


بسم الله الرحمن الرحيم

1440ه - 2019م



  فهرسةالبطاقة        

  هـ١٤٤٠ح   معهد اإلدارة العامة،     
  فهد الوطنية أثناء النرشفهرسة مكتبة امللك 

   بن نارص خالد ،آل حيان
 .وتطبيقات أساسيات ومبادئ الحوسبة السحابية

  ه١٤٤٠ الرياض، – خالد بن نارص آل حيان

  سم. ١٧x٢٤ص؛  ٦٧٦    

  ٩٧٨-٦٠٣-٨٢٧٦-٠١-٣ردمك:         

. العنوانالحواسيب    أ -١  

  ٧٥٣٨/١٤٤٠       ٠٠٤  ديوي:

    ٧٥٣٨/١٤٤٠رقم اإليداع:  
  ٩٧٨-٦٠٣-٨٢٧٦-٠١-٣ردمـــــــك:  



  اإلهـــــــداء

  إىل والدي ووالديت، وزوجتي وابني وبنايت



٤  



٥  الحوسبة السحابية

  اتياملحتو

  الصفحة  املوضوع

    ........................................................................................................................  دمتهيـ

    ...............................................................................................  أهمية الكتاب وأهدافه

 ...................................................................................... املستفيدة من الكتابالفئات 

 ........................................................................................................... منهجية الكتابة

 .......................................................................................... ملحة عن محتويات الكتاب

 .................................................................................... الفصل األول: مقــدمــة

 ....................................................................................... نبذة عن أمناط الحوسبة ١/١

 ................................................ (Distributed Computing)الحوسبة املوزعة  ١/١/١

 ...................................................... (Parallel Computing)الحوسبة املتوازية  ١/١/٢

 ................................................... (Cluster Computing)الحوسبة العنقودية  ١/١/٣

 ........................................................... (Grid Computing)الحوسبة الشبكية  ١/١/٤

 ....................................................... (Cloud Computing)الحوسبة السحابية  ١/١/٥

 ............................................................... (BioComputing)الحوسبة الحيوية  ١/١/٦

 ........................................................ (Mobile Computing)الحوسبة املتنقلة  ١/١/٧

 .................................................... (Quantum Computing)الحوسبة الكمية  ١/١/٨

 ...................................................... (Optical Computing)الحوسبة البرصية  ١/١/٩

 ............................................................. (Nano-Computing)حوسبة النانو  ١/١/١٠

 ............................................................................ دوافع ظهور الحوسبة السحابية ١/٢

 ..................................................................................... أهمية الحوسبة السحابية ١/٣

 ................................................... املستفيدون من التطبيقات والخدمات السحابية ١/٤

 .............................................................................................. ميالقطاع الحكو  ١/٤/١

 ................................................................................................. القطاع الصحي ١/٤/٢

 ............................................................................................... قطاع االتصاالت ١/٤/٣
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املحتويات

الحوسبة السحابية  ٦

  الصفحة  املوضوع

 .......................................................................................قطاع الرتبية والتعليم ١/٤/٤

 .................................................................................................... قطاع الطاقة ١/٤/٥

 ...................................................................................................... قطاع النقل ١/٤/٦

 .................................................................................................. قطاع الصناعة ١/٤/٧

 ................................................ الفصل الثاين: املبادئ األساسية للحوسبة السحابية

 ................................................................................... تعريف الحوسبة السحابية ٢/١

 ................................................................................. أساسيات الحوسبة السحابية ٢/٢

 .............................................................. الخصائص األساسية للحوسبة السحابية ٢/٢/١

 .............................................................................. مناذج نرش وإطالق السحابة ٢/٢/٢

 ..................................................................... مناذج خدمات الحوسبة السحابية ٢/٢/٣

 .......................................................... أصحاب املصلحة يف بيئة الحوسبة السحابية ٢/٣

 ....................................................................... مزود خدمات الحوسبة السحابة ٢/٣/١

 ........................................................... املستفيد من خدمات الحوسبة السحابية ٢/٣/٢

 ...................................................................... السحابيةمالك خدمات الحوسبة  ٢/٣/٣

 ..................................................................... َرشيك خدمات الحوسبة السحابية ٢/٣/٤

 ........................................................................ أهداف وفوائد الحوسبة السحابية ٢/٤

 .................................................................... مخاطر وتحديات الحوسبة السحابية ٢/٥

 ................................................. لثالث: ِعاَمرة وتصميم الحوسبة السحابيةالفصل ا

 ................................................................................................................ مقدمة ٣/١

 .............................................................. منوذج ِعامرة وتصميم الحوسبة السحابية ٣/٢

 ................................................................................................. طبقة املستفيد ٣/٢/١

 ................................................................................... الشبكة الحاسوبية طبقة ٣/٢/٢

 ......................................................................................... طبقة إدارة السحابة ٣/٢/٣

 .............................................................. (Hardware)طبقة التجهيزات املادية  ٣/٢/٤
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 املحتويات

 ٧  الحوسبة السحابية

  الصفحة  املوضوع

  .............................................................منوذج تطبيقي لِعامرة الحوسبة السحابية ٣/٣

  ........................................................... الفصل الرابع: مناذج نرش وإطالق السحابة

  ................................................................................................................ مقدمة ٤/١

  .................................................................. مناذج نرش وإطالق الحوسبة السحابية ٤/٢

  ............................................................................................... السحابة الخاصة ٤/٢/١

  ................................................................................................ السحابة العامة ٤/٢/٢

  ........................................................................................... السحابة املجتمعية ٤/٢/٣

   .............................................................................................. السحابة الهجينة ٤/٢/٤

  ................................................ الفصل الخامس: مناذج خدمات الحوسبة السحابية

  ................................................................................................................ مقدمة ٥/١

  ..................................................................... (IaaS)منوذج البنية التحتية كخدمة  ٥/٢

  .............................................................. (IaaS)مكونات البنية التحتية كخدمة  ٥/٢/١

  .......................................... (IaaS)لتحتية كخدمة الخدمات السحابية يف البنية ا ٥/٢/٢

  ................................... (IaaS)متى يتم استخدام خدمات البنية التحتية كخدمة  ٥/٢/٣

  ..............................................................(IaaS)خصائص البنية التحتية كخدمة  ٥/٢/٤

  .............................................................................. )PaaSمنوذج املنصة كخدمة ( ٥/٣

  ....................................................................... (PaaS)مكونات املنصة كخدمة  ٥/٣/١

  ................................................... (PaaS)الخدمات السحابية يف املنصة كخدمة  ٥/٣/٢

  ............................................ (PaaS)متى يتم استخدام خدمات املنصة كخدمة  ٥/٣/٣

  ....................................................................... (PaaS)خصائص املنصة كخدمة  ٥/٣/٤

   ......................................................................... (SaaS)منوذج الربمجيات كخدمة  ٥/٤

  .................................................................. (SaaS)مكونات الربمجيات كخدمة  ٥/٤/١

  .............................................. (SaaS)الخدمات السحابية يف الربمجيات كخدمة  ٥/٤/٢

  ....................................... (SaaS)متى يتم استخدام خدمات الربمجيات كخدمة  ٥/٤/٣

١٢٦  

١٣٩  

١٣٩  

١٤١  

١٤١  

١٥٦  

١٦٧  

١٧٧  

١٨٧  

١٨٧  

١٩٢  

١٩٤  

١٩٧  

٢٠٥  

٢٠٧  

٢٠٨  

٢١٠  

٢١٣  

٢١٩  

٢٢١  

٢٢٣  

٢٢٤  

٢٢٧  

٢٣١  



 املحتويات

 الحوسبة السحابية  ٨

  الصفحة  املوضوع

  ..................................................................(SaaS)خصائص الربمجيات كخدمة ٥/٤/٤

  .............................................................. مقارنة مناذج خدمات الحوسبة السحابية ٥/٥

  ............................................................ الفصل السادس: إدارة الحوسبة السحابية

  ................................................................................................................ مقدمة ٦/١

  ............................................................................ أهمية إدارة الحوسبة السحابية ٦/٢

  .......................................................................................... )(loggingالتدوين  ٦/٢/١

  .................................................................................... )(monitoringاملراقبة  ٦/٢/٢

  .......................................................................... عوامل نجاح التحوُّل إىل السحابة ٦/٣

  .................................................................. دور املستفيد يف تفعيل عمل السحابة ٦/٤

  ................................................................................ إدارة البنية التحتية للسحابة ٦/٥

  ....................................................................................... إدارة تطبيقات السحابة ٦/٦

  ........................................................................ الفصل السابع: التقنية االفرتاضية

  ................................................................................................................ مقدمة ٧/١

  ..................................................................................... تعريف التقنية االفرتاضية ٧/٢

  ......................................................................................... أنواع املوارد االفرتاضية ٧/٣

  .........................................................................................املعالجات االفرتاضية ٧/٣/١

  ............................................................................... الذاكرة الرئيسية االفرتاضية ٧/٣/٢

  ............................................................................................ التخزين االفرتايض ٧/٣/٣

  .......................................................................................... الشبكات االفرتاضية ٧/٣/٤

  ........................................................................................... البيانات االفرتاضية ٧/٣/٥

  ........................................................................................ التطبيقات االفرتاضية ٧/٣/٦

  ..................................................................................... سطح املكتب االفرتايض ٧/٣/٧

  .................................................................................. منهجيات التقنية االفرتاضية ٧/٤

  ............................................................................................. االفرتاضية الكاملة ٧/٤/١
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 املحتويات

 ٩  الحوسبة السحابية

  الصفحة  املوضوع

  ............................................................................................االفرتاضية الجزئية ٧/٤/٢

  ................................................................ نة بالتجهيزات املاديةاالفرتاضية املُمك ٧/٤/٣

  .................................................................................. برمجيات التقنية االفرتاضية ٧/٥

  ........................................................................... معوقات عمل التقنية االفرتاضية ٧/٦

  ................................................................ الفصل الثامن: أمن الحوسبة السحابية

  ................................................................................................................ مقدمة ٨/١

  ............................................ النموذج املعياري لنطاق إدارة أمن ومخاطر السحابة ٨/٢

  .................................................................................. النواحي األمنية يف السحابة ٨/٣

   ................................................................... آلية تحديد مستوى األمن املطلوب ٨/٣/١

  ........................................... اإلسرتاتيجيات الرئيسية إلدارة أمن خدمات السحابة ٨/٣/٢

  .......................................................... الضوابط األمنية التي ينبغي الرتكيز عليها ٨/٣/٣

  .................................................................................................... أمن البيانات ٨/٣/٤

  ....................................................................................... أمن الشبكة السحابية ٨/٣/٥

  ...................................................................................... أمن التقنية االفرتاضية ٨/٣/٦

  ...................................................................................................... أمن املنصة ٨/٣/٧

  ...............................................................................التخطيط للتعايف من الكوارث ٨/٤

  .................................................................................. حامية الخصوصية والتكامل ٨/٥

  ........................................الفصل التاسع: املامرسات الخاطئة يف الحوسبة السحابية

  ................................................................................................................ مقدمة ٩/١

  .............. استعراض أكرث املامرسات الخاطئة شيوعاً عند االنتقال إىل البيئة السحابية ٩/٢

  ........................................................................... فهم متطلبات املستفيدإساءة  ٩/٢/١

  ................................املامرسات الخاطئة عند نقل التطبيقات إىل البيئة السحابية ٩/٢/٢

  ........................................................................................ رفع سقف التوقعات ٩/٢/٣

  .................................................. تضخيم املخاطر األمنية عن الحوسبة السحابية ٩/٢/٤
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 املحتويات

 الحوسبة السحابية  ١٠

  الصفحة  املوضوع

  .................................................... املامرسات الخاطئة عند اختيار مزود السحابة ٩/٢/٥

  ...................................................................................... التكاليف غري املتوقعة ٩/٢/٦

  ................................................................... ب املامرسات الخاطئةالتوصيات لتجنُّ  ٩/٣

  ........................................................ العارش: القياس يف الحوسبة السحابية الفصل

  .............................................................................................................. مقدمة ١٠/١

  .......................................................................... مناذج التسعري وقياس التكاليف ١٠/٢

  ..................................................................... مقاييس تكاليف أعامل السحابة ١٠/٢/١

  ................................................................. مقاييس تكاليف استخدام السحابة ١٠/٢/٢

  ....................................................................... مقاييس تكاليف إدارة السحابة ١٠/٢/٣

  ..................................................... قياس جودة الخدمة واتفاقية مستوى الخدمة ١٠/٣

  ................................................................................... مقاييس جودة الخدمة ١٠/٣/١

  ......................................................... إرشادات خاصة باتفاقية مستوى الخدمة ١٠/٣/٢

  ................................. الفصل الحادي عرش: الفرص والتحديات يف الحوسبة السحابية

  .............................................................................................................. مقدمة ١١/١

  ............................ ستقبلية عىل املستوى االقتصادي والثقايف والتقنيالتوجهات امل ١١/٢

  ................................................. التوجهات املستقبلية عىل املستوى االقتصادي ١١/٢/١

  ....................................................... التوجهات املستقبلية عىل املستوى الثقايف ١١/٢/٢

  ....................................................... وجهات املستقبلية عىل املستوى التقنيالت ١١/٢/٣

  .................................................... الفرص البحثية والعملية يف الحوسبة السحابية ١١/٣

  ............................................................... الفرص البحثية يف الحوسبة السحابية ١١/٣/١

  .............................................................. الحوسبة السحابيةالفرص العملية يف  ١١/٣/٢

  ............................................................. التحديات العملية يف الحوسبة السحابية ١١/٤

  ...... الفصل الثاين عرش: حاالت تطبيقية من داخل اململكة العربية السعودية وخارجها

  .............................................................................................................. مقدمة ١٢/١
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 املحتويات

 ١١  الحوسبة السحابية

  الصفحة  املوضوع

  ...........................................حاالت تطبيقية من داخل اململكة العربية السعودية ١٢/٢

  ............................................................................................ القطاع الحكومي ١٢/٢/١

  ............................................................................................... القطاع الخاص ١٢/٢/٢

  ........................................... عربية السعوديةحاالت تطبيقية من خارج اململكة ال ١٢/٣

  .......................................................................................................... املالحق

  ..................................................... ): أبرز مزودي خدمات الحوسبة السحابية١ملحق (

  ....................................................... ): أبرز واضعي معايري الحوسبة السحابية٢ملحق (

  ........................................... ): منوذج َجْمع معلومات عن الخدمات السحابية٣(ملحق 

  ........................................................................................................... املراجع

  ....................................................................... قاموس االختصارات واملصطلحات
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١٣  الحوسبة السحابية

  األشكال قامئة

  الصفحة  الشكل

  .............   ): حالة استخدام عامة للسحابة الحكومية (سحابة مجتمعية)١-١شكل رقم (

 ................................. ): حالة استخدام عامة للسحابة يف القطاع الصحي٢-١شكل رقم (

 ...... (RAN)): توظيف الحوسبة السحابية ملحاكاة شبكة النفاذ الالسليك ٣-١شكل رقم (

 ................... الحوسبة السحابية ملحاكاة شبكة أساسية متنقلة): توظيف ٤-١شكل رقم (

 ...................................... ): توظيف الحوسبة السحابية ألغراض تعليمية٥-١شكل رقم (

 ...................................... ): توظيف الحوسبة السحابية يف أنظمة الطاقة٦-١شكل رقم (

 ............................ ): توظيف الحوسبة السحابية يف أنظمة نقل املركبات٧-١رقم ( شكل

 ..................................... ): توظيف الحوسبة السحابية يف قطاع الصناعة٨-١شكل رقم (

 .............................................. ): الخصائص األساسية للحوسبة السحابية١-٢شكل رقم (

 .............................................................. ): مناذج نرش وإطالق السحابة٢-٢شكل رقم (

 ............................................ ): مناذج عرض خدمات الحوسبة السحابية٣-٢شكل رقم (

 .......................................): أصحاب املصلحة يف بيئة الحوسبة السحابية٤-٢شكل رقم (

 ............. ): مشاركة املورد الفعيل وإمكانية التداخل يف اإلجراءات األمنية٥-٢م (شكل رق

 ........................................................ ): منوذج ِعامرة الحوسبة السحابية١-٣شكل رقم (

صالها رص ): مثال عىل عملية ح٢-٣كل رقم (ش ات بالخدماألجهزة اإللكرتونية املنظور ات
 .................................................................................................................... السحابية

 ......................................... ): االتصال الشبيك يف أنواع السحابة املختلفة٣-٣شكل رقم (

 ................... ): اإلطار املنهجي لألنظمة املستخدمة إلدارة طبقة السحابة٤-٣شكل رقم (

): االتصــال بني املســتفيد والبيئة التحتية التقنية قبل اســتخدام التقنية ٥-٣شــكل رقم (
 ................................................................................................................... االفرتاضية
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 قامئة األشكال

 الحوسبة السحابية  ١٤

  الصفحة  الشكل

): االتصــال بني املســتفيد والبيئة التحتية التقنية بعد اســتخدام التقنية ٦-٣شــكل رقم (
  ................................................................................................................... االفرتاضية

  ............................................ نية السحابةة ُمجَملة عىل مكونات بُ نظر  ):٧-٣شكل رقم (

  ..........................................نية السحابة): نظرة تفصيلية عىل مكونات بُ ٨-٣شكل رقم (

  ................. ): مخطط عام ألهداف املنظمة وخصائص الجودة والتصميم٩-٣شكل رقم (

عىل الخادم االفرتايض  نســخة مكررة من الخدمة الســحابية أ): تطبيق ١٠-٣شــكل رقم (
ستقبال الطلبات الواردة من مستخدمي الخدمة السحابية، ثم  ب. يقوم موازن األعباء با
باء  قاً لتوزيع األع خادمني االفرتاضـــيني أ وب؛ تحقي بات إىل ال عادة توجيه الطل بإ يقوم 

  ............................... باً لتكديس الطلبات عىل خادم واحدوتجنُّ بالتساوي عىل الخادمني، 

ــكل رقم ( ــيط ١١-٣ش ): يف األحوال الطبيعية، يتم توجيه طلبات تخزين البيانات إىل وس
التخزين األســايس، ثم تتم عملية مزامنة البيانات بني الوســيطني. ويف حال عطل وســيط 

بإعادة توجيه الطلبات إىل وســـيط التخزين األســــايس، يقوم مدخل  خدمة التخزين 
  ...... التخزين االحتياطي لتتم عملية التخزين، وبالتايل استمرار إتاحة البيانات للمستفيد.

  .............(AWS)ون السحابية ز ): التصميم املعامري العام لخدمات أما١٢-٣شكل رقم (

  .............................................................. ): مناذج نرش وإطالق السحابة١-٤شكل رقم (

  ................................................................. ): السحابة الخاصة الداخلية٢-٤شكل رقم (

  ................................................................ ): السحابة الخاصة الخارجية٣-٤شكل رقم (

  ................................................................................ ): السحابة العامة٤-٤رقم (شكل 

  ........................................................................... ): السحابة املجتمعية٥-٤شكل رقم (

  .............................................................................. ): السحابة الهجينة٦-٤شكل رقم (

  ..................................................... ): مناذج خدمات الحوسبة السحابية١-٥شكل رقم (

  ................................... (IaaS)): مكونات منوذج البنية التحتية كخدمة ٢-٥شكل رقم (

  ........................................................(PaaS)): خدمات املنصة كخدمة ٣-٥شكل رقم (

  ......................... (PaaS)): آلية وصول مطور التطبيقات إىل بيئة املنصة ٤-٥شكل رقم (
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 قامئة األشكال

 ١٥  الحوسبة السحابية

  الصفحة  الشكل

  ........ (PaaS)): آلية وصول مطور ومستخدم التطبيقات إىل بيئة املنصة ٥-٥شكل رقم (

  ........................................... (SaaS)): مكونات بيئة الربمجيات كخدمة ٦-٥شكل رقم (

  ........................................................... (ITIL)): دورة حياة الخدمة يف ١-٦شكل رقم (

  ........................................... ): تصوُّر عام لتصميم خدمة مراقبة سحابية٢-٦شكل رقم (

  ............................................................... ): مراحل التحوُّل إىل السحابة٣-٦شكل رقم (

  ................................................... ): آلية جمع وتحليل سلوك املستخدم٤-٦شكل رقم (

  ......................................................... ): مكونات بيئة التقنية االفرتاضية١-٧شكل رقم (

  ............................. ة يف خادمني فعليني): ثالثة خوادم افرتاضية مستضاف٢-٧شكل رقم (

  ....................................... ): هيكلية املعالجات االفرتاضية يف نظام موزع٣-٧شكل رقم (

  .......................................... ): الذاكرة الرئيسية االفرتاضية يف نظام موزع٤-٧شكل رقم (

  ....................................................... ): التخزين االفرتايض يف نظام موزع٥-٧شكل رقم (

  .......................................................................... ): الشبكات االفرتاضية٦-٧شكل رقم (

  .................................................................... ): مبدأ البيانات االفرتاضية٧-٧شكل رقم (

  ................................................................ ): مبدأ التطبيقات االفرتاضية٨-٧شكل رقم (

  ............................................................. ): مبدأ سطح املكتب االفرتايض٩-٧شكل رقم (

  .............................................................. منهجية االفرتاضية الكاملة): ١٠-٧شكل رقم (

  .............................................................. ): منهجية االفرتاضية الجزئية١١-٧شكل رقم (

  .................................. ): منهجية االفرتاضية املُمَكنة بالتجهيزات املادية١٢-٧شكل رقم (

  ......................... )١الهايربفايزر املبني عىل التجهيزات املادية (النوع ): ١٣-٧شكل رقم (

  .................................... )٢): الهايربفايزر املبني عىل الربمجيات (النوع ١٤-٧شكل رقم (

  .................................. ): املسؤولية األمنية املشرتكة بني املزود واملستفيد١-٨شكل رقم (

  ................................................. ): أبرز التهديدات األمنية عىل السحابة٢-٨شكل رقم (
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 قامئة األشكال

 الحوسبة السحابية  ١٦

  الصفحة  الشكل

  ............................. )TCI): النموذج املرجعي ملبادرة السحابة املوثوقة (٣-٨شكل رقم (

  ......................... السحابة): النموذج املعياري لنطاق إدارة أمن ومخاطر ٤-٨شكل رقم (

  ...................................................................): آلية التشفري غري املتامثل٥-٨شكل رقم (

  ..................................................... ): مناذج خدمات الحوسبة السحابية٦-٨شكل رقم (

سحابية أ عىل خادمي ويب ٧-٨شكل رقم ( سخة مكررة من الخدمة ال ، حيث ٢و ١): ن
فقط؛  ٢يســـتقبل موازن األحامل طلبات املســـتفيد ويعيد توجيهها إىل خادم الويب 

  ................................................................................. ١لوجود عطل عىل خادم الويب 

  ..................... ): إطار عام الختيار النموذج أو الخدمة السحابية األنسب١-٩شكل رقم (

  .............................................................................. : املرونة العمودية)٢-٩شكل رقم (

  .................................................................................. ): املرونة األفقية٣-٩شكل رقم (

  ........................................ الخدمة السحابيةمواءمة اتفاقية مستوى ): ١-١٠شكل رقم (

  .................................... وتدقيقها): مراقبة استخدام الخدمة السحابية ٢-١٠شكل رقم (

  ............ م٢٠٢٠-٢٠١٦): التنبؤ بنمو أسواق الحوسبة السحابية لألعوام ١-١١شكل رقم (

  .......... ): توزيع اإلنفاق املايل العاملي حسب منوذج الخدمات السحابية٢-١١شكل رقم (

 –): توزيع الحصص السوقية السحابية بني مزودي الخدمات السحابية ٣-١١رقم ( شكل
  ..................................................................................................... م٢٠١٦الربع الثاين 

 (Cisco) ): اتحاد السحابات (مقتبسة ومعدلة من موقع رشكة سيسكو ٤-١١شكل رقم (

ــكل رقم ( ــكو ٥-١١ش ــيس ــة ومعدلة من موقع رشكة س ــحابات املتعددة (مقتبس ): الس
(Cisco) .....................................................................................................................   
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١٧  السحابيةالحوسبة 

  الجداول قامئة

  الصفحة  الجدول

 ................................................. األهداف العامة للحوسبة السحابية :)١-٢جدول رقم (

 .................................................... الفوائد العامة للحوسبة السحابية :)٢-٢جدول رقم (

 .............................................................. مخاطر للحوسبة السحابية :)٣-٢جدول رقم (

 ....... ): أمثلة عىل بعض الخصائص النوعية الشائعة للخدمات السحابية١-٣جدول رقم (

 .................................................. (AWS)): خدمات أمازون السحابية ٢-٣جدول رقم (

 ................................... ): مقارنة بني السحابة الخاصة والسحابة العامة١-٤جدول رقم (

 ................................................ إيجابيات وسلبيات السحابة الخاصة :)٢-٤جدول رقم (

 ................................................. إيجابيات وسلبيات السحابة العامة :)٣-٤رقم ( جدول

 .... مقارنة السحابة املجتمعية الداخلية بالسحابة املجتمعية الخارجية :)٤-٤جدول رقم (

 ............................................ إيجابيات وسلبيات السحابة املجتمعية :)٥-٤جدول رقم (

 ................................................إيجابيات وسلبيات السحابة الهجينة :)٦-٤جدول رقم (

 ................................. تعريفات بعض الخدمات السحابية املتخصصة :)١-٥جدول رقم (

 .......................................... ): قامئة بخدمات قواعد البيانات السحابية٢-٥جدول رقم (

 ............ ): مقارنة إيجابيات وسلبيات مناذج خدمات الحوسبة السحابية٣-٥جدول رقم (

): مقارنة مناذج خدمات الحوسبة السحابية من ناحية مستوى التحكم ٤-٥جدول رقم (
 ....................................................................................... والوظائف املتاحة للمستفيد

): مقارنة مناذج خدمات الحوسبة السحابية من ناحية األنشطة التي ٥-٥جدول رقم (
 ................................................................................ يقوم بها املستفيد ومزود الخدمة

 ................... قامئة باستخدامات ملفات التدوين يف األنظمة السحابية :)١-٦جدول رقم (

قامئة مقاييس شائعة تُستخَدم ألغراض مراقبة موارد الحوسبة السحابية :)٢-٦ول رقم (جد
 ................................................................................................................................. 
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الجداولقامئة 

الحوسبة السحابية  ١٨

  الصفحة  الجدول

 ......................................... (CCM)): أبعاد مصفوفة ضوابط السحابة ١-٨جدول رقم (

 ........................ السحابية): أبرز املعايري األمنية ذات العالقة بالحوسبة ٢-٨جدول رقم (

وخدمة التعايف من  ): أبرز مزودي خدمة النسخ االحتياطي كخدمة٣-٨جدول رقم (
 ......................................................................................................... الكوارث كخدمة

 .... ): توقعات املستفيد، ومامرساته، والنتائج املتوقعة، والحلول املقرتحة١-٩جدول رقم (

 . ..)ورسوفت أز ): منوذج تقييم مزود الخدمة السحابية (بواسطة مايكرو ٢-٩جدول رقم (

) املتاحة من ِقبَل اتحاد مبادرة SMI): إطار مؤرشات قياس الخدمة (١-١٠جدول رقم (
 .......................................................................... )CSMICقياس الخدمات السحابية (

): تسعري الخدمات السحابية بناًء عىل منوذج الدفع حسب االستخدام ٢-١٠جدول رقم (
 ................................ م٢٠١٧، كام يف شهر ديسمرب (STC)يف رشكة االتصاالت السعودية 

كام  الخدمة،): تسعري الخدمات السحابية بناًء عىل منوذج االشرتاك يف ٣-١٠جدول رقم (
 ...............................................................................................م٢٠١٧يف شهر ديسمرب 

 ............. ): تسعري الخدمات السحابية بناًء عىل منوذج التسعري الهجني٤-١٠جدول رقم (

)؛ TCO): قالب ميكن استخدامه لتحليل التكلفة اإلجاملية للملكية (٥-١٠جدول رقم (
 التقنية املحلية مقابل التكاليف يف البيئة التكاليف يف البيئة مقارنة تقديراتبغرض 

 ................................................................................................................... السحابية.

 .............................................. ): مقاييس استخدام الخدمة السحابية٦-١٠جدول رقم (

 ............................................................ س استخدام الخوادم): مقايي٧-١٠جدول رقم (

 .............................................. ): مقاييس استخدام التخزين السحايب٨ -١٠جدول رقم (

 ............................................... ): مقاييس استخدام الشبكة السحابية٩-١٠جدول رقم (

 ................................. خدمة السحابية): خصائص ومقاييس جودة ال١٠-١٠جدول رقم (

 ......................................): مقاييس خاصية إتاحة الخدمة السحابية١١-١٠جدول رقم (

 .................................. ): مقاييس خاصية موثوقية الخدمة السحابية١٢-١٠جدول رقم (

 ........................................ أداء الخدمة السحابية): مقاييس خاصية ١٣-١٠جدول رقم (
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 الجداولقامئة 

 ١٩  السحابيةالحوسبة 

  الصفحة  الجدول

  ................................................ ): مقاييس مرونة الخدمة السحابية١٤-١٠جدول رقم (

  .......... ): مقاييس خاصية مرونة تعايف الخدمة السحابية من األعطال١٥-١٠جدول رقم (

تصنيف املجاالت البحثية حسب نتائج املراجعة العلمية يف الحوسبة  ):١-١١جدول رقم (
  .................................................................................................................... السحابية

): نتائج املراجعة العلمية للدراسات البحثية يف مجال فوائد الحوسبة ٢-١١جدول رقم (
  .................................................................................................................... السحابية

عة العلمية للدراسات البحثية يف مجال مخاطر الحوسبة ): نتائج املراج٣-١١جدول رقم (
  .................................................................................................................... السحابية

): نتائج املراجعة العلمية للدراسات البحثية يف مجال خدمات الحوسبة ٤-١١جدول رقم (
  .................................................................................................................... السحابية

  .... لدراسات البحثية يف مجال أمن السحابة): نتائج املراجعة العلمية ل٥-١١جدول رقم (

د العوامل املُمكَِّنة ٦-١١جدول رقم ( ): نتائج املراجعة العلمية للدراسات البحثية التي تُحدِّ
  ............................................................................... واملُعيَقة لتبّني الحوسبة السحابية

اجعة العلمية للدراسات البحثية عن تبّني الحوسبة ): نتائج املر ٧-١١جدول رقم (
  ................................................................................................... السحابية بشكل عام

): نتائج املراجعة العلمية للدراسات البحثية يف مجال االنتقال إىل ٨-١١جدول رقم (
  ..................................................................................................................... السحابة

ية للدراسات البحثية يف مجال مخرجات/ آثار ): نتائج املراجعة العلم٩-١١جدول رقم (
  ...................................................................................................... الحوسبة السحابية

): نتائج املراجعة العلمية للدراسات البحثية عن الوضع الراهن ١٠-١١جدول رقم (
  ...................................................................................................... للحوسبة السحابية

مها جامعة امللك عبد العزيز ): قامئة بالخدمات ١-١٢جدول رقم ( السحابية التي تُقدِّ
  ......................................................................................... كمزود خدمة لجامعة جدة

): قامئة بالخدمات/ املنصات اإللكرتونية السحابية املستخدمة بجامعة ٢-١٢جدول رقم (
   ................................................................................. اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية
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٢١  لحوسبة السحابيةا

  :متهيد

تشري الحوسبة السحابية، يف أبسط تصوير لها، إىل مشاركة وتخزين البيانات والربامج 
ذلك، ويف أ لوالوصول إليها عرب شبكة اإلنرتنت من أي مكان، باستخدام أي جهاز إلكرتوين ُمهيَّ 

وبحجم تخزين ورسعة وصول غري محدودين. ومتثل بيئة الحوسبة السحابية بديالً أي وقت، 
ا تعريف الحوسبة  حديثاً للبيئة التقنية التقليدية املحدودة يف الحجم والرسعة والوصول. أمَّ

)، فهي "عبارة عن NISTالسحابية الرسمي، كام جاء من املعهد الوطني للمعايري والتقنية (
يد، وبشكل فكني الوصول إىل الشبكة الحاسوبية، بناًء عىل طلب املستمنوذج يهدف إىل مت

ع مشرتك من املوارد الحاسوبية املجهزة (عىل سبيل تجمُّ  حيث يوجدمريح ومن أي مكان، 
املثال ال الحرص: الشبكات، والخوادم، ووسائط التخزين، والتطبيقات، والخدمات 

د وِّ ز ل من مُ أقل جهد إداري ممكن، وبدون تدخُّ اإللكرتونية)، التي ميكن توفريها ونرشها ب
  .(Mell and Grance, 2011)الخدمة" 

  أهمية الكتاب وأهدافه:

يأيت ظهور تقنية الحوسبة السحابية يف هذا العرص كنتيجة طبيعية للتطوُّر الهائل يف 
مبرحلة ، ومروراً (mainframe)قطاع التقنية عموماً، ابتداًء من مرحلة الحاسبات املركزية 

التصال عىل ا العميل املوزعة، ثم إىل مرحلة اإلنرتنت حيث أصبحت املنظامت قادرةً  - الخادم
مع العامل الخارجي من خالل شبكة من الحاسبات امتدت عرب الكون. هذا االنفتاح اإللكرتوين 
جلب معه العديَد من الفرص والتحديات عىل مستوى املنظامت الحكومية والخاصة، وعىل 

وى األفراد. مست

أّما الفرص فقد أصبح مبقدور القطاعات الحكومية والخاصة أن تتبادل بياناتها بسهولة 
 أة لهذا الغرض (عىل سبيلويرس، وأن تتيح خدماتها اإللكرتونية عرب قنوات متعددة ُمهيَّ 

ل عرب تكامنها تستطيع أن تإ أو عرب األجهزة املتنقلة)، حتى  املثال، عرب البوابة اإللكرتونية
أنظمتها التطبيقية والتشغيلية، إن شاءت، وذلك يف مرحلة متقدمة. كام أصبح باستطاعة 

يوماً يف السنة. إال أن هذه  ٣٦٥ساعة يف اليوم، و ٢٤الفرد الوصول إىل الخدمات املتاحة له 
الفرص جاءت مصحوبًة بالعديد من التحديات واملخاطر، حيث ازداد مستوى تعقيدات 

كرتونية بشكل كبري، ويف الوقت نفسه انخفض مستوى التحكم والحوكمة بشكل األنظمة اإلل
). فعىل سبيل املثال، أصبحت Goth, 2011; Sultan et al., 2012; Kavis, 2014الفت (
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التطبيقات والبيانات أكرث عرضًة للهجامت اإللكرتونية إلمكانية وجود ثغرات أمنية، قد يكون 
أثناء مرحلة تطوير التطبيقات الربمجية. كام أنَّ التكاليف غاب استيعابها يف وقت مبكر 

املادية الباهظة تُشكِّل تحديٍّا كبرياً لدى أصحاب املصلحة (أفراد أو منظامت)، ومستخدمي 
التقنية التقليدية إلنجاز أعاملهم، وتتمثل هذه التكاليف يف مصاريف إنشاء وتجهيز مراكز 

 صيانة البنية التحتية التقنية، ورواتب متخصيص الحاسبالبيانات، ورشاء رخص الربمجيات، و 
  اآليل إلدارة العمليات التشغيلية يف مراكز البيانات. 

م محفزاً ألصحاب املصلحة للرتكيز ٢٠٠٩وجاء ظهور الحوسبة السحابية "البارز" يف عام 
ت متاحة حلتي أصبا دون الحاجة للرتكيز عىل الجوانب التقنية عىل إنجاز أعاملهم الرئيسية

من خالل مزودي الحوسبة السحابية الذين يقدمون خدمات جاهزة لالستخدام؛ كخدمة 
البنية التحتية التقنية (الشبكات والخوادم)، وخدمة املنصة (كأنظمة التشغيل وأنظمة 
قواعد البيانات)، وخدمة الربمجيات (كتطبيقات املوارد البرشية واملالية اإللكرتونية، والربيد 

وين). هذا التحوُّل الرئييس يف تقديم الخدمات يساعد يف تخفيض التكاليف املادية اإللكرت 
عىل أصحاب املصلحة، حيث اقترصت تلك التكاليف عىل االستخدام الفعيل فقط بناًء عىل 
حجم الطلب (مثال: عدد الوحدات التخزينية املطلوبة من املستفيد، أو الفرتة الزمنية 

ية معينة)، املبدأ الذي يُعرف بنموذج الدفع حسب االستخدام املطلوبة الستخدام برمج
(pay-as-per-use) وميكن تشبيه طرق احتساب التكلفة املادية الستخدام خدمات ،

افة إىل والكهرباء. إض كاملاء ،ا تلك يف استخدام الخدمات العامةالحوسبة السحابية بنظريته
هة يف تقليل الجهود اإلدارية املبذولة من ج ذلك، فقد ساعد االنتقال إىل الحوسبة السحابية

ية يف موقع وباملستفيد، حيث اقترصت تلك الجهود عىل الصيانة والتحكم يف األجهزة الحاس
ون الحاجة د رها املزودوفِّ التي يُ  وصول إىل موارد الحوسبة السحابيةة للماملستفيد واملستخدَ 

  .تفيدإىل صيانة تلك املوارد أو مراقبتها من جهة املس

وتزداد األهمية التقنية واالقتصادية للحوسبة السحابية بشكل متسارع عىل املستويني 
، يف (.Gartner Inc)الدويل واملحيل. فعىل املستوى الدويل، تشري رشكة قارترن االستشارية 

من املنظامت عىل مستوى العامل  %٥٠م، إىل أنَّ ما يزيد عن ٢٠١٧تقريرها الصادر يف فرباير 
م قد ٢٠١٦تبط بالحوسبة السحابية، كام أنَّ حجم السوق العاملي لهذه التقنية يف عام سرت 

م، ٢٠٢٠يف عام  %٨٧مليار دوالر أمرييك، وتتوقع قارترن منو هذا الرقم بنحو  ٢١٩تجاوز الـ 
. أما عىل املستوى املحيل فقد (www.gartner.com)مليار دوالر أمرييك،  ٤١١ليتجاوز الـ 

ارة االتصاالت وتقنية املعلومات ممثلًة يف برنامج التعامالت اإللكرتونية الحكومية نت وز ضمَّ 
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(يّرس) الحوسبة السحابية كإحدى مبادراتها املستقبلية يف الخطة التنفيذية الثانية للتعامالت 
ى بالسحابة اإللكرتونية ١٤٣٧-١٤٣٣اإللكرتونية الحكومية ( هـ)، ورشعت يف إنشاء ما يُسمَّ

ية رغبًة يف تشجيع الجهات الحكومية عىل االستفادة من اإلمكانيات والخدمات التي الحكوم
مها السحابة الحكومية، ولتحسني عوامل الكفاءة واإلنتاجية واملرونة. كام رشع معهد  تُقدِّ

، من خالل إتاحة بعض الخدمات (SaaS)اإلدارة العامة يف تطبيق منوذج الربمجيات كخدمة 
 يف برامجه اإلعدادية. وطبقت جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية السحابية للدارسني

ة) اص، الذي يتيح ربط مركز بياناتها (السحابة الخ(hybrid cloud)منوذج السحابة الهجينة 
(سحابة عامة) لتعزيز القدرات التقنية الداخلية، تلبيًة  بالخدمات السحابية الخارجية

داخل اململكة وخارجها. إضافًة إىل ذلك، أطلقت جامعة امللك الحتياجاتها والنتشار فروعها 
هـ، مرشوع "السحابة الحاسوبية" الذي يختصُّ بتقديم عدة ١٤٣٧عبد العزيز، يف عام 

خدمات موجهة للمستفيدين، وذلك استكامالً للبنية التحتية الخاصة بأنظمة الجامعة عرب 
يف تطبيق هذه التقنية عىل مستوى دول عدة مراحل، وتعترب الجامعة من أوائل الجامعات 

   .الخليج والرشق األوسط

تكمن أهمية هذا الكتاب يف تقديم األساسيات واملعارف والتطبيقات الخاصة بتقنية 
الحوسبة السحابية إىل رشيحة كبرية من املستفيدين، ال تقترص فقط عىل مختيص تقنية 

 يف املنظامت؛ ملساعدتهم يف التعرفاملعلومات، بل تشمل، وبشكل رئييس، متخذي القرار 
عىل مفهوم هذه التقنية الحديثة، ومساندتهم عند اتخاذ قرار تبّني هذه التقنية من عدمه، 
من خالل التعرُّف عىل أساسياتها ومبادئها، وعىل الجوانب األمنية املتعلقة باألصول التقنية 

نائه ل التحوُّل إىل السحابة ويف أثللمنظمة؛ كالتجهيزات املادية، والبيانات والربمجيات، قب
  وبعده.  

كام أنَّ هذا الكتاب يُعترب من ضمن طليعة الكتب املحّكمة باللغة العربية، حيث إنَّ 
املكتبة العربية تفتقر إىل وجود مرجع مؤلَّف متخصص ومحكَّم يف مجال الحوسبة السحابية. 

يم عمقاً تخصصيٍّا يتطرق إىل ِعاَمرَة وتصمإضافًة إىل ذلك، فإنَّ يف الكتاب فصوًال تستعرض 
عىل  فالحوسبة السحابية، ومناذج إطالق ونرش السحابة، ومناذج خدمات السحابة، والتعرُّ 

التقنية االفرتاضية، وزيادة الوعي باالطالع عىل املامرسات الخاطئة التي قد تعيق نجاح 
لكتاب فصالً يف أثنائه وبعده. ويُفرد اتطبيق هذه التقنية قبل االنتقال إىل البيئة السحابية و 

ا بقياس الخدمات السحابية من خالل االطالع عىل مناذج لقياس التكاليف والتسعري،  خاصٍّ
. ومن الجوانب املهمة (SLA)ومناذج أخرى لقياس جودة الخدمة واتفاقيات مستوى الخدمة 
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تعلقة تحديات والفرص املالتي يتطرق لها هذا الكتاب، استعراضه يف فصٍل مستقٍل ألبرز ال
البحثي والعميل؛ األمر الذي قد يساعد يف توسيع  وينيبالحوسبة السحابية عىل املست

من  ه ملجموعةالرشيحة املستفيدة من موضوع الكتاب. ومام مييز الكتاب أيضاً استعراضُ 
لقة ععىل بعض املامرسات املت التجارب املحلية والدولية الناجحة، والتي تُسلِّط الضوءَ 

باستخدام هذه التقنية، وقد كان ملؤلف الكتاب تواصٌل مع جهات حكومية وخاصة، تعاونت 
فعليٍّا يف مشاركة تجاربها يف مجال الحوسبة السحابية، حيث شملت هذه الجهات: وزارة 
االتصاالت وتقنية املعلومات، ومعهد اإلدارة العامة، وجامعة امللك عبد العزيز، وجامعة 

ورشكة موباييل  ،)STCبن سعود اإلسالمية، ورشكة االتصاالت السعودية ( اإلمام محمد
(Mobily) كام يتم استعراض بعض التجارب الدولية يف هذا الشأن من خالل االطالع عىل .

  مصادر متعددة عرب البحث املكتبي، واستخدام شبكة اإلنرتنت.

  :وميكن تلخيص أهداف هذا الكتاب يف النقاط التالية

 وة املعرفية، من خالل التعرف عىل أساسيات ومبادئ تقنية الحوسبة سد الفج
  .السحابية

 زيادة الوعي باملصطلحات الدارجة ذات العالقة بهذه التقنية الحديثة.  

  ُّف عىل مدى أهمية الحوسبة السحابية من النواحي العملية واالقتصادية والبحثيةالتعر.  

  ،ًوذوي الخربة بتقنية الحوسبة التقليديةتهيئة مختيص تقنية املعلومات عموما 
  خصوصاً، لالنتقال للحوسبة السحابية من خالل التطرُّق إىل املوضوعات التالية:

o ِعاَمرَة وتصميم الحوسبة السحابية.  

o مناذج نرش وإطالق السحابة.  

o مناذج خدمات الحوسبة السحابية.  

o إدارة الحوسبة السحابية.  

o  ُّف عىل التقنية االفرتاضيةالتعر.  

o الجوانب األمنية يف الحوسبة السحابية. 
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  إزالة الغموض الذي قد يكتنف املعرفة بتقنية الحوسبة السحابية لدى متخذي
القرار يف املنظامت، من خالل االطالع عىل مناذج من الحاالت التطبيقية من داخل 

  .اململكة العربية السعودية وخارجها

 ملعلومات يف التعرُّف عىل مناذج دعم ومساندة مختيص الجودة ومختيص تقنية ا
  .متعددة لقياس جودة خدمات الحوسبة السحابية

  اطالع الباحثني يف مجال تقنية املعلومات عىل أبرز الفرص البحثية املتاحة يف مجال
  .الحوسبة السحابية

  تعريف الفئات املستفيدة من هذا الكتاب بأبرز مزودي خدمات الحوسبة
  .)١السحابية (ملحق 

 ٢الفئات املستفيدة من هذا الكتاب بأبرز واضعي معايري الحوسبة السحابية (ملحق  تعريف.(  

مها الكتاب:   اإلضافات العلمية واملعرفية واألفكار الجديدة التي يقدِّ

إضافًة إىل شمولية التغطية املعرفية لهذا الكتاب من خالل إبراز مبادئ وأساسيات تقنية 
الحوسبة السحابية كمنهج بََدهي ألي كتاب تخصيص مرجعي، فإنَّ الكتاب يُعتَرب من ضمن 
طليعة الكتب املؤلَفة واملحّكمة واملنشورة باللغة العربية يف موضوع الحوسبة السحابية. 

لكتاب باستعراضه ملجموعة من التجارب الدولية واملحلية الناجحة، والتي تُسلِّط كام يتميز ا
املتعلقة باستخدام تقنية الحوسبة السحابية. إضافًة إىل ذلك،  املامرساتأفضل  عىلالضوء 

فقد تسنَّى ملُؤلِّف الكتاب إجراء بحوث علمية موضوعاتها الرئيسية يف الحوسبة السحابية، 
ربة عملية معقولة ذات صلة باستخدامات هذه التقنية، األمر الذي قد يساعد كام توافر له خ

يف توظيف ومشاركة أبرز الفرص والتحديات البحثية والعملية، من خالل فصل مستقل 
يستعرض هذا الجانب. وال شك أن احتواء الكتاب عىل موضوع خاص بقياس خدمات 

اء التقني كأحد الجوانب املهمة لقياس الحوسبة السحابية يُعزِّز فرص تكريس قياس األد
  األداء العام ألي منظمة، سواًء أكانت من القطاع الحكومي أم الخاص.
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  الفئات املستفيدة من الكتاب:

الكتاب من فئة إىل أخرى. وقد تمَّ تقسيم فصول الكتاب  من االستفادةيختلف مستوى 
رى، فعىل كرب من الفئات األخبطريقة، بحيث تُفيد فيها بعض الفصول فئات معينة بشكل أ

ل ما قد يبحث عنه متخذ القرار ، متثِّ ١٢، و٨، ٢، ١سبيل املثال ال الحرص، فإنَّ الفصول أرقام 
للتعرُّف من كثب عىل تقنية الحوسبة السحابية، يف حني يسعى املامرس والباحث للرتكيز 

ه ملتاحة ذات العالقة بهذلالطالع عىل الفرص العملية والبحثية ا ١١، و٩عىل الفصلني رقمي 
  التقنية، وهكذا. وتشمل الفئات املستهدفة لهذا الكتاب ما ييل:

 .إدارات تقنية املعلومات يف الجهات الحكومية والخاصة 

 .متخذي القرار يف الجهات الحكومية والخاصة 

 ويشمل ذلك ،مختيص تقنية املعلومات: 

o .ُمطّوري التطبيقات 

o .أخصائيي الشبكات الحاسوبية 

o  خصائيي قواعد البيانات.أ 

o .محليل النظم والتطبيقات 

o .مختيص خدمات املستفيدين 

 .الباحثني املتخصصني من أساتذة الجامعات واملعاهد ومراكز البحوث 

 .املختصني مبهام القياس والجودة يف الجهات الحكومية والخاصة 

 .مي الخدمات اإللكرتونية التقليدية والحديثة  املامرسني من ُمقدِّ

 .طالب املراحل الجامعية املتخصصني يف تقنية املعلومات، وعلم املعلومات، وإدارة األعامل 

  ُّرات التقنية وأساليب تقديم الخدمات األفراد عموماً املهتمني باالطالع عىل تطو
 اإللكرتونية الحديثة فيها.
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   منهجية الكتابة:

في، تمثل يف املنهج الوصمنهجيات علمية، والتي ت ثالثبشكل عام، يسلك هذا الكتاب 
، حيث يتم ١٠و ٨إىل  ١واالستكشايف، والتطبيقي. فيظهر املنهج الوصفي يف الفصول من رقم 

وصف وتحليل املبادئ واألساسيات الخاصة بتقنية الحوسبة السحابية. بينام يتم توظيف 
لحديثة ، حيث يتم االعتامد عىل املراجع ا١١املنهج االستكشايف، خصوصاً يف الفصل رقم 

واملتاحة باللغتني اإلنجليزية والعربية (مع ندرتها) إلبراز أهم الفرص والتحديات البحثية 
من خالل استعراض  ١٢و ٩والعملية. وأخرياً فإن املنهج التطبيقي يتجىلَّ يف الفصلني رقمي 

لدولية )، والتجارب املحلية وا٩أبرز املامرسات الخاطئة عند االنتقال للبيئة السحابية (فصل 
 ).١٢(فصل 

  ملحة عن محتويات الكتاب: 

وملحقني اثنني. أوالً، يقدم الفصل األول املوضوع  فصالًيقع هذا الكتاب يف اثني عرش 
الرئييس الذي يعالجه الكتاب، وهو الحوسبة السحابية: أساسيات، ومبادئ، وتطبيقات، حيث 
يستعرض األمناط املختلفة للحوسبة؛ كالحوسبة املتوازية، والحوسبة املوزعة، والحوسبة 

 وافع التي أدت إىل ظهور الحوسبةالشبكية، وكذلك الحوسبة السحابية. كام يستعرض الد
مستوى أهمية استخدامها من جهاٍت عديدة شملت القطاع  السحابية بشكل بارز زاد

الحكومي، والقطاع الصحي، وقطاع االتصاالت، وقطاع الرتبية والتعليم، وقطاع الطاقة، 
  وقطاع النقل، وقطاع الصناعة. 

عريف للحوسبة السحابية عن طريق تقديم ت األساسيةثانياً، يعرض الفصل الثاين املبادئ 
ى حوسبة  مؤّصل لها ورسد خصائصها األساسية، والتي يتوجب توافرها حتى يُطلَق عليها ُمسمَّ
سحابية. وتلك الخصائص هي أن تكون خدمة ذاتية حسب الطلب، وذات وصول واسع 

ع واسع من املوارد الحاسوبية، يعة وذات مرونة رس للشبكة الحاسوبية، وأن تقوم بعرض تجمُّ
يف تخصيص وتحرير تلك املوارد، وأن تكون خدمة قابلة للقياس. كام يستعرض الفصل الثاين، 
بشكل موجز، مناذج نرش وإطالق السحابة؛ كالسحابة الخاصة، والسحابة العامة، والسحابة 

ية تاملجتمعية، والسحابة الهجينة، ومناذج عرض خدمات الحوسبة السحابية؛ كالبنية التح
. ويتم التفصيل يف (SaaS)، والربمجيات كخدمة (PaaS)، واملنصة كخدمة (IaaS)كخدمة 

رشح هذه النامذج املختلفة يف الفصلني الرابع والخامس. ثم يتم املرور عىل أصناف أصحاب 
الوسيط و  ،ومزود الخدمة ،املستفيد من الخدمة :املصلحة يف بيئة الحوسبة السحابية، وهم
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يك). كام يستعرض هذا الفصل األهداف والفوائد  ةلتقديم الخدم (الذي يشمل املالك، والَرشِ
التي تستهدف الحوسبة السحابية تحقيقها، وكذلك املخاطر والتحديات التي قد تواجه 

  أصحاب املصلحة عند تطبيق الحوسبة السحابية.

م الفصل الثالث منوذجاً معامريٍّا يصف الطبقات األربع الالزمة  ذج لتشغيل منو ويُقدِّ
، وطبقة الشبكة (client layer)تقني للحوسبة السحابية، والطبقات هي: طبقة املستفيد 

، وأخرياً (cloud management layer)، وطبقة إدارة الشبكة (network layer)الحاسوبية 
. وتعمل هذه الطبقات األربع بشكل تكاميل (hardware layer)طبقة التجهيزات املادية 

آلية عمل الحوسبة السحابية، بحيث يتضح مبدأ االعتامدية جليٍّا فيام بني هذه يُظهر 
  الطبقات، وميثِّل اإلنرتنت مكوناً أساسيٍّا لعمل السحابة.

النامذج املختلفة التي ميكن توظيفها لنرش وإطالق السحابة  الرابعكام يناقش الفصل 
ة ة مناذج نرش، هي: السحابة العامالحاسوبية. وبشكل عام، ميكن تصنيف السحابة إىل أربع

(public cloud) والسحابة الخاصة ،(private cloud) والسحابة الهجينة ،(hybrid 
cloud) ، السحابة املجتمعية أخرياً و(community cloud)  ُّمن مناذج أخرى أقلَّ  التي تعد 

 واإلطالق النرش. وتختلف مناذج يف معرض تفاصيل هذا الفصل استخداماً سيتم التطرق إليها
هذه عن بعضها البعض يف عدة عوامل: كحجم السحابة (عدد املوارد التي يتم تخصيصها 

املوقع الجغرايف للسحابة، واألمن والخصوصية، واألداء، والشبكة، وإدارة للمستفيد)، و 
  وصيانة السحابة، واتفاقية مستوى الخدمة، والترشيعات والقوانني ذات العالقة.

توضيح ورشح تفاصيل مناذج تسليم أو توصيل خدمات الحوسبة  يتمامس، يف الفصل الخ
، (IaaS)السحابية، والتي تأيت عىل ثالثة أنواع أساسية، هي: منوذج البنية التحتية كخدمة 

. مُتكِّن الحوسبة (SaaS)، ومنوذج الربمجيات كخدمة (PaaS)ومنوذج املنصة كخدمة 
ع كبري من املوارد الحاسوبيةالسحابية املستفيدين من الوصول إىل  لحجم تشمل ا ،تجمُّ

، والنطاق الشبيك املستهدف، (computing power)املطلوب من القدرة الحاسوبية 
خرى. أ  والسعة التخزينية، وقواعد البيانات، والتطبيقات اإللكرتونية، باإلضافة إىل مواردَ 

املوارد الحاسوبية بناًء عىل وميكن ملزود الخدمة عرض خدمات التحكُّم والوصول إىل هذه 
. عىل سبيل املثال، يحدد املستفيد النهايئ حاجته (end user)حاجة ورغبة املستفيد النهايئ 

؛ كالقدرة الحاسوبية املطلوبة (عدد وحدات املعالجة (IaaS)من البنية التحتية كخدمة 
اس بوحدة القياس ، ورسعاتها)، وعدد وسعة وحدات التخزين املطلوبة (وتُقCPUsاملركزية 
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GB  أوTB والنطاق الشبيك املستهدف حيث يتم تحديد العدد املطلوب من املوجهات ،(
(routers) واملبدالت ،(switches) والجسور ،(bridges) وأخرياً موازن األحامل ،(load 
balancer)  الذي يوزع الطلبات الواردة عىل املوارد الحاسوبية بشكل متوازن يضمن أداء

يات التشغيلية بشكٍل سلس. يقوم مزود الخدمة بتوفري هذه املتطلبات بناًء عىل رغبة العمل
املستفيد الذي يستطيع الوصول لها عن بُْعد، ويبقى أمر صيانتها واملحافظة عىل إتاحتها 

فيعرض مزود الخدمة  (PaaS)طاً مبزود الخدمة. أما يف منوذج املنصة كخدمة و بشكل دائم من
تطبيقات لتُمكِّن املستفيد من تطوير تطبيقاته عرب اإلنرتنت لتبقى صيانة أدوات تطوير ال

يستضيف  (SaaS)وإدارة املنصة تحت إرشاف مزود الخدمة، ويف منوذج الربمجيات كخدمة 
ويدير مزوُد الخدمة التطبيَق اإللكرتوين الذي يتم استخدامه والوصول له من ِقبل املستفيد. 

ل أكرث عن هذه النامذج الثالثة، ويُختتَم بتقديم مقارنة ويعرض الفصل الخامس تفاصي
  موجزة بينها من حيث الخصائص، ومدى املالءمة للمستفيد.

السحابية، تربز الحاجة إلدارتها بشكل فّعال  الحوسبةمع تزايد اإلقبال عىل خدمات 
لذا فإن  كالٍّ من مزّود الخدمة واملستفيد منها. لضامن سري عمل الخدمات عىل نحٍو يريض

الفصل السادس يعرِّج عىل أهمية إدارة الحوسبة السحابية والتطرُّق إىل عوامل نجاح التحوُّل 
واالنتقال إىل السحابة؛ كوضوح أهداف التحوُّل للمنظمة الراغبة يف االنتقال للسحابة، 

المئة امل والدعم واملساندة القوية من ِقبَل اإلدارة العليا فيها، وانتقاء املوارد الحاسوبية
لتحقيق أهداف املنظمة. كام يتطرق الفصل السادس إىل الدور املهم الذي ميكن أن يقوم 
به املستفيد يف إنجاح وتفعيل عمل السحابة، من خالل املراقبة والتدقيق ومتابعة الخطط 
التي قد تساعد عىل تجنُّب حدوث الكوارث مستقبالً. وبشكل عام، ميكن أن تتم إدارة البنية 

تحتية والتطبيقات عىل السحابة عرب مجموعة من التقنيات والربمجيات املصممة خصيصاً ال
ملراقبة وإدارة أصول السحابة؛ كالتجهيزات املادية، والربمجيات، وتوفُّر أدوات لقياس األداء. 

خاصة به يتمكن من خاللها من  (portal)وميكن أن يتيح مزود الخدمة للمستفيد بوابة 
  السحابية بكل يرس وسهولة. إدارة خدماته

عرب تقديم تعريف  (virtualization)يستعرض الفصل السابع مفهوم التقنية االفرتاضية 
ل لها. وتهدف التقنية االفرتاضية إىل زيادة االنتفاع من املوارد الحاسوبية بأكرب قدر  مؤصَّ

شاركة كام أنها تسمح مب ممكن، وزيادة العائد عىل االستثامر ملَْن ميلك تلك املوارد التقنية.
املورد التقني نفسه بني العديد من املستفيدين، وتساعد عىل إعطاء مستويات مختلفة ملبدأ 
إخفاء تفاصيل التعامل املبارش مع املوارد التقنية املتاحة بالنسبة للمستفيد، وترك ذلك ملزود 
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رتاضية، م التقنية االفالخدمة. ثم يستعرض هذا الفصل الفوائد واملساوئ املصاحبة الستخدا
ويتطرق إىل أنواع املوارد التي ميكن تحويلها افرتاضيٍّا؛ كالخوادم، ومخازن البيانات، والشبكة 

) ١والذاكرة الرئيسية. ويتم التطرق إىل املنهجيات الثالث للتقنية االفرتاضية، وهي: (
مَكنة بالتجهيزات املادية. ثم ) االفرتاضية املُ ٣) االفرتاضية الجزئية، و(٢االفرتاضية الكاملة، و(

يتم استعراض مفهوم برمجية التقنية االفرتاضية التي يتم توظيفها إلدارة ومراقبة البيئة 
االفرتاضية، ويتم استعراض أشهر األدوات الربمجية لتطبيق هذا املفهوم. ويُختتَم هذا الفصل 

، ومستوى تقديم الدعم الفنيباستعراض أبرز معوقات عمل التقنية االفرتاضية؛ كالقصور يف 
  عىل األداء، ومشكلة عدم التوافقية، والتحديات اإلدارية. ااألمان، وزيادة األعباء وتأثريه

وألهمية مبدأ األمن عند االنتقال جزئيٍّا أو كليٍّا إىل السحابة، فقد تمَّ إفراد الفصل الثامن 
ملناقشة القضايا األمنية املرتبطة باستخدام الحوسبة السحابية. وتربز أهمية أمن السحابة يف 
أن العديد من املنظامت واألفراد، عىل حٍد سواء، يخطون خطواٍت كبرية نحو استخدام 

لحوسبة السحابية، ويتمثل ذلك يف نقل التطبيقات اإللكرتونية والبيانات املرتبطة بها إىل ا
شري رشكة تالسحابة؛ بغرض تقليل التكاليف املادية، وتقليل أعباء الصيانة والتشغيل، حيث 

م، إىل أن ما يزيد عن ٢٠١٧يف تقريرها الصادر يف فرباير  (.Gartner Inc)قارترن االستشارية 
وق كام أن حجم الس، من املنظامت عىل مستوى العامل سرتتبط بالحوسبة السحابية %٥٠

مليار دوالر أمرييك، وتتوقع قارترن منو  ٢١٩م قد تجاوز الـ ٢٠١٦العاملي لهذه التقنية يف عام 
ونظراً لطبيعة مليار دوالر أمرييك.  ٤١١م، ليتجاوز الـ ٢٠٢٠يف عام  %٨٧هذا الرقم بنحو 

د مبدأ "االستعانة مبصدر خارجي" بالنسبة للمستفيد، فإنَّ تجميع موارد أنها تجسِّ السحابة يف 
عدة مستفيدين (كالبيانات) يف موارد تقنية مشرتكة (كالخوادم) يثري الكثري من تساؤالت 
ومخاوف املستفيد فيام يخصُّ مستوى األمن املوفَّر ملوارده. وقد قامت منظمة تحالف أمن 

بتطوير منوذج معياري لنطاق إدارة أمن  (Cloud Security Alliance – CSA)السحابة 
ومخاطر السحابة، مُيثّل منهجيًة متكِّن مطوري التطبيقات ومختيص األمن من تقييم أدواتهم 

من حيث القدرات األمنية املتاحة، كام متّكنهم  ة وتقييم مزودي الخدمات السحابيةالتقني
قيق حاجات أعاملهم األمنية. ويعرض الفصل الثامن من وضع خارطة طريق تساعد عىل تح

هذا النموذج املعياري بتفصيل أكرب، كام يتطرق إىل النواحي األمنية املتعلقة بأمن البيانات، 
وأمن الشبكة، وأمن التقنية االفرتاضية، وأمن املنصة. ويُختتَم هذا الفصل بالتطرُّق إىل 

  ذلك حامية الخصوصية والتكامل.التخطيط املطلوب للتعايف من الكوارث، وك
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وظيف ت ميكن أن تخلق الحوسبة السحابية ميزًة تنافسية مهمة ملستخدميها، إذا تمَّ 
ال وصحيح لتحقيق متطلبات أعاملها. إال أن تحقيق هذه تطبيقاتها وخدماتها بشكل فعَّ 

لسحابية؛ اامليزة قد ال يتأىت يف ظل وجود مامرسات خاطئة مرتبطة باالنتقال إىل الحوسبة 
الفصل التاسع يستعرض أكرث املامرسات الخاطئة شيوعاً عند االنتقال إىل البيئة  لذا فإنَّ 

م إساءة فهم متطلبات املستفيد، وعدالسحابية. وتتمثل بعض هذه املامرسات الخاطئة يف 
تقدير التكاليف املرتبطة باستخدام الخدمات السحابية بشكل دقيق، ورفع سقف التوقعات 

جوة من استخدام السحابة بشكل غري واقعي ال يتناسب وطبيعة األعامل املستهدفة، املر 
وتضخيم حجم املخاطر األمنية املرتبطة بالبيئة السحابية. كام أنَّ هناك العديد من املامرسات 
الخاطئة املرتبطة باالعتقاد بأنه من األفضل نقل جميع التطبيقات الحالية واملستضافة لدى 

ستفيدة إىل البيئة السحابية، وأنَّ ذلك ميثل دامئاً حالً أمثل، وقد تكون الحقيقة املنظمة امل
عىل العكس متاماً من ذلك. إضافًة إىل ذلك، هناك مامرسة خاطئة ترتبط باختيار مزود 
ل لديه وليس املزود املالئم لحاجات أعامله.  الخدمة، بحيث يختار املستفيد املزود املفضَّ

التوصيات تساعد عىل تجنُّب الكثري من م الفصل التاسع يف خامتته مجموعًة من ويقدِّ 
  املامرسات الخاطئة.

د الخدمة السحابية واملستفيد منها رضورة فهم التكاليف زوِّ تُحتِّم طبيعة العالقة بني مُ 
 املادية التي يتحملها املستفيد يف سبيل الحصول عىل الخدمة، وأيضاً مستوى جودة الخدمة

د الخدمة لتحقيق متطلبات املستفيد. لذا فإنَّ الكتاب يُفرد الفصل بل مزوِّ املقدمة من قِ 
العارش الخاص بقياس الخدمات السحابية من خالل االطالع عىل مناذج لقياس التكاليف 
والتسعري، مثل: مقاييس التكاليف املادية ألعامل السحابة، ومقاييس التكاليف املادية 

بة، ومقاييس التكاليف املادية إلدارة السحابة. كام يتطرق هذا الفصل إىل الستخدام السحا
ها بغرض قياس مستوى جودة الخدمة السحابية، كام يتطرق إىل ما مناذج يتم استخدامُ 

ى باتفاقية مستوى الخدمة  ، التي متثل اتفاقاً (Service Level Agreement – SLA)يُسمَّ
د حدِّ ية من جهة واملستفيد من الخدمة من جهة أخرى، وتُ رسميٍّا بني مزود الخدمة السحاب
م مزود الخدمة وعداً بتقدميها للمستفيد. وال شك أن شمول بدقة مستوى الخدمة التي يُقدِّ 

الكتاب عىل فصل خاص بقياس خدمات الحوسبة السحابية يعزِّز فرص تكريس قياس األداء 
م ألي منظمة. ويُختتَم الفصل بتقديم التقني كأحد الجوانب املهمة لقياس األداء العا

مجموعة من اإلرشادات والتوصيات العملية واملامرسات الواجب توافرها عند اعتامد اتفاقية 
  مستوى الخدمة بني مزود الخدمة السحابية واملستفيد منها.
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ه يف الفصل الحادي عرش ومن الجوانب املهمة التي يتطرق لها هذا الكتاب استعراضُ 
رص والتحديات يف مجال الحوسبة السحابية عىل املستويني البحثي والعميل، األمر ألبرز الف

الذي ميكن أن يساعد يف توسيع الرشيحة املستفيدة من موضوعات هذا الكتاب، لتشمل 
كالٍّ من الباحثني واملامرسني عىل حٍد سواء. فعىل املستوى البحثي، يلخص هذا الفصل جهداً 

مرجعاً (ما بني مقاالت علمية محكَّمة ومنشورة يف مجالت  ١٧٢غطَّى بحثياً قام به املؤلف، 
وتقارير عملية للمامرسني)، حيث يتم تحديد  ،علمية ومؤمترات عاملية، وكتب متخصصة

الفجوات البحثية املتاحة يف مجال الحوسبة السحابية. وتشري نتائج املراجعة العلمية لهذه 
املراجع إىل أنه عىل الرغم من التأثري الكبري للحوسبة السحابية يف عامل املال واألعامل خالل 

تزال تزخر بالعديد من الفرص واملوضوعات  السنوات املاضية والوقت الحايل، إال أنها ال
املشجعة إلجراء البحوث العلمية. وتحدد مخرجات هذه املراجعة العلمية أربعة محاور 
رئيسية تتضمن فرصاً وفجواٍت بحثية يف مجال الحوسبة السحابية، وهذه املحاور هي: فوائد 

التقنية  النتقال من البيئةومخاطر وخدمات الحوسبة السحابية، وتبنّي الحوسبة السحابية وا
التقليدية إىل السحابة، ومخرجات وآثار الحوسبة السحابية، والوضع الراهن للحوسبة 
السحابية. أما عىل املستوى العميل، فتتفق معظم البحوث العلمية والدراسات االستشارية 

لجانب اعىل مجموعة من التحديات التي تتوزع يف بُعديْن رئيسيني؛ يختص األول منهام ب
التنظيمي واإلداري (كغياب وجود إسرتاتيجية وأهداف مقنعة للتحول إىل السحابة، وقصور 
الدعم الكايف من ِقبَل اإلدارة العليا يف املنظمة)، بينام يركز البُعد الثاين عىل الجانب التقني 
(كالتحديات األمنية، وتذبذب جودة الخدمات السحابية، وانخفاض مستوى التحكم يف 

وارد التقنية عىل السحابة). وإىل جانب التحديات العملية، يستعرض هذا الفصل أيضاً امل
الفرص العملية التي تتيحها تقنية الحوسبة السحابية، وإمكانية توظيفها يف قطاعات 
متعددة: كالقطاع الحكومي، والقطاع الصحي، وقطاع االتصاالت، وقطاع الرتبية والتعليم، 

  النقل، وقطاع الصناعة، وقطاع تقنية املعلومات. وقطاع الطاقة، وقطاع

كام يتميز الكتاب باستعراضه يف الفصل الثاين عرش ملجموعة من التجارب الدولية 
سات ط الضوء عىل أفضل املامر سلِّ ملكة العربية السعودية، والتي تواملحلية الناجحة يف امل

ن حداثة وى املحيل، عىل الرغم ماملتعلقة باستخدام تقنية الحوسبة السحابية. فعىل املست
زة حفِّ عهد دخول هذه التقنية إىل اململكة العربية السعودية إال أن هناك تجارب جيدة ومُ 

نت وزارة عىل مستوى القطاع الحكومي والقطاع الخاص. ففي القطاع الحكومي، ضمَّ 
ة (يّرس) ومياالتصاالت وتقنية املعلومات ممثلًة يف برنامج التعامالت اإللكرتونية الحك
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الحوسبة السحابية كإحدى مبادراتها املستقبلية يف الخطة التنفيذية الثانية للتعامالت 
ى بالسحابة اإللكرتونية ه١٤٣٧-١٤٣٣إللكرتونية الحكومية (ا )، ورشعت يف إنشاء ما يُسمَّ

 يالحكومية؛ رغبًة يف تشجيع الجهات الحكومية عىل االستفادة من اإلمكانيات والخدمات الت
مها السحابة الحكومية، ولتحسني عوامل الكفاءة واإلنتاجية واملرونة. كام رشع معهد تقدِّ 

، من خالل إتاحة بعض الخدمات (SaaS)اإلدارة العامة يف تطبيق منوذج الربمجيات كخدمة 
السحابية للدارسني يف برامجه اإلعدادية. وطبّقت جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية 

، الذي يتيح ربط مركز بياناتها (السحابة الخاصة) (hybrid cloud)حابة الهجينة منوذج الس
بالخدمات السحابية الخارجية (سحابة عامة)؛ لتعزيز القدرات التقنية الداخلية. إضافًة إىل 

، مرشوع "السحابة الحاسوبية" الذي ه١٤٣٧امللك عبد العزيز، يف عام  ذلك، أطلقت جامعة
خدمات موجهة للمستفيدين، وذلك استكامالً للبنية التحتية الخاصة  يختصُّ بتقديم عدة

بأنظمة الجامعة عرب عدة مراحل، وتعترب الجامعة من أوائل الجامعات يف تطبيق هذه 
  التقنية عىل مستوى دول الخليج والرشق األوسط. 

ا عىل مستوى القطاع الخاص، فيربز دور كلٍّ من رشكتي االتصاالت السعودية   (STC)أمَّ
كمزودين لخدمات الحوسبة السحابية. وبشكل عام، تقدم الرشكتان  (Mobily)وموباييل 

حلوالً لبناء البنية التحتية الخاصة بخدمات الحوسبة السحابية، بحيث توفران لعمالئهام 
القدرة عىل إدارة بياناتهم املستضافة، مثل الخدمات والربامج، وفقاً الحتياجات العميل 

كام تطرح كلٌّ من الرشكتني باقات من خدمات الحوسبة السحابية من خالل مراكز واألعامل. 
بيانات متعددة؛ بغرض متكني العمالء من الحصول عىل رد رسيع ومتجاوب ملتطلبات األعامل 
الخاصة بالعمالء، إضافة إىل توفري إدارة وفعالية أكرث للتكاليف التشغيلية. ويستعرض هذا 

لسحابية التي توفرها كلٌّ من هاتني الرشكتني. ويُختتَم هذا الفصل الفصل بعض الخدمات ا
باستعراض بعض التجارب الدولية يف هذا الشأن من خالل االطالع عىل مصادر متعددة عرب 

  البحث املكتبي، واستخدام شبكة اإلنرتنت.

ي يستعرض األول أبرز مزود .أخرياً، يحتوي الكتاب يف نهايته عىل ثالثة مالحق إضافية
يستعرض الثاين أبرز واضعي معايري الحوسبة  يف حنيخدمات الحوسبة السحابية عاملياً، 

ن ع معلومات عمْ فيحتوي عىل النموذج الذي تمَّ استخدامه لجَ  السحابية. أما امللحق الثالث
  عرش.صل الثاينإلدراجها كتجارب محلية يف الف السحابية من بعض الجهات الحكوميةالخدمات 

  



٣٤  
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  :مقــدمــة

ميُ  : السحابية الحوسبة وهو الكتاب، يعالجه الذي الرئييس املوضوع هذا الفصل قدِّ
 وسبة؛للح املختلفة األمناط وتطبيقات. ويتم ذلك من خالل استعراض ومبادئ، أساسيات،
الشبكية، إضافًة إىل أمناط أخرى كان  والحوسبة املوزعة، والحوسبة املتوازية، كالحوسبة

اً السحابية. كام يتطرق هذا الفصل أيض حِفزاً بشكل أو بآخر لظهور وتطوُّر الحوسبةمُ  بعضها
 ميةأه مستوى يف زاد بارز، بشكل السحابية الحوسبة ظهور إىل تأدَّ  التي الدوافع إىل

 الحكومي، والقطاع القطاع: إضافًة إىل األفراد شِملت عديدة قطاعات من استخدامها
 قطاعو  النقل، وقطاع الطاقة، وقطاع والتعليم، الرتبية وقطاع االتصاالت، وقطاع الصحي،
 .الصناعة

نبذة عن أمناط الحوسبة:  ١/١

مه دَّ الذي قإن الفكرة العامة "للحوسبة" من خالل "سحابة" تعود يف أساسها إىل املبدأ 
م، وهو مبدأ "الحوسبة ١٩٦١يف عام  (John McCarthy)عامل علوم الحاسب جون ماكاريث 

. ويشري هذا املبدأ، كام قدمه ماكاريث يف ذلك الحني، إىل (utility computing)الخدمية"، 
يم فرمبا يتم توظيف وتنظ أنه "إذا أصبحت الحاسبات التي أراها هي حاسبات املستقبل،

رمبا تصبح خدمة كخدمة عامة مثلها يف ذلك مثل خدمة الهاتف...  بة يف يوم ماالحوس
. (Garfinkel, 1999; Ruparelia, 2016)األساس لصناعة جديدة ومهمة"  الحوسبة مستقبالً

م أن شبكات الحاسب اآليل ١٩٦٩يف عام  (Leonard Kleinrock)ح ليونارد كليرنوك كام رصَّ 
الظهور، إال أنه باستمرار منوها ستصبح أكرث تعقيداً، ورمبا نرى ما زالت يف مرحلة النشء و 

انتشاراً الفتاً لخدمات الحاسب يف املستقبل. 

ر التقني الهائل يف مجاالت عديدة؛  مل يأِت ظهور الحوسبة السحابية مبعزل عن التطوُّ
سب، ويف ار يف الرسعة والقدرة الحاسوبية، ويف توسع نطاق وآلية عمل شبكات الحكالتطوُّ 

السعة التخزينية، ويف استخدام قواعد البيانات واملستودعات املعلوماتية الرقمية املوزعة، 
ويف التطبيقات اإللكرتونية التي جذبت رشيحة كبرية من املستفيدين، وأخرياً وبشكل أكرث 
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ع يف استخدام اإلنرتنت، بل شكَّل كلُّ هذا التطور تراكامً معرفيٍّ  هامً لبزوغ ا مأهميًة يف التوسُّ
نجم الحوسبة السحابية كتقنية شائعة االستخدام، وكجزء متكامل من أشكال الحوسبة 
املحرتفة يف عامل اليوم. لقد شهدت العقود املاضية نجاحاً ملحوظاً يف تطوير البنى التحتية 
للحوسبة يف مجاالت تطبيقية متعددة، شملت القطاع الحكومي، والقطاع الصحي، وقطاع 

االت، وقطاع الرتبية والتعليم، وقطاع الطاقة، وقطاع النقل، وقطاع الصناعة. كام أن االتص
ظهور اإلنرتنت جلب معه أعداداً كبريًة من مستخدمي التطبيقات اإللكرتونية عن بُعد، 

. وقد (distributed computing)وبالذات التطبيقات املبنية عىل تقنية الحوسبة املوزعة 
ى نتج عن البحوث الع لمية املكثفة واملرتاكمة يف مجال الحوسبة املوزعة تطوير ما يُسمَّ

. وعىل الرغم من أن الحوسبة الشبكية ترتكز عىل (grid computing) بالحوسبة الشبكية
مبدأ الحوسبة املوزعة، إال أن املفهوم األسايس لها يختلف بعض اليشء، حيث مكَّنت الحوسبة 

ام حاسوبية مكثفة ومعقدة من خالل توظيف بَُنى تحتية الشبكية الباحثني من إجراء مه
تقنية محدودة ومدعومة بقدرة ورسعة معالجة عالية، والتي ميكن الحصول عليها من طرف 

ل هذا النمط من تكييف الحوسبة الشبكية أوىل املحاوالت لتزويد املستفيدين خارجي. شكَّ 
وال  هذه التقنية أكرث شيوعاً يف حينه الخارجيني باملوارد الحاسوبية مبقابل مادي. أصبحت

يزال استخدامها شائعاً، وبشكل رئييس لدى الباحثني، ومل تكن متاحًة يف حينه للعامة من 
املستخدمني. وتأيت الحوسبة السحابية امتداداً طبيعيٍّا للحوسبة الشبكية كمفهوم، ويختلف 

ام، عض االختالفات التقنية بينهعنه بإضافة الجانب التجاري إليها. وعىل الرغم من وجود ب
إال أن إضافة الجانب التجاري للحوسبة السحابية يشكل اختالفاً رئيسياً بني الحوسبة الشبكية 
والسحابية. هناك العديد من الخصائص التي جعلت من الحوسبة السحابية فريدةً من نوعها 

ارد ستوى استخدام املو وشائعة االستخدام. فعىل سبيل املثال، من املمكن أن يتم قياس م
الحاسوبية املتاحة للمستفيدين، ومن ثَمَّ يقوم هؤالء املستفيدون بدفع األجر املقابل لهذا 
االستخدام فقط. إضافًة إىل ذلك، تدعم وتتكيف الحوسبة السحابية مع التغريات املستمرة 

 يستطيع حة، كاميف متطلبات املستفيدين دون أن يؤثر ذلك يف أداء السحابة ومواردها املتا
املستفيد الوصول امليرس إىل موارد السحابة من خالل أي جهاز إلكرتوين متاح له، سواًء كان 

االً أو لوحاً إلكرتونياً  ع رشيحة ؛ حاسوباً مكتبيٍّا أو متنقالً أو هاتفاً نقَّ األمر الذي يوسِّ
مة من خالل السحابة.    املستفيدين من الخدمات املقدَّ

 املذكورين أعاله فقط، عىل سبيل الحوسبة عموماً عىل هذين النوعني ال تقترص أمناط
املثال للتوضيح، بل يتعدى ذلك ليشمل أمناطاً أخرى تختلف عن بعضها يف مجاالت متعددة؛ 
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. ويأيت (Ditto et al., 2010)كغرض االستخدام، والخصائص والتقنيات املتاحة بكلٍّ منها 
رغبًة  من الكتاب؛ ن الحوسبة مطلوباً يف هذا الجزء األويلّ استعراض هذه األمناط املختلفة م

يف التعرف عىل الخصائص املرتبطة بكل منط عىل ِحدة، ويف االطالع عىل التسلسل املنطقي 
والرتاكم املعريف الذي أدَّى إىل ظهور الحوسبة السحابية كنمط شائع من أمناط الحوسبة 

 distributed)تعراضها: الحوسبة املوزعة املتعددة. ومن ضمن األمناط التي سيتم اس
computing) والحوسبة املتوازية ،(parallel computing) والحوسبة العنقودية ،

(cluster computing) والحوسبة الشبكية ،(grid computing) والحوسبة السحابية ،
(cloud computing)،  والحوسبة الحيوية(biocomputing) والحوسبة املتنقلة ،
(mobile computing) والحوسبة الكمية ،(quantum computing) والحوسبة البرصية ،
(optical computing)وأخرياً حوسبة النانو ،(nanocomputing). 

  :(Distributed Computing)الحوسبة املوزعة  ١/١/١

الحوسبة املوزعة عبارة عن نظام حوسبة يتألف من عدة حاسبات أو عدة أجهزة معالِجة 
مرتبطة مع بعضها البعض من خالل شبكة إلكرتونية تكون يف مجملها متجانسة أو غري 
متجانسة، لكنها تعمل كنظام واحد مستقل. ويكون التواصل والتفاعل بني هذه الحاسبات 

ى بتمرير الرسائل، وتتفاعل هذه األجهزة مع بعضها البعض أو األجهزة من خالل ما يُسمَّ 
من أجل تحقيق هدف مشرتك. وتُسمى برامج الحاسوب التي تعمل عىل األنظمة املوزعة 

  بالربامج املوزعة. 

هي السعي إىل استغالل املوارد  املوزعة الحوسبة ظهور إنَّ الفكرة الرئيسية من
لالستخدام بكفاء عالية، حيث إنَّه يف غالب  واملتاحة الحاسوبية املوزعة يف أماكن متعددة

األحيان ال يتم استخدام املورد املتاح بطاقته أو سعته الكاملة، األمر الذي يؤدي إىل وجود 
جزء معني من هذه الطاقة أو السعة كامنة وغري مستخدمة. وترتكز فكرة الحوسبة املوزعة 

بالشبكة، بحيث يقوم املستخدم الرئييس جهاز مرتبط  كل عىل معني برنامج عىل وجود
تها طاقاتها أو سع استخدام يتم ال والتي بقية األجهزة، املهام املراد إنجازها عىل بتوزيع

يها املسندة إل املهام أو الوظائف مبعالجة بدورها األجهزة هذه معالجات بشكل كامل، لتقوم
  .رئييسال الجهاز مستخدم ِقبل من اإلضايف العمل هذا مالحظة دون من الشبكة واملرسلة عرب

وقد تكون األجهزة يف هذا النظام الحاسويب املوَزع قريبة جغرافياً من بعضها البعض، 
، ويف حاالت أخرى (local network)ويف هذه الحالة ترتبط ببعضها بواسطة شبكة محلية 
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ة واسعة ل شبكقد تكون جغرافيٍّا بعيدة عن بعضها البعض، ويف هذه الحالة ترتبط من خال
. وتتصف الحوسبة املوزعة بقدرتها عىل احتواء ودعم أي (wide area network)النطاق 

عدد ممكن من معالجات الحاسبات أو األجهزة، حتى وإن كانت ذات طبيعة مختلفة، مثل: 
، ومحطات العمل (PCs)، والحاسبات الشخصية (mainframes)الحاسبات املركزية 

(workstations)مثل الهدف الرئييس للحوسبة املوزعة يف أن تعمل الشبكة كاملًة . ويت
 وكأنها حاسب واحد. 

  منها: كرنذ  املميزات، من عن غريها من أمناط الحوسبة بالعديد الحوسبة املوزعة وتتميز

استقاللية  عىل والتواصل بني الحاسبات املرتبطة بالشبكة، مع الحفاظ إتاحة التفاعل -
 تلك الحاسبات.

 جازإن يكون معالجات يف الشبكة عدة بوجود ألنه الحاسبات أو األجهزة؛ أداء تحسني  -
 .زمناً  رسعًة وأقلَّ  أكرث املهام املوكلة

م نفس الخدمة أو املهمة اإلتاحة الدامئة، ويعود ذلك لوجود عدة أجهزة ميكن أن تقدِّ  -
قف فإن العمل ال يتو  املطلوبة. لذا فإنه يف حالة فشل جهاز معني يف أداء مهمة معينة،

ى بالقدرة عىل  بسبب وجود البديل الالزم للقيام باملهمة نفسها، وهو املبدأ الذي يُسمَّ
ل األعطال   .(failure tolerance)تحمُّ

ع يف بنية املنظومة، فمن السهولة مبكان أن يتم إضافة أجهزة جديدة  - القابلية للتوسُّ
دون أن يؤثر ذلك عىل عمل البنية املوجودة  كام ميكن حذفها أيضاً  ،للشبكة عند الحاجة

 يف الشبكة.

 حل مشكلة البُعد الجغرايف بني األجهزة واملوارد املتاحة باستخدام خاصية مترير الرسائل.  -

متكني عدة مستخدمني من مشاركة قاعدة بيانات مركزية، ومشاركة املوارد األخرى أيضاً؛  -
وموارد مادية أخرى قد تكون باهظة الثمن، مثل الطابعات  ،كصفحات الويب، وامللفات

 الليزرية.

  :(Parallel Computing)الحوسبة املتوازية  ١/١/٢

التي يتم بها توظيف وتنسيق  الحوسبة املتوازية هي أحد أوجه الحوسبة عالية األداء
فس ن عمل مجموعة من املعالجات الحاسوبية لحل عمليات ومسائل حاسوبية معقدة، ويف

الوقت. وتعمل الحوسبة املتوازية عىل مبدأ أن املسائل (كاملسائل الحسابية املعقدة) ميكن 
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، ومن ثَمَّ يتم مراعاة اعتامدية تلك األجزاء عىل صغرىأن يتم تقسيمها يف الغالب إىل أجزاء 
باستخدام معالج مستقل، ويف نفس الزمن، ثم  البعض، ليتم بعد ذلك حل كل جزء هابعض
تجميع تلك الحلول للحصول عىل حل وحيد. وميكن أن يتم تشبيك مئات أو آالف يتم 

املعالجات الحاسوبية يف الحوسبة املتوازية حسب الغرض الذي يتم بناؤها من أجله. وقد 
ال، ثالعملية لها مع تزايد القلق املرتبط مبقدار استهالك الطاقة (عىل سبيل امل ظهرت الحاجة

ويب واحد. ة إىل معالج حاساملولَّدة) الناتج عن تزايد تنفيذ املهام املوكَل ارتفاع مستوى الحرارة
كام أّن املنهج التقليدي املستخَدم يف تهيئة الربمجيات للتنفيذ حاسوبياً يقوم عادًة عىل مبدأ 
تقسيمها إىل أجزاء متعددة؛ مام يسّهل من إمكانية توزيع تنفيذ تلك األجزاء إىل عدة 

كل معالج فيام لو تّم إسناد كل  ف الِحمل عىلخفِّ الوقت، األمر الذي يُ  معالجات يف نفس
املهام له، ويف الوقت نفسه يّرسع إنجاز املهام املنفَذة. وال يقترص العمل مبفهوم الحوسبة 

أيضاً ؛ بل يشمل (processors)املتوازية عىل أن يتم التوازي فقط عىل مستوى املعالجات 
 shared and)التي ميكن أن تكون مشرتكة وموزعة  اكرةالتوازي عىل مستوى الذ
distributed memory)عاً. دعت الحاجة أن يكون تنفيذها موزَّ  ، للقيام مبهام برمجية

وتتعدد األغراض والحاجات التي تكون بها الحوسبة املتوازية حالً مناسباً بغرض املحاكاة 
(simulation)  والنمذجة(modeling)الكونية املعقدة التي تحدث يف  ، وفهم الظواهر

نفس الوقت. فعىل سبيل املثال، يتم توظيف الحوسبة املتوازية لدراسة حركة الكواكب، 
 واالحتباس الحراري، ومراقبة الطقس، وبناء الطائرات، وصناعة املركبات.

عند الحديث عن الحوسبة املتوازية، قد يستلزم األمر التطرُّق إىل املفهوم التقليدي 
بغرض املقارنة فقط. ففي الحوسبة  (serial computing)عروف باسم الحوسبة املتتالية امل

)، تنطبق النقاط Von Neumann –املتتالية (يف بعض األحيان يُشار لها مببدأ فان نيومان 
  التالية:

يتم تنفيذ الحوسبة املتتالية عىل حاسوب/جهاز وحيد يحتوي عىل وحدة معالجة  -
 دة.واح (CPU)مركزية 

يتم تقسيم التعليامت املستخدمة لحل املسألة املستهدفة إىل مجموعة من األجزاء  -
 املنفصلة.

تقوم وحدة املعالجة املركزية الوحيدة بتنفيذ تلك التعليامت بشكٍل متتاٍل، واحدة بعد  -
 األخرى.
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 ةتتآزر مجموعة من املعالِجات أو وحدات املعالجة املركزي زيةبينام يف الحوسبة املتوا
  :ةللعمل بشكل متزامن حسب النقاط التالي

يتم تنفيذ الحوسبة املتوازية عىل عدة حواسيب/أجهزة تحتوي يف مجموعها عىل عدة  -
 وحدات معالجة مركزية.

يتم تقسيم التعليامت املستخدمة لحل املسألة املستهدفة إىل مجموعة من األجزاء  -
متزامن (مبعنى آخر، يتم مراعاة املنفصلة، برشط أن يتم مراعاة إمكانية حلها بشكل 

 اعتامدية مدخالت ومخرجات تلك التعليامت عىل بعضها البعض).

 يتم تنفيذ تلك التعليامت من كل جزء بشكل متزامن، وعىل وحدات معالجة مختلفة.  -

يتم توظيف آلية مناسبة لتجميع وتنسيق مخرجات كل املعالجات والتحكُّم فيها؛  -
  مسألة املستهدفة. للخروج بحل نهايئ وحيد لل

   :(Cluster Computing)الحوسبة العنقودية  ١/١/٣

 تتألف الحوسبة العنقودية من مجموعة من األجهزة أو الحاسبات أو املعالِجات
، وترتبط ببعضها البعض بواسطة النوع ذاته) من node -ى كل واحدة منها بالعقدة (وتُسمَّ 

الرسائل بني كل الُعَقد. وتعمل الشبكة كاملًة شبكة محلية موجهة لغرض التنسيق وتبادل 
والُعَقد املرتبطة بها كنظام آيل واحد ومتجانس. وميكن أن تتشارك كل الُعَقد يف استخدام 

ظم التشغيل ، والربمجيات كنُ (load balancer)كمواِزن األحامل  نفس التجهيزات املادية
(operating system) ، ووسيط تبادل الرسائل(message passing interface) وجاء .

ظهور هذا النوع من الحوسبة بغرض رفع مستوى مجموعة من املقاييس املهمة؛ كتحسني 
األداء، وزيادة مستوى اإلتاحة واالعتامدية، وتقليل أعطال النظام، مقارنَة بتلك املتوافرة يف 

ام د للقينظام الحاسب املنفرد. وميكن تحقيق ذلك عن طريق تكريس مجموعة من الُعقَ 
بنفس املهام، األمر الذي يسمح أن تقوم أي ُعقدة مقام تلك التي ميكن أن يطرأ عليها عطل 
أثناء تنفيذ املهمة املنوطة بها. ويتطلب إنجاز ذلك وجود مستوى عاٍل من التنسيق والتعاون 

ى طبقة الربمجيا  توالتحكم فيام بني كل الُعَقد، تقوم به عادًة برمجيات وسيطة تُسمَّ
، والتي تتيح للمستخدمني التعامل مع الشبكة (software middleware layer)الوسيطة 
قدها كوحدة حاسوبية متامسكة وموثوقة. وال شك أنه كلام ارتفع مستوى التجانس كاملًة بعُ 

فيام بني مكونات هذا النظام العنقودي (كنوع التجهيزات املادية، ونوع الربمجيات)، زادت 
  . فعاليةً  ق الهدف املنشود من الحوسبة العنقودية بشكٍل أكرثَ إمكانية تحقي
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ميكن أن يتم تصميم نظام الحوسبة العنقودية بشكل مبّسط ليشتمل فقط عىل عقدتني 
تألف من ه ليصبح أكرث تعقيداً لي، حاسبني شخصيني اثنني)، كام ميكن تصميمُ مثلاثنتني (

، وعادًة ما يتم تحديد العدد املطلوب من (supercomputers)مئات الحاسبات العمالقة 
الُعَقد استناداً إىل متطلبات العمل املطلوب إنجازه، ومستوى االعتامدية واإلتاحة املستهدفة. 
وتتعدد استخدامات هذا النوع من الحوسبة ما بني األغراض العلمية والبحثية للقيام 

 التجارية أيضاً؛ كالدعم يف خدماتبالعمليات الحسابية والرياضية املعقدة، وبني األغراض 
  اإلنرتنت. 

ل ١وتتمثل الخصائص الرئيسة للحوسبة العنقودية يف النقاط التالية: ( ) القدرة عىل تحمُّ
األعطال (قدرة النظام عىل االستمرار يف تنفيذ املهام املطلوبة حتى يف وجود ُعقدة معطلة)، 

ع بشكل ميرسَّ ٢( و ) ٤ليل مستوى الصيانة املتكررة لألعطال، و () تق٣، و () القابلية للتوسُّ
) توفري معالجة رسيعة ٥م والتنسيق، و (وجود إدارة مركزية تقوم بها برمجيات التحكُّ 

ع من عملية التعايف من الكوارث عند حدوثها. ومتوازية للبيانات؛ األمر الذي يُ    رسِّ

  :(Grid Computing)الحوسبة الشبكية  ١/١/٤

الحوسبة الشبكية بأنها القدرة عىل اكتساب خاصية  (IBM, 2002) إم ف رشكة آي يبتعرِّ 
الوصول إىل التطبيقات والبيانات، واملعالجة الرسيعة، والسعة التخزينية، والعديد من املوارد 
الحاسوبية األخرى عرب اإلنرتنت كوسيط. وميكن أن يتم تحقيق هذا الوصول باستخدام 

الت املفتوحة. وميكن النظر إىل الحوسبة الشبكية عىل أنه مجموعة من املعايري والربوتوكو 
وزَّع ميكِّن من مشاركة واختيار وتجميع املوارد الحاسوبية املوزعة عرب نطاقات نظام متواٍز ومُ 

متعددة، اعتامداً عىل إمكانية إتاحة هذه املوارد وقدرتها وأدائها، ومتطلبات جودة الخدمة 
   املطلوبة.

التي ميكن أن تكون  مجموعة من املوارد الحاسوبية الحوسبة الشبكية وبشكل عام، تضمُّ 
موجودة يف عدة مواقع جغرافية، بغرض الوصول إىل هدف مشرتك. ويتصف هذا النوع من 
الحوسبة بإمكانية احتوائه عىل مكونات أو موارد متغايرة الخواص (ال متجانسة)، وإمكانية 

 grid)كام هو الحال يف شبكة الطاقة الكهربائية  انتشارها جغرافياً بشكل واسع، متاماً 
power) تختلف الحوسبة الشبكية عن غريها من أنواع الحوسبة األخرى، كالحوسبة .

 عىل مكوناتها املتغايرة التي تنفيذها عدة مهام مختلفة وموزعة العنقودية، يف إمكانية
تشكل بنيتها التحتية، ويف إمكانية تجميع ُعَقد غري متجانسة كمكونات لشبكتها. تتمثل 
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البنية التحتية للحوسبة الشبكية يف شبكة من األجهزة أو الحاسبات يتم إدارتها بواسطة 
يها وصول إلبرمجيات خاصة تعمل كطبقة وسيطة من أجل استخدام املوارد الحاسوبية وال

عن بُعد. ويتمثل النشاط اإلداري لهذه الربمجيات يف التزويد بعدة مهام، منها: التحكم يف 
الوصول للموارد، وتوفري األمان، وإتاحة الوصول إىل البيانات، مبا يف ذلك قواعد البيانات 

   واملستودعات واملكتبات الرقمية املتنوعة، باإلضافة إىل وسائل التخزين املتعددة.

إىل عقد التسعينيات  (grid computing)يعود استخدام مصطلح الحوسبة الشبكية 
م كلٌّ من أيان فوسرت  عملهام  (Carl Kesselman)وكارل كيسيلامن  (Ian Foster)حينام قدَّ

 The –املميز واملوسوم بالعنوان: (الشبكة: مخطط عمل لبنية تحتية حاسوبية جديدة 
Grid: Blueprint for a new computing infrastructure ١٩٩٩) وكان ذلك يف عام .

ومنذ ذلك الحني توالت القفزات التقنية الكبرية يف مجال الحوسبة الشبكية، بفضل الدعم 
بل حكومات ورشكات منترشة حول العامل. ومن ها من قِ دعمُ  الالمحدود ملشاريع ضخمة تمَّ 

ة بة الشبكية وتطوير الربمجيات الوسيطأبرز املشاريع التي ساعدت يف سنِّ معايري الحوس
 Open Middleware، ومرشوع European Grid Infrastructure (EGI)فيها: مرشوع 

Infrastructure Institute Europe (OMII-Europe) ومرشوع ،Enabling Grids for 
E-sciencE (EGEE, EGEE II and EGEE III)،  ومرشوعEuropean Middleware 

Initiative (EMI) ومرشوع ،World Community Grid باإلضافة إىل العديد من ،
ر الحوسبة الشبكية يف العديد من البلدان املتفرقة؛ ففي  املشاريع األخرى التي أثرت يف تطوُّ

، (Open Science Grid)الواليات املتحدة األمريكية هناك مرشوع شبكة العلم املفتوحة 
، ويف بريطانيا هناك مرشوع (D-Grid)انية ويف أملانيا هناك مرشوع مبادرة الشبكة األمل

. وقد أسهمت كل هذه املشاريع، باإلضافة إىل مشاريع (GridPP)ى للحوسبة الشبكية يُسمَّ 
أخرى يف مجال الحوسبة الشبكية، يف تأسيس العمل العلمي والتجاري لهذا النوع من 

، لحوسبة السحابيةالحوسبة، ويف متهيد الطريق أيضاً لظهور نوع آخر من الحوسبة هو ا
وبالتحديد فيام يتعلق بالخصائص املشرتكة بني كلٍّ من الحوسبة الشبكية والحوسبة 
د،  ع والتمدُّ السحابية؛ كالوصول عرب الشبكة، وتجميع املوارد الحاسوبية، والقابلية للتوسُّ

  واملرونة. 

تها عىل يتعتمد الحوسبة الشبكية يف عملها عىل طبقة وسيطة من الربمجيات يتم تثب
املوارد الحاسوبية املرتبطة بالشبكة، وتقوم هذه الطبقة بالقيام مبهام رئيسية؛ كتوزيع 
األحامل بني املوارد، ووظائف تنسيق األعامل، والتحكم يف األعطال يف حال حدوثها، وعمل 
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 التهيئة الربمجية املطلوبة عند الحاجة لها. وقد أدَّى هذا التطوُّر يف التحكم والتنسيق
والتوزيع إىل تطوير تقنيات الحوسبة السحابية، والتي سيأيت ذكرها يف الفصول القادمة؛ ولهذا 

ف البعض الحوسبة السحابية عىل أنها تسلسل طبيعي ملبادرات الحوسبة السبب يُصنِّ 
  الشبكية التطويرية. 

  :(Cloud Computing)الحوسبة السحابية  ١/١/٥

 شبكة عرب هاإلي والوصول والربامج البيانات وتخزين مشاركةميكن  السحابية، يف الحوسبة
 خزينت وبحجم وقت، أي ويف لذلك، ُمهيَّأ إلكرتوين جهاز أي باستخدام مكان، أي من اإلنرتنت
 لحجما يف املحدودة التقليدية للطرق حديثاً  بديالً ومتثل محدودين، غري وصول ورسعة

الحوسبة السحابية  )NIST( والتقنية للمعايري الوطني ف املعهدويُعرِّ . والوصول والرسعة
 طلب عىل بناءً  ،الحاسوبية الشبكة إىل الوصول متكني إىل يهدف منوذج عن عبارة" بأنها

 الحاسوبية املوارد من مشرتك عتجمُّ  حيث يوجد مريح ومن أي مكان، املستفيد، بشكل
 قات،والتطبي التخزين، وأماكن والخوادم، الشبكات، الحرص: ال املثال سبيل عىل(املجهزة 

لت وبدون ممكن، إداري جهد بأقل ونرشها توفريها ميكن التي ،)اإللكرتونية والخدمات  دخُّ
   .(Mell and Grance, 2011) الخدمة" دمزوِّ  من

ه مفهوم الحوسبة نحو السحابة من مبدأ الحوسبة الشبكية جاء مدفوعاً بالعديد  إنَّ توجُّ
ز االنخفاض  من العوامل التقنية واالقتصادية وحاجات العميل املستفيد. تقنياً، فقد حفَّ

مزودي الخدمات التقنية عىل تبني املزيد  (hardware)النسبي يف تكلفة التجهيزات املادية 
ن القدرات الحاسوبية الهائلة؛ كالخوادم الرسيعة، والسعات التخزينية الكبرية، واملزيد م

وبناء الشبكات اإللكرتونية الرسيعة. مكّنت هذه القدرات الحاسوبية الكبرية من ظهور فرص 
 ق متطلبات العميل بشكل أكرث فعالية، فعىل سبيل املثال:لتطوير تطبيقات حديثة تحقِّ 

وتطبيقات ذكاء  ،(mobile interactive applications)املتنقلة التطبيقات التفاعلية 
، (big data analytics)بغرض تحليل البيانات الكبرية  ؛(BI applications)األعامل 

ا اقتصاديٍّا، فإن فكرة عرض القدرات  والخروج بأمناط مفيدة للمستفيد أو العميل. أمَّ
د يف توسيع رشيحة العمالء (أو املستفيدين) ساع (service)الحاسوبية بكل أشكالها كخدمة 

لتشمل عدًدا أكرب من األفراد والرشكات واملؤسسات الصغرية واملتوسطة التي ال تستطيع 
ل تكاليف إنشاء مراكز بيانات مستقلة بقدرات حاسوبية مناسبة إلنجاز أعاملهم.    تحمُّ
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وسبة وسبة الشبكية هو أنَّ الحإنَّ من ضمن االختالفات الرئيسة بني الحوسبة السحابية والح
الشبكية تسعى إىل توظيف العديد من الحاسبات بشكل متواٍز للوصول إىل حلول ملسائل 
معقدة؛ يف حني تتجه الحوسبة السحابية إىل استغالل موارد حاسوبية متعددة ومتنوعة 

ابية تجاريٍّا حلتقدميها كخدمة إىل املستفيد النهايئ. إضافة إىل ذلك، فإن تكييف الحوسبة الس
الحوسبة  ل اختالفاً رئيسياً بنيلتتامىش مع رغبات عمالء ومستفيدين بحاجات مختلفة يشكِّ 

الشبكية والسحابية. هناك العديد من الخصائص التي جعلت من الحوسبة السحابية فريدًة 
من نوعها وشائعة االستخدام. فعىل سبيل املثال، يتمُّ قياس مستوى استخدام املوارد 

لحاسوبية املتاحة للمستفيدين، ومن ثَمَّ يقوم هؤالء املستفيدون بدفع األجر املقابل لهذا ا
االستخدام فقط. إضافًة إىل ذلك، تدعم وتتكيف الحوسبة السحابية مع التغريات املستمرة 

 ر ذلك يف أداء السحابة ومواردها املتاحة، كام يستطيعيف متطلبات املستفيدين دون أن يؤثِّ 
فيد الوصول امليرس إىل موارد السحابة من خالل أي جهاز إلكرتوين متاح له، سواًء كان املست

ع رشيحة  حاسوباً مكتبيٍّا أو متنقالً أو هاتفاً نقاالً أو لوحاً إلكرتونياً؛ األمر الذي يوسِّ
  مة من خالل السحابة.املستفيدين من الخدمات املقدَّ 

  بية:ز الحوسبة السحاومن الخواص التي مُتيِّ 

تخفيض التكاليف املرتبطة باالستثامر يف البنى التحتية التقنية، حيث يتحول اإلنفاق  -
ه مرة واحدة مقابل امتالك البنية التحتية التقنية إىل إنفاق املايل من رأساميل يتم دفعُ 

مايل تشغييل يتم دفعه مقابل االستخدام الفعيل للبنية التحتية التقنية ملدة محدودة 
 العميل.حسب حاجة 

خاصية استقاللية الجهاز املستخَدم واملوقع متكِّن العمالء من الوصول للخدمة  -
، بغض النظر عن موقعهم، أو (web browser)باستخدام مستكشف ويب مناسب 

 الجهاز اإللكرتوين املستخَدم.

سهولة صيانة تطبيقات وخدمات الحوسبة السحابية؛ لعدم الحاجة إىل تنصيبها عىل كل  -
 خاص بالعميل، إذ ميكن الوصول إليها من أماكن متعددة.جهاز 

سهولة مراقبة أداء خدمات الحوسبة السحابية بوجود تطبيقات تقوم بعرض مؤرشات  -
َمة.املناسبة لكل خدمة مُ  (KPIs)األداء   قدَّ

يف متكني العميل من زيادة وتخفيض املوارد الحاسوبية التي  (agility)املرونة والرشاقة  -
 ويف أي وقت يحتاجه. يحتاجها،
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ارتفاع مستوى االعتامدية، ويعود ذلك إىل خاصية توافر مواقع تقنية متعددة ميكن أن  -
تؤدي الخدمة نفسها؛ األمر الذي يرفع مستوى اإلتاحة واستمرارية األعامل، والتعايف من 

 الكوارث يف حال حدوثها.

عن بعضهم البعض؛ مام إمكانية مشاركة املوارد الحاسوبية من عدة عمالء مستقلني  -
يسمح مبشاركة التكاليف املادية أيضاً، كام يؤدي ذلك إىل تحسني مستوى االستخدام 
والكفاءة للموارد الحاسوبية، خصوصاً يف تلك الحاالت التي ال يكاد يتخطى مستوى 

 .%٢٠إىل  %١٠االستخدام فيها 

  :(BioComputing)الحوسبة الحيوية  ١/١/٦

الحيوية بالتعرُّف عىل الجزيئات املشتقة حيوياً، مثل الدي إن أي  أنظمة الحوسبة تقوم
(DNA)  والربوتينات، ألداء مجموعة من العمليات الحسابية وبناء تصاميم حيوية تحايك

 كتخزين واسرتجاع ومعالجة البيانات ؛الواقع، األمر الذي يتطلب عمليات حاسوبية مكثفة
  .  بغرض الوصول إىل حل مسألة حيوية معينة

تسهم الحوسبة الحيوية يف توفري املعلومات النظرية واألدوات العملية للعلامء حتى 
 (DNA)والتعرف من كثب عىل خصائص كلٍّ من الدي إن أي ستكشاف ال يتمكنوا من ا

مكونني رئيسني يف تركيبة  والربوتينات (DNA)الدي إن أي وميثل كلٌّ من  والربوتينات.
الجزيئات؛ لذا فإنَّ وظيفة كل جزيء تعتمد كليٍّا عىل الرتتيب أو التسلسل الذي يتخذه كلٌّ 

والربوتينات. ولهذا فإن العلامء يسعون إىل توظيف الحوسبة  (DNA)الدي إن أي من 
علم محاكاًة لالحيوية بغرض ابتكار تسلسل أو ترتيب معني يخدم تطبيق حيوي محدد 

األحياء. إن الهدف الرئيس من استخدام الحوسبة الحيوية هو الوصول إىل فهم أفضل للحياة 
  عموماً، واستكشاف مسببات األمراض وكيفية االستشفاء منها.

ومن أبرز النجاحات املرتبطة بالحوسبة الحيوية هو ظهور تطبيقات وبرمجيات مفيدة 
يعة عمل جسم اإلنسان. عىل سبيل املثال، فإن تمَّ اشتقاقها من الوصول إىل فهم أفضل لطب

تصميمها لتحايك بنية الدماغ البرشي من أجل  يتمُّ  (neural networks)الشبكة العصبية 
إبداع ذكاء اصطناعي مامثل للذكاء البرشي، حيث تحتوي هذه الشبكة عىل وحدات معالجة 

يا املحاور الرابطة بني الخال مشابهة للخاليا العصبية، وروابط بني وحدات املعالجة تشابه 
العصبية. ومن أبرز استخدامات الشبكة العصبية هو توظيفها لغرض تصنيف البيانات والتنبؤ 

 (genetic algorithm)). كام متثل الخوارزمية الجينية Alhayyan et al., 2017مبخرجاتها (
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كذكاء اصطناعي. وتحايك هذه الخوارزمية النمو  مميزاً لتوظيف الحوسبة الحيويةمثاالً 
والتحوُّل الجيني داخل جسم اإلنسان من جيل إىل جيل آخر. لذا يتم استخدام مبادئ مهمة 

، واالنتقاء (mutation)والتحوُّل الحيوي ، (inheritance)يف هذه الخوارزمية؛ كالتوريث 
(selection) .يف مسائل البحث والتحسني  وعادًة ما يتم استخدام هذه الخوارزمية(search 

and optimization problems).  

  : (Mobile Computing)الحوسبة املتنقلة  ١/١/٧

مُتثِّل الحوسبة املتنقلة تفاعالً بني اإلنسان والحاسب/الجهاز اإللكرتوين، حيث مُيكن 
يكون إىل آخر، ولإلنسان أن يستخدم هذا الحاسب/الجهاز اإللكرتوين خالل تنقالته من مكان 

ال األمر الذي يعني أنه أثناء التنقل ميكن أن يتم إرس وقت نفسه متصالً بالعامل الخارجي؛يف ال
  واستقبال البيانات والصوت والفيديو.

تستلزم الحوسبة املتنقلة ثالثة مكونات أساسية، هي: االتصال املتنقل، والتجهيزات 
ا االتصال املتنقل فينبغي أن يشتمل عىل شبكة مخصصة  املتنقلة، والربمجيات املتنقلة. أمَّ
بها بروتوكوالت شبكية معينة تتحكم يف االتصال املتنقل وتديره، وبهيئة معينة للبيانات 

ات موظفة لهذا الغرض. أما التجهيزات فتشتمل عىل األجهزة أو الحواسيب باستخدام تقني
  املتنقلة. وتتعامل الربمجيات املتنقلة مع خصائص ومتطلبات التطبيقات املتنقلة. 

وعادًة ما تكون تلك األجهزة املتنقلة أصغر نسبيٍّا يف الحجم مقارنًة باألجهزة أو 
نقل  بينها عرب وسيط السليك. ولقد مهَّد االتصال املتالحاسبات املكتبية، ويكون االتصال فيام

بة املتنقلة، لربوز الحوس الهواتف املحمولة) الطريَق  ،للتطبيقات الصوتية (عىل سبيل املثال
شرتكني ردة لعدد املوشهد تطوُّراً هائالً ومنواً كبرياً يف كل االتجاهات، مبا يف ذلك الزيادة املطَّ 

حمولة، وبالتايل الشبكات الالسلكية يف السنوات األخرية. إنَّ التطوُّر يف استخدام الهواتف امل
ع لهذه التقنية ال يقترص فقط عىل إرسال واستقبال الصوت، بل يتعداه ليشمل إرسال  والتوسُّ
واستقبال البيانات عرب الشبكات الالسلكية باستخدام أجهزة صغرية يسهل التنقل بها؛ 

ومع بروز الحوسبة املتنقلة، ظهرت الكثري من . (smartphones)كالهواتف الذكية 
التطبيقات املفيدة واملبنية عىل مبدأ االتصال الالسليك، فعىل سبيل املثال، يُعترب االتصال 
ل الناس استخدامها كبديل لالتصال الصويت عىل هواتفهم  املريئ من أهم التطبيقات التي يفضِّ

، (Tango) والتانقو، (FaceTime)بيق الفيس تايم تط :املتنقلة. ومن أمثلة تلك التطبيقات
  والعديد من التطبيقات األخرى.، (skype) سكاي يبو 
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  إنَّ من أهم الخصائص التي تتصف بها الحوسبة املتنقلة، هي:

القابلية للتنقل: وتشري إىل إمكانية االنتقال بالجهاز الوسيط من مكان إىل آخر، مع  -
ومعالجة وإرسال البيانات بكل أنواعها (النّص، والصوت، استمرار عمله يف استقبال 

 والصورة، والفيديو).

شري إىل القدرة عىل البقاء يف وضع اتصال دائم، ومبقدار معقول من التأخر ياالتصال: و -
 مهمٌّ عىل االتصال. أو التوقف عن االتصال، دون أن يكون لحركة الجهاز تأثريٌ 

ستخدم متصالً بالشبكة يف املحافظة عىل مستوى التفاعل املجتمعي: يساعد بقاء امل -
 املشاركة املجتمعية مع املستخدمني اآلخرين.

الخصوصية الفردية: تشري إىل إمكانية تكييف هذه التقنية لتالئم حاجات الفرد  -
 م.املستخدِ 

، والهاتف (laptop)ومن أهم األجهزة املستخدمة يف الحوسبة املتنقلة: الحاسب املتنقل 
  . (tablet)، واللوح اإللكرتوين (robot)واإلنسان اآليل  ،(smartphone)الذيك 

  : (Quantum Computing)الحوسبة الكمية  ١/١/٨

تعتمد رسعة املعالجة يف الحاسب اآليل عىل مدى إمكانية حرش أكرب عدد ممكن من 
 integrated)يف مساحات صغرية داخل الدوائر املتكاملة  (transistors)الرتانزستورات 

circuits)  .الواقعة داخل املعالِج، األمر الذي يسمح مبضاعفة قدرة املعالجة للحاسب اآليل
لسوء الحظ، فإن هناك سقًفا للمساحة املكانية ال ميكن عند الوصول إليه االستمرار يف زيادة 

تمرار السعدد الرتانزستورات. هذا العائق دفع العلامء للبحث عن حلول بديلة ميكن معها ا
  يف زيادة القدرة والرسعة يف املعالجة الحاسوبية. 

ف واهر فيزيائية تُعر م الحوسبة الكمية حالً نظرياً بديالً يوظِّف مبادئ خاصة بظتقدِّ 
، ألداء (entanglement) ، والتامس(superposition)الكمية؛ كالرتاكب  بامليكانيكا

تعتمد  مية مختلفة عن الحاسبات التقليدية التيالعمليات عىل البيانات. تُعترب الحاسبات الك
يف تعاملها مع البيانات عىل النظام الثنايئ، حيث يتم ترميز البيانات باستخدام أرقام ثنائية 

). بينام يتم يف ٠) أو عدم وجودها (١) متثل حالتني محددتني لوجود إشارة (١و ٠هي (
ى كيوبت الحوسبة الكمية استخدام كمية من النبضات أو اإلش بشكل  (qubits)ارات تُسمَّ
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مرتاكب أو متامس، األمر الذي يسمح بزيادة إمكانية متثيل املعلومات بشكل أكرب مقارنًة 
  بالحوسبة التقليدية. 

نظريٍّا، فإن الحاسبات الكمية تُعترب أرسع مباليني املرات من أرسع وأقوى الحاسبات 
الحاسبات الكمية تعمل بشكل مختلف متاماً عن الضخمة يف عامل اليوم، ويعود ذلك إىل أن 

الحاسبات التقليدية، والتي تعتمد عىل السيليكون يف عملها. وعىل الرغم من ذلك، فإن 
ها كبديل معتمد لحاسبات اليوم؛ لوجود الحاجة إلجراء الحوسبة الكمية ملا يتم بعُد اعتامدُ 

  الكثري من االختبارات عليها قبل اعتامدها.   

  :(Optical Computing)الحوسبة البرصية  ١/١/٩

ستخدم أنظمة الحوسبة الضوئية الفوتونات (الفوتون هو وحدة الكم الضويئ) يف تُ 
، بدالً من اإللكرتونات يف التيار الكهربايئ، (infrared)الضوء أو يف األشعة تحت الحمراء 

عة ر الكهربايئ يجري برس إلجراء العمليات الحاسوبية الرقمية. ومن املتعارف عليه أن التيا
من رسعة الضوء، األمر الذي يحدُّ من معدل نقل وتبادل البيانات عرب مسافات  %١٠تقارب 

طويلة. وميثل هذا العائق أحد دوافع بروز األلياف البرصية كوسيلة تُستخدم يف نقل البيانات 
اسبات ارنًة بالحبرسعة أكرب. ميكن زيادة رسعة أداء العمليات يف الحاسبات بعرش مرات مق

التقليدية يف عامل اليوم، عند توظيف وتطبيق املزايا والخصائص املوجودة يف الضوء واألشعة 
  تحت الحمراء بشكل صحيح. 

وعىل الرغم من الخصائص الواعدة يف استخدام األشعة الضوئية لنقل وتبادل البيانات، 
 ضج واالستخدام التجاري عىل نطاقإال أن توظيف هذه التقنية ملَّا يصل بعُد إىل مرحلة الن

واسع. ومع ذلك فهناك استخدامات معروفة للتقنية البرصية تتمثل يف استخدام سواقات 
، والطابعات الليزرية، ومعظم آالت التصوير واملاسحات (CD-ROM)اليس دي روم 

 يثح ليست ضوئية مبكوناتها بشكل كامل الضوئية. الجدير بالذكر أن جميع هذه األمثلة
  إنَّها تعتمد إىل درجة معينة عىل مكونات تقنية تقليدية؛ مام يحدُّ من رسعة أدائها.  

  :(Nano-Computing)حوسبة النانو  ١/١/١٠

تشري حوسبة النانو إىل األنظمة الحاسوبية التي تتكون يف تركيبها املادي من أجزاء صغرية 
مرت). يف املستقبل املنظور، ومع  ٩-١٠= جداً، يتم قياسها بوحدة القياس النانومرت (النانومرت 

ازدياد االهتامم بتقنية النانو، قد يصل حجم املكونات الداخلية للحاسبات اإللكرتونية، عىل 
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، إىل شكل صغري جداً يُقاس بعدة نانومرتات، وهو الحجم (IC)سبيل املثال الدوائر املتكاملة 
  الذي يقارب حجم الجزيء الواحد. 

كل الحاسبات اإللكرتونية مببادئ الفيزياء األساسية. وللتوضيح، فإن بشكل عام، تعمل 
ر التيار الكهربايئ من خالل عرشات املاليني من الرتانزستورات التي الحاسبات املعارصة مُترِّ 

ر بعدة سنتيمرتات من السيليكون. لو نجحنا يف تقليص حجم أبعاد جهاز تغطي مساحة تُقدَّ 
مرة يف أداء  ١٠٠٠٠إىل  ١٠٠مرة، فذلك يعني زيادة مبقدار  ١٠٠أو  ١٠إلكرتوين معني مبقدار 

هربائية، من الطاقة الك الدوائر املتكاملة. بالتايل فإن هذه الدوائر سوف تستهلك مستوى أقلَّ 
وتزيد فرتة حياة البطارية املزودة بالطاقة، ويتقلص الحجم بشكل عام، مبا يف ذلك املروحة 

أيضاً، سوف تزيد رسعة معالجتها بشكل الفت، وتزيد رسعة إجراء املستخدمة يف التربيد. 
العمليات الحسابية. وكنتيجة لذلك، تصبح الحاسبات الرسيعة املحتوية عىل مكونات النانو 

عىل  طة بها؛ كالتنبؤ بأمناط الطقس املختلفة، والتعرفو أكرث دقًة يف تنفيذ التطبيقات املن
  األشكال املعقدة يف ملفات الصور، والتقدم يف مجال الذكاء االصطناعي. 

) الحجم ١إن التطبيق الناجح لحاسبات النانو يرتبط ارتباطاً مبارشاً مببدأين اثنني، هام: (
) التكامل الناجح ٢ونية الرابطة بينها، و(املادي للمكونات اإللكرتونية الداخلية واألنابيب النان

فيام بني تلك املكونات. أما الحجم املادي فينبغي السعي إىل النجاح يف تخفيض أبعاد 
املكونات اإللكرتونية لتشغل حيزاً ال يتجاوز عدة نانومرتات. أما التكامل بني تلك املكونات 

عشوائية  األوىل، تتعلق بتصنيع أمناطالصغرية فهناك نقطتان مهمتان ينبغي الرتكيز عليهام: 
ن مر الذي قد يكو األ  ؛معقدة كثرية لكل مكون إلكرتوين صغري بهدف الوصول لنمط ناجح

انو ترتبط بحقيقة أن حاسبات الن ،الثانية .ًفا، ويف بعض األحيان غري ممكناقتصادياً ُمكلِّ 
هداً األمر الذي يتطلب ج ؛تحتوي عىل كمية كبرية جداً من املكونات اإللكرتونية الصغرية

كبرياً بغرض التنسيق والتكامل فيام بينها. كل هذه القضايا املهمة هي حالياً تحت نظر 
  الباحثني عمالً وتطبيقاً، من أجل الوصول لواقع ناجح لحاسبات النانو.

  دوافع ظهور الحوسبة السحابية: ١/٢

م اجاء ظهور ال لذي مرَّت به التقنية يف عدة حوسبة السحابية كنتاج للتطوُّر والتقدُّ
 سنوات ماضية. ويُعترب هذا التطورمراحل، ابتداًء من ظهور الحاسبات األوىل التي تعود إىل 

ديثة والتقنية الحعدة مراحل كانت مؤثرة يف خصائصها طبيعية للمرور ب نتيجةً  تحديداً 
، إىل مرحلة الخادم والعميل (mainframe)املصاحبة لها، فمن مرحلة الحاسبات املركزية 
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التي شاعت بظهور الحاسبات الشخصية، ثم إىل  (distributed client-server)املوزعة 
مرحلة اإلنرتنت حيث يتمكن األفراد واملنظامت عىل حٍد سواء من االتصال بالعامل الخارجي 

حقة مرحلة ال  من خالل شبكة حاسوبية متتد عرب الكون. وال شك أن بروز ومن ثَمَّ شيوع كل
كل ج بشيأيت مدفوعاً بعائق أو قصور يف مرحلة سابقة؛ مام يساعد يف ظهورها، وسنعرِّ 

  مقتضب عىل أبرز تلك املراحل التي مرت بها التقنية، وصوالً إىل الحوسبة السحابية.

أوالً، شكلت أنظمة الحاسبات املركزية مرحلًة بارزة وانطالقة مهمة يف معالجة البيانات 
وقد ، )terminals( وطرفيات )host( من مضيف. ويتكون نظام الحاسبات املركزية عموماً 

يها القدرة ليس لدبطبيعتها إال أن الطرفيات عدة مئات أو آالف، إىل  فيه يصل عدد الطرفيات
ولذلك ؛ املضيف لدىمركزي بشكل املعالجة تحدث  ، حيث إنَّ )processing( ملعالجةاعىل 

وحدات تُعترب  الحظ أن الطرفياتويُ "، الحوسبة املركزية" من الحوسبة هذا النوع يُطلق عىل
جد أي أنه ال يو  ،القدرة عىل املعالجة بنفسها وإخراج يف الوقت نفسه، وليس لديهاإدخال 

ى معالجاً ل . يف مرحلة )local processor(ا محليٍّ  ديها معالج خاص بها فقط، أو ما يُسمَّ
إدارة التطبيقات واألنظمة والتحكم فيها بشكل مركزي، حيث يتمتع الحاسبات املركزية، يتم 

املرشف العام عىل الحاسبات املركزية بصالحية مطلقة ووحيدة لتوزيع صالحيات الوصول 
إىل البيانات واألنظمة عىل املستخدمني ذوي العالقة، وال ميكن أن يتم إنجاز مهمة معينة 

ن خالل هؤالء املرشفني، اليشء الذي يُعدُّ يف بعض عىل هذه التقنية دون أن يتم املرور م
األحيان عائًقا كبريًا عن إنجاز األعامل. من ناحية أخرى، فإن مستوى األمان للموارد املهمة 

  ن املخاطر.م يُعترب عاليًا جداً؛ مام يعني مستوى أقلَّ  كالبيانات والتطبيقات واألنظمة املشغلة

شخصية كمرحلة الحقة للحاسبات املركزية، وفيها شعر ثانياً، جاءت مرحلة الحاسبات ال
مستخدمو التقنية بالتمكني واالستقاللية، والقدرة عىل توزيع مهام العمل املتعددة عرب عدة 
حاسبات عادًة ما تكون مستقلًة عن بعضها البعض، بدالً من املرور عرب بوابة واحدة قد 

اسب املركزي). بالرغم من ذلك، فإن هذه طل يف أي وقت (الحتكون نقطة واحدة قابلة للعُ 
اثنني: إيجايب، وسلبي. إيجابيٍّا، كانت هذه الحاسبات الشخصية  املرحلة جاءت عىل جانبني

بأنظمتها املصاحبة لها قد تّم بناؤها بتكلفة مادية أقل، ورسعة معالجة أكرب، ومبميزات 
لرشاقة يف معالجة املهام وتوزيعها املرونة وا ب اكتساَب متعددة أخرى. أما سلبيٍّا، فقد صاحَ 

نقٌص يف كفاءة حوكمة األداء، ويف مستوى األمان عند املقارنة بالحاسبات املركزية. بعد ظهور 
 يف تطوير أساليب حوسبة تسمحعلامء علوم الحاسب اآليل  بدأ، الحاسبات الشخصية

متكامل، وليس  الجهاز العميل، الذي عادًة يكون عبارة عن حاسبمن قدرة  باالستفادة
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ساليب أ كام هو الحال يف بيئة الحاسبات املركزية، حيث تّم تطوير عىل املعالجة فقط طرفية 
. (client-server model) العميل-نموذج الخادمبى سمَّ ومنها ما يُ ، للحوسبة املوزعة

َدم ويُستخ ،معالجة كبرية ةقدر  ووذ ،القدرة عىل التخزين ويُعرّف الخادم بأنه جهاز فائق
البيانات وملفاتها وقواعدها من خالل شبكة حاسوبية، ومعالجة  هذا الجهاز بغرض تخزين

يرتبط بها هذا الخادم مع عمالء وخوادم أخرى، وعادًة ما يحتوي هذا الخادم عىل برمجيات 
طة به. كام يُعرّف العميل بأنه حاسب ددة تساعده عىل أداء املهام املنو ذات أغراض متع

مستقل، ويف بعض األحيان يكون عبارة عن برمجية تتواجد وتتخاطب مع برمجية شخيص 
أخرى خادمة يف جهاز واحد لديه القدرة عىل الوصول إىل خدمة تمَّ تهيئتها وتجهيزها 

عىل إمتام العمل من خالل  العميل-منوذج الخادميعتمد لالستخدام من ِقبل جهاز الخادم. و
 ن العميللة مرسَ طلق عىل الرسائل املُ ويُ . لجة الخادم والعميلاملعا شقيتبادل الرسائل بني 

االستجابات لردود أو ا لة من الخادمعىل الرسائل املرسَ ، بينام يُطلَق (requests)الطلبات 
(responses) . تهيئة واإلعالن عن خدماته املتاحة لعميل واحد التجهيز و البويقوم الخادم

من عميل يف الوقت نفسه باستخدام أسلوب الرسائل. عىل أو أكرث، ويستطيع أن يخدم أكرث 
مخزنة يف  (web page) بيصفحة و السرتجاعطلباً عميٌل ما ميكن أن يرسل سبيل املثال، 

باالستجابة للطلب، وبالتايل إرسال محتويات صفحة الويب الخادم  خادم ما، فيقوم هذا
-إىل آخر اعتامداً عىل بيئة الخادماملطلوبة إىل العميل. ويختلف زمن االستجابة من طلب 

العميل التي يتم فيها الطلب، حيث ميكن أن تكون هذه البيئة عبارة عن شبكة محلية 
(local area network – LAN) ؛ وبالتايل يكون زمن االستجابة أقل منه يف شبكة واسعة

(wide area network – WAN) حيث يتواجد العميل يف شبكة محلية مختلفة عن ،
الشبكة املحلية التي يتواجد بها الخادم. وعادًة ما يتم استخدام مصطلح الشبكة الواسعة 
مرادفاً ملصطلح اإلنرتنت، والتي تتألف من عدد كبري من الشبكات املحلية مرتبطة ببعضها 

 منوذجدم تستخ غالباً مااإلنرتنت  ةجميع التطبيقات عىل شبكالبعض. الجدير بالذكر أن 
  .العميل-الخادم

ثالثاً، بعد ظهور اإلنرتنت كمرحلة الحقة ملرحلة الحاسبات الشخصية، تمَّ توظيفها كأداة 
تقنية ُممِكنة لألفراد واملنظامت الكتشاف وعرض واالستفادة من الخدمات اإللكرتونية 

تربط  لكبرية. وبذلك تستطيع املنظامت أناملتاحة يف العامل الخارجي املرتبط بهذه الشبكة ا
وتُكامل أنظمتها اإللكرتونية مع مورديها، كام يستطيع األفراد العمالء االتصال باإلنرتنت 

يوًما يف  ٣٦٥ساعة يف اليوم، و ٢٤ورشاء البضائع والخدمات بشكل ذايت دون وسيط خالل 
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م مجيات بشتى أنواعها تسليالسنة. إضافًة إىل ذلك أصبح من السهولة مبكان ملوردي الرب 
خدماتهم اإللكرتونية كحلول جاهزة عرب اإلنرتنت دون الحاجة للحضور شخصياً بغرض إدارة 
األجهزة واملعدات اإللكرتونية أو الربمجيات يف موقع العميل أو املستفيد. لقد صنعت 

لة من أي وسهو  رساإلنرتنت ثورة عاملية كبرية، حيث أمكن القيام باألعامل التجارية بكل يُ 
مكان يف العامل، ويف أي وقت. وعىل الرغم من أن هذا االنفتاح التقني الهائل قد جلب معه 

من الفرص من جوانب متعددة؛ تقنياً، واقتصادياً، واجتامعياً، إضافًة إىل جوانب  العديدَ 
 أخرى، إال أن مستوى تعقيد األنظمة اإللكرتونية قد زاد بشكل واضح قلَّ معه مستوى
التحكم والحوكمة؛ مام جعل البيانات والتطبيقات التي تديرها أكرث عرضًة لالخرتاقات 
اإللكرتونية، األمر الذي أثار مخاوف العديد من املستخدمني والرتدد يف اإلقدام عىل التعامل 
مع الخدمات اإللكرتونية املتاحة عىل اإلنرتنت. ومع مرور الوقت، بدأت تتبدد هذه املخاوف 

املناسبة، ونرش أفضل املامرسات املتعلقة  (standards of use)ور معايري االستخدام مع ظه
باإلنرتنت واستخداماتها، وتطبيق الحلول األمنية التي تحمي البيانات والتطبيقات عىل حٍد 
سواء. هذا النمط يف تبّني أي تقنية يكاد يتكرر مع ظهور أي تقنية جديدة، حيث تُجابه 

رين طاألغلبية من العمالء املستهدفني، ويتم تبنيها من ِقبل ِقلة من املُخا بدايًة مبقاومة
ل اآلخرون الرتيث  الذين يكثفون استخدامهم لها ويحاولون إقناع اآلخرين بها، يف حني يُفضِّ

حتى تصبح هذه التقنية الحديثة أكرث نضجاً مع مرور الوقت. ويبدو أن تقنية الحوسبة 
سار نفسه الذي سلكته تقنية اإلنرتنت يف بداية ظهورها، حيث إنَّ السحابية تسلك هذا امل

الكثري من املنظامت بكافة أصنافها بدأت تنتقل من السؤال: "ملاذا نحتاج الحوسبة 
  السحابية؟" إىل السؤال: "كيف نستخدم الحوسبة السحابية؟".

الحوسبة  لوبولتحديد الدوافع الحقيقية لظهور الحوسبة السحابية، ينبغي مراجعة أس
 نماملُتّبع لدى املنظامت واألفراد قبل ظهور الحوسبة السحابية. حيث كان يستلزم 

املستفيدين من الحوسبة عموماً، وبالذات املنظامت، إنفاق واستثامر األموال الطائلة عىل 
 ،التخزين وأماكن والخوادم، الشبكات، الحرص: ال املثال سبيل عىل( الحاسوبية املوارد

من أجل رشائها واالحتفاظ بها يف مراكز البيانات  )اإللكرتونية والخدمات والتطبيقات،
املخصصة لها، ومن ثَمَّ الرصف عىل صيانتها لضامن استمرارية تشغيلها. ويتضح هذا الرصف 
الطائل من األموال عىل املوارد الحاسوبية كلام كُرب حجم أعامل املنظمة؛ نظراً لزيادة حاجتها 

ة الحاسوبية واملوارد املرتبطة بها، وذلك عند املقارنة مع املنظامت الصغرية أو األفراد.  للقدر 
الحصول عىل املوارد والقدرات الحاسوبية  من جهة أخرى، وبظهور الحوسبة السحابية أصبح
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، ويف وقت وجيز، فقطعند الحاجة لها و ، ومرونة سهولةً  أكرثاملطلوبة من مورّد أو مزّود ما 
الدفع فقط ملقدار االستخدام الذي تمَّ لهذه املوارد الحاسوبية. وبذلك يقلص  ويكون

ية تحتية ناستخدام الحوسبة السحابية من مستوى اإلنفاق واالستثامر مقارنًة بخيار رشاء بُ 
تقنية متكاملة واالحتفاظ بها. وميكن النظر لهذه الظاهرة من ناحية اقتصادية، وذلك 

إلنفاق الرأساميل واإلنفاق التشغييل، حيث ميثل الرشاء واالستثامر يف باملقارنة بني مبدأي ا
بئاً مالياً كبرياً عىل عالبنية التحتية التقنية واالحتفاظ بها لدى املنظمة إنفاقاً رأساملياً، وميثل 

ل التوجه للحوسبة السحابية وتبنيها إنفاقاً تشغيلياً؛ ألن اإلنفاق يقترص بينام ميثِّ  ،املنظمة
ط عىل مدة االستخدام املطلوبة، وهو ميثل مبلغاً مالياً أقل بكثري، وبالتايل عبئاً مالياً أقل فق

ب األنظار ألصحاب خدمات الحوسبة جذَ  تقديم يف الرئييس التحوُّل هذاعىل املنظمة. 
املصلحة، وشكَّل دافعاً مهامً للتحوُّل إىل الحوسبة السحابية، وبالذات للمنظامت الصغرية 

ل أعباء امتالك جميع املوارد الحاسوبية التي تحتاجها وامل توسطة؛ لعدم قدرتها عىل تحمُّ
 االستخدام تقترص التزاماتها املادية عىل تكاليف حيث ،(Vasiljeva et al., 2017)فعلياً 
فيد، املست من املطلوبة التخزينية الوحدات عدد: مثال( الطلب حجم وعىل فقط، الفعيل

وهو  ،)استخدام وحدات املعالجة الرئيسية، ورسعة نقل البيانات عرب الشبكةوعدد ساعات 
 طرق تشبيه وميكن ،(pay-as-per-use)االستخدام  حسب الدفع بنموذج يُعرف الذي املبدأ

 استخدام يف تلك بنظريتها السحابية الحوسبة خدمات الستخدام املادية التكلفة احتساب
 . والكهرباء كاملاء ،العامة الخدمات

 قليلت يسهم بشكٍل جّيل يف السحابية الحوسبة إىل ومن الدوافع األخرى، أن االنتقال
 ألجهزةصيانة ا عىل الجهود تلك تقترص حيث املستفيد، جهة من املبذولة اإلدارية الجهود

 يوفرها التي السحابية الحوسبة موارد إىل للوصول الحاسوبية املستخدَمة والتحكم فيها
أو حتى إعارة أي اهتامم لرخص  مراقبتها، أو املوارد تلك صيانة إىل الحاجة دون داملزو 

هذه املهام هي يف الحقيقة من مسؤولية مورّد أو مزّود  جميعَ  الربمجيات وصالحيتها؛ ألنَّ 
إضافًة إىل ذلك، فإن ضامن استمرارية األعامل يشكِّل هدفاً  .خدمات الحوسبة السحابية

إسرتاتيجياً مهامً لكل منظمة، والحفاظ عىل بيانات وملفات املنظمة اإللكرتونية ميثل سنداً 
أساسياً لضامن استمرارية األعامل، وبالتايل فإن إحدى فوائد استخدام الحوسبة السحابية 

بشكل مستمر؛ مام يعني أن فقدان الحاسبات الشخصية  هي الحفاظ عىل البيانات وامللفات
ًة يف محفوظما تكون  يف مقر العميل أو تلفها ال يشكل هاجساً كبرياً؛ كون البيانات عادةً 

  مكان بعيد غري موقع العميل.



 الفصل األول

 الحوسبة السحابية  ٥٤

أن من الدوافع املهمة  (Armbrust at al., 2009)ويوضح مايكل أرمربست وآخرون 
توجهات الحديثة للتقنية ولألعامل، حيث أصبح من السهل لألفراد لربوز الحوسبة السحابية ال

واملؤسسات الصغرية واملتوسطة إجراء العمليات التجارية عىل اإلنرتنت باستخدام بطاقات 
االئتامن دون الحاجة لوجود وسيط يقوم برتتيب عالقة تجارية بني البائع واملشرتي، عىل 

سواًء كان فرداً أو  األمر الذي يجعل البائع ،(Authorize.net)أو  (VeriSign)سبيل املثال 
يرفض إجراء العملية التجارية باستخدام البطاقة االئتامنية؛ ألنها تستغرق  صغريةمؤسسة 

وقتاً طويالً قد ينّفر العميل، كام أن الوسيط قد يفرض رسامً كبرياً عىل البائع مقابل خدمة 
التحقق من البطاقة االئتامنية قبل إجراء العملية التجارية. إال أنَّ ظهور خدمات حوسبة 

، كوسيط مرن بني البائع واملشرتي جعل من إجراء العملية (PayPal)ة سحابية، مثل خدم
التجارية آنية التنفيذ، وبدون حاجة لعقد مربم، وبرسم مادي مقبول عىل البائع، وميثل هذا 

  . (pay-as-per-use)االستخدام  حسب الدفعاإلجراء تطبيقاً عملياً ملبدأ 

يد للتطبيقات الحديثة دفع بقوة نحو ه جدكام يضيف مايكل أرمربست أّن ظهور توجُّ 
تبني الحوسبة السحابية، وكوَّن فرصاً جيدة الستغاللها اقتصادياً. فعىل سبيل املثال، متثل 

جاذباً للحوسبة  بُعداً  (Mobile interactive applications)التطبيقات التفاعلية املتنقلة 
رها فِّ عالية جداً؛ بل ألن الخدمات التي تو ر نسبة إتاحة السحابية، ليس فقط ألن السحابة توفِّ 

التطبيقات تعتمد عىل مجموعات كبرية من البيانات الضخمة، والتي يتم استضافتها يف مراكز 
بيانات ضخمة يف السحابة. ومن أمثلة التطبيقات التفاعلية املتنقلة تطبيق خرائط قوقل 

(Google Maps)،  ا، اقع وعناوينها وكيفية الوصول لهوالتي يتم استخدامها للتعرُّف عىل املو
م الحوسبة  سواءً مشياً أو باستخدام الدراجة الهوائية أو السيارة أو الطائرة أو القطار. كام تقدِّ

 batch)توازية الواحدة امل-السحابية فرصاً فريدة للتطبيقات اإللكرتونية املتعلقة باملعالجة
processing) واملتعلقة بتحليالت ،(analytics)  ،البيانات الضخمة املجّمعة من عدة مصادر

 والتي قد (terabytes)حيث يتم تحليل حجم ضخم من البيانات يُحسب بالتريابايت 
زمناً طويالً بالساعات إلنجاز معالجتها، والخروج مبعلومات أو تقارير ذات فائدة  تستغرق

سحابة ة استخدام الللعميل. ويستطيع مستخدم هذه املعالجة االستفادة من انخفاض تكلف
التي توفِّر مئات من الخوادم الحاسوبية لفرتة زمنية قصرية بدالً من استخدام عدد قليل من 
الخوادم لفرتة زمنية طويلة، برشط وجود إمكانية املعالجة املتوازية للبيانات املستهدفة. 

ز بتوظيف ميومن القصص الناجحة لهذا النوع من التطبيقات ما قامت به صحيفة نيويورك تا
، بغرض تحويل (Amazon EC2)رها أمازون، وهي خدمة الحوسبة السحابية املرنة التي توفِّ 



 مقدمة

 ٥٥  الحوسبة السحابية

يسهل معها  (PDF)م إىل صيغ ١٩٢٢م إىل عام ١٨٥١صور كاملة من إصداراتها من عام 
حفظها وتصفحها. ويف السياق نفسه، قام كبري املهندسني يف الواشنطن بوست بيرت هاركينز 

(Peter Harkins)  ساعات عمل للخوادم)؛  ١٤٠٧خادم افرتايض (ما ميثل  ٢٠٠بتوظيف
من وثائق السفر الخاصة بوزيرة الخارجية السابقة  صفحةً  ١٧٤٨١بغرض تحويل عدد 

للواليات املتحدة األمريكية السيدة هيالري كلينتون إىل صيغة تكون أكرث سهولًة لالستخدام 
   وثائق السفر.ْرش ساعات فقط من نَ  ٩عىل صفحات الويب، وكان ذلك بعد 

عدد مستخدمي  أن إىل (Statista) اإلحصائيةأخرياً، تشري إحصاءات رشكة ستاتيستا 
، وهو ما ميثل اتمليار  ٤٫٢ما يزيد عن  م٢٠١٤واتف املتنقلة حول العامل قد بلغ يف عام اله

فز بروز خدمات تقريباً أكرث من نصف سكان العامل. هذا العدد الضخم من االستخدام يح
  الحوسبة السحابية، والتي من خصائصها العمل من أي مكان، ومن أي جهاز، ويف أي وقت.

  :أهمية الحوسبة السحابية ١/٣

تكمن أهمية الحوسبة السحابية، بشكل عام، يف مقدرتها عىل توفري ُسبُل الراحة 
ملستخدميها يف مشاركة إنجاز األعامل، وموثوقية خدماتها املتاحة بضامن استمرارية عملها. 
يف املايض، كّنا إذا احتجنا إىل نقل ملف إلكرتوين من جهاز إىل جهاز آخر، فإنه يستلزم حفظ 

، أو قرص صلب، أو قرص USBذاكرة متنقلة (مثل: الناقل التسلسيل العاملي  هذا امللف عىل
نقل الذاكرة إىل الجهاز الهدف وحفظه هناك. حالياً، ميكن أن يتم  مَّ )، ومن ثَ CDمدمج 

حفظ امللف اإللكرتوين املطلوب عىل السحابة (عىل سبيل املثال، يتم استخدام تطبيق 
)، األمر الذي يسمح لنا بالوصول إىل امللف باستخدام Dropboxالسحابة املجاين دروبوكس، 

سحابة رت الأي نوع من أنواع األجهزة اإللكرتونية القادرة عىل االتصال باإلنرتنت. لقد وفَّ 
هل؛ مام  وسرسَّ الفيديو بني األصدقاء، وبشكل مي إمكانية مشاركة امللفات والصور ومقاطع
شبكة اإلنرتنت ومن مواقع مختلفة حول العامل. يرفع من مستوى التعاون واملشاركة عرب 

ومن جانب آخر، فإنَّ استخدام الحوسبة السحابية يرفع بشكل جّيل مستوى املوثوقية 
واالعتامدية يف ضامن استمرارية األعامل بدون انقطاع عند حدوث أي طارئ، ويعود ذلك 

يانات ة نسًخا احتياطية للبر مزودو خدمات الحوسبة السحابيإىل أنه بالرضورة الحتمية يوفِّ 
الخاصة بالعمالء، وأيضاً بدائل مامثلة للتطبيقات اإللكرتونية التي يعمل عليها العمالء، والتي 

  اللجوء لها عند انقطاع الخدمة ألي سبب من األسباب. قد يتمُّ 
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ومن العوامل التي تربز أهمية الحوسبة السحابية كتقنية مختلفة عن غريها من أنواع 
إدارة الخدمات املتاحة، وأنها بناء عىل  بة، هي تجنيبها للمستخدمني أو العمالء عبءَ الحوس

  ًة أو خاصة. الطلب، وأنها ميكن أن تأيت عامَّ 

أما فيام يتعلق بإدارتها، فإن الخدمة املقدمة للعميل يتم تزويدها من ِقبل مزود يقوم 
، عىل (Google Documents)وقل بإدارتها بالنيابة عن العميل. إذا كنا نستخدم وثائق ق

 word)سبيل املثال، فإننا لن نحتاج إىل رشاء رخصة استخدام برمجية معالجة الكلامت 
processing) ،ولن نحتاج إىل التأكد من أننا نستخدم اإلصدار األخري منها. إضافًة إىل ذلك ،

قد  بفريوساتفإننا لن نحتاج إىل استخدام برمجيات خاصة تضمن عدم إصابة ملفاتنا 
ك طية منها، ويعود ذلتتسبب يف فقد هذه امللفات، وليس هناك حاجة لعمل نسخة احتيا

 هناك مبدأً تقوم بكل هذه املهام وإدارتها. وبشكل عام، فإن  إىل أن قوقل كمزود للخدمة
أساسيٍّا يف الحوسبة السحابية، وهو أنه ليس هناك حاجة للعميل بالرتكيز عىل كيفية تقديم 

دمة املشرتاة، بل يتم توجيه انتباه وتركيز العميل عىل إنجاز املهمة املطلوبة فقط، وترك الخ
  عدا ذلك من مهام ملزود الخدمة.  ما

أما فيام يخصُّ أن الخدمات السحابية تأيت بناءً عىل طلب العميل، فيعود ذلك إىل تطبيق 
تم احتساب تكلفة . ومبعنى أدق، ي(pay-as-per-use)االستخدام  حسب الدفعمبدأ 

استخدام خدمات الحوسبة السحابية بنفس الطريقة التي يتم بها احتساب تكلفة الخدمات 
العامة؛ كالكهرباء، وخدمات الهاتف، والوصول إىل اإلنرتنت. يف بعض األحيان، يتم تقديم 
 خدمات السحابة مجانيًة وبدون مقابل مادي للمستخدمني، فعىل سبيل املثال، خدمة الربيد

هي خدمة سحابية مدعومة يتم تقدميها مجانياً لكنها  (Hotmail)اإللكرتوين هومتيل 
مدعومة مادياً من ِقبل الرشكات املعلنة عربها كقناة إلكرتونية. وبنفس الطريقة التي يتفاوت 
فيها استخدامنا لخدمة الكهرباء من يوم إىل آخر، فإن مقدار استخدامنا لخدمات السحابة 

أن يتفاوت من وقت إىل آخر بناء عىل طلب العميل، والذي عادًة ما يتم تحديده ميكن أيضاً 
ل جداً للعمي بناء عىل حاجته. وال شك أن هذه الخاصية للحوسبة السحابية تبدو جاذبةً 

خصوصاً عندما تتصف حاجة العميل من املوارد الحاسوبية مبستويات متفاوتة ال ميكن التنبؤ 
بها مقدماً؛ وذلك يعني أنه ليس رشطاً أن يقوم العميل برشاء نظام حاسويب ضخم ذي تكلفة 

  مادية عالية، ويخاطر بجعله يف حالة عدم استخدام لفرتات طويلة مدفوعة الثمن.
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تشغيل املوارد و اً، فإن أهمية الحوسبة السحابية تربز يف تغيريها الكامل ملبدأ توزيع وأخري 
ن ة فيها، حيث ميكن أن تأيت السحابة عاّمًة أو خاصة، األمر الذي يشابه إىل الحاسوبية املضمَّ

. (internet) والشبكة الكبرية (intranet) حٍد كبري طريقة عمل كلٍّ من الشبكة الداخلية
يبدو  (Gmail)الخدمة السحابية للربيد اإللكرتوين الذي تقّدمه قوقل  بيل املثال، فإنَّ عىل س

م، أصبحت رشكة ٢٠٠٦من أكرث األمثلة املألوفة الستخدام السحابة العامة. يف أوائل عام 
ة أكرب مزود لخدم ، وهي أكرب بائع بالتجزئة يف العامل عىل اإلنرتنت،(Amazon)أمازون 

بية العامة. عندما وجدت رشكة أمازون يف حينها أنها تستخدم جزًءا بسيطًا الحوسبة السحا
جداً فقط من قدرتها الحاسوبية الضخمة واملنترشة يف أرجاء العامل، بدأت يف تأجري السعة 
الفائضة من تلك القدرة عرب اإلنرتنت، وذلك من خالل كيان جديد اسمه خدمات شبكة 

أما السحابة الخاصة فإنها تعمل بالطريقة نفسها التي  .(Amazon Web Services)أمازون 
تعمل بها السحابة العامة، من حيث الوصول إليها عرب اإلنرتنت، إال أنه يُتاح للعميل تخصيص 

ص خصَّ مُ ن و ؤمَّ املوارد الحاسوبية التي يطلبها الستخدامه هو فقط من خالل اتصال شبيك مُ 
. (intranet) للشبكة الداخلية اً الستخدام مشابههذا األسلوب يف ا الستخدامه؛ مام يجعل

وتتيح رشكة أمازون لعمالئها الوصول، بناًء عىل الطلب، إىل السحابة الخاصة اآلمنة، املعروفة 
ى السحابة الخاصة االفرتاضية  باستخدام شبكة  ،(Virtual Private Cloud -VPC)مبسمَّ

ى  وسيتطرق الفصل الرابع . (Virtual Private Network -VPN)خاصة افرتاضية تُسمَّ
ل إىل النامذج املستخدمة لنرش وإطالق السحابة، ومن ضمنها الفروق املهمة فصَّ بشكل مُ 

  بني السحابة العامة والسحابة الخاصة. 

  املستفيدون من التطبيقات والخدمات السحابية: ١/٤

ًء عىل تقنية حديثة بناتتسع أو تضيق دائرة القطاعات أو األفراد املستفيدين من أي 
الخصائص والخدمات التي توفرها هذه التقنية. وتتسم الحوسبة السحابية بخصائص عديدة 

األمر الذي يعني جذب قطاعات واسعة  ويع طبيعة التطبيقات العملية لها؛عملت عىل تن
من املستفيدين. ومن أبرز هذه الخصائص الجاذبة أنها خدمة ذاتية وبناًء عىل الطلب، وأنها 
سهلة الوصول عرب شبكة واسعة النطاق، وتوفريها ألنواع متعددة من املوارد الحاسوبية 

يعة ، ومرونتها الرس)األخرىاإللكرتونية  والخدمات والتطبيقات، التخزين، وأماكن (الخوادم،
يف تخصيص وترك املوارد الحاسوبية املستهدفة، وإمكانية قياس أداء خدماتها املقدمة، 

، وارتفاع مستوى موثوقيتها واعتامديتها، باإلضافة إىل العديد من وانخفاض تكلفة خدماتها
  الخصائص األخرى التي سيتم تفصيلها يف الفصل الثاين من هذا الكتاب. 
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د خصائص الحوسبة السحابية وعمليّة استخداماتها جذبت إليها قطاعات مهمة تعدُّ  إنَّ 
القطاع الحكومي، والقطاع الصحي، وقطاع االتصاالت، اقتصادياً، منها عىل سبيل املثال: 

ا قطاع الصناعة. وسنتطرق يف هذوقطاع الرتبية والتعليم، وقطاع الطاقة، وقطاع النقل، و 
  يالً إىل كيفية توظيف الحوسبة السحابية يف جميع هذه القطاعات.الجزء بشكل أكرث تفص

 القطاع الحكومي: ١/٤/١

تؤدي الحوسبة السحابية دوراً مهامً يف تحسني كفاءة وشفافية أداء التعامالت الحكومية. 
وميكن أن تُسهم أنظمة الحكومة اإللكرتونية املبنية عىل الحوسبة السحابية يف تطوير 

وأجهزة  (G2E)وملوظفي  (G2B)ولقطاع األعامل  (G2C)الخدمات املقدمة للمواطنني 
 األفراد جانب من املشاركة اإللكرتونية كام تسهم يف تشجيع ،(G2G)الحكومة األخرى 

 خالل نم الحكومية اإللكرتونية التعامالت عىل تقديم التغذية الراجعة يف األعامل وقطاع
التعامالت  واملنتديات؛ بغرض تطوير املدونات مثل اإلنرتنت، عىل القنوات اإللكرتونية املتاحة

والتي  ابيةية املبنية عىل الحوسبة السحالتطبيقات اإللكرتون اإللكرتونية الحكومية. ومن أبرز
ميكن االستفادة منها: متابعة وتسجيل الوقائع الشخصية كالوالدة والزواج، ومتابعة وإصدار 

خص القيادة، وتسجيل املركبات، وخدمات الجوازات، وخدمات النقل العام، باإلضافة إىل ُر 
لفائدة من توظيف الحوسبة السحابية ملثل هذه العديد من الخدمات األخرى. وتكمن ا

طنني ل مع أعداد ضخمة من املواللتعامُ  التطبيقات الحكومية يف كون هذه التطبيقات قابلةً 
ع رها الحوسبة السحابية للتوإنجاز معامالتهم، ويعود ذلك إىل املرونة الرسيعة التي توفِّ  وسُّ

ية الحاسوبية املطلوبة لإلنجاز. كام أن التطبيقات املبنواالنكامش الرسيع يف استخدام املوارد 
عىل السحابة متكِّن من مشاركة البيانات ذات العالقة باملواطنني بني كل األجهزة الحكومية 

  ) حالة استخدام عامة للسحابة من قِبَل الحكومة.١-١ذات العالقة. يوضح الشكل رقم (
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قِبل حكومة اململكة العربية السعودية، حيث  وقد نالت الحوسبة السحابية اهتامماً من
م برنامج يّرس للتعامالت اإللكرتونية الحكومية   تقنيةو  االتصاالت وزارة برامج أحد(يقدِّ

 نفيذيةالت الحكومية كإحدى املبادرات يف الخطة اإللكرتونية مبادرة السحابة )املعلومات
 هذه املبادرةم قدِّ تُ التحتية. و البنية مسار تحت الحكومية اإللكرتونية للتعامالت الثانية
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من ناحية  سواءً  ،عالية وأمنية واعتامديةذات فعالية  جاهزةً  للقطاعات الحكومية خدماٍت 
يُنظَر إىل و البنية التحتية أو منصات التكامل والربط البيني أو التطبيقات الوطنية املشرتكة.

ها من خالل هذه املبادرة إىل أنها تتصف بخصائص، هي: الخدمات السحابية التي يتم تقدميُ 
من خالل ، و ضمن قامئة ثابتة ومعرفة من الخدمات، و ل برشيذاتية دون تدخُّ أن تكون 

كون ، وأن تدة عىل تجميع املواردمعتمِ ، وأن تكون واجهة قياسية لطلب الخدمة ومتابعتها
وتهدف هذه  .(SLA) ى الخدمةمستو  التفاقيةذات مؤرشات أداء خاضعة ، و مرنة ورسيعة
تأسيس سحابة إلكرتونية حكومية لتقديم الخدمات املشرتكة للقطاعات املبادرة إىل 

 نجازهإ  منية عالية. وتشمل املبادرة تعزيز ما تمَّ أ و  واعتامديةالحكومية عرب بيئة ذات فاعلية 
عىل  ،يقاتوالتطبعىل مسارات البنية التحتية واملنصات  السحابيةوإكامل ما بقي للخدمات 

لخدمات ايتم استعراض قامئة بأسامء . وفيام ييل سابقاً أن تنطبق عليها الخصائص املذكورة 
صل الثاين ، عىل أن يتم التفصيل فيها يف الفواملنصات والتطبيقات املستهدفة يف هذه املبادرة

 عرش من هذا الكتاب:

  ويشمل: ،(IaaS) مسار البنية التحتية كخدمة-أوالً

 الحكومية. اإللكرتونية التعامالت بيانات مركز 

 ى الشبكة الحكومية اآلمنة  خدمات الربط الشبيك اآلمن  ).GSN-(وتُسمَّ

 .خدمات التعايف من الكوارث  

  املؤقتة والدامئة. االستضافةخدمات  

 .خدمات الصوت والصورة 

  ويشمل:، (PaaS)مسار املنصات كخدمة -ثانياً 

 .خدمات منصة الهيكلية املؤسسية  

 ى قناة خدمات منصة التكامل  ).GSB-الحكومية  التكامل (وتُسمَّ

  اإلسرتاتيجيةخدمات منصة إدارة.  

 ) ى خدمات منصة التواصل   ل).تراس-بنظام الرسائل النصية الحكومية ويُسمَّ

 .خدمات منصة إدارة املشاريع  



 مقدمة

 ٦١  الحوسبة السحابية

 .خدمات منصة تطوير النظم  

 .خدمات منصة إدارة الخدمات 

 ى مركت (خدمات منصة دعم الخدما  آمر).-ز االتصال الوطنيويُسمَّ

  ، ويشمل:(SaaS)مسار التطبيقات الوطنية املشرتكة كخدمة -ثالثاً 

  َّى بنظام دنظام املراسالت املوح  –اإللكرتوين  الحكومية املراسالت (ويُسمَّ
  مراسالت).

  َّى مبرشوع املشرتيات الحكومية اإللكرتونية). دنظام املشرتيات املوح   (ويُسمَّ

  َّد.نظام تقديم الجامعات املوح  

 ى بنظم تخطيط املوارد الحكومية (موارد) نظام إدارة املوارد   ).GRP-(ويُسمَّ

 .نظام إدارة عالقات العمالء  

 نظام املعلومات الجغرافية (GIS). 

 معاك( املتنقلة الحكومية اإللكرتونية تطبيق التعامالت(.  

