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:التحديد الدقيق ألهداف النظام-1

تضمن أي قائمة جيدة ألهداف نظام المعلومات بصفة عامة عددا من العناصر األساسية
:نعرضها بإيجاز

:تحديد األهداف العامة للنظام( 1-1)

يعتبر تحديد الهدف العام للنظام هو الخطوة األولى في إعداد قائمة األهداف:

فقد يكون الهدف العام لنظام حسابات الموردين على سبيل المثال هو زيادة الربحية

 وقد يكون الهدف العام لنظام حسابات العمالء هو تشجيع العمالء على سرعة سداد ديونهم لدى
.الشركة 

وقد يكون تيسير عملية امساك الدفاتر

:الفرعية للنظامتحديد األهداف ( 1-2)

بعد تحديد الهدف العام من إعداد النظام يجب وضع هذا الهدف في صورة عملية ويتم
سابات لنأخذ على سبيل المثال نظام ح)تحقيق ذلك بتحديد أهداف فرعية محددة للنظام ،

:ي ويمكن أن تشتمل األهداف الفرعية لنظام حسابات الموردين على ما يل(  الموردين
القيام بإعداد قائمة بجميع الفواتير المستحقة.

إعداد الشيكات الخاصة بالموردين قبل تاريخ االستحقاق.
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:النظامتحديد المخرجات المستهدفة من ( 1-3)

.يجب تحديد المخرجات التي يجب ان يخرجها النظام من شكل تقارير او القوائم

(:المدخالت) تحديد البيانات المطلوبة ( 1-4)

اهداف تقارير معينة على ضوء نوعية التقارير المرغوب الحصول عليها وإلعداد تحدد البيانات الالزمة 
.نفسهالنظام 

:الضروريةتحديد أساليب الرقابة ( 1-5)

.هاترجع أهميتها الى انها ضرورية لضمان صحة ودقة البيانات المحاسبية والتقارير المترتبة علي

:واإلجراءاتالسياسات ( 1-6)

رى يتطلب تطبيق نظام جديد بفاعلية كبيرة ضرورة تعديل السياسات و اإلجراءات القائمة التي ج
.استخدامها في التنظيم

:العليااعتماد اإلدارة ( 1-7)

يمكن اعتبار قائمة األهداف هي افضل نقطة بداية إلقناع اإلدارة العليا.
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:العالقة بين أهداف النظام وتصميمه-2

وقف إن تصميم نظام المعلومات وتحديد مواصفات هذا النظام يعتبر خطوة مهمة وحساسة تت
.عليها صالحية النظام وقابليته للتطبيق

قابل ويتضمن تصميم النظام ترجمة للمبادئ التي تضمنتها قائمة األهداف إلى نظام كامل و
.للتشغيل بأقل تكلفة ممكنة

وتشمل عملية ترجمة المبادئ التي تضمنتها قائمة األهداف خطوتين أساسيتين:

تصميم النظام) 1

تحديد المواصفات التفصيلية للنظام) 2.
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:اعتبارات تصميم النظام-3

:هناك بعض االعتبارات يجب اخذها بعين االعتبار عند تصميم النظام

تحديد مدى ضرورة استخدام الحاسب اآللي في النظام الجديد.

يجب تحديد درجة المركزية التي يتضمنها النظام.

م الجديديجب األخذ في االعتبار طبيعة المستندات وعمليات المراجعة التي يتطلبها النظا.

يجب األخذ في االعتبار قدرات العاملين بالتنظيم.

كتاب الدكتور أحمد زكريا ركي العصيمي                                           دار المريخ للنشر: المرجع



تتم عملية التصميم من خالل تنفيذ العديد  من الخطوات المتالحقة،

:والتي تتضمن 
.تحديد الهيكل العام للنظام المقترح: اوالا 

.االختيار من بين بدائل التصميم: ثانياا 

.تحديد مواصفات النظام: ثالثاا 

األجهزة تحديد مواصفات البرامج  ثم اختيار : رابعاا 
.االفرادوتدريب 

.النظامتنفيذ : خامساا 

. تنفيذ النظام و صيانتهمتابعة : سادساا 
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.المركزية( أ

.الالمركزية( ب

.الموزع( ج

:المقترحالهيكل العام للنظام تحديد : أوال
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:  في المركزية( أ

ما هو موضح ك. بكل األنشطة التشغيلية الخاصة بالبيانات في مركز تشغيل واحد فقطيتم القيام
:بالشكل التالي

مشغلو 

النظام

نالمتنوعو

دون المستفي

المتنوعون

زيةعمليات التشغيل المرك

يوضح الشكل مدخل النظام المركزي للتشغيل
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:مميزات المركزية في تشغيل البيانات

التقليل من التكرار للعمليات والبيانات الغير ضرورية.

