اشر  التسو�ق   لحمالت   العمالء  قوائم  مثل،  أخرى   مصادر  من  ب�انات   مع  المؤسسة  عهاتجم

 قطاعات   و�نشاء  الشراء  أنماط  لتحدید   الب�انات   هذه  تحلیل  یتم  حیث   .د�موغراف�ة  ات نب�ا  أو  أخرى   شر�ات   من

 . )[7-8]ل الشك انظر( المر�حین وغیر المر�حین العمالء وتحدید  المستهدف للتسو�ق
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 التحلیلي العمالء عالقات إدارة نظام - [7-8] الشكل

 العمیل  ح�اة  ق�مة  تستند و .  للشر�ة  العمیل  ح�اة  �مةق  هي  التحلیلي CRM لنظامومن بین النتائج المهمة األخرى  

Customer Lifetime Value (CLTV)    والنفقات ،  معین  عمیل  ینتجها  التي  اإلیرادات   بین  العالقة  إلى 

 .والشر�ة العمیل بین للعالقة المتوقع والعمر، له  الخدمات  وتقد�م العمیل هذا  على الحصول في تكبدةالم

 Business Value of Customerالعمالء    عالقات  إدارة  ألنظمة  ة التجاری  القیمة .  8-3-4
Relationship Management Systems 

 العمالء   رضا  ز�ادة  ذلك  في  �ما،  الفوائد   من  العدید   عمالءال  عالقات   إلدارة  فّعالة  أنظمة  لدیها  التي  الشر�ات   تحقق

 وتز�د .  بهم  واالحتفاظ  العمالء  اكتساب   فتكال�  وخفض وزیادة فعالیة التسویق    الم�اشر  التسو�ق  تكال�ف  وخفض 

  وقطاعات   ر�ح�ة  العمالء   أكثر  تحدید   طر�ق  عن  المب�عات   إیرادات   من   CRMالمعلومات الواردة من أنظمة

  تستجیب   والتسو�ق  والخدمات   العمالء ألن المب�عات   معدل انسحاب   تقلیل  �ما یتم.  المت�ادل  والب�ع  ّ�زالمر   التسو�ق

  عن   یتوقفون   الذین  العمالء  عدد   هو  Churn Rate  انسحاب العمالء  ومعدل.  أفضل  ل�شك  العمالء  الحت�اجات 

 .الشر�ة عمالء قاعدة  تراجع أو نمو  على مهم مؤشر هوشر�ة، و  من خدمات  أو  منتجات  شراء أو استخدام

 Challenges of Enterprise Applicationsالمؤسسات   تطب�قات . تحد�ات8-4

 ألنها   العمالء  عالقات   و�دارة  التور�د   سلسلة  إدارة  وأنظمة  أنظمة المؤسسات   یقببتط  الشر�ات   من  العدید  قامت 

  الطر�قة   تغییر   في  قو�ة لغا�ة  لتحدید �ا  وألنها.  القرار  صنع   عمل�ة  وتعز�ز  التشغیلي   التمیز  لتحقیق  قو�ة  أدوات 

تحد�ًا  و   صع�ة  فهي،  المنظمة  بها  تعمل  التي التنفیذ تمثل    التحد�ات   ذهه  �عض   �إ�جاز  نتفحص   دعنا.  في 

 .األنظمة  هذه  من ق�مة على للحصول جدیدة طرق  إلى �اإلضافة

 Enterprise Application Challengesالمؤسسات  تطبیقات تحدیات . 8-4-1

�كفاءة   للعمالء  واالستجا�ة،  الطل�ات   تسل�م  ووقت ،  المخزون   تكال�ف  في  �بیرة  تخف�ضات   �إجراء  الوعود   إن

 للحصول   ولكن.  للغا�ة  مغر�ة CRM و SCM و   ERP  أنظمة   تجعل  العمالءو   للمنتجات   أعلى  ور�ح�ة،  أكبر
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  األنظمة   هذه  مطر�قة العمل في الشر�ة الستخدا  تتغیر  أن  �جب   ��ف  بوضوح  نفهم  أن  �جب ،  الق�مة  هذه  على

 شر�ة  تستغرق   وقد .  والتنفیذ   للشراء  الثمن  غال�ة   البرامج   من  معقدة  قطعاً  المؤسسات  تطب�قات   تتضمن.  �فعال�ة

نظام   SCM نظام  أو  المؤسسة  لنظام  النطاق  واسع  تنفیذ   إلكمال  سنوات   عدة  بیرةك وفقاً CRMأو   لدراسة   . 

دوالر،    ملیون   ERP  6.1مشروع    تكلفة  سطمتو   بلغ،  شر�ة  562  على  2015  عام  في  أجر�ت   استقصائ�ة

  المتوقعة، وتجاوز   د ئالفوا  % من5أقل من    المشار�ع  % من53وقّدمت    شهرًا،  15.7  المشار�ع وسط�اً   واستغرقت 

 �ما أن التغییرات .  جدولها الزمني  % 65  وتجاوزت ،  موازناتها المخططة  المشار�ع   هذه   % من 58  من   �قرب   ما

 .التنفیذ  في التأخیر إلى التكال�ف و�لى تض�ف اإلضافي التخص�ص  وعمل المشروع نطاق في

  عمل   طر�قة  في  أساس�ة  تغییرات   أ�ضاً   ب تتطل  بل،    فقط  عم�قة  تكنولوج�ة  تغییرات   الشر�ات   تطب�قات   تتطلب   ال

لهذه    على  شاملة  تغییرات   إجراء  الشر�ات   و�ن�غي على.  الشر�ة إجراءات عملها من أجل االستخدام األمثل 

  مجموعة   تنفیذ   ��ف�ة  و�ن�غي علیهم تعلم  جدیدة،  ومسؤول�ات   وظائف  قبول  الموظفین   على  �جب   �ما .  األنظمة

كن أن تؤثر المعلومات التي یدخلونها في النظام على أجزاء أخرى من  م��ف �  وفهم  العمل  أنشطة  من  جدیدة

 هذه األنظمة.  تنفیذ  ال�فتك  في أ�ضاً  االعت�ار في یؤخذ   أن و�جب  جدیداً  تنظ�م�اً  تعلماً  یتطلب  وهذاالشر�ة. 

 ي ف  مشارك  �ل  على  یتعین وقد .  و�جراءات العمل  المعلومات   مشار�ة  متعددة  من منظمات  SCM أنظمة  تتطلب 

على    التور�د �كل  سلسلة  �خدم   نظام  إلنشاء  المعلومات   بها  �ستخدم  التي  والطر�قة  عمل�اته  �عض   تغییر  النظام

 .أفضل وجه

  تفهم   لم ألنها  المؤسسة، تطب�قات  مرة  ألول نّفذت  عندما هائلة  وخسائر تشغیل�ة مشاكل الشر�ات  �عض  واجهت 

 . المطلوب  التنظ�مي التغییر مقدار

 مثل،  واحد   �ائع   من   مؤسسات   الشر�ة تطبیق   تعتمد   فعندما المؤسسات تكال�ف التحو�ل.    كما تفرض تطب�قات 

SAP أو Oracle   على   معتمدة  ةالشر�  وستص�ح ،  للغا�ة  امكلفً   راً س�كون أم  بین ال�ائعین  التبدیل  فإن،  غیره  أو  

 ، وهو أمر غیر صّحي استرات�ج�ًا.التثبیت  على والحفاظ منتجه الوحید لترق�ة ال�ائع
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استخدام    ة���ف  فهم  إلى  وسنحتاج.  المؤسسة  مستوى   على   الب�انات   تعر�فات   على  المؤسسات   تطب�قات   عتمد ت

  عادةً  CRM أنظمة  كما تتطلب  .ERPأو   SCM أو CRM ضمن نظام  الب�انات   تنظ�م  و��ف�ة  الشر�ة لب�اناتها 

 إصدارات   تقد�م  خالل  من  تالمشكال  األنظمة المؤسسات�ة لهذه  �ائعو. و�تصدى  الب�انات   تنظ�ف  أعمال  �عض 

  الممارسات   أفضل  و�رشادات   والمتوسطة  الصغیرة  للشر�ات   السر�ع  التشغیل  و�رامج  برامجهم  من  مختصرة

  للوظائف  السحاب�ة  التطب�قات  استخدام خالل من  المرونة من مز�داً  أ�ضاً  شر�ات ال  �ما تحقق. الكبیرة للشر�ات 

 كل شيء".� تقوم"التي  األنظمة  من واحد  بنوع مقّیدة  تكون   ال ىحت  األساس�ة المؤسسة مجابر   تعالجها  ال التي

 �التخص�صات فاظ  من خالل االحت  والمال  الوقت   توفیر  أ�ضاً   المؤسسات   تطب�قات   تعتمد   التي  للشر�ات   كما �مكن

 .األدنى الحد  إلى

 Next-Generation Enterpriseالتالي    الجیل  من  المؤسسات  تطبیقات.  8-4-2
Applications 

  والجوال  الو�ب   على  وتمكین التطب�قات   المرونة  خالل  من   الق�مة  من  مز�داً   الیوم  المؤسسات   تطب�قات   �ائعو  مد �ق

المستقلة والقائمة بذاتها   CRMو    SCMو    ERP  أنظمة  أص�حت   لقد .  األخرى   األنظمة  مع  التكامل   على  والقدرة

الرئ�سة  ل.  الماضي  من  شیئاً  المؤسسات  برامج  �ائعو  أنشأ   Enterpriseالمؤسسات    حلول  ونهم�س  ماقد 

Solutions  المؤسسات  مجموعاتو  Enterprise Suites  ،اإللكترون�ة  األعمالمجموعات    أو  E-

Business Suites  العمالء   نظم  ور�ط  ال�عض   �عضها  مع  وثیق  �شكل  العمل  لمؤسسات منلتمكین تطب�قات ا 

 Microsoftو   Oracle E-Business Suite و SAP Business Suite ذلك  على  األمثلة  ومن.  والموردین

Dynamics Suite محسنة   أو  إلجراءات عمل جدیدة  منصات   إلنشاء  األدوات   هذه  استخدام  للشر�ات   . و�مكن  

 .متعددة تطب�قات  من المعلومات  تدمج

  من   المز�د   إلى  �اإلضافة   وسحاب�ةً   المصدر  مفتوحة   حلوالً   أ�ضاً   التالي  الجیل  من   المؤسسات   تطب�قات تتضمن  

أو    Compiere  مثل  صدرم   ولكن ال تقدم المنتجات مفتوحة.  المحمولة  األجهزة   منصات   على   المتوفرة   لوظائفا
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Openbravo  لكبیرة ولكنها جذا�ة �سبب انخفاض تكلفتهامثل برامج الشر�ات ا القدرات  من العدید. 

وتعتبر  لسحا�ة.  ا  إلى  المستندة  اإلصدارات  SAP تقدم ،  الحجم  والمتوسطة  الصغیرة   للشر�ات   �النس�ة

Salesforce.com   أنظمة  في  العالم�ة   السوق   في  الرائدة  الشر�ة CRM نضوج ومع    .السحا�ة  إلى  المستندة  

 منها   جزء  أو  �الكامل  المؤسسات   تطب�قات   تشغیل  الشر�ات   من  المز�د   تارستخ،  السحا�ة  إلى  المستندة  المنتجات 

  السحا�ة   إلى  بها  الخاصة  المؤسسة  برامج  معظم  لقلن الشر�ات   من  العدید   تخططو .  الحاجة  حسب   السحا�ة  في

  البرنامج   اشتراكات على  فرض   وسیتم،  بها  الخاصة  األجهزة  ص�انة  تكال�ف  تتحمل  لن  حیث ،  المقبلة  السنوات   في

 .االستخدام  أساس على

 *  *  * 
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 Review . مراجعة8-5

 True/False. أسئلة صح / خطأ 8-5-1
 خطأ  صح السؤال 

1 
سات استخدام الب�انات من خالل وظائف وعمل�ات متعددة لضمان التنسیق ستت�ح برامج المؤ 
 ة. المؤسس ضمنوالتحكم الدقیق 

  

   إلدار�ة واتخاذ القرارات.�مكن ألنظمة المؤسسات تحسین إعداد التقار�ر ا 2

   سالسل التور�د في شر�ات التصن�ع الكبرى متعددة الط�قات.  تكون  3

4 
اإلنترانت لدمج المعلومات من العمل�ات المعزولة داخل الشر�ة   �مكن استخدام ش�كات

 .افي إدارة سالسل التور�د الداخل�ة الخاصة بهة لمساعد
  

5 
العمالء الذین �كلفون الكثیر ء مساعدة المؤسسات على تحدید �مكن إلدارة عالقات العمال

 لجذب العمالء واالحتفاظ بها. 
  

   كن تحدید الفوائد �سهولة في بدا�ة المشروع.م، �المؤسسةعند بناء نظام  6

   من بین التحد�ات المرت�طة �أنظمة المؤسسات تحقیق الق�مة االسترات�ج�ة. 7

   العمالء  ب�انات بتحلیل تقوم التي التطب�قات التشغیليقات العمالء نظام إدارة عالیتضمن  8

 

 Multiple Choices. أسئلة خیارات متعددة 8-5-2
موعة من وحدات البرامج المتكاملة للتمو�ل والمحاس�ة والموارد ال�شر�ة والتصن�ع واإلنتاج والمب�عات والتسو�ق التي  جم -1

 وعمل�ات تجار�ة متعددة، والتي تصف على أفضل وجه ما یلي:ظائف تسمح �استخدام الب�انات من خالل و 

 إدارة العمل�ات  برمج�ات ) أ

 المؤسسات  برمج�ات ) ب

 التعاون  برمج�ات ) ت

 التطب�قات  برمج�ات ) ث

 : تم تصم�م هذا البرنامج حول آالف العمل�ات التجار�ة المعرفة مس�قاً  -2

 برمج�ات إدارة العمل�ات  ) أ
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 برمج�ات التعاون  ) ب

 برمج�ات المؤسسات  ) ت

 مج�ات المجموعة بر  ) ث

جراءات إ�العمل�ات و�تستند خرائط العمل�ات أو النماذج المرجع�ة التي �قدمها موردو برمج�ات المؤسسة إلى المعرفة   -3

 و: العمل

 الب�ع المت�ادل ) أ

 أفضل الممارسات ) ب

 المقای�س  ) ت

 الدفع  نماذج ) ث

إلى  -4 المواد  الخام وتحو�ل هذه  المواد  لشراء  المؤسسات والعمل�ات  ، وتوز�ع  ومنته�ةنتجات وس�طة  م  تسمى ش�كة من 

 المنتجات النهائ�ة على العمالء ما یلي:

 قناة التوز�ع ) أ

 التور�دسلسلة  ) ب

 سلسلة الق�مة ) ت

 سو�قتسلسلة ال ) ث

 تخط�ط ومراق�ة جم�ع العوامل التي تؤثر على نقل منتج أو خدمة ما، والتي تحدد على أفضل وجه:  -5

 الحصول على المعلومات ) أ

 ال�حث والتطو�ر ) ب

 اللوجست�ة ) ت

 شتر�ات الم ) ث

 ُ�عد تحلیل إنتاج�ة ممثل المب�عات وممثل خدمة العمالء مثاًال على: -6

 الب�ع المت�ادل ) أ

 تشغیل�ة ل) اCRMإدارة عالقات العمالء ( ) ب

 ) التحلیل�ةCRMإدارة عالقات العمالء ( ) ت
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 رة المعرفة إدا –تطب�قات نظم المعلومات اإلدار�ة التاسع: لفصل ا
Management Information Systems Applications 

Knowledge Management 

 
 ات مفتاح�ة كلم

  - طق الض�ابي  المن  - األنظمة الخبیرة    -الذ�اء االصطناعي    -إدارة المعرفة    –المعرفة الضمن�ة    –المعرفة الصر�حة    – المعرفة  

 العمالء األذ��اء. -الخوارزم�ات الجین�ة  -الش�كات العصبون�ة  -المنطق القائم على الحالة   

 الفصل ملخص

من تطب�قات نظم المعلومات اإلدار�ة والمتعلق �إدارة المعرفة. حیث سنبّین دور أنظمة إدارة المعرفة  یتناول هذا الفصل الجزء الرا�ع  

المنظم أداء  تحسین  تقدّ في  و��ف  الذ�اء ات  وتقانات  المعرفة  إدارة  أنظمة  أنواع  أهم  سنستعرض  و�عدها  لها.  مضافة  ق�مة  م 

التي المتاحة  المعرفة وخصوصاً   االصطناعي  إدارة  في  الحالة  تساهم  القائم على  الض�ابي والمنطق  الخبیرة والمنطق  األنظمة   

 �اء. والش�كات العصبون�ة والخوارزم�ات الجین�ة والعمالء األذ�

 األهداف التعل�م�ة ت و مخرجاال

 �عد قراءة هذا الفصل، سیتمكن الطالب من اإلجا�ة عن األسئلة التال�ة: 

 إدارة المعرفة في األعمال؟ما دور أنظمة  .1
 ي أنواع األنظمة المستخدمة إلدارة المعرفة على مستوى المؤسسة، و��ف توّفر ق�مة للشر�ات؟ما ه .2
 و��ف تقدم ق�مة للشر�ات؟ عمل المعرفة،ما هي األنواع الرئ�سة ألنظمة  .3
 ما هي الفوائد التجار�ة الستخدام تقن�ات ذ��ة إلدارة المعرفة؟ .4
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 role of knowledge management systemsاألعمال    في  المعرفة  دارة إ  أنظمة  دور.  9-1

in business 

رمج�ات في المؤسسات الب  في  ستثماراال  في  نمواً   األسرع  المجاالت   بین  من  والتعاون   المعرفة  إدارة  أنظمة  ُتعد 

 في   المعرفة  �دارةو   المعرفة  حول  ال�حث   في  هائالً   نمواً   الماضي  العقد   ولقد أظهر.  العامة والشر�ات الخاصة

 .المعلومات  ونظم واإلدارة االقتصاد  مجاالت 

  اآلخر�ن  مع ومشار�تها لهاتوصی  �مكن ال التي فالمعرفة. �قًا ف�ما بینهماوث  ارت�اطاً  والتعاون  المعرفة إدارة ترت�ط

  هذا  في.  شر�ةال  أنحاء  جم�ع  في  مشار�تها  عند   للتنفیذ   وقابلة  مفیدة  المعرفة  وتص�ح.  الفائدة  عد�مة  تكون   تكاد 

 . أهم�ة یزدادان المعرفة وت�ادل التواصل أن اعت�ارنا في ونضع المعرفة إدارة  أنظمة على نر�زس، الفصل

.  والمعرفة  المعلومات   وتوز�ع  إنتاج  هو  واالزدهار  للثروة  الرئ�س  المصدر  حیث   المعلومات   اقتصاد   في  نع�ش  إننا

 . العاملة القوى  من شر�حة �شكلون أكبر والمعلومات   المعرفة وأص�ح الیوم عمال

 قدراً   أن  المدیرون   یدرك  حیث   الكبرى   األعمال  شر�ات   من  العدید   في  مهماً   موضوعاً   المعرفة  إدارة  لقد أص�حت 

 جزءاً  أن  إلى الدراسات  فقد توصلت  ؛المعرفة و�دارة إنشاء على الشر�ة قدرة ىعل �عتمد  اتهمشر� ق�مة من كبیراً 

  مكوناتها   أحد  المعرفة  تشّكل  والتي،  الملموسة  غیر  �أصولها  مرت�ط  للشر�ة  مال�ةال  األوراق   سوق   ق�مة  من  كبیراً 

  القائمة   المشار�ع  أن  فالمعرو   ومن.  ةالفر�د   التجار�ة  والعمل�ات  والسمعة  التجار�ة  العالمات  جانب   إلى،  المهمة

  آثار   ق�اس  صعو�ة  رغم،  االستثمار  على  عاد�ة  غیر  عوائد   تنتج  جید   �شكلٍ   تنفیذها  یتم  التي  المعرفة  على

 . المعرفة على القائمة االستثمارات 

 Important Dimensions of Knowledge المھمة  المعرفة أبعاد. 9-1-1

 تدفق   أنها  على  Data  الب�اناتو�ّنا قد عّرفنا  .  والحكمة  ةوالمعرف  لومات والمع  الب�انات   بین  مهم  فرق   هناك

 ول�سفقط    لهذه المعامالت   مفیدةً   تكون   والتي،  المؤسسة  أنظمة  طةابوس   التقاطها  یتم  التي  المعامالت   أو  األحداث 

  بتخص�ص   تقوم  أن  الشر�ة  على  �جب ،  مفیدة  Information  معلومات  إلى  الب�انات   ولتحو�ل.  آخر  شيءٍ   ألي
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  أو   اإلقل�م�ة   أو  الشهر�ة  أو  المب�عات الیوم�ة  تقار�ر   مثل،  مفهومة ومحددة  فئات   ضمن   الب�انات   لتنظ�م  موارد 

 تخصص   أن  الشر�ة  على  �جب ،  Knowledge  معرفة  إلى  المعلومات   ولتحو�ل.  محدد   متجر  إلى  دةالمستن

  الحكمة   أن  ُ�عتقد ،  یراً وأخ.  المعرفة  فیها  تعمل  التي  والس�اقات   والقواعد   األنماط  الكتشاف  إضاف�ة  موارد

Wisdom  أین   الحكمة  تتضمن   المشكالت، حیث   حل  على  المعرفة  لتطبیق  والفرد�ة  الجماع�ة  التجر�ة  هي  

 . المعرفة تطبیق یتم و��ف ومتى

 داخل  �حدث   فیز�ولوجي  معرفي بل وحتى   حدث   هي  فالمعرفة.  للشر�ة  وجماع�ة  فرد�ة   سمة  هي   المعرفةإن  

  قبل   من  وتخز�نها،  المحاضرات   في  ومشار�تها،  والسجالت   المكت�ات   في  �نهاتخز   یتم  �ما.  األشخاص   رؤوس

  ُتوثق     لم  والتي  الموظفین  أذهان   في  الموجودة  إن المعرفة.  للموظفین  ةومعرف  تجار�ة  عمل�ات   شكل  في  الشر�ات 

 الصر�حة   رفةالمع  تسمىوِثقت    التي  المعرفة  أن  حین  في ،  Tacit Knowledge  الضمن�ة  المعرفة  تسمى