الخدمات واملنصات والتطبيقات الجدير بالذكر أن العمل ال يزال جاريًا إلنجاز بعض هذه 
ث يوجد إنجاز بعضها، حي من ِقبل برنامج يّرس للتعامالت اإللكرتونية الحكومية، بيد أنه تمَّ 

  حالياً الخدمات التالية:

  ويشمل: ،(IaaS) مسار البنية التحتية كخدمة-أوالً

 الحكومية. اإللكرتونية التعامالت بيانات مركز 

 ى الشبكة الحكومية اآلمنة  خدمات الربط الشبيك اآلمن  ).GSN-(وتُسمَّ

  ويشمل:، (PaaS)مسار املنصات كخدمة -ثانياً 

 ى قناة خدمات منصة التكامل  ).GSB-الحكومية  التكامل (وتُسمَّ

 ) ى خدمات منصة التواصل   ل).راست-بنظام الرسائل النصية الحكوميةويُسمَّ

 ) ى مركز االتصال الوطنيخدمات منصة دعم الخدمات  آمر).-ويُسمَّ
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  ، ويشمل:(SaaS)مسار التطبيقات الوطنية املشرتكة كخدمة -ثالثاً 

  َّمراسالت –اإللكرتوين  الحكومية املراسالت (نظام دنظام املراسالت املوح(. 

  َّ(مرشوع املشرتيات الحكومية اإللكرتونية). دنظام املشرتيات املوح 

 نظم تخطيط املوارد الحكومية  إدارة املوارد نظام)-GRP.( 

  َّيف الجامعات الحكومية مبنطقة  د للطالببوابة القبول اإللكرتوين املوح
 .الرياض

 معاك( املتنقلة الحكومية اإللكرتونية تطبيق التعامالت(.  

 : القطاع الصحي ١/٤/٢

صحية عىل مجموعة من ذوي صة ألغراض الرعاية الخصَّ يئة إلكرتونية مُ تشتمل أي ب
الطبية املتعددة؛ كاألطباء، واالختصاصيني،  متتعامل مع سجالته املصلحة، حيث

واالستشاريني، واملرىض، ورشكات التأمني الصحي، والرشكات الدوائية، ورشكات خدمات تقنية 
املعلومات. وتستلزم عملية تقديم الرعاية الصحية التعامل مع بيانات ضخمة ميكن أن توجد 

 مخزنة يف مصادر بيانات متفرقةبأشكال مختلفة (بيانات منظمة أو بيانات غري منظمة) 
ومختلفة (عىل سبيل املثال، مخزنة يف قواعد بيانات عالقية أو يف ملفات نصية)، وبصيغ 
ملفات متعددة. عند دخول مريض ما إىل مستشفى، يتم إدخال وتخزين معلوماته يف سجل 

ص ختم لهذا الغرض. عندما يقوم الطبيب املصحي إلكرتوين ضمن نظام إلكرتوين مصمَّ 
هذه (قد تأيت من أجهزة طبية  بتشخيص املريض، يتم إدخال وتخزين معلومات التشخيص

، وجهاز الصور املقطعية املحوسبة (MRI)كجهاز التصوير بالرنني املغناطييس  متعددة؛
CT) ضمن النظام اإللكرتوين نفسه. وميكن للطبيب املختص أثناء عملية التشخيص اسرتجاع (

لمريض وتحليلها بغرض الخروج بالتشخيص الصحيح للمريض، كام ميكن املعلومات الصحية ل
للطبيب مشاركة معلومات املريض مع االستشاريني املختصني عند الحاجة. ويوضح الشكل 

  كحالة عامة.وسبة السحابية عىل القطاع الصحي ) كيفية تطبيق بيئة الح٢-١رقم (
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ة إللكرتونية الخاصة بالرعاية الصحيإن توظيف الحوسبة السحابية لتشغيل األنظمة ا

م العديد من الفوائد ألصحاب املصلحة من خالل بيئة إلكرتونية متكاملة ميكن أن يقدِّ 
ومرتابطة، بحيث تشمل أنظمة إلدارة املعلومات الصحية، وأنظمة معلومات املختربات، 

وائية، باإلضافة )، وأنظمة املعلومات الدX-rayوأنظمة الطب اإلشعاعي (كاألشعة السينية 
إىل العديد من األنظمة األخرى. عند توظيف األنظمة اإللكرتونية للرعاية الصحية املبنية 
عىل سحابة عامة، فإن املستشفيات لن تحتاج إىل رصف مبالغ طائلة من ميزانياتها عىل 

ًء عىل الطلب م خدماتها بناالبنية التحتية التقنية، ويعود ذلك إىل أن الحوسبة السحابية تقدِّ 
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حسب مبدأ الدفع مقابل االستخدام، وبالتايل تتجنب املستشفيات مصاريف التأسيس 
التقنية التي تشمل املعدات واألجهزة والربمجيات. كام تتمكن املستشفيات من الوصول 

عند  ىرس إىل بيانات املرىض املخزنة يف السحابة ومشاركتها مع املستشفيات األخر بسهولة ويُ 
الحاجة. وبالطريقة نفسها يتمكن املرىض من الوصول إىل بياناتهم الصحية سواًء التاريخية 

، باستخدام (SaaS)أو الحديثة، واالطالع عليها من خالل استخدام تطبيقات السحابة كخدمة 
ة يأي جهاز مهيَّأ لهذا الغرض، ومن ثَمَّ مترُّ إجراءات الدخول للمستشفى والخروج منه والرعا

اء ورشكات من األطب الصحية بكل انسيابية. وتتيح السحابة العمل بكل انسيابية أيضاً لكلٍّ 
مكان واحد  واملخزنة يف وصول إىل البيانات املحدثة آنياً التأمني والرشكات الدوائية؛ لسهولة ال

  عىل السحابة.  

ل أوراك :ة، مثلدة للخدمات السحابية الصحيألسامء املعروفة املزوِّ هناك العديد من ا
(Oracle) وساب ،(SAP) وآي يب إم ،(IBM)،  التي تقوم جميعها بتقديم حلول متكاملة

متخصصة يف القطاع الصحي؛ كإدارة البيانات، وتجميع وتحليل البيانات الصحية، والعديد 
. حسب املوقع اإللكرتوين لرشكة أوراكل (EMR, HIS, PACS)مثل  ،من التطبيقات الطبية
(www.oracle.com) ل الخدمات السحابية مبختلف أنواعها ، فإّن رشكة أوراكل تشغِّ

ألكرث  )IaaS –، البنية التحتية كخدمة PaaS -، املنصة كخدمة  SaaS -(الربمجيات كخدمة 
من املؤسسات الكربى يف الواليات  %٧٠مؤسسة رعاية صحية حول العامل، منها  ٥٠٠من 

ل أنظمة متعددة املستشفيات. كام أن رشكة ساب  املتحدة األمريكية التي تشغِّ
(www.sap.com)  تقدم خدماتها السحابية املتعددة، مثل: خدمات تحليالت الرعاية
ل املعلومات الصحية رعاية املرىض، وخدمات تبادُ ، وخدمات (HAR)الصحية والبحوث 

(HIE) إضافًة إىل ذلك، توجد العديد من الرشكات التقنية املتخصصة يف تقديم الخدمات .
، وموقعها (AthenaHealth)السحابية يف مجال الرعاية الصحية، مثل رشكة أثينا هيلث 

م هذه الرشكة ن(www.athenahealth.com)اإللكرتوين  السجالت الصحية الطبية  ظامَ . تقدِّ
(EHR)  مبنياً عىل السحابة، وتركِّز بشكل دقيق عىل أنظمة الفوترة الطبية، وربط املريض

، وموقعها (Allscripts)إلكرتونياً وإدارة التموين الطبي. وكذلك الحال لرشكة أُل سكريبت 
م العديد من الحلول ال(uk.allscripts.com)اإللكرتوين  سحابية وتحليالت ، التي تقدِّ

يف املستشفيات  (EHR)البيانات والرؤى املستقبلية ألنظمة السجالت الصحية اإللكرتونية 
  حول العامل.
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 قطاع االتصاالت: ١/٤/٣

دوراً محورياً يف ظهور وبروز استخدامات  (ICT)تؤدي تقنية االتصاالت واملعلومات 
جزءاً  ل شبكات االتصاالت املتاحةتقنية الحوسبة السحابية يف شتى القطاعات، حيث متثِّ 

ل خدمات متعددة إىل مستفيدين متعددين بجودة مهامً من هيكل السحابة، الذي يوصِّ 
عالية، وتخصيص أمثل للموارد الحاسوبية املعروضة لالستخدام. إنَّ هذا الدور يُعتَرب رضورياً 

ددة تعكز بيانات ملتوصيل خدمات سحابية عالية املستوى؛ كونه يربط بشكل متكامل مرا
ليس من الرضوري أن تكون متجانسة، وباتفاقية خدمة ومنصات مختلفة من خالل شبكات 

مضمونة من بدايتها إىل نهايتها. وميكن النظر إىل هذا الدور املهم من جانبني اثنني: تشغييل، 
، والصيانة ةمن الناحية التشغيلية، يربز دور االتصاالت يف إمكانية التحكُّم يف الشبك وتقني.

والتشغيل، وإدارة عالقات املستفيدين، وكونها رشيكاً موثوقاً، وإمكانية أن تلعب دوًرا وسيطًا 
يف حال حاجة املستفيد للرشاكة مع مزودين آخرين. أما من الناحية التقنية، فيتيح  للسحابة

دمات خقطاع االتصاالت تقنيات ثابتة ومتنقلة فائقة الرسعة تسمح بالوصول امليرس لل
واملوارد السحابية، كام يتيح تقنيًة شبكيًة متكِّن التقنية االفرتاضية التي تخفي عن العميل 

ع واالنكامش اآلين  تفاصيَل  قد ال تكون مهمة بالنسبة له، كام متكِّن الشبكُة خاصيَة التوسُّ
 يف للقدرات التقنية حسب حاجة العميل. وبتفعيل خاصية مشاركة املوارد بني عدة عمالء

تقنية الحوسبة السحابية، يساعد قطاع االتصاالت عىل توفري استهالك الطاقة تحقيقاً ملبدأ 
من خالل خصائص تقنية تساعد عىل مشاركة املوارد التقنية،  (Green IT)التقنية الخرضاء 

 وعىل موازنة األعباء فيام بينها، ومن خالل تخصيص املهام، والتحكم والرقابة الذاتية اآلنية.
وحديثاً، أصبح من املمكن أن تتيح رشكات االتصاالت إمكانية جمع معلومات ضخمة من 
 خالل أجهزة االستشعار؛ مام يوفر عىل العميل جهوداً وأمواًال طائلة يف َجْمع هذه املعلومات.

يع ر فرصة كبرية جداً لقطاع االتصاالت لتوسالحوسبة السحابية توفِّ  من ناحية أخرى، فإنَّ 
. وميكن تصنيف فوائد الحوسبة (ICT)ته يف سوق تقنية االتصاالت واملعلومات نطاق حص

حابية، سواًء سالسحابية لهذا القطاع بناًء عىل الدور الذي يقوم به العامل يف بيئة الحوسبة ال
أو مستخدماً لها. وميكن تلخيص الفوائد العامة للحوسبة  كان مزوداً للخدمة أو رشيكاً فيها

  منظور قطاع االتصاالت يف النقاط الرئيسية التالية:السحابية من 

عاً إليصال خدمات التقنية واالتصاالت عىل شكل منصة توفِّر السحابة منوذجاً موسَّ  -
عة من خالل أي شبكة، سواًء كانت شبكة ثابتة أو متنقلة أو بتغطية دولية، وميكِّن  ُمجمَّ
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بط بالشبكة، سواًء كان الجهاز هذا النموذج خاصية االستخدام من قِبل أي جهاز مرت
 حاسباً شخصياً أو تلفازاً أو جهازاً ذكياً أو أي جهاز ميكن أن يرتبط للشبكة.

توفِّر السحابة منوذج استخدام فريد من نوعه بناًء عىل الطلب، وقابًال للمشاركة من  -
غنية من خدمات االتصاالت املتنوعة (مثل:  بل عدة مستخدمني إليصال مجموعةقِ 

تصال الصويت واملريئ، واملؤمترات الصوتية واملرئية، والرسائل، واالتصاالت املوحدة، اال 
 وإنشاء املحتوى، والنرش، واالستضافة، إلخ).

توفِّر السحابة خدمات شبكية فائقة األداء وآمنة (من خالل استخدام مفاهيم متقدمة؛  -
) كقنوات ذكية VPN، والشبكة االفرتاضية الخاصة L2-L3كاالتصال من خالل طبقات 

لنقل خدمات السحابة من أجل ضامن جودة عالية يف أداء الخدمة املقدمة 
 للمستفيدين.

إضافًة إىل هذه الفوائد العامة، يوجد فوائد أخرى مُيكن النظر إليها من منظور الدور 
واًء كان س الذي يقوم به العامل يف بيئة الحوسبة السحابية يف قطاع التقنية واالتصاالت،

أو مستخدماً لها. فمن منظور مزود الخدمة، تربز  العامل مزوداً للخدمة أو رشيكاً فيها
العديد من الفوائد؛ كتخفيض التكاليف العائدة إلمكانية مشاركة وتخصيص املوارد التقنية 

ع يف البنى التحتي  ة(برمجيات وتجهيزات مادية) بني املستخدمني، واملرونة العالية للتوسُّ
التقنية ملواجهة الطلب يف أوقات الذروة، والكفاءة واملرونة يف إدارة املوارد الحاسوبية 

استمرارية و واملوثوقية يف استمرارية األعامل باستخدام التقنية االفرتاضية، واالعتامدية 
 اإلتاحة لوجود إمكانية توزيع أحامل املهام بني العديد من مراكز البيانات أو بني العديد من

ف األعامل وزيادة إتاحتها. أما رشكاء مزودي السحابات املتاحة، ومن ثَمَّ تجنُّب أوقات توقُّ 
الخدمات السحابية فيشملون مزودي خدمات الشبكة، ومزودي الربمجيات، ومزودي 
املعدات واألجهزة، واملزودين الذين يعملون عىل تكامل األنظمة، ومزودي الخدمات 

 الحوسبة السحابية فرصاً استثامرية لهؤالء الرشكاء كمقاولني فرعيني االستشارية. وتوفر بيئة
(subcontractors) ؛ لصعوبة أن يقوم مزود خدمة وحيد بجميع األعامل ذات العالقة

بالحوسبة السحابية. وأخرياً من منظور املستخدم (عميل قطاع التقنية واالتصاالت)، تربز 
ة من خالل اإلنرتنت، وإمكانية النفاذ والوصول فوائد عديدة؛ كرسعة الحصول عىل الخدم

للخدمات السحابية من أي مكان يف العامل وباستخدام أي جهاز قابل لالتصال باإلنرتنت، 
للخدمات، وتجنُّب تكاليف التأسيس املرتبطة  واقتصار التكاليف فقط عىل مقدار االستخدام
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ف التنقل من مزود إىل آخر عند باقتناء املعدات واألجهزة والربمجيات، وانخفاض تكالي
  الحاجة.

 
بازدياد اإلقبال عىل  (mobile communication)ومع ازدياد أهمية االتصاالت املتنقلة 

 ,.Sahu et alاستخدام األجهزة املتنقلة، مثل: اآليفون، واألندرويد، والبالك بريي، وغريها(

)، تتضح حاجة االتصاالت كخدمة إىل بنية تحتية مرنة تستطيع التعامل مع أجهزة 2012
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وشبكات متعددة وغري متجانسة. ويف الوقت الحايل، يُنظر إىل التقنية االفرتاضية لوظائف 

كتقنية ُممِكنة أساسية للجيل  (Network Function Virtualization – NFV)الشبكة 

عىل  NFVيف العقد القادم، حيث تساعد تقنيُة  (5G)نقل الخامس لشبكات االتصال املت

السحابية من خالل دعم ودمج األجهزة غري املتجانسة يف السحابة.  ةتوظيف الحوسب

د ها باستخدام برمجيات تدير املوار وظائف شبكية أساسية يتم تطبيقُ  NFVوتتضمن تقنية 

ئف الشبكة املطبَّقة برمجياً عن الفصل بني وظا NFVاالفرتاضية يف السحابة. وتتيح تقنية 

سمح األمر الذي ي يزات املادية (األجهزة واملعدات)؛تلك الوظائف املطبَّقة باستخدام التجه

باختبار وترقية وظائف الشبكة املطبَّقة برمجياً بكل سهولة من خالل تنصيب أو تركيب 

دون  (hardware)ية يف نفس الوقت الذي تبقى فيه التجهيزات املاد ،الربمجيات الجديدة

ر أو تغيري. هذه املرونة املنظورة تساعد يف ترسيع توظيف االبتكارات املتعلقة بالشبكة، تأثُّ 

وتقليص وقت الوصول إىل سوق االتصاالت. وباستغالل السحابة ألغراض وظائف شبكات 

  تشغييل. اق الواإلنفليف املرتبطة باإلنفاق الرأساميل االتصال املتنقل، ميكن تقليص التكا
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 :توظف رشكات االتصاالت املتنقلة منوذجني من الشبكات ألغراض االتصال املتنقل

، والنموذج (Radio Access Network –RAN)النموذج األول هو شبكة النفاذ الالسليك 
 (RAN)ف شبكة النفاذ الالسليك . تُعرَّ (Core Network – CN)الثاين هو الشبكة األساسية 

بأنها جزء من نظام االتصال عن بُعد لتطبيقها لتقنية الوصول الالسليك، حيث تقع هذه الشبكة 
االتصال بينهام. كام  وتتيح، (CN)بني الجهاز املتنقل (كالهاتف املتنقل) والشبكة األساسية 

الء مبأنها الهيكل األسايس لشبكة االتصاالت، وتقوم بتزويد الع (CN)ف الشبكة األساسية تُعرَّ 
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 املتصلني بها من خالل شبكات وصول، بخدمات متنوعة، كام تتضمن الشبكة األساسية معداٍت 
اتصاالت فائقة القدرة، تقوم بربط الشبكات الفرعية املتصلة بها، ومن ثَمَّ متكِّنها من  وأجهزةَ 

) حاالت ٤-١) و(٣-١تبادل املعلومات من خالل مسارات تواصل تتيحها. ويوضح الشكالن (
املبنية عىل السحابة لكلٍّ من شبكة النفاذ الالسليك  NFVستخدام ممكنة لتوظيف تقنية ا

(RAN) ) والشبكة األساسية ٣-١حسب الشكل ،((CN) ) ٤-١حسب الشكل.(  

 قطاع الرتبية والتعليم: ١/٤/٤

ميكن أن تدعم الحوسبة السحابية تحسني الخدمات املقدمة لقطاع الرتبية والتعليم 
عالية. عىل سبيل املثال، تساعد تطبيقاُت املشاركة اإللكرتونية املبنية عىل السحابة وبجودة 

كالٍّ من الطالب والطالبات عىل مناقشة املشاكل املشرتكة، وعىل البحث عن حلول وإرشادات 
ميكن تقدميها من خالل الخرباء الرتبويني. وميكن أن تستخدم الجامعات والكليات واملعاهد 

نظمًة مبنية عىل السحابة إلدارة املعلومات ألغراض متعددة: كالقبول والتسجيل، واملدارس أ 
وتحسني الكفاءة اإلدارية، وعرض برامج تربوية عن بُعد من خالل اإلنرتنت، وإتاحة 
االختبارات عىل اإلنرتنت، ومتابعة سري العملية التعليمية للطالب والطالبات، وَجْمع التغذية 

تتميز أنظمة التعلُّم عىل اإلنرتنت املبنية عىل السحابة بإمكانية إيصال  الراجعة من الطالب.
كل سهولة كالطالب واملتدربني، ب ب التدريبية إىل املستفيدين منهااملواد التعليمية والحقائ

، يف مقالة علمية له عىل موقع كالود (Sameer Bhatia, 2014)ويرس. يشري سمري بهاتيا 
، إىل أن توظيف الحوسبة السحابية يف مجال الرتبية والتعليم له (CloudTweaks)تويكز 

  خمس فوائد رئيسية: 

تيسري تحديث املواد التعليمية عىل السحابة، مبا فيها الكتب الدراسية، يف الوقت  .١
الراهن، بحيث يستطيع الطالب والطالبات الوصول املبارش إىل النسخة األحدث من 

 تلك املواد.
تب الدراسية، حيث إنَّ تكلفة املحتوى الرقمي للكتب أقل بكثري تخفيض تكاليف الك .٢

 من املحتوى املطبوع.
 ة للوصول للمواد التعليمية.ناء أجهزة ومعدات إلكرتونية ُمكلِّفعدم الحاجة القت .٣
ة للوصول للمواد التعليمية، حيث إنَّ معظم عدم الحاجة القتناء برمجيات ُمكلِّف .٤

، أو (Google Docs)لسحابة مجاناً مثل قوقل دوكس الربمجيات تكون متاحة عىل ا
 .(Microsoft Office)بأسعار رمزية مثل مايكروسوفت أوفيس  ةمتاح
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إتاحة الوصول ألعداد متزايدة وكبرية من املستفيدين (الطالب، واملتدربني، واألساتذة،  .٥
 إلخ) من أي مكان يف العامل، باستخدام أي جهاز إلكرتوين مناسب.

) حالة استخدام عامة للسحابة ألغراض تربوية وتعليمية. يوفر هذا ٥-١ل (يوضح الشك
النموذج املعامري الستخدامات الحوسبة السحابية للرتبية والتعليم من تكاليف اإلنفاق 

ل ااملتعلقة باقتناء البنى التحتية وإدارتها وصيانتها، ويف الوقت نفسه يتيح الوصول الفعَّ 
 يأ اد ضخمة من الطالب والطالبات، ومن أي مكان يف العامل، ومن للخدمات املتاحة إىل أعد

  مناسب. إلكرتوين جهاز
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 قطاع الطاقة: ١/٤/٥

عن  ع البياناتمْ بجَ  تحتوي أنظمة الطاقة عىل اآلالف من أجهزة االستشعار التي تقوم
مراقبة حالة تشغيلها، والتنبؤ بحدوث األعطال لة بشكل آين ومستمر؛ بغرض األجهزة املشغ

دام أنظمة طل. ويتم استخقبل وقوعها، وبالتايل القيام بالصيانة الالزمة دورياً قبل وقوع أي عُ 
 ة الذكية وتوربينات الرياحالطاقة هذه يف محطات توليد الكهرباء والشبكات الكهربائي

كون أنظمة الطاقة تحتوي عىل عدد كبري من  االستشعار أجهزة أهمية دة للطاقة، وتربزاملولِّ 
اسة، والتي يجب أن تعمل بشكل صحيح، وعىل نحو مستمر لضامن املكونات الحسَّ 

لطاقة عىل دة لاملولِّ استمرارية عمل النظام ككل. عىل سبيل املثال، تحتوي توربينات الرياح 
تم شفرات املروحية، والتي يمكونات حّساسة؛ كالرتوس الدّوارة، وعلبة الرسعة، واملكابح، وال

فاجئ ممراقبتها باستمرار للتأكُّد من تجنُّب حدوث احتكاك أو انكسار أو انكامش أو تغري 
ف النظام ككل. قد ينتج عنه حدوث عطل، وبالتايل توقُّ  يف أحد هذه األجزاء الحرجة

األمر  ؛سةاتحتوي محطات توليد الكهرباء عىل العديد من املكونات الحسَّ  نفسها الطريقةبو 
ة، اسات إلكرتونية خاصع املعلومات عنها آنياً وباستمرار باستخدام حسَّ مْ الذي يستدعي جَ 

ى وحدات القياس املرحلية  يتم تثبيتها يف  (Phasor Measurement Units – PMU)تُسمَّ
ملعلومات ا دة للطاقة. ويتم استقباُل ها يف فروع محطات الكهرباء املولِّ املكونات املراد مراقبتُ 

تحليلها ومعالجتها آنياً، ليتم بعد ذلك تقييم حالة نظام الكهرباء  مَّ من هذه الوحدات، ومن ثَ 
  طل يف أجزائه قبل وقوعه. ككل، والتنبؤ بالعُ 
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وتُعتَرب تكلفة صيانة وإصالح مثل هذه األنظمة املعقدة مرتفعًة، وتستغرق وقتاً طويالً 

لطبيعي؛ لذا فإنه من املطلوب لدى متخذي القرار يف قطاع إلعادتها إىل وضعها التشغييل ا
الطاقة تجنُّب حدوث مثل هذه األعطال، وذلك بالسعي إىل الحصول عىل إنذار مبكر ما 

 الوقت ك يفأمكن، وسابق لحدوث العطل، ويكون مبنياً عىل معلومات دقيقة حتى يتم التحرُّ 
عادًة ما تكون ذات تكلفة منخفضة مقارنًة املناسب، وعمل الصيانة الدورية املناسبة التي 

  بتكلفة إصالح العطل بعد حدوثه.
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 Arshdeep Bahga and Vijay) وقد اقرتح كلٌّ من أرشديب بهقا وفيجاي ماديسيتي

Madisetti, 2012) ى كالود ميكن استخدامه لتخزين  (CloudView)فيو  إطاراً عاماً يُسمَّ
يتمُّ جمعها من عدد ضخم من أجهزة االستشعار  ومعالجة وتحليل بيانات صيانة ضخمة

َرب هذا يف بيئة حوسبة سحابية. ويُعت يُراد متابعتها ها عىل مكونات وأجهزةي يتم تثبيتُ الت
نة لتصميم معامري مبني عىل السحابة، ميكن علَ اإلطار املقرتح أول حالة استخدام مُ 

م من الباحثنَيه لتخزين بيانات الصيانة ومعالجتها وتحليلهااستخدامُ   ، كام أن العمل املُقدَّ
يقوم بتقييم عدة تصاميم معامرية مقرتحة ومبنية عىل السحابة؛ بغرض استغالل القدرات 
التي توفرها الحوسبة املتوازية عىل السحابة، للتمكن من اتخاذ قرارات محلية فّعالة 

نامذج من حيث مدى باستخدام معلومات شاملة. ويقوم هذا العمل أيضاً مبقارنة هذه ال
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تجنُّبها ألي مشكلة محتملة قد تحدث عند الحصول عىل بيانات الصيانة من وإىل السحابة. 
  ) حالة استخدام عامة للسحابة ألغراض أنظمة الطاقة.٦-١ح الشكل (ويوضِّ 

 قطاع النقل: ١/٤/٦

بشكل ملحوظ؛ مام جذب إليها  (ITS)يف السنوات األخرية، تطورت أنظمة النقل الذكية 
من املستخدمني. وتعتمد هذه األنظمة عىل حجم وحداثة البيانات التي يتم  اً كبري  اً عدد

ها من مصادر متعددة ليتم معالجتها بعد ذلك، ومن ثَمَّ تزويد املستخدمني مبعلومات عُ مْ جَ 
ه البيانات َجْمع بيانات ضخمة من مصادر متعددة ومعالجة هذ ثة ومفيدة. إنَّ محدَّ 

من عرض خدمات جديدة؛  (ITS)وتحويلها إىل معلومات مفيدة ميكِّن أنظمة النقل الذكية 
كتقديم إرشادات متقدمة لحالة مسارات الطرق، وتوجيه املركبات، والتنبؤ برغبات العمالء 
فيام يتعلق مبسألة التحميل والتسليم يف سلسلة التوريد. ومن التحديات الرئيسية التي 

ال ألنظمة النقل الذكية هو التحدي املرتبط بجَ تواج يم ع وتنظمْ ه الحصول عىل أداء فعَّ
البيانات من مصادر متعددة وبشكل آين، واملرتبط أيضاً بتحليل هذه البيانات الضخمة 
بغرض الحصول عىل قرارات ذكية يف الوقت املناسب. ويُعزَى هذا التحدي إىل ضخامة حجم 

ومع  ة، والحاجة لوجود وسيلة تحليل مالمئة وآنية تفي بالغرض.قواعد البيانات املطلوب
ظهور الحوسبة السحابية وإمكانية توظيف قدرات حاسوبية ال محدودة، كوسائل جمع 
البيانات وتخزينها وتحليلها بشكل آين، بدأت تربز تطبيقات النقل الذكية يف نوعية وجودة 

بات واملساعدة يف توجيه املرك ،الت الطرقخدماتها املقدمة للمستفيدين؛ كالتعرف عىل حا
عند االنتقال من مكان إىل آخر، باستخدام املركبة التي يتم تجهيزها مبعدات إلكرتونية مالمئة 

 ح) تقوم باستقبال وإرسال البيانات من وإىل السحابة. ويوضِّ GPS(عىل سبيل املثال جهاز 
  ظمة النقل.) حالة استخدام عامة للسحابة ألغراض أن٧-١الشكل (

 قطاع الصناعة: ١/٤/٧

يف قطاع الصناعة، عادًة ما يتم استخدام أنظمة إلكرتونية بهدف مراقبة العمليات 
، (ICS)اإلنتاجية والتحكم فيها. ويُطلق عىل مثل هذه األنظمة أنظمة التحكم الصناعي 

وهو مصطلح عام يشتمل عىل أنواع متعددة من أنظمة التحكم املستخدمة يف اإلنتاج 
، وأنظمة (SCADA)الصناعي، مبا يف ذلك أنظمة التحكم اإلرشايف واالستحواذ عىل البيانات 

. يتم استخدام هذه (PLC)، وأنظمة التحكم املنطقي املُربَمج (DCS)التحكم املوزعة 
حليل وتوليد ومراقبة البيانات الصناعية، ومن ثَّم استخدام نتائج األنظمة بغرض تجميع وت
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التحليل يف اتخاذ القرارات املناسبة. وتُعترب الصناعات الكهربائية والنفطية واملائية من أهم 
. وتتلخص طريقة عملها يف استقبال البيانات من محطات (ICS)الصناعات استخداماً ألنظمة 

ل إىل أجهزة أو مصانع بعيدة، ثم يتم إ  صدار األوامر اإلرشافية بشكل ذايت أو عن طريق مشغِّ
ى أجهزة امليدان. وتتحكم أجهزة امليدان هذه يف تحكُّ  م أخرى تكون بعيدة أيضاً، وتُسمَّ

عمليات املحطة التي تتواجد بها؛ كفتح وإغالق الصاممات والقواطع، وجمع البيانات من 
  حلية بغرض إصدار حاالت اإلنذار.أنظمة االستشعار، ومراقبة البيئة امل

عن طريق تسهيل وترسيع  (ICS)يتم توظيف تقنية الحوسبة السحابية لخدمة أنظمة 
عملية جمع البيانات اآلنية وبأي حجم، وإدارة وتحليل بيانات عمليات اإلنتاج التي تولدها 

األفراد . ويساعد هذا التوظيف يف تقدير حالة األنظمة، وتحسني سالمة (ICS)أنظمة 
اتخاذ القرارات املناسبة يف الوقت  يفالعاملني واملحطات واملصانع، األمر الذي يساعد 

) حالة استخدام عامة للسحابة ٨-١ح الشكل (املناسب، وبالتايل تجنُّب حدوث األعطال. يوضِّ 
  ألغراض الصناعة.
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 الفصل الثاين

  السحابية للحوسبة األساسية املبادئ

 عريفت تقديم طريق السحابية عن للحوسبة األساسية املبادئ الفصل يستعرض هذا
طالقها، ومناذج نرشها وإلها، والتطرُّق إىل أساسياتها املتمثلة يف خصائصها األساسية،  مؤّصل

  مة.ومناذج خدماتها املقدَّ 

تستلزم الخصائص األساسية للحوسبة السحابية توفُّر مجموعة من السامت يف السحابة 
ى حتى  :يه أو الخصائص)(السامت  وتلك سحابية عليها، حوسبة يتسنى لنا إطالق مسمَّ

 تقوم وأن اسوبية،الح للشبكة واسع وصول وذات الطلب، حسب ذاتية خدمة تكون أن
ع بعرض  لكت وتحرير تخصيص يف رسيعة مرونة وذات الحاسوبية، املوارد من واسع تجمُّ
  .للقياس قابلة خدمة تكون وأن املوارد،

 ز،موج وبشكل الثاين، الفصل السحابة، فيستعرض وإطالق نرش أما ما يخصُّ مناذج
 املجتمعية، والسحابة العامة، والسحابة الخاصة، مجموعة من النامذج، مثل: السحابة

ية؛ السحاب الحوسبة خدمات لعرض الهجينة. ثم يوجز هذا الفصل مجموعة مناذج والسحابة
). SaaS( كخدمة ، والربمجيات)PaaS( كخدمة واملنصة ،)IaaS( كخدمة التحتية كالبنية

كام . خامسوال الرابع كلٍّ من الفصلني يف املختلفة النامذج هذه رشح يف التفصيل يتمسو 
 يستعرض الفصل الثاين بعد ذلك ثالثة أنواع (أو أصناف) رئيسية من ذوي العالقة (أو أصحاب

م الخدمة، من املستفيد وهم: السحابية، الحوسبة بيئة يف املصلحة)  الوسيطو  الخدمة، وُمقدِّ
 بةالحوس تستهدف التي والفوائد األهداف الفصل هذا يستعرضوأخرياً . الخدمة لتقديم

 عند لحةاملص أصحاب تواجه قد التي والتحديات تحقيقها، كام يستعرض املخاطر السحابية
  .السحابية الحوسبة تبّني وتطبيق

تعريف الحوسبة السحابية: ٢/١

 إليها صولوالو  والربامج البيانات وتخزين مشاركة إمكانية السحابية إىل الحوسبة تشري
 قت،و  أي ويف لذلك، ُمهيَّأ إلكرتوين جهاز أي باستخداممكان،  أي من اإلنرتنت شبكة عرب

 ملحدودةا التقليدية للطرق حديثاً  بديالً ومتثل محدودين، غري وصول ورسعة تخزين وبحجم
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يتم استخدام مصطلح السحابة عادًة ليشري مجازاً إىل استخدام  .والوصول والرسعة الحجم يف
كون اإلنرتنت متثل مرتكزاً أساسياً لعمل السحابة. فعندما نقوم بتخزين بيانات ما  ؛اإلنرتنت

ى تخزيًنا وحوسبة  أو تشغيل برنامج ما من عىل قرص صلب لحاسوب محيل، فإن ذلك يُسمَّ
اج إىل أمناط الحوسبة السحابية، نحت محلية. بينام ليتم اعتبار هاتني العمليتني منطني من

وتشغيل الربامج عرب اإلنرتنت. وعىل الرغم من أن النتيجة النهائية هي لوصول للبيانات ا
رش االتصال عرب اإلنرتنت والحوسبة السحابية يسهم بشكل مبانفسها يف كلتا الحالتني، إال أن 

  مناسب.  يف إنجاز األعامل يف أي وقت، ومن أي مكان، وباستخدام أي جهاز إلكرتوين

 National Institute of Standards and( والتقنية يريللمعا الوطني املعهد ويُعرِّف
Technology -NIST (" وصولال متكني إىل يهدف منوذج عن عبارةالحوسبة السحابية بأنها 

 يوجد حيث مريح ومن أي مكان، املستفيد، بشكل طلب عىل بناءً  ،الحاسوبية الشبكة إىل
 ،الشبكات الحرص: ال املثال سبيل عىل(الحاسوبية املجهزة  املوارد من مشرتك عتجمُّ 

 ونرشها هاتوفري  ميكن التي ،)اإللكرتونية والخدمات والتطبيقات، التخزين، وأماكن والخوادم،
ويتألف هذا النموذج السحايب  الخدمة". دمزوِّ  من لتدخُّ  وبدون ممكن، إداري جهد بأقل

وثالثة مناذج عرض مناذج نرش وإطالق، من خمس خصائص (أو سامت) أساسية، ومن أربعة 
  ). Mell and Grance, 2011الخدمات املقدمة (

من إشارة  (NIST)والتقنية  للمعايري الوطني م من املعهدتنبع أهمية التعريف املُقدَّ 
 الكثري من العلامء والخرباء واملنظامت املتخصصة له يف مراجعهم وكتبهم وأعاملهم البحثية.

وعىل الرغم من ذلك، ينبغي استدراك أنه يغيب تواجد توافق فكري متطابق عىل وجود 
تعريف واحد متفق عليه بني كل املهتمني بالحوسبة السحابية من باحثني وخرباء ومامرسني. 

 The ACM Computer)ويشري كلٌّ من فاقيريو وزمالئه إىل ذلك يف بحثهم املقدم إىل مجلة 
Communication Review)  "بعنوان: "وقفة عند السحابة: باتجاه تعريف السحابة- (A 

Break in the Cloud: Towards a Cloud Definition) إىل هذه املشكلة التي عادًة ما ،
. (Vaquero et al., 2008)ترتبط بظهور أي مصطلح جديد يف عامل تقنية املعلومات 

الئه وسبة السحابية، وجد كلٌّ من فاقيريو وزمومبراجعة األدبيات العلمية التي تتطرق إىل الح
ما يربو عىل عرشين تعريفاً متبايناً للحوسبة السحابية، يركز كلٌّ منها عىل جانب معني من 
التقنية دون اآلخر. لذا قام كلٌّ من فاقيريو وزمالئه باستنتاج تعريف للحوسبة السحابية 

بحوثة. من األدبيات العلمية امل ستخرجةً يجمع بني الخصائص األساسية للحوسبة السحابية، م
ع ضخم من املوارد  وينصُّ هذا التعريف عىل أن الحوسبة السحابية عبارة عن "تجمُّ
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واملنصات  ،لتجهيزات املاديةالحاسوبية االفرتاضية والقابلة لالستخدام والوصول السهل (كا
وارد وإعادة تجهيزها التطويرية، والخدمات اإللكرتونية). وميكن أن يتم تجهيز هذه امل

األمر الذي يسمح باالنتفاع األمثل من هذه املوارد.  ؛لتتكيف مع أحامل إلكرتونية متغرية
-pay)ام االستخد حسب الدفعع من املوارد الحاسوبية ليعمل مببدأ ويتم توظيف هذا التجمُّ 

as-per-use) ِّد الخدمة اتفاقيات مستوى خدمة م مزوِّ ر ضامنات بأن يقدِّ ، والذي يوف
(SLAs)  ."تتناسب وحاجة املستفيد 

م من   للمعايري الوطني املعهديتطلب عمل الحوسبة السحابية، متاشياً مع التعريف املقدَّ
د/مزودو الخدمة السحابية بنيًة تحتيًة تشمل مختلف املوارد أن يجهز مزوِّ  ،(NIST)والتقنية 

تفيد/املستفيدون من الخدمة إلنجاز أعامله/م؛ كأنظمة الحاسوبية التي يحتاجها املس
التشغيل، والشبكات الحاسوبية، وخوادم التخزين، والربمجيات والتطبيقات، بحيث تصبح 
جاهزة لالستخدام املبارش عرب اإلنرتنت ومن أي موقع جغرايف، باستخدام أي جهاز إلكرتوين 

ة ، ينبغي أن يوفر مزود/مزودو الخدمة السحابيمحيل مهيَّأ لالتصال باإلنرتنت. إضافًة إىل ذلك
آلية مرنة لالستخدام والوصول للموارد الحاسوبية، بحيث يتم احتساب تكلفة استخدام هذه 
املوارد الحاسوبية بناًء عىل مستوى استخدام املستفيد من الخدمة، ومبا يتامىش مع 

وكلام زادت  .(pay-as-per-use)االستخدام  حسب الدفعاحتياجاته، وهو ما يُعرف مببدأ 
د الخدمة بسد هذه الحاجة عن طريق توفري من املوارد الحاسوبية، قام مزوِّ  حاجة املستفيد

املورد املطلوب، سواءً كان زيادًة يف سعة التخزين أو زيادةً يف رسعة االتصال أو توفري برمجية 
دخل املستفيد، ودون أي تقد يحتاجها املستفيد. وكل ذلك يتم بشكل مرن ورسيع من ِقبل 

من املزود الذي قد يعيق أو يؤخر تلبية طلب املستفيد. كام أن الحوسبة السحابية تتضمن 
توفري ميزة إيجابية للمستفيد، تتمثل يف تقليل الجهود اإلدارية املطلوبة من جهته. ويكون 

وتشغيلها مبا  سوبيةية الوصول إىل املوارد الحاتركيز املستفيد منصباً عىل التعرُّف عىل كيف
يحقق متطلباته ويسد حاجته، وبالتايل تكون صيانة أنظمة ومكونات الحوسبة السحابية 
من مهام مزود الخدمة فيام عدا األجهزة املحلية واململوكة للمستفيد، واملستخدمة للوصول 

  إىل موارد الحوسبة السحابية. 
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 أساسيات الحوسبة السحابية: ٢/٢

التقنية و  للمعايري الوطني سبة السحابية، كام يصفها املعهدتتمثل أساسيات الحو 
(NIST)،  ى مبدأ (يف . ويشري هذا (Mell and Grance, 2011))، ٣-٤-٥املبدأ الذي يُسمَّ
  املبدأ إىل:

 : خمس خصائص أساسية تعزِّز دور الحوسبة السحابية.٥ -

 : أربعة مناذج لنرش وإطالق الحوسبة السحابية.٤ -

 السحابية. الحوسبة خدمات لعرض : ثالثة مناذج٣ -

 حوسبة السحابية:للالخصائص األساسية  ٢/٢/١

ترتكز أهمية تحديد خصائص أي تقنية حديثة يف زيادة مستوى الفهم لهذه التقنية، 
ومن ثَمَّ تطويرها مستقبالً عند الحاجة. من هذا املنطلق، سعى  ،وبالتايل إمكانية تبّنيها

العديد من املهتمني بالحوسبة السحابية من باحثني ومامرسني إىل تحديد قامئة من الخصائص 
بشكل عام، وباألخص عن غريها من  التي متيّز الحوسبة السحابية عن غريها من التقنيات

وزعة، والحوسبة املتوازية، والحوسبة العنقودية، لحوسبة املأمناط الحوسبة األخرى؛ كا
والحوسبة الشبكية، والتي تمَّ التطرق إليها تفصيالً يف الفصل األول من هذا الكتاب. عىل 

د كلٌّ من بايا وزمالئه  تسع عرشة خاصية ميكن  (Buyya et al., 2009)سبيل املثال، يُحدِّ
بية، يف ية والحوسبة الشبكية والحوسبة السحاتوظيفها للتمييز بني كلٍّ من الحوسبة العنقود

خمس خصائص لتمييز الحوسبة السحابية عن غريها  (Malcolm, 2009)ف مالكومل حني وظَّ 
د شارما  أربع خصائص أساسية للتعرف عىل  (Sharma, 2009)من أنواع الحوسبة. ويُحدِّ

ويعتقد آمرهني  .مدى مالءمة أي تطبيق إلكرتوين للعمل عىل منصة الحوسبة السحابية
(Amrhein, 2009)  َّد ومتفق عليه للحوسبة السحابية، أنه من الصعب وضع تعريف محد

دها  لكن من املمكن متييز الحوسبة السحابية عن طريق توظيف خمس خصائص حدَّ
ى الحوسبة السحابية عىل الحوسبة. ومن املالحظ أن متايز  الباحث ليك نستطيع إطالق مسمَّ

حابية د للحوسبة السحثية لتحديد الخصائص قد يُعزى إىل غياب اتفاق محدَّ هذه الجهود الب
م، ٢٠٠٩م، حيث إنَّ معظم هذه األعامل كانت يف عام ٢٠٠٩يف بداية ظهورها مطلع العام 

إال أن مستوى فهمها قد تطوَّر مع مرور الوقت وزيادة املامرسة لها، ليصل إىل حد من النضج 
، وهو املعهد الذي يضمُّ مجموعة بحث (NIST)والتقنية  للمعايري الوطني املعهدمتّكن فيه 
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) ١٦متخصصة من العلامء والخرباء يف مجال تقنية املعلومات، من إصدار النسخة رقم (
خمس م)، والتي أيضاً تضمنت ٢٠١١والنهائية لوثيقة تعريف الحوسبة السحابية (سبتمرب 

ذات و ) ٢دمة ذاتية وحسب الطلب، (كون خأن ت) ١خصائص للحوسبة السحابية، وهي: (
ع واسع من املوارد الحاسوبية، ٣وصول واسع للشبكة الحاسوبية، ( ) وأن تقوم بعرض تجمُّ

) وأن تكون خدمة قابلة للقياس. ٥) وذات مرونة رسيعة يف تخصيص وتحرير تلك املوارد، (٤(
صوف "الخصائص" ). يجدر بالذكر أن مصطلح "األساسية" كصفة للمو ١-٢انظر الشكل رقم (

يشري إىل مجموعة متكاملة ومرتابطة من الخصائص، فعند غياب إحداها ال ميكن وصفها 
بالحوسبة السحابية. وسنستعرض فيام ييل وصفاً توضيحياً لكل واحدة من هذه الخصائص، 

  .(Mell and Grance, 2011)، (NIST)حسب ما وردت يف وثيقة معهد 
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 السحابية هي خدمة ذاتية وحسب الطلب:الحوسبة  -١
كطلب وقت محدد الستخدام  ؛يستطيع املستفيد التزود بخدمات وقدرات الحوسبة

عند الحاجة لها وخالل الفرتة الزمنية  خادم حاسويب أو التخزين عىل وسائط تخزينية
التي يحددها املستفيد، وبشكل ذايت دون أن يتطلب ذلك تدخًال برشيٍّا من مزود 

  خدمة.ال
 الحوسبة السحابية هي خدمة ذات وصول واسع للشبكة الحاسوبية: -٢

إن قدرات الحوسبة السحابية يجب أن تكون متوفرة عرب الشبكة الحاسوبية (اإلنرتنت)، 
وميكن الوصول إليها من خالل آليات مقننة تشّجع عىل االستخدام بواسطة منصات 

نقلة، واأللواح اإللكرتونية، والحواسيب املت وأجهزة إلكرتونية متنوعة (كالهواتف املتنقلة،
  ومحطات العمل).

ع واسع من املوارد الحاسوبية: -٣  الحوسبة السحابية عبارة عن تجمُّ
يجب أن يقوم مزود الخدمة بتجميع موارد الحوسبة السحابية املتاحة للتأجري، بغرض 

ين يدخدمة مستفيدين متعددين باستخدام منوذج عمل يسمح مبشاركة عدة مستف
الستخدام املوارد املادية واالفرتاضية املتاحة، عىل أن يتم تخصيص وإعادة تخصيص هذه 

وفهم واضح  املوارد بشكل مرن بحسب حاجة املستفيد. يجب أن يكون هناك إدراٌك 
بشكل  ؛ وهو ما يعني أن املستفيدد املستهدفتفيد ملبدأ استقاللية موقع املور لدى املس

أو التعرف عىل موقع املورِد املستهدف، لكن ميكنه تحديد املوقع  ال يستطيع التحكم عام
مل تعىل مستوى عاٍل من التجريد (كتحديد الدولة، املنطقة، أو مركز البيانات). وتش

اق ، واملعالجة اإللكرتونية، والذاكرة، والنط: التخزينالسحابية مثلة عىل موارد الحوسبةاأل 
  العريض للشبكة.

 ذات مرونة رسيعة يف تخصيص وتحرير تلك املوارد:الحوسبة السحابية  -٤
يجب أن تتيح الحوسبة السحابية إمكانية تخصيص وتحرير مواردها مبرونة عالية (يف 
بعض الحاالت يكون ذلك بشكل ذايت يقوم به املستفيد بنفسه دون تدخل املزود)، بغية 

رد ظهر مواالتعجيل يف تلبية طلبات املستفيدين حسب حاجاتهم. كام يجب أن ت
الحوسبة السحابية للمستفيد وكأنها متاحة بشكل مطلق وغري محدود، وميكن تخصيصها 

  له بأي كمية يريدها يف أي وقت يختاره.
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 الحوسبة السحابية هي خدمة قابلة للقياس:  -٥
يجب أن توفِّر أنظمة الحوسبة السحابية آليه ذاتية تتيح تحسني استخدام املوارد املتاحة 

يها من خالل االستفادة من نظام قياس يتناسب ونوع الخدمة املقدمة (عىل والتحكم ف
سبيل املثال: التخزين، واملعالجة اإللكرتونية، والذاكرة، والنطاق العريض للشبكة، 
وحسابات املستخدمني النشطة). ويوفر نظام القياس هذا إمكانية املراقبة والتحكُّم 

رد الحوسبة السحابية، األمر الذي يرفع مستوى واإلبالغ عن استخدام كل مورد من موا
 الشفافية لكلٍّ من مزود الخدمة واملستفيد منها.

 مناذج نرش وإطالق السحابة: ٢/٢/٢

تشري مناذج نرش وإطالق السحابة إىل األسلوب أو الطريقة التي يوظِّفها مزود الخدمة 
بية د الخدمة موارده الحاسوإلتاحة خدمات السحابة للمستفيد. ومبعنى أكرث دقة، يتيح مزوِّ 

من خوادم وتطبيقات وغريها ليتم استخدامها من ِقبل العموم (قطاع حكومي أو خاص أو 
ح الكيفية والكمية واملدة املطلوبة  أفراد) مبقابل مادي، ومبوجب اتفاقية مسبقة تُوضِّ

خدمة  ولتخصيص هذه املوارد، فعىل سبيل املثال، يفضل بعض املستفيدين تخصيص مورد أ 
سحابية معينة بشكل حرصي لهم دون مشاركة من اآلخرين بناء عىل طلبهم، يف حني ال 
ميانع بعض املستفيدين مشاركة نفس املورد أو الخدمة املقدمة مع عمالء أو مستفيدين 
آخرين؛ رغبًة يف تخفيض تكاليف االستخدام الحرصي. من ناحية أخرى، ترتفع نسبة العائد 

لنسبة ملزود الخدمة عند توزيع قدرات ووقت املورد الحاسويب عىل أكرث من عىل االستثامر با
د الرئيس لنوع ومنوذج إطالق الخدمات مستفيد يف نفس الوقت. إن حاجة العميل هي املحدِّ 

السحابية، وعادًة ما يصاحب هذه الحاجة عوامل أخرى؛ كمستوى األمان املنشود، 
ند االنتهاء من الخدمة. لذلك عادًة ما يتكيف مزود والحوكمة، وطريقة الفوترة والتسوية ع

  ورفع مستوى رضاه. العوامل؛ بغية تلبية رغبة العميل الخدمة مع هذه الحاجات و 

م  يف وثيقة  )،Mell and Grance, 2011، ((NIST)والتقنية  للمعايري الوطني املعهديقدِّ
) السحابة ١الحوسبة السحابية أربعة مناذج لنرش وإطالق خدمات الحوسبة السحابية، هي: (

) السحابة الهجينة، انظر ٤) السحابة املجتمعية، و(٣) السحابة العامة، و(٢الخاصة، و(
  منها فيام ييل: ). وسيتم التطرُّق لكلٍّ ٢-٢الشكل رقم (
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  السحابةوإطالقنرش ): مناذج٢-٢شكل رقم (  

 السحابة الخاصة: -١
بة السحايف هذا النموذج من تقديم خدمات الحوسبة السحابية، يكون استخدام موارد 

املطلوبة محصوراً عىل منظمة واحدة فقط، والتي يكون لها يف الغالب عدة وحدات 
إدارية متفرقة يف عدة مواقع جغرافية. وتتصل جميع هذه الوحدات اإلدارية ببعضها 
البعض عن طريق شبكة حاسوبية مناسبة (كاإلنرتنت)، ويتم الوصول للموارد الحاسوبية 

ة البيانات والتطبيقات الخاصة باملنظمة. وميكن أن يتم بشكل سلس يسهل معه مشارك
ة طرف أو بواسطاسوبية بواسطة املنظمة املستفيدة امتالك وإدارة وتشغيل املوارد الح

مناذج نرش وإطالق 
 السحابة

 سحابة هجينة

 

 سحابة خاصة

 

 سحابة عامة

 

 سحابة مجتمعية 
 

منظمة
١

 
منظمة 

٣ 
   

 ٢منظمة
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ا فيام يتعلق مبوقع هذه املوارد، فيمكن أن يكون مستضافاً ثالث  أو بخليط منهام. أمَّ
ضافاً خارجها وتكون املوارد مملوكًة مركز البيانات الخاص بها)، أو مست(داخل املنظمة 

  لطرف ثالث. 
 السحابة العامة: -٢

يف هذا النموذج من تقديم خدمات الحوسبة السحابية، يتم فتح استخدام موارد 
السحابة املطلوبة عىل مستفيدين متعددين، بحيث يتم مشاركة هذه املوارد بنسب 

إدارتها  ومسؤولية ه املواردوميكن أن تعود ملكية هذوكميات تتناسب وطلب املستفيد. 
وتشغيلها إىل منظامت خاصة أو حكومية أو أكادميية أو خليط منها. أما فيام يتعلق 
مبوقع البنية التحتية للسحابة فإنه يكون لدى مزود الخدمة. ميكن مالحظة أن بيئة 
السحابة العامة هي بيئة متعددة املستفيدين (أو املستأجرين للموارد)، حيث يقوم 

ستفيد بالدفع مقابل استخدام املوارد املطلوبة يف بيئة تسمح باملشاركة يف شبكة من امل
ك للموقع دِر مُ  املوارد يعمل عليها عدة مستفيدين. وعادًة ما يكون املستفيد غريَ 

الجغرايف للمورد املستخدم، لوجود طبقة افرتاضية تعلو طبقة املوارد الحاسوبية املتاحة، 
 يف ه املوارد وكأنها موجهة فقط للعميل املستفيد، بينام هيوتعمل عىل إظهار هذ

األمر الذي يساعد عىل استغالل قدرات وإمكانات هذه  الواقع مشرتكة بني عدة عمالء؛
  املوارد وتوزيعها حسب الطلب عىل عدة عمالء.

 السحابة املجتمعية:  -٣
ة موارد السحابيف هذا النموذج من تقديم خدمات الحوسبة السحابية، يكون استخدام 

أو األهداف  املطلوبة محصوراً عىل عدة منظامت أو أفراد يتشاركون يف نفس االهتامم
(كتوفُّر متطلبات أمنية معينة، أو أداء مهام محددة، أو تطبيق سياسات معينة). وميكن 

و أ يف السحابة بواسطة هذه املنظامت  أن يتم امتالك وإدارة وتشغيل املوارد الحاسوبية
ة طرف ثالث. أما فيام يتعلق مبوقع هذه املوارد، فيمكن أن يكون مستضافاً داخل بواسط

خارجها وتكون املوارد مملوكة لطرف  مركز البيانات الخاص بها)، أو مستضافاً (املنظمة 
ثالث. وأفضل مثال عىل هذا النوع من الحوسبة السحابية، هو السحابة الحكومية التي 

هزة صة فقط لألجخصَّ ميكن أن توفِّر مجموعة واسعة من املوارد الحاسوبية التي تكون مُ 
 الت الحكوميةل هذه إحدى مبادرات برنامج التعاموالجهات والهيئات الحكومية (ومتثِّ 

 " إلنشاء سحابة حكومية مقترص استخدامها عىل األجهزة الحكومية يف اململكة "يرسِّ
ز قطاًعا معينًا كقطاع  .العربية السعودية) كام ميكن أن تظهر دوافع وأهداف معينة تحفِّ
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الصناعة أو التجارة للعمل معاً ضمن سحابة مشرتكة ذات أهداف متشابهة، الستغالل 
  ها.فيابة ملن يشرتك موارد السح

  السحابة الهجينة: -٤
يتكون هذا النموذج من أنواع الحوسبة السحابية من اثنني أو أكرث من أنواع السحابة 
(كالسحابة الخاصة، أو العامة، أو املجتمعية)، بحيث تكون البنية التحتية لكل نوع 

ة تسمح مشفر مستقلة عن النوع اآلخر، لكن ترتبط مع بعضها البعض عرب قناة اتصال 
بتناقل البيانات وتشغيل التطبيقات والخدمات اإللكرتونية فيام بينها. إنَّ استقاللية كل 
نوع من السحابات املرتبطة يسمح للمستفيد أن يقوم بتخزين بياناته الخاصة عىل 
السحابة الخاصة، ويف الوقت نفسه يستغل القدرات التي توفرها املوارد الحاسوبية يف 

دياً، قد يكون متلُّكها مكلًفا ما شغيل تطبيقات أو خدمات إلكرتونية،عامة؛ كتالسحابة ال
عىل البيانات املخزنة يف السحابة الخاصة. هذه املامرسة تخفِّف كثرياً من مستوى 
املخاطرة التي قد تتعرض لها البيانات الخاصة بالجهة، عن طريق تجنُّب تخزينها يف 

  بها لديها يف السحابة الخاصة. مكون السحابة العامة، واالحتفاظ

بعد أن تّم إعطاء نبذة موجزة عن مناذج نرش وإطالق خدمات الحوسبة السحابية يف 
ع يف تفصيل هذه النامذج رشحاً وتوضيحاً، وبيان الفوائد واملساوئ  هذا الفصل، سيتم التوسُّ

  املرتبطة بكل منوذج يف الفصل الرابع.

 السحابية:مناذج خدمات الحوسبة  ٢/٢/٣

يتيح مزودو الحوسبة السحابية خدماتهم بناءً عىل مناذج مختلفة، ومن أشهرها النموذج 
مه  ، واملعروف اختصاراً بنموذج (NIST)والتقنية  للمعايري الوطني املعهداملعياري الذي يقدِّ

(SPI)  تحتية بنية  - منصة – خدمةالذي يعني(Service-Platform-Infrastructure) .
) ٣-٢( رقم يتكون هذا النموذج من ثالث طبقات متجاورة بشكل رأيس، كام يوضح الشكل

 SaaS – Software as a)) طبقة الربمجيات كخدمة ١أدناه، وهي من األعىل إىل األسفل: (
Service))طبقة املنصة كخدمة ٢، و ((PaaS – Platform as a Service))طبقة ٣، و (

؛ حسني ٢٠١٥، (كلو، (IaaS – Infrastructure as a Service)البنية التحتية كخدمة 
). ويتم استخدام هذا النموذج بشكل أسايس لتوضيح كيفية توزيع الخدمات ٢٠١٢وآخرون، 

التي تتيحها املوارد الحاسوبية املوظفة يف الحوسبة السحابية بشكل نظري أو تجريدي يسهل 
يعني بالرضورة تصوير هذه الخدمات معه فهم طبيعة الخدمات املقدمة وتصنيفها. وال 
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بشكل متتاٍل ورأيس أن يرتبط استخدام طبقة معينة باستخدام طبقة أخرى، فعىل سبيل 
بشكل مبارش دون  (SaaS)املثال، من املمكن أن يتم تزويد خدمات الربمجيات كخدمة 

طريقة وبال ،(IaaS)والبنية التحية كخدمة  (PaaS)استخدام خدمات طبقتي املنصة كخدمة 
 (IaaS)ة البنية التحية كخدمنفسها ميكن ملستفيد أن يقوم بتشغيل برنامج ما عىل طبقة 

  تساعد يف تنفيذ الربنامج. (SaaS)وبشكل مبارش دون الحاجة إلنشاء برمجية كخدمة 
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والوصول إىل  إمكانية االستخدامللمستفيد  (SaaS)الربمجيات كخدمة يتيح منوذج 
التي ميلكها ويستضيفها مزود الخدمة أو املورِّد، عرب شبكة اإلنرتنت،  ،التطبيقات الربمجية

لة للتطبيق الربمجي مرتوكاً  عىل أن يبقى أمر صيانة وإدارة املنصة والبنية التحتية املشغِّ
زود الخدمة بعرض منصة فيقوم م (PaaS)ملزود الخدمة. أما يف منوذج املنصة كخدمة 

، وبيئات تطوير وتنفيذ التطبيقات الربمجية، وأنظمة (OSs)محوسبة تشمل أنظمة التشغيل 
رب ع قواعد البيانات، وخوادم الشبكة العنكبوتية، وخدمات أخرى مرتبطة بأنظمة التشغيل

زه اشبكة اإلنرتنت دون الحاجة ألن يقوم املستفيد بتنزيل وتركيب هذه األنظمة عىل جه
املحيل؛ وبذلك يُرتك أمر صيانة وترقية هذه األنظمة ملزود الخدمة. أخرياً، يتيح منوذج البنية 

إمكانية عرض مكونات الحوسبة األساسية (كاألجهزة واملعدات،  (IaaS)التحتية كخدمة 
والخوادم، ومكونات الشبكة) لالستخدام كخدمة مقدمة من مزود الخدمة إىل املستفيد بناًء 

(SAAS)الربمجيات كخدمة 

لخ.إ، خدمة املوارد البرشية،CRMخدمة الربيد اإللكرتوين، خدمة

)PAAS( كخدمةاملنصة

، إلخ.(API)لغات الربمجة، خدمة املرتجامت، خدمة الواجهات 

)IAAS(كخدمةالتحتيةالبنية

خدمة الحوسبة، خدمة الشبكة، خدمة التخزين، إلخ.
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عىل الطلب؛ مام يعني إتاحة مستوى تحكم أعىل للمستفيد مقارنة بنموذجي الربمجيات 
. وفيام ييل يتمُّ إعطاء بعض التفاصيل عن كل واحد (PaaS)واملنصة كخدمة  (SaaS)كخدمة 

  من هذه النامذج الثالثة.

 :(SaaS)الربمجيات كخدمة منوذج  .١

التي  الوصول إىل التطبيقات الربمجيةيتيح هذا النموذج للمستفيد إمكانية االستخدام و 
ميلكها ويستضيفها مزود الخدمة، بحيث يتم تشغيل هذه التطبيقات عىل بنية تحتية 
سحابية تخصُّ مزود الخدمة وتُدار من ِقبله، وتشمل الشبكة الحاسوبية، والخوادم، وأنظمة 

رب دمات املتاحة عالتشغيل، والتخزين. كام ميكن يف هذا النموذج أن يتم الوصول إىل الخ
للمستفيد،  (thin client interface)أجهزة إلكرتونية متعددة من خالل واجهة بسيطة 

الويب (كالربيد اإللكرتوين عىل الويب)، أو عرب واجهة برنامج معني. وال  تشمل مستعرَض 
 أنه الميكن للمستفيد يف هذا النموذج اإلدارة أو التحكم يف موارد البنية التحتية للسحابة، إ 

ميكن أن يُعطَى يف حاالت نادرة صالحية التحكُّم يف اإلعدادات الخاصة بتهيئة الربمجيات 
ستخدام ا :خدمةكالتي يعمل عليها، وبشكل محدود. ومن األمثلة عىل تطبيقات الربمجيات 

، وتطبيق برمجيات املحاسبة عرب اإلنرتنت، (CRM)تطبيق إدارة عالقات املستفيدين 
  ء األعامل.وتطبيقات ذكا

 :(PaaS)كخدمة  منوذج املنصة .٢

يتيح هذا النموذج للمستفيد إمكانية تهيئة وتطوير ونرش برمجياته الخاصة به، بحيث 
-ثالملعىل سبيل ا-تشملتعمل عىل منصة محوسبة ميتلكها ويستضيفها مزود الخدمة، و 

، وبيئات تطوير وتنفيذ التطبيقات الربمجية، وأنظمة قواعد البيانات، (OSs)أنظمة التشغيل 
وخوادم الشبكة العنكبوتية. ويتمُّ تخصيص هذه املوارد أو جزء منها بناءً عىل طلب املستفيد 

نزيل عرب شبكة اإلنرتنت دون الحاجة ألن يقوم املستفيد بتاملبني عىل حاجاته، ويتم تشغيلها 
عىل أجهزته اإللكرتونية يف موقع عمله. ال يُناط باملستفيد يف هذا وتركيب هذه األنظمة 

بنية التحتية السحابية ومواردها، حيث تعود مسؤولية النموذج مسؤولية التحكم وإدارة ال
عمل ذلك إىل مزود الخدمة، لكن ميكن للمستفيد أن يتحكم يف تطبيقاته الربمجية التي 

 ،البيئة التطويرية لهذه التطبيقات. ومبعنى آخريزمع نرشها، ويف اإلعدادات الخاصة ب
يستفيد العميل من توفُّر إطار عمل جاهز للتطوير واالختبار والتشغيل. أما مزود الخدمة 
فينبغي أن يعمل عىل تهيئة شبكته الحاسوبية وخوادمه وأماكن التخزين وتجهيزها 
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وصيانتها ومراقبة خاصية  لالستخدام بكفاءة عالية، كام ينبغي عليه إدارة هذه املوارد
ع يف مستويات استخدام هذه املوارد متى ما طلب العميل ذلك، وهو الذي  القابلية للتوسُّ
يرى ويتوقع أن الحوسبة السحابية ميكن أن توفِّر له مستويات ال محدودة من املوارد التي 

طلبها مة التي ييحتاجها. ويف املقابل يُتوقَع من العميل الدفع املادي مقابل مستوى الخد
. ومن األمثلة (pay-as-per-use)االستخدام  حسب الدفعويتم تخصيصها له، تحقيقاً ملبدأ 

 Google App)محرك تطبيقات قوقل  ، خدمة(PaaS)كخدمة  املنصةعىل خدمات 
Engine) وهو عبارة عن منصة حوسبة سحابية يتم استخدامه لتطوير واستضافة تطبيقات ،

وز واملنترشة يف أماكن متفرقة من العامل. كام أن ويند يف مراكز البيانات الخاصة بقوقل الويب
، والتي تعمل بشكل (PaaS)كخدمة  هو مثال آخر عىل املنصة (Windows Azure)أزور 

مشابه ملحرك تطبيقات قوقل إال أنها تقوم بعرض خدمة إضافية متمثلة يف البنية التحتية 
 ومنصة ،(Heroku)ميل، ومن األمثلة األخرى أيضاً: منصة هريوكو كخدمة حسب حاجة الع

(Force.com)ومنصة ، (Apache Stratos)ومنصة ، (AWS Elastic Beanstalk).  

 :(IaaS)البنية التحتية كخدمة منوذج  .٣

يتيح هذا النموذج للمستفيد إمكانية التزود بالقدرات الحاسوبية األساسية، سواءً أكانت 
ًء بل مزود الخدمة، وبناافرتاضية، كاملعالجة والتخزين والشبكات والخوادم، من قِ مادية أم 
. كام يتيح هذا النموذج للمستفيد (pay-as-per-use)االستخدام  حسب الدفععىل مبدأ 

نية التحتية التي يتيحها مزود الخدمة مقارنة بمستوى أعىل من اإلدارة والتحكم يف ال
، ويشمل ذلك التحكم يف (PaaS)واملنصة كخدمة  (SaaS)بنموذجي الربمجيات كخدمة 

أنظمة التشغيل التي يريدها ويخصصها املستفيد، والتحكم يف خوادم التخزين، والتحكم يف 
التطبيقات الربمجية التي تعمل عليها، ومستوى أقل من التحكم يف مكونات الشبكة 

ع يف مس تويات وكميات هذه املكونات (كالجدران النارية). كام ميكن للمستفيد التوسُّ
بالزيادة أو التخفيض بناًء عىل حاجاته املتغرية. ويبقى أمر اإلرشاف واالستضافة والصيانة 
والرتقية لكل هذه املوارد من مسؤولية مزود الخدمة؛ مام يتيح للعميل الرتكيز عىل إنجاز 

أمازون  خدمة: (IaaS)ومن األمثلة عىل خدمات البنية التحتية كخدمة مهامه فقط. 
 Cisco)وخدمة سيسكو ميتابود   ،(Amazon Web Services - AWS)السحابية 

Metapod)  وخدمة مايكروسوفت أزور ،(Microsoft Azure) وخدمة محرك الحوسبة ،
 .(Joyent)، وخدمة جوينت (Google Compute Engine - GCE)من قوقل 
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  أصحاب املصلحة يف بيئة الحوسبة السحابية: ٢/٣

ع وتشعُّب بيئة الحوسبة السحابية وجود أدوار برشية متعددة ميكن أن  يحتم تنوُّ
 -يقوم بها أصحاب املصلحة تفاعالً مع املكونات األساسية للحوسبة السحابية (الربمجيات 

SaaS املنصة ،- PaaS البنية التحتية ،– IaaS ويعتمد دور صاحب املصلحة عىل طبيعة .(
عة التفاعل مع السحابة ومواردها التقنية املستضافة. وتشارك كلٌّ من املهام املسندة، وطبي

  ا.  طة بها فيام يخصُّ نشاط السحابة املرتبط بهو األدوار التالية يف تنفيذ املسؤوليات املن

   :ةيمزود خدمات الحوسبة السحاب ٢/٣/١

إىل  (Cloud Services Provider - CSP)يشري مصطلح مزود خدمات السحابة 
املنظمة أو الفرد الذي يقوم بتزويد املوارد التقنية السحابية عىل شكل خدمات، تشمل 

). ويصبح املزود مسؤوالً عن IaaS –، البنية التحتية PaaS -، املنصة  SaaS -(الربمجيات 
بنود  ق عليه يفللمستفيد استناداً عىل ما هو متفَ تسليم وصيانة وإدارة الخدمة املوجهة 

، وبذلك يضمن مزود الخدمة استمرارية عمل الخدمات (SLA)اتفاقية مستوى الخدمة 
بالذكر أن مزود الخدمة قد يكون يف بعض  ومام هو جديرتحت أي ظرف قد يعيق تقدميها. 

أخرى  بل املستفيد، ويف حاالتالحاالت أيضاً مالًكا للموارد التقنية املتاحة لالستئجار من قِ 
). ٤-٢يشرتي مزود الخدمة تلك املوارد التقنية من مزود خدمة آخر. انظر الشكل رقم ( قد

، ورشكة قوقل (Amazon)من األمثلة عىل أبرز مزودي خدمات السحابة دولياً: رشكة أمازون 
(Google) ورشكة مايكروسوفت ،(Micosoft) ورشكة راك سبيس ،(Rackspace) ورشكة ،

ورشكة موباييل  (STC)لياً فتأيت رشكة االتصاالت السعودية . أما مح(Oracle)أوراكل 
(Mobily)  .كأبرز مزودي الخدمة داخل اململكة العربية السعودية 
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  السحابيةالحوسبةبيئةيف املصلحة): أصحاب٤-٢رقم (شكل

 املستفيد من خدمات الحوسبة السحابية: ٢/٣/٢

 Cloud Services User)(أو مستخدم) خدمات السحابة  يشري مصطلح املستفيد من
- CSU) إىل املنظمة أو الفرد الذي يقوم باستخدام (أو استهالك) املوارد التقنية السحابية ،

 –، البنية التحتية PaaS -، املنصة  SaaS -واملتاحة عىل هيئة خدمات، تشمل (الربمجيات 
IaaS مة من ِقبل مزود خدمة سحابية يختاره املستفيد. ومن أشهر الخدمات )، واملقدَّ

خدمة الربيد اإللكرتوين، وخدمة الوثائق والجداول  :هدفها املستفيدالسحابية التي يست
  اإللكرتونية، وخدمة النسخ االحتياطي. 

مزود خدمات 
الحوسبة 

 ةيالسحاب

 من املستفيد
 خدمات
 الحوسبة
 السحابية

 خدمات مالك
 الحوسبة
 السحابية

 خدمات َرشيك
 الحوسبة
 السحابية

 يف املصلحة أصحاب
 الحوسبة بيئة

 السحابية
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  مالك خدمات الحوسبة السحابية: ٢/٣/٣

إىل املنظمة  (Cloud Services Owner -CSO)يشري مصطلح مالك خدمات السحابة 
أن مالك الخدمة ليس بالرضورة أن ميتلك الخدمة السحابية. الجدير بالذكر  أو الفرد الذي

يكون مزوداً لها أيضاً، فيمكن أن يقوم املالك باالستعانة مبزود خدمة كطرف ثالث ليصبح 
  وسيطاً له إلتاحتها للعموم.

  َرشيك خدمات الحوسبة السحابية:  ٢/٣/٤

إىل املنظمة أو  (Cloud Services Partner)يشري مصطلح َرشيك خدمات السحابة 
نظمة، ، أو أخصايئ أ التجهيزات املاديةالفرد (كمطّور التطبيقات، أو مزود الربمجيات، أو مزود 

أو مدقق تقييم بيئة السحابة، أو ناقل الخدمة السحابية، أو الوسيط بني املزود واملستفيد) 
م الدعم واملساندة يف بناء وتجهيز وصيا الذي ة من مابية املقدَّ نة وإدارة الخدمة السحيقدِّ

د  ثالث فئات، إضافًة إىل  )NIST( والتقنية للمعايري الوطني املعهدِقبل مزود الخدمة. ويحدِّ
كرشكاء يف الخدمات السحابية، وهم: الوسيط ومسؤولياتهم  املزود واملستفيد، بأدوارهم

مدقق تقييم الخدمات السحابية، وناقل (وهو الذي يدير العالقة بني املزود واملستفيد)، و 
السحابة (وهو الذي يزود خدمة االتصاالت ونقل البيانات الالزمة للخدمات السحابية)، 

(Hogan et al., 2011).  

 السحابية: وفوائد الحوسبة أهداف ٢/٤

 يفيكمن الهدف الرئييس من الحوسبة السحابية يف مساندة ومساعدة املنظامت 
 تحقيق أهداف أعاملها بكفاءة وفعالية. ونظراً لتباين تلك األهداف من تحسني مقدرتها عىل

منظمة إىل أخرى حسب طبيعة عمل املنظمة، سواًء كان هذا العمل اقتصادياً أو صناعياً أو 
حتى تقنياً؛ فإن البيئة التي تتيحها الحوسبة السحابية لكل منظمة تسهم يف تقديم مجموعة 

ن مزود خدمات الحوسبة السحابية واملستفيد من تلك الخدمات. من الفرص الجاذبة لكلٍّ م
ًة يف وجود مراكز متمثل-امره وامتالكه لبنى تحتية تقنيةفعىل مستوى مزود الخدمة، يأيت استث
 دافعاً الستغالل-اسعة ورسيعة غري مستغلة بالكاملبيانات ضخمة، وشبكات اتصال و 

بها عن طريق تأجريها للمستفيدين لزيادة وتوظيف هذه املوارد بشكل أمثل، واالنتفاع 
وبالتايل تحقيق األهداف االقتصادية للمنظمة. إضافًة إىل ذلك، فإن  ؛مستوى الدخل املادي

خيار املنظمة يف دخول عامل الحوسبة السحابية كمزود خدمة يسهم يف تحقيق املنظمة 
ت أزور ر منتج مايكروسوفلهدف االحتفاظ بعمالئها وزيادتهم أيضاً، فعىل سبيل املثال، وفَّ 
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(Microsoft Azure)  طريقاً مبارشاً لنقل العمالء الحاليني من بيئة تطبيقات مايكروسوفت
 Microsoft SQL –التقليدية (عىل سبيل املثال، تطبيق مايكروسوفت إس كيو إل سريفر 

Serverفإن ة) إىل بيئة السحابة لدى مايكروسوفت. أما عىل مستوى املستفيد من الخدم ،
) تقليل اإلنفاق املادي عىل البنى التحتية ١الفرص الجاذبة تتمثل يف عدة عوامل، هي: (

التقنية، ورفع مستوى خاصية الوصول إىل املوارد التقنية من أي مكان، وباستخدام أي جهاز 
ع بناء عىل حاجة املستفيد؛ مام٢إلكرتوين مناسب. (  ) تحسني خاصية املرونة والقابلية للتوسُّ

يسمح بزيادة أو تخفيض مستوى استخدام املوارد (عىل سبيل املثال، زيادة أو خفض عدد 
) تحسني مستوى االنتفاع من املوارد التقنية، ٣وحدات التخزين املستهدفة حسب الحاجة). (

فبدالً من امتالك املورد التقني واستخدامه عدد ساعات محددة يف اليوم، وبقائه ساكناً يف 
) تبسيط وتسهيل ٤، يدفع املستفيد مقابل الوقت الذي يستخدم فيه ذلك املورد. (بقية اليوم

) ٥عملية النسخ االحتياطي واالستعادة من الكوارث بالنسبة للمستفيد، ويف وقت أرسع. (
ضامن الحصول عىل مستوى متفق عليه من إتاحة الخدمات السحابية بناًء عىل اتفاقية 

 مستوى الخدمة.

األهداف العامة التي تسهم الحوسبة السحابية يف تقدميها ألصحاب  هناك ثالثة من
  ).١-٢املصلحة من املزودين أو املستفيدين، انظر الجدول رقم (

 األهداف العامة للحوسبة السحابية :)١-٢( رقم جدول

  الهدف العام  رقم

التقنية. للموارد االستيعابية الطاقة تخطيط تحقيق يف املساعدة ١  

.املادية التكلفة تقليل ٢  

.للمنظمة املرونة مستوى رفع ٣  

  الهدف األول: املساعدة يف تحقيق تخطيط الطاقة االستيعابية للموارد التقنية.

يشري تخطيط الطاقة االستيعابية للموارد التقنية يف أي منظمة إىل عملية تحديد 
وتحقيق الطلبات املستقبلية للمنظمة من املوارد التقنية والخدمات واملنتجات اإللكرتونية. 
ويف السياق نفسه، يشري مصطلح الطاقة االستيعابية للمورد التقني إىل الحد األقىص من 
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وارد التقنية القادر عىل إنجاز وتحقيق الطلبات ضمن فرتة زمنية معطاة. مستوى استخدام امل
وميكن أن ينتج عن الفرق بني الطاقة االستيعابية ملورد تقني محدد ومقدار الطلب عليه 

تفوق الحاجة، أو أن يكون النظام عاجزًا  ال لتقدميه قدراٍت نظام عمل، إما أن يكون غرَي فعَّ 
لضعف قدراته. ويركز تخطيط الطاقة االستيعابية للموارد التقنية حاجة املستفيد  عن سدِّ 

عىل تقليل توابع هذا الفرق أو الفجوة، من أجل تحقيق كفاءة أداء ميكن التنبؤ بها مقدماً. 
وبذا فإن الحوسبة السحابية تسهم يف تحقيق هذا الهدف بالنسبة للمنظمة املستفيدة عن 

ع واالنكامش يف طلب املوارد التقنية، بناًء عىل طريق قدرة الحوسبة السحابية عىل ا لتوسُّ
حاجة املستفيد يف أي وقت، ومن أي مكان. كام أن الحوسبة السحابية تتيح ملزود الخدمة 
التعرف عىل قدراته التقنية قبل االرتباط مع املستفيدين، ويف الوقت نفسه تتيح له خاصية 

ع يف القدرات عن طريق االستفادة من  قدرات مزودين آخرين، إذا دعت الحاجة التوسُّ
  لذلك.

  ف الثاين: تقليل التكلفة املادية:الهد

 تشكل باهظةال املادية التكاليف بالنسبة للمستفيد من خدمات الحوسبة السحابية، فإن
 وتتمثل م،أعامله إلنجاز التقليدية التقنية ومستخدمي املنظامت واألفراد لدى كبرياً  تحدياً 
 صيانةو  الربمجيات، خصُر  ورشاء البيانات، مراكز وتجهيز إنشاء مصاريف يف التكاليف هذه

 للرتكيز رادللمنظامت واألف محفزاً  السحابية الحوسبة ظهور وجاء. إلخ التقنية، التحتية البنية
 متوفرة حتأصب التي التقنية الجوانب عىل للرتكيز الحاجة دون الرئيسية أعاملهم إنجاز عىل
 كخدمة لالستخدام: جاهزة خدمات يقدمون الذين السحابية الحوسبة مزودي خالل من

 كأنظمة( نصةامل وخدمة ،)والتطبيقات الربمجيةالشبكات والخوادم ( التقنية التحتية البنية
 املاليةو  البرشية املوارد كتطبيقات( الربمجيات وخدمة ،)البيانات قواعد وأنظمةالتشغيل 

 املادية يفالتكال تخفيض يف يساعد الخدمات تقديم يف الرئييس التحوُّل هذا). اإللكرتونية
 الفعيل االستخدام عىل التكاليف تلك اقترصت حيث )،٢٠١٣املنظامت واألفراد (سيد،  عىل

 ميكن، و )املستفيد من املطلوبة التخزينية الوحدات عدد ،مثال( الطلب حجم وعىل فقط،
 يف تلك ريتهابنظ السحابية الحوسبة خدمات الستخدام املادية التكلفة احتساب طرق تشبيه

 ةالحوسب إىل االنتقال ساعد ذلك، إىل إضافة. والكهرباءالعامة، كاملاء  الخدمات استخدام
 الجهود لكت اقترصت حيث املستفيد، جهة من املبذولة اإلدارية الجهود تقليل يف السحابية

 ةالحوسب موارد إىل للوصول والتحكم فيها ةاملستخَدم الحاسوبية األجهزة صيانة عىل
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 ةجه من مراقبتها أو املوارد تلك صيانة إىل الحاجة دون املزود يوفرها التي السحابية
  .املستفيد

إمكانية مشاركة املوارد الحاسوبية فإن بة ملزود خدمات الحوسبة السحابية بالنسأما 
الحوسبة السحابية بني عدة مستفيدين مستقلني عن بعضهم البعض، يسمح  التي تتيحها

مبشاركة التكاليف املادية أيضاً؛ مام يؤدي ليس فقط إىل تحسني مستوى االستخدام والكفاءة 
 %١٠للموارد الحاسوبية، خصوصاً يف تلك الحاالت التي ال يكاد يتخطى مستوى االستخدام 

من خالل  (Green IT)ك الطاقة تحقيقاً ملبدأ التقنية الخرضاء ؛ بل إىل توفري استهال%٢٠إىل 
 املوارد، ومن خالل تخصيص املهام خصائص تقنية تساعد عىل موازنة األعباء فيام بني

والتحكم والرقابة الذاتية اآلنية. وبذا فإن املحصلة النهائية ملشاركة كل هذه التكاليف املادية 
ر بالنسبة ملزود الخدمة، عند توزيع قدرات ووقت املورد نسبة العائد عىل االستثامهو رفع 

  .هنفسالوقت الحاسويب عىل أكرث من مستفيد يف 

  ثالث: رفع مستوى املرونة للمنظمة:الهدف ال

لداخلية اوالتطور ملواجهة املتغريات ف تحتاج أي منظمة إىل زيادة مقدرتها عىل التكيُّ 
قياس مرونة املنظمة من خالل مدى استجابتها  بنجاح. وعادًة ما يتم املحيطةوالخارجية 

بفعالية لهذه املتغريات. وتزداد أهمية هذه املرونة يف حاالت يكون فيها الجمود أو عدم 
االستجابة أمراً غري مقبول تنافسياً وأداًء للعمل املطلوب.  فعىل سبيل املثال، من املتعارف 

ني. الوقت، حتى أثناء رسيان املرشوع التق عليه أن متطلبات األعامل تتغري وتتبدل مع مرور
فقد يكون هناك قيود تقنية متعلقة مبحدودية املوارد الحاسوبية متنع املنظمة من االستجابة 
بفعالية لتذبذبات االستخدام للخدمات اإللكرتونية (عىل سبيل املثال، توقع أن يكون عدد 

 ٢٠٠يف حني أن العدد الفعيل يكون ألف،  ١٠٠املتقدمني إلكرتونياً لعروض وظيفية معينة 
األمر الذي قد يسبب عطالً تقنياً ملوقع الجهة اإللكرتوين). ويف حاالت أخرى،  ؛ألف متقدم

 دية للخدمات اإللكرتونية املقدمة.قد تتطلب حاجة العمل رفع مستوى اإلتاحة واالعتام
الية، إال ويات استخدام عحتى وإن كانت املوارد الحاسوبية والبنية التحتية كافية لدعم مست

وقت التشغيل، والتي قد تعطل الخوادم  د أخطاًء أثناءأن طبيعة االستخدام نفسه قد تولِّ 
املستضيفة للخدمة اإللكرتونية. ويف هذه الحالة، فإن نقص مستوى االعتامدية يف البنية 

د استمرارية األعامل، وبالتايل ينخفض مستوى اال  بة ملتطلبات ستجاالتحتية التقنية قد يهدِّ
املستفيد. أما أسوأ الحاالت املتغرية فتتمثل يف إمكانية أن يتم اتخاذ قرار داخل املنظمة ضد 
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استمرارية املرشوع التقني ألي سبب من األسباب (عىل سبيل املثال: ارتفاع مستوى 
األمر الذي يتطلب توقف العمل، وبالتايل تعرُّض  ؛التكاليف، أو تقلص الكفاءات التقنية)

  املنظمة ملخاطر عدم تحقيق أهدافها اإلسرتاتيجية.

التي قد يكون حدوثها ممكناً، يأيت عىل سبيل إبراز مدى أهمية إن رسد هذه الحاالت 
تقنية الحوسبة السحابية وتوفريها بيئة تساعد عىل االستجابة الرسيعة للمتغريات املحيطة، 

ع ال نى التحتية يف البداخلية والخارجية، بنجاح. وتتمثل هذه املرونة يف رسعة إمكانية التوسُّ
التقنية ملواجهة الطلب يف أوقات الذروة، والكفاءة والرشاقة يف إدارة املوارد الحاسوبية 
باستخدام التقنية االفرتاضية، واالعتامدية واملوثوقية يف استمرارية األعامل واستمرارية 

تاحة؛ لوجود إمكانية توزيع أحامل املهام بني العديد من مراكز البيانات أو بني العديد اإل 
حب املتاحة، ومن ثَم تجنُّب أوقات توقُّف األعامل وزيادة إتاحتها.   من السُّ

 الفوائد العامة للحوسبة السحابية :)٢-٢( رقم جدول

  الفائدة العامة  رقم

والرسيع. املريح الوصول ١  

 املرونة يف العمل واالستجابة الرسيعة. ٢

السحابية. الحوسبة يف العاملة البرشية املوارد عوملة ٣  

املادية. التكاليف تقليص ٤  

نجاحه. نسب ورفعالتقنية  املشاريع تخطيط فعالية زيادة ٥  

 السحابية: لحوسبةل الفوائد العامة

عىل الرغم من استعراضنا للعديد من الجوانب املفيدة الستخدام الحوسبة السحابية 
من خالل التطرُّق إىل خصائصها وأهدافها وأساسياتها يف األجزاء السابقة من هذا الكتاب، إال 
أننا يف هذا الجزء نستعرض بشكل أكرث تركيزاً أبرَز الفوائد العامة التي قد يجنيها أصحاب 
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). وهذه الفوائد ٢-٢ن تبني واستخدام الحوسبة السحابية، انظر الجدول رقم (املصلحة م
  هي:

 الوصول املريح والرسيع: -١
عند تخزين البيانات وتواجد التطبيقات اإللكرتونية يف السحابة، ميكننا الوصول لها 
بسهولة ورسعة كافية يف أي وقت، ومن أي مكان، وباستخدام أي جهاز محوسب ذيك، 

  ا يف العمل أو املنزل.سواًء كنَّ 
 املرونة يف العمل واالستجابة الرسيعة: -٢

متاشياً مع املتغريات املحيطة ببيئة العمل سواًء كانت داخلية أو خارجية، توفِّر الحوسبة 
السحابية بيئًة تقنيًة رسيعة االستجابة ومرنة الستمرارية تغرّي متطلبات العميل، دون أن 

  أو إبطاًء. يخل ذلك بسري العمل إيقافاً 
 عوملة املوارد البرشية العاملة يف الحوسبة السحابية: -٣

حيث إنَّ الوصول ملوارد الحوسبة السحابية (خدمات إلكرتونية، وقواعد بيانات، وخوادم، 
ال عرب شبكة اإلنرتنت، إذ أصبح توظيف  وبيئات تطوير برمجية) يرتبط بوجود اتصال فعَّ

ة حول العامل للعمل عىل استخدام وتطوير وترقية كوادر مؤهلة منترشة يف أماكن متفرق
منتجات تقنية أمراً ميرساً وفّعاالً. فعىل سبيل املثال، تشري التقارير املنشورة عن رشكة 

موظف من دولة  ١٠٠٬٠٠٠أنها وظَّفت ما يقارب  ، األمريكية(IBM)األعامل التقنية 
 -عد يف منتجات تقنية متعددة (املصدر: مجلة عامل الحاسبالهند للعمل عن بُ 

Computer World – :م). ٢٠١٢ –باتريك ثيبوديو   الكاتب  
 تقليص التكاليف املادية: -٤

يف بها أو تخفيضها: تكالتشمل التكاليف التي تساعد الحوسبة السحابية عىل تجنُّ 
لربمجيات، ارد الحاسوبية ورخص ااإلنفاق عىل البني التحتية التقنية، وتكاليف صيانة املو 

وتكاليف تدريب الكوادر البرشية عىل استخدام الربمجيات والتجهيزات املادية، حيث 
إنَّ الحوسبة السحابية تحتاج إىل عدد أقل من املوارد البرشية مقارنًة باقتناء املنظمة 

 ملركز بيانات خاص بها.
 نجاحه:ورفع نسب ة فعالية تخطيط املشاريع التقنية زياد -٥

ع واالنكامش  توفر املرونة التي تتيحها الحوسبة السحابية طلب املوارد  يفإمكانية التوسُّ
التقنية بناًء عىل الحاجة، األمر الذي ميّكن املستفيد من التكيف بسهولة مع امليزانية 

  املرصودة للمرشوع التقني.
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 مخاطر وتحديات الحوسبة السحابية: ٢/٥

املخاطر املتعلقة بالحوسبة السحابية يف ارتباطها واعتامدها عىل بشكل عام، تتمثل أكرث 
 د االتصال بها نكون قد فقدنا االتصال بالسحابة متاماً، وبالتايلقْ االتصال باإلنرتنت، فعند فَ 

يتعذر وصولنا إىل البيانات والتطبيقات اإللكرتونية. هذه النقطة الرئيسية متثل مخاطرة ليس 
وسبة السحابية، بل أيضاً تشكل تهديداً ملزود الخدمات؛ كونها تعيق فقط للمستفيد من الح

إيصال خدماته للعمالء. ومن ناحية أخرى، ترتبط أغلب املخاطر األخرى باملستفيد من 
الخدمات، الذي يستخدم موارد السحابة، وبالذات املوجود منها عىل منوذج السحابة العامة. 

  ).٣-٢خاطر. انظر الجدول رقم (وفيام ييل يتم التطرُّق إىل هذه امل

 مخاطر للحوسبة السحابية :)٣-٢( رقم جدول

  املخاطرة  رقم

املخاطر األمنية. ١

التشغييل. والتحكم الحوكمة مستوى انخفاض ٢

السحابة. مزودي بني التنقل إمكانية محدودية ٣

الدويل. وااللتزام القانونية القضايا ٤

 املخاطر األمنية: -١

البيانات والتطبيقات الخاصة باملستفيد ليتم تخزينها وتشغيلها عىل موارد إن نقل 
يعني أن املسؤولية األمنية تصبح مشرتكة مع -عائدة ملكيتها إىل مزود السحابةالسحابة ال

مزود السحابة. ويتطلب استخدام موارد السحابة والتعامل معها عن بُعد أن يزيد املستفيد 
عامل مع موارد السحابة الخارجية. قد يكون من غري املألوف من حدود ثقته، لتشمل الت

تأسيس منوذج أمني يسمح بزيادة حدود هذه الثقة دون تقديم بعض التنازالت مقابل 
مر الذي متاماً، األ  متطابقاً  أمنياً  إطاراً من املستفيد واملزود  كلٌّ  يدعم مل الفوائد املتوقعة، ما

ومن ناحية أخرى، يتم الحكم عىل املستوى  حابة العامة.يُعترب صعب املنال عىل مستوى الس
األمني املتاح للبيانات والتطبيقات بناًء عىل اإلجراءات األمنية املطبقة واملتفق عليها بني كلٍّ 
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من املستفيد واملزود املستضيف. لذا فإنه من املتوقع أن يصبح لدينا تداخٌل بائٌن بني 
نفس املزود؛ نظراً ألنَّ املورد التقني عىل السحابة العامة  اإلجراءات األمنية لكل مستفيد مع

يُعترب مشرتكاً بني أكرث من مستفيد. لذا فإن إمكانية تداخل اإلجراءات األمنية بني املستفيدين 
وتعريض البيانات والتطبيقات لالنكشاف من اآلخرين، يتيح املجال للتعرُّض للهجوم 

رُّض البيانات والتطبيقات للوصول غري املرشوع. ويوضح اإللكرتوين، ومن ثَمَّ إمكانية تع
) سيناريو ملنظمتني مستفيدتني تتشاركان يف نفس املورد التقني عىل سحابة ٥-٢الشكل رقم (

عامة (مشاركة خادم فعيل واحد من خالل خادمني افرتاضيني اثنني)، األمر الذي قد ينتج 
لية أمنية آ  تحدياً بالنسبة ملزود السحابة توفريُ عنه تداخٌل يف اإلجراءات األمنية. وقد يبدو 

تتسع للمتطلبات األمنية لكل من املنظمتني املستفيدتني. وسيتم التطرق ملوضوع األمان يف 
  ل يف الفصل الثامن.الحوسبة السحابية بشكل مفصَّ 

 م التشغييل:انخفاض مستوى الحوكمة والتحكُّ -٢

حابة املوارد السحابية املتاح للمستفيد يف السعند مقارنة مستوى التحكم التشغييل يف 
بنظريه يف بيئة التشغيل التقليدية، يتم مالحظة انخفاض مستواه يف البيئة السحابية. لذا 
فمن الطبيعي بروز تحديات عملية ترتبط بآليات تشغيل املزود للموارد السحابية، وبقنوات 

  تني التاليتني:الحال-عىل سبيل املثال-أخذبط بني املزود واملستفيد. لناالتصال املطلوبة للر 

  قد ال يتمكن مزود الخدمة من االستمرار يف املحافظة عىل الضامنات الواردة يف
ض جودة الخدمة السحابية األمر الذي قد يُعرِّ  ؛(SLA)اتفاقية مستوى الخدمة  بنود
طالبة املزود م مة للتذبذب يف األداء. وينحرص دور املستفيد، يف هذه الحالة، يفاملقدَّ 

 بإعادة الخدمة إىل وضعها املعتاد.

  ،يُحتم البُعد الجغرايف بني املزود واملستفيد رضورة االستعانة بأجهزة شبكية وسيطة
(network hops)  لغرض التخزين املؤقت ثم التوجيه إىل الهدف. وقد ينتج عن

ذلك إضافة املزيد من التأخري يف إنجاز األعامل. يف هذه الحالة، ال ميلك املستفيد 
  حالً عملياً إال رفع مستوى رسعة نقل البيانات عرب شبكة اإلنرتنت، تفادياً للتأخري.

 مستوى ن خالل بنود اتفاقيةم هذه الهواجس تخفيف ميكن ذلك، من الرغم وعىل
  .والرقابة والتدقيق املستمرين ،)SLA( الخدمة
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 ): مشاركة املورد الفعيل وإمكانية التداخل يف اإلجراءات األمنية٥-٢شكل رقم (

 محدودية إمكانية التنقل بني مزودي السحابة: -٣

وجود معايري واضحة ومتفق عليها عىل مستوى مزودي الخدمات يؤدي القصور يف 
السحابية إىل الحدِّ من إمكانية نقل تطبيقات وبيانات املستفيد من مزود إىل آخر، األمر 
الذي قد يشكِّل تحدياً بالنسبة للمستفيد. إنَّ استمرار املستفيد مع مزود معني يعني أن 

رها يوفِّ  يصها مبا يتناسب متاماً مع البيئة التقنية التيتخص حلوله التطبيقية وبياناته قد تمَّ 
ذلك املزود املستضيف. لذا فإنه حتى يتمكَّن املستفيد من نقل بياناته وتطبيقاته إىل مزود 

 

 
 ١مستفید 
 

 
 ٢مستفید 
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آخر، فال بُدَّ أن يوفِّر ذلك املزود اآلخر بيئة تقنية متطابقة مع تلك املوجودة لدى املزود 
َر الحدوث. وقد يبدو األمر جاذباً بالنسبة ملزود الخدمة؛ كونه ناد ي يُعدُّ األول، األمر الذ

يضمن استمرارية عميله معه، إال أنه يبدو مؤرقاً للمستفيد عند وقوع مشاكل أو أخطاء ال 
ف املزود عن العمل وخروجه من ها من املزود، واألسوأ هو إمكانية توقُّ يُحتمل استمراُر 

  ألسباب.سوق الحوسبة السحابية ألي سبب من ا

  القضايا القانونية وااللتزام الدويل: -٤

د خدمات الحوسبة السحابية إىل تقليل تكاليفه وتعظيم أرباحه؛ اقتصادياً، يسعى مزوِّ 
لذا من املتوقع أن يقوم بتأسيس مراكز بياناته يف مواقع جغرافية مريحة للعمالء، وبتكلفة 

املتاحة عىل السحابة العامة، ففي مادية معقولة. وعند اختياره االستفادة من الخدمات 
الغالب ال يكون املستفيد من الخدمات مدركاً للموقع الجغرايف لتلك الخدمات، عىل سبيل 
املثال: موقع الخوادم املستضيفة للبيانات أو التطبيقات اإللكرتونية. وقد يشكل ذلك لبعض 

لمنظمة ل لبلد املستضيفقة بأنظمة ولوائح ااملنظامت املستفيدة مخاطرة قانونية ذات عال 
املستفيدة، حيث إنَّه من املمكن أن تحدد هذه اللوائح واألنظمة خصوصية للبيانات 
وإجراءات تخزينها. عىل سبيل املثال، تتطلب األنظمة يف اململكة املتحدة إلزامية أن يتم 

ن أ االحتفاظ بالبيانات الشخصية الخاصة مبواطني اململكة املتحدة داخل حدودها. كام 
هناك قضيًة قانونيًة تتعلق باإلفصاح والوصول للبيانات، حيث إنَّ هناك بعض الدول تتطلب 
أن يتم اإلفصاح عن بعض أنواع البيانات لبعض الجهات الحكومية يف الدولة املستضيفة 
للبنى التحتية الخاصة مبزود الخدمة. عىل سبيل املثال، ميكن للجهات الحكومية األمريكية 

 US)هولة للبيانات املخزنة عىل أراضيها، استناداً إىل قانون باتريوت األمرييك، الوصول بس
Patriot Act) . 

 (Armbrust et al., 2009)م، قام أرمربست وآخرون ٢٠٠٩ويف البحث املنشور يف عام 
بتصنيف التحديات والصعوبات التي ميكن أن تواجه الحوسبة السحابية، بشكل عام، إىل 

  ثالثة أصناف، هي:

 تحديات تقنية متعلقة بتبنّي الحوسبة السحابية، وعددها ثالثة: -١

 :تحدي إتاحة الخدمة 
لحوسبة ا يشري إىل قدرة املستفيد عىل االستمرارية يف إمكانية الوصول إىل موارد

  أو خدمات) يف أي وقت، ودون انقطاع. (سواًء بيانات أو تطبيقات السحابية
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 :تحدي حجز البيانات 
يشري إىل عدم قدرة املستفيد عىل نقل بياناته وبرامجه من مزود خدمة إىل 
مزود آخر عند رغبته يف ذلك؛ بسبب عدم تطابق واجهات برامج التطبيقات، 

  م تطابق التجهيزات املادية.أو عدم تطابق مخازن البيانات وقواعدها، أو عد

 :تحدي خصوصية البيانات 
د أو انكشاف بيانات املستفيد لألفراد أو املنظامت غري قْ يشري إىل إمكانية فَ 

 ح لهم عند تخزين البيانات يف سحابة عامة تسمح بتشارك مواردها. املرصَّ 
 تحديات تقنية متعلقة بنمو الحوسبة السحابية، وعددها خمسة: -٢

 لبيانات:مأزق نقل ا 
لكرثة  ات؛يف السحابة أنها كثيفة البيان يُطلَق عىل التطبيقات اإللكرتونية العاملة

معالجتها لها. فعند افرتاض أن تلك التطبيقات موزعة عىل أكرث من سحابة 
ح يصب يف هذه الحالة ،واحدة (وبالتايل تواجدها يف أكرث من موقع جغرايف)

قلها من سحابة إىل أخرى أمراً معقداً تحديد موقع البيانات الجغرايف وتنا
ومكلفاً يف الوقت نفسه، حيث إنَّ نقل كل تريابايت من البيانات عرب شبكة 

  دوالًرا أمريكيٍّا. ١٥٠إىل  ١٠٠اإلنرتنت يُكلّف ما متوسطه 

 :عدم القدرة عىل التنبؤ باألداء 
تتيح الحوسبة السحابية، كام ذكرنا سابقاً، إمكانية أن تتشارك العديد من 

)، والذاكرة CPUs( استخدام وحدات املعالجة املركزيةاألجهزة االفرتاضية يف 
الرئيسية بشكل فّعال، لكن تبقى املشاركة يف عمليات الكتابة عىل، والقراءة 

أن يُبطِّئ وقت االستجابة الثانوية هاجساً ميكن  التخزين )، وحداتI/Oمن (
املتوقع من التطبيقات العاملة عىل السحابة، وبالتايل التأثري سلباً عىل األداء 

  عموماً.

 :التخزين املرن 
إن من أهم الخصائص املميزة للحوسبة السحابية هو إتاحتها لالستخدام 
ع واالنكامش يف استخدام املوارد عندم  ااملؤقت (وهذا يعني إمكانية التوسُّ

تدعو الحاجة لذلك). وقد يبدو املعنى هنا واضحاً عند تطبيقه تقنياً، لكن ال 
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ع واالنكامش مع وحدات التخزين  يبدو واضحاً كيف ميكن تطبيق هذا التوسُّ
 الثانوية. 

 :األخطاء يف األنظمة املوزعة الضخمة 
ء ايتمثل أحد التحديات املعقدة يف الحوسبة السحابية يف اكتشاف وإزالة األخط

من األنظمة الضخمة، وبالذات املوزعة منها عىل أكرث من موقع جغرايف. ومام 
يزيد األمر تعقيداً أن هذه األخطاء يصعب محاكاتها يف بيئة مشابهة تكون 
أصغر يف الحجم؛ لذلك فإن عملية تتبُّع األخطاء يجب أن تتم يف البيئة 

يقات ملياً ملتطلبات التطباإلنتاجية نفسها، األمر الذي ميكن أن يشكل تحدياً ع
  اإللكرتونية أثناء عملها.

 :ع واالنكامش الرسيع  حساب التكلفة للتوسُّ
عىل كلٍّ من  (pay-as-per-use)االستخدام  حسب الدفع ميكن تطبيق مبدأ

التخزين ونطاق الشبكة الحاسوبية العريض حسب عدد الوحدات التخزينية 
). بينام يتم الحساب يف العمليات الحاسوبية بشكل مختلف bytes - (البايتس

وحدات املعالجة  (cycles)قليالً، حيث يستخدم بعض املزودين عدد دورات 
اآلخر الساعة كوحدة يستخدم البعض يف حني املركزية كوحدة للحساب، 

  حتى لو مل يتم االستخدام.للحساب 
 ني الحوسبة السحابية:تحديات ذات عالقة باألعامل واإلجراءات عند تب -٣

 املصري والسمعة: مشاركة نفس 
قد تؤثر السمعة السيئة ألحد عمالء أو مستفيدي السحابة العامة عىل سمعة 

ى مزود خدمات التطبيقات السحابة ككل ومزودها. عىل سبيل املثال، يوجد لد
قامئة سوداء لعناوين التطبيقات الخاصة بعمالء ثبت أن استخدامهم  أمازون

التطبيقات يسبب أذى لعمالء آخرين (كإرسال بريد إلكرتوين تطفيل  لتلك
لآلخرين)؛ لذا من املهم أن يتم فصل املسؤولية القانونية لتختص فقط بالعميل 

مزود  يف هذا املثال يعترباملسبب لألذى، وال يتم تعميمها عىل مزود السحابة، و 
  أمازون. الخدمة
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 :تراخيص الربمجيات 
تحرص رخص الربمجيات الحالية استخدام الربمجيات عىل عدد محدود من 
الحاسبات التي تشغلها؛ لذا من الشائع أن يدفع املستخدم تكلفة الربمجيات، 
ومن ثَمَّ يتم دفع رسوم الصيانة السنوية. وعند توظيف هذه الربمجيات عىل 

ع يف استي  عاب األعداد التيالسحابة، فقد يحدُّ ذلك مزود الخدمات من التوسُّ
يستهدفها من العمالء. لذلك يعتمد الكثري من مزودي الخدمات عىل 
الربمجيات مفتوحة املصدر متى ما كان األمر متاحاً؛ ألن منوذج العمل 
املستخدم للربمجيات التجارية عىل السحابة العامة ال يتطابق بشكل جيد مع 

  منوذج عمل الخدمات عىل السحابة العامة. 
  

 



١٠٥  الحوسبة السحابية

  الفصل الثالث

  السحابية الحوسبة وتصميم ِعاَمرة

يث تتكون السحابة، ح عاماً لعامرة وتصميم بنية وصفاً  بدايتهيف  لثالفصل الثا يتناول
من مجموعة طبقات مرتابطة تظهر عىل شكل هرمي. ويساعد فهم  بشكل عام السحابة

ثم يتم استعراض عمل السحابة ككل.  مكونات وعمل هذه الطبقات عىل فهم كيفية
خرياً يتم املكونات. أ  املكونات الرئيسية لبُنية السحابة متبوعاً بإعطاء وصف تحلييل لهذه

سبة م املعامرية للبنى التحتية التقنية للحو د التصاميالتطرُّق إىل العوامل املؤثرة يف تعدُّ 
  .السحابية، ويتم إعطاء مثال لنموذج تطبيقي لعامرة الحوسبة السحابية

مقدمة: ٣/١

قدم صاحبه عىل رشاء مواد البناء والتعاقد من الِحكمة أال يُ قبل الرشوع يف بناء منزل 
عض علومات قد نسمع عن إقدام بَعاَملة كخطوة أوىل يف عملية البناء. يف عامل تقنية املالمع 

عىل القفز املبارش إىل مرحلة تطوير التطبيق اإللكرتوين من مطوري الربمجيات فرق العمل 
ألمر ا لبات األعامل واملتطلبات التقنية؛املستهدف دون وجود رؤية واضحة عن ماهية متط

تزيد من التكلفة املادية والجهد البرشي قبل الوصول إىل املنتج قد الذي يُعدُّ مامرسة خاطئة 
النهايئ. وكذلك الحال مع الحوسبة السحابية، حيث تزداد الحاجة إىل فهم كلٍّ من العنارص 
املكونة لها وطريقة عملها، ويسبق ذلك رضورة تحديد متطلبات أعامل املستفيد بدقة حتى 

بة السحابية لسد حاجة األعامل بكفاءة عالية. يتسنى ضامن نجاح توظيف خدمات الحوس
فهم ِعامرة وتصميم الحوسبة  يركز عىلعىل الرغم من أن املوضوع الرئييس لهذا الفصل 

السحابية، إال أنه يجب القيام بخطوات استكشافية قبل السعي مبارشًة إىل الحوسبة 
مهندسو ومحللو األعامل السحابية، وصوالً إىل حلول األعامل.  وعىل سبيل املثال، ينصح 

  كل من األسئلة التالية: نبالسعي إىل الحصول عىل إجابات دقيقة ع

ما هي أهداف األعامل ذات العالقة ما هي املشكلة التي يتمُّ السعي إىل حلّها؟ و  -
 باملشكلة املنظورة؟

َمن هم أصحاب املصلحة الذين يحتاجون إىل حل املشكلة؟ -
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 ومتطلبات الجودة، املرتبطة باملشكلةلبات التقنية ما هي متطلبات األعامل واملتط -
 املستهدفة؟

 ما هي القيود القانونية ذات العالقة باملشكلة؟ وما هي املخاطر؟ -

 أين سيتم تطبيق الحلول السحابية؟ -

متى سيتم تطبيق الحلول السحابية؟ ما هي امليزانية املتاحة؟ وهل يوجد ارتباط أو  -
 مبادرات أخرى؟اعتامدية عىل مشاريع أو 

كيف ستقدم املنظمة املستفيدة الخدمة السحابية، مستقلًة أو متكاملًة مع خدمات  -
 أخرى؟

 ما مدى جاهزية مزود الخدمة السحابية لتقديم الدعم الفني بعد اقتناء الخدمة؟ -

 ما مدى جاهزية املستخدم النهايئ الستخدام الخدمة بعد إطالقها؟ -

هذه األسئلة، فإّن املنظمة الراغبة يف الدخول إىل عامل  نع اإلجابات الوافية عمْ بعد جَ 
الحوسبة السحابية تصبح يف وضع جيد الختيار أفضل مناذج عرض الخدمات السحابية 

)، IaaS ، أو البنية التحتية كخدمةPaaS ، أو املنصة كخدمةSaaSاملناسبة (الربمجيات كخدمة 
(السحابة الخاصة، أو السحابة العامة، أو واختيار مناذج نرش وإطالق الخدمات السحابية 

 اختيار املناسب من خدمات السحابة املجتمعية، أو السحابة الهجينة). إضافًة إىل ذلك، فإنَّ 
العنارص واملكونات الرئيسية للسحابة ومنهجية عملها، وهو ما  السحابة يستلزم أيضاً فهمَ 

  موضوع هذا الفصل.ق عليه ِعامرة وتصميم الحوسبة السحابية، وهو طلِ نُ 

 من يدالعد عىل السحابية الحوسبة كام هو الحال مع التقنيات األخرى، تحتوي تقنية
لك ومن ت تفاصيل الجوهرية.الالدخول يف  قبل معرفتها يجب التي األساسية املفاهيم

املفاهيم األساسية تربز أهمية التعرُّف عىل ِعامرة وتصميم الحوسبة السحابية، حيث يُقصد 
الهيكيل املكّون لها، إضافًة إىل كل ما تعتمد عليه الحوسبة السحابية  الشكل ، وبشكل عام،بها

يف عملها. ويحتوي هذا الشكل الهيكيل عىل مجموعة عنارص أو مكونات مرتابطة ببعضها 
البعض (نطلق عليها طبقات)، وتعتمد عىل بعضها البعض. تجدر اإلشارة هنا إىل أن التعرف 

 زم أيضاً  املكونة فقط، إمنا يستلحوسبة السحابية ال يقترص عىل معرفة العنارصعىل ِعامرة ال
رضورة التطرُّق إىل تقنيات أو عنارص أخرى تعتمد عليها الحوسبة السحابية يف عملها. عىل 
سبيل املثال، تشكل تقنية اإلنرتنت عنرصاً مهامً وأساسياً لعمل تقنية الحوسبة السحابية؛ لذا 
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بدراسة ِعامرة  ترتبط التي املوضوعات األخرى من الهيكل الهرمي لها. ومنتشكل جزءاً 
وسيتم يف هذا الفصل التعرف عىل الفرق  الحوسبة السحابية موضوع بُنية السحابة.

لسحابة ط تصف بنية االجوهري بني كلٍّ من عامرة الحوسبة السحابية وبُنيتها. وبشكل مبسَّ 
اعتامدية العنارص املكونة عىل بعضها البعض. بعد ذلك،  الرتكيب العام لها دون الدخول يف

يتم التطرق إىل الرتابط الشبيك الذي يشكِّل عصباً يربط مكونات السحابة، ثم نتعرف عىل 
 الشؤون همأ  مناقشة السحابة إدارة تتناول بتطبيقات السحابة. وباملثل، الخاصة التفاصيل
 كيفية فوص جانب إىل الحايل، بشكلها السحابية الحوسبة إدارة وأساليب باإلدارة املتعلقة

 إىل سحابةاإلدارة يف ال عملية أهمية وترجع التقنية. لهذه التحتية والبُنية التطبيقات إدارة
 شكِّلت حيث السحابية، الحوسبة تقنية عليها تشتمل التي الخدمة عوامل مهمة؛ كجودة

 بناء اتالخدم جميع تقديم ويتم السحابية، الحوسبة عليه تُبنى الذي األساس العوامل هذه
 غاية  يفدوراً  تشكِّل السحابة إىل التطبيقات عملية نقل أن نجد وباملثل العوامل. هذه عىل

 يجب ذإ  السحابة، إىل مبارش بشكل تطبيقات السحابة نرش وإطالق ميكن األهمية، حيث ال
 سحابيٍّا طبيقاً ت يصبح ليك السحابة قبل نقله إىل مالئم بشكل أن يتم تهيئة ذلك التطبيق

  .السحابية، والتي تطرقنا لها يف الفصل الثاين من هذا الكتاب الخصائص بجميع يتمتع جيداً 

 منوذج ِعامرة وتصميم الحوسبة السحابية: ٣/٢

ة يقوم بوصف تقني هرمي منوذج ِعامرة وتصميم الحوسبة السحابية عىل شكل يظهر
لها. يحتوي هذا النموذج عىل مجموعة طبقات متتالية، إضافًة الحوسبة السحابية وآلية عم

 األمر الذي يساعد يف بني هذه العنارص املكونة للنموذج؛د االعتامدية إىل عدة عوامل تحدِّ 
 اإلنرتنت عىل ياً كل تعتمد التي التقنيات من السحابية الحوسبة تحديد أولوية العمل. وتعترب

 ِعامرة السحابة بشكل عام تقسيم هذا النموذج. ميكن )١-٣( رقم الشكل حويوضِّ  عملها، يف
) طبقة املستفيد، ١( وهي: السحابة، إىل املستفيد دخول عىل رئيسية بناءً  طبقات أربع إىل

) وطبقة التجهيزات املادية ٤) وطبقة إدارة السحابة، (٣) وطبقة الشبكة الحاسوبية، (٢(
(Hardware). ال أنه إ  ويتم االلتزام به يف بناء أي سحابة، وصارًما، دقيًقا التقسيم يُعترب هذا

يف بعض الحاالت يتم الفصل بني الطبقتني الثالثة والرابعة اعتامداً عىل آلية نرش وإطالق 
  السحابة.

  



 الفصل الثالث

 الحوسبة السحابية  ١٠٨

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

  

  السحابية الحوسبة ِعامرة ): منوذج١-٣شكل رقم (

  :طبقة املستفيد ٣/٢/١

 خدمة حوسبة سحابية، إال أنها متثل جزءاً مهامً الرغم من أن هذه الطبقة ال تُعتربعىل 
السحابية. ويتجسد دور هذه الطبقة يف أنها متثل واجهة  الحوسبة وتصميم ِعامرة يف منوذج

مستخدم، والتي تصل إليها خدمات الحوسبة السحابية وتستفيد منها بعد تشغيلها. تشمل 
بقة لخدمات السحابة املتاحة. وتُعترب ط واملستخدمني أصناف العمالء جميعَ طبقة املستفيد 
ملستفيد عىل ميكن أن يتمثل ابالسحابة.  اتصاله املستفيد عندها يبدأ التي املستفيد النقطة

 متنقل، أو ، أو هاتف(thick client)سميك ، أو عميل (thin client)شكل عميل بسيط 

 طبقة المستفید

 

 الشبكة الحاسوبیةطبقة 

 إدارة السحابةطبقة 

 

 التجھیزات المادیةطبقة 
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 السحابية، كتطبيق الربيد الحوسبة بتطبيقات وحلول االتصال ميكنه محمول جهاز أي
 للقيام رىأخ ظمنُ  عىل دإلكرتوين يعتم اإللكرتوين. ويشري العميل البسيط هنا إىل أي جهاز

يل تُعترب منخفضة. كام يشري العم البيانات معالجة عىل قدرته أن أي الرئيسية، بوظائفه
 ها مننالبيانات متكِّ  معالجة عىل مرتفعة قدرة لديها التي والحواسيب السميك إىل األجهزة

 لسحابيةا الحوسبة تطبيقات استخدام مستقل عند الحاجة. يف الغالب ميكن بشكل العمل
 قيقبيشء من التمحيص والتد ولكن األخرى، الشبكية أسلوب استخدام التطبيقات بنفس

 من تألفت طبقة املستفيد فإن ومن ثَمَّ  متاماً، مختلفة السحابية التطبيقات خصائص أن نجد
لذا يُنَصح قبل الرشوع يف تطوير خدمات سحابية أن يتم  .العمالء تشكيلة واسعة من أجهزة

 ححرص أصناف األجهزة اإللكرتونية املنظور اتصالها واستفادتها من تلك الخدمات. يوضِّ 
 األجهزة التي ميكن أن تدعم تشغيل خدمات سحابية، ْرص لحَ ) مثاالً ٢-٣( رقم الشكل

  ىل مجموعات منفصلة.إوتقسيمها 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

األجهزة اإللكرتونية املنظور اتصالها ): مثال عىل عملية حرص ٢-٣شكل رقم (
  بالخدمات السحابية

 
 

حاسب 
 مكتبي

 

حاسب 
 محمول

 

لوح 
يإلكترون

RPC / HTTP 

بسیط عمیل

 
 

جھاز 
PDA

 

ھاتف 
 ذكي

ActiveSync

 

ھاتف غیر مدعوم
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)، وعىل سبيل املثال، ميكن استخدام برمجيات مايكروسوفت ٢-٣بالنظر إىل الشكل (
من خالل  (Windows)لدعم منصات ويندوز  (Microsoft Exchange)كستشنج إ

، (Outlook Web Access)، مثل الدخول إىل الربيد اإللكرتوين عن بُعد (HTTP)بروتوكول 
أن يدعم  (ActiveSync)كام ميكن لربوتوكول . (HTTP)عرب  (RPC)وباستخدام بروتوكول 

تطبيقات األجهزة املتنقلة لويندوز وآي فون والبالك بريي. كام يوجد أساليب أخرى لربط 
م خصائص هذا إال أن تقادُ  ،(IMAP)الهواتف املتنقلة عن بُعد باستخدام بروتوكول 

 جعل من غري املناسبالربوتوكول، ومنها محدودية سعة التخزين عىل الخوادم البعيدة، ي
استخدامه مع التطبيقات الحديثة. إضافًة إىل حرص األجهزة اإللكرتونية املنظورة يف طبقة 
املستفيد، ينبغي أيضاً حرص أنظمة التشغيل التي تشغل هذه األجهزة اإللكرتونية والتعرف 

ظمة ع أجهزة املستفيدين؛ لذا قد ترتاوح هذه األنعليها، حيث تتنوع األنظمة التشغيلية بتنوُّ 
 Google)ونظام قوقل كروم  ،(Linux)، ونظام لينكس (Mac OS)من نظام ماك أو إس 

Chrome)،  ونظام أندرويد(Android)،  ونظام ريم بالك بريي(RIM Blackberry) ويف .
ها ت التي يُتَوقع اتصالهذه األنظمة التشغيلية ينبغي االنتباه أيضاً إىل أرقام اإلصدارا
  بالخدمات السحابية، ومن ثَمَّ التهيئة إلمكانية دعمها عند الحاجة.

 طبقة الشبكة الحاسوبية: ٣/٢/٢

 شكِّل العصَب بالسحابة. وت االتصال مبارشةً  الشبكة الحاسوبية للمستفيدين طبقة تتيح
األسايس لتشغيل خدمات الحوسبة السحابية وإيصالها واالستفادة منها لكلٍّ من املزود 

 يتمُّ  الذي االتصال هذا عىل للسحابة بشكل كامل التحتية البنية تعتمدواملستفيد، حيث 
ق االختالف التقني الرئييس بني مناذج نرش وإطال  للمستفيدين. إنَّ  الخدمات تقديم خالله من

سبة السحابية (السحابة الخاصة، والعامة، واملجتمعية، والهجينة) يتمثل يف خدمات الحو 
د واملستفيد من الخدمة السحابية. ففي حالة طبيعة العالقة الشبكية بني كلٍّ من املزوِّ 

السحابة الخاصة، يتواجد كلٌّ من املزود واملستفيد يف حدود الشبكة نفسها، حيث ميكن أن 
 أن نجد الحالة هذه ويف موثوقة، (LAN)محلية  شبكة اسطةبينهام بو  االتصال يكون

املستخدمة، وهي الشبكة املحلية. ويف حالة السحابة العامة، عادًة  الشبكة تتمثل يف السحابة
ما يتواجد كلٌّ من املزود واملستفيد يف شبكتني مختلفتني، وتحت مظلة شبكة كبرية هي 

مستفيد إن السحابة العامة بالنسبة للهذا الكتاب، ف اإلنرتنت. وكام ذكرنا يف الفصل الثاين من
لوجود ه؛ مدركاً ليف الغالب ليس من الرضوري أن يكون املستفيد  موقع جغرايف تتواجد يف

طبقة افرتاضية تعلو طبقة املوارد الحاسوبية املستهدفة، وتعمل عىل إظهار هذه املوارد 
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الواقع مشرتكة بني عدة عمالء؛ األمر  وكأنها موجهة فقط للعميل املستفيد، بينام هي يف
الذي يساعد عىل استغالل قدرات وإمكانات هذه املوارد وتوزيعها حسب الطلب عىل عدة 

لسحابة امستفيدين من أنحاء متفرقة من العامل، وبالتايل من شبكات متعددة. ويف حالة 
حابة ستفيد (السمن شبكة امل سحابة الخاصة والعامة)، ترتبط كلٌّ الهجينة (خليط بني ال
عن طريق قناة اتصال مشفرة تسمح بتناقل د (السحابة العامة) الخاصة) وشبكة املزوِّ 

البيانات، وتشغيل التطبيقات والخدمات اإللكرتونية فيام بينها. وتسمح استقاللية كلٍّ من 
يف و الشبكتني املرتبطتني للمستفيد أن يقوم بتخزين بياناته الخاصة عىل السحابة الخاصة، 

رها املوارد الحاسوبية يف السحابة العامة، كتشغيل الوقت نفسه يستغل القدرات التي توفِّ 
خدام قرص است تطبيقات أو خدمات إلكرتونية. ويف حالة السحابة املجتمعية (حيث يتمُّ 

موارد السحابة عىل مجتمع من املنظامت أو األفراد يتشاركون يف نفس االهتامم أو 
من املزود واملستفيد عىل البنية الهيكلية للشبكة املستخدمة،  األهداف)، يعتمد تواجد كلٍّ 

ة بوالتي تضمُّ كالٍّ من املستفيدين واملزود (أو املزودين)، حيث ميكن أن تكون موارد السحا
املجتمعية مستضافة من قِبل منظمة مشاركة يف نفس السحابة (مركز بيانات خاص أو 
سحابة خاصة) مع منظامت أخرى، أو تكون املوارد مستضافة ومملوكة من ِقبل طرف ثالث 

) طبيعة االتصال ٣-٣ح الشكل رقم (د للمنظامت األخرى املستفيدة. ويوضِّ ل ومزوِّ شغِّ مُ 
ع السحابة األربعة: السحابة الخاصة، والعامة، والهجينة، واملجتمعية. الشبيك بشكل عام ألنوا 

) إىل إمكانية اتصال كلٍّ من السحابة الخاصة ٣-٣ويشري الخط املتقطع يف الشكل (
واملجتمعية بالعامل الخارجي (عىل سبيل املثال، االتصال بسحابة عامة) عن طريق اإلنرتنت، 

االتصال املشفرة التي تربط بني كلٍّ من السحابة الخاصة كام يشري السهم السميك إىل قناة 
 ل السحابة الهجينة. والعامة لتشكِّ 

ــحابية املقدَّ  ــبكية بحتة، يتطلب منوذج الخدمة الس ــواًء مة (من وجهة نظر تقنية ش س
فصـــح مزود الســـحابة عن متطلبات االتصـــال ) أن يُ IaaS أو PaaS أو SaaSكانت خدمة 

ـــورة مقبولة، ومن ثَمَّ رضورة إتاحة  ـــحابية بص ـــب لتقديم الخدمات الس ـــبيك املناس الش
 –مســـتويات مختلفة من القدرات الشـــبكية (مســـتويات متعددة من النطاق الرتددي 

bandwidth،  ومســـتويات متعددة لوقت االســـتجابة– latency ومســـتويات متعددة ،
صال لدرجة  ستويات متعددة من جودة الخدمة security –أمان االت  Quality of" –، وم

Service – QoS" للمســـتفيدين. وعىل الجانب اآلخر، يتطلب منوذج الخدمة الســـحابية (
املقدمة أن يكون املســـتفيد فاهامً ومدركاً للقدرات الشـــبكية املتاحة حتى يتمكن من 
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بشــكل و وبالتايل تحقيق متطلباته بصــورة مقبولة.  املواءمة مع مســتوى الخدمة املتوقعة،
الخاصة، أو الهجينة، أو  أو العامة، السحابة استخدام عند سواء – املستفيدون عام، يحتاج
، الرتددي، أو وقت اســتجابة نطاقالر حٍد أدىن من القدرات الشــبكية (توفُّ  إىل – املجتمعية

بناء  الســـحابية الخدمات مزودو بإتاحته أو درجة أمان االتصـــال، أو جودة الخدمة) يقوم
ستفيد ستفيدب . ويعتمد تحديد هذه املتطلباتعىل طلب وحاجة امل سبة للم ىل عدة ع الن

  عوامل، منها: 

  
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  ): االتصال الشبيك يف أنواع السحابة املختلفة٣-٣شكل رقم (

 .طبيعة التطبيق السحايب الذي سيتم تشغيله عىل قناة االتصال الشبيك 

 .درجة أهمية االتصال الشبيك بالنسبة ألعامل املستفيد 

 سحابة هجينة اتصال مشفرة قناة

 

 سحابة خاصة

 

 سحابة عامة

 

 سحابة مجتمعية 
 

 
 ١منظمة 

 
 ٣منظمة 

  
  ٢منظمة

نترنتاإل

اتصال مشفرةقناة
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 1عىل رسعة النطاق الرتددي (عىل سبيل املثال،  معينة متطلبات وجود Gpbs  10أو 
Gpbs ،10)، وعىل وقت االستجابة املتوقع (عىل سبيل املثال msec  20أو msec(. 

  َّح لهم بالنفاذ عىل قناة االتصال، وما هي درجة األمان املتوقعة (عىل َمن هم املُرص
  ).IPsecأو  SSLسبيل املثال، استخدام تقنية 

 طبقة إدارة السحابة:  ٣/٢/٣

يتم بناء معظم الخدمات السحابية بحيث تكون يف وضع تشغييل مستمر، مبعنى أن 
ساعة يومياً  ٢٤املستفيد يتوقع أن يكون قادراً عىل استخدام الخدمة السحابية عىل مدار 

يوًما سنوياً. يستلزم هذا املتطلب من مزود الخدمة أن يتم تصميم الخدمة السحابية  ٣٦٥و
اٍل ، ومستوى عواالستمرارية مقرونًة مبواصفات ذات جودة عالية؛ كمستوى عاٍل من اإلتاحة

ع واالنكامش بشكل مرن ورسيع بناًء عىل طلب املستفيد،  من االعتامدية والقابلية للتوسُّ
التي تتم بني املزود واملستفيد. ومع ذلك، ينبغي  )(SLAوحسب اتفاقية مستوى الخدمة 

ة استباقية ملراقبة وإدارة الخدمات السحابية من أجل تحقيق بنود اتفاقية تبني إسرتاتيجي
مستوى الخدمة، ومن ثَمَّ ضامن إيصال خدمة موثوقة من املزود إىل املستفيد. لذلك تظهر 
الحاجة لوجود إطار منهجي وآيل يساعد كالٍّ من املزود واملستفيد عىل إدارة ومراقبة 

ية أثناء عملية تشغيلها. ومن هنا تأيت أهمية طبقة إدارة مستويات أداء املوارد السحاب
 تمثلت عمليات السحابة. قد إدارة برمجيات يتم استخدامها بغرض من التي تتكون حابةالس

 نيب الواجهة بدور السحابة، وهي برمجيات تقوم لتشغيل نظام هيئة يف الربمجيات هذه
 يف هيئة برمجيات تهدف إىل إدارة جميع أو واملستفيد،) الحاسوبية املوارد( البيانات مركز

 ولتهاكجد( هذه املوارد املوارد الحاسوبية يف السحابة. وتسمح هذه الربمجيات عادًة بإدارة
و تدعيم أ  كتعزيز دور الخوادم( املوارد وتحسني ،)عاً أو انكامشاً وتزويدها للمستفيد إما توسُّ 

حابة الداخلية. يصوِّر هذا اإلطار املنهجي ، وحوكمة أعامل الس)التعامل مع أعباء التخزين
 يفوصيانة ومراقبة والتحكم  كتهيئة ؛آلية عمل طبقة إدارة السحابة وكيفية أداء مهامها

جزءاً أساسياً  لبفعالية، كام أنه يشكِّ ملتاحة يف بيئة الحوسبة السحابية املوارد الحاسوبية ا
يل عملية التحكم ومراقبة منو املوارد من ِعامرة الحوسبة السحابية من خالل توفري وتسه

الحاسوبية، التي متثل منصات وحلول السحابة. ومع اختالف مسميات األنظمة اإللكرتونية 
املتاحة يف السوق إلدارة طبقة الحوسبة السحابية، إال أن اإلطار املنهجي العام لها يتكون من 

  أربعة أجزاء مهمة، هي:
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 .نظام اإلدارة عن بُعد 

  إدارة املوارد.نظام 

  نظام إدارة اتفاقية مستوى الخدمة(SLA). 

 .نظام إدارة الفوترة 

ها وإتاحتها يف السوق عىل تشكِّل هذه األنظمة مجتمعًة واجهة متكاملة قد يتمُّ عرضُ 
د، أو عىل هيئة منتجات برمجية منفصلة سواًء من مورد واحد أو هيئة منتج برمجي موحَّ 
تكون متاحة لالستخدام سواًء ملزود السحابة أو املستفيد منها؛ لذا عدة موردين، كام أنها 

) آلية عمل هذه ٤-٣ح الشكل رقم (نشري ملستخدم هذه األنظمة بعميل السحابة. ويوضِّ 
 األنظمة األربعة يف بيئة الحوسبة السحابية.

 مجموعة أدوات وواجهات مستخدم ملن يُكلَّف باإلرشاف نظام اإلدارة عن بُعديتيح 
عىل إدارة موارد السحابة الخارجية (أو البعيدة) من أجل القيام مبهام متعددة من خالل 
لوحة تحكم ومراقبة. تأيت لوحة التحكم هذه عىل شكل بوابة إلكرتونية تتيح الوصول إىل 

، ونظام )SLA( الخدمة مستوى اتفاقية املوارد، ونظام إدارة إدارة األنظمة التابعة؛ كنظام
الفوترة. بشكل عام، يوجد نوعان أساسيان من البوابات اإللكرتونية التي يتم إتاحتها  إدارة

  مع نظام اإلدارة عن بُعد:

  

  

  

  

  

  

  

  اإلطار املنهجي لألنظمة املستخدمة إلدارة طبقة السحابة ):٤-٣شكل رقم (

 نظام إدارة الموارد

 اتفاقیةنظام إدارة 
  الخدمة مستوى

 الفوترة إدارةنظام 

 اإلدارةنظام 
 بُعد عن

عمیل 
 السحابة
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  ُّم واالستخدام: عبارة عن بوابة عمومية الغرض، يتم فيها التحكم بوابة التحك
املركزي يف موارد حاسوبية مختلفة، كام ميكن من خاللها الحصول عىل تقارير 

 إحصائية عن استخدام هذه املوارد.

 ق سحابية تسمح بالبحث عن خدمات سحابية عن بوابة تسوِّ  بوابة الخدمة الذاتية: عبارة
مختلفة وموارد حاسوبية متعددة، تكون يف الغالب متاحة مبقابل مادي. يقوم عميل 
السحابة بعد اختيار الخدمات أو املوارد التي تناسب احتياجاته بتسليم الطلب ملزود تلك 

  مَّ البدء يف استخدامها.الخدمات أو املوارد ليقوم بتزويدها للعميل، ومن ثَ 

تتعدد املهام التي ميكن أداؤها من خالل لوحة التحكم واملراقبة الخاصة بنظام اإلدارة 
   عن بُعد، فعىل سبيل املثال ال الحرص، ميكن القيام بـ:

 .تهيئة وتنصيب املوارد والخدمات السحابية 

 .استئجار املوارد الحاسوبية والحصول عليها بناًء عىل الطلب 

 .مراقبة حالة الخدمات السحابية واستخداماتها وأدائها 

 .إدارة تكاليف استئجار ورسوم استخدام الخدمات السحابية واملوارد الحاسوبية 

  مراقبة جودة الخدمة)QoS(  ومدى استيفاء اتفاقية مستوى الخدمة)SLA(. 

 .إدارة حسابات املستخدمني، وصالحيات االستخدام، والتحكم يف النفاذ 

  ُّع النفاذين الداخيل والخارجي إىل الخدمات السحابية املستأجرة.تتب 

 .تخطيط وتقييم تزويد املوارد الحاسوبية املتاحة عىل السحابة 

 .تخطيط السعة للموارد الحاسوبية ومراقبة استخداماتها 

 .تخطيط وتنفيذ السياسات واإلجراءات األمنية 

ساعد  سحابة بعد كل  نظام إدارة املواردوي سوبية عىل ال سيق عمل املوارد الحا عىل تن
د السحابة أو املستفيد منها، كتخصيص أو تحرير موارد البنية نشاط تشغييل يقوم به مزوِّ 

 virtual infrastructure(التحتية التقنية. وتشكِّل برمجية مدير البنية التحتية االفرتاضية 
manager - VIM(  التجهيزات إدارة املوارد، حيث تقوم بتنسيق عمل جزًءا مهامً من نظام

من الخوادم الحاسوبية، وتسمح بإنشاء نسخ افرتاضية من الخوادم التي تعمل عىل  املادية
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تخصـــيص وتحرير الخوادم االفرتاضـــية من خادم  (VIM)خوادم مادية فعلية. كام يتيح 
صيص وتحرير الخوا شاء وتخ سب الحاجة. ويأيت إن شاط مادي إىل آخر ح ضية كن دم االفرتا

إداري مهم يســـتغل قدرات املورد املادي املتاح للقيام بعدة وظائف تقنية؛ كإنشـــاء خادم 
ويب، وخادم قواعد بيانات، وخادم احتياطي (نســـخة احتياطية مكررة للخادم) للمورد، 

(وهو خادم يراقب الحركة عىل الشـــبكة والتطبيقات املوزعة، ثم  وخادم موازن لألحامل
هدف يقو  بات؛ ب يذ الطل خادم مخول لتنف بات الواردة عىل أكرث من  باء الطل م بتوزيع أع

  .زيادة السعة االستيعابية للطلبات املتزامنة، وزيادة االعتامدية عىل عمل التطبيقات)

اتفاقيًة بني مزود الخدمة السحابة واملستفيد منها،  )SLA(ل اتفاقية مستوى الخدمة متثِّ 
د الخدمة بتقدميها للمستفيد. هناك العديد من ُد مزوِّ عِ التوقعات التي يَ د مستوى وتحدِّ 

املقاييس اإلحصائية الشائعة يف كل اتفاقية مستوى خدمة، مثل: نسبة إتاحة الخدمة 
السحابية، ووقت تحميل صفحة الويب، ووقت معالجة املعامالت اإللكرتونية، ووقت 

 ت اإللكرتونية، ووقت إصالح األعطال، إضافة إىلاالستجابة للطلبات املوجهة إىل التطبيقا
العديد من البيانات األخرى. يتم التتبُّع واإلبالغ عن هذه املقاييس ومشاركتها عن طريق 

 مستوى اقيةاتف نظام إدارةنظام إلكرتوين يقوم بالتسجيل والتتبُّع واملراقبة، هذا النظام هو 
. يقوم هذا النظام مبهام أساسية، مثل الجمع والتخزين واإلبالغ عن البيانات )SLA(الخدمة 

األساسية (أو املقاييس اإلحصائية) التفاقية مستوى الخدمة. كام يقوم النظام بإرسال 
التنبيهات الالزمة عن حالة تشغيل الخدمات واملوارد السحابية إىل نظام اإلدارة عن بُعد 

ة الالزمة لضامن متايش مقاييس الخدمة أو املورد السحايب مع ما جاء للقيام بالتغذية الراجع
  يف اتفاقية مستوى الخدمة.

بَجْمع ومعالجة بيانات استخدام املورد/أو الخدمة  نظام إدارة الفوترةويختصُّ 
-pay)االستخدام  حسب الدفع السحابية. حيث إنَّ الحوسبة السحابية تعتمد عىل منوذج

as-per-use)، بح من املهم لكلٍّ من املزود واملستفيد الحصول عىل بيانات استخدام فيص
ية دفعها. ويوفِّر نظام إدارة الفواتري إمكان دقيقة يتم بناء عليها احتساب التكاليف، ومن ثمَّ 

تعريف سياسات سعرية مختلفة، وكذلك مناذج تسعري متعددة قابلة للتخصيص حسب 
وقت والتاريخ. وميكن أن يكون منوذج التسعري دفعاً حسب العميل، أو املنتج املعروض، أو ال

االستخدام، أو دفعاً بسعر واحد ثابت بغض النظر عن االستخدام، كام ميكن أن يكون الدفع 
مسبقاً لالستخدام أو مفوتراً بعد االستخدام. بالنسبة للنوع املفوتر فيمكن أن يتم وضع حد 
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بحيث يتم إيقاف الخدمة بعد تجاوزه، كام ميكن أن ل مبلغ تكلفة االستخدام ائتامين ميثِّ 
  يكون التحديد عىل نسبة االستخدام بحيث يتم إيقاف الخدمة بعد تجاوز هذا الحد.

إنَّ املوارد والخدمات السحابية، التي يتيحها املزود ويستأجرها املستفيد، عبارة عن 
كن أن بحيث مي من عدة مكوناتاً؛ لذا فهي تتألف أنظمة إلكرتونية موزعة هيكلياً وجغرافي

طل يف أي وقت؛ لذا هناك حاجة إىل إدارة فاعلة يتم من خاللها مراقبة يتعرض كلُّ مكون للعُ 
أداء وجودة هذه املكونات، والتنبؤ بحدوث األعطال قبل وقوعها واتخاذ الالزم حيالها، وصوالً 

أصحاب املصلحة داخل املنظمة  الة للخدمة أو املورد السحايب. وبدون شك فإنَّ إىل إدارة فعَّ 
املستفيدة من الخدمات السحابية يحتاجون إىل معلومات مختلفة عن األنظمة اآللية 

ر األنظمة اإللكرتونية معلومات عن عىل سبيل املثال، قد يحتاج مطوِّ  املشغلة للخدمات.
وقد  ،)(APIأداء الشبكة ووقت تحميل صفحات الويب، وأداء واجهات برمجة التطبيقات 

يرغب أخصايئ قواعد البيانات يف معرفة مؤرشات رقمية تخصُّ خادم قواعد البيانات؛ كسعة 
ومقدار استغالل قدرات املعالج ، )(cacheذاكرة املعالج ، و )(memoryالذاكرة الرئيسية 

CPU)( ، إضافة إىل بعض املعلومات القياسية التي تخصُّ تعليامت لغة االستفسار البنائية
SQL)(  وقات االستجابة الخاصة بها. أيضاً، قد يكون من الرضوري ملالك املنتجات وأ

كل دد، وعدد الزيارات لكل يوم، والتكلفة لاملعروضة للبيع إلكرتونياً معرفة عدد الزبائن الجُ 
زبون، إضافًة إىل أرقام أخرى ذات عالقة باألعامل. تساعد كل هذه املقاييس عىل رسم صورة 

ذا كانت األنظمة اإللكرتونية املستهدفة تؤدي عملها املتوقع بشكل دقيقة لتحديد ما إ 
صحيح. باإلضافة إىل ذلك، هناك مقاييس ميكن استخدامها مع كل إطالق أو نرش جديد. 
فعند إطالق إصدار جديد من برمجية معينة، فمن املهم متابعة مقاييس رئيسية للنظام 

النظام؛ لتحديد ما إذا كان اإلطالق له أثر سلبي  الربمجي ومقارنتها بخط األساس املحدد ألداء
عىل أداء النظام بشكل عام. إن تبني املنهجية االستباقية، املتمثلة يف تسجيل ومتابعة 
مقاييس وقائية للنظام املستهدف، يساعد يف اكتشاف األخطاء بشكل رسيع وإصالحها قبل 

) مجموعة من ١-٣ح الجدول رقم (أنظمة أخرى مرتبطة بها. يوضِّ  إىلتفاقمها وامتداد أثرها 
الخصائص النوعية والشائعة للخدمات السحابية التي تساعد مراقبة مؤرشاتها عىل تحقيق 

  إدارة فاعلة للخدمات واملوارد السحابية.

، (SLA)الخدمة  نطاق اتفاقية مستوى العمليات يف طبقة إدارة السحابة ضمنوتدخل 
 يتم التيدمة الخ اتفاقية مستوى عىل الطبقة يف هذه تتم التي أدق، تؤثر العمليات ومبعنى
 أي ويف تقديم املعالجة املطلوبة أ  تأخريإنَّ أي املستفيد ومزود الخدمة.  بني مسبقاً  إبرامها
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 وتنصُّ  ة.الخدم اتفاقية مستوى مخالفة إىل قد يؤدياملطلوبة الخدمات  تقديم يف تفاوت
 غرامة مقابل اإلخالل دفع الخدمة مزود عىل تفرض االتفاقية هذه مخالفة أن عىل القواعد

 مزودي شهرأ  ومن والخاصة. العامة السحابتني من كلٍّ  االتفاقية عىل باالتفاقية. تنطبق هذه
 ، ومايكروسوفت(Amazon Web Services – AWS)أمازون  من رشكتي الخدمات كلٌّ 

فيام يخص السحابة العامة. وتأيت كل من رشكتي أوبنستاك  (Microsoft Azure) أزور
(OpenStack)  ويوكاليبتوس(Eucalyptus)  كأبرز مزودي الخدمات املختصني يف إنشاء

  وإطالق وإدارة السحابة الخاصة.

 السحابية للخدمات الشائعة النوعية الخصائص بعض عىل أمثلة): ١-٣( رقم جدول

  أمثلة عىل املقاييس  تعريفها  خاصية الخدمة السحابية

تشري إىل أداء كلٍّ من املستفيد، )(Performanceاألداء 
والتطبيق السحايب، والبنية التقنية 

  التحتية.

 دد (أداء املستفيد).عدد الزبائن الجُ  -

 عدد الزيارات اليومية (أداء املستفيد). -

 وقت االستجابة (أداء التطبيق). -

 التحتية).أداء الشبكة (أداء البنية  -

  أداء الخوادم (أداء البنية التحتية). -
تقيس اإلنتاجية معدل انتقال )(Throughputاإلنتاجية 

  البيانات عرب مكونات السحابة.
عدد املستخدمني املتزامنني الذين تتعامل  -

 معهم الخدمة السحابية.

حجم البيانات التي يعالجها التطبيق  -
 السحايب وينقلها إىل املستخدم.

  جريان البيانات عرب الخوادم والشبكة.معدل  -
) دقة١مقياس لكل من ( )(Qualityالجودة 

املعلومات التي تقدمها الخدمة 
) مقدار أثر الخلل يف ٢السحابية، و(

الخدمة السحابية عىل املستخدم يف 
  البيئة اإلنتاجية.

عدد املستخدمني الذين فشلوا يف  -
 التسجيل يف الخدمة السحابية.

الت الفاشلة التي مل يتمكن عدد املعام -
  املستخدم من إنجازها.

مؤرشات األداء األساسية
(Key performance 

indicators)  

مجموعة من املقاييس التي تشري
إىل مدى تحقيق الخدمة السحابية 
  ألهداف أعامل املنظمة املستفيدة.

 عدد املهام املنجزة يومياً. -

 اإليرادات لكل ساعة. -

 زبون.اإليرادات لكل  -

  الحركة عىل املوقع اإللكرتوين للخدمة السحابية. -
مجموعة من السياسات )(Securityاألمان 

واإلجراءات األمنية املصاحبة 
للخدمة السحابية التي يتم تطبيقها 

واإلجراءات نسبة تطبيق السياسات  -
 األمنية عىل الخدمة السحابية.
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  أمثلة عىل املقاييس  تعريفها  خاصية الخدمة السحابية

لحامية البيانات واألنظمة،
واكتشاف التهديدات املحتملة، 

  ومنع اإلرضار مبوارد السحابة. 

عدد املحاوالت الفاشلة للنفاذ للخدمة  -
  السحابية.

مجموعة من القيود القانونية التي )(Complianceااللتزام 
يجب مراعاة تطبيقها ضمن 

  إجراءات الخدمة اإللكرتونية.

عدد التحذيرات الصادرة من برمجيات  -
ءات التتبُّع والخاصة مبخالفة اإلجرا

القانونية املتفق عليها يف اتفاقية مستوى 
  .(SLA)الخدمة 

  :(Hardware) املادية طبقة التجهيزات ٣/٢/٤

من منوذج ِعامرة وتصميم الحوسبة السحابية من مجموعة من  الرابعة الطبقة تتكون
 الفعلية)، التي متثل البنية التحتية التقنية؛ كالخوادم، ووسائطاملادية (أو املوارد الحاسوبية 

 -، والجسور switches -التخزين، ووسائل ربط الشبكات (عىل سبيل املثال: املحوالت 
bridges واملوجهات ،- routers والجدران النارية، وموازنات األحامل، باإلضافة إىل العديد ،(

ل مفهوٌم جديٌد للتعامل مع ة الحوسبة السحابية، تشكَّ من املوارد األخرى. مع ظهور تقني
املرتبطة  لقد أصبحت العديد من املهام .(hardware) التجهيزات املاديةأجهزة ومعدات 

بإدارة وصيانة وتهيئة مراكز البيانات والبنى التحتية املادية، مجردًة بالنسبة للمستفيد 
ومتاحة للتعاطي معها كمجموعة من الخدمات املؤمتتة، وميكن الوصول لها فقط عن طريق 
شاشات عرض عىل الشبكة العنكبوتية. عىل الرغم من أنَّ مطوري التطبيقات اإللكرتونية ال 

الون ميارسون نفس مهامهم املعتادة يف بيئة الحوسبة السحابية، ككتابة الشفرات الربمجية، يز 
وكذلك الحال مع إداريي الربمجيات الذين ال يزالون ميارسون أعاملهم املعتادة، كرتكيب 
وتهيئة وإدارة الربمجيات؛ إال أن التعامل املبارش مع املوارد الحاسوبية املادية أو الفعلية 

ند يباً وتهيئًة وتبديالً يُعترب أمرًا قد انتهى بالنسبة للمستفيد يف بيئة الحوسبة السحابية. عترك
حاجة الفرد أو املنظمة إىل تجهيزات مادية (كخادم أو وسيط تخزين) يف بيئة حوسبة 
تقليدية، ينبغي القيام بسلسلة طويلة من اإلجراءات، تبدأ بكتابة مواصفاته ثم طلبه من 

لذي يقوم بشحنه إىل املستفيد، ثم تبدأ عمليات فك وتركيب وتهيئة هذا الجهاز املورد ا
املادي، ووضعه يف مكان مناسب داخل مركز البيانات، وربطه مع املعدات واألجهزة األخرى 

ئة تقنية رت بيئة الحوسبة السحابية بيال ومناسب. لقد وفَّ بعد تهيئته لالستخدام بشكل فعَّ 
عزل املستفيد عن التعامل املبارش مع املوارد التقنية، عن طريق طبقة افرتاضية يتم فيها 

وسيطة تفصل املستفيد وتطبيقاته وأنظمته التشغيلية عن االتصال املبارش بالبنية التقنية 
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، (virtualization layer)املادية، تُسمى هذه الطبقة الوسيطة بطبقة التقنية االفرتاضية 
) تصميم البنى التحتية التقنية قبل توظيف التقنية ٦-٣) و(٥-٣ويوضح كلٌّ من الشكلني (

  االفرتاضية وبعدها.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

دام التقنية قبل استخ): االتصال بني املستفيد والبيئة التحتية التقنية ٥-٣شكل رقم (
  االفرتاضية

)، كان من املعتاد ٥-٣قبل أن تظهر التقنية االفرتاضية، كام هو الحال يف الشكل رقم (
ات يقأن يتم تشغيل املورد الحاسويب الواحد عىل نظام تشغيل واحد أيضاً مع التطب

راض حاسويب ألغاألمر الذي يعني عدم استغالل هذا املورد ال اإللكرتونية التي تعمل عليه؛
رد عدم متكني مشاركة املو  أخرى قد يتطلب تشغيلها العمل عىل نُظُم تشغيل مختلفة. إنَّ 

 طبقة البنية التقنية املادية

 
 معالجات

 
 التخزينوسائط 

 
 الرئيسيةالذاكرة 
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الواحد قد يجرب املستفيد عىل رشاء مورد حاسويب آخر لسد متطلباته التقنية؛ مام يعني 
ة، كام يزيادة يف اإلنفاق الرأساميل، وزيادة يف التكاليف املادية. ومع ظهور التقنية االفرتاض

)، أصبح ممكناً أن تقوم عدة نُظُم تشغيل مختلفة مع تطبيقاتها ٦-٣هو الحال يف الشكل (
املتعددة مبشاركة مورد حاسويب واحد يقع ضمن طبقة البنية التقنية التحتية لبيئة الحوسبة 

ء االسحابية. لقد خفضت التقنية االفرتاضية من األموال الطائلة التي كان يتم إنفاقها يف رش 
  موارد حاسوبية إضافية عند الحاجة لها.

  
ئة إىل التعامل غري املبارش يف بي التجهيزات املاديةإنَّ التحوُّل من التعامل املبارش مع 

ت  من املنظامز الكثريالحوسبة السحابية عرب واجهات برمجية سهلة االستخدام قد حفَّ 
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ل تكاليف اقتناء الصغرية واملتوسطة  ، لربمجياتالتجهيزات التقنية واالتي ال تستطيع تحمُّ
عىل اإلقبال عىل اقتناء موارد البنية التحتية التقنية كخدمة إلكرتونية مدفوعة الثمن حسب 
مقدار االستخدام، ويف ظرف دقائق معدودة من خالل شبكة اإلنرتنت. وبشكل عام، هناك 

وهذه  ،التجهيزات املاديةتغيري مفهوم التعامل مع طبقة  نت منثالثة مبادئ أساسية مكَّ 
املبادئ هي: التقنية االفرتاضية، وتقنية توزيع األحامل، وإمكانية متويل املوارد الحاسوبية 

ادة االنتفاع إىل زيالتقنية االفرتاضية تهدف  التطرق إليه سابقاً، فإنَّ  حسب الطلب. وكام تمَّ 
ح مبشاركة املورد التقني نفسه بني العديد من املستفيدين، من املوارد الحاسوبية، وتسم

وتساعد عىل إعطاء مستويات مختلفة ملبدأ إخفاء تفاصيل التعامل املبارش مع املوارد التقنية 
  املتاحة بالنسبة للمستفيد، وترك ذلك ملزود الخدمة. 

ة من عدة هة املوجَّ أما تقنية توزيع األحامل فإنها تسمح بتوزيع أعباء املهام اإللكرتوني
مستفيدين عىل عدة خوادم تحقيقاً لكفاءة أعىل يف التشغيل، واستغالل أكرب إلمكانيات 
املوارد الحاسوبية املتاحة، وتخفيض وقت االستجابة للطلبات الواردة، وبالتايل تحقيق زيادة 

ى ما يُ  إمكانية متويل املوارد الحاسوبية حسب الطلب إىليف اإلنتاجية. أخرياً، تشري  سمَّ
، وهي إحدى الخصائص األساسية للحوسبة السحابية. لقد (scalability)بالقابلية للتوسع 

فرضت التطبيقات الجديدة، كالتجارة اإللكرتونية وشبكات التواصل االجتامعي وغريها، بيئًة 
ية برسيعة النمو والتغري، وحاجًة ماسة لرضورة تحقيق متطلبات املستفيد من املوارد الحاسو

بادئ الثالثة ق لهذه امليف وقت قصري ال يعيق تشغيل تطبيقاته اإللكرتونية. وسيتم التطرُّ 
  بتفصيل أكرب يف الفصل السابع من هذا الكتاب.

بل إنها تُعترب  ،(SLA)الخدمة  مستوى اتفاقية يف التجهيزات املاديةأخرياً، تدخل طبقة 
 اتفاقية هذه الطبقة بشكل أكرب عىل تؤثر حيث االتفاقية، تفاصيل هذه يف تتحكم طبقة أهم

يحاول املستخدم الوصول إىل السحابة،  البيانات. فعندما مراكز حالة مستوى الخدمة يف
 لزمنيا يكون هذا الوصول ضمن اإلطار وأن ميكن، ما بأرسع السحابة متاحة تكون أن ينبغي

متويل  يف مستوى خدمة املتفق عليه ضمن بنود اتفاقية مستوى الخدمة. عند وجود تفاوت
 بدفع الخدمة دممق يجب أن يلتزم املوارد الحاسوبية والتطبيقات املرتبطة بها إىل املستفيد،

الغرامة املنصوص عليها يف االتفاقية. لذا فإنه تفادياً للوقوع يف مثل هذه الغرامات، يحرص 
بياناتهم املتاحة عىل السحابة عىل شبكات ذات اتصال  مزودو الخدمة عىل أن تحتوي مراكز

رسيع جداً، باإلضافة إىل استخدام خوارزميات ذات كفاءة عالية تسمح بنقل البيانات من 
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مركز البيانات إىل املستفيد دون عوائق. الجدير بالذكر أن السحابة الواحدة ميكن أن تحتوي 
 ابات أن تتشارك يف مركز بيانات واحد. عىل عدة مراكز بيانات، كام أنه ميكن لعدة سح

 بُنية السحابة:

تُعترب بُنية السحابة جزًءا ال يتجزأ من ِعامرة وتصميم الحوسبة السحابية التي تطرقنا 
، إذ يشتمل  إليها يف القسم السابق من هذا الفصل، إال أن الِعامرة والتصميم هو مصطلح أعمُّ

شغيل الخدمات السحابية ابتداًء من الواجهة عىل كل املكونات والعنارص الرضورية لت
وراً بكل ومر  واملعدات) التجهيزات املاديةاألمامية (املستفيد) وصوالً إىل النهاية الخلفية (

وطبقة إدارة السحابة. من جانب آخر، تصف بُنية  كة الحاسوبية، مبا فيها اإلنرتنتمن الشب
ليها رص قد تعتمد تقنية الحوسبة السحابية عالسحابة الرتكيب العام لها دون التطرق إىل عنا

املراجع  بُنية السحابة. تختلف بعضليك تعمل؛ كتقنية اإلنرتنت التي ال يتم تضمينها يف 
العلمية يف إظهار الشكل العام لبُنية السحابة، ويعود ذلك إىل اختيار كل مرجع للعمق 

راجع عىل لك، تتفق كل هذه املالوصفي املستهدف ملكونات بُنية السحابة. عىل الرغم من ذ
 للمعايري الوطني املعهداملعتمد من  (SPI)بنية تحتية -منصة-استخدام منوذج برمجية

 ،، الذي يُجِمل، دون عمق وصفي، بُنية السحابة يف ثالثة مكونات أساسية)NIST( والتقنية
، (SaaS)، والربمجيات كخدمة (PaaS)، واملنصة كخدمة (IaaS)البنية التحتية كخدمة هي: 

بشكل أسايس لتوضيح كيفية  (SPI)يتم استخدام منوذج ). ٧-٣كام هو ظاهر يف الشكل (
توزيع الخدمات التي تتيحها املوارد الحاسوبية املوظفة يف الحوسبة السحابية بشكل نظري 

ة تصوير ور مة وتصنيفها. وال يعني بالرض أو تجريدي يسهل معه فهم طبيعة الخدمات املقدَّ 
هذه الخدمات بشكل متتاٍل ورأيس أن يرتبط استخدام طبقة معينة باستخدام طبقة أخرى، 

بشكل  (SaaS)فعىل سبيل املثال: من املمكن أن يتم تزويد خدمات الربمجيات كخدمة 
 ،(IaaS)والبنية التحية كخدمة  (PaaS)مبارش دون استخدام خدمات طبقتي املنصة كخدمة 

ية التحية كخدمة البنوبالطريقة نفسها ميكن ملستفيد أن يقوم بتشغيل برنامج ما عىل طبقة 
(IaaS)  وبشكل مبارش دون الحاجة إلنشاء برمجية كخدمة(SaaS) .تساعد يف تنفيذ الربنامج  
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  ): نظرة ُمجَملة عىل مكونات بُنية السحابة٧-٣شكل رقم (

للمستفيد إمكانية االستخدام والوصول إىل  (SaaS)الربمجيات كخدمة تتيح طبقة 
التطبيقات الربمجية، التي ميلكها ويستضيفها مزود الخدمة أو املورّد، عرب شبكة اإلنرتنت. 

، وتطبيق إدارة (email)ومن أشهر التطبيقات الربمجية األكرث شيوعاً تطبيق الربيد اإللكرتوين 
، فيقوم مزود الخدمة بعرض (PaaS)خدمة أما يف طبقة املنصة ك .(CRM)عالقة املستفيدين 

، وبيئات تطوير وتنفيذ التطبيقات الربمجية، (OSs)منصة محوسبة تشمل أنظمة التشغيل 
دون  عرب شبكة اإلنرتنت، وأنظمة قواعد البيانات، وخدمات أخرى مرتبطة بأنظمة التشغيل

ام تتيح ملكتبي. بينالحاجة ألن يقوم املستفيد بتنزيل وتركيب هذه األنظمة عىل جهازه ا
إمكانية عرض مكونات الحوسبة األساسية (كاألجهزة  (IaaS)طبقة البنية التحتية كخدمة 

واملعدات، والخوادم، ومكونات الشبكة) لالستخدام كخدمة مقدمة من مزود الخدمة إىل 
املستفيد بناًء عىل الطلب؛ مام يعني إتاحة مستوى تحكم أعىل للمستفيد مقارنة بنموذجي 

. وإلعطاء نظرة تفصيلية أعمق لهذه (PaaS)واملنصة كخدمة  (SaaS)الربمجيات كخدمة 
). ٨-٣الطبقات، قد يكون من املفيد االستفاضة يف الوصف من خالل عرض الشكل رقم (

) إىل طبقة التطبيقات، حيث متثل االتصال املبارش بني ٨-٣تشري الطبقة األوىل يف الشكل (
ابية عىل هيئة خدمة إلكرتونية ينفذ فيها املستفيد قامئة واسعة املستفيد والحوسبة السح

هية؛ بل تشمل قامئة ال منت يف التطبيقات املذكورة يف الشكل من املهام، ال تنحرص فقط

  (SAAS) كخدمة  البرمجیات

 )PAAS( كخدمة المنصة

 )IAAS( كخدمة التحتیة البنیة
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كالخدمات املالية والقانونية، واملوارد البرشية، والنسخ االحتياطي، واالستعادة من الكوارث، 
ع متطلبات العموالعديد من املجاالت األخرى ا  الء يف نطاقات أعاملهملتي تتنوع بتنوُّ

  املختلفة.

