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سرية وأمن البيانات

البياناتوأمنسريةعلىللحفاظالخاصةاالجراءاتمنعدداتخاذتم
إلىالميدانمنالمرسلةالبياناتوموثوقيةالعملاستمراريةوضمان
ثةالثالالبياناتأمنمتطلباتيحققوبما،الرئيسيالبياناتمركز

(CIA):
الخصوصية(confidentiality)

البياناتسالمة(Integrity)

التوافرية(Availability)

اليالتوحسبتنفيذهاتمالتياالجراءاتلبعضتوضيحوفيمايلي:



سرية وأمن البيانات

والسريةالخصوصيةلضمانإجراءات(Confidentiality)

المتعلقةتلكعدامااللوحيالجهازوظائفكافةإلغالقومحكمةمضبوطةآليةتوفير–
هازالجوملفاتوبرامجمكوناتإلىالدخولمنالمخولغيرالمستخدمومنعالتعداد،بنظام

.تشغيلهإعادةبعدأوالجهازعملأثناءسواءاألخرى

هازالجاستخداموحصرلوحيللجهازمستخدمبكلخاصةمروروكلمةمستخدماسمتحديد–
.البياناتجمعبأنظمة

ورالمركلمةكانتحيثالعامالمديرمكتبفيخاصةقاصةفيالمروربكلماتاالحتفاظ–
كلمةواحدشخصيمتلكالبحيثشخص،بكتابتهقامجزءكلأجزاء(3)منمكونة
.مكتملةالمرور

Access)خاللمنالبياناتمراكزإلىبالدخولالمخولينلألشخاصفقطالسماح–
Doors).
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والسريةالخصوصيةلضمانإجراءات(Confidentiality)

بياناتالجمعلعملياتالمستخدمةوالتطبيقاتالبرمجياتمستوىعلىالبياناتتشفير–
اتالبيانقواعدإلىوإرسالهااللوحيالجهازعلىالبياناتتخزينيتمبحيثميدانيا

.مشفربشكلالمركزية

Private)بياناتتناقلشبكةتوفير– Network)حجبمعالتناقللعملياتفقطمخصصة
.البياناتلتشفيربآلياتمزودةالشبكةعلىواالتصالاالنترنتخدمات

وشبكةاإلحصاءاتلدائرةالداخليةالشبكةلفصل(Firewall)الناريالجداراستخدام–
اتالبيانقواعدإلىللوصولاألجهزةمنلعددفقطوالسماحالتعدادشبكةعناالنترنت
المركزية

المصادقةتقنياتاستخدامخاللمنالمركزيةالبياناتقاعدةتأمين–
Authentication)والتخويل and Authorization Techniques)
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البياناتسالمةضمانإجراءات(Integrity)

في:مثال)الرئيسةالبياناتمركزالىالميدانمناالستمارةوصولعندالمنقوصةالبياناتاعتمادعدم–
تمارةاالستخزينيتمالالبيانات،تراسلعمليةأثناءالبياناتومركزالجهازبيناالتصالانقطاعحال

.(أخرىمرةاالستمارةإرسالإعادةالباحثمنويطلب

التوافريةضمانإجراءات(Availability)

Load)األحمالموزعاتاستخدام– Balancers)الميدانيالعملواستمراريةالبياناتسريةلضمان

دوندانيالميالعملاستمراريةيضمنالرئيسيالبياناتمركزتعطلحالفياحترازيبياناتمركزتوفير–
.انقطاع

Stress)التحملاختبارات– Tests)علىقدرتهالضمانالبياناتوقواعدوالخوادمالشبكةمكوناتلجميع
vulnerable)األمنيةالثغراتاختباراتإلىإضافةالبيانات،وتناقلالفعليالعد  عملياتتحمل tests).

اتالبيانومركزالرئيسيالبياناتمركزبينالبياناتقواعدمنمستمربشكلاحتياطيةنسخأخذ–
ظهوحفمرنقرصعلىبهاواالحتفاظعمليومكلنهايةفياحتياطيةنسخةأخذإلىإضافةاالحترازي،

.العامالمديرمكتبفيقاصةفي



االداريةبالعملياتالمتعلقةاالجراءاتكافةاتمتة:الميدانيالعملإدارةنظام:
الباحثينعلىالعملمناطقوتوزيعالمستخدمينتعريف–

باولاوالالميدانمنجمعهاتمالتيالبياناتاستعراض–

العملسيرومراقبةمسارهموتتبعالباحثينانجازمراقبة–

الميدانمنارسالهايتمالتيالبياناتوجودةنوعيةمنالتأكد–

البياناتلتناقيتمالتيالرئيسيةالبياناتبقاعدةمباشراارتباطاالنظامهذاربطخاللمنالبياناتاعتماد–
.اليهاالميدانمن

مشرفيننمالتعدادمشروعفيالعاملونبهايقومالتيالنشاطاتمراقبةومتابعة:الرئيسةالعملياتغرفةنظام
سطةبواذلكوتدقيقهاومراجعتهاوالبياناتجمعمراحلخاللاالتصالمركزموظفيوباحثينومراقبينو

خاللمنتفاعليبشكلاألداءمؤشراتوعرضاحتياجاته،حسبتكوينهاالمستخدميستطيعتفاعليةجداول
.(BI)تقنيات

