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 عبد الحميد مهري  -2قسنطينة  –جامعة 

 قسم التسيير -التجارية و علوم التسيير  كلية العلوم اإلقتصادية و 
 GRH: السنة األولى ماستر التخصص                    .     المعالجة اآللية للمعطياتالمقياس: 

 .30سا1المدة :                                : عبد الكريم زهيوةالمقياس أستاذ
 
 

 لالمتحانالتصحيح النموذجي 
I-  لتحول في أنشطة المؤسسات المستفيدة من ابتكارات تكنولوجيا المعلومات من خالل يمكننا مالحظة مظاهر ا

 وظائف نظم معلومات المؤسسات.  

بإمكاننا  أصبحتطرح اشكاال كما كان في السابق حيث طاقة التخزين والمعالجة لم تعد  ا( وظيفة تجميع المعطيات:
ها وقت جمعها ولكننا نعلم انه يمكننا اللجوء إليها في أي وقت ها أو التي ال نحتاجتجميع كل البيانات التي نرغب في

مع انتشار األجهزة الرقمية الذكية . Data Miningلتحليلها والتنقيب على معلومات مفيدة ألصحابها باستعمال طرق 
فيديو، صوت،  والتي أصبحت أسعارها في متناول عامة الناس زاد تجميع البيانات بأشكالها المختلفة نص، صورة،

...وغيرها. أصبح للبيانات أهمية كبيرة ومن يملك هذه البيانات فهو يملك ثروة معتبرة لمن يعرف استغاللها ولهذا 
نجد كل المؤسسات تتسابق من أجل الوصول إلى هذه البيانات من خالل جمعها أو شرائها وتالحظ هذه األهمية من 

للوصول إلى البيانات التي بحوزتها حول الزبائن  دوالرات فقطخالل عمليات شراء وابتالع لمؤسسات بمليارات ال
وشراء  Googleمن طرف مؤسسة   Doubleclickوالزوار الذين يترددون على موقعها للواب كشراء مؤسسة 

Instagram   من طرفFacebook هذا التسابق لجمع البيانات خاصة الشخصية منها أدى إلى ظهور قوانين .
 البيانات من االستغالل المفرط الذي يمس بخصوصية مستعملي االنترنت. وأدوات لحماية هذه

: تقوم مقام الذاكرة بالنسبة لإلنسان وذلك بحفظها لمعطيات ومعلومات خاصة بالمؤسسة بشكل ب( وظيفة التخزين
، ومع انخفاض أسعار عتاد تخزين البيانات أصبحت المؤسسات تهتم بتخزين كل شيء: النصوصدائم ومستمر. 

في الصور وحتى الفيديوهات لغرض معالجتها والخروج بمعلومات تفيد المؤسسة في عمليات اتخاذ القرارات الصائبة 
من تعتبر البيانات مادتها الخام ورأس مالها بحيث تلجأ إلى جمع وتخزين الوقت المناسب. وهناك من المؤسسات 

أو ى معلومات مهمة ومفيدة تبيعها إلى مؤسسات أخرى ومعالجة البيانات بأشكالها المختلفة لتصل في األخير إل
التي تجمع  Googleتسمح لها بتحسين خدماتها وتكسب بذلك ميزة تنافسية ومن أمثلة هذه المؤسسات نجد غوغل 

يقوم بنفس   Facebookكل ما يدور على فضاء االنترنت وما يفعله المرتادين لهذا الفضاء، كذلك مؤسسة فيسبوك
التعليقات، ألكثر من مليار مستعمل لهذا الموقع تسمح لها بالوصول  مع كل المشاركات اإلعجابات،الشيء فهو يج

إلى تحديد بروفايالت لكل مستعمل وتوجيه له إعالنات مستهدفة لميوالته. وفي ما يخص عملية التخزين أصبحت 
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رنت بحيث بإمكان مستعمليها الوصول المجاني على فضاء االنتتخزين الالسنوات األخيرة هناك تطبيقات تقدم خدمة 
إليها في أي مكان وباستعمال أي جهاز موصول باألنترنت ومشاركة االخرين في الوصول إلى المحتوى المخزن كـ 

Dropbox, Google Drive, OneDrive de Microsoft,…  وغيرها كثير. مع هذه اإلمكانيات الكبيرة لتخزين
 .Big Dataانات الضخمة البيانات ظهر ما أصبح يدعى بالبي

: تقوم هذه الوظيفة من خالل مجموعة من العمليات بتحويل المعطيات المخزنة إلى معلومات ج( وظيفة المعالجة
 .وقد زادت أهمية وتعقد هذه الوظيفة مع زيادة وتنوع البيانات الداخلة في عملية المعالجةذات معنى لمتخذي القرار. 

تعامل مع البيانات الضخمة، سواء المنظمة في فظهرت أنظمة ت ،كافية ومالئمة لهاحيث لم تعد االنظمة السابقة 
شكل قواعد البيانات أو الغير منظمة التي تأخذ أشكال مختلفة صور، فيديوهات، تغريدات، وغيرها. كما ظهر ما 

تقدم إلى عميل أو  التيعبارة عن مجموعة من الخدمات "وهي   Cloud Computingالـيسمى بالحوسبة السحابية 
عدة عمالء أو لجمهور من العمالء عبر اإلنترنت بهدف استغالل قدرات وإمكانيات مزود الخدمة الفائقة دون 

     م".الشركة للقيام بنفس المها فيالحاجة إلى شراء أجهزة باهظة الثمن 
أهمية هذه الوظيفة مع ظهور وقد زادت  : تسمح هذه الوظيفة للنظام أن يتفاعل مع المحيط.االتصالد( وظيفة 