  
يف الطبقة الثانية، تظهر املنصات كطبقة يزداد فيها مستوى التحكُّم املتاح للمستفيد، 
حيث تشمل ُمرتجامت وُمفرسات لغات الربمجة، وبيئات التطوير الربمجي املختلفة، إضافة 

أنظمة التشغيل املتعددة للعمالء. يف الطبقة األخرية، إىل إمكانية عرض قامئة واسعة من 
حسب ة ها إىل ثالثة مستويات فرعيكخدمة، والتي ميكن تقسيم التحتية تظهر طبقة البنية

الخدمات التي ميكن إتاحتها يف هذه الطبقة. قد يكون هناك مزودون لخدمة املرافق، حيث 
 املكانية للمركز الذي ميكن أن يحتوي عىليتيح مالك مركز البيانات إمكانية تأجري املساحة 

لتجهيزات االخدمات األساسية له؛ كالكهرباء، والتربيد، والربط الشبيك. يف املستوى التايل تأيت 
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، ويشتمل عىل تشكيلة واسعة من األجهزة واملعدات؛ كالخوادم، ووسائط التخزين، املادية
سوبية ميكن أن يتم تخصيص استخدامها والذاكرة الرئيسة، والشبكات. كل هذه املوارد الحا

ملستفيدين محددين، وبناء عىل طلبهم. ومام يسهل عملية إدارة التخصيص وتوفري هذه 
تحتية لالتي تظهر كمستوى فرعي من طبقة البنية املوارد توظيف التقنية االفرتاضية ا

سمح ل ذايت، وتإمكانية متويل املوارد بشك -كام ذكرنا سابقاً -كخدمة. تسهل هذه التقنية
  مبشاركة املورد الواحد بني عدة مستفيدين، رفعاً لكفاء االستخدام يف بيئة الحوسبة السحابية.

 السحابية:  الحوسبة لِعامرة تطبيقي منوذج ٣/٣

قبل الحديث عن النموذج التطبيقي لِعامرة الحوسبة السحابية، قد يكون من املناسب 
د يف زيادة فهم القارئ ملواصفات اختيار التصميم التطرُّق لعدد من الجوانب التي تساع

املعامري املناسب. ذكرنا يف مقدمة هذا الفصل رضورة أن يكون لدى الفرد أو املنظمة 
الراغبة يف االستفادة من خدمات الحوسبة السحابية وصف واضح ودقيق عن متطلبات 

 ه املتطلبات عىل الخصائصأعاملها، والتي غالباً ما تتواءم مع أهدافها. ال تقترص فقط هذ
للخدمة السحابية املستهدفة، وهي التي تغطي  (functional requirements)الوظيفية 

جانب املخرجات املتوقعة من هذه الخدمة، بل ينبغي أن تشتمل أيضاً عىل خصائص جودة 
إلتاحة، االخدمة املقدمة؛ كجودة األداء، ومستوى األمان املتوقع من املستفيد، واالعتامدية، و 

ها، يفوسهولة االستخدام، والقابلية للصيانة، والقابلية للتكيف مع البيئة التقنية التي تعمل 
ا، ع مجاالت الخدمة ومتطلباتهإضافة إىل العديد من الخصائص األخرى التي تتنوع مع تنوُّ 

لشكل ا سواًء كانت يف املجال الطبي أو التعليمي أو االقتصادي أو غريه من املجاالت. يوضح
ر أهدافاً عامة ألعامل منظمة ما، وخصائص الجودة املتوقعة من ) مخططاً عاماً يصوِّ ٩-٣(

الخدمة املستهدفة، ومجموعة من ميزات التصميم التقني املنظور ارتباطه مع الخدمة. 
يساعد هذا املخطط عىل جمع وتحديد كل هذه العنارص يف شكل واحد ميكن أن يُسرتَشد 

حقة؛ مام يسهل عىل املستفيد استحضار هذه العنارص كمدخالت ملرحلة به يف مراحل ال 
  الحقة عند اختيار منوذج تصميم الحوسبة السحابية األكرث مالءمًة.

بعد تحديد كلٍّ من الخصائص الوظيفية وخصائص الجودة للخدمة املستهدفة، يتم ربط 
م والذي يدع ،الءمةً هذه الخصائص بشكل مبارش مع تصميم الحوسبة السحابية األكرث م

حسب طلب وتوقعات املستفيد. هناك العديد من منهجيات (أو أُطُر) البنية تحقيقها 
املؤسسية املتاحة يف السوق التي تساعد عىل مواءمة عمليات ومتطلبات األعامل مع 
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التصاميم التقنية املتاحة، عىل أن يقوم املستفيد بعد ذلك باختيار األكرث مناسبًة منها، 
 Zach)قرب تحقيقاً ملتطلبات أعامله. عىل سبيل املثال ال الحرص، تربز منهجية زاك مان واأل 

man)  ،كإطار عميل ميثل البنية املؤسسية للمنظمة، ويساعد يف تعريف عملياتها ومتطلباتها
إطاراً للبنية املؤسسية للمنظمة كمنهجية لتصميم  (TOGAF) كام متثل منهجية توجاف

حوكمة التصميم التقني ألنظمة ومعلومات املنظمة. إضافًة إىل ذلك، وتخطيط وتطبيق و 
والبنية املؤسسية  (Gartner)برزت خالل األعوام القليلة املاضية منهجيتا كلٍّ من قارترن 

. وحيث إنَّه ال يتسع املجال يف (Federal Enterprise Architecture - FEA)الفيدرالية 
، إال أنه ميكن الحصول عىل مزيد من التفاصيل عنها، هذا الكتاب لرشح هذه املنهجيات

 A Comparison)وعن آلية استخدامها واملقارنة فيام بينها، من خالل االطالع عىل وثيقة 
of the Top Four Enterprise-Architecture Methodologies)  املوجودة يف مركز

  الوثائق عىل املوقع اإللكرتوين لرشكة مايكروسوفت.

  
ع احتياجات املستفيدين وتبدُّ  إنَّ  ل متطلباتهم باستمرار، يحتم أن يساير مزودو تنوُّ

ه، وأن يعرضوا خدماٍت ذات مواصفاٍت وخصائص مرنة  الخدمات السحابية هذا التوجُّ
بقة طبتتكيف مع هذه االحتياجات. ال تختصُّ هذه املواصفات والخصائص املرنة فقط 
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 الطبقات )، بل ينبغي أن تتصف بها كلُّ ٧-٣الواردة يف الشكل رقم ( بُنية السحابةواحدة من 
ع يف املتطلبات يتوفر العديد من التصاميم املعامرية للبنى التحتية الثالث. و  تبعاً لهذا التنوُّ

عىل سبيل املثال، عندما يكون ُجلُّ اهتامم املستفيد تجنُّب  التقنية للحوسبة السحابية.
ؤدي إىل مام قد ي ،ية (كالخوادم) ملستويات عالية من االستخدام املتزامنتعرُّض موارده التقن

تدهور يف مستوى األداء، وانخفاض يف مستوى إتاحة واعتامدية الخدمة، األمر الذي قد 
فإنه يُنَصح بتبني التصميم املعامري الذي  ؛يعرِّض هذه املوارد يف أسوأ الحاالت لعطل شامل

ى هذا  يأخذ بعني االعتبار عملية توزيع األعباء أو األحامل الواردة عىل أكرث من مورد، ويُسمَّ
يتم يف هذا . (workload distribution architecture)التصميم بتصميم توزيع األحامل 

التصميم إضافة مورد تقني آخر، وبشكل أفقي، من نفس نوع املورد الذي يُتَوقَع تعرضه 
يقوم بتوفري برمجية   (load balancer)لألحامل أو األعباء ألعباء كبرية. كام يتم إضافة موازن 

ارد و أو توزيع حمل االستخدام املتزامن بالتساوي عىل امل عىل توزيع أعباء املهام الواردة قادرة
) ملزيد من التفاصيل. يخّفض توظيف هذا ١٠-٣لشكل رقم (التقنية املرتبطة به، انظر ا

ط والرتكيز عىل مورد واحد أو أكرث، وكذلك يتيح التصميم من سلبيات االستخدام املفر 
استغالل موارد أخرى ال يتم استخدامها بشكل كاٍف. وكمثال آخر، عندما يكون اهتامم 

مام يؤدي  ،املستفيد تجنُّب حصول خلل يف الوصول إىل وسائط التخزين املحتوية عىل بياناته
لها عىل الوصول إىل هذه إىل حدوث عطل يف عمل الخدمة السحابية التي يعتمد تشغي

ى بتصميم التخزينفإنه يُنَصح بتبني تصميالبيانات؛  ي  االحتياط م معامري يُسمَّ
(redundant storage architecture) يعتمد هذا التصميم عىل نظام تخزين يوفر نسخة .

وسيط التخزين، بحيث يصبح هناك وسيطا تخزين عىل األقل يعمالن  مكررة أو احتياطية من
) ١١-٣بشكل متزامن؛ لضامن تطابق البيانات املكررة يف كال الوسيطني، انظر الشكل رقم (

ملزيد من التفاصيل. يف معظم األحيان، يقوم مزودو السحابة بتوزيع وسائط التخزين 
تلفة ألسباب أمنية، يف حال حدوث كوارث، أو األساسية واالحتياطية يف مواقع جغرافية مخ

  اقتصادية؛ لتقليص البُعد عن العمالء، ومن ثَمَّ تخفيض تكلفة نقل البيانات.
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): تطبيق نسخة مكررة من الخدمة السحابية أ عىل الخادم االفرتايض ١٠-٣شكل رقم (
، ثم سحابيةب. يقوم موازن األعباء باستقبال الطلبات الواردة من مستخدمي الخدمة ال

يقوم بإعادة توجيه الطلبات إىل الخادمني االفرتاضيني أ وب؛ تحقيقاً لتوزيع األعباء 
  بالتساوي عىل الخادمني، وتجنباً لتكديس الطلبات عىل خادم واحد.

وميكن للقارئ استعراض املزيد من التصاميم املعامرية املتعددة للحوسبة السحابية، 
ها ملستفيد وطبيعة املشكلة التي يرغب املستفيد يف تجنُّبوالتي تختلف باختالف حاجات ا

 (Architura)أريك تورا  كةلرش عند تشغيل الخدمات السحابية، من عىل البوابة اإللكرتونية 
  .(http://cloudpatterns.org)عىل الرابط 
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يف األحوال الطبيعية، يتم توجيه طلبات تخزين البيانات إىل وسيط ):١١-٣شكل رقم (
التخزين األسايس، ثم تتم عملية مزامنة البيانات بني الوسيطني. ويف حال عطل وسيط 

التخزين األسايس، يقوم مدخل خدمة التخزين بإعادة توجيه الطلبات إىل وسيط 
  تفيد.استمرار إتاحة البيانات للمسالتخزين االحتياطي لتتم عملية التخزين، وبالتايل 

بعد استعراض بعض الجوانب املهمة للتصميم املعامري للحوسبة السحابية، نتطرق اآلن 
إىل منوذج تطبيقي لِعامرة الحوسبة السحابية، والخاص بالخدمات السحابية لرشكة أمازون. 

للخدمات السحابية؛  ويعود اختيار هذا النموذج إىل أن خدماتها تُعدُّ معياًرا مرجعيٍّا
لخدمات الشبكة العنكبوتية  ألسبقيتها يف سوق الحوسبة السحابية، حيث تُعترب رشكة أمازون

(aws.amazon.com)  رائدًة يف تقديم حلول مبتكرة لخدمات الحوسبة السحابية. ولقد كان
للرشكة أولوية بني املزودين يف صناعة الخدمات السحابية، حيث قامت بتسليم أول خدمتني 

خالل عام  (Amazon EC2)والثانية للحوسبة ، (Amazon S3)سحابيتني: األوىل للتخزين 
وير كعمالء، ومجموعات التط تهدف الرشكات الصغريةة بدايًة تس. كانت انطالقة الرشك٢٠٠٦

الربمجي داخل الرشكات العمالقة، ثُمَّ أصبح تركيزها ينصبُّ عىل سد متطلبات الرشكات 
. يوضح (Gary MacFadden, 2014)الكربى خصوصاً يف املجال البنيك والخدمات املالية 

 Amazon Web)السحابية  ) التصميم املعامري العام لخدمات أمازون١٢-٣الشكل رقم (
Services - AWS).  

تحتوي عىل عدد كبري ومتنوع من  (AWS)عىل الرغم أن خدمات أمازون السحابية 
الخدمات السحابية، إال أن تركيز معظم العمالء واملستفيدين يتجه نحو خدمة الحوسبة 

(EC2)  وخدمة التخزين املرتبطة بهاS3 .واللتني يأيت تفصيلهام أدناه ،  
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) مخططاً مكوناً من ست طبقات متتالية من الخدمات، تبدأ من ١٢-٣ضح الشكل (يو 
عرب اإلنرتنت، ليتم  (AWS)األعىل بتطبيقات املستفيد التي تقوم باالتصال عن بُعد بخدمات 

ا عىل  الخدمات عرب واجهات مصممة متعددةإتاحة التحكم يف  حسب طلب املستفيد، إمَّ
نت أو عىل شكل واجهة لكتابة األوامر نصياً. كام تتيح شكل واجهات عرب متصفح اإلنرت 

، (NET)بيئات تطوير متعددة لكتابة وصيانة التطبيقات، مثل: جافا، و (AWS)خدمات 
املعروضة يف املخطط  (AWS)، والعديد من البيئات األخرى. ثم تتنوع خدمات (Eclipse)و

دمات املنصة، وخدمات البنية مصنفًة عرب ثالث طبقات رئيسية، هي: خدمات مساندة، وخ
حسب الطبقة  (AWS)) استخدام كل خدمة ٢-٣التحتية التقنية. ويفّصل الجدول رقم (

ها. تقف كل هذه الخدمات عىل بنية تحتية تقنية موزعة عىل مراكز بيانات فيالتي تقع 
 ٤٢جغرافيٍّا يغطي موقعاً  ١٦متعددة عرب العامل، ألسباب اقتصادية وقانونية وأمنية، وتقع يف 

منطقة زمنية مختلفة. استناداً إىل البوابة اإللكرتونية ألمازون، سيتم إضافة خمس مناطق 
  م.٢٠١٨جغرافيني آخرين خالل عام  زمنية جديدة وموقعني
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  (AWS)السحابية  أمازون خدمات): ٢-٣( رقم جدول

طبقة الخدمات 
  السحابية

  السحابيةوظيفة الخدمة   اسم الخدمة السحابية

خدمات 
  مساندة

AWS Elastic 
Beanstalk  

هي خدمة سحابية تنسيقية لنرش وإطالق البنية 
 AWSالتحتية، كام تقوم بتنسيق عمل خدمات 

، SNS، وS3، وEC2املتعددة، مثل خدمات 
  .CloudWatchو

AWS 
CloudFormation  

وتركيب وتجهيز  هي خدمة سحابية تساعد عىل منذجة
، بحيث ال AWSاملوارد املؤجرة للمستفيد من خدمات 

يقيض املستفيد وقتاً طويالً إلدارة هذه املوارد، ويكون 
جلُّ تركيزه عىل تطبيقه اإللكرتوين الذي يعمل عىل 

AWS.  

Amazon 
CloudWatch  

هي خدمة سحابية ملراقبة ومتابعة املوارد السحابية من 
. ميكن AWSالتي تعمل عىل أجهزة وتطبيقات، و 

استخدام هذه الخدمة لَجْمع وتتبُّع اإلحصائيات 
. كام متكِّن هذه الخدمة (log files)وملفات التسجيل 

من وضع إنذارات مبكرة عىل أداء املوارد، وتستطيع 
  .AWSالتفاعل مع أي تغيريات عىل موارد 

AWS IAM  

 Identity and Accessإىل  IAMيشري اختصار 
Management ويعني إدارة الهوية والوصول. وهي ،

خدمة سحابية تساعد املستفيد عىل التحكم يف وصول 
. يتم استخدام AWSعمالئه إىل موارده من خدمات 

هذه الخدمة للتحكم يف َمن يستطيع استخدام موارد 
AWS  من املستخدمني (عملية املصادقة- 

authenticationوما هي املوارد التي يستطيع ،( 
املستخدمون استخدامها، وبأي طريقة (عملية إعطاء 

  ).authorization –الصالحية 
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طبقة الخدمات 
  السحابية

  السحابيةوظيفة الخدمة   اسم الخدمة السحابية

MFA  

 Multi-Factor إىل MFA اختصار يشري
Authentication ويعني املصادقة املتعددة. وهي ،

خدمة سحابية تساعد املستفيد عىل حامية موارده من 
كلمة مرور رسية  MFA، حيث تضيف AWSخدمات 

إضافية بغرض الحامية، عن طريق الطلب من املستخدم 
إدخال كلمة مرور ُمرَسلة إىل جهاز معتمد للمستخدم 

 AWSكرسالة نصية، عند محاولة الوصول إىل خدمة 
   ة.فاملستهدَ 

  خدمات املنصة

Amazon SES   يشري اختصارSES  إىلSimple Email Service ويعني ،
اإللكرتوين البسيطة. وهي خدمة سحابية خدمة الربيد 

للربيد اإللكرتوين توفِّر للمستفيد منها طريقًة سهلًة ذات 
تكلفة منخفضة إلرسال واستقبال رسائل الربيد 
اإللكرتوين باستخدام عناوين ونطاقات بريده اإللكرتوين. 

إدارة خادم الربيد  وتُجنِّب هذه الخدمة املستفيد عناءَ 
  ئة الشبكة والعناوين. اإللكرتوين، وتهي

Amazon SNS   يشري اختصارSNS  إىلSimple Notification 
Service ويعني خدمة اإلشعار البسيطة. وهي خدمة ،

سحابية لتنسيق وإدارة إرسال وتسليم الرسائل إىل 
  العمالء.

Amazon SQS   يشري اختصارSQS  إىلSimple Queue Service ،
البسيطة. وهي خدمة ويعني خدمة االصطفاف 

سحابية تدعم إرسال الرسائل عن طريق تطبيقات 
 .اإلنرتنت بطريقة برمجية
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طبقة الخدمات 
  السحابية

  السحابيةوظيفة الخدمة   اسم الخدمة السحابية

Amazon 
Mechanical Turk 

(MTurk)  

. تأيت هذه AWSهي خدمة سحابية من ضمن خدمات 
الخدمة عىل شكل سوق تجاري عىل اإلنرتنت يقوم فيه 
األفراد أو أصحاب األعامل (أصحاب الطلب) بعرض 

من املهام، التي يستطيع اإلنسان أداءها  مجموعة
بشكل أفضل من الحاسب، عىل مجموعة من 
املستخدمني بغرض مشاركة معلوماتهم ذات العالقة 
باملهام املطلوبة. عند إنجاز املهمة يقوم صاحب الطلب 
بدفع مقابل مادي للمستخدم الذي أنجز املهمة. 

لصور، ا وتشمل هذه املهام، عىل سبيل املثال، البحث يف
وكتابة وجهة النظر عن املطاعم والفنادق، وترجمة 
النصوص إىل لغات أخرى، وتحديد ما إذا كان فندق 

  معني مناسبًا للعائلة، إلخ.

Amazon 
CloudFront  

هي خدمة سحابية تهدف إىل ترسيع توزيع املحتوى 
 عىل اإلنرتنت، والتي تأيت عىل شكل صفحات ذات امتداد

.htmlأو ،.css  ،أو .php أو ملفات صور. يتم تسليم ،
املحتوى عن طريق شبكة واسعة من مراكز البيانات 

ى تُسمَّ  AWSاملنترشة حول العامل واملستضيفة لخدمات 
edge locations .  

Amazon DevPay   هي خدمة سحابية سهلة االستخدام إلدارة حساب
وكذلك الفواتري؛ مام يحفز أصحاب  AWSاملستفيد مع 

ل عىل بيع تطبيقاتهم التي تعمل عىل منصة األعام
AWSوتسهيل عمليات الدفع والرشاء ،.  

Amazon FPS   يشري اختصارFPS  إىلFlexible Payments Service ،
ويعني خدمة الدفع املرنة. وهي خدمة سحابية تسمح 
للمتاجر املشرتكة عىل اإلنرتنت باستخدام نظام 
املدفوعات لتجارة التجزئة الخاص بأمازون، ومن ثَمَّ 
متكينهم من الدخول عىل قاعدة بيانات العمالء 
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طبقة الخدمات 
  السحابية

  السحابيةوظيفة الخدمة   اسم الخدمة السحابية

(معلومات الهوية، وعناوين الشحن، وتفاصيل الدفع)؛ 
  ئعهم.لتسهيل بيع خدماتهم وبضا

Amazon Elastic 
MapReduce  

. Amazon EMRهي خدمة سحابية يُشار لها أحياناً بـ 
وتُعَنى هذه الخدمة بجعل معالجة البيانات الضخمة 
أكرث سهولًة وكفاءًة. تتم عملية املعالجة باستخدام منتج 

Hadoop  ـ ، AWSباالشرتاك مع منتجات أخرى خاصة ب
محتوى الويب،  وذلك للقيام مبهام، مثل: فهرسة

واستكشاف وتنقيب البيانات، وتحليل ملفات التسجيل 
(log files) واملحاكاة العلمية، ومستودعات البيانات ،

  الضخمة.

خدمات البنية 
  التحتية التقنية

Amazon RDS   يشري اختصارRDS  إىلRelational Database 
Service ويعني خدمة قواعد البيانات العالقية. وهي ،
حابية توفِّر العمليات الرئيسية للتعامل مع خدمة س

قواعد البيانات العالقية؛ كالتجهيز، والتهيئة، والتشغيل. 
تتيح هذه الخدمة سعًة قابلة للتغري حسب الحاجة 
وبتكلفة معقولة، كام أنها تقوم بإدارة املهام األكرث 
شيوعاً يف قواعد البيانات؛ كالنسخ االحتياطي، واكتشاف 

  الستعادة من الكوارث.األعطال، وا

Amazon 
SimpleDB  

، Simple Databaseإىل  SimpleDBيشري اختصار 
ويعني قاعدة البيانات البسيطة. هي خدمة سحابية 
تُعرَف أحياناً مبخزن البيانات ذي الخصائص التالية: غري 

، ومرونة عالية، وقابلة للتوسع (NoSQL)عالقية 
وتسمح هذه  واالنكامش والقياس، وإتاحة عالية.

الخدمة بإنشاء وتخزين مجموعات البيانات غري 
العالقية بسهولة، وبعمليات االستعالم، وبإرجاع النتائج. 
كام تقوم الخدمة بوظائف قواعد البيانات الرئيسية؛ 
  كالفهرسة، والصيانة، والنسخ االحتياطي، ومراقبة األداء.
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طبقة الخدمات 
  السحابية

  السحابيةوظيفة الخدمة   اسم الخدمة السحابية

Amazon VPC   يشري اختصارVPC  إىلVirtual Private Cloud ،
ويعني السحابة الخاصة االفرتاضية. وهي خدمة حوسبة 

ة د املستفيد بسحابة خاصة افرتاضيسحابية تجارية تزوِّ 
من خالل تخصيص جزء منفصل منطقياً عىل سحابة 
أمازون. ميكن أن يحتوي هذا الجزء املخصص عىل موارد 
حاسوبية متعددة؛ كالخوادم ووسائط التخزين 

خرى، حسب طلب املستفيد. ويشابه والخدمات األ 
العمل عىل هذه السحابة الخاصة إىل حِد كبري العمل 
عىل الشبكة التقليدية للعميل يف مركز بياناته التقليدي، 
ويزيد عىل ذلك الفوائد التي يجنيها املستفيد من 
استخدام البنية التحتية التقنية املرنة التي توفرها 

AWS.  

Elastic LB   يشري اختصارLB  إىلload-balancing ويعني موازنة ،
أعباء وأحامل املهام. وهي خدمة سحابية تتيح إمكانية 
توزيع طلبات التطبيقات اإللكرتونية الواردة إىل املوارد 
املستهدفة (كالخوادم) بشكل متساٍو وأوتوماتييك. 

ض توظيف هذه الخدمة من سلبيات االستخدام يخفِّ 
ز عىل مورد واحد أو أكرث، وكذلك يتيح املفرط والرتكي

  استغالل موارد أخرى ال يتم استخدامها بشكل كاٍف.

AWS Route 53   ُّهي خدمة سحابية عالية اإلتاحة وقابلة للقياس، تخص
 – Domain Name System)نظام أسامء النطاقات 

DNS) وتقوم برتجمة أسامء النطاقات من كلامت ،
، إىل www.example.comيفهمها املستخدم، مثل 
يفهمها الحاسوب، مثل  (IP)أرقام تُعرف باسم عنوان 

. تكمن أهمية هذه الخدمة يف إعطاء 192.0.2.1
املستفيد إمكانية توجيه طلبات عمالئه إىل تطبيقات 



  السحابية الحوسبة وتصميم رةامع 

 ١٣٧  الحوسبة السحابية

طبقة الخدمات 
  السحابية

  السحابيةوظيفة الخدمة   اسم الخدمة السحابية

اإلنرتنت املستهدفة. هذه الخدمة متوافقة متاماً مع 
  .IPv6تقنية 

Amazon S3   يشري اختصارS3  إىلSimple Storage Service ،
ويعني خدمة التخزين البسيطة. وهي خدمة سحابية 
توفِّر خدمة التخزين للمستفيد من خالل واجهات 

، REST ،SOAPصة عىل السحابة، مثل: (مخصَّ 
BitTorrent تتيح هذه الخدمة العمليات الرئيسية .(

ح ومن ،واالسرتجاع ،للتعامل مع البيانات؛ كالتخزين
 حسب طلب املستفيد، يف أي لبياناتومنع التعامل مع ا

  وقت، ومن أي مكان يف العامل.

Amazon EBS   يشري اختصارEBS  إىلElastic Block Store ويعني ،
مخزن الكتلة املرن. وهي خدمة سحابية تتيح التخزين 
الدائم بأشكال وأحجام مختلفة، وتعمل مع خدمة 

 . كل كتلة مخزنة لهذهAWSعىل سحابة  EC2الحوسبة 
الخدمة يتم عمل نسخة احتياطية منها يف نفس املنطقة 
الزمنية املخزنة بها، لحامية املستفيد من أي عطل قد 
يحدث لوسيط التخزين؛ مام يتيح مستوى عاليًا من 
اإلتاحة واملتانة لهذه الخدمة. كام تتيح هذه الخدمة 

ع واالنكامش يف السعة خالل دقائق.   إمكانية التوسُّ

Amazon EC2  

  

  

  

  

  

، Elastic Compute Cloudإىل  EC2يشري اختصار 
ويعني الحوسبة السحابية املرنة. تشكِّل هذه الخدمة 
السحابية الجزء الرئييس ملنصة الحوسبة السحابية 
الخاصة بأمازون. وتسمح هذه الخدمة للمستفيد بحجز 
خوادم افرتاضية لتشغيل تطبيقاته اإللكرتونية عليها. 

عىل النرش القابل للقياس   EC2ع خدمة شجِّ وتُ 
والتطوير للتطبيقات اإللكرتونية، عن طريق إتاحة 
خدمة يستطيع املستفيد من خاللها إنشاء نسخة من 
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طبقة الخدمات 
  السحابية

  السحابيةوظيفة الخدمة   اسم الخدمة السحابية

  

  

  

، ميكن (Virtual Machine Instance)خادم افرتايض 
أن تحتوي أي برمجية يريدها املستفيد. ويستطيع 

ي عدد مستخدم هذه النسخة إنشاء وإطالق وإنهاء أ 
من الخوادم االفرتاضية بناء عىل طلبه، ويقوم بدفع 
األجر مقابل االستخدام بالساعة؛ لذلك تُوصف هذه 

أن يختار  EC2الخدمة باملرنة. يستطيع مستخدم خدمة 
ويتحكم يف املوقع الجغرايف لكل نسخة يقوم بإنشائها؛ 

  ن األداء، ويرفع مستوى اإلتاحة.مام يُحسِّ 

  



١٣٩  الحوسبة السحابية

  الفصل الرابع

  مناذج نرش وإطالق السحابة

يُعرّف الفصل الرابع يف مقدمته مناذج نرش وإطالق السحابة األربعة: السحابة الخاصة، 
والسحابة العامة، والسحابة املجتمعية، والسحابة الهجينة. ثم يتم تناول كل منوذج منها 
بتفصيل أكرث من عدة جوانب: كالبنية املعامرية للسحابة، وِسامت السحابة، ومالءمة تبّني 

سحابة، وأصناف السحابة (إن ُوِجَدت)، وإيجابيات وسلبيات السحابة، وأخرياً واستخدام ال
املوقع الجغرايف، واألمان مناقشة بعض النقاط املهمة ذات العالقة بالسحابة، مثل: 

والخصوصية، واألداء، والشبكة، وإدارة وصيانة السحابة، واتفاقية مستوى الخدمة، 
 والترشيعات والقوانني ذات العالقة.

  مقدمة: ٤/١

تشري مناذج نرش وإطالق السحابة إىل األسلوب أو الطريقة التي يتم بها إتاحة الخدمات 
السحابية للمستفيد. ومبعنى أكرث دقة، يتيح مزود الخدمة موارده الحاسوبية من خوادم 
وتطبيقات وغريها ليتم استخدامها من ِقبل العموم (قطاع حكومي أو خاص أو أفراد) مبقابل 

ح الكيفية والكمية واملدة املطلوبة لتخصيص هذه  مادي ومبوجب اتفاقية مسبقة توضِّ
املوارد، فعىل سبيل املثال، يُفضل بعض املستفيدين تخصيص مورد أو خدمة سحابية معينة 
بشكل حرصي لهم دون مشاركة من اآلخرين بناًء عىل طلبهم، يف حني ال ميانع مستفيدون 

سه أو الخدمة نفسها مع عمالء أو مستفيدين آخرين رغبًة يف آخرون مشاركة املورد نف
تخفيض تكاليف االستخدام الحرصي، والتي غالباً تكون تكلفتها املادية أعىل. من ناحيٍة 
أخرى، ترتفع نسبة العائد عىل االستثامر بالنسبة ملزود الخدمة عند توزيع قدرات ووقت 

 يف نفس الوقت. تحدد حاجة العميل نوع ومنوذجاملورد التقني الواحد عىل أكرث من مستفيد 
إطالق الخدمات السحابية املناسبة له، وعادًة ما يصاحب هذه الحاجة عوامل أخرى؛ 
كمستوى األمان املنشود، والحوكمة، وطريقة الفوترة والتسوية عند االنتهاء من الخدمة. 

غية تلبية رغبة العميل لذلك عادًة ما يتكيف مزود الخدمة مع هذه الحاجات والعوامل؛ بُ 
ورفع مستوى رضاه. 
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ال شك أن االرتباط الوثيق بني تنفيذ مهام وأعامل منظمة ما من جهة، وخدمات الحوسبة 
السحابية من جهة أخرى، يُعزِّز أهمية التأين يف اختيار كل ما ميكن أن يؤثر عىل طبيعة هذا 

حابة عىل تيار منوذج النرش واإلطالق للساالرتباط. ويأيت اتخاذ القرار الصحيح فيام يتعلق باخ
رأس تلك العوامل املؤثرة، إذ يجب انتقاء النموذج األنسب وفقاً لالحتياجات واملتطلبات 
وامليزانية املتاحة ودرجة األمان املطلوبة. وألن اتخاذ قرار خاطئ بشأن اختيار منوذج النرش 

 ة؛ لذا فإنه من الرضوري التعرُّف جيداً واإلطالق األنسب للمنظمة يُعتَرب مؤثراً بدرجة كبري 
ع املستفيدين من استخدام  د وتنوُّ عىل هذه النامذج وخصائصها وسامتها املالمئة. وتبعاً لتعدُّ
ع توجهاتهم واحتياجاتهم املختلفة، فإنه من غري املتوقع أن يكون  الحوسبة السحابية بتنوُّ

قة تلك االحتياجات. ونتيجًة لذلك ولطريعىل تلبية جميع  لنموذج نرش وإطالق وحيد القدرةُ 
تصنيف مناذج نرش السحابة إىل أربعة أصناف، هي: تجهيز وتهيئة السحابة، فإنه ميكن 

، والسحابة الهجينة (private cloud)، والسحابة الخاصة (public cloud)السحابة العامة 
(hybrid cloud) السحابة املجتمعية أخرياً ، و(community cloud) من مناذج  لتي تعدُّ ا

أخرى أقل استخداماً سيتم التطرق إليها يف معرض تفاصيل هذا الفصل. وتختلف مناذج 
النرش واإلطالق هذه عن بعضها البعض يف عدة عوامل: كحجم السحابة (عدد املوارد التي 
يتم تخصيصها للمستفيد)، وموقع السحابة بالنسبة للمستفيد، وأمن السحابة، وتكاليف 

ا، باإلضافة إىل عدة عوامل أخرى سنتطرق لها عند استعراضنا لكل منوذج من مناذج تبنيه
  نرش وإطالق الحوسبة السحابية.

  



 مناذج نرش وإطالق السحابة

 ١٤١  الحوسبة السحابية

 مناذج نرش وإطالق الحوسبة السحابية: ٤/٢

للحوسبة السحابية يف بداية ظهورها إىل مجموعة من الحلول  يُشري التعريف األويلّ 
التقنية التي يتم فيها تخصيص الخدمات السحابية بشكل مرن عرب اإلنرتنت من موقع جغرايف 
يختلف عن موقع املستفيد، من خالل مزود خدمة (طرف ثالث) يسمح مبشاركة تلك املوارد 

الخدمات بنفس الطريقة التي يتم بها  احتساب تكلفة استخدامالتقنية، وعىل أن يتم 
احتساب تكلفة الخدمات العامة؛ كالكهرباء، وخدمات الهاتف. مييل هذا التعريف إىل ما 

من الفوائد وامليزات من ناحية  يُعرَف اليوم بنموذج السحابة العامة، ويحمل معه مجموعةً 
ن العيوب من ناحية املرونة والتكلفة املادية، لكنه يف الوقت نفسه يُظهر مجموعة م

الحوكمة ودرجة األمان. ومع صعوبة املوازنة بني الفوائد والعيوب، واتخاذ القرار املناسب 
يف إيجاد  ل النظرفيام يتعلق بتبني الحوسبة السحابية، إال أنَّ العديد من املنظامت يفضِّ 

وبها من يطُرُق تتيح استغالل بعض فوائد الحوسبة السحابية، ويف الوقت نفسه تقليل ع
خالل استخدام بعض أوجه الحوسبة السحابية. ولقد أفرزت تلك الجهود ظهور منوذج أكرث 

ع ٢٠١١ويف عام  تحفظاً من منوذج السحابة العامة، يُعرَف بنموذج السحابة الخاصة. م، وسَّ
مناذج النرش واإلطالق، إضافًة للسحابة الخاصة  (NIST)والتقنية  للمعايري الوطني املعهد

عامة، لتشمل منوذجني آخرين، هام: منوذج السحابة الهجينة، ومنوذج السحابة املجتمعية، وال
) ٣) السحابة العامة، و(٢) السحابة الخاصة، و(١( :لتصبح يف مجموعها أربعة مناذج، هي

). وسيتم ١-٤يف الشكل رقم ( ) السحابة املجتمعية، موضحة رسومياً ٤السحابة الهجينة، و(
  التطرق لكل منها بالتفصيل.

 السحابة الخاصة:  ٤/٢/١

يف هذا النموذج من تقديم خدمات الحوسبة السحابية، يكون استخدام موارد السحابة 
املطلوبة محصوراً عىل منظمة واحدة فقط، والتي يكون لها يف الغالب عدة وحدات إدارية 

ية. وتتصل جميع هذه الوحدات اإلدارية ببعضها البعض عن متفرقة يف عدة مواقع جغراف
طريق شبكة حاسوبية مناسبة (كاإلنرتنت، إذا كانت إدارات املنظمة يف مناطق جغرافية 

إذا كانت كل إدارات املنظمة يف نفس املوقع أو يف  – LAN -متفرقة، أو كالشبكة املحلية 
شكل سلس يسهل معه مشاركة البيانات نفس املبنى)، ويتم الوصول للموارد الحاسوبية ب

والتطبيقات الخاصة باملنظمة. وميكن أن يتم امتالك وإدارة وتشغيل املوارد الحاسوبية 
بواسطة املنظمة املستفيدة نفسها، أو بواسطة طرف خارجي، أو أن يكون جزٌء من املوارد 
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اآلخر مملوكاً أو ُمداراً أو مملوكاً أو ُمداراً أو مشَغالً بواسطة املنظمة املستفيدة، والجزء 
ا فيام يتعلق مبوقع هذه املوارد، ففي الغالب يكون  مشغالً بواسطة طرف خارجي. أمَّ

مركز البيانات الخاص بها)، أو مستَضافاً خارجها يف (مستَضافاً داخل املنظمة املستفيدة 
  لطرف خارجي.أخرى، بحيث تكون املوارد مملوكة يف الغالب  حاالت

الل تعريف السحابة الخاصة أنها بيئة مصغرة لبيئة الحوسبة السحابية يتضح من خ
األشمل واألكرب واملتمثلة يف السحابة العامة. إذ إنَّ السحابة الخاصة تشرتك يف تطبيق 
وتوظيف بعض سامت الحوسبة السحابية؛ كالوصول للخدمات اإللكرتونية عرب شبكة 

ع واسع من املوارد ال حاسوبية، ووجود مرونة يف تخصيص وتحرير تلك حاسوبية، وعرض تجمُّ
املوارد. وبالرغم من وجود هذا التشابه، يرى بعض املامرسني والباحثني أن أي منوذج نرش 
وإطالق يقلُّ يف تطبيقه عن النموذج الكامل للسحابة، فهو ليس بحوسبة سحابية عىل 

 وعىل الرغم من ذلك، أصبحاإلطالق، لكنه امتداد بسيط ملركز البيانات الحايل للمنظمة. 
مصطلح السحابة الخاصة دارجاً ومنترشاً يف األوساط التقنية، ومن املفيد التطرق له كأحد 

  الخيارات املتاحة للمنظامت املنظور تبنيها للحوسبة السحابية. 
) مقارنًة مخترصة بني السحابة الخاصة والسحابة العامة. إذ ١-٤ويوضح الجدول رقم (

ع يف حدود إنَّه يتم اس تضافة السحابة الخاصة يف الغالب يف موقع املستفيد، وميكن لها التوسُّ
املئات أو اآلالف من املوارد التقنية (كالخوادم)، وتتصل باملنظمة عرب روابط شبكية خاصة. 
وحيث إنَّ جميع املوارد التقنية (تطبيقات وخوادم) مقصوٌر مشاركتها داخل حدود املنظمة 

د املستفيدين أو املستأجرين للخدمة، وهو مبدأ دارج يف السحابة  الواحدة، فإنّ  مبدأ تعدُّ
ص العامة، يكون مغيّباً يف حالة السحابة الخاصة. ومن وجهة  ةنظر مالية، فإنَّ املوارد املخصَّ

واململوكة لنفس املنظمة املستفيدة ال تُعترب مصدراً لإليرادات أو األرباح كام هو الحال يف 
لعامة، بل عىل العكس تُعترب مركزاً للتكلفة املرتبطة باألجور والصيانة واقتناء السحابة ا

الربمجيات وترقيتها. أخرياً، يُعترب حجم السحابة الخاصة صغريًا عند مقارنته بنامذج نرش 
وإطالق الحوسبة السحابية األخرى؛ من حيث عدد املوارد، وروابط االتصال الشبيك، 

  خرى.والتجهيزات املادية األ 
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 مقارنة بني السحابة الخاصة والسحابة العامة): ١-٤(رقم  جدول

  السحابة العامة  السحابة الخاصة  

  خارج موقع املستفيد غالباً، يف موقع املستفيد  املوقع الجغرايف

  متصلة عرب شبكة اإلنرتنت  متصلة بشبكة خاصة  أسلوب االتصال

ع   يف املستخدمنيزيادة   زيادة يف التطبيقات  اتجاه التوسُّ

ع   مورد تقني ١٠٠٠٠  مورد تقني ١٠٠٠-١٠٠  حدود التوسُّ

  عدة مستفيدين  مستفيد (منظمة) وحيد  املشاركة

  تسعرية الخدمة  تسعرية السعة  التسعري

  مركز ربحي  مركز تكلفة  املركز املايل

  ِسامت السحابة الخاصة:

امتداداً للخصائص األساسية الخمس للحوسبة السحابية، والتي تطرقنا إليها يف الفصل 
) ٢أن تكون خدمة ذاتية وحسب الطلب، () ١الثاين من هذا الكتاب، وهي عىل التوايل: (
ع واسع من املوارد ٣وذات وصول واسع للشبكة الحاسوبية، ( ) وأن تقوم بعرض تجمُّ

) وأن تكون خدمة ٥رسيعة يف تخصيص وتحرير تلك املوارد، () وذات مرونة ٤الحاسوبية، (
قابلة للقياس؛ تتصف السحابة الخاصة بثالث ِسامت رئيسية تجعلها مختلفة عن غريها، 

) مبستوى أعىل من التحكم ٢) مبستوى أعىل من األمان، و(١وتلك الِسامت، هي أنها تتصف (
. وباستعراض (SLA) اتفاقية مستوى الخدمة ) مبستوى أقل يف٣املركزي يف املوارد التقنية، و(

مدى تواجد الخصائص الخمس األساسية للحوسبة السحابية يف السحابة الخاصة بالذات، 
ع واسع من املوارد أن نجد  هناك قصوراً يف تطبيق الخاصية األساسية الثالثة (عرض تجمُّ

 ع واسع من املوارد الحاسوبية يفالحاسوبية)، ويعود ذلك إىل أنه ليس بالرضورة تواجد تجمُّ 
السحابة الخاصة؛ القتصار استخدامها يف الغالب عىل منظمة واحدة، والتي قد تكون حاجتها 
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من املوارد التقنية محدودة ومقترصة عىل عدد قليل نسبياً من املوارد. كذلك الحال مع 
 م املنظمة بشكلحكُّ الخاصية األساسية الخامسة (خدمة قابلة للقياس)، إذ إنَّه يف حال ت

السحابة (مثل مركز بيانات خاص باملنظمة)، فليس من الرضوري أن توفر هذه يف كامل 
واضحة لقياس استخدام كل مورد من موارد السحابة الخاصة. من جهة أخرى،  املنظمة آليةً 

يرتفع مستوى تطبيق هاتني الخاصيتني عندما يكون هناك طرف خارجي مسؤول عن توفري 
السحابة الخاصة للمنظمة املستفيدة. وفيام ييل سنتناول بالتفصيل الِسامت الثالث موارد 

  للسحابة الخاصة. 

  مستوى أعىل من األمان: )١(

بشكل عام، السحابة الخاصة هي سحابة آمنة، ويعود ذلك إىل أنه غالباً ما يتم إطالقها 
رسيب إنَّ فرص خروج أو توتشغيلها وإدارتها من ِقبل املنظمة املستفيدة ذاتها، وبالتايل ف

البيانات خارج حدود السحابة الخاصة هي فرص ذات احتاملية ضعيفة. أما يف حال كون 
يك خالل اتصال شبالسحابة الخاصة متاحة للمنظمة املستفيدة عرب مزود خدمة خارجي من 

م مقدِّ ص ومبارش بني الطرف الخارجي واملنظمة املستفيدة، فإنه بإمكان ن ومخصَّ مؤمَّ 
الخدمة رؤية محتويات السحابة الخاصة واالطالع عليها، لكن يظلُّ ذلك محكوماً باتفاقية 

املربمة بني املنظمة املستفيدة والطرف الخارجي مزود الخدمة.  (SLA)مستوى الخدمة 
د مستوى أمان السحابة الخاصة، حيث إنَّ جميع  وبخالف ذلك، ال يوجد مصدر آخر يهدِّ

  ة الخاصة هم من املنظمة املستفيدة نفسها.مستخدمي خدمات السحاب

  :م املركزي يف املوارد التقنيةمن التحكُّ مستوى أعىل  )٢(

يشري مستوى التحكم يف املورد التقني إىل مدى قدرة املنظمة املستفيدة عىل تخصيص 
وتحرير واستخدام ونقل موقع املورد التقني، وكذلك االطالع عىل تفاصيل استخدام هذا 
املورد. وتتحكم املنظمة املستفيدة يف موارد السحابة الخاصة تحكامً كامالً وبدون حدود 

ملوكة ويتم إدارتها وتشغيلها من قِبل املنظمة ذاتها. أما يف حال كون عندما تكون السحابة م
السحابة الخاصة متاحة للمنظمة املستفيدة عرب مزود خدمة خارجي، فينخفض هذا 
املستوى إىل درجة أقل، حسب ما يتم االتفاق عليه واعتامده ضمن اتفاقية مستوى الخدمة 

(SLA).  
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  :(SLA) مةمستوى أقل من اتفاقية مستوى الخد )٣(

عىل وجود طرف خارجي مزود ومالك  (SLA) يعتمد وجود اتفاقية مستوى الخدمة
لخدمة السحابة الخاصة من عدمه. ففي حال كانت السحابة الخاصة عبارة عن مركز بيانات 
م  خاص مملوك للمنظمة املستفيدة، ففي الغالب تقل أهمية وجود هذه االتفاقية؛ ألن مقدِّ

ة، وذلك جود االتفاقيالخدمة واملستفيد منها ينتميان ويعمالن يف املنظمة ذاتها، ويف حال و 
أقل  مستوى يف حاالت نادرة، فغالباً ما يكون مستوى تغطية بنودها وإلزامية أحكامها عىل

وأضعف مام لو كانت االتفاقية بني املنظمة املستفيدة وطرف خارجي. أما يف حال توفري 
التفاقية االسحابة الخاصة من ِقبل طرف خارجي غري املنظمة املستفيدة، فبالتأكيد أن مستوى 

يرتفع يف مدى إلزامية وتفصيل بنودها. وبشكل عام، يؤدي غياب أو انخفاض مستوى اتفاقية 
إىل غياب أو ضعف ضامن تقديم خدمة سحابية جيدة، أو حتى إىل  (SLA) مستوى الخدمة

األمر  ؛يوماً يف السنة ٣٦٥ساعة يف اليوم و ٢٤ضامن إتاحة واستمرارية الخدمة عىل مدار 
  ي إىل انخفاض مستوى االعتامدية عىل هذه الخدمة السحابية.الذي يؤد

  
  



 الفصل الرابع

 الحوسبة السحابية  ١٤٦

 السحابة الخاصة مالمئاً؟ ي استخداممتى يكون تبنّ 

يُقصد مبالءمة استخدام السحابة الخاصة الحاالت التي يكون فيها توظيف هذه السحابة 
ي استخدام لتبنّ خياراً مناسباً للمنظمة املستفيدة، كام تشري إىل الظروف والبيئة املالمئة 

 السحابة الخاصة. ومن ذلك، عىل سبيل املثال:

 املنظامت الضخمة والكبرية. -

 املنظامت التي تطلب سحابة مستقلة الستخدامها الذايت والرسمي. -

 املنظامت التي لديها مالءة مادية كافية، حيث إنَّ إدارة وصيانة السحابة عموماً يُعدُّ  -
 بنامذج السحابة األخرى.مقارنًة أمراً مكلفاً للغاية 

 املنظامت التي تضع أولوية قصوى جداً ألمن البيانات. -

 املنظامت التي تسعى إىل استقاللية وتحكم كاملني عىل السحابة. -

 املنظامت التي لديها قاعدة صغرية وغري متزايدة من املستخدمني. -

الستعداد ا ااملنظامت التي لديها بنية تحتية تقنية مجهزة إلطالق السحابة، ولديه -
 الكامل لصيانة السحابة بصفة دورية؛ لضامن كفاءة أداء الخدمات بصفة مستمرة.

التي تستطيع توفري رعاية خاصة ملواردها التقنية، بضامن توفري آليات املنظامت  -
   الستكشاف األخطاء وإصالحها.

  خيار السحابة الخاصة يُعترب خياراً غري مالئم يف الحاالت التالية: وعىل الجانب اآلخر، فإنَّ 

 املنظامت املتوسطة والصغرية. -

 املنظامت التي لديها قاعدة كبرية ومتزايدة من املستخدمني. -

 املنظامت التي ال متلك مالءة مادية كافية. -

 املنظامت التي ليس لديها بنية تحتية تقنية مجهزة إلطالق السحابة. -

بنظامت التي ال متلك عدداً كاامل - ة وإدارة ة للقيام بصيانفياً من املوارد البرشية املُدرَّ
 السحابة.
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 :أصناف السحابة الخاصة

السحابة الخاصة إىل صنفني  ،)NIST( والتقنية، للمعايري الوطني ف املعهديُصنِّ 
  التقنية. والصنفان هام:رئيسني، بناًء عىل موقعها الجغرايف وعىل كيفية إدارة مواردها 

 السحابة الخاصة الداخلية.  )أ

 السحابة الخاصة الخارجية.  )ب
 

  السحابة الخاصة الداخلية:  )أ

يتم يف السحابة الخاصة الداخلية إدارة وتشغيل السحابة ومواردها التقنية بواسطة 
مركز ( فتكون مستضافًة داخل املنظمةما فيام يتعلق مبوقع هذه املوارد املنظمة املستفيدة، أ 

يتم إطالق هذه السحابة الخاصة يف مقر عمل املنظمة وبالتايل  البيانات الخاص بها).
) إذا كان LAN(املستفيدة وربطها بشبكتها الخاصة بها، إما عن طريق شبكة محلية 

املستفيدون ضمن نطاق جغرايف ضيق، أو عن طريق شبكة واسعة (كاإلنرتنت) عندما يكون 
) وصفاً توضيحياً لسحابة ٢-٤. يعرض الشكل رقم (رايف واسعاملستفيدون ضمن نطاق جغ

خاصة داخلية، حيث يتضح احتضان جميع املوارد التقنية للمنظمة داخل مركز بياناتها 
الخاص، واملحصور الوصول له عىل مستفيديها فقط. قد تتواجد بعض تلك املوارد خارج 

ة خمس األساسية للحوسبة السحابينطاق السحابة الخاصة إذا مل تنطبق عليها الخصائص ال
أو الِسامت الثالث األساسية للسحابة الخاصة، والتي تطرقنا لها سابقاً. فعىل سبيل املثال، قد 

أو طابعة، للعمل خارج نطاق الشبكة  يتم تخصيص مورد تقني، كجهاز حاسب مكتبي
  وبشكل مستقل ألداء غرض محدد.

رق إىل مثاين نقاط فإنه ال بد من التط عند الحديث عن السحابة الخاصة الداخلية،
ة لها عن غريها من مناذج السحابة، وهذه النقاط هي عىل التوايل: املوقع مرتبطة وُمميز 

الجغرايف، واألمان والخصوصية، واألداء، والشبكة، وإدارة السحابة، وصيانة السحابة والحفاظ 
 مستوى الخدمة. وسيتم التفصيل يف د االستخدام، واتفاقيةعليها، وإمكانية املشاركة وتعدُّ 

  توضيح كل نقطة من هذه النقاط عىل ِحدة.
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 املوقع الجغرايف يف السحابة الخاصة الداخلية:  .١
تكمن أهمية املوقع الجغرايف يف تحديد كيفية الوصول للموارد املهمة كالبيانات 

تعلق مبوقع الت توالربمجيات. وتتميز السحابة الخاصة الداخلية بأنها ال ترتبط بأي مشك
البيانات التي يتم تخزينها يف املنظمة؛ نظراً ألنه يتم تخزين البيانات يف نفس املوقع 

ه مستخدمو السحابة من املنظمة املستفيدة. أما إذا كانت فيالجغرايف الذي يتواجد 
املنظمة املستفيدة لها عدة مواقع جغرافية، فإن شبكة السحابة تتوزع تِباعاً عىل نفس 

اقع املنظمة املتعددة. ويف هذه الحالة تحديداً يصبح هناك رضورة أن يتم الوصول مو 
  ).أو بدونه VPNإىل موارد السحابة الخاصة بواسطة اإلنرتنت (سواًء بإنشاء اتصال 

 األمان والخصوصية يف السحابة الخاصة الداخلية: .٢
ذج نرش وإطالق بالرغم من أن مسألة األمان والخصوصية تُعترب هاجساً لجميع منا 

الخدمات السحابية إال أن تأثريها عىل السحابة الخاصة الداخلية يُعدُّ محدوًدا جداً، 
ويعود ذلك إىل أن املنظمة املستفيدة تقوم بذاتها عىل إدارة بيانات مستخدميها 

معظم البيانات ذات األهمية هي بيانات مرتبطة باملنظمة  والتحكم فيها، وكذلك فإنَّ 
هناك احتامًال ضعيًفا أن يتم ترسيب هذه البيانات إىل أفراد خارج  املستفيدة؛ لذا فإنَّ 

نطاق نطاق املنظمة؛ وذلك لعدم وجود مستخدمني لهذه البيانات يقعون خارج 
جوم اخلية أكرث مقاومًة ألي هتُعترب السحابة الخاصة الداملنظمة املستفيدة. بالتايل 

إلكرتوين مقارنًة بنامذج السحابة األخرى، ويرجع ذلك إىل نوعية املستخدمني والشبكة 
املحلية املستخدمة. بالرغم من ذلك، فإنَّ خرق األمن أمٌر محتمل إذا أساء أحد 

  املستخدمني داخل املنظمة استغالل حقه يف استخدام السحابة الخاصة الداخلية.
 أداء السحابة الخاصة الداخلية: .٣

يتوقف أداء السحابة الخاصة الداخلية بشكل أسايس عىل مكوناتها التقنية والشبكة 
الحاسوبية التي تربط هذه املكونات. وحيث إنَّه يتم إدارة الشبكة داخل املنظمة 
املستفيدة؛ فهذا يعني أن إداريي الشبكات داخل هذه املنظمة هم َمن يتحكمون يف 

غيل ومراقبة وصيانة الشبكة الحاسوبية، األمر الذي يعني أداًء جيداً لها؛ نظراً لقلة تش
 املوارد التقنية املرتبطة بها مقارنة مبوارد السحابة العامة.

 الشبكة يف السحابة الخاصة الداخلية: .٤
 كان سواءً  -يعتمد عمل أي صنف من أصناف الحوسبة السحابية عىل الوصول الشبيك

ات ر االرتباط بني مكونالذي يوفِّ  -محلية أو عرب شبكة واسعة كاإلنرتنتعرب شبكة 
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) وقت االستجابة ١السحابة. وحيث إنَّ أداء أي شبكة يعتمد عىل عاملني مهمني، هام (
) اإلنتاجية (وهي ٢(الذي يعتمد زيادته أو نقصانه عىل التغطية الجغرافية للشبكة)، و(

لشبكة يف الثانية الواحدة، ويعتمد عىل النطاق الشبيك مقدار البيانات التي مترُّ عرب ا
السحابة الخاصة الداخلية عادًة ما يكون ذا جودة أداء الشبكة يف  العريض املتاح)، فإنَّ 

عالية؛ نظراً الرتفاع مستوى اإلنتاجية وانخفاض وقت االستجابة. وتُعزَى جودة األداء 
إدارة  ة واحدة فقط؛ مام يعني أنَّ هذه إىل محدودية حجم الشبكة املنحرص يف منظم

  الشبكة وصيانتها تصبح أسهل، ورضا املستفيد يصبح أعىل.
 إدارة السحابة الخاصة الداخلية: .٥

 ٣٦٥ساعة يومياً و ٢٤عىل مدار تُعَنى إدارة السحابة بضامن تقديم الخدمة السحابية 
وذات مستوى عاٍل من  خدمات سلسة االستخداميوماً سنوياً، بحيث تكون هذه ال

ع واالنكامش بشكل مرن ورسيع بناًء عىل الطلب. يتطلب  االعتامدية والقابلية للتوسُّ
 وتزويدها كجدولتها(التقنية  كمراقبة املواردالقيام بالعديد من املهام؛  هذا األمر

كتعزيز دور الخوادم، أو تدعيم ( املوارد وتحسني ،)للمستفيد إما توسعاً أو انكامشاً 
. وحيث إنَّ أعباء إدارة ، وحوكمة أعامل السحابة بشكل عام)التعامل مع أعباء التخزين

تزداد بزيادة حجم الشبكة الحاسوبية أو زيادة أعداد املستخدمني  السحابة بشكل عام
أو زيادة عدد املوارد التقنية، وتنخفض بانخفاضهم، فمن املؤكد أن تصبح إدارة السحابة 

رث سالسًة وأقل أعباًء؛ نظراً لصغر حجم الشبكة، وِقلّة أعداد الخاصة الداخلية أك
  املستخدمني، وِقلّة مواردها التقنية، عند املقارنة بأنواع السحابة األخرى.

   صيانة السحابة الخاصة الداخلية والحفاظ عليها: .٦
تهدف عمليات صيانة السحابة إىل ضامن استمرارية عملها والحفاظ عىل مواردها عىل 

ق حاجات املستفيد. وللوصول إىل هذا الهدف، من الرضوري أن يتم حقِّ ه الذي يُ الوج
ة. تشغيل خدمات السحابتحديد ومراقبة وإدارة املخاطر التي ميكن أن تهدد استمرارية 

يانة من السحابة الخاصة الداخلية القيام مبهمة الص املنظمة املستفيدةتتوىل  ويف الغالب
تلك، حيث يُناط بها القيام باستبدال املوارد التقنية املعيبة (كوحدات املعالجة، ووسائط 

قنية عدد املوارد الت صالحة لالستخدام. ونظراً إىل أنَّ التخزين، والربمجيات) مبوارد أخرى 
ريها من النامذج بغمنوذج السحابة الخاصة مقارنًة  مبختلف أنواعها تُعترب قليلة نسبياً يف

 األخرى، فمن املؤكد أن تكون مهمة القيام بالصيانة أسهل، وأقل كلفًة وأعباًء. 
د املشاركة إمكانية .٧   االستخدام يف السحابة الخاصة الداخلية: وتعدُّ
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 دتعدُّ و  املشاركة لخاصية إمكانية إنَّ أهم ما مييز الحوسبة السحابية هو إتاحتها
مستقلني عن بعضهم االستخدام، بحيث ميكن لعدة مستفيدين (منظامت وأفراد) 

البعض مشاركة استخدام املوارد التقنية نفسها (تجهيزات مادية وبرمجيات)، ومن ثَمَّ 
املساهمة يف تخفيض التكاليف املادية املرتتبة عىل هذا االستخدام، وكذلك تحسني 
مستوى االستخدام والكفاءة للموارد التقنية خصوصاً يف تلك الحاالت التي ال يكاد 

من قدرات املورد التقني. إال أنَّ تفعيل هذه  %٢٠إىل  %١٠وى االستخدام يتخطى مست
الخاصية قد يجلب معه تحدياً يتمثل يف إمكانية وصول جهات أو أفراد إىل أصل مهم 

لكن و من أصول املنظمة املستفيدة، وهي البيانات؛ مام يُعدُّ تهديداً لخصوصية البيانات. 
حالة السحابة الخاصة الداخلية تحديداً؛ ألن خاصية  هذا األمر ليس له تأثري كبري يف

االستخدام ال تخرج من نطاق املنظمة املستفيدة، وتنطبق فقط  وتعدد املشاركة إمكانية
  عىل مستخدمي هذه املنظمة.

 يف السحابة الخاصة الداخلية: (SLA)اتفاقية مستوى الخدمة  .٨
دوراً مهامً يف أي منوذج من مناذج إطالق ونرش  (SLA)اتفاقية مستوى الخدمة تلعب 

متثل اتفاقاً رسمياً بني مزود الخدمة السحابية من جهة واملستفيد من السحابة، حيث 
د بدقة مستوى الخدمة التي يِعُد مزود الخدمة بتقدميها  الخدمة من جهة أخرى، وتُحدِّ

نفيذها. إلخالل باإليفاء بتللمستفيد. ويتم االحتكام إىل بنود هذه االتفاقية يف حال ا
اللتزام بهذه البنود يتم توقيع غرامة عىل الطرف املخالف، سواًء كان مزود فإذا مل يتم ا

الخدمة أو املستفيد منها. ويختلف شكل وأسلوب هذه الغرامة وفقاً ملا ورد يف بنود 
وذج إطالق مناالتفاقية تختلف يف تأثريها باختالف االتفاقية. ومن املؤكد أن عنارص هذه 

ونرش السحابة؛ ففي حالة السحابة الخاصة الداخلية، يتم عقد هذه االتفاقية بني 
املنظمة املستفيدة ومستخدميها، وهم يف هذه الحالة موظفو هذه املنظمة. ويتمتع 
هؤالء املستخدمون يف الغالب بحقوق استخدام أوسع مقارنة مبستخدمي السحابة 

ي الخدمة قدرة أكرث فعالية عىل تقديم الخدمات السحابية العامة. وباملثل يصبح ملزود
  املستهدفة؛ نظراً لصغر حجم قاعدة املستخدمني، وكفاءة شبكة السحابة نفسها.
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  ): السحابة الخاصة الخارجية٣-٤شكل رقم (

  السحابة الخاصة الخارجية:  )ب

يتم يف السحابة الخاصة الخارجية إدارة وتشغيل السحابة بالكامل ومواردها التقنية 
بواسطة طرف أو مزود خارجي. أما فيام يتعلق مبوقع السحابة ومواردها، فتكون مستضافًة 

ترتبط املنظمة املستفيدة بهذه السحابة؛ إما عن طريق  وبالتايل داخل مقر الطرف الخارجي،
اإلنرتنت، حسب قُرب املسافة أو بُعدها بني املنظمة و عن طريق خط اتصال مبارش أ 

) وصفاً ٣-٤. يعرض الشكل رقم (املستفيدة والطرف الخارجي املزود لخدمة السحابة
توضيحياً لسحابة خاصة خارجية، حيث يتضح احتضان موارد السحابة الخاصة داخل مقر 

إمكانية وجود موارد تقنية أخرى  مركز بيانات تابع لطرف خارجي. كام يوضح الشكل أيضاً 
  داخل حدود املنظمة املستفيدة وخارج نطاق السحابة الخاصة الخارجية.
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عند مقارنة السحابة الخاصة الخارجية بالسحابة الخاصة الداخلية، نجد وجود تشابه 
بينهام فيام عدا بعض النقاط الناجمة عن االستعانة بطرف خارجي كمزود لخدمة السحابة، 

ز تغرياً نقاط تُرب ي لها مجموعة من اإليجابيات والسلبيات. وفيام ييل نستعرض سبعَ والت
خاصاً تبعاً لالستعانة مبزود سحابة خارجي، وهذه النقاط هي عىل التوايل: املوقع الجغرايف، 
واألمان والخصوصية، واألداء، والشبكة، وصيانة السحابة والحفاظ عليها، واتفاقية مستوى 

 السحابة، إدارة(لترشيعات والقوانني. وفيام عدا ذلك تبقى النقاط األخرىالخدمة، وا
ة يف السحابة الخاصة الداخلية ذاتها دون املستعرَض)االستخدام دوتعدُّ  املشاركة وإمكانية

  لكل نقطة من هذه النقاط السبع عىل حدة. تغيري، وفيام ييل تفصيٌل 

 املوقع الجغرايف يف السحابة الخاصة الخارجية:  .١
تكمن أهمية املوقع الجغرايف يف تحديد كيفية وانسيابية وتكلفة الوصول للموارد 
املهمة، كالبيانات والربمجيات. وحيث إنَّ موقع السحابة الخاصة الخارجية دامئاً يكون 
خارج املوقع الجغرايف للمنظمة املستفيدة، فقد ينتج عن ذلك مشكالت تتعلق مبوقع 

ملخزنة لدى الطرف الخارجي املزود. فعند الحاجة لتغيري بيانات املنظمة املستفيدة ا
موقع هذه البيانات ألي سبب من األسباب، أو عند الحاجة لعمل نسخ احتياطية 
للبيانات يف موقع جغرايف مختلف (كدولة أو قارة أخرى)، ينبغي األخذ بعني االعتبار 

ة يف والقوانني السائدآلية نقل هذه البيانات عرب مسافات طويلة، وكذلك الترشيعات 
املوقع الجغرايف املستهدف، ويف الوقت نفسه ينبغي االنتباه لتكلفة نقل البيانات مع 

  السعي إىل الحفاظ عليها وحاميتها من الترسيب أثناء عملية النقل. 
 األمان والخصوصية يف السحابة الخاصة الخارجية: .٢

ج نرش وإطالق الخدمات تُعترب مسألة األمان والخصوصية هاجساً لجميع مناذ  
ملخاطر، ا السحابية، إال أن تأثريها عىل السحابة الخاصة الخارجية يُعترب نسبيٍّا محدودَ 

لكنه ليس خالياً منها؛ لذا فإنه يُنَصح بأخذ االحتياطات الكافية عند االستعانة بطرف 
ة مستوى يخارجي الستضافة السحابة الخاصة، كإدراج البنود الالزمة والكافية يف اتفاق

. عند مقارنة مستوى األمان والخصوصية يف كلٍّ من السحابة الخاصة (SLA)الخدمة 
 اً السحابة الخاصة الداخلية، نجد أنه أقل يف السحابة الخاصة الخارجية؛ نظر و الخارجية 

د كلياً عىل وجه التحديد، يعتمألن التحكم يف السحابة الخاصة بشكل عام، ويف البيانات 
لخارجي املستضيف للسحابة. وعىل الرغم من ذلك، ينحرص نطاق املخاطر عىل الطرف ا

ح لهام بالوصول  املتعلقة مبستوى األمان والخصوصية يف اثنني من املستخدمني املُرصَّ
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للموارد التقنية، وهام: الطرف الخارجي املزود للخدمة، ومستخدمو السحابة الخاصة 
  الخارجية من موظفي الجهة املستفيدة.

 ء السحابة الخاصة الخارجية:أدا .٣
يعتمد أداء خدمات السحابة الخاصة الخارجية بشكل أسايس عىل ثالثة عوامل 

) الشبكة الداخلية للمنظمة املستفيدة، والتي يتم إدارتها وتشغيلها ١رئيسية، هي: (
من ِقبل املنظمة املستفيدة، وبالتايل تصبح خارج نطاق مسؤولية مزود السحابة 

) وسيلة االتصال بني الشبكة الداخلية للمنظمة املستفيدة والسحابة ٢الخارجي، و(
الخاصة الخارجية، وقد تكون هذه الوسيلة عبارة عن خط اتصال مبارش أو عن طريق 

) الطرف الخارجي املزود ٣اإلنرتنت، حسب ما تراه املنظمة املستفيدة مالمئاً لها، وأخرياً (
تشغيل ومراقبة وصيانة السحابة ومكوناتها. ام للسحابة الخاصة، والذي يُناط به مه

ومع ارتفاع جودة هذه املكونات يف مترير املحتوى (البيانات) من خاللها، ترتفع جودة 
 األداء، وبالتايل ارتفاع مستوى رضا املستفيد.

 الشبكة يف السحابة الخاصة الخارجية: .٤
يشري مصطلح الشبكة يف السحابة الخاصة الخارجية إىل ثالثة مكونات رئيسية ميرُّ 
بها طلب املستخدم منذ انطالقة الطلب من املنظمة املستفيدة إىل حني وصول إجابة 

الشبكة الداخلية مزود الخدمة من السحابة الخاصة الخارجية، وهذه املكونات هي: 
ها وتشغلها وتديرها املنظمة املستفيدة، وخط للمنظمة املستفيدة، وهي شبكة متلك

لتي يتم ا خارجي، والسحابة الخاصة الخارجيةاالتصال بني املنظمة املستفيدة والطرف ال
إطالقها يف موقع الطرف الخارجي وهو املسؤول عن إدارتها وتشغيلها وصيانتها. وكام 

حالة السحابة الخاصة  أداء الشبكة يف هو الحال يف السحابة الخاصة الداخلية، فإنَّ 
الخارجية يعترب ذا جودة عالية نسبياً؛ نظراً ملحدودية نقاط االتصال املشارِكة، وبالتايل 

  يُتوقَع ارتفاع مستوى اإلنتاجية، وانخفاض وقت االستجابة لطلبات املستفيد.
  صيانة السحابة الخاصة الخارجية والحفاظ عليها: .٥

توىل مزود الخدمة السحابية (الطرف الخارجي) يف حالة السحابة الخاصة الخارجية، ي
مهمة القيام بصيانة السحابة، كالقيام باستبدال املوارد التقنية املعيبة (كوحدات 
املعالجة ووسائط التخزين والربمجيات) مبوارد أخرى صالحة لالستخدام. ومبقارنة عملية 

عقيداً ت املؤكد أنها أقلُّ صيانة السحابة الخاصة الخارجية بصيانة السحابة العامة، فمن 
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ذج عدد املوارد التقنية مبختلف أنواعها تُعترب قليلة نسبياً يف منو  وأقل تكلفًة؛ نظراً إىل أنَّ 
  السحابة الخاصة. 

 يف السحابة الخاصة الخارجية: (SLA)اتفاقية مستوى الخدمة  .٦
تلعب دوراً مهامً يف نجاح أي  (SLA)اتفاقية مستوى الخدمة كام تمَّ ذكره سابقاً، فإنَّ 

منوذج من مناذج إطالق ونرش السحابة، خصوصاً تلك النامذج التي ينطوي عليها عالقة 
بني مستفيد وطرف خارجي. والسحابة الخاصة الخارجية ليست استثناًء من ذلك، إذ 

ر الحقوق والواجبات بني املنظمة م وتؤطِّ تنظِّ  (SLA)اتفاقية مستوى الخدمة إنَّ 
ستفيدة والطرف الخارجي املزود للسحابة الخاصة الخارجية. ويتم إدراج وصياغة امل

  بنود االتفاقية حسب ما يتفق عليه كلٌّ من طريف االتفاقية. 
 الترشيعات والقوانني يف السحابة الخاصة الخارجية: .٧

 عات من الرضوري أنرف خارجي مزود للسحابة الخاصة تبيرتتب عىل االستعانة بط
من االهتامم. حيث إنَّ موقع السحابة الخاصة  املنظمة املستفيدة الكثريَ تعريها 

الخارجية دامئاً يكون خارج املوقع الجغرايف للمنظمة املستفيدة، فقد ينتج عن ذلك 
مشكالت تتعلق مبوقع بيانات املنظمة املستفيدة املخزنة لدى الطرف الخارجي املزود. 

نات ألي سبب من األسباب، أو عند الحاجة لعمل فعند الحاجة لتغيري موقع هذه البيا
نسخ احتياطية للبيانات يف موقع جغرايف مختلف (كدولة أو قارة أخرى)، ينبغي األخذ 
بعني االعتبار ترشيعات وقوانني الدولة املستضيفة للسحابة الخاصة الخارجية. لذلك 

حابة رغبت يف إطالق س الخيار األول للمنظمة املستفيدة، يف حال دامئاً يُنصح أن يكون
املوقع الجغرايف لذلك الطرف الخارجي يف  يقع خارجية من خالل طرف خارجي، أن

املوقع الجغرايف ذاته للمنظمة نفسها؛ تجنباً للوقوع يف مشاكل قانونية تتعلق باحتاملية 
  اإلخالل برسية وحامية بياناتها.  

 إيجابيات وسلبيات السحابة الخاصة :)٢-٤( رقم جدول

  السلبيات  اإليجابيات

خصُّ  ي يام  ف ــاٍل  ــة ع تامدي ع توى ا ــــ مس
اســتمرارية االتصــال الشــبيك بالســحابة، 
ضافة  ست سحابة م صوصاً عندما تكون ال خ

ــــات بة تطبيق املامرس حة  صـــعو ناج ال
للســـحابة الخاصـــة بشـــكل آمن، وربطها 
مة  باملنظ خاصــــة  قات األعامل ال بتطبي
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  السلبيات  اإليجابيات

يد، عىل لدى املســـتف ية  كة محل يف شـــب
سحابة العامة التي تُعدُّ أكرث  النقيض من ال

  ُعرَضًة لفقدان االتصال الشبيك بالسحابة.

يدة هات إىل  ؛املســـتف جأ بعض الج لذا تل
ــحابة  ــص لتجهيز الس توظيف خبري متخص

  الخاصة للعمل.

ســهولة صــيانة الســحابة الخاصــة لصــغر 
بأحجام أنواع الســـحابة  حجمها قياســــاً 

  األخرى

بة لتخصــيص الســحاارتفاع التكلفة املادية 
سبة  صوصاً بالن ستفيد واحد، خ صة مل الخا

  لألفراد واملنظامت الصغرية واملتوسطة.

ضد  صية  صو ستوى عاٍل من األمان والخ م
  ترسيب بيانات املستفيد.

نتيجًة لرصامة اإلجراءات األمنية املفروضة 
عىل بيانات السحابة الخاصة، فإنَّ الوصول 

ـــتفيد من موا ة قع بعيدإليها من ِقبل املس
  يُشكِّل صعوبة بالغة. 

يف إدارة موارد الســـحــابــة تحكُّم كــامــل 
من ِقبل املستفيد، وبالتايل تحقيق الخاصة 

حاجات املســـتفيد من األعامل بشـــكل 
  دقيق.

ضـــعف بنود وإلزامية اتفاقية مســـتوى 
  .(SLA)الخدمة 

عض حيث تربز بتمَّ التطرق أعاله إىل السحابة الخاصة بصنفيها الداخلية والخارجية، 
الفروق البسيطة فيام بينهام، خصوصاً فيام يتعلق مبوقع استضافة السحابة. وقد يكون من 
املناسب ألي منظمة أو فرد ينظر إىل الدخول يف عامل الحوسبة السحابية تجربة استخدام 
السحابة الخاصة والتعامل معها فعلياً كمدخل لالستفادة من الخدمات السحابية. حيث 

عملية إطالق السحابة الخاصة مهمة سهلة، ويتطلب تخصيص خادم سحايب  أصبحت
حداً أدىن من مواصفات التجهيزات املادية، تختلف باختالف -عىل سبيل املثال-للمستفيد

منصة اإلطالق ومبتطلبات مزود الخدمة. عىل سبيل املثال، يشري املوقع اإللكرتوين لرشكة 
) جيجابايت من الذاكرة الرئيسية ١٠جب أال تقل عن (أوراكل إىل أنَّ مواصفات الخادم ي

(RAM))2)) جيجابايت من القرص الصلب، واثنني من وحدات املعالجة املركزية ٢٤، و 
CPU Cores) وميكن للمستفيد بعد حصوله عىل التحكم الكايف بهذا الخادم السحايب إنشاء .
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 السحايب، ومن ثَمَّ إجراء العديد عدة خوادم افرتاضية حسب الحاجة، تكون مبنية عىل الخادم
  من االختبارات لفحص فعالية وكفاءة عمل تلك الخوادم االفرتاضية. 

  ) تفصيالً إليجابيات وسلبيات السحابة الخاصة.٢-٤يوضح الجدول رقم (

 السحابة العامة: ٤/٢/٢

يف هذا النموذج من تقديم خدمات الحوسبة السحابية، يتم فتح استخدام موارد 
عىل مستفيدين متعددين، بحيث يتم مشاركة هذه املوارد بنسب وكميات  بة املطلوبةالسحا

 اردوميكن أن تعود ملكية هذه املو تتناسب وطلب املستفيد، والقدرات التقنية لكل مورد. 
ومسؤولية إدارتها وتشغيلها إىل منظامت خاصة أو حكومية أو أكادميية أو خليط منها. أما 
فيام يتعلق مبوقع البنية التحتية للسحابة فإنه يكون لدى مزود الخدمة. ميكن مالحظة أن 
بيئة السحابة العامة هي بيئة متعددة املستفيدين (أو املستأجرين للموارد)، حيث يقوم 

لدفع مقابل استخدام املوارد املطلوبة يف بيئة تسمح باملشاركة يف شبكة من املستفيد با
املوارد يعمل عليها عدة مستفيدين. وعادًة ما يكون املستفيد غري ُمدرِك للموقع الجغرايف 
للمورد املستخَدم؛ لوجود طبقة افرتاضية تعلو طبقة املوارد الحاسوبية املتاحة، وتعمل عىل 

ني يف الواقع مشرتَكة بوكأنها موجهة فقط للعميل املستفيد، بينام هي  إظهار هذه املوارد
األمر الذي يساعد عىل استغالل قدرات وإمكانات هذه املوارد وتوزيعها حسب  عدة عمالء؛

  الطلب عىل عدة عمالء.

) منوذجاً الستخدام مجموعة من السحابات العامة ملجموعة ٤-٤يعرض الشكل رقم (
، وأمازون (Google)الرئيسيني يف سوق السحابة العامة؛ كقوقل من مزودي الخدمات 

(Amazon) ،ومايكروسوفت (Microsoft)، وسيلزفورس (Salesforce) ،يف هذا النموذج .
ميكن لعدة مستخدمني من عدة مواقع متفرقة يف أنحاء العامل رشاء استخدام املوارد املتاحة 

، وباستخدام أجهزة إلكرتونية متنوعة للوصول يف السحابة العامة يف أي وقت، ومن أي مكان
للخدمات السحابية. وتتضح ميزة مهمة هنا أنه ال يلزم املستخدم تجهيز بنية تحتية تقنية 
مكلفة ليتمكن من استخدام السحابة العامة، فكل ما يحتاجه جهاز إلكرتوين ُمهيَّأ لالتصال 

ح الشكل إمكانية أن يكون يوضِّ باإلنرتنت للوصول للخدمة السحابية املستهدفة. كام 
ري اتصال يلزمه توف و منظمة. ففي حال املستفيد الفرداملستفيد من السحابة العامة فرداً أ 

إنرتنت مناسب للوصول للسحابة العامة املستهدفة. أما يف حال كون املستفيد منظمة، فإن 
دماً ن يكون مستخمستخدم خدماتها اإللكرتونية املستضافة عىل السحابة العامة ميكن أ 
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متصالً من داخل املنظمة (كاملوظفني) أو مستخدماً متصالً من خارج املنظمة (كالعمالء). 
يستطيع املستخدم املتصل من داخل املنظمة الوصول لخدمات املنظمة املستضافة عىل 
السحابة العامة عن طريق اتصال الشبكة الداخلية للمنظمة باإلنرتنت وصوالً للخدمات 

بية املستهدفة، يف حني يستطيع املستخدم املتصل من خارج املنظمة الوصول لخدمات السحا
املنظمة املستضافة عىل السحابة العامة عن طريق االتصال املبارش باإلنرتنت وصوالً 

) أنه بإمكان املستفيد ٤-٤كام يتضح من الشكل رقم (للخدمات السحابية املستهدفة. 
حابة من خالل أي جهاز إلكرتوين متاح له، سواًء كان حاسوباً الوصول امليرس إىل موارد الس

ع رشيحة املستفيدين تفاً نقاالً أو لوحاً إلكرتونياً؛مكتبيا أو متنقالً أو ها من  األمر الذي يوسِّ
  الخدمات املقدمة من خالل السحابة.

  

  ): السحابة العامة٤-٤شكل رقم (
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  ِسامت السحابة العامة:

بالنظر إىل الخصائص األساسية الخمس للحوسبة السحابية عموماً، والتي تطرقنا إليها 
يُالَحظ أن هناك إمكانيًة عاليًة لتواجد هذه الخصائص يف يف الفصل الثاين من هذا الكتاب، 

السحابة العامة تحديداً وبنسب تطبيق عالية، حسب التطبيق الفعيل ملزود الخدمة. وال 
ل البيئة األشمل واألكرب لبيئة الحوسبة حيث إنَّ بيئة السحابة العامة متثِّ غرو يف ذلك، 

ل النموذج الكامل للسحابة، والذي يُشتَق منه مناذج النرش واإلطالق السحابية، كام متثِّ 
تنفرد بها السحابة العامة عن غريها من مناذج  سامت األخرى. وفيام ييل نستعرض خمَس 

  السحابية. النرش واإلطالق للحوسبة 

  األمان والخصوصية: من أقل مستوى )١(

سحابة وال ،مبقارنة منوذج السحابة العامة بنامذج النرش واإلطالق األخرى (السحابة الخاصة
 والسحابة الهجينة) من ناحية األمان والخصوصية، نجد أنها تتصف مبستوى أقلَّ  ،املجتمعية

ملكية السحابة العامة تعود إىل طرف من األمان والخصوصية، ويعود السبب يف ذلك إىل أن 
خارجي (وهو مزود الخدمة) غري املنظمة املستفيدة (أو الفرد املستفيد)، كام أّن إدارتها 

وى اتفاقية مست وتشغيلها والتحكم فيها عموماً يعود إىل مزود الخدمة. وعىل الرغم من أنَّ 
جي مزود الخدمة ميكن أن املربمة بني املنظمة املستفيدة والطرف الخار  (SLA)الخدمة 

ف من نسب املخاطرة بشكل عام، إال أنه ال يزال هناك قدٌر تضمن خصوصية املستفيد وتخفِّ 
  كبرٌي من إمكانية ترسيب الخصوصيات التقنية للمنظمة املستفيدة، وعىل األخص بياناتها.

  :(SLA) رصامة اتفاقية مستوى الخدمة )٢(

مها مزود الخدمة للمستفيد بناًء عىل عقد يتم قدِّ التي يُ د هذه االتفاقية مستوى الخدمة تحدِّ 
اعتامده من قِبَل الطرفني. حيث يتم تحديد الحدود الدنيا ملجموعة من مقاييس األداء التي 
يشرتطها املستفيد عىل مزود الخدمة؛ كمستوى اإلتاحة، واإلنتاجية، والوقت الالزم الستعادة 

الخصوصية وأمن البيانات. يف حالة السحابة العامة الخدمة بعد وقوع كارثة ما، ومستوى 
تحديداً، عادًة ما تتميز هذه االتفاقية بالرصامة يف بنودها حفاظاً عىل حقوق وواجبات كل 
طرف، حيث يسعى املستفيد العميل إىل ضامن الحصول عىل خدمة تلبي متطلباته، ويف 

امل األعامل تضمن جذب عمالء الوقت نفسه يسعى مزود الخدمة إىل بناء سمعة جيدة يف ع
  آخرين، وبالتايل زيادة أرباحه. 
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  مستوى عاٍل من اإلتاحة: )٣(

واالستمرارية يف تقديم الخدمات السحابية  توفِّر السحابة العامة مستوى عاليًا من اإلتاحة
 خالل من ةالسحاب موارد إىل امليرس يتمثل الجانب األول يف إتاحة الوصول ؛من جانبني اثنني

لكرتونياً، إ لوحاً  أو نقاالً  هاتفاً  أو متنقالً  أو مكتبيٍّا حاسوباً  كان مهيَّأ، سواءً  إلكرتوين جهاز أي
 يف حني يتمثل الجانب الثاين يف ضامن ومن أي موقع جغرايف تتوفر فيه خدمة اإلنرتنت،

طية نسخ احتيا لوجود ذلك استمرارية تشغيل الخدمة السحابية بنسب عالية جداً، ويعود
 فشل ةحال يف فإنه لذا. املطلوبة نفسها املهمة أو الخدمة متقدِّ  ن األجهزة والربامج التيم

 الالزم البديل وجود بسبب يتوقف؛ ال العمل فإن معينة، مهمة أداء يف أو برنامج معني جهاز
ى الذي املبدأ وهو باملهمة نفسها، للقيام ل عىل بالقدرة يُسمَّ  failure( األعطال تحمُّ

tolerance.(  

ع واالنكامش اآلين: )٤(   إمكانية التوسُّ

لتقنية التي ا للموارد االستيعابية املستفيد للطاقة تسهم السحابة العامة يف نجاح تخطيط
ع واالنكامش اآلين يف يحتاجها  عن طريق إتاحة مزود الخدمات السحابية إلمكانية التوسُّ

ظَر املستفيد يف أي وقت، ومن أي مكان. ويُنطلب املوارد التقنية بشكل ذايت، بناءً عىل حاجة 
ع يف السحابة العامة النهايئ؛ إلمكانية احتوائها عىل عدد كبري من  مجازياً إىل أن حدود التوسُّ

)، ولوجود إمكانية ١-٤مورد تقني، كام هو موضح يف الجدول رقم ( ١٠٠٠٠املوارد يصل إىل 
ع بالنسبة ملزود الخدمة  إذا دعتادة من قدرات مزودين آخرين االستفعن طريق  التوسُّ

ع واالنكامش الذايت بالنسبة ملزود  الحاجة لذلك. لذا تتسم السحابة العامة بخاصية التوسُّ
  الخدمة وبالنسبة للمستفيد عىل حٍد سواء.

  انخفاض تكلفة االستخدام: )٥(

 واردلمل والوصول لالستخدام مرنة بتكلفة استخدام معقولة وآلية تتميز السحابة العامة
 استخدام توىمس عىل بناءً  التقنية املوارد هذه استخدام تكلفة احتساب يتم بحيث التقنية،

 حسب الدفع مببدأ يُعرف ما وهو احتياجاته، مع يتامىش ومباالخدمة  من املستفيد
 مزود قام التقنية، املوارد من املستفيد حاجة زادت وكلام. (pay-as-per-use) االستخدام

 تخزينال سعة يف زيادة كان سواءً  املطلوب، املورد توفري طريق عن الحاجة هذه بسد الخدمة
 مرن بشكل ميت ذلك وكل. املستفيد يحتاجها قد برمجية توفري أو االتصال رسعة يف زيادة أو

 لبط تلبية يؤخر أو يعيق قد الذي املزود من تدخل أي ودون املستفيد، قِبل من ورسيع
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السحابة العامة ال تتطلب أيَّ تكاليف أخرى ذات عالقة بنرش وإطالق  أن كام. املستفيد
 السحابة.

 ؟السحابة العامة مالمئاً  ي استخداممتى يكون تبنّ 

من و  ئ بيئًة مناسبًة لتبني واستخدام السحابة العامة،يوجد العديد من الحاالت التي تهيِّ 
 ذلك عىل سبيل املثال:

 ة تحتية تقنية مجهزة.املنظامت التي ال يتوفر لديها بني -

 املنظامت التي ال متلك مالءة مادية كافية إلنشاء مركز بيانات خاص. -

 املنظامت التي لديها قاعدة كبرية ومتزايدة من املستخدمني. -

 املنظامت التي لديها قامئة متطلبات متغرية باستمرار من املوارد التقنية. -

  خيار السحابة العامة يُعترب خياًرا غري مالئم يف الحاالت التالية: وعىل الجانب اآلخر، فإنَّ 

 املنظامت التي تضع أولوية قصوى جداً ألمن البيانات. -

 املنظامت التي تسعى إىل استقاللية وتحكم كاملني عىل السحابة. -

 املنظامت التي تطلب سحابة مستقلة الستخدامها الذايت والرسمي. -

 االعتامد عىل طرف خارجي لالستضافة واإلدارة والتشغيل. لاملنظامت التي ال تفضِّ  -

 ةرُّق إىل تسع نقاط مرتبطة وُمميِّز عند الحديث عن السحابة العامة، فإنه ال بد من التط
لها عن غريها من مناذج السحابة، وهذه النقاط هي عىل التوايل: املوقع الجغرايف، واألمان 

السحابة، وصيانة السحابة واملحافظة عليها، وإمكانية والخصوصية، واألداء، والشبكة، وإدارة 
د االستخدام، واتفاقية مستوى الخدمة، والترشيعات والنزاعات. وسيتم املشاركة وتعدُّ 

  التفصيل يف توضيح كل نقطة من هذه النقاط عىل ِحدة.

 املوقع الجغرايف يف السحابة العامة:  .١
ع عن ابية إىل أنها عبارةتشري الخاصية الثالثة األساسية للحوسبة السح وموزع  واسع تجمُّ

 التقنية، حيث يقوم مزود الخدمة باختيار مواقع جغرافية متعددة حول املوارد من
التي تضمُّ تجهيزات تقنية وبرمجية، خدمًة ملتطلبات العامل كأماكن ملراكز البيانات 

افة أهمها قُرب املس املستفيد. ويأيت اختيار هذه املواقع بناًء عىل معايري متعددة، من
ملوقع ا من العمالء املنظورين لتخفيض تكلفة تناقل البيانات الضخمة عرب اإلنرتنت. إنَّ 
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مثل الجانب يت العامة تحديداً من جانبني اثنني؛ ل قضيًة مهمة يف السحابةالجغرايف يشكِّ 
قل ااألول يف أن الوصول والتعامل مع السحابة العامة يتطلب الكثري من عمليات تن

البيانات عرب اإلنرتنت بني السحابة واملستفيد، األمر الذي قد يزيد من أوقات االستجابة 
يف إنجاز التعامالت اإللكرتونية. أما الجانب الثاين فيتمثل يف إخفاء املوقع الجغرايف 

نظراً ؛ (SaaS)للسحابة العامة عن املستفيد، خصوصاً يف حالة الربمجيات كخدمة 
هدف التقنية االفرتاضية واستقاللية املورد التقني املست العامة ملبدأي السحابة لتطبيق

ع التحكم ال يستطي أن املستفيد بشكل عامإىل  املبدآن نمن املستفيد، حيث يشري هذا
  أو التعرف عىل موقع السحابة العامة عموماً، واملورد التقني بشكل خاص. 

 األمان والخصوصية يف السحابة العامة:  .٢
مسألة األمان والخصوصية هاجساً كبرياً يف السحابة العامة. يتمثل هذا الهاجس  تُعترب
 عتمدي التحديد، وجه عىلويف البيانات  عام، بشكلالعامة  يف السحابة التحكم يف أنَّ 

يف السحابة العامة، ميكن أن يتم تخزين . للسحابة املستضيف مزود الخدمة عىل كلياً 
ختلفة حول العامل؛ مام يُعرِّض أمنها وخصوصيتها لالخرتاق بيانات املستفيد يف أماكن م

ح لهم ذلك. عند حدوث هذا االخرتاق،  واالطالع من ِقبَل أشخاص أو جهات غري مرصَّ
تربز إشكالية نطاق التقايض أو البلد الذي ميكن أن يتقاىض فيه املستفيد ضد مخرتق 

لسحابة بلد الذي تتواجد فيه اخصوصيته إن كان يف بلد يختلف عن بلد املستفيد أو ال
إمكانية حدوثه واردة؛  أنَّ  إال واقعياً  يكون ال قد األمر هذا أن من العامة.  عىل الرغم

لذا فإنه يُنَصح بأخذ االحتياطات الكافية عند تبني خيار السحابة العامة، كإدراج البنود 
  . (SLA)الالزمة والكافية يف اتفاقية مستوى الخدمة 

 أداء السحابة العامة:  .٣
يعتمد أداء السحابة العامة بشكل رئييس عىل عاملني اثنني: الشبكة، واملوارد التقنية. 

 ومراقبتها تشغيلها العامالن كالهام مناطان مبزود السحابة، من حيث مهام وهذان
 اللهام،خ من) البيانات( املحتوى مترير هذين العاملني يف جودة ارتفاع ومع. وصيانتها

 حالة يف همن املهم ذكره أنَّ  .املستفيد رضا مستوى ارتفاع وبالتايل األداء جودة ترتفع
يلزم التمييز بني نوعني من الشبكات بغرض تحديد نطاق مسؤولية  العامة، السحابة

أداء الشبكة عموماً. يقع النوع األول تحت مسؤولية املستفيد، حيث تتواجد موارده 
(الشبكة الداخلية أو املحلية يف منظمة املستفيد)، يف حني يقع النوع التقنية الخاصة به 

عروضة امل التقنية املوارد تتواجد الثاين تحت مسؤولية مزود الخدمة السحابية، حيث
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الستخدام املستفيدين. ومام يجدر ذكره أيضاً أنه كلام زاد عدد مستخدمي السحابة 
  لتقديم أداء جيد للخدمات. العامة، زاد معه التحدي عىل مزود السحابة

 الشبكة يف السحابة العامة:  .٤
 جودة الخدمات السحابية بشتى أنواعها (الربمجيات التطرق له سابقاً، فإنَّ  كام تمَّ 
) تعتمد عىل IaaS كخدمة التحتية البنية أو ،PaaS كخدمة املنصة أو ،SaaS كخدمة

هذه  تتكون شبكة االتصالجودة عمل شبكة االتصال بني مزود الخدمة واملستفيد منها. 
) الشبكة الداخلية للمستفيد، وتقع مسؤولية إدارتها وتشغيلها وصيانتها عىل ١من: (

) الشبكة التي تضمُّ املوارد التقنية املعروضة لالستخدام املشرتك، ٢املستفيد نفسه، و(
) شبكة اإلنرتنت التي ٣ولية إدارتها وتشغيلها وصيانتها عىل مزود الخدمة، و(وتقع مسؤ 

تصل بني هاتني الشبكتني، وتتحدد جودة أدائها برسعة وسعة النطاق الرتددي 
(bandwidth)  .الذي يختاره املستفيد للوصول للخدمات السحابية  

 إدارة السحابة العامة:  .٥
 ،عىل رضورة استمرارية عمل الخدمات السحابيةترتكز أهمية إدارة السحابة العامة 

وذات مستوى عاٍل من االعتامدية  خدمات سلسة االستخدام،بحيث تكون هذه ال
والقابلية للتوسع واالنكامش بشكل مرن ورسيع بناًء عىل الطلب. يتطلب هذا األمر من 

 كجدولتها(لتقنية ا كمراقبة املواردالقيام بالعديد من املهام؛  املزود يف السحابة العامة
 كتعزيز دور الخوادم، أو( املوارد وتحسني ،)وتزويدها للمستفيد إما توسعاً أو انكامشاً 

، وحوكمة أعامل السحابة بشكل عام. ويتناسب )تدعيم التعامل مع أعباء التخزين
مستوى أعباء إدارة السحابة طردياً مع حجم الشبكة الحاسوبية، وعدد املستخدمني 

وتنخفض  ادهمبازدي  السحابة، وعدد املوارد التقنية يف السحابة، حيث تزداداملشرتكني يف
اً عدد املستخدمني املشرتكني يف السحابة العامة يُعتَرب كبري  م. وبشكل عام، فإنَّ بانخفاضه

ذ إدارتها تُعتَرب أصعب، وشأن متابعة تنفي مقارنًة بنظريه يف السحابة الخاصة؛ لذا فإنَّ 
دة عالية يُعدُّ أمرًا أكرث صعوبة. فعند وجود أي قصور يف إدارة هذه املهام فيها بجو 

ال، فمن املؤكد أن يُفيض ذلك إىل قصور يف تنفيذ متطلبات املوارد التقنية بشكل فعَّ 
   .(SLA)املستخدمني، وبالتايل الوقوع يف مخالفة التفاقية مستوى الخدمة 

  صيانة السحابة العامة والحفاظ عليها: .٦
تهدف عمليات صيانة السحابة العامة إىل ضامن استمرارية عملها والحفاظ عىل 
مواردها عىل الوجه الذي يحقق احتياجات جميع املستخدمني املشرتكني فيها. وللوصول 
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إىل هذا الهدف، من الرضوري أن يتم تحديد ومراقبة وإدارة املخاطر التي ميكن أن 
د استمرارية تشغيل خدمات السح ابة العامة. ويتوىل مزود الخدمة القيام مبهمة تُهدِّ

صيانة السحابة العامة، حيث يقوم باستبدال املوارد التقنية املعيبة (كوحدات املعالجة 
ارد عدد املو ووسائط التخزين والربمجيات) مبوارد أخرى صالحة لالستخدام. وحيث إنَّ 

غريها من النامذج با نسبياً مقارنًة يف السحابة العامة يُعترب كبرًي  التقنية مبختلف أنواعها
  األخرى، فمن املؤكد أن تكون مهمة القيام بالصيانة أصعب وأكرث كلفًة وأعباًء. 

د املشاركة إمكانية .٧   االستخدام يف السحابة العامة: وتعدُّ
د املشاركة إمكانية تتيح السحابة العامة خاصية لواحد، للمورد التقني ا االستخدام وتعدُّ

 شاركةم البعض بعضهم عن مستقلني) وأفراد منظامت( مستفيدين لعدة ميكن بحيث
 يف ةاملساهم وبالتايل ،)وبرمجيات مادية تجهيزات( نفسها التقنية املوارد استخدام
 االستخدام وىمست تحسني وكذلك االستخدام، هذا عىل املرتتبة املادية التكاليف تخفيض

 وىمست يتخطى يكاد ال التي الحاالت تلك يف خصوصاً  التقنية، للموارد والكفاءة
يف  الخاصية هذه تفعيل أنَّ  إال. التقني املورد قدرات من %٢٠ إىل %١٠ االستخدام

 أصل إىل أفراد أو جهات وصول إمكانية يف يتمثل تحدياً  معه يجلب السحابة العامة قد
يانات الب لخصوصية تهديداً  يُعدُّ  مام البيانات؛ وهي املستفيدة، املنظمة أصول من مهم

  . لألفراد أو للمنظامت املستفيدة
 يف السحابة العامة: (SLA) اتفاقية مستوى الخدمة .٨

نجاح مهمة لنموذج السحابة العامة  ركيزةَ  (SLA)اتفاقية مستوى الخدمة تشكِّل 
ل اتفاقاً رسمياً بني مزود الخدمة واملستفيد منها، ُملزماً لكال الطرفني متثِّ تحديداً، حيث 

ادة عدد بة العامة، وزيتنفيذ بنود االتفاقية بدقة. ونظراً لكرب حجم الشبكة يف السحا
وعدد مواردها التقنية، وزيادة عدد اتفاقيات الخدمة املربمة مع مستخدميها 

حجم مسؤولية مزود الخدمة يزداد تِباعاً للوفاء بجميع املتطلبات  املستخدمني؛ فإنَّ 
ويجب عىل مزود الخدمة السعي إىل ضامن املساواة بني  املتفق عليها مع املستخدمني.

كان تحيز، بغض النظر عن م أي الخدمة املتفق عليها دون عىل الحصول يف املستخدمني
  تواجدهم.

  الترشيعات والنزاعات يف السحابة العامة: .٩

يد، كطرف خارجي بالنسبة للمستفيرتتب عىل االستعانة مبزود خدمة للسحابة العامة، 
عات من الرضوري أن تعريها املنظمة املستفيدة الكثري من االهتامم. حيث إنَّ موقع تب
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السحابة العامة دامئاً ما يكون خارج موقع املنظمة املستفيدة، فقد ينتج عن ذلك 
مشكالت تتعلق مبوقع بيانات املنظمة املستفيدة املخزنة لدى مزود الخدمة. فعند 

ت ألي سبب من األسباب أو عند الحاجة لعمل نسخ الحاجة لتغيري موقع هذه البيانا
احتياطية للبيانات يف موقع جغرايف مختلف (كدولة أو قارة أخرى)، ينبغي عىل املستفيد 
األخذ بعني االعتبار ترشيعات وقوانني البلد املستضيف للسحابة العامة. لذلك يُنصح 

زود خدمة االستعانة مبيف رغبت دامئاً أن يكون الخيار األول للمنظمة املستفيدة، يف حال 
ذي ال هذات و البلده السحابة العامةفيه تتواجد  الذي يكون البلد لسحابة عامة، أن

املستفيدة؛ تجنباً للوقوع يف مشاكل قانونية تتعلق باحتاملية  املنظمةفيه  تتواجد
ز مراك اإلخالل برسية وحامية بياناتها. والقاعدة العامة يف هذا الشأن تنصُّ عىل أنّ 

  البيانات يف بلد ما تخضع لقوانني وترشيعات نفس البلد. 

عىل زيادة فهم طبيعة السحابة العامة  تساعد النقاط املهمة التي تمَّ طرحها أعاله
بشكل عام. فقبل اإلقدام عىل تبني استخدام السحابة العامة، من الرضوري االعتناء باختيار 
مزود الخدمة املناسب ملتطلبات املستفيد. فهناك العديد من املعايري التي يُستحسن 

ام، ودرجة ها: تكلفة االستخداالستئناس بها قبل أن يقوم املستفيد باختيار مزود الخدمة، ومن
األمان والخصوصية، وأداء السحابة العامة، والصيانة، ومدى االلتزام باتفاقية مستوى 

  الخدمة. 

 العامةإيجابيات وسلبيات السحابة : )٣-٤( رقم جدول

  السلبيات  اإليجابيات

انخفاض التكلفة املادية نسبياً بالنسبة للمستفيد 
الصـــغرية واملتوســـطـة، من األفراد واملنظامت 

  مقارنًة بالسحابة الخاصة.

 ةالسحاب موارد يف إدارة انخفاض مستوى التحكم
سحابة  ضع هذه املهمة ملزود ال العامة، حيث تخ

  العامة.

سحابة العامة ومواردها  صيانة ال سؤولية  تقع م
جهود  ترتكز  ــايل  لت ــا ــة، وب لخــدم مزود ا عىل 

  املستخدمني عىل إنجاز أعاملهم.

مســـتوى األمان والخصـــوصـــية ضـــد انخفاض 
  ترسيب بيانات املستفيد.
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  السلبيات  اإليجابيات

ع إمكانية   .اآلين بشكل ذايت واالنكامش التوسُّ
االعتامد الكامل عىل اإلنرتنت يف إنجاز التعامالت 

ية عذر اإللكرتون طل اإلنرتنت يت لة ع حا ، ففي 
  الوصول للخدمة السحابية.

  .)SLA( الخدمة مستوى اتفاقية رصامة
اء الخــدمــات اإللكرتونيــة عىل اعتامد جودة أد

  رسعة االتصال باإلنرتنت. 

ــحابة توفِّر ــتوى العامة الس  ةاإلتاح من عالياً  مس
  السحابية. الخدمات تقديم يف واالستمرارية

ية التي  ية لألعامل اإللكرتون ملاد فة ا فاع التكل ارت
تتطلب نقل البيانات بشكل مستمر من السحابة 

  العامة وإليها.

من الدراسات يف مجال الحوسبة السحابية أنَّ التوجه العام للمنظامت، تؤكد الكثري 
خصوصاً الصغرية واملتوسطة منها، السعي إىل توظيف تقنية السحابة العامة يف إنجاز أعاملها 

 ,Yeboah-Boateng et al., 2014)للبيانات ومعالجتها بشكل آمن  من تخزينٍ  ،التقنية
Gupta et al., 2013, Armbrust et al, 2009) . اإلقدام عىل هذا التحوُّل قد يتطلب

فهم والتعرف عىل إيجابيات وسلبيات السحابة العامة. الاإللكرتوين يف إنجاز األعامل رضورة 
  ) تفصيالً إليجابيات وسلبيات السحابة العامة.٣-٤ح الجدول رقم (يوضِّ 
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 السحابة املجتمعية:  ٤/٢/٣

خدمات الحوسبة السحابية، يكون استخدام موارد يف هذا النموذج من تقديم 
السحابة املطلوبة محصوراً عىل عدد محدد من املنظامت أو األفراد يتشاركون يف نفس 

أو األهداف (كتوفُّر متطلبات أمنية معينة، أو أداء مهام محددة، أو تطبيق سياسات  االهتامم
الحاسوبية يف السحابة بواسطة هذه معينة). وميكن أن يتم امتالك وإدارة وتشغيل املوارد 

فيمكن أن يكون قع هذه املوارد املنظامت أو بواسطة طرف ثالث. أما فيام يتعلق مبو 
مركز البيانات الخاص بها)، أو مستضافاً خارجها وتكون املوارد (مستضافاً داخل املنظمة 

السحابة مملوكة لطرف ثالث. وأفضل مثال عىل هذا النوع من الحوسبة السحابية هو 
صة خصَّ واسعة من املوارد الحاسوبية التي تكون مُ  الحكومية التي ميكن أن توفِّر مجموعةً 

ادرات برنامج التعامالت ل هذه إحدى مبفقط لألجهزة والجهات والهيئات الحكومية (ومتثِّ 
إلنشاء سحابة حكومية مقترص استخدامها عىل األجهزة الحكومية يف  "يرسِّ "الحكومية 

 اً عينم اً ز قطاعالعربية السعودية)، كام ميكن أن تظهر دوافع وأهداف معينة تحفِّ  اململكة
كقطاع الصناعة أو التجارة للعمل معاً ضمن سحابة مشرتكة ذات أهداف متشابهة، الستغالل 

  ها.فيموارد السحابة ملَن يشرتك 

سحابة نجد أن التني الخاصة والعامة، املجتمعية مقابل كلٍّ من السحاب بالنظر للسحابة
ل امتداداً للسحابة الخاصة من ناحية اقتصار استخدامها عىل مجموعة املجتمعية متثِّ 

متجانسة األهداف والتوجهات من املنظامت (اثنتني أو أكرث)، كام تتشارك مع السحابة 
الخاصة يف خاصية ارتفاع مستوى األمان والخصوصية مقارنًة بالسحابة العامة. يف الوقت 

ة بني أكرث وارد التقنيتقتبس السحابة املجتمعية من السحابة العامة خاصية مشاركة امل ذاته،
األمر الذي ينتج عنه تخفيٌض للتكاليف املادية العالية املرتبطة بالسحابة  من منظمة؛

الخاصة، والتي يقترص استخدامها عىل منظمة واحدة تتحمل جميع أعبائها املادية. وبشكل 
ل تكاليف السحابة عام، تناسب السح ابة املجتمعية تلك املنظامت التي ال تستطيع تحمُّ

عرض يالخاصة منفردًة، وال تستطيع االعتامد كلياً عىل السحابة العامة العتبارات متعددة. 
  ) منوذجاً توضيحياً للسحابة املجتمعية.٥-٤الشكل رقم (

  ِسامت السحابة املجتمعية: 

 خمس للحوسبة السحابية عموماً، والتي تطرقنا إليها يفبالنظر إىل الخصائص األساسية ال
يُالَحظ أن هناك تواجًدا لهذه الخصائص يف السحابة املجتمعية الفصل الثاين من هذا الكتاب، 
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مبستوى جزيئ، يقل عن السحابة العامة ويزيد عن السحابة الخاصة. إنَّ اتفاق مجموعة من 
عىل مجموعة موارد تقنية وخدمات  تحتويملنظامت عىل تخصيص سحابة مجتمعية ا

إلكرتونية قابلة للمشاركة، يفرض االلتزام مبجموعة من املعايري واألحكام التي تؤدي إىل 
تسهيل الوصول الواسع للسحابة املجتمعية من ِقبل تلك املنظامت املشرتكة، وأن تحتوي 

ع املنظامت ذات العالقة عىل االنضامم تشجِّ  وخدمات كافيةٍ  هذه السحابة عىل مواردَ 
للسحابة، وأن يكون هناك مرونة رسيعة يف تخصيص وتحرير املوارد والخدمات عند الحاجة 

ر السحابة خدمة ذاتية حسب طلب أي منظمة. كام أنَّ وجود األمر الذي يحتم أن توفِّ  لها؛
عرف االستخدام والت دالةَ ة من السحابة لكل عضو فيها يضمن عمآلية لقياس الخدمات املقدَّ 

وسبة خصائص الح عىل األداء. إنَّ تطبيق هذه الخصائص بشكل متوازن وصارم يضمن تفعيَل 
  السحابية يف السحابة املجتمعية، وبالتايل تحقيق الغرض من إنشائها.

ز السحابة املجتمعية عن غريها من مناذج متيِّ  بارزة سامت فيام ييل نستعرض ثالث
  للحوسبة السحابية. وهذه السامت هي: النرش واإلطالق

 الة:السحابة املجتمعية ذات تكلفة فعَّ  )١(

الة؛ نظراً ألنَّ هناك أكرث من منظمة مشرتكة السحابة املجتمعية ذات تكلفة مادية فعَّ 
يف االستفادة من الخدمات التي تقدمها السحابة. فبدالً أن تقترص جميع التكاليف املادية 

هو الحال يف السحابة الخاصة، تتوزع هذه التكاليف غالباً بالتساوي  عىل منظمة واحدة، كام
  بني جميع األعضاء املشرتكني يف السحابة املجتمعية.

  مستوى جزيئ من األمان والخصوصية: )٢(

عدد  يقل بكثري عن املجتمعية عدد محدود من املنظامتعادًة ما يشرتك يف السحابة 
تزداد مخاطر ترسيب البيانات الخاصة لكل منظمة  املنظامت املشرتكة يف السحابة العامة.

مع ازدياد عدد املنظامت املشرتكة، وتنخفض املخاطر بانخفاض العدد. لذا يُنظَر إىل السحابة 
ىل عيف حالة حدوثه  املجتمعية عىل أنها آمنة جزئياً؛ القتصار مخاطر ترسيب البيانات

ر من مخاطر العامل الخارجي لتعذُّ  منةً ، لكن السحابة تبقى آ فقط املنظامت املشرتكة فيها
وصول طلبات الوصول من غري األعضاء. بشكل عام، السحابة املجتمعية أكرث أمناً وحفاظاً 
عىل الخصوصية من السحابة العامة، وأقل أمناً وحفاظاً عىل الخصوصية من السحابة 

  الخاصة.



 مناذج نرش وإطالق السحابة

 ١٦٩  الحوسبة السحابية

  املشاركة يف صيانة السحابة املجتمعية: )٣(

 حكمالت عملية يف السحابة املجتمعية يتوىل واحد طرف يوجد اليف غالب األحيان، 
كني هذه املهام بالتنسيق بني األعضاء املشرت  توزيع بالكامل، حيث يتم السحابة والصيانة يف

 تيجةن واملشاركة يف إنجاز األعامل؛ مام يعطي عادةً ما تسود روح التعاون يف السحابة. وبالتايل
تي يدخل فيها طرٌف ثالٌث كمسؤول عن عمليات التحكم والصيانة، وحتى يف الحاالت ال أفضل.

رفيع مع جميع األعضاء؛ لضامن أن يعود ذلك بالنفع والفائدة  يتوجب أن يكون هناك تنسيٌق 
  عىل الجميع.

 السحابة املجتمعية مالمئاً؟ ي استخداممتى يكون تبنّ 

يكون فيها توظيف هذه يُقصد مبالءمة استخدام السحابة املجتمعية الحاالت التي 
السحابة خياراً مناسباً للمنظامت املستفيدة، كام تشري إىل الظروف والبيئة املالمئة لتبنّي 

  استخدام السحابة املجتمعية، ومن ذلك عىل سبيل املثال:

املنظامت الراغبة يف سحابة تتمتع بقدر معقول من األمان والخصوصية يفوق ذلك  -
  ة.املوجود يف السحابة العام

م والصيانة يف موارد السحابة كاملًة املنظامت التي ال تستطيع تويل مهام التحكُّ  -
 بشكل منفرد.

 املنظامت التي ترغب يف تأسيس شبكة خاصة ولكن ليس لديها مالءة مادية كافية. -

املنظامت التي تهدف إىل االستفادة من إمكانيات وأصول املنظامت األخرى املتاحة  -
 ين.بشكل توافقي وتعاو 

خيار السحابة املجتمعية يُعترب خياراً غري مالئم يف الحاالت  وعىل الجانب اآلخر، فإنَّ 
  التالية:

 املنظامت التي تضع أولوية قصوى جداً ألمن البيانات. -

 املنظامت التي تسعى إىل استقاللية وتحكم كاملني عىل السحابة. -

مع منظامت أخرى يف املنظامت التي ليس لها دوافع عملية للتشارك والتعاون  -
 سحابة واحدة.

 



 الفصل الرابع

 الحوسبة السحابية  ١٧٠

 :أصناف السحابة املجتمعية

ميكن تصنيف السحابة املجتمعية إىل صنفني رئيسني بناءً عىل َمْن يقوم باستضافة وإدارة 
  السحابة املجتمعية. والصنفان هام:وتشغيل وصيانة 

 السحابة املجتمعية الداخلية:  )أ
 شغيل وصيانة السحابة ومواردها التقنيةيتم يف السحابة املجتمعية الداخلية إدارة وت

بواسطة املنظامت املشرتكة نفسها، وميكن أن يُناط القيام بهذه املهمة إىل إحدى 
املنظامت يف السحابة منفردًة. أما فيام يتعلق مبوقع السحابة الجغرايف ومواردها، 

الخاص  البياناتيف مركز (فيمكن أن تكون مستضافًة داخل إحدى املنظامت يف السحابة 
بها)، أو يف موقع خارجي مستقل ُمتَفق عليه خارج مواقع جميع املنظامت املشرتكة، 

ما لجميع إ ولكن يف أغلب األحيان تكون يف نفس البلد. وتبقى ملكية السحابة عائدةً 
   املنظامت أو إلحداها.

 السحابة املجتمعية الخارجية:  )ب
لتقنية واردها اة وتشغيل وصيانة السحابة وميتم يف السحابة املجتمعية الخارجية إدار 

ابة مبوقع السحمن غري املنظامت املستفيدة. أما فيام يتعلق بواسطة طرف خارجي 
ففي الغالب تكون يف موقع خارجي مستقل، حيث يتواجد الطرف  الجغرايف ومواردها

 نالخارجي خارج مواقع جميع املنظامت املشرتكة. ويف حاالت أخرى، ميكن أن تكو 
ات يف مركز البيان(السحابة مستضافًة داخل إحدى املنظامت املشرتكة يف السحابة 

  الخاص بها). أما ملكية السحابة ففي الغالب تكون عائدًة للطرف الخارجي.

د الداخلية، نجد وجو  املجتمعيةعند مقارنة السحابة املجتمعية الخارجية بالسحابة 
اجمة عن االستعانة بطرف خارجي كمزود لخدمة تشابه بينهام فيام عدا بعض النقاط الن

) تسع ٤-٤السحابة، والتي لها مجموعة من اإليجابيات والسلبيات. نستعرض يف الجدول (
نقاط تُظهر أبرز االختالفات بني السحابتني، وهذه النقاط هي عىل التوايل: املوقع الجغرايف، 

ة، وصيانة السحابة، واتفاقية مستوى واألمان والخصوصية، واألداء، والشبكة، وإدارة السحاب
  د االستخدام، والترشيعات والنزاعات. الخدمة، واملشاركة وتعدُّ 

   



 مناذج نرش وإطالق السحابة

 ١٧١  الحوسبة السحابية

 مقارنة السحابة املجتمعية الداخلية بالسحابة املجتمعية الخارجية :)٤-٤جدول رقم (

  السحابة املجتمعية الخارجية  السحابة املجتمعية الداخلية  الخاصية  رقم

  الجغرايفاملوقع   ١

 لداخ مستضافةً  يف الغالب، تكون
 يف( السحابة يف املنظامت إحدى
 يف أو ،)بها الخاص البيانات مركز
 عليه ُمتَفق مستقل خارجي موقع
 املنظامت جميع مواقع خارج

 األحيان غالب يف ولكن املشرتكة،
  .البلد نفس يف تكون

 جيخار  موقع يف يف الغالب، تكون
 الطرف يتواجد حيث مستقل،

 جميع مواقع الخارجي خارج
 حاالت ويف. املشرتكة املنظامت

 السحابة تكون أن ميكن أخرى،
 املنظامت إحدى داخل مستضافةً 

 البيانات مركز يف( السحابة يف
، ولكن تحت إرشاف )بها الخاص

الذي ميكن أن الطرف الخارجي 
  يكون يف نفس البلد أو خارجها.

٢  
األمان 

  والخصوصية

اختالل األمان تربز قضية 
والخصوصية يف السحابة املجتمعية 
الداخلية بسبب مشاركة العديد من 
املنظامت يف استغالل املوارد 
واألصول التقنية، كالبيانات التي 
ميكن أن يتم تخزينها بشكل مركزي، 
وتكون قابلة للوصول من ِقبل كل 
املنظامت املستفيدة من السحابة؛ 

ات انمام يزيد إمكانية ترسيب البي
ح له. يشابه هذا  ملستخدم غري مرصَّ
الوضع مثيله يف السحابة العامة، 
ولكن بعدد أقل من املنظامت 

  املشرتكة.

يشابه حال األمان والخصوصية يف 
السحابة املجتمعية الخارجية 
مثيله يف السحابة املجتمعية 
الداخلية بسبب مشاركة العديد 

املستفيدة يف  املنظامت من
 األمان حال يزداد السحابة، ولكن

لالختالل  قابليةً  والخصوصية
والترسيب بسبب وجود طرف 

م خدمة ومرشف خارجي كمقدِّ 
عىل السحابة، والذي يتم االعتامد 

  عليه بشكل كامل.
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 الحوسبة السحابية  ١٧٢

  السحابة املجتمعية الخارجية  السحابة املجتمعية الداخلية  الخاصية  رقم

  األداء  ٣

يتم يف السحابة املجتمعية الداخلية 
التنسيق الداخيل بني جميع مشرتيك 
السحابة لتقديم الخدمة املتوقعة 

داء أ  ُمتَفق عليها. لذا فإنَّ مبواصفات 
السحابة عموماً يعتمد عىل جودة 
أداء الفريق الداخيل املشّكل للقيام 

  مبهام الصيانة واإلدارة والتشغيل.

فيام عدا الشبكات الداخلية 
الخاصة بها، تتحرر املنظامت 
املستفيدة واملشرتكة يف السحابة 
املجتمعية الخارجية من مسؤولية 
مراقبة األداء ورفع جودته، حيث 

بشكل كامل تُناط هذه املهمة 
  م للخدمة.بالطرف الخارجي املُقدِّ 

  الشبكة  ٤

تتوىل كل منظمة مستفيدة 
 املجتمعيةومشرتكة يف السحابة 

الداخلية مسؤولية إدارة وتشغيل 
وصيانة شبكتها الداخلية، وكذلك 
الحال يف قناة االتصال الشبيك بني 
هذه الشبكة الداخلية والسحابة 
املجتمعية الداخلية. أما إدارة 
وتشغيل وصيانة الشبكة الخاصة 

ية بالسحابة املجتمعية الداخل
 فتكون من مسؤولية مزود الخدمة

أن يكون إحدى الذي يجب 
املنظامت املستفيدة أو كل 

مقارنًة  املنظامت مجتمعًة.
بالسحابة العامة، تُعتَرب السحابة 
املجتمعية الداخلية أصغر حجامً 

  وأقل تعقيداً.

تتوىل كل منظمة مستفيدة 
ومشرتكة يف السحابة املجتمعية 

مسؤولية إدارة وتشغيل  الخارجية
وصيانة شبكتها الداخلية، وكذلك 

ال يف قناة االتصال الشبيك بني الح
هذه الشبكة الداخلية والسحابة 
املجتمعية الداخلية. أما إدارة 
وتشغيل وصيانة الشبكة الخاصة 

 الخارجيةبالسحابة املجتمعية 
فتكون من مسؤولية مزود 
الخدمة، الذي يجب أن يكون 
طرفاً خارجياً. مقارنًة بالسحابة 

 ةالعامة، تُعتَرب السحابة املجتمعي
أصغر حجامً وأقل  خارجيةال

  تعقيداً.
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  السحابة املجتمعية الخارجية  السحابة املجتمعية الداخلية  الخاصية  رقم

  السحابة إدارة  ٥

تشكيل فريق متخصص من  يتمُّ 
كل املنظامت  أو بعض أو إحدى

املشرتكة يف السحابة املجتمعية 
الداخلية للقيام بجميع عمليات 
إدارة السحابة. ومن هذه العمليات: 

 والخدمات املوارد وتنصيب تهيئة
الخدمات السحابية، ومراقبة حالة 

السحابية واستخداماتها وأدائها، 
 املستخدمني، حسابات وإدارة

 يف والتحكم االستخدام، وصالحيات
النفاذ، باإلضافة إىل العديد من 

  املهام األخرى.

يتوىل الطرف الخارجي يف السحابة 
املجتمعية الخارجية القيام بجميع 
عمليات إدارة السحابة، ويكون 

 ملستفيدةمسؤوالً أمام املنظامت ا
عن أداء تلك املهام عىل حسب 
بنود اتفاقية مستوى الخدمة 

(SLA)عملية تعقيد . يزداد 
 اإلدارة بالنسبة للطرف الخارجي

 املشاركة املنظامت عدد زاد كلام
 أقل يبقى ولكنه السحابة، يف

  .العامة تعقيداً مقارنًة بالسحابة

  السحابة صيانة  ٦

 أو إحدى من مشّكٌل  فريٌق  يتوىل
 يف املشرتكة املنظامت كل أو بعض

 يامالق الداخلية املجتمعية السحابة
 قيامال به يُناط حيث الصيانة، مبهمة

 بةاملعي التقنية املوارد باستبدال
 ووسائط املعالجة كوحدات(

 ىأخر  مبوارد) والربمجيات التخزين
 مهمة تُعتَرب . لالستخدام صالحة
 يف تلك من تعقيداً  أقل الصيانة

 من تعقيداً  وأكرث العامة السحابة
 نَّ أل  نظراً  الخاصة؛ السحابة يف تلك
 وداملوج من أقل التقنية املوارد عدد

 من وأكرث العامة السحابة يف
  .الخاصة السحابة يف املوجود

يتوىل الطرف الخارجي يف السحابة 
املجتمعية الخارجية القيام بجميع 
مهام صيانة السحابة، ويكون 

امت املستفيدة مسؤوالً أمام املنظ
عن أداء تلك املهام عىل حسب 
بنود اتفاقية مستوى الخدمة 

(SLA). عملية تعقيد يزداد 
 الصيانة بالنسبة للطرف الخارجي

 املشاركة املنظامت عدد زاد كلام
 أقل يبقى ولكنه السحابة، يف

  .العامة تعقيداً مقارنًة بالسحابة
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٧  
 مستوى اتفاقية
  )SLA( الخدمة

 السحابة املجتمعيةيف حالة 
 اتفاقية مستوى عقد يتم الداخلية،

املنظامت  بني (SLA)الخدمة 
املستفيدة واملشاركة يف السحابة 
لضامن تحقيق املساواة يف جودة 

تَرب تُع الخدمة بني جميع املنظامت. 
هذه االتفاقية يف هذه السحابة أقل 
رصامًة من تلك التي يف السحابة 

ن تلك التي العامة، وأكرث رصامًة م
  .يف السحابة الخاصة

 يف حالة السحابة املجتمعية
اتفاقية  عقد يتم الخارجية،

جميع  بني (SLA)مستوى الخدمة 
املنظامت املشاركة يف السحابة من 
جهة، والطرف الخارجي من جهة 
أخرى؛ بهدف ضامن تحقيق 
املساواة يف تقديم الخدمة بني 
جميع املنظامت. تُعتَرب هذه 

يف هذه السحابة أكرث  االتفاقية
رصامًة من تلك التي يف السحابة 
املجتمعية الداخلية؛ لوجود طرف 

  خارجي كمزود خدمة.

٨  
د املشاركة  وتعدُّ

  االستخدام

 ليةالداخ املجتمعية السحابة تتيح
د مشاركة خاصية  استخدام وتعدُّ
 تجهيزات( الواحد التقني املورد
 البيانات أو) وبرمجيات مادية
. ظامتاملن بني مشاركتها عىل املُتَفق

 يف الخاصية هذه تفعيل أنَّ  إال
 تحدياً  معه يجلب قد السحابة

 داماالستخ إساءة إمكانية يف يتمثل
 إمكانية أو املحدد الغرض لغري

 بغري أو بقصد البيانات ترسيب
 لخصوصية تهديداً  يُعدُّ  قصد؛ مام

  .املشاركة املنظامت بيانات

 كةاملشار  يخص فيام الوضع يشابه
 السحابة يف االستخدام وتعدد

 يف مثيله الخارجية املجتمعية
 الداخلية املجتمعية السحابة

 من العديد مشاركة بسبب
 ابة،السح يف املستفيدة املنظامت

 حالة يف الوضع، يستلزم ولكن
 خذأ  الخارجية، املجتمعية السحابة

 بسبب والحذر الحيطة من املزيد
 خدمة مقدِّ مُ  خارجي طرف وجود

 ميت والذي السحابة، عىل ومرشف
  .كامل بشكل عليه االعتامد
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٩  
 الترشيعات
  والنزاعات

عادًة ما تنخفض إمكانية وقوع 
النزاعات واللجوء للترشيعات، يف 
حالة السحابة املجتمعية الداخلية، 
عندما تكون جميع املنظامت 
املشاركة يف السحابة يف نفس 
الدولة، حيث تتوحد األنظمة 
واألحكام ذات العالقة. أما إذا 
تواجدت املنظامت يف دولتني أو 

م أكرث، ففي حال وقوع نزاع، يت
االحتكام إىل األنظمة والترشيعات 

ة ها السحابفيللدولة التي تتواجد 
املجتمعية؛ مام يجعل األمر أكرث 

  تعقيداً 

يزداد الوضع القانوين تعقيداً يف 
حالة السحابة املجتمعية 

جية؛ نظراً لدخول طرف الخار 
ل للسحابة، إضافًة خارجي ُمشغِّ 

للمنظامت املشاركة. تنخفض 
 نزاعات عندماال إمكانية وقوع

والطرف  املنظامت جميع تكون
الدولة. عند  نفس الخارجي يف

وجود السحابة يف دولة مختلفة 
عن بلدان املنظامت املشاركة، يتم 

 والترشيعات األنظمة إىل االحتكام
 ابةالسح هافي تتواجد التي للدولة

 املجتمعية (عادًة تكون مقرَّ 
  الطرف الخارجي املزود للخدمة).

م هْ عىل زيادة فَ  كورة أعاله عن السحابة املجتمعيةاملذ  مناقشة النقاط املهمة تساعد
طبيعة منوذج اإلطالق والنرش هذا، ومتييزه عن غريه من النامذج. وبشكل عام، ميكن النظر 

امة ولكن بعدد أقل للسحابة املجتمعية عىل أنها مجموعة جزئية من منوذج السحابة الع
اركون يف دفع تكاليف الخدمات السحابية، ويستفيدون من الذين يتش من املستخدمني

إيجابيات مشابهة لتلك التي يف السحابة الخاصة ولكن بتكاليف أقل ومبشاركة عدد أكرب من 
  املستخدمني.   

يف دراسة عنوانها: (املستقبل السحايب للتقنية  (David Wyld, 2010)يشري ديفيد وايلد 
القطاع العام حول العامل) إىل أن تطبيقات الحوسبة السحابية الحكومية: الحوسبة السحابية و 

ر الحوسبة السحابية، ُمعِززاً  حول العامل تشري إىل دخول القطاع العام كمحرك أسايس يف تطوُّ
ذلك بالعديد من األمثلة التطبيقية من الواليات املتحدة األمريكية (وزارة الصحة والخدمات 

واإلدارة العامة للفضاء وعلوم الطريان)، ومن بريطانيا (وزارة  اإلنسانية، ووزارة الداخلية،
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الثقافة)، ومن اليابان (وزارة الشؤون الداخلية واالتصاالت)، ومن الصني (بلدية مدينة دونغ 
  يانغ)، ومن نيوزيلندا (وزارة التجارة). 

لتي لطبيعتها القد جذبت السحابة املجتمعية اهتامم القطاع الحكومي تحديداً؛ نظراً 
تسمح مبشاركة مجموعة من املنظامت (أو الوزارات أو الهيئات أو األجهزة الحكومية) التي 

ر متطلبات أمنية معينة، أو أداء مهام محددة، أو تطبيق لها نفس االهتامم أو األهداف؛ كتوفُّ 
لحكومية ا سياسات معينة. ولتشابه األنظمة واللوائح والقواعد التنظيمية يف معظم األجهزة

يف كل دولة، تتجه أغلب الحكومات حول العامل إىل تبّني الحوسبة السحابية باستخدام منوذج 
السحابة املجتمعية؛ بغرض ترشيد اإلنفاق املايل، واستغالل القدرات التقنية للموارد 

 سلك يف الحاسوبية بأقىص حد ممكن. ولقد كان لحكومة اململكة العربية السعودية السبُق 
  للتعامالت اإللكرتونية الحكومية مبادرة السحابةم برنامج يرسِّ االتجاه، حيث يقدِّ  هذا

 إللكرتونيةا للتعامالت الثانية التنفيذية الحكومية كإحدى املبادرات يف الخطة اإللكرتونية
 للقطاعات الحكومية خدماٍت  هذه املبادرةم قدِّ تُ التحتية. و البنية مسار تحت الحكومية

من ناحية البنية التحتية أو منصات  سواءً  ،عالية وأمنية واعتامديةذات فعالية  جاهزةً 
أسيس توتهدف هذه املبادرة إىل  التكامل والربط البيني أو التطبيقات الوطنية املشرتكة.

سحابة إلكرتونية حكومية لتقديم الخدمات املشرتكة للقطاعات الحكومية عرب بيئة ذات 
وإكامل ما بقي  إنجازه ية عالية. وتشمل املبادرة تعزيز ما تمَّ منأ و  واعتامديةفاعلية 

ات ، وخدمخدمات التعايف من الكوارث(ك عىل مسار البنية التحتية السحابيةللخدمات 
خدمات منصة إدارة ، و خدمات منصة التكامل(ك املنصاتمسار و )، الشبيك اآلمن الربط

 ،نظام تقديم الجامعات املوحد، و املوحدنظام املراسالت (كالتطبيقات مسار و  )،املشاريع
  ).نظام املعلومات الجغرافيةو  ،نظام إدارة عالقات العمالءو 

اً، رضورة فهم هذا النموذج جيدل تبنّي منوذج السحابة املجتمعية قب قد يتطلب األمر
) تفصيالً إليجابيات وسلبيات ٥-٤ح الجدول رقم (يوضِّ والتعرف عىل إيجابياته وسلبياته. 

  حابة املجتمعية.الس

   



 مناذج نرش وإطالق السحابة

 ١٧٧  الحوسبة السحابية

  املجتمعيةإيجابيات وسلبيات السحابة : )٥-٤( رقم جدول

  السلبيات  اإليجابيات

انخفاض التكلفة املادية قياساً بالسحابة الخاصة؛ 
نظراً لتوزُّع هذه التكلفة عىل املنظامت املشاركة 

  يف السحابة.

 ةالسحاب موارد يف إدارة انخفاض مستوى التحكم
بالنسبة للمنظمة الواحدة، حيث املجتمعية 

تخضع هذه املهمة إما لفريق مشرتك من 
  املنظامت املستفيدة أو ملزود السحابة الخارجي.

تسمح مشاركة املنظامت األخرى يف السحابة 
املجتمعية بتناقل الخربات يف مجال املنظمة 

  املستفيدة.

يف حالة السحابة املجتمعية الخارجية، ترتفع 
الوقوع يف مأزق االرتباط الدائم مبزود إمكانية 

ر األول الخدمة، خصوصاً إذا كان هو املطوِّ 
  والرئييس لحلول السحابة.

 ماناأل  من مبستوى تتمتع السحابة املجتمعية
  والخصوصية بشكل أفضل من السحابة العامة.

بالنسبة ملنظمة مشاركة يف السحابة املجتمعية، 
امت من ِقبل املنظ هناك إمكانية لترسيب بياناتها

األخرى املشاركة يف السحابة أو من مزود 
  السحابة.

توفِّر أنظمة السحابة املجتمعية حلوالً تقنية 
مبواصفات متطابقة ومتطلبات املنظامت املشرتكة 

  يف السحابة.

ترتفع إمكانية فشل السحابة املجتمعية مع فشل 
التنسيق والتعاون املستمر بني املنظامت املشاركة 

  يف السحابة. 

 السحابة الهجينة: ٤/٢/٤

 Hybrid)منوذج السحابة الهجينة  )NIST( والتقنية للمعايري الوطني عرِّف املعهديُ 
Cloud)  عىل أنها بنية سحابية تتكون من اثنني أو أكرث من أنواع السحابة (كالسحابة

آلخر، مستقلة عن النوع االخاصة، أو العامة، أو املجتمعية). وتكون البنية التحتية لكل نوع 
لكن ترتبط مع بعضها البعض عرب قناة اتصال مشفرة تسمح بتناقل البيانات وتشغيل 

لة استقاللية كل نوع من السحابات املتص التطبيقات والخدمات اإللكرتونية فيام بينها. إنَّ 
، ويف ةببعضها البعض يسمح للمستفيد أن يقوم بتخزين بياناته الخاصة عىل السحابة الخاص
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ة رها املوارد الحاسوبية يف السحابة األخرى (كالسحابالوقت نفسه يستغل القدرات التي توفِّ 
العامة)؛ كتشغيل تطبيقات أو خدمات إلكرتونية (والتي قد يكون متلُّكها مكلفاً مادياً) عىل 

ة التي ر ف كثرياً من مستوى املخاطالبيانات املخزنة يف السحابة الخاصة. هذه املامرسة تخفِّ 
سحابة جنُّب تخزينها يف القد تتعرض لها البيانات الخاصة بالجهة املستفيدة، عن طريق ت

  واالحتفاظ بها لديها يف السحابة الخاصة.العامة 

الطريقة املعتادة لتأسيس سحابة هجينة تكون بتهيئة سحابة خاصة أوالً، ثم يتم  إنَّ 
تعزيز القدرات التقنية لها باستخدام سحابة عامة. هذا التوجه من مناذج اإلطالق والنرش 
يهدف بشكل رئييس إىل املحافظة عىل مميزات السحابة الخاصة مع استغالل القدرات 

ينة ويرتتب عىل تأسيس وصيانة السحابة الهجا السحابة العامة. التقنية الهائلة التي توفره
من التحديات والصعوبات؛ نظراً للتفاوت الكبري يف بيئات السحابة التي تعمل بها،  العديدُ 
بة الخاصة اد املسؤوليات الناجمة عن إدارة املوارد التقنية، والتي تتوزع بني مزود السحولتعدُّ 

  ورة التنسيق بينهام.ورض ومزود السحابة العامة 

، (iWeb)ومن األمثلة الناجحة يف استخدام السحابة الهجينة ُمنتَج رشكة آي ويب 
ى هايربد هوستينغ، والذي يجمع بني خصائص السحابتني العامة والخاصة، وتوظيف  واملُسمَّ

نية تتناسب ل تقالتقنية االفرتاضية وتخصيص موارد تقنية للمستفيد، للحصول عىل حلو 
ع واالنكامش يف استخدام املوارد بناًء عىل لبات العمالء ومتط مع وجود مرونة كبرية للتوسُّ

) منوذجاً توضيحياً ٦-٤يعرض الشكل رقم (. (https://iweb.com/hybrid)حاجة العميل 
  للسحابة الهجينة.

  ): السحابة الهجينة٦-٤شكل رقم (
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الهجينة حالً تكاملياً للجمع بني عدة )، تعرِض السحابة ٦-٤كام يتضح من الشكل رقم (
شبكات منفصلة عن بعضها البعض (سحابة عامة وسحابة خاصة)، مبا تحتويه من تطبيقات 
إلكرتونية وقواعد بيانات وموارد تقنية أخرى. أحد التحديات التي تواجها املنظامت يف عامل 

اخل ني بالنفاذ من داليوم توفري حل تقني يسمح ملستخدمي املنظمة الواحدة من املوظف
املنظمة وخارجها إىل البيانات والخدمات والتطبيقات اإللكرتونية باستخدام أجهزة متنوعة؛ 
كالحواسيب املتنقلة، والهواتف الذكية، والحواسيب املكتبية. بروز هذا التحدي يُعزَى إىل 

ستخدام نات باسعي املنظامت إىل فرض إجراءات أمنية كافية تحمي مواردها التقنية، كالبيا
ن إىل املوارد. إال أنه ومع ظهور السحابة م يف النفاذ والوصول املُقنَّ الجدران النارية للتحكُّ 

الهجينة، أْمَكن التجسري بني املوارد املوزعة عىل عدة شبكات عن طريق قنوات اتصال مشفرة 
مع املحافظة  اهبين فيام اإللكرتونية والخدمات التطبيقات وتشغيل البيانات بتناقل تسمح

شبكة عىل حدة، وبالتايل املحافظة عىل إجراءاتها األمنية، وباستخدام  كل عىل استقاللية
 خاصية الدخول أو النفاذ املوحد عىل جميع الشبكات. 

من األمثلة الجيدة التي تُستخَدم لتوضيح فكرة السحابة الهجينة، أن تقوم رشكة تجزئة 
داخلية  ا الحساسة عىل سحابة خاصةباستضافة بياناته تبيع منتجات متعددة عىل اإلنرتنت

، لتخزين (Google Drive)ويف الوقت نفسه تستخدم سحابة عامة، مثل قوقل درايف 
بغرض مشاركتها مع العمالء، عىل سبيل املثال، عدد كبري من صور  بيانات أقل حساسيةً 

لجة جينة عند الحديث عن معااملنتجات وبتباين عاٍل جداً. وتربز أهمية تفعيل السحابة اله
ن لدينا رشكة مبيعات قررت استخدام السحابة كأن يكو ، (Big Data)البيانات الضخمة 

الهجينة لتخزين بياناتها الحساسة، ويف الوقت نفسه تستخدم خدمة االستفسارات التحليلية 
(Analytical queries) كن املوجودة يف السحابة العامة؛ بهدف الحصول عىل نتائج مي

  استخدامها يف بيئة حاسوبية موزعة يف عدة مواقع جغرافية.

  ِسامت السحابة الهجينة:

بالنظر إىل الخصائص األساسية الخمس للحوسبة السحابية عموماً، والتي تطرقنا إليها يف 
يُالَحظ أن هناك تواجًدا لهذه الخصائص يف السحابة الهجينة الفصل الثاين من هذا الكتاب، 

مبستوى مرتفع نسبياً لوجود سحابة عامة كأحد مكوناتها، ولكن هذا التواجد يقلُّ عن ذلك 
  املوجود يف السحابة العامة لوجود السحابة الخاصة كأحد مكوناتها أيضاً. 
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ينة عن غريها من مناذج النرش فيام ييل نستعرض أربع سامت بارزة متيز السحابة الهج
  واإلطالق للحوسبة السحابية. وهذه السامت هي:

  :(SLA) رصامة اتفاقية مستوى الخدمة )١(

يف حالة السحابة الهجينة، عادًة ما تتميز هذه االتفاقية بالرصامة لتواجد السحابة العامة 
تفيد مبا العامة واملسكمكون رئييس فيها، حيث يتم االتفاق عىل البنود بني مزود السحابة 

يضمن الحقوق والواجبات، متاماً كام هو الحال يف السحابة العامة. ومبقارنتها بالسحابة 
  الخاصة، فال شك أن اتفاقية مستوى الخدمة يف السحابة الهجينة تُعترب أكرث رصامًة.

ع واالنكامش اآلين: )٢(   إمكانية التوسُّ

اصة. عىل مكّوين السحابة العامة والسحابة الخ السحابة الهجينة عبارة عن بيئة تقنية تحتوي
ع واالنكامش اآلين  وكام تطرقنا سابقاً، فإن إحدى ِسامت السحابة العامة هي سهولة التوسُّ

كانية ميف قدرات وِسعات الخدمات السحابية، فبالتايل تصبح السحابة الهجينة مميزًة بإ 
ع واالنكامش اآلين   ."السحابة العامة املكّون فيها"الحاجة، مبساعدة من حسب  التوسُّ

 إدارة السحابة الهجينة أكرث تعقيداً: )٣(

لب السحابة الهجينة تج عىل الرغم من أنها تجمع مميزات السحابتني الخاصة والعامة، إال أنَّ 
 ال، حيث تربز رضورة الحاجة للتنسيقمعها بعض التحديات املتعلقة بإدارتها بشكل فعَّ 

أداء كلٍّ من السحابة الخاصة والسحابة العامة، بالتنسيق مع مزود املستمر ومراقبة ومتابعة 
د من سالسة جريان البيانات بني السحابتني واستمرارية االتصال بني السحابتني الخدمة، والتأكُّ

  أثناء تشغيل الخدمات السحابية.   

  مستوى جزيئ من األمان والخصوصية: )٤(

الهجينة املكوَّن من السحابة الخاصة والسحابة تفرض طبيعة الرتكيب املعامري للسحابة 
حابة انفتاح الس مستوى أمنيٍّا يقل عن السحابة الخاصة ويزيد عن السحابة العامة. إنَّ  العامة

الهجينة عىل العامل الخارجي عن طريق السحابة العامة ال يتواكب وإطالق صفة األمان 
  والخصوصية الكاملة عىل السحابة الهجينة. 
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 السحابة الهجينة مالمئاً؟ ي استخداميكون تبنّ متى 

يُقصد مبالءمة استخدام السحابة الهجينة الحاالت التي يكون فيها توظيف هذه 
السحابة خياراً مناسباً للمنظامت املستفيدة، كام تشري إىل الظروف والبيئة املالمئة لتبنّي 

 استخدام السحابة الهجينة، ومن ذلك عىل سبيل املثال:

املنظامت الراغبة يف سحابة تتمتع مبستوى من األمان والخصوصية يفوق ذلك  -
  املوجود يف السحابة العامة.

 املنظامت التي متتلك قدرات ومهارات قادرة عىل إدارة مكونات السحابة الهجينة. -

قت بياناتها الحساسة يف سحابة خاصة، ويف الو يف املنظامت الراغبة يف التحكم الكامل  -
ع املرن الذي توفِّ نفسه ال  ره السحابة العامة.توسُّ

املنظامت التي ترغب يف البقاء عىل اطالع مبستجدات التقنية ومواكبتها؛ ألنه  -
باستخدام السحابة الهجينة يُتاح إمكانية إجراء اختبارات للتقنيات الجديدة التي 

التقنية  اوبذا تتجنب املنظمة املستفيدة أن تكون موارده ؛تتيحها السحابة العامة
 باليًة يف يوم من األيام.

  خيار السحابة الهجينة يُعترب خياًرا غري مالئم يف الحاالت التالية: وعىل الجانب اآلخر، فإنَّ 

املنظامت التي ليس لها مالءة مالية المتالك سحابة خاصة ودفع رسوم خدمات  -
 السحابة العامة.

 إدارة مكونات السحابة الهجينة. املنظامت التي ال متتلك قدرات ومهارات قادرة عىل -

 املنظامت التي تضع أولوية قصوى جداً ألمن البيانات. -

 رُّق إىل تسع نقاط مرتبطةعند الحديث عن السحابة الهجينة، فإنه ال بد من التط
ة لها عن غريها من مناذج النرش واإلطالق األخرى، وهذه النقاط هي عىل التوايل: وُمميِّز 

األمان والخصوصية، واألداء، والشبكة، وإدارة السحابة، وصيانة السحابة، املوقع الجغرايف، و 
د االستخدام، واتفاقية مستوى الخدمة، والترشيعات والنزاعات.  وإمكانية املشاركة وتعدُّ

  وسيتم التفصيل يف توضيح كل نقطة من هذه النقاط عىل ِحدة.
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 املوقع الجغرايف يف السحابة الهجينة:  .١
الجغرايف يف السحابة الهجينة تفصيالً إىل املواقع الجغرافية ملكوناتها. لذا يشري املوقع 

موقع مكّون السحابة الخاصة ميكن أن يكون داخلياً (يف نفس موقع املنظمة  فإنَّ 
كام أن موقع السحابة الخارجية) أو خارجياً (مستضافاً لدى مزود خدمة خارجي)، 

نظمة املستفيدة؛ لذا يربز معوق تناقل البيانات العامة يف كل األحوال هو خارج موقع امل
من املنظمة وإليها حسب موقع السحابة العامة، وإشكالية إخفاء املوقع الجغرايف لها 

  بفعل توظيف التقنية االفرتاضية يف السحابة العامة.
 األمان والخصوصية يف السحابة الهجينة: .٢

من  بفعل انفتاحها للعامل الخارجي يظهر تهديد األمان والخصوصية يف السحابة الهجينة
اسة االحتفاظ باألصول الحس خالل السحابة العامة بغرض تعزيز القدرات التقنية، إال أنَّ 

للمنظمة املستفيدة داخل حدود السحابة الخاصة يجعل من السحابة الهجينة مالذاً 
  أكرث أمناً من السحابة العامة.

 أداء السحابة الهجينة: .٣
زيد ي ن رئييس يف السحابة الهجينةكمكوِّ خصيص قدرات موارد السحابة الخاصة ت إنَّ 

أعباء العمل من فرص رفع مستوى األداء فيها؛ ملحدودية عدد املستخدمني، وكذلك 
 ةويتم تعزيز هذا األداء عند الحاجة مبوارد ال محدود الواردة من مستفيد واحد فقط،

لسحابة الهجينة. تبقى جودة ورسعة كل من الشبكة رها السحابة العامة املرتبطة باتوفِّ 
  وقنوات االتصال يف كل السحابات املرتبطة عامًال مهامٍّ يحدد جودة األداء بشكل عام.

 الشبكة يف السحابة الهجينة: .٤
بخالف الحال يف السحابة العامة، حيث يكون مزود خدماتها مسؤوالً عن أدائها 

، جينةهة الخاصة، املكّون الرئييس يف السحابة الوصيانتها، تقع مسؤولية شبكة السحاب
اإلنرتنت التي  شبكةإىل  اوصيانتها عىل عاتق املنظمة املستفيدة، وكذلك متتد مسؤوليته

تصل بني شبكتي السحابة الخاصة والعامة، وتتحدد جودة أدائها برسعة وسعة النطاق 
د اللخدمات السحابية. ومع امتدالذي يختاره املستفيد للوصول  (bandwidth)الرتددي 

  تزداد معها األعباء املتوقعة إلدارة الشبكة.املسؤولية يف السحابة الهجينة 
 إدارة السحابة الهجينة: .٥

يشمل نطاق مهام إدارة السحابة الهجينة إدارة كلٍّ من السحابة الخاصة والسحابة 
وتزويدها  كجدولتها(ة التقني العامة املتصلة بها، ومن هذه املهام: مراقبة املوارد
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كتعزيز دور الخوادم، أو تدعيم ( املوارد وتحسني ،)للمستفيد إما توسعاً أو انكامشاً 
، وحوكمة أعامل السحابة بشكل عام. فإذا كانت السحابة )التعامل مع أعباء التخزين

 يالخاصة خارجيًة فتُناط إدارتها بالطرف الخارجي املزود للخدمة، وإذا كانت داخليًة فه
فهي من مسؤولية الطرف تفيدة. أما إدارة السحابة العامة من مسؤولية املنظمة املس
  الخارجي املزود لخدماتها. 

 صيانة السحابة الهجينة: .٦
يشمل نطاق مهام صيانة السحابة الهجينة صيانة كلٍّ من السحابة الخاصة والسحابة 

أخرى  املوارد التقنية املعيبة مبواردالقيام باستبدال العامة املتصلة بها، ومن هذه املهام: 
لة وتجديد رخصها وترقيتها عند الحاجة،  صالحة لالستخدام، وتحديث الربمجيات املُشغِّ

اط . فإذا كانت السحابة الخاصة خارجيًة فتُنوتركيب وتهيئة التجهيزات التقنية الجديدة
مة من مسؤولية املنظصيانتها بالطرف الخارجي املزود للخدمة، وإذا كانت داخليًة فهي 

فهي من مسؤولية الطرف الخارجي املزود فيدة. أما صيانة السحابة العامة املست
  لخدماتها. 

د االستخدام يف السحابة الهجينة: .٧  إمكانية املشاركة وتعدُّ
تتميز السحابة الخاصة، كمكّون رئييس يف السحابة الهجينة، باقتصار خاصية املشاركة 

ارد السحابة عىل مستخدميها داخل املنظمة الواحدة، إال أّن د االستخدام ملو وتعدُّ 
ءة إسا انفتاحها عىل السحابة العامة يف منوذج السحابة الهجينة يجلب معه مخاطرَ 

  االستخدام واالخرتاق من أفراد أو جهات مشاركة يف السحابة العامة.
 يف السحابة الهجينة: (SLA)اتفاقية مستوى الخدمة  .٨

طالق منوذج إيف محتواها وتأثريها باختالف اقية مستوى الخدمة اتفعنارص تختلف 
يل يزداد مستوى تعقيد هذه االتفاقية وتفصحابة، ففي حالة السحابة الهجينة ونرش الس

بنودها، لشموليتها عىل منوذجي نرش وإطالق اثنني: السحابة الخاصة، والعامة. ويزداد 
خارجيًة، إضافًة إىل ما -تحديداً -الخاصةمستوى هذا التعقيد عندما تكون السحابة 

تحتويه بنود اتفاقية السحابة العامة. وينبغي للمستفيد يف كل األحوال األخذ بعني 
االعتبار املواءمة بني اتفاقيتي مستوى الخدمة لكل من السحابة الخاصة والعامة، عندما 

  يكون مزودا الخدمة مختلَفنْي. 
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 السحابة الهجينة:الترشيعات والنزاعات يف  .٩
ينبغي عىل الجهة املستفيدة األخذ بعني االعتبار ترشيعات وقوانني الدولة املستضيفة 
للسحابة، سواًء كانت خاصة أو عامة، حيث إنَّ موقعي السحابة الخاصة الخارجية 

تايل بروز وبال ؛والسحابة العامة دامئاً يكونان خارج املوقع الجغرايف للمنظمة املستفيدة
 قواننيعىل  ورضورة التعرف ،الية تتعلق باملوقع الجغرايف ملوارد املنظمة املستفيدةإشك

األول للمنظمة  لذا يُنصح أن يكون الخيار وااللتزام بها. فيهاالدولة التي تتواجد 
غرايف ملزود الج املوقع بحيث يكوناملستفيدة، يف حال رغبت يف تبّني سحابة هجينة، 

الخدمة هو ذات املوقع الجغرايف للمنظمة نفسها؛ تجنباً للوقوع يف مشاكل قانونية 
  تتعلق باحتاملية اإلخالل برسية وحامية بياناتها ومواردها التقنية.  

رف لهجينة، والتعتساعد النقاط املذكورة أعاله عىل زيادة فهم طبيعة عمل السحابة ا
رتباط بخدماتها. تربز أهمية التعرف عىل هذه التقنية مع رؤية عات اال عىل ِسامتها وتب

)، وإييس ٢٠١٥العديد من املامرسني واملهتمني بشؤون الحوسبة السحابية؛ كرباين بات (
أن  نيرياذين لال ،(Brian Butt, 2015; Issy Ben-Shaul, 2017))، ٢٠١٧بينشاول (

من  فمستقبل الحوسبة يتجه نحو السحابة الهجينة؛ نظراً لظهور حلول تقنية تخفِّ 
ل ) ظهور تقنيات تُسهِّ ١الصعوبات التي قد تعيق اإلقدام عىل تبنيها. ومن هذه الحلول: (

وتخترص الوقت الالزم لنقل البيانات من السحابة الخاصة إىل السحابة العامة والعكس، 
ى بتقنيات  ) تكاثر ٢، و((streaming-based migration)ق النقل القائم عىل التدفُّ وتُسمَّ

اإلسرتاتيجيات القامئة عىل وجود أكرث من مزود خدمة لسحابة عامة، رغبًة يف توزيع األعباء 
األمر الذي يعني سهولة تناقل البيانات والتطبيقات بني منصات  ؛عىل أكرث من سحابة

) ظهور العديد من الربمجيات املختصة بعمل تكامل ٣و(متعددة ألكرث من سحابة عامة، 
ك، من الرضوري والسحابة العامة). ومع ذل ،بني منصات مختلفة (كالسحابة الخاصة

التي تقدم عىل تبّني السحابة الهجينة، النظر يف اختيار مزود الخدمة  للمنظمة املستفيدة
قوم ستحسن االستئناس بها قبل أن ياملناسب ملتطلباتها. هناك العديد من املعايري التي يُ 

املستفيد باختيار مزود الخدمة، ومنها: تكلفة االستخدام، ودرجة األمان والخصوصية، وأداء 
  السحابة، والصيانة، ومدى االلتزام باتفاقية مستوى الخدمة. 

  ) تفصيالً إليجابيات وسلبيات السحابة الهجينة.٦-٤يوضح الجدول رقم (
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  الهجينةإيجابيات وسلبيات السحابة  :)٦-٤( رقم جدول

  السلبيات  اإليجابيات

تجمع إيجابيات كلٍّ من السحابة الخاصة 
  والسحابة العامة.

ا تعقيداً من نظرياته أكرث الهجينة السحابة إدارة
  يف مناذج النرش واإلطالق األخرى.

ع واالنكامش اآلين حسب الحاجة.  التقنية التي تساعد يف تناقلعدم نضج الوسائل   إمكانية التوسُّ
البيانات والتطبيقات بني السحابة الخاصة 

 والسحابة العامة.

 األمان من مبستوى تتمتع السحابة الهجينة
  والخصوصية بشكل أفضل من السحابة العامة.

  ارتفاع التكلفة املادية.

السحابة العامة يف السحابة  نو كمبوجود 
الهجينة، تتوسع دائرة الوصول ملستخدمي 

  املنظمة املستفيدة من أي مكان جغرايف.

عدم التوافق بني منصات سحابية إمكانية 
مختلفة (خاصة وعامة) قد يعيق نجاح عمل 

  السحابة الهجينة.
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  الفصل الخامس

  السحابية الحوسبة مناذج خدمات

 السحابية، حيث يتمُّ تصنيف هذه الحوسبة خدمات يستعرض هذا الفصل مناذج
، (SPI)لنموذج املعياري لخدمات الحوسبة السحابية وفقاً لالخدمات إىل ثالثة أنواع أساسية 

، ومنوذج (PaaS)ومنوذج املنصة كخدمة  ،(IaaS)منوذج البنية التحتية كخدمة  هي:و 
ل، حيث يتم . يتم التطرق لكل نوع من هذه األنواع بشكل مفصَّ (SaaS)الربمجيات كخدمة 

لوظائف التقنية التي تناول كل منوذج عىل ِحدة من عدة جوانب: كطبيعة الخدمات وا
يقدمها كل منوذج مع إعطاء أمثلة لتلك الخدمات، ومكونات كل منوذج، والحاالت التي 
يكون فيها استخدام خدمات النموذج مالمئاً، وخصائص كل منوذج. يتخلل ذلك استعراض 
 أبرز مزودي الخدمات يف كل منوذج. يختتم هذا الفصل محتوياته بعمل مقارنة لنامذج

 لالسلبيات واإليجابيات، ومن حيث مستويات التحكُّم يف ك حيث من ةالثالث الخدمات
  ة يف كل منوذج.منوذج، وكذلك األنشطة املاُمرس

  مقدمة: ٥/١

ع كبري من املوارد الحاسوبية،  مُتكِّن الحوسبة السحابية املستفيدين من الوصول إىل تجمُّ
الشبيك املستهدف، والسعة تشمل الحجم املطلوب من القدرة الحاسوبية، والنطاق 

. وميكن ملزود أخرى التخزينية، وقواعد البيانات، والتطبيقات اإللكرتونية، باإلضافة إىل مواردَ 
الخدمة عرض خدمات التحكم والوصول إىل هذه املوارد الحاسوبية بناًء عىل حاجة ورغبة 

التحتية  جته من البنيةد املستفيد حااملستفيد النهايئ من الخدمة. عىل سبيل املثال، يحدِّ 
)، CPUs؛ كالقدرة الحاسوبية املطلوبة (عدد وحدات املعالجة املركزية (IaaS)كخدمة 

)، والنطاق TBأو  GBوعدد وسعة وحدات التخزين املطلوبة (وتُقاس بوحدة القياس 
واملبدالت  (routers)الشبيك املستهدف حيث يتم تحديد العدد املطلوب من املوجهات 

(switches)  والجسور(bridges)  وُمواِزن األحامل(load balancer)  ِّع الطلبات الذي يوز
ى هذا النوع من الخدمات بخدمات يُسمَّ  ؛الواردة عىل املوارد الحاسوبية بشكل متوازن

. كام ميكن أن يعرض مزود الخدمة خدماته السحابية عىل شكل أدوات (IaaS)البنية التحتية 
ن املستفيد من تطوير تطبيقاته عرب اإلنرتنت باستخدام أنواع تطوير التطبيقات لتُمكِّ 
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متعددة من لغات الربمجة واملرتجامت واملفرسات، كذلك ميكن أن تكون الخدمة عىل شكل 
بإصدارات حديثة أو  (Windows, Linux, IOS)ترخيص استخدام أنظمة تشغيل متعددة 

 ,Oracle, MySQL)بيانات متعددة حتى قدمية، أو إتاحة استخدام أنظمة إدارة قواعد 
MsAccess)ى هذا النوع من الخدمات بخدمات املنصة كخدمة يُسمَّ  ؛(PaaS) وأخرياً ميكن .