Explicit Knowledge  .والرسومات   الصوتي   والبر�د   اإللكتروني  البر�د   في  المعرفة  تتواجد   أن  �مكن  

  أذهان   في  سواء،  موقع  لها  المعرفة  أن  اعمومً   وُ�عتقد .  المه�كلة  المستندات   و�ذلك  المه�كلة  رغی  والمستندات 

  على المستوى العام أو   طبیقللت  قابلة  �ست المعرفة مرت�طة �الشخص ول.  محددة  إجراءات عمل   في  أو   ال�شر

  إجراء   تنفیذ   یتم  متى  معرفة  �جب ،  المثال  سبیل   وس�اق�ة، فعلى  ظرف�ة  هي  المعرفة  أن  ُ�عتقد ،  وأخیراً .  نقلها  �سهل

 .هذه المعرفة أ�عاد  [1-9] الجدول  �ستعرض . تنفیذه ما و��ف�ة

معقدة   وهي ظاهرة.  المال�ة  واألصول  الم�اني   مثل  ةالثابت  األصول  من  مختلف  نوعٌ   هي  المعرفة  أن  نرى   أن  �مكننا

  على   القائمة  للشر�ات   األساس�ة  فاءات الك  أن   ندرك  أن  أ�ضاً   �مكننا .  المعرفة  إدارة  لعمل�ة  عدیدة  وهناك جوانب 

  و�ن .  رئ�سة  تنظ�م�ة  أصول  أفضل من غیرها، هي  بها الشر�ة �شكل  ض�ع القلیلة التي تقوماالمعرفة، أي المو 

  أساسي   مصدر  ي  ه  استنساخها  للشر�ات األخرى   �مكن  ال  �طرق   و�فاءة  �فعال�ة  ش�اء�األ  الق�ام  ة��ف�  معرفة

 .السوق  في المنافسین قبل  من �سهولة  شراؤها �مكن ال  التي التنافس�ة والمیزة للر�ح

 ال   �داً فر   أصالً   ور�ما  المعرفة  أشكال  من  شكالً   الطلب   حسب   فر�د   إنتاج  نظام  امتالك  �شكل،  المثال  سبیل  على
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 استخدامها   في  وفعال�ة  �فاءة  أكثر  الشر�ات   تص�ح،  المعرفة  توفر  مع.  �سهولة  نسخه  األخرى   للشر�ات   �مكن

  نها�ة   في  وتفشل  الموارد   استخدام  في  فعال�ة  وأقل  �فاءة  أقل  الشر�ات   تص�ح  المعرفة  غ�اب   وفي.  ادرةالن  للموارد 

 .المطاف

 

 المعرفة أ�عاد - [1-9] الجدول

 Organizational Learning and Knowledge Management لمعرفةا و�دارة ظ�ميالتن التعلم

ال�شر مع  الحال  هي  المعرفة  ُتنشئ،  كما    التعلم   آل�ات   من  متنوعة  مجموعة  �استخدام  وتجمعها  المؤسسات 

 ود وارتكاب األخطاء ورد   والتجر�ب   لها  المخطط  لألنشطة  الدقیق  والق�اس  الب�انات   جمع  خالل  ومن.  التنظ�مي

  سلو�ها   بتعدیل  تتعلم   التي  المؤسسات   وتقوم.  الخبرة  المؤسسات   تكتسب ،  عام  �شكلٍ   والبیئة  لعمالءا  من  الفعل

 عمل�ة   وُتسمى.  اإلدارة  قرارات   اتخاذ   أنماط  وتغییر  جدیدة  إجراءات عملٍ   إنشاء  خالل  من  تعلمال  ذلك  لتعكس

  �مكنها   التي  لمنظمات ا  إن  القول  كن�م.  Organizational Learning  التنظ�مي  �التعلم  هذه  التغییر



189 
 

  تعلم   آل�ات   لدیها  التي  المنظمات   من  أطول  لفترة  ال�قاء  على  قادرة  تظل  سوف  وتستجیب لها  بیئاتها  استشعار

 . ضع�فة

 The Knowledge Management Value Chain المعرفة إدارة قیمة  سلسلة. 9-1-2

 تم   إجراءات العمل التي  وعةمجم  معرفة إلىتشیر إدارة ال :Knowledge Management  المعرفة  إدارة

  بیئتها   من  التعلم  على  المنظمة  قدرة  من  وهي ُتز�د .  وتطب�قها  ونقلها  وتخز�نها  المعرفة  إلنشاء  مؤسسة  في  تطو�رها

  إلدارة   الق�مة  سلسلة  في  األر�ع   الخطوات   [1-9]الشكل    و�وضح.  التجار�ة  عمل�اتها  في  المعرفة  دمج  وعلى

 إلى   عند تحو�لها  الخام  والمعلومات   الب�انات   إلى  هذه ق�مةً   الق�مة  سلسلة  في  مرحلة  �ل  حیث تض�ف.  المعرفة

 . لالستخدام قابلة معرفة

 
 المعرفة  إلدارة  الق�مة  سلسلة - [1-9] الشكل

وضع    و،  الصلة  ذات   والتنظ�م�ة  اإلدار�ة  األنشطة  عن  المعلومات   نظم   أنشطة  فصل   یتم،  [1-9]  الشكل  في

 الشعارات   بین  ومن.  المخططفي أسفل    واإلدار�ة  المخطط واألنشطة التنظ�م�ة  أعلى  في  ومات المعل  نظم  أنشطة

اإلدارة  %80  هي  للمعرفة  الفّعالة  اإلدارة"  وه  المعرفة  إدارة  مجال  في  المناس�ة من  20  و  والتنظ�م  من   %
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 ". التكنولوج�ا

  من   مجموعةهو    :Organizational and Management Capital  واإلداري   التنظ�مي  المال  رأس

 حالة  فيو . المعلومات  نظم في االستثمارات  من ق�مة على للحصول المطلوب  والسلوك إجراءات العمل والثقافة

السلوك   وأنماط  واله�اكل  الق�م   بناء  �جب ،  األخرى   المعلومات   نظم  استثمارات   مع  الحال  هو  �ما،  المعرفة  دارةإ

  األنشطة  تمثل، [1-9] الشكل في . حد  أقصى إلى عرفةالم  إدارة ر�ع مشا في على االستثمار   العائد  لز�ادة الداعمة

 للحصول  المطلوب   التنظ�مي  المال  رأس  في  رالمخطط االستثما  من  السفلي  النصف  في  والتنظ�م�ة  اإلدار�ة

 .المخطط من العلوي  النصف في الموضحة المعلومات  في تكنولوج�ا االستثمارات  من عائدات �بیرة على

 cquisitionKnowledge A ةالمعرف اكتساب

 لمعرفةا  إدارة  أنظمة  و�انت .  إلیها  تسعى  التي  المعرفة  نوع  حسب   وذلك،  طرق   �عدة  المعرفة  المنظمات   تكتسب 

  هذه   توس�ع  تم  وقد .  الممارسات   وأفضل  التقد�م�ة  والعروض   والتقار�ر  للوثائق  مستودعات   بناء  إلى  األولى تسعى

  من   المعرفة  المؤسسات   تكتسب ،  أخرى   حاالت   وفي.  ني اإللكترو   بر�د ال  مثل  منظمة  غیر  وثائق  لتشمل  الجهود 

  یتمتع   والذي  الشر�ة  في"  الخبیر  على  العثور"  نللموظفی  یتسنى  حتى  اإلنترنت   عبر  الخبراء   ش�كات   تطو�ر  خالل

 . شخص�ة �معرفة

  أو   الشر�ة  ب�انات   في  األنماط  اكتشاف  خالل  من   جدیدة  معرفةٍ   إنشاء  الشر�ات   على  �جب ،  أخرى   حاالت   وفي

 المعرفة  نظام  �ما یتطلب .  جدیدة  معارف  من اكتشاف  المهندسین  تمّكن  حیث   المعرفة  عمل  محطات   تخدام�اس

  المب�عات   تتعقب   التي  الشر�ة  في  المعامالت   معالجة  أنظمة  ومنّظمة من  منهج�ة   ب�انات   أ�ضاً   لمنظموا  المتماسك

 آخر   مثل  خارج�ة  مصادر  من  الب�انات   ىإل  �اإلضافة   ى األخر   الحیو�ة  والب�انات   والعمالء  والمخزون   والمدفوعات 

 . الحكوم�ة ات العلم�ة واإلحصاء وال�حوث  القانون�ة واآلراء الصناعة وتقار�ر األخ�ار

 Knowledge Storage المعرفة تخز�ن

 استردادها   من  الموظفون   یتمكن   حتى  تخز�نها  �جب   التي   الخبراء  وقواعد   واألنماط  المستندات   اكتشاف  �مجرد 



191 
 

  التي   المستندات،  إدارة  أنظمة  �ما ُتعد .  ب�انات   قاعدة  إنشاء   عام  �شكل  المعرفة  تخز�ن  تضمنو�.  تخدامهااسو 

  في   �ارعة  �بیرة  ب�انات   قواعد   متناسق،  عمل  إلطار  وفقاً   علیها  عالمات   ووضع  وفهرستها  تندات المس  برقمنة  تقوم

  المكتس�ة   المعرفة  على  حفاظال  أ�ضًا في  ت الشر�ا  الخبیرة  األنظمة  وتساعد .  المستندات   من  مجموعات   تخز�ن

 .والثقافة التنظ�م�ة العمل�ات  في المعرفة تلك دمج خالل من

 الشر�ة  مستوى   على  المخططات   تطو�ر  وتشج�ع،  المخططة  المعرفة  تخز�ن  أنظمة  تطو�ر   اإلدارة  تدعم  أن  �جب 

 فعلى.  صح�ح  ل�شك  المستندات   وتخز�ن  لتحدیث   الوقت   تخص�صهم  على  الموظفین  ومكافأة،  المستندات   لفهرسة

مشتر�ة    �انات ب  قاعدة  إلى  المحتملین  العمالء  أسماء  إرسال  على  المب�عات   تجري مكافأة فر�ق  سوف،  المثال  سبیل

المخزنة   المعرفة  االطالع على هذه القاعدة ومراجعة  المب�عات   موظفي  لجم�ع  �مكن  على مستوى الشر�ة حیث 

 .محتمل حول �ل عمیلٍ 

 minationowledge DisseKn المعرفة نشر

 ومحر�ات   ةاالجتماع�   األعمال  وأدوات   Wiki  ومواقع  الفور�ة   والمراسلة  اإللكتروني  والبر�د   البوا�ات   أضافت   لقد 

لمشار�ة  التعاون   أدوات   من  موجودة  مجموعة  إلى  ال�حث  �بیرة    والب�انات   والمستندات   التقو�مات   إمكانات 

  للمدیر�ن   �مكن  ��ف.  والمعرفة  المعلومات   من  اطوفانً   خلقت   رةالمعاص  التكنولوج�ا  أن  و�بدو.  والرسومات 

 التدر�ب   برامج  تقوم  وهنا  والمعرفة؟  المعلومات   نم  �حر  وعملهم في  لقراراتهم  حقاً   مهم  هو  ما  اكتشاف  والموظفین

  یر�ن �مساعدة المد   داعمة  ثقافة   خالل  من   صیلهاتو   یتم  التي  المشتر�ة  اإلدار�ة  والخبرة  الرسم�ة  غیر  والش�كات 

 .المهمة والمعلومات  المعرفة على  انت�اههم زتر�ی على

 Knowledge Application المعرفة تطبیق

  المشاكل   على   وتطب�قها   مشار�تها   تتم  ال   التي  المعرفة  فإن،  المعني  المعرفة  دارةإ  نظام   نوع  عن  النظر  �غض 

  تص�ح   أن  �جب ،  تثماراالس  على  عائد   ولتوفیر.  تجار�ة  ق�مةً   تض�ف  ال  والمدیر�ن  الشر�ات   تواجه  التي  العمل�ة

 وفي.  القرار  دعم  نظم  في  موجودة  تص�ح  وأن  اإلداري   القرار  صنع  عمل�ة  من  منهج�اً   جزءاً   التنظ�م�ة  المعرفة
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  في   �ما،  الرئ�سة  تطب�قات ال  وأنظمة  للشر�ة  التجار�ة   العمل�ات   في  الجدیدة  المعرفة  تضمین  �جب ،  المطاف  نها�ة

  اإلدارة   وتدعم.  والموردین  العمالء  مع  والعالقات   الرئ�سة  الداخل�ة  لتجار�ةا  العمل�ات   رة إلدا  المؤسسة  تطب�قات   ذلك

 المعرفة   على  بناءً   للشر�ة  جدیدة   وأسواق  وخدمات   ومنتجات   عمل  سات ممار   إنشاء  طر�ق  عن  العمل�ة  هذه

 .الجدیدة

  CapitalBuilding Organizational and Management واإلداري  التنظ�مي المال رأس بناء

 ومسؤول�ات   أدوار  استحداث   خالل  من  المساعدة  للمدیر�ن  �مكن ،  للتو  وصفناها  التي   األنشطة  إلى  افة�اإلض

التنفیذي  رئ�س  منصب   إنشاء  ذلك  في  �ما،  المعرفة  الكتساب   دةجدی  تنظ�م�ة   Chief  المعرفة 

Knowledge Officer  الممارسة  ومجتمعات  ة المعرف  مدیري   ووظائف  Communities of 

Practice (COPs)الشر�ة   وخارج  داخل  والموظفین  المهنیین  من  رسم�ة  غیر  اجتماع�ة  ش�كات   ، وهي  

  والتعل�م   الذاتي  التعل�م  المجتمعات   هذه  أنشطة  وتشمل.  �العمل  مرت�طة  مماثلة  واهتمامات   أنشطة  لدیهم  الذین

  العمل   مشاكل  لحل  الیوم�ة  قن�ات والت  الخبرات   وت�ادل  اإلنترنت   عبر  اإلخ�ار�ة  والرسائل  والمؤتمرات   الجماعي

 وتعتمد .  نت اإلنتر   عبر  الممارسة  مجتمعات   من  اآلالف  تطو�ر  المنظمات على  من العدید  وقد شجعت .  المحددة

 .والتواصل التعاون  تت�ح التي البرمج�ات  بیئات  على  �بیر �شكل هذه الممارسة مجتمعات 

  المجتمع  أعضاء توج�ه خالل من  فةالمعر  استخدام  �إعادة  األشخاص  ق�ام  لتسهّ لمجتمعات الممارسة أن   �مكن 

 أعضاء �عملحیث . الجدد   اءلألعض المعلومات  وتصف�ة المستندات  مستودعات  و�نشاء المفیدة المستندات  إلى

مجتمعات    تقلل  أن  �مكن  �ما.  والمناقشة  بتشج�ع المساهمات   ن  �منسقین وم�سر�ن حیث �قومو هذه المجتمعات  

 إلى  والوصول خبراء متخصصین مع االتصاالت  توفیر خالل من الجدد  للموظفین  علمالت الممارسة هذه منحنى

  والتقن�ات   لألفكار  خص�ة  أرض�ة   تكون   أن   �مكن ،  أخیراً و .  المجتمع  في   بها  والمعمول  الراسخة   واألدوات   األسالیب 

 .القرار اتخاذ  وسلوك الجدیدة
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 Types of Knowledge Management Systems المعرفة إدارة أنظمة أنواع. 9-1-3

  عمل   وأنظمة،  المؤسسة  مستوى   على  المعرفة  إدارة  أنظمة:  المعرفة  إدارة  أنظمة   من   رئ�سة  أنواع  ثالثة  هناك

 . الرئ�سة الفئات  هذه من لكل فئة المعرفة إدارة نظام  تطب�قات  [2-9] الشكل و�بین. الذ��ة والتقن�ات ، المعرفة

 
 ة المعرف  إدارة نظمةأل  رئ�سة ال نواعاأل  - [2-9] الشكل

 Enterprise-Wide Knowledge Management  المؤسسة  مستوى   على  المعرفة  إدارة  أنظمة

Systemsوتخز�نهما   الرقم�ة  والمعرفة  المحتوى   لجمع  الشر�ة  مستوى   على  الغرض   عامة  جهوداً   : وهي تمثل  

  وغیر   ه�كلة الم  الب�انات   وتخز�ن  المعلومات   عن   ال�حث   إمكانات   األنظمة   هذه  وتتضمن.  وتطب�قهما  وتوز�عهما 

 البوا�ات   لمث  الداعمة  التقن�ات   أ�ضاً   وتشمل.  الشر�ة  داخل  الموظفین  خبرة  وتحدید موقع  سواء  حد   المه�كلة على

 . التعلم إدارة وأنظمة االجتماع�ة واألعمال التعاون  وأدوات  ال�حث  ومحر�ات 

  ا إنشاؤه  تم  صةمتخص  أنظمة  : هيKnowledge work systems (KWS)  المعرفة  عمل   أنظمة

.  للشر�ة  جدیدة  معارف  و�نشاء  والمكلفین �اكتشاف  المعرفة  مجال  في  العاملین  من  وغیرهم  والعلماء  للمهندسین

  متصلة   قو�ة  حاسو��ة  و�رامج  عمل  محطات   تطو�ر  ولقد أدى  .الحقاً   �التفصیل  المعرفي  العمل  تطب�قات   سنناقشو 

  التصم�م   مثل  المعرفة   عمل  أنظمة  إنشاء  �لى و   ةالجدید  معرفةال  اكتشاف  في  والعلماء  المهندسین  لمساعدة  �ش�كة

 . االفتراضي عالواق وأنظمة والمحاكاة والتشغیل االفتراضي الكمبیوتر �مساعدة
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 التقن�ات   من  متنوعة  مجموعة  أ�ضاً   المعرفة  إدارة  : تتضمنIntelligent Techniques  الذ��ة  التقن�ات

  الجین�ة   والخوارزم�ات   الض�ابي  والمنطق  العصبون�ة  والش�كات   الخبیرة  ظمةواألن  الب�انات   التنقیب في  مثل،  الذ��ة

  والش�كات   الب�انات   التنقیب في(  المعرفة  اكتشاف  على  التر�یز  من،  مختلفة  أهداف  التقن�ات   ولهذه.  الذ��ة  والعوامل

 إلى )  الض�ابي  طقوالمن  الخبیرة  األنظمة(  �مبیوتر  لبرنامج  قواعد  شكل   في  المعرفة  استخالص   إلى)  العصبون�ة

  هذه   حول  التفاصیل  من  مز�داً سنستعرض الحقًا  ).  الجین�ة  الخوارزم�ات (  للمشكالت   المثلى  الحلول  اكتشاف

 .الذ��ة قن�ات الت

 Types of Systems  المؤسسة   مستوى   على  المعرفة   إلدارة  المستخدمة   األنظمة   أنواع.  9-2

for Enterprise- Wide Knowledge Management 

  الشر�ة  داخل  المعرفة  �عض   حیث ُتوجد .  المعرفة  من  األقل   على أنواع  ثالثة  مع  التعامل    الشر�ات   لى ع یتعین

  مثل   منظمة  ش�ه  معرفة  إلى  أ�ضاً   القرار  صانعو  و�حتاج).  وعروض   تقار�ر(  مةمنظ  نص�ة  مستندات   شكل  في

  الكتی�ات   أو  قم�ةالر   الصور  أو  الفیدیو  مقاطع  أو  الدردشة  غرف  ت�ادل  أو  الصوتي  البر�د   أو  اإللكتروني  البر�د 

  تكمن   لمعرفة وا،  نوع  أي  من  رقم�ة  أو  رسم�ة  معلومات   توجد   ال،  أخرى   حاالت   وفي.  اإلعالنات   لوحة  نشرات   أو

 إدارة   أنظمة  وتتعامل.  تدو�نها  یتم  ما  والتي نادراً   ضمن�ة  تكون   المعرفة  هذه  من  والكثیر  الموظفین،  رؤساء  في

 .هذه الثالث  فةالمعر  أنواع مع المؤسسة مستوى  على المعرفة

 Enterprise Content Management Systems  المؤسسة  محتوى  إدارة  نظم.  9-2-1

 .المنظمة وش�ه المنظمة المعرفة أصول من �ل و�دارة تنظ�م إلى مالیو  الشر�ات  تحتاج

  ثائق الو   في  الموجودة  الواضحة والصر�حة  المعرفة  هي:  Structured Knowledge  مةالمنظّ   المعرفة 

 صنع   في  وسلو��اتهم  الخبراء  مراق�ة  خالل   من  المنظمات   تستمدها  التي  الرسم�ة  القواعد   في  و�ذلك  الرسم�ة

  غیر   أو  منظم  �كون ش�ه  منظمة   أي  في  العمل  محتوى   % من80  عن  �قل  ال  ما  فإن،  للخبراء  وفقاً   ولكن.  القرار

المعلومات   منظم   اإللكتروني   البر�د   ورسائل  واالقتراحات   والمذ�رات   والرسائل  المجلدات  في  الموجودة  مثل 
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  في   وتخز�نها  مختلفة  تنس�قات ب  إنشاؤها  تم  التي  الفیدیو   مقاطع   وحتى  اإللكترون�ة  التقد�م�ة  والعروض   والرسومات 

 .متعددة مواقع

أنظمة   Enterprise content management (ECM)المؤسسة  محتوى   إدارة  أنظمة  وهي   :

  وتخز�نها   المعرفة  التقاط  على  قدرات   لدیهاحیث �كون  .  المعلومات   من  النوعین  �ال  إدارة   على  المؤسسات   تساعد 

  األنظمة  هذه  وتشمل.  وقراراتها  عمل�اتها  تحسین  على  الشر�ات   لمساعدة  وحفظها  وتوز�عها  واسترجاعها

  ع جم   إمكانات   إلى  �اإلضافة،  الممارسات   وأفضل  التقد�م�ة  والعروض   والتقار�ر  للوثائق  الشر�ات   مستودعات 

  محتوى   إدارة   أنظمة  تمّكن  �ما ).  [3-9]  الشكل  انظر(  اإللكتروني   البر�د   مثل   المه�كلة  ش�ه   عرفةالم  وتنظ�م 

  واأل�حاث   األخ�ار  آخر  مثل،  الخارج�ة  المعلومات   مصادر  إلى  الوصول  من  المستخدمین  �ةالرئ�س  المؤسسة

 وقد .  الفیدیو  عبر  رات والمؤتم  ةالمناقش  وعات ومجم  الفور�ة  والمراسلة  والمحادثة  اإللكتروني  البر�د   عبر  والتواصل