االنترنت الذي سمح بدوره بظهور عدة خدمات وتطبيقات تدخل ضمن وظيفة االتصال والتفاعل بين الموظفين أو 
بين المؤسسات وعالمها الخارجي المتمثل في العمالء، الموردين، واألجهزة الحكومية. وهنا يمكننا ذكر خدمات البريد 

 الكسترانات، شبكات التواصل االجتماعي، وغيرها.االلكتروني، االنترانات، وا

 هي: التي أصبحت تطلبها المؤسسات االقتصادية تالتكنولوجياالوظائف الجديدة المرتبطة بهذه -2
 Big Data Analyticsمعالجة البيانات الضخمة 

التقليدية من  البيانات الضخمة هي مجموعة من البيانات التي هي بحجم يفوق قدرة أدوات قواعد البيانات"
وتتألف البيانات الضخمة من كل من المعلومات المنظمة والتي تشكل  .التقاط، تخزين، إدارة وتحليل تلك البيانات

والمعلومات غير المنظمة هي ما  .مقارنة بالمعلومات غير المنظمة والتي تشكل الباقي %10جزء ضئيل يصل إلى 
قاطع الفيديو، التغريدات، منشورات فايسبوك، رسائل الدردشة على ينتجه البشر، كرسائل البريد اإللكتروني، م

 ".الواتساب، النقرات على المواقع وغيرها
  Le Data scientistعالم البيانات 

من كميات كبيرة من البيانات كانت منظمة أو غير  المعرفةهو استخراج (Data science) علم البيانات "
 (Predictive analytics). التحليالت التنبؤيةو  (Data mining) تتنقيب البيانامنظمة، ويعتبر تمديدا لمجال 

ت غير المنظمة" أنواع مختلفة من البيانات مثل رسائل البريد اإللكتروني والفيديو والصور يدخل في نطاق "البيانا
االجتماعية، وغيرها من المحتويات اإلعالمية المنتجة من قبل المستخدمين. وغالبا ما يتطلب علم  التواصلووسائل 

ورؤى منها تقدم خدمات جديدة في  البيانات فرز كمية كبيرة من المعلومات وكتابة خوارزميات الستخراج أفكار
 ".ميادين شتى

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%86%D9%82%D9%8A%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%A8%D8%A4%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%A8%D8%A4%D9%8A%D8%A9
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 UX Designerتجربة المستخدم 
تأخذ بالحسبان توقعات ورغبات المستخدم للوصول إلى هدفه دون جهد  User Experienceتجربة المستخدم "

 ."كبير وفي بيئة بسيطة، سهلة وسلسة
 Cyber Security األمن السيبراني

األطر القانونية والتنظيمية، الهياكل التنظيمية، إجراءات سير العمل  األمن السيبراني يشكل مجموع"
باإلضافة إلى الوسائل التقنية والتكنولوجية والتي تمثل الجهود المشتركة للقطاعين الخاص والعام، المحلية والدولية 

علومات وتمتين والتي تهدف إلى حماية الفضاء السيبراني الوطني، مع التركيز على ضمان توافر أنظمة الم
الخصوصية وحماية سرية المعلومات الشخصية واتخاذ جميع اإلجراءات الضرورية لحماية المواطنين والمستهلكين 

 ".من مخاطر الفضاء السيبراني
 
III- الخوارزمية. 
1- 

Algorithme Commission des vendeurs 

Variables : CA, Comm réelles 
Début 

    Écrire "Entrez le chiffre d’affaire du vendeur :" 
    Lire CA 
   Si CA < 10000 Alors 
       Comm        0 
   Sinon  Si CA < 30000 Alors 
                 Comm      1000   
             Sinon   

                 Comm      CA*10% 
             Finsi 

   Finsi 

   Ecrire comm 

Fin 

 

العناصر الواجب احترامها في كتابة الخوارزمية لتخفيض تكاليف الصيانة هي التوثيق أي إدماج المالحظات   -2
 بين أسطر الخوارزمية عندما يتطلب األمر ذلك، و كذلك الكتابة الواضحة للخوارزمية.

 
IV- .قاعدة المعطيات 

 ,commande, client, produitفراد هي: يتكون النموذج التصوري لمعطيات إدارة المخزون من أربعة أ -1
catégorie يضم كل فرد خاصيات تبدأ بالخاصية المفتاحية التي تعرف الخاصيات األخرى. ترتبط األفراد فيما .

ذينا في هذا وقد ال تكون كذلك. ل se composeبينها بعالقات قد تكون حاملة لخاصيات كما هو الحال للعالقة 
، وهناك أيضا التعدادات التي تعبر عن عدد passe, se compose, relève de: عالقات هي 3النموذج 
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 المرات )العدد األكبر واألصغر( التي يشارك فيها الفرد في العالقة.
 .MLDالنموذج المنطقي للمعطيات  -

1) Commande (NoBon, date, codCli), 

2) Produit (Réf, design, PU), 

3) Catégorie (CodCat, nomCat), 

4) Client (CodCli, Nom, CodCat), 

5) Se compose (NoBon, Réf, Qté) 

 

 مراحل تصميم قاعدة المعطيات هي: -2

   إنشاء النموذج التصوري للمعطياتLe Modél Conceptuel des Données MCD 

 جمع المعلومات 

  إنشاء قاموس المعطياتDictionnaire de données 

  تنقية قاموس المعطياتÉpuration du dictionnaire de données 

  الوظيفية  االرتباطاتبيانGraphe des dépendances fonctionnelles GDF 

 النموذج التصوري للمعطيات  استنتاجMCD 

   النموذج المنطقي للمعطياتLe Modèl Logique des Données MLD 

 ( تثبيت قاعدة المعطيات على أحد برمجيات إدارة قاعدة المعطياتAccess.) 

 هو تثبيت و إدارة قاعدة المعطيات. Accessجية دور برم -3

 
 