األسربياناتمراجعةإلىباالضافةالعد  استمارةفيمستكملةالغيراألسرمعالتواصل:االتصالمركزنظام
راجعةممنالمستخدمينتمكنتقاريروبرامجوشاشاتعلىيحتويالكترونينظامخاللمنذلكوالمستكملة
طضبعملياتإلىإضافةاألسر،معاالتصالاولوياتتحديدوالمالحظاتوضعوعليهااالطالعوالبيانات
.الجودة

أنظمة إدارة ومراقبة العمل
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المرحلة التحضيرية

االلكترونيالحلمنظومةمعيتناسببماللتعدادالفنيالدعمفريقمهامتحديد:

.الخاص باألجهزة اللوحيةالملف •

.الملف الخاص بمركزبيانات التعداد•

الملف الخاص بمركز االتصال •

.خطط التدريب والدعم الفني•

.الملف الخاص بتقنيات تراسل البيانات•

وضع المواصفات الفنية الخاصة بغرف عمليات التعداد والمراكز االشرافية•

المطلوبةالمهامبتفيذالخاصةالخططلوضعللفريقاالجتماعاتمنعددعقد.

ملف األجهزة اللوحية•

ملف مركز بيانات التعداد•

ملف تقنيات تراسل البيانات •

ملف مركز االتصال وخطط التدريب والدعم الفني•



الفنيالدعم 

المرحلة التحضيرية

اربوالتجاألبحاثواجراءالميدانيةوالزياراتاالجتماعاتوعقدالهاتفيةاالتصاالتباجراءالبدء
قالفريأعضاءوباشراكلهالمحددةالمهمةحسبوكلالدائرةتطلعاتتلبينتائجالىللوصول
.االخرين

محاورعدةعلىتوزعتاجتماعا50يقاربماالفنيالدعملفريقاجتماعاتمنعقدهتممابلغ:

اجتماعات مع مدير فريق تكنولوجيا المعلومات«

اجتماعات ألعضاء فريق الدعم الفني«

 ,Intel, Microsoft)اجتماعات مع عدد من الشركات العالمية ذات العالقة بمحاور العمل «
Oracle, HP, Dell)

اجتماعات مع عدد من الشركات المحلية ذات العالقة بمحاور العمل«

اجتماعات مع بعض الجهات الحكومية ذات العالقة بمحاور العمل «

وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات•

هيئة تنظيم قطاع االتصاالت•

سالح الجو الملكي•

مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني•



الفنيالدعم 

المكتبي والميداني أثناء التعداد

:االلكترونيالتعدادأثناءالفنيبالدعمالمقصود

يدانيامالتعدادفيلعاملينباالخاصةوالمعداتواألجهزةالبرمجياتعلىالفنيةالمساعدةتقديم
.العملياتةفغرالىباالضافةومكتبيا

ىعلتؤثرقدأعطالاومشكالتأيوجودعدممنوالتاكدالفنيةالناحيةمنالعملسيرمتابعة
التعدادفيبمجملهالعملسير



خدمات الدعم الفني

التعدادفيالعاملينتواجهالتيالفنيةالمشاكلومعالجةحل.

وتسجيلهاالواردةالفنيةوالمشاكلالمالحظاتجميعمتابعة.

مامشكلةاوخللوجودحالفيالالزمواتخاذيوميبشكلوالمعداتاألجهزةجاهزيةمراقبة.

المتاحةاالتصالوسيلةوعبراالنظمةخاللمنالبياناتوتدفقسيرومتابعةمراقبة.

ستخداماالفيصعوباتالعاملونواجهحالفيالعملأثناءالتعليميالفنيالدعمخدماتتقديم

البحثجبنتائالمعنيينواعالمحدوثهاحالفيالفنيةالمشاكلمسبباتعنوالتقصيالبحث.



منهجية ومستويات الدعم الفني



موظف الدعم الفنيمهام 

1الميدانيواجههاالتيالفنيةواإلشكالياتللميداناولفنيدعمكخطالعمل

2صيانتهاومبادىءاللوحيةلالجهزةالتشغيلانظمةمعالتعامل

3عاليةاهميةذاتمشاكلظهورحالفيالمركزيالفنيالدعممعالتواصلسرعة

4اللوحيبالجهازالمتعلقةالتشغيليةوالتوقفاتاالعطالصيانةTABLETتشغيلهونظام

5العملبدءعنداللوحيالجهازعلىااللكترونيةاالستمارةنظاموتنصيبتنزيل

6الحاجةعنداللوحيالجهازمنللبياناتالبياناتمناحتياطيةنسخةاخذ

7الحاجةعنداللوحيالجهازتهيئةاعادة

8البياناتبتناقلالمتعلقةالتشغيليةوالتوقفاتاالعطالصيانةSynchronization

9وحلهاتوصيفهاعلىوالقدرةواالتصالالشبكاتلمشاكلاالوليالفنيالدعمتقديم

1
0

وتوثيقهاالفنيةالمشاكلوتوصيفتتبععلىالقدرة

1
1

ومكتبياميدانياوتطبيقهاتنفيذهامنوالتأكدالجديدةوالتعاميمالتعليماتمتابعة

1
2

عمليومكلبدايةمعاللوحيةاالجهزةجاهزيةمنالتأكد