  الخاصة   األخرى   جتماع�ة اال   الش�كات   أدوات   من  وغیرها  Wiki  ومواقع  المدونات   دمج   بدأت هذه األدوات في

  المحتوى   إدارة  برامج  موردي  ��ار  من Oracle و IBM و  EMC و Open Text Corporation تعد .  �المؤسسات 

 .لمؤسسات ل

 في   المعلومات   مناسب لتنظ�م  Taxonomy  تصن�ف  نظام  إنشاء  في  المعرفة  ةإدار   في  ئ�سةالر   تتمّثل المشكلة

  تمییز �ل   �جب ،  المعرفة  تصن�ف   فئات   إنشاء  و�مجرد .  �سهولة  إلیها  الوصول  �مكن  �حیث   مغزى   ذات   فئات 

 وضع  إمكانات   المؤسسة  محتوى   إدارة  أنظمة  وتمتلك.  �سهولة  استرجاعه  �مكن  �حیث   تصن�فه  أو  معرفي  كائن

  الخاصة �المؤسسة   المعرفة  بوا�ات   و�نشاء  المحتوى   ومستودعات   الشر�ة  ب�انات   قواعد   مع   والتفاعل  ت العالما

 .المعلومات  موارد  إلى واحدة وصول قطةن توفر والتي
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 المؤسسة  محتوى  إدارة مانظ - [3-9] الشكل

  الرقم�ة   الب�انات   و�دارة  �نلتخز   خاصة  ات احت�اج  والترف�ه  والبث   واإلعالن  النشر  مجال  في  الشر�ات العاملة  ولدى

  یتعین ،  المثال  سبیل  فعلى.  يالصوت  والمحتوى   والفیدیو  الب�ان�ة  والرسوم  الفوتوغراف�ة  الصور  مثل  المنظمة  غیر

 الشر�ة   مكاتب   جم�ع  في  الماضي  في  إنشاؤها  تم  التي  عالمتها التجار�ة  صور  جم�ع  تت�ع  Coca-Cola  على

 إدارة   أنظمة  وتساعد .  الق�اس�ة  التجار�ة   العالمة  صورة  عن   واالختالف  الزائد   لعملا  من  �ل  لمنع   العالم  حول

  الكائنات   هذه  تصن�ف  على  الشر�ات   Digital Asset Management Systems  الرقم�ة  األصول

 . وتوز�عها وتخز�نها الرقم�ة

 Locating and Sharing Expertise ومشاركتھا   الخبرات تحدید. 9-2-2

  في   تق�م  ذلك  من  بدالً   ولكنها،  رقم�ة  وث�قة  شكل  موجودة في  الشر�ات   تحتاجها  التي  المعرفة  ال تكون �عض 

  التعاون   أنظمة  جانب   إلى،  المعاصرة  المؤسسة  محتوى   إدارة  أنظمة  تتمتع.  ةالشر�  في  األفراد   الخبراء  ذاكرة

  عبر   ات األدلةهذه القدر   مل وتش.  معرفتهم  من  واالستفادة  الخبراء  تحدید   على  �القدرات   االجتماع�ة،  واألعمال

ومنشورا  الوظ�ف�ة  خبرتهم  حول  تفاصیل  مع  الشخص�ة  وملفاتهم  الشر�ات   لخبراء  اإلنترنت  تهم  ومشار�عهم 

ومستودعات   وشهادات  �إنشائه  الذي  المحتوى   التعل�م�ة  تسّهل.  قاموا    على   المتخصصة  ال�حث   أدوات   �ما 
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 الش�كات   أدوات   تمّكن،  الشر�ة  خارج  المعرفة  رد لموا  �النس�ةو .  الشر�ة  في  المناسب   الخبیر   على  ورالعث   الموظفین

  عالمات ال  هذهسم  وو ،  األهم�ة  ذات   الو�ب   صفحات   على  مرجع�ة  عالمات   وضع  من   المستخدمین   االجتماع�ة

 . آخر�ن أشخاص  معوالوسوم  الو�ب  صفحات  وروا�ط العالمات  ومشار�ة، الرئ�سة  الكلمات  �استخدام المرجع�ة

 Learning Management Systems التعلم ارةإد أنظمة. 9-2-3

  بهم   الخاصة  المعرفة  ارةإد   في  �امل  ودمج ذلك �شكل الموظفین  تعلم ومتا�عة  إلدارة  طرق   إلى  الشر�ات   تحتاج

 Learning Management System (LMS) التعلم  إدارة  نظام  و�وّفر.  األخرى   الشر�ة  و�أنظمة

 .الموظفین وتدر�ب  علمت  من مختلفة أنواع وتقی�م وتت�ع وتسل�م إلدارة أدوات 

  اإلنترنت   عبر   والندوات   والفیدی   مقاطع  بث   ذلك  في   �ما،  للتعلم  متعددة  أسالیب   التعلم المعاصرة  إدارة   أنظمة تدعم

�ما  .  اإلنترنت   الدردشة عبر  وجلسات   المنتد�ات   في  الجماعي  والتعلم  الصفوف االفتراض�ة  في  الم�اشر  والتعل�م

  وتقد�مه   التعلم  محتوى   وتجم�ع  الدورات   و�دارة  اخت�ار  وأتمتة  المتعددة  وسائطال  تدر�ب   دمجهذه األنظمة ب تقوم

 .التعلم فعال�ة وق�اس

  عبر   المفتوحة  الضخمة  التدر�ب�ة  الدورات  إلى  أ�ضاً   تلجأ  ولكنها ،  بها  الخاصة  التعلم  إدارة  أنظمة   �ات الشر   تدیر

.  موظفیها  وذلك لتعل�م  رللجمهو   متاحةال  Massive Open Online Courses (MOOCs)  اإلنترنت

  إلى الشر�ات  وتنظر. المشار�ین من جداً  �بیرة ألعداد  الو�ب  عبر  متاحة اإلنترنت  عبر دورة هي MOOC  والـ

MOOCs   ال�عض   �عضهم  مع  التعاون   للمتعلمین  �مكن  حیث   اإلنترنت   عبر  التعلم   وتقد�م   لتصم�م   جدیدة  �طر�قة 

 .مترا�طة مناقشة موعات مج في مشار�ةوال قصیرة فیدیو مقاطع ومشاهدة

 Types of Knowledge Work Systems المعرفة  عمل  أنظمة أنواع. 9-3

  استخدامها   �مكن  التي  القدرات   من  واسعة  مجموعة  للتو  وصفناها  التي  المؤسسة  مستوى   على  المعرفة  أنظمة  توفر

  أنظمة   أ�ضاً   ر�ات الش  وتمتلك.  جم�عهم  �كن  لم  إن  المؤسسة  في  والمجموعات   العمال   من  العدید   قبل  من
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  �شكل   ةالمعرف  هذه  دمج   ولضمان  جدیدة  معارف  إنشاء  على  لمساعدتهم   المعرفة  مجال  في  للعاملین  متخصصة

 . األعمال في صح�ح

 Knowledge Workers and Knowledge  المعرفي  والعمل  المعرفة   عمال .  9-3-1
Work 

المعرفة   ال�احثین المع  مجال  في  العاملون   �شمل:  Knowledge Workersعمال    والمصممین   رفة 

 وعادةً .  للمنظمة  ت الالزمةوالمعلوما   المعرفة  �إنشاء  األساس  في  �قومون   الذین  والمهندسین  والعلماء  والمعمار�ین

  ُ�طلب   ما  وغال�اً   المهن�ة  و�نتمون إلى المنظمات   التعل�م  من   عال�ة  �مستو�ات   المعرفة  مجال  في  العاملون   یتمتع   ما

  �قوم ، المثال سبیل فعلى. عملهم   من روتین�اً  جان�اً  �اعت�ارها لمنطق�ة والمستقلة لألمورالمحاكمة ا ةممارس منهم

  ثالثة   المعرفة  عمال  و�ؤدي  .الموجودة  المنتجات   لتحسین   طرق   إ�جاد   أو  جدیدة  منتجات   ء�إنشا  المعرفة  عمال

 : هي للمؤسسة  حاسمة �النس�ة رئ�سة أدوار

  والعلوم  التكنولوج�ا مجال الخارجي وخاصة ف�ما یتعلق في لمالعا ورها فيبتط   علم على المؤسسة إ�قاء -

 والفنون، االجتماعي والفكر

 والفرص، الجار�ة والتغیرات  معرفتهم  �مجاالت  یتعلق ف�ما یینداخل �مستشار�ن العمل -

 التغییر و�دء العمل بها وتعز�زها.  مشار�ع وتقی�م التغییر و�الء بدور الق�ام -

 Requirements of Knowledge Work Systems  لمعرفةا  عمل  نظم  اتمتطلب.  9-3-2

  والبر�د  الصوتي والبر�د  النصوص  معالجات  ثلم، المكاتب  أنظمة  على  المعرفة مجال في العاملین  معظم �عتمد 

، لكذ   ومع.  المكتب   في   العاملین  إنتاج�ة  لز�ادة  تصم�مها  تم   والتي،  الجدولة  وأنظمة  الفیدیو   ومؤتمرات   اإللكتروني

  وأدوات   قو�ة  رسومات   مع  التخصص   عال�ة  معرف�ة  عمل  أنظمة  إلى  أ�ضاً   المعرفة  مجال  في  عاملون ال  �حتاج

  مع   للتعامل  �اف�ة  حوسب�ة  قوة  األنظمة  هذه  وتتطلب .  مستندات   و�دارة  االتصاالت   مجال  في  وقدرات   تحلیل�ة

  ومصممي   العلمیین  ال�احثین  مثل  المعرفة  مجال  في  للعاملین  الالزمة  المعقدة  الحسا�ات   أو  المتطورة  الرسومات 

  العالم   في  معرفةال  على   �شدة   یر�زون   المعرفة  مجال  في   العاملین  ألن  ونظراً .  المالیین   والمحللین  المنتجات 
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وهي  .  الخارج�ة  الب�انات   قواعد   إلى  والسهل  السر�ع  الوصول  العامل  تمنح  وأن  األنظمة البد   هذه  فإن،  الخارجي

 الكثیر   قضاء  إلى  الحاجة  دون   المطلو�ة  المهام  أداء  للمستخدمین  تت�ح  تخداماالس  سهلة  ات بواجه  تتمیز  ما  عادةً 

  و�لخص .  عال�ة  عادًة رواتب   المعرفة  مجال  في  العاملون   و�تقاضى.  لنظاما  استخدام  ��ف�ة  تعلم  في  الوقت   من

 .المعرفة عمل أنظمة متطل�ات  [4-9] الشكل

 سبیل   بها. فعلى  الق�ام   یتعین  التي  المحددة  �المهام   �امللق  وتحسینها   المعرفة  عمل  محطات   تصم�م  یتم  ما  غال�اً 

  التصم�م   مهندسو  إذ �حتاج  المالي،  صة �المحللالخاعن تلك    التصم�م  لمهندس  عمل   محطة  تختلف،  المثال

  أما المحللون المالیون فیهتمون أكثر .  األ�عاد   ثالث�ة  CAD  أنظمة  مع  للتعامل  �اف�ة  طاقة  ذات   رسومات   إلى

  المال�ة   الب�انات   من  هائلة  �م�ات   التي تخّزن   الداخل�ة والخارج�ة  الب�انات   قواعد   �بیر من  دد ع  إلى  الوصول�

 .�كفاءة  إلیها ولو�إمكان�ة الوص

 

 المعرفة  عمل  أنظمة متطل�ات - [4-9]الشكل 

 Examples of Knowledge Work Systems المعرفة عمل  أنظمة على  أمثلة. 9-3-3

 . لمحاكاةوا  االفتراضي  الواقع  التصم�م �مساعدة الكمبیوتر وأنظمة أنظمة  الرئ�سة  يالمعرف   العمل  تطب�قات   تشمل
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  إنشاء   هذا النظام على  : �عملComputer-Aided Design (CAD)  الكمبیوتر  �مساعدة  التصم�م

  تصم�م   منهج�ة  خدامف�است .  المعقدة  الرسوم�ات   و�رامج  الكمبیوتر  أجهزة  �استخدام،  تلقائ�اً   ومراجعتها  التصم�مات 

  تكرار  و�جب  ماد�ًا، اخت�اره لیتم أولي ونموذج قالب  صنع في التصم�م تعدیل �ل یتطلب ، تقلید�ة أكثر فیز�ائ�ة

  �حتاج   CADعمل    محطة  و�استخدام .  طو�الً   وقتاً   وتستغرق   للغا�ة  مكلفة  عمل�ة  وهي،  مرات   عدة  العمل�ة  هذه

  �سهولة   وتغییره  التصم�م  اخت�ار   �مكن  ألنه  التصم�م  عمل�ة  نها�ة  في  فعلي  أولي  نموذج  إنشاء   إلى   فقط  المصمم

  قدراً   أ�ضاً   توّفر  األدوات   تصن�ع   لعمل�ات   صم�مالت  مواصفات   توفیر  على CAD برامج  قدرة  إن.  الكمبیوتر  على

ومن أشهر برامج التصم�م �مساعدة    .�كثیر  أقل  مشاكل  مع  تصن�ع  عمل�ة  خاللمن    والمال  الوقت   من  كبیراً 

 . 3ds Max Designو   AutoCADمبیوتر الك

إضافات    �اسم  أ�ضاً   والمعروفة،  D printing-3  األ�عاد  ثالث�ة  للط�اعة  ب�انات   توفیر CAD ألنظمة  �مكن

موجودة    مواصفات   من  األخرى انطالقاً   تلو  ط�قة  الصل�ة  األش�اء  لصنع  آالت   تستخدم  والتي،  الجاهز  التصن�ع

 یؤدي  مما،  القوالب   من  األش�اء  حفر  أو  قطع  خاللها  من   تمی   التي،  ید�ةالتقل  التقن�ات   عكس  على.  رقمي  ملف

 مواد   �استخدام  وط�عه  الكمبیوتر  على  �ائن  نمذجة  للعاملین  األ�عاد   ثالث�ة  الط�اعة  �ما تت�ح،  المواد   إهدار  إلى

  ص المخص   لتصن�ع وا  األول�ة  للنماذج  حال�اً   األ�عاد   ثالث�ة  الط�اعة  وُتستخدم .  مر��ة  أو  معدن�ة   أو  بالست�ك�ة 

  �ما   المواد   مع  أ�ضًا التعامل  الیوم  األ�عاد   ثالث�ة  للطا�عات   �مكن.  صغیرة  إنتاج  عمل�ات   مع  الموضة  وعناصر

  ال�طار�ات   ذلك  في  �ما  �الكامل  فّعالة   مكونات   و�نتاج  ال�شر�ة  والغضار�ف  والتیتانیوم  البالست�كي  الغشاء  ذلك  في

  ثالث�ة   ط�اعة  خدمات   اآلن   وهناك،  األخرى   المعقدة  ل�ات واآل  LED  اب�حومص  التعو�ض�ة  واألجهزة  والترانزستورات 

 .Staples تقدمها  التي تلك مثل السحا�ة عبر  تعمل األ�عاد 

 والمحاكاة   والعرض   اإلظهار  إمكانات   : تمتلك Virtual reality (VR) systemsاالفتراضي  الواقع  أنظمة

  تم   محاكاة  إلنشاء  التفاعل�ة  للرسومات   ات برمج�  تستخدمو .  التقلید�ة CAD أنظمة  قدرات   �كثیر  تتجاوز  التي

  في  �شار�ون  أنهم تقر��اً  �عتقدون   مستخدمینال أن لدرجة الواقع من جداً  قر��ة وتكون  الكمبیوتر بواسطة إنشاؤها
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ومعدات   رأس  وأغط�ة  خاصة  مال�س  المستخدم  یرتدي،  االفتراضي  الواقع  أنظمة  من  العدید   وفي.  حق�قي  موقف

 المعلومات   تلك  وتنقل  المستخدم  حر�ات   تسجل  استشعار  أجهزة  على  هذه المال�س  ي وتحتو .  تطبیقال  �حسب 

 زي   إلى  سنحتاج،  لمنزل  االفتراضي   الواقع  محاكاة  في  للتجول،  المثال  سبیل  فعلى.  الكمبیوتر  إلى  الفور  على

  مرفقات   اناً وأح�   فیدیو  ت شاشا  على  تحتوي   نظارات   إلى  أ�ضاً   وسنحتاج.  والرأس  والیدین   القدمین  حر�ة  یراقب 

 االفتراضي.  �مكننا االنغماس ضمن العالم  حتى للتحسسة لقاب وقفازات  صوت�ة

هي Augmented reality (AR)المعزز  الواقع لتحسین  :  ُتستخدم  ُتوّفر  تقن�ة  حیث  رؤ�ة    اإلظهار، 

  الصور   طة ابوس  اصرهاعن  تعز�ز  یتم  والتي  الحق�قي  العالم  في  فعل�ة  لبیئة  م�اشر  غیر  أو   م�اشراً   وعرضاً 

 ري دمج ثم �ج ،  الحق�قي  المادي  العالم  في  و�تم وضع المستخدم.  الكمبیوتر  طةابوس  إنشاؤها  یتم  التي  االفتراض�ة

  إضاف�ة   معلومات   الرقم�ة  التكنولوج�ا   وتوفر.  المعزز  العرض   إلنشاء  الحق�قي  العرض   مع  االفتراض�ة  الصور

فعلى سبیل المثال  .  مغزى   وذو  تفاعل�ة  أكثر  �المستخدم  المح�ط  واقعيال  العالم  �جعل  مما،  الواقع  إدراك  لتعز�ز

المعزز، و�ذلك ضمن  الواقع على أمثلة المتلفزة القدم �رة ألعاب  في تظهر التي اإلنذار الصفراء العالمات  تعد 

  لتصو�ر ا  من  المكتس�ة عن المر�ض   الب�انات   إظهار  یتم  حیث ،  �الصور  الموجهة  الجراحة  مثل  الطب�ة   اإلجراءات 

  غرفة   أثناء العمل�ة الجراح�ة في  الصوت�ة  فوق   �الموجات   المغناط�سي أو  �الرنین  ي المحوري والتصو�رالط�ق

 .والرو�وتات  الهندسي والتصم�م العسكري  و�تم استخدام هذه التقانة أ�ضًا في التدر�ب  .العمل�ات 

 Virtual  االفتراضي  قعالوا  نمذجة  ةلغ  �سمى  مع�اراً   للو�ب   المطّورة  االفتراضي  الواقع  تطب�قات   تستخدم

Reality Modeling Language (VRML)ع�ارة وهي    للنمذجة   المواصفات   من  مجموعة   عن  ، 

  المتحر�ة الرسوم  ذلك في �ما، الوسائط من متعددة أنواعٍ  تنظ�م �مكنها التي الو�ب   على األ�عاد  ثالث�ة ل�ةالتفاع

اللغة مستقل و   .واقع�ة  اة محاك  بیئة   في  المستخدمین  لوضع  والصوت   والصور   عبر   المنصة وتعمل  عن  ة هذه 

 .الترددي النطاق من القلیل سوى  تتطلب   مكتبي وال كمبیوتر

 *  *  * 
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 Review . مراجعة9-4

 True/False. أسئلة صح / خطأ 9-4-1
 خطأ  صح السؤال 

   تسمى المعرفة التي ال یتم توث�قها في أذهان الموظفین المعرفة الصر�حة.  1

2 
د المعرفة في البر�د اإللكتروني والبر�د الصوتي والرسومات والمستندات غیر تتواجمكن أن �

 اله�كل�ة. اله�كل�ة �اإلضافة إلى المستندات
  

3 
تض�ف �ل خطوة في سلسلة ق�مة إدارة المعرفة ق�مة إلى الب�انات والمعلومات األول�ة عند  

 تحو�لها إلى معرفة قابلة لالستخدام.
  

   هي معرفة صر�حة موجودة في الوثائق غیر الرسم�ة. لةالمه�كمعرفة ال 4

   ت عال�ة من التعل�م. عادة ما ال �ملك العاملون في مجال المعرفة مستو�ا 5

   تتسم نظم العمل المعرفي �خصائص تعكس االحت�اجات الخاصة للعاملین في مجال المعرفة.  6

   ت األساس�ة المستخدمة الكتشاف المعرفة.�انات األدواوجداول البتعتبر قواعد الب�انات  7

8 
معلومات الخارج�ة مثل المعرفة في المؤسسات توفیر الوصول إلى مصادر ال لبوا�ات�مكن 

 آخر األخ�ار وال�حوث. 
  