أن تكون الخدمات السحابية عبارة عن تطبيقات جاهزة الستخدام املستفيد النهايئ، مثل: 
، وعرض مجموعة واجهات (Dashboard)تطبيق الربيد اإللكرتوين، وتطبيق لوحة التحكم 

مستخدم معينة تساعد عىل الوصول إىل تطبيقات أخرى للمستفيد، وتطبيق استخراج تقارير 
(Reports) ى هذه الخدمات السحابية املقدَّ تُس يد؛من بيانات املستف  مة بخدمات منصةمَّ

 . (SaaS)الربمجيات كخدمة 

د ع أصناف العمالء؛ كاملستفييأيت اختالف توجهات ومتطلبات أعامل املنظامت، وتنوُّ 
النهايئ ومطور التطبيقات وأخصائيي تقنية املعلومات، دافعاً لرضورة تصنيف الخدمات 
السحابية. لذا، يتيح مزودو الحوسبة السحابية خدماتهم للمستفيدين بناًء عىل مناذج 

ية تقنوال للمعايري الوطني املعهدمختلفة، ومن أشهرها النموذج املعياري الذي يقدمه 
(NIST) واملعروف اختصاراً بنموذج ،(SPI) ،بنية تحتية -منصة-والذي يعني خدمة

(Service-Platform-Infrastructure) يتكون هذا النموذج من ثالث طبقات متجاورة .
) طبقة ١) أدناه، وهي من األعىل إىل األسفل: (١-٥( رقم بشكل رأيس، كام يوضح الشكل

) طبقة املنصة كخدمة ٢، و((IaaS – Infrastructure as a Service)البنية التحتية كخدمة 
(PaaS – Platform as a Service)) ًطبقة الربمجيات كخدمة ٣، وأخريا ((SaaS – 

Software as a Service) يتم استخدام هذا النموذج بشكل أسايس لتوضيح كيفية توزيع .
فة يف الحوسبة السحابية بشكل نظري أو تتيحها املوارد الحاسوبية املوظَّ  الخدمات التي

م كل طبقة مجموعة من  تجريدي يسهل معه فهم طبيعة الخدمات املقدمة وتصنيفها. تُقدِّ
وبناء عليه فإنه ال يعني بالرضورة  ؛الخدمات السحابية من قِبَل مزود خدمة واحد أو أكرث

طبقة  معينة باستخدامم طبقة تصوير هذه الخدمات بشكل متتاٍل ورأيس أن يرتبط استخدا
بالنسبة للمستفيد من الخدمات، فعىل سبيل املثال: من املمكن أن يتم تزويد خدمات  أخرى

بشكل مبارش دون استخدام خدمات طبقتي املنصة كخدمة  (SaaS)الربمجيات كخدمة 
(PaaS)  والبنية التحية كخدمة(IaaS) ،وبالطريقة نفسها ميكن ملستفيد أن  من نفس املزود

دون الحاجة  ، وبشكل مبارش(IaaS)البنية التحية كخدمة وم بتشغيل برنامج ما عىل طبقة يق
تساعد يف تنفيذ الربنامج. وعىل الرغم من ذلك، فإنه بالنسبة  (SaaS)إلنشاء برمجية كخدمة 
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ملزود الخدمة، قد يكون هناك ارتباط بني هذه الطبقات واعتامدها عىل بعضها البعض يف 
  خدمات تلك الطبقات من نفس مزود الخدمة. حال كان تزويد

  

  السحابية الحوسبة خدمات ): مناذج١-٥شكل رقم (

، املكّون (SPI)يتم تداول مصطلحات النموذج املعياري لخدمات الحوسبة السحابية 
واسع يف املجتمعات التقنية ، عىل نطاق SaaSو، PaaS، وIaaSثالث طبقات أساسية  من

حالياً  ةمن التقنيات املهيمنأصبحت الحوسبة السحابية ة للحوسبة السحابية. وألن املوظِّف
ستفيد امليدرك  ؛األساسية هالخدمات املتزايدونظراً لالستخدام يف عامل تقنية املعلومات، 

 الشبكةخدمات  مثلدون غريها،  أهمية وفوائد خدمات محددة ىمد مبختلف تصنيفاته
، كرث عمقاً املستفيد وأصبحت أتوقعات  رتتطوَّ لذلك، فقد  البيانات. نتيجةً  وقواعد والتخزين

صعرض خدمات  تصل هذه التوقعات إىل أن يتمفقد   customized and)ة وفردية ُمخصَّ
individual services)  ِمقدمي الخدمة يفكرون األمر الذي جعل  ؛الخدمة مزوديبل من ق

 زوديم. وقد بدأ بالفعل العديد من املستفيدمتطلبات ي تلبِّ خدمات منفصلة تقديم يف 

 

  طبقة الربمجيات كخدمة
)SAAS(  

  واجهات املستخدم
User Interface 

 لوحة البيانات
Dashboard 

 الربيد اإللكرتوين
Email App  

 التقارير
Reports  

  طبقة املنصة كخدمة
)PAAS(  

 أنظمة التشغيل
OS  

 لغات الربمجة
Prog. Lang.  

 البياناتقواعد 
Databases  

  برمجيات املراقبة
Monitoring 

 طبقة البنية التحتية كخدمة
)IAAS(  

 الخوادم
Servers  

 الشبكة
Network  

 موازن األحامل
Load Balancer  

 مخازن البيانات
Storage Disks  
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 تبوسطح املك الشبكةذات عالقة وثيقة بعرض خدمات منفصلة يف  ات السحابيةالخدم
 Network as)، ومبسميات أكرث تخصيصاً، مثل: الشبكة كخدمة وقاعدة البيانات والتخزين

a Service) وسطح املكتب كخدمة ،(Desktop as a Service) والتخزين كخدمة ،
(Storage as a Service) وقواعد البيانات كخدمة ،(Database as a Service) والبيانات ،

، واملصادقة (Security as a Service)، واألمان كخدمة (Data as a Service)كخدمة 
يستعرض الجدول ، (XaaS)، وكل يشء كخدمة (Identification as a Service)كخدمة 

  ) تعريفاٍت ألشهر هذه الخدمات السحابية املتخصصة.١-٥رقم (

 بعض الخدمات السحابية املتخصصةتعريفات : )١-٥( رقم جدول

  تعريفها  الخدمة السحابية املتخصصة

  كخدمة الشبكة
(Network as a Service) 

هي خدمة سحابية تتيح للمستفيد إمكانية التعامل مع 
خدمات الشبكة االفرتاضية والوصول إليها، حيث تتيح 

الشبكات إمكانية إنشاء شبكات  هذه الخدمة ألخصائيي
، واملوجهات (NIC)افرتاضية، وبطاقات واجهات الشبكة 

، واملبدالت االفرتاضية (virtual routers)االفرتاضية 
(virtual switches).باإلضافة إىل مكونات أخرى للشبكة ،  

  سطح املكتب كخدمة
(Desktop as a Service)  

إمكانية استخدام هي خدمة سحابية تتيح للمستفيد 
سطح مكتب افرتايض دون الحاجة أن يقوم املستفيد برشاء 

 حتية لسطح املكتب. يف هذه الخدمةأو إدارة البنية الت
يكون مزود الخدمة مسؤوالً عن تخزين البيانات، والنسخ 

يف حني يكون  ؛االحتياطي، واألمان، وترقية الربمجيات
نفسه املستفيد مسؤوالً عن إدارة سطح املكتب 

  وتطبيقاته.

  التخزين كخدمة
(Storage as a Service)  

هي خدمة سحابية تتيح للمستفيد إمكانية تخزين بياناته 
عىل وسائط يتيحها مزود الخدمة. تسمح هذه الخدمة 
للمستفيد الوصول مللفاته يف أي وقت، ومن أي موقع 

  جغرايف، باستخدام أي جهاز إلكرتوين مناسب.
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  تعريفها  الخدمة السحابية املتخصصة

  كخدمةقواعد البيانات 
(Database as a Service)  

هي خدمة سحابية تتيح للمستفيد إمكانية الوصول إىل 
قواعد البيانات دون الحاجة أن يقوم بتثبيتها أو صيانتها. 

مُيكن ويُرتَك أمر الصيانة والتثبيت ملزود الخدمة. 
دفع طبقاً الوبالتايل الخدمة  إىل الوصول مبارشةً  للمستفيد
خدمات  إىلالوصول  للمستفيدمُيكن ، كام لالستخدام

تطبيقات برمجية البيانات من خالل أي واجهة  قواعد
(API) عنكبوتية واجهات مستخدم من خالل أو  مناسبة

(UI) الخدمة. يتيحها مزود  

  البيانات كخدمة
(Data as a Service)  

ناًء ببية يتيحها مزود الخدمة للمستفيد هي خدمة سحا
 البيانات عرب شبكة اإلنرتنت. قد عىل طلبه، للوصول إىل

تكون البيانات عىل شكل نصوص، أو صور، أو أصوات، أو 
  مقاطع فيديو.

  األمان كخدمة
(Security as a Service)  

ناًء ببية يتيحها مزود الخدمة للمستفيد هي خدمة سحا
عىل طلبه، الستخدام خدمات الحامية والوقاية واألمان، 

، وخدمة (authentication)مثل: خدمة املصادقة 
، وخدمة (antivirus)الربمجيات املضادة للفريوسات 

، وخدمة (antimalware)الخبيثة  الربمجيات مكافحة
 وخدمة كشف ،(spyware)التجسس  مكافحة برامج

 عمليات وخدمة إدارة ،(intrusion detection)التسلل 
كخدمة  واألمان أبرز مزودي خدمة الحامية. األمان
 وبرمجية ،)McAfee( وماكايف ،)Cisco( ية: سيسكوسحاب
 مايكرو وترند ،)Symantec( وسيامنتك ،)Panda( باندا

)Trend Micro( ،ساين وفريي )VeriSign.(  
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  تعريفها  الخدمة السحابية املتخصصة

  كخدمة املصادقة
(Identification as a Service) 

 يحها مزود الخدمة ملنظمة مستفيدةهي خدمة سحابية يت
 لبناًء عىل طلبها، بغرض إدارة هويات منسوبيها دون تحمُّ 

مل خدمة املصادقة عىل خدمات تتكاليف إضافية. تش
-single sign)، وخدمة النفاذ املوحد (directory)الدليل 

on) وخدمة مراقبة املخاطر، وخدمة إدارة امللف ،
  الشخيص والهوية.

  كخدمة كل يشء
(Everything as a Service - XaaS) 

مصطلح شامل يشري إىل مجموعة واسعة من الخدمات 
والتطبيقات السحابية املتاحة للمستفيد بناء عىل الطلب 

 كخدمة االحتياطي عرب شبكة اإلنرتنت، مثل: النسخ
)Backup as a Service(، كخدمة واالتصاالت 
)Communication as a Service(، من والتعايف 

 واالختبارات ،)Disaster as a Service( كخدمة الكوارث
 النارية والجدران ،)Testing as a Service( كخدمة
 الخاصة والشبكة ،)Firewalls as a Service( كخدمة

 األحامل وموازن ،)VPN as a Service( كخدمة االفرتاضية
 واملراقبة ،)Load Balancer as a Service( كخدمة
 العديد إىل إضافةً  ،)Monitoring as a Service( كخدمة

  .املتخصصة األخرى السحابية الخدمات من

  : (IaaS) منوذج البنية التحتية كخدمة ٥/٢

كمصطلح مصاحب للحوسبة  (IaaS)قبل الرشوع يف وصف البنية التحتية كخدمة 
نية التحتية يف الب اً أساسي اً نمكوِّ بوصفها السحابية، يحُسن التطرُّق إىل التقنية االفرتاضية 

كان من املعتاد أن يتم تخصيص قدرات املورد ة. فقبل ظهور التقنية االفرتاضية كخدم
الحاسويب الواحد (خادم، مخزن، شبكة) ألداء مهام محددة يف أوقات معينة ملستفيد واحد 
يف مركز البيانات الخاص به، مع عدم إمكانية استغالل هذا املورد الحاسويب ألداء مهام أخرى 

وبذا تنتفي إمكانية مشاركة قدرات هذا املورد خالل  ستفيدين آخرين؛يف أوقات أخرى، ومل
الحوسبة السحابية وتوظيف أوقات ركوده (أوقات عدم تخصيص مهام له). ومع ظهور 
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التقنية االفرتاضية، كطبقة وسيطة تعلو طبقة البنية التحتية التقنية، أصبح التعامل مع هذه 
ى بالطبقة االفرتاضية. البنية افرتاضياً بشكٍل غري مبارش،  ل التحوُّ  نَّ إ مروراً بطبقة وسيطة تُسمَّ

من التعامل املبارش مع البنية التحتية إىل التعامل غري املبارش يف بيئة الحوسبة السحابية عرب 
لتي ال ا من املنظامت الصغرية واملتوسطة ز الكثريواجهات برمجية سهلة االستخدام قد حفَّ 

ة عىل اقتناء موارد البني التجهيزات املاديةل تكاليف رشاء أجهزة ومعدات تستطيع تحمُّ 
التحتية التقنية كخدمة سحابية مدفوعة الثمن حسب مقدار االستخدام، ويف ظرف دقائق 

 مفهوم نت من تغيريمعدودة عرب شبكة اإلنرتنت. وبشكل عام، هناك ثالثة مبادئ أساسية مكَّ 
تية، وهذه املبادئ هي: التقنية االفرتاضية، وتقنية توزيع التعامل مع طبقة البنية التح

الطلب. تهدف التقنية االفرتاضية  األحامل، وإمكانية التزويد باملوارد الحاسوبية حسب
إىل زيادة االنتفاع من املوارد الحاسوبية، وتسمح مبشاركة نفس املورد التقني بني بشكل عام 

 طاء مستويات مختلفة ملبدأ إخفاء تفاصيل التعاملالعديد من املستفيدين، وتساعد عىل إع
  وترك ذلك ملزود الخدمة.  لتقنية املتاحة بالنسبة للمستفيداملبارش مع املوارد ا

مفهوم الحوسبة عموماً من  (IaaS) منوذج خدمات البنية التحتية كخدمة لقد غريَّ 
حتية االفرتاضية، بارش مع البنية التالتعامل املبارش مع البنية التحتية املادية إىل التعامل غري امل

للمستفيد إمكانية االستفادة من القدرات  (IaaS)حيث تتيح البنية التحتية كخدمة 
والشبكات  (storage)والتخزين  (compute)الحاسوبية األساسية؛ كاملعالجة الحاسوبية 

(network)  والخوادم(servers)حسب الدفعدأ ، والتي يقدمها مزود الخدمة بناًء عىل مب 
االستخدام. كام يتيح هذا النموذج للمستفيد مستوى أعىل من اإلدارة والتحكم يف املوارد 

. (PaaS)واملنصة كخدمة  (SaaS)السحابية املادية مقارنًة بنموذجي الربمجيات كخدمة 
يشمل ذلك التحكم يف أنظمة التشغيل التي يريدها ويخصصها املستفيد، والتحكم يف خوادم 
التخزين، والتحكم يف التطبيقات الربمجية التي تعمل عليها، ومستوى أقل من التحكم يف 
ع يف مستويات وكميات هذه  مكونات الشبكة (كالجدران النارية). كام ميكن للمستفيد التوسُّ

لزيادة أو التخفيض بناًء عىل متطلباته، والتي ميكن أن تتغري عرب الزمن. يبقى املكونات با
أمر اإلرشاف واالستضافة والصيانة والرتقية لكل هذه املوارد السحابية املادية من مسؤولية 

ومن األمثلة عىل خدمات مزود الخدمة؛ مام يتيح للعميل الرتكيز عىل إنجاز مهامه فقط. 
 - Amazon Web Services)الويب من أمازون  : خدمة(IaaS)دمة البنية التحتية كخ

AWS) ،  وخدمة سيسكو ميتابود(Cisco Metapod)  وخدمة مايكروسوفت أزور ،
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(Microsoft Azure) وخدمة محرك الحوسبة من قوقل ،(Google Compute Engine 
- GCE) وخدمة جوينت ،(Joyent).  

  :(IaaS) مكونات البنية التحتية كخدمة ٥/٢/١

من خمس طبقات فرعية، هي من األسفل  (IaaS) كخدمة التحتية تتكون طبقة البنية
، وطبقة (Hardware) التجهيزات املادية، وطبقة (Colocation)إىل األعىل: طبقة املرافق 

، (Virtual Machines)، وطبقة الخوادم االفرتاضية (Virtualization)التقنية االفرتاضية 
  ). ٢-٥. انظر الشكل رقم ((load balancing layer)وطبقة موازَنة األحامل أو األعباء 

  
ات (أو مراكز البيان متتد خدمات طبقة املرافق من العقار أو املبنى الذي سيضمُّ مركزَ 

االً من ال ايف حال وجود أكرث من موقع) إىل الطاقة الكهربائية، ونظامً   موثوقاً اً تربيد، ونظامفعَّ
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شبيك. قد يكون من غري املناسب إطالق مسمى خدمات سحابية عىل هذه الربط من ال
املكونات إال أن التطرق إليها يُعزى إىل أهميتها كمكّون أسايس لتشغيل الخدمات السحابية 

مها طبقة البنية التحتية كخدمة    .(IaaS)التي تقدِّ

ية ون شاسعاً مبا فيه الكفاية لضم املكونات املادل عند اختيار املبنى أو العقار أن يكيُفضَّ 
والتجهيزات التقنية ملراكز البيانات يف الوقت الراهن واملستقبيل. كام ينصح مختصو مراكز 

للوصول األمثل لخدمات رضورية؛ كالكهرباء، والربط الشبيك.  البيانات أن يكون املرفق ُمهيَّأً 
تَرب أمراً حرجاً، فمن املهم ملراكز البيانات وجود عدة وحيث إنَّ وجود تيار كهربايئ مستمر يُع

 مصادر للكهرباء تضمن استمرارية التزود بالطاقة حتى يف حال وجود األعطال. لذا نجد أنَّ 
معظم مراكز البيانات تحتوي عىل مولدات كهربائية تعمل بشكل ذايت مبجرد انقطاع التيار 

غيل الوظائف املهمة ملركز البيانات عند حدوث الكهربايئ عن املركز، وتضمن استمرارية تش
طل الكهربايئ. إضافًة إىل ذلك، من الرضوري تصميم نظام تربيد فّعال داخل مركز البيانات العُ 

يضمن تدوير الهواء البارد داخل الرفوف والدواليب املحتوية عىل املعدات والتجهيزات 
ائية توي عىل شبكة األسالك الكهربحالتقنية، وتحت أرضية مركز البيانات وفوق سقفه امل

 هنديس التدفئة والتربيد والتكييفمعية األمريكية موالتوصيالت الشبكية. تنصح الج
(ASHRAE)  درجة مئوية. من جانب آخر،  ٢٥و ٢٠باملحافظة عىل درجة حرارة ترتاوح بني

ل مركز البيانات بوجود ربط شبيك متعدد مع عدة مز  خدمة ودين لمن املهم أن يعتني ُمشغِّ
الوصول لشبكة اإلنرتنت؛ لضامن استمرارية الوصول االفرتايض من مركز البيانات وإليه من 
ِقبَل املستفيدين يف حال انقطاع الخدمة املزوَّدة من قِبَل أحد مزودي خدمة اإلنرتنت. هناك 

كوجود نظام إطفاء حريق  ؛العديد من االعتبارات املهمة األخرى التي يجدر االهتامم بها
الكوارث الطبيعية كالفيضانات والزالزل، ووجود نظام مع حكم، وإجراءات صارمة للتعامل مُ 

  ح به. ع الدخول غري املرصَّ نْ أمني لضامن حامية املمتلكات ومَ 

التي  تأيت الطبقة الفرعية (IaaS)كخدمة  التحتية يف املستوى التايل من طبقة البنية
تشتمل هذه الطبقة عىل تشكيلة واسعة من . (hardware) جهيزات املاديةالتتحتوي عىل 

األجهزة واملعدات؛ كالخوادم، ووسائط التخزين، والذاكرة الرئيسية، والشبكات مبكوناتها 
املتعددة كاألسالك والتوصيالت واملوجهات واملبدالت والجسور. يتم تنظيم هذه التجهيزات 

انات مصممة لهذا الغرض. من أشهر ركَّبة داخل رفوف خز من الخوادم م التقنية يف صفوف
واصفات ى مباملواصفات املستخدمة يف تنظيم هذه الخزانات وما ميكن أن يُوَضع فيها ما يُسمَّ 
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د بدقة مواصفات ومتطلبات األجهزة ، (EIA-310-D)التحالف الصناعي اإللكرتوين  التي تُحدِّ
  واملعدات التقنية التي ميكن تركيبها داخل هذه الخزانات. 

كطبقة وسيطة تنظِّم عمل  (virtualization layer)تأيت بعد ذلك الطبقة االفرتاضية 
طريق تقسيم املوارد  عن، (hardware) التجهيزات املاديةالطلبات الواردة إىل طبقة 

إىل مجموعة متعددة من املوارد االفرتاضية التي  التجهيزات املاديةسوبية يف طبقة الحا
ساعد هذه تتسمح مبشاركة الطلبات الواردة يف استخدام املوارد الحاسوبية. إضافًة إىل ذلك 

الطبقة عىل إعطاء مستويات مختلفة ملبدأ إخفاء تفاصيل التعامل املبارش مع املوارد 
بالنسبة للمستفيد وترك ذلك ملزود الخدمة. لذا فإن مزود الخدمة يقدم  الحاسوبية املتاحة

. يتم (Virtual Machine – VM)خدماته السحابية للمستفيد عىل شكل خادم افرتايض 
إنشاء خادم افرتايض واحد لكل خدمة، ومبواصفات ووظائف يخصصها مزود الخدمة حسب 

ن افرتايض للمستويني الظاهر واملخفي ممتطلبات املستفيد. يختلف مدى معرفة كل خادم 
حسب املنهجية املستخدمة يف التقنية سوبية يف طبقة التجهيزات املادية املوارد الحا

 full)) االفرتاضية الكاملة ١االفرتاضية. هناك ثالث منهجيات يف التقنية االفرتاضية، وهي: (
virtualization))االفرتاضية الجزئية ٢، و ((para-virtualization))االفرتاضية  )٣، و

. يكمن االختالف الرئييس بني هذه (hardware virtualization) املُمَكنة بالتجهيزات املادية
ل لطلب وارد باستخدام التقنية االفرتاضية املنهجيات يف مدى تعرُّ  ف الخادم االفرتايض املُشغِّ

احة. ميكن تطبيق التقنية ر املعلومة عن التجهيزات املادية املتمن عدمه، ومبدى توفُّ 
ة بالشبكة (مثل قاالفرتاضية يف طبقة البنية التحتية التقنية عىل كل التجهيزات املادية املتعل

VPN وVLAN أو مخازن البيانات (مثل ،(disks وmemory مثل) أو الحوسبة ،(
 .(load balancers))، أو موازنات األحامل CPUs-املعالجات

 load))، تأيت طبقة موازَنة األحامل ٢-٥عىل قمة النموذج املوضح يف الشكل رقم (
balancing layer) .التي تُعنَى مبوازنة أعباء وأحامل املهام الواردة لطبقة التجهيزات املادية ،

تقوم هذه الطبقة بتوزيع طلبات التطبيقات اإللكرتونية الواردة إىل املوارد املستهدفة 
 ستخداماال  سلبيات هذه الخدمة من توظيف ضيخفِّ  ) بشكل متساٍو وأوتوماتييك.(كالخوادم

 ستخدامهاا يتم ال أخرى موارد استغالل يتيح وكذلك أكرث، أو واحد مورد عىل والرتكيز املفرط
  كاٍف. بشكل
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  :(IaaS) الخدمات السحابية يف البنية التحتية كخدمة ٥/٢/٢

التي ميكن أن تقدمها طبقة البنية التحتية كخدمة إىل ثالثة  السحابيةتُصّنف الخدمات 
 ،(storage services)، وخدمات التخزين compute services)أصناف: خدمات الحوسبة 

 . (connectivity services)وخدمات االتصال 

ميكن أن يتيح مزود الخدمة للمستفيد خادًما افرتاضيٍّا أو أكرث ليمكِّنه من تشغيل 
ى هذه بخدمات الحوسبة. كام ميكن ملستفيد استغالل  تطبيقاته وإنجاز أعامله، وتُسمَّ
خدمات التخزين لحفظ بياناته بشكل دائم عن طريق رشاء خدمات التخزين. وأخرياً، هناك 
ع يف خدمات االتصال بغرض تناقل بياناته.  العديد من الخيارات املتاحة للمستفيد للتوسُّ

  من الخدمات السحابية الثالث. وصفاً لكلٍّ ونستعرض فيام ييل 

 :(Compute Services)خدمات الحوسبة 

، إىل (servers)ى بخدمات الخوادم تشري خدمات الحوسبة، ويف بعض األحيان تُسمَّ 
، CPUsوحدات املعالجة املركزية الخدمات التي يتم فيها إتاحة املوارد الحاسوبية (تخصيص 

 حسب لها الدفعأو تخصيص خوادم افرتاضية أو مادية) بناًء عىل طلب املستفيد، ويكون 
االستخدام. يصاحب اقتناء هذه الخدمة إعطاء املستفيد حداً أدىن من مساحة للتخزين 

ع يف كميات وسعات التخز ن يوقنوات للمدخالت واملخرجات، عىل أنه ميكن للمستفيد التوسُّ
ف بعض املامرسني خدمات الحوسبة أو الخوادم إىل ثالثة اته. يصنِّ حسب متطلبوالقنوات 

حسب طريقة تخصيصها، وهذه األصناف هي: الحوسبة الفعلية، والحوسبة  أصناف
االفرتاضية املوجهة، والحوسبة االفرتاضية املشرتكة. عند تخصيص حوسبة فعلية للمستفيد 

يف  ي (كالخادم) بكامله لذلك املستفيد. يتمفيعني ذلك أنه يتم تخصيص الجهاز املادي املَْعنِ 
ىية بأداة برمج ةتخصيص تجهيزات مادية افرتاضية مزّودالحوسبة االفرتاضية املوجهة   تُسمَّ

(hypervisor) ،البيئة االفرتاضية والتعامل معها، بحيث ميكن للمستفيد التي تقوم مبراقبة 
تشغيل أنظمة تشغيل متعددة وتعظيم استغالله لقدرات الجهاز املادي املخصص الذي قد 
ال يقترص عىل خادم واحد. ويف الصنف الثالث، الحوسبة االفرتاضية املشرتكة، يتم إتاحة 

 ملشرتكة بني عدد من املستفيدين، بحيث الع واسع من املوارد الحاسوبية االفرتاضية اتجمُّ 
ميكن للمستفيد متييز أو تحديد يف أي جهاز مادي أو خادم يتم تشغيل تطبيقاته عليه، أو 

  حتى ما هي التطبيقات األخرى التي تتشارك معه يف استخدام الخادم املادي املخصص. 
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ىل شكل ميكن الوصول إىل خدمات الحوسبة من خالل وحدة تحكم عىل الويب ع
راقبة والتحكم يف مستويات الخدمة املدارة و اإل بغرض  (GUI)واجهات رسومية للمستخدم 

 Javaمتدداً أو انكامشاً. كام يُتاح للمستفيد واجهات برمجية لعدد من لغات الربمجة (مثل 
)، بحيث تسمح للمطورين الوصول إىل خدمات الحوسبة وإدارتها برمجياً عند Pythonو

خدام التقنية االفرتاضية، يتم تزويد املوارد الحاسوبية للمستفيد عىل شكل الحاجة. باست
). يقوم مزود الخدمة ٢-٥، انظر الشكل رقم ((virtual machine – VM)خادم افرتايض 

بإنشاء الخادم االفرتايض وتهيئته وإتاحته للمستفيد الذي يستخدمه للتعامل مع املوارد 
الفرتايض . الخادم ا"الطبقة االفرتاضية "الطبقة الوسيطةالحاسوبية االفرتاضية عن طريق 

عبارة عن كائن برمجي يحتوي عىل مواصفات يحددها مزود الخدمة حسب طلب املستفيد، 
وعىل مجموعة وظائف مخولة بالتعامل مع املوارد الحاسوبية االفرتاضية، مثل: أنظمة 

وميكن إنشاء حاالت أو نسخ  .التشغيل، وخوادم التطبيقات والتطبيقات الربمجية
(instances)  تختلف عن بعضها البعض يف املواصفات متعددة من الخادم االفرتايض

 والوظائف املناطة به.

ع  ، ومرنة (scalable)تتميز خدمات الحوسبة مبميزات عديدة، أبرزها أنها قابلة للتوسُّ
(flexible) وآمنة ،(secure) ع؛ ألنها تسمح للمستفيد ، وذات تكلفة فّعالة. فهي قابلة للتوسُّ

بالحصول عىل أي عدد من الخوادم االفرتاضية حسب الطلب، وميكن زيادة وتخفيض عدد 
بناًء عىل الطلب، وحسب مستويات عبء  (CPU)وحدات املورد الحاسويب املستهدف 

ستفيد تعريف إجراءات تسمح العمل املناط باملورد الحاسويب املستهدف. وميكن للم
ع الذايت متدداً أو انكامشاً لخدمات الحوسبة، بحيث تكون هذه اإلجراءات مرتبطة  بالتوسُّ

 –مبقاييس تخصُّ املورد الحاسويب املستهدف (مقدار استخدام وحدة املعالجة املركزية 
CPU أو مقدار استخدام الذاكرة الرئيسية ،– memory َّفة مسبقاً )، فعند تخطي حدود معر

ع الذايت متدداً أو انكامشاً. كام أنَّ خدمات الحوسبة مرنة؛ ألنها توفِّر  يتم تشغيل التوسُّ
ة بالتعامل مع املوارد املخول (VMs)تشكيلة واسعة من الخيارات من الخوادم االفرتاضية 

 مالتي تختلف عن بعضها البعض يف عدد الحاالت املنشأة منها، ويف نوع نظا الحاسوبية
 النطاق الزمني ها، ويفيف املنطقة الجغرافية التي تعمل فيح لها بالعمل عليه، و التشغيل املرصَّ 
(time zone) .كام أن خدمات الحوسبة تُعترب آمنة؛ ألنها توفِّر مميزات   الذي تعمل فيه

 واردالتي تتعامل مع املسخ أو حاالت الخوادم االفرتاضية متعددة تتحكم يف الوصول إىل نُ 
الحاسوبية، ومن أمثلة هذه امليزات: توفُّر مجموعات أمنية وقوائم تحكم، ووجود جدران 
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استخدام سخ الخادم االفرتاضية بنارية للشبكة. يستطيع املستخدم االتصال بشكل آمن يف نُ 
، أو باستخدام OAuthعن طريق آلية مصادقة موثوقة مثل  (SSH)الربوتوكول األمني 

ى  . امليزة األخري لخدمات (keypairs)شهادات أمنية وزوج من املفاتيح العامة والخاصة تُسمَّ
ر خيارات متعددة للفوترة، مثل الدفع إنَّها توفِّ  إذ سبة أنها خدمات ذات تكلفة فّعالة؛الحو 

، أو احدةالتي يتم احتسابها بالساعة الو ام النسخة االفرتاضية من الخادم حسب استخد
  لها. النسخ املحجوزة التي يتم حجزها مقدماً والدفع مقدماً أيضاً 

 Amazon) ٢ي يس رة لخدمات الحوسبة، وهي: أمازون إهناك ثالثة أمثلة مشهو 
EC2) وقوقل كمبيوت إنجني ،(Google Compute Engine – GCE) وويندوز أزور ،

ونظراً لتشابه عمل هذه  .(windows Azure Virtual Machines)فريتشوال ماشني 
 ٢ ي يسمنها. تشري خدمة الحوسبة أمازون إالخدمات الثالث، يتم االكتفاء بوصف األوىل 

(Amazon EC2)  إىل املصطلحElastic Compute Cloud ويعني سحابة الحوسبة القابلة ،
 ةل هذه الخدمة السحابية الجزء الرئييس ملنصة الحوسبة السحابية الخاصللتمدد. تشكِّ 

بأمازون. وتسمح هذه الخدمة للمستفيد باستئجار خوادم افرتاضية لتشغيل تطبيقاته 
عىل النرش القابل للقياس والتطوير للتطبيقات   EC2ع خدمة اإللكرتونية عليها. وتشجِّ 

اإللكرتونية عن طريق إتاحة خدمة يستطيع املستفيد من خاللها إنشاء نسخة خادم افرتايض 
(Virtual Machine Instance) َعىل أي برمجية يريدها املستفيد.  ، ميكن أن تحتوي

ويستطيع مستخدم هذه النسخة إنشاء وإطالق وإنهاء أي عدد من الخوادم االفرتاضية بناء 
عىل طلبه، ويقوم بدفع األجر مقابل االستخدام بالساعة؛ لذلك تُوصف هذه الخدمة باملرنة. 

أن يختار ويتحكم يف املوقع الجغرايف لكل نسخة يقوم  EC2يستطيع مستخدم خدمة 
  ن األداء ويرفع مستوى اإلتاحة.بإنشائها؛ مام يُحسِّ 

 :(Storage Services) التخزين خدمات

وقت،  يف أي تسمح خدمة التخزين السحابية بتخزين واسرتجاع أي كمية من البيانات
أ لذلك، من خالل الشبكة هيَّ إلكرتوين مُ ومن أي مكان يف العامل، وباستخدام أي جهاز 

العنكبوتية. تتعامل خدمات التخزين السحابية مع أجهزة تخزين سحابية افرتاضية قابلة 
ع املتزايد متاشياً مع آلية الدفع حسب االستخدام. يتم تنظيم البيانات داخل أجهزة  للتوسُّ

  ت، مثل:التخزين السحابية عىل شكل وحدات منطقية من مخازن البيانا
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  امللفات(files) عة داخل ملفات موجودة يف مجلدات : مجموعة من البيانات املجمَّ
(folders). 

  كتل بيانات(blocks) أقل مستوى من التخزين واألقرب للتجهيزات املادية. تُعتَرب :
 الكتلة الواحدة أصغر وحدة من البيانات التي ميكن الوصول لها بشكل منفرد. 

  مجموعة بيانات(datasets) ُّتنظيمها عىل شكل جدول،  : مجموعة من البيانات التي يتم
 أو عىل شكل سجل بيانات. ،(delimited)أو تكون مفصولة بحدود 

  كائن بيانات(object) عبارة عن بيانات مرتبطة مع بياناتها الواصفة لها :(metadata) ،
 web-based)وتية بحيث يتم تنظيمهام كموارد منشأة للتعامل مع الشبكة العنكب

resources). 

تتصف خدمات التخزين السحابية بأنها بناًء عىل الطلب، ويتم الدفع مقابل استخدامها 
عاً حسب حجم البيانات املحدد، وبشكل دوري (غالباً شهري  ). كام تتصف بأنها قابلة للتوسُّ

واالنكامش يف حجم البيانات املستهدف حسب طلب العميل. غالباً ما يلجأ مزود الخدمة 
إىل توزيع االنتشار الجغرايف لخوادم التخزين املادية عرب أماكن متفرقة حول العامل؛ بغرض 

خزين املادي، يد وخادم التتخفيض التأخري الذي قد ينجم عن تناقل البيانات بني موقع املستف
وأيضاً بغرض توفري النسخ االحتياطي للبيانات تفادياً لتعذر الوصول للبيانات عند حدوث 
أي أعطال. ويف الوقت نفسه، يتم تفعيل التقنية االفرتاضية يف خدمات التخزين السحابية 

دأ إظهار قدرة عيالً ملبتعزيزاً ملبدأ إخفاء تفاصيل املوقع الجغرايف لخادم التخزين املادي، وتف
التخزين الالمحدودة بالنسبة للمستفيد. وعىل الرغم من ذلك، هناك العديد من التحديات 
املرتبطة بخدمات التخزين السحابية؛ كانقطاع الخدمة، واالرتباط مبزود خدمة تخزين واحد 

يغ الصتفادياً ملشكلة ترحيل البيانات من مزود إىل آخر، ومشكلة خلط البيانات ذات 
  املختلفة، ومشكلة جودة األداء. 

هناك العديد من التطبيقات املهمة التي تستفيد من خدمات التخزين السحابية، مثل: 
وخدمة شوقر  (Mozy)وزي كخدمة معرب اإلنرتنت،  (backup)خدمات النسخ االحتياطي 

توى ، وخدمات إيصال املح(archiving)وكذلك خدمات األرشفة  ،(SugarSynnc)سينك 
(content delivery) وخدمات التعايف من الكوارث ،(disaster recovery) وخدمات ،

  .(web application development)تطوير تطبيقات الشبكة العنكبوتية 
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تتميز خدمات التخزين السحابية مبميزات عديدة، أبرزها: أنها توفِّر خصائص قابلية 
ع  ، وتوفِّر إجراءات آمنة (replication)، وخاصية النسخ االحتياطي (scalability)التوسُّ

، وخاصية (encryption)، وتوفِّر خاصية التشفري (access policies)للوصول إىل البيانات 
ع؛ ألنها تسمح للمستفيد بالحصول عىل أي (consistency)ثبات البيانات  . فهي قابلة للتوسُّ

زيادة والنقصان مع مرور الزمن حسب حاجة املستفيد. مساحة تخزينية مطلوبة قابلة لل
بياين،  (object)إنَّه عند إنشاء أي كائن  إذر خاصية النسخ االحتياطي أو املكرر، كام أنها توفِّ 

تقوم الخدمة مبارشة بتكرار نسخة منه يف خادم آخر أو يف موقع جغرايف آخر، حسب طلب 
تخزين السحابية مجموعة إجراءات أمنية تسمح مبنح ر خدمة الالعميل. إضافًة إىل ذلك، توفِّ 

أذونات وصول عىل مستويات مختلفة؛ كمستوى امللفات أو املجلدات أو مجموعة البيانات، 
بيانات لتشفري ال أو مستوى الكائن التخزيني. كام تتيح خدمة التخزين السحابية خياراٍت 

اثل تخزين السحابية تتيح خاصية ثبات ومتاملخزنة يف الخوادم السحابية. أخرياً، فإنَّ خدمة ال
البيانات لعمليات التحميل واملسح؛ لذلك ميكن تنزيل أي كائن تخزيني (ملف أو مجموعة 

 بيانات) مبارشًة بعد اكتامل عملية تحميله. 

 ٣هناك عدة أمثلة مشهورة لخدمات التخزين السحابية، وهي: خدمات أمازون إس 
(Amazon S3) إس ي يب إ، وأمازون(Amazon EBS) وأمازون سيمبل دي يب ،(Amazon 

SimpleDB) وقوقل كالود ستورج ،(Google Cloud Storage – GCS) وويندوز أزور ،
ونظراً لتشابه عمل هذه الخدمات الثالث، يتم  .(windows Azure Storage)ستورج 

 ٣إس  يف خدمة أمازون S3 اختصار االكتفاء بوصف الخدمات الثالث األوىل. يشري
(Amazon S3) إىل Simple Storage Service، وهي. البسيطة التخزين خدمة ويعني 

 ة،السحاب عىل مخصصة واجهات خالل من للمستفيد التخزين خدمة رتوفِّ  سحابية خدمة
 مع للتعامل الرئيسية العمليات الخدمة هذه تتيح). REST، SOAP، BitTorrent( مثل:

 يف تفيد،املس طلب حسب البيانات مع التعامل ومنع ومنح واالسرتجاع، كالتخزين، البيانات؛
 Amazon)ي يب إس يف خدمة أمازون إ EBS أما اختصار .العامل يف مكان أي ومن وقت، أي

EBS) فيشري إىل Elastic Block Store، خدمة وهي. للتمدد القابل الكتلة مخزن ويعني 
 EC2 الحوسبة خدمة مع وتعمل مختلفة، وأحجام بأشكال الدائم التخزين تتيح سحابية

 سنف يف منها احتياطية نسخة عمل يتم الخدمة لهذه مخزنة كتلة كل. AWS سحابة عىل
 مام زين؛التخ لوسيط يحدث قد طلعُ  أي من املستفيد لحامية بها املخزنة الزمنية املنطقة

عا إمكانية الخدمة هذه تتيح كام. الخدمة لهذه اإلتاحة واملتانة من عاليًا مستوى يتيح  لتوسُّ
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يف خدمة أمازون  SimpleDB اختصار وأخرياً، يشري .دقائق خالل السعة يف واالنكامش
 البيانات قاعدة ويعني ،Simple Database إىل (Amazon SimpleDB)سيمبل دي يب 

 عالقية غري :التالية الخصائص ذي البيانات مبخزن أحياناً  تُعرَف سحابية خدمة هيو  .البسيطة
)NoSQL(، ع وقابلة عالية، ومرونة  ذهه وتسمح. عالية وإتاحة والقياس، واالنكامش للتوسُّ

 عالم،االست وبعمليات بسهولة، العالقية غري البيانات مجموعات وتخزين بإنشاء الخدمة
 الصيانة،و  كالفهرسة، الرئيسية؛ البيانات قواعد بوظائف الخدمة تقوم كام. النتائج وبإرجاع
  .األداء ومراقبة االحتياطي، والنسخ

 :(Connectivity Services) االتصال خدمات

 االتصال من مزودي الخدمة واملستفيدين منها إمكانية خدمات االتصال لكلٍّ  تتيح
األسايس لتشغيل وإيصال خدمات الحوسبة السحابية  بالسحابة. وتشكِّل العصَب  مبارشةً 

 ة بشكل كاملللسحاب التحتية البنية تعتمدواالستفادة منها لكل من املزود واملستفيد، حيث 
دمة يتطلب منوذج الخللمستفيدين.  الخدمات تقديم خالله من يتم الذي االتصال هذا عىل

) أن يفصح مزود السحابة عن IaaS أو PaaSأو  SaaSالسحابية املقدمة (سواًء كانت خدمة 
ومن ثَمَّ  ؛متطلبات االتصال الشبيك املناسب لتقديم الخدمات السحابية بصورة مقبولة

رضورة إتاحة مستويات مختلفة من القدرات الشبكية (مستويات متعددة من النطاق 
 ، ومستوياتlatency –ومستويات متعددة لوقت االستجابة  ،bandwidth –الرتددي 

 –، ومستويات متعددة من جودة الخدمة security –متعددة لدرجة أمان االتصال 
"Quality of Service – QoS" للمستفيدين. وعىل الجانب اآلخر، يتطلب منوذج الخدمة (

السحابية املقدمة أن يكون املستفيد مدركاً للقدرات الشبكية املتاحة حتى يتمكن من 
بشكل عام، و توقعة، وبالتايل تحقيق متطلباته بصورة مقبولة. املواءمة مع مستوى الخدمة امل

 ،ةالخاصة أو الهجينة أو املجتمعي أو العامة السحابة استخدام عند سواء، املستفيدون يحتاج
الرتددي، أو وقت استجابة، أو درجة أمان  نطاقالتوفر حٍد أدىن من القدرات الشبكية ( إىل

بناء عىل طلب وحاجة  السحابية الخدمات مزودو بإتاحته االتصال، أو جودة الخدمة) يقوم
  . ويعتمد تحديد هذه املتطلبات بالنسبة للمستفيد عىل عدة عوامل، منها: املستفيد

 .طبيعة التطبيق السحايب الذي سيتم تشغيله عىل قناة االتصال الشبيك 

  .درجة أهمية االتصال الشبيك بالنسبة ألعامل املستفيد 
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 1عىل رسعة النطاق الرتددي (عىل سبيل املثال:  معينة متطلبات وجود Gpbs  10أو 
Gpbs10 ،وقت االستجابة املتوقع (عىل سبيل املثال )، وعىل msec  20أو msec(. 

  ح لهم بالنفاذ ىل قناة االتصال، وما هي درجة األمان املتوقعة (عىل سبيل إَمن هم املُرصَّ
 ).IPsecأو  SSLاملثال استخدام تقنية 

بعد تحديد متطلبات االتصال حسب العوامل املذكورة أعاله، يأيت دور اختبار الخيارات 
املمكنة لتحقيق هذه املتطلبات. قد يكون هناك العديد من مزودي خدمات االتصال الذين 

اك عدة تفيد، لكن هنيوفرون خدمات الربط الشبيك بالسحابة عرب شبكة اإلنرتنت للمس
  ني االعتبار عند االختيار: ن أخذها بععوامل يُستحس

  تكلفة االتصال املادية: قد تكون ثابتة بغض النظر عن حجم االستخدام، أو متغرية
 حسب االستخدام.

  شمولية اتفاقية مستوى الخدمة(SLA) .بني املزود واملستفيد 

 الشبكة، فوجود خط اتصال مبارش وموجه للمستفيد فقط إىل  درجة األمان الذي تتيحه
املزود قد تنتفي الحاجة معه إىل وجود املزيد من اإلجراءات األمنية، أما وجود خط 

 IPsecاتصال مشرتك باإلنرتنت فيعني وجود حاجة لحامية االتصال؛ كاستخدام تقنية 
 .SSL VPNأو 

 بتغيري موقع وطريقة اتصال  سواًء داخلياً ادة لهيكلة الشبكة مدى الحاجة إىل عمل إع
بإيجاد مزود خدمة بديل. تهدف عملية إعادة  ، أو خارجياً بعض أجهزة الشبكة الداخلية

 الهيكلة يف الغالب إىل تحسني جودة أداء االتصال.

يوجد العديد من خدمات االتصال التي ميكن أن تؤثِّر يف قدرات وجودة االتصال، وهي 
   رها مزود الخدمة للعميل، ومنها ما ييل:وفِّ خدمات ميكن أن ي

  خدمة العنونة(addressability) : وهي عملية إعطاء عنوان وحيد لكل مكّون من
 هناك نوعان من العناوينمكونات الشبكة بغرض تسهيل عملية إيجاده والوصول إليه. 

، والعنوان (static IP) العنوان الثابتالتي ميكن أن يطلبها العميل من املزود: 
الفرق بينهام أن األول ثابت مبجرد تخصيصه وال  .(dynamic IP)الدينامييك املتغري 

 يتغري مبرور الوقت، يف حني أن الثاين يتغري مع مرور الوقت.
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 هايئخدمة تأسيس الشبكات عن طريق تقسيمها أو تجز (network segmentation) ،
. تندرج هذه الخدمة (bridges) الجسور ومن ثَمَّ الربط بني أجزاء الشبكة باستخدام

يف األداء وزيادة إنتاجية  (latency)تحت مظلة تحسني أداء الشبكة بتخفيض التأخري 
 الخدمات السحابية املتصلة.

  خدمة موازنة أعباء العمل(load balancing)  يف الشبكة: وهي خدمة يتم تقدميها عىل
حكم العمل بالتساوي عىل الشبكة (كالتمستوى الشبكة بغرض التحكم يف توزيع أعباء 

 فرطامل االستخدام يف مرور البيانات عىل قنوات اتصال متعددة)، وتجنُّب سلبيات
 دامهااستخ يتم ال أخرى موارد استغالل يتيح وكذلك أكرث، أو واحد مورد عىل والرتكيز
). ومثال عىل ذلك، الخدمة التي تقدمها أمازون ١٠-٣كاٍف. انظر الشكل رقم ( بشكل

ى   .Elastic LBمبسمَّ

  خدمة الجدران النارية(firewalls) يتيح العديد من مزودي الخدمات السحابية، مثل :
، للمستفيد إمكانية تعريف جدران نارية؛ بغرض التقييد Amazon EC2خدمة 

ت الصادرة والواردة عىل قنوات الشبكة، وإمكانية حرصها عىل والتحكم يف حركة البيانا
محددة. الجدير  (port numbers)أو أرقام بوابات  (IP addresses)عناوين شبكية 

خصُّ ق ضوابط فردية تبالذكر أن أنظمة التشغيل لدى املستفيد ميكن أيضاً أن تُطبِّ 
 الجدران النارية يف محيط املستفيد.

 ة برمجياً عرّفخدمة الشبكات امل(Software Defined Networks – SDN) وهي :
خدمة تقوم عىل تقنية تسمح بإدارة ونرش وظائف الشبكة عرب الشبكة السحابية 

هام برمجياً. تهدف هذه الخدمة إىل تحرير الخدمات من في ومكوناتها، وإتاحة التحكم
لخدمات برسعة ، بحيث ميكن إطالق ونرش اةاستدامة ربطها بأجهزة مادية محدد

باستخدام برمجيات مصممة لهذا الغرض عرب قنوات اتصال شبكية. من مميزات هذه 
ل عملية أمتتة العمليات التشغيلية للشبكة. يحصل املتحكم يف خدمة الخدمة أنها تسهِّ 

وجهات ملالشبكات املعرّفَة برمجياً عىل حرص شامل لكل مكونات الشبكة، مبا يف ذلك ا
(routers)  واملبدالت(switches)  والجسور(bridges)  وموازنات األحامل(load 

balancers)  والجدران النارية(firewalls) ثم يتمكن املتحكم من مشاهدة الشبكة ،
ح املسار الشبيك (املمر الذي تسلكه الخدمة)  ومكوناتها عىل شكل لوحة تحكم توضِّ

 الذي تتطلبه الخدمة أو التطبيق السحايب.
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   ؟(IaaS) متى يتم استخدام خدمات البنية التحتية كخدمة ٥/٢/٣

عندما يكون هناك متطلبات ُملّحة لتطبيق أو خدمة سحابية متعلقة باألداء والقابلية 
ر الربمجيات إدارة الذاكرة وتهيئة خادم قواعد البيانات للتوّسع، بحيث يتطلب األمر من مطوِّ 

وخادم التطبيقات بشكل مستمر؛ بغرض رفع مستوى اإلنتاجية، أو تحديد كيفية توزيع 
، أو إدارة أنظمة التشغيل، أو ترقية الربمجيات (disks)البيانات عىل أقراص البيانات 
تية  ملياً يف استغالل خدمة البنية التحفإنه يحُسن التفكري ؛والتجهيزات املادية عند الحاجة

  .(IaaS)كخدمة 

التي قد تنجم عن رشاء تكلفة التقليل  عىل (IaaS)كخدمة ساعد البنية التحتية ت 
يادة ز املعدات والتجهيزات التقنية املادية الالزمة إلنشاء مركز بيانات خاص، كام تساعد عىل

ل نوالتي ال ميكنها  ة النشأة،للمنظامت حديثاالستثامر بالنسبة عىل عائد ال رشاء  فقاتتحمُّ
  .تقنية بنية تحتية

خدمات الستعانة ببشكل عام، هناك العديد من الحاالت التقنية التي يجب النظر فيها ل
  :، وهذه الحاالت هي(IaaS)كخدمة البنية التحتية 

  يف استخدام موارد  كبريةزيادة غري متوقعة يف االستخدام: عندما يكون هناك زيادة
وعندما  للمستفيد.الخيار األفضل  تُعترب (IaaS)كخدمة التحتية  البنية فإنَّ  ،الحوسبة

الطلب  ضانخفاال ميكن التنبؤ بزيادة أو  بشكل عام ، فإنهللغاية ايكون الطلب متقلبً 
التحتية ية البنأحد أجهزة هذه الحالة ال ميكن إضافة أو إزالة مثل يف . عىل البنية التحتية

غري متوقع عىل البنية متقلب و لذلك إذا كان هناك طلب  مبارشًة حسب الطلب.
 .(IaaS)كخدمة ح باستخدام البنية التحتية نصَ يُ ، فالتحتية

  ىل بنية إاملستفيد، سواًء كان منظمًة أو فرداً، حتاج يالبنية التحتية حسب الطلب: قد
ل تحمّ أن ي ا املستفيدلهذ من املنطق ليسلذلك  ؛لفرتة زمنية قصريةولكن تحتية ضخمة 

التقنية ووضعها يف مركز بياناته فقط ملواجهة ذلك  تكاليف رشاء املزيد من املوارد
ستئجار ايكون مستساغاً أن يقوم املستفيد بقد الطلب املحصور يف فرتة قصرية. لكن 

تُعتَرب  ه بشكل عامنبناًء عىل ذلك، فإ .البنية التحتية املطلوبة للفرتة الزمنية التي تلزمه
عن بنية تحتية للمستفيد الذي يبحث  مناسبة جداً  (IaaS)كخدمة التحتية  البنية

 حسب الطلب لفرتة زمنية قصرية.
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 ال حديثاً  نشأتالتي  املنظامت: من الطبيعي أن ص لالستثامرمخصَّ  رأس مال محدود 
عاملها. لذا أ  احتياجاتتلبية بغرض ميكنها إنفاق الكثري من أجل رشاء البنية التحتية 

 (IaaS)كخدمة التحتية  تلجأ هذه املنظامت ذات رأس املال املحدود إىل استغالل البنية
 لبنيةفة. بناًء عىل ذلك، ميكن القول: إّن ااملُكلِّ  التجهيزات املاديةلتخفيض االستثامر يف 

 لتي ال تستطيعاللمنظامت حديثة النشأة الخيار األمثل  تَُعدُّ  (IaaS)كخدمة التحتية 
 .التجهيزات املاديةإنفاق الكثري لرشاء 

يف املنظامت حديثة النشأة مساعدة  (IaaS)كخدمة التحتية  بشكل عام، ميكن للبنية
ن هناك بعض الحاالت التي قد ال تكون فيها هذه ذلك، فإوبالرغم من . تقليل نفقاتها

كخدمة ية التحت بالبنيةب االستعانة تجنُّ  املستفيدعىل  ينبغيحيث ، جيداً  خياراً  الخدمة
(IaaS)  التاليةيف الحاالت:  

  ملنظامتاال تسمح باالستضافة الخارجية: يف بعض  األنظمة واللوائح القانونيةإذا كانت 
 عىل أكانت عىل مستوى املنظمة أماألنظمة واللوائح القانونية، سواًء قد ال تسمح 

 طرٌف  يف بنية تحتية خارجية ميلكهاانات باستضافة التطبيقات والبيمستوى الدولة، 
 .ثالثٌ 

  منخفضاً، وكانتاالستخدام  مستوى كان : يف حالمنخفضاً االستخدام مستوى إذا كان 
اجة لتوظيف ، تنتفي الحتلبية احتياجاتهالدى املنظمة كافية ل البنية التحتية الداخلية

 .(IaaS)كخدمة التحتية  البنية

 كخدمة التحتية  حيث إنَّ البنية اإلنرتنت منخفضاً:ما يكون مستوى خدمة عند(IaaS) 
تعتمد كلياً عىل جودة خدمة اإلنرتنت (كرسعة االتصال)، فإذا كان مستوى خدمة 
ل تجنُّب  اإلنرتنت منخفضاً وينتج عنه تأخٌر يف الوصول للخدمات السحابية، فيُفضَّ

 .(IaaS)كخدمة التحتية  االستعانة بالبنية

 عض : قد تحتاج بالتقنية رضورة ملزيد من التحكم يف البنية التحتية إذا كان هناك
 ،ةستهدفاملالتحكم يف البنية التحتية الحصول عىل مستوى مرتفع من إىل  املنظامت

ق مبدأ هي خدمات افرتاضية تطبِّ  (IaaS)يتعذر الحصول عىل ذلك؛ ألن خدمات و
ية ال للتحكم يف املوارد التقن إخفاء بعض التفاصيل عن املستفيد، وتعرض حداً معيناً 

 .ميكن تجاوزه
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  :(IaaS)كخدمة  البنية التحتيةخصائص  ٥/٢/٤

مبجموعتني من الخصائص، تشرتك يف األوىل منهام  (IaaS)كخدمة التحتية  تتميز البنية
مع خصائص الحوسبة السحابية، وتتميز يف الثانية بخصائص خاصة بها فقط. أما السامت 

مة ذات ، وخدالطلب حسبخدمة ذاتية  أنها التي تشرتك فيها مع الحوسبة السحابية فهي:
ع واسع م مة ن املوارد التقنية، وأنها خدوصول واسع للشبكة الحاسوبية، وأنها عبارة عن تجمُّ

ما أ  ذات مرونة رسيعة يف تخصيص وتحرير املوارد التقنية، وأخرياً أنها خدمة قابلة للقياس.
الخصائص التي تتميز بها عن غريها من الخدمات، فهي ست خصائص، وهي عىل النحو 

  التايل:

 التحتية  : يتيح منوذج خدمات البنيةالتقنية إىل املواردعرب الشبكة العنكبوتية  الوصول
صفح متالوصول إىل موارد البنية التحتية عرب  للمستفيدين إمكانية (IaaS)كخدمة 

؛ وبذلك يستغني املستفيد عن الدخول اإلنرتنتالويب من خالل االتصال بشبكة 
الواقعي أو الوصول الفعيل إىل تلك املوارد. من خالل متصفح الويب أو وحدة تحكم 

أة لذلك، يستطيع املستفيد الوصول إىل تفاصيل كل مورد تقني، والقيام بإدارته مهيَّ 
 والتحكم يف مواصفات تشغيله.

  م يف عملية إدارتها تتإال أن املستهدفة،  التقنيةاملوارد  توزُّعإدارة مركزية: بالرغم من
 ؛واحدةوحدة تحكم املوارد من خالل يف تلك م ميكن التحكُّ وبذا  ؛مكان واحد فقط

 يضمن إدارة املوارد واستغاللها عىل الوجه األمثل. األمر الذي

  عاملرونة ، بحيث باملرونة (IaaS)كخدمة : تتميز خدمات البنية التحتية والقابلية للتوسُّ
ع أو االنكامش يف ا وبشكل مرن وسلس.  ستخدام املوارد حسب الحاجةميكن التوسُّ

ع واالنك  امش يف استخدام البنية التحتية بناءً عىل حجم وأعباءوعادةً ما تتم عملية التوسُّ
العمل الذي يفرضه تشغيل التطبيقات اإللكرتونية. فإذا زادت أعباء تشغيل التطبيق 
اإللكرتوين، مام يتطلب الحاجة إىل الحصول عىل مزيد من القدرة الحاسوبية (مثل: 

ات التخزين يف الذاكرة حدأو زيادة عدد و  ،CPUsزيادة عدد وحدات املعالجة املركزية 
تقوم بتزويد هذه القدرات  (IaaS)خدمة البنية التحتية كخدمة  فإنَّ  الرئيسية)؛

 الحاسوبية املطلوبة وفقاً للحاجة، وبشكل دينامييك ذايت.

  :املورد  نفسمن  االستفادةاملشاركة يف ميكن للعديد من املستفيدين بنية تحتية مشرتكة
ية. حيث يتم إنشاء عدة نسخ أو حاالت من الخوادم االفرتاضية التقن البنية التحتية يف
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(VMs) ، ،ومن ثَمَّ يتم منح كل نسخة من هذه النسخ الصالحية للعمل كخادم مستقل
 يقوم املستفيد بالتحكم يف طريقة ومواصفات تشغيله، ويف الوقت نفسه تضمن خدمة

 .قدرات الخادم ممكن مناستغالل أكرب قدر  (IaaS)كخدمة البنية التحتية 

  خوادم افرتاضية(VMs)  ًكخدمة  خدمات البنية التحتية مزودو: يقوم مهيأة مسبقا
(IaaS) تشغيل نظم ب مسبقاً  بتهيئة خوادم افرتاضية مجهزة(OSs) وتكوينات شبكية ،
ام ك بحيث ميكن للمستفيد أن يختار الخادم االفرتايض الذي يُطابق احتياجاته. وغريها،

بدًءا من الصفر،  (VM)ستفيد أن يقوم بتهيئة وتجهيز خادمه االفرتايض أنه بإمكان امل
 يف الخدمة. اشرتاكهمبجرد  الخوادميف استخدام هذه  مبارشةً كام ميكنه البدء 

 كخدمة البنية التحتية خدمة : تسمح خدمة ُمقاَسه(IaaS) املورد  للمستفيد أن يستأجر
مقدار  يتم قياسن تتم عملية االستئجار، التقني عىل السحابة بدالً من رشائه. بعد أ 

الخدمة املقدمة للمستفيد، ويقوم مزود الخدمة بفوترة مقدار الخدمة املقدمة 
 وحساب تكلفتها عىل املستفيد.

  :)PaaS( كخدمة منوذج املنصة ٥/٣

يف بيئة تقليدية لتطوير الربمجيات، يتم تطوير واستضافة التطبيق الربمجي محلياً مع 
رضورة أن تحتوي هذه البيئة عىل جميع األدوات الربمجية الالزمة (كلغات الربمجة، وأنظمة 
قواعد البيانات، وبيئات التطوير املتكاملة، وأدوات اختبار الربمجيات)، ومن ثَمَّ يوظِّف 

هذه األدوات لتصميم وكتابة شفرات برمجيات التطبيقات إىل أن تصبح جاهزة املطورون 
د طوِّر التطبيقات االنتباه إلصدارات أدوات التطوير وترقيتها عنملُ لإلطالق والتشغيل. ينبغي 

الحاجة، والتنسيق املستمر مع إداريي الشبكات وقواعد البيانات بغرض تحقيق متطلبات 
ظهور منوذج املنصة كخدمة، تغريت منهجية تطوير الربمجيات، تطوير التطبيقات.  ومع 

فأصبح تطويرها عرب شبكة اإلنرتنت بدالً أن تكون محلياً، كام أصبح ممكناً إطالق ونرش 
التطبيق بعد انتهاء تطويره مبارشًة من نفس املنصة التي تمَّ تطويره بها. املنصة كخدمة 

(PaaS)  تحتوي عىل لغات برمجة متعددة، وبيئات تطوير عبارة عن بيئة تطويرية متكاملة
، وأدوات اختبار الربمجيات، (DBMSs)، وأنظمة متعددة لقواعد البيانات (IDE)متكاملة 

إضافة إىل العديد من األدوات الرضورية لتطوير واختبار وإطالق ونرش التطبيق الربمجي. 
ز ك املنصات عىل تجهييعمل مزود الخدمة الذي ميتلك ويستضيف ويقوم عىل صيانة تل

بالذكر أن مزود  الالزمة لتشغيل املنصات. ومام هو جدير (IaaS)البنية التحتية التقنية 
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الخدمة قد ال يكون مالكاً للبنية التحتية املُستَِضيَفة، بل قد يكون مستخدماً لها عن طريق 
طور يف هذه ، يتخلص املستفيد (وهو امل(PaaS)مزود خدمة آخر. يف بيئة املنصة كخدمة 

بتنزيل وتركيب وترقية أدوات التطوير عموماً، وال يُناط به الحالة) من املسؤوليات املرتبطة 
بنية التحتية املشغلة لها، حيث تعود مسؤولية ذلك إىل مزود مسؤولية التحكم وإدارة ال

الخدمة، لكن ميكن للمستفيد أن يتحكم يف تطبيقاته الربمجية التي يزمع نرشها، ويف 
 رإلعدادات الخاصة بالبيئة التطويرية لهذه التطبيقات. مبعنى آخر، يستفيد العميل من توفُّ ا

إطار عمل جاهز للتطوير واالختبار والتشغيل. أما مزود الخدمة فينبغي أن يعمل عىل تهيئة 
شبكته الحاسوبية وخوادمه وأماكن التخزين وتجهيزها لالستخدام بكفاءة عالية. كام ينبغي 

ع يف مستويات زود مل الخدمة إدارة هذه املوارد وصيانتها، ومراقبة خاصية القابلية للتوسُّ
استخدام هذه املوارد متى ما طلب العميل ذلك، وهو الذي يرى ويتوقع أن الحوسبة 

ل تي قد يحتاجها. يف املقابر له مستويات ال محدودة من املوارد الالسحابية ميكن أن توفِّ 
ع من العميل الدفع املادي مقابل مستوى الخدمة التي يطلبها ويتم تخصيصها له، يُتوقَّ 

  .(pay-as-per-use)االستخدام  حسب الدفعتحقيقاً ملبدأ 
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من أبرز الخدمات السحابية التي ميكن االستفادة منها عرب منوذج املنصة كخدمة 
(PaaS)) ٣-٥، انظر الشكل رقم:(  

  خدمات قواعد البيانات(Databases).  

  خدمات ُمشغالت التطبيقات(Application Runtimes)  وبيئات التطوير املتكاملة
(IDE).  

  خدمات الربيد اإللكرتوين(Email).  

 خدمات اصطفاف الرسائل (Messages Queuing).  

  خدمات اإلشعارات(Notification).  

  خدمات التحليالت(Analytics).  

 التخزين املؤقت  خدمات(Caching) ى بخدمات تسليم ، ويف بعض األحيان تُسمَّ
  .(Content Delivery) املحتوى 

  خدمات النرش (اإلطالق) واإلدارة(Deployment & Management).  

  خدمات إدارة الوصول والهوية(Identity & Access Management).  

محرك تطبيقات قوقل  قوقل التي تتيح خدمةأما أبرز مزودي خدمات املنصة فهم: 
(Google App Engine) وهو عبارة عن منصة حوسبة سحابية يتم استخدامه لتطوير ،

واستضافة تطبيقات الويب يف مراكز البيانات الخاصة بقوقل، واملنترشة يف أماكن متفرقة من 
، (PaaS)كخدمة  هو مثال آخر عىل املنصة (Windows Azure)العامل. كام أن ويندوز أزور 

تمثلة م مشابه ملحرك تطبيقات قوقل إال أنها تقوم بعرض خدمة إضافيةوالتي تعمل بشكل 
ومن األمثلة األخرى أيضاً: منصة هريوكو  يف البنية التحتية كخدمة حسب حاجة العميل.

(Heroku)، ومنصة (Force.com)ومنصة ، (Apache Stratos)ومنصة ، (AWS Elastic 
Beanstalk).  

  :(PaaS) مكونات املنصة كخدمة ٥/٣/١

املنصة املتاحة عىل السحابة هي بيئة تطويرية جاهزة لالستخدام، وتحتوي عىل مكونات 
يسمح  (VM)ُمسبَقة التعريف وموارد تقنية ُمسبَقة التثبيت، ومرتبطة بخادم افرتايض 

ا تخصيص واستخدام تلك املكونات. تتميز هذه البيئة بتمكينهبللمستفيد (املطور) مبارشة 
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لوصول ملكوناتها عن بُعد بواسطة متصفح ويب مالئم، والذي من خالله يتم ا من ملستفيدا
الرشوع يف تطوير ونرش تطبيقاته الربمجية داخل نفس السحابة التي تستضيف هذه البيئة، 

ف عىل متطلبات املطور، يقوم مزود املنصة بتهيئة خادم ). بعد التعرُّ ٤-٥انظر الشكل رقم (
لصالحيات املناسبة ملتطلبات املطور، بغرض إتاحة الوصول لكل مزوَّد بكل ا (VM)افرتايض 

املوارد التقنية الالزمة؛ كوحدات التخزين، وقواعد البيانات، وغريهام. تسلك طلبات املطور 
عرب شبكة اإلنرتنت مروراً باألجهزة الشبكية (كموازنات األحامل والجسور واملحوالت 

يض الذي يقوم باستقبال الطلبات وتفّحصها وتنفيذها، واملوجهات) وصوالً إىل الخادم االفرتا
ح يف الشكل رقم (   ).٤-٥ومن ثَمَّ إعادة توجيه النتائج إىل املطور، كام هو موضَّ

  

 (PaaS)بيئة املنصة  إىل تطبيقات مطور وصول ): آلية٤-٥شكل رقم (

تيحها وفقاً تتختلف املنصات املثبتة عىل السحابة يف محتوى املكونات والخدمات التي 
) ٣-٥لعوامل متعددة يحددها مزود خدمة املنصة واملستفيد منها. يعرض الشكل رقم (
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ألبرز الخدمات السحابية التي ميكن االستفادة منها عرب منوذج املنصة كخدمة حزمة شاملة 
(PaaS)،  إال أنه يف الغالب يقوم مزود الخدمة بعرض حد أدىن من تلك املكونات؛ كوجود

مات املتكاملة، وخد التطوير التطبيقات وبيئات ُمشغالت خدمة قواعد البيانات، وخدمات
إجراء االختبارات الربمجية، وخدمات النرش واإلطالق، وخدمات اإلدارة (التي تشمل املراقبة 

ذلك، قد تختلف املنصات كخدمة عن بعضها البعض يف خصائص متعلقة  والهوية). إضافًة إىل
برسعة استجابة الخدمة والرد عىل الطلبات الواردة من املستفيد. لتوضيح هذه النقطة، 

 منشري إىل أن املنصات يف األساس هي طبقة برمجية وسيطة تخدم عدة مستفيدين وتقدِّ 
اختالف طلبات العمالء واختالف خصائص  الدعم لتطوير ونرش تطبيقات الويب. لذا فإنَّ 

 runtime)التطبيقات الربمجية تفرض عىل مزود الخدمة عرض بيئات تنفيذ تشغيلية 
execution environments)  ،لخدمات سحابية تختلف عن بعضها البعض يف رسعة األداء

خدمة  أن كلَّ  رف عليهومن ثَمَّ يف التكاليف املادية املرتبطة بها. عىل سبيل املثال، من املتعا
سحابية هي خدمة متاحة عرب الويب، سواًء كانت موجهة ملطور التطبيقات أو مستخدم 

الب ز لهذا الغرض؛ لذا فإنه يف الغجهَّ التطبيقات، اللذين يصالن للخدمة عرب متصفح ويب مُ 
امل معها عيتم تهيئة الواجهة األمامية للتطبيق (أو الخدمة) السحابية، وهي الواجهة التي يت

شكل أكرث بدم التطبيق، بحيث تستجيب للطلبات ذات الحساسية لوقت االستجابة مستخ
فاعلية منها للطلبات الواردة للواجهة الخلفية للتطبيق، وهي الواجهة التي يتعامل معها 

 فوترة االستجابة للواجهة األمامية غالباً ما تكون أعىل كُلفًة من تلك مطور التطبيق. لذا فإنَّ 
 ومستخدم كلٍّ من ُمطوِّر لوصول آلية )٥-٥للواجهة الخلفية. يوضح الشكل رقم (التي 

أدوات تطوير  عرب (PaaS)املنصة. يستخدم مطور التطبيقات بيئة املنصة  بيئة إىل التطبيقات
التي تتيح األدوات الالزمة لكتابة واختبار وتنفيذ شفرات تطبيقات الويب.  (SDK)برمجية 

 ز ببيئتنَْي جاهزتنينرش وإطالق التطبيق الربمجي عىل خادم ويب مجهَّ  يتم بعد ذلك
مجي لتطبيق الرب لالستخدام تُسميان بالواجهة األمامية والواجهة الخلفية. عندما يصبح ا

يستطيع مستخدم التطبيقات، كام موضح يف الجزء العلوي األيرس من  جاهزاً لالستخدام
)، الوصول إىل الواجهة األمامية. تقوم شفرات التطبيق الربمجي املشّغلة ٥-٥الشكل رقم (

 لتطبيق املشّغلة للواجهةمَنة يف شفرات امامية باستدعاء مهام متعددة متضللواجهة األ 
الطلبات الواردة وإعداد النتائج عىل شكل ردود مرتبة. التي تقوم بدورها مبعالجة الخلفية 

ل للواجهتني األمامية والخلفية بوحدة تخزين  يتم دعم ومساندة التطبيق الربمجي املُشغِّ
  سحابية متثل وعاًء دامئاً لتخزين البيانات التي يتعامل معها التطبيق الربمجي.
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  :(PaaS) الخدمات السحابية يف املنصة كخدمة ٥/٣/٢

مبجموعة ة عىل استخدام بيئات تقنية مجهز  (PaaS)كخدمة  املنصةيعتمد منوذج 
أدوات ومنتجات برمجية ُمسبَقة التعريف والتثبيت، لتقديم الدعم واملساندة لجميع مراحل 
ز املستفيد عىل االستثامر يف  تطوير التطبيقات الربمجية. تربز ثالثة عوامل أساسية تُحفِّ

  املنصات كخدمة واستخدامها: 

  لسحابة قت الراهن، الستغالل اأوالً: رغبة املستفيد يف توسيع القدرات املتاحة له يف الو
ع يف القدرات.  ألغراض اقتصادية، واملرونة يف القابلية للتوسُّ

  ثانياً: رغبة املستفيد يف استخدام املنصات الجاهزة كبديل للبيئة التقنية املتاحة له يف
 الوقت الراهن.
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 ية بعن طريق إطالق خدمات سحا ةثالثاً: رغبة املستفيد ألن يصبح مزود خدمة سحابي
  وإتاحتها ملستفيدين آخرين.

منصات السحابة إال بحرص جميع الطلبات  ال ميكن حرص الخدمات التي ميكن أن تتيحها
لجميع املستفيدين من السحابة، ويبدو هذا أمراً غري ممكن، إال أنه ميكن التطرق إىل أبرز 
تلك الخدمات التي وصلت ملرحلة النضج يف االستخدام. ومع ذلك فإنه من املتوقع أن ينمو 

ع يف تلك الخدمات بنمو اإلقبال عىل الخدمات السحا  بية من رشيحة أكرب وأوسع منالتنوُّ
املستفيدين. نتطرق فيام ييل إىل خدمات املنصة األبرز، وهي: خدمات قواعد البيانات، 

، ائلخدمات اصطفاف الرسخدمات الربيد اإللكرتوين، و بيئات التطوير املتكاملة، و وخدمات 
رش خدمات النالتخزين املؤقت، و  وخدمات اإلشعارات، وخدمات التحليالت، وخدمات

  ، وخدمات الفوترة والدفع.ة(اإلطالق) واإلدارة، وخدمات إدارة الوصول والهوي

 :(Databases Services) البيانات قواعد خدمات

تنصيب وتشغيل قواعد البيانات تتيح خدمات قواعد البيانات السحابية إمكانية 
قواعد  خدماتالعالقية وغري العالقية عىل السحابة. تكمن املكاسب الرئيسية من استخدام 

هام متعلقة مبالبيانات السحابية يف تجنيب مطوري التطبيقات قضاء أوقات طويلة يف القيام 
قية عد بيانات عال . يستطيع املطور الوصول إىل أنظمة قوابإدارة وصيانة قواعد البيانات

(RDBMS)  مشهورة، مثل: أوراكل(Oracle) وماي سيكوال ،(MySQL) وسيكوال ،
من خالل هذه الخدمة، كام ميكنه الوصول إىل أنظمة قواعد بيانات ، (SQL Server)سريفري

، وقوقل (Amazon DynamoDB)، مثل: أمازون داينمو دي يب (NoSQL)غري عالقية 
) قامئة بخدمات ٢-٥. يوضح الجدول رقم ((Google Cloud Datastore)كالود داتا ستور 

  قواعد البيانات ومزوديها. 

هناك أربع خصائص يجب أن تراعيها خدمة قواعد البيانات املعروضة عىل السحابة، 
  وهي: 

  ِّع: يجب أن تقد ع واالنكامش يف القدرات القابلية للتوسُّ م الخدمة إمكانية التوسُّ
لتخزينية بناء عىل الطلب، ملواجهة مستويات مختلفة من األعباء التي قد الحاسوبية وا

 تتطلبها التطبيقات السحابية.
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  ِّم الخدمة خاصية النسخ االحتياطي الذايت لبيانات املستفيدين، االعتامدية: يجب أن تقد
 وبذلك يزداد مستوى اعتامدية الخدمة يف حال حدوث أي عطل.

  الخدمة مستويات أداء محدد يتم االتفاق عليه مقدماً جودة األداء: يجب أن تضمن
، مثل االتفاق عىل رقم محدد (SLA) اتفاقية مستوى الخدمة بني املزود واملستفيد يف

 Input / Output)لعدد العمليات املمكنة من املدخالت واملخرجات لكل ثانية 
Operations per Second – IOPS). 

 دمة مميزات متعددة لتقييد عملية الوصول إىل أنظمة مستوى األمان: يجب أن تتيح الخ
قواعد البيانات والبيانات املخزنة فيها؛ كإتاحة الجدران النارية عىل الشبكة، وآليات 

 املصادقة قبل الوصول إىل البيانات.

 البيانات السحابية قواعد بخدمات قامئة :)٢-٥( رقم جدول

  املزود اسم خدمة قواعد البيانات  رقم
قواعد نوع 

  البيانات
نظام إدارة قاعدة 

 (DBMS)البيانات 

١  
  قوقل كالود سيكوال

(Google Cloud SQL) 
 MySQL  عالقية  قوقل

٢  
  قوقل كالود داتا ستور

(Google Cloud Datastore) 
 -  غري عالقية  قوقل

٣  
  أمازون داتا ستور

(Amazon Data Store) 
  عالقية  أمازون

MySQL 
Oracle 

SQL Server 

٤  
 أمازون داينمو دي يب

(Amazon DynamoDB)  
 -  غري عالقية  أمازون

٥  
  زور سيكوال داتابيسأويندوز 

(Windows Azure SQL Database) 
ويندوز 

  زورأ
 SQL Server  عالقية

٦  
  زور تيبلأويندوز 

(Windows Azure Table)  
ويندوز 

  زورأ
 -  غري عالقية
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  :(IDE Services) بيئات التطوير املتكاملة خدمات

تشكيلة واسعة من بيئات التطوير املتكاملة املبنية عىل  (PaaS)املنصة كخدمة تتيح 
السحابة، والتي تدعم تطوير تطبيقات الويب واستضافتها ومن ثَمَّ نرشها. كام تدعم هذه 

عاً واسعاً من لغات الربمجة، مثل: الجافا   تش يبإ ويب  ،(Perl)بريل و  ،(Java)البيئات تنوُّ
(PHP)،  بايثون و(Python)،  رويب  و(Ruby)،  قو و(Go) يتم دعم بيئات التطوير املتكاملة .

التي تلعب دوراً  (Application runtimes)وُمشغالت التطبيقات  (Frameworks)بأُطُر 
مهامً يف تخصيص وتحرير املوارد التقنية التي يحتاجها التطبيق الربمجي أثناء تشغيله حسب 

وفر كلٌّ من قوقل وويندوز أزور بيئات التطوير املتكاملة من خالل محرك احتياجاته. ت
 Windows Azure)، وويندوز أزور ويب (Google App Engine)التطبيقات قوقل 

Web Sites)  :عىل التوايل، كام أن هناك العديد من املنصات التي تتيح بيئات مشابهة، مثل
(Node.js)، و(Rails)و ،(Drupal)، و(Play)، و(Spring).  

  :(Email Services) الربيد اإللكرتوين خدمات

التطبيقات  وكذلك من املستخدم تسمح خدمة الربيد اإللكرتوين املبني عىل السحابة لكلٍّ 
الربمجية باستقبال وإرسال الربيد اإللكرتوين. ومن أشهر مزودي هذه الخدمة: قوقل من 

 Amazon Simple)وأمازون من خالل الخدمة  ،(Google Email Service)خالل الخدمة 
email Service) ِّيئةوته اإللكرتوين الربيد خادم إدارة عناء املستفيد الخدمة هذه ب. تُجن 

  والعناوين، لتكون من مهام مزود الخدمة. الشبكة

 :(Messages Queuing) الرسائل اصطفاف خدمات

 طريقةب اإلنرتنت تطبيقات طريق عن الرسائل بإرسال الرسائل اصطفاف تسمح خدمات
برمجية آليّة. كام تدعم إمكانية القيام باملعالجة غري املتزامنة عن طريق السامح بتواصل 
مكونات تطبيقات برمجية مفصولة عن بعضها البعض، وذلك بالتواصل عرب رسائل يتم تنظيم 
وصولها وخروجها يف اصطفاف يتناسب وطبيعة املعالجة املستهدفة (عىل سبيل املثال، 

). يتم متكني هذا األسلوب بإيجاد آلية تسمح FIFO -والً يخرج أوالً طريقة َمْن يدخل أ 
تتيح هذه اآللية  .(receiver)واملُستقِبل  (sender)بالتخزين املؤقت للرسائل بني املُرِسل 
كيلو بايت للرسالة الواحدة، وملدد زمنية ترتاوح  ٢٥٦إمكانية االحتفاظ بأحجام قد تصل إىل 

. توفر كلٌّ من قوقل وأمازون خدمة اصطفاف الرسائل عن طريق بني يومني إىل أسبوعني
 .Google TQS، وAmazon SQSالخدمتني 
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 :(Notification) اإلشعارات خدمات

نت؛ إىل كل جهاز ذيك متصل باإلنرت  الرسائل للتطبيقات بإرسال اإلشعارات تسمح خدمات
ى "اشرت كالهواتف الذكية، واأللواح اإللكرتونية. تعتمد هذه الخدمة  ك عىل منوذج أعامل يُسمَّ

قوم يمة أو موضوع أو قناة اتصال معينة وانرش"، حيث يقوم املستفيد باالشرتاك يف خد
بإتاحتها مزود خدمة أو نارش. عند توفر محتوى جديد لهذه الخدمة، تقوم خدمة اإلشعارات 

ريق ات عن طبالدفع مبعلومات املحتوى إىل جميع املشرتكني. توفر قوقل خدمة اإلشعار 
، كام توفر أمازون هذه الخدمة (Google Cloud Messaging – GCM)خدمتها السحابية 

ر ، وتوفِّ (Amazon Simple Notification Service – SNS)عن طريق خدمتها السحابية 
 Windows Azure)ويندوز أزور الخدمة نفسها عن طريق الخدمة السحابية 

Notification Hubs).   

  :(Analytics) التحليالت خدمات

خدمة التحليالت هي خدمة سحابية تتيح إمكانية تحليل مجموعة ضخمة من البيانات 
مخزنة عىل السحابة، إما يف مخزن سحايب أو يف قاعدة بيانات سحابية، باستخدام أداة تقنية 

اء . تعترب هذه الخدمة الخيار املفضل ألد(MapReduce)مخصصة لهذا الغرض، مثل املنتج 
املهام التي تولّد أو تتعامل مع بيانات ضخمة جداً، مثل: مهام التنقيب واستكشاف البيانات 

(Data Mining) وفهرسة الويب ،(Web Indexing) وتحليل ملفات التسجيل ،(log file 
analysis) ُّم اآللة ، وتعل(Machine Learning) ِّتحليالت سحابية ر أمازون خدمة. وتوف 

ى  أكرث الضخمة البيانات معالجة بجعل الخدمة هذه وتُعَنى. (Amazon EMR) تُسمَّ
 (Hadoop)أداة هادوب  باستخدام املعالجة عملية وانسيابية وكفاءًة، حيث تتم سهولةً 

 مبهام ضخمة؛ للقيام وذلك (AWS)بـخدمة أمازون  خاصة أخرى أدوات مع باالشرتاك
 املحاكاةو  التسجيل، ملفات وتحليل البيانات، وتنقيب واستكشاف الويب، محتوى كفهرسة
 Google MapReduce)ر قوقل خدمتني مشابهتني، هام:كام توفِّ  .م اآللةوتعلُّ  العلمية،

Service)، و(Google BigQuery).  وتوفر مايكروسوفت كذلك خدمة(Windows 
Azure HDInsight) .للقيام بتحليالت السحابة  

  :(Content Delivery)/ تسليم املحتوى  (Caching)خدمات التخزين املؤقت 

املحتوى هي خدمة سحابية تتيح للمستفيدين إمكانية الوصول للمحتوى  خدمة تسليم
برسعة وإتاحة فائقة وبأداء عاٍل. تعتمد هذه الخدمة عىل نظام موزع من الخوادم يف مواقع 
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مواقعهم. يتطلب هذا األمر متعددة حول العامل لضامن توصيل املحتوى إىل العمالء حسب 
تكرار االحتفاظ بنفس املحتوى يف عدة مواقع جغرافية، وبالتايل عند ورود طلبات من عدة 
عمالء حول العامل مستهدفًة نفس املحتوى، يتم توجيه كل طلب إىل أقرب خادم يف موقع 

ن م جغرايف هو األقرب ملوقع العميل. عند تحديد محتوى مهم ومطلوب من رشيحة كبرية
العمالء منترشين يف مواقع متفرقة جغرافياً، تقوم هذه الخدمة بعملية تخزين مؤقت 

(Caching) ب ر الطلب عليه، وعند انخفاض الطللهذا املحتوى فقط خالل الفرتة التي يستم
قد يتم استبداله مبحتوى آخر أكرث طلباً، وهكذا. تُعترب هذه الخدمة مفيدة بالذات للمحتوى 

نت  شبكة اإلنرتنت (مثل: عرب ثبَ تُ  التي عالماإل  : النصوص، والصور، ووسائلالساكن، مثل
ى كالود فرونت توفِّ  ).Hulu، وهولو Netflixفليكس  ر أمازون هذه الخدمة مبسمَّ

(Amazon CloudFront)عىل املحتوى توزيع ترسيع إىل تهدف سحابية خدمة ، وهي 
 ملفات أو ،(php) أو ،(css) أو ،(html) امتداد ذات صفحات شكل عىل تأيت والتي اإلنرتنت،

 العامل ولح املنترشة البيانات مراكز من واسعة شبكة طريق عن املحتوى تسليم يتم. صور
كام تتيح مايكروسوفت خدمة  .(edge locations) ىتُسمَّ  (AWS) لخدمات واملستضيفة

ى    .(Windows Azure CDN)شبيهة تُسمَّ

  :(Deployment & Management) واإلدارة النرش خدمات

خدمات النرش واإلدارة هي خدمة سحابية تسمح بنرش وإدارة التطبيقات عرب شبكة 
ع واالنكامش يف  اإلنرتنت. تقوم هذه الخدمات مبهام النرش األساسية بشكل ذايت، مثل: التوسُّ

ر أمازون ا. توفِّ القدرات الحاسوبية، وموازنة األحامل، ومراقبة أداء التطبيقات أثناء تشغيله
. ما (AWS)التي تدير وتنرش التطبيقات عىل سحابة أمازون  (Elastic Beanstalk)خدمة 

يقوم به املستفيد (مطور التطبيق السحايب) هو القيام برفع التطبيق عىل السحابة، ومن ثَمَّ 
مة دتحديد عنارص التهيئة املناسبة للتطبيق باستخدام طريقة آلية بسيطة، ثم تقوم الخ

  باملهام األخرى إلدارة ومراقبة أداء التطبيق. 

  :(Identity & Access Management) والهوية الوصول إدارة خدمات

هي خدمة سحابية تتيح عملية الوصول اآلمن للموارد  والهوية الوصول خدمات إدارة
السحابية (كالوصول إىل قاعدة بيانات) الخاصة بالعميل عن طريق إتاحة عمليات املصادقة 
وصالحيات املستخدمني. هذه الخدمة مفيدة جداً للمنظمة التي لديها عدة مستخدمني 

ح لهم بالوصول إىل موارد السحابة. تسمح هذه الخدم ة بعمليات، مثل: إضافة وحذف ُمرصَّ
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صالحيات الوصول، ومنح وسحب أذونات العمليات اإلجرائية التي تتيحها التطبيقات 
واملوارد الحاسوبية، وإضافة وتعديل وحذف الكلامت املفتاحية لكل مستخدم. توفر 

ى  ، كام توفر (Windows Azure Active Directory)مايكروسوفت هذه الخدمة مبُسمَّ
ى أمازون    .(Amazon Identity & Access Management (IAM))خدمة مشابهة مبُسمَّ

  :(Billing & Payment) الفوترة والدفع خدمات

هي خدمات سحابية تعتمد عىل مبدأ الدفع مقابل االستخدام.  والدفع الفوترة خدمات
يتم إتاحة هذه الخدمة من ِقبل مزود الخدمة لرشيحة واسعة من العمالء يف مجاالت 
مختلفة؛ كالتعليم، ووسائل اإلعالم، والرعاية الصحية، إضافة إىل مجاالت أخرى. تقوم الخدمة 

يتم استخدامها إلدارة عمليات البيع  بإعطاء كل عميل (البائع) معلومات حساب خاصة
للمنتجات املعروضة. تُعتَرب أمازون رائدة يف هذا املجال، حيث تتيح خدمتني: األوىل هي 

، وهي خدمة سحابية سهلة االستخدام إلدارة حساب املستفيد (Amazon DevPay)خدمة 
ي بيقاتهم التوكذلك الفواتري؛ مام يحفز أصحاب األعامل عىل بيع تط (AWS)مع أمازون 

خدمة  أما الخدمة الثانية فهي .، وتسهيل عمليات الدفع والرشاء(AWS)تعمل عىل منصة 
، وهي خدمة سحابية تسمح للمتاجر املشرتكة عىل اإلنرتنت (Amazon FPS) الدفع املرنة

باستخدام نظام املدفوعات لتجارة التجزئة الخاص بأمازون، ومن ثَمَّ متكينهم من الدخول 
اعدة بيانات العمالء (معلومات الهوية، وعناوين الشحن، وتفاصيل الدفع)؛ لتسهيل عىل ق

  بيع خدماتهم وبضائعهم. 

  ؟(PaaS) متى يتم استخدام خدمات املنصة كخدمة ٥/٣/٣

 جاذبة لنوعني رئيسني من املطورين: النوع األول خاصٌّ  (PaaS)تُعتَرب املنصة كخدمة 
. ستقلنيمبطوري الربمجيات امل برشكات تطوير الربمجيات حديثة النشأة، والنوع الثاين خاصٌّ 

ا بالنسبة للرشكات الكربى اً التي متتلك مراكز بيانات خاصة، فقد يبدو الوضع أكرث تعقيد أمَّ
د تقنياتها واحتياجات تطبيقاتها الربمجية. إنَّ انخفاض مستوى التحكم يف املوارد لتعدُّ 

الحاسوبية يف طبقة البنية التحتية التقنية، الذي يتم إتاحته للمستفيد من املنصة كخدمة، 
 لإضافًة إىل انخفاض مستوى املرونة فيام يخصُّ بيئات التطوير ولغات الربمجة املتاحة، قلَّ 

ني باً ألي مشاكل قد تعيق التكامل بمن إقبال تلك الرشكات الكربى عىل خدمات املنصة تجنُّ 
بيقاتها يف مراكز بياناتها الخاصة والتطبيقات عىل السحابة. وبالرغم من ذلك، ال ينبغي تط

النظر لبيئة املنصة عىل أنها بيئة ساكنة، بل تتطور وتزداد قدراتها املتاحة بشكل متسارع، 
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األمر الذي ؛ )Visual Studioكتعدد لغات الربمجة املتاحة وبيئات التطوير املتكاملة (مثل 
  عليه زيادة يف جذب العمالء.  يرتتب

ستعانة ال فيها عند الرغبة يف ا بشكل عام، هناك العديد من الحاالت التي يُستَحسن النظرُ 
  :، وهذه الحاالت هي(PaaS)كخدمة  املنصةبخدمات 

  ريق توظيف عن طالالزمة لتسليم املُنتَج الربمجي عند الرغبة يف اختزال الفرتة الزمنية
التطبيقات الربمجية بشكل تعاوين بني أعضاء فريق تطوير التطبيقات الذين تطوير آلية 

ع البيئة التطويرية التي  ليس من الرضورة أن يتواجدوا يف نفس املوقع الجغرايف. تشجِّ
إمكانية أن يعمل أكرث من مطور واحد عىل املشاركة يف  (PaaS)تتيحها املنصة كخدمة 

وجود هذا التطبيق يف موقع مشرتك ميكن الوصول تطوير تطبيق برمجي معني؛ نظراً ل
الستعانة بخدمات له من أي مكان، باستخدام أي جهاز ُمهيَّأ لذلك. يف هذه الحالة، تُعدُّ ا

 خياراً جيداً. (PaaS)كخدمة  املنصة

  ،عند الرغبة يف تركيز جهود مطوري التطبيقات عىل مهام تطوير التطبيقات فقط
ختبارات التطبيقات قبل الرشوع يف نرش التطبيقات وإطالقها وتجنيبهم القيام مبهام ا

وسائل ذاتية إلجراء  (PaaS)لالستخدام الفعيل. تتيح البيئة التطويرية يف املنصة كخدمة 
، Seleniumو ،Google Stackdriverاختبارات عىل التطبيقات ثم إطالقها (مثل: 

 املطلوبة لتسليم التطبيق)؛ مام يسهم يف تقليص الفرتة الزمنية TestingWhizو
خياراً  (PaaS)كخدمة  املنصةالستعانة بخدمات ا الربمجي. يف هذه الحالة أيضاً، تُعدُّ 

 جيداً. 

  هناك منهجيات متعددة لتطوير التطبيقات الربمجية، ومن أبرزها منهجية التطوير
، والتي يتم فيها تطوير التطبيقات بأسلوب متدرِّج (agile development)الرشيقة 

وترددي؛ مام يساعد عىل إنجاز تسليم املنتج الربمجي خالل الفرتة املحددة لتسليمه 
هذه املنهجية لتطوير  (PaaS)دون تأخري. توظِّف البيئة التطويرية يف املنصة كخدمة 
هاء ن الذين يضعون أولوية إلنالتطبيقات الربمجية؛ مام يجعلها خياراً مناسباً للمطوري

 عملية التطوير ضمن جدول زمني محدد.

رشكات تطوير الربمجيات حديثة النشأة  (PaaS)بشكل عام، تساعد املنصة كخدمة 
قة بالجدولة م والوفاء بالتزاماتهم املتعلتقليل نفقاته وكذلك مطورو الربمجيات املستقلون يف
ن ذلك، فإالرغم من وبن الفرتة الزمنية املتَفق عليها. الزمنية لتسليم التطبيقات الربمجية ضم
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 تفيدللمس ينبغيحيث ، جيداً  خياراً  الخدمةهناك بعض الحاالت التي قد ال تكون فيها هذه 
  :التاليةالحاالت  يف (PaaS)باملنصة كخدمة ب االستعانة تجنُّ 

  كخدمة نظراً لعدم وجود معايري مشرتكة يلتزم بها جميع مزودي خدمات املنصة
(PaaS) ي سبب أل  إىل آخر مزودمن  تطبيقاتهنقل  عىل املستفيد املطور يصعب، فإنه

باً لتعطل خدمات األمر الذي يعني ربطه الدائم مع مزود واحد تجنُّ  من األسباب؛
التطبيق السحايب؛ لذا ينبغي عىل املستفيد املطور النظر بتأٍن يف هذه اإلشكالية قبل 

 ن خدمات املنصة كخدمة.الرشوع يف االستفادة م

  يف النموذج املعياري(SPI) تعلو طبقة املنصة كخدمة ،(PaaS)  طبقة البنية التحتية
، وتستخدم مواردها التقنية عن طريق طبقة وسيطة افرتاضية. إال أنه (IaaS)كخدمة 

ال يُتاح ملستخدمي خدمات املنصة الحصول عىل تحكم كامل يف املوارد التقنية يف طبقة 
(IaaS) قد تحتاج بعض التطبيقات تخصيص وتهيئة موارد البنية التحتية لضامن تشغيل .

هذه التطبيقات بشكل مناسب. يف هذه الحاالت، ال يُنَصح باستخدام خدمات املنصة 
 كخدمة.

 ات برمجة غتتيح املنصة كخدمة بيئة تطوير ُمسبَقة التعريف، بحيث تحتوي عىل ل
الذي يعني إجبار املستفيد املطور عىل استخدام املوارد  األمر ؛محددةوقواعد بيانات 

الربمجية املتاحة. إذا كان ذلك ال يلبّي حاجات املستفيد املطور، من األفضل تجنُّب 
 استخدام خدمات املنصة كخدمة.

  هناك بعض املنظامت التي متتلك تطبيقات برمجية يتم تشغيلها يف مراكز بياناتها
ل مجموعة أخرى من التطبيقات عىل السحابة. إذا كان  الخاصة، ويف الوقت نفسه تُشغِّ
من الرضوري عمل تكامل فيام بني هذين النوعني من التطبيقات، كاستخدام مخرجات 

مل ع عىل املستفيد املطور التأكد من تكاملبغي تطبيق كمدخالت للتطبيق اآلخر؛ فين
دمات تجنُّب استخدام خل ، فيُفضَّ إذا كان ذلك غري ممكنالتطبيقني مع بعضهام البعض. 

 املنصة كخدمة.

  :(PaaS)خصائص املنصة كخدمة  ٥/٣/٤

مبجموعتني من الخصائص، تشرتك يف األوىل منهام مع  (PaaS) كخدمة تتميز املنصة
خصائص الحوسبة السحابية، وتتميز يف الثانية بخصائص خاصة بها فقط. أما السامت التي 
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، وخدمة ذات الطلب حسبخدمة ذاتية  أنها تشرتك فيها مع الحوسبة السحابية فهي:
مة ن املوارد التقنية، وأنها خدع واسع موصول واسع للشبكة الحاسوبية، وأنها عبارة عن تجمُّ 

ما أ  ذات مرونة رسيعة يف تخصيص وتحرير املوارد التقنية، وأخرياً أنها خدمة قابلة للقياس.
الخصائص التي تتميز بها عن غريها من الخدمات، فهي ست خصائص، وهي عىل النحو 

 التايل:

 التطبيقاتخدمات متعددة تسمح بتطوير  (PaaS)يتيح معظم مزودي املنصة كخدمة  .١
ة وموحدة بيئة تطوير متكامليف نفس  تهاوصيان تهاواستضاف ها ونرشها وإطالقهاواختبار 
(IDE). 

عرب الشبكة العنكبوتية من خالل  (IDE)بيئة التطوير املتكاملة الوصول إىل إمكانية  .٢
واجهة مستخدم عىل الويب، إضافًة إىل إمكانية العمل عىل البيئة نفسها ولكن عىل 

 سطح املكتب الخاص باملطور. 
يف حال عدم إمكانية اتصال املستفيد املطور باإلنرتنت ألي سبب من األسباب، ميكِّن  .٣

من عمل مزامَنة لربامجه املطورَة  املستفيد املطور (PaaS)بعض مزودي خدمات املنصة 
 عىل سطح املكتب مع بيئة التطوير املتكاملة عىل املنصة بعد عودة االتصال باإلنرتنت. 

قد يحتاج التطبيق السحايب أثناء تشغيله عىل السحابة قدرات تقنية إضافية؛ كإضافة  .٤
ميز يق. تتخادم آخر أو إضافة وسيط تخزيني ملجابهة األحامل املتزايدة عىل التطب

ع خدمات املنصة بقدرتها عىل التكيُّ  ف مع هذه الحاالت من خالل إمكانية التوسُّ
 واالنكامش الذايت يف القدرات حسب املتطلبات دون الحاجة إىل تدخل املستفيد. 

إمكانية أن يعمل أكرث من مطور واحد  (PaaS)تتيح البيئة التطويرية يف املنصة كخدمة  .٥
شرتك مر تطبيق برمجي معني؛ نظراً لوجود هذا التطبيق يف موقع عىل املشاركة يف تطوي

 باستخدام أي جهاز مهيَّأ لذلك. ميكن الوصول له من أي مكان
تساعده  ،العديد من األدوات املساندة للمستفيد املطور (PaaS)تتيح املنصة كخدمة  .٦

مثل  عىل تطوير تطبيقاته السحابية، مثل: األدوات الخاصة باختبارات التطبيقات
(Google StackDriver) وأدوات إلدارة الوصول والهوية مثل ،(Windows Azure 

Active Directory) وأدوات للدفع والفوترة مثل ،(Amazon DevPay). 
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 :(SaaS)منوذج الربمجيات كخدمة  ٥/٤

 (IaaS)عن منوذجي البنية التحتية كخدمة  (SaaS)يختلف منوذج الربمجيات كخدمة 
م خدمات جاهزة لالستخدام املبارش من ِقبل املستخدم يف أنه يقدِّ  (PaaS)واملنصات كخدمة 

النهايئ، يف حني يعرض النموذجان اآلخران، البنية التحتية كخدمة واملنصة كخدمة، خدماتهام 
نظمة واملطورين، بحيث يقومون بتهيئة وتركيب وتشغيل تطبيقاتهم عىل إىل أخصائيي األ 

كلٍّ من البنية التحتية واملنصة عىل التوايل، وبالتايل يُتاح لهم مستوى أعىل من التحكم يف 
املوارد التقنية املعروضة عليهم. مبعنى آخر، ال تناسب الخدمات املتاحة عىل منوذجي البنية 

  ة كخدمة املستخدم غري التقني.التحتية كخدمة واملنص

للمستفيد إمكانية االستخدام والوصول إىل  (SaaS)يتيح منوذج الربمجيات كخدمة 
خدمات وتطبيقات سحابية يستضيفها مزود الخدمة، حيث يتم تشغيل هذه التطبيقات 

ية، ، وتشمل الشبكة الحاسوبهبلوتُدار من قِ مزود الخدمة  عىل بنية تحتية سحابية تخصُّ 
الخوادم، وأنظمة التشغيل، والتخزين. كام ميكن يف هذا النموذج أن يتم الوصول إىل و 

 thin client)الخدمات املتاحة عرب أجهزة إلكرتونية متعددة من خالل واجهة بسيطة 
interface)  للمستفيد، تشمل مستعرض الويب (كالربيد اإللكرتوين عىل الويب)، أو عرب

يله لدى جهاز املستخدم املبارش (سواًء كان حاسباً مكتبيٍّا أو واجهة برنامج معني يتم تنز
 موارد يف هاتفاً ذكيٍّا أو لوحاً إلكرتونيٍّا). وال ميكن للمستفيد يف هذا النموذج إدارة أو التحكم

لَة للتطبيق، إال أنه ميكن أن يُعطَى صالحية التحكم يف اإلعدادات البنية التحتية املُشغِّ 
  لربمجيات التي يعمل عليها، وبشكل محدود. الخاصة بتهيئة ا

، ميكن تصنيفها إىل (SaaS)بإلقاء نظرة عامة عىل خدمات منوذج الربمجيات كخدمة 
أربعة أصناف رئيسية، هي: خدمات تطبيقات األعامل، وخدمات تطبيقات البنية التحتية 

ق التطرُّ  . وسيتمالتقنية، وخدمات تطبيقات البيانات، وأخرياً خدمات تطبيقات اإلنتاجية
  .(SaaS)إليها يف جزء الخدمات السحابية يف الربمجيات كخدمة 

يتيح للمستفيد مستوى أقلَّ  SaaS)عىل الرغم من أنَّ مزود خدمات الربمجيات كخدمة 
رية له، قد يرى املستفيد أنها رضو  والتي، من التحكم لعمل تعديالت عىل التطبيق السحايب

بغرض جعل التطبيق أكرث مناسبًة الحتياجات ،  (Google Maps)مثل تطبيق خرائط قوقل 
إال أن هناك عوامل مهمة من الرضوري  والتي قد يرى املستفيد أنها رضورية له، املستفيد،
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التأمل فيها عند املقارنة بني خيارين اثنني، هام: تطوير التطبيق (أو الخدمة) داخلياً لدى 
  دمة واستخدام خدماته. وهذه النقاط هي:املستفيد، أو التوجه إىل مزود الخ

 لة للخدمة.ل تجهيزات البنية التحتية املُشغِّ مزود الخدمة سيكون مسؤوالً عن ك 

 .مزود الخدمة سيكون مسؤوالً عن التحديثات األمنية املرتبطة بالخدمة 

 .يوفِّر مزود الخدمة خاصية توافق الخدمة مع كل املتصفحات الرئيسية وإصداراتها 

  مزود الخدمة خاصية التوافق املتنقل للخدمة مع غالبية األجهزة املتنقلة؛ يوفر
 كالهواتف الذكية، واأللواح اإللكرتونية.

  يقوم مزود الخدمة بإدارة قواعد البيانات املرتبطة بالتطبيق، مبا يف ذلك إدارة القدرات
 التخزينية والنسخ االحتياطي والتعايف من الكوارث.

  بالتحديثات الرضورية ذات العالقة بالتطبيق؛ كالتوافقية مع أنظمة يقوم مزود الخدمة
  ة قريباً أو التوافقية مع تطبيقات أخرى.ثتشغيل محدَّ 

  ل التكاليف املستمرة مدى جاهزية املستفيد، يف حال اختار تطوير التطبيق داخلياً، تحمُّ
 واملرتبطة بصيانة وإصالح أعطال التطبيق.

 حال اختار تطوير التطبيق داخلياً، القتناء التقنيات الحديثة مدى جاهزية املستفيد، يف 
 ع تغري التقنية عموماً.والتي يتسارع تغريها بتسارُ 

يستطيع املستفيد املواءمة بني هذه العوامل املهمة، إضافًة إىل عوامل أخرى قد تكون 
من أجل  نيةمبتطلبات املستفيد، وبني القدرات املتاحة لديه ومدى جاهزيته التق خاصةً 

تطوير التطبيق داخلياً، أو االستعانة بخدمات الربمجيات كخدمة باتخاذ القرار املناسب؛ إما 
(SaaS).  

 :(SaaS)مكونات الربمجيات كخدمة  ٥/٤/١

 (SPI)النموذج العلوي يف النموذج املعياري  (SaaS)ميثل منوذج الربمجيات كخدمة 
ف القدرات التقنية املتاحة )، والذي يُوظِّ ١-٥لنامذج الخدمات السحابية، انظر الشكل رقم (

، سواًء كان النموذجان (PaaS)واملنصة كخدمة  (IaaS)له يف منوذجي البنية التحتية كخدمة 
 ةيف نفس السحابة أو حتى يف سحابتني مختلفتنْي. عند تنفيذ التصميم املعامري للخدم

يتم متكني خاصية تعددية املستخدمني، والتي  يف هذا النموذج، فإنه بشكل عامالسحابية 
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-٥تسمح بوصول أكرث من مستخدم لنفس الخدمة، وتضبط تنفيذها. يوضح الشكل رقم (
واملُستضافة يف بيئة تقنية تسمح بتعدد  (SaaS)) إحدى الخدمات السحابية يف منوذج ٦

ة؛ نظراً لوجود موارد تقنية مكررة ملجابهة الطلبات املستخدمني، وتعطي أداًء فائَق الجود
لعديد من ااملتزايدة عىل الخدمة السحابية من عدة مستفيدين. كام أنه يتم النظر يف متكني 

ع واالنكامش  الخصائص األخرى للخدمة بناءً عىل متطلباتها، مثل: درجة املرونة املتاحة للتوسُّ
موازنة األحامل (لضامن عدم تركيز األعباء عىل  يف املوارد حسب طلب املستفيد، وخاصية

  طل لضامن استمراريتها. مورد تقني واحد)، ودرجة اإلتاحة للخدمة يف حال حدوث عُ 

ه عىل كل الخدمات املتاحة يف د يصلح ألن يتم تطبيقُ ال يوجد تصميم معامري موحَّ 
 (IaaS)ة كخدمة ، وذلك بخالف منوذجي البنية التحتي(SaaS)منوذج الربمجيات كخدمة 

قد  (SaaS). ويعود السبب يف ذلك إىل أن كل خدمة من خدمات (PaaS)واملنصة كخدمة 
 تركز عىل خاصية محددة؛ كجودة األداء، أو اإلتاحة العالية، أو توزيع األحامل. بالتايل، فإنَّ 

يجلب معه تصميامً مخصصاً له، ومتطلبات وظيفية  (SaaS)كل إطالق لخدمة سحابية يف 
لخدمة، ومتطلبات خاصة بوقت التشغيل الفعيل للخدمة. يتم تحديد هذه املتطلبات ل

مناط وفقاً ملنطق الربامج املُشِغلة للخدمة، ووفقاً أل تنسيق بني مستخدم الخدمة ومطورها بال
ع الكبري االستخدام املتوقعة للخدمة  من ِقبل مستخدميها الفعليني. وبغرض تأكيد التنوُّ

د الوظائف الربمجية يف الخدمات وأمناط  (SaaS)للخدمات السحابية يف  من حيث تعدُّ
املعروفة لدى رشيحة كبرية من  (SaaS)خدمات  االستخدام لها، نستعرض فيام ييل بعَض 

  املستخدمني:

 .(قوقل، وياهو) خدمات محركات البحث 

  إن). سائل التواصل االجتامعي (تويرت، وفيسبوك، ولينكدو 

 يتيف كالود).بية (مايكروسوفت أوفيس، أدويب كرخدمة الربمجيات املكت 

 .(أبل آب ستور، وأندرويد بالي ستور) أسواق التطبيقات املتنقلة 

 .(الربيد اإللكرتوين والرسائل الصوتية) أنظمة الرسائل 

 ملحتوى (يوتيوب، ودروب بوكس).خدمة مشاركة امللفات وتوزيع ا 

 ) نظم معلومات املؤسساتCM ،CRM ،ERP.( 

 .(االقتصاد، الهندسة، الطريان) خدمات برمجية مخصصة لقطاعات محددة 
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 .(واتس آب، سكاي يب، قوقل توك) خدمات املحادثات واملؤمترات للرسائل الفورية 

 .(ويكيبيديا، بلوقر) وضع ومشاركة املعلومات بشكل جامعي  

ع يف الخدمات، هناك طرق وأساليب لعرض خدمات  عرب  (SaaS)إضافًة إىل هذا التنوُّ
أو أكرث من وسائل  ةواجهات برمجية متعددة، حيث ميكن أن يتم عرض كل خدمة عرب واحد

  العرض التالية:

 (SaaS)): مكونات بيئة الربمجيات كخدمة ٦-٥شكل رقم (

  خدمة عىل الشبكة العنكبوتية(web service). 
 Google)وقوقل ماب  ،(PayPal)وتستخدم هذه الطريقة الخدمات التالية: يب بال 

Maps).  
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  تطبيق متنقل(mobile application): 
والربيد اإللكرتوين  ،(WhatApp)وتستخدم هذه الطريقة الخدمات التالية: واتس آب 

  .(G-Mail)ميل  -جي

  رِست  -خدمة تناقل البيانات(REST service).  
  .(Amazon S3)وتستخدم هذه الطريقة العديد من الخدمات، مثل خدمة أمازون للتخزين 

ًعا كبريًا يف طبيعة الوظائف الربمجية لخدمات  يتضح من سياق األمثلة أعاله أّن هناك تنوُّ
(SaaS) د التقنيات التي ميكن تطبيقها لكل خدمة، ويف طرق عرض كل خدمة، األمر ، ويف تعدُّ

وتحديد مكوناتها التقنية شأناً  (SaaS)الذي يجعل تصميم البيئة املعامرية لخدمات 
دمات. د لكل الختصميم معامري موحَّ عدم إمكانية توظيف ؛ وبالتايل متخصصاً بشكل كبري

موعة من املتطلبات التي ينبغي تحديدها لتصميم بيئة مناسبة وبالرغم من ذلك، هناك مج
  لها، مثل:

  دراسة طبيعة أعباء الخدمة السحابية املتوقعة؛ للتعرف عىل كيفية موازنة األحامل عىل
عند  عدة نسخ مكررة من الخدمة نفسها الخدمة، ومن ثَمَّ توزيع هذه األحامل عىل

 الحاجة.

  االستعادة من الكوارث.دراسة كيفية اكتشاف األعطال و 

 .دراسة كيفية القيام بصيانة وسائط التخزين خالل وقت تشغيل الخدمة الفعيل 

  ،دراسة الِسعات املنظورة للموارد التقنية والشبكات التي تحتاجها الخدمة السحابية
ع واالنكامش يف هذه املوارد خالل وقت تشغيل الخدمة الفعيل.  وكيفية القيام بالتوسُّ

 :(SaaS)الخدمات السحابية يف الربمجيات كخدمة  ٥/٤/٢

هناك صعوبة يف حرص الخدمات التي ميكن تضمينها يف منوذج الربمجيات كخدمة 
(SaaS) عها بتنوع متطلبات املستفيدين منها، إال أنه ميكن تصنيفها إىل أربعة ؛ نظراً لتنوُّ

، أكرث األصناف شيوعاً وتداوالً أصناف رئيسية. ميثل الصنف األول تطبيقات األعامل، وهو
، (ERP)، وتطبيقات إدارة موارد املؤسسة (CRM)مثل: تطبيقات إدارة عالقات العمالء 

وتطبيقات الرواتب، وتطبيقات املوارد البرشية، وتطبيقات املبيعات، وتطبيقات الفوترة. 
تقنية مهمة، مثل:  مميثل الصنف الثاين تطبيقات البنية التحتية التقنية التي تتعامل مع مها
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تطبيقات أمن املوارد التقنية، وتطبيقات مراقبتها، وتطبيقات التحكم يف الوصول إىل املوارد 
وإدارة الهوية والحسابات، وتطبيقات لفحص واختبار املوارد التقنية.  أما الصنف الثالث 

استكشاف و  فيشري إىل تطبيقات البيانات، مثل: تطبيقات ذكاء األعامل، وتطبيقات تنقيب
 data)، وتطبيقات البيانات املرئية (dashboards)البيانات، وتطبيقات ألواح التحكم 

visualization)الصنف الرابع تطبيقات ، وتطبيقات قواعد البيانات كخدمة. أخرياً، ميثل 
التي تحتوي عىل تطبيقات، مثل: أدوات تطوير الربمجيات، وأدوات املشاركة اإلنتاجية 
مثل الويكيبيديا، ومشاركة امللفات والوثائق والرسائل  (collaboration tools) التعاونية
  الفورية.

نستعرض فيام ييل تفصيالً لبعض الخدمات من كل صنف من األصناف األربعة، بإعطاء 
بعض األمثلة والوظائف التي تقدمها الخدمة، وكذلك أبرز مزودي الخدمة. حيث نستعرض 

املؤسسة،  موارد إدارة عالقات العمالء، وخدمة إدارة الخدمات: خدمةمن الصنف األول 
 لوصوليف ا املالية؛ ومن الصنف الثاين خدمة التحكم املوارد البرشية، وخدمة املوارد وخدمة

واإلدارة؛ ومن الصنف  النرش خدمات والحسابات، وخدمة الهوية وإدارة املوارد التقنية إىل
املشاركة  اإللكرتونية؛ وأخرياً من الصنف الرابع خدمات ألواح التحكم الثالث خدمات

  التعاونية. 

 :(CRM) إدارة عالقات العمالء خدمة

واحدة من أكرث الخدمات شيوعاً من منوذج  (CRM)العمالء تُعتَرب خدمة إدارة عالقات 
، وبالذات تلك املقدمة من ِقَبل رشكة سيلزفورس دوت كوم (SaaS)الربمجيات كخدمة 
(SalesForce.com ؛ الحتوائها عىل وحدات برمجية تعالج وظائف متعددة يف إدارة عالقات

العمالء، مثل: املبيعات، والخدمة واملساندة، وإدارة عالقات الرشكاء، والتسويق، وإدارة 
اللغة ) لغة؛ ك٢٠املحتوى، واملقرتحات، وتحليالت البيانات. يتم إتاحة هذه الخدمة مبا يزيد عن (

سبانية، والفرنسية، والصينية. وميكن الوصول إىل الخدمة من أي جهاز جليزية، والعربية، واإل اإلن
إلكرتوين عرب شبكة اإلنرتنت، مبا يف ذلك منصات األجهزة املتنقلة؛ كاآليفون، والويندوز موبايل. 

 ،(Zoho CRM)هناك خدمات أخرى مشابهة تقوم أيضاً بإدارة عالقات العمالء، مثل: زوهو 
 .(ProsperWorks CRM)وبرسبريووركس  ،(Insightly CRM)نسايتيلوإ 
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 :(ERP) املؤسسة موارد إدارة خدمة

عبارة رزمة برمجية مكونة من مجموعة وحدات برمجية  (ERP)إدارة موارد املؤسسة 
ذه هتعالج مرتابطة ومتكاملة مع بعضها البعض إلدارة جميع موارد املؤسسة إلكرتونياً. 

، وإدارة (CRM)وظائف متعددة يف املؤسسة، مثل: املالية، وإدارة عالقات العمالء الوحدات 
، ونقاط البيع، واملستودعات، وإدارة األصول الثابتة، وإدارة (BI)التموين، وذكاء األعامل 

 من خالل تكامل هذه  املشاريع، باإلضافة إىل عدة وظائف أخرى مرتبطة بأعامل املؤسسة.
يتمكن العميل املستفيد من الحصول عىل رؤى جديدة تخصُّ  كوحدة واحدةرمجياً الوظائف ب

أعامله، كام يتمكن من إنشاء إجراءات عملية مل يكن ممكناً عملها لو كانت هذه الوظائف 
ثري من ِقبل الك املؤسسة موارد إدارة منفصلة برمجياً عن بعضها البعض. يتم تقديم خدمة

، وأوراكل (Epicor ERP)ي آر يب زهم: إيبيكور إومن أبر  ،(SaaS)من مزودي خدمات 
، (Acumatica)، وأكيوماتيكا (Oracle Netsuite OneWorld)نيتسويت ون وورلد 

  .(MS Dynamics 365) ٣٦٥، ومايكروسوفت دايناميكس (Syspro)وسيسربو 

  :(HR) املوارد البرشية خدمة

وحدات برمجية تعالج وظائف عىل  (HR)تحتوي الخدمة السحابية للموارد البرشية 
متعددة يف إدارة املوارد البرشية، مثل: التوظيف، والتطوير، وتحفيز املوظفني واالحتفاظ 
بهم، واملكافآت، وإدارة األداء، والغياب، واإلجازات. عىل الرغم من املخاطر املرتبطة بتخزين 

، وتحديداً لدى مزود بيانات املنظمة املستخدمة لهذه الخدمة خارج حدود املنظمة نفسها
من املنظامت واملؤسسات الصغرية التي تُقِبل عىل استخدام  الخدمة، إال أن هناك العديدَ 

الخدمة من أجل تجنُّب التكاليف املادية الباهظة املرتبطة بتطوير التطبيق أو الخدمة داخل 
، (SaaS)ات مركز بيانات املنظمة. يتم تقديم هذه الخدمة من قِبل الكثري من مزودي خدم

، (bambooHR)تش آر إ ، وبامبو (Gusto)، وقاستو (Workday)ومن أبرزهم: وورك دي 
  .(ZeneFits)وزيني فيتس 

 :(FR) املالية املوارد خدمة

وحدات برمجية تعالج وظائف عىل  (FR)تحتوي الخدمة السحابية للموارد املالية 
متعددة يف إدارة املوارد املالية، مثل: الرواتب، وحسابات العمالء، وحسابات املوردين، وإدارة 
النقدية، وإدارة املشرتيات، وإدارة اإلنفاق عىل املوظفني.  يتم تقديم هذه الخدمة من ِقبل 

، وأوراكل (Workday)، ومن أبرزهم: وورك دي (SaaS)الكثري من مزودي خدمات 
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، (Cougar Mountain DENALI)، وكوغر ماوننت دينايل (Oracle Netsuite)نيتسويت 
  .(Multiview financial software)ومالتيفيو فاينانشيال سوفتوير 

  :والحسابات الهوية وإدارة املوارد التقنية إىل الوصوليف  التحكم خدمة

تتيح خدمة التحكم يف الوصول إىل املوارد التقنية وإدارة الهوية والحسابات عملية 
الوصول اآلمن للموارد السحابية (كالوصول إىل قاعدة بيانات) الخاصة بالعميل عن طريق 
إتاحة عمليات املصادقة وصالحيات املستخدمني. هذه الخدمة مفيدة جداً للمنظمة التي 

ح لهم بالوصول إىل موارد السحابة. تسمح هذه الخدمة لديها عدة مستخدمني مُ  رصَّ
بعمليات، مثل: إضافة وحذف صالحيات الوصول ملستخدم أو مجموعة من املستخدمني، 
ومنح وسحب أذونات العمليات اإلجرائية التي تتيحها التطبيقات واملوارد الحاسوبية، 

ل تقديم هذه الخدمة من قِب يتموإضافة وتعديل وحذف الكلامت املفتاحية لكل مستخدم. 
مايكروسوفت، بخدمة اسمها ويندوز أزور  ، ومن أبرزهم:(SaaS)الكثري من مزودي خدمات 

، كام توفر أمازون خدمة (Windows Azure Active Directory)أكتيف دايركتيوري 
ى    .Amazon Identity & Access Management (IAM)مشابهة مبسمَّ

  :(Deployment & Management) واإلدارة النرش خدمات

تسمح خدمات النرش واإلدارة بنرش وإدارة التطبيقات عرب شبكة اإلنرتنت. تقوم هذه 
ع واالنكامش يف القدرات  الخدمات بالقيام مبهام النرش األساسية بشكل تلقايئ، مثل: التوسُّ

دمة ر أمازون خالحاسوبية، وموازنة األحامل، ومراقبة أداء التطبيقات أثناء تشغيلها. توفِّ 
(Elastic Beanstalk)  التي تدير وتنرش التطبيقات عىل سحابة أمازون(AWS) ما يقوم .

به املستفيد (مطّور التطبيق السحايب) هو رفع التطبيق عىل السحابة، ومن ثَمَّ تحديد عنارص 
خرى أل التهيئة املناسبة للتطبيق باستخدام طريقة آلية بسيطة، ثم تقوم الخدمة باملهام ا

  إلدارة ومراقبة أداء التطبيق.

 :(Dashboards) ألواح التحكم اإللكرتونية خدمات

البيانات كلها داخل  ارة برمجية تساعد عىل ربط مصادرلوح التحكم عبارة عن إد
املؤسسة الواحدة، ثم القيام بدمجها وربطها ومعالجتها والخروج مبعرفة جديدة عىل شكل 
معلومات مصّورة (عىل هيئة رسوم وأشكال) تساعد متخذي القرار عىل اتخاذ قرارات مبنية 

لتي اعىل معلومات موضوعية، وبالتايل الوصول إىل نتائج أكرث ذكاًء. ومن أبرز امليزات 
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تظهرها هذه الخدمة: أنها خدمة تفاعلية، واملقارنة الزمنية لبيانات حديثة وقدمية، وخدمة 
اإلشعارات والتنبيهات، والوصول عرب الويب أو الهواتف الذكية، والسامح بتكامل البيانات. 

، ومن أبرزهم: دانداس (SaaS)يتم تقديم هذه الخدمة من قِبل الكثري من مزودي خدمات 
  .(SAP)، وساب (ClicData)، وكليك داتا (Board)، وبورد (Dundas BI) يب آي

  :(Collaboration) املشاركة التعاونية خدمات

التي ينتج عنها إسهام عدة مستخدمني يف محتواها  ٢٫٠يتزايد استخدام خدمات الويب 
ملجتمع، فمن اعرب شبكة اإلنرتنت. وحيث إنَّ املشاركة التعاونية تستلزم االتصال بني أفراد 
نى التحتية الب الطبيعي توظيف أدوات التقنية املبنية عىل الشبكة الحاسوبية واستغالل

خدمات  الوظائف التي يتم إبرازها يف لتسهيل تواصل املستخدمني. من أهمِّ التقنية املشرتكة 
ئق الويكيبيديا، ومشاركة امللفات والوثاملشاركة التعاونية: اإلسهام باملعلومات كخدمة 

يتم تقديم هذه الخدمة من قِبل الكثري من مزودي  والرسائل الفورية والربيد اإللكرتوين.
  :، ومن أبرزهم(SaaS)خدمات 

، (Gmail)) قوقل التي تتيح مجموعة من الخدمات التشاركية، مثل: الربيد اإللكرتوين ١(
ئل وخدمة الرسا ،(Google Calendar)وخدمة إدارة الوقت من خالل التطبيق 

، وخدمة الوثائق وامللفات من خالل التطبيق (GTalk)الفورية من خالل التطبيق 
(Google Docs) وخدمة املواقع اإللكرتونية من خالل التطبيق ،(Google Sites).  

) مايكروسوفت التي تتيح مجموعة من الخدمات التشاركية، مثل: الربيد اإللكرتوين ٢(
(Windows Live Hotmail) وخدمة مشاركة الصور من خالل التطبيق ،(Photo 

Gallery)،  وخدمة الرسائل الفورية من خالل التطبيق(Messenger) وخدمة ،
، وخدمة إنتاج (Windows Live SkyDrive)الوثائق وامللفات من خالل التطبيق 
  .(Movie Maker)مقاطع الفيديو من خالل التطبيق 

  ؟(SaaS)متى يتم استخدام خدمات الربمجيات كخدمة  ٥/٤/٣

املنظامت حديثة  نوعني من املستخدمني: (SaaS) كخدمة تجتذب خدمات الربمجيات
ألسباب متعلقة بالرتشيد املايل. كام تجذب التطبيقات والخدمات السحابية  ؛واألفراد ،النشأة

املنظامت الكربى ذات القدرات التقنية املتقدمة، خصوصاً عندما تكون تلك الخدمات ال 
ل نشاطاً رئيسياً لتلك املنظامت. عىل سبيل املثال، إذا كان النشاط الرئييس ملنظمة ما هو متثِّ 
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ال ينبغي أن تقوم بتصميم نظام إلكرتوين لخدمة إدارة عالقات العمالء تقنية املعلومات، ف
(CRM)  وهي تستطيع الحصول عليه وبتكلفة معقولة كخدمة(SaaS) بشكل عام، هناك .

كبديل  (SaaS) كخدمة الربمجياتالستعانة بخدمات بعض الحاالت التي يُستَحسن النظر يف ا
  :لتطويرها داخلياً، وهذه الحاالت هي

 ة ثة برمجياً بصفة مستمرة، ومتوافقد الرغبة يف الحصول عىل خدمة إلكرتونية ُمحدَّ عن
 بصفة مستمرة مع الغالبية العظمى من املتصفحات واإلصدارات املختلفة.

  عند الرغبة يف الحصول عىل خدمة تتعامل بشكل مرن وسلس مع أعباء الخدمة املتغرية
ه األمر الذي يصعب توفري  شبكة اإلنرتنت)؛ب عىل الخدمة عرب (زيادة أو انخفاض الطل

 تلقائياً عندما تكون الخدمة مملوكة وُمستضافَة من قِبل املستخدم.

 ة للخدمة حديثة النشأة وال متلك رأس املال الالزم القتناء عندما تكون املنظمة املستهدف
 التجهيزات والربمجيات الالزمة لتطوير وتشغيل الخدمة.

 عند الحاجة لها، وتجنُّب التكاليف  مبارشة عىل خدمة جاهزةٍ  عند الرغبة يف الحصول
املادية املرتتبة عىل تصميم وبناء الخدمة داخلياً، واملرتتبة عىل رشاء رخص الربمجيات 

 الالزمة لتطوير وتشغيل الخدمة.

  عند الرغبة يف ضامن تشغيل الخدمة والوصول إليها من خالل أجهزة إلكرتونية متعددة؛
 .ةالذكي والهواتف اللوحية، واألجهزة املحمولة، والحواسيب املكتبية، كالحواسيب

 خياراً  (SaaS) كخدمة الربمجياتهناك بعض الحاالت التي قد ال تكون فيها  كام أنَّ 
  :التاليةيف الحاالت بها ب االستعانة نُّ تج املستفيدعىل  ينبغيحيث ، جيداً 

  َّيجًة للطبيعة نت ُعرَضة للتعديالت املستمرةمة هي برمجيات الخد عند يقني املستفيد بأن
حيث إنَّه من الصعب جداً، ويف بعض األحيان من ، تغرية إلجراءات األعامل املؤمتتةامل

غري املمكن، مناقشة مزود الخدمة لتخصيص الخدمة مبيزات إضافية تلبي احتياجات 
 املستفيد.

  اً يف وغري قابل للتفاوض، خصوصعندما يكون أمن البيانات متطلباً رئيسياً للمستفيد
 الحاالت التي يتم فيها تخزين تلك البيانات خارج حدود املنظمة املستفيدة.



 السحابيةمناذج خدمات الحوسبة 

 ٢٣٣  الحوسبة السحابية

  دوث األمر الذي يتسبب يف ح اتصال املستفيد باإلنرتنت منخفضة؛عندما تكون رسعة
إىل مزود الخدمة. ويتأكد هذا األمر خصوصاً و تأخري يف إرسال واستقبال البيانات من 

كتطبيق  ؛ات أو التطبيقات اآلنية التي تتطلب الحصول عىل املعلومة يف وقتهاللخدم
 درجة حرارة الطقس بالنسبة ملركز مراقبة الطقس. 

 :(SaaS)خصائص الربمجيات كخدمة  ٥/٤/٤

مبجموعتني من الخصائص، تشرتك يف األوىل منهام مع  (SaaS) كخدمة تتميز الربمجيات
ميز يف الثانية بخصائص خاصة بها فقط. أما السامت التي خصائص الحوسبة السحابية، وتت

، وخدمة ذات الطلب حسبخدمة ذاتية  تشرتك فيها مع الحوسبة السحابية فهي: أنها
ع واسع من املوارد التقنية، وأنها خدمة  وصول واسع للشبكة الحاسوبية، وأنها عبارة عن تجمُّ

ما أ  التقنية، وأخرياً أنها خدمة قابلة للقياس.ذات مرونة رسيعة يف تخصيص وتحرير املوارد 
الخصائص التي تتميز بها عن غريها من الخدمات، فهي ست خصائص، وهي عىل النحو 

 التايل: 

  ِّات؛ فإنَّ لَة، والنسخ االحتياطي للبياني: تكرار املوارد التقنية املُشغق مبدأ نظراً ألنها تطب
 مرارية عالية لتشغيل الخدمة.واست خدمات الربمجيات كخدمة تضمن إتاحةَ 

 صفةب ومتوافقة مستمرة، بصفة برمجياً  ثةُمحدَّ  إلكرتونية ضامن الحصول عىل خدمة 
 .املختلفة واإلصدارات املتصفحات من العظمى الغالبية مع مستمرة

  القدرة عىل تشغيل الخدمة والوصول إليها من خالل أجهزة إلكرتونية متعددة؛
 .ةالذكي والهواتف اللوحية، واألجهزة املحمولة، والحواسيب املكتبية، كالحواسيب

  القدرة عىل تشغيل الخدمة والوصول إليها من أي موقع جغرايف من خالل جهاز متصل
 .باإلنرتنت

  مع أعباء الخدمة املتغرية (زيادة أو انخفاض القدرة عىل التعامل بشكل مرن وسلس
 الطلب عىل الخدمة عرب شبكة اإلنرتنت)،

  ًإمكانية تكامل الخدمة السحابية مع خدمات سحابية أخرى؛ نظراً لتطبيقها جميعا
 .(APIs)معايري موّحدة لواجهات التطبيقات 



 الفصل الخامس

 الحوسبة السحابية  ٢٣٤

 السحابية: الحوسبة خدمات مقارنة مناذج ٥/٥

ية كخدمة البنية التحت :بعد أن تمَّ استعراض النامذج الثالثة لخدمات الحوسبة السحابية
(IaaS)،  املنصة كخدمة و(PaaS)،  والربمجيات كخدمة(SaaS) ، طبيعة الوظائف من ناحية

لجزء ا التقنية التي تقدمها ومكوناتها وخصائصها ومالءمة استخدامها، نستعرض يف هذا
 حةاملتا والوظائف التحكم : سلبياتها وإيجابياتها، ومستوىمقارنة لها من ثالث نواحٍ 

  الخدمة.  ودومز  كلٌّ من املستفيد بها يقوم التي ألنشطةللمستفيد يف كل منوذج، وطبيعة ا

إيجابيات وسلبيات كل منوذج، كام يوضح الجدول  ) مقارنة٣-٥يوضح الجدول رقم (
 للمستفيد، املتاحة والوظائف التحكم مستوى ناحية من هذه النامذج ) مقارنة٤-٥رقم (

 بها يقوم التي األنشطة ناحية من هذه النامذج ) مقارنة٥-٥وأخرياً يوضح الجدول رقم (
  الخدمة. ومزود املستفيد

 السحابية الحوسبة خدمات مناذج إيجابيات وسلبيات مقارنة): ٣-٥جدول رقم (

  السلبيات  اإليجابيات  النموذج

البنية التحتية كخدمة 
)IaaS(  

  الدفع مقابل االستخدام:

يتم تقديم خدمات البنية التحتية كخدمة 
)IaaS مببدأ الدفع مقابل ) للمستفيدين

االستخدام؛ مام يضمن التزام املستفيد بالدفع 
  مقابل الخدمة التي حصل عليها.

 أمن املوارد:

 (IaaS)تستخدم البنية التحتية كخدمة 
يتم كتقنية ُممِكنة لها. والتقنية االفرتاضية 

التعامل مع هذه التقنية االفرتاضية 
ى هايربفايزر باستخدام أداة برمجية تُسمَّ 

(Hypervisor) التي تلعب دوراً مهامً يف ،
املراقبة واإلدارة. قد يواجه الهايربفايزر 

ديدة بغرض اخرتاقه. وعند هجامت أمنية ع
ميكن اخرتاق الخادم االفرتايض اخرتاقه 

(VM) األمر الذي يعني ؛ مبنتهى السهولة
د السيطرة عىل البيانات املتاحة فيه. لذا قْ فَ 

ظم مزودي البنية مع يلزم التنويه بأنَّ 
هم يف الحقيقة غري  (IaaS)التحتية كخدمة 

قادرين عىل تقديم خدمة األمان بنسبة 
للخوادم االفرتاضية والبيانات  %١٠٠

  املخزنة عليها.

  تخفيض التكلفة املادية:

يتيح مزودو خدمات البنية التحتية كخدمة  
)IaaS للمستفيدين استئجار املوارد التقنية (

دين لن املستفي يحتاجونها، وبالتايل فإنَّ التي 
يضطروا إىل رشاء التجهيزات املادية التقنية 
الالزمة لتشغيل أعاملهم؛ وبذلك تتحول 
التكلفة بالنسبة للمستفيد من اإلنفاق 

  الرأساميل إىل اإلنفاق التشغييل.



 السحابيةمناذج خدمات الحوسبة 

 ٢٣٥  الحوسبة السحابية

  السلبيات  اإليجابيات  النموذج

ع واالنكامش يف طلب املوارد:  مرونة التوسُّ

عىل االحتياجات يتم إتاحة املوارد بناًء  
الية للمستفيد، ويستطيع املستفيد بعد الح

ع أو االنكامش يف طلب نفس ذلك  التوسُّ
  املوارد حسب حاجته، ولكن بشكل ذايت.

  مشاكل تناقل البيانات:

غياب وجود معايري متفق عليها بني  إنَّ 
نشأ عنه  (IaaS)مزودي الخدمة لخدمات 

العديد من الصعوبات التي من أبرزها 
 (VM)بة نقل الخادم االفرتايض صعو

والبيانات املرتبطة به من مزود خدمة إىل 
آخر؛ مام يعني مواجهة مصري االرتباط 
مبزود واحد لتعذر نقل البيانات إىل مزود 

  آخر.

استغالل أفضل للموارد بالنسبة ملزود 
  الخدمة:

) IaaSتضمن البنية التحتية كخدمة ( 
عائًدا أعىل م استغالل أفضل للموارد، وتقدِّ 

  لالستثامر ملزودي خدمات البنية التحتية.

  مشاكل جودة األداء:

ما هي  (IaaS)البنية التحتية كخدمة  إنَّ  
إال عملية دمج ملوارد تقنية متعددة 
وموزعة عىل خوادم سحابية يف أماكن 
جغرافية متفرقة. ترتبط هذه الخوادم 
ببعضها البعض عن طريق شبكة حاسوبية 

ونات أخرى؛ كاملوجهات ضخمة بها مك
واملحوالت والجسور. وحيث إنَّ الخادم 

املتاح للمستفيد ينظر  (VM)االفرتايض 
لكل مكونات الشبكة وكأنها يف موقع واحد، 
ونظراً إىل أنه يف الحقيقة هناك تباعد يف 

د املكونات التقنية؛ فإنه املسافات وتعدُّ 
بالتأكيد سينشأ لدينا مشكلة التأخري يف 

ى أوقات  االستجابة لطلبات املستفيد، تُسمَّ
التي تؤثر عىل  (latency)هذه املشكلة 

جودة األداء والتعرث يف إيصال املخرجات يف 
  الوقت املتوقع.

  دعم التقنية النظيفة:

َصة تقل الحاجة إىل رشاء خوادم ُمخصَّ 
ية تملستفيد واحد، حيث تتم مشاركة بنية تح

 مام يقلل واحدة فيام بني عدة مستفيدين
عدد الخوادم املشرتاة، ومن ثَمَّ يقل استهالك 
الطاقة الكهربائية؛ مام يؤدي إىل وجود تقنية 

  نظيفة.

املنصة كخدمة 
)PaaS(  

  رسعة التطوير والنرش:

 (PaaS)م مزودو خدمات املنصة كخدمة يقدِّ 
جميع األدوات الالزمة لتطوير وإجراء 
اختبارات الربمجيات ونرشها يف قالب واحد 

  االعتامد الكامل عىل االتصال باإلنرتنت:

يعتمد املطور عىل االتصال باإلنرتنت 
 ته، فعند انقطاع الخدمة أولتطوير تطبيقا

تنخفض كفاءة استخدام خدمات بطئها 



 الفصل الخامس

 الحوسبة السحابية  ٢٣٦

  السلبيات  اإليجابيات  النموذج

). معظمIDE–(بيئة التطوير املتكاملة
خدمات املنصة تجعل عمليات االختبارات 
والنرش واإلطالق تحدث تلقائياً مبجرد أن 
 ؛ينتهي املطور من تطوير تطبيقه الربمجي

نرش األمر الذي يزيد من رسعة تطوير و 
التطبيقات السحابية أكرث منه باستخدام 

  األسلوب التقليدي للتطوير. 

املنصة؛ ومن ثَمَّ تعيق تحقيق متطلبات 
. بالرغم من ذلك، تسمح بعض املطور

الخدمات بإمكانية التطوير عىل سطح 
مزامنة العمل بعد  مكتب املطور، ومن ثَمَّ 

  عودة االتصال باإلنرتنت. 

  تخفيض التكلفة املادية:

ملطور  (PaaS)تتيح املنصة كخدمة 
التطبيقات استئجار الربمجيات وأدوات 
اختباراتها ومنصات التطوير بغرض تطوير 

ر ب املطو األمر الذي يُجنِّ  ؛التطبيقات ونرش
الحاجة لرشائها أو رشاء البنية التحتية الالزمة 
لتشغيلها أو صيانتها، وبالتايل تخفيض 

  التكاليف املادية عىل املطور.

  جباري مبزود الخدمة:االرتباط اإل 

نظراً لعدم وجود معايري مشرتكة يلتزم بها 
جميع مزودي خدمات املنصة كخدمة 

)PaaS ؛ فإنه يصعب عىل املستفيد املطور(
نقل تطبيقاته من مزود إىل آخر ألي سبب 

األمر الذي يعني ربطه الدائم ؛ من األسباب
ل خدمات باً لتعطُّ مع مزود واحد تجنُّ 

  التطبيق السحايب.

   دعم منهجيات التطوير الحديثة:

توظِّف البيئة التطويرية يف املنصة كخدمة 
)PaaSالرشيقة  ) منهجية التطوير(agile) ،

وهي املنهجية الحديثة لتطوير التطبيقات يف 
فرتة زمنية أقل؛ مام يجعلها خياراً مناسباً 
للمطورين الذين يضعون أولوية إلنهاء عملية 

  التطوير ضمن جدول زمني محدد وصارم.

  أمن الربمجيات والبيانات:

حيث إنَّ شفرات الربمجيات والبيانات 
خر غري مالكها، تكون مخزنة لدى طرف آ 

تتجنب العديد من املنظامت واألفراد 
اإلقدام عىل االستفادة من خدمات املنصة 

  .(PaaS)كخدمة 

 م التطوير املشرتك لفريق عمل: عْ دَ 

تتيح البيئة التطويرية يف املنصة كخدمة 
)PaaS إمكانية أن يشارك أكرث من مطور (

واحد يف تطوير تطبيق برمجي معني؛ نظراً 
لوجود هذا التطبيق يف موقع مشرتك ميكن 

  مرونة أقل ومستوى تحكم منخفض:

ال يُتاح ملستخدمي خدمات املنصة الحصول 
بقة التقنية يف طعىل تحكم كامل يف املوارد 

). قد تحتاج بعض IaaSالبنية التحتية (
التطبيقات تخصيص وإعادة تهيئة موارد 



 السحابيةمناذج خدمات الحوسبة 

 ٢٣٧  الحوسبة السحابية

  السلبيات  اإليجابيات  النموذج

الوصول له من أي مكان باستخدام أي جهاز
  أ لذلك.هيَّ مُ 

البنية التحتية لضامن تشغيل هذه 
ن ، إال أ التطبيقات بشكل وأداء مناسبنَْيِ 

ا معيناً من التحكم يكون متاحاً  هناك حدٍّ
للمستفيد من خدمات املنصة وال ميكن 

التقني  تجاوزه إال بتخصيص املورد
املستهدف ملستفيد واحد، وهذا أمٌر مكلف 

  مادياً.

ع واالنكامش يف طلب املوارد:  مرونة التوسُّ

ع واالنكامش يف املوارد التقنية   يتم التوسُّ
(خادم أو وسيط تخزيني) حسب حاجة 
التطبيقات خالل تشغيلها الفعيل وبشكل 

 ذايت.

  الربمجيات كخدمة

)SaaS(  

  منخفضة:تكلفة مادية 

مبدأ  (SaaS)طبق منوذج الربمجيات كخدمة يُ 
الدفع مقابل االستخدام، ويتيح باقات 
متعددة، وبأسعار متفاوتة بتفاوت ميزات 

  الخدمة السحابية.

  أمن البيانات:

إمكانية مشاركة نفس الخدمة السحابية  إنَّ 
بني عدة مستفيدين يرفع درجة الحذر 

م ه يتإلمكانية ترسُّب البيانات، حيث إنَّ 
تخزين البيانات يف مركز بيانات مزود 
الخدمة. لذلك يجب أن يكون املستفيد 
حريصاً عند اختيار مزود الربمجيات كخدمة 

(SaaS).ع واالنكامش يف طلب املوارد:  ؛ لتجنُّب فقدان أو ترسيب بياناته  مرونة التوسُّ

ع واالنكامش يف املوارد التقنية   يتم التوسُّ
تخزيني) حسب حجم (خادم أو وسيط 

االستخدام وأعباء العمل للخدمة، وبشكل 
  تلقايئ.

 تقليل أعباء الصيانة:

يقوم مزود الخدمة السحابية بجميع أعباء 
الصيانة املرتبطة بالخدمة؛ كرتقية إصدارات 
الربمجيات، واستبدال التجهيزات املادية، 

  والتحديثات األمنية.

  ت:رتناالعتامد الكامل عىل االتصال باإلن

عندما تكون رسعة اتصال املستفيد 
باإلنرتنت منخفضة، يتسبب ذلك يف حدوث 

إىل و تأخري يف إرسال واستقبال البيانات من 
مزود الخدمة. كام أن انقطاع خدمة 

الوصول للخدمة  اإلنرتنت يعني انقطاعَ 
  السحابية.



 الفصل الخامس

 الحوسبة السحابية  ٢٣٨

  السلبيات  اإليجابيات  النموذج

 سهولة ورسعة اقتناء الخدمة:

و أ  ال يحتاج املستفيد إىل تنصيب برمجيات
تركيب أجهزة خاصة للرشوع يف استخدام 
الخدمة السحابية، ويقترص ذلك عىل أي جهاز 
إلكرتوين متصل باإلنرتنت من أي موقع 

  جغرايف.

  االرتباط اإلجباري مبزود الخدمة:

تزداد صعوبة االنتقال من مزود خدمة إىل 
آخر بالنسبة للمستفيد، عندما تكون 

 غريالخدمة السحابية متخصصة يف مجال 
شائع كالخدمات السحابية الطبية 
املتخصصة؛ األمر الذي يعني إجبار املستفيد 
عىل االرتباط مبزود وحيد. تزداد مخاطرة 
هذا االرتباط عند توقف املزود عن الدعم 

  ألي سبب من األسباب، كإعالن إفالسه.

 إتاحة عالية املستوى:

 بتطبيق مبدأي: تكرار املوارد التقنية املُشِغلَة،
والنسخ االحتياطي للبيانات، فإنَّ خدمات 
الربمجيات كخدمة تضمن إتاحة واستمرارية 

  عالية لتشغيل الخدمة. 

  مرونة أقل ومستوى تحكم منخفض:

ال يُتاح ملستخدمي الخدمة السحابية 
تخصيصها وتكييفها مبا يتطابق بشكل كامل 
مع متطلباتهم، حيث إنَّ أغلب الخدمات 

 ا كتطبيقات عامةالسحابية يتم تصميمه
واسعة من املستفيدين،  تخدم رشيحةً 

وبالتايل تقل إمكانية تخصيص الخدمة. كام 
 أن مستوى تحكُّم املستفيد فيام يخصُّ 
تخصيص طبقتي البنية التحتية كخدمة 

)IaaS () واملنصة كخدمةPaaS منخفٌض ،(
  جداً.

استغالل أفضل للموارد بالنسبة ملزود 
  الخدمة:

يتم إتاحة عدة نسخ من الخدمة السحابية،  
ولدى كل نسخة القدرة عىل استيعاب 
وخدمة أكرث من مستفيد يف الوقت نفسه، 

للموارد  األمر الذي يضمن استغالالً أمثَل 
  بالنسبة ملزود الخدمة.
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من ناحية مستوى  السحابية الحوسبة خدمات مناذج مقارنة): ٤-٥جدول رقم (
 التحكم والوظائف املتاحة للمستفيد

  الوظائف املتاحة للمستفيد  مستوى التحكم املتاح للمستفيد  الخدمة السحابية منوذج

البنية التحتية كخدمة 
)IaaS(  

  إدارة كاملة للموارد التقنية االفرتاضية
  املرتبطة بالخدمة املستهدفة.

ة التقنيوصول كامل ملوارد البنية التحتية 
االفرتاضية املرتبطة بالخدمة املستهدفة، ويف 
  حاالت نادرة إىل البنية التحتية التقنية الفعلية.

  )PaaSكخدمة ( املنصة
إدارة محدودة للموارد التقنية االفرتاضية

  املرتبطة باملنصة املستهدفة كخدمة.
مستوى متوسط للتحكم يف املوارد التقنية 

  خدمة.باملنصة املستهدفة كاالفرتاضية املرتبطة 

 الربمجيات كخدمة
)SaaS(  

استخدام الخدمة وضبط اإلعدادات
  املرتبطة باالستخدام فقط.

  الوصول إىل الواجهة األمامية للخدمة.

  السحابية الحوسبة خدمات مناذج مقارنة): ٥-٥جدول رقم (

 من ناحية األنشطة التي يقوم بها املستفيد ومزود الخدمة 

  األنشطة التي يقوم بها مزود الخدمة  األنشطة التي يقوم بها املستفيد  الخدمة السحابية منوذج

البنية التحتية كخدمة 
)IaaS(  

تنصيب وضبط إعدادات البنية التحتية 
التقنية االفرتاضية املستهدفة، والقيام بأعامل 
إدارتها ومراقبتها، وتنصيب أي برمجيات قد 

  يحتاجها املستفيد.

البنية التحتية الفعلية (الخوادم، تجهيز 
ووسائط التخزين، واألجهزة الشبكية)، 

  ومراقبة استخدامات املستفيد لها.

  )PaaSكخدمة ( املنصة

تطوير، واختبار، ونرش وإطالق، وإدارة 
  الخدمات السحابية.

ضبط إعداد املنصة املستهدفة من 
املستفيد، ومسؤولية تجهيز البنية التحتية 

والربمجيات الوسيطة، وأي موارد التقنية، 
تقنية أخرى ذات عالقة باملنصة املستهدفة، 

  ومراقبة استخدامات املستفيد لها.

  الربمجيات كخدمة

)SaaS(  

تنفيذ وإدارة وصيانة الخدمة، ومراقبة   استخدام الخدمة وضبط إعداداتها.
  استخدامات املستفيد لها.
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٢٤١  الحوسبة السحابية

  الفصل السادس

  السحابية الحوسبة إدارة

تهدف عملية إدارة الحوسبة السحابية إىل املحافظة عىل جودة الخدمة السحابية 
ل نجاح الوجه األمثل اإلدارة ركناً أساسياً يضمن القيام به عىل املقدمة أياً كان نوعها. لذا متثِّ 

ٌل يف عها تطوٌر هائبخدمات السحابة. ومع زيادة مستوى تعقيد متطلبات العمالء، والتي تَ 
أصبح  ؛األدوات التقنية ولغات الربمجة املستخدمة يف تطوير التطبيقات وصيانتها وتشغيلها

العمليات اإلدارية اليومية كاملراقبة والتدوين، وبالتايل إتاحة املجال  ألمتتة هناك رضورة
ملديري األنظمة السحابية للرتكيز بشكل أكرب عىل املهام التقنية اإلسرتاتيجية أكرث من اليومية. 
يف بداية هذا الفصل، يتم استعراض أهمية إدارة الحوسبة السحابية، ويتم اإلشارة إىل أبرز 

 ثم التفصيل ملهام التدوين واملراقبة. يتم بعدت املستخدمة إلدارة الخدمات، اإلسرتاتيجيا
السحابة، ومراحل التحول إليها، وكذلك املنهجيات  إىل التحوُّل نجاح ذلك التطرق إىل عوامل

دوره يف عمل  طة باملستفيد لتفعيلو الشائعة للتحوُّل إليها. ثم يتم تقديم املهام املتنوعة املن
حسب موقعه يف أحد مناذج خدمات السحابة الثالث (البنية التحتية كخدمة، أو السحابة، 

املنصة كخدمة، أو الربمجيات كخدمة). أخرياً، يستعرض هذا الفصل إدارة السحابة من خالل 
 إدارة البنية التحتية للسحابة، وإدارة تطبيقات السحابة.

مقدمة:  ٦/١

إىل  ،(www.forrester.com) ن مؤسسة "فورسرت"،م م٢٠١٧يشري التقرير الصادر يف أكتوبر 
 حوظاً مل منواً  السحابية الحوسبة لتقنية العاملية السوق حجم قحقِّ أنه من املتوقع أن يُ 

 يف عام أمرييك دوالر مليار ٢٤١ إىل قيمتها تصل أن يُتوقَع حيث الزخم، من املزيدَ  ويكتسب
االستشارية،  قارترن رشكة م، تشري٢٠١٧فرباير . ويف تقرير آخر أكرث تفاؤالً صدر يف ٢٠٢٠

(www.gartner.com) ، مليار دوالر أمرييك يف عام  ٤١١أنه من املتوقع أن تتجاوز الـ إىل
مع هذا التوجه امللحوظ نحو تبنّي تقنيات الحوسبة السحابية وخدماتها املتعددة،  .م٢٠٢٠

ن أو كانوا مستثمري ب املصلحة سواءبة عىل نحٍو يضمن ألصحاتربز الحاجة إىل إدارة السحا
مزودين أو مطورين أو مستفيدين أو مستخدمني، قيام السحابة بأداء وظائفها وخدماتها 
وفقاً ملعايري جودة عالية. وال ميكن أن يتأىت ذلك إال من خالل إدارة كفؤة وفاعلة وُمدرِكة 
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ادر عوامل رئيسية، هي: إدارة الك نة بني أهمية ثالثةوُمواز  ،للفوائد االقتصادية املأمولة منها
البرشي، وإدارة التقنيات من برمجيات وتجهيزات مادية، وأخرياً إدارة السياسات واإلجراءات 
ذات العالقة. يركز مصطلح إدارة الحوسبة السحابية الذي يتم استخدامه يف هذا الفصل عىل 

 لنيِ األهمية القصوى للعام العامل الثاين الرتباطه الوثيق مبوضوع الكتاب، وال يلغي ذلك
ة ومراقبة ة لحوكمعة الربمجيات والتقنيات املستخَدممجمو يشري العامل الثاين إىل اآلخرين. 

تطبيقات السحابة املختلفة، حتى نضمن أن الخدمات السحابية تعمل بشكل مثايل، خصوصاً 
واجهات األمامية أنها تتعامل مع أنظمة متعددة وغري متجانسة ومهام معقدة، بدايًة من ال

للمستخدم وصوالً إىل تخزين البيانات عىل الخوادم املخصصة لذلك. وألهمية دور إدارة 
لسحابية، ا الحوسبة ِعامرة الحوسبة السحابية، يتم إدراجها كطبقة مستقلة يف معظم مناذج

  ) يف الفصل الثالث.١-٣انظر الشكل رقم (

 السحابية: الحوسبة إدارة أهمية ٦/٢

من التحديات التي تربز بانتقال التطبيقات اإللكرتونية من بيئة تقنية  العديدُ هناك 
داخلية ملنظمة ما إىل بيئة الحوسبة السحابية. عىل سبيل املثال، تفرض الطبيعة الطبقية 
لبيئة السحابة (بيئة تحتية تقنية، ومنصات، وخدمات سحابية) عقباٍت يصعب معها تحديد 

تُلزِم  بني طبقات البيئة السحابية. كذلكها؛ وذلك لالرتباط الوثيق مصدر املشكلة عند حدوث
ل املسؤولية كاملةخاصية الدفع مقابل االستخدام للخدمات  طريف  عىل أحد السحابية تحمُّ

مكانية إ اتفاقية مستوى الخدمة ما مل يتم إدارة ومراقبة تلك الخدمات بشكٍل دقيق. كام أنَّ 
فيد ما تزيد من تحدي عملية التنسيق بني خدمات جميع وجود عدة مزودي خدمات ملست

ل كلٌّ من املزود واملستفيد أمعها. بالرغم من جميع هذه التحديات، يهؤالء املزودين وتتبُّ 
يوماً سنوياً دون وجود أي خلل.  ٣٦٥ساعة يومياً و ٢٤أن تعمل الخدمة السحابية عىل مدار 

م تصميم الخدمة السحابية مقرونًة مبواصفات يستلزم هذا املتطلب من مزود الخدمة أن يت
، ومستوى عاٍل من االعتامدية واالستمرارية ذات جودة عالية؛ كمستوى عاٍل من اإلتاحة

والقابلية للتوسع واالنكامش بشكل مرن ورسيع بناًء عىل طلب املستفيد، وحسب اتفاقية 
التي تتم بني املزود واملستفيد. للوصول إىل هذا الهدف بنجاح،  )(SLAمستوى الخدمة 

يتطلب األمر القيام بالعديد من املهام اإلدارية املتعددة، كالتدوين واملراقبة، عىل مستوى 
طبقات السحابة الثالث (الخدمات، واملنصات، والبنية التحتية). كام ينبغي تبّني إسرتاتيجية 

خدمات تشغيل تلك ال متطلبات املستفيد، وتضمن سالسةَ  َق إلدارة السحابة تضمن تحقي
هناك العديد من  بأقل قدر من املشاكل؛ مام يساعد عىل تحقيق أهداف مزود الخدمة.
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اإلسرتاتيجيات واملنهجيات الشائعة االستخدام إلدارة الخدمات عموماً، منها عىل سبيل املثال 
). ميكن توظيف إحدى هذه (COBIT )، أو(ITSMأو  )،(ITILال الحرص: إسرتاتيجية 

اإلسرتاتيجيات إلدارة الخدمة السحابية منذ تحديدها مروراً بتصميمها وانتهاًء بتشغيلها 
وصيانتها. وحيث إنَّ املجال ال يتسع هنا الستعراض جميع هذه اإلسرتاتيجيات، يتم االقتصار 

 رئيسني يتم توظيفهام )، ثم التفصيل يف مبدأين(ITILعىل استعراض مكونات إسرتاتيجية 
إلدارة الحوسبة السحابية، بغض النظر عن اإلسرتاتيجية املستخدمة يف اإلدارة، وهذان املبدآن 

  ). (monitoring)، واملراقبة (loggingهام: التدوين 

)، يتم تحديد الخدمات انطالقاً من إسرتاتيجية ١-٦يف النموذج املوضح يف الشكل رقم (
سرتاتيجية ثالث مراحل، هي: تصميم الخدمة، ونقل الخدمة، الخدمة. تتضمن هذه اإل 

غرض ية بعضها البعض بذتقوم هذه املراحل الثالث باالستمرارية يف تغوتشغيل الخدمة. 
االستمرارية يف إدخال التحسينات عىل الخدمة. تقتيض إسرتاتيجية الخدمة أن يُجِري مزود 

ملضافة للخدمات السحابية املستهدفة عن جدوى لتحديد القيمة ا الخدمة ابتداًء دراسةَ 
طريق القيام مبسح خارجي للعمالء لتقدير إنفاقهم املادي املتوقع عىل الخدمات، ومسح 

 عة لتصميم الخدمة السحابية. يُتوقَّ داخل منظمة مزود الخدمة لتقدير املرصوفات املقبول
 ئدًة ملزود الخدمة واألكرثأن تكون مخرجات هذا املسح قامئة بالخدمات السحابية األكرث فا

  قابليًة للتطبيق، ليتم الرشوع يف تصميمها.

العنارص  تغطي املرحلة األوىل من دورة حياة الخدمة (مرحلة تصميم الخدمة) جميعَ 
التي لها عالقة بإيصال الخدمة السحابية إىل املستفيد، ويشمل ذلك إدارة فهرس الخدمات 

دارة القدرات والِسعات، وإدارة إتاحة الخدمة، وإدارة السحابية، وإدارة مستوى الخدمة، وإ 
استمرارية الخدمة، وإدارة أمن املعلومات. كام تشمل تحديد الخيارات املتاحة لنامذج 

، وتطوير الخدمة خارجياً (insourcing)إيصال الخدمة، مبا يف ذلك تطوير الخدمة داخلياً 
(outsourcing) والتطوير املشرتك داخلياً وخارجياً يف نفس الوقت ،(co-sourcing) ،

. تتواءم خيارات التطوير (multi-sourcing)والتطوير باالستعانة مبزودي خدمة متعددين 
املتعددة هذه مع بيئة الحوسبة السحابية بشكل كبري لقابلية تنفيذها. ويسبق التنفيذ 

مقارنتها مع بعضها البعض من حيث التكاليف  تحديد املناسب من هذه الخيارات بعد
املادية التقديرية، ودرجة املخاطرة يف كلٍّ منها، واألعباء اإلدارية املرتتبة عىل كل خيار، ودرجة 

  املرونة للتكيف مع املتطلبات.
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 (ITIL)): دورة حياة الخدمة يف ١-٦شكل رقم (

، للخدمة عىل السحابة نقل الخدمة) التطبيق األويلّ وتشمل املرحلة الثانية (مرحلة 
وإجراء التعديالت عليها، وإطالق الخدمات الجديدة وإيقافها، ونقل الخدمات القامئة من 

يف عني  (ITIL)البيئة التشغيلية التقليدية إىل البيئة السحابية. يف هذه املرحلة، يأخذ منوذج 
عم وتخطيط نقل الخدمة، وإدارة عملية النرش االعتبار عمليات إدارة تهيئة الخدمة، ود

  واإلطالق، وإدارة التغيري بانتقال الخدمة إىل بيئة جديدة، وإدارة املعرفة. 

، حيث (ITIL)ل املرحلة الثالثة (مرحلة تشغيل الخدمة) املرحلة الرئيسية يف منوذج متثِّ 
ن منها، إىل املستفيدييتم الرتكيز عىل العمليات اليومية املطلوبة بغرض إيصال الخدمة 

حسب املستويات املتفق عليها من اإلتاحة واالعتامدية واألداء. تشمل هذه املرحلة عمليات 
إدارية مهمة، مثل: إدارة األحداث املهمة للخدمة (كمتابعة رخص الربمجيات)، وإدارة 

ل نظام التشغيل)، وإدارة الوصول إىل الخدمة (كمتابعة حسابات الحوادث (كتعطُّ 
  ملستفيدين).ا

))، وهي ٤-٣)، ورقم (١-٣تقوم طبقة إدارة السحابة (انظر الفصل الثالث، شكل رقم (
منوذج ِعامرة وتصميم الحوسبة السحابية، بتهيئة املوارد السحابية وصيانتها إحدى طبقات 

ومراقبتها والتحكم فيها عن طريق بوابة متاحة عىل شبكة اإلنرتنت متكِّن العميل من 
ىل األنظمة الرئيسية فيها؛ كنظام اإلدارة عن بُعد، ونظام إدارة املوارد، ونظام إدارة الوصول إ

 نظام إدارة الفوترة.و ، (SLA)اتفاقية مستوى الخدمة 
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 ): (loggingالتدوين  ٦/٢/١

يف سياق الحوسبة السحابية، يُعرّف التدوين بأنه عملية توثيق آلية لجميع األحداث 
السحابية أثناء تشغيلها، سواًء كانت هذه األحداث متعلقة بالبيانات التي تجريها الخدمة 

لة للخدمة  عملية . تقتيضأو التجهيزات املادية أو االفرتاضية أو الشبكات أو الربامج املشغِّ
لة عن األحداث وتخزينها يف وسيط تخزيني مركزي يسهل التدوين كتابة معلومات مفصَّ 

مبوارد السحابة ألي سبب من األسباب.  يتم استخدام  د االتصالقْ الوصول إليه عند فَ 
معالجتها يف تتبُّع األخطاء واإلبالغ عنها حال وقوعها، تحليلها و املعلومات املدونة بعد 

  وإرسال رسائل التحذير ورسائل التوعية وإشعارات التنبيه. 