تحسين الرقابة على النظام.

يعطي دعم أكبر لإلدارة في اتخاذ القرارات.

يقلل من القرارات الروتينية أثناء عمليات التشغيل.

االستخدام األمثل لطاقات الحاسب.

يحقق وفورات وتخفيض تكلفة التشغيل.
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:في الالمركزية( ب

يسمح بوجود مركز تشغيل بيانات لكل وحدة أو إدارة رئيسية من إدارات الشركة.

:مميزات الالمركزية في تشغيل البيانات

 للمستخدمين بالرقابة والتحكم في المدخالت والتشغيل والمخرجاتتسمح.

التحكم في تنظيم أوقات التشغيل.

يمكن استخدام الحاسبات الصغيرة األقل تكلفة وبذلك تنخفض التكلفة اإلجمالية للنظام.

 المرونة الكافية لالستجابة إلى التغيرات في احتياجات المستخدمين
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:في ظل نظام التشغيل الموزع( ج

 يتتتم استتتخدام مجموعتتتة متتن وحتتدات التشتتتغيل موزعتتة علتتى اإلدارات الرئيستتتية   بحيتت  تتتتتم
.بياناتتفويض عمليات التشغيل المطلوبة لإلدارة المعينة ألقرب وحدة من وحدات تشغيل ال
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:البدائل المتاحة في عملية التصميم: ثانيا  

التصميم من أعلى إلى أسفل )( 1  :

في عملية اتخاذ يتناسب مع فلسفة المركزية في التشغيل حيث تكون اإلدارة العليا مندمجة إلى حد كبير
.القرارات

وما يميز هذا المدخل هو ضمان مساندة وتأييد اإلدارة للنظام مع ضمان تحقيق األهداف: مميزاته
.العامة للوحدة ككل

حالة ال يفي بكل احتياجات المستويات اإلدارية األخرى من المعلومات وخصوصاً في:  عيوبه
.تعارضها مع األهداف العامة

:التصميم من أسفل إلى أعلى( 2)

تجهاً إلى أعلى يركز على الوفاء باالحتياجات األساسية من المعلومات عند المستويات التشغيلية أوالً م
.حتى يفي باحتياجات اإلدارة العليا

األساسية أكثر المداخل استخداماً في الحياة العملية لسهولة تحديد وتنفيذ االحتياجاتمن: مميزاته
للمستويات التشغيلية

مالحظة
عادة ما يكون من األفضل الدمج بين المدخلين السابقين للتصميم 
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:  التصميم بالتجزئة ثم التجميع( 3)

مليلة في ظل إتباع هذا المدخل ، يتم تجزئة النظام ككلل إللى مجموعلة ملن الوظلائم ، دلم تبلدأ ع
تابيللة وتنللوع التصللميم بللالتركيز أوالً علللى الوظللائم الحساسللة أو الوظللائم المثقلللة باألعمللال الك

.عمليات التشغيل

:البدائل المتاحة في عملية التصميم: يتبع
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:تحديد مواصفات التصميم وضوابطه: ثالثا  

مواصفات )يتم تحديد مواصفات التصميم من خالل تحديد مواصفات عناصر نظام المعلومات 
(المخرجات  التشغيل  المدخالت وقاعدة البيانات

:مواصفات المخرجات

الالنوع   الغرض  المستفيد  المحتوى وشكل المخرجات   معدل التكرار  الوقت   وسيلة االتص.

:مواصفات تشغيل البيانات

كان التشغيل تتابع العمليات  دورات التشغيل  وحجم التشغيل  نظام التشغيل   قدرات التشغيل وما إذا
.مباشر أو على دفعات

:مواصفات المدخالت

النوع  الغرض  الحجم  المحتوى الشكل المصدر ووسيلة الحصول عليها.