 

 Multiple Choices. أسئلة خیارات متعددة 9-4-2
 أفضل وجه ما یلي:   تصف على  م�اً یتم توث�قها رسإن خبرة وخبرات أعضاء المنظمة التي لم  -1

 الحكمة ) أ

 المعلومات  ) ب

 الب�انات  ) ت

 المعرفة الضمن�ة ) ث

 ذین لم یتم توث�قها �ما یلي:تسمى المعرفة التي تكمن في عقول الموظفین ال -2

 المعرفة الضمن�ة ) أ

 الذاكرة التنظ�م�ة  ) ب
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 الق�اس�ة ات التشغیل ئ�إجرا ) ت

 ة ثقافة الشر� ) ث

على ق�مة من االستثمارات في أنظمة المعلومات هي    مطلوب للحصول والثقافة والسلوك الاألعمال  مجموعة عمل�ات   -3

 أحد أنواع: 

 ثقافة المعرفة  ) أ

 اكتشاف المعرفة ) ب

 داري �مي واإلرأس المال التنظ ) ت

 الروتین التنظ�مي ) ث

الشر�ة وخار  -4 للمهنیین والموظفین داخل  الرسم�ة  الش�كات االجتماع�ة غیر  أنشطة  تسمى  الذین لدیهم    واهتماماتجها 

 ت�طة �العمل:مماثلة مر 

 communities of practice لممارسةامجتمعات  ) أ

 مجتمعات االكتشاف ) ب

 المجتمعات ذات االهتمام ) ت

 مجتمعات المعرفة ) ث

 ما یلي من األنواع الرئ�س�ة ألنظمة إدارة المعرفة؟ أي م -5

 تجهیز المعامالتنظم المعلومات اإلدار�ة، ونظم دعم القرارات، ونظم  ) أ

 إدارة سلسلة التور�دمالء وأنظمة أنظمة المؤسسات وأنظمة دعم الع ) ب

 أنظمة إدارة قواعد الب�انات وأنظمة الخبراء وأنظمة عمل المعرفة  ) ت

 لى مستوى المؤسسة، وأنظمة عمل المعرفة، والتقن�ات الذ��ةأنظمة إدارة المعرفة ع ) ث

 المعرفة؟ أي مما یلي یتم استخدامه الكتشاف  -6

 أنظمة الخبراء ) أ

 أنظمة معالجة المعامالت  ) ب

 حالة لقائم على الالتفكیر ا ) ت

 الب�انات  التنقیب في ) ث
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 Essay قضایا للمناقشة \. أسئلة 9-4-3
 وما هو دورها في النظمة؟ ما هي أنظمة إدارة المعرفة وما هي أ�عادها -1

 } 1-9فقرة توج�ه لإلجا�ة: ال .  15: 100دق�قة. الدرجات من  15{مدة اإلجا�ة: 

 نظمة؟ اشرح مكوناتها وادعم اإلجا�ة �األمثلة.على مستوى المما هي أنواع األنظمة المستخدمة إلدارة المعرفة  -2

 } 2-9ة: الفقرة توج�ه لإلجا�  .  15: 100دق�قة. الدرجات من  15{مدة اإلجا�ة: 

  - أنظمة الواقع االفتراضي  –الط�اعة ثالث�ة األ�عاد    –تكلم عن أنظمة عمل المعرفة التال�ة: التصم�م �مساعدة الكمبیوتر   -3

 الواقع المعّزز 

 } 3-9توج�ه لإلجا�ة: الفقرة  .  15: 100دق�قة. الدرجات من  15 {مدة اإلجا�ة:

 *  *  * 
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 مات تطو�ر نظم المعلو العاشر: لفصل ا
Information Systems Development 

 
 كلمات مفتاح�ة 

المعلومات    إعادة تصم�م   –العمل�ات    –االخت�ارات    – البرمجة    –التصم�م    – التحلیل    –النمذجة    –  األنظمةتطو�ر    –نظام 

 التوّجه الغرضي.  –منهج�ة التطو�ر  –األتمتة  –العمل�ات 

 لالفص ملخص

ل  المعلومات ضمن المنظمات. حیث سنبّین ��ف �مكن تحقیق التغییر التنظ�مي من خال  نظمیتناول هذا الفصل عمل�ة تطو�ر  

الق�ام بها من أجل إما أتمتة العمل�ات الجار�ة أو إعادة  نظم  بناء تصم�م العمل�ات ثم أتمتتها. و�عدها    المعلومات والتي �جب 

لعمل� الرئ�سة  األنشطة  والتحلیل والتصم�م والبرمجة واالخت�ارات والتحو�سنستعرض  المتطل�ات  األنشطة وهي جمع    لة تطو�ر 

 ل�عض المنهج�ات المعروفة في نمذجة وتصم�م و�ناء األنظمة. سنتطرق  واالنتاج والص�انة. و�عدها

 ل�م�ة األهداف التعمخرجات و ال

 لتال�ة: �عد قراءة هذا الفصل، سیتمكن الطالب من اإلجا�ة عن األسئلة ا 

 ك�ف یؤدي بناء نظم جدیدة إلى إحداث التغییر التنظ�مي؟  .1
 األنظمة؟ما هي األنشطة األساس�ة في عمل�ة تطو�ر  .2
 لمنهج�ات الرئ�س�ة لنمذجة وتصم�م األنظمة؟ما هي ا .3
 ات؟ ما هي الطرق البدیلة لبناء نظم المعلوم .4
 ما هي األسالیب الجدیدة لبناء النظام في عصر الشر�ات الرقم�ة؟  .5
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 Organizational Change by Building  جدیدة  نظم  بناء من خالل  تنظ�مي    تغییر. ال10-1

New Systems 

  معلومات   نظام  إدخال  یتضمن.  له  المخطط  التنظ�مي  من أنواع التغییر  نوعٌ   هو  دیدٍ ج  معلوماتٍ   نظام  إن بناء

 في   تغییراتٍ   أ�ضاً   فهو �اإلضافة لذلك �جب أن �شمل.  مج�ات الجدیدةوالبر   اقتناء األجهزة  من  �كثیر  أكثر  ید جد 

  تصم�م   �إعادة  نقوم  افإنن،  جدید   معلومات   نظام  بتصم�م  نقوم  وعندما.  والتنظ�م  واإلدارة  والمهارات   الوظائف

  إجراءات عملٍ   على   النظامهذا    سیؤثر   �فهموا ��ف  نظام المعلومات أن   ي على مطور   لذلك �جب .  المؤسسة

 .�كل المؤسسة نة وعلىمعی

 Systems Development andالتنظیمي    والتغییر  النظم  تطویر.  10-1-1
Organizational Change 

  إلى   تدر�ج�ة  من الز�ادة  والتي تتراوح،  التنظ�مي  التغییر  من  مختلفة  ت درجا  المعلومات   تكنولوج�ا  تعزز  أن  �مكن

�مكن أن تقوم �ه  ع من التغییر التنظ�مي اله�كلي الذي  أر�عة أنوا   [1-10]  الشكل  وضح ی.  المدى  د التغییر �عی

 : تكنولوج�ا المعلومات 

 ،األتمتة -

 ،الترشید  -

 ،األعمال عمل�ات   تصم�م إعادة -

 .الفكري  تحّول النموذج -

 . مختلفة وفوائد  مخاطر  من هذه األنواع �حمل لٌ و�

.  األتمتة  هو  ه تكنولوج�ا المعلومات تمّكن  الذي  التنظ�مي  للتغییر  شیوعاً   ثراألك  : إن الشكلAutomation  األتمتة

.  وفعال�ة   �فاءة  أكثر  �شكلٍ   مهامهم  أداء  في  الموظفین  مساعدة  المعلومات   لتكنولوج�ا  األولى  التطب�قات وقد شملت  

  سجالت   إلى  لفوري ا  الوصول  إمكان�ة   الصرافین  و�عطاءالرواتب    �شوف  األتمتة الم�كرة نذ�ر حساب أمثلة  ومن  
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 . الطیران شر�ات  تذاكر لو�الء حجز ش�كة وتطو�ر، العمالء ودائع

  یت�ع   الذي  التنظ�مي،  التغییر  من  األعمق  إن الشكل  :Rationalization of Procedures  اإلجراءات  ترشید

  اإلنتاج   في  جدیدة  اختناقات   عن  األتمتة  فكثیرًا ما تكشف.  اإلجراءات   ترشید   الم�كرة، هو  ألتمتةا  من  �سرعة

الق�اس�ة    التشغیل   إجراءات   ت�س�ط  هو  اإلجراءات   لذلك فإن ترشید .  مرهقاً   والبنى  راءات لإلج  الحالي   الترتیب   وتجعل

Standard Operating Procedures.   سلسلةٍ   �إجراء  الخاصة  البرامج  في  اإلجراءات   ترشید   یوجد   ما  غال�اً و  

 .س�غما وستة  املةالش الجودة إدارة مثل، والعمل�ات  خدمات وال المنتجات  في للجودة المستمرة التحسینات  من

  في  غا�ة الجودة تحقیق تجعل: وهي Total Total Quality Management (TQM) الشاملة الجودة إدارة

 محدد   مق�اس  فهو  Six sigma  س�غما  ستةأما  .  المؤسسة  داخل  ائفوالوظ  األفراد   جم�ع  ومسؤول�ة  ذاته  حد 

  الجودة   من  المستوى   هذا  تحقیق الشر�ات   ال تستط�ع معظمو .  فرصة  ملیون   لكل  عیوب  3.4  �مثل نس�ة   للجودة

 .المستمرة الجودة تحسین برامج لدفع �هدف س�غما ستة ولكنها تستخدم

  التنظ�مي   التغییر  من  أقوى   نوع  هناك  :Business Process Redesign  عمل�ات األعمال  تصم�م  إعادة

تصم�مها،    و�عادة  ات وت�س�طهاالعمل�ات واإلجراء  تحلیل  یتم  حیث ،  عمالعمل�ات األ  تصم�م  إعادة  في  یتمثل

  المتكررة   المهام  والتخلص من  لهدرالالزمة لتقلیل ا  خطوات   بین  والجمع،  العمل  سیر  عمل�ات   تنظ�م   و�ذلك یتم

ییر  وهذا التغ.  أ�ضاً   �عض الوظائف  الجدید   التصم�م  یلغي  األح�ان  �عض   الورق، وفي  من  یرالكث  تتطلب   التي

 .العمل�ة تنظ�م لك�ف�ة جدیدة رؤ�ةً  لذلك فهو یتطلب ، جراءات اإل ترشید   من طموحاً  التنظ�مي أكثر

  على   عمل�ات األعمال  تصم�م  و�عادة  الترشید   إجراءات   : تقتصرParadigm Shift  النموذج الفكري   تحول

  المؤسسة   تصم�م  على  طافالم  نها�ة  في  الجدیدة  �مكن أن تؤثر نظم المعلومات و .  الشر�ة  من  محددة  أجزاءٍ 

 الشكل   ُ�سمى هذا.  عملها  طب�عة  حتى  أو  أعمالها  المؤسسة  بها  تنفذ   التي  الطر�قة  تحو�ل  طر�ق  عن  �أكملها

 العمل   عةطب�  في  التفكیر  إعادة   على  ینطوي والذي  .  النموذج الفكري   بتحول  العمل  في   التغییر  من  جذر�ة  األكثر

 . المنظمة وطب�عة
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  الشامل   التنظ�مي  التغییر  ألن   �ات األعمال عمل   تصم�م   تحول النموذج الفكري و�عادة  محاوالت   تفشل   ما  غال�اً 

 الجذري، ألن مردوده مرتفعٌ   التغییر  التفكیر في هذا  في  الشر�ات  من  ومع ذلك تستمر العدید   .تنظ�مه  �صعب 

إجراء مثل هذه   إلى  تسعى  التي  الشر�ات   تحقق،  الحاالت   من  العدید   وفي).  [1-10]  الشكل  انظر(أ�ضًا  جدًا  

 . االستثمار على اإلنتاج�ة وفي عوائدهافي  مذهلة ت الجذر�ة ز�ادا التغییرات 

 

  التنظ�مي األر�عة للتغییر األنواع - [1-10]الشكل 

 Business Process Redesignعملیات األعمال   تصمیم إعادة. 10-1-2

  مة األنظ  هذه  �عض   وتستلزم.  عمل�اتها  تحسینل  المعلومات   تكنولوج�ا  استخدام  الیوم  الشر�ات   من  العدید   تحاول

  مع   وللتعامل.  إلجراءات عملها، ولكن �عضها اآلخر یتطلب إعادة تصم�م أوسع  العمل�ة   في تغییرات تدر�ج�ة  

 Business process management  األعمالعمل�ات    رة�إداالق�ام    �جب على المؤسسات ،  التغییرات   هذه

(BPM)  إجراءات    وتصم�م  الحال�ة  األعمال  عمل�ات   لتحلیل  والمنهج�ات   األدوات   من   متنوعةً   مجموعةً   التي توّفر

  اإلجراءات یتطلب   تحسین  هي عمل�ة دائمة ال تتوقف ألن   BPMإن  .  اإلجراءات   تلك  وتحسین  عمٍل جدیدة
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 :التال�ة �الخطوات  عمل�ات األعمال إدارة تمارس التي الشر�ات  روتم. مستمراً  تغییراً 

  األكثر   اإلسترات�ج�ة  القرارات   إن أحد :  Identify processes for changeالالزم تغییرها    العمل�ات  تحدید.  1

 ، العمل�ات األعم   لتحسین  التكنولوج�ا  استخدام  ��ف�ة  تحدید ال یتمثل في    الشر�ة  تتخذها   أن  �مكن  التي  أهم�ة

نم تحسین  إلى  تحتاج  التي  العمل�ات   فهم  بل لتعز�ز  األنظمة  استخدام  یتم  أو  . عندما  األعمال  عمل�ات  وذج 

ونت�جة لذلك تص�ح    ،�مكن أن تص�ح الشر�ة أكثر �فاءة في الق�ام �ما ال ین�غي لها الق�ام �ه،  خطأال  األعمال 

وُ�تكبد   وقد �ض�ع الكثیر من الوقت .  لصح�حا  األعمالنموذج    اكتشفوار�ما    الذین  للمنافسینالشر�ة عرضة  

لذلك ین�غي  .  عام  �شكل  داتهاو�یرا  الشر�ة  أداء  على  ضئیل  تأثیر  لها  التي  العمل�ات   تحسین  في  �بیرة  تكال�ٌف  

 . المؤسسة أداء على العمل�ات  هذه  تحسین �ساعد  و��ف أهم�ة األكثر العمل�ات  تحدید   على المدیر�ن

-Asالحال�ة    العمل�ات   وتوثیق  ص�اغة  ین�غي:  Analyze existing processes  الحال�ة  العمل�ات  تحلیل.  2

Is  ،تصم�م   فر�ق  و�حدد .  األنشطة التي تتكّون منها  وتسلسل  والموارد   والمخرجات  المدخالت   إلى  شارةاإل  مع  

  أوجه ها من  وغیر   واالختناقات التي تتطلب استخدام الورق �كثافة    أو المتكررة والمهام  الزائدة  الخطوات   العمل�ة

 .القصور

  المكت�ة   العمالء  أحد   یزور  عندما   �حدث ّكر ف�ما  فلن.  مكت�ة  من  �تاب   لشراء  الحال�ة   العمل�ة  [2-10]الشكل    یوضح 

�ش�ك أو    أو  نقداً   ثمنه  و�دفع  الخروج  مكتب   إلى  فس�أخذه،  الكتاب   وجد   فإذا.  �تاب   عن  الرفوف  في  و��حث 

  الب�ع   موظف  فس�طلب من،  الكتاب   موقع  تحدید   على  قادر  غیر  لالعمی  أما إذا �ان.  ائتمان  �استخدام �طاقة

.  المخزون   في  �ان  إذا   ما  لمعرفة  المكت�ة  مخزون   سجالت   من  التحقق  أو  الرفوف   ب فيعن الكتاب المطلو   ال�حث 

  ف�ستفسر ،  في المكت�ة  متوفراً   الكتاب   �كن  لم  أما إذا .  رو�غاد   �شتر�ه  العمیل  فإن،  الكتاب   الموظف  وجد  فإذا

 الكتاب   لوصو   و�مجرد .  الكتاب   ناشر  أو  الموزع  من  أو  الكتب   ب�ع  مستودع  من  للعمیل  طل�ه  عن  ظفالمو 

إلى  �االتصال  المكت�ة   ظفمو   �قوم ،  المكت�ة  إلى  المرتقب  الذي سیذهب  الستالم    أخرى   مرة   المكت�ة   �العمیل 

ال�حث عن الكتاب   العمیل  على   فسیتعین،  للعمیل  تأمین الكتاب   قادرة  غیر  المكت�ة  �انت   و�ذا .  ثمنه  ودفع  الكتاب 
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  الق�ام   لالعمی  من  تتطلب   وقد  الخطوات  من  العدید   تتضمن  العمل�ة  هذه  أن  نالحظ  أن  �مكن.  أخرى   في مكت�ة

 .متجر الكتب  إلى متعددة برحالت 

 

 مكت�ة  من �تاب لشراء  الحال�ة  العمل�ة - [2-10]الشكل 

وتقی�مها    الحال�ة  العمل�ة  تحدید وتوص�ف  مجرد �: Design the new process  الجدیدة  العمل�ة  تصم�م.  3

  وسیتم .  To-Beجدیدة    عمل�ة  تصم�م  خالل  من  العمل�ة  تحسین  التصم�م  فر�ق  س�حاول،  المدة والتكلفة  من حیث 

 . القد�مة العمل�ة مع للمقارنة ونمذجتها الم�ّسطة الجدیدة العمل�ة توثیق

. �صل  اإلنترنت   من  االستفادة  خالل  من  الكتب   ءشرا  عمل�ة  تصم�م  إعادة  �مكن  ��ف   [3-10]الشكل    یوضح

 الكتب   المكت�ة  �تالوج  في  هو  ، و��حث ترنت من الكمبیوتر الخاص �هالعمیل إلى متجر ب�ع الكتب عبر اإلن 

  و�قّدم ،  اإلنترنت   عبر  الكتاب   العمیل  �طلب ،  الكتاب   توفر   حالة  في.  یر�ده  الذي  الكتاب   عن  اإلنترنت   على

ر  �ان الكتاب غیر متوف  أما إذا.  العمیل  منزل  إلى  الكتاب   تسل�م و�تم،  الشحن  وعنوان  االئتمان   �طاقة  معلومات 

.  أخرى   مرة  الكتاب   عن  و��حث   اإلنترنت   على  أخرى   مكت�ة  س�ختار  لعمیلا  فإن،  في موقع المكت�ة على اإلنترنت 
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 جهداً   وتتطلب ،  �ةتقلید   مكت�ة  في  الكتاب   �شراء  الخاصة  تلك  من  �كثیر  أقل  خطوات   على  العمل�ة  هذه  تحتوي 

دیدة  . ولذلك فإن العمل�ة الجالعمالء  لخدمة  المب�عات   موظفي  من  أقل   عدداً   وتتطلب ،  العمیل  جانب   من  �كثیر  أقل

 أكثر �فاءة وأكثر توفیرًا للوقت.

 

 اإلنترنت  من االستفادة  خالل من الكتب شراء عمل�ة تصم�م إعادة - [3-10]الشكل 

الجدی العمل�ة  تبر�ر تصم�م   العمالء   خدمة  تحسین  أو  والتكلفة  الوقت   تقلیل  مقدار  إظهار  خالل  مندة  �جب 

  لالزم ا  الوقت   یتراوح  قد ،  مثالنا   في.  أساس  �خط  الحال�ة  مل�ة الع  وتكلفة  وقت   �ق�اس  أوالً   اإلدارة   ومتق.  وق�متها

 �ان   إذا  دق�قة  30  إلى)  یر�ده  ما  الفور  على  العمیل  وجد   إذا(  دق�قة  15  بین  ما  تقلیدي  متجر  من  �تاب   لشراء

  العمل�ة   تستغرق   فقد ،  آخر  مصدر  من  الكتاب   طلب   �جب   �ان  أما إذا.  الكتاب موجود في المكت�ة أو مستودعها

 یؤخذ   أن   ف�جب ،  المكت�ة  عن   �عیداً   �ع�ش   العمیل   �ان  و�ذا.  المكت�ةوز�ارة أخرى للعمیل إلى    أسبوعین  أو  عاً أسبو 

المكت�ة  إلى  السفر  وقت   االعت�ار  في دفع  على  یتعین وس.  مكان    والمستودع  المتجر  ص�انة  تكال�ف  المكت�ة 

أما  .  آخر  موقع  من  الكتاب   على صولالح  �جب   �ان  إذا  الشحن  وأ�ضًا تكال�ف،  الموقع  في  المب�عات   وموظفي

  على   یتعین  قد   أنه  من  الرغم  على،  فقط  دقائق  عدة  تستغرق   فقد   اإلنترنت   عبر  �تاب   لشراء  الجدیدة  العمل�ة

 الوقت   ریوفّ   العمیل  ولكن.  شحن إضاف�ة  رسوم  دفع  عل�ه   وسیتعین  الستالم الكتاب   أ�ام  عدة  راالنتظا  العمیل

وتكون .  الستالم الكتاب   إضاف�ة  بز�ارات   الق�ام  أو  المكت�ة  إلى  السفر  ىإل  االضطرار  عدم  خالل  من  والمال

تجر التقلیدي والمستودع  تحّمل تكال�ف موقع الم  إلى  تضطر  ال   ألنها   على اإلنترنت أقل  الكتب   �ائعي   تكال�ف
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 . والموظفین

  وتحلیلها   لجدیدةا  العمل�ة  نمذجة  یتم  أن  �مجرد :  Implement the new process  الجدیدة  العمل�ة  تنفیذ.  4

  أو   جدیدة  معلومات   نظم  تطبیق  یلزم  وقد .  العمل  وقواعد   اإلجراءات   من   جدیدة  مجموعة  إلى  ترجمتها  �جب ،  بدقة

یتم.  تصم�مها  المعاد   العمل�ة  لدعم  الحال�ة  لألنظمة  تحسینات   في   الداعمة  واألنظمة  الجدیدة  العمل�ة  نشر  ثم 

�ما �مكن أن �قترح  .  ومعالجتها  المشاكل  اكتشاف  یتم،  العمل�ة  هذه  استخدام  في  العمل  یبدأ  وعندما.  سةالمؤس

 .تحسینات علیها إجراء الذین ینفذون هذه العمل�ة الموظفون 

�استمرار،   ق�اسها  �جب ،  وتحسینها  العمل�ة  تنفیذ   �مجرد :  Continuous measurement  المستمر  الق�اس.  5

تفقد   قد   أو ،  القد�مة  استخدام األسالیب   و�حاولون   ظفون المو   یتراجع   حیث   الوقت   �مرور  العمل�ات   تتدهور  ألنه قد 

 . أخرى  تغییرات  الشر�ة واجهت  إذا  العمل�ة الجدیدة من فعالیتها

 �جب   مناس�ات   هناك  أن  إال،  ومستمر  تدر�جياألعمال    عمل�ات   في  نات التحسی  من  العدید   أن  من  الرغم  على

�حیث  تقلید�ة  مكت�ة  في  دة تصم�م عمل�ة شراء الكتب  عن إعا  فمثالنا.  الجذري   التغییر  من  ز�د الم  فیها  �حدث   أن

عمل�ة  . وعند تنفیذ  المدى  �عید   الجذري   التغییر  من  النوع  هذا  على  مثال  هو�مكن تنفیذها على ش�كة اإلنترنت  

فاءة، بل وقد تغیر طر�قة  إعادة تصم�م األعمال �شكل صح�ح، فإنها تحقق مكاسب هائلة في اإلنتاج�ة والك

  األعمال   طب�عة  حول"  تحول النموذج الفكري "یدفع هذا التغییر إلى    فإنه،  الحاالت   �عض   وفي.  إدارة األعمال

 . نفسها

العمل�ات    في   الناجح  التغییر  أمام  عائق  أكبر  أن  فیذیون المدیرون التن   عددًا من التحد�ات، حیث �فید   BPM  تطرح

  وهذا .  التغییر  مقاومة   �حاولون   ما  وغال�اً   مألوفة  غیر  �حبون إجراءات   ال   الموظفین  التنظ�م�ة، ألن  الثقافة   هو

 إن إدارة .  المدى  و�عیدة  للغا�ة  طموحة  التنظ�م�ة  التغییرات   فیها  تكون   التي  المشار�ع  على  خاص   �شكل  ینطبق

  جیدة   استرات�ج�ة  إلى  ج ستحتا  للعمل�ات   الشامل  �التحسین   الملتزمة  والشر�ات ،  بدیه�ة  وال  �س�طة  ل�ست   تغییر ال

 . التغییر إلدارة
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 Tools for Business Process Managementاألعمال  عمل�ات إلدارة أدوات

حیث    .BPM  جوانب   لمختلف  أدوات   TIBCO  و   Oracle  و   IBM  مثل  العدید من شر�ات البرمج�ات   رتوفّ 

  نماذج   وتمّكن من إنشاء،  وث�قها التحسین و وت  تتطلب   التي  العمل�ات   تحدید   في  الشر�ات   األدوات   هذه  تساعد 

  أو   الجدیدة  العمل�ات   لدعم  الحال�ة   األنظمة  ودمج،  هذه العمل�ات   لتنفیذ   العمل  وتعر�ف قواعد ،  المحسنة  ت للعمل�ا

  التغییرات   تأثیر  ولق�اس  العمل�ة  أداء  تحّسن  من  للتحقق  حلیالت ت  أ�ضاً   هذه األدوات   وّفر�ما ت.  تصم�مها  المعاد 

 .الرئ�سة العمل أداء شرات مؤ  على في العمل�ات 

  �استخدام   القصور  أوجه  تحدید   على  الشر�ات   لمساعدة  العمل�ات   ومراق�ة  بتوثیق  BPM  أدوات   �عض   كما تقوم

  من   أخرى   فئة  وهناك.  المشاكل  مواقع  د لتحدی  معینة  لعمل�ة  الشر�ة  تستخدمه  نظام  �ل  مع  للتواصل  البرامج

 أكثر   �شكل  العمل�ة  لكت  الموظفون   یؤدي  �حیث   العمل   قواعد   تنفذ و   العمل�ة  أجزاء  �عض   أتمتة  على  تعمل  األدوات 

 . و�فاءة اتساقاً 

وهي تدیر  .  التحسین  عمل�ات   لدعم  الحال�ة   أنظمتها   دمج  على   الشر�ات   تساعد   األدوات   من   ثالثة   فئة  وهناك

  أنظمة   في  معامالت ال  وتوّلد ،  مختلفة  ب�انات   وقواعد   مصادر  من  الب�انات   وتستخرج،  الشر�ة  عبر   لقائ�اً ت  العمل�ات 

 . مرت�طة

األنشط10-2  Core Activities in the Systems  النظم  تطو�ر   عمل�ة  في  األساس�ة  ة. 