ة وفعالية. اءرئيسية للقيام بإدارة أنظمة وتطبيقات الحاسب بكف يُعتَرب التدوين أداةً 
وتتأكد أهميته عند إدارة أنظمة تقنية موزعة متعددة الطبقات كالسحابة؛ كونها أكرث تعقيداً 

. لذا فإنَّ  دونة د طبيعة استخدامات املعلومات املحدِّ تبنّي إسرتاتيجية للتدوين تُ  وأكرث مهامَّ
أمراً يف غاية األهمية للحصول عىل حلول تقنية أكرث أماناً وقابليًة  يُعدُّ  -وتحدد متطلباتها 

تحتوي ملفات التدوين عىل معلومات مفيدة عن سلوك  ملامرسة العملية اإلدارية عليها.
نشاط قواعد البيانات، ومعلومات عن وصول املستفيد إىل الخدمة السحابية، ومعلومات 

حال وقوعها، والعديد من االستخدامات األخرى. يوضح تساعد عىل تتبُّع األخطاء ومعالجتها 
  ) قامئة باستخدامات ملفات التدوين يف األنظمة التقنية.١-٦الجدول رقم (

انتقال البيئة اإلنتاجية من داخل حدود املنظمة إىل السحابة يف رفع درجة  لقد أسهمَ 
 بعد أن بقيت غري ذات الوعي العام بأهمية إدارة الحوسبة عموماً وتفاصيل مهامها خصوصاً 

ة املعلومات والتطبيقات ذا أولوي أهمية قصوى يف السابق. عىل سبيل املثال، مل يكن أمنُ 
دة لهذه األصول املهمة. ومع االنتقال إىل هدِّ وجود ثغرات أمنية مُ عىل الرغم من إمكانية 

 ، رضورةً SSAE-18و SSAE-16و ISO 27001السحابة، أصبح االلتزام باملعايري األمنية، مثل 
عند بناء الحلول التقنية. وال ميكن تحقيق متطلبات هذه املعايري دون وجود تدوين  ةً ُملحِّ 

يتم إدارته وحفظ ملفاته يف خوادم تخزين مركزية ومنفصلة عن خوادم البيئة اإلنتاجية؛ 
  لضامن الوصول لها عند وقوع أي مشاكل يف البيئة اإلنتاجية.

  بناء إسرتاتيجية تدوين مركزية ذات فائدة عالية:يوجد متطلبان رئيسيان ل

قيام من أجل تسهيل ال ،ن يف منطقة تخزين مركزية ومنفصلةتسجيل معلومات التدوي .١
بعمليات التدقيق وتنقيب واستكشاف البيانات وتحليلها كون املعلومات موجودة يف 
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مخزنة يف مكان واحد، ومن أجل تخفيف إمكانية فقدان معلومات التدوين كونها 
 التي قد تتعرض لخلل مينع الوصول إليها.دم البيئة اإلنتاجية خوادم مستقلة عن خوا

توحيد شكل وبنية ملفات التدوين، وأسلوب تسميتها، ورموز األخطاء املستخدمة  .٢
للرسائل. تساعد هذه املامرسة عىل تحسني عمليات البحث يف ملفات التدوين، وعىل 

ع عىل تصميم برامج آلية تعالج ملفات التدوين.  إعطاء مخرجات متناسقة، كام  تشجِّ

 السحابية األنظمة يف التدوين ملفات باستخدامات قامئة :)١-٦جدول رقم (

  وصف االستخدام  االستخدام  رقم

١  

استكشاف األخطاء 
  ومعالجتها

(Troubleshooting) 

يتم جمع معلومات عن األخطاء وتتبُّعها من ملفات التدوين 
ما يحدث يف البيئة اإلنتاجية للخدمات والتطبيقات  بغرض تحليل

السحابية، ثم الخروج بنتائج تساعد عىل معالجة هذه األخطاء 
  وتصحيحها.

٢  
  األمان

(Security) 

فيد دخول املست يتم استخدام معلومات التدوين لتتبُّع عمليات
كام يتم استخدام أكان الدخول ناجحاً أم فاشالً.  إىل الخدمة، سواء

بعد تحليلها بشكل دقيق، ألغراض اكتشاف  معلومات التدوين
  ل واالخرتاقات، واكتشاف عمليات االحتيال والغش.عمليات التطفُّ 

٣  
  التدقيق

(Auditing) 

التدقيق هو عملية فحص وتقييم كلٍّ من: بنية تقنية املعلومات 
ملنظمة ما، والسياسات واإلجراءات املتبعة لحامية األصول التقنية 
(كالخوادم والربمجيات). عند إجراء عملية التدقيق من ِقبل 
املتخصصني، ال يتم االقتصار فقط عىل فحص وتقييم البُنى التحتية 
والسياسات واإلجراءات، بل يتم دعمها بعينة حقيقية من 

 لة أثناءاملعلومات يتم استخراجها من ملفات التدوين املسجَّ 
 تاجية للسحابة.تشغيل خدمات وتطبيقات البيئة اإلن



 الحوسبة السحابية إدارة

 ٢٤٧  الحوسبة السحابية

  وصف االستخدام  االستخدام  رقم

٤  
  املراقبة

(Monitoring) 

تهدف عملية املراقبة إىل املساهمة يف اكتشاف األخطاء قبل 
، ومتابعة نسب وكميات وسلوك استخدام املوارد وبعده وقوعها

السحابية، وذلك من خالل متابعة توجهات األداء، وتحديد الخارج 
صة لهذا عن املألوف منها عرب االطالع عىل مؤرشات أداء مخص

الشأن، مثل: متابعة نسب استخدام وحدة املعالجة املركزية 
(CPU).وعدد العمليات التي تمَّ إجراؤها عىل وسيط تخزيني ،  

  ):(monitoringاملراقبة  ٦/٢/٢

 نسب ةومتابع قبل وقوعها وبعده، األخطاء تتبُّع واكتشاف إىل املراقبة عملية تهدف
 حديدوت األداء، توجهات متابعة خالل من وذلك السحابية، املوارد استخدام وسلوك وكميات
كل الش. يوضح الشأن لهذا مخصصة أداء مؤرشات عىل االطالع عرب منها املألوف عن الخارج
  راً عاماً لتصميم خدمة مراقبة سحابية. ) تصوُّ ٢-٦رقم (

  

 سحابية مراقبة خدمة لتصميم ر عام): تصوُّ ٢-٦شكل رقم (

 
 حالة سحابیة

 خدمة مراقبة سحابیة

 مقاییس

 أدوار

 إحصائیات

 لوحة تحكم

 أدوار

 إشعارات
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ميكن مراقبة موارد السحابة (من خوادم وشبكات) من خالل مراقبة الخدمات السحابة، 
 ع وتحليل البيانات الخاصة باملوارد. تتم عمليةمْ التي تتيح ملستخدم السحابة إمكانية جَ 

 Amazonى بخدمة املراقبة السحابية، مثل: خدمة خالل خدمة سحابية تُسمَّ املراقبة من 
CloudWatch وخدمة ،Hyperic وخدمة ،CAAdvisor.   تتيح هذه الخدمة القيام

  بالعمليات التالية:

  ِّعن األنظمة والتطبيقات. يتم  متنوعةً  ل مؤرشاٍت جمع وتحليل البيانات التي متث
. وتُعرف النسخة (cloud instance)االحتفاظ بهذه املقاييس داخل كل نسخة سحابية 

السحابية بأنها كائن برمجي يتم إنشاؤه مع كل اتصال ناجح يقوم به املستخدم مع 
ويحتوي عىل مواصفات يحددها مزود الخدمة حسب طلب املستفيد، وعىل السحابة، 

ائف مخولة بالتعامل مع املوارد الحاسوبية، مثل: أنظمة التشغيل، وخوادم مجموعة وظ
لف بعضها ختيالتطبيقات، والتطبيقات الربمجية، وميكن إنشاء عدة حاالت منها بحيث 

 طة بها. و بعض يف املواصفات والوظائف املنعن 

 إضافًة للموجودة، ملراقبة موارد السحابة حسب حاجة  إتاحة تعريف مقاييس جديدة
 املستخدم. 

  إتاحة تعريف أدوار يتم البدء يف تنفيذها بناًء عىل البيانات املستخلصة من عملية
ع أو االنكامش يف موارد السحابة عندما يصبح  املراقبة، عىل سبيل املثال، البدء يف التوسُّ

 مرتفعاً أو منخفضاً، عىل التوايل. (CPU)استخدام وحدة املعالجة املركزية 

  .وضح يإتاحة إحصائيات متنوعة عن املوارد السحابية مستخلصًة من عملية املراقبة
مبقاييس شائعة تُستخَدم ألغراض مراقبة موارد الحوسبة  ) قامئةً ٢-٦الجدول رقم (

ع األدوار ال رٌ يجدومام هو السحابية.  م بها و تي يقبالذكر أن هذه املقاييس تتنوع بتنوُّ
يتم االهتامم مبؤرشات، مثل: كان مطوراً (ويف هذا الدور  املستخدم يف السحابة، سواء

قواعد بيانات (حيث يتم االهتامم هنا  وقت التحميل، وأداء الشبكة)، أو إداريَ 
، والذاكرة الرئيسية)، أو أخصايئ أنظمة SQLمبؤرشات، مثل: وقت االستجابة لتعليامت 

االهتامم هنا مبؤرشات، مثل: سعة وسيط التخزين، ونسب استغالل  تشغيل (حيث يتمُّ 
املعالج والذاكرة الرئيسية)، أو حتى مالكاً للمنتج (حيث يتم االهتامم هنا مبؤرشاٍت، 

 دد، والتكلفة لكل مستخدم).مثل: عدد املستخدمني الجُ 
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 ةالسحابي الحوسبة موارد مراقبة ألغراض تُستخَدم شائعة مقاييس قامئة :)٢-٦جدول رقم (

  املقياس  النوع  رقم

١  

وحدة املعالجة املركزية 
  (املعالج)

(CPU) 

 .رسعة املعالج 

 .نسبة استغالل املعالج 

  .ًنسبة بقاء املعالج كامنا  

٢  
  وسيط التخزين

(Disk) 

 .سعة وسيط التخزين 

 .نسبة استغالل وسيط التخزين 

  عدد الوحدات الثنائية(bytes) .(قراءًة وكتابة) ثانية / 

 .عدد العمليات / ثانية  

٣  
  الذاكرة الرئيسية

(Memory) 

 .نسبة االستخدام 

  .نسبة عدم االستخدام  

٤  
  الواجهة

(Interface) 

  نسبة الرسائل الصغرية / ثانية(packet/sec). 

  .نسبة الرسائل الواردة / الرسائل الصادرة  

5  
  الشبكة

(Network) 

  الشبكة.حجم الحركة عىل 

 .نسبة فقدان الرسائل عىل الشبكة 

 .وقت االستجابة  

تعترب عملية املراقبة مهمة جداً ألي خدمة سحابية؛ ألنها تسمح للمستخدم بتتبُّع الحالة 
التشغيلية للخدمات والتطبيقات السحابية، والتعرُّف عىل مدى نجاعة تشغيلها. فعىل سبيل 
املثال، رمبا يرغب مستفيد ما يف مراقبة موقعه عىل شبكة اإلنرتنت واملستضاف عىل السحابة 
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ة ه. فعند توفُّر معلومات املراقبة املستخلصتعرُّف عىل أداء املوقع وحجم الحركة عليبغرض ال
عىل شكل مؤرشات محددة ومعرفة مسبقاً ميكن للمستفيد اتخاذ القرار أثناء وقت التشغيل 

ع أو االنكامش يف املوارد السحابية حسب اإلحصائيات التي  املناسب فيام يتعلق بالتوسُّ
  راقبة السحابية.تتيحها خدمة امل

 إىل السحابة: التحوُّل نجاح عوامل ٦/٣

يُعرف التحوُّل للسحابة بأنه العملية التي يتمُّ فيها نقل واحد أو أكرث من التطبيقات 
اإللكرتونية والبيئة التقنية املصاحبة لها (مخازن البيانات أو التجهيزات الشبكية) من البيئة 

كانت سحابة عامة أو خاصة أو  بيئة السحابية، سواءستفيد إىل الالتقنية الداخلية للم
عملية التحوُّل إىل السحابة أفضل حاالً من  مجتمعية أو هجينة. قد تبدو للوهلة األوىل أنَّ 
من املراحل الرضورية لضامن نجاحها، والتي  عملية التطوير من البداية، إال أن هناك العديدَ 

لهدف الرئييس من عملية التحوُّل للسحابة، وهو عليها وتطبيقها لتحقيق ا ينبغي املرورُ 
تخفيض التكاليف املادية. هذه املراحل هي: مرحلة التقييم، ومرحلة تحديد إسرتاتيجية 
التحوُّل للسحابة، ومرحلة املحاكاة األولية للخدمة السحابية، ومرحلة تطبيق الخدمة 

  ).٣-٦لشكل رقم (السحابية، وأخرياً مرحلة اختبار الخدمة السحابية، انظر ا

ذات العالقة بالخدمة  العنارص شامل لجميع تقييم يف مرحلة التقييم، يتم إجراء
ها الرتكيبية، وكل وبُنيت التحتية الحالية لها، اإللكرتونية املزمع نقلها إىل السحابة، مثل: البنية

وسائط الحاسوبية و ما يتعلق بالبيئة التي تعمل بها، مثل: تحديد االحتياجات من الخوادم 
مع املزود،  (SLA)الخدمة  التخزين، وكيفية مراقبة وإدارة الخدمة، واتفاقية مستوى

املادية، ودرجة املخاطرة املرتتبة عىل التحوُّل للسحابة،  واالعتبارات التشغيلية، واإلجراءات
 املطلوبة.  ودرجة أمان املوارد بعد االنتقال للسحابة، والرتاخيص

حديد إسرتاتيجية التحوُّل للسحابة، يتم استخدام مخرجات مرحلة التقييم ويف مرحلة ت
ل م التحوُّ إما أن يتفكمدخالت تسهم بشكل كبري يف تحديد إسرتاتيجية التحوُّل للسحابة، 

ل دفعة واحدة، يتم إضافة الخدمة اإللكرتونية إذا كان التحوُّ دفعًة واحدة أو تدريجياً. 
مبارشًة إىل بيئتها الجديدة يف السحابة، مع مراعاة نقل البيانات التابعة للخدمة والتطبيقات 
األخرى املرتبطة واملعتمدة عليها بشكل منفصل؛ لضامن استمرارية التشغيل دون مشاكل. 

ند وجود إشكاليات متعلقة برتاخيص ويتم اللجوء إىل إسرتاتيجية التحوُّل التدريجي ع
استخدام الربمجيات الخاصة بالخدمة، أو وجود خوادم تعمل عىل بيئة تقنية قدمية مثل 



 الحوسبة السحابية إدارة

 ٢٥١  الحوسبة السحابية

، أو وجود ترابط وثيق مع تطبيقات إلكرتونية. يف جميع (mainframe)الحاسب املركزي 
ل نقل الجزء األق مَّ هذه الحاالت، يتم النظر يف مدى إمكانية تجزئة مكونات الخدمة، ومن ثَ 

  راً واعتامداً عىل املكونات األخرى إىل السحابة، وإبقاء الجزء اآلخر يف بيئته الحالية.تأثُّ 

املحاكاة األولية للخدمة السحابية، يتم تجهيز بيئة مصغرة يف السحابة تحايك يف مرحلة 
نها، يالبيئة الحقيقية لتشغيل الخدمة بحيث تشتمل عىل واجهات املستخدم والتنقل ب
من  دوكذلك توفري بيانات اختبارية إلجراء سلسلة مكثفة من االختبارات عليها؛ لغرض التأكُّ

  إصالح أي أخطاء ممكنة قبل تشغيل الخدمة عند نقلها بشكل كامل.

 املراحل ة يفة إجراء جميع التحسينات املُكتَشفويسبق مرحلة تطبيق الخدمة السحابي
الرضورية لتشغيل الخدمة السحابية كالخوادم السحابية  السابقة، ثم يتم تجهيز املوارد

، وإجراء جميع اإلعدادات الالزمة يف البيئة الجديدة، وضبط والربمجيات وقواعد البيانات
مع الخدمات األخرى، وتجهيز جميع الربمجيات السحابية واختبار نقاط تكامل الخدمة 

ررة دارة والنسخ االحتياطية والنسخ املكاملصاحبة للخدمة السحابية كربمجيات املراقبة واإل 
للخدمة ولبيانات الخدمة. عند اكتامل جميع هذه التجهيزات، يتم إطالق الخدمة السحابية 

  يف البيئة اإلنتاجية والبدء يف تشغيلها.

وتأيت مرحلة االختبار كمرحلة أخرية تتلو مرحلة نقل الخدمة إىل السحابة، حيث يتم 
 .بارات املكثفة للتأكد من أن عملية التحوُّل للسحابة أصبحت ناجحةً إجراء العديد من االخت
: إجراء اختبارات األداء تحت أعباء متفاوتة، وإجراء سبيل املثال عىلومن هذه االختبارات، 

ع واالنكامش  مَّ ف أو فشل الخدمة ومن ثَ اختبارات توقُّ  استعادة تشغيلها، واختبارات التوسُّ
يف املوارد تحت أعباء عمل مرتفعة ومنخفضة لضامن استمرارية تشغيل الخدمة السحابية 

  تحت ظروف مختلفة.
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 ل إىل السحابة): مراحل التحوُّ ٣-٦شكل رقم (

يوجد ثالث منهجيات شائعة االستخدام يتم تبنيها بشكل واسع عند الرغبة يف التحوُّل 
. هذه املنهجيات هي: إعادة إطالق التطبيقات اإللكرتونية (Writer, 2013) إىل السحابة

الحالية يف السحابة، أو إعادة تصميم التطبيق اإللكرتوين ليتالءم مع بيئة السحابة، أو استبدال 
 التطبيق اإللكرتوين بخدمة سحابية جاهزة. 

وُّل املادي حى منهجية إعادة إطالق التطبيقات اإللكرتونية الحالية يف السحابة بالتتُسمَّ 
  . تتطلب هذه املنهجية القيام بخمس خطوات رئيسية، هي: (P2V)إىل افرتايض 

ملواءمة التطبيق اإللكرتوين مع بيئة السحابة،  (VMs)إنشاء خوادم افرتاضية  .١
 مها التقنية االفرتاضية يف السحابة.ولالستفادة من امليزات التي تقدِّ 

 اإللكرتوين باملوارد األخرى يف السحابة.تهيئة وضبط قنوات اتصال التطبيق  .٢
 .(VMs)نسخ الشفرات الربمجية للتطبيق وكذلك بياناته إىل الخوادم االفرتاضية  .٣

 مرحلة التقييم

 للسحابة التحوُّل إسرتاتيجية مرحلة تحديد

 السحابية للخدمة األولية مرحلة املحاكاة

 السحابية الخدمة بيقتطمرحلة 

 السحابية الخدمة اختبار مرحلة
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 ٢٥٣  الحوسبة السحابية

 عىل السحابة. (VMs)إطالق الخوادم االفرتاضية  .٤
إعادة توجيه مستخدمي التطبيق إىل املوقع الجديد للخدمة عن طريق تزويدهم  .٥

  .(URL)بعنوان رابط للخدمة 

ميكن االستعانة ببعض األدوات اآللية للمساعدة يف إطالق التطبيق الحايل يف السحابة 
، وأداة (Microsoft Virtual Server Migration)بدالً من إجرائها يدوياً، مثل: أداة 

(VMware) وأداة ،(AutoVirt).  

ن يف نتائج لإعادة تصميم التطبيق اإللكرتوين، بعد ايتم اللجوء إىل املنهجية الثانية،  تمعُّ
). قد ٣-٦تحليل مرحلتي التقييم وتحديد إسرتاتيجية التحوُّل للسحابة، انظر الشكل رقم (

تُظِهر هذه النتائج الحاجة إىل االستفادة من ميزات البيئة السحابية الجديدة، والتي تتيح 
يدة دالوصول إىل رشيحة جديدة من العمالء؛ مام يتطلب رضورة تحقيق متطلبات تقنية ج

ك، تتيح إضافًة إىل ذل يف الخدمة، وبالتايل رضورة إجراء إعادة تصميم التطبيق اإللكرتوين.
املوجودة يف السحابة إمكانية التعرُّف عىل أمناط سلوك  (analytics)خدمة التحليالت 

مستخدمي الخدمة السحابية، كام قد تساعد منصات التواصل االجتامعي عىل وصول 
ىل قطاعات أعامل جديدة. قد تشكل كلُّ هذه الفوائد إضافات ذات قيمة وانتشار الخدمة إ

األمر الذي يتطلب إعادة تصميم التطبيق اإللكرتوين ليتالءم مع مثل هذه  ؛ملالك الخدمة
ميكن االستعانة ببعض األدوات اآللية للمساعدة يف إعادة تصميم الخدمات عىل السحابة. 

  .(Adobe Flex)، وأداة (Microsoft Silverlight)التطبيق اإللكرتوين، مثل: أداة 

تطبيق فذلك يعني التخلص من ال أما استبدال التطبيق اإللكرتوين بخدمة سحابية جاهزة
) ألسباب غالباً SaaSاإللكرتوين الحايل واستبداله مبنتج تجاري جاهز عىل السحابة (خدمة يف 

 ملنظامِت ا هذه املنهجيةُ  للمستفيد.  تناسُب ما تكون متعلقة مبتطلبات األعامل بالنسبة 
ى. كام تجذب ألخر ، ألسباب متعلقة بالرتشيد املايل مقارنًة بالخيارات االنشأة واألفرادَ  حديثةَ 

ذات القدرات التقنية املتقدمة، خصوصاً عندما تكون تلك الخدمات املنظامت الكربى 
  سبيل املثال، إذا كان النشاط الرئييسالجاهزة ال متثل نشاطاً رئيسياً لتلك املنظامت. عىل

ملنظمة ما هو تقنية املعلومات، فال ينبغي أن تقوم بتصميم نظام إلكرتوين لخدمة إدارة 
. ما (SaaS)وهي تستطيع الحصول عليه وبتكلفة معقولة كخدمة  (CRM)عالقات العمالء 

ل شفرات أو تعدي يعيب هذا الخيار هو انخفاض مستوى التحكم املتاح للمستفيد لتخصيص
 احتياجات املستفيد. إال أنه ميكن تخفيف أثر هذا العيب التطبيق اإللكرتوين ليحقق جميعَ 
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عن طريق إجراء اختبارات مكثفة عىل الخدمة السحابية قبل رشائها؛ لضامن أن تكون 
مستويات اإلتاحة واالعتامدية مرتفعة، وجميع الوحدات الوظيفية يف الخدمة السحابية 

  ق متطلبات مستخدم الخدمة.تحقِّ 

قد تواجه عملية التحوُّل إىل السحابة تحديات كثرية تؤدي إىل فشلها، ومن هذه 
التحديات: عدم وجود أهداف مقنعة للقيام بعملية التحوُّل، أو عدم وجود دعم كاٍف من 

لذا من  ة؛يأو نقص يف املوارد املال قيادات املنظمة، أو نقص يف وجود املوارد البرشية املؤهلة
الرضوري توفري البيئة املناسبة إلنجاح عملية التحول إىل السحابة عن طريق دعم وتعزيز 

  عوامل النجاح التالية:

  ُّل إىل السحابة:وجود أهداف مقنعة للتحو 
عىل غرار مشاريع التقنية األخرى، يحتاج مرشوع التحوُّل إىل السحابة تحديد األهداف 
بوضوح، وتشكيل فريق عمل مؤهل، وااللتزام بالفرتة الزمنية املعطاة للتحوُّل، وااللتزام 
بامليزانية املالية املحددة، وضامن استمرار التواصل بني أصحاب املصلحة يف هذا 

األهداف من خالل اإلجابة عن تساؤالت مطروحة، مثل: ما هي  املرشوع. يسهل تحديد
االحتياجات املطلوب تنفيذها؟ وَمن سيقوم بتنفيذها؟ ومتى سيتم تنفيذها؟ وكيف 

  سيتم تنفيذها؟ 

  التزام قيادات املنظمة املستفيدة بتوفري الدعم الكايف إلنجاح مرشوع التحول إىل
 السحابة:

من خالل النجاح يف تقديم أهداف تُقنع قيادات  ميكن الحصول عىل هذا االلتزام
املنظمة برضورة القيام بالتحوُّل. وتنطوي استمرارية وجود هذا الدعم أيضاً عىل االلتزام 

  لتحوُّل.عاب التي قد تؤدي إىل تأخري مرشوع ارد البرشية واملالية، وتذليل الصِّ بتوفري املوا

 ىل السحابة:توفري املوارد املناسبة ملرشوع التحوُّل إ 
تشري املوارد هنا إىل املوارد البرشية العارفة بالبيئة التقنية الحالية والبيئة السحابية، 
واملوارد املالية الكافية لتغطية جميع تكاليف املرشوع، ووجود رئيس فريق للمرشوع 
يكون عىل مستوى من الخربة والدراية تكون كافية لتشكيل فريق عمل متجانس، وعمل 

  وع، ويضمن تنفيذ املرشوع يف حدود القيود البرشية واملالية املوفَّرة له. خطة مرش 

  استمرار التنسيق والتواصل مع جميع األطراف ذات العالقة بعملية التحوُّل إىل السحابة
  من قيادات املنظمة، وفريق العمل، واملستخدمني النهائيني للخدمة.
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 ٢٥٥  الحوسبة السحابية

  السحابة: عمل تفعيل يف املستفيد دور ٦/٤

بيئة الحوسبة السحابية، قد يكون املستفيد منظمًة أو فرداً، بحيث يقوم باستخدام  يف
املوارد التقنية السحابية (برمجيات أو تجهيزات مادية) املتاحة عىل هيئة ثالثة مناذج من 

). عند (IaaS، أو البنية التحتية (PaaS)، أو املنصات (SaaS)الخدمات، هي: الربمجيات 
ون طة باملستفيد يف كلٍّ من البيئة التقليدية (حيث يكو األعباء اإلدارية املنمقارنة مستويات 

مطوراً ومشغالً ومستخدماً) ويف البيئة السحابية، نجد أنها تكون بالتأكيد أكرث يف البيئة 
م يف املوارد، وضبط اإلعدادات، ومراقبة التقليدية من عدة أبعاد، تشمل مستويات التحكُّ 

وضبط التعامل مع أعباء منخفضة ومرتفعة عىل املوارد، باإلضافة إىل  األداء بشكل عام،
ة طة مستويات األعباء اإلدارية املنو العديد من املهام اإلدارية األخرى. كام أنه عند مقارن

 أحد ط به يفأنها تختلف أيضاً حسب الدور املنو باملستفيد داخل السحابة نفسها، نجد 
املنصة كخدمة ، و (IaaS)البنية التحتية كخدمة بة السحابية: النامذج الثالثة لخدمات الحوس

(PaaS) والربمجيات كخدمة ،(SaaS)) من الفصل الخامس.٤-٥، انظر الجدول رقم (  

نستعرض يف هذا الجزء أبرز األدوار واملسؤوليات املتعددة التي يقوم بها املستفيد 
الذي يعمل به، حيث تختلف  (IaaS, PaaS, SaaS)حسب منوذج خدمة الحوسبة السحابية 

هذه األدوار واملسؤوليات؛ نظراً الختالف مستويات التحكم يف املوارد التقنية التي مُتنح 
  للمستفيد يف كل واحد من هذه النامذج الثالثة. 

 (VMs)، يستطيع املستفيد الوصول إىل الخوادم االفرتاضية (IaaS)يف البنية التحتية كخدمة 
متكِّنه من الوصول إىل نظام إدارة عن بُعد للقيام مبهام بكة اإلنرتنت من خالل بوابة عىل ش

  . وهذه املهام هي:(IaaS)البنية التحتية كخدمة رضورية لتفعيل دوره كمستفيد من 

  ع واالنكامش يف املوارد التقنية؛ كجعلها ذاتية التشغيل أو ضبط خصائص القابلية للتوسُّ
 تشغيل ميزة التوازن يف األعباء.

 بط دورة حياة املوارد التقنية االفرتاضية عىل السحابة (تشغيل املورد، إيقافه، إعادة ض
 تشغيله).

  ُّم يف البيئة الشبكية االفرتاضية وضوابط الدخول عىل الشبكة (كالجدران النارية).التحك 

 .التحكم يف رشوط االستخدام وحسابات املشرتكني 

 افرتايض مبستخدم قبل استخدامه). إدارة حجوزات موارد السحابة (كتخصيص خادم 
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  إدارة شهادات التصديق الرقمية والكلامت الرسية إلداريي موارد السحابة
(administrators)  باستخدام خدمة إدارة الهوية والوصول(IAM). 

 .إدارة وتهيئة كل ما يتعلق بأمن البنية التحتية االفرتاضية 

  َّص للصورة االفرتاضية للخادم (عمل نسخ احتياطية منه، أو ترحيله، إدارة املخزن املخص
 أو جلبه).  

 ) تجاوز الفشل، تجميع املوارد التقنية).إدارة خيارات اإلتاحة العالية 

  اختيار ومراقبة مقاييس اتفاقية مستوى الخدمة(SLA)  الخاصة بالبنية التحتية كخدمة
(IaaS). 

 أنظمة التشغيل والربمجيات املثبتة مسبقاً للخوادم اختيار الربمجيات األساسية (مثل ،
 االفرتاضية الجديدة).

  تحديد الخيارات املتاحة من التجهيزات املادية وتهيئتها (مثل: تحديد قدرات املعالجة
 ، وخادم التخزين).RAM، والذاكرة الرئيسية CPUلوحدة املعالجة املركزية 

  السحابة.تحديد املوقع الجغرايف الستضافة موارد 

 .إدارة ومتابعة التكاليف املادية 

، يستطيع املستفيد (وهو مطور الخدمة السحابية يف هذه (IaaS)يف املنصة كخدمة 
ى الة) استخدام بيئة تطوير متكاملة الح ، لتطوير التطبيقات اإللكرتونية PaaS IDEتُسمَّ

ا يف مركز بياناته، ثم يتم بعد ذلك تحميل واختبارها وتشغيلها؛ إما عىل السحابة أو محليٍّ 
التطبيق املكتمل واملُرتَجم إىل السحابة وإطالقه عىل بيئة جاهزة. هناك العديد من بيئات 

 ,Cloud9, OxE, Neutron, Orion)التطوير املتكاملة املتاحة للمطور عىل السحابة، مثل: 
shiftEdit)ية فيها، مثل: لغات الربمجة، ، إال أنها تشرتك جميعاً يف عرض أدوات رئيس

 ومكتبات الربمجيات الجاهزة االستخدام، ومكتبات األصناف الجاهزة االستخدام، واألُطُر
(frameworks)  وواجهات التطبيقات الربمجية ،(APIs) يستطيع املستفيد الوصول إىل .

فعيل رية لتللقيام مبهام رضو من خالل بوابة عىل شبكة اإلنرتنت  PaaS IDEبيئة التطوير 
  . وهذه املهام هي:(PaaS)املنصة كخدمة دوره كمستفيد من 

 .التحكم يف رشوط االستخدام وحسابات املشرتكني 
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 .اختيار منصة الربمجيات وأُطُر التطوير 

  اختيار وسائط التخزين السحابية وخصائصها الستخدامها كمخزن بيانات للخدمة
 اإللكرتونية.

 رتوين املطوَّر عىل منصة ضبط دورة حياة التطبيق اإللك(PaaS)  إطالق التطبيق عىل)
 ه).يله، إيقافه، إعادة تشغيله، إلغاؤ السحابة، بدء تشغ

 .التحكم يف إصدارات التطبيق وتشغيل املناسب منها 

 .تهيئة اآلليات املتعلقة مبستويات إتاحة التطبيق عىل السحابة ومستوى االعتامدية له 

 ة للمطورين وإداريي موارد السحابة باستخدام خدمة إدارة شهادات التصديق الرقمي
 .(IAM)إدارة الهوية والوصول 

  إدارة إعدادات األمان العامة، مثل مداخل الوصول الشبكية(ports). 

  اختيار ومراقبة مقاييس اتفاقية مستوى الخدمة(SLA)  الخاصة بالربمجيات كخدمة
(PaaS). 

 والتكاليف املادية ملوارد السحابة املخصصة. إدارة ومراقبة استخدامات الخدمة 

  ،ع واالنكامش  مثل حصص االستخدام املحددة مسبقاً.ضبط خصائص التوسُّ

  ِتهيئة آلية عمل مواِزن األحامل (load balancer). 

والوصول إىل التطبيقات  االستخدامَ  يستطيع املستفيد، (SaaS)يف الربمجيات كخدمة 
ملستفيد من يتخلص هذا اثالث، وبالتايل  السحابية التي ميلكها ويستضيفها يف الغالب طرٌف 

صميم ت ة واملصاحبة للتطبيق السحايب. يتمصيانة وإدارة البيئة املُستضيف مسؤولية
 ين؛فيداملست من واسعة رشيحة يتشارك يف استخدامها عامة كخدمات السحابية التطبيقات

 كامل شكلب يتطابق مبا تكييفها السحابية الخدمة ملستخدمي يُتاح األمر الذي يعني أنه ال
). تقترص Google Mapsهو تطبيق قوقل مابز  SaaSمتطلباتهم (مثال شائع عىل خدمة  مع

دامات وقت عىل ضبط استخات تكييف وتخصيص الخدمة السحابية بالنسبة للمستفيد خيار 
  يل املثال: عىل سب كل مصاحب لتشغيل الخدمة،يتم توليدها تلقائياً وبشالتشغيل، والتي 

 .إدارة وتهيئة ما يتعلق بأمن الخدمة السحابية 

 .إدارة خيارات اإلتاحة واالعتامدية 
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 .إدارة ومراقبة التكاليف املادية املتعلقة بالخدمة السحابية 

  هم للخدمةوصالحيات دخولإدارة حسابات املستخدمني وملفاتهم الشخصية. 

  اختيار ومراقبة مقاييس اتفاقية مستوى الخدمة(SLA)  الخاصة بالربمجيات كخدمة
(IaaS). 

  ع واالنكامش  بحيث تكون يدويًة أو تلقائية.ضبط خصائص التوسُّ

 للسحابة:  التحتية البنية إدارة ٦/٥

ها ملهامها بدون أداءَ  إذ إنَّ  للسحابة، الفقري العمود التقنية مبثابة التحتية البنية تُعتَرب 
مل اميثِّ  خلل قنية عىل التحتية الت البنية إدارة تتم مل فإذا ة.ملؤرش األول لجودة الخدمة املقدَّ

 يؤدي ذلك إىل فشل عمل السحابة بالكامل، وبالتايل التأثري سلباً عىل الوجه األمثل، فقد
ن وعة من املوارد املتنوعة مالخدمة. وحيث إنَّ البنية التحتية التقنية عبارة من مجم جودة

لك املوارد ت نجاح إدارة السحابة هو إدارة الرئييس يف برمجيات وتجهيزات مادية، فإنَّ العنرص
  بكفاءة وفاعلية. 

من املهام التي تؤديها إدارة املوارد، مثل: جدولة تنفيذها للمهام، وإتاحة  هناك العديدُ 
املزيد منها لالستخدام ملواجهة األعباء املتزايدة، أو تخفيض أعدادها عند انخفاض تلك 

 باألعباء، وموازنة أعباء املهام املوجهة إىل املوارد عن طريق توزيعها عىل أكرث من مورد لتجنُّ 
كتعزيز دور الخوادم ( هائل من الطلبات، وتحسني أداء هذه املوارد حيد بكمٍّ إغراق مورد و 

، وترقية الربمجيات وصيانتها واستبدالها وتحديثها. يتم إدارة بعض هذه )ووسائط التخزين
تقوم  التيمجيات األساسية كأنظمة التشغيل املهام بشكل آيل أو تلقايئ عن طريق الرب 

ة املوارد كرث  لية، وكذلك التحكم يف األداء الداخيل للسحابة. إنَّ بجدولة تنفيذ املهام الداخ
اماً د إصداراتها، يجعل منها نظة يف السحابة واختالف أنواعها ومورديها وتعدُّ التقنية املوظَّف

 ستفيدين يفمعقداً للغاية، ويزداد هذا التعقيد بوجود خاصية مشاركة عدد كبري من امل
مر الذي يضيف عبئاً آخر يستوجب ضامن أن يتم تشغيل املوارد األ  استخدام تلك املوارد؛

  بشكل مثايل وبجودة عالية.

اء املشاكل املتعلقة بجودة أد بعض ظهور اإلدارة الضعيفة للموارد السحابية إىل تؤدي
 مورد أي ةاإلخالل بإدار  ة املادية. فيام يتعلق باألداء، فإنَّ وتشغيل وظائفها، والُكلف السحابة،

ائص الخص أهم أحدَ  يُعتَرب األداءلذا بأكملها.  السحابة لسحابة قد يؤثر ذلك عىل أداءيف ا



 الحوسبة السحابية إدارة

 ٢٥٩  الحوسبة السحابية

ويتم قياسه مبؤرشات عديدة، من أهمها: وقت االستجابة  النوعية للخدمات السحابية،
للخدمة السحابية، وأداء الشبكة الحاسوبية الداخلية، وأداء الخوادم. غالباً ما يكون األداء 

، والذي يحرص مزود (SLA)اإلشارة إليه يف اتفاقية مستوى الخدمة  رئيسياً يتمُّ عنرصاً 
يام يتعلق ف الخدمة عىل الوفاء مبتطلباته وتحقيقه بتحقيق مستويات مرتفعة ملؤرشاته.

بتشغيل وظائف السحابة، فذلك يشري إىل بُعدين اثنني، هام: مدى قدرة الخدمة السحابية 
دفة بشكل كامل، ومدى سهولة تنفيذ تلك املهمة. عىل سبيل املثال، عىل تنفيذ املهمة املسته

 Amazonإذا كانت الخدمة السحابية هي تخزين بيانات مستفيد يف وسيط تخزيني (مثل: 
S3 ،فينبغي أن تنجح الخدمة يف تخزين البيانات املستهدفة بشكل كامل دون اجتزاء ،(

أهمية خاصية تشغيل  . إنَّ ومتناسقاً  وكذلك ينبغي أن يكون تنفيذ هذه العملية سهالً
جود فعند و  وظائف السحابة تحتم أن يعتني مزود الخدمة بها مهام كانت كلفتها املادية،

بأكملها  بةالسحا الصيانة واإلنفاق عىل من ينتفي الغرض تشغيل وظائف السحابة إخالل يف
. (SLA)ة مستوى الخدمة بالنسبة ملزود الخدمة، كام يؤدي ذلك إىل اإلخالل ببنود اتفاقي

القاعدة املرتبطة بها هي أن اإلدارة الفاعلة للموارد  فإنَّ أخرياً فيام يتعلق بالُكلفة املادية، 
قل مادية أ  عندما يتحمل مزود الخدمة تكاليفتكون مقرونًة عىل الدوام بإنفاق مادي أقل. 

 ضالخدمات السحابية بغر سوف يسعى بالتأكيد إىل تخفيض رسوم  إلدارة موارد السحابة
 الستفادةا األمر الذي يعني زيادة إقبال املستفيدين عىل بناء قاعدة جيدة من املستفيدين؛

ة فأرباحهم أيضاً. عىل النقيض من ذلك، عندما ترتفع التكل هامش بغرض زيادة الخدمات من
رسوم  وزيادة يف سيؤدي ذلك إىل ارتفاع تكلفة الوصول إليها،املادية إلدارة موارد السحابة 

رسوم  مع زيادة الخدمات السحابية، وبالتايل تحميل املستفيد هذه الزيادة يف التكلفة.
تنخفض إمكانية بناء قاعدة واسعة من املستفيدين، ومن ثَمَّ تحقيق منو  الخدمات السحابية

  محدود لقطاع صناعة الخدمات السحابية.

ر قاً بعملية إدارة املوارد السحابية. هذه املحاو هناك أيضاً ثالثة محاور ترتبط ارتباطاً وثي
  وتذبذب األعباء السحابية، وحوكمة السحابة. هي: استهالك الطاقة، 

تفيدين بني عدة مسمشاركة املوارد السحابية التي تتيحها الحوسبة السحابية تسمح  أوالً،
حسني مستوى س فقط إىل تمستقلني مبشاركة التكاليف املادية أيضاً فيام بينهم؛ مام يؤدي لي

خصوصاً يف تلك الحاالت التي ال يكاد يتخطى مستوى ، والكفاءة للموارداالستخدام 
، بل إىل توفري استهالك الطاقة تحقيقاً ملبدأ التقنية الخرضاء، من %٢٠إىل  %١٠االستخدام 

ة األعباء نخالل إدارة فاعلة للموارد السحابية تتمثل يف وجود خصائص تقنية تساعد عىل مواز 
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لة والتحكم والرقابة الذاتية اآلنية. وبذا فإن املحص املوارد، ومن خالل تخصيص املهام فيام بني
ملزود  نسبة العائد عىل االستثامر بالنسبةالنهائية ملشاركة كل هذه التكاليف املادية هو رفع 

  وقت.ال الخدمة عند توزيع قدرات ووقت املورد التقني عىل أكرث من مستفيد يف نفس

ملية  (زيادًة أو انخفاضاً) األعباء العيُقَصد بتذبذب األعباء السحابية استمرارية تغريُّ  ثانياً، 
 معىل سبيل املثال، عند توقع أن يكون عدد املستخدمني لخدمة سحابية (كالتقدُّ يف السحابة. 

عن املتوقع)، ألف متقدم (زيادة  ٢٠٠ألف متقدم، بينام يصبح العدد الفعيل  ١٠٠لوظيفة) 
نوعني  إىل األعباء تذبذب تقسيم ميكن ألف متقدم (انخفاض عن املتوقع). ٥٠أو رمبا يصبح 

 تهيئة ميكن ثحي معه، التعامل ع. بالنسبة للتذبذب املتوقع يسهلُمتوقٍّ  وغري ،عُمتوقٍّ : اثنني
ىل عسيناريوهات مختلفة لطبيعة تلك التذبذبات.  مع للتعامل مسبقاً  موارد السحابة

حاالت  إال بالقياس عىل املتوقعة غري التذبذبات مع التعامل يصعب فإنه النقيض من ذلك،
، ومن ثَمَّ التهيؤ لها. ما مل يكن هناك إدارة فاعلة للموارد سابقة وتحديد فرتاتها الزمنية

 مهم يف أعباء العمليات تتضمن وجود سيناريوهات جاهزة للتطبيق عند حدوث تغريُّ 
حدوث خلل يف الخدمة السحابية أمٌر حتمي يؤدي إىل الفشل يف تحقيق  فإنَّ السحابية، 

  ومخالفة بنودها. (SLA)متطلبات اتفاقية مستوى الخدمة 

تُعرَف حوكمة السحابة بأنها مفهوم يشري إىل تطبيق مجموعة من املبادئ واإلجراءات  ثالثاً،
مزود الخدمة واملستفيد من  عىل استخدام الخدمات السحابية؛ بهدف حفظ حقوق كلٍّ 

منها. عىل الرغم من وجود عالقة وثيقة بني حوكمة السحابة وإدارة مواردها، إال أن هناك 
  اختالفًا بينهام لشمولية مفهوم حوكمة السحابة التي تغطي ثالثة أبعاد رئيسية:

  ،ويشمل كيف يقوم مزود الخدمة بـ:البعد التقني 
o .دعم إدارة التغيري 
o  العالية.توفري اإلتاحة 
o .ع واالنكامش يف استخدام املوارد  إتاحة التوسُّ
o  يف حال وقوعه.توفري إجراءات للتعامل مع الفشل 
o .توفري إجراءات أمنية عند استخدام اإلنرتنت 
o .توفري إجراءات أمنية للموارد الفعلية 

 ،دمة خويشمل أهم القضايا التي ينبغي اإلشارة إليها يف اتفاقية مستوى ال البعد القانوين(SLA): 
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o .معايري الخدمة السحابية التي يجب الحفاظ عليها 
o .االحتفاظ بحقوق ملكية البيانات 
o .موقع مركز البيانات 
o .حقوق الخصوصية 
o .مسؤولية اخرتاق وترسُّب البيانات 
o ب.كاالخرتاق أو الترسُّ تبعة يف حال وقوع أي تهديد أمني، السياسات واإلجراءات امل 
o .التعايف من الكوارث 
o .كيفية معالجة املشاكل حال وقوعها 
o .االلتزامات املرتتبة عىل بداية ونهاية اتفاقية مستوى الخدمة 

 ،ويشمل: البعد املهني 
o .سمعة مزود الخدمة السحابية 
o .االستقرار املايل ملزود الخدمة السحابية 
o .العمر الزمني ملزود الخدمة السحابية يف مجال الحوسبة السحابية 
o رية ملراكز بيانات مزود الخدمة السحابية.املامرسات اإلدا  

ل اتفاقية مستوى الخدمة جانباً مهامً من جوانب حوكمة السحابة، إذ تغطي متثِّ 
ام مزود الخدمة واملستفيد منها، ك بني عليها االتفاق التي يتم مجموعة من القواعد والبنود

 عدف املخالف عىل ببنودها، يتعني االلتزام عدم حال يف الخدمة. جودة د عواملأنها تحدِّ 
الغرامة املنصوص عليها. هناك العديد من املقاييس اإلحصائية الشائعة يف كل اتفاقية 
مستوى خدمة، مثل: نسبة إتاحة الخدمة السحابية، ووقت تحميل صفحة الويب، ووقت 

اإللكرتونية،  تمعالجة املعامالت اإللكرتونية، ووقت االستجابة للطلبات املوجهة إىل التطبيقا
ووقت إصالح األعطال، إضافة إىل العديد من البيانات األخرى. يتم التتبُّع واإلبالغ عن هذه 
املقاييس ومشاركتها عن طريق نظام إلكرتوين يقوم بالتسجيل والتتبُّع واملراقبة. هذا النظام 

ية، مثل الجمع . يقوم هذا النظام مبهام أساس)SLA( الخدمة مستوى اتفاقية هو نظام إدارة
والتخزين واإلبالغ عن البيانات األساسية (أو املقاييس اإلحصائية) التفاقية مستوى الخدمة. 
كام يقوم النظام بإرسال التنبيهات الالزمة عن حالة تشغيل الخدمات واملوارد السحابية إىل 

أو  س الخدمةنظام اإلدارة عن بُعد، للقيام بالتغذية الراجعة الالزمة لضامن متايش مقايي
  املورد السحايب مع ما جاء يف اتفاقية مستوى الخدمة. 
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  إدارة تطبيقات السحابة: ٦/٦

سحابية تطبيقاتها اإللكرتونية عىل املنصات ال بناء تتزايد أعداد املنظامت التي تصبو إىل
بغرض تحسني أدائها ومرونتها يف التكيف مع االحتياجات املتغرية بشكل ، إليها نقلها أو

 األعامل بشكل متسارع؛ مام يتطلب رسعة يف مجال للعوملة التي تتغلغل يف نتيجةً  مستمر
ديدة، ج إىل بيئة السحابة تعقيدات لهذه االحتياجات. غالباً ما يجلب هذا التحول االستجابة

تتمثل يف زيادة مكونات هذه التطبيقات، وتجعل التعامل معها أكرث عمقاً. قد يتطلب األمر 
 قواعدو  َعات التخزينسِ  مثل القدرات التقنية، بعض هذه التعقيدات رضورة زيادةملجابهة 
ه االسحابية. وقد ال يقترص األمر عىل ذلك بل يتعد الخدمات مزودو يقدمها التي البيانات

إىل رضورة االستعانة مبزود خدمة آخر يتيح خدمات سحابية جاهزة (خدمات الربمجيات 
خدمة التحكم يف الوصول إىل املوارد أو  اصطفاف الرسائل،)، مثل: خدمة PaaS -كخدمة 

من الرضورة  لذلك. (CRM)التقنية وإدارة الهوية والحسابات، أو خدمة عالقات العمالء 
عند الرغبة يف االستعانة بخدمة سحابية جاهزة، أو نقلها من البيئة الداخلية للمنظمة إىل 

 لتحتيةا البنية التأكد من طبيعةأن يتم  السحابة، أو حتى تطويرها عىل منصة سحابية،
التقنية التي تتطلبها، والتطبيقات األخرى التي تحتاج التفاعل معها، وكيفية صيانتها أثناء 

  تشغيلها.

الخدمات  جميع بشمولية إىل النظر السحابية للتطبيقات املركبة الطبيعة تتطلب
ربز أهمية من هنا ت .أثناء التشغيل الفعيلنسب إتاحتها  من للتأكد والتطبيقات ذات العالقة؛

 ولالحل وتقديماملشاكل  هذه معالجةتحمل عىل عاتقها التي إدارة تطبيقات السحابة 
ملنظمة املستفيدة ا سياسات. تساعد اإلدارة الفاعلة لتطبيقات السحابة يف تطبيق لها املناسبة
املراجعة و ساسية؛ كاملراقبة والحوكمة ات اإلدارية األ من خالل القيام بالعمليإجراءاتها  وتنفيذ

معها ج والتدقيق، خالل فرتة تشغيل التطبيق عىل السحابة. من خالل املعلومات التي يتمُّ 
كمخرجات لهذه العمليات اإلدارية عىل التطبيق اإللكرتوين، وتسجيل األحداث املهمة التي 

لتي ذلك من اتخاذ القرارات املناسبة ا تحليلها، ميكِّن كلُّ  تتم أثناء عملية التشغيل، ومن ثَمَّ 
رضورة تقديم خدمات القدرات والسعات التقنية أو حتى قد تكون عىل شكل زيادة يف 

السحابية مبجموعة من  التطبيقات إدارة ذلك، يتوجب دعم عىل جديدة مساندة. عالوةً 
شغيلها ت امن رضورةئات إلكرتونية أخرى يتز ن من إدارة بيللتمكُّ  الالزمة واإلجراءات األدوات

  مع تشغيل التطبيقات السحابية، مثل:
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  ومن ( يتزامن تشغيله مع الخدمات السحابية مبقابل مادي الذينظام إدارة الفوترة
). FreshBooks ،Xero ،Tipalti ،Zoho Books ،Scoroأمثلة تطبيقات إدارة الفوترة: 
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من الفصل الثالث، آلية عمل نظام إدارة الفوترة كواحد من  )٤-٣يوضح الشكل رقم (
 ضمن أربعة أنظمة آلية رئيسية تُستخَدم إلدارة بيئة الحوسبة السحابية.

  تطبيقات تحليل سلوك املستخدم الستكشاف أمناط كيفية استخدام الخدمة السحابية
  ).SproutSocial، وBimeبغرض تطوير الخدمة يف إصداراتها القادمة (ومن أمثلتها: 

  املستخدم. سلوك وتحليل جمع ) آلية٤-٦يوضح الشكل رقم (



٢٦٥  الحوسبة السحابية

  الفصل السابع

  التقنية االفرتاضية

عرب تقديم تعريف  (virtualization)يستعرض الفصل السابع مفهوم التقنية االفرتاضية 
ل لها. تهدف التقنية االفرتاضية إىل زيادة االنتفاع من املوارد الحاسوبية بأكرب قدر ممكن،  مؤصَّ

املورد  ة نفسشاركمبوزيادة العائد عىل االستثامر ملَْن ميلك تلك املوارد التقنية. كام أنها تسمح 
فاصيل مستويات مختلفة ملبدأ إخفاء تالتقني بني العديد من املستفيدين، وتساعد عىل إعطاء 

التعامل املبارش مع املوارد التقنية املتاحة بالنسبة للمستفيد وترك ذلك ملزود الخدمة. ثم 
واملساوئ من استخدام التقنية االفرتاضية، ويتطرق إىل أنواع  يستعرض هذا الفصل الفوائدَ 

بية. البيانات، والشبكة، والقدرة الحاسو املوارد التي ميكن تحويلها افرتاضياً؛ كالخوادم، ومخازن
) ٢) االفرتاضية الكاملة، و(١( ويتم التطرُّق إىل املنهجيات الثالث للتقنية االفرتاضية، وهي:

) االفرتاضية املُمكنة بالتجهيزات املادية. ثم يتم استعراض مفهوم ٣االفرتاضية الجزئية، و(
م استعراض ها إلدارة ومراقبة البيئة االفرتاضية، ويتبرمجية التقنية االفرتاضية التي يتمُّ توظيف

م هذا الفصل باستعراض أبرز معوقات مجية لتطبيق هذا املفهوم. ويُختتَ أشهر األدوات الرب 
عمل التقنية االفرتاضية؛ كالقصور يف تقديم الدعم الفني، ومستوى األمان، وزيادة األعباء 

  ة، والتحديات اإلدارية.عىل األداء، ومشكلة عدم التوافقي اوتأثريه

مقدمة: ٧/١

م يف تفعيل ناً أساسياً للبنية التحتية التقنية للسحابة، إذ تسهتُعتَرب التقنية االفرتاضية مكوِّ 
 السحابية بشكل مبارش وغري مبارش. تحديداً، تسهم للحوسبة األساسية وتطبيق الخصائص

ع عن ارةعب السحابية الحوسبة التقنية االفرتاضية بشكل مبارش يف تطبيق خاصية "  تجمُّ
 خصيصت يف رسيعة مرونة ذات السحابية الحوسبة الحاسوبية "، وخاصية " املوارد من واسع

املوارد"، يف حني تُسهم بشكل غري مبارش يف تفعيل الخصائص الثالث األخرى،  تلك وتحرير
اد أن اضية، كان من املعت) من الفصل الثاين.  قبل ظهور التقنية االفرت ١-٢انظر الشكل رقم (

يتم تخصيص قدرات املورد الحاسويب الواحد (خادم، مخزن، شبكة) ألداء مهام محددة يف 
أوقات معينة ملستفيد واحد يف مركز البيانات الخاص به، مع عدم إمكانية استغالل هذا 

مكانية إوبذا تنتفي  ؛املورد الحاسويب ألداء مهام أخرى يف أوقات أخرى وملستفيدين آخرين
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مشاركة قدرات هذا املورد خالل أوقات ركوده (أوقات عدم تخصيص مهام له). ومع ظهور 
التحتية  كطبقة وسيطة تعلو طبقة البنيةحابية وتوظيف التقنية االفرتاضية الحوسبة الس

ى  التقنية، أصبح التعامل مع هذه البنية افرتاضياً بشكٍل غري مبارش مروراً بطبقة وسيطة تُسمَّ
 إنَّ التحوُّل من التعامل املبارش مع البنية التحتية إىل التعامل غري املبارشلطبقة االفرتاضية. با

من  ز الكثريَ يف بيئة الحوسبة السحابية عرب واجهات برمجية سهلة االستخدام، قد حفَّ 
عىل  ل تكاليف رشاء التجهيزات املاديةالتي ال تستطيع تحمّ املنظامت الصغرية واملتوسطة 

اقتناء موارد البنية التحتية التقنية كخدمة سحابية مدفوعة الثمن حسب مقدار االستخدام، 
ت نويف ظرف دقائق معدودة عرب شبكة اإلنرتنت. وبشكل عام، هناك ثالثة مبادئ أساسية مكَّ 

رتاضية، التقنية االفبنية التحتية، وهذه املبادئ هي: لمن تغيري مفهوم التعامل مع طبقة ا
التقنية  وتزيد توزيع األحامل، وإمكانية التزويد باملوارد الحاسوبية حسب الطلب.وتقنية 

من مستوى االنتفاع بالقدرات غري املُستَغلَّة للموارد التقنية، وتسمح مبشاركة االفرتاضية 
املورد التقني بني العديد من املستفيدين، ومن ثَمَّ توفري استهالك الطاقة تحقيقاً ملبدأ  نفس
، وزيادة العائد عىل االستثامر بالنسبة ملزود الخدمة، وتسهيل (Green IT)ية الخرضاء التقن

 إدارة املوارد املخصصة للمستفيد.

  تعريف التقنية االفرتاضية: ٧/٢

مع ظهور أي مصطلح جديد يف عامل تقنية املعلومات، يغيب وجود كام هو الحال 
د للتقنية االفرتاضية ُمتَّفق عليه اء بني كل املهتمني بها، من باحثني وخرب  تعريف موحَّ

ومامرسني. ومبراجعة األدبيات العلمية التي تتطرق إىل التقنية االفرتاضية، يُالحظ وجود 
مة إال أنها تتشابه يف املفهوم العام وتختلف يف التفاصيل. تفاوت يف التعريفات املقدَّ 

قوم قنية االفرتاضية، ثم ننستعرض يف هذا الجزء من الفصل السابع خمسة تعريفات للت
  باستنتاج تعريف شامل لها.

 بأنها أسلوب يقومالتقنية االفرتاضية  (Bernard Golden, 2011)يعرِّف برينارد قولدين 
عىل تجميع ومشاركة املوارد التقنية يف السحابة بغرض تبسيط إدارتها، والرفع من مستوى 

دها، ت األعامل. ولتوضيح مفهومها وفوائاستخدامها حتى تصبح أكرث جاهزية لتلبية متطلبا
  إىل التقنية االفرتاضية من خالل ثالثة أبعاد: برينارد قولدينينظر 

من خالل بُعد الخوادم والشبكات، يتم استخدام التقنية االفرتاضية لتوظيف مورد تقني  -
ل الاألمر الذي يؤدي إىل تحسني استغ تشغيله وكأنه عدة موارد تقنية؛ واحد، ومن ثَمَّ 
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هذه املوارد والرفع من كفاءة استخدامها، وتخفيض التكاليف املالية من خالل تخفيض 
 الحاجة إىل اقتناء موارد تقنية جديدة.

من خالل بُعد التخزين والشبكات، يتم التعامل مع التجهيزات التقنية املادية يف  -
موارد  وعرضالسحابة بشكل غري مبارش من خالل طبقة وسيطة، ويسمح ذلك بتجميع 

ألمر الذي ا نية وكأنها مورد تقني كبري ووحيد؛تقنية متعددة عىل التطبيقات اإللكرتو 
ط معامرية التطبيقات اإللكرتونية والخوادم، ويخفِّ   .ض التكاليف بشكل كبرييبسِّ

من خالل بُعد سطح مكتب املستفيد، يتم توظيف التقنية االفرتاضية إلدارة البيانات والتطبيقات  -
 لكرتونية بشكل مركزي لتخفيض التكاليف اإلدارية واملخاطر املرتبطة بالبيانات.اإل

اء بأنها تقنية تقوم عىل إخفالتقنية االفرتاضية  (Andi Mann, 2006)ندي مان أ يعرِّف و
ظمة تعامل به األنحاسوبية عن األسلوب الدارج الذي تالخصائص املادية الخاصة باملوارد ال

اإللكرتونية واملستخدمون النهائيون مع هذه املوارد. ويشمل ذلك توظيف والتطبيقات 
التقنية االفرتاضية للمورد املادي الواحد (كالخادم ونظام التشغيل والتطبيق اإللكرتوين 
ووسيط التخزين) وكأنه عدة موارد تقنية منطقية (وليست مادية)، كام يشمل أن تُوظِّف 

تقنية مادية (كالخوادم، ووسائط التخزين) وكأنها مورد تقني  التقنية االفرتاضية عدة موارد
منطقي وحيد.

ا لوقاناياجي وآخرون  أنها بالتقنية االفرتاضية  ونفيعرّف (Loganayagi et al., 2010)أمَّ
تقنية تسمح بإنشاء طبقة افرتاضية وسيطة من املوارد التقنية، وتُخفي تعقيدات البيئة 

املة ك ادية والربمجيات. وتوفِّر التقنية االفرتاضية استقالليةً العاملة من التجهيزات امل
للتجهيزات املادية، وفصل نظام التشغيل الخاص باملستفيد من البيئة املحيطة، وتغليف 
 الخادم االفرتايض املخصص للمستفيد يف ملف وحيد. ويشري كارين سكارفون وآخرون

(Scarfone et al., 2011)  ت النظرة إىل استغالل املوارد االفرتاضية قد غريَّ إىل أن التقنية
التقنية من منظور مادي إىل منظور منطقي، حيث تهدف إىل االنتفاع من املوارد التقنية 
بشكل كبري ويف الوقت نفسه تخفيض تكاليف استخدامها. وميكن تحقيق ذلك من خالل 

، ومن ثمَّ إنشاء مجموعة خوادم ع مشرتكتجميع املوارد الساكنة (غري املُستغلَّة) يف تجمُّ 
ألداء  هااع املوارد التقنية املرتبطة بافرتاضية مختلفة عن بعضها البعض، من حيث كمية وأنو 

مهام متعددة يف نفس الوقت، عىل أن يتم تخصيص املوارد وتحريرها وتغيريها بشكل مرن 
حسب الحاجة. 
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التقنية االفرتاضية بأنها محاكاة  (NIST)والتقنية  للمعايري الوطني ف املعهدأخرياً، يعرِّ 
  للربمجيات و/أو التجهيزات املادية التي يتم عليها تشغيل الربمجيات األخرى.

 ،من خالل استعراض التعريفات السابقة للتقنية االفرتاضية، نجد أنها عىل وجه خاص
صف هي: و يسية ثة محاور رئز عىل ثال وغريها يف األدبيات العلمية األخرى بوجه عام، تركِّ

م لذا مي ؛للتقنية، ومناقشة لفوائدها، واملوارد التقنية التي ميكن تطبيقها عليها كن أن نقدِّ
ل للتقنية االفرتاضية:   التعريف التايل كتعريف مؤصَّ

التقنية االفرتاضية: هي تقنية برمجية تُخفي تفاصيل املوارد التقنية املادية املتاحة من 
يط كالخادم ووس ستفيد وكأن املورد املادي الواحدر للم، فتظهدية وبرمجياتتجهيزات ما

عبارة عن عدة موارد تقنية منطقية، كام تُظِهر مجموعة موارد تقنية مادية وكأنها التخزين 
 إىل زيادة االنتفاع من القدرات غريمورد تقني منطقي وحيد. وتهدف التقنية االفرتاضية 

املُستَغلَّة للموارد التقنية، وتسمح مبشاركة نفس املورد التقني بني العديد من املستفيدين، 
، وزيادة العائد (Green IT)ومن ثَمَّ توفري استهالك الطاقة تحقيقاً ملبدأ التقنية الخرضاء 

 ة املوارد املخصصة للمستفيد. وميكنعىل االستثامر بالنسبة ملزود الخدمة، وتسهيل إدار 
، لرئيسيةاتطبيق التقنية االفرتاضية عىل موارد تقنية متعددة، مثل: املعالجات، والذاكرة 

ووسائط التخزين، والشبكات، والبيانات، والتطبيقات اإللكرتونية.

  أنواع املوارد االفرتاضية: ٧/٣

لحوسبة ة لتفعيل الخصائص األساسية لتُعتَرب التقنية االفرتاضية إحدى الوسائل األساسي
السحابية من خالل قدرتها عىل تحويل املوارد التقنية الفعلية إىل موارد تقنية منطقية (أو 

ون هذه البيئة تتك، ال بدَّ من وجود بيئة مهيَّأة لها). وليك تعمل التقنية االفرتاضية افرتاضية
: )، هي١-٧من ثالث طبقات رئيسية، انظر الشكل رقم (

بنية تحتية تقنية، تشتمل عىل جميع التجهيزات املادية الالزمة لتشغيل مركز البيانات. -١
 برمجية التقنية االفرتاضية (ويُطلق عليها طبقة التقنية االفرتاضية). -٢
 .(Virtual Machines – VMs)خوادم افرتاضية  -٣

د التقنية التي املوار تحتوي الطبقة األوىل، وهي طبقة البنية التحتية الفعلية، عىل معظم 
ميكن تطبيق التقنية االفرتاضية عليها، مثل: املعالجات، والذاكرة الرئيسية، ووسائط التخزين، 

  والشبكات الحاسوبية، وبرمجيات التطبيقات، وأسطح املكتب.
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ا طبقة التقنية االفرتاضية فتحتوي عىل برمجيّة التقنية االفرتاضية، والتي يُدرُج أمَّ 
ى (Hypervisor)هايربفايزر تسميتها بال . يتم تنصيب هذه الربمجية عىل خادم فعيل يُسمَّ
املهمة  إىل طبقة البنية التحتية الفعلية. تتمثل ؛ مام ميكِّنها من الوصول مبارشةً باملستضيف

الرئيسية لهذه الربمجيّة يف إدارة الخوادم االفرتاضية بشكل عام؛ لذلك غالباً ما يُطلَق عليها 
. يتم ربط الهايربفايزر غالباً بخادم فعيل وحيد، لكن ميكنه (VMM)وادم االفرتاضية مدير الخ

إنشاء عدة نسخ من الخوادم االفرتاضية تكون مرتبطة بنفس الخادم الفعيل، ولكنها تكون 
مستقلة عن بعضها البعض افرتاضياً. يستطيع الهايربفايزر تخصيص عدة موارد افرتاضية 

افرتايض يقوم بإنشائه. كام يستطيع الهايربفايزر التحكم يف زيادة كل خادم ليرشف عليها 
وتخفيض مستوى القدرة االستيعابية املمنوحة لكل خادم افرتايض، كام يستطيع إيقافه 

 وإعادة تشغيله.

  

  ): مكونات بيئة التقنية االفرتاضية١-٧شكل رقم (
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ضية. يُحايك دها برمجية التقنية االفرتاالتي تولِّ طبقة الثالثة الخوادم االفرتاضية ومتثل ال
كل خادم افرتايض يف طريقة عمله الخادم املادي الفعيل إال أنه فعلياً عبارة عن كائن برمجي 
(ملف إلكرتوين) ميكن إنشاؤه ونسخه ونقله ومسحه عند الحاجة. لذلك يستطيع أن 

العديد دمات السحابية، و من املوارد التقنية االفرتاضية، والخ يستضيف يف محتواه العديدَ 
لخادم لمن امليزات والقدرات السحابية األخرى. تتم عملية تخصيص املوارد االفرتاضية 

ة ل تفعيل الخصائص األساسياألمر الذي يسهِّ  ؛االفرتايض برسعة فائقة وبناًء عىل الحاجة
خوادم  ) حالة يتم فيها استضافة ثالثة٢-٧الخمس للحوسبة السحابية. يوضح الشكل رقم (

الخادمني االفرتاضيني  ١فعليني، حيث يستضيف الخادم الفعيل رقم  افرتاضية من ِقبَل خادمنيِ 
 مامو . ٣خادماً افرتاضياً واحداً هو رقم  ٢، يف حني يستضيف الخادم الفعيل رقم ٢و ١رقمي 

أن عدد الخوادم االفرتاضية التي ميكن لخادم فعيل واحد استضافتها يكون  ير بالذكرجدهو 
مرتبطاً بقدرته االستيعابية. كام أن الخوادم االفرتاضية تختلف عن بعضها البعض يف الِسعة 
وعدد املوارد التقنية املخصصة لكلٍّ منها، وتتميز بأنها مستقلة عن بعضها البعض بشكل 

  ك يف توظيف قدرات نفس الخادم الفعيل. كامل حتى وإن كانت تشرت 

  ة يف خادمني فعليني): ثالثة خوادم افرتاضية مستضاف٢-٧شكل رقم (
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 املوارد التقنية الفعلية (أو املادية) التي ميكن تطبيق التقنية فيام ييل نستعرض معظمَ 
االفرتاضية عليها، مثل: املعالجات، والذاكرة الرئيسية، ووسائط التخزين، والشبكات 

  الحاسوبية، وبرمجيات التطبيقات، وأسطح املكتب.

  :املعالجات االفرتاضية ٧/٣/١

تتيح التقنية االفرتاضية يف الحوسبة السحابية إمكانية محاكاة املعالجات الفعلية 
(CPUs)  ى باملعالجات االفرتاضية . يتحكم الهايربفايزر (vCPUs)عن طريق إنشاء ما يُسمَّ

(برمجية التقنية االفرتاضية) يف جميع املعالجات الفعلية ضمن نطاق إرشافه. يتم تقسيم 
. وميكن (CPU cores)املعالَِجة  ١إىل مجموعة من الَنَويات (CPU)لواحد املعالج الفعيل ا

معالجات افرتاضية وتدعمها بكفاءة عالية. ال ميكن النظر  ٨ عىل أن تحتوي كل نواة معالَِجة
عىل أنها  (CPU core)وكل نواة معالج فعيل  (vCPU)إىل العالقة بني كل معالج افرتايض 

متثل عالقة الوقت الزمني املمنوح لكل معالج افرتايض من كل عالقة واحد إىل واحد، بل 
التعريف الدقيق للمعالج االفرتايض هو أنه مقدار وقت املعالجة  نواة معالج فعيل؛ لذلك فإنَّ 

  املمنوح له من ِقبَل املعالج الفعيل. 

من  تقوم طبقة التقنية االفرتاضية بإخفاء جميع املعالجات الفعلية عن التعامل املبارش
ع كبري من املعالجات االفرتاضية ذات القدرات  ِقبل الخوادم االفرتاضية، إذ تقوم بعمل تجمُّ
املختلفة، وتتيحها لالستخدام واملشاركة من ِقبَل عدة خوادم افرتاضية بناءً عىل الطلب.  ليس 

نية قمن الرضوري أن تكون جميع املعالجات الفعلية يف نفس املكان الجغرايف، بل تتيح الت
 مواقع افياً يفاالفرتاضية إمكانية تجميعها افرتاضياً يف طبقة واحدة، حتى وإن كانت جغر 

  ) هيكلية املعالجات االفرتاضية يف نظام موزع.٣-٧ح الشكل رقم (ع). يوضِّ متفرقة (نظام موز 

   

                                                 
والنواة يف املعالج هي العقل الذي يقوم بالعمليات الحســــابية   الَنَويات هو جمع للمفردة النواة.  ١ 

مت رشكات تطوير  قا هذا  قت؛ ل حدة يف نفس الو ية وا يام بعمل ها الق كل نواة ميكن هام، ف يذ امل وتنف
نتل) بتطوير معالجات ميكنها القيام بعدة مهام يف الوقت ذاته. لذلك عندما نقول إ املعالجات (مثل 

(Dual-Core)ي معالًجا ثنايئ النواة. وعندما نقول ، فذلك يعن(Quad-Core) فذلك يعني معالًجا ذا ،
  نَويَات. ٤
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  الذاكرة الرئيسية االفرتاضية: ٧/٣/٢

 لرئيسيةاتتيح التقنية االفرتاضية يف الحوسبة السحابية إمكانية محاكاة الذاكرة 
ى بالذاكرة  (MM)الفعلية  ، وتُعرَف (vMM)االفرتاضية  الرئيسيةعن طريق إنشاء ما يُسمَّ

 الرئيسيةبالكمية التي يحتاجها من الذاكرة  (VM)بأنها عملية تزويد الخادم االفرتايض 
االفرتاضية للقيام باملهام املسندة له. يتحكم الهايربفايزر (برمجية التقنية االفرتاضية) يف جميع 

ستخدمة غري امل الرئيسيةوحدات الذاكرة  الفعلية، إذ يقوم مبراقبة الرئيسيةوحدات الذاكرة 
 من موقع جغرايف واحد أو أكرث حسب نطاق إرشافه، ودمجها يف سواء ،ومن ثَمَّ تجميعها

ربط بني االفرتاضية. تشابه عمليُة ال الرئيسيةبيئة افرتاضية تحتوي عىل وحدات من الذاكرة 
رتاضية االفرتاضية يف البيئة االف الرئيسيةالفعلية ووحدات الذاكرة  الرئيسيةوحدات الذاكرة 

السحابية عمليَة الربط التي تحدث بني الذاكرة الفعلية والذاكرة االفرتاضية عىل مستوى 
عند وجود قصور يف وب الواحد. إذ يلجأ نظام التشغيل نظام التشغيل الواحد يف الحاس

إىل رفع قدراته التخزينية النشطة عن طريق استخدام جزء من الفعلية  الرئيسيةالذاكرة 
 ىوتحويل كمية من البيانات له واسرتجاعها مبقدار وكمية تُسمَّ  (hard disk)القرص الصلب 
كيلوبايت وترتفع حسب ما  ٤، والتي تبدأ أحجامها من (memory page)صفحة ذاكرة 

الفعلية  الرئيسيةيحدده نظام التشغيل. يتم استخدام هذه اآللية ذاتها للربط بني الذاكرة 
درة تخزينية فرتايض بقاالفرتاضية. عندما يقوم الهايربفايزر بإنشاء خادم ا الرئيسيةوالذاكرة 

 الرئيسيةجيجابايت من الذاكرة  ٢ب أن يتم تخصيص فذلك يعني أنه يججيجابايت  ٢
ىل االفرتاضية ع الرئيسيةلذلك الخادم. لقد ساعد تطبيق مبدأ الذاكرة  (vMM)االفرتاضية 

األمر  ،م االفرتايض أثناء إنجازه ملهامهتوفري أي كمية من الذاكرة النشطة قد يحتاجها الخاد
الذي يعني إمكانية تحميل بيانات ضخمة عليها، ومن ثَمَّ رفع مستوى أداء التطبيقات 
اإللكرتونية بتخفيض وقت االستجابة، إضافًة إىل تخفيض التكاليف املادية املتعلقة بالطاقة 

) ٤-٧م (ح الشكل رقغري املستغلَّة. يوضِّ  الرئيسيةوالتربيد؛ نظراً الستغالل وحدات الذاكرة 
  االفرتاضية يف نظام موزع. الرئيسيةالذاكرة 
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  التخزين االفرتايض: ٧/٣/٣

التخزين االفرتايض هو عملية تجميع ملخازن فعلية متعددة من مجموعة وسائط 
 التقنيةية ل برمجيط تخزين واحد يتم إدارته من ِقبتخزينية عىل السحابة، لتبدو وكأنها وس

ى املخازن املنشأة من وسائط التخزين الفعليةاالفرتاضية (هايربفايزر).  استخدام ب تُسمَّ
يُطلَق مصطلح التخزين السحايب . يف بعض األحيان (VDs)باملخازن االفرتاضية الهايربفايزر 

عىل التخزين االفرتايض ليشري إىل عملية تخزين البيانات عىل سحابة عامة خارج حدود 
. للتخزين االفرتايض استخدامات (DropBox)س املنظمة املستفيدة، مثل خدمة دروب بوك

مهمة تلعب دوراً أساسياً يف استمرارية الحفاظ عىل البيانات وتأمني إتاحتها، ويأيت عىل رأسها 
مبدأ التخزين االحتياطي للبيانات، ومبدأ تكرار تخزين البيانات، واألرشفة اإللكرتونية، 

 االفرتايض يسهم بشكل مبارش يف تحقيق واالستعادة من الكوارث. كام أن تفعيل التخزين
ر الوصول إىل بيانات مخزن افرتايض ال يعني بالرضورة مستوى عاٍل من اإلتاحة، إذ إنَّ تعذُّ 

ل الخدمة السحابية، بل يتم تلقائياً تفعيل مخزن افرتايض آخر يحتوي عىل نفس تعطُّ 
قنيات لتخزين االفرتايض يف تالبيانات إلكامل إجراءات الخدمة السحابية. يتم تطبيق آلية ا

ة ميكن للخدمفعيل التخزين االفرتايض . بت(SAN)التخزين املتقدمة، مثل شبكات التخزين 
السحابية املستفيدة طلب أي سعة تخزينية تحتاجها، وعرض كل املخازن املرتبطة واملوزعة 

ع واالنكامش التلقايئ يف الِسعات  حسب  التخزينيةعىل الشبكة كأنها مخزن واحد، والتوسُّ
ومن األمثلة عىل  .موزع نظام يف االفرتايض التخزين) ٥-٧( رقم الشكل االحتياج. يوضح

 سحابية خدمة ، وهي(Amazon EBS)خدمات التخزين السحابية خدمة أمازون إي يب إس 
 سحابة عىل EC2 الحوسبة خدمة مع وتعمل مختلفة، وأحجام بأشكال الدائم التخزين تتيح

AWS . ِّمبدأ التخزين االفرتايض يف نظام موزع.٥-٧الشكل رقم ( حيوض (  

  الشبكات االفرتاضية: ٧/٣/٤

الشبكة االفرتاضية عبارة عن كيان برمجي يحتوي عىل موارد تقنية من التجهيزات 
ى شبكةاالفرتاضية والربمجيات.   ينشأ عن الشبكات االفرتاضية فصل بيئة شبكة معينة، تُسمَّ

شبكات االتصاالت األخرى، من خالل إنشاء حدود منطقية غري فعلية منطقية، عن باقي 
لتي اهي: الجدران النارية االفرتاضية  للشبكة املفصولة باستخدام تجهيزات شبكية خاصة،

التي  (vLAN)فرتاضية اال حلية املشبكة التنتقي وتتحّكم يف الحركة عىل مسارات الشبكة، و 
التي قد تكون موزعة فعلياً يف أكرث من مكان جغرايف. تضمُّ مجموعة من املوارد السحابية 
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الهدف من إنشاء الشبكة االفرتاضية يعود إىل الحاجة إىل فصل موارد سحابية عن  إنَّ 
م يف مواصفات ح لهم، وعن مستخدمي السحابة اآلخرين، وللتحكُّ مستخدمني غري ُمرصَّ 

داخل هذه الشبكة، وإمكانية النطاق العريض، ومن ثَمَّ تحسني معدالت نقل البيانات 
ع واالنكامش يف مواصفاتها ومواردها، والتحكم يف مواصفات أمنها برمجياً، كام أنها  التوسُّ

بكة الش وبشكل عام، فإنَّ  اإلدارية للشبكة من خالل أمتتتها.ل القيام بالعمليات تسهِّ 
  غري متوقعة.يعة و االفرتاضية مفيدة لتلك الشبكات التي تواجه معدالت استخدام كبرية ورس

 عادًة ما تحتوي الشبكة الفعلية (غري االفرتاضية) عىل مكونات شبكية، مثل: املحوالت،
رتاضية االف التقنيةاألحامل. تقوم برمجية  وموازنات النارية، والجسور، واملوجهات، والجدران

منها،  ة(هايربفايزر) بالتحكم يف هذه املكونات من خالل إنشاء مكونات شبكية افرتاضي
  ومبواصفات محددة داخل حدود الشبكة االفرتاضية. 

ية تهدف الشبكة االفرتاضية الداخل ،داخيل وخارجي :هناك صنفان للشبكات االفرتاضية
إىل توفري خدمات وظيفية مشابهة للوظائف التي تقدمها الشبكة الفعلية ضمن حدود مركز 

منها  بتجميع عدة شبكات أو أجزاءبيانات واحد، يف حني تقوم الشبكة االفرتاضية الخارجية 
) مبدأ الشبكات ٦-٧ح الشكل رقم (يف وحدة افرتاضية واحدة تشرتك يف هدف محدد. يوضِّ 

  االفرتاضية.
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  البيانات االفرتاضية: ٧/٣/٥

غ مختلفة من صيوقراءة وتعديل يشري مبدأ البيانات االفرتاضية إىل القدرة عىل اسرتجاع 
البيانات (نصوص، وصور، ومقاطع فيديو) من مصادر متعددة للبيانات (قواعد بيانات 

يف وسيط تخزين افرتايض واحد، عالقية وغري عالقية، وملفات نصية)، ومن ثَمَّ تجميعها 
ح لهم ذلك، دون أن يعرف املستخدمون أيَّ تفاصيل تقنية  وإتاحتها للمستخدمني املُرصَّ

ى هذا النوع من البيانات ك ؛عنها صيغ تخزينها أو املوقع الجغرايف حيث يتم تخزينها. يُسمَّ
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بالبيانات االفرتاضية أو املنطقية. ميكن الوصول لهذا النوع من البيانات من ِقبَل أي نوع من 
التطبيقات اإللكرتونية؛ كتطبيقات الويب أو الخدمات السحابية أو تطبيقات الهاتف املتنقل. 

الحاجة إلتاحة هذه املنهجية يف توفري البيانات لتجنيب املستفيد عناء البحث عنها ظهرت 
وتجميعها وتحليلها، وبالتايل ضامن وصوله لها من خالل مدخل واحد. لقد ساعد تطبيق 

 business)، وذكاء األعامل (data analytics)هذا املبدأ عىل بزوغ مبدأ تحليالت البيانات 
intelligence)حوسبة السحابية ، وال(cloud computing)) مبدأ ٧-٧. يوضح الشكل رقم (

  البيانات االفرتاضية.

  التطبيقات االفرتاضية: ٧/٣/٦

تتيح التطبيقات االفرتاضية إمكانية تشغيل املستفيد لتطبيق أو خدمة إلكرتونية عن 
ر هذا يبُعد دون الحاجة إىل تركيب تجهيزات أو تثبيت برمجيات عىل حاسوبه. يتم تطو

عمل  تمُّ ين بُعد يف خادم تطبيقات. بعد ذلك التطبيق من ِقبَل مزود خدمة واستضافته ع
نسخ افرتاضية من التطبيق ووضعها يف طبقة التطبيقات االفرتاضية، ليتمكن املستفيد من 

ان حاسباً ك مناسب، سواء إلكرتوين جهاز أي الوصول إىل نسخته االفرتاضية فقط باستخدام
مكتبيٍّا أو حاسباً متنقالً أو هاتفاً متنقالً أو لوحاً إلكرتونيٍّا. تقوم فكرة التطبيقات االفرتاضية 

اً بعىل فصل برمجية التطبيق السحايب عن نظام التشغيل الخاص بحاسوب املستخدم، تجنُّ 
، األمر الذي مألي عدم توافق بني التطبيق السحايب ونظام التشغيل الخاص بجهاز املستخد

قد يسبب توقفاً لتشغيل التطبيق. يف بعض األحيان، قد يحتاج املستفيد إىل تثبيت برمجية 
جهيزات، ب مشكلة توافقية التبسيطة عىل حاسوبه لدعم تشغيل البيئة االفرتاضية ولتجنُّ 

  . (Java Virtual Machine – JVM)مثل برمجية خادم الجافا االفرتايض 

  التطبيقات االفرتاضية فيام ييل: تتمثل أبرز فوائد

 باإلنرتنت ومتصفح ويب) مقارنًة بتثبيت متصالً جهازاً تقنية أقلَّ ( تتطلب مواردَ  -
 الجهاز عىل حاسوب املستفيد.

 إمكانية تشغيل تطبيقات متعددة وغري متوافقة عىل الحاسب املحيل يف نفس الوقت. -

 رسيع.تبسيط عملية إطالق ونرش تطبيقات متعددة وبشكل  -

 دعم أمن التطبيقات من خالل فصل التطبيق عن نظام التشغيل املحيل. -
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 سهولة متابعة استخدام رخص الربمجيات. -

نسخ التطبيق عىل وسيط تخزين متنقل، واستخدام التطبيق عىل  إمكانية -
 حواسيب أخرى دون الحاجة إىل عمل تركيب أو تثبيت محيل. 

ل أع -  باء عالية ومتنوعة من االستخدامات.رفع مستوى قدرة التطبيق عىل تحمُّ

  ) مبدأ التطبيقات االفرتاضية.٨-٧ح الشكل رقم (يوضِّ 
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 سطح املكتب االفرتايض: ٧/٣/٧

ا إىل خدمة تطبيقاتهللحواسيب و ل تقنية سطح املكتب االفرتايض أسطح املكتب تُحوّ 
أي جهاز  سحابية بناًء عىل الطلب، وتكون متاحة ألي مستخدم، يف أي مكان، من خالل

يتم يف هذه التقنية اإلدارة والتحكم والوصول إىل الحاسبات املكتبية واملتنقلة   إلكرتوين.
حسب  تعمل هذه التقنيةوالتطبيقات املثبتة عليها عن بُعد ومن مكان واحد بشكل مركزي. 

منوذج العميل/الخادم، حيث إنَّ تنفيذ التطبيقات يتم عىل نظام تشغيل بعيد، بحيث 
ل مع جهاز العميل املحّيل عرب الشبكة من خالل بروتوكول شاشة عرض عن بُعد، يتواص

ن جميع التطبيقات والبيانات املستخدمة يتفاعل العميل من خاللها مع التطبيقات. تُخزَّ 
عىل الخادم، مع وجود شاشة عرض ولوحة مفاتيح وفأرة فقط يف جهة العميل (قد يكون 

 أو متنقل أو لوح إلكرتوين أو هاتف ذيك). يتطلب جهاز العميل عبارة عن حاسب شخيص
تطبيق تقنية سطح املكتب االفرتايض أن يستضيف الخادم عدة نسخ من نظم تشغيل سطح 

قنية االفرتاضية (هايربفايزر). تُستخَدم هذه الت التقنيةبرمجية املكتب يتم إدارتها بواسطة 
وز، واستخدامها عىل أجهزة غري داعمة للويندكوسيلة لتمكني الوصول إىل تطبيقات الويندوز 

مثل بعض األلواح اإللكرتونية والهواتف الذكية والحاسبات املكتبية واملتنقلة غري الداعمة 
ألنظمة ويندوز. كام تفيد هذه التقنية يف مشاركة املوارد من خالل إتاحة خدمة سطح 

يص مادياً توفري حاسب شخ فد يكون من املُكلاملكتب كخدمة لعدة مستخدمني يف بيئة ق
تفعيل هذه الخدمة يساعد املستفيد عىل تخفيض  لكل مستخدم أو يكون غري رضوري. إنَّ 

تكاليفه املادية املتعلقة باقتناء التجهيزات أو إدارة أنظمة تشغيل وتطبيقات متعددة من 
  ) مبدأ سطح املكتب االفرتايض.٩-٧ح الشكل رقم (خالل مكان واحد. يوضِّ 
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   منهجيات التقنية االفرتاضية: ٧/٤

 full)يوجد ثالث منهجيات لتطبيق التقنية االفرتاضية، وهي: االفرتاضية الكاملة 
virtualization)واالفرتاضية الجزئية ، (paravirtualization)نةاملُمك ، واالفرتاضية 

. تختلف هذه املنهجيات عن (hardware-assisted virtualization) املادية بالتجهيزات
بعضها البعض حسب االمتيازات املمنوحة لكل منهجية. وللتعرُّف عىل طبيعة هذه 

يُعتَرب نظام التشغيل . إذ (OSs)االمتيازات، ال بُّد من التطرُّق آللية حامية أنظمة التشغيل 
ة أهم برمجية تعمل عىل الحاسوب، حيث يدير ويتحّكم يف جميع التجهيزات املادي

(كاملعالج، والذاكرة الرئيسية، ووسائط التخزين، والشبكات)، والربمجيات (كالتطبيقات 
والخدمات اإللكرتونية). ويقع نظام التشغيل كطبقة وسيطة بني جميع وحدات التجهيزات 
املادية من جهة، وجميع أنواع الربمجيات األخرى من جهة أخرى. نظراً لهذه األهمية، يتم 

دم، التي قد تأيت من تطبيقات املستخ غيل من االستخدامات غري املوثوقةشحامية نظام الت
باستخدام أربعة مستويات تختلف عن بعضها البعض يف االمتيازات املمنوحة لكل منها، 

  وهذه املستويات هي:

يتم منح هذا املستوى للربمجيات األكرث موثوقية، بالتايل تتمكن املستوى "صِفر":  -
وصول املبارش وغري املقيّد إىل املوارد املادية؛ كاملعالجات، هذه الربامج من ال

 .الرئيسيةوالذاكرة 

 .(device drivers)": غالباً ما يتم منحهام ملعرّفات األجهزة ٢" و"١" ياناملستو -

": يتم منح هذا املستوى للربمجيات األقل موثوقية، بالتايل يتم تقييد ٣املستوى " -
  املادية، حيث ال يُسَمح لها بالتعامل املبارش مع املوارد التقنية.وصولها إىل املوارد 

يف بيئة السحابة، هناك برمجيات متعددة تعمل بامتيازات متفاوتة. عىل سبيل 
املثال، تعمل برمجية التقنية االفرتاضية (الهايربفايزر) مبستوى عاٍل من االمتياز، وهو املستوى 

مبستوى  (VM)املوجود يف الخادم االفرتايض  املُستخِدم"صِفر"، يف حني يعمل نظام تشغيل 
  ".٣منخفض من االمتياز، وهو املستوى "

  نستعرض فيام ييل تفصيالً عن كل منهجية من منهجيات التقنية االفرتاضية الثالث.
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  االفرتاضية الكاملة: ٧/٤/١

تقوم برمجية التقنية االفرتاضية أو الهايربفايزر (طبقة التقنية يف هذه املنهجية 
االفرتاضية) بعزل نظام تشغيل املُستخِدم عن تجهيزات البنية التحتية التقنية، ومن ثَمَّ عدم 
إمكانية التعامل املبارش معها. وعىل الرغم من تعامله غري املبارش مع تلك التجهيزات، فإن 

لهايربفايزر اال يدرك أنه يعمل يف بيئة افرتاضية معزولة. يتم منح نظام تشغيل املُستخِدم 
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ر"، وبالتايل ميلك صالحية التعامل املبارش مع املوارد التقنية، ومينح مستوى االمتياز "صف
بدوره الخوادم االفرتاضية ما تحتاجه من موارد افرتاضية (كاملعالج االفرتايض والتخزين 

" وبالتايل ال يستطيع ١ظام تشغيل املُستخِدم مستوى االمتياز "االفرتايض)، بينام مُيَنح ن
االتصال املبارش مع البنية التحتية إال من خالل طبقة الهايربفايزر. تتلقى طبقة الهايربفايزر 
طلبات نظام تشغيل املُستخِدم عىل هيئة تعليامت غري افرتاضية، عىل اعتبار أن نظام تشغيل 

عمل يف بيئة افرتاضية، ثم تقوم طبقة الهايربفايزر برتجمة تلك املُستخِدم ال يدرك أنه ي
ى عملية الرتجمة  التعليامت إىل شكل تفهمه موارد البنية التحتية، ومن ثمَّ تنفيذها. تُسمَّ

َنح تطبيقات املُستخِدم من ناحية أخرى، متُ   .(binary translation)هذه بالرتجمة الثنائية 
"، إال أن تنفيذ تعليامت هذه التطبيقات تتم بشكل مبارش دون الحاجة ٣مستوى االمتياز "

) منهجية ١٠-٧إىل إجراء أي تعديالت عليها لتتالءم مع البيئة االفرتاضية. يوضح الشكل رقم (
 السوق، املتاحة يف االفرتاضية الكاملة. يتم تطبيق هذه املنهجية يف العديد من املنتجات

  .Oracle's Virtaulbox, VMware server, Microsoft Virtual PCمثل: 

  تتميز االفرتاضية الكاملة مبا ييل: 

 أنها املنهجية الوحيدة التي ال تتطلب تجهيزات مادية لتطبيقها. -

، وبالتايل ضامن عدم (VMs)أنها تتيح أفضل آلية لفصل وتأمني الخوادم االفرتاضية  -
 خل تنفيذ املهام فيام بينها.تدا

 نفس وماك) يف ،وويندوز ،أنها تسمح بتشغيل عدة أنظمة تشغيل مختلفة (لينكس -
 الوقت.

 املُستخِدم.ال تتطلب أي تغيري أو تعديل عىل نظام تشغيل  -

  وهناك بعض السلبيات املرتبطة باالفرتاضية الكاملة، وهي:

 ؛ مام يسهم يف تأخري تنفيذ طلباتتُضيف عملية الرتجمة الثنائية عبئاً َوسيْطَاً  -
 املُستخِدم.

قد يكون من الصعوبة إضافة تجهيزات مادية جديدة لتعمل مع الهايربفايزر، إذا  -
 مل يكن قد تمَّ برمجيتها وتثبيتها مسبقاً.
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  االفرتاضية الجزئية: ٧/٤/٢

ظام تشغيل ن الفرق الرئييس بني االفرتاضية الجزئية واالفرتاضية الكاملة يكمن يف أنَّ  إنَّ 
ظام ناملُستخِدم يف االفرتاضية الجزئية يعرف أنه يعمل يف بيئة افرتاضية، بينام ال يعرف 

رق آخر يتعلق وهناك فاملُستخِدم يف االفرتاضية الكاملة أنه يعمل يف بيئة افرتاضية. تشغيل 
املة، بل كام هو الحال يف االفرتاضية الكزئية ال تستخدم الرتجمة الثنائية االفرتاضية الج بأنَّ 

ى "بالطلبات الرتددية" أو تُ  ل ما يُسمَّ ، وهي عبارة عن وسيلة للتواصل (hypercalls)فعِّ
املبارش بني نظام التشغيل وبرمجية التقنية االفرتاضية (الهايربفايزر). يرتتب عىل هذين 

دار املُستخِدم ليتمّكن من إصالحاجة إىل إجراء تعديالت رضورية يف نظام تشغيل  الفرقنَْيِ 
ل لكاملة. متثِّ ة يف االفرتاضية اعليامت غري االفرتاضية املستخَدمالطلبات الرتددية بدالً من الت

لتعامل ا املُستخِدم عننظام تشغيل هذه التعديالت تغرياً يف عملية العزل أو الفصل الكامل ل
ى االفرتاضية الجزئية لهذه  املبارش مع تجهيزات البنية التحتية التقنية؛ لذلك يتم إطالق ُمسمَّ

  املنهجية. 

امل ر"، وبالتايل ميلك صالحية التعل املُستخِدم مستوى االمتياز "صفمُيَنح نظام تشغي
نَح متُ ينام ددية، باملبارش مع املوارد التقنية عرب طبقة الهايربفايزر من خالل الطلبات الرت 

"، إال أن تنفيذ تعليامت هذه التطبيقات تتم بشكل ٣تطبيقات املُستخِدم مستوى االمتياز "
الشكل  حمبارش دون الحاجة إىل إجراء أي تعديالت عليها لتتالءم والبيئة االفرتاضية. يوضِّ 

  ) منهجية االفرتاضية الجزئية.١١-٧رقم (

  يل:تتميز االفرتاضية الجزئية مبا ي

 سهم يف تأخري تنفيذ طلباتالتي تُ ص من عبء عملية الرتجمة الثنائية التخلُّ  -
 املُستخِدم؛ مام يؤثر عىل األداء بشكل عام.

 إتاحة التعامل املبارش مع موارد البنية التحتية التقنية لنظام تشغيل املُستخدم. -

  وهناك بعض السلبيات املرتبطة باالفرتاضية الجزئية، وهي:

حتى يتمكن من التعامل مع لُمستخِدم ل لاستخدام نظام تشغيل معدَّ رضورة  -
 الهايربفايزر والتجهيزات املادية بشكل مبارش.
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ى، املُستخِدم عدم صالحيته للعمل يف بيئات أخر قد يرتتب عىل تعديل نظام تشغيل  -
وظهور إشكاليات عدم التوافقية للخوادم االفرتاضية املشغلة ألنظمة التشغيل تلك 

 د الحاجة إىل نقلها إىل مستضيفني آخرين.عن

  
  املادية: بالتجهيزات االفرتاضية املُمكَنة ٧/٤/٣

يتم تطبيق منهجيتي االفرتاضية الكاملة واالفرتاضية الجزئية باستخدام الربمجيات. مع 
، (AMD)ربى رشكات تصنيع التجهيزات املادية، مثل إنتل وأي إم دي بروزهام، توجهت كُ

بتقنية  ىمعالجاتها بحيث تتبّنى التقنية االفرتاضية، حيث أطلقت إنتل ما يُسمَّ إىل تطوير 
مع  .(AMD-v)منتجها املسّمى  (AMD)، وأطلقت أي إم دي (VT-x)إنتل االفرتاضية 
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اضية الكاملة، كام يف االفرت  حاجة إىل تطبيق الرتجمة الثنائيةتطبيق هذه املنهجية تنتفي ال
بذا يتم و  عىل نظام تشغيل املُستخدم كام يف االفرتاضية الجزئية؛ عديالتوالحاجة إلجراء ت

ح يالتواصل املبارش بني نظام تشغيل املُستخِدم والهايربفايزر دون حاجة ألي ترجمة.  وضِّ
   املادية. بالتجهيزات ) منهجية االفرتاضية املُمَكنة١٢-٧الشكل رقم (

  
  ةبالتجهيزات املادي ): منهجية االفرتاضية املُمكَنة١٢-٧شكل رقم (

  املادية مبا ييل: بالتجهيزات تتميز االفرتاضية املُمَكنة

 الحاصل يف االفرتاضية الكاملة. التخلص من عبء عملية الرتجمة الثنائية -

 التخلص من الحاجة إىل إجراء تعديالت عىل نظام تشغيل املُستخدم. -

  املادية، وهي: بالتجهيزات وهناك بعض السلبيات املرتبطة باالفرتاضية املُمَكنة
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انحصار القدرة عىل تطبيق االفرتاضية يف الجيل الجديد من املعالجات، أما  -
 املعالجات السابقة فال تستطيع تطبيق هذه املنهجية.

ىل زيادة يف إ (VMs)قد تؤدي زيادة الطلبات القادمة من الخوادم االفرتاضية  -
 عه األداء بشكل عام.األمر الذي قد ينخفض م األعباء عىل املعالج؛

  برمجيات التقنية االفرتاضية: ٧/٥

ى الهايربفايزر  يتم متكني خصائص البيئة االفرتاضية وتهيئتها للعمل مبساعدة برمجيّة تُسمَّ
(hypervisor) .ى باملستضيف ميكِّنها  ؛ ماميتم تنصيب هذه الربمجية عىل خادم فعيل يُسمَّ

إىل طبقة البنية التحتية الفعلية. تتمثل املهمة الرئيسية لهذه الربمجيّة  من الوصول مبارشة
بشكل عام؛ لذلك غالباً ما يُطلَق عليها مدير الخوادم  (VMs)يف إدارة الخوادم االفرتاضية 

. يتم ربط الهايربفايزر غالباً بخادم فعيل وحيد، لكن ميكنه إنشاء عدة (VMM)االفرتاضية 
فرتاضية تكون مرتبطة بنفس الخادم الفعيل، ولكنها تكون مستقلة عن نسخ من الخوادم اال 

رشف عليها، إىل ي بعضها البعض افرتاضياً. يستطيع الهايربفايزر تخصيص عدة موارد افرتاضية
رتاضية، االف الرئيسية؛ كاملعالجات االفرتاضية، والذاكرة كل خادم افرتايض يقوم بإنشائه

وأسطح املكتب  رتاضية،والشبكات االفرتاضية، والتطبيقات االف ووسائط التخزين االفرتاضية،
. كام يستطيع الهايربفايزر التحكم يف زيادة وتخفيض مستوى القدرة االستيعابية االفرتاضية

  املمنوحة لكل خادم افرتايض، كام يستطيع إيقافه وإعادة تشغيله.

خصيص عند إنشاء الخادم االفرتايض، يف ت تتمثل الخطوة األوىل التي يقوم بها الهايربفايزر
الذي يُعتَرب  (guest OS)املوارد التقنية االفرتاضية له، يليها تحديد نظام تشغيل املُستخدم 

مستقالً عن نظام التشغيل الذي تمَّ إنشاؤه فيه وليس بالرضورة أن يكون مامثالً له، فقد 
هو نظام  (Linux)ينام لينكس هو نظام تشغيل املُستخدم، ب (Windows)يكون ويندوز 

التشغيل املستضيف. تتيح هذه االستقاللية لنظام تشغيل املُستخدم إمكانية توظيفه 
للمنتجات الربمجية بشكل عام ولتطبيقات املستخدم بشكل خاص، دون الحاجة إىل 

لذي اتخصيصها أو تعديلها لتتالءم مع البيئة االفرتاضية التي يعمل عليها الخادم االفرتايض، 
  افرتاضية. بيئة يف يعمل أنه يدرك ال

تكمن أهمية الهايربفايزر يف تحقيقه لثالث مزايا مهمة تساعد يف تفعيل الخصائص 
 ،الرئيسية للحوسبة السحابية، هي: استقاللية التجهيزات الفعلية، ومشاركة املوارد التقنية

تقنية لية التجهيزات الفعلية، فإنَّ الاستقال ة. أوالً، فيام يخصُّ وتكرار املوارد التقنية املُشغل
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االفرتاضية عموماً هي عملية تقوم مبحاكاة جهاز فعيل وحيد (كالخادم) وتحويله افرتاضياً 
قة ق استقالليته من خالل طبإىل نسخة برمجية مرنة (كالخادم االفرتايض)، األمر الذي يحقِّ 

رنة املادي والنسخ االفرتاضية امل هي الهايربفايزر، تدير عملية التواصل بني الجهازوسيطة 
املنشأة منه. من خالل هذه االستقاللية يسهل نقل الخادم االفرتايض من مستضيف إىل آخر 
دون مواجهة أي مشاكل قد تطرأ بسبب عدم التوافق بني الربمجيات والتجهيزات املادية. 

 من تكرار أقل كُلفةً ونتيجًة لذلك، تصبح عملية استنساخ املورد التقني االفرتايض أسهل و 
ل إمكانية إنشاء من خاليربفايزر مشاركة املوارد التقنية املورد التقني الفعيل. ثانياً، يتيح الها

عدة خوادم افرتاضية من نفس املورد التقني الفعيل، ومن خالل إمكانية مشاركة عدة خوادم 
توى الخاصية من مس افرتاضية يف استخدام نفس املورد التقني الفعيل الواحد. تزيد هذه

االنتفاع من قدرات الجهاز الفعيل الواحد مع إمكانية توزيع تنفيذ الطلبات الواردة بشكل 
متوازن بني الخوادم االفرتاضية. وتربز املرونة العالية يف التعامل مع مورد فعيل واحد يف 

ل عدة خوادم افرتاضية أنظمَة تشغيل مختلفة للمستخدم عىل  س املورد نفإمكانية أن تشغِّ
التمثيل الفعيل للخادم االفرتايض عىل هيئة ملف أو كائن برمجي مرن  الفعيل. أخرياً، إنَّ 

ميكِّن من إجراء العمليات البسيطة عليه، كالنقل والنسخ واللصق، وبالتايل إنشاء عدة نسخ 
 منه (أو تكراره)، األمر الذي يساعد عىل القيام بعمليات رضورة؛ كالنسخ االحتياطي،

  وإجراءات االستعادة من الكوارث. 

يتم تصنيف برمجية التقنية االفرتاضية (أو الهايربفايزر) إىل صنفني رئيسيني، حسب 
  ُمبَاَرشة التعامل مع التجهيزات املادية:

 : الهايربفايزر املبني عىل التجهيزات املادية:١النوع  -
يف هذا النوع، يتم تنصيب برمجية الهايربفايزر مبارشًة عىل التجهيزات الفعلية 

انظر الشكل ، (host OS)املُستضيفة دون الحاجة لوجود نظام تشغيل ُمستَِضيف 
 وتشغيلها الفعلية املوارد إىل ميكن للخوادم االفرتاضية الوصول ). وبالتايل١٢-٧رقم (

 من التخلّص ذلك يف يُسهم. املستضيف تشغيل نظام حاجة ملساعدة دون مبارشةً 
األمر  املستضيف كوسيط؛ تشغيل بنظام األعباء التي تنشأ من التواصل واالتصال

ا النوع يناسب هذ. الهايربفايزر من الثاين بالنوع الذي يرفع من كفاءة األداء مقارنةً 
، وتلك مستمرة تواجه أعباًء كبرية وطلبات ُمستخِدم التي الخوادم الهايربفايزر من

 ومن األدوات الربمجية التي تستخدم الخوادم التي تتطلب مستوى عاليًا من األمان.
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 Citrixو ،Oracle VM ، وخادمVMWare ESXiهذا النوع من الهايربفايزر: 
XenServerو ،Microsoft Hyper-Vو ،Linux KVM.  

  
 : الهايربفايزر املبني عىل الربمجيات:٢النوع  -

يتم تنصيب برمجية الهايربفايزر عىل نظام تشغيل موجود مسبقاً،  يف هذا النوع
ى نظام التشغيل املُستوبالت ). عىل سبيل ١٣-٧ضيف، انظر الشكل رقم (ايل يُسمَّ

يعمل عىل نظام تشغيل ويندوز بإصدار  املثال، عندما يكون ملُستخِدم حاسٌب 
معنّي، ميكنه تنصيب برمجيّة الهايربفايزر عىل الويندوز بنفس الطريقة التي يتم 
فيها تركيب أي برمجيّة أخرى. وبالتايل ميكن للمستخدم إنشاء وإدارة الخوادم 

يف ضينام يستطيع نظام التشغيل املُستاالفرتاضية باستخدام الهايربفايزر. فب
ساعدة م عامل والوصول املبارش إىل التجهيزات الفعلية، يحتاج الهايربفايزر إىلالت

للوصول والتعامل مع التجهيزات كطبقة وسيطة نظام التشغيل املُستَضيف 
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شغيل ل نظام تفشل وتعطُّ احتاملية يف  لذلكويتمثل العيب الرئييس الفعلية. 
ب لذا يُنَصح بتجنُّ  االفرتاضية.ل الخوادم األمر الذي يؤدي إىل تعطُّ  ؛املُستَضيف

يف الحاالت التي تكون فيها استمرارية عمل استخدام النوع الثاين من الهايربفايزر 
ومن األدوات الربمجية التي تستخدم هذا . تطبيقات املستخدم ذات أهمية قصوى

 VMwareو ،Oracle VirtualBoxو ،Lguest، وXvisorالنوع من الهايربفايزر: 
Workstation Playerو ،Linux-VServer.  
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  معوقات عمل التقنية االفرتاضية: ٧/٦

ع امللحوظ يف زودي من ِقبَل م تبّني التقنية االفرتاضية، سواء عىل الرغم من التوسُّ
الخدمات السحابية أو من قِبَل مراكز البيانات الخاصة، إال أن هناك العديد من التحديات 

ادمني ر العديد من القوالصعوبات التي قد تعيق استمرارية تبّني هذه التقنية أو قد تنفِّ 
ه بهذ. ينبغي رفع مستوى الوعي (Ogunyemi et al., 2017)الجُدد لتبّني هذه التقنية 

من  ةً والعمل عىل تفادي وقوعها. نستعرض فيام ييل خمس التحديات وأخذها بعني االعتبار
  أبرز هذه املعوقات.

 دعم مزودي الخدمة: -
م بعض مزودي  عىل الرغم من االنتشار الواسع الستخدام هذه التقنية، فقد ال يقدِّ

طبيقات رتاضية نفسها أو للتالفني الكايف لربمجيات التقنية االف التقنية االفرتاضية الدعم
 قد يُعزَى القصور يف الدعم إىلدمها االفرتاضية. يف بعض األحيان التي تعمل عىل خوا

مشاكل تقنية متعلقة بعدم توافقية الخوادم االفرتاضية مع وجود تجهيزات مادية 
جديدة لدى املستفيد، كام قد يكون القصور يف الدعم الفني نتيجة إسرتاتيجية 

من قِبَل مزود الخدمة لتقديم الدعم فقط لربمجية افرتاضية أو لتجهيزات  تسويقية
مادية معينة يقوم هو عىل تسويقها. وال يغيب عن ذلك إمكانية وجود قصور يف 
املعرفة لدى مزود الخدمة بخصوص طبيعة األجهزة أو الربمجيات الجديدة التي تتوافق 

  . خاّصتهمع برمجية التقنية االفرتاضية 

 عتبارات األمنية املرتبطة بربمجية التقنية االفرتاضية:اال  -
يتم إنشاء البيئة االفرتاضية يف مراكز البيانات عموماً باستخدام برمجية التقنية 
االفرتاضية أو الهايربفايزر. وبالتايل، فإنَّ أسهل طريقة لعمل االخرتاقات األمنية والوصول 

ايزر. من ة والتحكم فيها تكون باخرتاق الهايربفإىل موارد البنية التحتية التقنية الفعلي
املحتمل أن يقوم مربمج محرتف ذو أهداف محددة بكتابة شفرات برمجية وتشغيلها 
بهدف تعطيل الخادم املستضيف عن العمل أو ترسيب البيانات املخزنة فيه. يُعتَرب 

بليًة للتهديدات أكرث قا الهايربفايزر املبني عىل الربمجيات)النوع الثاين من الهايربفايزر (
اإللكرتونية من النوع األول من الهايربفايزر (املبني عىل التجهيزات املادية)، حيث تتم 

، عرب نظام تشغيل املُستخدم أو نظام تشغيل ٢عملية االخرتاقات، إن حدثت يف النوع 
املُستضيف. لذا ينبغي عىل املزود واملستفيد أخذ أقىص درجات الحذر يف تأمني 



 الفصل السابع

 الحوسبة السحابية  ٢٩٤

مواردهام التقنية االفرتاضية بنفس الطريقة التي يتم بها تأمني املوارد التقنية الفعلية. 
وميكن أن يتم ذلك بإيجاد واعتامد وتنفيذ سياسات أمنية صارمة، وتكون مفّصلة 
بوجود إجراءات واضحة لحامية املوارد التقنية؛ كوجود جدران نارية، والحرص عىل 

تشغيل املستضيف بشكل دوري، واستخدام أدوات برمجية تحديث الهايربفايزر ونظام 
ملراقبة أداء الهايربفايزر واكتشاف ومنع األنشطة املريبة، وتبّني إجراءات واضحة 

  م يف الوصول إىل املوارد.للتحكُّ 

 عىل األداء:  ازيادة األعباء وتأثريه -
قد ال يكون تطبيق التقنية االفرتاضية مناسباً لألنظمة املعقدة ذات األعباء املرتفعة، 

توظيف خاصية مشاركة املوارد التقنية بشكل كبري. لذا فإنه إىل ولتلك التي ال تحتاج 
من املتوقع أن ينتج عن أي تطبيق لخطة مصاغة بشكل ركيك لتبنّي التقنية االفرتاضية 

ة بشكل عام، ولتطبيقات املستخدم بشكل خاص. ينبغي العمل عىل أداٌء سيٌئ لألنظم
دراسة وتحليل الوضع الراهن بغرض التعرف عىل متطلبات األنظمة والتطبيقات 
واملستفيدين بشكل دقيق، ومن ثَمَّ تحديد مدى مالءمة تبّني التقنية االفرتاضية من 

د فيها مسبقاً توقُّع زي قات، ادة األعباء عىل األنظمة والتطبيعدمها. يف الحاالت التي يُحدَّ
فإنَّ املامرسة الشائعة ملواجهة ذلك تكون بتبّني التقنية االفرتاضية الجزئية التي تتميز 

لبات التي تسهم يف تأخري تنفيذ ط، القيام بعملية الرتجمة الثنائيةبتجاوزها ألعباء 
ام يساعد عىل م ية التقنية؛بني نظام تشغيل املُستخدم وموارد البنية التحت، املُستخِدم

تحسني األداء بشكل عام. يتمثل العيب الرئييس يف منهجية االفرتاضية الجزئية يف 
ملُستخِدم حتى يتمكن من التعامل مع نظام تشغيل االحاجة إىل إجراء تعديالت عىل 

 دم صالحيتهع األمر الذي قد يرتتب عليهالهايربفايزر والتجهيزات املادية بشكل مبارش، 
للعمل يف بيئات أخرى، وظهور إشكاليات عدم التوافقية للخوادم االفرتاضية املشغلة 

  ألنظمة التشغيل تلك عند الحاجة إىل نقلها إىل مستضيفني آخرين.

 عدم التوافقية بني برمجية التقنية االفرتاضية والتجهيزات املادية الخاصة: -
ني، مستوى عاٍل من النضج التق االفرتاضية إىلقد يكون لعدم وصول برمجية التقنية 

 أسوةً باألنظمة والربمجيات التقليدية األخرى، تأثريٌ يف عدم توافقها مع بعض التجهيزات
من ِقبل مزودي التجهيزات  ر معرفات برمجية لها سواءالخاصة؛ لعدم توفُّ  املادية

  الخاصة أو من مزودي التقنية االفرتاضية.
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 التحديات اإلدارية: -
زيادة الطبقات الوسيطة بني تطبيقات املستخدم من جهة ونظام تشغيل ينتج عن 

املستضيف والبنية التحتية التقنية من جهة أخرى، زيادٌة يف التحديات إلدارة البيئة 
التقنية عموماً. تظهر هذه التحديات مع تبني االفرتاضية الكاملة واالفرتاضية الجزئية 

ضيف. ني تطبيقات املستخدم ونظام تشغيل املستطبقة وسيطة ب اللتني تتطلبان إدخاَل 
د طبقاتها  وتزداد هذه التحديات خصوصاً مع بعض التطبيقات املعقدة (لتعدُّ
الداخلية) التي تتطلب التعامل مع خوادم وتطبيقات أخرى متعددة. ميكن تخفيف 
أثر هذه التحديات عن طريق توفري سياسات وإجراءات عمل واضحة تسهل وتساعد 

ظهور تطبيقات إدارية متعددة حالياً يتم  ارة أي بيئة متعددة الطبقات، كام أنَّ يف إد
 من قبل الحوسبة السحابية تصميمها من قبل مزودي خدمات التقنية االفرتاضية أو

مثل قوقل أو أمازون، يساعد كثرياً يف تخفيف أثر تحديات إدارة املوارد التقنية  عموماً،
 من تجهيزات أو برمجيات.

  



٢٩٦  



٢٩٧  الحوسبة السحابية

  الفصل الثامن

  السحابية الحوسبة أمن

ية بني مزود السحاب الحوسبة ألمن املسؤولية املشرتكةيتناول الفصل الثامن يف مقدمته 
ة السحابية. الحوسبالخدمات السحابية واملستفيد منها، وأبرز املخاطر والتهديدات األمنية يف 

 يتم بعد ذلك استعراض النامذج املعيارية ذات العالقة بأمن الحوسبة السحابية؛ كالنموذج
 ومخاطر أمن إدارة لنطاق املعياري ، والنموذج)TCI( املوثوقة السحابة ملبادرة املرجعي

السحابة.  يتطرق الجزء الثالث من هذا الفصل إىل أبرز الجوانب األمنية يف السحابة؛ كآلية 
تحديد مستوى األمن املطلوب، واإلسرتاتيجيات الرئيسية إلدارة أمن خدمات السحابة، 
والضوابط األمنية التي ينبغي الرتكيز عليها، ثم يتم استعراض أمن أبرز األصول السحابية؛ 

رُّق إىل التخطيط يتم التط اضية، واملنصة. ويف الجزء الرابعوالشبكة، والتقنية االفرت  كالبيانات،
  للتعايف من الكوارث، وأخرياً يستعرض الجزء الخامس حامية خصوصية وتكامل البيانات.

مقدمة: ٨/١

قبل ظهور الحوسبة السحابية مل يكن من أولويات مستخدمي األنظمة والتطبيقات 
ض مستوى عاٍل من األمن عىل املوردين، بالرغم من أن تلك األنظمة اإللكرتونية فر 

والتطبيقات يف الغالب تتضمن مزايا أمنية ميكن تفعيلها بعد تنصيبها وتشغيلها ضمن حدود 
املنظمة املستفيدة. كان من السهل عىل املورِّد القيام برصد املخاطر األمنية داخلياً، وتفعيل 

لتلك األنظمة والتطبيقات، والتأكد من تكاملها مع اإلجراءات األمنية  املزايا األمنية املناسبة
 active)املتّبعة يف املنظمة املستفيدة. عىل سبيل املثال، تتيح برمجية الدليل النشط 

directory)  خاصية النفاذ املوّحد(SSO)  إضافًة إىل خصائص أمنية أخرى مُتكِّن املستفيد
م مبا يتالءم مع متطلباته األمنية. قد يعود السبب الرئييس وراء عدمن القيام بتهيئة الربمجية 

إعطاء االهتامم الكايف بالنواحي األمنية حينها إىل كون تلك الربمجيات تعمل ضمن حدود 
املنظمة املستفيدة وخلف جدرانها النارية، األمر الذي يعني انخفاض إمكانية حدوث 

تهديدات إلكرتونية خارجية. 

الحوسبة السحابية، ازدادت املسؤولية امللقاة عىل عاتق مزودي الخدمة لرفع ومع ظهور 
مستوى أمن الخدمات والتطبيقات السحابية وكذلك البيانات، نيابًة ومشاركًة مع عمالئهم 
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. تستلزم آلية عمل السحابة (SLA)من املستفيدين، ومبا يتامىش مع اتفاقية مستوى الخدمة 
تحكم يف املوارد التقنية من تطبيقات وبيانات من موقع املستفيد انتقال معظم مسؤوليات ال

إىل موقع املزود، فمن الطبيعي حدوث تحوُّل لدى كلٍّ من املزود واملستفيد فيام يتعلق 
بدرجة االهتامم بالنواحي األمنية لضامن سالمة التطبيقات وباألخص البيانات، من خالل 

ية مستوى الخدمة. بشكل عام، ميكن تصنيف املخاطر األمنالتأكيد عىل االلتزام ببنود اتفاقية 
  املتعلقة بالحوسبة السحابية إىل صنفني عاّمني:

 كتلك املرتبطة بخدمات ؛املخاطر األمنية التي تواجه مزودي الخدمات السحابية -
خدمات أو  ،(SaaS)أو خدمات الربمجيات كخدمة  ،(IaaS)كخدمة التحتية  البنية

 .(PaaS)املنصة كخدمة 

املخاطر التي تواجه املستفيدين (وهم العمالء الذي اختاروا استضافة بعض أو كل  -
 تطبيقاتهم أو بياناتهم عىل السحابة) أثناء استخدام الخدمات السحابية.

عىل الرغم من أنَّ مسؤولية أمن الحوسبة السحابية هي مسؤولية مشرتكة بني املزود 
 التأكُّد من أن بنيتهم التقنية التحتية يف وضع آمن، يندواملستفيد، إال أنه يجب عىل املزو 

وأن بيانات وتطبيقات عمالئهم محميّة من أي تهديدات إلكرتونية. من جهة أخرى، ينبغي 
عىل املستفيد التعرف عىل حقوقه وواجباته ومسؤولياته بدقة، وأخذ التدابري الالزمة لتحصني 

) ١-٨ستخدام مامرسات آمنة. يوضح الشكل رقم (النفاذ إىل تطبيقاته وبياناته من خالل ا
ستفيد بناًء من املزود وامل مستويات متحركة ملسؤولية تطبيق الضوابط األمنية املشرتكة لكلٍّ 

خدمة كانت البنية التحتية ك بية التي يتبناها املستفيد، سواءعىل منوذج الخدمات السحا
(IaaS)  مثل التخزين السحايب، أو املنصة كخدمة(PaaS)  مثل خدمة قواعد البيانات، أو

ففي منوذج الربمجيات   .(ERP) املؤسسة موارد مثل خدمة إدارة (SaaS)الربمجيات كخدمة 
، يتوّىل مزود الخدمة النصيب األكرب من مسؤولية تطبيق الضوابط األمنية؛ (SaaS)كخدمة 

ات البنية د من خدمألن املستفيد يتحّكم فقط يف طبقة التطبيقات. كام يُتاح للمستفي
لتي اعدا طبقة البنية التحتية الفعلية التحكم يف كل يشء تقريباً ما  (IaaS)التحتية كخدمة 

  تظلُّ تحت مسؤولية مزود الخدمة.
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  واملستفيد املزود بني املشرتكة األمنية ): املسؤولية١-٨شكل رقم (

اللتزام، املزود واملستفيد، وكذلك ابني يف مجال أمن السحابة مع ارتفاع مستوى التنسيق 
ألمر الذي ا ستوى الثقة املتبادل بني الطرفني؛كلٌّ من جهته، مبسؤولياته وواجباته، يرتفع م

  يساعد كثرياً يف تفادي الوقوع يف املخاطر األمنية، ويف ترسيع حل املشاكل حني وقوعها. 

الزمة بذل الجهود القدام عىل تبنّي الحلول السحابية قبل اإل  ينبغي عىل املستفيد
الستيعاب وفهم املتطلبات األمنية والخصائص السحابية التي قد تكون منطلقاً لظهور 

  مشاكل أمنية مستقبلية، ومن هذه املتطلبات والخصائص ما ييل:

 إتاحة السحابة إلمكانية الوصول الواسع عرب الشبكة. -

 نات.إخفاء موقع تخزين البيا -

 قابلية قياس استخدام املوارد السحابية. -

 وجود نطاقات منطقية (وديناميكية) لألنظمة يف السحابة. -

 قابلية مشاركة املوارد السحابية بني عدة مستفيدين. -
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ل املسؤولية بني املزود واملستفيد. -  رضورة املشاركة يف تحمُّ

ظريه يف ، مقارنًة بنانخفاض مستوى التحكم يف املوارد السحابية املتاح للمستفيد -
 املوارد الخاصة.

 إمكانية الزيادة الرسيعة يف الطلب عىل املوارد السحابية. -

ارتفاع مستوى التعقيد يف تصميم طبقات السحابة (كوجود طبقة التقنية   -
 االفرتاضية).

املوجودة منها يف الواجهة األمامية  وى أمتتة الخدمات السحابية، سواءارتفاع مست -
 يف الواجهة الخلفية. للمستفيد أو

معه  برة إىل بيئة خارجية متشعبة جلَ إنَّ انتقال بيئة الحوسبة من بيئة داخلية مصغَّ 
، التي قد تقع يف أي نقطة عىل املسار الشبيك بني األمنية السحابية من التهديدات العديدَ 

 يام ييل أبرزَ ف املستخدم النهايئ والخادم الفعيل، مروراً بالطبقات الوسيطة بينهام. نستعرض
تلك التهديدات التي تظل تُشكِّل هاجساً كبرياً لدى أصحاب املصلحة يف السحابة، انظر 

  ). ٢-٨الشكل رقم (

  ُّت عىل حركة البيانات:التنص 

يحدث التنّصت عىل البيانات عند انتقالها بني املستفيد واملزود، حيث تقوم برمجية 
ع معلومات معينة وكشفها مْ بغرض جَ  البيانات بصفة غري رشعيةخبيثة باعرتاض 

  لتحقيق أهداف قد تخدم املهاجم.

 :الوسيط الخبيث 

يحدث هذا التهديد عند قيام برمجية خبيثة باعرتاض الرسائل عىل السحابة ثم التعديل 
عليها، األمر الذي يؤثر ليس فقط عىل خصوصية ورسية بيانات الرسائل؛ بل عىل 

تم إدراج بيانات أو برمجيات ضارة ضمن محتويات وحدتها وتكاملها. واألسوأ أن ي
  الرسائل قبل إعادة توجيهها إىل مكان وصولها. 
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 :الحرمان من الخدمة 

(كالخادم) بكمٍّ هائل من الطلبات والرسائل املصطنعة  ينتج عن إغراق املورد السحايب
توقفه عن العمل، وبالتايل حرمان املستفيدين من جميع الخدمات السحابية التي 

  يشّغلها ذلك املورد السحايب.

 :الصالحية غري الرشعية 

يقع هذا التهديد عندما يتم منح مهاجم ما صالحية الوصول إىل مورد سحايب بالخطأ 
ة غري رشعية؛ األمر الذي ينتج عنه وصول املهاجم إىل موارد عادًة ما تكون أو بطريق

محمية. وقد يقع أيضاً بسبب حامية مورد سحايب بكلامت رسية ضعيفة أو بحسابات 
مشرتكة. قد يؤدي هذا النوع من التهديدات إىل نتائج خطرية بناًء عىل نطاق الوصول 

  د بيانات محمية.الذي اكتسبه املهاجم، كالوصول إىل قواع

  :الهجوم االفرتايض 

فرتاضية تتيح التقنية االفرتاضية إمكانية وصول عدة مستفيدين إىل املوارد التقنية اال 
التي قد تشرتك يف نفس التجهيزات التقنية الفعلية (كالخوادم (كالخوادم االفرتاضية) 

وارد التقنية االفرتاضية . إال أنَّ امل)٢-٨الشكل رقم () و ٢-٧الفعلية)، انظر الشكل رقم (
عىل لك ذ يفتكون منفصلة عن بعضها البعض بشكٍل منطقي وليس فعليٍّا.  تنطوي 

مخاطرة كامنة، بحيث ميكن ألحد املستفيدين إساءة استخدام صالحية الوصول 
املمنوحة له والهجوم عىل التجهيزات التقنية الفعلية. ينتج عن هذا التهديد إفشاء 

ة أو مساوم الء آخرين، أو إجراء عمليات غري رشعية عىل البيانات،معلومات رسية لعم
ن املهاجم من وضع اليد عىل بياناتهم. غالباً ما يظهر هذا مستفيدين آخرين متكَّ 

التهديد جلياً يف السحابة العامة، حيث يشرتك أكرث من مستفيد يف استخدام نفس املورد 
  السحايب الفعيل. 

 تفاوت اإلجراءات األمنية: 

عند قيام املستفيد بوضع موارده التقنية (كالتطبيقات أو البيانات) عىل سحابة عامة، 
من املحتمل أن تكون السياسات واإلجراءات األمنية خاصته غري متطابقة مع تلك 
املوجودة لدى مزود السحابة، حينئٍذ عليه القبول مبا هو متاح عىل السحابة. يحتاج 

الحالة الالتوافقية مسبقاً، والتأكد من أن البيانات  املستفيد القيام بتقييم هذه
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 وضع يف ملنتقلة إىل السحابة العامة تكون حسب البنود املتفق عليهاوالتطبيقات ا
محمي من أي تهديد أمني. من الصعوبة مبكان منح املستفيد تحكامً كافياً أو صالحية 

 ؛ كون املوارد التقنية تظللتغيري السياسات أو اإلجراءات املتّبعة لدى مزود الخدمة
  ضمن ملكية مزود الخدمة.

  َم اتفاقية مستوى الخدمة:هْ قصور يف ف 

، )SLA(من الرضوري قيام املستفيد مبراجعة وتدقيق بنود اتفاقية مستوى الخدمة 
للتأكد من أن السياسات األمنية والضامنات األخرى  والتي غالباً يسّنها مزود الخدمة؛

متوافقة مبستوى مرٍض ومتوافق مع احتياجات موارده التقنية املزمع وضعها عىل 
أي قصور يف فهم تلك البنود قد يؤدي إىل دخول املستفيد يف إشكاليات و السحابة. 
ل مسؤولية بعد بدء تشغيل الخدمة السحابية. كلام زاتقنية أو  ية دت املسؤولتحمُّ

املكتوبة يف اتفاقية مستوى الخدمة عىل مزود الخدمة، انخفضت املخاطر عىل 
  املستفيد.

 :قصور يف إدارة املخاطر 

كجزء من إسرتاتيجية إدارة املخاطر، ينبغي عىل املستفيد القيام بتقييم جاد للمخاطر، 
ارها لتخفيف من آثيشمل تحديَد التهديدات واملخاطر املحتملة وتقييامً لها وآليًة ل

ومعالجتها عند وقوعها. أي قصور يف أداء الخطوات األساسية إلدارة املخاطر (تقييم 
املخاطر) يفيض إىل وقوع املستفيد يف مشاكل طر، والتحكم يف املخاطر، وعالج املخا

  تشغيلية ومسؤوليات قد يكون تأثريها مادياً باهظ الثمن.
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 السحابة: ومخاطر أمن إدارة لنطاق املعياري النموذج ٨/٢

بتطوير  (Cloud Security Alliance – CSA)قامت منظمة تحالف أمن السحابة 
هذا  .(Trusted Cloud Initiative – TCI)مرجعي ملبادرة السحابة املوثوقة  منوذج

النموذج عبارة عن منهجية ومجموعة أدوات متكِّن مطوري التطبيقات السحابية وأخصائيي 
ة املعلومات وأخصائيي إدارة املخاطر من عمل تقييم شامل عن الحالة التشغيلية أمن تقني

لتقنية املعلومات داخل املنظامت، وعن ضوابط اختيار مزودي الخدمات السحابية من 
ناحية قدراتهم التقنية واألمنية، كام متّكنهم من عمل خارطة طريق لتحقيق االحتياجات 

منوذج مرجعي يسرتشد دامئاً مبتطلبات  ت. وحيث إنَّ أيَّ األمنية الخاصة بأعامل املنظام
يستمد هذه املتطلبات من  (TCI)األعامل، فإنَّ النموذج املرجعي ملبادرة السحابة املوثوقة 

بُْعداً  ١٦التي تحتوي عىل  (Cloud Controls Matrix – CCM)مصفوفة ضوابط السحابة 
تقييم شامل للمخاطر األمنية املرتبطة مبزودي أمنيٍّا يساعد املستفيد املنظور عىل عمل 

) قامئة بأبعاد مصفوفة ضوابط السحابة ١-٨ح الجدول رقم (الحوسبة السحابية. يوضِّ 
(CCM).  
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 (CCM)): أبعاد مصفوفة ضوابط السحابة ١-٨جدول رقم (

  االختصار  الضابط األمني  رقم

 AIS  أمن التطبيقات والواجهات.  ١

 AAC  وااللتزام.ضامن املراجعة   ٢

 BCR  إدارة استمرارية األعامل ومرونة التشغيل.  ٣

 CCC  ضبط التغيري وإدارة التهيئة.  ٤

 DSI  أمن البيانات وإدارة دورة حياة املعلومات.  ٥

 DcS  أمن مركز البيانات.  ٦

 EKM  التشفري وإدارة املفاتيح.  ٧

 GRM  الحوكمة وإدارة املخاطر.  ٨

 HRS  البرشية.أمن املوارد   ٩

 IAM  إدارة الهوية والنفاذ.  ١٠

 IVS  والتقنية االفرتاضية. البنية التحتية  ١١

 IPY  القابلية للمشاركة والتنقل.  ١٢

 MOS  أمن الهواتف املتنقلة.  ١٣

 SEF  ية.والتحاليل السحاب ث األمنية، االستكشاف اإللكرتوينإدارة الحواد  ١٤

 STA  واملسؤولية.والشفافية  إدارة اإلمدادات  ١٥

  TVM  إدارة التهديدات والقابلية للتهديدات.  ١٦

ن النموذج املرجعي ملبادرة السحابة املوثوقة  من سبعة نطاقات شاملة تمَّ  (TCI)يتكوَّ
قنية امرسات يف مجال تتعريفها وتنظيمها استناداً عىل أُطُر معامرية شهرية متثل أفضل امل

، (SABSA)بشكل خاص، مثل: إطار سابسا  أمن املعلوماتشكل عام، ويف مجال باملعلومات 
. انظر الشكل (Jericho)، وإطار جرييكو (TOGAF)، وإطار توجاف (ITIL)ي تيل آ وإطار 
  ).  وهذه النطاقات هي:٣-٨رقم (
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  األعامل. عمليات دعم نطاق خدمات .١

  والدعم. املعلومات تقنية نطاق عمليات .٢

  نطاق خدمات العرض. .٣

  بيقات.نطاق خدمات التط .٤

  نطاق خدمات املعلومات. .٥

  نطاق خدمات البنية التحتية. .٦

  نطاق إدارة األمن واملخاطر. .٧

يف مراحل متعددة لتصميم الخدمات  (TCI)ميكن استخدام النموذج املرجعي 
السحابية مبا فيها الخدمات األمنية؛ كمرحلة إجراء تقييم الفرص إلنشاء وتحسني خارطة 

 املتكررة، ومرحلة تقييم مزودي األمنية ة تعريف األمناططريق لتبّني أي تقنية، ومرحل
الخدمات السحابية استناداً عىل مجموعة من القدرات التقنية واألمنية. وحيث إنَّ موضوع 
 هذا الفصل هو أمن الحوسبة السحابية، يتم الرتكيز عىل نطاق إدارة األمن واملخاطر

(Security and Risk Management – SRM)  موذج املرجعي ملبادرة السحابة يف الن
لوجود صلة وثيقة بينهام، إال أنه ميكن الحصول عىل تفاصيل أكرث عن  (TCI)املوثوقة 

عىل  (CSA)النطاقات األخرى من خالل املوقع اإللكرتوين ملنظمة تحالف أمن السحابة 
 .(https://cloudsecurityalliance.org)الرابط 
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 )TCI( املوثوقة السحابة ملبادرة املرجعي ): النموذج٣-٨شكل رقم (

إىل مجموعة من عمليات الحوسبة  (SRM)بشكل عام، تشري إدارة األمن واملخاطر 
األمنية؛ كاستخدام كلامت املرور، والجدران النارية، والتشفري لغرض حامية أنظمة وبيانات 

ة يتم الحواسيب. يتم صياغة هذه العمليات عىل هيئة سياسات وإجراءات  مرتابطة ومنظمَّ
وتنظيمية؛ لغرض التدقيق عىل عمل األنظمة  تقنية من خالل أدوت ووسائلاستخدامها 

الحاسوبية، ولفحص نقاط الضعف فيها. يتحقق بنجاح تطبيق سياسات إدارة األمن واملخاطر 
 تاالتصاال  ونظم املعلومات واستعادة وسوء االستغالل، به املرصح غري منٌع لالستخدام

 ،املعلومات نظم عمل واستمرارية توافر ضامن بهدف وذلك تحتويها؛ التي واملعلومات
  البيانات.  وخصوصية ورسيّة حامية وتعزيز

يف النموذج املرجعي ملبادرة  (SRM)وبشكل خاص، يتضّمن نطاق إدارة األمن واملخاطر 
مجموعًة من املكونات األساسية ألمن املعلومات يف أي منظمة.  (TCI)السحابة املوثوقة 
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يتم توظيف هذه املكونات لحامية األصول التقنية، والكتشاف وتقييم ومراقبة املخاطر 
ى هذه املكونات بالنطاقات الفرعية وعددها  األمنية الكامنة يف األنشطة التشغيلية. تُسمَّ

رة املخاطر وااللتزام، وإدارة أمن املعلومات، سبعة. وهذه املكونات هي: الحوكمة وإدا
 اميةح والبنية التحتية إلدارة االمتيازات، وإدارة التهديدات والقابلية للتهديدات، وخدمات

التحتية، وحامية البيانات، والسياسات واملعايري. يتم تجميع هذه النطاقات الفرعية  البنية
ى بالنموذج السحابة، انظر الشكل  ومخاطر أمن إدارة نطاقل املعياري يف منوذج واحد يُسمَّ

  ).٤-٨رقم (

تفصيل النطاقات الفرعية السبعة لنطاق إدارة األمن واملخاطر الفيام ييل، نستعرض ب
(SRM) .  

  الحوكمة وإدارة املخاطر وااللتزام: /١نطاق فرعي 

يعمل هذا النطاق الفرعي عىل تكامل ومواءمة مجموعة من األنشطة، مثل: حوكمة 
املنظمة، وإدارة مخاطر املنظمة، والتزام املنظمة باألنظمة والترشيعات ذات العالقة، من 
خالل تحديد الهياكل واألدلة التنظيمية واإلجراءات والضوابط املناسبة، ثم تطبيقها لتحقيق 

  ال ثم املحافظة عليه. أمن معلومات فعَّ 

كاملة. أوالً، مكوِّن إدارة يحتوي هذا النطاق الفرعي عىل ستة مكونات مرتابطة ومت
االلتزام، الذي يضمن االلتزام مبعايري وسياسات أمن املعلومات الداخيل. ثانياً، مكوِّن إدارة 
املوردين، الذي يضمن التزام مزودي الخدمات واملوردين بسياسات أمن املعلومات املتفق 

ي رة مخاطر تقنية املعلومات، الذعليها، وتطبيقهم ملبادئ امللكيّة والُعَهد. ثالثاً، مكوِّن إدا
يضمن تحديد جميع أنواع املخاطر وفهمها واإلبالغ عنها، واتخاذ القرار املناسب بشأنها (إّما 

ن إدارة السياسات، الذي يسعى إىل إيجاد قبولها، أو عالجها، أو نقلها، أو تجنُّ  بها). رابعاً، مكوِّ
عم يف مجملها إنشاء وتنفيذ وإدارة هيكل ودليل تنظيمي للمنظمة وإجراءات وضوابط تد

سياسات املنظمة، والتي ينبغي أن تتامىش مع متطلبات واحتياجات املنظمة. خامساً، مكوِّن 
ط الضوء عىل مناطق التحسني والتطوير. سادساً، مكوِّن إدارة املراجعة والتدقيق، الذي يسلِّ 

ار واملهارات الالزمة الختي الوعي التقني والتدريب، الذي يسعى إىل رفع مستوى القدرات
  وتطبيق آليات األمن التقني الفّعال، واألدوات والوسائل ذات العالقة.
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  إدارة أمن املعلومات:  /٢نطاق فرعي 

يهدف هذا النطاق الفرعي إىل القيام بالقياسات املناسبة من أجل التقليص أو التخلص 
هذه القياسات منوذج نضج القدرات (الذي من آثار التهديدات األمنية عىل املنظمة. تشمل 

ابتداًء من مرحلة عدم النضح مروراً بعدة مراحل متقدمة  يحدد مراحل التطوير املؤسيس
من النضج حسب اكتساب املنظمة للخربات واملعارف)، ومنوذج تخطيط القدرات (الذي 

عامل ني منوذج أ يوّصف كيفية وصول املنظمة إىل أهدافها، ويشّجع عىل وجود عالقة قوية ب
املنظمة والبنية التحتية التقنية التي تدعم احتياجات املنظمة؛ األمر الذي ينتج عنه منظور 
موحد قابل للفهم من قِبَل أصحاب األعامل والتقنيني عىل حٍد سواء)، وخارطة طريق 

 ،ر خارطة طريق ميكن تطبيقها عىل املشاريع التقنية)لتصميم أمن املعلومات (الذي يوفِّ 
ومحفظة املخاطر (حيث يتم تسجيل جميع املخاطر ومراقبتها واإلبالغ عنها). عادًة ما يتم 
استخدام لوحات إلكرتونية خاصة بإدارة األمن واملخاطر لقياس ومتابعة فعالية القرارات 
املتخذة، وملساعدة املنظمة عىل اتخاذ قرارات جديدة عند الحاجة للمحافظة عىل مستويات 

أمن املعلومات. قد يتبقى مجموعة من املخاطر غري املسجلة يف محفظة املخاطر، مقبولة يف 
ملية بإدارة ى هذه العوالتي ينبغي التعامل معها ومتابعتها وتقديم الحلول املناسبة لها، تُسمَّ 

  املخاطر املتبقية. 

  البنية التحتية إلدارة االمتيازات: /٣نطاق فرعي 

ضامن أنَّ املستخدم يستطيع النفاذ إىل املوارد التقنية يهدف هذا النطاق الفرعي إىل 
ن خالل مالزمة لتنفيذ واجباته ومسؤولياته املستهدفة، وميتلك االمتيازات والصالحيات ال

، مثل: إدارة الهوية، وخدمات املصادقة، وخدمات (IAM)مهام إدارة الهوية والنفاذ 
ذا االنضباط األمني األفراد املعنيني من النفاذ الصالحية، وإدارة استخدام االمتيازات. ميكِّن ه

والوصول إىل املوارد الصحيحة يف األوقات الصحيحة، ولتحقيق األهداف الصحيحة. كام 
الحاجة املاّسة لضامن النفاذ والوصول املناسبني إىل  يساعد هذا االنضباط األمني عىل سدِّ 

  لصارمة.نسة، وتحقيق متطلبات االلتزام ااملوارد التقنية املوزعة عىل بيئات تقنية غري متجا

تركِّز الضوابط التقنية للبنية التحتية إلدارة االمتيازات عىل توفري الهوية، وكلامت املرور 
الرسية، واملعيار الثنايئ للمصادقة، وإدارة السياسات. متثل هذه املامرسة مطلباً حساساً ألي 

ب تي ال تتطلب فقط مهارات تقنية؛ بل تتطلمنظمة، كام تشكل مواءمة ملتطلبات األعامل ال
  أيضاً مهارات مهنية. 
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   إدارة التهديدات والقابلية للتهديدات: /٤نطاق فرعي 

يتعامل هذا النطاق الفرعي مع أبعاد األمن األساسية؛ كإدارة التهديدات، وإدارة القابلية 
ترب تبار االلتزام. تعللتهديدات (تحديد ومعالجة نقاط الضعف)، واختبار االخرتاقات، واخ

ة معقدة، حيث ينبغي أن تقوم املنظمة بتتبُّع أصولها، ومبراقبة  إدارة القابلية للتهديدات َمهمَّ
وإيجاد نقاط الضعف املعروفة، واتخاذ اإلجراءات املناسبة إلصالح وتحديث الربمجيات، 

لة عىل املحتم وتغيري اإلعدادات، وتوظيف ضوابط أخرى يف محاولة لتقليص آثار الهجامت
 املوارد التقنية يف حال وقوعها.

  التحتية: البنية حامية خدمات /٥نطاق فرعي 

يهدف هذا النطاق الفرعي إىل حامية وتأمني الخوادم، والشبكات، والطرفيات، 
وات تقليدية لحامية أوعية وقن وقائيةً  والتطبيقات. يستخدم هذا النطاق الفرعي منهجياٍت 

ل  ل (IDS)البيانات، مثل: أنظمة اكتشاف التطفُّ ، والجدران (IPS)، وأنظمة الوقاية من التطفُّ
. سوداء للوقائع واملستخدمنيالضارة، والقوائم البيضاء وال الربامج النارية، وأنظمة مكافحة

ري أو غري املتقدمة، كام أنها نسبياً غهذه املنهجيات مالمئة ملجابهة الهجامت التقليدية  تُعدُّ 
 مكلفة مادياً.

  حامية البيانات: /٦نطاق فرعي 

رضورة القيام بتغطية كل مراحل دورة حياة البيانات عىل حامية البيانات تنطوي 
وأنواعها وحاالتها. تشتمل دورة حياة البيانات عىل عدة مراحل، هي: إنشاؤها، وتخزينها، 

تها، ومشاركتها، والتخلص منها. أما أنواع البيانات فتشمل البيانات غري والوصول إليها، ومناقل
املهيكلة (مثل وثائق معالجات النصوص)، والبيانات املهيكلة (مثل قواعد البيانات)، 

ث حاالت، مل حاالت البيانات عىل ثال توالبيانات شبه املهيكلة (مثل الربيد اإللكرتوين). وتش
ة. املتناقلَة، والبيانات املستخَدم خزنة)، والبيانات املتحركة أوهي: البيانات الساكنة (امل

تشمل ضوابط حامية البيانات كالٍّ من: إدارة دورة حياة البيانات، ومنع ترسيب البيانات، 
والتشفري املتامثل. كام ينبغي حامية الحقوق الفكرية  وخدمات التشفري، مثل: إدارة املفاتيح،

  الحقوق الرقمية. للبيانات من خالل إدارة
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   السياسات واملعايري: /٧نطاق فرعي 

يتم اشتقاق السياسات من متطلبات األعامل القامئة عىل املخاطر، وتوجد عىل مستويات 
متعددة، مثل: سياسة أمن املعلومات، وسياسة األمن املادي، وسياسة استمرارية األعامل، 

ر التطبيقات، وكذلك السياسة الشاملة إلدارة املخاطوسياسة أمن البنية التحتية، وسياسة أمن 
د  التشغيلية لألعامل. تظهر السياسات األمنية عىل شكل تعليامت ترسد املتطلبات التي تحدِّ

د السياسات ما ينبغي  نوع األمن املطلوب واملقدار الالزم لحامية أعامل املنظمة. كام تحدِّ
ييس فهي تهدف بشكل رئ. أما من ناحية املعايري ة بعينهافعله دون اإلشارة إىل أدوات تقني

إىل ضامن أن املكونات التقنية املختلفة عن بعضها البعض (من برمجيات وتجهيزات) ميكن 
أن تتكامل داخل األنظمة دون إحداث أي ثغرات أمنية أو توقُّف لعمل النظام ككل. هناك 

، ISOاملعايري األمنية، مثل:  العديد من املنظامت والجهات التي أخذت عىل عاتقها سنَّ 
. قد تأيت هذه املعايري عىل هيئة توجيهات TCG، وOASIS، وISACA، وIEEE، وIETFو

 املامرسات، أو الوعي القائم أو أفضل ،باملهام القيام للقيام باألمن التشغييل، أو إرشادات
ينبغي تطبيق املعايري يف ثالثة نطاقات عمل رئيسية. يربز األول منها   عىل األدوار واملهام.

عند تنفيذ الحلول األمنية، مثل: التشفري، والصالحيات، واملصادقة. ثانياً، ينبغي تنفيذ 
الخدمات األمنية كخدمات مستقلة عن الخدمات األخرى، ومن ثَمَّ ميكن مشاركتها عرب عدة 

وسيطة أو غريها. أخرياً، ينبغي ملخرجات أمن البيانات، مثل تطبيقات أو أنظمة أو طبقات 
ع وتصحيح األخطاء، مراعاة استخدام أمناط سجالت التدوين واألخطاء والتحذيرات وتتبُّ 

 األمنية املعايري بأبرز ) قامئةً ٢-٨ح الجدول رقم (دة إلسناد األسامء وتنسيق هيئتها. يوضِّ موحَّ 
  .السحابية بالحوسبة العالقة ذات

 النواحي األمنية يف السحابة: ٨/٣

استعرضنا يف مقدمة هذا الفصل أبرز املخاطر والتهديدات األمنية يف السحابة، 
 ملعياريا السحابية. ثم تطرقنا بعد ذلك إىل النموذج الحوسبة ألمن واملسؤولية املشرتكة

السحابة. هناك العديد من الجوانب األمنية األخرى يف السحابة  ومخاطر أمن إدارة لنطاق
التي ينبغي ملطوري التطبيقات السحابية وأخصائيي أمن تقنية املعلومات وأخصائيي إدارة 
املخاطر التعرُّف عليها وتطبيقها عىل الخدمات السحابية عموماً، للمساعدة يف تقليص 

مستوى مقبول ألمن املعلومات عىل السحابة.  مستوى املشاكل األمنية، ومن ثَمَّ تحقيق
هذه الجوانب األمنية؛ كآلية تحديد مستوى األمن  نستعرض يف هذا الجزء من الفصل أبرزَ 
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املطلوب، واإلسرتاتيجيات الرئيسية إلدارة أمن خدمات السحابة، والضوابط األمنية التي 
بكة، السحابية؛ كالبيانات، والشينبغي الرتكيز عليها، وأخرياً نستعرض تأمني أبرز األصول 

  والتقنية االفرتاضية، واملنصة.

  آلية تحديد مستوى األمن املطلوب: ٨/٣/١

 أبرزها: ،يعتمد تحديد مستوى األمن املطلوب للخدمات السحابية عىل عدة عوامل
ل املخاطر، وتوقعات املستفيد،  أهمية القطاع املستهدف، وحساسية البيانات، ومستوى تحمُّ

 ومستوى نضج الخدمة السحابية، وتناقل البيانات.

أهمية القطاع املستهدف: يحدد هذا العامل طبيعة الترشيعات والتنظيامت واللوائح  -
د ي أن يكون مستوى األمن عالياً عنفعىل سبيل املثال، ينبغ ؛املعمول بها يف القطاع

تصميم الخدمات السحابية للقطاعات الحكومية، أو قطاع الرعاية الصحية، أو قطاع 
البنوك. بينام من املرجح أن يكون مستوى األمن متوسطاً عند بناء الخدمات السحابية 

 أو لشبكات التواصل االجتامعية.  ،ألغراض األلعاب عىل شبكة اإلنرتنت

البيانات: يؤثر هذا العامل عىل طبيعة املتطلبات األمنية لحامية البيانات.  حساسية -
فعىل سبيل املثال، يجب تطبيق معايري وضوابط صارمة عندما تخصُّ البيانات 
مدفوعات بنكية، أو تعامالت حكومية، أو مطالبات قضائية أو طبية. وعادًة ما تفرض 

وى أماكن تخزينها عىل قواعد البيانات، ومست هذه الضوابط األمنية تشفرياً للبيانات يف
عاليًا من اإلجراءات األمنية لضبط الوصول اإللكرتوين عرب القنوات الشبكية، ولضبط 
الدخول والخروج إىل مركز البيانات حيث يتم التخزين الفعيل للبيانات. من ناحية 

لق امة عندما يتعأخرى، ال يتم تطبيق هذه الضوابط األمنية عىل نحٍو مامثل من الرص 
األمر ببيانات شبكات التواصل االجتامعي، والتي تأيت عىل هيئة نصوص وتغريدات 

انات األساس بيلسبب يف ذلك أن تلك البيانات هي يف وصور ومقاطع فيديو. يعود ا
سبق ملستخدم شبكات التواصل االجتامعي؛ كتويرت وفيسبوك وإنستقرام،  إذ إنهعامة، 

 رشوط الخدمة التي تتضمن أن تصبح البيانات عامة وليست خاصة، أن قَِبَل ووافق عىل
 وبالتايل ال يتم تشفري البيانات يف أماكن تخزينها عىل قواعد البيانات.

ل املخاطر: تنبع أهمية هذا العامل من كونه يتناسب عكسياً مع السمعة  - مستوى تحمُّ
اق نظامت أنَّ وقوع اخرت العامة للمنظمة وكذلك مع رضا املستفيد، إذ تعتقد بعض امل

يشكِّل أمراً مزعجاً للغاية إىل درجة أنه قد ييسء إىل عالقاتها -عىل سبيل املثال-أمني
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العامة مع اآلخرين، وعىل رأسهم املستفيد من خدماتها املخرتَقة. تجنباً ملثل هذه 
 التِبعات، تسعى بعض املنظامت إىل تطبيق ضوابط أمنية صارمة حتى لو مل يكن ذلك
ل املخاطر  من ضمن متطلبات املستفيد. قد يكون هناك ارتباط وثيق بني مستوى تحمُّ

من جهة أخرى. إذ تضع ملستفيدة وحداثة أو ِقَدم نشأتها من جهة، وحجم املنظمة ا
املستفيدة أولويًة لتطبيق الضوابط األمنية عىل رسعة الوصول الكربى املنظامت 

مالئها خصوصاً، وأمام أصحاب املصلحة عموماً. من للعمالء؛ حفاظاً عىل سمعتها أمام ع
ل املخاطر لدى املنظامت حديثة النشأة والصغرى أيضاً؛  جانب آخر، يرتفع مستوى تحمُّ
كون الوصول إىل العمالء بشكل رسيع وبتكلفة أقل له أولوية عىل إنفاق مبالغ طائلة 

 عىل الجوانب األمنية.

وى رة املستفيد املستقبيل للسحابة تحديد مستتوقعات املستفيد: غالباً ما تقود نظ -
ة، أبرزها: يدوعمق املتطلبات األمنية للخدمات السحابية. تتأثر هذه النظرة بعوامل عد

الخوف من ترسُّب البيانات، والتكلفة املادية، واملرونة واألدوات التي توفِّرها السحابة. 
اً، عات املستفيد وفهمها جيديجب عىل مزود الخدمة التجهيز مبكراً للتعرف عىل توق

وعرض حلول سحابية متعددة تتالءم وطبيعة حاجات املستفيد. عىل سبيل املثال، قد 
تخطط منظمة ما أن تكون تطبيقاتها وبياناتها بالكامل عىل سحابة عامة، حيث تتم 
مشاركة املوارد السحابية بني أكرث من مستفيد. ميكن أن تواجه هذه املنظمة عميالً 

لخدماتها السحابية يرفض أن تكون بياناته عىل السحابة العامة. يف هذه الحالة،  مهامً 
بديٍل يتمثل يف السحابة الهجينة تحقيقاً لرغبة عمالئها،  حلٍّ  ميكن للمنظمة تبّني

 وبالتايل رفع املردود االقتصادي باإلبقاء عليهم. 

، يربز نوعان من مستوى نضج الخدمة السحابية: عند بناء خدمات سحابية جديدة -
املتطلبات: متطلبات أعامل، ومتطلبات جودة. تحقق متطلبات األعامل أمتتًة 
لإلجراءات، بينام تحقق متطلبات الجودة خصائص، مثل: األمن، واإلتاحة، والقابلية 
ع واالنكامش، وغريها. يحتم الوضع املثايل لتطوير الخدمات السحابية رضورة  للتوسُّ

 فعلياً عادة ال، بينامالنوعني من املتطلبات للخروج مبنتج برمجي فعَّ املوازنة بني هذين 
ما يتم الرتكيز عىل تنفيذ متطلبات األعامل يف املراحل األوىل من التطوير، ثم يتم إضافة 
الخصائص األخرى كاألمنية منها مع مرور الوقت وزيادة مستخدمي الخدمة. تتجىل 

ي بية يف أغلب التطبيقات عىل الهواتف املتنقلة التضج للخدمة السحاهذه اآللية يف النُّ 
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تتتابع عمليات تحديثها بإصدارات متوالية مع مرور الوقت عند إضافة خصائص 
 جديدة لها.

تناقل البيانات: يؤثر هذا العامل عىل طبيعة املتطلبات األمنية حسب املسار الشبيك  -
يق (عىل ها ضمن نطاق شبيك ضمُ التي يتم استخداوقع للبيانات. فالخدمة السحابية املت

سبيل املثال، داخل حدود املنظمة)، تتطلب مستوى أمنيٍّا أقل بكثري من الخدمة 
السحابية التي تتطلب تناقل البيانات عىل نطاق جغرايف واسع (كتناقلها بني دول 
مختلفة). هناك حاجة لرفع مستوى الضوابط األمنية للبيانات التي يتم تناقلها عرب 

بني املزود  (SLA)دولية، وينبغي اإلشارة لهذا األمر يف اتفاقية مستوى الخدمة حدود 
  واملستفيد.

د مستوى األمن املطلوب للخدمات  بعد أن يتم تحديد وتقييم العوامل التي تحدِّ
املتطلبات األمنية لكل خدمة مستهدفة. ييل ذلك  تحديدُ  السحابية، يسهل كخطوة الحقة

عملية تقييم الحلول األمنية املمكنة لتحقيق كل متطلب من املتطلبات األمنية. هناك 
خيارات عدة للمستفيد لتنفيذ الحلول األمنية، إما بالتطوير الداخيل أو االستفادة من الحلول 

. وحيث (SaaS)ذج الربمجيات كخدمة األمنية الجاهزة عىل السحابة عىل هيئة خدمات منو 
د  إنَّ مجال أمن املعلومات هو مجال متغري ومتطور بشكل متسارع، وذلك بتغريُّ وتجدُّ
التهديدات األمنية يف زمن قصري، األمر الذي يصعب معه مجاراتها بتحديث الحلول األمنية 

ة لجاهزة يف السحابداخلياً؛ لذا تويص أفضل املامرسات باالستفادة من الحلول األمنية ا
 لتحقيق املتطلبات األمنية للمستفيد.

  السحابة: أمن خدمات إلدارة الرئيسية اإلسرتاتيجيات ٨/٣/٢

عية لخدم املتزايدة  تلبيًة لالحتياجاتات وموارد الحوسبة السحابية، تحتم الطبيعة التوسُّ
عتامدية، داء واال للمستفيدين وتطبيقاً ملتطلبات جودة الخدمات كرفع مستوى اإلتاحة واأل 

ن ويساعد يف تحقيق أمن وحامية خوادم وتطبيقات وبيانات رضورة وجود نهج واضح ميكِّ 
وتجهيزات السحابة، والتي غالباً ما تكون موزَّعة يف مواقع جغرافية متعددة. تربز ثالث 

رئيسية ينبغي تطبيقها عند تصميم حلول أمنية لغرض إدارة أمن خدمات  إسرتاتيجيات
  السحابة:
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 مركزية الحلول األمنية: -١

تشري املركزية هنا إىل رضورة توحيد الضوابط والعمليات والسياسات والخدمات األمنية 
السحابية، وتجميعها يف أقل عدد ممكن من املواقع الجغرافية حتى تسهل عملية 

عىل سبيل املثال، تصميم حلول أمنية موحدة  ينبغي، وصيانتها. لذا وإدارتهاتطبيقها 
ومصاحبة الستخدام كل الخدمات السحابية، بحيث تسمح هذه الحلول بالتأكد من 
ى  هوية املستخدم الذي يطلب الوصول إىل مورد سحايب كالبيانات والتطبيقات (تُسمَّ

بتحديد صالحيات استخدام املورد عملية التأكد هذه باملصادقة)، وتسمح كذلك 
ى بالصالحية). عىل العكس من هذا النهج، أن يتم  السحايب املمنوحة للمستخدم (تُسمَّ

األمر الذي يرتتب عليه ازدواجية  ي منفصل لكل خدمة سحابية عىل حدة؛تقديم حل أمن
الف يف توتكرار تنفيذ املهام. تساعد مركزية الحلول األمنية عىل تقليص التفاوت واالخ

الضوابط واإلجراءات، وعىل الثبات يف نهج تطبيق السياسات عىل جميع الخدمات 
السحابية املوزعة بغض النظر عن موقع إطالقها الجغرايف. كام تساعد املركزية عىل 
تقليل األعباء عىل أخصائيي األمن السحايب؛ وذلك يعود إىل تقليص عمليات التدوين 

داث ملية تحليل وربط األحلسحابية، وبالتايل تصبح عاملصاحبة لتشغيل الخدمات ا
  أسهل بكثري.  األمنية يف حال وقوعها

 استخدام معايري الحلول األمنية: -٢

يضمن تطبيُق معايري موحدة للحلول األمنية عىل الخدمات والتطبيقات والبيانات 
اعد يس توحيَد السياسات واإلجراءات والضوابط األمنية املطبقة وتقليص عددها؛ مام

تطبيق  لسهِّ عىل تقليص الجهود املطلوبة لفهمها وتطبيقها وإدارتها وصيانتها. كام يُ 
هذه املعايري إجراء عملية التكامل فيام بني الحلول األمنية من جهة، ومع تطبيقات 

إحداث أي وخدمات األعامل من جهة أخرى؛ األمر الذي يفيض إىل تقليص إمكانية 
طل لعمل التطبيقات. يف تقريره الصادر يف أغسطس ها أي عُ ثغرات أمنية قد ينجم عن

 Cloud Standards Customer)م، يشجع مجلس العمالء ملعايري السحابة ٢٠١٦
Council - CSCC) :عىل تبنّي تطبيق املعايري؛ كونها تحقق الفوائد التالية  

ع املعايري عىل العمل املشرتك؛ مام يساعد عىل التخلص من مشكلة  - رتباط اال تشجِّ
الدائم مبزود خدمة وحيد، ومن ثَمَّ يستطيع املستفيد التنقل من مزود خدمة إىل 

 آخر.