:مواصفات قاعدة البيانات

اسم الملف  نوعه  حجمه  محتويات كل سجل داخل الملف  وحجم السجل وشكله  وطريقة تنظيم
.الملف  ووسيلة التخزين ومعدل تكرار التحدي 

:مواصفات االمن والرقابة

.طرق تصحيح األخطاء و اجراءات االمن والحماية واالمن المطلوبة
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:االفرادتحديد مواصفات البرامج  ثم اختيار األجهزة وتدريب : رابعا  

يقوم مصممو النظام بتحديد التالي بالترتيب:

.التطبيقات التي سيتم تشغيلها باستخدام الحاسب. أ

ثم اختيار أجهزة الحاسب التي تتناسب مع هذه التطبيقات. ب

.والتي تتناسب مع هذه التطبيقات واألجهزةالمؤهالت والخبرات المطلوبة .ج

.ين ، دم يقوم قسم األفراد بتولي مسئولية االختيار والتدريب والتعيوليس العكس
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:تنفيذ النظام: خامسا  

خطوات الموافقة من اإلدارة العليا على التصميم ويجب وضع خطة لتبدا بعد اخذ 
.التنفيذ ويتم استخدام خرائط جانيت في خطوات التخطيط

 في هذه المرحلة تتضمن العديد من الخطوات والتي من أهمها ما يلي:
 شراء األجهزة الالزمة للتشغيل.

تحضير المكان المخصص وتركيب األجهزة.

تحضير البرامج.

تدريب األفراد.

اختبار البرامج.

اختبار النظام.

التحويل إلى النظام الجديد.

التوثيق النهائي للنظام
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عملية التحول الى ) واهم خطوة في مرحلة التنفيذ هي الخطوة النهائية
(النظام الجديد

:وتتم بإتباع أحد المدخلين التاليين

التحول المتوازي:

التوازي وهو المدخل األكثر استخداماا في الحياة العملية  حي  يقوم على تشغيل النظام الجديد على
عمل بالكفاءة وفي نفس الوقت مع النظام القديم لفترة معينة كافية   وذلك للتأكد من أن النظام الجديد ي

.المطلوبة

.يتميز باألمان الكامل في عملية التحول من النظام القديم إلى الجديد  أي عدم المخاطرة:  مميزاته

.مكلف   يحتاج إلى مجهود كبير من العاملين في تشغيل نظامين في وقت واحد:    عيوبه

التحول المباشر:

وهو المدخل الذي يتم فيه اإليقاف الفوري للنظام القديم والتحول مباشرة إلى النظام الجديد.

.غير مكلف  وال يحتاج إلى مجهود إضافي من العاملين :  مميزاته

.زيادة درجة المخاطرة: عيوبه

تسع دائرة وذلك بتطبيق النظام على بعض األقسام دم بمرور الوقت تاتباع التحول الجزئيهذا ويمكن 
.التطبيق شيئاً فشيئاً حتى يتم التطبيق بالكامل على الشركة ككل 
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وة األخيرة وبعد االنتهاء بنجاح من االنتقال من النظام القديم الى الجديد وقبل القيام بالخط

يجب على المنشاة القيام بما يسمى 

:النظامتوثيق 

ة يجب أن تكون عملية التوثيتق مصتاحبة لكتل خطتوة فتي كتل مرحلتة متن مراحتل دورة حيتا
.النظام

على ماذا يشتمل التوثيق النهائي للنظام؟

م النظلام الجديلد ، يشتمل على الودائق الخاصة بتحديد وتحليل المشكلة والودائق التي تص
.ل النظام واألجهزة والبرامج والملفات المستخدمة ، والودائق التي تستخدم أدناء تشغي
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:تنفيذ النظام وصيانتهمتابعة : سادسا  

نه كما يجبيتطلب األمر متابعة تنفيذ النظام للتأكد من سالمة التنفيذ حتى يتحقق الهدف م.

ة نسبياً يجب متابعة واالن بيئة التي يعمل فيها نظام تتصم بالتغيرات الشديدة على فترات قصير
.النظام وصيانه من وقت ألخر حسب احتياج المنشاة

:بعملية الصيانةوالمقصود 

خرحذف او إضافة او تعديل او تحسين في عنصر من عناصره او احد مكوناته من حين لأل.

لنظام لنتمكن من اجراء أي تعديل على االتوديقوهنا تظهر الحاجة و األهمية القصوى لعملية 
.بدون الحاجة دراسة النظام مره أخرى
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