Development Process 

  لنوع   �حل  جدید   معلومات   نظام  بناء  یتمة.  إن نظم المعلومات الجدیدة هي ثمرة لعمل�ة حل المشاكل التنظ�م�

  ال   المنظمة  أن  مشكلةال  تكون   قد .  تواجهها  أنها  المنظمة  ترى   التي  المشكالت   من  مجموعة  أو  المشكالت   من

 أكثر نجاحًا. ألداء الجدیدة الفرص  من تستفید   أن �جب  المنظمة أن أو متوقع هو �ما جیداً  أداءً  تؤدي

 Systems النظم بتطو�ر تنظ�م�ة  فرصة  أو لمشكلة  معلومات  نظام  حل تاج إن  في تدخل  التي األنشطة تسمى
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Development  .واإلنتاج   والتحو�ل  واالخت�ار  والبرمجة  النظم  �موتصم  النظم   تحلیل  من  األنشطة  هذه  تتألف  

 ي، تسلسل  بترتیب   النظم  تطو�ر  أنشطة  تتم  ما  وعادةً .  النظم هذه  تطو�ر  عمل�ة  [4-10]الشكل    و�وضح  .والص�انة

  النظام   بناء   لمقار�ة  وفقاً   واحد   وقت   في  هذه األنشطة   تنفیذ �عض   یتم  قد   أو  األنشطة  �عض   تكرار  یلزم   قد   لكن

 .التي سنراها الحقاً المستخدمة و 

 

 النظم  تطو�ر عمل�ة - [4-10]الشكل 

 Systems Analysisالنظم  تحلیل. 10-2-1

  نظام   �استخدام  حلها  الشر�ة  تحاول  لمشكلة  حلیل: یتم في هذه المرحلة تSystems Analysis  تحلیل النظم

 المعلومات   متطل�ات   وتعیین  الحل  وتحدید   أس�ابها  و��ان  المشكلة  ر�فتع  تحلیل النظام من  یتألف.  معلومات 

 . النظام حل طر�ق  عنتلبیتها   �جب  التي

  ومستخدمیها   للب�انات   ینالرئ�س  المالكین  تحدد ،  الحال�ة  واألنظمة   للمؤسسة  طر�ق  خر�طة  �إنشاء  النظم  محلل  �قوم

 سة وفحص خالل درا  من  األنظمة الموجودة  مشاكل  یلثم �قوم بتفص.  الموجودة  والبرمج�ات   األجهزة  �اإلضافة إلى

،  لألنظمة  الرئ�سین   و�جراء مقابالت مع المستخدمین  النظام   عمل�ات   ومراق�ة  واإلجراءات   العمل  وأوراق  الوثائق
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 یتطلب ،  األح�ان  من  �ثیر  في.  الحل  �حققها  أن  �مكن  التي  واألهداف  المشكلة  مجاالت   تحدید   للمحلل  �مكن

 قائم. نظام  تحسین أو جدید  علومات م نظام بناء الحل

�مكن   أو  ممكناً   الحل  هذا  �ان  إذا  ما   لتحدید   Feasibility Study  جدوى   دراسة  أ�ضاً   النظم  تحلیل  نو�تضم 

  النظام   �كون   أن  المتوقع  من   �ان  إذا  ما  الجدوى   دراسة  د وتحد .  والتنظ�م�ة  والتقن�ة  المال�ة  الناح�ة  تحق�قه من

  استخدامها من قبل متخصصي   و�مكن  متاحة  امللنظ  الالزمة   التكنولوج�ا  �انت   إذا  وما،  جیداً   استثماراً   المقترح

 .النظام الجدید  سیدخلها  التي التغییرات  معالجة المؤسسة�إمكان  �ان إذا وما، لشر�ةا في المعلومات  أنظمة

  و�صف .  منها  �ل  ى جدو   أن تت�عها وتّق�م   للمنظمة  �مكنعدة حلول بدیلة    النظم   تحلیل   عمل�ة  تحدد ما    ةً وعاد 

 متروك  واألمر. حل بدیل �ل وعیوب  ومزا�ا وعوائد  ل النظم حول النظام المقترح تكال�فالذي �عده محل التقر�ر

  �مثل   التنظ�م�ة  والتأثیرات   الفن�ة   والمیزات   ئد والفوا  التكال�ف  من  مز�ج  أي  التخاذ القرار المناسب لتحدید   لإلدارة

 .مؤسسةتفضیًال �النس�ة لل  األكثر البدیل

 ishing Information RequirementsEstablالمعلومات   متطل�ات تحدید

التي یجب تلبیتھا من    المطلو�ة  المعلومات   متطل�ات   تحدید   هي  النظم  لمحلل  صعو�ة  األكثر  المهمة  تكون   ر�ما

  �النظام   الخاصة  Information Requirements  المعلومات   متطل�ات  وتتضمن.  ام المختارخالل حل النظ

  الجدید  النظام أهداف بدقة المتطل�ات  تحلیل و�حدد . و��ف ومتى أینو   المعلومات  إلى  �حتاج من تحدید  الجدید 

 الخطأ     المتطل�ات   تحلیل  �عد.  الجدید   النظام  یؤدیها  أن  �جب   التي  للوظائف  مفصالً   وصفاً   و�ضع  المعّدل  أو

من    خطأ  فالنظام المصمم حول مجموعة  .النظم  تطو�ر  تكال�ف  وارتفاع  األنظمة  لفشل  الرئ�سة  األس�اب   أحد 

وسنستعرض    الضعیف أو یحتاج إلى إجراء تعدیالت كبیرة.متطلبات إما أن یتم التخلص منھ بسبب األداء  ال

 .المشكلة إلى أدنى حد  هذه  تقلیل في تساعد   التي المتطل�ات  الستخالص   البدیلة الحقًا الطرق 

  تدر�ب   أو  اإلدارة  في  تعدیل إلى  ذلك  من  بدالً  تحتاج  ولكنها  ت المعلوما  لنظام  حالً   المشكالت   �عض   تتطلب   وال

  النظم   تحلیل  �ظل  فقد ،  �المعلومات   متعلقة  المشكلة  �انت   و�ذا.  القائمة  التنظ�م�ة  اإلجراءات   تحسین  أو  إضافي
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 .المناسب  الحل إلى والتوصل لةالمشك لتشخ�ص  مطلو�اً 

 Systems Designالنظم   تصمیم. 10-2-2

، المعلومات   متطل�ات لتلب�ة    فعله  النظام   على  �جب   ما  النظم   تحلیل   �صف  :Systems Design  النظم  تصم�م 

 . الهدف  هذا تحقیق  للنظام �مكن ��ف فیوضح النظم أما تصم�م

  أو   المبنى  مخطط�ما هو الحال مع    النظام،  لهذا  العام  النموذج  أو  الخطة  هو  المعلومات   نظام  إن تصم�م

 .وه�كله شكله  النظام تعطي التي لمواصفات ا جم�ع من یتكون  فهو، المنزل

  تتناول   أن  و�جب .  النظم  تحلیل  أثناء  المحددة  الوظائف  ستوفر  التي  النظام  مواصفات بتفصیل  النظم  �قوم مصمم  

الجدول    . النظام  لحل  والتكنولوج�ة   نظ�م�ة والت   اإلدار�ة  المكونات   جم�ع  المواصفات   هذه   أنواع   [1-10]یبین 

 . النظم تصم�م  أثناء إنتاجها سیتم التي المواصفات 

 

 النظام  تصم�م مواصفات -  [1-10]الجدول 
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  تصم�م   �ل  حیث �مثل.  الممكنة   التصم�مات   من  العدید ،  الم�اني  أو  المنازل  مثل  المعلومات،  لنظم  �كون   قد 

 والكفاءة   هولةالس  هو  اآلخر�ن  على  متفوقاً   تصم�مًا معیناً   �جعل  وما  والتنظ�م�ة،  الفن�ة  لمكونات ا  من  فر�داً   مز�جاً 

 . والزمن�ة والمال�ة والتنظ�م�ة التقن�ة القیود  من محددة  مجموعة ضمن المستخدمین ت متطل�ا بهما  یلبياللتین  

 The Role of End Usersالنهائیین   المستخدمین دور

  المستخدمون   یتمتع  أن  حیث �جب .  �أكمله  النظام  على توج�ه جهود بناء  المستخدم  مات معلو   متطل�ات تعمل  

بدًال ،  المعلومات   من  واحت�اجاتهم  أعمالهم  أولو�ات   النظام  �عكس  أنلضمان    التصم�م  عمل�ة  في  الكافي  التحكم�

وقبولهم له. إن عدم  للنظام    المستخدمین  فهم  من  التصم�م   على  العمل  و�ز�د .  المصممین التقنیین  من تخمینات 

  ًا ��ف وسنرى الحقبب رئ�س لفشل النظام.  في جهود التصم�م هو س   �شكل �افٍ   مین النهائیینمشار�ة المستخد 

 . المستخدمین النهائیین موضوع مشار�ة البدیلة  األنظمة تطو�ر  طرق  تعالج

  وتصم�مها  النظم  تحلیل  ثناءأ  المحددة  الحلول  مواصفات   بترجمة  النظم  تطو�ر  عمل�ة  في  المت�ق�ة  الخطوات   تقوم

  والتحو�ل   رواالخت�ا  البرمجة  من الختام�ة  الخطوات   هذه. وتتألف قابل للتشغیل �شكل �امل  معلومات   نظام  إلى

 . والص�انة واإلنتاج

 Programmingالبرمجة . 10-2-3

  مرحلة   ثناءأ  إعدادها  تم  التي   النظام  مواصفات   ترجمة  تتم،  البرمجة  مرحلة  : أثناءProgramming  البرمجة

أنظمتها الجدیدة  وتطو�ر    ببرمجة   تقوم  المنظمات   من  العدید   تعد   والیوم لم.  Codeبرمجي    رماز  إلى  التصم�م

  مثل   خارج�ة  مصادر  من  الجدید   النظام  متطل�ات   البرمج�ات التي تلبي  فهي تقوم �شراء،  ذلك  من  و�دالً .  بنفسها

 �مصادر   تقوم �االستعانة  أو،  البرمج�ات   خدمة  موفر  البرمج�ات من  �شراء خدمات   أو،  الجاهزة  البرامج  حزم

 . لها مخصصة برامج وتطب�قات  لتطو�ر خارج�ة

 Testingاالختبارات . 10-2-4

  حیث �جیب .  الصح�حة  النتائج   ینتج  النظام   أن  من  للتأكد �جب إجراء اخت�ارات شاملة    :Testing  خت�اراتاال
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  االخت�ار   عمل�ة  تستغرق "  معروفة؟   ظروف  ظل  في  المرجوة  النتائج  النظام  س�حقق  هل"  السؤال  على  االخت�ار

  �عض   وفي. النظام فيو�جراء التصح�حات  جالنتائ  ومراجعة �عنا�ة االخت�ار  ب�انات  إعداد  طو�ًال، إذ �جب  وقتاً 

  الخطوة   عدم االهتمام الكبیر بهذه  عن  الناتجة  إن المخاطر.  النظام  من  أجزاء  تصم�م  إعادة  یلزم  قد   الحاالت 

 . هائلة  ستكون 

 .القبول  واخت�ار  النظام  واخت�ار  لوحدةا  اخت�ار:  األنشطة  من  أنواع  ثالثة  إلى  المعلومات   نظام  اخت�ار  تقس�م  �مكن

 Unit Testing اخت�ار الوحدة

  هو   االخت�ار  هذا  من  والغرض   النظام،  في  حدة  على  برنامج  �ل  اخت�ار  من  یتكون   البرنامج،   اخت�ار  ُیدعى أ�ضاً 

إلى  ین�غي  حیث  .  الواقع�ة  الناح�ة  من  مستحیل  الهدف   هذا  ولكن،  األخطاء  من  جالبرام  خلو  ضمان النظر 

.  البرنامج  لفشل  الطرق   جم�ع  إ�جاد   على  التر�یز  مع  البرامج  في  ألخطاءا  لتحدید   �وسیلة  ذلك  من  بدالً   االخت�ار

 . �ص�ح �اإلمكان تصح�حها، بدقة هذه المشاكلتحدید  و�مجرد 

 stingSystem Te النظام اخت�ار

 تعمل   سوف  المنفصلة  دات الوح  �انت   إذا  ما  �كل من خالل محاولة تحدید   المعلومات   نظام  أداء  وهو �ختبر

  التي   والطر�قة  فعل�اً   النظام  بها  �عمل  التي  الطر�قة  بین  هناك اختالفات   �ان  إذا  وما   لها  طمخط  هو  �ما  معاً 

 أحمال   ومعالجة  الملفات   تخز�ن   على  والقدرة  األداء  وقت   فحصها:  �جري   التي  المجاالت   بین  من.  المخططة له

 .الیدو�ة واإلجراءات  غیلالتش و�عادة االسترداد و�مكان�ة  الذروة

 Acceptance Testing القبول اخت�ار

  النظم   اخت�ارات   تقی�م  و�تم.  اإلنتاج  إعداد   في   لالستخدام  جاهز  النظام  �أن  تفید   التي  النهائ�ة   الشهادة  وهو یوّفر

  �في   د الجدی  النظام  �أن  مقتنعة  األطراف  جم�ع  تكون   وعندما.  اإلدارة  قبل  من  ومراجعتها  ینالمستخدم  قبل  من

 .و�ص�ح جاهزًا للتثبیت والتر�یب  اً رسم� النظام قبول یتم، �معاییرها
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 Test Plan  اخت�ار خطة

  من   ةلسلسل  االستعدادات   جم�ع   منهج�ة، تشمل  اخت�ار   خطة  لوضع  المستخدمین  مع   النظم  تطو�ر  فر�ق  �عمل

  اخت�ارها   �جري   التي  العامة  حالة وال.  االخت�ار  لخطة   مثاالً   [5-10]الشكل    و�عرض   . الثالثة السا�قة  االخت�ارات 

یتم االحتفاظ بها    االخت�ار  خطة  شاشات   من  سلسلة  من  الوثائق  وتتكون .  السجل  یرتغی  هي   قاعدة   فيالتي 

 .التطب�قات  من النوع لهذا مثالي �شكل  مناس�ة ب�انات 

 

 السجل  تغییر الخت�ار خطة نموذج - [5-10]كل الش

 Conversionالتحویل . 10-2-5

  أر�ع   استخدام  �مكن.  الجدید   النظام  إلى  القد�م  النظام  من  لالتغییر واالنتقا  عمل�ة  هو  :Conversion  التحو�ل

النموذج�ة    الدراسة  الم�اشر واسترات�ج�ة   التحول  واسترات�ج�ة  المواز�ة  االسترات�ج�ة :  رئ�سة  تحو�ل  إسترات�ج�ات 

 . التدر�جي النهج واسترات�ج�ة

  StrategyParallelالمواز�ة   االسترات�ج�ة

  النظام   أن  من  الجم�ع  یتأكد   حتى  الوقت   من  لفترة  معاً   والنظام الجدید المحتمل  مالقد�  النظام  من  �ل  تشغیل  یتم
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خلل   أو  أخطاء  حدوث   حالة  في  هألن  التحو�ل  في  أماناً   األكثر  األسلوب   هو  وهذا.  صح�ح  �شكل  �عمل  الجدید 

  مكلف   النهج   ذاه  فإن،  ذلك  ومع .  احت�اط�ة  �نسخة  القد�م  النظام  استخدام   الممكن  من  یزال  ال ،  أثناء المعالجة

 . اإلضافي النظام لتشغیل إضاف�ة  موارد  أو موظفین وجود  األمر یتطلب  وقد ، للغا�ة

 Direct Cutover Strategyالم�اشر  التحول استرات�ج�ة

بتار�خ محدد وال  االسترات�ج�ةهذه    متقو  القد�م  النظام  النظام الجدید مكان  توقف �ل�ًا عن تشغیل  على إحالل 

  �التوازي   نظامین  تشغیل  من  تكلفة  أكثر  تكون   أن  المحتمل  من  والتي  �المخاطر  محفوفة  ذه طر�قةالنظام القد�م. وه

العودة إل�ه في حال فشل  �مكن    آخر  منظا  جد یو   الجدید، إذ ال  النظام  مع  خطیرة   مشاكل  على  العثور  تم  إذا

صالحها ضمن مدة قصیرة  ا�ات أو االختالالت �لفة �بیرة جدًا إلوقد تتطلب االضطر .  تشغیل النظام الجدید 

 جدًا. 