 الفصل الثامن

 الحوسبة السحابية  ٣١٦

متهيد الطريق للحوسبة السحابية الهجينة من خالل إتاحة إمكانية تكامل التقنيات  -
 األمنية الداخلية مع نظريتها عىل السحابة، واملقدمة من مزود الخدمة.

داخل املنظمة املستفيدة أو من قِبَل مزود  ات سواءن االمتثال ألفضل املامرسضام -
 الخدمة.

الة يستطيع العمالء استخدامها للمقارنة بني عدة مزودي تتيح املعايري أدوات فعَّ   -
 خدمات سحابية.

متهيد الطريق للتعرُّف عىل التزام املستفيد أو املزود، وإلجراء التدقيق املطلوب عىل  -
 العمليات.

 ،ISO/IEC 27017يوجد العديد من املعايري األمنية املخصصة للسحابة، مثل: 
، التي تطرح إرشادات عامة ومفصلة ISO/IEC 19941، وISO/IEC 27018و

وتوصيات لكلٍّ من املستفيد ومزود الخدمات السحابية. إضافًة إىل ذلك هناك العديد 
، X.509وشهادات  ،ISO/IEC 38500من معايري أمن تقنية املعلومات العامة، مثل: 

والقابلة للتطبيق عىل بيئات الحوسبة السحابية، والتي ينبغي لعمالء السحابة معرفتها، 
 الجدولوالتأكيد عىل مزودي الخدمات السحابية رضورة دعمها وااللتزام بها. يعرض 

 . السحابية بالحوسبة العالقة ذات األمنية املعايري بأبرز قامئة) ٢-٨( رقم
تنفيذ الحلول  منها عند ينبغي تطبيق املعايري يف ثالثة نطاقات عمل رئيسية. يربز األول

مثل: التشفري، والصالحيات، واملصادقة. ثانياً، ينبغي تنفيذ الخدمات األمنية األمنية، 
كخدمات مستقلة عن الخدمات األخرى، وبالتايل ميكن مشاركتها عرب عدة تطبيقات أو 

يطة أو غريها. ثالثاً، ينبغي ملخرجات أمن البيانات، مثل سجالت أنظمة أو طبقات وس
دة  التدوين واألخطاء والتحذيرات وتتبُّع وتصحيح األخطاء، مراعاة استخدام أمناط موحَّ

  إلسناد األسامء وتنسيق هيئتها. 
 أمتتة اإلجراءات األمنية:  -٣

 أدوات م واإلجراءات األمنية إىلتشري عملية أمتتة اإلجراءات األمنية إىل إسناد القيام باملها
ووسائل برمجية ذاتية التشغيل بدالً من القيام بها يدوياً. هناك خاصيتان من الخصائص 
األساسية للحوسبة السحابية تشجع بشكل مبارش عىل أمتتة املهام بشكل عام يف 

  السحابة:
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 ٣١٧  الحوسبة السحابية

 لب،طال وحسب ذاتية خدمة هي السحابية الخاصية األوىل تشري إىل أن الحوسبة -
 ذايت كلوبش لها، الحاجة الحوسبة عند وقدرات بخدمات التزود املستفيد يستطيع

 .الخدمة مزود من برشيٍّا ًال تدخُّ  ذلك يتطلب أن دون

 خصيصت يف رسيعة مرونة ذات السحابية الخاصية الثانية تشري إىل أن الحوسبة -
ها مبرونة مواردن تتيح إمكانية تخصيص وتحرير املوارد، حيث ينبغي أ  تلك وتحرير

عالية (يف معظم الحاالت يكون ذلك بشكل ذايت، يقوم به املستفيد بنفسه دون 
تدخل املزود)؛ بغية التعجيل يف تلبية طلبات املستفيدين حسب حاجاتهم. كام 
يجب أن تظهر موارد الحوسبة السحابية للمستفيد وكأنها متاحة بشكل مطلق 

 مية يريدها، ويف أي وقت يختاره.وغري محدود، وميكن تخصيصها له بأي ك

منهجية أمتتة حديثة ألعامل  (Evident.io)ي أو آ طوَّرت رشكة إيفيدنت دوت 
ى منصة األمن البيّنة  ومهام األمن وااللتزام السحايب، تمَّ  تصميمها عىل منصة تُسمَّ

(Evident Security Platform – ESP)  ويتم استخدامها من ِقبل خدمات أمازون
. تساعد هذه املنصة املنظامت املستفيدة عىل إدارة مخاطر األمن (AWS)السحابية 

وااللتزام من خالل شاشة واحدة تقوم بعرض جميع الحسابات والخدمات السحابية 
  املوزعة عىل كل املناطق الجغرافية.

 السحابية بالحوسبة العالقة ذات األمنية املعايري ): أبرز٢-٨جدول رقم (

  الوصف  املعايري  رقم

١  ISO/IEC 38500 

عبارة عن إطار لحوكمة تقنية املعلومات داخل املنظمة، ويتيح 
 لإلدارة العليا يف املنظمة؛ للتعرف مجموعة من املبادئ االسرتشادية

عىل االستخدام املقبول والفعال يف املنظمة. هذه املعايري ليست 
 مخصصة للحوسبة السحابية ولكن ميكن تطبيقها فيها. 

٢  COBIT .عبارة عن إطار عام لحوكمة وإدارة تقنية املعلومات 
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  الوصف  املعايري  رقم

٣  ITIL  
املامرسات إلدارة خدمات تقنية املعلومات، عبارة عن مجموعة من 

 والتي ميكن تطبيقها إلدارة الخدمات السحابية.

٤  ISO/IEC 20000 

عبارة عن سلسلة من املعايري الراسخة واملعروفة دولياً إلدارة 
خدمات تقنية املعلومات. عىل الرغم من أنها غري موجهة خصيصاً 
للحوسبة السحابية، إال أنه يتم تطوير إصدارات خاصة منها، مثل: 

ISO/IEC 20000-7و ،ISO/IEC 20000-11  لإلشارة إىل تطبيقها
وصف العالقة بينها وبني اإلطارات عىل الحوسبة السحابية، ول

 .ITILاألخرى، مثل 

٥  SSAE 16 

عبارة عن معايري للتدقيق التي تنطبق عىل املنظامت التي تقدم 
الخدمات، مثل مزودي الخدمات السحابية. وتأيت هذه املعايري عىل 

  ثالثة أشكال:

  SOC1.تركز عىل ضوابط إعداد التقارير املالية : 

 SOC2:  تركز عىل مبادئ الخدمات املوثوقة لتقييم فعالية
 الضوابط األمنية التشغيلية والتقنية.

 SOC3لـ : مشابهةSOC2  ِّد من دون تفاصيل ، لكنها تحد
التزام املنظمة مببادئ الخدمات املوثوقة من عدمه (نعم 

  أو ال).

٦  NIST- CSF معياري للحوسبة السحابية يف القطاع الخاص. عبارة عن إطار حوكمة 

٧  CSA- CCM 
السحابية تساعد املستفيد يف عمل  للضوابط عبارة عن مصفوفة

 تقييم شامل للمخاطر األمنية املرتبطة مبزودي الحوسبة السحابية.

٨  PCI-DSS 
 تعاملال تقبل التي الرشكات كلَّ  أن تضمن أمنية عبارة عن معايري

 منضبطة. أمنية ببيئة تلتزم االئتامن بطاقات مع
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  الوصف  املعايري  رقم

٩  HIPAA 
عبارة عن ترشيعات تنطبق عىل مقدمي الرعاية الصحية األمريكية، 

  وتتطلب املحافظة عىل رسية وأمن املعلومات الصحية املحمية.

١٠  
FIPS Publication 

200 

د الحد األدىن من املعايري  منية واملتطلبات األ عبارة عن وثيقة تحدِّ
الخاصة باملعلومات وأنظمة املعلومات. تنطبق هذه املعايري عىل 
األنظمة السحابية، وكذلك األنظمة الداخلية يف املنظامت. يتم 

 تطبيق هذه املعايري عىل كل األنظمة الفيدرالية األمريكية.

١١  
EU-US Privacy 

Shield 

حامية البيانات  عبارة عن إطار لحامية الخصوصية، حيث يفرض
الشخصية للمواطنني األوروبيني، والتي يتم تبادلها ألغراض تجارية 

 بني دول االتحاد األورويب والواليات املتحدة األمريكية.

١٢  
ISO/IEC 27000-

series  

عبارة عن سلسلة معايري ذات العالقة بأنظمة تقنيات االتصاالت 
 ISO/IECواملعلومات. املعايري األساسية يف هذه السلسلة هي: 

 ISO/IEC، حيث تحتوي معايري ISO/IEC 27002، و27001
عىل املتطلبات املتعلقة بأنظمة إدارة أمن املعلومات، يف  27001

ة من الضوابط التي سلسل ISO/IEC 27002حني تصف معايري 
  تشري إىل جوانب محددة من أنظمة إدارة أمن املعلومات.

، ISO/IEC 27018و ISO/IEC 27017كام تتضمن هذه السلسلة معايري 
ضوابط أمن املعلومات بناًء عىل معايري  ملامرساتحيث متثل األوىل قواعد 

ISO/IEC 27002 رسات للخدمات السحابية، بينام متثل الثانية قواعد ملام
 حامية املعلومات املحددة للهوية يف السحابة العامة. 

١٣  ISO/IEC 19941 
د قابلية العمل املشرتك للحوسبة السحابية  عبارة عن معايري تحدِّ

 واملصطلحات واملفاهيم ،وأنواع القابلية للنقل والعالقة بينهام
  الشائعة واملشرتكة بينهام وذات العالقة بخدمات السحابة.

 X.509شهادة   ١٤

 (PKI)عبارة عن شهادة رقمية تستخدم معايري بنية املفاتيح العامة 
من أن املفتاح العام يعود إما  للتحقق ؛املقبولة دولياً بشكل واسع

لهوية مستخدم أو لجهاز حاسب أو لخدمة، ويتم تضمني الهوية يف 
  الشهادة.
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هذه من ست خطوات مؤمتتة، ويتم تشغيلها بشكل ذايت دون  تتكون منهجية األمتتة
) مراقبة الحسابات والخدمات السحابية ١وجود حاجة ألي تدخل برشي. والخطوات هي: (

ضل بالضوابط األمنية وأف هاوكذلك إعدادات البنية التحتية السحابية لضامن التزام جميع
حابية حسب الضوابط واملامرسات املتبعة، ) تقييم أداء الخدمات واملوارد الس٢املامرسات، و(

بشكل دوري، واإلبالغ عن نتائج التقييم التي قد تتضمن إبرازاً للتهديدات الواقعة واملحتملة، 
ل للمعلومات املجمَّ ٣و( عة، ثم تحديد التهديدات واألخطاء ) القيام بتحليل مفصَّ

جة التلقائية، حيث تقوم ) املعال٤والتحذيرات وتصنيفها إىل عاٍل ومتوسط ومنخفض، و(
لوحة إلكرتونية بعرض نتائج التقييامت والتحليالت الذاتية وإمكانية إرسال النتائج إىل نظام 

) استخراج تقارير بشكل تلقايئ تتضمن تفاصيل عن ٥آيل متكامل للقيام مبعالجة األخطاء، و(
إجراء التصحيح، حيث  )٦املخاطر وتأثريها عىل كلٍّ من املستخدمني واملوارد السحابية، و(

يُتاح لفريق أمن املعلومات استخدام آلية بسيطة لتصحيح األخطاء وإرجاع املوارد السحابية 
املتأثرة إىل الوضع اآلمن. بشكل عام، تسهم عملية أمتتة اإلجراءات األمنية يف تقليص الوقت 

د مع املهنيني رتبطة بالتعاقض التكاليف املوالجهد الالزمني للقيام باألعامل املتكررة، كام تُخفِّ 
ربط وتكامل ل القيام باملتخصصني، وهم ِقلَّة، لتتبُّع التهديدات واملشاكل األمنية، وأخرياً تسهِّ 

  األنظمة مع بعضها البعض.

إضافًة إىل اإلسرتاتيجيات الثالث املُشار إليها أعاله، ينبغي اإلشارة إىل ثالثة مفاهيم 
ار، كأبعاد تنفيذية، عند إعداد ومراجعة وتطوير أي أساسية ينبغي أخذها يف االعتب

السحابة. هذه املفاهيم هي: الوقاية، واالكتشاف،  خدمات أمن إسرتاتيجية أمنية إلدارة
والعالج. تشري الوقاية إىل تطبيق كل الضوابط والسياسات واإلجراءات األمنية لحامية املوارد 

السحابية، بينام يشري االكتشاف إىل عملية السحابية من أي اخرتاق أمني محتمل للخدمات 
يف و صاحبة لعمليات الخدمات السحابية التنقيب واالستكشاف يف سجالت التدوين امل

األحداث والوقائع األمنية السابقة، ثم القيام بعمل استباقي إليجاد أي نقاط ضعف أو أي 
طاء فيهدف إىل تصحيح أي أخقابلية لتهديدات محتملة عىل الخدمات السحابية. أما العالج 

  أو نقاط ضعف بعد أن يتم اكتشافها تفادياً ألي أرضار محتملة قد تقع مستقبالً.

  الرتكيز عليها: ينبغي التي األمنية الضوابط ٨/٣/٣

بغرض  ؛تُعرَف الضوابط األمنية بأنها مجموعة من الضامنات أو التدابري التي يتمُّ توظيفها
د املوارد املادية؛  تفادي أو اكتشاف أو مواجهة أو تقليص املخاطر األمنية التي قد تهدِّ
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كالخوادم ووسائط التخزين، أو البيانات، أو التطبيقات واألنظمة، أو أي أصول أخرى. يوضح 
عىل الرغم من أهمية تطبيق جميع ) قامئة بالضوابط األمنية السحابية. ١-٨الجدول رقم (

ابط األمنية يف السحابة، إال أن تحديد أولوية لتطبيقها أو لبعضها أو ملواضيع متفرعة الضو 
املستهدفة  األعامل منها يظلُّ أمراً غاية يف األهمية؛ وذلك مراعاًة لطبيعة احتياجات

للمستفيد، وللتكاليف املادية املرتبطة بتطبيق الضوابط، وحسب حساسية املوارد السحابية 
من تلك الضوابط  عدمها (كالبيانات والتطبيقات). ومع ذلك هناك عددٌ  املستهدفة من

األمنية التي ينبغي الرتكيز عليها؛ نظراً الشرتاك معظم الخدمات والتطبيقات السحابية يف 
الحاجة إىل تطبيقها، ولتوافقها مع أغلب التقارير التي تصدر دورياً عن منظمة تحالف أمن 

. نستعرض فيام ييل أكرث الضوابط األمنية (Cloud Security Alliance – CSA)السحابة 
  أهميًة يف الحوسبة السحابية:

 تنفيذ السياسات:  -
السياسات هي القواعد واألحكام التي يتم توظيفها إلدارة أمن الخدمات السحابية. 
ينبغي أن يتم تطبيق هذه السياسات يف الطبقات املكونة للحوسبة السحابية؛ كطبقة 
املستفيد، وطبقة التطبيقات، وطبقة الشبكة، وطبقة البنية التحتية، وبالتايل تربز عدة 

ملوقع تركيزها، فنجد أن لدينا سياسة ألمن املعلومات،  مستويات مختلفة منها تبعاً 
وسياسة لألمن املادي، وسياسة الستمرارية األعامل، وسياسة ألمن البنية التحتية، 
وسياسة ألمن التطبيقات. تشري املامرسات الجيدة إىل رضورة فصل السياسات عند 

ل منهام الستقاللية ك تطبيقها وتنفيذها عن الخدمات السحابية التي تستخدمها دعامً 
وتسهيالً ألي تحديثات مستقبلية قد تطرأ عىل أي منهام، إذ ينبغي أال يرتبط إجراء 

 إجراء مامثل يف التطبيقات، والعكس صحيح. عىل سبيل املثال، يفبتغيري يف السياسات 
طبقة املستفيد يتم تخزين سياسات النفاذ والوصول يف مخزن بيانات مركزي كالدليل 

، حيث يتم تخزين معلومات عن املستفيدين وحساباتهم. باستخدام الربوتوكول النشط
، تستطيع التطبيقات (LDAP)املناسب مثل بروتوكول النفاذ إىل الدليل الخفيف 

والخدمات السحابية، كتطبيق الربيد اإللكرتوين، التواصل مع الدليل النشط للبحث عن 
 لتأكد من الهوية قبل منح صالحية النفاذمعلومات االتصال الخاصة باملستفيدين، وا

يق رضورة تطبللطلب الوارد. بشكل عام، يُنَصح بعد تحديد السياسات املطلوبة ب
يف تخزينها أو صيانتها. كام يُنَصح بتوحيد إجراءات  ملركزية يف إدارة السياسات، سواءا
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ة من خالل توظيف واستخدام بروتوكوالت وواجهات برمجيالوصول للسياسات، 
  موحدة. 

 التشفري:  -
التشفري هو عملية تحويل البيانات من شكلها األصيل (النص العادي) إىل شكل غري 
مقروء (الشكل املشّفر). أما عملية فك التشفري فهي عملية تحويل النص املشّفر إىل 
نص عادي مقروء. ميكن تطبيق التشفري عىل خمسة مستويات مختلفة، هي: تشفري 

ات، وتشفري عىل مستوى التطبيقات، وتشفري عىل مستوى الخادم عىل مستوى البيان
  املُستِضيف، وتشفري عىل مستوى الشبكة، وتشفري عىل مستوى وسيط التخزين. 

ينقسم تشفري البيانات إىل قسمني: التشفري املتامثل، حيث يتم استخدام نفس املفتاح 
ي بني املُرِسل ة املفتاح الرس الرسي للقيام بالتشفري وفك التشفري، وبالتايل يتم مشارك

واملُرَسل إليه. يناسب التشفري املتامثل البيانات الساكنة (املخزنة يف قواعد بيانات)؛ 
وذلك ألنه ال يتم الوصول لها إال من خالل أشخاص معرّفني يف النظام، ومن مواقع 

احني اثنني: تمعروفة. أما القسم الثاين فهو التشفري غري املتامثل، حيث يتم استخدام مف
األول للتشفري، ويُسّمى املفتاح العام إلمكانية مشاركته، والثاين لفك التشفري، ويُسّمى 
املفتاح الخاص القتصار استخدامه عىل املستفيد املُرَسل إليه. يناسب التشفري غري 
املتامثل الحاالت التي تكون فيها عملية تناقل البيانات عملية غري آمنة ويُخَىش من 

ح لهم ذلك. ترسُّ  ب املفتاح املشرتك، ومن ثَمَّ إمكانية فك التشفري ألشخاص غري مرصَّ
  ) آلية التشفري غري املتامثل. ٥-٨يوضح الشكل رقم (

 ،يتطلب التشفري عىل مستوى التطبيقات القيام بتشفري البيانات من داخل التطبيق
ملستويات قبل تدفقها إىل انها وبالتايل يتم حامية البيانات الخارجة من التطبيق وتأمي

أثناء مرورها بنظام التشغيل والقنوات الشبكية حتى  ، ومن ثَمَّ تبقى مشفرةً الدنيا
وصولها ملكانها املستهدف، حيث يتم بعد ذلك فك تشفريها. لذلك، ال ميكن لنظام 
التشغيل أو أي تطبيق آخر القيام بفك التشفري ما مل يكن ميلك مفتاح فك التشفري. 

الرغم من جودة مستوى الحامية لهذا النوع من التشفري إال أن هناك تحديني عىل 
ينبغي أخذهام بعني االعتبار. يتعلق التحدي األول بإدارة املفاتيح من حيث مكان 
تخزينها (يف الذاكرة الثانوية، أو يف ملف مستقل، أو يف خادم مستقل مخصص 

ة التشفري م ر، حيث إنَّ ء التطبيق املُشفّ لق الثاين بأداللمفاتيح) وصيانتها، بينام يتع همَّ
  وفك التشفري تضيف عبئاً إضافياً عىل املهام األساسية التي يقوم بها التطبيق.
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 املتامثل غري التشفري ): آلية٥-٨شكل رقم (

ويف التشفري عىل مستوى الخادم املُستِضيف يتم القيام بالتشفري عىل مستوى 
التطبيقات التي تعمل عىل الخادم املُستِضيف. يناسب هذا النوع ملفات البيانات لكل 

من التشفري ملفات البيانات النشطة واملستهدفة من ِقبَل كل التطبيقات عىل 
نبغي ف آخر، ياملُستِضيف، إال أنه يف حال نقل تطبيق ما من ُمستِضيف إىل ُمستِضي

. كام ينبغي ل مع امللفات املشفرةبه إىل أن التطبيق املنقول قد يفقد صالحية التعامالتن
إدارة مفاتيح التشفري بفعالية، واتخاذ القرار املناسب فيام يخص موقع تخزينها؛ إما 

  عىل الذاكرة الثانوية أو عىل خادم مفاتيح مستقل.
ويتم القيام بالتشفري عىل مستوى الشبكة عند نقل البيانات بعد مغادرة البيانات 

تى قبل بلوغها مكان الوصول النهايئ، باستخدام جهاز مادي مكان نشأتها (التطبيق) ح
مخصص لهذا الغرض يقوم بتشفري كل البيانات التي متر من خالله بشكل آين. يتميز 
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هذا النوع من التشفري بسهولة تطبيقه وعدم الحاجة إىل إجراء أي تغيريات عىل 
هنا  املادي. يبقى التحدي مستوى البيانات، كام أن إدارة املفاتيح تتم من ِقبل الجهاز

يف عدم قابلية هذا الجهاز املادي للتكيف مع زيادة أحجام البيانات القادمة إليه، 
  وبالتايل إمكانية حدوث انخفاض يف مستوى األداء.

هدف التشفري عىل مستوى وسيط التخزين إىل حامية البيانات أثناء تواجدها يف ي  
التشغيل وعن التطبيقات وعن الشبكة وعن الوسيط، ويتميز باستقالليته عن نظام 

الخادم املُستضيف للتطبيقات، كام يتميز بسهولة تطبيقه عملياً باستخدام جهاز مادي 
مخصص لهذا الغرض، وال يتطلب تطبيقه إجراء أي تغيريات عىل مستوى البيانات. 

ل غري كينبغي االنتباه إىل أن البيانات الخارجة من الوسيط والقادمة إليه تكون بش
  مشفر.

 إدارة املفاتيح:  -
إنَّ الهدف األسايس من استخدام املفاتيح هو حامية البيانات املشفرة من الوصول غري 
املرشوع، من خالل منع فك تشفريها إال باستخدام املفاتيح.  متثل إدارة مفاتيح التشفري 

اين املفاتيح من مثجزًءا مهامً لضامن تأمني البيانات املشفرة. وتتكون دورة حياة إدارة 
وضع رشوط  لمراحل، هي: مرحلة اإلنشاء (وفيها يتم توليد املفتاح يف بيئة آمنة، ويُفضَّ 

ى  لضامن متانة املفتاح املولّد، كام يُفّضل تشفري املفاتيح نفسها باستخدام ما يُسمَّ
ال ح باملفتاح الرئييس)، ومرحلة النسخ االحتياطي للمفاتيح (حيث يتم اللجوء إليها يف

فَْقد املفاتيح األصلية)، ومرحلة اإلطالق (وفيها يتم البدء يف استخدام املفتاح الجديد 
لتشفري البيانات)، ومرحلة املراقبة (وفيها يتم مراقبة أداء بيئة التشفري، من مفاتيح 
وبيانات مشفرة؛ لضامن أنَّ توليد املفاتيح وعملية التشفري يتامن بشكل صحيح)، 

ر (وفيها يتم توليد مفاتيح جديدة، ويتم إعادة تشفري كل البيانات ومرحلة التدوي
باستخدام املفاتيح الجديدة)، ومرحلة انتهاء صالحية املفاتيح (حيث تبدأ بعد اكتامل 
مرحلة تدوير املفاتيح؛ لذا يُنَصح بالبدء مبرحلة التدوير قبل انتهاء صالحية املفاتيح 

تم أرشفة املفاتيح القدمية لفرتة من الزمن تحسباً الحالية)، ومرحلة األرشفة (وفيها ي
رة باملفاتيح القدمية)، وأخرياً مرحلة التخلص من البيانات  لوجود بعض البيانات املُشفَّ

يانات د من عدم وجود ب(وفيها يتم التخلص من املفاتيح منتهية الصالحية بعد التأكُّ
  م املفاتيح منتهية الصالحية). مشفرة تستخدِ 
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  ك بعض املامرسات الجيدة والتي ينبغي تطبيقها عند إدارة املفاتيح:هنا

o  ،د إجراءات القيام مبهام إدارة املفاتيح رضورة وجود إسرتاتيجية واضحة تحدِّ
 ز تطبيقها.وتعزِّ 

o  رضورة تخزين املفاتيح يف مخزن مركزي، بحيث يكون مختلفاً ومنفصالً عن
 مخزن البيانات املشفرة.

o فاتيح وعدم تخزينها كنص عادي.رضورة تشفري امل 
o .عدم اإلشارة إىل املفاتيح داخل شفرات التطبيقات السحابية 
o  يوًما)،  ٩٠بعد فرتة زمنية محددة (كل  تطبيق مبدأ تدوير املفاتيح، سواءرضورة

عملية)، أو بعد ترك موظف  ١٠٠٠أو بعد الوصول لعدد معني من العمليات (
 ميلك صالحية الوصول إىل املفاتيح للعمل يف املنظمة املستفيدة.

o .السعي إىل أمتتة تدوير املفاتيح 

 السجالت:  تدوين -
ناء ي تجريها الخدمة السحابية أثالتدوين هو عملية توثيق آلية لجميع األحداث الت

تشغيلها، سواًء كانت هذه األحداث متعلقة بالبيانات أو التجهيزات املادية أو 
لة للخدمة ابة عملية التدوين كت تقتيض. االفرتاضية أو الشبكات أو الربامج املشغِّ

لة عن األحداث وتخزينها يف وسيط تخزيني مركزي يسهل الوصول إليه معلومات مفصَّ 
د االتصال مبوارد السحابة ألي سبب من األسباب.  يتم استخدام املعلومات قْ ند فَ ع

معالجتها يف تتبُّع األخطاء واإلبالغ عنها حال وقوعها، وإرسال تحليلها و املدونة بعد 
تساعد  مهمة رسائل التحذير ورسائل التوعية وإشعارات التنبيه. يُعتَرب التدوين أداةً 

عىل القيام بإدارة أنظمة وتطبيقات الحاسب بكفاءة وفعالية. وتتأكد أهميته عند إدارة 
لذا  .أنظمة تقنية موزعة ومتعددة الطبقات كالسحابة؛ كونها أكرث تعقيداً وأكرث مهامَّ 

د طبيعة استخدامات املعلومات املدونة وتحدد  فإنَّ  تبنّي إسرتاتيجية للتدوين تحدِّ
اتها، يُعدُّ أمراً يف غاية األهمية للحصول عىل حلول تقنية أكرث أماناً وقابليًة متطلب

تحتوي ملفات التدوين عىل معلومات مفيدة عن  ملامرسة العملية اإلدارية عليها.
سلوك نشاط قواعد البيانات، ومعلومات عن وصول املستفيد إىل الخدمة السحابية، 

ء ومعالجتها حال وقوعها، والعديد من املعلومات ع األخطاومعلومات تساعد عىل تتبُّ 
 اءاألخط األخرى. هناك أربعة استخدامات رئيسية للتدوين تتمثل يف استكشاف
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ومعالجتها، وتحقيق األمن، واملراقبة، والتدقيق. تُظِهر أفضُل املامرسات يف مجال 
 أجل من ومنفصلة، مركزية تخزين منطقة يف التدوين سجالت التدوين رضورَة إدراج

 ونك وتحليلها؛ البيانات واستكشاف وتنقيب التدقيق بعمليات القيام تسهيل
 التدوين، ملفات وبنية شكل واحد، ورضورة توحيد مكان يف موجودة املعلومات

 ملياتع تحسني عىل للرسائل؛ مام يساعد املستخدمة األخطاء ورموز تسميتها، وأسلوب
 رامجب تصميم عىل شجعي كام متناسقة، مخرجات وإعطاء التدوين ملفات يف البحث

  التدوين. ملفات تعالج آلية

 املراقبة: -
 نسب ومتابعة وقوعها، قبل وبعد األخطاء تتبُّع واكتشاف إىل املراقبة عملية تهدف

 األداء مؤرشات متابعة خالل من وذلك السحابية، املوارد استخدام وسلوك وكميات
أن؛ الش لهذا مخصصة أداء مقاييس عىل االطالع عرب منها، املألوف عن الخارج وتحديد

كنسب تشغيل املعالجات، واستغالل وسائط التخزين، وحجم حركة املرور عىل 
الشبكة، وعدد مرات النفاذ إىل مورد سحايب معني. هناك العديد من الخدمات 

 Amazonالسحابية التي تتيح القيام بجميع مهام املراقبة داخل نظام ما، مثل: خدمة 
CloudWatch وخدمة ،Hyperic َع وتحليل البيانات مْ . تشمل مهام املراقبة القيام بج

عن املوارد السحابية، وإمكانية إنشاء مؤرشات أداء جديدة  متنوعةً  والتي متثل مؤرشاٍت 
ملراقبة موارد السحابة حسب حاجة املستخدم، وإتاحة تعريف أدوار يتم البدء يف 
تنفيذها بناًء عىل البيانات املستخلَصة من عملية املراقبة، وإتاحة إحصائيات متنوعة 

ث تتأكد أهمية املراقبة عند الحديعن املوارد السحابية مستخلصًة من عملية املراقبة. 
عن الجانب األمني للخدمات السحابية، حيث تشري أفضل املامرسات إىل رضورة تتبُّع 
أي نشاط قائم عىل املوارد السحابية، ومن ثَمَّ إيجاد أي مخاطر قد تكون مصاحبة له، 

لتدوين يف ا ع آنياً أو من خالل االستكشاف والتنقيب يف ملفاتويتم ذلك بإجراء التتبُّ 
 فرتات زمنية متقطعة.

 التدقيق: -
التدقيق هو عملية مراجعة العمليات والضوابط األمنية للتأكد من أن األنظمة 
والخدمات السحابية تلتزم بالضوابط واللوائح والقواعد التنظيمية املطلوبة، وتحقِّق 

. تتطلب (SLA)جميع املتطلبات األمنية والبنود الواردة يف اتفاقية مستوى الخدمة 
وعىل الوسائط  عملية التدقيق أن يتم تدوين كل عمليات القراءة والكتابة من
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التخزينية، وكذلك عمليات الوصول إىل الخدمات السحابية. وتشمل سجالت التدوين 
اسم وحساب املُستخِدم ذي العالقة، ونوع العملية (قراءة أو كتابة)، والوقت والتاريخ، 

بيانات والسجالت التي تمَّ الوصول إليها. وتقوم عملية التدقيق واألعامل املنفذة، وال
مبراجعة سجالت التدوين والبحث فيها عن أي ُشبَهات أو اخرتاقات أمنية بغرض اتخاذ 
اإلجراءات املناسبة حيالها، سواًء إيقاف االخرتاق، أو التوصية بإجراء التغيريات املناسبة 

ي رئييس منكضابط أ املتأثرة. تزداد أهمية التدقيق عىل البيانات، أو معالجة البيانات 
 ة الحوسبة السحابية؛ كون املوارد كلها أو بعضهايف بيئومساند للضوابط األخرى 

مستأجرة من خارج نطاق الجهة املستفيدة، والنخفاض التحكم املبارش يف البنية 
التحتية واملنصات التي يديرها مزود الخدمة السحابية. وللقيام بعملية التدقيق، ال بُدَّ 
من تصميم إسرتاتيجية لها، يتمُّ فيها تحديد الضوابط والقواعد التنظيمية أوالً، ثم 

يتم تطبيق تلك الضوابط التنظيمية عليها. ولتحديد الضوابط تحديد النطاقات التي 
التنظيمية، يتم االستئناس واالستفادة من العديد من املعايري والضوابط الشائعة دولياً، 

). أما ما يخصُّ النطاقات التي يتم تطبيق تلك ٢-٨مثل تلك الواردة يف جدول رقم (
يف  ملدققون من مدى االلتزام بالضوابطالضوابط التنظيمية عليها، فينبغي أن يتأكد ا

  النطاقات التالية:

o .البيئة املادية التي تشمل مراكز البيانات وتجهيزاتها 
o  بيئة التطبيقات واألنظمة التي تشمل أنظمة التشغيل وتطبيقات األعامل

 والبيانات والشبكة وأنظمة إدارة قواعد البيانات.
o يم ديد املتطلبات والتحليل والتصمدورة حياة تطوير الربمجيات التي تشمل تح

 والتنفيذ وإجراء االختبارات واإلطالق والصيانة.
o .بيئة األفراد، ويشمل ذلك التأكد من كفاءتهم العقلية واملعرفية واألمنية 

ع أن تسهم مخرجات عمليات التدقيق يف رفع كفاءة االلتزام بالسياسات والضوابط يُتوقَّ 
 حفظ حقوق املستخدمني من خالل التأكد من منحهم األمنية املعتمدة، كام تسهم يف

طة بهم. و نالصالحيات الكافية للوصول إىل البيانات والخدمات السحابية بناًء عىل األدوار امل
م عملية التدقيق دوراً مسانداً مهامً لألنشطة األمنية األخرى؛ كتنفيذ إضافًة إىل ذلك، تقدِّ 

  والتشفري، واملراقبة، والتدوين. وتحديث السياسات واإلجراءات األمنية،
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 إدارة واجهات التطبيقات الربمجية: -
هي واجهة اتصال برمجية وسيطة تسمح بالتواصل  (API)واجهة التطبيقات الربمجية 

بني املستخدم والتطبيق، أو حتى بني تطبيقني مستقلني عن بعضهام البعض. عىل سبيل 
املثال، عند استخدام تطبيق إلكرتوين عىل جهاز متنقل، فإنَّ التطبيق يتصل بشبكة 

بال لخادم باستقاإلنرتنت ويرسل بيانات إىل الخادم املوجود يف مكان بعيد. يقوم ا
البيانات ويعالجها حسب طلب املستخدم، ثم يقوم بإعادة إرسالها إىل التطبيق املوجود 
عىل الجهاز املتنقل. يقوم التطبيق باستقبال النتائج املُرسلَة من الخادم وعرضها بشكل 
ق عىل املستخدم. تستخدم واجهة التطبيقات الربمجية مجموعة  مقروء ومنسَّ

يف تطبيقات اإلنرتنت، متكنها من  HTTPSو HTTPثل بروتوكوالت بروتوكوالت، م
إجراء التواصل مع العامل الخارجي للتطبيق. أما إدارة واجهة التطبيقات الربمجية فهي 

 وتوثيق ومتابعة أداء واجهة التطبيقات الربمجية، والتأكد ْرش عبارة عن عملية إنشاء ونَ 
يام بهذه املهام اإلدارية، ميكن تطوير برمجيات من أنها تعمل يف بيئة آمنة ومرنة. وللق

لها إما داخلياً، أو االستفادة من األدوات أو الربمجيات الجاهزة يف السوق عىل هيئة 
، والتي تقوم Layer7و ،Mashery، وApigee، مثل: (SaaS)خدمات برمجيات كخدمة 

  باملهام التالية:

o  بني واجهة التطبيقات الربمجية والتطبيقات التي االتصاليف متتة والتحكم األ 
 تستخدمها.

o  عند تنفيذ واجهات تطبيقات برمجية متعددة، ضامن الثبات والتطابق
 وبإصدارات مختلفة.

o  من التطبيقات وإليها. البياناتمراقبة حركة 
o  للتطبيقات من الذاكرة الثانوية. املخصصإدارة الجزء 
o  الربمجية من سوء االستخدام، من خالل ضامن التطبيقات  واجهةحامية وتأمني

  تنفيذ اإلجراءات والسياسات األمنية املطلوبة.
عند بناء واجهات تطبيقات برمجية، يُنَصح أن تتوافق الواجهة وتدعم بروتوكوالت 

 لتي تسمح مبشاركة املوارد الخاصة، اOpenIDأو  OAuthاملصادقة املوثوقة، مثل 
إلكرتونية أو تطبيقات متعددة دون التفريط أو البوح بالبيانات بني مواقع كالحسابات 

ل استخدام تقنية املصادقة ال عدم استخدام هذه الربوتوكوالت الخاصة. ويف ح يُفضَّ
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 يُنَصح بتجنُّبالتي توفر قناة اتصال آمنة بني الخادم والعميل. كام  (SSL)اآلمنة 
؛ كونها أكرث (API keys)ح الواجهات استخدام كلامت املرور واالستعاضة عنها مبفاتي

، بينام ال تزيد كلمة ٢٥٦لطول رموزها التي تصل إىل  ماناً وأكرث تعقيداً من أن تترسب،أ 
ل توظيف تقنيات الواجهات ٨املرور يف الغالب عن   (RESTful) رموز. وأخرياً، يُفضَّ

، مثل عند تطوير الخدمات السحابية بدالً من التقنيات التقليدية(JSON) و
(SOAP) ؛ كونها أقل استهالكاً للنطاق العريض عىل اإلنرتنت، وأقل حجامً للرسائل

املنقولة بني الخادم والعميل، وأكرث أماناً القتصار املحتوى املنقول عىل الخصائص 
  األساسية فقط، وإمكانية تشفريها مام يقلل من احتاملية اخرتاق املحتوى.

 املصادقة: -
التأكد من هوية املستخدم الذي يطلب الوصول إىل مورد سحايب عملية املصادقة هي 

ط واحد ق رش محمي كالبيانات والتطبيقات. تستلزم عملية املصادقة التأكد من تحقُّ 
عىل األقل لتحديد هوية املستخدم. قد يكون هذا الرشط شيئاً ال يعرفه إال املستخدم 

البطاقة الذكية أو جهاز التحقق)،  (مثل كلمة املرور)، أو شيئاً ميلكه املستخدم (مثل
أو شيئاً يستطيع تحديد هوية املستخدم بشكل متفرد (كبصامت األصابع). ويتم 

ى باملصادقة املتعددة. هناك العديد استخدام أكرث من رشط واحد عند تفعيل ما يُسمَّ 
  :من املنهجيات املستخدمة لتطبيق عملية املصادقة، مثل

o  املعرفة:املصادقة املبنية عىل 

 سؤال ّرسي عن اإلجابة املستخدم من يُطلَب فيها وهي منهجية مصادقة
األقل، وغالباً ما يتم استخدام هذه املنهجية كجزء من منهجية  عىل واحد

املصادقة املتعددة، ولغرض اسرتجاع كلمة مرور مفقودة للمستخدم، 
  وبشكل ذايت.

o :املصادقة الثنائية  

ق رشطني اثنني؛ كإدخال اسم فيها تحقُّ وهي املصادقة التي يُشرتَط 
 (OTP)مستخدم وكلمة مرور صحيحني، وكذلك كلمة مرور ملرة واحدة 

  قبل منح النفاذ إىل البيانات.
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o :املصادقة املتعددة  

ق أكرث من رشطني اثنني قبل منح وهي املصادقة التي يُشرتَط فيها تحقُّ 
  النفاذ إىل البيانات.

o ة:املصادقة املُتكيف  

املصادقة التي يتم فيها توظيف منهجية املصادقة املتعددة، بحيث وهي 
يتم اختيار آلية املصادقة املناسبة بناًء عىل ملف مخاطر املستخدم 

  وتوجهاته.

o :املصادقة املنفردة  

وهي املصادقة التي يتم فيها استخدام آلية واحدة للتحقق من هوية 
  املستخدم.

توظيف آلية واحدة أو أكرث (أو تطبيق ميكن لكل منهجية من هذه املنهجيات 
ستعرض نرشط واحد أو أكرث) قبل منح املستخدم صالحية النفاذ إىل املورد السحايب. 

د  ، (SSO)فيام ييل ثالث آليات للمصادقة شائعة االستخدام، وهي: النفاذ املوحَّ
  .(OTP)، وكلمة املرور ملرة واحدة (SAML-Token)والرمز األمني 

o د النفاذ املوح(SSO):  

ميكِّن النفاذ املوحد املستخدم من الوصول إىل عدة أنظمة أو خدمات أو 
تطبيقات بعد تسجيل الدخول ملرة واحدة فقط، دون الحاجة إىل القيام 
بتسجيل الدخول يف كل نظام أو خدمة أو تطبيق كلٍّ عىل حدة. من فوائد 

ة الالزم للمصادقالنفاذ املوحد أنه يقلل من األخطاء البرشية، ومن الوقت 
ولكنها تستخدم الهوية  أنظمة وتطبيقات مختلفة عن بعضها يف عدة
  نفسها.

o  الرمز األمني(SAML-Token) : 

مُتكِّن تقنية الرمز األمني من تبادل املعلومات األمنية (بيانات املصادقة 
والصالحيات) بني مزود الهوية ومزود الخدمة السحابية. عندما يحاول 
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مستخدم الوصول إىل خدمة سحابية، يتم إعادة توجيه طلبه إىل مزود 
الهوية (مستقل عن مزود الخدمة السحابية) الذي بدوره يتحقق من 
الهوية ويصادق عليها، ويتم إرجاع الطلب (الرمز األمني) إىل املستخدم 
الذي يستطيع الدخول عىل الخدمة السحابية باستخدام الرمز األمني. يتم 

والتشفري عند تناقل الرسائل التي تحتوي  (SSL)دام املصادقة اآلمنة استخ
  بني مزود الهوية ومزود الخدمة السحابية واملستخدم. عىل بيانات الهوية 

o  تقنية كلمة املرور ملرة واحدة(OTP):  

عبارة عن آلية مصادقة تستخدم كلمة املرور فقط ملرة واحدة يف كل 
تخدام يتم اسرور منتهية الصالحية. يف الغالب عملية، ثم تصبح كلمة امل

املرسلة عرب الهواتف املتنقلة أو الربيد اإللكرتوين  (SMS)الرسائل النصية 
كوسيلة شائعة إلرسال كلمة املرور املؤقتة. عىل سبيل املثال، يتم استخدام 
هذه اآللية يف معظم البنوك السعودية عند دخول العمالء إىل حساباتهم 

مة املرور، ة، حيث يقوم العميل أوالً بإدخال اسم املستخدم وكلالبنكي
يتم إرسال رسالة نصية تحتوي عىل كلمة املرور  وبعد التحقق من صحتها

املؤقتة إىل الهاتف املتنقل املسجل لدى البنك، ليتم استخدامها للدخول 
  عىل الخدمات البنكية اإللكرتونية. 

 الصالحية: -
تشري الصالحية إىل تحديد حقوق (أو صالحيات) استخدام املورد السحايب املحمي. ويتم 
تحديد هذه الصالحيات إلكرتونياً ومنحها للمستخدم استناداً إىل سياسات االستخدام 
املحددة مسبقاً ملنح الصالحيات. يتم استخدام آليات متعددة ملنح الصالحيات، ومن 

التي تسمح ملالك املورد السحايب مشاركة  (OAuth)أشهرها الصالحية املفتوحة 
مواردهم الخاصة املخزنة عىل موقع إلكرتوين مع موقع إلكرتوين آخر دون البوح 
بالبيانات الخاصة. يتم استخدام هذه اآللية من ِقبَل أغلب الرشكات التقنية الكربى، 

ة مبشاركمثل: قوقل، وفيسبوك، وتويرت، ومايكروسوفت؛ للسامح ملستخدميهم 
 معلومات عن حساباتهم مع تطبيقات ومواقع تعود ملكيتها لطرف ثالث. 

تشري أفضل املامرسات إىل رضورة إدارة أنظمة الصالحيات بفعالية لضامن منح 
الصالحيات املقررة للمستخدم بشكل كامل، ويف الوقت نفسه منع أي وصول غري 
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حيات، مينح األول الصالحيات بناًء مرصح به إىل املوارد. هناك منوذجان إلدارة الصال 
، بينام (Role-Based Access Control – RBAC)عىل األدوار املمنوحة للمستخدم 

-Attribute)مينح الثاين الصالحيات بناًء عىل خصائص املورد أو خصائص بيئة العمل 
Based Access Control – ABAC) ِّل هجيناً بني . كام أن هناك منوذًجا ثالثًا ميث

ى (ABAC)و (RBAC)منوذجي  ، ويجمع األفضل من مميزات النموذجني ويُسمَّ
بالنموذج الهجني. بغض النظر عن النموذج املستخدم إلدارة الصالحيات، ينبغي أن يتم 
فصل برمجية إدارة الصالحيات عن برمجية تطبيقات األعامل تسهيالً لصيانتها، كام 

  زياً.ينبغي أن يكون نظام إدارة الصالحيات مرك

  أمن البيانات: ٨/٣/٤

امل كتُعتَرب البيانات أهم األصول التي يسعى املستفيد إىل حاميتها وتأمني وحدتها وت
يزداد الحذر من فقدان أو ترسيب هذا األصل؛ كون حيازته هياكلها. يف السحابة العامة 

 انيةر إلمكتنتقل من مالكه إىل مزود الخدمة الخارجي. قد يتحول هذا الحذر إىل قلق مستم
تخزين هذه البيانات جنباً إىل جنب مع بيانات مستفيد آخر، حيث ميكن أن يتم مشاركة 

فرتاضية. االوسيط التخزيني الواحد من ِقبَل أكرث من مستفيد من خالل عدة وسائط تخزينية 
إذ ينبغي عىل املنظمة املستفيدة دراسة تعزيز  ،فيظلُّ الحذر قامئاً أما يف السحابة الخاصة 

الثقة يف موظفيها، أو أنَّ هناك حاجة لفرض ضوابط داخلية إضافية تضمن عدم ترسُّب 
تنّصت جساً آخر إلمكانية الالبيانات. كام أنَّ تناقل البيانات بني املستفيد واملزود يشكل ها

 تواها ونسخه أو ترسيبه أو تغيريه؛مح أثناء مرورها يف مسارها السحايب، أو اعرتاضعليها 
األمر الذي يخرتق خصوصية ورسية وتكامل البيانات. إضافة إىل ذلك، تربز هواجس أخرى 
تتعلق بتوظيف السحابة للتقنية االفرتاضية من خالل برمجيّة الهايربفايزر، الذي باخرتاقه 

جس مستوى هذه الهوا ميكن التحكم يف جميع املوارد الفعلية التي يرشف عليها. يختلف
كانت عامة أو خاصة أو مجتمعية أو هجينة،  منوذج نرش وإطالق السحابة، سواء باختالف

  كام تمَّ التطرق إىل ذلك يف الفصل الرابع من هذا الكتاب. 

إنَّ اإلشارة لهذه املخاوف يتواكب وأهمية البيانات لدى أصحاب املصلحة، وال تعني 
 إيجاد واعتامد وتنفيذ سياسات أمنية صارمةيف السحابة، إذ إنَّ  بالرضورة انتفاء صفة األمان

يانات ضوابط أمنية بتشفري البلة بوجود إجراءات واضحة لحامية البيانات، وفرض تكون مفصَّ 
الحساسة يف أماكن تخزينها عىل قواعد البيانات وأثناء انتقالها عىل املسار السحايب، وتطبيق 
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الوقوع  يساعد كثرياً يف تفادي -ألمنية لضبط الوصول إىل البياناتمستوى عاٍل من اإلجراءات ا
 به، املرصح غري االستخدام كترسيب أو اخرتاق خصوصية البيانات، ومينعيف املخاطر األمنية 

  البيانات.  وخصوصية ورسيّة حامية ويعزز

إىل أن هناك العديد من التقنيات  (Kire Jakimoski, 2016)يشري كاير جاكيموسيك 
املستخدمة ألمن وحامية البيانات، واملقبولة عىل نطاق واسع بني معظم مزودي الخدمات 
السحابية، حيث تشرتك كل هذه التقنيات يف توظيف مبادئ أساسية ألمن البيانات وحاميتها، 

  ذ، والصالحيات. وهذه املبادئ هي: املصادقة، والرسيّة والخصوصية، والتحكم يف النفا

تضمن املصادقة أن الكيان (كاملستخدم أو التطبيق) املرصح له يستطيع النفاذ إىل 
البيانات املخزنة لدى مزود الخدمة. هناك العديد من املنهجيات املستخدمة لتطبيق 
املصادقة، مثل: املصادقة املبنية عىل املعرفة، واملصادقة الثنائية، واملصادقة املتعددة، 

صادقة املُتكيَّفة، وأخرياً املصادقة املنفردة. ميكن لكل منهجية من هذه املنهجيات وامل
توظيف آلية واحدة أو أكرث قبل منح املستخدم صالحية النفاذ إىل البيانات، وأكرث هذه 
د، والرمز األمني، وكلمة املرور ملرة واحدة. من الرضوري وجود  اآلليات شيوعاً النفاذ املوحَّ

ة دقيق، وللتكامل مع أنظمد إلدارة عمليات املصادقة لغرض التدوين والتي وموحَّ نظام مركز 
 النفاذ والصالحيات.التحكم يف 

ة وخصوصية البيانات إحدى أهم اآلليات املستخدمة لحاميتها عىل السحابة، وتُعتَرب رسيَّ 
إذ يتيح جميع مزودي الخدمات السحابية مستويات مختلفة من التشفري تتناسب وحاجات 
املستفيد وطبيعة وحساسية البيانات، مع مراعاة أداء التطبيقات مع مستوى التشفري 

ىل مستوى البيانات، وتشفري عىل مستوى تشفري عاملستخدم. وهذه املستويات هي: 
التطبيقات، وتشفري عىل مستوى الخادم املُستِضيف، وتشفري عىل مستوى الشبكة، وتشفري 

  عىل مستوى وسيط التخزين. 

والوصول  النفاذبح لهم النفاذ أال يُسَمح لغري املستخدمني املرصَّ كام يضمن التحكم يف 
 ألمنية املستخدمة لتطبيق التحكم يفمن املنهجيات ا إىل البيانات املطلوبة. هناك العديد

، والجدران (IPS)، وأنظمة الوقاية من التطفل (IDS)، مثل: أنظمة اكتشاف التطفل النفاذ
الضارة، والقوائم البيضاء والسوداء. تُعدُّ هذه املنهجيات  الربامج النارية، وأنظمة مكافحة

دارة د إل ية. من الرضوري وجود نظام مركزي وموحَّ مالمئة ملجابهة محاوالت االخرتاق التقليد
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لتنسيق عمل املنهجيات املستخدمة لتطبيقه، ولتسهيل وظائف التدوين  ؛النفاذالتحكم يف 
  والتدقيق أيضاً، وللتكامل مع وظائف املصادقة والصالحيات.

ري إىل رضورة التي تشألمن البيانات فيتمثل يف مبدأ الصالحيات أما املبدأ األسايس األخري 
تحديد صالحيات استخدام البيانات، كالقراءة أو التعديل أو الكتابة أو املسح. ويتم تحديد 
هذه الصالحيات إلكرتونياً ومنحها للمستخدم استناداً إىل سياسات االستخدام املحددة مسبقاً 

حية شهرها الصال ملنح هذه الصالحيات. يتم استخدام آليات متعددة ملنح الصالحيات، ومن أ 
التي تسمح ملالك املورد السحايب مشاركة مواردهم الخاصة املخزنة عىل  (OAuth)املفتوحة 

موقع إلكرتوين مع موقع إلكرتوين آخر دون البوح بالبيانات الخاصة. من الرضوري وجود 
 كامل مع أنظمةد إلدارة الصالحيات لغرض منح وسحب الصالحيات، وللتنظام مركزي وموحَّ 

  النفاذ.ملصادقة والتحكم يف ا

احتياطية  د سياسات وإجراءات واضحة لعمل نسخمن املهم اإلشارة إىل رضورة وجو 
ومكررة للبيانات الحساسة عىل السحابة. غالباً ما يتيح مزود الخدمة السحابية خدمات 
مساندة للخدمات الرئيسية، والتي تأيت بناًء عىل الطلب، ومن أهمها خدمة النسخ 

تياطي، وهي خدمة ذاتية التشغيل عند تفعيلها، وتستلزم عمل نسخة إضافية من االح
البيانات عىل وسيط تخزيني ثانوي عرب شبكة اإلنرتنت يف موقع جغرايف مختلف عن موقع 
الوسيط التخزيني الرئييس، وتختلف الفرتة الزمنية الفاصلة بني كل نسخ احتياطي وآخر 

ها املستفيد بشكل ذايت. كام أنَّ خدمة الَنْسخ املكرر حسب حساسية البيانات التي يحدد
هي خدمة مساندة تتيح نسخ البيانات  (data replication service)املتزامن للبيانات 

 جغرافيني رئييس واحتياطي، ويف موقعني وآين يف وسيطني تخزينيني مختلفني،بشكل متزامن 
مختلفني؛ لضامن تطابق البيانات املكررة يف كال الوسيطني، ولرفع مستوى اإلتاحة واالعتامدية 

ىل إ ل الوسيط الرئييس، يتم بشكل تلقايئ انتقال العمللوصول إىل البيانات. يف حال تعطُّ ل
شأن رفع املامرسات ب واملكرر أفضل تي النسخ االحتياطيخدم الوسيط املكرر. يواكب تفعيل

مستوى اإلتاحة واالعتامدية للخدمات السحابية، وضامن استمرارية األعامل يف حال حدوث 
   األعطال التشغيلية أو الكوارث.
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  أمن الشبكة السحابية: ٨/٣/٥

 العصب لتشكِّ و . بالسحابة مبارشةً  االتصال للمستفيدين السحابية الشبكة طبقة تتيح
 وداملز  من منها لكلٍّ  واالستفادة السحابية الحوسبة خدمات وإيصال لتشغيل األسايس

 الشبيك الذي االتصال هذا عىل كامل بشكل للسحابة التحتية البنية تعتمد حيث واملستفيد،
عىل الرغم من ذلك، قد تكون الشبكة هدفاً . للمستفيدين الخدمات تقديم خالله من يتم

لالخرتاقات األمنية؛ كونها منفتحة عىل العامل الخارجي بشكل أكرب، مقارنًة بالشبكة الداخلية، 
مر الذي األ  األحيان محكومة بضوابط أمنية أقل؛ومرتبطة بقنوات اتصال أكرث، ويف بعض 

اً مزعجاً للحرمان من الخدمات يجعلها منطلقاً الخرتاق كلامت املرور الرسيّة ومصدر 
  د واإلغراق، وللربمجيات الخبيثة. السحابية من خالل بث برامج التصيُّ 

ة، والتي يهناك العديد من التحديات والخصائص ذات العالقة املبارشة بالشبكة السحاب
عند تصميم الحلول األمنية الشبكية، مثل: أداء التطبيقات ينبغي أخذها يف االعتبار 

السحابية، واملرونة يف إضافة التجهيزات والربمجيات إىل السحابة، وتعقيدات تنفيذ 
السياسات السحابية، والتعقيدات املرتبطة بالبنية الشبكية، وإعادة برمجة التطبيقات، 

  د طبقات الشبكة السحابية.واالرتباط باملوقع، وتعدُّ 

لغرض  ف التطبيقات املطورةفيام يتعلق بالتطبيقات السحابية، ينبغي مراعاة اختال 
االستخدام الداخيل يف املنظمة عن التطبيقات املطورة لغرض االستخدام السحايب؛ كون 

نات االتطبيقات السحابية قد تتطلب إضافة قدرات جديدة ال تقترص فقط عىل تخزين البي
ىل رضورة إ كام هو الحال يف التطبيقات التقليدية، بل تتعداهاوالتعامل مع قواعد البيانات 

التعامل مع برمجيات قد تعود ملكياتها إىل طرف ثالث خارجي؛ كربمجية الربيد اإللكرتوين، 
وبرمجيات الرتاسل، والنسخ االحتياطي واملكرر، وفحص البنى التحتية قبل استخدامها، 
وغريها من الربمجيات األخرى. هذه الطبيعة الجديدة للتطبيقات السحابية فرضت هيكالً 

ينبغي أن يتم ضامن وجود نطاق ترددي عريض لذلك  ؛عدد الطبقاتاً جديداً لها متبرمجي
مقبول يضمن رسعة تناقل البيانات بني الخادم الفعيل مروراً بالخادم االفرتايض واملسار 

ري كاٍف لنطاق ترددي عريض غ فأي تنبٍّ  الشبيك السحايب كامالً وصوالً إىل املستخدم النهايئ.
تحديد  لمستفيدلينبغي  يف أداء التعامالت السحابية للمستخدم. لذلك يؤدي إىل تأخري

متطلباته من النطاق الرتددي العريض لتطبيقاته السحابية، والتأكد من أن أداءها عىل 
ع زود الخدمة وضملالسحابة يشابه أداءها داخل املنظمة قبل إطالقها سحابياً، كام ينبغي 
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رسعات متعددة من النطاق الرتددي العريض، وإتاحة خيارات متعددة للمستفيد؛ كإتاحة 
ع واالنكامش يف خصائص  التحكم يف توزيع أعباء التعامالت السحابية، وإمكانية التوسُّ

  وقدرات املوارد السحابية املتاحة له.

ينبغي أيضاً مراعاة أن يكون هناك مرونة يف إضافة تجهيزات وبرمجيات جديدة يف 
، (IDS)الذي قد يحتاج إىل إضافة أنظمة اكتشاف التطفل د باملستفيمراكز البيانات الخاصة 

الضارة.  الربامج ، أو الجدران النارية، أو أنظمة مكافحة(IPS)أو أنظمة الوقاية من التطفل 
ع غريها مينبغي أن يتم توظيف هذه الربمجيات والتجهيزات للعمل بسالسة جنباً إىل جنب 

 عباءاأل تقوم بأداء موازنة الربمجيات والتجهيزات السحابية املوجودة مسبقاً، والتي من 
  التطبيقات.  عمل والتخزين املؤقت وترسيع

تضيف مكونات السحابة املتعددة مستوى أكرث تعقيداً من السياسات األمنية 
رض حدوداً فالتي تيذها. فتوظيف التقنية االفرتاضية والتشغيلية والتي ال مناص من تنف

م يف حركة البيانات ضمن هذه الحدود، منطقية لعزل املوارد السحابية، ومن ثَمَّ التحكُّ 
 تُعترب من ضمن السياسات التوجيهية -يف وصول املستخدمني إىل املوارد  وكذلك التحكم

للوصول للموارد ولحركة البيانات، والتي يجب تنفيذها. ينبغي أن ينعكس تنفيذ هذه 
عىل التجهيزات الشبكية عىل السحابة؛ كاملحوالت، واملوجهات، والجسور. إنَّ السياسات 

تعدد هذه السياسات مع استمرارية تغري متطلبات املستفيد واملتطلبات التشغيلية يزيد 
من صعوبة بناء وتشغيل وربط مكونات الشبكة السحابية مبستوى عاٍل من جودة األداء، 

ع    واالنكامش بناًء عىل الطلب.ومبرونة عالية تسمح بالتوسُّ

يتم بناء أي بنية شبكية حاسوبية ملركز بيانات بناًء عىل متطلبات حركة البيانات فيها، 
لقدرات الشبكة. ينبغي أن تراعي  L3و L2وبناء عىل كيفية استغالل الطبقتني املوِجهتني 

ددة لنفس متعالبنية الشبكية رضورة تفادي الحلقات الشبكية املتكررة (لوجود مسارات 
ار ل مسمكان الوصول)، ويف الوقت نفسه إيجاد مسارات اتصال متعددة (يف حالة تعطُّ 

اتصال، يتم االستعانة مبسار اتصال آخر؛ لضامن استمرارية إيصال الرسائل). يضمن تطبيق 
هذين الرشطني عدم إغراق الشبكة برسائل مكررة. إنَّ اتساع النطاق الشبيك والربط 

رفع ي االستمرار يف مراعاة متطلبات حركة البيانات داخل السحابة ككل، بالسحابة مع
طبقتني خصوصاً عىل مستوى المستوى التعقيدات املرتبطة بالبنية الشبكية السحابية، 

  .L3و L2هتني املوج
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يحتم االنتقال من البيئة الداخلية املصغرة للتطبيقات إىل البيئة املوسعة السحابية 
 رتبطةامل بعض القيود كتابة برمجياتها قبل إطالقها يف السحابة ملعالجةرضورة إعادة 

بالشبكة، مثل: القصور يف تصوُّر نطاقات انتشار التطبيق عىل السحابة (كتحديد عدد الحد 
اإلنرتنت  توكولبرو  األقىص من النسخ االفرتاضية للتطبيق عىل السحابة)، وآلية إسناد عناوين

(IP addresses) االفرتاضية الخوادم إىل يةالسحاب.  

رمجية ب ،(مثل والخوادمالشبكة  تجهيزات دتُقيَّ عادًة ما ، املوقعب رتباطفيام يخصُّ اال 
ام يؤدي ضمنياً م مهيَّأة ومرتبطة مبوقع ثابت؛) بشبكة مادية الهايربفايزر-التقنية االفرتاضية 

روتوكول ب عنواند حدَّ يُ سبيل املثال،  املوقع. فعىل عىلعتمد إىل خلق قيد عىل الشبكة ي
أو  (vLAN) الشبكة املحلية االفرتاضيةبناًء عىل  بخادم ماالخاص  (IP address) اإلنرتنت

كات . وتعتمد الشبكات املحلية االفرتاضية والشبالشبكة الفرعية التي ينتمي لها ذلك الخادم
 ايض بسهولةاالفرت  نقل الخادمال ميكن ادي. ولذلك، امل املحولمنفذ كيفية تهيئة  عىلالفرعية 
 ل مناألمر الذي يقلِّ  ؛من مكان إىل آخر عرب عدة مواقع يف السحابة عند الحاجة وسالسة

  املرونة. السحابية ومن مستوى  املوارد مستوى استغالل

مزودي خدمة متعددين يف مع  قد يكون هناك حاجة ألن يقوم املستفيد بالعمل أخرياً،
سباب قد تعود إىل ضعف قدرات املزود الحايل، أو الحاجة لتبديل خدمة نفس الوقت (أل 

سحابية بأخرى أكرث كفاءة، أو نتيجًة الندماج منظمتني اثنتني كل منهام تعمل مع مزود 
شرتك بني مزودي الخدمات تصبح إمكانية العمل امل، خدمة مختلف). يف مثل هذه الحاالت

ال من سحابة أمراً رضورياً للمستفيد. إنَّ االرتباط واالتص وتبادل البيانات بني أكرثالسحابية 
بني مراكز البيانات الخاصة مبزودي الخدمات السحابية لتظهر كسحابة واحدة بالنسبة 
للمستفيد يظلُّ أمراً تحت إرادة مزودي الخدمات، إال أن تطبيق هذه النظرة التقنية يضيف 

اجة إلضافة طبقة شبكية أخرى كواجهة تقنية بال شك مستوى أعىل من التعقيد؛ نظراً للح
 بني السحابات املرتبطة. 

  أمن التقنية االفرتاضية: ٨/٣/٦

ارد التقنية، لَّة للمو زيادة االنتفاع من القدرات غري املُستَغَ تستهدف التقنية االفرتاضية 
وتسمح مبشاركة نفس املورد التقني بني العديد من املستفيدين، كام تسمح بدمج قدرات 
عدة موارد تقنية من نفس النوع، فتظهر للمستفيد وكأنها مورد واحد. ميكن تطبيق التقنية 

التخزين،  ئط، ووساالثانويةاالفرتاضية عىل موارد تقنية متعددة، مثل: املعالجات، والذاكرة 
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والشبكات، والبيانات، والتطبيقات اإللكرتونية. يظهر بتطبيق التقنية االفرتاضية الحاجة إىل 
رضورة وجود أدوات جديدة تختلف عن األدوات التقليدية املستخدمة إلدارة الخوادم 
 املادية، بحيث متكِّن هذه األدوات الجديدة من إدارة البيئة االفرتاضية بفعالية ومرونة
(كإنشاء ونقل وإنهاء الخوادم االفرتاضية وتزويدها بالقدرات السحابية املتاحة كالتخزين 

 بهذه املهمة مدير الخوادم االفرتاضيةاالفرتايض، بناًء عىل الطلب، ومبرونة عالية)، ويقوم 
(VMM)  .أساسية:  اورمحثالثة  عىلبشكل أسايس التقنية االفرتاضية ز تُركِّ أو الهايربفايزر

ل ، والتخزين االفرتايض، والخوادم االفرتاضية، والتي تمَّ التطرق لها بتفصيلشبكات االفرتاضيةا
يف الفصل السابع من هذا الكتاب. إنَّ عملية تجميع هذه املحاور الثالثة تحت مظلة واحدة 
 وتفعيل قدراتها والتكامل فيام بينها يعزِّز الخصائص األساسية للحوسبة األساسية (خدمة

ع واسع من املوارد، وخدمة وحسب تيةذا  يف واسع، ومرونة وصول ذات الطلب، وتجمُّ
 املوارد، والقابلية للقياس). وتحرير تخصيص

مع تطبيق هذه البيئة الجديدة إلدارة موارد السحابة املتعددة، تربز تحديات أكرث 
م معالجتها، الحاسوبية. يف حال عدتعقيداً مقارنًة بنظريتها يف البيئة التقليدية إلدارة املوارد 

قد تشكِّل هذه التحديات ثغرات أمنية ومنطلقاً للهجامت من داخل البيئة االفرتاضية أو 
من خارجها. وهذه التحديات هي: القصور يف فهم طبيعة إدارة التقنية االفرتاضية، وتخصيص 

خلية بني الخوادم وتحرير املوارد السحابية االفرتاضية، وإمكانية حدوث اخرتاقات دا
  االفرتاضية.

فيام يخصُّ التحدي األول، فإنَّ دخول طبقة وسيطة، وهي طبقة التقنية االفرتاضية، بني 
البنية التحتية الفعلية ونظام التشغيل تحتم رضورة فهم طريقة عملها، وإال نتج عن تطبيقها 

ة ابية وتحديات إداريت السحزيادة يف أعباء التعامال قابلية عالية لوجود ثغرات أمنية و 
بقة ه الطبشكل عام. لذا فإنَّ اخرتاق هذ األمر الذي يؤثر بالتأكيد سلباً عىل األداء أخرى؛

فيها.  التحكمو  الفعلية التحتية البنية موارد إىل يعني سهولة الوصولالوسيطة (الهايربفايزر) 
ظيف الفصل حتملة بتو إال أنه بفهم طبيعة عمل هذه الطبقة ميكن تخفيف اآلثار السلبية امل

والعزل املنطقي للموارد الشبكية، واستخدام أدوات برمجية ملراقبة أداء الهايربفايزر 
د. م يف الوصول إىل املوار واكتشاف ومنع األنشطة املريبة، وتبّني إجراءات واضحة للتحكُّ 

يحتوي زر يأن الهايربفامبقارنة طبيعة عمل الهايربفايزر بطبيعة عمل أي نظام تشغيل، نجد 
نافذ مانكشافاً من نظام التشغيل؛ لقلة  ، كام أنه أقلحددةاملُ  صغرية من املهاممجموعة  عىل

وهو أيضاً ال يخضع لعمليات تغيري أو تحديث متكررة كتلك . الشبكية املرتبطة بهالوصول 
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 بتشغيل أي تطبيقات تعود لطرف وجودة يف نظام التشغيل، وال يسمح بشكل مبارشامل
ال يتعامل بشكل مبارش مع الهايربفايزر  (guest OS)م حتى أن نظام تشغيل املُستخد الث،ث

ي له. بشكل عام، الهايربفايزر عبارة عن طبقة مخفية من خالل الخادم االفرتايض املحتو إال 
إال من ِقبل اإلداري املسؤول عن إدارة البيئة االفرتاضية،  عن التعامل املبارش مع املستخدم

) واللذين ١٣-٧) و(١٢-٧واجهة إدارية مخصصة لهذا الغرض، انظر الشكلني ( ومن خالل
  ) مع محيطه الخارجي.٢والنوع  ١يوضحان نقاط اتصال الهايربفايزر بنوعيه (النوع 

يربز التحدي الثاين عند تخصيص أو تحرير املوارد السحابية االفرتاضية. عىل سبيل املثال، 
تخصيص موارد افرتاضية متعددة له، يقوم بعمله االعتيادي خالل تشغيل الخادم االفرتايض و 

بالقراءة والكتابة من وعىل الذاكرة الثانوية الفعلية من خالل الذاكرة الثانوية االفرتاضية. إذا 
مل يتم مسح املحتوى عىل الذاكرة الفعلية قبل تحرير الجزء املخصص لهذا الخادم االفرتايض 

قد يصبح املحتوى عىل الذاكرة الثانوية الفعلية منكشفاً وتخصيصه لخادم افرتايض آخر، 
للخادم االفرتايض اآلخر؛ لذا فإنه يُنَصح كمامرسة جيدة القيام بالتأكد من مسح املحتوى لكل 

  املوارد السحابية املحررة. 

بالنسبة للتحدي الثالث، فقد يكون هناك اخرتاق شبيك داخيل يحدث بني الخوادم 
). من الصعب اكتشاف ٢-٨عمل عىل خادم فعيل واحد، انظر الشكل رقم (االفرتاضية التي ت

هذا االخرتاق الداخيل ما مل يكن هناك خدمة رقابية تقوم عىل مراقبة الحركة من وإىل كل 
خادم افرتايض يتم إنشاؤه من الهايربفايزر. وللحد من تدفق الحركة بني الخوادم االفرتاضية 

فة. تم استخدام آلية افرتاضية لعزل الخوادم االفرتاضية املختلالخاصة مبستفيدين متعددين، ي
لعزل الخادم  (vLAN)وكمامرسة جيدة يف هذا الشأن، يتم استخدام شبكة محلية افرتاضية 

عبارة vLAN) االفرتايض الخاص مبستفيد ما عن الخادم االفرتايض الخاص مبستفيد آخر، (
 كة فعلية أكرب حجامً يكون معزوالً ومحمياً).عن نطاق شبيك منطقي غري فعيل مجتزأ من شب

ويتطلب تطبيق هذه اآللية االفرتاضية تعزيز الدعم للشبكة املحلية االفرتاضية من خالل 
  توظيف وتهيئة املحوالت الشبكية والخوادم الفعلية لتطبيق العزل اآلمن.
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  السحابية الحوسبة خدمات ): مناذج٦-٨شكل رقم (

  أمن املنصة: ٨/٣/٧

م مزود الخدمة خدماته السحابية من خالل ثالثة مناذج: البنية  دمةكخ التحتية يقدِّ
)IaaS(، كخدمة واملنصة )PaaS(، كخدمة والربمجيات )SaaS.(  تُعتَرب يف الحوسبة السحابية 

 ،صة كخدمةاملنالتي تُبنَى عليها  ةيخدمات السحابالاألساس لجميع  البنية التحتية كخدمة
س لعمل التي و  ). يؤدي هذا الرتابط ٦-٨، انظر الشكل رقم (الربمجيات كخدمةبدورها تؤسِّ

 وقت نفسهكل منوذج، ويف البني النامذج الثالثة إىل تعزيز االستفادة من القدرات املتاحة يف 
ض النامذج األخرى للخطر أيضاً. فإنَّ وجود ثغرات أو مخاطر أمنية يف أي منوذج قد يُعرِّ 

ة، والختالف ماملتطلبات األمنية لكل منوذج عن اآلخر الختالف طبيعة الخدمات املُقدَّ تختلف 
مستوى تعامل املستفيد املبارش مع املوارد السحابية، والختالف مسؤولية تطبيق الضوابط 

، يتوّىل مزود الخدمة النصيب (SaaS)األمنية يف كل منوذج. ففي منوذج الربمجيات كخدمة 
، sFTPو httpsلية تطبيق الضوابط األمنية (كتأمني بروتوكوالت الرتاسل األكرب من مسؤو 

وتشفري البيانات، وإدارة مصادقة وصالحيات املستخدمني، والحامية ضد التهديدات األمنية)، 
تخدم جديد، ؛ كإضافة مسم املستفيد فقط يف إدارة استخدام التطبيقات، فيتوىل مهامَّ ويتحكَّ 

بة بالنسذ ملستخدم. إال أنَّ الوضع يتبدل أو منح صالحية النفا أو إسناد دور ملستخدم،
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ا م يف كل يشء تقريباً ما عد، إذ يُتاح له التحكُّ (IaaS)يف البنية التحتية كخدمة للمستفيد 
  التي تظلُّ تحت مسؤولية مزود الخدمة.طبقة البنية التحتية الفعلية 

ارد، تي تتعلق باملوقع الجغرايف للمو اليربز مع كل منوذج منها بعض التحديات األمنية 
  وأمن الشبكة، والنفاذ إىل البيانات وخصوصيتها، وسياسة النسخ االحتياطي.

لقدرات للمستفيد إمكانية التزود با (IaaS)منوذج البنية التحتية كخدمة يتيح 
 ،اتوالشبك ،والتخزين ،افرتاضية؛ كاملعالجة أكانت مادية أم الحاسوبية األساسية سواء

تربز عدة تحديات تتعلق بأمن الهايربفايزر، وأمن الوسائط يف هذا النموذج والخوادم. 
عىل مستوى ة. فالنفاذ إىل املوارد السحابيالشبكة، وإدارة الهوية والتحكم يف  التخزينية، وأمن

تظهر إشكالية توافقية الربمجيات والتجهيزات املادية للعمل مع أمن الهايربفايزر، 
و الجزئية، أو الكاملة، أ زر، وإشكالية االختيار األنسب ملنهجية التقنية االفرتاضية (الهايربفاي

ء املراقبة وعبغي أن تتوافق مع متطلبات األعامل ة بالتجهيزات املادية)، والتي ينباملُمكن
املستمرة للخوادم االفرتاضية ملنع تداخل األعامل فيام بينها. وعىل مستوى الوسائط 

نبغي تشفري البيانات الحساسة فيها، ومراعاة العزل املُحَكم بني النطاقات التخزينية، ي
املنطقية املخصصة عىل الوسائط لخوادم افرتاضية مختلفة، وتدوين كل عمليات القراءة 
والكتابة من وعىل الوسائط التخزينية، ومراعاة االختيار األنسب يف توزيع الوسائط التخزينية 

رقة تبعاً للترشيعات التي تقود رغبات املستفيد. وعىل مستوى عىل مواقع جغرافية متف
فرض حدود لالشبكة، تربز أهمية اختيار التصميامت املناسبة للشبكات االفرتاضية الفرعية 

منطقية تعزل املوارد السحابية املختلفة للتحكم يف حركة البيانات ضمن هذه الحدود، كام 
الت واملوجهات املادية أهمية قصوى يف تخفيف ارتباط أنَّ الختيار التهيئة املناسبة للمحو 

من  السةوس بسهولةاألمر الذي يتيح إمكانية نقلها  وادم االفرتاضية مبوقع مادي معني؛الخ
فاذ النإدارة الهوية والتحكم يف موقع إىل آخر عىل السحابة عند الحاجة. أما عىل مستوى 

يات؛ ت واإلجراءات املناسبة للمصادقة والصالحإىل املوارد السحابية، فينبغي تطبيق السياسا
لضامن منح النفاذ إىل املوارد السحابية لألشخاص ذوي العالقة، ومن ثَمَّ توظيف عمليات 

  التدوين واملراقبة ملتابعة العمليات الجارية عىل املوارد. 

 للمطوِّر املستفيد إمكانية تهيئة وتطوير ونرش (PaaS)منوذج املنصة كخدمة يتيح 
ة، ميتلكها ويستضيفها مزود الخدمة به، بحيث تعمل عىل منصة محوسبة برمجياته الخاص

، وبيئات تطوير وتنفيذ التطبيقات الربمجية، وأنظمة (OSs)تشتمل عىل أنظمة التشغيل و 
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قواعد البيانات، وخوادم الشبكة العنكبوتية. يتجسد أمن منوذج املنصة كخدمة من خالل 
البيانات (حيث يتم إنشاء واستخدام البيانات عىل هيئة كائنات ثالثة عنارص: معالجة 

ُمعالِجة للبيانات)، ومشاركة الكائنات عرب مكونات  برمجية تضمُّ إضافًة إىل البيانات دوالَّ 
السحابة، وتخزين الكائنات. من خالل هذه العنارص الثالثة، تظهر ستة مخاوف أمنية 

  ملخاوف هي:كمدخل ألي اخرتاق غري مرشوع. وهذه ا

  .إمكانية مشاركة الكيانات الربمجية وانتشارها عرب عدة مستضيفني عىل السحابة
وميكن حامية الكائنات من خالل استخدام واجهات شائعة متكنها من االنتقال 
والوصول إىل املوارد بشكل آمن. غالباً ما يتم استخدام تقنية قاعدة الحوسبة 

(قاعدة الحوسبة املوثوقة عبارة عن مجموعة من لهذا الغرض،  (TCB)املوثوقة 
ة عىل نظام تها كطبقيملفات التهيئة والشفرات القابلة للتنفيذ، والتي يتم تثب

 ر واجهة برمجية معيارية للتطبيقات). التشغيل؛ مام يوفِّ 

  قابلية ُمستضيف الكائنات للتهديدات األمنية. حيث إنَّ طبيعة الكيانات الربمجية
الها من مستضيف آلخر؛ لذا ينبغي حامية البيئة التي يتم فيها تناقل تسمح بانتق

 (TCB)هذه الكائنات من خالل تأمني كل مستضيف عىل حدة باستخدام تقنية 
 أيضاً.

  قابلية الكائنات الربمجية للتهديدات األمنية، حيث ميكن اخرتاقها من قِبَل مزود
 يف نفس املُستضيف، أو من قِبَل الخدمة، أو من ِقبَل مستفيدين آخرين يتشاركون

 طرف خارجي. ويتمثل حل هذه اإلشكالية يف تشفري الكائنات الربمجية.

  قابلية املسار الشبيك للكائنات الربمجية لالخرتاق. ويتمثل الحل يف تفعيل مهام
 .(TLS)و (SSL)واستخدام قنوات االتصال اآلمنة املصادقة، والصالحيات، واملراقبة، 

  ُّطبيق شهادة يف ت ب معلومات املصادقة الخاصة باملستفيد. ويتمثل الحلُّ قابلية ترس
 الذي يضمن عدم إفشاء معلومات املستفيد.التصديق الرقمي 

  ل وقوع األخطاء، إذ قد تتعرض إحدى خدمات املنصة انقطاع الخدمة وعدم تحمُّ
 الجةلعطل أو التوقف أو االخرتاق، ومعها تتوقف عمليات املعل (PaaS)كخدمة 

عىل الكائنات الربمجية. ويتمثل الحل يف استخدام إحدى التقنيات املعروفة 
 Byzantine)الكتشاف األعطال والتعايف منها، مثل نظام النخبة البيزنطي 

quorum system).  
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للمستفيد إمكانية الوصول إىل الخدمات  (SaaS)منوذج الربمجيات كخدمة يتيح 
التي يديرها ، (SaaS)السحابية واستخدامها عرب شبكة اإلنرتنت. ويتم تصميم خدمات 

لغرض خدمة عدة مستفيدين بشكل متزامن، ويتم تخزين بيانات  ويستضيفها مزود الخدمة
ج ذا النموذ املستفيد يف هذا النموذج لدى مزود الخدمة. وتتجسد الهواجس األمنية يف ه

  من الخدمات يف ست نقاط:

  قابلية اخرتاق البيانات الحساسة أثناء مرورها عرب القنوات الشبكية بني مصدر
ة من الشبك عىلإرسالها ومكان وصولها؛ لذا ينبغي تشفري البيانات أثناء مرورها 

 . (TLS)و (SSL)خالل استخدام قنوات االتصال اآلمنة 

 يتم تخزين البيانات؛ لذا ينبغي عىل املستفيد االطالع الجغرايف حيث  إخفاء املوقع
عىل رشوط الخدمة قبل املوافقة عليها؛ لضامن توافق األنظمة والترشيعات الخاصة 
مبنظمة املستفيد مع أنظمة وترشيعات الدولة التي يتم تخزين البيانات فيها، أو 

 تفيد.ملنظمة املس حتى مفاوضة مزود الخدمة عىل اختيار املوقع الجغرايف املناسب

 لدى مزود الخدمة عن املعايري الشائعة لدى مزودي  اختالف املعايري املطبقة
و حتى لستفيد بشكل دائم مع مزود الخدمة الخدمة اآلخرين، يؤدي إىل ربط امل

 رغب يف االنتقال تفادياً النقطاع الخدمة.

  إمكانية ترسيب البيانات بني عدة مستفيدين يتزامن استخدامهم لنفس املورد
السحايب، إما من خالل اخرتاق الثغرات األمنية يف الخدمة السحابية أو من خالل 

 دوداً ح كخدمة الربمجيات منوذج يضمن استخدام برمجيات خبيثة؛ لذا ينبغي أن
 ىلع الخادم الفعيل بل أيضاً  ىاملستو  عىل فقط مستخدم، ليس كل لبيانات واضحة
 . التطبيقات مستوى

  ع تلك املوجودة لدىمتفاوت السياسات واإلجراءات األمنية الخاصة باملستفيد 
األمر الذي قد ينجم عنه عدم منح مستخدمي املنظمة املستفيدة  مزود السحابة؛

. لذا املطلوبالبيانات، أو منح صالحيات زائدة عن  إىل لوصولالصالحية الكافية ل
ينبغي مراجعة وتدقيق سياسات وإجراءات الوصول إىل البيانات من ِقبَل املستفيد 

 واملزود؛ لضامن منح الصالحية املناسبة للمستخدم املناسب.
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 االحتياطي واملكرر للبيانات الحساسة؛ لذا يُوَىص دامئاً  غياب اإلشارة إىل عمل الَنْسخ
هذه الخدمة املهمة؛ كونها ال تأيت إال بناءً عىل الطلب، أن يقوم املستفيد باإلشارة إىل 

إمكانية  نعمل للبيانات االحتياطية النَُسخ كام يُوَىص بتوظيف آلية مناسبة لتشفري
  ترسيبها.

األمنية  التحديات واملخاطرمن الرضوري اإلشارة إىل أنه حتى لو تمَّ معالجة جميع 
كّل عىل ِحدة، إال أنه  (IaaS, PaaS, SaaS)لسحابة املتعلقة بعمل النامذج الثالثة لخدمات ا

ينبغي العمل عىل تكامل الحلول األمنية لهذه النامذج والتعامل معها كمنصة واحدة ذات 
مكونات وموارد متعددة. ينطوي عىل تطبيق هذه النظرة الشاملة تأسيس أمن سحايب 

  ات. متكامل يشمل املكونات التفصيلية والواجهات بني هذه املكون

 التخطيط للتعايف من الكوارث:  ٨/٤

يُعرَّف التعايف من الكوارث بأنه عملية استئناف التعامالت اإللكرتونية بشكل طبيعي 
من خالل استعادة الوصول إىل البيانات، والتجهيزات املادية، والربمجيات،  ؛بعد وقوع كارثة

  والتجهيزات الشبكية، والطاقة الكهربائية، واالتصاالت. 

 بيئة موزعة كالحوسبة السحابية، يوجد العديد من املكونات والتجهيزات والربمجيات يف
الزالزل،  كالغرق أو إضافًة إىل ذلك، قد تقع الكوارث التي من املحتمل أن تتعطل يف أي وقت.

رسَّ ال يف أي وقت وبدون سابق إنذار؛ مام ينتج عنه توقُّف كامل للخدمات السحابية. إنَّ 
وراء التعايف من الكوارث بصفة عامة يكمن يف توقُّع حدوثها من خالل التخطيط الجيد 

  لكيفية التعامل معها. 

ي ل خادم الويب الذ؛ يتمثل األول يف تعطُّ بشكل عام، تأيت األعطال عىل ثالثة أوجه
ل الخدمة السحابية، وميكن تخفيف أثر هذا الرضر من خالل تشغيل خادمي  أو  ويبيُشغِّ

أكرث خلف موازن أحامل، الذي يعيد توجيه الطلبات حسب خادم الويب املتاح وحسب 
). ويتمثل الثاين يف حدوث رضر أكرب ٧-٨حجم العمل عىل كل خادم، انظر الشكل رقم (

بتعطل خادم قواعد البيانات، والذي يحتاج الستعادته حالٍّ أكرث تعقيداً. أما العطل األسوأ 
انهيار كامل ملركز البيانات، ومعه تتعطل جميع أعامل املنظمة املستفيدة. فيكون يف حدوث 

بوجود حلول مصممة مسبقاً للتعامل مع هذه األرضار، يتم استعادة الخدمات والتعايف من 
دها خطة التعايف من الكوارث.   األرضار برسعة تحدِّ
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ثيلتها مكوناتها األساسية متُشاِبه خطة االستعادة من الكوارث املصممة للحلول السحابية يف 
املصممة للحلول التقليدية يف مراكز البيانات، مع وجود بعض االختالفات عىل مستوى 
التطبيق مبا يتامىش مع هيكلية الحوسبة السحابية. هناك مجموعة من ثالثة متغريات عامة 

د آلية ورسعة االستعادة من الكوارث. وهذه املتغريات هي:   تحدِّ

  الالزم الستعادة الخدمة السحابية وتشغيلها كام كانت قبل وقوع الوقت الزمني
ى بالهدف الزمني للتعايف من الكوارث   .(RTO)الكارثة، ويُسمَّ

  ى بالهدف الفاصل للتعايف الوقت الزمني الالزم إلعادة التعامل مع البيانات، ويُسمَّ
 .(RPO)من الكوارث 

 لها للتعايف اس من الكوارث، ويتم تحديد هذا املقي التكلفة املادية التي ميكن تحمُّ
حسب أهمية العمالء املستفيدين من الخدمة السحابية املعطلة، وحسب حساسية 
الخدمة املقدمة خصوصاً تلك املتعلقة بحياة األشخاص أو سالمتهم، وأخرياً مدى 

  أهمية املحافظة عىل السمعة العامة ملزود الخدمة السحابية.

 

، حيث ٢و ١نسخة مكررة من الخدمة السحابية أ عىل خادمي ويب  ):٧-٨شكل رقم (
فقط  ٢يستقبل موازن األحامل طلبات املستفيد ويعيد توجيهها إىل خادم الويب 

  ١لوجود عطل عىل خادم الويب 
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من املهم للمستفيد أيضاً فهم آلية استعادة الخدمات السحابية للتشغيل والتعايف من 
خدمة سحابية (البنية التحتية كخدمة، واملنصة كخدمة، والربمجيات أثر الكوارث لكل منوذج 

كخدمة)، ولكل منوذج نرش وإطالق للسحابة (سحابة عامة، وخاصة، ومجتمعية، وهجينة). 
كلام ارتفع مستوى املخاطر املرتتبة عىل وقوع كارثة، ارتفعت الحاجة لفرض ضوابط تخفِّف 

ل املخاطر يُعتَرب محدِّ  ستوىمن آثار هذه املخاطر. لذا فإنَّ م علقة داً رئيسياً للقرارات املتتحمُّ
بتبني الخدمات السحابية من عدمها، أو القرارات املتعلقة باختيار منوذج النرش واإلطالق 

  املناسب. 

والتعايف من الكوارث كخدمة  (BaaS)تتيح السحابة خدمتي النسخ االحتياطي كخدمة 
(DRaaS)ىل الطلب، وعىل مستويات متعددة من االستخدام، ، كخدمات مساندة بناًء ع

ول لهاتني لوصالكبرية. وميكن ا أو الصغرية أو الستخدام املنظامتء لالستخدام الشخيص سوا
قنوات اتصال آمنة  خالل من متاحة أو اإلنرتنت، للعموم عرب شبكة الخدمتني إما متاحة

بأشهر مزودي هاتني الخدمتني لعام ) قامئة ٣-٨وخاصة ملستفيد واحد. يوضح الجدول رقم (
 م.٢٠١٧

  مزودي خدمة النسخ االحتياطي كخدمة،  ): أبرز٣-٨جدول رقم (

 وخدمة التعايف من الكوارث كخدمة

  كخدمة االحتياطي النسخ خدمة

(BaaS) 

 خدمة التعايف من الكوارث كخدمة

(DRaaS) 

Backblaze Cloud Backup Service  Microsoft Azure Site Recovery 

Carbonite Cloud Backup Service  Quorum onQ Hybrid Cloud Solution 

Mozy Cloud Backup Service  Zerto Virtual Replication 

SOS Cloud Backup Service  Zetta Backup and Recovery 

SugarSynnc Cloud Backup Service  Carbonite Cloud Backup and Recovery 
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والتعايف من الكوارث  (BaaS)تشمل مزايا توظيف خدمتي النسخ االحتياطي كخدمة 
مة من مزود خارجي ما ييل:(DRaaS)كخدمة    ، كخدمات جاهزة ُمقدَّ

  ال حاجة القتناء وإدارة البنية التحتية الالزمة لعمل النسخ االحتياطي والتعايف من
  الكوارث.

 وقع األصيلامل عن جغرافية مختلفة مواقع يف فعلياً  االحتياطية النسخة تخزين يتم 
  .للبيانات

 ل البرشي لعمل النسخ االحتياطي، إذ يتم بشكل تلقايئ ودوري،  عدم الحاجة للتدخُّ
 ويتم التحكم فيه عن بُعد.

 مساحة تخزينية يطلبها املستفيد، ودون حدود. إمكانية الحصول عىل أي 

  عند تعطلها، برسعة وبقدر القدرة عىل استعادة تشغيل الخدمات السحابية
ل البرشي.  محدود من التدخُّ

  وجود خيارات مرنة للتعايف من الكوارث؛ كإمكانية استعادة تطبيق واحد، أو
 استعادة البنية التحتية كاملًة.

  للدفع مقابل االستخدام.وجود نظام فوترة سهل وسلس 

نهجية الفرتاضية يأخذ مبتجدر اإلشارة هنا إىل أنَّ توظيف الحوسبة السحابية للتقنية ا
يدية غري التقل وإجراءات التعايف من الكوارث يف السحابة منحى مختلفاً مقارنًة باألساليب

 غليفت بعة يف مراكز البيانات الخاصة. إذ إنَّه باستخدام التقنية االفرتاضية، يتماالفرتاضية املتّ 
 يف خادم ة أوواحد حزمة انات، يفوالبي والتطبيقات التشغيل نظام ذلك يف بأكمله، مبا الخادم
 موقع احتياطية منه يف عمل نسخة أو كامالً االفرتايض الخادم نسخ وبالتايل ميكن. افرتايض

 خسَ افرتايض يقوم عىل إدارة النُّ  جغرايف مختلف، وبالتايل إمكانية إدراجه ضمن ُمستَِضيف
وحيث إنَّ الخادم االفرتايض مستقل عن أي تجهيزات مادية وال يعتمد  .دقائق غضون يف

 من ة وأمانبدق وبيانات) وتطبيقات نقله (مبا يحتويه من أنظمة تشغيل عليها، فإنه مُيكن
من مكوناته،  مكون كل تحميل إعادة الحاجة إىل آخر، دون بيانات مركز إىل بيانات مركز

تؤدي هذه اآللية يف عمل النسخ االحتياطي . ادم الفعيلكام هو الحال يف نقل مكونات الخ
  واالستعادة من الكوارث إىل تقليل الوقت الالزم للتعايف والعودة إىل وضع التشغيل الطبيعي.
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 حامية الخصوصية والتكامل: ٨/٥

م)، ٢٠١٧"، (فرباير حسب التقارير الصادرة من عدة مؤسسات استشارية، مثل: "قارترن
م)، فإنه من املتوقع خالل األعوام القادمة زيادة اإلقبال عىل ٢٠١٧و"فورسرت"، (أكتوبر 

خدمات الحوسبة السحابية عىل مستويات متعددة من العمالء، كاألفراد واملنظامت الصغرية 
مهمتني:  والكبرية. مع هذا التوجه العام نحو الحوسبة السحابية، تجدر اإلشارة إىل قضيتني

  األوىل تخص حامية الخصوصية، وتخص الثانية التكامل. 

أوالً، نشري إىل أنَّ الخصوصية هنا تشري إىل خصوصية البيانات، والتي تُعرَف بأنها حقُّ 
الكيان (سواء فرد أو منظمة) يف معرفة ماذا يُعرَف عنه، ومعرفة املعلومات املخزنة عنه، 

ه عرب مكونات السحابة ومنع إساءة استخدامها. مع زيادة والتحكم يف كيفية تناقل بيانات
اإلقبال عىل استخدام الخدمات السحابية، ازداد حجم البيانات بكافة أنواعها (املهيكلة 
كقواعد البيانات، وغري املهيكلة كالوثائق، وشبه املهيكلة كمحتويات الربيد اإللكرتوين)، 

، والتي يتم نرشها عرب شبكة اإلنرتنت. عىل وأشكالها (النصوص والصور ومقاطع الفيديو)
إىل أنه  (www.brandwatch.com)وتش شري اإلحصاءات الصادرة من براند و سبيل املثال، ت

نَة يومياً عىل موقع ووردبريس  ٥٦يتم نرش  ، وتعالج قوقل ما (WordPress)مليون مدوَّ
ألف مستخدم جديد  ٥٠٠مليار عملية بحث شهرياً، وتضيف فيسبوك ما يقارب  ١٠٠يقارب 

ساعة  ٣٠٠مليون تغريدة يومياً، ويتم تحميل  ٥٠٠يومياً، ويضيف مغردو تويرت ما يقارب 
مليون صورة يومياً عىل موقع إنستقرام. مع الفوائد  ٨٠فيديو عىل موقع يوتيوب يومياً، و

ألغراض الستخدام الشخيص، وقطاع األعامل ألغراض اة التي يجنيها كلٌّ من األفراد الجمَّ 
التسويق وزيادة املبيعات، تربز العديد من الصعوبات التي تتعلق بحامية الخصوصية، من 
حيث حق األفراد واملنظامت يف التعرُّف عىل كيفية استخدام هذه البيانات، واملوقع الجغرايف 
لتخزينها، وآلية توظيف سلوك استخدام الخدمات السحابية املتزامن مع معالجة البيانات 

  السحابة.  عىل

اإلنرتنت اليوم، وتزداد هذه األهمية  عامل يف قصوى ل أهميةمتثِّ  الخصوصية إنَّ حامية
مع زيادة حساسية البيانات بالنسبة للمستخدم صاحب البيانات. وبشكل عام، ميكن القول: 

يف استخدام الخدمات السحابية، وبالتايل زيادة  املستخدم ثقة إنَّ حامية الخصوصية تعزِّز
 .القتصاديةا األمر الذي يؤثِّر إيجاباً يف النهاية عىل التنمية م البيانات املنقولة إىل السحابة؛حج

إال أنَّ هناك العديد من التحديات التي قد تعيق مشاركة البيانات من أصحابها، خصوصاً 
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حديات تتلك املتعلقة بالشؤون القانونية والتجارية والشخصية عىل حٍد سواء. من بني أبرز 
 حامية الخصوصية عىل السحابة ما ييل:

 :صعوبة تقييم املخاطر عىل بيئة السحابة 
ينبغي اإلشارة إىل العديد من التساؤالت لغرض باستخدام خدمات الحوسبة السحابية 

  تحديد املخاطر املتعلقة بحامية الخصوصية، مثل
o من هم أصحاب املصلحة ذوو العالقة بحامية الخصوصية؟ 
o  أدوارهم ومسؤولياتهم؟ما هي 
o أين يتم تخزين البيانات؟ 
o  ُسخ من البيانات ألغراض النسخ االحتياطي والتعايف من كيف يتم عمل ن

 الكوارث؟ وأين؟
o ما هي الترشيعات واألنظمة والقوانني املتعلقة بحفظ ومعالجة البيانات؟ 
o  كيف سيتمكن مزود الخدمة السحابية من تحقيق املستوى املتوقع من

 الخصوصية؟ حامية
م) إىل أنَّ كل ٢٠٠٩تشري اتفاقية مدريد لحامية البيانات الشخصية والخصوصية (

شخص مسؤول يجب أن يكون لديه إجراءات شفافة فيام يخصُّ معالجة بياناته 
الشخصية. ينبغي ألصحاب املصلحة تحديد متطلبات الحوسبة السحابية التي تحقق 

أمن تويص وكالة الشبكة األوروبية و  ة. يف أوروبامن األمان والخصوصي املستوى املتوقع
بتسهيل فهم التحوُّل يف موازنة املسؤولية واملساءلة  م)٢٠٠٩( (ENISA)املعلومات 

الخاصة مبهام رئيسية، مثل: الحوكمة، والتحكم يف البيانات، وعمليات تقنية املعلومات، 
  وااللتزام بالترشيعات والقوانني ذات العالقة.

 جديدة: أعامل جمناذ  ظهور 
اآلثار املرتتبة عىل خصوصية  (FTC)يحلل التقرير الصادر من وكالة التجارة الفيدرالية 

ر الهائل لتقنية املعلومات، حيث يشري التقرير إىل سهولة قيام  املستهلك من التطوُّ
املنظامت التجارية بَجْمع وتخزين ومشاركة كميات هائلة من بيانات العمالء، وبتكلفة 

نية جداً. أدَّى هذا التطور الهائل يف تقنية املعلومات إىل ظهور مناذج أعامل جديدة متد
تعتمد بشكل كبري عىل تحليل سلوك العمالء من خالل االستيالء عىل بيانات العمالء 
أوالً، مبا يف ذلك امللفات الشخصية، ثم استخدام نتائج التحليل لعمل إعالنات سلوكية 
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ومنصات التواصل االجتامعي والهواتف املتنقلة حسب موقع عرب شبكة اإلنرتنت 
  العميل الجغرايف.

 :االلتزام بالترشيعات والقوانني 
 املنظمة هاتعري  أن الرضوري من تبعات الخدمات السحابية مبزود االستعانة عىل يرتتب

 رجخا ما يكون دامئاً  الجغرايف السحابة موقع حيث إنَّ . االهتامم من الكثري املستفيدة
 بيانات وقعمب تتعلق إشكاليات ذلك عن ينتج قد املستفيدة. للمنظمة الجغرايف املوقع

 لبياناتا هذه موقع لتغيري الحاجة فعند. مزود الخدمة لدى املخزنة املستفيدة املنظمة
 غرايفج موقع يف للبيانات احتياطية سخنُ  لعمل الحاجة عند أو األسباب من سبب ألي

 لدولةا وقوانني ترشيعات االعتبار بعني األخذ ينبغي ،)أخرى قارة أو كدولة( مختلف
 يف فيدة،املست للمنظمة األول الخيار يكون أن يُنصح دامئاً  لذلك. للسحابة املستضيفة

 لذلك الجغرايف أن يقع املوقع خارجي، طرف خالل من سحابة إطالق يف رغبت حال
 مشاكل يف للوقوع باً تجنُّ  نفسها، للمنظمة الجغرايف املوقع ذات يف الخارجي الطرف
  .  بياناتها وحامية برسية اإلخالل باحتاملية تتعلق قانونية

يف تقريرها الصادر يف  (CHIMA)الصحية الكندية  املعلومات إدارة تويص جمعية
م) عن موضوع الحوسبة السحابية بشكل عام، وخصوصية البيانات بشكل ٢٠١٦نوفمرب (

  خاص، مبجموعة من املامرسات اآلمنة فيام يخصُّ خصوصية البيانات:

  ينبغي عىل املستفيد الطلب من مزود الخدمة السحابية اإلفصاح عن املوقع
والتعهد بااللتزام بذلك املوقع بعد االتفاق  الجغرايف لتخزين ومعالجة البيانات،

 عليه.

  ينبغي أن يوافق مزود الخدمة السحابية عىل التوقيع عىل اتفاقية حامية
 ىلالخصوصية وعىل اتفاقية مشاركة البيانات، بالذات فيام يخصُّ عمليات الوصول إ

 والتخلص منها. بيانات املستفيد املخزنة لديه واستخدامها

 مزود الخدمة عىل مستوى مقبول من إتاحة واعتامدية  يجب أن يحافظ
 واستمرارية عمل الخدمة السحابية.

  يجب أن يطلب املستفيد من مزود الخدمة االلتزام باالتفاقيات والشفافية يف
 التعامل.
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  يجب عىل املنظمة املستفيدة فهم الخيارات األمنية املتاحة لدى مزود الخدمة
الفصل بني و  جراءات والبنية التحتية التقنيةا ذلك اإل لتعزيز الخصوصية والرسية، مب

 املستفيدين لدى املزود.

 .يجب عىل مزود الخدمة تطبيق أفضل املامرسات األمنية 

  يجب أن يتم إجراء املراقبة والتدقيق عىل العمليات، وبشكل دوري، الكتشاف
 النفاذ غري املرصح له.

  بترشيعات وأنظمة وقوانني الدولة يجب عىل مزود الخدمة واملستفيد االلتزام
  املستضيفة للخوادم والبيانات.

أما ما يخصُّ التكامل يف الحوسبة السحابية، فإنه يأخذ بُعَديْن وظيفيني رئيسيني: األول 
يخص عملية التجسري بني مكونات السحابة املوزعة عىل نطاق واسع، والثاين يخصُّ التأكد 

دقتها وحاميتها من االستخدامات غري املرشوعة. بالنسبة من املحافظة عىل وحدة البيانات و 
نظام حوسبة كبري يضمُّ بني جنباته كامٍّ هائالً من املوارد للبُعد األول، فإنَّ السحابة عبارة 

التقنية املتجانسة وغري املتجانسة، من بيانات وتطبيقات وشبكات وخوادم وبرمجيات 
الخدمات والتطبيقات السحابية وتناقل ل وتجهيزات مادية متنوعة. حتى يتحقق تشغي

البيانات بسالسة وجودة، ال بُدَّ من ضامن التكامل بني مكونات السحابة. وال تقترص عملية 
 فقط (كالتجسري بني خدمة وأخرى، أوذاته التكامل عىل التجسري بني املكونات من النوع 

ري بني ختلفة أيضاً (كالتجسالتجسري بني خادم وآخر)، بل تشمل التجسري بني املكونات امل
متتد عملية  تقدمةويف مرحلة م بنية التحتية).برمجية التقنية االفرتاضية والتجهيزات املادية لل

تخصُّ عدة مزودي خدمات؛ بهدف تكامل لتشمل التجسري بني أكرث من سحابة التكامل 
ع  الجغرايف،  يف الوصولالقدرات التقنية التي قد تكون متوزعة عىل أكرث من سحابة، والتوسُّ

ورفع مستوى رضا العمالء عن طريق تجنُّب إشكالية االرتباط مبزود واحد، ومن ثَمَّ تسهيل 
عملية االنتقال من مزود إىل مزود آخر. وكلام ارتفع مستوى تطبيق املعايري يف الحلول 

مة وعىل كل املستويات ابتداًء من البنية التحتية التقنية و  والً إىل الواجهات صالسحابية املُقدَّ
األمامية للمستخدم النهايئ، ارتفعت جودة التكامل بني املكونات املرتبطة، وتحسني األداء 

  األمر الذي يحقق يف النهاية متطلبات املستفيد. ؛بشكل عام

للبُعد الثاين، يتطلب تكامل البيانات يف السحابة املحافظة عىل وحدتها وكاملها  بالنسبة
ع أن يتم تخزين البيانات يف السحابة بشكل صحيح وموثوق؛ مام يعني ويُتَوقَّ ا. وضامن دقته
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أال يتم العبث بها، وال يتم التعديل عليها بشكل غري صحيح، وال يتم مسحها بتعّمد، وال 
مناسبة الكتشاف أي تالعب أو  ووسائَل  ر السحابة أدواٍت تزييف محتواها. يجب أن توفِّ 

من خالل متابعة ومراقبة سجالت التدوين الخاصة بالعمليات  ترسيب أو فَْقد للبيانات،
التي متت عىل البيانات. وميكن النظر إىل تكامل البيانات كإجراء، أو كرشط، أو كوظيفة، أو 
كمؤرش أداء. فيُعتَرب التكامل إجراًء عند التحقق من أن البيانات مل يتم التعديل عليها خالل 

مكان استقبالها. ويُعتَرب التكامل رشطاً عند استخدامه كمقياس مسار انتقالها من مصدرها إىل 
لدقة وصحة البيانات. ويُعتَرب التكامل وظيفًة عند توظيفه كخدمة تحافظ عىل البيانات كام 
تمَّ إدخالها، وتدقق عىل العمليات التي تمَّ إجراؤها عليها. ويُعتَرب التكامل مؤرشاً لألداء عند 

ة خالل العمليات التي متت عىل البيانات األخطاء املكتَشف لاستخدامه كمقياس ملعد
(اإلنشاء، والتخزين، واالسرتجاع، والتحديث، والنقل). أخرياً، ينبغي اإلشارة إىل أفضل 
املامرسات املتعلقة بضامن تكامل البيانات، والتي تشمل تشفري البيانات، والَنْسخ االحتياطي 

وصول إىل البيانات، والتحقق من مدخالت البيانات لتجنُّب للبيانات، والتحكم يف النفاذ وال
  غري الصحيح منها، والتحقق من صحة البيانات بعد نقلها من مكان إىل آخر.
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  الفصل التاسع

  السحابية الحوسبة يف الخاطئة املامرسات

مقدمة: ٩/١

وظيف ت ميكن أن تخلق الحوسبة السحابية ميزًة تنافسية مهمة ملستخدميها إذا تمَّ 
. إال متطلبات أعامل املنظمة املستفيدةال وصحيح لتحقيق تطبيقاتها وخدماتها بشكل فعَّ 

أن تحقيق هذه امليزة قد ال يتأىت يف ظل وجود مامرسات خاطئة مرتبطة باالنتقال إىل 
املامرسات الخاطئة شيوعاً لدى  الحوسبة السحابية؛ لذا فإنَّ هذا الفصل يستعرض أكرثَ 

إساءة فهم  ات الخاطئة يفاملستفيد عند االنتقال إىل البيئة السحابية. وتتمثل هذه املامرس
متطلبات املستفيد، وعدم تقدير التكاليف املرتبطة باستخدام الخدمات السحابية بشكل 
دقيق، ورفع سقف التوقعات املرجوة من استخدام السحابة بشكل غري واقعي ال يتناسب 

كام  .وطبيعة األعامل املستهدفة، وتضخيم حجم املخاطر األمنية املرتبطة بالبيئة السحابية
أن هناك العديد من املامرسات الخاطئة املرتبطة باالعتقاد بأنَّ نقل جميع التطبيقات الحالية 
واملستضافة لدى املنظمة املستفيدة إىل البيئة السحابية هو دامئاً الحل األمثل، وقد تكون 

ار يالحقيقة عىل العكس من ذلك متاماً. إضافًة إىل ذلك، هناك مامرسة خاطئة ترتبط باخت
ل لديه وليس املزود املالئم الحتياجات  مزود الخدمة بحيث يختار املستفيد املزود املفضَّ

التوصيات تساعد عىل تجنُّب الكثري من هذا الفصل يف خامتته مجموعة من  أعامله. ويقدم
  املامرسات الخاطئة.

:ابيةالسح البيئة إىل االنتقال عند شيوعاً  الخاطئة املامرسات أكرث استعراض ٩/٢

يحتم االنتقال من البيئة املحلية التقنية إىل البيئة املوسعة السحابية رضورة إدراك 
كون أكرث تحدياً مام هو شائع اعتقاده. يف يحقيقة أن تطبيق الحلول السحابية ميكن أن 

الوقت الذي نجحت فيه بعض املنظامت يف تطبيق الحلول السحابية، وتخفيض التكاليف 
 من متعددة ة بتقنية املعلومات، والوصول الرسيع والواسع إىل رشائحاملادية املتعلق

 املستفيدين، نلحظ أنَّ العامل املشرتك بني هذه املنظامت هو الرتكيز عىل تحقيق احتياجات
السحابية وتوظيف إلمكاناتها الهائلة. وبينام تستفيد املنظامت  الحوسبة من بدعم أعاملها



 الفصل التاسع

 الحوسبة السحابية  ٣٥٤

ة البداية التقنية من الصفر عند االنتقال للسحابة، حيث ال متلك أي الصغرى من مزيَّ 
بل ق لها باع طويل يف استخدام التقنيةتجهيزات مادية أو برمجيات، فإنَّ املنظامت التي 

قد يتطلب األمر معها إجراء تغيريات كبرية ومتعددة حتى تنجح الحوسبة السحابية  ظهور
التي  لتقنية إىل البيئة السحابية. لذلك ينبغي لتلك املنظامتيف االنتقال من البيئة املحلية ا

تنوي االستفادة من خدمات الحوسبة السحابية أن تصبح أكرث وعياً وإدراكاً لطبيعة 
التي من املحتمل الوقوع فيها، ومن ثَمَّ تفاديها. نستعرض يف هذا الجزء  الخاطئة املامرسات

 ئةالبي إىل التطبيقات نقل عند الخاطئة امرساتستاً من أبرز هذه املامرسات، وهي: امل
 األمنية خاطرامل وتضخيم التوقعات، سقف ورفع املستفيد، متطلبات فهم وإساءة السحابية،

 ريغ والتكاليف السحابة، مزود اختيار عند الخاطئة واملامرسات السحابية، الحوسبة عن
  املتوقعة.

  املستفيد: متطلبات فهم إساءة ٩/٢/١

أن  عمتطلبات املستفيد يف بيئة الحوسبة السحابية بأنها عبارة عن وصف ملا يُتوقَّ تُعرَّف 
تكون عليه مخرجات الخدمة السحابية، أخذاً يف االعتبار املدخالت التي يتم استنباطها من 

ثائق والو  ،كمصدر مهم للمدخالت حاب املصلحةبيئة عمل املستفيد (وتشمل البيئة أص
العالقة). وبالتايل، ينبغي أن تأخذ الخدمة السحابية املنظورة هذه  والنامذج واألنظمة ذات

  ي احتياجات ومتطلبات املستفيد. املدخالت وتحولها إىل مجموعة مخرجات تلبِّ 

د الخدمات السحابية املعروضة عىل السحابة، يزداد تعقيد تحديد  ع وتعدُّ مع تنوُّ
 . قد يقود هذا(Todoran et al., 2012)متطلبات واحتياجات املستفيد بشكل أكرث تفصيالً 

مع  ،إشكاليات جديرة باالهتامم: أوالها ع والتعدد يف الخدمات إىل الوقوع يف ثالثالتنوُّ 
زيادة املعروض من الخدمات السحابية، يواجه املستفيد صعوبات يف انتقاء األفضل من 

خدم بعض ، يستثانيتهايث مطابقة وتلبية متطلباته. الخدمات السحابية املعروضة من ح
تفيد، إال ملسمزودي الخدمات السحابية منهجيات الستنباط وتجميع متطلبات واحتياجات ا

ة مسبقاً  غالباً ما تكون عموميًة يف مكوناتها حتى تتناسب مع أنَّ هذه املنهجيات املُعدَّ
تفاقية ا، يقترص بعض مزودي الخدمات عىل استخدام يحة واسعة من املستفيدين. ثالثتهارش

ة مسبقاً  (SLA)مستوى الخدمة  كوسيلة وحيدة للتواصل مع املستفيدين املنظورين املُعدَّ
. لذلك (Lichtenstein et al., 2005; Trienekens et al., 2004)بشأن تحديد املتطلبات 

يتضح وجود فجوة اتصال وتواصل يف فهم متطلبات املستفيد بشكل دقيق، حيث ال يتم 
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د املنظور يف مراحل مبكرة لتصميم أو تخصيص الخدمة السحابية مبا يواكب إرشاك املستفي
 محركات يلجأ املستفيد املنظور إىله يف اتخاذ القرار. نتيجًة لذلك تطلعات املستفيد ويُرشِكَ

البحث أو االستئناس بتجارب اآلخرين للبحث عن أكرث الخدمات السحابية مالءمًة لتطلعاته 
   وتحقيقاً ملتطلباته.

إنَّ تجاهل احتياجات وقواعد أعامل املنظمة املستفيدة أثناء تصميم الخدمات السحابية 
تكييف أعامله مع اإلمكانيات والقدرات التي تقدمها الخدمة  عىلقد يجرب املستفيد 

السحابية املنتقاة؛ لذا تكون النتيجة املتوقعة عن أداء الخدمة السحابية غري مرضية وال 
ال يقترص تحديد املتطلبات عىل وصف الخصائص الوظيفية لألعامل فقط  ق املطلوب.تحقِّ 

(كوصف إجراء طلب إجازة موظف يف منظمة ما، أو وصف إجراء طرح مناقصة عامة 
للعموم)، بل يتعدى ذلك ليشمل وصفاً لخصائص جودة الخدمة السحابية (كمستوى 

ص األخرى). يتم تصنيف اإلتاحة، ومستوى األداء، ومستوى األمن، وغريها من الخصائ
ثال، عند ومتطلبات جودة. عىل سبيل امل ،املتطلبات بشكل عام إىل صنفني: متطلبات وظيفية

تصميم حلول سحابية تعالج معلومات بطاقة ائتامنية عرب شبكة اإلنرتنت (كخدمة حجز 
 نفندق، أو رشاء تذكرة سفر)، فإنَّ متطلبات األعامل لهذه الخدمة تختلف بشكل جذري ع

 املقارنة لنفس متطلبات أعامل حلول سحابية تقدم معلومات عن أحوال الطقس. وتصحُّ 
الغرض عند تصميم خدمة سحابية تعالج معلومات حكومية بالغة الرسية، وتصميم خدمة 

  الرياضة والرتفيه.  تخصُّ أخبارَ  سحابية أخرى تعرض معلوماٍت 

تبنّي القرارات املهمة ذات العالقة ب كلَّ ينبغي أن تُسرّي تفاصيل متطلبات أعامل املنظمة 
الحوسبة السحابية عموماً. فيتم تحديد منوذج نرش وإطالق السحابة (السحابة العامة، 
والسحابة الخاصة، والسحابة املجتمعية، والسحابة الهجينة)، وتحديد منوذج خدمات 

، والربمجيات PaaS -، واملنصة كخدمة IaaS -الحوسبة السحابية (البنية التحتية كخدمة 
)، وتحديد الضوابط األمنية املطلوب أن تصاحب تشغيل الخدمة، بناء ً عىل SaaS -كخدمة 

ما تفرضه احتياجات ومتطلبات األعامل. عىل سبيل املثال، عندما يتم تصميم خدمة سحابية 
)، بحيث تسمح متطلبات املستفيد فيها CRM -(مثل خدمة إدارة عالقات املستفيدين 

انية تبادل املعلومات الشخصية عرب واجهة برمجية تربط املوقع اإللكرتوين للخدمة مع بإمك
 -، أو خدمة تويرتLinkedIn -خدمة سحابية أخرى مجانية (مثل خدمة لينكد إن 

Twitter ََّراً تبّني استخدام السحابة العامة. أما عندما يتم تصميم خدمة سحابية )، يصبح ُمرب
(مثل: خدمة املطالبات املالية، أو خدمة االستعالم عن أوامر الدفع)، أو تعالج بيانات مالية 
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ات خدمة رصف الوصفتعالج بيانات طبية (مثل: خدمة االستشارات الطبية الشخصية، أو 
فإنَّ هناك احتاملية كبرية جداً أن يطالب املستفيد بتبنّي استخدام السحابة  الطبية للمرىض)؛

 ادةتوقُّع لوجود زي هناك يكون خصوصية البيانات. أيضاً، عندماالخاصة حفاظاً عىل رسية و 
ح نصَ يُ ، الحوسبة (كالخوادم) ولفرتة زمنية محدودة موارد استخدام يف كبرية أو متقلبة

وعند الرغبة يف تركيز جهود مطوري  .(IaaS)كخدمة البنية التحتية منوذج باستخدام 
التطبيقات عىل مهام تطوير التطبيقات فقط، وتجنيبهم القيام مبهام اختبارات التطبيقات 

وذج املنصة منح باستخدام نصَ يُ قبل الرشوع يف نرش التطبيقات وإطالقها لالستخدام الفعيل، 
ا (مثل التطبيقات قبل إطالقهوسائل ذاتية إلجراء اختبارات عىل  كونها تتيحُ ؛ (PaaS)كخدمة 
. وإذا كان النشاط الرئييس ملنظمة ما هو تقنية املعلومات، )Google Stackdriverخدمة 

، (CRM)فال يُوَىص أن تقوم بتصميم نظام إلكرتوين جديد لخدمة إدارة عالقات العمالء 
لسابقة . يتضح من املناقشة ا(SaaS)وهي تستطيع الحصول عليه وبتكلفة معقولة كخدمة 

أهمية فهم توقعات ومتطلبات املستفيد يف مرحلة مبكرة من تصميم الخدمات السحابية 
  حتى يتم ترجمتها ضمن املكونات الربمجية للخدمة السحابية.

  

 األنسب السحابية الخدمة أو النموذج الختيار عام ): إطار١-٩شكل رقم (
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 الخدمة السحابية (األمر الذي يُعتَرب مامرسة خاطئة)، ينبغي اختيارقبل القفز املبارش إىل 
تي لتقنية الأن يكون هناك رؤية واضحة عن ماهية متطلبات األعامل، وكذلك املتطلبات ا

ينصح مهندسو ومحللو األعامل برضورة الحصول عىل إجابات دقيقة ميكن أن تدعمها. لذا 
  كلٍّ من األسئلة التالية، والتي تساعد كثرياً عىل تحديد املتطلبات بشكل عام: عن

ما هي أهداف األعامل ذات العالقة ها؟ و ما هي املشكلة التي يتم السعي إىل حلِّ  -
 باملشكلة املنظورة؟

 َمْن هم أصحاب املصلحة الذين يحتاجون إىل حل املشكلة؟ -

 ومتطلبات الجودة، املرتبطة باملشكلةقنية ما هي متطلبات األعامل واملتطلبات الت -
 املستهدفة؟

 ما هي القيود القانونية ذات العالقة باملشكلة؟ وما هي املخاطر؟ -

 أين سيتم تطبيق الحلول السحابية؟ -

متى سيتم تطبيق الحلول السحابية؟ وما هي امليزانية املتاحة؟ وهل يوجد ارتباط أو  -
 أخرى؟اعتامدية عىل مشاريع أو مبادرات 

م املنظمة املستفيدة الخدمة السحابية، مستقلًة أو متكاملًة مع خدمات كيف ستقدِّ  -
 أخرى؟

 ما مدى جاهزية مزود الخدمة السحابية لتقديم الدعم الفني بعد اقتناء الخدمة؟ -

 ما مدى جاهزية املستخدم النهايئ الستخدام الخدمة بعد إطالقها؟ -

هذه األسئلة، تصبح املنظمة املستفيدة يف وضع جيد لتحديد متطلبات  نبعد اإلجابة ع
أعاملها أوالً. ثانياً، يتم إجراء مطابقة وتحليل بني متطلبات األعامل من جهة، والخصائص 
والقدرات التي تتيحها النامذج أو الخدمات السحابية من عدة مزودين من جهة ثانية. ثالثاً، 

كان ذلك االختيار  الخدمات السحابية املتاحة، سواء امذج أويتم اختيار األنسب من الن
لتحديد النموذج األنسب لعرض الخدمات السحابية املناسبة، أو لتحديد النموذج األنسب 
لنرش وإطالق الخدمات السحابية، أو لتحديد الخدمة السحابية األنسب من بني مجموعة 

) إطاراً عاماً الختيار النموذج أو ١-٩(من الخدمات السحابية املرشحة، يعرض الشكل رقم 
  الخدمة السحابية األنسب.
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  السحابية: البيئة إىل التطبيقات نقل عند الخاطئة املامرسات ٩/٢/٢

، خبري التقنية االفرتاضية يف الحوسبة السحابية، إىل أنَّ (Raj Dhingra)دينغرا  يشري راج
تها وخدماتها تتزايد وتُطبَّق بشكل السحابة العامة تتطور بشكل مذهل، حيث إنَّ ميزا

يصبح متاحاً هذا اليوم. ويف  مه من خصائص وميزات يف عام سابقمتسارع، وما ال يتم دع
م، ٢٠١٦، أُجريت يف مايو (J. P. Morgan)دراسة تقنية مسحية لرشكة جي يب مورقان 

قل التطبيقات ن شملت كبار قادة تقنية املعلومات يف رشكات كربى، فإنه من املتوقع أن يصل
م. هذا التحول ٢٠١٦يف  %١٦٫٢صعوداً من  %٤١٫٦م إىل ٢٠٢٠إىل السحابة العامة يف عام 

الكبري من البيئة التقليدية املحلية يف مراكز البيانات إىل السحابة العامة قد يجلب معه 
من التحديات التي تتعلق بشكل كبري مبدى قابلية التطبيقات املنقولة للتكيّف مع  العديدَ 

  خصائص بيئة الحوسبة السحابية.

هناك اعتقاد سائد لدى البعض أنَّ عملية نقل تطبيقات األعامل القامئة من مراكز بيانات 
يل فإنَّ العم محلية إىل السحابة هي عملية سهلة، وتتم دون وجود عوائق تقنية. يف الواقع

عكس هذا االعتقاد هو الصحيح، إذ إنَّ القليل من هذه التطبيقات القامئة تصلح أن تنتقل 
إىل السحابة بنفس تركيبتها ومكوناتها. لذا فإنَّ معظم التطبيقات التقليدية املحلية، والتي 

حابية بشكل لسعة، ال ميكن أن تعمل يف البيئة امها لتعمل يف بيئة محلية غري موزَّ تمَّ تصمي
  مبارش مبجرد نقلها، ما مل يتم تكييفها أو إضافة مكونات أخرى مساندة لها. 

بشكل عام، هناك أربعة أنواع من التطبيقات الربمجية التي تواجه تحديات ِعَدة عند 
  نقلها إىل السحابة، ويف بعض األحيان ال ميكن تشغيلها عىل السحابة، وهذه األنواع هي:

 يرتبط تشغيلها بتجهيزات مادية معينة أو بنظام تشغيل محدد: التطبيقات التي -١

غالباً ما يعتمد تشغيل معظم التطبيقات املطّورة محلياً عىل تجهيزات مادية 
معينة، فال ميكن لهذه لتطبيقات أن تعمل بشكل صحيح إذا تمَّ فصلها عن بيئتها املادية 

  التطبيقات ما ييل:املرتبطة بها. ومن األمثلة عىل هذا النوع من 

o :تطبيقات تعمل وتعتمد عىل أنظمة وتجهيزات مادية مخصصة، مثل 

  أوراكل إكساداتا(Oracle Exadata) وهي عبارة عن برمجية خادم ،
 قواعد بيانات لتشغيل برمجية قواعد البيانات أوراكل.
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   أوراكل إكساليتكس(Oracle Exalytics) ة برمجية ، وهي عبار
وتقنية قواعد املادية وتطبيقات ذكاء األعامل ف التجهيزات توظِّ 

 البيانات للقيام بتحليل البيانات.

  أوراكل إكسالوجيك(Oracle Exalogic) َّز ، وهو جهاز حاسويب مجه
ليعمل  (Linux)أو لينكس  (Solaris)بنظام تشغيل سوالري  مسبقاً 
 عة.تطبيقات موزَّ  كخادم

o  التطبيقات التي تعمل عىل الحاسبات املركزية(mainframes) إذ ينبغي أن ،
يئة مع الب يتم تحديثها وتعديل مكوناتها الداخلية حتى تصبح متوافقةً 

 السحابية.

o  التطبيقات التي يعتمد تشغيلها عىل جهاز مادي محدد، مثل جهاز املاسح
، أو (MAC address)الضويئ الذي يرتبط تشغيله بعنوان شبيك محدد 

التطبيقات التي تتطلب معرّفات خاصة لتجهيزات مادية معينة، حيث ال يتم 
 دعم هذه املعرّفات يف البيئة االفرتاضية السحابية، ومن ثَمَّ ال ميكن تشغيلها.

o  ًخاصة لتشغيلها (مثل: موازن األحامل، أو  التطبيقات التي تتطلب أداة
د التنسيق مع مزود الخدمة لمستفيل)، حيث ينبغي IDSمكتشف التطفل 

للتأكد من وجود البديل املناسب الذي ميكن تشغيله عىل البيئة االفرتاضية 
 السحابية. 

حتى وإن كانت التطبيقات املذكورة أعاله غري قابلة لالستضافة عىل السحابة بداعي 
 ؛لمستفيد استقصاء مورِّد األجهزة املعنيةلاالعتامدية عىل تجهيزات مخصصة، ينبغي 

 للتأكد ما إذا كان لديه إصدارات برمجية خاصة ومتوافقة مع البيئة السحابية. 

آخر من التطبيقات يرتبط تشغيلها مع أنظمة  إضافًة إىل التطبيقات أعاله، هناك نوعٌ 
الذي يرتبط  (MS Visio)تشغيل خاصة، مثل التطبيق الرسومي مايكروسوفت فيزيو 

. هذا النوع من التطبيقات قد يتعذر (Windows)تشغيله بنظام التشغيل ويندوز 
نظمة تستطيع العمل مع أ  مرنةً  تشغيلها عىل السحابة ما مل يتح مالك التطبيق نسخةً 

تشغيل أخرى. هناك تطبيق رسومي آخر مشابه لتطبيق فيزيو وهو مفتوح املصدر 
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، سيستطيع العمل مع جميع أنظمة التشغيل الرئيسية، مثل: يونك ،(Dia)واسمه 
 ولينكس، وويندوز، وهو متاح كخدمة سحابية عىل السحابة.

 التطبيقات الحساسة لوقت االستجابة: -٢

وقت االستجابة هو الفرق الزمني بني إرسال الطلبات (املدخالت) واستقبال الردود 
(املخرجات)، أما التطبيقات الحساسة لوقت االستجابة فهي التطبيقات التي تتطلب 

الردود بشكل رسيع. عىل سبيل املثال، ال يُعتَرب تطبيق الربيد  طبيعتها الحصول عىل
اإللكرتوين حساساً لوقت االستجابة؛ كون األولوية لهذا التطبيق تكمن يف ضامن وصول 
الرسالة املرسلَة وليس يف الفرتة الزمنية املستغرقَة إلرسال الرسالة (يف هذه الحالة، قد ال 

خالل ثانية واحدة أو ثالث ثوان). من ناحية أخرى،  يكون هناك فرق عميل بني إرسالها
ى  ، هي (Voice over IP)فإنَّ تطبيقات املحادثات الصوتية عرب شبكة اإلنرتنت، وتُسمَّ

تطبيقات حساسة لوقت االستجابة؛ ألن الرسالة الصوتية تصبح غري مفيدة يف حال 

رها عن الوصول إىل الهدف بأكرث من ( لتأثري ذلك عىل جودة الصوت، ) ثانية تأخُّ

ومن ثَمَّ حدوث انقطاعات يف املحادثة الصوتية. من املحتمل أن يكون أداء هذا النوع 
من التطبيقات سيئاً عىل السحابة، وبالتايل يُنَصح بعدم نقله إىل السحابة. ويعود السبب 

ة ىل بيئة تقنيع يف ذلك إىل أنَّ التطبيقات الحساسة لوقت االستجابة تمَّ تصميمها لتعمل
كام هو الحال يف البيئة املحلية؛ لذا من املتوقع أنَّ يؤدي عة عىل نطاق واسع غري موزَّ 

تشغيلها عىل السحابة إىل زيادة التأخري يف تنفيذ الطلبات، األمر الذي يعني انخفاضاً يف 
 رضا مستخدم التطبيق. بشكل عام، يُوىص أن يسبق عملية نقل التطبيق إىل السحابة
عمل االختبارات الالزمة لقياس وقت استجابة التطبيق ذهاباً من مركز بيانات السحابة 

  ووصوالً إىل مستخدم التطبيق؛ لضامن املحافظة عىل مستوى ُمرٍض للمستخدم. 
 التطبيقات غري املرنة: -٣

تشري إحدى الخصائص الرئيسية للحوسبة السحابية إىل أنَّ تطبيقاتها (أو خدماتها) يجب 
لهذه  يظهر أن يجب وتحرير املوارد، كام تخصيص يف رسيعة مرونة كون ذاتأن ت

محدودة  وغري مطلق بشكل (كالسعة التخزينية) متاحة املوارد السحابية التطبيقات أنَّ 
ع واالنكامش  يف القدرات أو األحجام أو الرسعات، ومن ثَمَّ ميكن لهذه التطبيقات التوسُّ

م ج املستفيد. بينام يف البيئة التقليدية املحلية، يتيف القدرات التقنية حسب احتيا 
ع واالنكامش يف املوارد التقنية  تصميم التطبيقات يف الغالب بحيث ال ميكنها التوسُّ
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تلقائياً إال باستبدال أو ترقية تلك املوارد، األمر الذي يتطلب إيقاف تشغيل التطبيق 
ى بالتطبيقات غري املرنة.    مؤقتاً؛ لذا تُسمَّ

ند حاجة التطبيقات املطوَّرة محلياً إىل التعامل مع أحجام عمل متغرية (زيادًة أو ع
عليها. وتُعرَف املرونة  (vertical scaling)انخفاضاً)، يتم تطبيق مبدأ املرونة العمودية 

واصفات د (كالخادم) مبالعمودية بأنها عملية يتم فيها ترقية أو تخفيض مورد تقني محدَّ 
ل رقم الشكأعىل أو أقل عىل التوايل، أو استبداله مبورد آخر بقدرات أعىل أو أقل، انظر 

. وبالتحديد، عند ترقية مورد تقني محدد مبواصفات أعىل، أو استبداله مبورد آخر )٢-٩(
ى هذه العملية  ع ولكن بقدرات أعىل من املورد السابق، تُسمَّ  العموديبالتوسُّ

(scaling up)تخفيض مورد تقني محدد مبواصفات أقل، أو استبداله  ، وعندما يتم
ى هذه العملية   لعموداباالنكامش مبورد آخر ولكن بقدرات أقل من املورد السابق، تُسمَّ

(scaling down)ن يتم أ  يتطلب إجراء املرونة العمودية يف البيئة التقليدية املحلية . ال
ريق تعديل تعليامتها الربمجية، بل يتطلب فقط تعديل تكييف التطبيقات عن ط

إعداداتها وإعدادات املوارد التقنية األخرى املرتبطة بها؛ لتمكينها من االستفادة من 
اإلمكانات الجديدة للمورد الجديد املُرقَّى أو املُستبَدل به. عند نقل التطبيقات غري 

ىل اء تعديالت كبرية عليها إلزالة اعتامديتها عاملرنة إىل البيئة السحابية، فال بُدَّ من إجر 
محلياً، وإعادة تصميمها حتى تصبح تطبيقات مرنة تستطيع  املوارد التقنية املرتبطة بها

التعامل مع أحجام عمل متغرية. تجدر اإلشارة إىل أنه ليس شائعاً تطبيق مبدأ املرونة 
ية قف عن العمل عند القيام بعملالعمودية يف البيئة السحابية؛ نظراً للحاجة إىل التو 

ترقية أو استبدال املوارد، األمر الذي يسعى مزود الخدمة السحابية إىل تفاديه مراعاًة 
  للحفاظ عىل مستوى إتاحة عاٍل.
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 (horizontal scaling)أما يف البيئة السحابية، فيتم تطبيق مبدأ املرونة األفقية 

ليتم متكني التطبيقات السحابية من التعامل مع أحجام عمل متغرية (زيادةً أو انخفاضاً) 
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م الشكل رقمن خالل تخصيص أو تحرير مورد سحايب من نفس النوع (كالخادم)، انظر 
تخصيص مورد تقني إضايف ليتم استخدامه من ِقبَل التطبيق  ما. وبالتحديد، عند)٣-٩(

ى هذه ال ع األفقي السحايب، تُسمَّ ، وعندما يتم تحرير مورد (scaling out)عملية بالتوسُّ
ى هذه العملية باالنكامش  تقني ليتم إيقاف استخدامه من قِبَل التطبيق السحايب، تُسمَّ

  .(scaling in)األفقي 

بشكل عام، إذا مل تكن املرونة دافعاً أو سبباً رئيسياً لنقل التطبيقات إىل السحابة، 
فإنه يُوَىص أن يتم اإلبقاء عىل التطبيق املطوَّر محلياً يف بيئته الداخلية، وأال يتم نقله 
إىل السحابة النتفاء االستفادة من خاصية أساسية للحوسبة السحابية، وهي املرونة يف 

  حرير املوارد. تخصيص وت

  

  األفقية ): املرونة٣-٩شكل رقم (
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 التطبيقات الحاِفظَة:  -٤

ى بالتطبيقات املُجرَّ بظهور الحوسبة السحابية، برز استخدا  stateless)َدة م ما يُسمَّ
applications) ولَّدة ببيانات املستخدم امل، وهي التطبيقات التي ال تحتفظ بشكل دائم

خالل الجلسة الواحدة (الجلسة هي الفرتة التي يتمُّ فيها تشغيل التطبيق ابتداًء من 
ورود طلب املستخدم). ويف كل مرة يتم فتح جلسة تطبيق جديدة (أي ورود طلب 
جديد من املستخدم)، يتم التعامل مع الطلب وكأنه يأيت ألول مرة، وبالتايل ال تعتمد 

رجات كل طلب جديد عىل البيانات من جلسة سابقة. وعىل النقيض من ذلك، فإنَّ مخ
تحتفظ ببيانات املستخدم يف كل جلسة،  (stateful applications)التطبيقات الحاِفظَة 

ويتم استخدامها يف كل مرة يَرُِد طلٌب من املستخدم. يجدر بالذكر أنَّ املقصود ببيانات 
الجلسة الواحدة هي البيانات املتعلقة بعمل بروتوكول  املستخدم املولَّدة خالل

(HTTP) كرقم الجلسة، وعنوان املصدر، وعنوان الهدف، ونوع املتصفح املستخَدم، ؛
  وبيانات عنارص النامذج املعبَّأة يف املتصفح (إن ُوِجَدت)، إلخ. 

ال  جرداً مُ . وعندما يكون التطبيق ةً ية تطبيقاٍت ُمجردتُعتَرب كل التطبيقات السحاب
 نيقوم الخادم بحفظ أي حالة أو بيانات عن جلسة املستخدم، وبدالً عن ذلك يتم تخزي

، ويتم متريرها (cookie)عىل هيئة ملف تعريف ارتباط بيانات الجلسة يف جهاز العميل 
إىل الخادم عند الحاجة. ينبغي أخذ هذا األسلوب بعني االعتبار عند تطوير التطبيقات 

ون اتصال باإلنرتنت، حيث يتم حفظ البيانات محلياً لدى العميل، وعند السحابية بد
عودة االتصال باإلنرتنت يتم تحميل البيانات إىل الخادم السحايب. يساعد توظيف هذا 
األسلوب يف التطوير عىل تحقيق عدة فوائد تتامىش مع خصائص الحوسبة السحابية، 

سحابة. ة عن البنية التحتية التقنية يف الوأهمها تحقيق استقاللية التطبيقات السحابي
مام  )؛٣-٩الشكل رقم (كام يساعد هذا األسلوب عىل تطبيق مبدأ املرونة األفقية، انظر 

مُيكِّن التطبيقات من التعامل مع أحجام عمل متغرية من خالل تخصيص أو تحرير املوارد 
، يصبح سبب من األسبابل تشغيل التطبيق ألي ونة عالية. ويف حال تعطُّ السحابية مبر 

من السهل إعادة تشغيل نسخة مكررة منه دون وجود حاجة للقلق عىل بيانات مفقودة؛ 
طبيق ت ألنها متواجدة يف جهاز العميل وليست يف جهة التطبيق املتعطل. وأخرياً، فإنَّ 

ل عملية التكامل بني التطبيقات من خالل ية يسهم يف تسهمبدأ التطبيقات املُجرد
  مناسبة. (API)ة إيصال تطبيق بتطبيق آخر باستخدام واجهة تطبيقات برمجية إمكاني
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ومبا أنَّ معظم التطبيقات املطورة يف البيئة التقليدية املحلية هي تطبيقات حاِفظَة، 
 –إذ قد ترتبط بتصميامت ثابتة لوسائط تخزينية مشرتكة (مثل تطبيق أوراكل راك 

Oracle RAC أو قد تستخدم خاصية البث املتعدد ((multicast)  من خالل الشبكة
؛ فإنَّ نقل هذا (Weblogic)للتواصل مع تطبيقات أخرى، مثل تطبيق ويب لوجيك 

النوع من التطبيقات مبارشًة إىل السحابة سيؤدي إىل توقف عملها، ولن تتمكن من 
بيقات يحتاج هذا النوع من التطاالنتفاع من الخصائص التي تتيحها الحوسبة السحابية. 

  إىل عمل تغيريات كبرية يف مكوناتها لتحويلها من تطبيقات حافظة إىل تطبيقات مجردة. 

وبشكل مخترص، ينبغي للمستفيد أوالً تحديد الدوافع وراء نقل التطبيقات املحلية 
مع الخصائص  فمن البيئة التقليدية إىل البيئة السحابية، وأيضاً تحديد مدى قابليتها للتكي

للشبكة، ومرنة،  واسع وصول الطلب، وذات وحسب الخمس للحوسبة السحابية (ذاتية
املوارد، وقابلة للقياس). هناك بعض التطبيقات غري املرشحة للنقل  من واسع عوذات تجمُّ 

املبارش إىل السحابة ما مل يتم تكييفها بتعديل مكوناتها الداخلية أو إضافة مكونات أخرى 
يرتبط تشغيلها بتجهيزات مادية معينة أو  التي ة لها. وهذه التطبيقات هي تلكمساند

االستجابة، والتطبيقات غري املرنة،  لوقت الحساسة بنظام تشغيل محدد، والتطبيقات
والتطبيقات الحاِفظَة. من خالل هذه التطبيقات، ميكن للمستفيد تقدير حجم العمل 

ية واتخاذ القرار املناسب حيال ذلك، أو يكون الخيار املطلوب لتكييفها مع البيئة السحاب
متاحاً باستبدالها بشكل كامل من خالل التطوير الداخيل أو اقتناء الخدمات السحابية 

  الجاهزة.

  التوقعات: سقف رفع ٩/٢/٣

َصاَحَب ظهور الحوسبة السحابية بروز العديد من األمثلة الالمعة ملنظامت وظَّفت 
تقنية الحوسبة السحابية بشكل مثايل مبا يتالءم مع احتياجات أعاملها، فحققت قفزات 
هائلة اقتصادياً، من خالل تخفيض تكاليف التشغيل والوصول السهل والرسيع إىل رشائح 

، من خالل التوظيف األمثل إلمكانات وخصائص الحوسبة واسعة من العمالء، وتقنياً 
، (Amazon)، وأمازون (Facebook)السحابية. ويأيت عىل رأس هذه املنظامت: فيسبوك 

، ونتفليكس (Xerox)، وزيروكس (Micosoft)، ومايكروسوفت (Google)وقوقل 
(Netflix) وأكتيف فيديو ،(ActiveVideo) األمثلة الناجحة ، باإلضافة إىل العديد من

أسباب بروز تلك املنظامت يف القدرة عىل تكييف األعامل وقدرات  هماألخرى. وتتمثل أ 
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الحوسبة السحابية مبا يتناسب مع متطلبات العمالء (نتفليكس)، واملرونة يف تحديد 
التكاليف املادية الستخدام خدمات الحوسبة السحابية (أمازون، وقوقل، ومايكروسوفت)، 

ف مع معطيات السوق لتقديم الخدمة (أكتيف فيديو)، وإخفاء التعقيدات املرتبطة والتكيّ 
بتقديم الخدمة من أجل وصول املستخدم بسهولة (زيروكس). شكلت قصص نجاح هذه 
املنظامت مثاالً جاذباً للعديد من املنظامت األخرى، كبرية كانت أو متوسطة أو صغرية، 

 ول عىل نتائج ومخرجات تشابه نظريتها لتلك املنظامتوبالتايل رَفْع سقف التوقعات للحص
يتمثل يف أنَّ وضع التوقعات  ؛الناجحة، األمر الذي يف الغالب لن يتحقق لسبب بسيط

من  ملنظمة بدعمملخرجات الحوسبة السحابية ينبغي أن يتم بناًء عىل احتياجات أعامل ا
ليس بناًء عىل ما حققته وتوظيف منطقي لخصائصها ومميزاتها، و الحوسبة السحابية 

املنظامت الناجحة األخرى. ال تشكل الحوسبة السحابية إال جزًءا واحداً فقط من عدة أجزاء 
ساهمت يف تحقيق نجاح تلك املنظامت، يف حني يكمن الجزء األكرب واألهم يف وضع الرؤى 

لبرشية، رد اوالخطط املناسبة، ويف استقطاب وتوظيف املهارات والقدرات الكامنة يف املوا
ويف القدرة واإلرصار عىل تنفيذ تلك الرؤى والخطط. ليس ذلك فحسب، بل ينبغي أن 

رة. يؤدي واملراقبة واملتابعة املستم يصاحب عملية التنفيذ عمليات ال تقل أهمية؛ كالتقييم
م ااإلخالل يف القيام بهذه املهام إىل عواقب مكلفة مادياً ومعنوياً. عىل سبيل املثال، ويف ع

. وإبسيلون هي رشكة تسويق (Epsilon)م، حدث اخرتاق كبري لبيانات رشكة إبسيلون ٢٠١١
بالتعاون مع أمازون كمزود خدمة تحتية  (SaaS)وسيطة وعاملية تقدم خدماتها السحابية 

، وهيلتون، وماريوت، وريتز كارلتون، وديزين، (Dell)لرشكات كربى، مثل: ديل  (IaaS)تقنية 
س، من خالل استضافة قاعدة بيانات كبرية تضمُّ عناوين الربيد اإللكرتوين لعدد ودانكن دونات

كبري من العمالء، بحيث يتم تسويق منتجات الرشكات الكربى بالوصول الذيك إىل العمالء 
حسب تقسيم رشائحهم وتوجهاتهم. وبحسب تقديرات رشكة سايربفاكتورز 

(CyberFactors)- بلغت -األمنية وتقييم املخاطر التقنيةرشكة متخصصة يف دعم القرار
مليون دوالر أمرييك. امتد أثر هذا  ٢٢٥التكلفة املادية الخرتاق قاعدة البيانات ما يقارب 

 ٦٠من عمالء إبسيلون، كام تمَّ تحديد ما يقارب  %٣رشكة، نسبة متثل  ٧٥االخرتاق ليشمل 
تحليلها  رشكة سايربفاكتورز يفمليون بريد إلكرتوين ترسبت يف هذه الحادثة. أشار تقرير 

لهذه الحادثة إىل أنَّ اإلهامل يف املراقبة واملتابعة وتقييم املخاطر املصاحبة لتشغيل الخدمة 
  السحابية كان سبباً رئيسياً لحدوث هذا االخرتاق.
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 توقعات، ومامرسات املستفيد، والنتائج املتوقعة، والحلول املقرتحة):  ١-٩جدول رقم (

  الحلول املقرتحة  النتيجة املتوقعة  مامرسة املستفيد  توقع املستفيد  رقم

١  
خفض تكاليف 
تشغيل الخدمة 

  السحابية.

بينام يتم مراقبة أداء 
الخدمة السحابية من 
خالل مؤرشات أداء 

لقياس األداء التقني، ال 
يتم تضمني مؤرشات 

 ملتابعة التكاليف املالية.

ارتفاع التكاليف 
 املالية.

إيجاد منوذج عميل يوضح 
التكاليف املالية قبل إطالق 
الخدمة السحابية وتعريف 
مؤرشات أداء ملراقبة هذه 
التكاليف. ويُوَىص بتقسيم 
تكاليف استخدام الخدمة 
حسب استخدام األفراد أو 

اإلدارات. كام ينبغي استخدام 
أداة قياس آلية ضمن نطاق 

الحل السحايب الشامل لتسهيل 
 بعة واملراقبة.عملية املتا

٢  

مخرجات تخدم 
املستخدمني املعنيني 

يف املنظمة 
  املستفيدة.

تفويض املتخصصني يف 
تقنية املعلومات فقط 

التخاذ قرار تبّني 
استخدام الخدمة 

 السحابية.

انخفاض مستوى 
رضا املستخدمني 

 املعنيني.

توسيع نطاق متثيل املنظمة يف 
اتخاذ قرار تبّني استخدام 

السحابية ليشمل الخدمة 
 املستخدمني املعنيني.

٣  
سّد احتياجات أعامل 
اإلدارات يف املنظمة 

  املستفيدة.

االنجذاب لخصائص 
ومميزات الحوسبة 

السحابية، دون مواءمتها 
مع احتياجات األعامل، 

ودون استقصاء املميزات 
التي يحتاجها 

املستخدمون لزيادة 
 إنتاجيتهم.

ثبات أو انخفاض 
، املستخدمنيإنتاجية 

وخلق فجوة عمل 
بني املستخدمني 

والخدمة السحابية، 
األمر الذي يؤدي إىل 

ارتفاع فاتورة 
 .التكاليف

وضع خطة واضحة لتبّني 
الخدمة السحابية للوصول إىل 

فهم عميق الحتياجات األعامل، 
وإرشاك املستخدمني يف تحديد 

احتياجاتهم من الخدمة 
السحابية، وتحديد أدوارهم 

ادهم، والتعرف عىل وأعد
توقعاتهم فيام ستقدمه 
 الخدمة السحابية لهم.
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  الحلول املقرتحة  النتيجة املتوقعة  مامرسة املستفيد  توقع املستفيد  رقم

٤  

الحصول عىل فوائد 
ة، وتحقيق  جمَّ

النجاح باستخدام 
  الخدمات السحابية.

 استخدام مقاييس
النجاح،  لقياس خاطئة

من خالل قياس مميزات 
الخدمة السحابية، 

وتجاهل قياس الفوائد 
 الفعلية.

إذا مل يكن هناك 
طريقة لقياس 

الفوائد املرجوة، 
فمن املستحيل 

قياس النجاح من 
استخدام الخدمة 

 السحابية.

استخدام مقاييس صحيحة 
لقياس النجاح، من خالل 

تحديد مؤرشات أداء مناسبة 
لقياس إنتاجية كل نطاق عمل 

عدد أو عىل ِحَدة، كتحديد 
  حجم أو نسبة املخرجات.

٥  

تحقيق املوازنة بني 
مستويات االستخدام 

املتوقعة واملوارد 
  السحابية املطلوبة.

تحديد املوارد السحابية 
املطلوبة بناًء عىل 

مستويات االستخدام 
الحالية، وتجاهل 

الطبيعة الديناميكية 
واملوسمية الحتياجات 

 األعامل.

عدم كفاية املوارد 
السحابية املطلوبة 
مسبقاً، واالستمرار 
ع يف طلب  يف التوسُّ

املوارد، وارتفاع 
 التكاليف املالية.

تحديد االحتياج من املوارد 
السحابية عىل مستوى تفصييل 
لكل اإلدارات املعنية، والنظر 
يف مستويات االستخدام عىل 
مستوى زمني ميتد عىل األقل 

 عىل ملدة سنة كاملة للتعرف
 لجات املوسمية، ويُفضَّ االحتيا

بناء منوذج رسومي يوضح 
اتجاهات مستويات االستخدام 
  عرب فرتة زمنية ال تقل عن سنة.

٦  
تشغيل سلس وآمن 
  للخدمة السحابية.

إغفال القيام مبهام 
املراقبة واملتابعة 

والتقييم أثناء تشغيل 
 الخدمة السحابية.

ارتفاع مستويات 
األعباء عىل الخدمة، 

اخرتاقات أو حدوث 
أمنية، أو توقف 

 الخدمة عن العمل.

فهم عميق للمهام 
فيد طة باملستو واملسؤوليات املن

من خالل اتفاقية مستوى 
، وااللتزام (SLA)الخدمة 

بتنفيذ هذه املهام حسب 
منوذج الخدمة املستخَدم 

(IaaS, PaaS, SaaS). 

) إىل رضورة ٢٠١٧، وأكتوبر ٢٠١٧تشري أغلب الدراسات والتقارير الدورية (قارترن، فرباير 
التأكيد عىل أنَّ مسؤولية اتخاذ القرارات بكل ما يتعلق بالخدمات السحابية يف املنظمة 
املستفيدة ينبغي أال يقترص عىل املتخصصني يف تقنية املعلومات فقط وال عىل املسؤولني عن 

 اف املعنية يفإدارة األعامل فقط؛ بل يجب أن تشمل املسؤولية ممثلني عن جميع األطر 
املنظمة املستفيدة. قد يؤدي اقتصار هذا األمر عىل عدد محدود جداً من األفراد إىل قصور 

  يف املعلومات والفهم، وبالتايل حدوث خيبة أمل لتوقعات املستفيد. 
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بشكل عام، يحدث االختالل يف تحقيق توقعات املستفيد عند وجود فجوة عملية تفصل 
من الحوسبة السحابة، وما يحصل عليه فعلياً عىل أرض الواقع. يوضح  بني ما يتوقعه املستفيد

 اليفتك ) استعراضاً ألبرز توقعات املستفيد من الخدمات السحابية (خفض١-٩الجدول رقم (
املستفيدة،  ةاملنظم يف املستخدمني املعنيني تخدم السحابية، وتحقيق مخرجات الخدمة تشغيل

ة فوائد عىل املستفيدة، والحصول املنظمة يف اإلدارات أعامل احتياجات وسدّ   يقوتحق جمَّ
توقعة امل االستخدام مستويات بني املوازنة السحابية، وتحقيق الخدمات باستخدام النجاح
السحابية)، وكذلك استعراض  للخدمة وآمن سلس املطلوبة، وتشغيل السحابية واملوارد

املتوقعة كمخرجات مبنية عىل مامرسات  ملامرسات املستفيد حيال هذه التوقعات، والنتائج
  املستفيد، وأخرياً الحلول املقرتحة لردم الفجوة بني توقعات املستفيد واملخرجات الفعلية.

  السحابية: الحوسبة عن األمنية املخاطر تضخيم ٩/٢/٤
املتخصصة يف إدارة مخاطر  (Up Guard)م، استطاعت رشكة آب قارد ٢٠١٧ يف يونيو

دة يانات الناخبني يف تاريخ الواليات املتحشأمن املعلومات، اكتشاف أكرب عملية ترسُّب لب
جيجابايت)، متثل بيانات  ١٠٢٤تريابايت =  ١تريابايت ( ١٫١األمريكية، حيث تمَّ ترسيب 

. (AWS S3) ٣مليون ناخب أمرييك مخزنة عىل خدمة التخزين السحابية أمازون إس  ١٩٨
 Deep Root)يقوم عىل استخدام الخدمة السحابية رشكة ديب روت أناليتيكس 

Analytics) وهي رشكة تابعة للحزب الوطني الجمهوري ،(RNC) ،بعد التدقيق واملراجعة .
اتضح أن عدم قيام الرشكة املستفيدة، ديب روت أناليتيكس، بتهيئة قاعدة البيانات بالشكل 

وجود قصور يف حامية البيانات من النفاذ غري املرشوع؛ لذا استطاع كل الصحيح أدَّى إىل 
شخص لديه اتصال إنرتنت يف حينها من الوصول إىل بيانات الناخبني. تلك البيانات استخدمها 
أيضاً الحزب الوطني الجمهوري لدعم مرشح الرئاسة يف حينها، دونالد ترامب، للفوز 

م، أعلنت رشكة ٢٠١٧ويف سبتمرب  م.٢٠١٦يف نوفمرب باالنتخابات الرئاسية األمريكية 
 خدمات التقارير ، واحدة من أكرب أربع وكاالت دولية لتقديم(Equifax)إكويفاكس 

الواليات املتحدة األمريكية، أنه تمَّ  –جورجيا  –أتالنتا  يف ومقرها االئتامنية عن العمالء،
مليون سجل ائتامين ومعلومات شخصية عن العمالء  ١٤٣اخرتاق قاعدة بياناتها التي تضمُّ 

يف الواليات املتحدة األمريكية، إضافًة إىل عدد غري معروف من السجالت لعمالء من كندا 
داة غلوا وجود ثغرة أمنية يف أ وبريطانيا. اتضح فيام بعد أنَّ مخرتقي قاعدة البيانات است

الويب.  التي تُستخَدم مع تطبيقات الويب عىل خادم (Apache Strust)سرتوتس  أباتيش
نتيجًة لذلك، متكَّن املخرتقون من الوصول إىل بعض امللفات واملعلومات التي تخصُّ تطبيق 
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أرقام لعمالء، و املنازعات، والتي تحتوي بيانات رئيسية، مثل: أسامء ا إكويفاكس لتسوية
الضامن االجتامعي، والعناوين، وتواريخ امليالد، وأرقام رخص القيادة، وأرقام بطاقات 
االئتامن. عىل الرغم من أنَّ التطبيق وقاعدة البيانات مستضافان يف سحابة خاصة داخل 

يتم  نمركز بيانات الرشكة، وكذلك وجود ِعلْم لدى الرشكة مسبقاً بوجود الثغرة األمنية قبل أ 
ى إىل سرتوتس أد االخرتاق، إال أن التقاعس يف إجراء التحديثات الالزمة لربمجية أباتيش

مجال الحوسبة الخبري يف  ،(David Linthicum)لينثيكوم  حدوث االخرتاق. يذكر ديفيد
 ؛ كون، أن هذا االخرتاق ما كان ليحدث يف السحابة(HP)تش يب السحابية لدى رشكة إ 

زودي الخدمات السحابية أكرث رصامًة يف سد الثغرات عموماً واألمنية منها اإلجراءات لدى م
خصوصاً، وبشكل استباقي، ويف إصالح األخطاء حني حدوثها بشكل رسيع، مقارنًة بالتفاعل 
غري املقبول من لدن إدارة تقنية املعلومات يف رشكة إكويفاكس. وتشري رشكة يس آر إن 

)www.crn.com(  املتخصصة يف أخبار تقنية املعلومات، ويف العدد الصادر يف أغسطس
م تعود إىل سوء ٢٠١٧م، إىل أنَّ معظم االخرتاقات األمنية خالل النصف األول من عام ٢٠١٧

 ،الضوابط األمنية للخوادم السحابية تبنّي عمل اإلعدادات الالزمة لخوادم الويب، أو لعدم
م، ٢٠١٥ويف تقريرها الدوري عن الحوسبة السحابية الصادر يف أكتوبر  . هاتطبيق أو لسوء
إحدى الصور النمطية  أنَّ إىل  (www.gartner.com)قارترن االستشارية،  رشكةأشارت 

املغلوطة عن السحابة أنها أقل أماناً من القدرات الداخلية ملراكز البيانات الخاصة، حيث 
يف األساس عىل مسألة الثقة يف السحابة أكرث من أن يكون مرتكزاً عىل  إنَّ هذا املنظور يرتكز

تحليل منطقي للقدرات األمنية الفعلية املتاحة يف السحابة. ويؤكد ذلك أنَّ الغالبية من 
االخرتاقات األمنية املسجلة واملعروفة قد حدثت يف بيئات مراكز البيانات الخاصة، مع وجود 

  تحدث عىل السحابة.  نسبة أقل من االخرتاقات
بالرغم من الفائدة االسرتشادية ملعلومات هذه التقارير، إال أنه من الصعب الحصول 

د أيهام أكرث عرضًة لالخرتاقات األمنية، خوادم السحابة أم خوادم عىل إحصائية دقيقة تحدِّ 
ات خرتاق جميع اال ْرص مركز البيانات الخاص باملنظمة؛ لعدة أسباب، أهمها: عدم إمكانية حَ 

طلوبة، ائية املاألمنية التي وقعت، وصعوبة إجراء دراسة مسحية دقيقة للحصول عىل اإلحص
كل واقعة اخرتاق منشورة ومعروفة عىل ِحَدة ثم محاولة استنباط  لكن من املمكن أخذ

املتخصص يف تدريب أمن  (InfoSec)الدروس املستفادة منها. لذا أجرى معهد إنفوسيك 
، دراسة شملت ست وقائع اخرتاقات (resources.infosecinstitute.com)املعلومات 

م. وخلَُصت الدراسة إىل أنه بغض النظر عن االستضافة ٢٠١٥م و٢٠١٠ُمعلَنة بني األعوام 
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عىل السحابة، فإنَّ األهم هو االلتزام بالسياسات واإلجراءات األمنية؛ كتطبيق  ومحليًة كانت أ 
ابط من ِقبَل املُستضيف، وتطبيق الضو ول والتدوين واملراقبة كم يف الوصالتشفري والتح

واإلجراءات واإلعدادات األمنية الالزمة لحامية املوارد التقنية ليس فقط من االخرتاقات غري 
 املرشوعة، وإمنا أيضاً من األخطاء البرشية من القامئني عىل أمن املعلومات.