 Pilot Study Strategyالنموذج�ة  الدراسة استرات�ج�ة

قسم    أو   واحدة  إدارة  مثل،  سسةالمؤ   نم  فقط  محدودة  لتجر��ه في منطقة   الجدید   تقدم هذه االسترات�ج�ة النظام

  وقت  في إما، المؤسسة أنحاء جم�ع في تثبیتها  یتم، �سالسة ملوتع التجر�ب�ة النسخة هذه تكتمل وعندما. واحد 

 . مراحل على أو واحد 

 Phased Approach Strategyالتدر�جي   النهج استرات�ج�ة

االسترات�ج�ة هذه  النظام  تقترح  والوظائف  إما،  مراحل  على  الجدید   إدخال  المهام  الوحدات   أو  حسب    حسب 

العاملین �الساعة    جدید لرواتب   نظام  یبدأ  فقد ،  الوظ�فة  سب ح  النظام   فإذا ما تم إدخال .  التنظ�م�ة الموظفین 

یتقاضون  أجورًا  أسبوع�اً   رواتبهم  والذین  یتقاضون  أشهر إضافة موظفین  �عد ستة  ذلك  یت�ع  ثم  إلى ،    شهر�ًة 

 ال�عیدة   لفروعا  تت�عه ثم،  أوالً   الشر�ة  مقر  تحو�ل  یتم  فقد ،  تنظ�م�ة  وحدة  بوساطة  النظام  تقد�م  تم  أما إذا.  النظام

 .المثال  أشهر على سبیل أر�عة �عد 
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  و�تم .  الجدید   النظام  استخدام  على  النهائیین   لمستخدمینا  تدر�ب   جدید   نظام  إلى  قد�م  نظام  من  االنتقال  یتطلب 

  وجهة   من  النظام  عمل  ��ف�ة  توضح  التي  Documentation  التفصیل�ة  الوثائق  على  األخیرة  اللمسات   وضع

  فاالفتقار .  الیوم�ة  والعمل�ات   التدر�ب   في  الستخدامها  لالتحو�   أثناء فترة  النهائي  والمستخدم  يالتقن  المستخدم  نظر

  مهم   النظم  تطو�ر  عمل�ة  من   الجزء  هذا  فإن  و�التالي،  النظام  فشل  في  �ساهم  المناسبین  والتوثیق  التدر�ب   إلى

 .للغا�ة

 Production and Maintenanceوالصیانة  اإلنتاج. 10-2-6

 Productionج اإلنتا

، المرحلة  هذه  وخالل.  اإلنتاج  مرحلة  في  النظام  إن  ُ�قال،  عمل�ة التحو�ل  و�كمال  الجدید   وتر�یب النظام  تثبیت   �عد 

  وتحدید   األصل�ة   ألهدافه  تحق�قه   مدى   دید لتح  التقنیین  والمتخصصین   المستخدمین  قبل   من   النظام   مراجعة  سیتم

  لمراجعة   رسم�ة  وث�قة  إعداد   یتم،  الحاالت   �عض   في.  النظام   في  تعدیالت   أو  مراجعات   أي  هناك  �انت   إذا  ما

  لتصح�ح   اإلنتاج  أثناء  عل�ه  الحفاظ  �جب ،  النظام  ض�ط  و�عد .  Post-Implementation Auditالتنفیذ    �عد   ما

 . المعالجة �فاءة تحسین أو المتطل�ات  تلب�ة  أو األخطاء

 Maintenanceالص�انة 

التغییر  الص�انة على    اإلنتاج   نظام   على  اإلجراءات   وأ   الوثائق  أو  البرامج   أو   األجهزة  في  ات ُ�طلق مصطلح 

 .المعالجة �فاءة تحسین  أو جدیدة متطل�ات  تلب�ة  أو األخطاء لتصح�ح
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 النظم تطو�ر  أنشطة - [2-10]الجدول 

.  الطارئة   اإلنتاج  لتصح�ح األخطاء وحل مشكالت   للص�انة  المخصص  الوقت   % من20  اليحو   استخدام  یتم

% 60  أما الـ.  النظام  برامج  أو  األجهزة  أو  التقار�ر  أو  الملفات   وأ  الب�انات   في  �التغییرات   % أخرى 20هتم  وت

 مكونات   ترمیز  �عادةو   الوثائق   وتحسین   للمستخدم  تحسینات   إجراء  من   فتتكون   الص�انة  أعمال  جم�ع  المت�ق�ة من

  من  �بیر �شكل  الص�انة مشاكل من الثالثة ئةالف في العمل حجم تخف�ض  و�مكن. المعالجة  �فاءة لز�ادة النظام

تم    تطو�ر  أنشطة  [2-10]الجدول    یلخص .  التصم�م  وممارسات   النظم   تحلیل  نتحسی   خالل التي  النظم 

 . استعراضها

 *  *  * 
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 Review . مراجعة10-3

 True/Falseصح / خطأ  . أسئلة10-3-1
 خطأ  صح السؤال 

1 
األجل  �ات المعلومات الطو�لة األجل والقصیرة �جب أن �كون لدى المنظمة فهم واضح لمتطل

 �انت ستضع خطة فعالة لنظم المعلومات.إذا 
  

2 
عند وضع خطة لنظم المعلومات، ال یلزم أن �كون للمنظمة سوى فهم أساسي الحت�اجاتها 

 القصیرة األجل. من المعلومات
  

   . �عد األتمتة الم�كرة�سرعة  غال�اً �أتي ترشید اإلجراءات  3

   بترتیب تسلسلي. ائماً یتم تنفیذ أنشطة تطو�ر األنظمة د 4

   �جب أال یتم تضمین المستخدمین النهائیین في عمل�ة التصم�م، ولكن �جب إشراكهم الحًقا.  5

   نتاج حتى �كتمل التحو�ل. ال �كون النظام في مرحلة اإل 6

   أداء األعمال. تحقق غالب�ة مشار�ع إعادة الهندسة مكاسب �بیرة في 7

   المعلومات خ�ارات تصم�م جدیدة للعمل�ات المختلفة. ولوج�اتكن�مكن أن تنشئ  8

 

 Multiple Choices. أسئلة خیارات متعددة 10-3-2
 جات األساس�ة للمنظمة �كل من المعلومات هما:هناك منهجیتان رئ�سیتان لتحدید االحت�ا -1

 حاسمة المقابالت الشخص�ة وعوامل النجاح ال ) أ

 المشار�ع وتحلیل النظمتحلیل  ) ب

 یل التصم�م والنظم الموجهة نحو األهداف تحل ) ت

 وعوامل النجاح الحاسمة المؤسسةتحلیل  ) ث

 :المعلومات هو لتكنولوج�االشكل األكثر شیوًعا للتغییر التنظ�مي الممّكن  -2

 ترشید االجراءات  ) أ

 تحوالت النموذج الفكري  ) ب

 إمكان�ة الوصول والتمكین ) ت
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 األتمتة  ) ث

 �شكل جذري هي:األعمال تصم�م عمل�ات  إعادة -3

 رشید االجراءات ت ) أ

 تحوالت النموذج الفكري  ) ب

 إمكان�ة الوصول والتمكین ) ت

 األعمال إعادة هندسة عمل�ات  ) ث

 على:  الشاملة  یر�ز برنامج إدارة الجودة -4

 دارة المتوسطةاإل ) أ

 سلسلة من التحسینات المستمرة  ) ب

 �عض التحسینات الواسعة النطاق ) ت

 صم�مء التالتخلص من أخطا ) ث

 : هو تصم�م األنظمة -5

 ن �فعله النظام لتلب�ة متطل�ات المعلومات وصف ما ین�غي أ ) أ

 ح ��ف س�في النظام الجدید �متطل�ات المعلومات �وضت ) ب

 ز�ادة الدقة محاولة  ) ت

 �شمل مراحل االخت�ار  ) ث

 اخت�ار الوحدة:  -6

 النظام �شمل جم�ع األعمال التحضیر�ة لسلسلة االخت�ارات التي یتعین إجراؤها على  ) أ

 �ما هو مخطط  نت الوحدات المنفصلة ستعمل معاً خت�ار عمل النظام �كل لتحدید ما إذا �اا ) ب

 �ختبر �ل برنامج على حدة  ) ت

 �أن النظام جاهز لالستخدام في إعداد اإلنتاج ةشهادة األخیر ال�قدم  ) ث
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 Essay قضایا للمناقشة \ ئلة . أس10-3-3
 . �مكن أن تقوم �ه تكنولوج�ا المعلومات ذيال كلياله� التنظ�مي للتغییر األر�عة اشرح األنواع -1

 } 1-10توج�ه لإلجا�ة: الفقرة  .  15: 100دق�قة. الدرجات من  15{مدة اإلجا�ة: 

 م عنها �التفصیل. ما هي األنشطة التي �قوم بها فر�ق تطو�ر نظم المعلومات في المنظمة. تكل -2

 } 2-10: الفقرة توج�ه لإلجا�ة .  15: 100دق�قة. الدرجات من  15{مدة اإلجا�ة: 

 *  *  * 
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 المعلوماتأمن نظم عشر: الحادي لفصل ا
Information Systems Security 

 
 كلمات مفتاح�ة 

 –برمج�ات التجسس    –البرمج�ات الخبیثة    - أحصنة طروادة   - الدیدان    - الفیروسات    –التهدیدات   –األمن    –نظام المعلومات  

التشفیر   -تأمین الش�كات  -مكافحة الفیروسات  -�شف التسلل أنظمة  -ار�ة ن النالجدرا -إدارة الهو�ة والمصادقة –المتسللون 

 ضمان توافر األنظمة. -

 الفصل ملخص

ا لفصل موضوع أمن نظم المعلومات ضمن المنظمات. حیث سنبّین لماذا تكون نظم المعلومات عرضة للمخاطر  یتناول هذا 

تهدید�ات مثل الفیروسات والدیدان وأحصنة طروادة و�رمج�ات التجسس اللف  واألخطاء و�ساءة االستخدام من خالل استعراض مخت

ر�ة لتخف�ف هذه التهدیدات والحفاظ على أمن نظم المعلومات مثل إدارة  ضرو وات والتقانات الدوالمتسللین. ثم سنتطرق لمختلف األ

 الش�كات والتشفیر وضمان توافر األنظمة. ن أمیالهو�ة والمصادقة والجدران النار�ة وأنظمة �شف التسلل ومكافحة الفیروسات وت

 األهداف التعل�م�ة مخرجات و ال

 األسئلة التال�ة:  �عد قراءة هذا الفصل، سیتمكن الطالب من اإلجا�ة عن 

 لماذا تكون نظم المعلومات عرضة للتدمیر والخطأ و�ساءة المعاملة؟ .1
 ما ق�مة نظام األمن والتحكم �النس�ة للمنظمة؟ .2
 ر التنظ�مي لألمن والتحكم؟ طااإلما هي مكونات  .3
 ما هي أهم األدوات والتقن�ات لللحفاظ على موارد المعلومات؟ .4
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 Vulnerable  المعلومات   دام في نظماالستخ  وسوء   والخطأ  . األخطاء و�مكان�ة التدمیر11-1

to destruction, error, and abuse in Information Systems 

�اإلنتر   حاولنا  إذا فسیتم  مكافحة  برنامج  أو  حما�ة  جدار  ون بد   نت االتصال    في  الكمبیوتر  تعطیل  فیروسات، 

  الكمبیوتر   نستخدم  �نا  ذاو�.  ررإصالح الض  من  نتمكن  حتى  أ�ام  عدة  األمر  �ستغرق   وقد  ،قلیلة  ثوانٍ   غضون 

  ظام ن  أن  نجد   وقد .  أثناء تعطل الجهاز  للموردین  طل�ات   تقد�م  أو  للعمالء  الب�ع  من  نتمكن  ال  فقد   في العمل،

  في   �ما ،القّ�مة  الب�انات   دمروا  أو  سرقوا  ر�ما  الذین  جهات خارج�ة  قبل  من  اختراقه تم  بنا قد  الخاص   الكمبیوتر

  ، عنها   الكشف  أو  الب�انات   من  الكثیر  إتالف  تم  �ذاو   ة �العمالء أو الموردین،الخاص  السر�ة  الدفع  ب�انات   ذلك

 من استرداد الب�انات!  الشر�ة تتمكن ال فقد 

عل المدیر�ن جعلذلك  األمن  لى    الس�اسات   إلى  Security  األمن  �شیر.  قصوى   أولو�ة  والضوا�ط  موضوع 

  األضرار   أو  السرقة  أو  التغییر  أو  لهم  المصرح   غیر   الوصول  لمنع   المستخدمةالتقن�ة    والتدابیر  واإلجراءات 

  تضمن   التي  التنظ�م�ة  راءات واإلج  والس�اسات   الطرق   فهي  Controls  الضوا�طأما  .  المعلومات   لنظم  الماد�ة

 .اإلدارة �معاییر التشغیلي وااللتزام، سجالتها وموثوق�ة ودقة، المؤسسة أصول سالمة

 ؟ Why Systems are Vulnerable للخطر  عرضة األنظمة تكون لماذا. 11-1-1

. التهدیدات  من رة�ثی  ألنواعٍ  عرضةً   تكون  فإنها، إلكتروني شكل في الب�انات  من �بیرة �م�ات  تخز�ن  یتم عندما

 غیر   الوصول  إمكان�ة  تقتصر  وال.  مختلفة  مواقع  في  نظم المعلومات   ر�ط   یتم،  االتصاالت   ش�كات   خالل  ومن

. الش�كة  في  وصول  نقطة  أي  في  تحدث   بل قد   واحٍد،  موقع  على  الحت�الا  أو  االستخدام  سوء  أو  �ه  المصرح

  العوامل   من  تن�ع  أن  �مكن  المعاصرة، التي  تعلومانظم الم  ضد   شیوعاً   األكثر  التهدیدات   [1-11]الشكل    یوضح

 الط�قات   ّدم متعدد المخ/للعمیل  الحوس�ة  بیئة  ففي.  السیئة  اإلدارة  �فعل قرارات   تتفاقم  التي  والبیئ�ة  والتنظ�م�ة  التقن�ة

�مكن.  الط�قات   بین  االتصاالت   وفي  ط�قة  �ل  في   أمن�ة  ثغراتٌ   توجد ،  هنا  الموضحة یتسبب   حیث  أن 

  دون   األنظمة  إلى  الوصول  أو   األخطاء  إدخال  طر�ق  عن  ضرر  في حدوث   العمیل  ط�قة  في  ن المستخدمو 
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  أو   اإلرسال  أثناء  القّ�مة  الب�انات   سرقة  أو  الش�كات   عبر  المتدفقة  الب�انات   إلى  الوصول  الممكن  من.  تصر�ح

  للمتطفلین   مكنو�.  أ�ضاً   مختلفة  نقاط  في  الش�كة  تعطیل  في  اإلشعاعتصر�ح. وقد یتسبب    دون   الب�انات   تغییر

  على   القادر�ن  لألشخاص   و�مكن.  الو�ب   مواقع  تشغیل  لتعطیل  الضارة  البرامج  أو  الخدمة  رفض   هجمات   شن

.  تغییرها  أو  إتالفها  أو  الملفات   أو  الب�انات   قواعد   في  المخزنة  الشر�ة  ب�انات   سرقة  الشر�ات   أنظمة  اختراق

  غیر   االستخدام  �سبب   تلفها  أو  صح�ح  ته�أتها �شكلٍ   عدم   أو  الكمبیوتر  أجهزة  تعطل  حالة  في  األنظمة  وتتعطل

  غیر   ییرات التغ   أو  الصح�ح   غیر  التثبیت   أو  البرمجة  في  األخطاء  �ما قد تتسبب .  اإلجرام�ة   األعمال  أو  السل�م

فشل  بها  المصرح   أو   الف�ضانات   أو  الكهر�ائي  الت�ار  انقطاع  یؤدي  أن  �مكن  وأخیراً .  الكمبیوتر  برنامج  في 

 . الكمبیوتر أنظمة تعطیل  إلى األخرى  الطب�ع�ة  لكوارث ا أو الحرائق

 

 المعاصرة نظم المعلومات ضد شیوعاً  األكثر التهدیدات - [1-11]الشكل 

 Internet Vulnerabilities إلنترنت ا في  األمن�ة الثغرات

.  شخص   ألي  فعل�اً   توحةمف  ألنها   الداخل�ة  الش�كات   من  ُعرضة  أكثر،  اإلنترنت   مثل،  الكبیرة  العامة   الش�كات   تعد 

  ص�ح �  وعندما.  النطاق  واسع  تأثیر   لها  �كون   أن  �مكن،  االنتهاكات   تحدث   عندما  أنه   لدرجة    ضخم  واإلنترنت 

أشخاص من خارج   النتهاكات   ُعرضة أكثر المؤسسة معلومات  أنظمة  تص�ح، شر�ةال ش�كة  من جزءاً  اإلنترنت 
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 . الشر�ة

 مل  التقلید�ة إذا  الصوت   ش�كة  للخطر من  عرضة  أكثر  VoIPت  نترناإل   تقن�ة  إلى  المستندة   الهاتف  خدمة  وتعد 

 اإلنترنت،   و�ولبروت  عبر  الصوت   مرور  حر�ة  معظم  تشفیر  یتم  و�ما أنه ال.  آمنة  خاصة  ش�كة  عبر  تشغیلها  یتم

  تدعم   التي  الخوادم  إغراق  طر�ق   عن  الصوت�ة  الخدمة  تشغیل  إ�قاف  أو  المحادثات   اعتراض   للمتسللین  �مكن

 . مرور زائفة �حر�ة  VoIP �ولبروتو 

  IM الفور�ة  والمراسلة Emailاإللكتروني   البر�د  لبرامج النطاق  واسع  االستخدام نت�جة أمن�ة  الثغرات  كما ازدادت 

 . P2P  نظیر  إلى نظیر  من الملفات  ر�ةمشا و�رامج

 Wireless Security Challengesالالسلك�ة  األمن�ة التحد�ات

  على   ذلك  �عتمد   آخر؟  عام   مكان  أي  أو  مكت�ة   أو  مطار  في  السلك�ة  ش�كة  إلى  الدخول  تسجیل  اآلمن   من  هل

.  الالسلكي تردد  نطاقات  مسح السهل من ألن للخطر معرضة  المنزل في الالسلك�ة الش�كة فحتى. �قظتنا مدى

والقرصنة  Wi-Fi  و  Bluetooth  ش�كات   من  �ل  وتتعرض  �مكن.  التنصت   أجهزة  عبر  للتسلل    اختراق   �ما 

  جهات خارج�ة مزودة �أجهزة   قبل  من  �سهولة   802.11  مع�ار  تستخدم   التي  LAN  المحل�ة  اطق المن  ش�كات 

  هذه   المتسللون   حیث �ستخدم.  القرصنة  و�رامج  ةالخارج�  والهوائ�ات   الالسلك�ة  وال�طاقات   المحمولة  الكمبیوتر

 إلى  الوصول،  ت الحاال  �عض   وفي،  الش�كة  مرور  حر�ة  ومراق�ة  المحم�ة  غیر  الش�كات   عن  للكشف  األدوات 

 .الشر�ات  ش�كات  أو اإلنترنت 

التجسس    وبرامج  طروادة  وأحصنة  والدیدان  الفیروسات:  الضارة  البرامج.  11-1-2
Malicious Software: Viruses, Worms, Trojan Horses, and Spyware 

 Malware الضارة البرامج

مجموعة  برامج  هي والتي    وأحصنة  والدیدان  مبیوترالك  ت فیروسا  مثل  التهدیدات   من  متنوعة  تشّكل  طروادة 

 .نستعرضها ق�ما یلي
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 Computer Virus الكمبیوتر فیروس

وعادة ما �كون ذلك بدون    ،ت ب�انات أخرى لیتم تنفیذهملفا�احت�الي �قوم �إرفاق نفسه ببرامج أو    برنامج  هو

  الخاصة   اإلرشادات   مثل  نسب�اً   داً حمی  ن �كو   نصًا برمج�ًا، قد  الفیروسات   تحمل معظم معرفة المستخدم أو إذنه.  

  أو،  الكمبیوتر  إعاقة ذاكرة  أو ،  الب�انات   أو  البرامج  إتالف  مثل  للغا�ة   مدمراً   �كون   قد   أو ،  صورة  أو  رسالة  �عرض 

 تنتشر .  صح�ح  غیر  �شكل  البرامج  تشغیل  في  التسبب   أو ،  الكمبیوتر  �جهاز  الصل�ة  األقراص   محرك  تهیئة  إعادة

  نسخ  أو  إلكتروني  بر�د   فتح مرفقات   مثل،  إجراءً   الشخص   یتخذ   عندما  آخر  إلى  یوتر�مب  نم  عادةً   الفیروسات 

 .مصاب  ملف

 ormsWالدیدان 

  عكس   وعلى .  ش�كة  عبر  أخرى   �مبیوتر   أجهزة   إلى  �مبیوتر  من  نفسها   بنسخ  تقوم  مستقلة  �مبیوتر  برامج  هي

األخرى،    الكمبیوتر  برنامج  ها �ملفات إرفاقأو    ر�طها  دون   نفسها  تلقاء  من  تعمل  أن  للدیدان  �مكن،  الفیروسات 

. وهذا �فسر سبب آخر إلى �مبیوتر من  في االنتشار  األشخاص  سلوك على أقل �كون بدرجة كما أن اعتمادها  

  تدمیر   . وتتسبب الدیدان فيلبرامج الدود�ة على الكمبیوتر �سرعة أكبر من انتشار فیروسات الكمبیوترانتشار ا

 .الكمبیوتر ش�كات  تشغیل  إ�قاف حتى  أو تعطیل    عنفضالً  والبرامج الب�انات 

 Hackersالمتسللون 

  ، مثل طلب نترنت مرت�ط �اإل  في الهاتف الذ�ي على أي جهاز  ممكن�أي شيء    هم أشخاص �مكنهم  الق�ام 

  لمراق�ة   الخلف�ة   في  تعمل  التي   البرامج   أو إرسالها وتثبیت   الملفات   وحذف  المستخدم  من  تدخل  دون   ضارة   ملفات 

  والرسائل  اإللكتروني البر�د  إلرسال رو�وت  إلى الذ�ي  الهاتف تحو�ل  ور�ما، لتنصت عل�هالمستخدم وا ءات إجرا

الهواتف  ومع.  شخص   أي  إلى   النص�ة   �أدوات   متزاید   واستخدامها �شكل  الكمبیوتر   أجهزة  على  ةالذ��  تفوق 

 .الضارة  للبرامج رئ�سة هذه الهواتف وسیلة أص�حت ، للدفع

تفرض  المعلومات   تكنولوج�ا  منأ  راءلخب  وفقاً    تلك   متخط�ة،  األمن�ة  المخاطر  أكبر  اآلن  المحمولة  األجهزة، 
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  األساسي   النظام  Android  المحمولة  شغیل األجهزةنظام ت  �عتبر  الكبیرة، حیث   الكمبیوتر  أجهزة  في  الموجودة

في    طیرةخ  تهدیدات   المحمولة  األجهزة  فیروسات   وتشكل.  المتسللین  معظم  �ستهدفه  الذي الكمبیوتر  ألجهزة 

 الشر�ة.  معلومات  �أنظمة  مرت�طة أص�حت اآلن المحمولة األجهزة من الكثیر ألن المؤسسات 

 Trojan Horse طروادة حصان

  ألنه في حد ذاته    فیروساً   طروادة  حصان  ُ�عتبر  قع. والبدو حمیدًا ولكنه �قوم �شيء آخر غیر المتو هو برنامج ی

 �عتمد .  الكمبیوتر  نظام  في  األخرى   الخبیثة  األكواد   أو  الفیروسات   إلدخال  وسیلة  ون �ك   ما  غال�اً   ولكنه،  یتكرر  ال

  لفتح   طروادة  أحصنة  لخداع  �قاإلغر   استخدمه  الذي  الضخم   الخشبي  الحصان  على  طروادة  حصان  مصطلح

  المختبئون   نیون الیونا  الجنود   �شف،  المدینة  أسوار  دخول  �مجرد .  طروادة  حرب   أثناء  المحصنة  لمدینتهم  البوا�ات 

 . المدینة على واستولوا أنفسهم عن  الحصان في

  ttacksAnjection ISQL حقن تعل�مات االستعالم هجمات

  والثغرات األمن�ة في   الضعف  نقاط  من  SQL  حقن  هجمات   حیث تستفید �بیرًا،    ضارة تشكل تهدیداً   هي برامج

الثغرات   وتحدث .  الشر�ة  وش�كات   أنظمة  في  رةتعل�مات برمج�ة ضا  إلدخال  الترمیز  سیئة  الو�ب   تطبیق  برامج 

صحة الب�انات التي یدخلها المستخدم على صفحة    من  التحقق  في  الو�ب   تطب�قات   أحد   �فشل  عندما  هذهاألمن�ة  

  المهاجم   و�ستخدم.  اإلنترنت   عبر  ما  شيء  طلب   عند أو تصفیتها �شكل صح�ح، األمر الذي قد �حدث  و�ب  

 إلى   للوصول  األساس�ة  الب�انات   قاعدة  إلى  دخیل  SQL  استعالم  سالإلر   اهذ   اإلدخال  صحة  من  التحقق  خطأ

 ة. الش�ك على ى أخر  أنظمة إلى الوصول أو النظام في ضارة ات برمج�ةتعل�م إنشاء أو الب�انات  قاعدة

 Ransomware الفد�ة برامج

تنتشر ضارة  برامج    من   موالاأل  ازابتز   حاولت.  المحمولة  واألجهزة  المكتب   سطح  أجهزة  من  �ل  على  هي 

األمثلة    من.  مزعجة  منبثقة  رسائل  عرض   أو  بهم  الخاصة  الكمبیوتر  أجهزة  في  التحكم  طر�ق  عن  المستخدمین

  على   المستخدمین  �جبر  مما،  المصاب   الكمبیوتر  ملفات   وم بتشفیرالذي �ق  CryptoLockerعن هذه الرامج  
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صا�ة �مثل هذه البرامج عن طر�ق ملفات  اإل  نك�مك.  إمكان�ة الوصول إلى هذه الملفات   الستعادة  األموال  دفع

  و�ب   موقع   عبر ز�ارة  إلكتروني أو  بر�د   رسالة  داخل  را�ط  فوق   النقرقة برسائل بر�د إلكتروني أو من خالل  فمر 

 خطأ.

 Spyware التجسس برامج

  یرة الصغ  البرامج   هذه  هي برامج ضارة تقوم �التجسس على أجهزة الكمبیوتر أو األجهزة المحمولة، حیث تقوم

 . اإلعالنات  وعرض  لو�ب ا لتصفح المستخدم نشاط لمراق�ة الكمبیوتر أجهزة على خفي �شكل  نفسها بتثبیت 

 Keylogger مسجل لوحة المفات�ح

  لسرقة   �مبیوتر  جهاز  على  إجراؤها  یتم  ضغطة على لوحة المفات�ح التي  �ل  ر �قوم بتسجیلهو برنامج ضا

 للحصول   أو   اإللكتروني   البر�د   حسا�ات   إلى  للوصول  أو  اإلنترنت   على   جمات ه  لشن  أو   للبرامج   التسلسل�ة  األرقام

أرقام   أو  االئتمان  �طاقة  مثل  شخص�ة  معلومات   اللتقاط  أو  المحم�ة  الكمبیوتر  ألنظمة   مرور  �لمات   على

 . الحسا�ات المصرف�ة

 Hackers and Computer Crime  وجرائم الكمبیوتر قراصنة. 11-1-3

 Hackerالمتسلل 

مجتمع القرصنة، �ستخدم  .. وفي داخل  نظام الكمبیوتر إلى  �ه المصرح  غیر  الوصول  ینوي   الذي  الشخص   هو

المتسلل  ي  إجرام�ة، على الرغم من أن مصطلحعادة لإلشارة إلى المتسلل بن�ة    Cracker  المهكِّر  مصطلح

التمییز بینهما  �شكل مت�ادل  انستخدم�ُ   والمهكر   من   �ه  مصرح  غیر  وصول  على  المتسللون   و�حصل.  دون 

  ما   وغال�اً ،  الكمبیوتر  وأنظمة  الو�ب   مواقع  تستخدمها  التي  األمن�ة  الحما�ة  في  ضعف  نقاط  على  العثور  خالل

 . االستخدام وسهل مفتوحاً  نظاماً  تجعله  التي المختلفة اإلنترنت  میزات  من �ستفیدون 
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 Spoofingاالنتحال 

  التنكر   أو  المز�فة   اإللكتروني  البر�د   عناو�ن  �استخدام  ق�ةلحق� ا  هو�اتهم  إخفاء  المتسللون   هو �حدث عندما �حاول

،  المقصود   العنوان  عن  مختلف  عنوان  إلى  و�ب   را�ط  توج�ه   إعادة  االنتحال أ�ضاً   یتضمن   وقد .  آخر  كشخص 

 العمالء   توج�ه  �إعادة  المتسللون   قام  إذا،  المثال  سبیل  على.  المقصودة  هو�ة الوجهة  الموقع  ینتحل هذا  حیث 

 و�ذلك  األعمال وسرقة ومعالجتها الطل�ات  جمع ذلك �عد  ف�مكنهم، الحق�قي الموقع �ش�ه مز�ف  و�ب  وقعم إلى

  األخرى  االنتحال أشكال حول التفاصیل من المز�د  منقد   سوف .الحق�قي الموقع من  الحساسة العمالء معلومات 

 .الكمبیوتر ول جرائم مناقشتنا في

 Sniffingالتعقب 

  وعند استخدام هذه البرامج �طر�قة التي تراقب المعلومات التي تنتقل عبر الش�كة.  نصت  هي نوع من برامج الت

أو األنشطة اإلجرام�ة على الش�كات،    تحدید مواقع المشاكل المحتملة على الش�كة  في  فإنها تساعد ،  مشروعة

لل.  فهااكتشا  و�صعب   ضارة  تكون   فقد ،  إجرام�ة  ألغراض   استخدامها  عند   ولكن التعقب   سرقة   لین متسلیت�ح 

 والتقار�ر  الشر�ة  وملفات   اإللكتروني   البر�د   رسائل  ذلك  في  �ما،  الش�كة  على  مكان  أي  من  الخاصة  المعلومات 

 .السر�ة

 Service (DoS) Attack-of-Denialة الخدم  من هجمات الحرمان

  االتصاالت   من  الفآ  �عدة  الخادم  اإلنترنت   مخّدم  أو  الش�كة   �إغراق مخّدم�قوم المتسللون  في هذه الهجمات  

  �مكنها   ال  �حیث   االستعالمات   من  العدید   الش�كة  حیث تتلقى.  الش�كة  تعطل  إلى  الخدمات   طل�ات   أو  الكاذ�ة

هجمات  وُتستخدم  .  المشروعة  الطل�ات   لخدمة  متوفرة  غیر   و�التالي تص�ح  لها  الطل�ات واالستجا�ة  هذه  مجاراة 

  أجهزة   من  العدید   Distributed Denial-of-Service (DDoS) Attack  الموّزعة  الخدمة  من  الحرمان

 . عدة نقاط  من وُتغرق الش�كة لتغمر الكمبیوتر
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 Computer Crimeجرائم الكمبیوتر 

، �ما أن نقاط الضعف في األنظمة التي وصفناها للتو تجعلها أهدافًا جنائ�ة  جرائم  نالمتسللی   أنشطةمعظم    ُتعتبر

  انتهاكات   أي  �أنها  Computer Crime  الكمبیوتر  جر�مة   ُتعّرفو .  نواع أخرى من جرائم الكمبیوتر أ�ضاً أل

  و�قدم ا.  الحقتها قضائ�ً م  أو  فیها  التحقیق  أو  الرتكابها  الكمبیوتر   بتكنولوج�ا  معرفة  على   تنطوي  الجنائي  للقانون 

 �اعت�اره هدفًا وأداة للجر�مة.  الكمبیوتر على  أمثلة [1-11]الجدول 

 

 ائم الكمبیوترجر  أمثلة على – [1-11]الجدول 

 Identity Theftالهو�ة  سرقة

  أرقام   أو  االجتماعي  الضمان  أرقام  مثل ،  الشخص�ة  المعلومات   �عض   على  المحتال  فیها   �حصل  جر�مة  هي

المعلومات   استخدام  و�مكن   .آخر  شخص   شخص�ة  النتحال،  االئتمان  �طاقات   أرقام  أو  �ادةالق  رخصة  هذه 

 . مز�فة  اعتماد   �أوراق  اللص   لتزو�د   أو  الضح�ة  �اسم  الخدمات   أو  ضائعال�  أو  االئتمان  على  المسروقة للحصول
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  عبر   للمتسللین   رئ�سيً   هدفاً   االئتمان  �طاقات   ملفات   أص�حت   حیث ،  اإلنترنت   على  الهو�ة  سرقة  ازدهرت وقد  

 .اإلنترنت 

 Phishing االحت�اليد التصیّ 

  إنشاء   یتضمن  الذي  د االحت�اليالتصیّ   ُ�سمى  اعالخد   أشكال  من  شكل  هو  متزاید   �شكل  الشائعة  األسالیب   إن أحد 

 نات الب�ا  لطلب   المشروعة  التجار�ة  �األنشطة  الخاصة  تلك  تش�ه  إلكتروني  بر�د   رسائل  إرسال  أو  مز�فة  و�ب   مواقع

ترشد رسالة البر�د اإللكتروني المستلمین إلى تحدیث السجالت أو  حیث    .المستخدمینالسر�ة من    الشخص�ة

و�طاقة االئتمان وغیرها من الب�انات   المصرف�ةمعلومات الیر أرقام الضمان االجتماعي و توفتأكیدها عن طر�ق  

في موقع و�ب زائف،  طر�ق إدخال المعلومات    عن أو  السر�ة إما عن طر�ق الرد على رسالة البر�د اإللكتروني،  

 Spear  صید المستهدفالت في شكل أكثر استهدافًا للتصید االحت�الي، والذي �سمى    .أو �االتصال برقم هاتف

Phishing  تظهر الرسائل و�أنها واردة من مصدر موثوق �ه، مثل فرد داخل الشر�ة الخاصة �المستلم أو ،

 صدیق له.

 il TwinsEv الشر�رة التوائم

  في  الموجودة  تلك  مثل،  �اإلنترنت   موثوقة  Wi-Fi  اتصاالت   تقدم  �أنها  تتظاهر  السلك�ة  �كات ش  عن  هي ع�ارة

 شرع�ة، ومن خاللها �حاول   عامة  لش�كة  مماثلة  وهم�ة  ش�كة  المقاهي، وتبدو  أو  الفنادق  أو  ات طار الم  صاالت 

 إلى   الدخول  بتسجیل  �قومون   الذین  للمستخدمین  االئتمان  �طاقات   أرقام  أو  المرور  �لمات   التقاط  المحتالون 

 .الش�كة

 Pharmingالتز��ف 

  عنوان   الشخص   �كتب   عندما  حتى،  وهم�ة مز�فة  ب و�  صفحة  إلى  المستخدمین  توج�ه  وهي طرقة تقوم �إعادة

  إلى   الوصول  من  التز��ف  عمل�ات   مرتكبو  تمّكن  إذا  ممكناً   ذلك  و�كون .  متصفحه  في   الصح�حة  الو�ب   صفحة

 وقد ، اإلنترنت  التصفح لتسر�ع عناو�ن المواقع  بتخز�ن �قومون  الذین) ISPs( اإلنترنت  خدمة مزودي مات معلو 
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 . وتغییرها  العناو�ن   تلك  �اختراق  للمحتالین   سمح  خوادمها  على   البرامج  في  خلل   ت منترنعانى مزودو خدمة اإلن

الدول جرائم  تغطي الحدیثة في مختلف   اإللكترون�ة   االتصاالت   اعتراض   منتتض  التي  الكمبیوتر  التشر�عات 

  واستخدام   المخزنة  �ةاإللكترون  االتصاالت   إلى  مشروعة  غیر   �طر�قة  والوصول  التجار�ة  األسرار  وسرقة  واالحت�ال

 .المضا�قات  أو للتهدیدات  اإللكتروني البر�د 

 Click Fraudاحت�الي  نقر

  والتي ،  نقرة  �ل  مقابل  رسوماً   عادةً   المعلن  فعید ،  �حث   محرك  بوساطة  المعروضة  اإلعالنات   أحد   فوق   النقر  عند 

  أحد   أو  األفراد   أحد   ق�ام   ند ع  ياالحت�ال  النقر   �حدث .  منتجاته   إلى  المحتملین   المشتر�ن   توجه   أن   المفترض   من

  أو   المعلن  عن  المز�د   لمعرفة  ن�ة  أي  دون   االحت�ال  طر�ق  عن  اإلنترنت   عبر   إعالن  فوق   �النقر  الكمبیوتر  برامج 

تتضمن    التي  األخرى   الو�ب   ومواقع  Google  في  خطیرة  مشكلة  االحت�الي  النقر  ولقد أص�ح.  شراء  عمل�ة  إجراء

 یها. عل  إعالنات مدفوعة مقابل �ل نقرة

Global Threats: Cyberterrorism and االلكترون�ة  الحرب و الحاسو�ي اإلرهاب : العالم�ة التهدیدات

Cyberwarfare 

الضارة وهجمات الحرمان من    البرامج  إطالق  مثل  وصفناها  التي  السیبران�ةن�ة  لكترو اإل  اإلجرام�ة  األنشطة  إن

  األذى   و�لحاق  العمل  اإللكترونیین   للمجرمین   لإلنترنت   العالم�ة   ةب�عالط  وتت�ح .  لها  حدود   الخدمة واالحت�ال ... ال 

فراد بل وحتى دول  تحو�ل األ�ما نجحت نقاط الضعف في اإلنترنت في    .العالم  في  مكان  أي  من أي مكان وفي

 . للق�ام �أعمال التخر�ب والتجسسو دوافع س�اس�ة بقرصنة ل�الكامل إلى أهداف سهلة ل

  طر�ق   عن  أخرى   دولة  وهز�مة  شل  إلى  و�هدف  الدولة  ترعاه  نشاط  هو  Cyberwarfare  الحرب اإللكترون�ة

ما تشمل الحرب اإللكترون�ة  �.  والتعطیل  الضرر  في  للتسبب   بها  الخاصة  الش�كات   أو  الكمبیوتر  أجهزة  اختراق

  فعلى .  �ةلید التق  الحرب   من  تعقیداً   أكثر  اإللكترون�ة   والحرب   الدفاع عن نفسها ضد هذه األنواع من الهجمات.

  واألنظمة   الكهر�اء  ش�كات   شل  �مكن  أنه  إال،  عسكر�ة  أهداف  هي  المحتملة  األهداف  من  العدید   أن  من  الرغم
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 مثل   الدول  غیر  من  فاعلة  لجهات   �ما �مكن.  عن طر�ق االتصاالت   ما  بلد   في  تصاالت اال   وش�كات   المال�ة

  من   تحدید   الصعب   من  �كون   ما  وغال�اً ،  اً أ�ض الهجمات اإللكترون�ة    شن  اإلجرام�ة  الجماعات   أو  اإلرهابیین

 ت.المسؤول عن هذه الهجما

 Internal Threats: Employeesالموظفون : الداخلیة التھدیدات. 11-1-4

. والواقع أن المطلعین في الشر�ة هاخارج  تأتي منشر�ة  الالتي تواجه    �ةتهدیدات األمنالعتقاد �أن  نمیل إلى اال

فالموظفون یتمتعون �القدرة على الوصول إلى المعلومات المتمیزة، وفي ظل   رة.�طرحون مشاكل أمن�ة خطی 

 المؤسسة دون ترك أي أثر. أنظمةدخول غال�ًا ما یتمكنون من ، فإنهم غیر متینةالداخلي  أمن�ة إجراءات 

 Social Engineeringاالجتماع�ة   الهندسة

  الموظفین   من  العدید   حیث ینسى.  الش�كة  أمان  ات النتهاك  األكبر  السبب   هي  المستخدم  لدى  المعرفة  قلة  إن

 �عرض  مما،  �استخدامها  العمل   لزمالء  �سمحون   أو  الكمبیوتر  أنظمة  إلى  للوصول بهم  الخاصة  المرور  كلمات 

  �لمات   عن  للكشف  �خداع الموظفین   النظام  إلى  للوصول  �سعون   الذین  المتسللون   �قوم  وأح�اناً .  للخطر  ظامالن

 وتسمى. المعلومات  إلى وهم �حاجة الشر�ة في شرعیون  أعضاء �أنهم التظاهر اللخ نم  بهم الخاصة المرور

 .االجتماع�ة �الهندسة الممارسة هذه

 Software Vulnerabilityالبرمجیة  الثغرات. 11-1-5

  اإلنتاج�ة   في  لها  حصر  ال   خسائر  في  یتسبب   مما،  المعلومات   لنظم  مستمراً   تهدیداً   البرمج�ات   أخطاء  تشكل

 التعقید   �ما �ساهم.  للخطر  علیها  �عتمدون   أو  األنظمة  �ستخدمون   الذین  األشخاص   �عرض   األح�ان  ض �ع  وفي

  عیوب   ز�ادة  في،  األسواق  إلى  المناسب   الوقت   في  �مالتسل   مطالب   إلى  �اإلضافة،  للبرمج�ات وحجمها  المتزاید 

أو عیوب   Bugs  أخطاء مخف�ةد  وجو   البرمج�ات من المشاكل الرئ�سة في  و الثغرات األمن�ة.    هذه البرمج�ات أو

هو    لألخطاء  الرئ�س  المصدر  الكبیرة ألن  البرمج�ات   من  األخطاء  جم�ع  إزالة  تقر��اً   المستحیل  ومن.  رمازهافي  

  السطور   من  مئات   عدة  من  یتكون   نسب�اً   صغیر  فبرنامج.  �خصوص الرماز البرمجي  رات المتخذة  تعقید القرا
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 .المسارات  آالف حتى  أو مئات  إلى ؤديت التي القرارات  عشرات   س�شمل على

أدوات11-2  Tools and Technologies for  المعلومات  موارد  حما�ة  وتقن�ات  . 

Safeguarding Information Resources 

لك الشر�ات مجموعة من التقن�ات لحما�ة موارد المعلومات الخاصة بها. وهي تتضمن أدوات إلدارة هو�ات تمت

الو  النظام، وضمان جودة   صول المستخدمین، ومنع  توفر  والب�انات، وضمان  إلى األنظمة  �ه  المصرح  غیر 

 البرامج. 

 Identity Management and Authenticationوالمصادقة   الھویة إدارة. 11-2-1

  منها   ولكل،  األنظمة  من  والعدید   المعلومات   لتكنولوج�ا  معقدة  تحت�ة  بن�ة  والمتوسطة  الكبیرة  الشر�ات تمتلك  

  المستخدمین   هؤالء  جم�ع  تت�ع   عمل�ة  �أتمتة  الهو�ة  إدارة  برنامج  �قوم.  بها  الخاصة  مستخدمینال  مجموعة

  أ�ضاً  و�شمل. نظام �ل إلى للوصول  فر�دة �ةرقم هو�ة مستخدم �ل منح مع، بهم الخاصة النظام وصالح�ات 

 .مالنظا موارد  إلى الوصول في  والتحكم هو�اتهم وحما�ة المستخدمین  لمصادقة أدوات 

 Authenticationالمصادقة 

 على   القدرة  إلى   المصادقة  حیث تشیر.  عل�ه  ومصادقاً   مصرحاً   المستخدم  �كون   أن  �جب،  ما  نظام  إلى  للوصول

  مرور   كلمات  �استخدام  المصادقة  إنشاء  یتم  ما  وغال�اً .  هو فعًال من یّدعي أنه هو  ما  شخص   التأكد من أن

Passwords  لتسجیل   مرور  �لمة  النهائي  المستخدم  حیث �ستخدم.  همل  حالمصر   للمستخدمین  فقط  معروفة  

  ومع   .محددة  وملفات   أنظمة  إلى  للوصول  المرور  �لمات   استخدام  أ�ضاً   و�مكنه   الكمبیوتر   نظام   إلى  الدخول

،  تخمینها  �سهل  ضع�فة  مرور  �لمات   �ختارون   أو  �شار�ونها  أو  المرور  �لمات   المستخدمون   ینسى  ما  غال�اً ،  ذلك

 .للخطر انألما �عرض  مما

  وتتغلب كما �مكن اكتشاف �لمات المرور إذا تم إرسالها عبر ش�كة أو سرقتها من خالل الهندسة االجتماع�ة. 
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 .المشاكل  هذه  �عض   على  البیومتر�ة  والمصادقة  الذ��ة  وال�طاقات الممیزة    رموزال  مثل،  الجدیدة  المصادقة  تقن�ات 

 ,Firewallsالفیروسات    افحةومك  التسلل  كشف  وأنظمة  الناریة  الجدران.  11-2-2
Intrusion Detection Systems, and Antivirus Software 

  النار�ة   الجدران  لقد أص�حت .  جداً   خطیراً   ترنت �اإلن   االتصال  س�كون   والمتسللین  الضارة  البرامج  من  الحما�ة  بدون 

 أدوات العمل األساس�ة.  الفیروسات  مكافحة و�رامج التسلل عن الكشف وأنظمة

 Firewallsالنار�ة  رانلجدا

النار�ة    تمنع .  الخاصة   الش�كات   إلى  الوصول  من  لهم  المصرح  غیر  جدران الحما�ة المستخدمینأو  الجدران 

الش�كة الواردة والصادرة.    على  تتحكم في تدفق حر�ة مرور  التي  والبرمج�ات   األجهزة   نم   مز�ج   هو   الحما�ة  وجدار

  مثل   بها  الموثوق   غیر   الخارج�ة  والش�كات   للمنظمة   الخاصة  الداخل�ة  كات الش�  وضع هذه الجدران عادًة بین  و�تم 

�اقي    الشر�ة  ةش�ك  من  واحد   جزء  لحما�ة  الحما�ة  جدران  استخدام  �مكن  أنه  من  الرغم  على،  اإلنترنت  عن 

 . األجزاء

 Packet Filteringالحزمة   تصف�ة

 الموثوقة   الش�كة  بین  و��ا�اً   ذها�اً   تتدفق  تيال  الب�انات   حزم  رؤوس  في  المحددة   الحقول  �فحص   وهي تقن�ة تقوم

الهجمات تجاوز تصف�ة    أنواع  من  ومع ذلك �مكن للعدید .  غیرها  عن  �معزل  الفرد�ة  الحزم  فحص   مع،  واإلنترنت 

 .لحزمةا

 Inspection Stateful الفحص المتعلق �الحالة

 المرسل   بین  مستمر  حوار  نم  ءجز   هي  الحزم  �انت   إذا  ما  تحدید   خالل  من  إضاف�ة  حما�ة  هي تقن�ة توّفر

 بناءً   رفضها  أو  الحزم  قبول  و�تم.  متعددة  حزم  عبر  المعلومات   لتت�ع  الحالة  جداول   �إعداد   حیث تقوم.  والمستقبل

 .شرعي اتصال إنشاء تحاول أو علیها الموافقة تمت  محادثة  من جزءاً  انت � إذا ما على
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 ss TranslationNetwork Addre الش�كة عنوان ترجمة

عند استخدام تصف�ة الحزم الثابتة والفحص المتعلق �الحالة.   الحما�ة  من  أخرى   ط�قة  توّفر أن  قن�ة �مكني ته

 جدار   من خارج التعقب  برامج  لمنع للمنظمة الداخل�ة المض�فة  زةأو لألجه للكمبیوتر IP  إذ تقوم �إخفاء عناو�ن