املخاطر  يف تقنية املعلومات تجاهخصصني ولغرض التعرف عىل وجهة نظر املرشفني واملت
األمنية يف الحوسبة السحابية والجاهزية للتحوُّل إىل السحابة، تمَّ االطالع عىل عدة دراسات 
مسحية يف هذا الشأن، وكان من أبرزها الدراسة املسحية التي قامت بها رشكة إنتل 

حيث قامت الرشكة يف . (McAfee)اململوكة لرشكة ماكايف  (Intel Security)سكيوريتي 
متخصص يف تقنية املعلومات من رشيحة  ٢٠٠٠بدراسة شملت ما يزيد عن  م٢٠١٦سبتمرب 

دولة حول العامل، بغرض التعرف عىل  ١٢واسعة من املنظامت يف قطاعات متعددة، ومن 
الوضع الراهن لتبّني الحوسبة السحابية، وتوصلت الدراسة بشكل رئييس ومقتضب إىل 

  التالية:النتائج 
o من املنظامت املشاركة يف الدراسة املسحية تستخدم الخدمات السحابية،  %٩٣

 .(PaaS)أو  (IaaS)أو  (SaaS)إما عىل شكل خدمات 
o  من املشاركني يف الدراسة بطء تبّني الحلول السحابية إىل القصور يف  %٤٩ اعز

وجود املهارات املتخصصة يف أمن املعلومات بشكل عام، وأمن السحابة بشكل 
 خاص.

o  من املنظامت بتخزين معلومات العمالء الشخصية عىل سحابات  %٦٢تقوم
 عامة.

o  من  %٥٢السحابية، ويشري  تشكل هدفاً للهجامتالتطبيقات السحابية  تزالال
املشاركني إىل أنَّهم تتبعوا أرضار اإلصابة بالهجامت بعد وقوعها عىل تطبيقاتهم 

  . (SaaS)املستضافة عىل 
من خالل استعراض نتائج هذه الدراسة والدراسات السابقة، يتضح أنه ال زال هناك 

بيانات  ميكن تخزين الفريق يعتقد بأن الحوسبة السحابية عبارة عن تقنية غري آمنة، وال
عىل السحابة العامة بأي حال من األحوال، كام أنَّ هناك فريقاً آخر انتقل فعلياً إىل السحابة، 

أياً كانت، قد أصبحت كليًة عىل عاتق مزود الخدمة  أنَّ مسؤولية أمن موارده التقنيةويعتقد 
ريق األول الفيضخِّم فبينام  ى وجهة نظر خاطئة،عملياً، فإنَّ كال الفريقني يتبنالسحابية. 

املخاطر األمنية للسحابة، فإنَّ الفريق الثاين يتجاهل أهمية العمل املشرتك مع مزود الخدمة 
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لتطبيق السياسات واإلجراءات األمنية. بشكل عام، يتيح مزود الخدمة مستويات عالية من 
ثل: ة يف أمن املعلومات، مالضوابط األمنية عىل املوارد السحابية، وااللتزام مبعايري متعدد

، إال أنه من الرضوري أن يتبنى ISO/IEC 19941 ومعايري ،ISO/IEC 27000 سلسلة معايري
يتم  ته عىل السحابة. عىل سبيل املثال،ااملستفيد منوذجاً أمنياً مناسباً لتطبيقاته وبيان

خصوصاً تلك التابعة ملزودين ذوي قدرات  (IaaS)استضافة خدمة البنية التحتية كخدمة 
، (GCE)، وقوقل (Microsoft Azure)، ومايكروسوفت (AWS)أمنية عالية، مثل: أمازون 

يف مراكز بيانات مجهزة بتقنيات أمنية عالية. ويتم تزويد املستفيد املنظور بإرشادات واضحة 
ناء منوذج ل عىل املستفيد بودقيقة لكيفية بناء خدمة البنية التحتية بشكل آمن؛ مام يسهِّ 

أمني يتناسب واحتياجاته. إال أنه من الرضوري جداً أن تتوىل الجهة املستفيدة مسؤولية 
األمنية املصاحبة لخدمة البنية التحتية؛ كخدمة التشفري، وإدارة  الضوابط القيام بتطبيق

، (APIs)الربمجية املفاتيح، والتدوين، واملراقبة، والتدقيق، وإدارة واجهات التطبيقات 
واملصادقة، والصالحيات. وأي إخالل أو تهاون يف تطبيق هذه الضوابط، فمن املؤكد أن تُصبح 

وعرضًة للوصول غري املرشوع إىل املوارد. إنه بتبّني منوذج أمني واضح يتواكب  أكرث قابليةً 
ة تصبح السحابمع متطلبات األعامل للمنظمة املستفيدة، ميكن القول: إنَّ االستضافة عىل 

أكرث أمناً من االستضافة املحلية، إال أنَّ ما قد يعيق ذلك عملياً يعود إىل وجود قصور يف فهم 
املتطلبات األمنية املصاحبة للتطبيقات السحابية والالزمة للبيانات، ويعود كذلك إىل غياب 

قبول مستوى م املهارات لدى أخصائيي أمن املعلومات يف الجهة املستفيدة والالزمة لبناء
ألمن املوارد السحابية. لذا يُنَصح دامئاً وقبل إطالق الخدمة السحابية رضورة التأكيد عىل 
فهم أخصائيي أمن املعلومات للمتطلبات األمنية للخدمات السحابية، والتأكُّد من تعزيز 

ني بالعمل املشرتك فيام بني مطوري التطبيقات وأخصائيي أمن املعلومات من جهة، وفيام 
الجهة املستفيدة ومزود الخدمة السحابية من جهة أخرى. وينبغي االستمرار يف متابعة أداء 

بشكل دوري، وسد الثغرات  الخدمة السحابية بعد إطالقها من خالل املراقبة والتدقيق
  إن ُوجَدت، من خالل تحديث الربمجيات املستخدمة يف الخدمة السحابية.األمنية 

والتعايف  (BaaS)تبقى اإلشارة إىل أنَّ السحابة تتيح خدمتي النسخ االحتياطي كخدمة 
تويات ، كخدمات مساندة بناًء عىل الطلب، وعىل مس(DRaaS)من الكوارث كخدمة 

الكبرية.  أو الصغرية أو الستخدام املنظامت متعددة من االستخدام، سواء لالستخدام الشخيص
 خالل نمتاحًة م أو اإلنرتنت، دمتني إما متاحًة للعموم عرب شبكةوميكن الوصول لهاتني الخ
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قنوات اتصال آمنة وخاصة ملستفيد واحد. تُعزز هذه الخاصية من رفع مستوى األمن يف 
  السحابة، وضامن استمرارية األعامل يف حال وقوع الكوارث.

  السحابة: مزود اختيار عند الخاطئة املامرسات ٩/٢/٥
الشائعة قيام املنظمة باختيار مزود الخدمة السحابية املألوف من ضمن األخطاء 

ل تقييم دقيق ملزود  به صديق، دون أن يتم عمواملعروف لديها أو باختيار مزود يوِيص 
ح لسد احتياجات أعامل املنظمة. من املهم أن يتم التعرف مسبقاً عىل كفاءة الخدمة املرشَّ 

استضافة أصول مهمة كالبيانات والتطبيقات. هناك  وقدرات مزود الخدمة الذي سيُعَهد إليه
عدة خطوات ينبغي للمنظمة املستفيدة السري عليها التخاذ القرار املناسب فيام يخصُّ 

 جميع األطراف املعنية يفأن يتم إرشاك  ار مزود الخدمة السحابية. وينبغي قبل ذلكاختي
عىل طرف واحد، كام يجب أن  املنظمة املستفيدة من تقنيني ومديري أعامل دون قرصها

تدعمها،  أن كنمي التي التقنية تفاصيل متطلبات أعامل املنظمة إضافًة إىل املتطلباتتكون 
قبل الرشوع يف خطوات اختيار مزود الخدمة. وتتمثل خطوات عملية اختيار واضحة وجليَّة 

  مزود الخدمة فيام ييل: 

  ِّمزود الخدمة، وكذلك التعرُّف عىل  مهاالتعرُّف عىل الخدمات السحابية التي يقد
أو خدمة منصة  (IaaS)نية تحتية تصنيف الخدمة السحابية املتاحة، هل هي خدمة بُ 

(PaaS)  أو خدمة برمجيات(SaaS) ،؟ هناك العديد من الربمجيات الجاهزة لالستخدام
لحفظ الوثائق والصور ومقاطع الفيديو عرب  (Dropbox)مثل: خدمة دروب بوكس 

لخدمة أعامل املحاسبة عرب شبكة  (QuickBooks)اإلنرتنت، وخدمة كويك بوكس 
 )CRM( العمالء عالقات ، وخدمة إدارة(Intuit)ود إنتويت اإلنرتنت بواسطة املز 

، (IaaS). أما خدمات البنية التحتية كخدمة (Salesforce)بواسطة املزود سيلزفورس 
بواسطة  (Amazon EC2)و (Amazon S3)لتخزين البيانات، مثل: فهناك خدمات 

 د أمازون، وخدمات االستضافة عىل نظامي تشغيل ويندوز ولينكس، مثل خدمةاملزو 
(GoGrid) فيام يخصُّ املنصة كخدمة .(PaaS)  زور سيكوال أويندوز هناك خدمة

بواسطة املزود مايكروسوفت،  (Windows Azure SQL Database) داتابيس
التي تقدمها أمازون وقوقل  )IDE Services( املتكاملة التطوير بيئات وخدمات

 ومايكروسوفت.

  التعرف عىل مستوى األمن السحايب املتاح لدى مزود الخدمة. يجب عىل املستفيد التأكد
 معايري :ثال ال الحرصسحايب، عىل سبيل املمن أنَّ املزود يُطبِّق املعايري الشائعة لألمن ال
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(ISO/IEC 19941) وسلسلة معايري ،(ISO/IEC 27000-series) وكذلك الضوابط ،
النظر فيام  . كام يجب(SSAE 16)، ومعايري مهام التدقيق مثل (CSA-CCM)األمنية 

األمنية، مثل: التشفري، والجدران النارية،  املامرسات يُطبِّق أفضل الخدمة إذا كان مزود
مدى  ىلع قة املتعددة، والتدقيق، واملراقبة، والصالحيات. كام ينبغي التعرفواملصاد

ة الستضافة الخدمات مة والترشيعات الحكومية املنظِّمالتزام مزود الخدمة باألنظ
 اإللكرتونية ولتخزين ومعالجة البيانات.

  التعرُّف عىل سياسات وإجراءات تسعري الخدمات السحابية. يجب أن يكون الدفع
 )،pay-as-per-use( االستخدام حسب سب االستخدام تطبيقاً للمبدأ السحايب الدفعح

ع يف خدمات قامئة عند الحاجة. ميكن أن  مع إمكانية إضافة خدمات جديدة أو التوسُّ
يتم احتساب الرسوم بالساعة أو بالشهر أو كل نصف سنة أو كل سنة، حسب السياسة 

 املتّبعة لدى مزود الخدمة السحابية. 

  ل أن يكون املوقع الجغرايف لتخزين لبيانات االتعرف عىل موقع تخزين البيانات. يُفضَّ
التقنية  لتفادي املشاكل جغرايف ملستخدمي الخدمة السحابية؛أقرب ما ميكن إىل املوقع ال

املرتبطة بتأخري وتكاليف تناقل البيانات من وإىل املستخدم، واملرتبطة كذلك مبستوى 
ظامت بالنسبة للمن ريتها. ويتأكد هذا املطلب خصوصاً إتاحة الخدمة السحابية واستمرا

؛ وذلك النتشار مواقع عمالئها عرب عدة قارات حول العامل. لذا يُوَىص أن تختار العاملية
هذه املنظامت العاملية املزود الذي ميلك مراكز بيانات متفرقة يف عدة مواقع جغرافية 

 حول عمالئها.

  التعرف عىل سياسات وإجراءات التعامل مع الكوارث لدى مزود الخدمة؛ كفقدان أو
ي سبب من األسباب، أو يف حالة حدوث غرق أو حريق. ينبغي أن يتم مسح البيانات أل 

، وإىل كيفية تعويض (SLA)اإلشارة إىل هذه النقطة املهمة يف اتفاقية مستوى الخدمة 
املستفيد عن الفرتة التي يتم فيها فقدان الوصول إىل البيانات. كام يجب أن يتيح املزود 

لكوارث، عند طلبها، وأن يتم اختبار تشغيلها خدمات النسخ االحتياطي والتعايف من ا
ىل ت عبشكل دوري. وقد يكون من املفيد االستقصاء عن الكوارث السابقة التي مرَّ 

  الخدمات السحابية ملزود الخدمة، وكيفية تعامله معها.

 .يجب أن تكون خدمات  التعرُّف عىل خدمات الدعم الفني املتاحة لدى مزود الخدمة
ساعة يف اليوم، ويف كل يوم، مبا يف ذلك اإلجازات  ٢٤لتقني متاحة الدعم الفني وا
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ل ومتوسط زمن ح عن متوسط زمن االستجابة للطلبات الرسمية. ويُستحَسن السؤال
 املشكلة القامئة. 

  ع واالنكامش يف وحدات قياس التأكد من إتاحة مزود الخدمة السحابية إلمكانية التوسُّ
دات التخزينية، أو عدد وحدات املعالجة املركزية الخدمة السحابية (كعدد الوح

CPUs.حسب طلب وحاجة املستفيد ( 

  التعرف عىل سجل األعطال لدى مزود الخدمة، والفرتات الزمنية الالزمة الستعادة
اً، إال أن يكون سجل األعطال خالييف الخدمة للتشغيل الطبيعي. تتمثل الحالة املثالية 

د أن هذا األمر نادر الحدوث حتى مع أكرب مزودي الخدمات، أنه ينبغي أن يدرك املستفي
ل اختيار مزود الخدمة ذي ال عدد األقل من كقوقل وأمازون ومايكروسوفت؛ لذا يُفضَّ

ينرش بعض مزودي الخدمات السحابية قامئة بسجالت األعطال األعطال. يف الغالب 
 قصاء عنها.كن للمستفيد االستميل عدم توفرها السابقة عرب بوابتهم اإللكرتونية، ويف حا

  التأكد من أنَّ مزود الخدمة السحابية يتيح أدلّة إرشادية لتثبيت وإعداد وتشغيل الخدمات
 السحابية للمستفيد، وأدلة إرشادية الستخدام الخدمة السحابية تخصُّ املستخدمني.

 املستخدم و  التأكد من إتاحة مزود الخدمة السحابية إلمكانية الوصول امليرس للمستفيد
إىل الخدمات السحابية من خالل أي جهاز إلكرتوين متاح له، سواًء كان حاسوباً مكتبياً 

األمر الذي يوسع رشيحة املستفيدين من  تفاً نقاالً أو لوحاً إلكرتونياً؛أو متنقالً أو ها
  الخدمات املقدمة من خالل السحابة.

السحابية، واملوَىص  مزودي الخدمة م) منوذجاً متكامالً لتقيي٢-٩ح الجدول رقم (يوضِّ 
، حيث تتم عملية (azure.microsoft.com)به من ِقبَل مزود الخدمة مايكروسوفت أزور، 

  التقييم من خالل استخدام أربعة أبعاد تقييم رئيسية، هي:
o الخدمة. مزود ومالءة مهنية 
o السحابية. الخدمة مزود يقدمه الذي اإلداري الدعم 
o التقنية. والعمليات القدرات 
o .املامرسات األمنية  

ويتفّرع من كل بُْعد مجموعة نقاط تقييم، حيث يضمُّ البُْعد األول خمس نقاط تقييم، ويضمُّ 
البُْعد الثاين أربع نقاط تقييم، ويضمُّ البُْعد الثالث خمس نقاط تقييم، ويضمُّ البُْعد الرابع خمس 

  ترص لكل نقطة من نقاط التقييم.) عىل رشح مخ٢-٩نقاط تقييم. كام يحتوي الجدول (
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  ر)السحابية (بواسطة مايكروسوفت أزو ): منوذج تقييم مزود الخدمة ٢-٩جدول رقم (

  رشح نقاط التقييم  نقاط التقييم  أبعاد التقييم  رقم

١  
مهنية ومالءة مزود 

  الخدمة

املالءة املالية ملزود الخدمة 
  السحابية

 سجُل ينبغي أن يكون ملزود الخدمة السحابية 
عمل يتصف بالثبات واالستقرار، وأن يكون يف 
وضع مايل جيد وبرأس مال كاٍف للعمل بنجاح 

  عىل مدى طويل.

التنظيم اإلداري ملزود 
الخدمة السحابية، وإدارة 

الحوكمة والتخطيط 
  واملخاطر

ينبغي أن يكون ملزود الخدمة السحابية هيكل 
تنظيمي معتمد، وسياسات واضحة إلدارة 
املخاطر، وإجراءات رسمية لتقييم املورّدين 

  ومزودي الخدمات الخارجيني.

الثقة مبزود الخدمة 
  السحابية

ق من سمعة مزود من الرضوري أن يتم التحقُّ 
ن هم رشكاؤه يف الخدمة السحابية، ومعرفة مَ 

 ف عىل خرباته يفتقديم الخدمات، وأن يتم التعرُّ 
عىل  مجال الحوسبة السحابية، واالطالع

ث إن أمكناملراج  عات املنشورة ألعامله، والتحدُّ
  إىل عمالئه السابقني والحاليني.

املعرفة التجارية ملزود 
الخدمة السحابية والدراية 

  التقنية

من الرضوري أن يفهم مزود الخدمة السحابية 
احتياجات أعامل املستفيد، وما يريد القيام به، 

مع خرباته  وأن يكون قادراً عىل مواءمة ذلك
  التقنية.

التزام مزود الخدمة 
  السحابية

  

ينبغي أن يكون مزود الخدمة السحابية قادراً 
عىل االلتزام بجميع متطلبات املستفيد العملية 
والتقنية، من خالل إجراء عملية التدقيق الرسمي 

ي أو بواسطة طرف خارج بواسطة املستفيد نفسه
  ثالث.
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  رشح نقاط التقييم  التقييمنقاط   أبعاد التقييم  رقم

٢  
الدعم اإلداري الذي 

يقدمه مزود 
  الخدمة السحابية

اتفاقية مستوى الخدمة 
(SLA)  

يجب أن يكون مزود الخدمة السحابية قادراً عىل 
الوفاء بوعوده لتقديم مستوى أسايس من 

  الخدمة يواكب احتياجات وتطلعات املستفيد.

  تقارير األداء
الخدمة السحابية قادراً عىل يجب أن يكون مزود 

  إتاحة وتقديم تقارير أداء للخدمة السحابية.

مراقبة املوارد السحابية 
  وإدارة إعداداتها

يجب أن تكون لدى مزود الخدمة السحابية 
ضوابط كافية مُتكِّن من تتبُّع ومراقبة الخدمات 
املقدمة للمستفيدين وأي تغيريات يتم إجراؤها 

  عىل أنظمته.

  الفوترة واملحاسبة املالية
  

يجب أن تكون عمليات الفوترة واملحاسبة آلية، 
بحيث ميكن للمستفيد مراقبة املوارد السحابية 
التي يستخدمها ومراقبة التكلفة املادية لها، كام 

مستمر  ينبغي أيضاً أن يكون هناك دعمٌ 
  للمشاكل املتعلقة بعمليات الفوترة.

٣  
القدرات والعمليات 

  التقنية

سهولة النرش واإلطالق 
  واإلدارة والرتقية

د من أن مزود الخدمة السحابية لديه رضورة التأكُّ
آليات وأدوات تسهل عىل املستفيد عمليات نرش 

  وإطالق وإدارة وتحديث برمجياته وتطبيقاته.

  واجهات معيارية

يجب أن يستخدم مزود الخدمة السحابية 
معيارية  (APIs)واجهات تطبيقات برمجية 

وآليات لتحويل هيكلية البيانات، بحيث ميكن 
  للمستفيد االتصال بالسحابة بسهولة.

  إدارة الوقائع والحوادث
ا  يجب أن يوفِّر مزود الخدمة السحابية نظاماً آليٍّ
إلدارة الوقائع والحوادث، ويتكامل هذا النظام 

  مع أنظمة التدوين واإلدارة واملراقبة.

  التغيريإدارة 
يجب أن يكون لدى مزود الخدمة السحابية 
إجراءات موثقة ورسمية لطلب وتسجيل واعتامد 

  واختبار وقبول التغيريات.

  دعم السحابة الهجينة

حتى لو أن املستفيد ال يخطط الستخدام السحابة 
الهجينة يف البداية، إال أنه يُنَصح بالتأكد من أن 

الدعم لهذا النوع مزود الخدمة السحابية يقدم 
من السحابات، والتي لها مزايا قد يرغب املستفيد 

  يف استغاللها يف وقت الحق.
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  رشح نقاط التقييم  نقاط التقييم  أبعاد التقييم  رقم

  املامرسات األمنية   ٤

  أمن البنية التحتية 
يجب أن تكون هناك بنية تحتية أمنية شاملة 

  السحابية.لجميع مستويات وأنواع الخدمات 

  السياسات األمنية
يجب أن تكون هناك سياسات وإجراءات أمنية 
شاملة ملراقبة النفاذ والوصول إىل أنظمة املزودين 

  واملستفيدين.

  إدارة الهوية

يجب أن يكون هناك آلية للترصيح والرتخيص 
ات عىل أي خدمة أو تطبيق أو إلجراء التغيري 

املادية، وأن تتم ن من مكونات التجهيزات مكوّ 
املصادقة عىل أي أحد قبل أن يتم إجراء أي تغيري 

 عىل التطبيقات أو البيانات.

املحافظة عىل البيانات 
  والنسخ االحتياطي

جراءات للمحافظة عىل رضورة وجود سياسات وإ 
 لضامن وحدتها يف ؛لنسخ االحتياطيالبيانات وا

  كل الظروف.

  األمن املادي

ضوابط تكفل األمن املادي ملراكز رضورة وجود 
البيانات واملوارد السحابية، مبا يف ذلك الوصول إىل 
التجهيزات املادية املتعددة املوجودة يف مكان 
واحد. كام ينبغي أن تكون ملراكز البيانات 
ضامنات بيئية لحامية األجهزة والبيانات من 
الحوادث املدمرة. وينبغي أن تكون هناك 

كهرباء احتياطية، وخطة  شبكات ومولدات
معتمدة وموثقة للتعايف من الكوارث، وخطة 

  الستمرارية األعامل.

  املتوقعة: غري التكاليف ٩/٢/٦

والدفع  ،(pay-as-per-use)االستخدام  حسب الدفعيُعتَرب مبدآ يف الحوسبة السحابية 
بناء عىل الطلب، من أكرث املحفزات االقتصادية (إضافًة إىل الرتشيد الذي يتم بتحويل 
التكاليف الرأساملية إىل تكاليف تشغيلية) لينتقل العميل من بيئة الحوسبة التقليدية إىل 
البيئة السحابية، حيث يتم احتساب تكلفة استخدام الخدمات السحابية بنفس الطريقة 

بها احتساب تكلفة الخدمات العامة؛ كالكهرباء، وخدمات الهاتف، والوصول إىل  التي يتم
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اإلنرتنت. يف بعض األحيان يتم تقديم خدمات السحابة مجانيًة وبدون مقابل مادي، مثل: 
 ٥٠للتخزين السحايب التي تتيح  (MEGA)، وخدمة ميغا (Gmail)خدمة الربيد اإللكرتوين 

جانية. وبنفس الطريقة التي يتذبذب فيها استخدام خدمتي جيجابايت كمساحة تخزينية م
املاء والكهرباء من يوم إىل آخر، فإنَّ مستويات استخدام الخدمات السحابية تتفاوت من 
وقت إىل آخر حسب احتياجات املستفيد وبناًء عىل طلبه. تشجع خاصيتا الرسعة والسهولة 

ع واالنكامش فيها تساعد عىلعىل اقتناء وتشغيل الخدمة السحابية، وكذلك إمك  انية التوسُّ
جذب العمالء القتناء الخدمة وتفعيل استخدامها، إال أنه إذا مل يتم التحكم يف حجم استهالك 
املوارد السحابية بشكل مستمر ودقيق، فمن املتوقع ارتفاع فاتورة التكاليف بشكل ال يتوافق 

  وتطلعات املستفيد. 

يس يف مرحلة مبكرة عمليًة معقدة، فل السحابية الخدمات تكاليف تُعتَرب عملية تقدير
بالرضورة عىل الدوام أن يؤدي استخدام الحوسبة السحابية إىل تخفيض التكاليف املادية. 
فعىل سبيل املثال، بعض الحاالت التشغيلية قد تتطلب ترك خوادم السحابة االفرتاضية 

أيام يف األسبوع، األمر  ٧يف اليوم وساعة  ٢٤املحجوزة للمستفيد يف وضع تشغييل مستمر 
الذي قد ال يتحقق معه فوائد مادية للمستفيد عند املقارنة بتشغيل الخوادم يف البيئة 
التقليدية الخاصة باملستفيد. وكام هو الحال مع استخدام أي خدمة، قد تربز بعض املخاطر 

يل ملخاطر سهولة تشغاملتعلقة بظهور تكاليف غري متوقعة، ومام ميهد لوقوع مثل هذه ا
يف الغالب  (AWS)خدمات أمازون السحابية  وإيقاف الخدمة يف أي وقت. وَمْن استخدمَ 

 عدي َشِهد، بطريق الخطأ أو النسيان، ترك الخوادم االفرتاضية يف وضع تشغييل يف وقت مل
دد عإليها. قد ال تكون الكلفة املادية كبرية لخطأ من هذا النوع عندما يكون  حاجة هناك

عندما  بة، لكن الحال ينقلب رأساً عىل عقالخوادم االفرتاضية املحجوزة للمستفيد قليل
يف املجلة اإللكرتونية  (Charles Babcock)يكون العدد كبرياً. يذكر تشاريل بوبكوك 

مشابهاً،  قصًة لفريق عمل هنديس ارتكب خطأً  (InformationWeek)إنفورميشن ويك 
خادماً افرتاضياً خالل عطلة نهاية األسبوع، األمر رفع التكلفة  ٢٥٠حيث نيس الفريق إيقاف 

دوالر أمرييك لبقاء الخوادم يف وضع تشغييل مستمر، لكن بدون  ٢٣٠٠٠املادية مبقدار 
معالجة ألي مهام خالل تلك الفرتة. ويف سياق الحديث عن التكاليف غري املتوقعة، يضيف 

ة تمَّ ر القيام مبهمة تحليل لبيانات ضخمتسويقي قرَّ  تشاريل بوبكوك مثاالً آخر لفريق عمل
 ١تريابايت ( ١٠جمعها من السحابة ليتم معالجتها يف خوادم محلية تخصهم. وبعد تنزيل 
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جيجابايت) من البيانات، ارتفعت رسوم نقل البيانات من السحابة إىل ١٠٢٤تريابايت = 
  دوالر أمرييك.  ١٠٠٠خوادمهم مبقدار 

غياب وجود خطة للتنسيق املركزي بني جميع اإلدارات يف املنظمة الواحد كام قد يؤدي 
لفة استخدام الحوسبة السحابية، إذ إنَّ سهولة الرشوع يف استخدام الخدمة إىل ارتفاع كُ

السحابية عرب شبكة اإلنرتنت قد يدفع كل إدارة عىل ِحَدة للبدء يف استخدام الخدمة 
املنظمة.  اخلمع اإلدارة املختصة بتقنية املعلومات د السحابية املستهدفة دون التنسيق

قد يُكتَشف وجود تكرار لنفس الخدمة يف أكرث من إدارة؛ مام يعني وبغياب هذا التنسيق 
تفويت الفرصة عىل املنظمة ككل للحصول عىل نسبة خصم مرتبط بحجم االستخدام، والذي 

  السحابية.ميكن الحصول عليه من خالل التفاوض مع مزود الخدمة 

 ةإضافًة إىل ما ذُكِر أعاله، ينبغي للمستفيد التنبّه إىل أنَّ التسعري يف الحوسبة السحابي
هدف واحد من الخدمة، فقد يشمل أبعاداً أخرى مرتبطة قد ال يقترص فقط عىل بُعد ُمست

بالخدمة املستهدفة، مثل: رسوم التخزين، والشبكة، وموازنة األعباء، واألمن، والنسخ 
حتياطي، وتكرار التخزين، ورخص نظم التشغيل، وغريها من األبعاد املرتبطة بالخدمة، اال 

والتي تتحدد حسب طبيعة املهمة املستهدفة. وينطبق الحال عىل ما يُعرَف بالتكاليف 
املادية الخفية، وهي التكاليف التي قد ال تكون معروفة إال بعد أن يتم تشغيل الخدمة 

رتبطة بأداء الخدمة أو املرتبطة بإتاحة الخدمة. يؤدي ارتفاع وقت السحابية، مثل تلك امل
االستجابة إىل هبوط يف مستوى األداء، األمر الذي قد يجرب املستفيد عىل فتح خطوط اتصال 
ع يف عدد الخوادم االفرتاضية أو يف ِسعات الطاقة التخزينية، وبالتايل ترتفع  جديدة أو التوسُّ

  خدمة السحابية.مع ذلك فاتورة رسوم ال

اإلنفاق املايل عىل تقنية املعلومات من إنفاق رأساميل يتم دفعه مرة واحدة إنَّ تحوُّل 
(كام هو الحال يف بيئة الحوسبة التقليدية)  امتالك البنية التحتية التقنية أو الربمجيات مقابل

سحابية (كام لإىل إنفاق تشغييل يتم دفعه بشكل دوري مقابل االستخدام الفعيل للخدمات ا
، أو خدمة منصات (IaaS)هو الحال يف البيئة السحابية)، سواًء كانت خدمة بنية تحتية 

(PaaS) أو خدمة برمجيات ،(SaaS)-  يتطلب أن يكون أيضاً هناك تحوٌل منهجيٌّ يف إدارة
اإلنفاق التشغييل وتحسٌن يف إدارة التكاليف يوازي يف أهميته تحسني أداء الخدمات 

ل منهجاً يدعم التحكم يف تكاليف الخدمات السحابية ة. هناك ست خطوات تشكِّ السحابي
  وإدارتها والسيطرة عليها:
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 :رضورة جرد ومتابعة الخدمات السحابية 
يؤدي القصور يف وضوح أعداد وأحجام وأنواع املوارد السحابية املرتبطة بكل خدمة 

الفّعالة بعمل جرد وتحليل دقيق  سحابية إىل قصور يف إدارة هذه املوارد. تبدأ اإلدارة
لكامل املوارد والخدمات والبنى التحتية السحابية التي يف وضع تشغييل، ثم تحديد 
املستخَدم وغري املستخَدم منها (سواًء لنسيان أو لخطأ)، واتخاذ القرار املناسب حيال 

ان ذلك إْن ك آلياً، و مؤقتاً أو جدولة تشغيلهاغري املستخَدم منها سواًء بإيقافها نهائياً أ 
  متاحاً من قِبَل مزود الخدمة.

 :تحليل التكاليف املادية 
بعد جرد املوارد السحابية، يتم استخراج وتحليل أمناط االستخدام الفعلية وتكاليفه. من 
املهم أيضاً التنبؤ بالتكاليف املستقبلية، من خالل إدراج كل التفاصيل الدقيقة الخاصة 

 كاليفه املاضية يف منوذج تنبؤي تكون مخرجاته عىل هيئة جداولبكميات االستخدام وت
ل أن تُربَط مخرجات هذا التحليل والتنبؤ دوماً رسومية أو جداول توضيحية. ويُفضَّ 

  بتحقيق أهداف املنظمة.

 :التحكم يف النفاذ والوصول إىل املوارد السحابية 
 ح وسحب وإيقاف الوصوليُنَصح أن يكون لدى املنظمة املستفيدة سياسة واضحة ملن

والنفاذ إىل املوارد السحابية، بحيث يتم نرش هذه السياسة بني املستخدمني الفعليني 
 ة التدوين واملراقبة للتعرف بسهولة عىل َمنْ مستوى الوعي. ييل ذلك تفعيل مهملرفع 

  أطلق الخدمة السحابية، أو أوقفها، أو غريَّ يف إعداداتها.

 امل مع الخدمات السحابية:تفعيل املركزية يف التع 
ينبغي أن يتم التنسيق دوماً مع اإلدارة املختصة بإدارة تقنية املعلومات يف املنظمة 
ع واالنكامش  املستفيدة، فيام يخصُّ إطالق الخدمة السحابية أو تغيري إعداداتها أو التوسُّ

 ود الخدمةيف ِسعاتها وكمياتها.  يؤدي ذلك إىل توحيد الجهود وقرص التعامل مع مز 
ع استخدام نفس الخدمة نْ السحابية من خالل قناة اتصال واحدة فقط، كام يؤدي إىل مَ 

وضامن مواءمة الخدمات وإعداداتها مع أهداف  ،يف أكرث من إدارة يف املنظمة الواحدة
  املنظمة العامة.
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 :أمتتة متابعة الخدمات السحابية وتفعيل خاصية التحذير واإلشعار اآليل 
ن تتم متابعة كل ما يحدث يف بيئة الخدمات السحابية الخاصة باملنظمة ميكن أ 

. يساعد (dashboard)املستفيدة من خالل نظام آيل يُظِهر مخرجاته عىل شاشة تحكم 
هذا النظام اآليل يف البقاء عىل علم بشأن التكاليف املادية، وكميات االستخدام، وأداء 

املصلحة داخل املنظمة. كام  ذلك مع أصحابالخدمات السحابية، وإمكانية مشاركة 
ه، من خالل توليد تحذيرات وإشعارات آنية، عن أي عطل يف الخدمة، أو أي تجاوز يُنبِّ 

للميزانية املرصودة، أو أي زيادة مفاجئة يف التكاليف املادية، أو بقاء خادم افرتايض يف 
  وضع ساكن دون استخدام لفرتة زمنية معينة.

  امليزانية املخصصة للخدمات السحابية:إدارة 
يُوَىص بتخصيص ميزانية للخدمات السحابية تضمُّ بنوداً موزعة لكل إدارة أو مرشوع أو 
مبادرة لها عالقة باملنظمة. ولضامن االلتزام بتلك البنود، يتم إرسال إشعارات تحذيرية 

  عند اقرتاب تجاوز الحد املرصود. 

الربمجية التجارية التي تساعد عىل إدارة تكاليف يوجد العديد من األدوات 
مثل: برمجية كالودابيلتي  الخدمات السحابية ومراقبتها وتحليلها والسيطرة عليها،

(Cloudability) ، وبرمجية كالودين(Cloudyn) ، وبرمجية كالود كروزر(Cloud 
Cruiser) ، وبرمجية نيوفيم(Newvem).  

  :الخاطئة املامرسات بلتجنُّ  التوصيات ٩/٣

 ينبغي للمنظامت التي تنوي االستفادة من خدمات الحوسبة السحابية أن تصبح واعيةً 
فيها، والتي تمَّ استعراضها يف هذا الفصل، واالنتباه إىل األخذ  الخاطئة ومدركة للمامرسات
  بالتوصيات التالية:

 رارات  الرئييس لكل القريفيدة هي املُسيُوَىص أن تكون متطلبات أعامل املنظمة املست
املهمة ذات العالقة بتبّني الحوسبة السحابية. فيجب أن يكون تحديد منوذج نرش 
وإطالق السحابة (السحابة العامة، والسحابة الخاصة، والسحابة املجتمعية، والسحابة 

، IaaS -الهجينة)، وتحديد منوذج خدمات الحوسبة السحابية (البنية التحتية كخدمة 
)، وتحديد الضوابط األمنية SaaS -، والربمجيات كخدمة PaaS -ة كخدمة واملنص
  عىل ما تفرضه احتياجات ومتطلبات األعامل. ة أن تصاحب تشغيل الخدمة، بناءً املطلوب
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  يُوَىص أن يتم توسيع نطاق متخذي قرار تبّني استخدام الخدمة السحابية، فال يجب أن
امل املعلومات، وال عىل املسؤولني عن إدارة األععىل املتخصصني يف تقنية يقترص فقط 

فقط؛ بل يجب أن تشمل املسؤولية ممثلني عن جميع األطراف املعنية يف املنظمة 
  املستفيدة، مبا فيهم املستخدمون الفعليون للخدمة السحابية.

 ،وَىص يُ  يف حالة الرغبة يف نقل تطبيقاتها من البيئة املحلية التقليدية إىل البيئة السحابية
بتحديد الدوافع وراء ذلك، وأيضاً تحديد مدى قابلية  أن تقوم املنظمة املستفيدة أوالً

 حسبو  ف مع الخصائص الخمس للحوسبة السحابية (ذاتيةتلك التطبيقات للتكيُّ 
ع واسع وصول الطلب، وذات املوارد، وقابلة  من واسع للشبكة، ومرنة، وذات تجمُّ

ات غري املرشحة للنقل املبارش إىل السحابة ما مل يتم للقياس). هناك بعض التطبيق
تكييفها بتعديل مكوناتها الداخلية أو إضافة مكونات أخرى مساندة لها. وهذه 
التطبيقات هي تلك يرتبط تشغيلها بتجهيزات مادية معينة أو بنظام تشغيل محدد، 

ات الحاِفظة. تطبيقاالستجابة، والتطبيقات غري املرنة، وال لوقت الحساسة والتطبيقات
من خالل هذه التطبيقات، ميكن للمستفيد تقدير حجم العمل املطلوب لتكييفها مع 
البيئة السحابية واتخاذ القرار املناسب حيال ذلك، أو يكون الخيار متاحاً باستبدالها 

 بشكل كامل من خالل التطوير الداخيل أو اقتناء الخدمات السحابية الجاهزة.

  توقعات املستفيد من تبنّي الحوسبة السحابية وخدماتها بالواقعية، ينبغي أن تتصف
وأن تتواكب وتتامىش مع متطلبات األعامل واملتطلبات التقنية للمنظمة املستفيدة. 
فتحقيق نجاح عمل املنظمة ال يعتمد فقط عىل الحوسبة السحابية، بل يعتمد أيضاً 

ذة، هارة وقدرة املوارد البرشية املُنفِّ عىل تنفيذ رؤى وخطط املنظمة املستفيدة، وعىل م
وأن يصاحب عملية التنفيذ عمليات ال تقل أهمية؛ كالتقييم واملراقبة واملتابعة 

 املستمرة.

 عميل وذجمن السحابية، يُوَىص باستخدام الخدمات تشغيل للسيطرة والتحكم يف تكاليف 
ح  راقبةمل أداء مؤرشات فوتعري السحابية، الخدمة إطالق قبل املالية التكاليف يوضِّ
 لشامل،ا السحايب الحل نطاق ضمن آلية قياس أداة يُوَىص باستخدام كام. التكاليف هذه

 واملراقبة املستمرة للتكاليف املالية. املتابعة عملية لتسهيل
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 ىل ع املنظمة املستفيدة التأكيد قبل إطالق وتشغيل الخدمات السحابية، ينبغي عىل
ألمنية للخدمات أمن املعلومات برضورة فهم املتطلبات ا موظفيها من أخصائيي

د من تعزيز العمل املشرتك فيام بني مطوري التطبيقات وأخصائيي أمن السحابية، والتأكُّ
املستفيدة ومزود الخدمة السحابية من جهة املنظمة املعلومات من جهة، وفيام بني 

ة حابية بعد إطالقها من خالل املراقبأخرى. وينبغي االستمرار يف متابعة أداء الخدمة الس
إن ُوجَدت، من خالل تحديث الربمجيات  بشكل دوري، وسد الثغرات األمنية والتدقيق

 املستخدمة يف الخدمة السحابية.

 مزودي مرشحني، يُوَىص أن يتم تقييمه من  قبل أن يتم اختيار مزود خدمة من بني عدة
 ): ٢-٩خالل أربعة أبعاد رئيسية، انظر الجدول رقم (

o .املهنية واملالءة املالية 

o ميكن أن يقدمه. الذي اإلداري الدعم 

o التقنية. والعمليات القدرات 

o .املامرسات األمنية 

 حوسبة لل يلّ وقليلة املخاطر عند الدخول األو يُوَىص أن تبدأ املنظمة مبشاريع صغرية
السحابية، حتى يتكّون لدى املختصني خربات معقولة يف االستخدام والتعامل مع 
ع يف الخدمات كلام اقتضت  الخدمات السحابية، ومع مرور الوقت ميكن التدرُّج يف التوسُّ

 الحاجة.

  ختيص الحوسبة السحابية مليُستحَسن أن يتم تقييم مستوى مهارات التعامل مع تقنية
تقنية املعلومات يف املنظمة املستفيدة عند االنتقال من البيئة التقنية املحلية إىل البيئة 
السحابية. فبينام ترتكز مهارات املختصني يف البيئة التقنية املحلية حول التعامل مع 

ق بني ابط الوثيالعميل، والتعامل املبارش مع التجهيزات املادية، والرت -تقنية الخادم
فإنَّ معامرية السحابة تختلف جذرياً بوجود ؛ التطبيقات والبنية التحتية التقنية

وتطبيق مبدأ  ،استقاللية للتطبيقات السحابية عن البنية التحتية التقنية يف السحابة
 ة، والتكامل بني العديد من الحلول السحابية. بعد تقييم مهاراتالتطبيقات املُجرد

والعمل عىل سدها من خالل التعاقد مع هم مهاراتيف فجوة اليتم تحديد  ،املختصني
 بية، أو عقد دورات تدريبية مختصة.خرباء يف الحوسبة السحا



٣٨٥  الحوسبة السحابية

  الفصل العارش

  السحابية الحوسبة يف لقياسا

تُحتِّم طبيعة العالقة بني مزود الخدمة السحابية واملستفيد منها رضورة فهم التكاليف 
املادية التي يتحملها املستفيد مقابل الحصول عىل الخدمة، وكذلك فهم خصائص ومقاييس 
جودة الخدمة املقدمة واملتزامنة مع تشغيلها، يف سبيل تحقيق متطلبات ورضا املستفيد. 

فصل إىل القياس يف الحوسبة السحابية، حيث يتم استعراض مناذج لقياس يتطرق هذا اللذا 
مقاييس التكاليف املادية ألعامل السحابة، ومقاييس التكاليف  التكاليف والتسعري، مثل:

ذا كام يتطرق ه .التكاليف املادية إلدارة السحابةاملادية الستخدام السحابة، ومقاييس 
الفصل إىل مناذج يتم استخدامها بغرض قياس مستوى جودة الخدمة السحابية. كام 

، والعوامل (Service Level Agreement–SLA)نستعرض مكونات اتفاقية مستوى الخدمة 
 الحوسبة خدمات أنَّ القيام بقياس شك التي تؤثر يف تعريف وصياغة وتفاصيل بنودها. وال

 العام ءاألدا لقياس املهمة الجوانب كأحد التقني األداء قياس تكريس فرص زيعزِّ  السحابية
منظمة. ويُختتَم الفصل بتقديم مجموعة من اإلرشادات العملية واملامرسات الواجب  ألي

  توافرها عند اعتامد اتفاقية مستوى الخدمة بني مزود الخدمة السحابية واملستفيد منها.

مقدمة: ١٠/١

ه  ة يزداد عدد الخدمات السحابية املتاح الكبري نحو تبّني الحوسبة السحابيةمع التوجُّ
يف سوق الحوسبة بشكٍل متسارع وتنافيس، سواًء كانت الخدمات عىل هيئة بنية تحتية 

. ومع االزدياد املطرد (SaaS)، أو برمجيات كخدمة (PaaS)، أو منصة كخدمة (IaaS)كخدمة 
يداً روض منها بالنسبة للمستفيد املستقبيل عملية أكرث تعقلهذه الخدمات، تصبح مقارنة املع

. وليك ينجح املستفيد يف  (Du , 2012)لتعّذر إمكانية اتخاذ قرار التبّني بشكل مبارش
اضح، و  الحصول عىل الخدمة السحابية املستهدفة، ينبغي عليه أوالً تحديد احتياجاته بشكل

وأنَّ تكون تلك  تالئم وتعكس احتياجاته، (SLA)مستوى خدمة ثم إعداد ومراجعة اتفاقية 
م بة ومراق الخدمات هذه تقديم صحة من ة "قابلة للقياس" من أجل التحققالخدمات املقدَّ

حال حدوثها  ومتابعة متى يجب طلب صيانتها، والتحقق من إصالح أعطالها أدائها،
(Kansal et al., 2014).  
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اييس ر الخصائص واملقإىل السحابة، يتيح توفُّ ويف إطار عملية اتخاذ القرار لالنتقال 
املرتبطة بالخدمات السحابية، كمستوى جودة الخدمة ونسبة اإلتاحة ودرجة املوثوقية، 
للمستفيد األدوات والظروف املناسبة الختيار الخدمة السحابية املناسبة ورفع مستوى الفهم 

ة السحابية، واملعرَّفة من وتنصُّ إحدى الخصائص الخمس للحوسبلطبيعتها وخصائصها. 
خدمة قابلة للقياس"، األمر الذي يعني " عىل أنها )NIST( والتقنية للمعايري الوطني املعهد

رضورة وجود وتحديد ِساَمت للخدمة السحابية تكون قابلة للقياس، وكذلك وجود مقاييس 
ً أو أرقاماً لهذه الِساَمت. إنَّ توفر قياسات تحدِّ  للخدمة السحابية يزيد من د قيامً أو نِسبَا

) التعبري عنه باستخدام وحدة قياسية ١( :مستوى فهم وإدراك جودة الخدمة، من خالل
لقياس رسعة وحدة  (GHz)كالثانية لقياس زمن االستجابة، أو الجيجا هريتز مناسبة (

لقياس حجم الوسيط التخزيني، أو  (GB)بايت  ، أو الجيجاCPU)املعالجة املركزية (
) استخدام قيم ٢لقياس معدل تناقل البيانات عرب الشبكة)، و( (Mbps)امليجابت لكل ثانية 

رقمية ناتجة عن مالحظة تشغيل الخدمة السحابية. عىل سبيل املثال، ميكن استخدام مقياس 
الفرتة الزمنية الالزمة للحصول عىل مخرجات الخدمة السحابية. يتضح  زمن االستجابة لتقدير

يف هذا السياق أنَّ للقياس دوراً مهامٍّ لدعم عملية اتخاذ القرارات املهمة، مبا يف  من النقاش
  ذلك:

 :اختيار الخدمات السحابية 

يجب أن يكون املستفيد قادراً عىل اختيار واستخدام املعايري واملقاييس املناسبة لتقييم 
ًة لتحقيق ، والنظر يف أكرثها مناسبالخدمات السحابية املتاحة لالقتناء يف السوق السحايب

قياس  رشمؤ متطلباته العملية والتقنية. عىل سبيل املثال ال الحرص، ميكن استخدام 
 (CSMIC)املتاح من قِبَل اتحاد مبادرة قياس الخدمات السحابية  (SMI)الخدمة 

ختيار التحديد أي املعايري واملقاييس أكرث مناسبًة وارتباطاً ببجامعة كارنجي ميلون، 
. ميكن (CSMIC)) اإلطار املقرتح من ١-١٠خدمة سحابية معينة. يوضح الجدول رقم (

استخدام مؤرشات الخدمة هذه للمقارنة والتمييز بني اثنتني أو أكرث من الخدمات 
السحابية. كام ميكن الحصول عىل بيانات فعلية عن العمليات السحابية الخاصة 

ع بالخدمة، مثل أداء الخدمة أو زم ن االستجابة أو اإلتاحة أو املرونة (القابلية للتوسُّ
ن إ  مراقبة خدمة املزود لعمالء آخرينواالنكامش)، إما من جهة رقابية مستقلة، أو من 

كان ذلك متاحاً. رمبا ينتج عن توظيف هذه املقاييس الفعلية تقييٌم كاٍف للتعرف عىل 
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ودة الخدمة قبل أن يتم التعاقد جاهزية وقدرة املزود عىل تقديم مستوى معني من ج
  معه.

  إعداد ومتابعة تطبيق اتفاقية مستوى الخدمة(SLA): 

عقداً إلزامياً بني مزود الخدمة السحابية واملستفيد  (SLA)متثل اتفاقية مستوى الخدمة 
الوصف الدقيق لطبيعة الخدمة،  :منها. من ضمن العنارص التي تتضمنها االتفاقية

كذلك تعريفات للمصطلحات والحقوق واملسؤوليات لكل من املزود واملستفيد، و 
متعلقة بقياس جوانب متعددة  أساسيةً  ة. كام تتضمن االتفاقية معلوماٍت املستخَدم

أدائها). وتتجّىل أهمية تعريف واستخدام  من الخدمة السحابية (مثل، أهدافها ومستوى
ييس املالمئة واملتعلقة بالخدمة السحابية؛ كونها تشكِّل العنارص الرئيسية املُلزَِمة املقا

لكال الطرفني يف االتفاقية، والتي يتم اللجوء إىل مؤرشاتها كدليل موضوعي عند إجراء 
ة املُدرَج تفيد النظر إىل املقاييساملطالبات بني الطرفني. ومبعنى آخر، ينبغي عىل املس

مستوى الخدمة عىل أنها حدوٌد للتشغيل املقبول للخدمة، والذي يجب عىل يف اتفاقية 
هناك العديد من املقاييس املزود االلتزام به، وبهوامش أخطاء ميكن االتفاق عليها. 

اتفاقية مستوى خدمة، مثل: نسبة إتاحة الخدمة السحابية، ووقت  الشائعة يف كلِّ 
ت اإللكرتونية، وزمن االستجابة للطلبات تحميل صفحة الويب، ووقت معالجة التعامال 

املوجهة للخدمة، وزمن إصالح األعطال، إضافة إىل العديد من املقاييس األخرى. يتم 
التتبُّع واإلبالغ عن هذه املقاييس ومشاركتها عن طريق نظام إلكرتوين يقوم بالتسجيل 

ى هذا النظام بنظام إدارة . يقوم )SLA( الخدمة ستوىم اتفاقية والتتبُّع واملراقبة. يُسمَّ
أساسية، مثل الجمع والتخزين واإلبالغ عن البيانات األساسية (أو  هذا النظام مبهامَّ 

 ستوىم اتفاقية املقاييس اإلحصائية) التفاقية مستوى الخدمة. كام يقوم نظام إدارة
بإرسال التنبيهات الالزمة عن حالة تشغيل الخدمات واملوارد السحابية يف سياق  الخدمة

 ضامن متايش مقاييس الخدمة أو املورد السحايب مع ما جاء يف اتفاقية مستوى الخدمة.
) متثيالً بيانياً آللية توظيف املقاييس املناسبة لطبيعة الخدمة ١-١٠ح الشكل رقم (ويوضِّ 

فاقية مستوى الخدمة، من خالل املواءمة بني احتياجات كأساس لصياغة بنود ات
  ومتطلبات املستفيد من جهة، والقدرات املتاحة لدى مزود الخدمة من جهة أخرى.
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  ): مواءمة اتفاقية مستوى الخدمة السحابية١-١٠شكل رقم (

  

  

  ): مراقبة استخدام الخدمة السحابية وتدقيقها٢-١٠شكل رقم (
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  :مراقبة الخدمات السحابية، والتدقيق عليها  

مبجرد اقتناء املستفيد للخدمة السحابية والبدء يف استخدامها فعلياً، ينبغي أن يقوم 
 عليها يف قدمة تعمل ضمن حدود التشغيل املتفاملستفيد واملزود بالتحقق من أنَّ الخ

س ود مقاييخالل وج عملية التحقق تلك إال من اتفاقية مستوى الخدمة. وال تتأىت
م  إىل ملراقبةا عملية تهدفالقيام باملراقبة والتدقيق. و من ة متكِّن مناسبة للخدمة املقدَّ

 تخداماس وسلوك وكميات نسب ومتابعة ،هوبعدوقوعها قبل  األخطاء تتبُّع واكتشاف
 يدوتحد األداء مؤرشات متابعة خالل من وذلك السحابية املرتبطة بالخدمة، املوارد
الشأن؛ كنسب  لهذا مخصصة أداء مقاييس عىل االطالع عرب منها املألوف عن الخارج

تشغيل املعالجات، واستغالل وسائط التخزين، وحجم حركة املرور عىل الشبكة، وعدد 
مرات النفاذ إىل مورد سحايب معني. بينام تهدف عملية التدقيق إىل مراجعة العمليات 

لتأكد من أنَّ األنظمة والخدمات السحابية تلتزم والضوابط التشغيلية واألمنية ل
شغيلية ق جميع املتطلبات التبالضوابط واللوائح والقواعد التنظيمية املطلوبة، وتُحقِّ 

واألمنية والبنود الواردة يف اتفاقية مستوى الخدمة، وتتطلب عملية التدقيق أن يتم 
تخزينية، وكذلك عمليات تدوين كل عمليات القراءة والكتابة من وعىل الوسائط ال

الوصول إىل الخدمات السحابية، ثم يتم التدقيق عىل كل هذه العمليات بشكل دوري. 
) متثيالً بيانياً آللية توظيف املقاييس املناسبة ملراقبة ٢-١٠ح الشكل رقم (ويوضِّ 

  استخدام الخدمة السحابية والتدقيق عىل العمليات الجارية عليها.

 التكاليف: وقياسالتسعري  مناذج ١٠/٢

اف التي يسعى األهد من املعلومات تقنية بيئة وتحسني التشغيل تكلفة يُعتَرب تخفيض
ية قياس كيف م واستيعابهْ املستفيد إىل تحقيقها. وال ميكن أن يتحقق ذلك إال من خالل فَ 

لتشغيل اكمرحلة استباقية. وسواءً كانت بيئة لتعرف عىل مناذج التسعري املتاحة التكاليف، وا
أو كانت بيئة سحابية، فإنَّ القدرة عىل استقراء لية داخل حدود املنظمة املستفيدة مح

مناذج التسعري الخاصة بالخدمات والتجهيزات املادية والربمجيات يُعدُّ أمراً رضورياً.  ومقارنة
 سبح دفعال يف الحوسبة السحابية تعتمد عىل منوذج التسعري وعىل الرغم أنَّ معظم آليات

 Ma( حيث تشري البحوث العلميةاالستخدام، إال أنَّ هناك تصنيفاً أشمل لنامذج التسعري، 
et al., 2012; Kansal et al., 2014; Kash et al., 2017; Murthy et al., 2012; Du, 
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2012; Babaioff et. al, 2017(  والتطبيقات العملية إىل وجود ثالثة أصناف رئيسية لنامذج
  ملتعلقة باستخدام الخدمات يف الحوسبة السحابية، وهي عىل النحو التايل:التسعري ا

 :منوذج الدفع حسب االستخدام  

يف هذا النموذج، يتم احتساب تكلفة استخدام خدمات الحوسبة السحابية بنفس 
إنَّه  ذإ الطريقة التي يتمُّ بها احتساب تكلفة الخدمات العامة كاملاء والكهرباء والهاتف، 

الطريقة التي يتفاوت فيها استخدام خدمة الكهرباء من وقت إىل آخر، فإنَّ بنفس 
مقدار استخدام الخدمات السحابية ميكن أيضاً أن يتفاوت من وقت إىل آخر بناًء عىل 
طلب العميل، والذي عادًة ما يتم تحديده بناًء عىل احتياجاته العملية. يتميز هذا 

وصاً عندما تتسم احتياجات العميل من املوارد النموذج بجاذبية فاعلة للعمالء، خص
الحاسوبية مبستويات متفاوتة ال ميكن التنبؤ بها بشكل استباقي، ولفرتات محدودة. 
ويتامىش هذا النموذج مع الخاصية األوىل من خصائص الحوسبة السحابية، وهي أنها 

ية عىل يتم يف هذا النموذج قياس التكاليف املال خدمة ذاتية وحسب الطلب"."
املستفيد لكل وحدة زمنية (عىل سبيل املثال: بالساعة، أو باليوم، أو بالشهر) وعىل 

) منوذجاً لتسعري خدمات ٢-١٠أساس االستخدام. عىل سبيل املثال، يوضح الجدول رقم (
  م. ٢٠١٧، كام يف شهر ديسمرب (STC)الحوسبة السحابية يف رشكة االتصاالت السعودية 

تسعري الخدمات السحابية بناًء عىل منوذج الدفع حسب ): ٢-١٠جدول رقم (
  م ٢٠١٧، كام يف شهر ديسمرب (STC)االستخدام يف رشكة االتصاالت السعودية 

 *السعر بالريال السعودي الخدمة السحابية

 بنظام تشغيل ويندوز أو لينكس: (VMs)خوادم افرتاضية  -
 ٣٢جيجابايت) ذاكرة رئيسية، و( ٢٥٦التسعري بالساعة، الستخدام (

ميجابت/  ٥٠٠)، و(vCPU –وحدة معالجة مركزية افرتاضية 
 ثانية) معدل نقل البيانات.

 رياالً / الساعة ١٩٫٩١١

ة: -  أسعار الربمجيات املرخصَّ
 R1-Generic-1ويندوز سريفر يف قالب 

 ريال / الساعة ٠٫٢٥
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 *السعر بالريال السعودي السحابيةالخدمة 

 :(Block Storage)وحدة التخزين الثابتة  -
  الساعة.-جيجابايت ٥٠

(يف وحدة التخزين الثابتة، يتم تخزين وتوزيع البيانات عىل كتل متساوية الحجم 
يف وسيط التخزين، وبعنوان ثابت لكل كتلة، وبدون معلومات وصفية عن 

، ويتم استخدام هذا النوع غالباً لتخزين قواعد البيانات). (metadata)البيانات 

 ريال / الساعة ٠٫٠٣٢٥

 :(Object Storage)وحدة التخزين املرنة  -
  الساعة. -جيجابايت ٥٠

(يف وحدة التخزين املرنة، ال يتم تخزين وتوزيع البيانات عىل كتل 
متساوية الحجم يف وسيط التخزين، لكن يتم تخزين كامل البيانات 
ى كائناً يحتوي عىل البيانات نفسها ومعلومات  كوحدة واحدة، يُسمَّ
وصفية عنها ومبحدد رقمي وحيد له، ويتم استخدام هذا النوع غالباً 

 انات غري املهيكلة). لتخزين البي

 ريال / الساعة ٠٫٠٢٣

 :(IP Address) شبيك ثابت عنوان -
  الساعة.-شبكيٍّا ثابتاً  عنواناً  ٥٠

 رياالت / الساعة ٧٫٥

 :(Network Bandwidth)معدل نقل البيانات الشبيك  -
  جيجابايت. ٥٠

 رياالً  ٣٣٫٥

  رياالً ٦١٫٢١٦٥  املجموع

  األسعار املدرجة يف هذا الجدول حسب تقدير التكاليف املعطاة من املوقع اإللكرتوين للرشكة *

  االستخدام حسب الدفع منوذج عىل مثال عىل تسعري الخدمات السحابية بناءً 

  الخدمة:يف منوذج االشرتاك 

يسمح هذا النموذج بحجز الخدمة أو املورد السحايب مقدماً (مثل: األمن كخدمة 
SECaaS الخادم االفرتايض كمورد سحايب) مقابل سعر محدد، وحسب طلب ، أو

لفرتة زمنية محددة (كشهر أو سنة). يتم يف الغالب توقيع اتفاقية مستوى املستفيد، و 
ذا النموذج  هلتفعيل االشرتاك يف الخدمة املستهدفة. يقوم املستفيد يف (SLA)خدمة 

وهو الغالب، أو الدفع يف نهاية الفرتة املتفَّق عليها. ويتم تحديد سعر  إما بالدفع مقدماً 
االشرتاك حسب فرتته الزمنية، ففي الغالب كلام طالت فرتة االشرتاك انخفضت التكلفة 
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املالية له. يُشار إىل أنه ميكن للمستفيد الذي يستخدم املوارد السحابية بشكل كبري 
ام موارد الحوسبة ج، إال أنه يف حالة الحاجة الستخداالستفادة من مميزات هذا النموذ 

ل استخدام  عىل نحٍو محدود خدمة باً للدفع لمنوذج الدفع حسب االستخدام تجنُّ فيُفضَّ
 السحابية ) منوذجاً لتسعري الخدمات٣-١٠قد ال يتم استخدامها. يوضح الجدول رقم (

  م.٢٠١٧ ديسمرب شهر يف كام الخدمة،يف  االشرتاك منوذج عىل بناءً 

مة، الخديف  االشرتاك منوذج عىل ): تسعري الخدمات السحابية بناءً ٣-١٠جدول رقم (
 م٢٠١٧كام يف شهر ديسمرب 

 السعر* الخدمة السحابية مزود الخدمة السحابية

رشكة االتصاالت 
 (STC)السعودية 

 :(SECaaS)خدمة األمن كخدمة  -
هي خدمة أمنية تديرها الرشكة 

للمستفيدين الحاليني من خدمة البنية 
، حيث يتم تطبيق (IaaS)التحتية كخدمة 

إجراءات أمنية عىل املوارد السحابية العائدة 
للمستفيد بنفس الطريقة املوجودة يف مراكز 

 البيانات الداخلية ملنظمٍة مستفيدة.

ريال سعودي   ٦٢٠٠
 شهرياً 

 رشكة دروبوكس
(Dropbox) 

 خدمة التخزين السحايب: -
  تريابايت  ٢

دوالراً أمريكياً  ١٥
شهرياً عىل أساس 

  عقد شهري أو

دوالراً أمريكياً  ١٢٫٥
شهرياً عىل أساس 

 عقد سنوي

  رشكة قوقل

 (Google) 

 Google( قوقل تطبيقات محرك خدمة -
App Engine(: 

جيجابايت  ١خوادم افرتاضية / ساعة، و ١٠
جيجابايت تخزين  ١٠٠ذاكرة رئيسية، و

  دائم. 

دوالراً  ٣٦٤٫١٦
 أمريكيٍّا شهرياً 
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  رشكة جوينت

 (Joynet) 

 Joynet Smart( الخادم الذيك خدمة -
Machine(: 

، (vCPU)وحدة معالجة مركزية افرتاضية  ٢
 ١/ ساعة، وجيجابايت ذاكرة رئيسية ٨و

 جيجابايت تخزين دائم يف الشهر. 

دوالراً  ٩٧٫٠٩
 أمريكيٍّا شهرياً 

 رشكة مايكروسوفت
(Microsoft) 

 Microsoft( أزور مايكروسوفت خدمة -
Azure(: 

 ٥، وSQLنظام تشغيل ويندوز، وخادم 
جيجابايت  ١٤و ،(VMs)خوادم افرتاضية 
جيجابايت تخزين  ٢٠٠ذاكرة رئيسية، و

  مؤقت.

دوالراً  ١٣٨٥٫٥٧
أمريكيٍّا شهرياً 

 بعقد سنوي

  رشكة أمازون

 (Amazon) 

 :)AWS( أمازون من الويب خدمة -
خوادم افرتاضية  ١٠نظام تشغيل ويندوز، و

(VMs)، جيجابايت ذاكرة رئيسية،  ٣٢و
  جيجابايت تخزين مؤقت. ١٠٠و

دوالراً  ٢١٣١٫٦٠
أمريكيٍّا شهرياً 

 بعقد سنوي

  * األسعار املدرجة يف هذا الجدول حسب تقدير التكاليف املعطاة من املوقع اإللكرتوين لكل رشكة

  الخدمة السحابيةيف االشرتاك  منوذج عىل مثال عىل تسعري الخدمات السحابية بناءً 

 :منوذج التسعري الهجني  

لخدمة، ايف عبارة عن منوذج يتوسط بني منوذجي الدفع حسب االستخدام، واالشرتاك 
ويجمع بني مواصفاتهام، حيث يتم أوالً االشرتاك يف خدمة سحابية لفرتة زمنية محددة 

كل دوري، وخالل مدة االشرتاك (عىل سبيل املثال، اشرتاك سنوي) ويتم الدفع لها بش
ميكن للمستفيد طلب موارد أخرى حسب الحاجة بحيث يتم الدفع حسب  هذه

 عىل بناءً  السحابية ) منوذجاً لتسعري الخدمات٤-١٠(يوضح الجدول رقم االستخدام. 
  التسعري الهجني. منوذج
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 التسعري الهجني منوذج عىل ): تسعري الخدمات السحابية بناءً ٤-١٠جدول رقم (

 الخدمة السحابية، وآلية تسعريها مزود الخدمة السحابية

  رشكة جوينت

 (Joynet) 

 :)Joynet Smart Machine( الخادم الذيك خدمة -

 :االشرتاك (بعقد سنوي، والدفع شهرياً) يف باقة مثل 
  تخزين). (GB)جيجابايت  ١٠٠ذاكرة رئيسية، و (GB)جيجابايت  ٣٢(

  عند تجاوز معدالت االستخدام لحدود الباقة أعاله، يتم التسعري
لكل جيجابايت  تخدام منوذج الدفع حسب االستخدامباس

(GB). 

  رشكة قوقل

 (Google) 

 :)Google App Engine( قوقل تطبيقات محرك خدمة -

 :االشرتاك (بعقد سنوي، والدفع شهرياً) يف باقة مثل 
ذاكرة  (GB)جيجابايت  ٣٢، و(VMs)خوادم افرتاضية  ١٠

  تخزين. (GB)جيجابايت  ١٠٠رئيسية، و

  عند تجاوز معدالت االستخدام لحدود الباقة أعاله، يتم التسعري
لكل وحدة معالجة، دام تخدام منوذج الدفع حسب االستخباس

للذاكرة الرئيسية والتخزين، عىل أساس  (GB)ولكل جيجابايت 
 االستخدام بالساعة.

 رشكة مايكروسوفت
(Microsoft) 

 :(SQL)قواعد البيانات  خدمة -

 :االشرتاك (بعقد شهري) يف باقة، مثل 
لقاعدة بيانات  (GB)جيجابايت  ١٠٠حجز مساحة تخزينية 

  مستقلة ومعزولة.

  جيجابايت)، يتم التسعري  ١٠٠تجاوز املساحة التخزينية (عند
 (GB)لكل جيجابايت  تخدام منوذج الدفع حسب االستخدامباس

  وعىل أساس شهري.

  التسعري الهجني منوذج عىل مثال عىل تسعري الخدمات السحابية بناءً 
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منوذج و  ،منوذج الدفع حسب االستخدامبعد أن تمَّ استعراض مناذج التسعري الثالثة: (
االشرتاك يف الخدمة، ومنوذج التسعري الهجني)، نتطرق فيام ييل إىل ثالثة أنواع من مقاييس 

هي: مقاييس تكاليف أعامل  تكاليف الخدمات يف الحوسبة السحابية. وهذه املقاييس
السحابة، ومقاييس تكاليف استخدام السحابة، ومقاييس تكاليف إدارة السحابة. يجدر 

القيام  يف ستخدام هذه املقاييس يساعد املستفيدين من الحوسبة السحابيةبالذكر أنَّ ا
تغيري مزود  السحابية، أو املطلوبة التخاذ قرارات مهمة، مثل تبنّي الحلول املالية بالتحليالت

خدمة. كام أنَّ هذه املقاييس تُعتَرب ركيزةً أساسية للقيام مبهام مراقبة تشغيل وأداء الخدمات 
  والتدقيق عىل العمليات التي تجريها الخدمات السحابية.السحابية، 

  السحابة: أعامل تكاليف مقاييس ١٠/٢/١

تطرقنا يف الفصول السابقة إىل أنه عند الرغبة يف االنتقال من البيئة التقنية الداخلية إىل 
البيئة السحابية، ينبغي أن تكون متطلبات واحتياجات أعامل املنظمة املستفيدة هي املحدد 

عوامل عدة، تأثر بشك أنَّ تحديد متطلبات املستفيد تالرئييس لقرار االنتقال من عدمه. وال 
ن ضمنها: املالءة املالية للمستفيد، والتكاليف املالية املرتتبة عىل تبنّي أو االنتقال إىل م

السحابة، وحجم قاعدة املستخدمني، ومدى استقرار وتغرّي متطلبات األعامل، وأولوية أمن 
يانة صبَة للقيام باملوارد البرشية املُدرَّ البيانات واملوارد األخرى، ومدى توفُّر الكفاءات من 

من العوامل األخرى. ولاَِم للتكاليف املالية من أهمية يف توجيه قرار  اوإدارة السحابة، وغريه
االنتقال إىل السحابة من عدمه، نستعرض فيام ييل األنواع الشائعة لهذه التكاليف التبّني أو 

لية، التكاليف األو واملقاييس املرتبطة بها. وتتمثل هذه التكاليف يف ستة أنواع، هي: 
والتكاليف التشغيلية، والتكاليف الرأساملية، والتكاليف الثابتة، وتكاليف اختبار تكامل 
ر املستفيد هذه التكاليف من  املوارد التقنية، وتكاليف االرتباط واالنتقال. ينبغي أن يُقدِّ

قنية تمنظور التشغيل عىل السحابة، ومن ثَمَّ مقارنتها بالتكاليف املرتبطة برشاء املوارد ال
وتشغيلها داخلياً دون الحاجة لالنتقال إىل السحابة. وبناًء عىل نتائج هذه املقارنة، تتضح 

  الصورة جلية للمستفيد التخاذ القرار املناسب.

 :التكاليف األولية 

 البيانات، راكزم وتجهيز إنشاءتتمثل التكاليف األولية يف تلك التكاليف التي ترتبط ب
واستقطاب الكفاءات املؤهلة، ونرش وإطالق املوارد التقنية  الربمجيات، رخص ورشاء

عندما يتعلق األمر برشاء مرتفعة جداً  هذه التكاليف تكونوإداراتها. دامئاً ما 
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واستضافة موارد السحابة داخل املنظمة لتتم إدارتها وتشغيلها داخلياً. تشمل قيمة 
ملؤهلة. ا مجيات، وتكاليف العاملةهذه التكاليف أسعار التجهيزات املادية، وأسعار الرب 

فقط  لسحابة حيث تقترصمن ناحية أخرى، تنخفض التكاليف األولية عند التوجه إىل ا
  ْجرَة العاملة املؤهلة لتقييم وتجهيز البيئة السحابية. عىل دفع أ 

 :التكاليف التشغيلية 

ملوارد التقنية اتشري التكاليف التشغيلية إىل تلك التكاليف التي ترتبط بتشغيل وصيانة 
التي تستخدمها املنظمة املستفيدة. ففي حالة االستضافة والتشغيل الداخيل من قِبَل 
املستفيد نفسه، تقترص هذه التكاليف عىل رواتب العاملة، ورخص الربمجيات الدورية، 

ز هذه تتجاو . ويف حالة التشغيل عىل السحابة ورسوم الكهرباء والتربيد، والتأمني
ة خصوصاً عندما تكون عىل مدار فرتة زمني ،نظريتها يف االستضافة الداخليةالتكاليف 

 سومر  أمثلة التكاليف التشغيلية املرتبطة بالسحابة (بالنسبة للمستفيد): طويلة. ومن
استئجار التجهيزات التقنية االفرتاضية (مثل: الخوادم االفرتاضية، والذاكرة الرئيسية 

خص الربمجيات، ورسوم تبادل االفرتاضية)، ورسوم ُر االفرتاضية، ووسائط التخزين 
  .العاملة الرتددي)، ورواتب البيانات عىل الشبكة (النطاق

 :التكاليف الرأساملية 

تشري التكاليف الرأساملية إىل تلك التكاليف التي تتحملها املنظمة املستفيدة يف سبيل 
التقنية والربمجيات ذات  الحصول عىل رأس املال الالزم لرشاء أو اقتناء التجهيزات

إذا كان الحصول عىل رأس  ل هذه التكاليف يف أسعار الفائدةالعالقة. وعادًة ما تتمث
 جمع إذا تمَّ كون عىل هيئة تكاليف حقوق ملكية املال يتم عن طريق االستدانة، أو ت

رأس املال عن طريق إصدار أسهم يف حال كانت املنظمة رشكة عامة ومدرجة يف سوق 
الزمة للحصول عىل هم. ويدخل ضمن هذه التكاليف جميع املصاريف اإلدارية الاألس

عند مقارنة التكاليف الرأساملية الالزمة للحصول عىل مبلغ كبري دفعًة  رأس املال. لذا
فرتة  دارم بالتكاليف الرأساملية الالزمة للحصول عىل نفس املبلغ ولكن عىل ،واحدة

خمس سنوات)؛ فإنَّ تكلفة الحصول عىل املبلغ دفعًة  زمنية طويلة (عىل سبيل املثال،
واحدة تكون مرتفعة جداً. وبناًء عليه، يُوَىص بأنه كلام ارتفعت التكاليف الرأساملية 

مربراً لك ذاملرتبطة بالتكاليف األولية الالزمة لرشاء التجهيزات املادية والربمجيات، كان 
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ف التي تتوزع تكالي رد السحابية الجاهزةللتوجه إىل الحل اآلخر، وهو استخدام املوا
  استخدامها عىل ُمدد زمنية طويلة، وبالتايل ال تتطلب توفري مبلغ كبري دفعًة واحدة.

 :التكاليف الثابتة  

قابل الحصول ا املنظمة متشري التكاليف الثابتة إىل تلك التكاليف التي سبق أن دفعته
وال ميكن بأي حال من األحوال اسرتجاع  ة، كالتجهيزات املادية والربمجيات،عىل منفع

 لثابتةا األولية والتكاليف قيمة هذه التكاليف. لذا فإنه بالنظر إىل مجموع التكاليف
كاستثامر تمَّ تكبُّده من ِقبَل املنظمة املستفيدة، ثم مقارنة هذه التكاليف مبا سيتم 

له من تكاليف أخرى عند االنتقال إىل الحوسبة السحابية، مبكان  فإنه من الصعوبة تحمُّ
  القبول بهذا التوجه كحل بديل، عىل األقل من منظور التكاليف الثابتة.

 التقنية: املوارد تكامل اختبار تكاليف 

قبل االنتقال من البيئة التقنية الداخلية إىل البيئة السحابية، ينبغي أن يتم تقدير 
ن أجهزة موارد التقنية املحلية مة لجعل املالتكاليف املرتبطة بعمل االختبارات الالز 

ري للعمل يف البيئة السحابية، ويشمل ذلك تكاليف توف وتطبيقات وبرمجيات، متوافقةً 
اَملَة املؤهلة لتمكني التشغيل ، وتكاليف الع(APIs)واجهات التطبيقات الربمجية 

ى هذا النوع من التكال ف بتكاليف يالبيني بني املوارد املحلية واملوارد السحابية. ويُسمَّ
التقنية. هناك بعض املوارد التقنية غري املرشحة للعمل يف البيئة  املوارد تكامل اختبار

السحابية ما مل يتم تكييفها بتعديل مكوناتها الداخلية، أو إضافة مكونات أخرى 
مساندة لها. وكمثال عىل هذه املوارد، تربز التطبيقات التي يرتبط تشغيلها بتجهيزات 

االستجابة،  لوقت الحساسة نة أو بنظام تشغيل محدد، والتطبيقاتمادية معي
والتطبيقات غري املرنة. من خالل هذه التطبيقات، ميكن للمستفيد تقدير حجم 
وتكاليف العمل املطلوب لتكييفها مع البيئة السحابية واتخاذ القرار املناسب حيال 

اء خالل التطوير الداخيل أو اقتن ذلك، أو يكون الخيار متاحاً باستبدالها بشكل كامل من
ة، فإنه لتقنيا املوارد تكامل اختبار الخدمات السحابية الجاهزة. وبالنظر إىل تكاليف

  أصبح خيار االنتقال إىل السحابة أقل جاذبيًة بالنسبة للمستفيد. كلام ارتفعت قيمتها

 االنتقال واالرتباط: تكاليف 

ر أو ل من مزود خدمة إىل آخالحوسبة السحابية إمكانية التنقُّ  من امليزات التي تتيحها
من سحابة إىل أخرى، تبعاً لظروف تفرضها االحتياجات العملية؛ إما بسبب البحث عن 
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ر خصائص جديدة يف خدمة سحابية غري موجودة يف الخدمة تكاليف أقل، أو توفُّ 
من األسباب األخرى. وعىل  السحابية الحالية، أو بغرض تحسني أداء الخدمة، وغريها

الرغم من املرونة التي تتيحها هذه امليزة للمستفيد، إال أنَّ هناك قيوداً قد تحدُّ من 
رد السحابية، حرية االنتقال من سحابة إىل أخرى، ومن ضمنها: عدم توافقية املوا

غ البيانات من مزود إىل آخر. نتيجًة لذلك، يُوَىص أن يقوم واختالف هيكلية وصي
لتكاليف ا مراعاة املستفيد، عند تقدير التكاليف قبل االنتقال إىل السحابة، أن يتم

من مزود خدمة إىل آخر أو من سحابة إىل أخرى،  املرتبطة بإمكانية الحاجة لالنتقال
ر نقل ذُّ لتعوكذلك التكاليف املتعلقة باستدامة االرتباط مبزود واحد فقط نتيجًة 

كون مزود الخدمة هو املطّور األول والرئييس للخدمة  ، أوالبيانات إىل مزود آخر
ار االنتقال واالرتباط، أن يصبح خي املرجح مع ارتفاع تكاليف لذا فإنه من  .السحابية

  االنتقال إىل السحابة أقل جاذبيًة بالنسبة للمستفيد. 

لتشغيلية، االتكاليف األولية، والتكاليف من خالل تحديد تكاليف األعامل املتمثلة يف 
والتكاليف الرأساملية، والتكاليف الثابتة، وتكاليف اختبار تكامل املوارد التقنية، وتكاليف 

ى تحليل التكلفة اإلجاملية للملكية  ؛االرتباط واالنتقال ، (TCO)ميكن إجراء تحليل مايل يُسمَّ
ساعد نتائج تايل تالتكاليف التي تظهر منذ امتالك املوارد التقنية، وبال كلِّ عن الذي يكشف 

إما يف البيئة  ،هذا التحليل عىل إجراء مقارنة تقديرات التكاليف املالية لتنفيذ الحلول التقنية
التقليدية الداخلية أو يف البيئة السحابية. وإلجراء هذه املقارنة، ينبغي أوالً أن يتم افرتاض 

 وأ ، نواتس هذه الفرتة بني ثالث الفرتة الزمنية التشغيلية للموارد التقنية، وعادًة ما ترتاوح
) قالباً ميكن استخدامه إلجراء تحليل التكلفة ٥-١٠عرش. يوضح الجدول رقم ( وأ خمس، 

، ملقارنة تقديرات التكاليف يف البيئة التقليدية الداخلية مقابل (TCO)اإلجاملية للملكية 
 الجدول هذا يف جةاملدر  التكاليفقيم  التكاليف يف البيئة السحابية. ينبغي مالحظة أنَّ جميع

 بتحليل يامالق كيفية يف إيضاح منها إمنا يكمن الهدف وال تعكس مثاالً حقيقياً؛ تقديرية هي
. كام نالحظ من خالل االطالع عىل الجدول أنَّ التكاليف (TCO) للملكية اإلجاملية التكلفة

 رخص يفاملادية، وتكال تالتجهيزا األولية تضمنت ثالثة تكاليف تفصيلية، هي: تكاليف
بعة املؤهلة؛ يف حني تضمنت التكاليف التشغيلية س البرشية الكفاءات الربمجيات، وتكاليف

ات، البيان قواعد خوادم التطبيقات، وتكاليف خوادم تكاليف تفصيلية، هي: تكاليف
 يانةص ، وتكاليف رخص الربمجيات، وتكاليف)البيانات وتناقل االستضافة،( الشبكة وتكاليف

صاحبة اإلدارية امل املكانية، والتكاليف املساحة وصيانة إيجار املادية، وتكاليف التجهيزات
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 بنظريتها املحلية يةالتقن البيئة مقارنة تكاليف تحليل للتكاليف التشغيلية. وبناًء عىل نتيجة
 يُعترب لسحابةا إىل االنتقال خيار أنَّ  إىل تشري نتائج املقارنة السحابية يف هذا املثال تحديداً،

  .تفيدةاملس من تبنّي خيار البنية التقنية الداخلية بالنسبة للمنظمة مادية كُلَفة أقًل 

  السحابة: تكاليف استخدام مقاييس ١٠/٢/٢

وعة من ف مجمبعد االنتقال إىل البيئة السحابية واستخدام مواردها فعلياً، يتم توظي
الخدمات السحابية،  هذه تقديم صحة من  وسيلة مهمة للتحققاملقاييس التي تُعترب

ومراقبة أدائها، وأنها تعمل ضمن حدود التشغيل املتفق عليها يف  وحساب تكاليفها املالية،
هناك أربعة أنواع رئيسية من مقاييس استخدام الخدمات . (SLA)اتفاقية مستوى الخدمة 

ام املوارد ية املرتبطة باستخدالسحابية، والتي يتم إدراجها يف معادالت حساب التكاليف املال
  السحابية. وهذه املقاييس هي:

 )TCO( للملكية اإلجاملية التكلفة قالب ميكن استخدامه لتحليل ):٥-١٠جدول رقم (
 البيئة يف ليفالتكا مقابل املحلية التقنية البيئة يف التكاليف تقديرات بغرض مقارنة

 .السحابية

  م
نوع تكاليف 

  األعامل
  التكاليفتفاصيل 

التكاليف يف 
البيئة التقنية 

  املحلية للمنظمة

 التكاليف يف البيئة
  السحابية

 أالتكاليف األولية   ١

تكاليف التجهيزات املادية 
(Hardware).  

  ال ينطبق  ريال ٢٠٠٬٠٠٠

تكاليف رخص الربمجيات 
(Software). 

  ال ينطبق  ريال ٢٥٠٬٠٠٠

  ريال ١٠٠٬٠٠٠  ريال ١٠٠٬٠٠٠  تكاليف الكفاءات البرشية املؤهلة.

  ريال ١٠٠٬٠٠٠  ريال ٥٥٠٬٠٠٠  بمجموع التكاليف األولية 
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  م
نوع تكاليف 

  األعامل
  تفاصيل التكاليف

التكاليف يف 
البيئة التقنية 

  املحلية للمنظمة

 التكاليف يف البيئة
  السحابية

٢  
التكاليف 
 بالتشغيلية 

  ريال ٤٥٠٬٠٠٠  ال ينطبق  تكاليف خوادم التطبيقات.

  ريال ٧٠٬٠٠٠  ال ينطبق  تكاليف خوادم قواعد البيانات.

تكاليف الشبكة (االستضافة، 
  وتناقل البيانات).

  ريال ١٢٬٠٠٠  ال ينطبق

  ال ينطبق  ريال ١٢٠٬٠٠٠  تكاليف رخص الربمجيات.

  ال ينطبق  ريال ٧٠٬٠٠٠  تكاليف صيانة التجهيزات املادية.

  ال ينطبق  ريال ٦٠٠٬٠٠٠  املساحة املكانية.تكاليف إيجار وصيانة 

  ريال ٢٥٠٬٠٠٠  ريال ٤٠٠٬٠٠٠  التكاليف اإلدارية.

  ريال ٧٨٢٬٠٠٠  ريال ١٬١٩٠٬٠٠٠  مجموع التكاليف التشغيلية

  ريال ٣٬٠٠٠  ريال ١٦٬٥٠٠  جالتكاليف الرأساملية   ٣

  ال ينطبق  ريال ١٠٠٬٠٠٠  دالتكاليف الثابتة   ٤

  ريال ١٥٠٬٠٠٠  ال ينطبق  تكامل املوارد التقنيةتكاليف اختبار   ٥

  ريال ١٥٠٬٠٠٠  ال ينطبق  تكاليف االنتقال واالرتباط  ٦

  ريال ١٬١٨٥٬٠٠٠  ريال ١٬٨٥٦٬٥٠٠  **املجموع الكيل لتكاليف األعامل 

  التكاليف األولية هي تكاليف تحدث ملرة واحدة فقط.  .أ
  املوارد التقنية ملدة خمس سنوات.تمَّ تقدير التكاليف التشغيلية عىل أساس تشغيل   .ب
  من قيمة التكاليف األولية. %٣تمَّ تحديد التكاليف الرأساملية عىل أساس سعر فائدة =   .ج
ة + القيمة التكلفة املستهلك –تمَّ تقدير التكاليف الثابتة عىل أساس أنها = التكلفة األولية للموارد التقنية   .د

  الحالية للموارد التقنية.

سحابة يُعترب بنظريتها السحابية إىل أنَّ خيار االنتقال إىل المقارنة ** تشري نتيجة تحليل تكاليف البيئة التقنية املحلية 
  أقلَّ كُلَفة مادية للمنظمة املستفيدة.

(مالحظة: جميع قيم التكاليف املدرجة يف هذا الجدول هي تقديرية وغري حقيقية، والهدف منها إيضاح كيفية 
  .))TCOام بتحليل التكلفة اإلجاملية للملكية (القي
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 .مقاييس استخدام الخدمة السحابية 

 .مقاييس استخدام الخوادم 

 .مقاييس استخدام التخزين السحايب 

 .مقاييس استخدام الشبكة السحابية 
تفصيلياً عن كل نوع من هذه املقاييس، مع توضيح كيفية  وصفاً  ييلنستعرض فيام 

، ومدى تكرار استخدام هذه املقاييس، مع ذكر منوذج خدمات احتساب كل مقياس
الذي ميكن استخدام املقياس معه، وإعطاء  (IaaS, PaaS, SaaS)الحوسبة السحابية 
  مثال لكل مقياس.

 السحابية الخدمة استخدام ): مقاييس٦-١٠جدول رقم (

  م
مقياس استخدام 
  الخدمة السحابية

  كيفية احتساب املقياس
تكرار

استخدام 
  املقياس

منوذج خدمات
الحوسبة 
  السحابية

  مثال

١  
الفرتة الزمنية 

لالشرتاك يف 
  الخدمة.

 –تاريخ انتهاء االشرتاك 
  تاريخ بداية االشرتاك

 ، شهري،يومي
  سنوي

الربمجيات 
 (SaaS)كخدمة 

سنة بتكلفة 
  ريال. ٣٦٠٠

٢  
عدد مستخدمي 

الخدمة 
  السحابية.

  شهري، سنوي  عدد املستخدمني
الربمجيات 

 (SaaS)كخدمة 

رياالت  ١٠
لكل مستخدم 

إضايف لكل 
  شهر.

٣  
عدد املعامالت 

  املتبادلة.

عدد املعامالت املنجزة،
واملعاملة الواحدة هي 

رسالة متبادلة بني 
  املستفيد واملزود.

  مستمرة

الربمجيات
  (SaaS)كخدمة 

واملنصة كخدمة 
(PaaS) 

ريال واحد 
 ١٠٠٠لكل 

  معاملة.

 السحابية:  استخدام الخدمة مقاييس 

محددًة يطلبها املستفيد ويشغلها عرب شبكة  الخدمة السحابية هي خدمة تؤدي مهامَّ 
اإلنرتنت، من خالل استخدام مجموعة من املوارد السحابية (كالخوادم، ووسائط 
التخزين، والشبكة). ومن األمثلة عىل الخدمات السحابية: خدمة إدارة عالقات العمالء 
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(CRM) هناك ثالثة مقاييس يتم استخدامها ٣٦٥، وخدمة مايكروسوفت أوفيس .
  رض احتساب التكاليف املالية، وهي:لقياس كميات استخدام الخدمة السحابية لغ

o  مقياس الفرتة الزمنية لالشرتاك يف الخدمة: يشري هذا املقياس إىل الفرتة الزمنية
اك حابية ابتداًء من تاريخ االشرت التي يغطيها اشرتاك املستخدم يف الخدمة الس

 يف الخدمة وانتهاًء بتاريخ نهاية االشرتاك.

o  مقياس عدد مستخدمي الخدمة السحابية: يشري هذا املقياس إىل عدد
املستخدمني من املنظمة املستفيدة واملسجلني رسمياً لدى املزود الستخدام 

 الخدمة السحابية.

o  هذا املقياس إىل عدد املعامالت التي مقياس عدد املعامالت املتبادلة: يشري
تنجزها الخدمة السحابية بطلب من املستفيد. وتتضمن املعاملة الواحدة 
ه من املستفيد إىل املزود، واستجابًة من املزود إىل املستفيد.  تبادالً لطلب موجَّ

السحابية، مع إعطاء  الخدمة استخدام مقاييس )٦-١٠يوضح الجدول رقم (
  لخاصة بكل مقياس، ومثال عىل كل مقياس.بعض التفاصيل ا

 الخوادم: استخدام مقاييس 

 يف يعةرس مرونة ذات"أنها  تفعيالً للخاصية األساسية من خصائص الحوسبة السحابية:
 ، فإنه باإلمكان أن يتم بناًء عىل طلب املستفيد"املوارد االفرتاضية وتحرير تخصيص

بكية، اضية واملوارد الشتخصيص وتحرير الخوادم االفرتاضية ووسائط التخزين االفرت 
والرسعات التي تتناسب واحتياجات أعامل املستفيد، باألعداد واملساحات والِسَعات 

حسب طلبه. يف هذا السياق، يتيح معظم مزودي الخدمات خيارات ومواصفات 
قدرة  البعض يفيث تختلف عن بعضها متعددة عند تخصيص الخوادم االفرتاضية، ح

ة املخصص (RAM)وعددها، وحجم الذاكرة الرئيسية  (vCPU)ة املعالِجات املخصص
مع كل خادم افرتايض. ومتاشياً مع ذلك، ميكن للمستفيد إنشاء حاالت أو نَُسخ 

(instances)  متعددة من الخادم االفرتايض تختلف عن بعضها البعض يف املواصفات
الخادم االفرتايض عبارة عن كائن برمجي يحتوي طة به. يجدر بالذكر أنَّ و املنوالوظائف 

عىل مواصفات يختارها املستفيد، وعىل مجموعة وظائف مخوَّلة بالتعامل مع املوارد 
  ربمجية.التطبيقات، والتطبيقات ال الحاسوبية االفرتاضية، مثل: أنظمة التشغيل، وخوادم
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 الخوادم خداماست ): مقاييس٧-١٠جدول رقم (

  م
مقياس استخدام 

  الخوادم
كيفية احتساب 

  املقياس

تكرار 
استخدام 
  املقياس

منوذج 
خدمات 
الحوسبة 
  السحابية

  مثال

١  

 تخصيص مقياس
 الخادم نَُسخ

 بناءً  االفرتايض
  الطلب عىل

 التشغيل وقت
الفعيل، مطروحاً 

منه أوقات 
 ابتداءً  األعطال،

 ووقت تاريخ من
 الخدمة تفعيل

 ووقت تاريخ إىل
  .الخدمة إيقاف

مستمر 
وتراكمي 

طوال مدة 
  التشغيل

 البنية التحتية
كخدمة 
(IaaS)  

واملنصة 
كخدمة 
(PaaS) 

خادم افرتايض 
واحد مبعالج 

افرتايض واحد، 
وذاكرة رئيسية 

جيجابايت،  ٣٫٥
ريال/  ٠٫٥٠بسعر 

  الساعة.

٢  

 تخصيص مقياس
 الخادم نَُسخ

  جزبالح االفرتايض

ن مالفرتة الزمنية 
بداية تاريخ 

الحجز إىل نهاية 
  تاريخ الحجز.

  شهري، سنوي

 البنية التحتية
كخدمة 
(IaaS)  

واملنصة 
كخدمة 
(PaaS) 

خادم افرتايض 
واحد مبعالج 

افرتايض واحد، 
وذاكرة رئيسية 

جيجابايت،  ٣٫٥
 ٢١٠بسعر 

رياالت/ السنة، 
 ٠٫٠٢٣ومبا يعادل 

  ريال/ الساعة.

ويتم قياس استخدام الخوادم االفرتاضية من خالل مقاييس بسيطة، بالذات يف 
، حيث يتم تحديد (PaaS)كخدمة واملنصة كخدمة  (IaaS)بيئات البنية التحتية 

ص عدد ة واملواصفات املرتبطة بكل خادم افرتايض. الخوادم االفرتاضية املخصَّ
وإلعطاء مزيد من املرونة للمستفيد مبا يتناسب مع احتياجاته العملية، يتم تقسيم 

  تخصيص الخوادم االفرتاضية إىل نوعني رئيسيني: 

o  مقياس تخصيص نَُسخ الخادم االفرتايض بناءً عىل الطلب: حيث يحدد املستفيد
تاجها من الخوادم االفرتاضية، ثم يتم تحديد مواصفات أوالً عدد الُنَسخ التي يح
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نسب، ونظام التشغيل، وخصائص هذه الُنَسخ (كتحديد املوقع الجغرايف األ 
جات االفرتاضية، وحجم الذاكرة الرئيسية). يتوقف احتساب وعدد املعال

إن أوقات األعطال  التكاليف عىل أوقات التشغيل الفعلية مطروحاً منها
م حساب وقت التشغيل الفعيل ابتداًء من تاريخ ووقت تفعيل ُوجَدت. ويت

الخدمة إىل تاريخ ووقت إيقاف الخدمة. يتناسب هذا املقياس مع تلك 
االحتياجات العملية املستمرة عىل فرتات زمنية قصرية، حيث ميكن إيقاف 

 تشغيل نَُسخ الخادم االفرتايض يف الوقت الذي يختاره املستفيد.

o  َُسخ الخادم االفرتايض بالحجز: حيث يحدد املستفيد أوالً عدد مقياس تخصيص ن
الُنَسخ التي يحتاجها من الخوادم االفرتاضية، ثم يتم تحديد مواصفات وخصائص 

نسب، ونظام التشغيل، وعدد هذه الُنَسخ (كتحديد املوقع الجغرايف األ 
رتة الفجات االفرتاضية، وحجم الذاكرة الرئيسية)، ثم يحدد املستفيد املعال

الزمنية التي يريد حجز الخادم االفرتايض خاللها، ويف الغالب قد تكون الفرتة 
 ،شهرية أو سنوية أو أكرث. ومبجرد االشرتاك يف الخدمة للمدة الزمنية املطلوبة

ماً. يتناسب هذا املقياس مع تلك االحتياجات يتم خصم التكاليف املالية ُمقدَّ 
نية طويلة. يجدر بالذكر أنَّه مبقارنة تكاليف العملية املستمرة عىل فرتات زم

ز، فإنَّ جاالستخدام "بالساعة" بني التخصيص بناًء عىل الطلب والتخصيص بالح
 بكثري من تكاليف التخصيص بالحجز حسب تكلفة ساعة االستخدام أقلُّ 

 التكاليف بناًء عىل الطلب؛ كون التخصيص بالحجز ميتد لفرتة طويلة.

الخوادم، مع إعطاء بعض  استخدام مقاييس )٧-١٠(يوضح الجدول رقم 
  التفاصيل الخاصة بكل مقياس، ومثال عىل كل مقياس.

 السحايب: التخزين استخدام مقاييس 

 ويتم عرض ها،يحتاج تخزينية ِسَعة أي طلب للمستفيد ميكنالسحايب  التخزين بتفعيل
 واحد، مخزن وكأنها السحابة عىل واملوزعة املرتبطة وسائط التخزين االفرتاضية كل

ع اجات احتي حسب التخزينية الِسعات يف الذايت واالنكامش ويتم التمكني للتوسُّ
، (Dropbox)خدمة دروبوكس  السحابية: التخزين خدمات عىل األمثلة ومن. املستفيد

 الدائم التخزين تتيح خدمات سحابية وهي ،(MS Azure) وخدمة مايكروسوفت أزور
  مختلفة. وأحجام بأشكال
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ينية التخز ةالسع السحايب تعتمد عىل حجم التخزين لذا، فإنَّ تكاليف استخدام
للمستفيد خالل فرتة زمنية محددة. ويتم استخدام ثالثة مقاييس شائعة  املخصصة

  السحايب: التخزين لحساب تكاليف استخدام

o ة التخزينية بناًء عىل الطلب: حيث يحدد املستفيد أوالً مقياس تخصيص السع 
التخزينية املطلوبة (عادًة يتم استخدام وحدات القياس  ةالسع حجم

)، ويتيح معظم مزودي الخدمة إمكانية (TB)، تريابايت (GB)جيجابايت 
اختيار املوقع الجغرايف حيث يتم التخزين، وكذلك اختيار الوحدات املنطقية 

ة لتخزين البيانات (ملفات، أو جداول، أو كتل، أو كائنات). هناك ماملستخدَ 
منوذجان متاحان لالشرتاك يف الخدمة: منوذج الدفع حسب االستخدام (حيث 
يتم اختيار بدء تفعيل الخدمة وإنهائها حسب رغبة املستفيد)، ومنوذج 

د يالخدمة (حيث يتم أوالً تحديد تاريخ تفعيل الخدمة ثم تحديف االشرتاك 
الفرتة الزمنية املطلوبة، إما شهرًا أو سنة أو أكرث). ويعتمد احتساب تكاليف 

التخزينية املخصصة محسوبة بعدد الجيجابايت  ةالسع التخزين عىل حجم
(GBs)  .وعىل املدة الزمنية املختارة ، 

o املنقولة: حيث يتم حساب كمية البيانات املنقولة من  مقياس البيانات
مدخالت) الوسيط التخزيني السحايب بوحدة القياس (مخرجات) وإىل (

، ثم يتم احتساب التكاليف املالية حسب هذه الكميات (GB)جيجابايت 
 املنقولة. 

o  ية بناًء ة التخزينوالكتابة: بجانب مقياس تخصيص السعمقياس عمليات القراءة
عىل الطلب، يستخدم بعض مزودي الخدمة مقياس عمليات القراءة والكتابة 

حتساب التكاليف املالية، حيث يتم تحديد حد معني لعدد عمليات القراءة ال 
والكتابة املسموح بها ضمن سعر الباقة التخزينية املختارة. ويتم عدُّ هذه 

 يتم الوسيط التخزيني السحايب، ثم (كتابة) وعىل(قراءة)  العمليات من
 العمليات.  مجموع هذه حسب املالية التكاليف احتساب

السحايب، مع إعطاء بعض  التخزين استخدام مقاييس )٨-١٠لجدول رقم (يوضح ا
  التفاصيل الخاصة بكل مقياس ومثال عىل كل مقياس.
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 السحايب التخزين استخدام ): مقاييس٨-١٠جدول رقم (

  م

مقياس 
استخدام 
التخزين 
  السحايب

  كيفية احتساب املقياس
تكرار 

استخدام 
  املقياس

منوذج خدمات 
الحوسبة 
  السحابية

  مثال

١  

 تخصيص مقياس
 ةالسع
 ءً بنا التخزينية

  الطلب. عىل

 احتساب يعتمد
 عىل التخزين تكاليف

 التخزينية ةالسع حجم
 محسوبة املخصصة

 الجيجابايت بعدد
)GBs(، املدة وعىل 

  املختارة.  الزمنية

  مستمر

البنية التحتية 
كخدمة 
(IaaS)،  

واملنصة 
كخدمة 
(PaaS) ،

والربمجيات 
 (SaaS)كخدمة 

جيجابايت  ٢٠٤٨
تريابايت)  ٢(أو 

زينية، مساحة تخ
وملدة سنة، 

 رياالً ٥٠بسعر 
  شهرياً.

٢  
 البيانات مقياس

  املنقولة.

مجموع البيانات 
املنقولة، عدد 

الجيجابايت، من وإىل 
الوسيط التخزيني 

  السحايب.

  مستمر

البنية التحتية 
  (IaaS)كخدمة 

واملنصة 
كخدمة 
(PaaS) 

 ١٠٢٤كل 
جيجابايت 

منقولة بسعر 
  ريال. ٠٫٥٠

٣  
 عمليات مقياس
  والكتابة القراءة

عدد عمليات القراءة 
من الوسيط التخزيني 

  والكتابة عليه
  مستمر

البنية التحتية 
  (IaaS)كخدمة 

واملنصة 
كخدمة 
(PaaS) 

ريال لكل  ٠٫١٩
عملية  ١٠٠٬٠٠٠
 ٠٫٠٢كتابة، و

ريال لكل 
عملية  ١٠٠٬٠٠٠

  قراءة.

 السحابية: الشبكة استخدام مقاييس 

 عن ابيةالسح املوارد عزل إىل الحاجة يف السحابية االفرتاضية الشبكة من الهدف يكمن
الرتددي (أو  النطاق يف مواصفات وللتحكم لهم، ُمرصَّح غري وصول مستخدمني

عا وإمكانية من الشبكة وإليها، البيانات نقل معدالت تحسني ومن ثَمَّ  العريض)،  لتوسُّ
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 نهاأ  كام حامية مكوناتها، يف مواصفات والتحكم ومواردها، مواصفاتها يف واالنكامش
 لشبكةا فإنَّ  عام، وبشكل أمتتتها. خالل من للشبكة اإلدارية بالعمليات القيام تسهِّل

 تقلبة وكبريةم استخدام معدالت ع أن تواجهيُتوقَّ  التي الشبكات لتلك مفيدة االفرتاضية
ومن األمثلة عىل املوارد الشبكية داخل أي شبكة سحابية  .متوقعة وغري ورسيعة

افرتاضية، والتي ميكن تحويلها إىل موارد افرتاضية: موازنات األحامل، والجدران النارية، 
  والجسور، واملحوالت، واملوجهات. 

 الشبكة السحابية استخدام ): مقاييس٩-١٠جدول رقم (

  م

مقياس 
استخدام 
الشبكة 
  السحابية

كيفية احتساب 
  املقياس

تكرار 
استخدام 
  املقياس

منوذج خدمات 
الحوسبة 
  السحابية

  مثال

١  

 مقياس
 استخدام

  الوارد الشبكة

يانات الواردة كمية الب
 إىل الشبكة، مقاسة

، (MB)بامليجابايت 
أو الجيجابايت 

(GB) أو التريابايت ،
(TB).  

مستمر 
وتراكمي 

طوال مدة 
  التشغيل

البنية التحتية 
كخدمة 
(IaaS)،  

واملنصة 
كخدمة 
(PaaS) ،

والربمجيات 
 (SaaS)كخدمة 

 ١٠مجاناً ألول 
جيجابايت، ثم 

ريال لكل  ٠٫٤٠
  جيجابايت  ١٠٠

٢  

 مقياس
 استخدام

  الصادر الشبكة

بيانات كمية ال
الصادرة من الشبكة، 

بامليجابايت  مقاسة
(MB) أو ،

، (GB)الجيجابايت 
  .(TB)أو التريابايت 

مستمر 
وتراكمي 

طوال مدة 
  التشغيل

البنية التحتية 
كخدمة 
(IaaS)،  

واملنصة 
كخدمة 
(PaaS) ،

والربمجيات 
 (SaaS)كخدمة 

 ١٠مجاناً ألول 
 ٤جيجابايت، ثم 

 ١٠٠رياالت لكل 
  جيجابايت 

يتم تعريف استخدام الشبكة بأنه كمية البيانات املنقولة عرب شبكة االتصال. قد 
وال يتم احتساب أي رسوم عىل  (LAN)) شبكة محلية ١تكون شبكة االتصال هذه إما (
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ويقوم بعض مزودي الخدمات  (WAN)) شبكة واسعة ٢تناقل البيانات داخلها، أو(
اتها، خصوصاً عندما تكون هذه املكونات يف باحتساب تكاليف تناقل البيانات بني مكون

مواقع جغرافية متباعدة. ولقياس استخدام الشبكة يف السحابة، يتم استخدام مقياَسنْي اثننْي 
 نيرتبطان عادًة باستخدام الخدمة السحابية أو استخدام املورد التقني عىل السحابة. وهذا

 املقياسان هام:  

o شري هذا املقياس إىل كمية البيانات الواردة مقياس استخدام الشبكة الوارد: ي
إىل الشبكة. وميكن حساب كمية البيانات باستخدام وحدة القياس ميجابايت 

(MB)  أو جيجابايت(GB)  أو تريابايت(TB) ثم يتم احتساب التكاليف املالية ،
 حسب هذه الكمية الواردة.

o ادرة ية البيانات الصمقياس استخدام الشبكة الصادر: يشري هذا املقياس إىل كم
من الشبكة. وميكن حساب كمية البيانات باستخدام وحدة القياس ميجابايت 

(MB)  أو جيجابايت(GB)  أو تريابايت(TB) ثم يتم احتساب التكاليف املالية ،
 حسب هذه الكمية الصادرة.

 إضافًة إىل اعتامدها عىل كمية البيانات الواردة إىل الشبكة والصادرة منها، فإنٍّ 
احتساب تكاليف استخدام الشبكة يعتمد أيضاً عىل عدد من املواصفات التي ميكن 

، واستخدام )IP Address( ثابت شبيك استخدام عنوان للمستفيد إضافتها إىل الشبكة، مثل:
-١٠ح الجدول رقم (خاصية موازنة األحامل عىل الشبكة، واستخدام الجدران النارية. يوضِّ 

  مع إعطاء بعض التفاصيل الخاصة بكل مقياس. لشبكة السحابيةا استخدام مقاييس )٩

  السحابة: إدارة تكاليف مقاييس ١٠/٢/٣

ف رأساملية يالتكاليف املالية لتقنية املعلومات يف املنظمة املستفيدة من تكالإنَّ تحوُّل 
كام هو الحال يف بيئة الحوسبة التقليدية، إىل تكاليف تشغيلية يتم دفعها  يتم دفعها مرة واحدة

الحال  كام هو الخدمةيف ات السحابية أو االشرتاك بشكل دوري مقابل االستخدام الفعيل للخدم
أن يكون هناك أيضاً تحوٌل منهجيٌّ يف إدارة التكاليف التشغيلية يتطلب  - يف البيئة السحابية

باً ألي تجاوز للميزانية املرصودة للخدمات السحابية. وإلدارة تكاليف الخدمات تجنُّ ومتابعتها، 
متابعة جميع د و ْر السحابية والسيطرة عليها بشكل ناجح، ينبغي أن تقوم املنظمة املستفيدة بجَ 

الخدمات السحابية الجاري االشرتاك فيها، وتحليل التكاليف املادية لتلك الخدمات، والتحكم يف 
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نفاذ والوصول إىل املوارد السحابية، وتفعيل املركزية يف التعامل مع الخدمات السحابية، وأمتتة ال
متابعة الخدمات السحابية، وتفعيل خاصية التحذير واإلشعار اآليل، وإدارة ومتابعة امليزانية 

ىل ع صة للخدمات السحابية. يوجد العديد من األدوات الربمجية التجارية التي تساعداملخصَّ 
دابيلتي مثل: برمجية كالو  إدارة تكاليف الخدمات السحابية ومراقبتها وتحليلها والسيطرة عليها،

(Cloudability) ، وبرمجية كالودين(Cloudyn) ، وبرمجية كالود كروزر(Cloud Cruiser) ،
  .(Newvem)وبرمجية نيوفيم 

وميكن للمستفيد القيام مبهام إدارة تكاليف الخدمات السحابية، أو تفويض مزود 
كاليف تقترص تكاليف اإلدارة عىل تة. ففي الحالة األوىل همّ الخدمة السحابية للقيام بهذه امل

ة، همَّ املحيث يقوم املزود ب ،ة الثانيةة. أما يف الحالوصيانة األداة الربمجية املستخَدماقتناء 
، (SaaS)إن كانت متاحة لدى املزود كخدمة ل التكاليف أجرة استخدام األداة الربمجية فتشم

يقوم مزود الخدمة بإرسال تقارير دورية عن استخدام  وأجرة التشغيل والصيانة. ويف الغالب
صبح تمع تفويض املزود للقيام بهذه املهّمة وتكاليف الخدمات السحابية إىل املستفيد. و 

  ومتابعة تكاليف الخدمات السحابية أعىل عىل املستفيد.تكاليف إدارة 

 الخدمة: مستوى واتفاقية الخدمة جودة قياس ١٠/٣

عقداً ُملزِماً بني مزود الخدمة السحابة واملستفيد  )SLA(مُتثِّل اتفاقية مستوى الخدمة 
د مستوى التوقعات التي يَِعُد مزود الخدمة بتقدميها للمستفيد. وتربز أهمية  منها، وتُحدِّ

ل مسؤولي ة تقديم الخدمة، هذه االتفاقية كون مزود الخدمة السحابية يقبل بتحمُّ
ملستفيد قابل مادي. نتيجًة لذلك، يسعى اق عليها، بالنيابة عن املستفيد، ومبومبواصفات ُمتف

إىل الحصول عىل ضامنات من املزود بأن يتم تقديم خدمة موثوقة، وآمنة، ومرنة، ومبستوى 
اًء سو  - أن تكون متطلبات أعامل املستفيد عاٍل من اإلتاحة. وكمامرسة محمودة، ينبغي

اقية رشوع يف صياغة اتفواضحًة ومحددًة قبل ال-كانت متطلبات وظيفية أو متطلبات جودة
وبذا ميكن للمستفيد التفاوض مع مزود الخدمة للمطالبة مبواءمة بنود  ؛مستوى الخدمة

واء ر اإلمكان. إنَّ احتته، بشقيها الوظيفي والجودة، قَداتفاقية مستوى الخدمة مع متطلبا
مة يضمن للمستفيد  اتفاقية مستوى الخدمة عىل متطلبات لجودة الخدمة السحابية املُقدَّ
إمكانية تدوين وتتبُّع ومراقبة مستويات مواصفات الخدمة، ومطالبة املزود االلتزام 

ل الخدمة أو انخفاض مستوى أدائها. هناك خصائص حال تعطُّ مبستويات الجودة يف 
 شائعة االستخدام يف كل اتفاقية مستوى خدمة، مثل: مقاييس مرتبطة بها، وتُعتَرب  موعةومج
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مرونة خاصية إتاحة الخدمة، وخاصية موثوقية الخدمة، وخاصية أداء الخدمة، وخاصية 
ع واالنكامش)،    تعايف الخدمة يف حال حدوث األعطال.وخاصية مرونة الخدمة (القابلية للتوسُّ

، ويف جزأين منفصلني، كالً من قياس جود الخدمة، واتفاقية مستوى نستعرض فيام ييل
  الخدمة.

 الخدمة السحابية جودة ومقاييس ): خصائص١٠-١٠جدول رقم (

  م
خاصية جودة الخدمة 

  السحابية
  مقاييس جودة الخدمة السحابية

١  
إتاحة الخدمة 

  .السحابية
 .مقياس التشغيل الطبيعي للخدمة 

  املستمرة للخدمة.مقياس االنقطاعات  

٢  
 الخدمة موثوقية

  السحابية.
 .مقياس معدل االستجابات الناجحة للخدمة السحابية 

 .مقياس متوسط الفرتة الزمنية بني أعطال الخدمة السحابية الواحدة  

٣  
 الخدمة أداء

  السحابية.

 .مقياس استجابة الخدمة السحابية 

 ة العمل املسندة للخدمة مقياس إنجاز م  السحابية.همَّ

 .مقياس بدء تشغيل نسخة من املورد االفرتايض السحايب 

 .مقياس قدرات الحوسبة للخوادم االفرتاضية 

 .مقياس ِسَعات الوسائط التخزينية 

 .مقياس رسعة تناقل البيانات عرب الشبكة 

 .مقياس قدرات الخدمة السحابية  

٤  
 الخدمة مرونة

 القابلية( السحابية
ع   .)واالنكامش للتوسُّ

 .مقياس املرونة األفقية للتخزين 

 .مقياس املرونة األفقية للخوادم 

  .مقياس املرونة العمودية للخوادم  

٥  
 الخدمة مرونة تعايف

  األعطال. من السحابية

 ةنسخ إىل متعطل سحايب مورد من للتحوُّل الالزم مقياس الوقت 
 آخر. جغرايف مكان يف موجودة تكون السحايب املورد من أخرى

  إىل هاوعودت املعطَّلَة السحابية الخدمة لتعايف الالزم الوقتمقياس 
  .الطبيعي التشغيل
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  الخدمة: جودة مقاييس ١٠/٣/١

والتحقق من استيفاء بنود اتفاقية مستوى  )QoS(ميكن مراقبة جودة الخدمة 
  من خالل مجموعة من الخصائص الشائعة االستخدام، مثل: )SLA(الخدمة 

  مقياس مدة التشغيل خاصية إتاحة الخدمة السحابية، والتي ميكن قياسها من خالل
 الطبيعي للخدمة، ومقياس مدة انقطاعات الخدمة.

 لفرتةا خاصية موثوقية الخدمة السحابية، والتي ميكن قياُسها من خالل مقياس متوسط 
االستجابات الناجحة الواحدة، ومقياس معدل  السحابية الخدمة أعطال بني الزمنية

 للخدمة السحابية.

  ،خاصية أداء الخدمة السحابية، والتي ميكن قياسها من خالل مقياس أوقات االستجابة
ة، وِسَعات الوسائط التخزينية، ورسعة نقل يبحاساللخوادم الحوسبة لومقاييس قدرات 

 البيانات عرب الشبكة.

  ُّها من والتي ميكن قياسع واالنكامش)، خاصية مرونة الخدمة السحابية (القابلية للتوس
ع واالنكامش  ع واالنكامش يف قدرات الخوادم، ومرونة التوسُّ خالل مقاييس مرونة التوسُّ

 يف ِسَعات ومساحات الوسائط التخزينية.

  ميكن قياسها من خالل تعايف الخدمة السحابية من األعطال، والتي خاصية مرونة
ورد سحايب متعطل إىل نسخة أخرى من املورد الوقت الالزم للتحول من م مقاييس

السحايب تكون موجودة يف مكان جغرايف آخر، والوقت الالزم لتعايف الخدمة السحابية 
  املعطَّلَة وعودتها إىل التشغيل الطبيعي.

) تفصيالً لخصائص ومقاييس جودة الخدمات ١٠-١٠يوضح الجدول رقم (
ام أنظمة إلكرتونية خاصة تقوم بتوظيف هذه السحابية. الجدير بالذكر أنَّه يتم استخد

ال. ح مستوى اتفاقيةالخصائص واملقاييس للتمكن من متابعة وإدارة  يث الخدمة بشكل فعَّ
يتم إجراء القياسات الالزمة لخصائص الخدمة السحابية بشكل دوري؛ للتأكد من االلتزام 

د مستويات القياس املقب يالت اإلحصائية ولة، والقيام بالتحلاملستمر ببنود االتفاقية التي تحدِّ
الالزمة إلجراء املقارنات يف أداء الخدمة السحابية بني فرتات زمنية مختلفة، وكذلك إمكانية 

مع أساسية، مثل الج التنبؤ بجودة األداء مستقبلياً. يقوم هذا النظام اإللكرتوين مبهامَّ 
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خدمة. اإلحصائية) التفاقية مستوى ال والتخزين واإلبالغ عن البيانات األساسية (أو املقاييس
كام يقوم النظام بإرسال التنبيهات الالزمة عن حالة تشغيل الخدمات واملوارد السحابية إىل 
املستفيد للتنبه عن تلك الحاالت التي ال تتامىش مع ما جاء يف اتفاقية مستوى الخدمة. 

  .لتفصيلبا خصائص جودة الخدمة السحابية ومقاييسهانستعرض فيام ييل 

 السحابية الخدمة إتاحة خاصية:  

يف سياق الحوسبة السحابية، ميكن تعريف اإلتاحة بأنها نسبة الفرتة الزمنية التي يضمن 
رتبطة وإىل البيانات امل تفيد الوصول إىل الخدمة وتشغيلهامزود الخدمة السحابية للمس

 غيلالتش بالخدمة، دون وجود أي أعطال. وميكن حساب نسبة اإلتاحة باستخدام مقياس
للخدمة، الذي يتم حسابه من خالل تحديد عاملني رئيسيني: العامل األول ميثل  الطبيعي

لثاين ا الفرتة الزمنية التي تغطيها اإلتاحة، كأن تكون أسبوعاً أو شهراً أو سنًة. والعامل
ميثل املجموع الرتاكمي ملَُدِد األعطال خالل الفرتة الزمنية املذكورة (أسبوع، أو شهر، أو 
سنة). عىل سبيل املثال، لو كانت الفرتة الزمنية املختارة لإلفصاح عن نسبة اإلتاحة أسبوعاً 

هو ثانية)، وكان املجموع الرتاكمي ملَُدِد األعطال خالل هذا األسبوع  ٦٠٤٨٠٠(أي، 
  دقيقة)، فإنَّه يتم حساب نسبة اإلتاحة كام ييل: ٥٠٫٣٨ثانية، أي ما يقارب  ٣٠٢٣(

أسبوع= نسبة اإلتاحة خالل
	فرتة	التشغيل	الطبيعي	للخدمة	خالل	أسبوع

أسبوع
  =

	٣٠٢٣	ثانية ٦٠٤٨٠٠	ثانية

٦٠٤٨٠٠	ثانية
 X ٩٩٫٥= ١٠٠%  

عية أو اإلتاحة قد تكون أسبو الجدير بالذكر أن اختيار الفرتة الزمنية لإلفصاح عن نسبة 
مة، وعىل  شهرية أو سنوية، ويعتمد اختيار الفرتة عىل طبيعة الخدمة السحابية املُقدَّ

ه مزود الخدمة يف إبراز مدى جودة الخدمة، فكلام زادت فرتة التشغيل الطبيعي توجُّ 
نية ة الزمللخدمة دون وجود أعطال وانخفض املجموع الرتاكمي ملَُدِد األعطال خالل الفرت 

مة.    املختارة، ارتفعت نسبة اإلتاحة، وبالتايل ترتفع معها جودة الخدمة املُقدَّ

ى مقياس  االنقطاعات كام ميكن حساب نسبة اإلتاحة باستخدام مقياس آخر يُسمَّ
ن خالل م ة الزمنية النقطاع الخدمة الواحداملستمرة للخدمة. حيث يتم اإلفصاح عن املد

ي نني بداية االنقطاع ونهايته، وكذلك اإلفصاح عن املتوسط الزمحساب الفرق الزمني ب
من خالل حساب املجموع الرتاكمي لكل املَُدد الزمنية النقطاعات الخدمة السحابية 

النقطاعات الخدمة السابقة مقسوماً عىل عدد انقطاعات الخدمة السحابية. يوضح 
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ابية، مع إعطاء بعض السح الخدمة إتاحة خاصية مقاييس )١١-١٠الجدول رقم (
 التفاصيل الخاصة بكل مقياس.

 السحابية الخدمة إتاحة خاصية ): مقاييس١١-١٠جدول رقم (

  م

مقياس 
 خاصية
 إتاحة

الخدمة 
  السحابية

  كيفية احتساب املقياس
تكرار 

استخدام 
  املقياس

منوذج خدمات 
الحوسبة 
  السحابية

  مثال

١  

 مقياس
 التشغيل
 الطبيعي
  للخدمة

  التشغيل الطبيعي للخدمة =معدل 
  

	فرتة	التشغيل	الطبيعي	للخدمة
اإلتاحة تغطيها التي الزمنية الفرتة

 

أسبوعي، 
شهري، 
  سنوي

البنية التحتية 
  ،(IaaS)كخدمة 

واملنصة كخدمة 
(PaaS) ،

والربمجيات 
 (SaaS)كخدمة 

٩٩٫٥%  

٢  

 مقياس
 االنقطاعات
 املستمرة
  للخدمة

  املدة الزمنية لالنقطاع الواحد =
  

وقت  –وقت وتاريخ نهاية االنقطاع 
  وتاريخ بداية االنقطاع

لكل 
البنية التحتية   انقطاع

  ،(IaaS)كخدمة 
واملنصة كخدمة 

(PaaS) ،
والربمجيات 

 (SaaS)كخدمة 

١٦٠٠ 
  ثانية 

  معدل االنقطاعات املستمرة للخدمة =
  

الخدمة النقطاعات الزمنية املدد مجموع

الخدمة انقطاعات عدد
 

  تراكمي

١٥٠٠ 
  ثانية

  (متوسط)

 السحابية: الخدمة موثوقية خاصية 

تشري موثوقية الخدمة إىل احتاملية أن يتم الحصول عىل نفس املخرجات منها عند تكرار 
إرسال نفس الطلب إليها، ويف نفس الظروف التشغيلية، دون وجود أي أعطال تطرأ 

إذا اتَّصَفت باالعتامدية والثبات يف األداء. ومع تكرار  عليها. لذا يُقال إنَّ الخدمة موثوقة
حدوث األعطال يف الخدمة، تنخفض احتاملية أن يتم الحصول عىل املخرجات املتوقعة 

نبغي ي أو احتاملية مرتفعة من املوثوقيةمنها. نتيجًة لذلك، وليك يتم الحصول عىل نسبة 
كذلك.  وتكون نسبة إتاحتها مرتفعةأن تبقى الخدمة السحابية يف وضع تشغييل مستمر، 
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لذا، غالباً ما ترتبط خاصية موثوقية الخدمة بخاصية إتاحتها. عىل الرغم من وجود 
العديد من املقاييس التي ميكن استخدامها لحساب موثوقية الخدمة، ومبا يتواكب مع 

ل التي قد األعطا تعريفها املذكور أعاله، إال أنَّ أكرثها مناسبًة ينبغي أن يأخذ يف االعتبار
تحدث لها، سواًء بسبب أخطاء تشغيلية أو بسبب تغرّي الظروف املحيطة بتشغيلها، 
وكذلك نسبة املخرجات (االستجابات) الناجحة منها يف نفس الظروف التشغيلية لها. 

  لذلك هناك مقياسان ميكن استخدامهام لقياس موثوقية الخدمة السحابية، وهام:

o ات الناجحة للخدمة السحابية، والذي يقيس أثر األعطال مقياس معدل االستجاب
التي ميكن حدوثها خالل التشغيل الناجح والسليم لها. وميكن قياسه من خالل 

خالل فرتة زمنية معينة (أسبوع،  ات االستجابات الناجحة من الخدمةتحديد عدد مر 
 ليها. عىل سبيلة إذا العدد عىل عدد الطلبات املرَسلأو شهر، أو سنة)، ثم قسمة ه

طلب إىل الخدمة خالل فرتة شهر، وكان عدد االستجابات  ١٠٬٠٠٠املثال، عند إرسال 
فإنه يتم حساب  ؛استجابات فاشلة ١٠، األمر الذي يعني وجود ٩٩٩٠الناجحة منها 

 %   موثوقية الخدمة كام ييل:

موثوقية الخدمة خالل شهر = 
عدد	االستجابات	الناجحة	خالل	شهر

مجموع	الطلبات	املرسلة	خالل	شهر
  =

٩٩٩٠		

١٠.٠٠٠
  =٩٩٫٩ %  

o ،ة والذي يقيس الفرت  مقياس متوسط الفرتة الزمنية بني أعطال الخدمة السحابية
ن ويتم حسابه م، من املرجح أن يحدث عطل يف الخدمة .الزمنية التي بعد انقضائها

ال لحدوث أعطخالل تحديد املتوسط الحسايب ملقدار التباعد أو التقارب الزمني 
للخدمة السحابية. وميكن قياسه فعلياً من خالل تحديد املجموع الرتاكمي للفرتة 
الزمنية (باليوم أو األسبوع أو الشهر أو السنة) التي يكون فيها تشغيل الخدمة 
طبيعياً بدون حدوث أعطال أو انقطاع، مقسوماً عىل عدد مرات األعطال التي 

ة. عىل سبيل املثال، عندما يكون املجموع الرتاكمي حدثت خالل نفس الفرتة الزمني
يوماً يف السنة، ويكون عدد مرات األعطال  ٣٦٤لعدد أيام التشغيل الطبيعي للخدمة 

، فيتم حساب متوسط الفرتة الزمنية بني أعطال الخدمة ٤خالل هذه السنة =
 السحابية كام ييل:
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  السحابية =مقياس متوسط الفرتة الزمنية بني أعطال الخدمة 

 
املجموع	الرتاكمي	لعدد	أيام	التشغيل	الطبيعي	للخدمة

عدد	مرات	األعطال
  =

٣٦٤	يوماً 

٤
  يوماً  ٩١= 

 ٩١يوماً، إىل أنه من املرجح حدوث عطل يف الخدمة بعد كل  ٩١ويشري الناتج، 
 الخدمة موثوقية خاصية مقاييس )١٢-١٠لخدمة. يوضح الجدول رقم (اتشغيل من يوماً 

 السحابية، مع إعطاء بعض التفاصيل الخاصة بكل مقياس.

 السحابية الخدمة موثوقية خاصية ): مقاييس١٢-١٠جدول رقم (

  م

مقياس
خاصية 
موثوقية 
الخدمة 
  السحابية

  كيفية احتساب املقياس
تكرار 

استخدام 
  املقياس

منوذج خدمات 
الحوسبة 
  السحابية

  مثال

١  

مقياس 
معدل 

االستجابات 
الناجحة 
للخدمة 
  السحابية.

  معدل االستجابات الناجحة =
  

عدد	االستجابات	الناجحة	خالل		فرتة	زمنية

نفس	الفرتة خالل املرسلة الطلبات مجموع
 

أسبوعي، 
شهري، 
  سنوي

البنية التحتية 
  ،(IaaS)كخدمة 

واملنصة كخدمة 
(PaaS) ،

والربمجيات 
 (SaaS)كخدمة 

٩٩٫٩%  

٢  

مقياس 
متوسط 

الفرتة الزمنية 
أعطال بني 

الخدمة 
  السحابية.

  متوسط الفرتة الزمنية بني أعطال الخدمة = 
  

املجموع	الرتاكمي	لعدد	أيام	التشغيل	الطبيعي	للخدمة

األعطال مرات عدد
 

يومي، 
أسبوعي، 
شهري، 
  سنوي

البنية التحتية 
  ،(IaaS)كخدمة 

واملنصة كخدمة 
(PaaS) ،

والربمجيات 
 (SaaS)كخدمة 

يوماً  ٩١
  (متوسط)

 السحابية: الخدمة أداء خاصية 

ة الخدمة واملوارد السحابية املرتبطة بها (كالخوادم، ف خاصية أداء الخدمة بأنها قُدر تُعرَّ 
 حدود ة منها، يفبيقات) عىل تنفيذ املهام املتوقَّعووسائط التخزين، والشبكات، والتط

ة مستوى  اتفاقيق عليها يفاتها ومساحاتها ورسعاتها املُتفقدرات املوارد السحابية وِسعَ 
هناك سبعة مقاييس شائعة االستخدام لقياس خاصية أداء الخدمة  .(SLA)الخدمة 

  )، وهذه املقاييس هي:١٣-١٠السحابية، انظر الجدول رقم (
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o ة  الخدمة استجابة مقياس السحابية، والذي يقيس الفرتة الزمنية الالزمة إلنجاز َمهمَّ
ة مستقلة ولكنها مرتابطة متزامنة، كمصادقة الدخول إىل خدمة ما  (هي َمهمَّ

ومتزامنة مع خدمات أخرى). ويتم قياسه بحساب الفرق بني وقت وتاريخ إرسال 
ل أيضاً  الطلب إىل الخدمة ووقت وتاريخ الحصول عىل اإلجابة من الخدمة. ويُفضَّ
قياس معدل (متوسط) استجابة نفس الخدمة لجميع الطلبات املرسلَة لها، من خالل 

جابة عىل تاملجموع الرتاكمي لجميع فروقات الفرتة الزمنية بني الطلب واالستقسيم 
  ة خالل فرتة زمنية معينة (يوم، أسبوع، شهر).عدد كل الطلبات املرَسل

o ة مقياس إنجاز ة لفرتة الزمنيالسحابية، والذي يقيس ا الخدمة بواسطة العمل َمهمَّ
ة  ة غري متزامنة، كعمل النسخ االحتياطي للبيانات (هي َمهمَّ الالزمة إلكامل َمهمَّ
مستقلة وغري مرتبطة أو متزامنة مع أي خدمات أخرى). ويتم قياسه بحساب الفرق 
بني وقت وتاريخ إرسال الطلب إىل الخدمة ووقت وتاريخ الحصول عىل اإلجابة من 

ل أيض لجميع الطلبات  العمل مهام إنجازاً قياس معدل (متوسط) الخدمة. ويُفضَّ
من خالل تقسيم املجموع الرتاكمي لجميع فروقات الفرتة الزمنية املرسلة للخدمة 

يوم، ة خالل فرتة زمنية معينة (ات املرَسلبني الطلب واالستجابة عىل عدد كل الطلب
 أسبوع، شهر).

o السحايب (خادم، وسيط تخزين،  االفرتايض املورد من نسخة تشغيل بدء مقياس
 لفرتة الزمنية الالزمة إلنشاء وتجهيز وتهيئة وتشغيلاشبكة، تطبيق)، والذي يقيس 

نسخة أو حالة من املورد السحايب. ويتم قياسه بحساب الفرق الزمني بني وقت 
وتاريخ إرسال طلب تشغيل النسخة االفرتاضية ووقت وتاريخ بداية التشغيل الفعيل 

ل أن يتم أيضاً حساب معدل بدءلنفس الن فرتايض اال  املورد نسخ تشغيل سخة. ويُفضَّ
من خالل تقسيم املجموع الرتاكمي لجميع فروقات الفرتة الزمنية بني إرسال السحايب 

ة زمنية ة خالل فرت طلبات عىل عدد كل الطلبات املرَسلالطلب وبدء التشغيل لكل ال
 معينة (يوم، أسبوع، شهر).

o  د مواصفات الخادم األساسية؛ مقياس قدرات الحوسبة للخادم االفرتايض، والذي يُحدِّ
، ورسعة كل وحدة معالجة مركزية بوحدة (CPUs)كعدد وحدات املعالجة املركزية 

، وحجم (GB)بالجيجابايت  ة الرئيسية فيه مقاسة، وحجم الذاكر (GHz)القياس 
أيضاً. ويقوم املستفيد بتحديد أحجام  (GB)بالجيجابايت  املساحة التخزينية مقاسة
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ورسعات هذه املواصفات بناًء عىل طبيعة متطلبات أعامله، ومبا يضمن تنفيذها 
 ضمن خصائص الجودة التي يتم تحديدها يف اتفاقية مستوى الخدمة. 

o التخزيني، والذي يحدد املساحة التخزينية للوسيط التخزيني  الوسيط مقياس ِسَعة
 .(GBs)يجابايت بوحدة قياس الج

o  د حجم البيانات الذي ميكن مقياس رسعة تناقل البيانات عرب الشبكة، والذي يُحدِّ
نقله من مكان إىل آخر خالل فرتة زمنية محددة، ويتم استخدام وحدات القياس: 

(bps)  أو(Mbps)  أو(Gbps) .لقياس رسعة نقل البيانات 

o  األقىص لعدد الطلبات التي ميكنالسحابية، والذي يقيس الحد  الخدمةمقياس قدرة 
للخدمة السحابية استقبالها ومعالجتها والرد عليها خالل فرتة زمنية معينة (غالباً 

 خالل الدقيقة الواحدة).

 السحابية:  الخدمة مرونة خاصية 

تتحقق مرونة الخدمة السحابية عند تطبيق مبدأي املرونة األفقية وكذلك املرونة 
املرونة األفقية بأنها قدرة الخدمة السحابية عىل التعامل مع أحجام العمودية. وتُعرَف 

عمل متغرية (زيادًة أو انخفاضاً) من خالل إمكانية تخصيص أو تحرير موارد سحابية 
من نفس النوع (كالخادم). وبالتحديد، عند تخصيص مورد تقني إضايف ليتم استخدامه 

ى هذه الع ع األفقيمن ِقبَل الخدمة السحابية، تُسمَّ ر وعندما يتم تحري .ملية بالتوسُّ
مورد تقني ليتم إيقاف استخدامه من ِقبَل الخدمة السحابية، تُسّمى هذه العملية 
ع األفقي من خالل تخصيص  باالنكامش األفقي. فعىل سبيل املثال، ميكن تطبيق التوسُّ

ام يدة متوقعة. كخوادم افرتاضية لخدمة سحابية بدالً من خادمني ملواجهة أعباء متزا ٤
 دتُعرَف املرونة العمودية بأنها عملية يتم فيها ترقية أو تخفيض مورد تقني محدَّ 

  مبواصفات أعىل أو أقل عىل التوايل، أو استبداله مبورد آخر بقدرات أعىل أو أقل.

  



 القياس يف الحوسبة السحابية

 ٤١٩  الحوسبة السحابية

 السحابية الخدمة أداء خاصية ): مقاييس١٣-١٠جدول رقم (

  م

مقياس
خاصية أداء 

الخدمة 
  السحابية

  كيفية احتساب املقياس
تكرار 

استخدام 
  املقياس

منوذج خدمات الحوسبة 
  السحابية

  مثال

١  

مقياس 
استجابة 
الخدمة 
  السحابية

 وقت االستجابة للطلب الواحد =
 مرة واحدة وقت وتاريخ الطلب –وقت وتاريخ االستجابة 

الربمجيات كخدمة 
(SaaS) 

  ثانية ٠٫٧

لكل الطلباتمعدل وقت االستجابة
 خالل فرتة زمنية محددة =

الزمنية الفرتة فروقات لجميع الرتاكمي املجموع

الطلبات كل عدد
  

يومي، 
أسبوعي، 

  شهري

  ثانية ٠٫٥
  (متوسط)

٢  

ياس مق
ة  إنجاز َمهمَّ

العمل 
بواسطة 

لخدمة ا
  السحابية

ة العمل =  وقت إنجاز َمهمَّ
 واحدةمرة  وقت وتاريخ الطلب –وقت وتاريخ االستجابة 

، (PaaS)املنصة كخدمة 
والربمجيات كخدمة 

(SaaS) 

  ثوانٍ  ٦

معدل وقت إنجاز مهام العمل =
الزمنية الفرتة فروقات لجميع الرتاكمي املجموع

الطلبات كل عدد
  

يومي، 
أسبوعي، 

  شهري

  ثوان ٥
  (متوسط)

٣  

مقياس بدء 
تشغيل 

نسخة من 
املورد 

االفرتايض 
  السحايب

الوقت الالزم لتشغيل نسخة مورد
  افرتايض = 

 –وقت وتاريخ بدء تشغيل النسخة 
  وقت وتاريخ إرسال الطلب

 مرة واحدة
البنية التحتية كخدمة 

(IaaS)،  
(PaaS)واملنصة كخدمة 

  دقائق ٣

معدل وقت بدء تشغيل النسخ للمورد =

 
الزمنية الفرتة فروقات لجميع الرتاكمي املجموع

الطلبات كل عدد
  

يومي، 
أسبوعي، 

  شهري

  دقيقتان
  (متوسط)

٤  

مقياس 
قدرات 

الحوسبة 
للخادم 
  االفرتايض

  عدد وحدات املعالجة املركزية
)CPUs.( 

  رسعة كل وحدة معالجة مركزية
)GHz.( 

 ) حجم الذاكرة الرئيسيةGB.( 

 ) حجم املساحة التخزينيةGB.(  

  مستمر
البنية التحتية كخدمة 

(IaaS)،  
(PaaS)واملنصة كخدمة 

 ) عددCPUs :(٤.

  :٢رسعة معالج
(GHz). 

  :ذاكرة رئيسية
٢٨ (GBs). 

  املساحة
٢٨٥التخزينية: 

(GBs).  



 عارشالفصل ال

 الحوسبة السحابية  ٤٢٠

  م

مقياس
خاصية أداء 

الخدمة 
  السحابية

  كيفية احتساب املقياس
تكرار 

استخدام 
  املقياس

منوذج خدمات الحوسبة 
  السحابية

  مثال

٥  

مقياس ِسَعة
الوسيط 
  التخزيني

تحديد حجم املساحة التخزينية 
  ).GBبالجيجابايت (

  مستمر

البنية التحتية كخدمة
(IaaS)،  
،(PaaS)واملنصة كخدمة 

والربمجيات كخدمة 
(SaaS) 

املساحة 
  التخزينية:

جيجابايت  ١٠٠
(GBs) 

٦  

مقياس 
رسعة تناقل 
البيانات عرب

  الشبكة

تحديد رسعة نقل البيانات من مكان 
إىل آخر يف وقت معني، باستخدام 

أو  (Mbps)أو  (bps)وحدات القياس 
(Gbps).  

  مستمر

البنية التحتية كخدمة
(IaaS)،  
،(PaaS)واملنصة كخدمة 

والربمجيات كخدمة 
(SaaS) 

ميجابت /  ١٠٠
  ثانية

100 Mbps 

٧ 

مقياس قدرة
الخدمة 
  السحابية

األقىص لعدد الطلبات التيتحديد الحد 
ميكن للخدمة السحابية استقبالها 

ومعالجتها والرد عليها خالل فرتة زمنية 
  معينة (غالباً خالل الدقيقة الواحدة).

  مستمر
الربمجيات كخدمة 

(SaaS)  
طلب /  ٥٠٬٠٠٠

  دقيقة

لكن و وبالتحديد، عند ترقية مورد تقني محدد مبواصفات أعىل، أو استبداله مبورد آخر 
ع العمودي  وعندما يتم .بقدرات أعىل من املورد السابق، تُسّمى هذه العملية بالتوسُّ

تخفيض مورد تقني محدد مبواصفات أقل، أو استبداله مبورد آخر ولكن بقدرات أقل من 
فعىل سبيل املثال، ميكن تطبيق  املورد السابق، تُسّمى هذه العملية باالنكامش العمودي.

ع  نواة  ٦٤األفقي عىل خادم من خالل ترقية املواصفات القصوى لقدراته لتصبح بـ التوسُّ
  جيجابايت. ٢٥٦)، وذاكرة رئيسية CPU cores 64معالجة (
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 السحابية الخدمة مرونة ): مقاييس١٤-١٠جدول رقم (

  م

مقياس مرونة 
الخدمة 
  السحابية

  كيفية احتساب املقياس
تكرار 

استخدام 
  املقياس

خدمات منوذج 
الحوسبة 
  السحابية

  مثال

١  
 املرونة مقياس
  نللتخزي األفقية

َعة تحديد حجم السِّ 
التخزينية املسموح 

بتخصيصها أو تحريرها 
بوحدة الجيجابايت 

(GBs) .(بشكل ذايت)  

  مستمر

البنية التحتية 
  ،(IaaS)كخدمة 

واملنصة كخدمة 
(PaaS) ،

والربمجيات 
 (SaaS)كخدمة 

 جيجابايت. ١ 

 جيجابايت. ٢ 

 ......... 

 جيجابايت (حد  ٥١٢
  أقىص).

٢  
 املرونة مقياس
  للخوادم األفقية

 الخوادم تحديد عدد
االفرتاضية املسموح 

بتخصيصها أو تحريرها 
  (بشكل ذايت).

  مستمر

البنية التحتية 
  (IaaS)كخدمة 

واملنصة كخدمة 
(PaaS) 

 .خادم افرتايض واحد 

 .خادمان افرتاضيان 

 ......... 

 خوادم افرتاضية  ١٠
  (حد أقىص).

٣  

 املرونة مقياس
 العمودية
  للخوادم

 األقىص تحديد الحد
 الحوسبة لقدرات واألدىن

 بغرض بها املسموح
ع واالنكامش  التوسُّ

  .(بشكل يدوي)

  مستمر

البنية التحتية 
  (IaaS)كخدمة 

واملنصة كخدمة 
(PaaS) 

 :حد أدىن 
 1)معالج واحد 

vCPU) وذاكرة ،
  جيجابايت ١رئيسية 

 :حد أقىص 
 64)معالجاً  ٦٤

vCPU) وذاكرة ،
 ٢٥٦رئيسية 

  جيجابايت
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نستعرض فيام ييل ثالثة مقاييس خاصة بالتخزين وقدرات الحوسبة، انظر الجدول رقم 
)١٤-١٠:(  

o ع  األفقية املرونة مقياس للتخزين، والذي يحدد الخيارات املسموح بها للتوسُّ
التخزينية، التي ميكن للخدمة السحابية واالنكامش بشكل ذايت يف املساحات 

تخصيصيها أو تحريرها أثناء تشغيل الخدمة ودون الحاجة لتوقفها (كونها 
مرونة أفقية)، تجاوباً مع أحجام عمل متغرية. كام يتم غالباً تحديد الحد 

 ي ميكن للخدمة السحابية تخصيصها. تاألقىص للمساحة التخزينية ال

o ع للخوادم،  األفقية املرونة مقياس د الخيارات املسموح بها للتوسُّ والذي يحدِّ
واالنكامش بشكل ذايت يف قدرات الحوسبة من خالل تحديد عدد الخوادم 
االفرتاضية التي ميكن للخدمة السحابية تخصيصيها أو تحريرها أثناء تشغيل 
الخدمة ودون الحاجة لتوقفها (كونها مرونة أفقية)، تجاوباً مع أحجام عمل 

ي ترية. كام يتم غالباً تحديد الحد األقىص من عدد الخوادم االفرتاضية المتغ
 ميكن للخدمة السحابية تخصيصها.

o للخوادم، والذي يحدد الحد األقىص واألدىن لقدرات  العمودية املرونة مقياس
ع واالنكامش بشكل يدوي (غري ذايت، كونها  الحوسبة املسموح بها بغرض التوسُّ

جاوباً مع احتياجات الخدمة السحابية للتعامل مع أحجام مرونة عمودية)، ت
عمل متغرية. ومبعنى آخر، ال يكون مزود الخدمة جاهزاً لتلبية احتياجات 
ع أو االنكامش يف قدرات الحوسبة بشكل آين، األمر الذي  املستفيد للتوسُّ
يضطره إىل إيقاف الخدمة مؤقتاً حتى تتم عملية ترقية أو استبدال الخادم 

 ملعني، ومبا يتامىش مع احتياجات املستفيد.ا

 األعطال:  من السحابية الخدمة مرونة تعايف خاصية 

تشري هذه الخاصية إىل مدى قدرة املورد السحايب (خدمة سحابية، أو خادم، أو وسيط 
 ، والعودة إىل التشغيلاىل التعايف من األعطال بعد حدوثهتخزيني، أو جهاز شبيك) ع

وقت ممكن. وتتحقق هذه الخاصية من خالل وجود نسخة مكررة الطبيعي بأرسع 
ومتزامنة ومامثلة للمورد املعطَّل، بحيث يتم تشغيل املورد املكرر مبجرد حدوث العطل 

يتواجد هذا املورد املكرر يف موقع جغرايف مختلف عن املوقع الغالب  للمورد الرئييس. يف
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إلشارة إىل هذه الخاصية يف اتفاقية مستوى الجغرايف للمورد الرئييس. وغالباً ما يتم ا
، للتعبري عن قدرة (IaaS)ويف الجزء املخصص للبنية التحتية كخدمة  (SLA)الخدمة 

الخدمة أو املورد السحايب عىل التعايف من األعطال. هناك مقياسان شائعا االستخدام 
 مورد نم للتحوُّل زمالال  للتعبري عن القدرة عىل التعايف من األعطال، وهام: مقياس الوقت

 إىل اوعودته املعطَّلَة السحابية الخدمة لتعايف الالزم سحايب إىل آخر، ومقياس الوقت
  ):١٥-١٠الطبيعي. نستعرض فيام ييل هذين املقياسني، انظر الجدول رقم ( التشغيل

o سحايب إىل آخر. ويعرب هذا املقياس عن  مورد من للتحوُّل الالزم مقياس الوقت
 نم أخرى نسخة إىل متعطل سحايب مورد من الوقت املتوقَّع للتحولمقدار 

ياس يتم حساب هذا املق .آخر جغرايف املورد، والتي تتواجد يف الغالب يف موقع
بأخذ الفرق بني وقت وتاريخ حدوث العطل ووقت وتاريخ إكامل التحوُّل إىل 

ل أيضاً أن يتم اإلفصاح عن معدل (متو   زمالال  سط) الوقتاملورد اآلخر. ويُفضَّ
سحايب إىل آخر، والذي ميكن حسابه من خالل تقسيم  مورد من للتحوُّل

املجموع الرتاكمي لجميع فروقات الفرتات الزمنية بني حدوث األعطال وإكامل 
التحول للموارد املكررة، عىل عدد كل األعطال خالل فرتة زمنية معينة (شهر، 

 سنة).

o ويعرب هذا املقياس عنالطبيعي.  التشغيل إىل للعودة الالزم الوقت مقياس 
مقدار الوقت املتوقَّع لتعايف املورد السحايب املعطَّل بشكل كامل وعودته إىل 

قبل حدوث العطل. يتم حساب  اعليه التي كانالحالة التشغيلية الصحيحة 
طل ووقت وتاريخ هذا املقياس بأخذ الفرق بني وقت وتاريخ حدوث العُ 

ل أيضاً أن يتم اإلفصاح  التعايف الكامل والعودة إىل التشغيل الطبيعي. ويُفضَّ
كن ، والذي ميالطبيعي التشغيل إىل للعودة الالزم الوقتعن معدل (متوسط) 

حسابه من خالل تقسيم املجموع الرتاكمي لجميع فروقات الفرتات الزمنية 
غيل الطبيعي، عىل عدد كل األعطال بني حدوث األعطال والعودة إىل التش

 خالل فرتة زمنية معينة (شهر، سنة).
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 األعطال من السحابية الخدمة تعايف مرونة خاصية ): مقاييس١٥-١٠جدول رقم (

 م

مقياس خاصية 
مرونة تعايف الخدمة

  السحابية
  كيفية احتساب املقياس

تكرار 
استخدام 
  املقياس

منوذج خدمات 
 الحوسبة السحابية

  مثال

١ 

مقياس الوقت الالزم
ل من مورد للتحوُّ 

  سحايب إىل آخر

  الوقت الالزم للتحول من مورد إىل آخر = 
–وقت وتاريخ إكامل التحول إىل املورد اآلخر 

  طلوقت وتاريخ حدوث العُ 
  مرة واحدة

البنية التحتية 
  ،(IaaS)كخدمة 

واملنصة كخدمة 
(PaaS) ،

والربمجيات كخدمة 
(SaaS) 

  دقائق ٩

  معدل الوقت الالزم للتحول من مورد إىل آخر =
  

 
الزمنية الفرتة فروقات لجميع الرتاكمي املجموع

األعطال كل عدد
  

 شهري، سنوي
 دقائق ١٠

 (متوسط)

٢ 

مقياس الوقت الالزم
للعودة إىل التشغيل

  الطبيعي

الوقت الالزم للعودة إىل التشغيل الطبيعي = 
 –التشغيل الطبيعي وقت وتاريخ العودة إىل 

  وقت وتاريخ حدوث العطل
  مرة واحدة

البنية التحتية 
  ،(IaaS)كخدمة 

واملنصة كخدمة 
(PaaS) ،

والربمجيات كخدمة 
(SaaS) 

١٦٠ 
  دقيقة

معدل الوقت الالزم للعودة إىل التشغيل 
  الطبيعي =

  

 
املجموع	الرتاكمي	لجميع	فروقات	الفرتة	الزمنية

األعطال كل عدد
  

 شهري، سنوي

١٣٠ 
  دقيقة

 (متوسط)

  :الخدمة مستوى باتفاقية خاصة إرشادات ١٠/٣/٢

عبارة عن عقد رسمي مربَم بني  (SLA)تطرقنا فيام سبق إىل أنَّ اتفاقية مستوى الخدمة 
د توقعات  مزود الخدمة السحابية واملستفيد منها. ويحتوي هذا العقد عىل بنود تُحدِّ

مة له، املستف واملبنية عىل احتياجات أعامله، من خالل اإلشارة يد ملستويات الخدمة املقدَّ
  إىل املكونات التالية:

 عة عىل العقد.التعريف باألطراف املوق 

 .التعريف باملصطلحات التقنية والقانونية املستخدمة يف العقد 
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 .تحديد تاريخ بداية ونهاية العقد 

 التي يقدمها املزود إىل املستفيد، ونطاق تطبيقها،  تحديد وتعريف الخدمات السحابية
 ومواصفاتها، وخصائصها، ومقاييسها.

  تحديد الحدود الدنيا ملستويات جودة أداء الخدمة السحابية، وبالذات مستوى إتاحتها
)، %٩٨)، ومستوى موثوقيتها (مثل، مستوى موثوقية %٩٧(مثل، مستوى إتاحة 

 ثانية للرد عىل الطلب). ٠٫٥٠، ومستوى استجابتها للطلبات (مثل

  وصف كيفية مراقبة ومتابعة مستويات جودة أداء الخدمة السحابية، وتحديد كيفية
جمع أنواع متعددة من املعلومات واإلحصائيات ذات العالقة بالخدمة السحابية، 

اإلحصاءات، وكيفية وصول املستفيد إىل هذه  هذه جمع فيها سيتم التي املرات وعدد
 ئيات واالطالع عليها.اإلحصا

  التي قد تحدث زمة لإلبالغ عن املشاكل واألعطال تحديد اإلجراءات والخطوات الال
للخدمة السحابية، وبالتفصيل. كام يتم تحديد اإلطار الزمني الذي ميكن أن يتم خالله 

 طل أو املشكلة.النظر يف العُ 

  ك املشكلة أو العطل، وكذلتحديد اإلطار الزمني الذي يتم خالله البدء يف التحقق من
 اإلطار الزمني الذي يتم خالله حل وإصالح املشكلة الواقعة.

  تحديد التداعيات/ العقوبات/ الغرامات عىل مزود الخدمة السحابية يف حال عدم
اإليفاء أو تنفيذ البنود والرشوط املتَفق عليها يف ثنايا االتفاقية. قد تشمل هذه 

ئر املرتتبة نتيجًة للخسا هاء العقد أو طلب التعويض املاديالعقوبات حق املستفيد يف إن
  عىل توقف الخدمة.

هناك العديد من العوامل التي تؤثر يف تعريف وصياغة وتفاصيل بنود اتفاقية 
  مستوى الخدمة، مثل:

 اتصيل هذه املتطلبمتطلبات املستفيد من الخدمة السحابية، فكلام زاد عدد وتفا 
 زادت معها تفاصيل بنود االتفاقية، وبالتايل تصبح االتفاقية أكرث رصامًة وتفصيالً. 
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  منوذج نرش وإطالق السحابة (خاصة، وعامة، ومجتمعية، وهجينة)، حيث تتصف
اتفاقية مستوى الخدمة يف السحابة العامة والهجينة برصامة يف تفاصيل بنودها بشكل 

ل جتمعية والخاصة، كام تمَّ التطرق إىل ذلك يف الفصيفوق تلك املوجودة يف السحابة امل
 الرابع من هذا الكتاب.

  منوذج خدمات السحابة (البنية التحتية كخدمة– IaaS املنصة كخدمة ،– PaaS ،
بشكل  (IaaS))، حيث يؤثر منوذج البنية التحتية كخدمة SaaS –الربمجيات كخدمة 

تاحة ارتفاع مستوى التحكم والوظائف املأكرب عىل بنود اتفاقية مستوى الخدمة بسبب 
 للمستفيد يف هذا النموذج.

  حساسية وطبيعة الخدمة السحابية بالنسبة للمستفيد، حيث تتناسب رصامة وتفاصيل
بنود اتفاقية مستوى الخدمة طردياً مع حساسية وطبيعة الخدمة السحابية. عىل سبيل 

حكومي أو بنيك رصامًة يف بنودها،  ة لقطاعمية املقدَّ املثال، تتطلب الخدمة السحاب
فيام يتعلق باألداء واألمن والخصوصية واإلتاحة، أكرث من تلك االتفاقية التي تتعلق 
بخدمات سحابية تخصُّ مشاركة الصور أو وسائل التواصل االجتامعي، والتي تتمحور 

 بنود اتفاقيتها حول حامية خصوصية البيانات الشخصية فقط.

  للخدمة السحابية، ففي الغالب تزداد رصامة وتفاصيل بنود اتفاقية التكلفة املالية
مستوى الخدمة مع ارتفاع تكاليف الخدمة السحابية املقدمة. لذا نجد أن تلك 

تتسم بضعف بنود وإلزامية اتفاقية لسحابية التي يتم تقدميها مجاناً الخدمات ا
  مستوى الخدمة فيها.

 ات الجيدة التي ينبغي للمستفيد تطبيقها عندنستعرض فيام ييل مجموعة من املامرس
  التعامل مع اتفاقية مستوى الخدمة:

  رضورة مواءمة بنود اتفاقية مستوى الخدمة لتحقق متطلبات املستفيد. ويُوَىص أن
يقوم املستفيد استباقياً بتحديد متطلبات الجودة للخدمة السحابية املنظورة، ومن ثَمَّ 

ي ينبغي أن تشري أيضاً إىل املوارد السحابية املسؤولة عن ربطها ببنود االتفاقية الت
 تشغيل الخدمة السحابية.
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  عدم االعتامد عىل القوالب الجاهزة التفاقيات مستوى الخدمة؛ ألنها ال تعكس يف
الحقيقة متطلبات األعامل الفعلية. وميكن االسرتشاد مبكوناتها كنقطة انطالق عند بناء 

 مة.بنود اتفاقية مستوى الخد

  ع كبري من التصاميم والطبقات واملوارد نظراً الحتواء البيئة السحابية عىل تجمُّ
طاق وحدود تطبيق الخدمة السحابية، فمن الرضوري أن يتم فهم واستيعاب ن

من خالل تحديد وتسمية جميع املوارد السحابية ذات العالقة بتشغيل السحابية 
الخدمة، والسعي كذلك إىل معرفة مواقعها الخدمة السحابية يف بنود اتفاقية مستوى 

الجغرافية، خصوصاً يف حال تخزين بيانات املستفيد خارج حدود بلده. يدعم تحديد 
نطاق تطبيق الخدمة السحابية بشكل صحيح عملية مراقبة ومتابعة املوارد السحابية 

 الصحيحة بعد تشغيل الخدمة.

 السحابية، ينبغي أن يتأكد  بعد تحديد مقاييس جودة األداء الصحيحة للخدمة
املستفيد من كيفية القيام بعملية مراقبة األداء، وأين تتم عملية قياس خصائص األداء. 

قراءات مراقبة الخدمة السحابية (عمل  تربز أهمية التعرف عىل هذه النقطة؛ نظراً ألنَّ 
س ال تعك القياسات) التي تتم قبل الوصول إىل الجدران النارية أو موازنات األحامل

بالرضورة تلك القياسات التي تظهر للمستخدم الفعيل للخدمة السحابية. ويعود 
السبب يف ذلك إىل أنَّ الجدران النارية وموازنات األحامل لها درجة تأثري ملحوظة يف 

 رفع وقت استجابة الخدمة السحابية، ومن ثَمَّ التأثري عىل أداء الخدمة ككل.

 غرامات التي يتحملها مزود الخدمة عند تعطُّل الخدمة رضورة تحديد العقوبات وال
السحابية. ميكن للمستفيد القيام بدراسة تحليلية للتعرُّف عىل األثر املايل الذي ينتج 

ف أو تعطل الخدمة؛ كون هذه الدراسة تساعد املستفيد عىل تحديد طبيعة عن توقُّ 
 .اإلخالل ببنود االتفاقيةالعقوبات والغرامات التي ينبغي فرضها عىل املزود عند 

  وخصائص ومقاييسالتي ميكن للمزود تقدميها ملواصفات رضورة صياغة الضامنات 
بشكل موضوعي. إذ يجب أن يتم تجنُّب الصياغات العامة قدر  الخدمة السحابية

اإلمكان يف بنود االتفاقية. عىل سبيل املثال، ينبغي تجنُّب الصياغة، مثل: "يجب تقديم 
سحابية مبستوى عاٍل من اإلتاحة" واستبداله بالصياغة "يجب تقديم الخدمة الخدمة ال
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ل أن يتم إد%٩٨السحابية مبستوى إتاحة ال يقل عن  راج املعادالت الرياضية ". كام يُفضَّ
 ة لحساب مقاييس الخدمة يف بنود االتفاقية.املستخَدم

 ء الخدمة السحابية،يف حال االتفاق عىل تكليف مزود الخدمة بالقيام مبراقبة أدا 
فينبغي االلتزام بتزويد املستفيد بتقارير دورية عن أداء الخدمة من خالل خدمة ويب 

املامرسات ف عىل األدوات و إلكرتونية متاحة للمستفيد. كام ينبغي عىل املستفيد التعرُّ 
ل أ   نالالزمة للتأكد من صحة املعلومات املوجود يف تلك التقارير الدورية، كام يُفضَّ

يتم القيام بالتدقيق عىل عمليات املراقبة وتقاريرها من ِقبَل ُمدقِّق مستقل من فرتة 
 إىل أخرى.  

  رضورة أن يُفِصح مزود الخدمة السحابية عن مزودي الخدمة اآلخرين الذين يعتمد يف
ة يبعض أعامله عليهم، وتحديداً أولئك الذين لهم عالقة مبارشة بالخدمة السحاب

 ن ِقبَل املستفيد.ة ماملستهَدف

  رضورة أن يتعرف املستفيد عىل مصري البيانات املؤرشفة لدى مزود الخدمة، واملتعلقة
يد. يف معظم املستف باستخدام الخدمة السحابية املعنية وما يرتبط بها من بيانات تخصُّ 

 األحيان، يقوم مزودو الخدمة باإلفصاح عن هذا الشأن حفظاً لحقوق املستفيد.
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  الفصل الحادي عرش

  السحابية الحوسبة يف الفرص والتحديات

ل التي قد تشكِّ تربز مجموعة من التحديات  استخدام أي تقنية جديدة،مع ظهور و 
مناسبة لهذه التحديات. التي تسعى إليجاد حلول ئقاً لتبنيها، ومجموعة من الفرص عا

ب ظهورها مجموعة من والحوسبة السحابية ليست استثناًء من هذه القاعدة، إذ صاحَ 
ذلك نستعرض ل .هأو بعد تبنيها أو يف أثنائهوالفرص البحثية والعملية، سواًء قبل  التحديات

 أوالً يف هذا الفصل التوجهات املستقبلية للحوسبة السحابية عىل مستويات متعددة:
االقتصادي منها، والثقايف، والتقني. ثم يتم استعراض الفرص البحثية والعملية يف الجزء الثاين 
منه. وأخرياً، نتطرق إىل أهم التحديات العملية التي قد تربز عند تبنّي تقنية الحوسبة 

  السحابية.