 . الداخل�ة األنظمة ختراقال ت المعلوما تلك واستخدام العناو�نمن هذه   التحقق من الحما�ة

  ilteringFroxy PApplicationالتطبیق  و�یل  تصف�ة

التي یتم    الب�انات   إ�قاف حزم�  الو�یل  حیث �قوم مخّدم.  الحزم  ضمن  التطبیق   محتوى   هي تقن�ة تقوم �فحص 

من    خدم مست  أراد   فإذا.  الحما�ة  جدار  من  اآلخر  الجانب   المنظمة وفحصها ثم تمر�رها إلى  إنشاؤها من خارج 

بدوره    بتطبیق  أوالً   الخارجي  المستخدم  یتصل،  داخلها  مستخدم  مع  التواصل  الشر�ة  خارج �قوم  الذي  الو�یل 

، فإن مستخدم الكمبیوتر داخل المؤسسة �مر عبر الو�یل للتحدث و�المثل.  للشر�ة  الداخلي  �االتصال �الكمبیوتر

 الكمبیوتر في الخارج.مع أجهزة 

 sion Detection SystemstruInالتسلل  �شف أنظمة

 المشت�ه فیها   المرور  حر�ة  من  للحما�ة  التسلل  الكتشاف  وخدمات  أدوات   ُتوجد ،  الحما�ة  جدران  إلى  �اإلضافة

تعمل  مراق�ة التسلل �أدوات   �شف أنظمة وتتمیز. الب�انات  وقواعد  الملفات  إلى الوصول ت ومحاوال الش�كة على

  المتسللین   الكتشاففي ش�كات الشر�ات    الساخنة  النقاط  أو  ضعفاً   قاطالن  أكثر  یتم وضعها في  حیث   طوال الوقت 

 .�استمرار وردعهم

 ware SoftwareAntivirus and Antispyالتجسس  ومكافحة الفیروسات مكافحة برامج

.  �مبیوتر   لكل  الضارة  البرامج  من  حما�ة  والشر�ات  األفراد   من  لكل  الدفاع�ة  التكنولوج�ا  خطط  تتضمن  أن  �جب 

  فیروسات   ذلك   في  �ما،  وتز�لها  وتكتشفها  الضارة  البرامج  Antivirus  الفیروسات  مكافحة  برامج  تمنعیث  ح

  برامج   معظم   فإن ،  ذلك  ومع.  اإلعالن�ة  والبرامج  لتجسسا  و�رامج   طروادة  وأحصنة  الكمبیوتر   ودیدان  الكمبیوتر 
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 �جب ،  فّعالة  تظل  ولكي.  البرنامج  تا�ة�  د عن  �الفعل  المعروفة  الضارة  البرامج  ضد   فقط  فّعالة  الفیروسات   مكافحة

  الضارة   البرامج  �عض   ألن   دائماً   فّعالة   ل�ست   فهي،  ذلك  مع   حتى .  �استمرار  الفیروسات   مكافحة   برنامج  تحدیث 

قبل  تجنب   ا�مكنه من    إضاف�ة   أدوات   استخدام  إلى المؤسسات    تاجوتح.  الفیروسات   مكافحة   برامج  اكتشافها 

 . أفضل ةما�لح الضارة البرامج عن للكشف

 Unified Threat Management Systems الموحدة التهدیدات إدارة نظم

بدمج عدة أدوات لألمن   األمنوات  أد ، قام موّردو  اإلدارة  قابل�ة   وتحسین  التكال�ف  خفض   على  الشر�ات   لمساعدة

  وتصف�ة   لللتسا  عن  الكشف  وأنظمة  االفتراض�ة  الخاصة  والش�كات   الحما�ة  جدران  ذلك   في  �ما،  واحد   في جهاز

 التهدیدات  إدارة  أنظمةهذه    الشاملة  األمن�ة  اإلدارة  منتجات   وُتسمى.  العشوائي  البر�د   مكافحة   و�رامج  الو�ب   محتوى 

  وتشمل .  الش�كات   أحجام  هذه األنظمة لجم�ع   منتجات   وتتوفر.  Unified Threat Management  الموّحدة

 مثل   الش�كات   موردو  یوّفر  �ما،  Check Point  و  Sophos  و  Fortinentهذا المجال    في  الرائدة  الشر�ات 

Cisco Systems و Juniper Networks  منتجاتهم في الحما�ة الموّحدة قدرات  �عض . 

 Securing Wireless Networksالسلكیة ال الشبكات تأمین . 11-2-3

لمكافئة للتوصیل  ة االخصوص�عل�ه    �طلق  والذي،  Wi-Fi  لش�كةالذي تم تطو�ره    األولي   األمان  مع�ار  ُ�عد   ال

.  نسب�اً   سهلة   �ه  الخاصة  التشفیر  مفات�ح   ألن  للغا�ة  فعاالً   Wired Equivalent Privacy (WEP)  السلكي

  ش�كة  أمان تحسین للشر�ات  و�مكن. تمكینه  المستخدمون  تذ�ر إذا ماناأل هامش عض � WEP ذلك یوّفر ومع

Wi-Fi  االفتراض�ة  ةخاصال  الش�كة  تقن�ة  مع  استخدامه  خالل  �شكل أكبر من  Virtual Private Network 

(VPN)  الداخل�ة الشر�ة ب�انات  إلى الوصول عند. 

 Wi-Fi  �اسم  أ�ضاً   إلیها  والذي ُ�شار  802.11iمواصفات المع�ار    Wi-Fi Allianceوضعت  ،  2004  في عام

Protected Access 2  أو  WPA2  محل  تحل  التي  WEP  تشفیر ال  مفات�ح  من  فبدالً .  أقوى   أمان  �معاییر  

�جعل من  �استمرار  تتغیر   �كثیر  أطول  مفات�ح  الجدید   المع�ار  �ستخدم،  WEP  في  المستخدمة  الثابتة ، مما 
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 .اختراقهاالصعب 

 Encryption and Public Keyالعام    للمفتاح  التحتیة  والبنیة  التشفیر.  11-2-4
Infrastructure 

  عبر   إرسالها  أو  فعل�اً   نقلها  أو  بتخز�نها  تقوم  التي  قم�ةالر   المعلومات   لحما�ة  التشفیر  الشر�ات   من  العدید   تستخدم

 .اإلنترنت 

 Encryptionالتشفیر 

 غیر   آخر  شخص   أي  بوساطة  قراءته  �مكن  ال  مشّفر  نص   إلى  الب�انات   أو  العادي  النص   تحو�ل  عمل�ة  هو

  الب�انات   �حّول،  لتشفیرا  حمفتا  ُ�سمى  سري   رقمي  رمز  �استخدام   الب�انات   تشفیر  و�تم.  المقصود   والمستقِبل  المرِسل

 .المستقِبل حتى تتم قراءتها  قبل من الرسالة تشفیر فك و�جب . مشفر نص  إلى العاد�ة

 :S-HTTP و  SSL هما الو�ب  ىعل الش�كة مرور حر�ة  لتشفیر طر�قتانهناك 

 Secure Sockets Layer (SSL) اآلمنة  التوصیل مآخذ  ط�قة

  العمیلة   الكمبیوتر  أجهزة،  Transport Layer Security (TLS)  نقلال  أمان  ط�قة  ومن خلفها ط�قة  هذه ال  تمّكن

 . آمنة و�ب  جلسة ءأثنا ال�عض  �عضهم  مع اتصالهم أثناء التشفیر وفك التشفیر أنشطة إدارة من والمخّدمات 

 HTTP)-Secure Hypertext Transfer Protocol (S اآلمن التشعبي النص نقل  بروتو�ول

  حین   في،  الفرد�ة  الرسائل  على   �قتصر  لكنه،  اإلنترنت   عبر   المتدفقة  الب�انات   تشفیر ل   م�ستخد   آخر  بروتو�ول  هو

 . �مبیوتر جهازي  بین آمن اتصالإلنشاء   ُصمما TLS و  SSL أن

  و�تفاوض .  وفي المخّدمات   للعمیل  اإلنترنت   متصفح   برنامج   في   تكون مضّمنة  آمنة  جلسات   ن�ة إنشاء إمكا إن  

  العمیل   بین  آمنة  جلسة  إنشاء  و�مجرد .  استخدامه  المطلوب   األمان  مستوى و   حالمفتا   حول  والمخّدم  العمیل

 .الجلسة تلك في الرسائل جم�ع تشفیر  یتم، والمخّدم
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 . العمومي المفتاح وتشفیر المتماثل المفتاح شفیرت  هما  للتشفیر هناك طر�قتان

 Symmetric Key Encryptionالمتماثل  المفتاح تشفیر

  تشفیر   مفتاح  إنشاء  طر�ق  عن  اإلنترنت   على  آمنة  جلسة  �إنشاء  والمستقِبل  یها المرِسلف  م�قو   هي طر�قة للتشفیر

  التشفیر   مفتاح  قوة  وُتقاس.  المفتاح  نفس  ِبلوالمستق  المرِسل  من  �ل  یتشارك  �حیث   المستقِبل  إلى  و�رساله  واحد 

  256  إلى   56  من   ةلسلس(  بت   256  إلى  56  الیوم من  النموذجي  المفتاح   طول  و�بلغ.  البت الخاص �ه  �طول

أما  .  المفتاح  �سر  صعو�ة  زادت  �لما،  أطول  المفتاح  �ان  و�لما.  المطلوب   األمان  مستوى   حسب )  ثنائ�اً   رقماً 

  لمعالجة   الشرعیین  للمستخدمین  الالزمة  الحوس�ة  قوة  �لما زادت ،  أطول  المفتاح  �ان  ا�لم  أنه  فهو  السلبي  الجانب 

  أو   �طر�قة  نفسه  المفتاح  مشار�ة   �جب   أنه  في  المتناظر  التشفیر  مةأنظ  جم�ع  في  المشكلة  وتكمن  .المعلومات 

  المفتاح   اعتراض   ىعل  قادر�ن  �كونون   قد   ألطراف أخرى   المفتاح، وهذا �عرض  والمستقبلین  المرسلین  بین  �أخرى 

 . تشفیره وفك

 Public Key Encryption  العمومي �المفتاح التشفیر

  مبین   هو  �ما  تماماً   خاص   واآلخر  عام  أو  مشترك  واحد :  المفات�ح  من  اثنین  �ستخدم  للتشفیر   أمنا  أكثر  شكل  هو

 . [2-11]الشكل  في

 
 العمومي  �المفتاح التشفیر - [2-11]الشكل 

 فإلرسال .  اآلخر  المفتاح  �استخدام  �أحد المفتاحین  المشفرة  الب�انات   تشفیر  فك  �مكن  �حیث   ر�اض�اً   المفات�ح  ترت�ط

  االحتفاظ   و�تم.  والعامة  الخاصة  المفات�ح  من  منفصلة  أزواج  �إنشاء  أوالً   لون المتواص  �قوم،  الرسائل  واستق�ال
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  �استخدام   رسالة  بتشفیر  رسلالم  ثم �قوم.  سر�اً   الخاص   المفتاح  �ظل  أن  و�جب ،  دلیل  في  العمومي  �المفتاح

 . تشفیرها لفك الخاص  مفتاحه المستِلم �ستخدم، الرسالة استالم وعند . للمستلم العام المفتاح

  CertificatesDigital الرقم�ة داتشهاال

  اإلنترنت   عبر  المعامالت   لحما�ة  اإللكترون�ة  واألصول  المستخدمین  هو�ة  إلث�ات   ُتستخدم  ب�انات   ملفات   هي

  المصدق   المرجع  �اسم  تعرف،  موثوقة  خارج�ة   جهة  الرقم�ة  الشهادة  نظام  و�ستخدم).  [3-11]كل  الش  انظر(

Certificate Authority (CA) ،المستخدم هو�ة  صحة  من قتحقلل . 

 
 الرقم�ة  الشهادات - [3-11]الشكل 

 المعلومات   هذه  وضع  و�تم.  االتصال  عدم  وضع  في  الرقم�ة  الشهادة  مستخدم  هو�ة  من  المصدق  المرجع  یتحقق

  من   ونسخة  المالك  تعر�ف  معلومات   على  تحتوي   مشّفرة  رقم�ة  شهادة  ینشئ  والذي،  المصدق  المرجع  مخّدم  في

 ینتمي إلى مالك معین.  محدد  مفتاح عام أنعلى  مصادقة التقوم الشهادة �و . للمالك لعموميا حالمفتا

  مستِلم   و�ستخدم.  اإلنترنت   على  أو  بوعاً مط   إما  متاحاً   �ه  الخاص   العمومي  المفتاح  المصدق  المرجع  �جعل
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من أنها   والتحقق،  �الرسالة  فقةالمر   الرقم�ة  الشهادة  تشفیر  المصدق لفك   للمرجع  العمومي  المفتاح  المشفرة  الرسالة

. الشهادةالمضمنة في    التعر�ف  ومعلومات  للمرِسل  العام  المفتاح  على  الحصول  ثم،  المصدق  عن المرجعصادرة  

،  المثال   سبیل  على،  الرقم�ة  الشهادة  نظام  س�مّكن.  مشّفر  رد   إرسال  للمستِلم  �مكن،  لمعلومات ا  هذه  و�استخدام

  معتمدة   خارج�ة  جهة  عن  صادرة   الرقم�ة  شهاداتهما  أن  صحة  من  التحقق  نم  روالتاج  االئتمان  �طاقة  مستخدم

 .الب�انات  ت�ادل  قبل بها وموثوق 

 astructure (PKI)Public key infr للمفتاح العام التحت�ة البن�ة

 سع وا  نطاق  علىهذه البن�ة    تستخدم   واآلن  ،المرجع المصدقالعام الذي �عمل مع    �المفتاح  التشفیر  هي استخدام

 .اإللكترون�ة  التجارة مجال في

 Ensuring System Availabilityالنظام  توافر ضمان. 11-2-5

  اتخاذ   إلى  تحتاج  فإنها،  والعمل�ات   األر�اح   یقلتحق   الرقم�ة  الش�كات   على  متزاید   �شكل   الشر�ات ومع اعتماد  

استخدائماً   وتطب�قاتها  أنظمتها  توفر  لضمان  إضاف�ة  خطوات  وقد    الطیران   شر�ات   ثلم،  الشر�ات دمت  . 

  أنظمة ،  اإلنترنت   عبر  المعامالت   معالجة  تتطلب   التي  الهامة  التطب�قات   ذات   المال�ة   الخدمات   وصناعات 

األخ  الكمبیوتر تحمل  على  توفر  قادرة  لضمان  عدیدة  لسنوات  في  100طاء  اإلنترنت %.  عبر    المعامالت 

Online Transaction Processing  تتم معالجة االمعامالهذه  ،  یتم إدخالها عبر اإلنترنت على  ت  لتي 

 المعلومات   وطل�ات   التقار�ر  و�عداد   الب�انات   قواعد   على  المتعددة  الذي ُ�حدث التغییرات   طة الكمبیوتراالفور بوس

 .لحظة ي �لف

  مكونات   على  Fault-tolerant computer systems  األعطال  مع  المتسامحة  الكمبیوتر  أنظمة  تحتوي 

 دون   مستمرة  خدمة   توفر  بیئة  والتي تعمل على خلق ،  حاجة من البرامج ومصادر الطاقة ال  عن  زائدة احت�اط�ة  

خاصًا للبرامج أو منطق التحقق الذاتي  روتینًا    األخطاء  مع  تتسامح  التي  الكمبیوتر  أجهزة  وتستخدم.  انقطاع

 و�صالح   إزالة  مكنو�  األجهزة والتبدیل تلقائ�ًا إلى جهاز نسخ احت�اطي.  فشلالكتشاف    داراتهاالمضّمن في  
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  و�شیر   .توقفه عن العمل  أو  الكمبیوتر  جهاز  تعطل  المتعطلة هذه من التجهیزات أو البرمج�ات دون   األجزاء

 .النظام فیها ال �عملفترات الزمن�ة التي  ال إلى Downtime العمل تعطل

 :p PacketDeeControlling Network Traffic الدقیق    فحص الحزم:  الش�كة  مرور   حر�ة  التحكم في

Inspection 

، اإلنترنت   عبر  والفیدیو  اإلنترنت   عبر  الهاتف  وخدمة  الملفات   مشار�ة  برامج  مثل،  �عض التطب�قات   تستهلك

 انخفاض   إلى  یؤدي  مما،  الشر�ات   ش�كات   أو إ�طاء  للش�كة، وهذا ما �سبب انسداد   الترددي  النطاقمعظم    عرض 

 .األداء

حیث  .  المشكلة  هذه  حل  في  Deep Packet Inspection (DPI)  قةالعم�  الحزمة  فحص  تسمى  تقن�ة  تساعد 

  أعلى  �ةأولو   تحدید   مع  اإلنترنت   عبر  المنخفضة  األولو�ة  ذات   المواد   وتصن�ف  الب�انات   ملفات   �فحص   تقوم

  ب�انات   لحزمة  �مكن  �ان  إذا   ما  ُ�قرر،  الش�كة  مشغلو  حددها  التي  األولو�ات   على  و�ناءً .  الهامة  األعمال  لملفات 

 . أهم�ة  األكثر   المرور  حر�ةبینما تتقدم    تأخیرها  أو  حظرها   ین�غي  أو   وجهتها   إلى  الوصول  في   تستمر  أن  ددةمح

 ourcingSecurity Outsخارج�ة لألمان  �مصادر االستعانة

  آمنة   حوس�ة  بیئة  لتوفیر  الالزمة  الخبرة  أو  الموارد   إلى،  الصغیرة  الشر�ات   وخاصة،  الشر�ات   من   العدید   تفتقر

إسناد العدید من وظائف األمان  من خالل    خارج�ة  �مصادر  االستعانة   لذلك �مكنها.  نفسها  تلقاء  من   توّفرال  عال�ة 

الذین �قومون    Managed Security Service Providers (MSSPs)  ري خدمات األمان الُمدارةموفّ إلى  

 �مراق�ة نشاط الش�كة و�جراء اخت�ار الثغرات األمن�ة واكتشاف االختراق. 

 *  *  *  
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 Review . مراجعة11-3

 True/False. أسئلة صح / خطأ 11-3-1
 خطأ  صح السؤال 

   رغوب فیهم.یتمثل الشاغل الرئ�سي ألمن اإلنترنت في الحما�ة من الدخالء غیر الم 1

   ال �مكن انتشار الفیروسات عبر البر�د اإللكتروني. 2

   نطاقات الترددات الرادیو�ة سهلة المسح.  ألنتعتبر الش�كات الالسلك�ة أكثر عرضة لالختراق  3

   برنامج تطب�قي �ستخدم للتنقل في قواعد الب�انات.الدودة هي  4

5 
جیل ضر�ات المفات�ح ونقرات الماوس التي تتم على  تم تصم�م برنامج حصان طروادة لتس

 جهاز الكمبیوتر.
  

   �ة لجم�ع الب�انات الحیو�ة لمؤسستك. �اطجدار الحما�ة هو برنامج ُ�ستخدم إلنشاء ُنسخ احت 6

   برنامج مكافحة الفیروسات و�ز�ل الفیروسات التي تحاول دخول النظام.�كتشف  7

8 
الب�انات أو تحو�لها، قبل إرسالها، إلى رمز سري �خفي معنى   تعم�ةالتشفیر هو عمل�ة 

 الب�انات للمستلمین غیر المصرح لهم.
  

 

 Multiple Choicesمتعددة  رات . أسئلة خیا11-3-2
 �فرض اإلنترنت مشاكل أمن�ة محددة لألس�اب التال�ة:  -1

 ال�كون سهل الوصول إلیه اتم تصم�مه ) أ

 الجم�ع  ا�ستخدمه ) ب

 �ملكها ال أحد  ) ت

 تغیر �سرعة �بیرة ت ) ث

أو التلف  قة تشیر الس�اسات واإلجراءات والتدابیر التقن�ة المستخدمة لمنع الوصول غیر المصرح �ه أو التناوب أو السر  -2

 المادي لنظم المعلومات إلى: 

 األمن ) أ

 ضوا�طال ) ب
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 المعاییر  ) ت

 الخوارزم�ات ) ث

 نفس الب�انات في شكل یدوي _____________ من كم�ات �بیرة من الب�انات المخزنة في شكل إلكتروني هي  -3

 أقل عرضة للتلف  ) أ

 أكثر أمنا  ) ب

 عرضة للعدید من أنواع التهدیدات ) ت

 أكثر أهم�ة لمعظم الشر�ات  ) ث

 ج �مبیوتر مستقل �قوم بنسخ نفسه من �مبیوتر إلى آخر عبر ش�كة بـ:نامسمى بر �ُ  -4

 دودة ) أ

 حصان طروادة  ) ب

 خلل برمجي ) ت

 آفة  ) ث

 اإلنترنت هي:  المشكلة األمن�ة الرئ�س�ة على -5

 كروسوفت ما� ) أ

 عرض النطاق الترددي غیر �اف  ) ب

 قراصنة ال ) ت

 اإلرسال الالسلكي  ) ث

�ق التظاهر �أنهم أعضاء شرعیین في شر�ة و�شار طر   یتم خداع الموظفین للكشف عن �لمات المرور الخاصة بهم عن -6

 إلیها على أنها: 

 إسقاط االسم ) أ

 جتماع�ةاالهندسة ال ) ب

 الهو�ة  سرقة ) ت

 اإلنترنت سرقة  ) ث
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 Essay للمناقشة قضایا  \ . أسئلة 11-3-3
عن   -1 الضارةتكلم  المعلومات  البرامج  نظم  أمن  على  تؤثر  التي  و التال�ة  وأحصنة طروادة  والدیدان  الفیروسات  مج �را: 

 .التجسس

 } 1-11توج�ه لإلجا�ة: الفقرة  .  15: 100دق�قة. الدرجات من  15{مدة اإلجا�ة: 

 عقبون و��ف تتم هجمات الحرمان من الخدمة؟ الكمبیوتر؟ من هم المتسللون والمنتحلون والمتما هي جرائم  -2

 } 1-11توج�ه لإلجا�ة: الفقرة  .  15: 100دق�قة. الدرجات من  15{مدة اإلجا�ة: 

 ي أهم األدوات والتقن�ات المتوفرة الیوم لحما�ة نظم المعلومات؟ا هم -3

 } 2-11توج�ه لإلجا�ة: الفقرة  .  15: 100دق�قة. الدرجات من  15{مدة اإلجا�ة: 

 *  *  * 
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