مقدمة: ١١/١

 الحادي عرش الفصل يف استعراضه الكتاب هذا لها يتطرق التي املهمة الجوانب ومن
 األمر العميل؛و  البحثي املستويني عىل السحابية يف مجال الحوسبة الفرص والتحديات ألبرز
مل كالٍّ الكتاب لتش موضوعات هذا من املستفيدة الرشيحة توسيع يف يساعد ميكن أن الذي

من الباحثني واملامرسني عىل حٍد سواء. فعىل املستوى البحثي، يلخص هذا الفصل جهداً 
مرجعاً (ما بني مقاالت علمية محكَّمة ومنشورة يف مجالت  ١٧٢ثياً قام به املؤلف، غطَّى بح

علمية ومؤمترات عاملية، وكتب متخصصة وتقارير عملية للمامرسني)، حيث يتم تحديد 
الفجوات البحثية املتاحة يف مجال الحوسبة السحابية. وتشري نتائج املراجعة العلمية لهذه 

ه عىل الرغم من التأثري الكبري للحوسبة السحابية عىل عامل املال واألعامل خالل املراجع إىل أن
تزخر بالعديد من الفرص واملوضوعات  تزالالسنوات املاضية والوقت الحايل، إال أنها ال 

أربعة محاور عة إلجراء البحوث العلمية. وتحدد مخرجات هذه املراجعة العلمية املشجِّ 
يف مجال الحوسبة السحابية، وهذه املحاور هي: فوائد  وفجواٍت بحثيةً تتضمن فرصاً رئيسية 

ومخاطر وخدمات الحوسبة السحابية، وتبنّي الحوسبة السحابية واالنتقال من البيئة التقنية 
التقليدية إىل السحابة، ومخرجات وآثار الحوسبة السحابية، والوضع الراهن للحوسبة 

فتتفق معظم البحوث العلمية والدراسات االستشارية  لسحابية. أما عىل املستوى العميلا
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عىل مجموعة من التحديات التي تتوزع يف بُعديْن رئيسيني، يختص األول منهام بالجانب 
كغياب وجود إسرتاتيجية وأهداف مقنعة للتحول إىل السحابة، وقصور  ؛التنظيمي واإلداري

 مة، وغياب املركزية يف التعامل مع الخدماتيف الدعم الكايف من ِقبَل اإلدارة العليا يف املنظ
السحابية، ويف ضبط ومتابعة التكاليف املالية املرتبطة باستخدام الحوسبة السحابية، ويف 

ق واإلرشاف عىل تطبيق األنظمة واللوائح ذات الصلة بالحوسبة السحابية. االستمرار يف التحقُّ 
ل نب التقني الذي يتمثل يف االعتامد الكامبينام يركز البُعد الثاين من التحديات عىل الجا

عىل خدمة اإلنرتنت، والتحديات األمنية، وتذبذب جودة الخدمات السحابية، ومحدودية 
إمكانية التنقل بني مزودي الخدمات السحابية، وصعوبة اكتشاف ومتابعة األخطاء يف 

حابية، وانخفاض األنظمة املوزعة، والتحديات املرتبطة بأعامل وإجراءات الخدمات الس
مستوى التحكم يف املوارد التقنية عىل السحابة، واملشاكل املرتبطة بالتشغيل املشرتك بني 
السحابات. وإىل جانب التحديات العملية، يستعرض هذا الفصل أيضاً الفرص العملية التي 

ومي، كتتيحها تقنية الحوسبة السحابية، وإمكانية توظيفها يف قطاعات متعددة؛ كالقطاع الح
والقطاع الصحي، وقطاع االتصاالت، وقطاع الرتبية والتعليم، وقطاع الطاقة، وقطاع النقل، 

  وقطاع الصناعة، وقطاع تقنية املعلومات.

 والتقني: والثقايف االقتصادي املستوى عىل املستقبلية التوجهات ١١/٢

يث والتحديات، حإال يكون مصحوباً بالعديد من الفرص ال يكاد يظهر النمو يف أي مجال 
إنَّه مع النمو املتزايد الستخدام وتبّني خدمات الحوسبة السحابية والتقنيات املتعددة 

بلية عىل قاملرتبطة بها، من املتوقع أن تربز العديد من الفرص التي ترسم التوجهات املست
نلخص يف هذا الجزء من الفصل الحادي عرش بعضاً من هذه مستويات متعددة. لذلك 

التوجهات عىل املستوى االقتصادي والثقايف والتقني، بعد االطالع عىل العديد من البحوث 
 العلمية والتقارير املتخصصة يف املجال ذاته. 

  التوجهات املستقبلية عىل املستوى االقتصادي: ١١/٢/١

. واملحيل ويلالد املستويني عىل متسارع اقتصادياً بشكل السحابية الحوسبة أهمية تزداد
م من مؤسسة فورسرت ٢٠١٧يشري التقرير الصادر يف أكتوبر  الدويل، املستوى فعىل

(Forrester) سحابيةال الحوسبة لتقنية العاملية السوق حجم إىل أنه من املتوقع أن يحقق 
 دوالر مليار ٢٤١ إىل قيمتها تصل أن عيُتوقَّ  حيث الزخم، من املزيد ويكتسب مهامً  منواً 

يف تقريرها الصادر  (.Gartner Inc)االستشارية  قارترن رشكة ، كام تشري٢٠٢٠ يف عام أمرييك
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 سبةبالحو  سرتتبط العامل مستوى عىل املنظامت من %٥٠ أن ما يزيد عنإىل م ٢٠١٧يف فرباير 
أمرييك  دوالر مليار ٢١٩ الـ تجاوز قد التقنية لهذه العاملي السوق حجم أن كام، السحابية

ـ ٢٠٢٠يف عام  %٨٧وتتوقع قارترن منو هذا الرقم بنحو  ،م٢٠١٦يف عام  مليار  ٤١١م ليتجاوز ال
نت فقد املحيل املستوى عىل أما. دوالر أمرييك  ممثلةً  ماتاملعلو  وتقنية االتصاالت وزارة ضمَّ

 ادراتهامب كإحدى السحابية لحوسبةا) يّرس ( الحكومية اإللكرتونية التعامالت يف برنامج
 ،)هـ١٤٣٧-١٤٣٣( الحكومية اإللكرتونية للتعامالت الثانية التنفيذية الخطة يف املستقبلية

ىما يُ  إنشاء يف ورشعت  جهاتال تشجيع يف الحكومية رغبةً  اإللكرتونية بالسحابة سمَّ
الحكومية،  السحابة تقدمها التي والخدمات اإلمكانيات من االستفادة عىل الحكومية
 تقنية دارةإ  ويف سياق اإلطار املحيل، يؤكد مدير. واملرونة واإلنتاجية الكفاءة عوامل ولتحسني

 اليوم اتتب السعودية أن) اإلسكو( آسيا لعرب املتحدة األمم برنامج يف واالتصاالت املعلومات
 ململكةا أن إىل مشريًا العربية، الدول ويف املنطقة يف السحابية الخدمات أسواق أكرب من

 لعدة ذلك وأرجع الحسابية، الحوسبة بتقنية اهتمت التي العربية الدول أوائل من كانت
 كات،والرش  األفراد قِبل من واالتصاالت املعلومات لتقنية الواسع االستخدام منها أسباب،

 منها علج االقتصادي الذي اململكة حجم ذلك إىل أضف عائلية، رشكات غالبيتها يف والتي
شارية ستاال دراسات الوعىل الرغم من غياب  .السحابية الحوسبة خدمات لتقديم رائجاً  سوقاً 

ؤسسة موثوقة لتقدير قيمة السوق السحابية يف السعودية بشكل دقيق، إال أن تقديرات امل
إىل أنَّ إنفاق دولتي السعودية واإلمارات معاً  تشري  (www.idc.com)آي دي يس لألبحاث 

م. ولعل من أهم ٢٠١٧مليار ريال سعودي يف عام  ٥٣عىل تقنية املعلومات رمبا تجاوز 
ه املنظامت يف السعودية  العوامل التي تحدُّ  سواًء أكانت حكوميًة أم خاصة، يعود من توجُّ

بية تزويداً كان أو استخداماً. إال إىل غياب وجود تنظيم رسمي ينظم أعامل الحوسبة السحا
أنه من الجدير بالذكر أنَّ هيئة االتصاالت وتقنية املعلومات يف السعودية 

(www.citc.gov.sa) سبق أن طرحت مرشوعاً ضخامً الستقصاء آراء العموم بشأن تنظيم 
 وتقييم بحثإىل  هذا املرشوع . ويهدف هـ١٤٣٧باململكة يف عام  السحابية الحوسبة

 بها صةالخا واملامرسات والتوجهات يف املعايري والتحكم الرقابة وآليات الدولية لتجاربا
 علوج السحابية، الحوسبة خدمات لتنظيم التنظيمية األطر وإعداد ،الخدمات ومبقدمي

 ويتم التطرق إىل مالمح عن .األوسط الرشق يف منطقة الخدمات لهذه ارتكاز محور اململكة
  هذا املرشوع يف الفصل الثاين عرش من هذا الكتاب.
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ه نحو تقنية الحوسبة السحابية  ويأيت هذا الزخم الكبري يف االستثامر واإلنفاق العاملي والتوجُّ
مدفوعاً بعدة عوامل اقتصادية ذات عالقة بخصائص الحوسبة السحابية جذبت إليها جميع 

  ة من مزودين ومستفيدين ورشكاء. ومن هذه العوامل االقتصادية ما ييل:فئات ذوي املصلح

 :ع واالنكامش املرن  قدرة الخدمات السحابية عىل التوسُّ
 ملستفيدةا للمنظمة تخفيض التكاليف املالية بالنسبة يف السحابية الحوسبة تسهم

ع بسبب قدرتها املرنة عىل  حاجة ىلع بناءً  التقنية املوارد طلب يف واالنكامش التوسُّ
 مكان. فعىل سبيل املثال، بالنسبة ملنظمٍة مستفيدة تعرف أي ومن وقت أي يف املستفيد

مسبقاً أنَّ أوقات الذروة يف استخدام مواردها التقنية (مثل، بوابتها اإللكرتونية وما 
ر يف كل هأشيتبعها من خوادم ووسائط تخزين وشبكات) يقترص فقط عىل فرتة ثالثة 

ة الها يف اقتناء موارد تقنية ضخمنه من غري املنطقي أن تنفق هذه املنظمة أمو سنة، فإ
من السنة.  التسعة املتبقيةاألشهر لَّة بشكل كامل يف تعرف مسبقاً أنها تبقى غري ُمستَغَ 

ديالً يعتمد اإلنفاق التشغييل ب ،عاملجديداً لأل  اً م منوذجلذا فإنَّ الحوسبة السحابية تقدِّ 
أساميل، بالنسبة للمستفيد. وينطبق الحال عىل مزود الخدمات السحابية لإلنفاق الر 

الذي يستخدم منوذج أعامل يتعامل مع تزويد املوارد التقنية للعمالء وكأنها خدمات 
  عامة تشابه يف احتساب تكاليفها خدمات املاء والكهرباء.

 :منوذج الدفع حسب االستخدام 

ال تحتاج املنظمة املستفيدة إىل التخطيط للحصول عىل أموال طائلة قبل الرشوع يف 
تجهيزات التفعيل خدماتها السحابية، إذ يُغني مزود الخدمة املستفيد عن رشاء واقتناء 

التقنية والربمجيات الالزمة لتشغيل الخدمات السحابية، من خالل إتاحتها لالستخدام 
أي وقت، وباستخدام تجهيزات تقنية بسيطة، ومن ثَمَّ الدفع  املبارش من أي مكان ويف

ز منوذج األعامل هذا  الصغرية املنظامت من الكثري حسب االستخدام فقط. يحفِّ
ل تستطيع ال التي واملتوسطة،  عىل ات،التجهيزات التقنية والربمجي اقتناء تكاليف تحمُّ

 مقدار حسب الثمن مدفوعة إلكرتونية كخدمة السحابة موارد اقتناء عىل اإلقبال
ولتلبية االحتياجات  .اإلنرتنت شبكة وعرب معدودة، دقائق ظرف ويف االستخدام،

املتعددة والطلبات املختلفة لرشائح املستفيدين املتفاوتة، يتيح مزودو الخدمات 
السحابية مناذج تسعري مختلفة الحتساب التكاليف املادية، إىل جانب منوذج الدفع 

  دام، مثل: منوذج االشرتاك يف الخدمة السحابية، ومنوذج التسعري الهجني.حسب االستخ
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 :أعباء وتكاليف التشغيل 

يتطلب تشغيل خدمات تقنية املعلومات داخل املنظمة أعباًء إدارية وتكاليف مادية. 
 رتقيةك بالخدمات اإللكرتونية؛ املرتبطة الصيانةفتشمل األعباء اإلدارية القيام بأعامل 

نية. كام األم والقيام بالتحديثات التقنية، التجهيزات واستبدال الربمجيات، إصدارات
لة، ورخص الربمجيات الدورية، واقتناء تشمل التكاليف التشغيلية رواتب العام

التجهيزات التقنية الحديثة، ورسوم الكهرباء والتربيد، والتأمني. أما يف حال تشغيل 
فيتم التخلص من األعباء اإلدارية واالقتصار عىل حابة الخدمات اإللكرتونية عىل الس

  التكاليف املادية التي تشمل تكاليف استخدام الخدمة السحابية.

إنَّ النمو الكبري يف التجارة اإللكرتونية باستخدام منصات تجارية إلكرتونية (مثل 
)، واالستخدام املتزايد لوسائل التواصل االجتامعية (مثل: eBay، وإي يب، Amazonأمازون، 

) األخرى (مثل، الويكيبيديا، ٢٫٠فيسبوك، وتويرت، وإنستقرام)، وخدمات الويب (
Wikipedia( - أدَّى إىل زيادة الطلب عىل استخدام املوارد التقنية بشكل كبري(Gorelik, 

نه ميكن أ -مازون، ومايكروسوفتمثل: قوقل، وأ -. ولقد أدركت الرشكات الضخمة(2013
ع يف بناء مراكز بيانات ضخمة تحقيق الجدوى االقتصادية  من خالل االستثامر والتوسُّ

ومنترشة حول قارات العامل ملواجهة النمو الكبري يف استخدام الحوسبة السحابية. من خالل 
ة ازها لكل وحدهذه املراكز الضخمة، ميكن أن يتم تعظيم عدد وحجم املهام التي ميكن إنج

مالية يتم إنفاقها (كالريال)، ويعود ذلك إىل إمكانية مشاركة املوارد السحابية بشكل أكرث 
فعالية، وتحسني استغالل الخوادم الفعلية واالفرتاضية، وتقليل الفرتات الزمنية التي ال يتم 

 قارترن ةكرش خاللها استخدام املوارد التقنية، وتخفيض التكاليف التشغيلية. يف دراسة 
، تشري نتائج الدراسة م٢٠١٧االستشارية التي أرشنا إليها سابقاً، والتي أُجريت يف أكتوبر عام 

م، ارتفاعاً ٢٠٢٠مليار دوالر أمرييك يف عام  ٤١١إىل التنبؤ بنمو أسواق الحوسبة السحابية إىل 
-١١ح الشكل رقم (مليار دوالر أمرييك، ويوضِّ  ٢١٩م مبقدار ٢٠١٦من اإلنفاق الفعيل يف عام 

م إىل ٢٠١٦) التوجهات املستقبلية للنمو االقتصادي املتوقع للحوسبة السحابية لألعوام من ١
  م. ٢٠٢٠
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 IDC)كام تشري الدراسة االستشارية التي أجرتها مؤسسة آي دي يس لألبحاث 

Analyze the Future)  م، إىل توزيع اإلنفاق املايل عىل أربعة مناذج ٢٠١٦سبتمرب  يف
  لخدمات الحوسبة السحابية، وهي:

o  الربمجيات كخدمة(SaaS App).وتشري إىل التطبيقات السحابية ، 

o  األنظمة كخدمة(SaaS Sys. Infra.) وتشري إىل البنية التحتية لألنظمة، والتي ،
  األنظمة املساندة األخرى. تتيح إدارة األنظمة، واألمن، والعديد من

o  املنصة كخدمة(PaaS) ،وتشري إىل أدوات تطوير التطبيقات السحابية ،
  ومنصات التطوير.

o  البنية التحتية كخدمة(IaaS) ،وتشري إىل التجهيزات التقنية؛ كالخوادم ،
  والشبكة، ووسائط التخزين.
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 (SaaS App)إذ تتنبأ الدراسة بانخفاض طفيف يف منو سوق الربمجيات كخدمة 
م، وانخفاض ملحوظ يف منو سوق األنظمة ٢٠٢٠يف عام  %٥٤م إىل ٢٠١٥يف عام  %٦١من 

م، وارتفاع منو ٢٠٢٠يف عام  %٨م إىل ٢٠١٥يف عام  %١٢من  (.SaaS Sys. Infra)كخدمة 
م، وارتفاع ٢٠٢٠يف عام  %١٧م إىل ٢٠١٥يف عام  %١١من  (PaaS)سوق املنصات كخدمة 

م. ٢٠٢٠يف عام  %٢١م إىل ٢٠١٥يف عام  %١٦من  (IaaS)تحتية كخدمة منو سوق البنية ال
) توزيع اإلنفاق املايل العاملي عىل الحوسبة السحابية حسب ٢-١١ح الشكل رقم (ويوضِّ 

م بني العامني    م.٢٠٢٠م و٢٠١٥منوذج الخدمات املُقدَّ

رير الصادر قأما بشأن توزيع الحصص السوقية بني مزودي الخدمات السحابية، فيشري الت
يف الربع الثاين من عام  (Synergy Research Group)من مجموعة األبحاث التضامنية 

م إىل استمرار سيطرة الرشكات األربع الكربى (أمازون، ومايكروسوفت، وآي يب إم ٢٠١٦
(IBM) من الحصة السوقية للحوسبة السحابية (والتي تشمل  %٥٤، وقوقل) عىل ما نسبته

). بينام تتوزع النسبة (PaaS)، وخدمات املنصات كخدمة (IaaS)التحتية خدمات البنية 
رشكة آليبابا  :رشكة، ومن بينها ٢٠عىل أكرث من  )%٤٦ (املتبقية من الحصة السوقية السحابية

(Alibaba) وراك سبيس ،(Rackspace) وسيلزفورس ،(Salesforce) وأوراكل ،(Oracle) ،
، وجوي (CenturyLink)، وسنرشي لينك (AT&T)يت ، وأي يت أند (HPE)وإتش يب إي 

) توزيع الحصص السوقية ٣-١١ح الشكل رقم (. ويوضِّ (Orange)، وأورانج (Joynet)نت 
  م. ٢٠١٦الربع الثاين  –السحابية بني مزودي الخدمات السحابية 

من  دأخرياً، ينبغي اإلشارة إىل أنه وكام هو الحال مع ظهور أي تقنية حديثة، تربز العدي
التحوالت والتغيريات التي غالباً ما تكون مربكة وغري واضحة من عدة جوانب. فمن الجانب 

ج كلياً عن منوذ االقتصادي، ظهر مع بروز الحوسبة السحابية منوذج أعامل جديد يختلف 
الذي يعتمد عىل انتهاء العالقة التجارية بني البائع واملشرتي مبجرد إمتام األعامل التقليدي 

ى منوذج أعامل خدمات الحوسبة  العملية التجارية وتسليم املنتج إىل املشرتي. ويُسمَّ
السحابية بـ "منوذج األعامل املرن". يف هذا النموذج املرن، تبدأ وتستمر عالقة املشرتي 
(املستفيد) بالبائع (مزود الخدمة السحابية) مبجرد إمتام العملية التجارية، إذ تقع املسؤولية 

أيام األسبوع،  ٧ساعة يف اليوم، و ٢٤زود الخدمة لضامن استمرار تشغيل الخدمة عىل م
يوماً يف السنة. ومن التحديات التي تصاحب تطبيق منوذج األعامل املرن صعوبة التنبؤ  ٣٦٥و

إىل  ويعود السبب يف ذلك د واملستفيد عىل التوايل؛من املزوِّ  باإليرادات والتكاليف لكلٍّ 
دفع حسب االستخدام"، والذي يفرض آليًة ال تلزم املستفيد باالستمرار لفرتات تطبيق مبدأ "ال
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يستطيع إيقاف الخدمة وإنهاء عالقته باملزود. ، فبمجرد انتهاء حاجته من الخدمة طويلة
من ناحية أخرى، ينبغي ملزود الخدمات السحابية تبّني إسرتاتيجيات جديدة لتسويق 

األساليب التقليدية يف التسويق، التي قد تعتمد عىل منتجاته اإللكرتونية تختلف عن 
الزيارات امليدانية أو توزيع املنشورات الورقية. ففي منوذج األعامل املرن للحوسبة السحابية، 
ميكن أن تتم عملية التبادل التجاري دون الحاجة ألي تدخل برشي، حيث ميكن للمستفيد 

  ابة اإللكرتونية ملزود الخدمة. رشاء وتشغيل الخدمة السحابية من خالل البو 
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لذا، قد يكون من الرضوري أن يقوم مزود الخدمة السحابية بتسويق منتجاته عرب وسائل 

ونية األخرى. اإللكرت -التواصل االجتامعي، والربيد اإللكرتوين، والعديد من املنصات التفاعلية
، وفاكارو وزمالئه (Plummer et al., 2009)من بالمار وزمالئه  ومن جانب آخر، يشري كلٌّ 
(Vaccaro et al., 2004)  إىل أنَّ منوذج األعامل املرن للحوسبة السحابية ميكن أن يتأثر

) التطوُّر ٣) املستفيد من الخدمة، و(٢) مزود الخدمة، و(١بخمسة مؤثرات أساسية، هي: (
األنظمة واللوائح ) ٥) سوق الحوسبة السحابية، و(٤التقني ملكونات الحوسبة السحابية، و(

  والقواعد التنظيمية للحوسبة السحابية يف الدولة التي يتم تقديم الخدمات السحابية فيها.
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  الثقايف: املستوى التوجهات املستقبلية عىل ١١/٢/٢

ال شك أنَّ التحوُّل اإللكرتوين يف التعاطي مع تقنية املعلومات من خالل الحوسبة 
وغري مبارش يف األدوار املنوطة بكل ذي عالقة بهذه التقنية السحابية يؤثر بشكل مبارش 

الناشئة. حيث ميكن رصد هذا التأثري من خالل النظر يف التغيريات التي تطرأ عىل إجراءات 
مة، وتوسيع نطاق قاعدة اتخاذ القرار داخل املنظمة سواًء  العمل للقيام بالخدمات املقدَّ

ة تدفق املعلومات بني مكونات الهيكل التنظيمي املستفيدة أو املزودة للخدمة، وكيفي
عاد ل هذه األبة بتقديم الخدمات السحابية. تشكِّ للمنظمة، ودرجة التزام األطراف املعني

الً يف ثقافة املنظمة للتعامل مع الخدمات السحابية. ومن أشكال األربعة يف مجموعها تحوُّ 
  حابية ما ييل: التحوُّالت الرئيسية التي تُحِدثُها الحوسبة الس

تحوُّل اإلنفاق املايل من رأساميل يتم دفعه مرة واحدة مقابل امتالك البنية التحتية  -
التقنية (كام هو الحال يف البيئة التقليدية للحوسبة) إىل إنفاق مايل تشغييل يتم دفعه 
مقابل االستخدام الفعيل للبنية التحتية التقنية ملدة محدودة حسب حاجة العميل (كام 

 هو الحال يف البيئة السحابية).

التحوُّل من التعامل املبارش مع البنية التحتية التقنية (كام هو الحال يف البيئة التقليدية  -
 للحوسبة) إىل التعامل غري املبارش يف بيئة الحوسبة السحابية عرب شبكة اإلنرتنت.

حيث يكون  لسحابية،ا البيئة يف باملستفيد املنوطة اإلدارية األعباء انخفاض مستويات -
يث ينبغي ح الحوسبة التقليدية به يف بيئة املنوطة اإلدارية مستخدماً، مقارنًة باألعباء

 ماً.ومستخدِ  الًومشغِ  راً طوِّ أن يكون مُ 

ا وتشغيل خدماتها، مب السحابة إىل التحوُّل عمليةب العالقة ذات األطراف إرشاك جميع -
للخدمة، يف عمليات  نالنهائيو  نواملستخدمو  العمل وفرق املنظمة يف ذلك قيادات

 هذا والتواصل يف التنسيق اتخاذ القرارات ذات العالقة بالخدمات السحابية، واستمرار
 الشأن.

إعادة هندسة إجراءات األعامل داخل املنظمة لتتالءم مع اآللية الجديدة لتقديم  -
 الخدمات السحابية.
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أنَّ التغيريات الناشئة بسبب  (Low et al., 2011)يف السياق نفسه، وجد لوو وزمالؤه 
التحوُّل إىل السحابة ال تقترص فقط عىل إجراءات العمل، بل تشمل أيضاً قيم املنظمة، 

ل سوو  يف بحثه  (Suo, 2013)وإدارتها للبيانات، والتقنية، واملوظفني، والعمليات. كام توصَّ
ل إدارات تقنية املعلومات إىل رشكاء أعامل نشطني مع إىل أنَّ تطبيق الحلول السحابية يحوِّ 

وحدات األعامل األخرى يف املنظمة بغرض زيادة التجاوب الرسيع مع عمالء املنظمة. كام 
يشري سوو يف البحث نفسه إىل أنَّه عىل الرغم من أنَّ التحول إىل السحابة يسمح للمنظامت 

ن يف مستوى التنافسية، إال أنَّ  يُ فت مع احتياجات عمالئها مامأن تتجاوب بشكل ال  حسِّ
دى ل هاجساً لتزال تشكِّ التغيريات والتحوالت الناشئة بسبب التحوُّل إىل السحابة ال 

  املنظامت.

) يف دراسة بحثية بعنوان: (ثقافة Sultan et al., 2012ويشري نبيل سلطان وزمالؤه (
ية إىل أنَّ الحوسبة السحابملُرِبَكة) تعامل مع االبتكارات ااملنظمة والحوسبة السحابية: ال

تُحِدث ابتكاراً منظَّامً وابتكاراً جديداً مرِبكاً يف الوقت نفسه. فهي تُحِدث ابتكاراً منظَّامً؛ 
 اتالحاسب مرحلةكونها نشأت نتيجًة للتطوُّر املرحيل الذي مرَّت به الحوسبة عموماً من 

ام (ك اإلنرتنت مرحلة إىل ثم العميل املوزعة،-الخادم مروراً مبرحلة (mainframe)املركزية 
تطرقنا إىل ذلك يف متهيد هذا الكتاب)، من خالل توظيف وتطوير تقنيات قامئة مثل مشاركة 

املركزية،  ملعالجة املهام املحوسبة، كام هو الحال يف الحاسبات (Timesharing)الوقت 
خ من والحوسبة الشبكية، وتكرار نُسَ وكذلك توظيف وتطوير تقنيات التقنية االفرتاضية، 

كام  )، وموازنة األحامل.٢٫٠املوارد التقنية بغرض التعايف من الكوارث حال حدوثها، والويب (
لنموذج أعامل جديد يتيح ألصحاب  تحدث ابتكاراً جديداً مرِبكاً؛ كونها فتحت اآلفاَق أنها 

ة ل ضغطة زر)، وبأسعار تنافسياملصلحة القيام بالتبادل التجاري بيرس وسهولة (من خال
منخفضة. أصبح متاحاً للمستفيد اقتناء الخدمة السحابية عن بُعد يف ظرف دقائق، وإمكانية 
ع واالنكامش املرن يف قدرات الخدمات السحابية حسب الطلب واالحتياجات، وبشكل  التوسُّ

يم ملصلحة لتقدآين. كام أنَّ الحوسبة السحابية خلقت فرصاً اقتصادية هائلة ألصحاب ا
خدمات ذات جودة جيدة، والتي كانت تاريخياً تتطلب إنفاقاً مالياً كبرياً لتشغيلها داخلياً 

رواتب  والربمجيات، وتكاليفبسبب التكاليف املالية املرتبطة بأسعار التجهيزات املادية 
 لَّة للموارد التقنية.ة املشغِ العامل

عىل أساس التكلفة حسب االستخدام قد فتح إنَّ تقديم الخدمات السحابية بشكل آين و 
فرصاً استثامرية هائلة ملزودي الخدمات املحوسبة الستغالل هذا السوق التجاري الجديد، 
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 لهذه العاملي السوق حجم أن إىل (.Gartner Inc)االستشارية  قارترن رشكةوالذي تشري فيه 
أمرييك، وتتوقع قارترن منو هذا الرقم  دوالر مليار ٢١٩ الـ تجاوز قد م٢٠١٦يف عام  التقنية
 الوقت نفسه، ال يحتاج مليار دوالر أمرييك. ويف ٤١١م ليتجاوز الـ ٢٠٢٠يف عام  %٨٧بنحو 

كن إلكرتونية مي اتإىل إهدار األموال للحصول عىل خدمأكان فرداً أم منظمة سواًء املستفيد 
الرأساميل. من هذا نفاق اقتناؤها من السوق السحايب بأسعار منخفضة ودون حاجة لإل 

ر بشكل يف التعاطي مع تقنية املعلومات يؤثِّ ت الحوسبة السحابية تحوُّالً كبرياً املنطلق، شكَّل
مبارش وغري مبارش يف األدوار املنوطة بكل من املزود واملستفيد منها. عىل الرغم من ذلك، ال 

نا إىل والتقنية والقانونية، والتي تطرقيخلو هذا التحوُّل من بروز بعض التحديات التنظيمية 
معظمها يف فصول سابقة من هذا الكتاب. وبتسليط الضوء عىل الجانب التنظيمي، أشارت 

)، إىل أنَّ تبّني Goth, 2011; Sultan et al., 2012; Kavis, 2014عدة دراسات علمية، (
التحوالت  ، وأنَّ تجاهلتقنية الحوسبة السحابية يستلزم تغرياً عىل مستوى ثقافة املنظمة

التقنية الجديدة أو الوقوف ضدها قد يؤدي إىل نتائج غري محمودة. فعىل سبيل املثال، يربز 
، وهي رشكة كانت رائدة يف مجال أفالم وكامريات التصوير، (Kodak)مثال رشكة كوداك 

فقد تأخرت  .كمثال حّي عىل الفشل يف التعاطي مع التحوُّالت الرئيسية يف تقنية املعلومات
 األمر الذي نتج عنه ترسٌُّب يف طة تحوُّل رقمي يف الوقت املناسب؛إدارة الرشكة يف وضع خ

، وفقدان حصتها يف سوق األفالم والتصوير، وهبوط حاد يف %٨٠مواردها البرشية مبقدار 
سعر سهم الرشكة يف السوق املالية، كنتيجة لفشل إدارة الرشكة يف استغالل الفرصة 

ثامرية التي سنحت لها للتحوُّل إىل العامل الرقمي، إال أنها مل تحسن التعامل معها يف االست
املنحى نفسه الذي  (Oracle). وكادت أن تسلك رشكة أوراكل (Lucas et al., 2009)حينه 

سلكته رشكة كوداك لوال أنها تداركت الوضع مؤخراً والتحقت بالركب، إذ يروي كلٌّ من 
س رشكة ) أنَّ الري إليسون، مؤسِّ Hasson, 2008) وهاسون (Johnson, 2008جونسون (

أوراكل، انتقد الحوسبة السحابية يف بداية ظهورها ووصفها بأنها "موضة تقنية" و"ثرثرة غري 
مجدية"، وأكَّد يف تعليق له أنه من الصعوبة مبكان زيادة اإليرادات املالية من خالل توظيف 

ود منوذج أعامل واضح لها. لكن إليسون تدارك موقفه وتراجع هذه التقنية؛ نظراً لعدم وج
عنه بعد إدراكه لخطورة تجاهل هذه التقنية الناشئة يف حينه. وأصبحت أوراكل العباً مهامً 
ومزوداً رئيسياً لخدمات سحابية متنوعة، تتمثل يف إتاحة منصات سحابية متكاملة، 

مة ديثة، إما عىل هيئة بنية تحتية كخدوتطبيقات أعامل ذكية، وبيئات تشغيل سحابية ح
(IaaS)  أو منصات كخدمة(PaaS)  أو برمجيات كخدمة(SaaS).  
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لقد أدَّى ظهور العديد من الرشكات املتخصصة يف تقديم مختلف أنواع الخدمات 
قة  السحابية، والتي بدأ ظهورها مع بزوغ نجم الحوسبة السحابية، إىل ظهور مناذج أعامل خالَّ

بشكل يختلف متاماً عن تلك النامذج  التبادل التجاري عرب شبكة اإلنرتنت تعتمد عىل
التقليدية التي تعتمد عىل التبادل التجاري بشكله التقليدي. ومع ظهور هذه النامذج 
الجديدة لألعامل، انقسمت الرشكات القامئة يف موقفها من الحوسبة السحابية إىل ثالثة 

 أقسام:

  يكون من أوائل املتبنني واملتكيفني مع بيئة الحوسبة السحابية القسم األول: نجح يف أن
ألمر ا ت رئيسية يف مناذج تقديم األعامل؛الجديدة، وبالتايل تمَّ إجراء تغيريات وتحوُّال 

الذي انعكس عىل ثقافة املنظمة الداخلية. ويربز اسم رشكة مايكروسوفت 
(Microsoft) أعاملها عىل بيع الربمجيات  كأبرز مثال يف هذا القسم، إذ مل تقترص

وأنظمة التشغيل، بل تحولت مبارشًة إىل تقديم جميع مناذج الخدمات السحابية الثالثة 
(IaaS, PaaS, SaaS) ولقد انعكس هذا التحوُّل إيجابياً عىل إيراداتها السنوية التي .
ر أمرييك مليار دوال  ٨٥م، إىل ٢٠٠٨مليار دوالر أمرييك يف عام  ٦٠ارتفعت مام يقارب 

ر بـ ٢٠١٦يف عام   . %٤١م، بزيادة تُقدَّ

  َل التحوُّل إىل بيئة الحوسبة السحابية، ومل يجر التغيريات الالزمة يف القسم الثاين: تجاه
األمر الذي أدى إىل إفالس هذه  خلية لتبّني هذه التقنية الجديدة؛ثقافة املنظمة الدا

الرشكات وخروجها من أسواق املنافسة. ومن األمثلة البارزة لهذا القسم: رشكة كوداك 
(Kodak)  املتخصصة يف مجال أفالم وكامريات التصوير، ورشكة بالك

املتخصصة يف مجال تأجري األفالم السينامئية، ورشكة بوردرز  (Blockbuster)باسرت
(Borders Books & Music) .املتخصصة يف مجال الكتب واملوسيقى 

  القسم الثالث: انتهج إسرتاتيجية االندماج أو االستحواذ مع/ عىل تلك الرشكات الناشئة
واملتخصصة يف تقديم مختلف أنواع الخدمات السحابية. ويشمل هذا القسم تلك 

حوُّالت تطيع مجاراة التالرشكات الكربى التي رأت أنَّ منوذج تقديم أعاملها القائم لن يس
الرئيسية يف تقديم األعامل، وأنَّ أرسع طريق لتحقيق املكاسب هو تجنُّب تغيري الثقافة 
ة قد تستغرق فرتة زمنية طويلة لحلها،  الداخلية مؤقتاً؛ ملا يصاحبها من مشاكل جمَّ

 مجال حة يفوالسري قُُدماً يف االندماج أو االستحواذ مع/ عىل تلك الرشكات الصغرية الناج
 الحوسبة السحابية. ومن األمثلة عىل االندماجات أو االستحواذات البارزة يف هذا القسم: 
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o  استحواذ رشكة االتصاالت فريايزون(Verizon)  عىل رشكة تريامارك
(Terremark)  مليار دوالر  ١٬٤املتخصصة يف تقديم الخدمات السحابية، مببلغ
 م.٢٠١١أمرييك، يف عام 

o  كة تايم ورنر كيبل استحواذ رش(Time Warner Cable) ثاين أكرب رشكة ،
املتخصصة  (NaviSite)مشغلة للقنوات التلفزيونية، عىل رشكة نيفي سايت 

يف تقديم خدمات استضافة البوابات اإللكرتونية وإدارة التطبيقات والخدمات 
 م.٢٠١١مليون دوالر أمرييك، يف عام  ٢٥٠السحابية، مببلغ 

o االتصاالت سنرشي لينك  استحواذ رشكة(CenturyLink)  عىل رشكة سافييز
(Savvis)  املتخصصة يف تقديم خدمات البنية التحتية كخدمة(IaaS) التي ،

مليار دوالر أمرييك،  ٢٬٥مركز بيانات يف أمريكا وأوروبا وآسيا، مببلغ  ٥٠متلك 
 م.٢٠١١يف عام 

o  استحواذ رشكة الحاسبات الشخصية ديل(Dell) ة إي إم يس عىل رشك(EMC) 
مليار  ٦٧املتخصصة يف تقديم خدمات التخزين والتقنية االفرتاضية، مببلغ 

 م.٢٠١٦دوالر أمرييك، يف عام 

إنَّ التحول يف ثقافة املنظمة للتعاطي مع تقنية الحوسبة السحابية ال يقترص فقط عىل 
أن  يك)؛ بل ينبغيملزود، واملستفيد، واملالك، والرشصنف واحد من أصناف ذوي املصلحة (ا

يشمل الجميع. فتواجه املنظمة التي ترغب يف أن متارس دور مزود الخدمة إشكالية إيجاد 
دون أن يؤثر ذلك عىل جودة تقديم تقديم الخدمات السحابية املنظورة مسلك مناسب ل

 خدماتها القامئة لعمالئها الحاليني؛ وذلك لتفادي ترسُّب عمالئها وانخفاض إيراداتها. كام
تواجه املنظمة املستفيدة املصري نفسه من حيث رضورة إيجاد منوذج عميل ناجح يساعد 
عىل تغيري ثقافتها التنظيمية للتعامل مع املوارد التقنية كخدمات تُستأجر الستخدامها عن 
بُْعد كام هو الحال يف البيئة السحابية، وليست كأصول داخلية كام هو الحال يف البيئة التقنية 

ليدية. وينطبق الحال كذلك عىل كلٍّ من مالك الخدمات السحابية والرشيك يف تقدميها. التق
بتطبيق مثاين خطوات رئيسية للنجاح يف إجراء  (John Kotter, 1996)يويص جون كوتر 

  ل رئييس داخل املنظمة وتغيري يف ثقافتها الداخلية، وهذه الخطوات هي:تحوُّ 
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رضورة تشجيع التغيري واإللحاح عليه، من خالل إيضاح الفرص املتاحة عند التغيري،   -
من املديرين الحاليني  %٧٥واملخاطر املمكنة عند عدم التغيري. ويكفي أن يتم إقناع 

 بأنَّ الواقع الحايل ميثل أكرث خطورًة من املستقبل غري املعروف عند إجراء التغيري.

الكفاءة واملهارة الكافية لقيادة التغيري، وتشجيعهم عىل تشكيل فريق عمل يتصف ب -
 العمل بروح الفريق الواحد وخارج نطاق الهيكل التنظيمي الرسمي.

وإسرتاتيجية منبثقة عن الرؤية، وأهداف مقنعة إلجراء التغيري وضع رؤية واضحة  -
 والتحوُّل.

أجل  اإلسرتاتيجية مناستخدام كل الوسائل التنظيمية املمكنة إليصال فكرة الرؤية و   -
 تحقيقهام.

تحفيز اآلخرين للتاميش مع الرؤية وأهدافها، من خالل إزالة أو تعديل األنظمة أو  -
الهياكل اإلدارية التي تعيق تحقيق الرؤية، وتشجيع ذوي العالقة لألخذ باألفكار 

 واألنشطة واإلجراءات غري التقليدية.

قها، من خالل تعريف ومتابعة التخطيط للحصول عىل املكاسب الرسيعة وتطبي -
ن يف األداء، ومكافأة املوظفني الذين يسهمون يف تحقيق هذا التحسُّ   ن.التحسُّ

 من خالل:تي تطرأ، وإجراء مزيد من التغيري تعزيز التحسينات ال  -

o  توظيف مصداقية املكاسب الرسيعة التي تحققت لغرض إجراء املزيد من
 ة.مية واإلجراءات التي تعيق تحقيق الرؤيالتغيري يف األنظمة والهياكل التنظي

o  وتطوير املوظفني الذين يطبقون أهداف الرؤية.استقطاب وتشجيع 

o .تنشيط عملية التغيري والتحوُّل بإقرار مشاريع جديدة 

 وتكريسها كثقافةمنهجيات وأساليب العمل الجديدة  عىل املؤسيس الطابع إضفاء -
املنهجيات واألساليب الجديدة والنجاح جديدة يف املنظمة، من خالل الربط بني 

 املنهجيات مع يتفق مبا ،التعاقب وخطط تطوير القيادة خطط املؤسيس، وإيجاد
   .واألساليب الجديدة
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 التقني: املستوى التوجهات املستقبلية عىل ١١/٢/٣

تتفق جميع الدراسات املسحية التي أُجريت الستشعار التوجهات املستقبلية نحو 
ه واضح إىل تبّني هذه التقنية الحديثة (جي الحوسبة الس حابية يف املنظامت عىل وجود توجُّ
م؛ قارترن ٢٠١٦، (Intel Security)م؛ إنتل سكيوريتي ٢٠١٦، (J. P. Morgan)يب مورقان 
(Gartner) ،زال ينتاب بعض متخذي القرار من يم). ومع وجود هذا التوجه، ال ٢٠١٧

ر عملية التحوُّل  املتخصصني يف مجال تقنية املعلومات بعض الهواجس التقنية التي قد تؤخِّ
ومن أبرز هذه الهواجس: . (Brian Butt, 2015; Issy Ben-Shaul, 2017)نحو هذه التقنية 

مة نخفاض مستوى الحوكصعوبة التنبؤ بجودة أداء الخدمات السحابية، واملخاطر األمنية، وا
والتحكم التشغييل، ومحدودية إمكانية التنقل بني مزودي السحابة، وغموض يف فهم آلية 
عمل بعض خصائص تقنية الحوسبة السحابية، والعقبات القانونية وااللتزام الدويل، وغريها 

كِّل من الهواجس األخرى. عىل الرغم من ذلك، يتم النظر إىل هذه التحديات عىل أنها تش
مصدراً ملهامً وراسامً للتوجهات املستقبلية عىل املستوى التقني، إذ يسعى مزودو الخدمات 

ذب التحديات بغرض ج لهذه السحابية ومطورو التقنيات والربمجيات إىل إيجاد حلول ناجعة
أبرز  العمالء لإلقدام عىل تبني الحوسبة السحابية. من هذا املنطلق، نتطرق يف هذا الجزء إىل

 م حلوًال تقنية تسد الفجوات القامئة وابتكاراٍت واملتوقع أن تقدِّ التقنيات الجاري تطويرها 
تستغل وفرة موارد الحوسبة املتاحة. ومن أبرز هذه التقنيات: السحابات البينية، والحوسبة 

، وتحليالت السحابة، والسحابة الخرضاء، (DevOps)السحابية املتنقلة، ومنهجية التطوير 
  .(PaaS)كاء االصطناعي، والسحابة الهجينة واملنصة كخدمة والذ 

 السحابات البينية: 

تُعرَف السحابية البينية بأنها مبدأ يقوم عىل فكرة ربط السحابات ببعضها البعض، مبا 
تم يبإمتام عملية الربط بني السحابات يف ذلك السحابات العامة، والخاصة، والهجينة. و 

زيادة الطاقة االستيعابية لكل سحابة، وزيادة تنوع الخدمات والتقنيات املتاحة، 
وتحسني قابلية العمل املشرتك بني السحابات، وتسهيل عملية التنقل بني مزودي 

يف  (Cisco)السحابات. بدأت فكرة السحابة البينية كمرشوع صغري يف رشكة سيسكو 
 (IEEE)ل معهد مهنديس الكهرباء واإللكرتونيات م، ثم تمَّ تبنيه من ِقبَ ٢٠٠٨عام 

م يف ورشة دولية كان موضوعها التشغيل املشرتك يف ٢٠١٠يف عام  ةوتقدميه ألول مر 
م، تمَّ إنشاء بيئة ٢٠١٣. ويف عام (InterCloud 2010)الحوسبة السحابية والخدمات 
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ت  سحابة، ومراكز سحابة ومزودي خدمات سحابية، ورشكات تقنيات ال ٢١اختبارية ضمَّ
أبحاث أكادميية يف الواليات املتحدة األمريكية وأوروبا ومنطقة آسيا الباسيفيك. وكان 

ن للبيئة االختبارية للسحابة البينية أن تكون مدخالً لتطوير معايري الهدف املعلَ 
  للشبكات البينية بني السحابات.

دمات الحوسبة د عىل تبنّي خويأيت ظهور السحابة البينية كنتيجة طبيعية للطلب املتزاي
يربز تحدي مدى إمكانية تلبية مزود إذ إنه مع تزايد مستخدمي السحابة السحابية، 

مزود عىل ِحدة قد ال ميتلك موارد  الخدمة لجميع الطلبات الواردة إليه، حيث إنَّ كلَّ 
سحابية كافية تؤهله لالستمرار يف تقديم خدمة مرضية للمستفيدين الحاليني، ويف 

ضها ائدة ألكرث من مزود ببعالوقت نفسه قبول مستفيدين ُجُدد. وبربط السحابات الع
يتم زيادة الطاقة االستيعابية لكل سحابة بشكل غري مبارش. من ناحية أخرى، البعض 

 ويف ظلِّ وجود رشكات ضخمة كمزودي خدمات سحابية، مثل أمازون وقوقل
رشكات منافسة تلك ال رشكات الصغرىومايكروسوفت، فمن الصعوبة مبكان بالنسبة لل

  الضخمة. 

حابات املتعددة. والس ،يتم تصنيف السحابة البينية إىل صنفني رئيسيني: اتحاد السحابات
ويكمن الفرق الرئييس بينهام يف طبيعة الدور املنوط باملستفيد من الخدمة السحابية. 

وارد السحابية (خوادم، ) يتم مشاركة امل٤-١١ففي اتحاد السحابات (انظر الشكل رقم (
ووسائط تخزين، وشبكات) بني أكرث من مزود، ويقوم مزود الخدمة مبسؤولية إدارة 
الربط بني السحابات، ويكون تعامل املستفيد مستمراً مع مزود خدمة وحيد، ودون أن 

 ،يف هذا الصنف من السحابة البينيةيكون مدركاً لوجود الربط بني أكرث من سحابة. 
د خدمة ر موارد سحابية من مزو زود ما رفع طاقة سحابته االستيعابية باستئجايستطيع م

. أما يف صنف قصور قد يطرأ عىل جودة خدماته السحابية حتى يغطي أيَّ آخر 
فيقوم املستفيد بنفسه باستخدام وربط وإدارة عدة خدمات  السحابات املتعددة

مزود، حيث تكون إدارة التشغيل عة عىل أكرث من سحابية (يكون مشرتكاً فيها) موزَّ 
  ).٥-١١املشرتك بني السحابات تحت مسؤولية املستفيد نفسه، انظر الشكل رقم (

مها السحابة البينية للمستفيدين، وتعالج بعض هناك العديد من الفوائد التي تقدِّ 
  خدمات الحوسبة السحابية، ومن أبرزها: الهواجس التي قد تعيق استخدامَ 
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 )""Ciscoالسحابات (مقتبسة ومعدلة من موقع رشكة سيسكو  ): اتحاد٤-١١(شكل رقم 

o السحابة، حيث تنخفض مخاطر  مزودي بني التنقل معالجة إشكالية محدودية
االعتامد كلياً عىل مزود خدمة وحيد، ويصبح متاحاً للمستفيد االنتقال من 

 سحابة إىل أخرى أو من مزود إىل آخر عند الحاجة.

o  إشكالية العقبات القانونية التي قد متنع املنظمة املستفيدة من تخزين حل
د  ع وتعدُّ بياناتها أو تشغيل تطبيقاتها يف موقع جغرايف معني، من خالل تنوُّ

 املواقع الجغرافية املتاحة لدى املزودين املشرتكني يف السحابة البينية.
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o  مستويات املوثوقية من خالل رفع رفع جودة أداء الخدمات السحابية
واإلتاحة، وتخفيف احتاملية توقف الخدمة. ويتحقق هذا الهدف من خالل 
توّزع التطبيقات والبيانات ذاتها يف أكرث من مركز بيانات يف أكرث من موقع 

يتم تشغيل ة عن موقع معني جغرايف، فعند توقُّف عمل الخدمة السحابي
 قع جغرايف آخر. النسخة املكررة (البديلة) من الخدمة يف مو 

o  تخفيض استهالك الكهرباء، من خالل نقل األعباء املتزايدة من مراكز البيانات
لة مبهام زائدة إىل مراكز بيانات عاملة (وبالتايل مستهلكة للكهرباء) ولكن  املحمَّ

 بأعباء عملية أقل. 

  

)""Cisco): السحابات املتعددة (مقتبسة ومعدلة من موقع رشكة سيسكو ٥-١١شكل رقم (

 :الحوسبة السحابية املتنقلة  

ر ملستخدمي أنَّ ال إىل (Statista) اإلحصائيةتشري تقديرات رشكة ستاتيستا  عدد املقدَّ
مليارات هاتف متنقل،  ٥ما يربو عىل  م٢٠١٩هواتف املتنقلة حول العامل سيبلغ يف عام ال

هذا العدد الهائل دافعاً من سكان العامل. يشكل  %٦٣ل ما نسبته تقريباً وهو ما ميثِّ 
ى بالحوسبة السحابية املتنقلة مهامً لظهور ما يُس  التي متثل اندماجاً تقنياً ملواردمَّ

وسبة املتاحة إلثراء بيئة الح ،والشبكات الالسلكيةالحوسبة السحابية والحوسبة املتنقلة 
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ية بللمستخدمني املتنقلني، ومشغيل شبكات االتصاالت، ومزودي الخدمات السحا
(Khan et al. 2014; Abolfazli et al., 2014; Fangming et al., 2013) . ويكمن

 الهدف الرئييس للحوسبة السحابية املتنقلة يف تهيئة البيئة املناسبة للتطبيقات املتنقلة
. ومام (Abolfazli et al., 2013) التي يتم تشغيلها عن بُعد من خالل األجهزة املتنقلة

ع عىل ظهور هذه التقنية محدودية قدرات الحوسبة املتاحة يف األجهزة املتنقلة،  شجَّ
وتحديداً الهواتف املتنقلة الذكية، إذ تتيح الحوسبة السحابية املتنقلة ملستخدميها 
إمكانية الوصول عن بُعد إىل املنصات والخدمات السحابية بحيث تتم عمليات املعالجة 

ونية األخرى. ونتيجًة لذلك، يتم فتح آفاق جديدة عليها، كام هو الحال لألجهزة اإللكرت 
د اللهواتف املتنقلة بحيث ال تقترص استخداماتها عىل إجراء املكاملات، واستخدام أعد

املوارد  يعبل يشمل فسح الطريق لها للوصول لجم محدودة من التطبيقات املتنقلة؛
أي  ة التشغيل منصيوكأنها حاسب مكتبي إال أنها تتميز عنه بخاالسحابية املتاحة 

ع رشيحة املستفيدين من الخدمات املقدمة من  موقع ويف أي وقت؛ األمر الذي يوسِّ
خالل السحابة. ويختلف تشغيل الحوسبة السحابية املتنقلة عن الحوسبة السحابية 

تتطلب ثالثة مكونات أساسية، هي: االتصال املتنقل، والتجهيزات املعتادة؛ كونها 
كة فينبغي أن يشتمل عىل شباملتنقلة. أما االتصال املتنقل  والربمجياتاملتنقلة، 

مخصصة تحتوي عىل بروتوكوالت شبكية معينة تتحكم يف االتصال املتنقل وتديره بهيئة 
تشتمل أما التجهيزات ف فة لهذا الغرض. وتركيب معني للبيانات، باستخدام تقنيات موظَّ 

ات ا، وتتعامل الربمجيات املتنقلة مع خصائص ومتطلبعىل األجهزة املتنقلة بكافة أشكاله
سحابية ل التطبيقات التفاعلية املتنقلة مثاالً واضحاً للحوسبة الالتطبيقات املتنقلة. ومتثِّ 

التي  الخدمات ر نسبة إتاحة عالية جداً؛ بل ألنَّ املتنقلة، ليس فقط ألن السحابة توفِّ 
كبرية  ضخمة يتم استضافتها يف مراكز بياناتتوفرها هذه التطبيقات تعتمد عىل بيانات 

عىل السحابة. ومن أبرز األمثلة عىل هذه التطبيقات املتنقلة: تطبيق خرائط قوقل 
(Google Maps) وتطبيق التواصل واالتصال هانق أوتس ،(Hangouts)  ،من قوقل

ائد فو ، وغريها من التطبيقات املتنقلة األخرى. ومن ال(Snapchat)وتطبيق سناب شات 
الواضحة للحوسبة السحابية املتنقلة: رفع الطاقة االستيعابية للهواتف املتنقلة من خالل 
تحسني قدرات املعالجة املتاحة لها وكذلك املساحات التخزينية، ورفع مستوى املوثوقية 
من خالل توفري نسخ احتياطية لبياناتها يف عدة مواقع جغرافية حسب طلب املستفيد، 
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ر االفرتايض لبطاريات الهواتف املتنقلة بسبب نقل معظم عمليات املعالجة وإطالة العم
  منها إىل البيئة السحابية املتنقلة. 

ويف سياق االهتامم بالحوسبة السحابية املتنقلة وتطبيقاتها يف اململكة العربية 
 ةوزار  برامج أحد(م برنامج يّرس للتعامالت اإللكرتونية الحكومية يقدِّ السعودية، 

ادرات الحكومية كإحدى املب اإللكرتونية مبادرة السحابة )املعلومات وتقنية االتصاالت
التحتية،  لبنيةا مسار تحت الحكومية اإللكرتونية للتعامالت الثانية التنفيذية يف الخطة

، ومسار (IaaS) البنية التحتية كخدمةالذي يتفرع إىل ثالثة مسارات فرعية، هي: مسار 
، الذي (SaaS)التطبيقات الوطنية املشرتكة كخدمة ، ومسار (PaaS)املنصات كخدمة 

طبيقاته ، كأحد ت)معاك( املتنقلة الحكومية اإللكرتونية يحتوي عىل تطبيق التعامالت
  الرئيسية.

  منهجية التطوير(DevOps): 

عد، ر التعاون املشرتك عن بُ من أهم املميزات التي أتاحتها الحوسبة السحابية تعزيز دو 
عىل مستوى املستفيدين أو املطورين أو املزودين. وباستخدام األدوات والوسائل  سواء

التطبيقات تطوير ، أْمَكن توظيف آلية (PaaS)التي يتيحها منوذج املنصة كخدمة 
رضورة أن الذين ليس من البني أعضاء فريق تطوير التطبيقات،  الربمجية بشكل تعاوين

صة ، حيث تشجع البيئة التطويرية التي تتيحها املننفسه يتواجدوا يف املوقع الجغرايف
ر واحد عىل تطوير التطبيقات عىل إمكانية أن يعمل أكرث من مطوِّ  (PaaS)كخدمة 

الربمجية باملشاركة وتبادل الخربات؛ نظراً لوجود هذه التطبيقات يف موقع مشرتك ميكن 
أي جهاز ُمهيَّأ لذلك. ولتعزيز الوصول إليه من ِقبَل املطورين ومن أي مكان، باستخدام 

هذا التوجه يف تطوير التطبيقات والخدمات السحابية، وتقليل احتاملية احتواء 
الربمجيات املطورة بشكل فردي عىل العديد من األخطاء الربمجية، األمر الذي قد يزيد 

م ٢٠٠٩ يف عام ها يف وقت الحق؛ ظهر حرَاك برمجيمن التكلفة املادية إلصالحها وصيانت
خالل مؤمتر ُعِقد يف بلجيكا، َهَدَف إىل تطوير منهجية جديدة تقوم عىل أربعة أُُسس، 
هي: التثقيف، واألمتتة، والقياس، واملشاركة. وتمَّ تسمية هذا الحرَاك "ديف أوبس" 

(DevOps)  "إشارًة إىل اللفظني: "التطوير(Development) "و"العمليات ،
(Operations) ٌّمن لوكايدز، وساموفيسيك، وكيم . ويُعرِّف كل(Loukides, 2012; 

Samovskiy, 2010, Kim, 2012)  منهجية التطوير(DevOps)  بأنها مامرسة وثقافة
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تهدف إىل توحيد تطوير الربمجيات وعملياتها، من خالل تعزيز األمتتة والقياس والرقابة 
، والصيانة، والنرشوالتكامل، واالختبار، واإلطالق  يف كل مراحل تطوير الربمجيات: (البناء،

وإدارة البنية التحتية التقنية). إضافًة إىل ذلك، تهدف هذه املنهجية أيضاً إىل تقليص 
نرشها، وزيادة موثوقية دورة حياة تطوير الربمجيات، وزيادة عدد مرات إطالقها و 

 أجلها.  مبا يتامىش مع األهداف التي يتم تطويرها من إصداراتها

 إىل (Chris Tozzi, 2017)كريس تازي  (DevOps)ويشري الخبري يف منهجية التطوير 
ل من الفرتة الزمنية الالزمة لتطوير واختبار وإطالق أنَّ تطبيق هذه املنهجية يقلِّ 

الربمجيات، كام أنه يزيد من كفاءة الربمجيات من خالل: رفع مستوى شفافية 
ة تحديثها، ومرونتها، ورسعة اكتشاف أخطائها من خالل الربمجيات، وأمتتتها، ورسع

ه يف تر يف كتابة شفراتها. ونتيجًة لذلك، يشكِّ مشاركة أكرث من مطوِّ  طوير ل هذا التوجُّ
الربمجيات عند تطبيقه منهجيًة تُخفِّف من احتاملية وجود ثغرات أمنية يف الربمجيات 

توى ناء مرحلة التطوير، كام ترفع مسالرتفاع مستوى الشفافية واإلفصاح باملشاركة أث
جودة الربمجيات (وبالتايل جودة التطبيقات والخدمات السحابية)؛ نظراً للتطبيق 

  الصارم واملراقب ألفضل املامرسات يف هندسة الربمجيات. 

، (DevOps)وعىل الرغم من سالمة وجودة املبادئ التي تقوم عليها منهجية التطوير 
حاجة لدراسة ومعالجة العديد من التحديات املرتبطة بها، مثل:  زال هناكتإال أنه ال 

القصور يف وجود األدوات الجيدة لتطبيق األمتتة والقياس والرقابة خالل مراحل تطوير 
الربمجيات، والقصور يف أُطُر واضحة للقيام بالتحليالت املستمرة الحتياجات األعامل 

  .(Elisabetta et al., 2016; Jabbari et al., 2016)وجودة الخدمات 

 :تحليالت السحابة 

تحليالت السحابة عبارة عن عمليات يتم فيها استخدام مجموعة أدوات تقنية تأيت عىل 
هيئة خدمات أو تطبيقات للقيام مبهام التحليل والتصنيف باستخدام موارد الحوسبة 

ايف ضخمة مخزنة يف موقع جغر  السحابية، لغرض استخراج املعلومات املفيدة من بيانات
أو موزعة عىل عدة مواقع جغرافية، ومن ثَمَّ عرض املخرجات (املعلومات) بشكل  واحد
تساعد املستفيد عىل اتخاذ القرار. مع النمو م أو عىل هيئة جداول أو رسومات منظَّ 

املتزايد يف استخدام تقنيات اإلنرتنت ووسائل التواصل االجتامعي، أصبحت أدوات 
 عديد من املجاالت؛ كالتســويــق والعلــوم االجتمـــاعيةلتحليل جاذبة يف الا
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ألسباب متعددة، من بينها: استكشاف  ؛ونُظُــم املعلــوماتواالقتصــادية والصنـــاعية 
، والتنبــؤ بأداء األســـواق (Alhayyan et al., 2017)األمناط الناشئة يف الــوقت اآلين 

، واكتشاف التهديدات األمنية (Bollen et al., 2011; Mittal et al., 2012)املـــالية 
 Chen et)، وبناء األنظمة املُوِصية بناًء عىل املحتوى (Fire et al., 2014)قبل وقوعها 
al., 2010) وتحسني اتخاذ القرار وذكاء األعامل ،(Farzindar 2012) وتحليل املشاعر ،

 Azzouza et al., 2017; Maynard)واملواقف اإلنسانية تجاه منتج أو حدث معني 
et al., 2017; Atefeh et al., 2013; Quanzeng, 2016; Le et al., 2015) .  

ومام دفع بظهور تحليالت السحابة، وبشكل الفت يف السنوات األخرية، وجود كم 
 ومنصات التواصلالخاصة ملوزعة عىل السحابات العامة و هائل من البيانات الضخمة وا

تابة تواصل االجتامعية كاالجتامعية. فعىل سبيل املثال، يستطيع مستخدمو وسائل ال
ونرش آرائهم يف منصات مجهزة لهذا الغرض، وإرسال الرسائل املدونات والتعليقات 

التي يف الغالب انات إىل تدفُّق كم هائل من البيوبشكل لحظي. أدَّت هذه الظاهرة 
تحتوي عىل معلومات مفيدة، كنرش انطباعات العمالء عن جودة منتج معني. وتشري 

مليون مدونة يومياً (وورد بريس  ٢٫٦التقديرات إىل أنه يتم نرش ما يقارب 
WordPress"" مليون تغريدة يومياً عىل  ٦٠٠م)، كام يتم نرش ما يقارب ٢٠١٧، نوفمرب

ز وجود هذا الكم الهائل من البيانات ٢٠١٧كة تويرت، منصة تويرت فقط (رش  م). ولقد حفَّ
ذوي املصلحة من كافة املجاالت عىل الرغبة يف استخراج معلومات مفيدة قد تساعدهم 

   يف اتخاذ قرارات مهمة. 

هناك العديد من الخدمات السحابية الجاهزة التي تقوم بتحليالت السحابة، حيث 
ى  تحليالت سحابية ر أمازون خدمةتوفِّ   الخدمة هذه وتُعنَى. (Amazon EMR)تُسمَّ

 يةعمل وانسيابية وكفاءًة، حيث تتم سهولةً  أكرث الضخمة البيانات معالجة بجعل
بـخدمة  خاصة أخرى أدوات مع باالشرتاك (Hadoop)أداة هادوب  باستخدام املعالجة
 واستكشاف الويب، محتوى كفهرسة ؛مبهام ضخمة للقيام وذلك، (AWS)أمازون 
كام تتيح  .وتعلُّم اآللة العلمية، واملحاكاة التسجيل، ملفات وتحليل البيانات، وتنقيب

 Google)و ، (Google MapReduce Service)قوقل خدمتني مشابهتني، هام
BigQuery).  وتتيح مايكروسوفت كذلك خدمة مشابهة(Windows Azure 

HDInsight) .للقيام بتحليالت السحابة  
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والتدقيق  )monitoring(واملراقبة  )logging(وحيث إنَّ مهام التدوين والتسجيل 
(auditing)  َّمن املهام الرئيسية الالزمة لضبط أمن السحابة وخدماتها وبياناتها، فإن

 التدوين والتسجيل يُسِهم بال شك يف توظيف أدوات تحليالت السحابة لتحليل ملفات
ضبط عملية التدقيق واملراقبة، ورفع مستوى األمن السحايب إلمكانية اكتشاف العمليات 

  املشبوهة والخارجة عن املألوف، واإلبالغ عنها بشكل آيل ورسيع. 

 :السحابة الخرضاء 

فة بكا بيةدراسة ومامرسة لألنشطة السحاتُعرَف السحابة الخرضاء بأنها عبارة عن 
 ,Pandya)أشكالها، بفعالية وكفاءة عالية، وبأقل قْدر ممكن من التأثري عىل البيئة 

  . وتشمل هذه األنشطة:(2014

  االستخدام األخرض، ويشري إىل تخفيض استهالك الحاسبات وجميع األجهزة
 للطاقة، من خالل تطبيق منهجيات تكون صديقة للبيئة. ااإللكرتونية املرتبطة به

 وإعادة التدوير، وتشري إىل إعادة استخدام  دة االستخدام واإلتالف األخرضإعا
التجهيزات املادية غري املرغوب فيها ما أمكن، أو إتالفها بشكل ال يرض بالبيئة، أو 

 إعادة تدويرها الستخدامها ألغراض أخرى.

 كالحاسبات والخوادم شري إىل تصميم التجهيزات املادية التصميم األخرض، وي
كاألنظمة ، والربمجيات والطابعات وأجهزة العرض واألجهزة الرقمية األخرى

 والتطبيقات والربامج، بأسلوب ومنهجية يوفران استهالك الطاقة.

  التصنيع األخرض، ويشري إىل تقليل حجم النفايات خالل مراحل تصنيع التجهيزات
  املادية لتخفيض األثر البيئي الناجم عنها. 

تهدف مامرسة الحوسبة السحابية الخرضاء إىل تخفيض استهالك املواد الخطرة، 
ورفع كفاءة الطاقة خالل دورة حياة املورد السحايب (تجهيزات مادية أو برمجيات)، 
وتشجيع إعادة التدوير للموارد السحابية القدمية ومخلفات التصنيع ما أمكن. وميكن 

اء من خالل توزيع استخدام العمر االفرتايض تحقيق مبدأ الحوسبة السحابية الخرض 
 ال، وتطبيق مبدأ التقنية االفرتاضية، وإدارة استهالك الطاقة.للموارد السحابية بشكل فعَّ 

إىل  ويعود السبب يف ذلك ؛وتشكِّل إدارة استهالك الطاقة يف السحابة املعضلة األصعب
 بطاقتها القصوى تحقيقاً  السعي الدائم ملزودي الخدمات لتشغيل املوارد السحابية
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لجودة أدائها، وبالتايل تحقيق رضا املستفيد، دون مراعاة لجانب استهالك الطاقة. وعىل 
الرغم من ذلك، يرى ُدَعاة الحوسبة السحابية أنَّ انتقال املستفيدين من التشغيل عىل 

 مراكز ) إىل%٢٠إىل  %١٠مراكز بياناتهم الخاصة (والتي يرتاوح استغالل طاقاتها بني 
كفاءة يف وال وارد الحاسوبية من عدة مستفيدينبيانات السحابة يُحقِّق مبدأ مشاركة امل

ل الجدال يف املفاضلة واملقارنة بني استهالك الطاقة يف كلٍّ من استهالك الطاقة. ويشكِّ 
ثني زال العديد من الباحيبحثية ال  وفرصةً  مراكز البيانات الخاصة ويف السحابة فجوةً 

  . (Kumar et al. 2017; Ficco et al., 2015)إىل دراستها  يسعى

ويف سياق ترشيد استهالك الطاقة، ينبغي ملزودي الخدمات السحابية تبنّي قياسات 
موثوقة تضمن أال تتأثر هوامش الربح ألنشطتهم التجارية بسبب ارتفاع تكاليف 

ه العام للدول حول العامل قة  إىل ترشيد استهالك الطااستهالك الطاقة، خصوصاً مع التوجُّ
ناخ، واالتفاقيات الدولية (اتفاقية باريس للم املامرسات وأفضل السالمة متاشياً مع معايري

م). كام ينبغي ملزودي الخدمات السحابية ٢٠١٦إبريل  ٢٢والتي بدأ تطبيق مبادئها يف 
فقط، بل من ْرص تحسني إدارة موارد مراكز البيانات لغرض جودة أداء الخدمات عدم قَ 

الرضورة أن يتم مراعاة ترشيد كفاءة استهالك الطاقة أيضاً، واملحافظة عىل مستوى 
  جودة جيد للخدمات واملوارد السحابية.

  الذكاء االصطناعي(AI): 

هناك العديد من التحديات والصعوبات التي تواجه إدارة وأداء مهام الحوسبة 
م املثال، تتطلب إدارة موارد السحابة القيا ال. فعىل سبيلالسحابية ومواردها بشكل فعَّ 

مبهام جدولة استخدام املوارد، وكيفية إتاحتها للمستفيد بشكل آين وذايت، ورفع مستوى 
األمن يف السحابة، وتوحيد ودمج الطاقة االستيعابية للموارد السحابية، ونقل املوارد 

ه إىل األمتتة الأثناء تشغيلها من موقع إىل آخر دون التأثري عىل جودة األ  كاملة داء، والتوجُّ
ى هذه املهام باملشاكل  لجميع املهام السحابية. يف مجال علوم الحاسب اآليل، تُسمَّ

-Nondeterministic polynomial time hard, or NP)الصعبة وغري الحتمية 
hard) ،ويتصف هذا النوع من املشاكل بعدم إمكانية إيجاد حلول مبارشة وحتمية لها .

إمنا يتم استخدام أساليب تقريبية لحلها. من هنا يأيت توظيف خوارزميات الذكاء 
االصطناعي لتقديم أفضل الحلول للمشاكل املرتبطة بالحوسبة السحابية.  ويتم تعريف 
الذكاء االصطناعي بأنه محاكاة للوظائف اإلدراكية التي يقوم بها الدماغ البرشي، مثل: 
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من خالل استخدام م محاكاة هذه الوظائف اإلدراكية ويتالتعلُّم، وحل املشكالت. 
ه وتطوير خوارزميات برمجية ذكية تقدِّ  م أفضل الحلول املمكنة للمشاكل التي يُوجَّ

الذكاء االصطناعي إىل حلها.  ومن األمثلة عىل تطبيقات الذكاء االصطناعي: جدولة املهام 
لطائرات بدون طيار، ومعالجة اللغة ، وتحليق وتوجيه ا(IoT)اآللية، وإنرتنت األشياء 

ثة الطبيعية  ، وألعاب الفيديو، والتشخيص الطبي اآليل، والتعلُّم اآليل، (NLP)املُتحدَّ
  والتعرُّف عىل الكالم، والتصنيف، وغريها من التطبيقات األخرى. 

ويتم استخدام العديد من الخوارزميات لتطبيق الذكاء االصطناعي، مثل: 
 Neural)، وخوارزمية الشبكة العصبية (Genetic Algorithm)الخوارزمية الجينية 

Network) وخوارزميات البحث ،(Search Algorithms) وحيث إنَّ استخدام الذكاء .
ملوارد ائلة من اجام كبرية ورسعات هر أحاالصطناعي لحل املشاكل املعقدة يتطلب توفُّ 

بيئة الحوسبة السحابية تتيح هذه البيئة املناسبة لتشغيل تطبيقات  الحاسوبية، فإنَّ 
 (www.box.com)الذكاء االصطناعي. ومؤخراً، أعلنت رشكة بوكس للتخزين السحايب 

ى  - إضافة تقنية تقوم عىل توظيف خوارزمية البحث للذكاء االصطناعي رؤية "وتُسمَّ
إىل منصة أعاملها. وتتيح هذه التقنية للمستخدمني إمكانية البحث يف  - الحاسب"

بدالً من البحث باسم امللف أو الخصائص. ور والوثائق عن املكونات املرئية ملفات الص
ويأيت تقديم هذا الحل السحايب محاكاًة لتمييز األلوان وأجزاء الصور الذي يقوم به 

  ًة الحتياجات املستفيدين. العقل البرشي، وتلبي

نَّ مجال توظيف قدرات الذكاء االصطناعي يف الحوسبة السحابية عىل الرغم من أ و 
ال يزال يف مراحله األوىل، إال أنَّ هناك العديد من الفرص العملية والبحثية ملزيد من 

ت فاإلبداع واالبتكار لتقديم حلول للتحديات السحابية. وقد أنشأت كلٌّ من مايكروسو 
وقوقل وحدتني إداريتني متخصصتني يف الذكاء االصطناعي لرفع مستوى أداء الخدمات 

  .(Ben Dickson, 2017)السحابية التي تقدمانها 

  السحابة الهجينة واملنصة كخدمة(PaaS): 

بحوث باالطالع عىل اللسحابية ميكن استقراء التوجهات املستقبلية للحوسبة ا
، والتقارير )Sultan et al., 2012; Chohan, 2012(مثل، العلمية ذات العالقة 

ية، االستشار قارترن والصادرة من مؤسسة فورسرت، ورشكة املتخصصة يف تقنية املعلومات
 إنتل سكيوريتي،ي لألبحاث، و ـومجموعة األبحاث التضامنية، ومؤسسة آي دي س
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 الهجينة كمرحلة أوىلي يب مورقان. حيث تشري هذه التوجهات إىل تبنّي السحابة ـوج
م)، خصوصاً ٢٠١٦ ة (رشكة قارترن االستشارية، يونيوللدخول إىل عامل الحوسبة السحابي

لدى املنظامت التي متتلك مراكز بيانات خاصة؛ كون السحابة الهجينة تتيح للمنظامت 
سحابتها الخاصة، ويف الوقت  داخل حدودات) االحتفاظ بأصولها الحساسة (كالبيان

حابة سالقدرات التقنية املتاحة يف الم تعزيز القدرات التقنية لها باستخدام يتنفسه 
قم الفصل الرابع، الشكل ر  العامة من خالل قنوات اتصال مشفرة بني السحابتني (انظر

  األمر الذي يُعزِّز أمن السحابة ومواردها.  ))؛٦-٤(
ه من مناذج نرش وإطالق الحوسبة السحابية يهدف بشكل رئييس إىل  هذا التوجُّ
املحافظة عىل مميزات السحابة الخاصة مع استغالل القدرات التقنية الهائلة التي 

، (Mark Jewett, 2017)يف هذا السياق، يؤكد مارك جيويت توفرها السحابة العامة. 
ور، أن "املستقبل هو السحابة الهجينة"؛ مدير تسويق املنتجات يف مايكروسوفت أز 

ر القدرات التقنية  تنهي مناقشة عبارة "إما السحابة كونها أو ال يشء"، كام أنها تفجِّ
ملراكز البيانات الخاصة و"املغلقة" عن العامل الخارجي بفتح أبواب اإلبداع واالبتكار، 
 كاستغالل خدمات الذكاء االصطناعي وإنرتنت األشياء املوجودة يف عامل السحابة.

لبية ديثة متعددة لتويضيف جيويت أنَّ مايكروسوفت أزور ابتكرت وتبنّت أساليب ح
، (PaaS)احتياجات عمالء السحابة الهجينة بغرض تطوير ونرش التطبيقات عىل منصة 

 containers, microservices, and(ومن هذه املنهجيات استخدام تقنيات 
serverless(.  

ه لنمو  أما من ناحية مناذج خدمات الحوسبة السحابية، فيمكن استقراء وجود توجُّ
مقارنًة بخدمات البنية التحتية ، (PaaS)خدام خدمات املنصة كخدمة كبري يف است

يف عام  %١١ارتفاعاً من  %٥٥، بنحو (SaaS)والربمجيات كخدمة  (IaaS)كخدمة 
). ومع ذلك، من املتوقع أن ٢-١١م، انظر الشكل رقم (٢٠٢٠يف عام  %١٧م إىل ٢٠١٥

يف الظفر بالنصيب األكرب من سوق خدمات  (SaaS)تستمر خدمات الربمجيات كخدمة 
املنصة أنَّ  (Kavis, 2014). ويف هذا املسار نفسه، يرى كيفيس %٥٤السحابة بنحو 

ستكون العباً مهامً يف ازدهار ومنو الحوسبة السحابية بسبب الحاجة  (PaaS)كخدمة 
د من وجو  رغمفعىل ال امللحة واملتزايدة إىل التطبيقات املتنقلة والبيانات الضخمة. 

ل ال يشكِّ ز يإال أنَّ بناء وتطوير التطبيقات املتنقلة ال أعداد هائلة من الهواتف الذكية 
تحدياً كبرياً، حيث تدفع املنظامت املستفيدة مقابالً مالياً لبناء نفس التطبيق بعدة 



 الفصل الحادي عرش

 الحوسبة السحابية  ٤٥٦

، وإصدارات Android، وإصدار لنظام التشغيل iOSإصدارات (إصدار لنظام التشغيل 
، يُتاح للمطورين (PaaS). وبوجود منصة متنقلة مطوَّرة )ألنظمة تشغيل أخرىأخرى 

واملصممني إمكانية تطوير إصدار واحد ميكن إطالقه ونرشه عىل عدة أنظمة تشغيلية 
ومبختلف أنواع األجهزة الذكية املتنقلة. وينطبق الحال عىل البيانات الضخمة، حيث إنَّ 

ة وذات يتطلب وجود تطبيقات ذكي شبكة اإلنرتنت بكميات كبرية عرب تدفق البيانات
جودة عالية للقيام بتحليالت متنوعة بشكل رسيع وآينّ ال تتيحه إال القدرات الحاسوبية 

 املوجودة يف الحوسبة السحابية.

 السحابية: الحوسبة يف والعملية البحثية الفرص ١١/٣

سبة والعملية يف مجال الحو  البحثية الفرص يف هذا الجزء من الفصل، يتم استعراض أهم
يات الحوسبة ة ألدبنتائج املراجعة العلمية املُمنهجتشري  البحثي، املستوى السحابية. فعىل

اً تتضمن فرصالسحابية، والتي قام بها مؤلف الكتاب، إىل وجود أربعة محاور رئيسية 
ئد ومخاطر وخدمات يف مجال الحوسبة السحابية، وهذه املحاور هي: فوا وفجواٍت بحثيةً 

الحوسبة السحابية، وتبنّي الحوسبة السحابية واالنتقال من البيئة التقنية التقليدية إىل 
ىل سحابية. أما عالسحابة، ومخرجات وآثار الحوسبة السحابية، والوضع الراهن للحوسبة ال

فيتم التطرُّق إىل وصف التوجهات التقنية الحديثة ومناذج األعامل الجديدة املستوى العميل 
التي تتيحها الحوسبة السحابية، وإمكانية توظيفها يف قطاعات متعددة؛ كالقطاع الحكومي، 
والقطاع الصحي، وقطاع االتصاالت، وقطاع الرتبية والتعليم، وقطاع الطاقة، وقطاع النقل، 

 تقنية املعلومات.وقطاع الصناعة، وقطاع 

   الفرص البحثية يف الحوسبة السحابية:  ١١/٣/١

مع التأثري املهم للحوسبة السحابية، واإلقبال املتزايد عىل استخدامها يف عامل أعامل اليوم، 
م العديد من الفرص واملوضوعات املشجِّ  تزالال  ية عة إلجراء البحوث العلمهذه التقنية تقدِّ

جهود املراجعة العلمية املُمنهجة  الجزء من الكتاب يستعرض نتائجَ لذا فإنَّ هذا عليها؛ 
مرجعاً (ما بني مقاالت علمية محكَّمة ومنشورة يف  ١٧٢ملؤلف الكتاب، والتي غطت بدايًة 

مجالت علمية ومؤمترات عاملية، وكتب متخصصة وتقارير دولية وعملية للمامرسني). وبعد 
)، ١٩) كتابًا من أصل عدد (١٨)، واستبعاد عدد (١٥استبعاد تقارير املامرسني (وعددها 

) مقالة علمية لعدم مناسبتها ألهداف املراجعة العلمية (بسبب ٣٢وكذلك استبعاد عدد (
) مراجع علمية مناسبة ١٠٧عمومية موضوع املقالة أو عدم اكتامل البحث)، بقي عدد (
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). وقد تركَّزت أهداف ١-١١م () مقاالت علمية وكتاباً واحداً، انظر الجدول رق١٠٦شملت (
  املراجعة العلمية عىل:

o  .تحديد الفجوات البحثية يف الحوسبة السحابية 

o .تحديد النتائج العامة للمقاالت العلمية التي متت مراجعتها 

o .تحديد سياقات التطبيق 

o .تحديد العوامل املُمكِّنة واملُعيَقة 

 ,Kitchenham et al., 2007; Dyba)وطبقاً إلرشادات كيتشنهام وزمالئه، وكذلك ديبا 
، فقد تمَّ اختيار املصادر اإللكرتونية التالية للبحث عن املقاالت العلمية املستهدفة (2007

  يف املراجعة:

o  قاعدة بيانات(ABI/INFORM). 

o  محرك البحث قوقل سكوالر(Google Scholar). 

o  املكتبة الرقمية(IEEE Xplore). 

o  املكتبة الرقمية(ACM). 

وبناءً عىل األهداف املحددة للبحث، فقد تمَّ اختيار خمس من الكلامت املفتاحية باللغة 
اإلنجليزية كمحددات للبحث يف املصادر اإللكرتونية املذكورة أعاله. وهذه الكلامت هي: 

وفوائد  ،(Cloud Adoption)وتبّني السحابة  ،(Cloud Computing)الحوسبة السحابية 
 Cloud)والخدمات السحابية  ،(Cloud Benefits and Risks)ومخاطر السحابة 

Services)،  وآثار السحابة(Cloud Impacts).  

اسة خطوات لدر وترسيخاً ملبادئ املراجعة العلمية املُمنهَجة، فقد تمَّ القيام مبجموعة 
ة عقبل أن تتم عملية اختيار املقالة العلمية أو استبعادها من املراجكل مقالة عىل ِحَدة 

  العلمية، وهذه الخطوات هي:

 .(Abstract)قراءة ملخص املقالة العلمية   -١

  .(Conclusion)قراءة خامتة املقالة العلمية  -٢
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ملوضوع املقالة  (Future Works)قراءة الجزء الخاص بالنظرة املستقبلية  -٣
و التي أشار إليها مؤلف (أ لتحديد الفجوات البحثية القامئة  ؛إن ُوِجد العلمية

  مؤلفو) املقالة العلمية.

 تصنيف املقالة العلمية بناًء عىل املوضوع/ أو املشكلة املبحوثة. -٤

تجميع التصنيفات الفرعية يف تصنيفات رئيسية (تكون أعّم وأشمل)، بناءً عىل  -٥
  مالءمة أو مناسبة الربط بني التصنيف الفرعي والرئييس.

نتائج املراجعة العلمية يف حسب  البحثية ): تصنيف املجاالت١-١١جدول رقم (
 الحوسبة السحابية

عدد 
الدراسات 

  البحثية

  مؤلفو الدراسات البحثية

املجال البحثي 
الرئييس يف 
الحوسبة 
  السحابية

  م

٤٣ 

Kire Jakimoski (2016), Khan et al. (2014), Abolfazli 
et al. (2014), Fangming et al. (2013), Todoran et al. 
(2012), Hosseini et al. (2010), Blumehnthal (2011), 
Aljabre (2012), Morar et al. (2011), Russell et al. 
(2010), Wang (2010), Katzan (2010), Rose (2011), 
Bisong  and  Rahman (2011), Durowoju et al. (2011), 
Marston et al. (2011), Berman et al. (2012), Zhu et al. 
(2011), Peng et al. (2011), Palacios et al. (2011), 
Villegas et al. (2011), Banerjee et al. (2012), Chung et 
al. (2012), Muttik et al. (2009), Hawthorn (2012), 
Scott (2010), Teneyuca (2011), Subashini et al. 
(2011), Lang et al. (2011), Arshad et al. (2013), Liu et 
al. (2011), Dorey et al. (2011), Ben Arfa et al (2012), 
King et al. (2012), Rodero-Merino (2012), Pietro et 
al. (2012), Shini et al. (2012), Loukides (2012), 
Samovskiy (2010), Kim (2012), Chris Tozzi, (2017), 
Elisabetta et al. (2016), Jabbari et al., (2016). 

فوائد ومخاطر 
وخدمات 
الحوسبة 
 السحابية

١  
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عدد 
الدراسات 

  البحثية

  مؤلفو الدراسات البحثية

املجال البحثي 
الرئييس يف 
الحوسبة 
  السحابية

  م

٣١ 

Ogunyemi et al. (2017), Babaioff et. al. (2017), Kash 
et al. (2017), Issy Ben-Shaul (2017), Brian Butt 
(2015), Kansal et al. (2014), Kavis (2014), Ma et al. 
(2012), Writer (2013), Li et al. (2013), Heinle and 
Strebel (2010), Low et al. (2011), Yang and Hsu 
(2011), Barnes (2010), Truong and Dustdar (2010), 
Klems et al. (2009), Vaezi (2012), Park et al. (2012), 
Misra (2011), Da Costa et al. (2012), Ghosh et al. 
(2012), Goth  (2011), Sultan et al. (2012), Lucas et al. 
(2009), John Kotter (1996), Lichtenstein et al. (2005), 
Trienekens et al. (2004), Murthy et al. (2012), Du 
(2012), Lombardi et al. (2011), Arora et al. (2017). 

تبّني الحوسبة 
السحابية 

واالنتقال من 
البيئة التقنية 
التقليدية إىل 

 السحابة

٢  

٩ 

Pandya (2014), Etro (2011), Truong (2010), Sharif 
(2011), Bajenaru (2010), Shen (2011), Han (2011), 
Plummer et al. (2009), Vaccaro et al., (2004). 

آثار ومخرجات 
الحوسبة 
 السحابية

٣  

٢٤ 

Alhayyan et al. (2017), Bollen et al. (2011), Mittal et 
al. (2012), Fire et al. (2014), Chen et al. (2010), 
Farzindar (2012), Azzouza et al. (2017), Maynard et 
al. (2017), Atefeh et al. (2013), Quanzeng (2016), Le 
et al. (2015), Sultan et al. (2012), Chohan (2012), 
Kavis (2014), Kumar et al. (2017), Ficco et al. (2015), 
Ben Dickson (2017), Marston et al. (2011), Zhang et 
al. (2011), Hosseini et al. (2010), Wang et al. (2011), 
Limbasan (2011), Armbrust et al. (2009), Hoberg et 

al. (2012). 

الوضع الراهن 
للحوسبة 
 السحابية

٤  

  مجموع الدراسات البحثية "الفعلية" التي شملتها املراجعة العلمية ١٠٧ 
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ظهور أربعة تصنيفات رئيسية ترصد املجاالت  وقد نتج عن املراجعة العلمية املُمنهَجة
  البحثية يف الحوسبة السحابية، وهي عىل النحو التايل:

o .فوائد ومخاطر وخدمات الحوسبة السحابية 

o .تبّني الحوسبة السحابية واالنتقال من البيئة التقنية التقليدية إىل السحابة 

o .مخرجات وآثار الحوسبة السحابية 

o  السحابية.الوضع الراهن للحوسبة 

البحثية  نيفات املجاالتنستعرض فيام ييل تلخيصاً لنتائج املراجعة العلمية حسب تص
  التي تمَّ التوصل إليها، وعددها أربعة: الرئيسية

 :الدراسات البحثية يف مجال فوائد ومخاطر وخدمات الحوسبة السحابية 

وضوعات املبحوثة مل) دراسة بحثية. وبناًء عىل ا٤٣شِمل هذا التصنيف الرئييس عدد (
  تمَّ تصنيفها أيضاً إىل أربعة تقسيامت فرعية، تضمنت:يف هذه الدراسات 

o دراسات. ٧السحابية، وعددها ( الحوسبة فوائد مجال يف البحثية الدراسات (
ع واالنكامش،  وتضمنت أبرز الفوائد: تخفيض التكاليف، والقابلية للتوسُّ

كانية رفع مستوى اإلتاحة واملشاركة، وكفاءة السحابة، وتشجيع االبتكار، وإم
د موارد البنية التحتية التقنية  ) نتائج ٢-١١. ويوضح الجدول رقم ((IaaS)وتعدُّ

 املراجعة العلمية للدراسات البحثية يف مجال فوائد الحوسبة السحابية.
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 فوائد مجال يف البحثية للدراسات العلمية املراجعة نتائج): ٢-١١( رقمجدول 
  السحابية الحوسبة

  سياق البحث  نتائج البحث  الفائدة  الدراسة البحثية  م

١  
Hosseini et 
al. (2010) 

  تخفيض التكاليف،
ع  والقابلية للتوسُّ

  واالنكامش.

االنتقال إىل السحابة يحقق خفضاً يف 
التكاليف املالية للمنظمة، خصوصاً 

 .تكاليف الدعم والصيانة

مقارنة تكاليف 
 تقنية املعلومات

التقليدية 
ع يف قطا  والسحابية

  الزيت والغاز.

٢  
Aljabre 
(2012) 

تكاليف الربمجيات 
والبنية التحتية 

  التقنية.

بة يخفِّ  - حا قال إىل الســــ ض االنت
ــات لربمجي ليف ا ــا ــة  تك ني ب ل وا

التحتيــة التقنيــة، خصــــوصـــــاً 
 للمنظامت الجديدة والصغرية.

ئد الحوســـبة  - بشــــكل عام، فوا
  السحابية تفوق مخاطرها.

األنظمة املوزعة 
  جغرافياً.

٣  
Durowoju et 

al. (2011) 

أمن السحابة
ع  والقابلية للتوسُّ

  واالنكامش.

ــات لتقييم أمنمج موعــة توصــــي
ــة  ع الســــحــاب ــة للتوســـُّ ــابلي والق

  واالنكامش يف الخدمات السحابية.

وظائف األعامل 
  املُمكَّنة بالسحابة.

٤  
Morar et al. 

(2011) 
  كفاءة السحابة.

 وى مرونة التطرفع مستميكن 
ها بة بيقات ورفع رسعت حا  يف الســــ

باســــتخدام خاصــــية توازي تنفيذ 
  التطبيقات.

تتبُّع مسار العمل 
للتطبيقات الخاصة 
باسرتجاع البيانات 

  .(eBay)يف منصة 

٥  
Berman et al. 

(2012) 
  تشجيع االبتكار.

الحوســبة الســحابية تضــمُّ فوائد  -
ــة،  ــاملرون ــد؛ ك كثرية للمســــتفي

 واإلتاحة، واملشاركة.

ع  - مجموعــة إرشـــــادات تشــــجِّ
توظيف قدرات الســــحابة لرفع 

  مستوى االبتكار يف األعامل.

مناذج وإجراءات 
  األعامل.

٦  

Bisong  and  
Rahman 
(2011), 

Marston et al. 
(2011) 

رفع مستوى أمن 
  السحابة.

ستوى  - صيات لرفع م مجموعة تو
 أمن السحابة.

ة السحابرضورة عمل تقييم ألمن  -
ـــتفادة  وتحليلها، والتخطيط لالس

  من الخدمات السحابية.

خدمات الحوسبة 
  السحابية.
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o دراسات. ٥السحابية، وعددها ( الحوسبة مخاطر مجال يف البحثية الدراسات (
وتضمنت أبرز املخاطر: انخفاض مستوى اإلتاحة، وانخفاض مستوى األمن، 

اإلجراءات الترشيعية، وتذبذب مستوى وانخفاض مستوى املوثوقية، وِقلَّة 
الخدمة السحابية، وفقدان الخصوصية، وخصوصية البيانات. ويوضح الجدول 

) نتائج املراجعة العلمية للدراسات البحثية يف مجال مخاطر ٣-١١رقم (
  الحوسبة السحابية.

   للدراسات العلمية املراجعة نتائج): ٣-١١( رقمجدول 

 السحابية الحوسبة مخاطر مجال يف البحثية

  سياق البحث  نتائج البحث  املخاطرة  الدراسة البحثية  م

١  
Blumehnthal 

(2011) 

انخفاض مستوى  -
 أمن السحابة.

انخفاض مستوى  -
  اإلتاحة. 

انخفاض مستوى  -
 املوثوقية.

ِقلَّة اإلجراءات  -
  الترشيعية. 

هناك رضورة لدراسة 
مخاطر وفوائد الحوسبة 

 السحابية قبل تبّنيها.

مناقشة فوائد 
ومخاطر 
الحوسبة 
  السحابية.

٢  
Russell et al. 

(2010) 
تذبذب مستوى 
  الخدمة السحابية.

تسبب التذبذبات 
الصغرية إلتاحة 

التطبيقات السحابية 
نتائج سلبية ملخرجات 

دعم القرار  أنظمة
)DSS.(  

ظم دعم نُ 
  )DSSالقرار(

٣  Wang (2010)  .فقدان الخصوصية  

هناك حاجة لتطوير 
مناذج تحافظ عىل 

الخصوصية يف قواعد 
  بيانات السحابية.

قواعد بيانات 
  السحابية.



 الفرص والتحديات يف الحوسبة السحابية

 ٤٦٣  الحوسبة السحابية

  سياق البحث  نتائج البحث  املخاطرة  الدراسة البحثية  م

٤  Katzan (2010) .خصوصية السحابة  

يجب أن يتم تقييم 
الخصوصية عىل السحابة 

قبل االنتقال إليها، 
ومراعاة اإلجراءات 

  والترشيعات.

الخدمات 
  السحابية.

٥  Rose (2011) 
أمن وخصوصية 

  البيانات.

السحابة العامة تفرض 
مشاركة املصري مع 

اآلخرين فيام يخصُّ 
  البيانات. 

البيانات عىل 
  السحابة العامة.

o دراسة، ١٧السحابية، وعددها ( الحوسبة خدمات مجال يف البحثية الدراسات (
وتضمنت أبرز النقاط يف هذا التقسيم الفرعي: خدمات الحوسبة املتنقلة، 
وخدمات أمن وحامية البيانات، وخدمات التدقيق، واتحاد السحابات، 

ع الخدمات السحابية وتعّقد متطلبات (DevOps)ومنهجية التطوير  ، وتنوُّ
نامييك، وكيفية بناء خدمة تخزين والربط الدي (SOA)املستفيد، وتقنية 

سحابية مفتوحة املصدر، والتحقيق القضايئ الرقمي لخدمات التخزين 
السحايب، وتوظيف الخدمات السحابية ثالثية الطبقات يف الحوسبة السحابية. 

) نتائج املراجعة العلمية للدراسات البحثية يف ٤-١١ح الجدول رقم (ويوضِّ 
  ة. مجال خدمات الحوسبة السحابي

 حابيةالس الحوسبة خدمات مجال يف البحثية للدراسات العلمية املراجعة نتائج): ٤-١١( رقم ولجد

  م  الدراسة البحثية  املوضوع  الفجوة البحثية

تنقلة تهيئة البيئة املناسبة للتطبيقات امل
من خالل  التي يتم تشغيلها عن بُعد

  .األجهزة املتنقلة

  .الحوسبة املتنقلة

Khan et al. (2014), 
Abolfazli et al. 

(2013), Fangming 
et al. (2013) 

١  
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 الحوسبة السحابية  ٤٦٤

  م  الدراسة البحثية  املوضوع  الفجوة البحثية

تحسني منهجيات أمن وحامية البيانات 
من خالل توظيف املبادئ: املصادقة، 
  والرسية، والخصوصية، والصالحيات.

خدمات أمن وحامية 
  .البيانات

Kire Jakimoski 
(2016) 

٢  

آلية انتقاء األفضل من الخدمات  -
 السحابية املتاحة.

مواءمة بنود اتفاقية مستوى الخدمة  -
(SLA)  مع متطلبات واحتياجات

  املستفيد.

ع الخدمات  تنوُّ
السحابية، وتعقيد 
  .متطلبات املستفيد

Todoran et al. 
(2012) 

٣  

  إثبات حيازة البيانات.

االستعانة بخدمات 
التدقيق لضامن سالمة 

  البيانات السحابية.
Zhu et al. (2011) ٤  

كيفية بناء خدمة تخزين سحايب 
  مفتوحة املصدر.

بناء خدمة تخزين 
  سحايب.

Peng et al. (2011) ٥  

مع  (SOA)كيفية إجراء اختبار تقنية 
  الربط الدينامييك.

والربط  (SOA)تقنية 
  الدينامييك.

Palacios et al. 
(2011) 

٦  

استخدام اتحاد السحابات يف منوذج 
  الطبقات.خدمة متعددة 

  اتحاد السحابات.
Villegas et al. 

(2011) 
٧  

كيفية استخدام الخوادم االفرتاضية 
(VMs)  لتقديم حلول للخدمات ثالثية
  األبعاد.

توظيف الخدمات 
السحابية ثالثية 

الطبقات يف الحوسبة 
  السحابية.

Banerjee et al. 
(2012) 

٨  

كيفية تحليل البيانات من وسائط 
  .التخزين السحايب

التحقيق القضايئ الرقمي 
لخدمات التخزين 

  السحايب.
Chung et al. (2012) ٩  
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 ٤٦٥  الحوسبة السحابية

  م  الدراسة البحثية  املوضوع  الفجوة البحثية

، هي منهجية (DevOps)"ديف أوبس" 
حديثة تُستخَدم أثناء تطوير الربمجيات، 
وتقوم عىل أربعة أُُسس، هي: التثقيف، 
واألمتتة، والقياس، واملشاركة. عىل الرغم 
من سالمة وجودة املبادئ التي تقوم 

إال  )DevOpsمنهجية التطوير (عليها 
هناك حاجة لدراسة ومعالجة  زالتأنه ال 

العديد من التحديات املرتبطة بها، مثل: 
القصور يف وجود األدوات الجيدة 

ل والقياس والرقابة خال لتطبيق األمتتة
مراحل تطوير الربمجيات، والقصور يف 
أُطُر واضحة للقيام بالتحليالت املستمرة 

  الحتياجات األعامل وجودة الخدمات.

منهجية التطوير 
(DevOps). 

Loukides (2012), 
Samovskiy (2010), 

Kim (2012), 
Chris Tozzi (2017) 

Elisabetta et al. 
(2016), 

Jabbari et al. 
(2016) 

  

١٠  

o دراسة. عىل ١٤السحابية، وعددها ( الحوسبة أمن مجال يف البحثية الدراسات (
الرغم من ظهور موضوع أمن السحابة عرضياً يف التقسيامت الفرعية أعاله، إال 
 .أنَّ أهمية املوضوع وكرثة اإلنتاج البحثي فيه حتمت تفريعه يف قسم مستقل

ة يف هذا التقسيم الفرعي: تقنيات أمن املناقشوتضمنت أبرز املوضوعات 
السحابة، وضبط األمن عىل السحابة، ودراسة املشاكل األمنية عىل السحابة، 
وتحليل ضوابط األمن عىل السحابة، وحامية خصوصية البيانات، وتحليل 
مخاطر التطفل واالخرتاقات الجديدة عىل السحابة، واألمن السيرباين، وتعايف 

) نتائج املراجعة العلمية ٥-١١ح الجدول رقم (األعطال. ويوضِّ  السحابة من
  للدراسات البحثية يف مجال أمن السحابة.



 الفصل الحادي عرش

 الحوسبة السحابية  ٤٦٦

 ةالسحاب أمن مجال يف البحثية للدراسات العلمية املراجعة نتائج): ٥-١١( رقم ولجد

  م  الدراسة البحثية  املوضوع  الفجوة البحثية

  ١ Muttik et al. (2009)  أمن السحابة. تقنيات  مسح الربمجيات الخبيثة يف السحابة.

تقييم استخدام السحابة املجتمعية، 
واقرتاح خدمات سحابية للمراقبة 

  واملتابعة.

ضبط األمن عىل 
  السحابة.

Hawthorn (2012) ٢  

إدارة وضبط أمن أعامل املنظامت 
الصغرية واملتوسطة، وعمل تقييم علمي 

  وعميل لها.

هل السحابة آمنة 
للمنظامت الصغرية 

  ؟(SMBs)واملتوسطة 

Scott (2010) ٣  

إيجاد آليات ملنع أو تخفيف أثر 
  التهديدات األمنية عىل السحابة.

  ٤ Teneyuca (2011)  أمن سحابة اإلنرتنت.

تشري نتائج البحث إىل وجود احتاملية 
لترسُّب البيانات، والتوصية بضبط األمن 

  أمنية موثوقة. باستخدام منهجيات

دراسة مسحية ملشاكل 
  أمن السحابة.

Subashini et al. 
(2011) 

٥  

أمتتة اإلجراءات األمنية للتحقق من 
  تطبيق السياسات األمنية.

تحليل ضوابط أمن 
  السحابة.

Lang et al. (2011) ٦  

الحاجة لنموذج يساعد عىل دراسة 
وفهم مخاطر التطفل واالخرتاقات 

  السحابة.الجديدة عىل 

تحليل مخاطر التطفل 
واالخرتاقات الجديدة 

  عىل السحابة.

Arshad et al. 
(2013) 

٧  

إيجاد منهجيات لتبادل املفاتيح الرسية. 

ترسيع وتأمني جدولة 
التطبيقات العلمية يف 

  الحوسبة السحابية.
Liu et al. (2011) ٨  

هناك حاجة لدراسة آليات تزيد من 
سحابية، مستوى الفهم للخدمات ال

  باستخدام أسلوب التجزيء.

األمن عىل السحابة: هل 
  هو مشكلة أم حل؟

Dorey et al. (2011) ٩  
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 ٤٦٧  الحوسبة السحابية

  م  الدراسة البحثية  املوضوع  الفجوة البحثية

الحاجة لوجود منوذج موثوق يجسد 
األمن السيرباين باستخدام مصفوفة 

  تقدير املخاطر.

األمن السيرباين عىل 
  السحابة.

Ben Arfa et al 
(2012) 

١٠  

رضورة عمل إصالحات تنظيمية 
  للبيانات الحساسة وتصنيفها.

حامية خصوصية 
  البيانات.

King et al. (2012) ١١  

تقرتح الدراسة استخدام آلية أمنية 
، (PaaS)لسحابة املنصة كخدمة 

  والتوصية بتقييمها.

بناء سحابة املنصة 
: دراسة (PaaS)كخدمة 

مسحية عن أمن 
السحابة ملنصات 

  الربمجيات التشاركية.

Rodero-Merino 
(2012) 

١٢  

الحاجة لتصميم معامري يضبط أنشطة 
  .(VMs)الخوادم االفرتاضية 

تعايف السحابة من 
من خالل تنفيذ  األعطال

  منهجية تحليل املسار.
Pietro et al. (2012) ١٣  

اقرتاح وجود منصة ملشاركة األشعات 
  والصور الطبية عىل السحابة.

دراسة التحديات األمنية 
املرتبطة بتبادل الصور 
واألشعات الطبية عىل 

  السحابة.

Shini et al. (2012) ١٤  

 لتقنيةا البيئة من واالنتقال السحابية الحوسبة الدراسات البحثية يف مجال تبّني 
 السحابة: إىل التقليدية

وضوعات املبحوثة امل) دراسة بحثية. وبناًء عىل ٣١شِمل هذا التصنيف الرئييس عدد (
  تمَّ تصنيفها أيضاً إىل ثالثة تقسيامت فرعية، تضمنت: يف هذه الدراسات 
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 الحوسبة السحابية  ٤٦٨

د العوامل  البحثية للدراسات العلمية املراجعة ): نتائج٦-١١( رقم ولجد التي تحدِّ
 املُمكَِّنة واملُعيَقة لتبّني الحوسبة السحابية

  م
الدراسة 
  البحثية

  النظرية
املنهجية 
  العلمية 

  العوامل املعيَقة  العوامل املُمكِّنة

١  

Heinle 
and 

Strebel 
(2010) 

نظرية الوكالة  -
(Agency). 

نظرية نرش  -
االبتكارات 

(DOI). 

نظرية حوكمة  -
تقنية 

  املعلومات.

مقابالت 
  الخرباء

مؤيدو  -
 االبتكارات.

شفافية  -
 التكاليف.

مميزات مزودي  -
الخدمات 
 السحابية.

  

عدم وضوح  -
 تعريف السحابة.

صعوبة تقييم  -
الفوائد 

 والتكاليف.

عدم تحديد  -
 اآلثار التنظيمية.

الصعوبة يف  -
تقييم مخاطر 

مزودي الخدمات 
 السحابية.

مخاطر إتاحة  -
 الخدمة.

القصور يف  -
 املعايري.

املخاطر القانونية  -
 والترشيعية.

 األمن. -

القصور يف أدوات  -
  املراقبة.

٢  

Low et 
al. 

(2011) 

إطار بيئة املنظمة 
  والتقنية

مسح ميداين 
باستخدام 
  االستبانة

 امليزة النسبية. -

 التوافقية. -

دعم اإلدارة  -
 العليا.

 حجم املنظمة. -

تعقيد البيئة 
  السحابية
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 ٤٦٩  الحوسبة السحابية

  م
الدراسة 
  البحثية

  النظرية
املنهجية 
  العلمية 

  العوامل املعيَقة  العوامل املُمكِّنة

جاهزية  -
 التقنية.

ضغوط  -
 املنافسني.

  ضغوط الرشكاء. -

٣  

Yang 
and Hsu 
(2011) 

  رؤية املنظمة

التحليل 
الثانوي 

(Secondary 
Analysis) 

الحوار  -
واملناقشة 

املجتمعية، 
والهيكل 

التنظيمي، 
والتبادل 
 التجاري.

ثقافة املامرسني  -
يف مجال نظم 

 .(IS)املعلومات 

تبّني التقنيات  -
 .األساسية

  التبّني والنرش. -

  ال ينطبق

٤  
Vaezi 
(2012) 

ال يوجد نظرية، 
حيث إنَّ املؤلف 

طوَّر منوذجاً لتبّني 
الحوسبة 
  .السحابية

النظرية 
املتجّذرة 

(Grounded 
Theory) 

نفقات البنية  -
 .التحتية التقنية

الطلبات غري  -
 املتوقعة.

الطلبات  -
 املتذبذبة.

الطلبات  -
  الكثرية.

األمن /  -
 الخصوصية.

 إتاحة الخدمة. -

عدم تحديد  -
 اآلثار التنظيمية.

 مناذج التسعري. -

الشؤون  -
الترشيعية 
  والقانونية.
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 الحوسبة السحابية  ٤٧٠

o د التي البحثية الدراسات  بةالحوس لتبّني واملعيَقة املُمكَِّنة العوامل تحدِّ
املُمكَِّنة: تأييد  ) دراسات. وتضمنت أبرز العوامل٤السحابية، وعددها (

االبتكارات، وشفافية التكاليف، وميزات مزودي الخدمات السحابية، وامليزة 
مها الخدمة السحابية، وتوافقية البيئة السحابية مع البيئة  التنافسية التي تقدِّ

منظمة، ودعم اإلدارة العليا، وحجم املنظمة، وضغوط التقنية املحلية لل
املنافسني، وضغوط الرشكاء، وتبادل املعرفة يف املجتمع التقني، وثقافة 

ر التقنيات األساسية عىل ، وتوفُّ (IS)ظم املعلومات املامرسني يف مجال نُ 
ورسعة النرش واإلطالق، وانخفاض تكاليف البنية التحتية التقنية السحابة 

(IaaS) وقدرة الخدمات السحابية عىل التعامل مع الطلبات غري املتوقعة ،
 عريفت وضوح واملتذبذبة والكثرية. كام تضمنت أبرز العوامل املعيَقة: عدم

 ظيمية،التن اآلثار تحديد وعدم والتكاليف، الفوائد تقييم السحابة، وصعوبة
 إتاحة ومخاطر السحابية، الخدمات مزودي مخاطر تقييم يف والصعوبة

 سحابة،ال وأمن والترشيعية، القانونية واملخاطر املعايري، يف والقصور الخدمة،
 السحابية، البيئة وتعقيد للمراقبة، مناسبة أدوات وجود يف والقصور

 دتحدِّ  آلية وغياب الخدمة، بإتاحة متعلقة وهواجس البيانات، وخصوصية
 ةالترشيعي والشؤون التسعري، مناذج وتفاوت املمكنة، التنظيمية اآلثار

) نتائج املراجعة العلمية للدراسات ٦-١١ويوضح الجدول رقم ( .والقانونية
د البحثية التي  ابية.السح الحوسبة لتبنّي واملعيَقة املُمكَِّنة العوامل تُحدِّ

o ٢٢عام، وعددها ( بشكلالسحابية  الحوسبة تبنّي عن البحثية الدراسات (
دراسة. وتتطرق هذه الدراسات إىل موضوع تبّني الحوسبة السحابية من 
جوانب متعددة، مثل: التغيريات املصاحبة لتبنّي الحوسبة السحابية عىل 
مستوى ثقافة املنظمة، ورضورة اتباع منهجية واضحة إلجراء التغيريات 

ل اإلقدام عىل تبّني التنظيمية، والهواجس التي تنتاب متخذي القرار قب
خدمات السحابة، واملنهجيات الشائعة االستخدام عند التحوُّل إىل السحابة، 
ورضورة مراعاة متطلبات املستفيد عند صياغة اتفاقية مستوى الخدمة 

(SLA) وآليات اختيار الخدمة السحابية، والحرص عىل أن تكون الخدمة ،
اس للتمكُّن من مراقبة الخدمة مبؤرشات أداء قابلة للقي املختارة مصحوبةً 

والتدقيق عليها، ومناذج تسعري الخدمات املتاحة، وتحديد أبعاد تقييم مزودي 
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 ٤٧١  الحوسبة السحابية

 واستمرارية واإلتاحة، واألداء، واألمن، التكلفة، الخدمات السحابية (تقييم
نَّ تبنّي الرتكيز عىل أ  للسحابة)، وأخرياً  االنتقال قبل القانوين وااللتزام األعامل،

دمات السحابية يعترب أكرث مناسبًة للمنظامت الصغرية واملتوسطة. ويوضح الخ
 تبنّي ) نتائج املراجعة العلمية للدراسات البحثية عن٧-١١الجدول رقم (

 عام. بشكلالسحابية  الحوسبة

عن تبّني الحوسبة  البحثية للدراسات العلمية املراجعة ): نتائج٧-١١( رقم ولجد
 بشكل عامالسحابية 

  موضوع الدراسة البحثية  الدراسة البحثية  م

١  

Goth (2011), 

Sultan et al. 
(2012),  

Kavis (2014), 

Lucas et al. 
(2009)  

  

يستلزم تبّني تقنية الحوسبة السحابية تغرياً عىل مستوى ثقافة 
املنظمة، إذ إنَّ تجاهل التحوالت التقنية الجديدة أو الوقوف ضدها 
قد يؤدي إىل نتائج غري محمودة. عىل سبيل املثال، يربز مثال رشكة 

يف مجال أفالم وكامريات  ، وهي رشكة كانت رائدةً (Kodak)كوداك 
ل حّي عىل الفشل يف التعاطي مع التحوالت الرئيسية التصوير، كمثا

يف تقنية املعلومات. فقد تأخرت إدارة الرشكة يف وضع خطة تحّول 
رقمي يف الوقت املناسب، األمر الذي نتج عنه ترسٌُّب يف مواردها 

، وفقدان حصتها يف سوق األفالم والتصوير، %٨٠البرشية مبقدار 
فشل ل كنتيجة ؛ السوق املاليةالرشكة يفوهبوط حاد يف سعر سهم 

إدارة الرشكة يف استغالل الفرصة االستثامرية التي سنحت لها 
  للتحول إىل العامل الرقمي، إال أنها مل تحسن التعامل معها يف حينه.

٢  
John Kotter 

(1996)  

بتطبيق مثاين خطوات  (John Kotter, 1996)يويص جون كوتر 
 يف وتغيري رئييس داخل املنظمةل رئيسية للنجاح يف إجراء تحوُّ 

 أجواء خلق رضورة) ١: (هي الخطوات وهذه الداخلية، ثقافتها
 بالكفاءة يتصف عمل فريق تشكيل) ٢( عليه، واإللحاح التغيري
 الوسائل كل استخدام) ٤( واضحة، رؤية وضع) ٣( التغيري، لقيادة

 تحفيز) ٥تحقيقها، ( أجل من الرؤية فكرة إليصال املمكنة التنظيمية
) التخطيط للحصول عىل ٦وأهدافها، ( الرؤية مع للتاميش اآلخرين

 تطرأ التي التحسينات ) تعزيز٧املكاسب الرسيعة وتطبيقها، (



 الفصل الحادي عرش

 الحوسبة السحابية  ٤٧٢

  موضوع الدراسة البحثية  الدراسة البحثية  م

 منهجيات عىل املؤسيس الطابع ) إضفاء٨التغيري، ( من مزيد وإجراء
  الجديدة. العمل وأساليب

٣  

Brian Butt 
(2015), 

Issy Ben-Shaul 
(2017)  

 قنيةت مجال يف املتخصصني من القرار متخذي بعض ينتاب زالي ال
 حولالت عملية من بطِّئتُ  التي التقنية الهواجس بعض املعلومات

 دةبجو  التنبؤ صعوبة الهواجس: هذه أبرز ومن. التقنية هذه نحو
 مستوى وانخفاض األمنية، واملخاطر السحابية، الخدمات أداء

 مزودي بني التنقل إمكانية ومحدودية التشغييل، والتحكم الحوكمة
 وسبةالح تقنية خصائص بعض عمل آلية فهم يف وغموض السحابة،

 لهواجسا من وغريها الدويل، وااللتزام القانونية والعقبات السحابية،
  .األخرى

٤  Writer (2013) 

 عند اسعو  بشكل تبنيها يتم االستخدام شائعة منهجيات ثالث يوجد
 قإطال  إعادة: هي املنهجيات السحابة، وهذه إىل التحول يف الرغبة

 التطبيق يمتصم إعادة أو السحابة، يف الحالية اإللكرتونية التطبيقات
 اإللكرتوين التطبيق استبدال أو السحابة، بيئة مع ليتالءم اإللكرتوين

  جاهزة. سحابية بخدمة

٥  
Ogunyemi et al. 

(2017) 

ع من الرغم عىل  من سواءً  ة،االفرتاضي التقنية تبّني يف امللحوظ التوسُّ
 ة،الخاص البيانات مراكز ِقبَل من أو السحابية الخدمات مزودي ِقبَل
 تعيق قد التي والصعوبات التحديات من العديد هناك أن إال

 الجُدد القادمني من العديد تنّفر قد أو التقنية هذه تبّني استمرارية
) قصور يف الدعم ١املعوقات: (التقنية. وأبرز هذه  هذه تبّنيعن 

 األمنية ) االعتبارات٢م من مزودي الخدمات السحابية، (الفني املقدَّ 
 عىل اوتأثريه األعباء ) زيادة٣االفرتاضية، ( التقنية بربمجية املرتبطة
 التجهيزاتو  االفرتاضية التقنية برمجية بني التوافقية ) عدم٤األداء، (
  اإلدارية. ) التحديات٥الخاصة، ( املادية

٦  
Lichtenstein et al 

(2005), 

 مستوى اتفاقية استخدام عىل الخدمات مزودي بعض يقترص
ة ،)SLA( الخدمة  مع للتواصل وحيدة كوسيلة مسبقاً، املُعدَّ

 وجود تضحي املتطلبات. لذلك تحديد بشأن املنظورين املستفيدين



 الفرص والتحديات يف الحوسبة السحابية

 ٤٧٣  الحوسبة السحابية

  موضوع الدراسة البحثية  الدراسة البحثية  م

Trienekens et al. 
(2004) 

 حيث قيق،د بشكل املستفيد متطلبات فهم يف وتواصل اتصال فجوة
 تخصيص وأ  لتصميم مبكرة مراحل يف املنظور املستفيد إرشاك يتم ال

 اتخاذ يف هويُرشِك املستفيد تطلعات يواكب مبا السحابية الخدمة
  .القرار

٧  Du (2012) 

 الخدمات عدد يزداد السحابية، الحوسبة تبّني نحو الكبري التوجه مع
 سواءً  ،وتنافيس متسارع بشكلٍ  الحوسبة سوق يف املتاحة السحابية

 منصة أو ،)IaaS( كخدمة تحتية بنية هيئة عىل الخدمات كانت
 املطرد االزدياد ومع). SaaS( كخدمة برمجيات أو ،)PaaS( كخدمة

 يدللمستف بالنسبة منها املعروض مقارنة تصبح الخدمات، لهذه
 بشكل لتبّنيا قرار اتخاذ إمكانية رلتعذُّ  تعقيداً  أكرث عمليةً  املستقبيل

  مبارش.

٨  
Kansal et al. 

(2014) 

 ستهدفة،امل السحابية الخدمة عىل الحصول يف املستفيد ينجح ليك
 راجعةوم إعداد ثم واضح، بشكل احتياجاته تحديد أوالً عليه ينبغي
 تكون وأن احتياجاته، وتعكس تالئم) SLA( خدمة مستوى اتفاقية

م الخدمات تلك  حةص من قالتحقُّ  أجل من ؛"للقياس قابلة" ةاملقدَّ
 طلب يجُب  متى ومتابعة أدائها، ومراقبة الخدمات، هذه تقديم

  حدوثها. حال أعطالها إصالح من والتحقق صيانتها،

٩  

Ma et al. (2012), 
Lombardi et al. 

(2011), 
 Kash et al. 

(2017), Murthy 
et al. (2012), 

Babaioff et. al. 
(2017) 

 يسيةرئ أصناف ثالثة وجود الدراسات البحثية إىل تشري هذه حيث
لسحابية: ا الحوسبة يف الخدمات باستخدام املتعلقة التسعري لنامذج

الخدمة، يف  االشرتاك ) منوذج٢االستخدام، ( حسب الدفع ) منوذج١(
  الهجني. التسعري ) منوذج٣(



 الفصل الحادي عرش

 الحوسبة السحابية  ٤٧٤

  موضوع الدراسة البحثية  الدراسة البحثية  م

١٠  Barnes (2010) 

هم انات إىل السحابة، والدور املتمَّ مناقشة عملية انتقال سجالت البي
الذي ميكن أن يؤديه مختصو البيانات والسجالت يف اختيار وتطبيق 
خدمات ومنتجات التواصل واالتصال، وأنه ميكن االستفادة من 
م املؤلف بعض  خدمات الحوسبة السحابية يف هذا الشأن. وقدَّ

 موأنه يجب أن يت التوصيات الختيار مزودي الخدمات السحابية،
واألمن، واألداء، واإلتاحة، واستمرارية األعامل، تقييم التكلفة، 

  وااللتزام القانوين قبل االنتقال للسحابة.

١١  
Truong and 

Dustdar (2010) 

رة، وتمَّ التوصُّ  إىل  لتمَّ دراسة تبّني السحابة ملجموعة بحثية مصغَّ
وجود بعض املشاكل التي قد تعيق االنتقال إىل السحابة، مثل: عدم 
وجود أدوات تقييم كافية للتكلفة، وتعقيد استخدام خدمات البنية 

  بالنسبة للمبحوثني. (IaaS)التحتية التقنية 

١٢  Klems (2009)  تمَّ تقديم إطار إرشادي لتقدير أهمية الحوسبة السحابية، ومقارنتها
  الحوسبة التقليدية املحلية.مع 

١٣  
Arora et al. 

(2017) 

وصف أنواع الخدمات السحابية املتاحة عىل السحابة واملناسبة 
للمنظامت الصغرية واملتوسطة، مع إعطاء مجموعة إرشادات لهذه 
املنظامت عند االختيار من بني مجموعة كبرية من الخدمات 

  السحابية. 

o دراسات. ٥السحابة، وعددها ( إىل االنتقال مجال يف البحثية الدراسات (
وتتطرق هذه الدراسات إىل الفرص البحثية املتاحة للباحثني، خصوصاً أثناء 

فيد، بالنسبة للمست أعقد املراحل مرحلة االنتقال إىل السحابة؛ كونها تُعدُّ أحد
قد تتسبب يف عزوفه عن الحوسبة السحابية. ومن أهم الفجوات إنها  إذ

 نقلو  مبشاركة يسمح إىل منوذج التي تطرحها هذه الدراسات: الحاجة البحثية
 لوسيطةا املتغريات إىل دراسة السحابة، والحاجة عىل االفرتاضية التطبيقات

 فوائدو  بني متغري الرغبة يف االنتقال العالقة عىل تأثري لها يكون أن ميكن التي
تحديد االستثامر ل عىل ائدتأثري الع مدى وتكاليف السحابة، والحاجة إىل دراسة

داء أ  لقياس مرن تحلييل منوذج إىل االنتقال إىل السحابة من عدمه، والحاجة



 الفرص والتحديات يف الحوسبة السحابية

 ٤٧٥  الحوسبة السحابية

وتأكيده، والحاجة إىل  النموذج هذا تقييم إىل والحاجة الخدمات السحابية،
مقارنة وتحليل عمل التطبيقات يف البيئة التقنية التقليدية ويف البيئة 

) نتائج املراجعة العلمية للدراسات ٨-١١رقم (السحابية. ويوضح الجدول 
 السحابة. إىل االنتقال مجال البحثية يف

 ةالسحاباالنتقال إىل  مجال يف البحثية للدراسات العلمية املراجعة نتائج): ٨-١١( رقم ولجد

  م  الدراسة البحثية  املوضوع  الفجوة البحثية

منهجية يسمح مبشاركة ونقل الحاجة لنموذج/
  التطبيقات االفرتاضية عىل السحابة.

 التطبيقات االفرتاضية عىل
  السحابة.

Li et al. 
(2013) 

١  

"رغبة" ري نتائج الدراسة إىل عدم تأثُّر تش
االنتقال إىل السحابة إيجابياً بفوائد االنتقال، 
ولكنها تتأثر سلبياً بتكاليف االنتقال إىل 

، الدراسةالسحابة. هناك حاجة لتقييم نتائج 
ودراسة املتغريات الوسيطة التي ميكن أن يكون 
لها تأثري عىل عالقة رغبة االنتقال بالفوائد 

  والتكاليف.

دراسة مسحية 
ملستخدمني بصدد 
  االنتقال إىل السحابة.

Park et al. 
(2012) 

٢  

الحاجة إىل تقييم مدى مالءمة االقتصار عىل 
إىل عامل واحد لتحديد مدى مالءمة االنتقال 

د متغريات السحابة، والحاجة إىل دراسة تحدِّ 
  ضابطة أخرى.

دراسة مدى مالءمة 
انتقال املنظمة إىل 

السحابة بناًء عىل العائد 
  عىل االستثامر.

Misra (2011) ٣  

تمَّ عمل مقارنة بني أداء تطبيقات الويب يف 
 (Windows Azure)بيئة ويندوز أزور 

السحابية، ويف البيئة التقليدية املحلية. إال أنَّ 
هناك حاجة لدراسة مدى مناسبة تعميم 
النتائج عىل كل البيئات املشابهة لبيئة ويندوز 

  أزور. 

مقارنة وتحليل عمل 
تطبيقات الويب عىل 

البيئة التقليدية، والبيئة 
  السحابية.

Da Costa et 
al. (2012) 

٤  

تحلييل مرن لقياس األداء، الحاجة إىل منوذج 
  والحاجة إىل تقييم هذا النموذج وتأكيده.

منذجة وأداء سحابات 
البَُنى التحتية التقنية 

(IaaS) .الضخمة  

Ghosh et al. 
(2012) 

٥  



 الفصل الحادي عرش

 الحوسبة السحابية  ٤٧٦

 السحابية: الحوسبةوآثار  الدراسات البحثية يف مجال مخرجات 

) دراسات بحثية، تمَّ إجراؤها يف سياقات بحثية ٩شِمل هذا التصنيف الرئييس عدد (
مختلفة، مثل: سياق االقتصاد الجزيئ يف أوروبا، وسياق املنظامت الصغرية، وسياق قطاع 
األعامل، وسياق تطبيقات ذكاء األعامل، وسياق أنظمة املكتبة، وسياق األنشطة 

ر ومخرجات تطبيق الحوسبة السحابية: ارتفاع النمو السحابية. كام تضمنت أبرز آثا
السنوي، وخلق وظائف جديدة، وخفض التكاليف، ورفع مستوى التواصل مع ذوي 
املصلحة، وخلق قطاعات أعامل وصناعات جديدة، وتضييق الفجوة الرقمية بني 
املنظامت الضخمة من جهة واملنظامت الصغرية واملتوسطة من جهة أخرى، وتشجيع 

متتة، واملرونة يف األعامل، ورفع الكفاءة يف األداء، وترسيع تناقل البيانات بني ذوي األ 
املصلحة، ورفع مستوى اإلتاحة للخدمات السحابية، وخلق منوذج أعامل مرن يف 

) نتائج املراجعة العلمية ٩-١١ح الجدول رقم (املنظمة، وتوفري استهالك الطاقة. ويوضِّ 
  مخرجات وآثار الحوسبة السحابية. للدراسات البحثية يف مجال

   للدراسات العلمية املراجعة نتائج ):٩-١١( رقم ولجد

 مخرجات/ آثار الحوسبة السحابية مجال يف البحثية

  املخرجات/ اآلثار
سياق الدراسة 

  البحثية
  م  الدراسة البحثية

 معدل منو سنوي إيجايب. -

تساعد الحوسبة السحابية عىل خلق وظائف  -
سنة، من خالل تطوُّر املنظامت جديدة كل 

 املتوسطة والصغرية.

تسهم الحوسبة السحابية يف خفض التكاليف  -
 يف القطاع العام.

 الجزيئ يف االقتصاد
  أوروبا

Etro (2011) ١  

تقدم فرصاً مثينة للحصول عىل ميزات  -
تنافسية، من خالل رفع مستوى التواصل مع 

  الرشكاء والعمالء.

  ٢ Truong (2010)  املنظامت الصغرية



 الفرص والتحديات يف الحوسبة السحابية

 ٤٧٧  الحوسبة السحابية

  املخرجات/ اآلثار
سياق الدراسة 

  البحثية
  م  الدراسة البحثية

 متثل الحوسبة السحابية ثورًة يف عامل األعامل. -

تخلق الحوسبة السحابية قطاعات أعامل  -
وصناعات جديدة، مثلها يف ذلك كمثل ثورة 

  اإلنرتنت.

  ٣ Sharif (2011)  قطاع األعامل

ميكن للحوسبة السحابية أن تضّيق الفجوة  -
الرقمية بني املنظامت والرشكات الضخمة 

  الصغرية واملتوسطة.وتلك 

  قطاع األعامل
Bajenaru 
(2010) 

٤  

ل الحوسبة السحابية تطبيقات ميكن أن تحوِّ  -
 ذكاء األعامل إىل إجراءات ذاتية الخدمة.

ن الحوسبة السحابية من ذكاء  - ميكن أن تُحسِّ
األعامل يف مجاالت تناقل املعلومات، والنفاذ 

إىل البيانات، وتحوُّل اإلجراءات، وتخفيض 
  التكاليف، واملرونة، والكفاءة، واألداء.

تطبيقات ذكاء 
  األعامل

Shen (2011) ٥  

خفضت الحوسبة السحابية التكاليف مبقدار  -
٩٠%. 

 وفَّرت مرونة أكرب. -

  وفَّرت نَِسب إتاحة وأمن بشكل أفضل. -

  ٦ Han (2011)  أنظمة املكتبة

 للحوسبة املرن األعامل منوذج يتأثر أن ميكن
) ١: (هي أساسية، مؤثرات بخمسة السحابية

) ٣(و الخدمة، من املستفيد) ٢(و الخدمة، مزود
) ٤(و السحابية، الحوسبة ملكونات التقني التطوُّر
 واللوائح األنظمة) ٥(و السحابية، الحوسبة سوق

 الدولة يف السحابية للحوسبة التنظيمية والقواعد
  .فيها السحابية الخدمات تقديم يتم التي

قطاع األعامل 
  واملنظامت 

Plummer et al. 
(2011), 

Vaccaro et al. 
(2004) 

٧  
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 الحوسبة السحابية  ٤٧٨

  املخرجات/ اآلثار
سياق الدراسة 

  البحثية
  م  الدراسة البحثية

ميكن تطبيق مبادئ السحابة الخرضاء عىل أربعة 
) ٢) استخدام السحابة، (١أنشطة سحابية، هي: (

) ٣التدوير، ( وإعادة واإلتالف االستخدام إعادة
  ) التصنيع األخرض. ٤األخرض، ( التصميم

  ٨ Pandya (2014)  األنشطة السحابية

 السحابية: للحوسبة الراهن الدراسات البحثية عن الوضع 

) دراسة بحثية، وتطرَّق إىل وصف الوضع الراهن ٢٤شِمل هذا التصنيف الرئييس عدد (
ز معظم هذه الدراسات عىل تحديد التوجهات لتقنية الحوسبة السحابية، وتركِّ 

ظيف الفجوات البحثية املمكنة، مثل: إمكانية تو املستقبلية لهذه التقنية وكذلك تحديد 
انب والهندسة، إىل ج واالجتامع واالقتصاد اإلدارة مجاالت يف السحابة تحليالت أسلوب

 ةثقاف عىل السحابية الحوسبة تطبيق أثر ، والحاجة إىل دراسة(IS)نظم املعلومات 
ة وتطوير أداء السحابوالخارجية، والحاجة إىل الرتكيز عىل تقييم  الداخلية املنظمة

كخيار مستقبيل يواكب احتياجات املستفيدين،  (PaaS)الهجينة ومنوذج املنصة كخدمة 
م بحثية لدراسات واالحتياج  استهالك نيب واملقارنة املفاضلة يف الِجدال بشأن األدلة تقدِّ

السحابة، وتوظيف قدرات الذكاء  ويف الخاصة البيانات مراكز من كلٍّ  يف الطاقة
) ١٠-١١لتقديم مزيد من الحلول السحابية. ويوضح الجدول رقم ( (AI)االصطناعي 

  للحوسبة السحابية. الراهن الوضع نتائج املراجعة العلمية للدراسات البحثية عن



 الفرص والتحديات يف الحوسبة السحابية

 ٤٧٩  الحوسبة السحابية

عن الوضع الراهن  البحثية للدراسات العلمية املراجعة نتائج ):١٠-١١( رقم ولجد
 للحوسبة السحابية

  موضوع الدراسة البحثية / الفجوات البحثية  الدراسة البحثية  م

١  

Alhayyan et al. (2017), 

Bollen et al. (2011), 

Mittal et al. (2012), 

Fire et al. (2014), 

Chen et al. (2010), 

Farzindar (2012), 

Azzouza et al. (2017), 

Maynard et al. (2017), 

Atefeh et al. (2013), 

Quanzeng (2016), 

Le et al. (2015)  

ميكن توظيف استخدامات تحليالت السحابة يف مجاالت 
متعددة، مثل: استكشاف األمناط الناشئة يف الــوقت اآلين 

)Alhayyan et al., 2017 والتنبــؤ بأداء األســـواق ،(
)، Bollen et al., 2011; Mittal et al., 2012املـــالية (

 ,.Fire et alوقوعها (واكتشاف التهديدات األمنية قبل 
 Chen et)، وبناء األنظمة املُوِصية بناًء عىل املحتوى (2014

al., 2010) وتحسني اتخاذ القرار وذكاء األعامل ،(Farzindar 
)، وتحليل املشاعر واملواقف اإلنسانية تجاه منتج أو 2012

 ,.Azzouza et al., 2017; Maynard et alحدث معني (
2017; Atefeh et al., 2013; Quanzeng, 2016; Le et al., 

2015.(  

وتكمن اإلسهامات البحثية املمكنة يف استخدام منهجية 
تحليالت السحابة يف مجاالت أخرى؛ كاإلدارة، واالقتصاد، 

  واالجتامع، والهندسة، وغريها من املجاالت.

٢  Sultan et al. (2012)  

رِبكاً وابتكاراً جديداً مالحوسبة السحابية تُحِدث ابتكاراً منظَّامً 
يف الوقت نفسه. فهي تحدث ابتكاراً منظَّامً؛ كونها نشأت 
نتيجًة للتطور املرحيل الذي مرَّت به الحوسبة عموماً من 

العميل -مرحلة الحاسبات املركزية، مروراً مبرحلة الخادم
ديداً ث ابتكاراً جحدِ املوزعة، ثم إىل مرحلة اإلنرتنت. كام أنها تُ 

لنموذج أعامل جديد يتيح  ؛ كونها فتحت اآلفاَق مرِبكاً 
ألصحاب املصلحة القيام بالتبادل التجاري بيرس وسهولة، 
وبأسعار تنافسية منخفضة. هناك حاجة ماسة لدراسة أثر 
تطبيق الحوسبة السحابية عىل ثقافة املنظمة الداخلية 

  والخارجية.
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 الحوسبة السحابية  ٤٨٠

  موضوع الدراسة البحثية / الفجوات البحثية  الدراسة البحثية  م

٣  
Chohan (2012) 

Kavis (2014) 

تشري الدراستان إىل أنَّ الرتكيز مستقبالً سيكون عىل استخدام 
، وذلك (PaaS)السحابة الهجينة ومنوذج املنصة كخدمة 

إنَّ ف لعامة ملتطلبات املستفيدين. لذاحسب التوجهات ا
البحوث املستقبلية ينبغي أن تركز أيضاً عىل تقييم أداء هاتني 
التقنيتني، ووضع مناذج عملية لتطبيقهام مع استغالل 

  القدرات التي تتيحهام. 

٤  
Kumar et al (2017), 
Ficco et al. (2015) 

تهدف مامرسة الحوسبة السحابية الخرضاء إىل تخفيض 
استهالك املواد الخطرة، ورفع كفاءة الطاقة خالل دورة حياة 
املورد السحايب (تجهيزات مادية أو برمجيات)، وتشجيع إعادة 
التدوير للموارد السحابية القدمية ومخلفات التصنيع ما 

حثية أمكن. عىل الرغم من ذلك، هناك احتياج لدراسات ب
تقدم األدلة العلمية بشأن الِجدال يف املفاضلة واملقارنة بني 
استهالك الطاقة يف كلٍّ من مراكز البيانات الخاصة ويف 

  السحابة.

٥  Ben Dickson (2017) 

يف الحوسبة  (AI)يعترب توظيف قدرات الذكاء االصطناعي 
السحابية يف مراحله األوىل؛ لذا فإنه يزخر بالعديد من الفرص 
العملية والبحثية ملزيد من اإلبداع واالبتكار لتقديم حلول 

 ةوسبة السحابية يف مجاالت األمتتللتحديات التي تواجه الح
  واملراقبة.

٦  Marston et al. (2011) 

يتم دراسة الحوسبة السحابية ونقاط القوة والضعف فيها، 
والفرص والتحديات التي ميكن أن تجلبها الحوسبة السحابية. 
  وتسلط الدراسة الضوء عىل النقاط التالية كموضوعات بحثية:

  .الفوائد االقتصادية للحوسبة السحابية 

 .أثر الحوسبة السحابية عىل ثقافة املنظمة 

 .سياسات أنظمة املعلومات داخل املنظمة 

 .بحوث تبّني وتطبيق الحوسبة السحابية 



 الفرص والتحديات يف الحوسبة السحابية

 ٤٨١  الحوسبة السحابية

  موضوع الدراسة البحثية / الفجوات البحثية  الدراسة البحثية  م

  سات السيا/ من ر الحوسبة السحابية عىلأثر / تأثُّ دراسة
  الحكومية والترشيعات القانونية.

٧  Hosseini et al. (2010) 

  تسلِّط الدراسة الضوء عىل النقاط التالية كموضوعات بحثية:

  دراسة التغيريات التنظيمية املمكنة بسبب االنتقال إىل
 السحابة.

  دراسة تغري ميزان القوى والصالحيات داخل املنظمة التي
 تنتقل إىل السحابة.

  اسة اآلثار االقتصادية والتنظيمية للسحابة.در 

  دراسة اآلثار األمنية والترشيعية والخصوصية التي تجلبها
 الحوسبة السحابية.

٨  Wang et al. (2011) 

  تسلط الدراسة الضوء عىل النقاط التالية كموضوعات بحثية:

  دراسة اآلثار التقنية واالجتامعية لتطبيق خدمات
 الحوسبة السحابية.

 .دراسة موثوقية الحوسبة السحابية 

 .استكشاف اإلجراءات اإلدارية للحوسبة السحابية 

  مقارنة استخدام الخدمات السحابية بنظريتها التقليدية
 داخل مراكز البيانات الخاصة.

  دراسة تطبيق الخدمات السحابية عىل اإلنتاج، وعىل
 املنظمة ككل.

٩  Hoberg et al. (2012) 

  الضوء عىل النقاط التالية كموضوعات بحثية:تسلِّط الدراسة 

 .دراسة منظور املستفيد عن الحوسبة السحابية 

  د تطبيق الدراسات التجريبية ملعرفة العوامل التي تحدِّ
 تبّني الخدمات السحابية.

 .دراسة اآلثار التجارية للحوسبة السحابية 



 الفصل الحادي عرش

 الحوسبة السحابية  ٤٨٢

  موضوع الدراسة البحثية / الفجوات البحثية  الدراسة البحثية  م

 وأهلية  واإلجراءات الحاجة لدراسة الهيكل التنظيمي
إلدارة الخدمات السحابية، من منظور املوظفني 

  املستفيد.

١٠  Zhang et al. (2011) 

  تسلِّط الدراسة الضوء عىل النقاط التالية كموضوعات بحثية:

  الطريقة املُثَىل لتخصيص وتحرير املوارد السحابية بشكل
 ذايت.

  دراسة فعالية وكفاءة متكني نقل الخوادم االفرتاضية
(VMs) .بغرض موازنة األعباء عىل موارد السحابة 

 .دراسة دمج الخوادم لتحسني القدرات املتاحة للحوسبة 

 .إيجاد آليات لرفع كفاءة استهالك الطاقة 

 .دراسة إدارة وتحليل مسار البيانات عىل السحابة 

 .أمن البيانات 

 .دراسة تكييف جدولة املهام حسب الظروف املتغرية 

 ت التخزين.إدارة البيانات وتقنيا 

  ّنة للسحابة، واملفاضلة بني مراكز ابتكار تصاميم محس
  البيانات الضخمة والصغرية. 

١١  Limbasan (2012) 

تمَّ تطوير منوذج عميل لتطبيق خدمة إدارة عالقات العمالء 
(CRM)  كنموذج برمجيات كخدمة(SaaS) يف إطار ،

لحاجة ا التسويق اإللكرتوين لرشكة عقارات. وتشري الدراسة إىل
إىل منوذج عميل ملراقبة أداء الخدمة السحابية واستقراء 
مقاييس جودة أدائها، والحاجة إىل أدوات عملية ميكن 

  تكييفها وتخصيصها حسب احتياجات ومتطلبات املستفيد.

١٢  Armbrust et al. (2009) 
تشري الدراسة إىل أنَّ الحوسبة السحابية قد جلبت معها 

 تصل هذه التقنية إىلوالتحديات، وليك  من الفوائد العديدَ 
ينبغي أن تتضافر الجهود البحثية والعملية  مرحلة النضج



 الفرص والتحديات يف الحوسبة السحابية

 ٤٨٣  الحوسبة السحابية

  موضوع الدراسة البحثية / الفجوات البحثية  الدراسة البحثية  م

لتقديم الحلول للكثري من الصعوبات والتحديات املصحوبة 
بتطبيق الخدمات السحابية، مثل: ضامن إتاحة الخدمة، 
ومحدودية إمكانية التنقل بني مزودي السحابة بالنسبة 

مكانية التنبؤ بأداء الخدمة السحابية، للمستفيد، وعدم إ
  وغريها من التحديات األخرى.

  :الفرص العملية يف الحوسبة السحابية ١١/٣/٢

ة الحوسبة تقني تمَّ التطرق يف القسم السابق إىل أبرز الفرص البحثية التي تتيحها
السحابية، وال شك أنَّ تقديم الحلول للمشكالت البحثية يُعدُّ خطوة أساسية لفتح الفرص 
العملية، متى ما كانت هذه الحلول قابلة للتطبيق. إضافًة إىل ذلك، فإنَّ تجارب املامرسني 

تبادل و  العملية املتعلقة باستخدام خدمات الحوسبة السحابية ومشاركة الخربات واملشكالت
املعارف، تشكِّل مصدراً ملهامً لكلٍّ من املطورين ومزودي الخدمات والباحثني للمساهمة يف 
تقديم الحلول املبتكرة. ومن خالل استعراض موضوعات الحوسبة السحابية يف هذا الكتاب، 
هات تقنية جديدة  يتضح أنه مبجرد ظهور وتطبيق هذه التقنية، ظهرت معها خدمات وتوجُّ

ًة بتطبيق خصائص الحوسبة السحابية األساسية (خدمة ذاتية حسب الطلب، وذات مدفوع
ع واسع من  وصول واسع، وذات مرونة يف تخصيص وتحرير املوارد، وقابلة للقياس، وتجمُّ
هات الجديدة بشكل كبري عىل مشاركة  املوارد السحابية). ويعتمد تطبيق هذه التوجُّ

ء شكل آين، أو املشاركة يف تنفيذها، أو املساهمة يف إثرااملستخدم بذاته يف تنفيذ الخدمة ب
)، كام هو الحال يف تطبيقات وسائل التواصل ٢٫٠املحتوى، مواكبًة ملبادئ تقنية الويب (

  االجتامعي. 

وبالنظر إىل الخدمات السحابية كأوعية يتم تصميمها حسب احتياجات املستفيد 
دام أي جهاز متصل باإلنرتنت، برزت مناذج الستخدامها يف أي وقت ومن أي مكان وباستخ

أعامل جديدة تختلف باختالف أهداف املستفيد، وازدهرت أعامل التجارة اإللكرتونية بظهور 
، ومنصة منيش (noon.com)منصات تجارية تسويقية محلياً (مثل: منصة نون 

(namshi.com) ودولياً (مثل: منصة أمازون ،((amazon.com) ومنصة إي يب ،
(eBay.com) ،ولتلبية االحتياجات املتعددة والطلبات املختلفة لرشائح ). إضافًة إىل ذلك

املستفيدين واملستخدمني، ظهرت مناذج تسعري مختلفة ملواكبة التوجهات الجديدة 



 الفصل الحادي عرش

 الحوسبة السحابية  ٤٨٤

للخدمات السحابية بغرض احتساب التكاليف املادية، مثل: منوذج الدفع حسب االستخدام، 
 ة السحابية، ومنوذج التسعري الهجني. الخدميف ومنوذج االشرتاك 

تؤكد هذه التوجهات يف توظيف خدمات الحوسبة السحابية عىل عدم اقتصار الفرص 
التي تتيحها هذه التقنية عىل قطاع واحد فقط، بل تتعداه لتشمل قطاعات متعددة،  العملية

  فعىل سبيل املثال:

 فاءةك تحسني يف مهامً  دوراً  السحابية الحوسبة القطاع الحكومي: حيث ميكن أن تؤدي 
 نيةاإللكرتو  الحكومة أنظمة سهمتُ  أن كام ميكن. الحكومية التعامالت وأداء وشفافية

 األعامل طاعولق للمواطنني املقدمة الخدمات تطوير يف السحابية الحوسبة عىل املبنية
 نم اإللكرتونية املشاركة تشجيع يف تسهم كام األخرى، الحكومة وأجهزة وملوظفي

 ونيةاإللكرت  التعامالت عىل تقديم التغذية الراجعة يف األعامل وقطاع األفراد جانب
 نتديات؛وامل كاملدونات اإلنرتنت عىل املتاحة اإللكرتونية القنوات خالل من الحكومية

 املبنية ونيةاإللكرت  التطبيقات أبرز ومن. الحكومية اإللكرتونية التعامالت تطوير بغرض
 والوقائع األحوال وتسجيل متابعة: منها االستفادة ميكن والتي لسحابيةا الحوسبة عىل

 املركبات، وتسجيل القيادة، خصُر  وإصدار ومتابعة والزواج، كالوالدة الشخصية
 .األخرى الخدمات من العديد إىل باإلضافة العام، النقل وخدمات الجوازات، وخدمات

 م الحوسبة  أن القطاع الصحي: حيث ميكن  يالخدمات إىل ذو  من العديدَ  السحابيةتقدِّ
املصلحة (من األطباء، واالختصاصيني، واالستشاريني، واملرىض، ورشكات التأمني الصحي، 

 من ة يف القطاع الصحي)ت خدمات تقنية املعلومات املشّغلوالرشكات الدوائية، ورشكا
 لصحية،ا املعلومات إلدارة تشتمل عىل أنظمة ومرتابطة متكاملة إلكرتونية بيئة خالل

 الدوائية، املعلومات وأنظمة اإلشعاعي، الطب وأنظمة املختربات، معلومات وأنظمة
 بنيةامل الصحية الرعاية أنظمة توظيف عند. األخرى األنظمة من العديد إىل باإلضافة

 عىل نياتهاميزا من طائلة مبالغ رصف إىل تحتاج لن املستشفيات فإنَّ  عامة، سحابة عىل
جديدة؛ وذلك إلمكانية الحصول عىل كل التجهيزات املادية  تحتية بنية تأسيس

والربمجيات عىل هيئة خدمات سحابية حسب الطلب، ويكون الدفع فقط مقابل 
 ملرىضا بيانات إىل ويُرس بسهولة الوصول من املستشفيات تتمكن استخدامها. كام

 لطريقةا وبنفس. الحاجة عند األخرى املستشفيات مع ومشاركتها السحابة يف املخزنة
 االطالعو  الحديثة، أو التاريخية سواءً  الصحية بياناتهم إىل الوصول من املرىض يتمكن
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 ُمهيَّأ جهاز أي باستخدام ،)SaaS( كخدمة السحابة تطبيقات استخدام خالل من عليها
 صحيةال والرعاية منه والخروج للمستشفى الدخول إجراءات مترُّ  وبالتايل الغرض، لهذا
 رشكاتو  األطباء من لكلٍّ  أيضاً  انسيابية بكل العمل السحابة وتتيح. انسيابية بكل

 مكان يف نةواملخز  آنياً  املحدثة البيانات إىل الوصول لسهولة الدوائية؛ والرشكات التأمني
 .السحابة عىل واحد

  استخدام قطاع االتصاالت: حيث يؤدي هذا القطاع دوراً رئيسياً يف إنجاح وإبراز
خدمات الحوسبة السحابية، من خالل توفري التجهيزات املادية الالزمة، كالشبكات 
واالتصال باإلنرتنت؛ لضامن ربط ذوي املصلحة يف البيئة السحابية ببعضهم البعض. 
ومُيكن النظر إىل الدور الذي يؤديه قطاع االتصاالت من منظورين اثنني: تشغييل، 

يلية، يربز دور االتصاالت يف التحكُّم يف أعامل الشبكة، وتقني. فمن الناحية التشغ
والصيانة والتشغيل، وإدارة عالقات املستفيدين، وكونها رشيكاً موثوقاً، وإمكانية أن 

ا  تلعب السحابة دوراً وسيطاً يف حال حاجة املستفيد للرشاكة مع مزودين آخرين. أمَّ
عة تسمح يات ثابتة ومتنقلة فائقة الرس من الناحية التقنية، فيتيح قطاع االتصاالت تقن

بالوصول الرسيع إىل الخدمات واملوارد السحابية، كام يتيح توظيف التقنية االفرتاضية 
استغالل قدرات الحوسبة للموارد السحابية ومشاركتها بني عدة مستفيدين. ومن خالل 

ع يف املوارد، يُتاح للمستفيد إمكانية الت ع واالنخاصية املرونة يف التوسُّ كامش اآلين وسُّ
يف رسعات وسعات وقدرات املوارد السحابية حسب الحاجة. من ناحية أخرى، فإنَّ 
الحوسبة السحابية توفِّر فرصة كبرية لقطاع االتصاالت لتوسيع نطاق حصته يف سوق 

، من خالل توفري الخدمات السحابية بنامذجها (ICT)تقنية االتصاالت واملعلومات 
ية التحتية كخدمة، واملنصة كخدمة، والربمجيات كخدمة)، أو مامرسة دور الثالثة (البن

الوسيط املوثوق بني مزودي الخدمات السحابية واملستفيدين منها، من خالل توفري 
الشبكات وقنوات االتصال، أو توفري مجموعة متنوعة من خدمات االتصاالت املختلفة، 

الصوتية واملرئية، والرسائل، واالتصاالت مثل: االتصال الصويت واملريئ، واملؤمترات 
 املوحدة، وإنشاء املحتوى، والنرش، واالستضافة. 

  قطاع الرتبية والتعليم: حيث ميكن أن تدعم الحوسبة السحابية تحسني الخدمات
املقدمة لقطاع الرتبية والتعليم، وبجودة عالية. فعىل سبيل املثال، تساعد تطبيقاُت 

املبنية عىل السحابة كالٍّ من الطالب والطالبات عىل مناقشة املشاركة اإللكرتونية 
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املشاكل املشرتكة، وعىل البحث عن حلول وإرشادات ميكن تقدميها من خالل الخرباء 
الرتبويني. وميكن أن تستخدم الجامعات والكليات واملعاهد واملدارس أنظمة مبنية عىل 

ول والتسجيل، وتحسني الكفاءة السحابة إلدارة املعلومات ألغراض متعددة: كالقب
اإلدارية، وعرض برامج تربوية عن بُعد من خالل اإلنرتنت، وإتاحة االختبارات عىل 

ة الراجعة ع التغذيمْ اإلنرتنت، ومتابعة سري العملية التعليمية للطالب والطالبات، وجَ 
ة إيصال يمن الطالب. تتميز أنظمة التعلُّم عىل اإلنرتنت املبنية عىل السحابة بإمكان

بني، بكل كالطالب واملتدر  ب التدريبية إىل املستفيدين منهااملواد التعليمية والحقائ
 سهولة ويرس.

  قطاع الطاقة: حيث يتميز توظيف التقنية يف هذا القطاع باالعتامد عىل األنظمة اآللية
آبار كاملوزعة بتوزُّع املواقع الجغرافية الحاضنة ملحطات استخراج وتوليد الطاقة؛ 

ات الكهربائية الذكية، وتوربينات الرياح النفط، ومحطات توليد الكهرباء، والشبك
دة للطاقة. تحتوي أنظمة الطاقة اآللية عىل اآلالف من أجهزة االستشعار التي املولِّ 

لة بشكل آين ومستمر؛ بغرض مراقبة حالة بجمع البيانات عن األجهزة املشغ تقوم
عطال قبل وقوعها، وبالتايل القيام بالصيانة الالزمة دورياً تشغيلها والتنبؤ بحدوث األ 

طل. وحيث إنَّ القيام بهذه الصيانة الدورية يُعتَرب أمراً حتمياً؛ نظراً قبل وقوع أي عُ 
ألنَّ تكلفة إصالح مثل هذه األنظمة املعقدة تُعدُّ مرتفعًة جداً، وتستغرق وقتاً طويالً 

طبيعي؛ لذا فإنه من املطلوب لدى متخذي القرار يف إلعادتها إىل وضعها التشغييل ال
قطاع الطاقة تجنُّب حدوث مثل هذه األعطال، وذلك بالسعي إىل الحصول عىل إنذار 

طل، ويكون مبنياً عىل معلومات دقيقة حتى يتم التحرُّك يف مبكر وسابق لحدوث العُ 
تكون ذات تكلفة الوقت املناسب، وعمل الصيانة الدورية املناسبة التي عادًة ما 

طل بعد حدوثه. ومن هنا يأيت استخدام تطبيقات منخفضة مقارنًة بتكلفة إصالح العُ 
تم ية، حيث يوموارد الحوسبة السحابية كخيار مالئم لطبيعة عمل أنظمة الطاقة اآلل

املنوط بها جمع بيانات ضخمة وبشكل مستمر عن األجهزة -ربط أجهزة االستشعار
بأنظمة الطاقة يف بيئة حوسبة سحابية. ويتحقق من هذا الربط متكني أصحاب -املشِغلة

املصلحة من إمكانية املراقبة واملتابعة يف أي وقت ومن أي مكان، كام يتحقق إمكانية 
االستفادة من الخدمات السحابية الجاهزة لتحليل البيانات الضخمة باستخدام 

  .تطبيقات مرنة وموارد سحابية فائقة القدرة
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  قطاع النقل: تعتمد أنظمة النقل الذكية(ITS)  ُّعىل حجم وحداثة البيانات التي يتم
ها بعد ذلك، ومن ثَمَّ تزويد املستخدمني ها من مصادر متعددة ليتم معالجتُ عُ مْ جَ 

ثة ومفيدة. إنَّ َجْمع البيانات الضخمة من مصادر متعددة ومعالجة مبعلومات محدَّ 
من  (ITS) معلومات مفيدة ميكِّن أنظمة النقل الذكية هذه البيانات وتحويلها إىل

عرض خدمات جديدة؛ كتقديم إرشادات متقدمة لحالة مسارات الطرق، وتوجيه 
املركبات، والتنبؤ برغبات العمالء فيام يتعلق مبسألة التحميل والتسليم يف سلسلة 

قل ال ألنظمة النالتوريد. ومن التحديات الرئيسية التي تواجه الحصول عىل أداء فعَّ 
الذكية هو التحدي املرتبط بَجْمع وتنظيم البيانات من مصادر متعددة وبشكل آين، 
واملرتبط أيضاً بتحليل هذه البيانات الضخمة بغرض الحصول عىل قرارات ذكية يف 
الوقت املناسب. ويُعزَى هذا التحدي إىل ضخامة حجم قواعد البيانات املطلوبة، 

ومع ظهور الحوسبة   يلة تحليل مالمئة وآنية تفي بالغرض.والحاجة إىل وجود وس
السحابية وإمكانية توظيف قدرات حاسوبية ال محدودة كوسائل جمع البيانات 

برزت تطبيقات النقل الذكية يف نوعية وجودة خدماتها  ،وتخزينها وتحليلها بشكل آين
ات عند توجيه املركبواملساعدة يف  ،املقدمة للمستفيدين؛ كالتعرف عىل حاالت الطرق

مئة التي يتم تجهيزها مبعدات إلكرتونية مال إىل آخر باستخدام املركبة االنتقال من مكان 
 ) تقوم باستقبال وإرسال البيانات من وإىل السحابة.GPS(عىل سبيل املثال، جهاز 

  قطاع الصناعة: حيث يتم توظيف تقنية الحوسبة السحابية لخدمة أنظمة التحكم
ع البيانات اآلنية، وبأي حجم، مْ عن طريق تسهيل وترسيع عملية جَ  (ICS)الصناعي 

من املحطات واملصانع القريبة والبعيدة جغرافياً، ومن ثَمَّ إدارة وتحليل بيانات 
عمليات اإلنتاج التي تولدها أنظمة التحكم الصناعي. يساعد هذا التوظيف يف تقدير 

ملني واملحطات واملصانع، األمر الذي يساعد حالة األنظمة وتحسني سالمة األفراد العا
ومن ثَمَّ تجنُّب حدوث األعطال قبل  رارات املناسبة يف الوقت املناسب؛يف اتخاذ الق

 وقوعها.

  ،قطاع تقنية املعلومات: حيث تتيح بيئة الحوسبة السحابية فرصاً هائلة لهذا القطاع
م املنظامت. فمن منطلق مفاهيبحكم التخصص، عىل املستوى الفردي أو عىل مستوى 

ومبادئ وتقنيات الحوسبة السحابية، قد يكون من الصعب عىل غري املتخصصني 
ها وتشعُّب أُسسها ومفاهيمها. لذا، هْ االنغامس يف فَ  م طبيعة عمل هذه التقنية لتعقدُّ
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أدواراً وسيطة ملتخصيص تقنية املعلومات  فإنَّ ظهور الحوسبة السحابية أوجدَ 
مساعدة املستفيدين أو من خالل يف التوظيف األمثل لخدماتها ومواردها،  للمساعدة

د التقارير الدورية يف مجال الحوسبة السحابية عىل املزودين أو املالك أو الرشكاء. وتؤكِّ
تزايد الحاجة املاسة للمتخصصني القادرين عىل التعامل مع مناذج الخدمات الثالثة 

(IaaS, PaaS, SaaS)ختيار األمثل منها، وآلية تخصيصها وتحريرها حسب ، من حيث ا
الحاجة، وفهم آلية فوترة استخدامها، ومتابعة ومراقبة أدائها، والتدقيق عىل عملياتها. 
كام أنَّ ملطوري التطبيقات السحابية نصيبًا وافرًا من الحوسبة السحابية، حيث ظهرت 

بيقات فاعلية املتنقلة، وتطالتطبيقات التأمناٌط حديثة من التطبيقات متمثلة يف 
تحليالت البيانات، وتطبيقات املنصات، وتطبيقات ذكاء األعامل، والتي أوجدت العديد 
ا عىل  من الفرص الوظيفية، وأفسحت املجال إلبراز مهارات االبتكار واإلبداع لديهم. أمَّ
مستوى منظامت تقنية املعلومات، فالفرص متاحة للعمل كمزودي خدمات سحابية 

ن خالل استثامر البنى التحتية التقنية املوجود لديها، من تجهيزات وبرمجيات وكوادر م
  برشية مؤهلة.

 السحابية: الحوسبة يف التحديات العملية ١١/٤

عند التحوُّل إىل استخدام أي تقنية جديدة، تربز العديد من كام هو الحال 
. الحصول عىل الفوائد املرجوة منهاالتحديات التي تتطلب إيجاد حلول مناسبة لها لضامن 

لعملية ا التحديات من العديد والحوسبة السحابية ليست استثناءً من هذه القاعدة، إذ يوجد
 سبيل عىلف. حابيةالس الحوسبة تظهر عند االنتقال من البيئة املحلية التقليدية إىل بيئة التي

ملية االنتقال إىل السحابة إىل فشل عقد يؤدي غياب إسرتاتيجية واضحة تُنظِّم عملية  املثال،
ل املنظمة املستفيدة لألعباء املالية املرتتبة عىل ذلك. ومن ناحية  التحوُّل بالكامل، مع تحمُّ

 خدماتو  ومنصات، تقنية، تحتية بيئة( السحابة لبيئة الطبقية الطبيعة أخرى، تفرض
 لوثيقا لالرتباط وذلك حدوثها؛ عند املشكلة مصدر تحديد معها يصعب عقباٍت ) سحابية

 السحابية اتللخدم االستخدام مقابل الدفع خاصية تُلزِم كذلك،. السحابية البيئة طبقات بني
ل  يتما مل م الخدمة (املزود واملستفيد)، مستوى اتفاقية طريف أحد عىل كاملةً  املسؤولية تحمُّ
مزودين  عدة وجود إمكانية أنَّ  كام. دقيق وموضوعي بشكلٍ  الخدمات تلك ومراقبة إدارة

 دماتخ والتكامل بني التنسيق عملية تحدي من تزيد واحد للخدمات السحابية ملستفيد
  .وتتبُّعها املزودين هؤالء جميع
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أنَّ مسؤولية اتخاذ القرارات يف كلِّ ما يتعلق بالتحوُّل إىل الحوسبة وعند األخذ يف االعتبار 
السحابية ال يقترص فقط عىل فئة دون أخرى، بل تشمل املسؤولية ممثلني عن جميع 

ميكن النظر إىل التحديات العملية يف األطراف املعنية داخل املنظمة املستفيدة، فإنه 
يني: يختص البُعد األول بالجانب التنظيمي الحوسبة السحابية من خالل بُعدين رئيس

  واإلداري، يف حني يختصُّ البُعد الثاين بالجانب التقني.

ق الفشل لعملية التحوُّل عند  فمن الجانب التنظيمي واإلداري، تزداد القابلية لتحقُّ
غياب وجود إسرتاتيجية وأهداف مقنعة للتحوُّل إىل السحابة؛ لذا يربز التحدي األول يف 

ورة النظر إىل عملية التحوُّل إىل السحابة كمرشوع مستقل ذي أهداف عامة واضحة، رض 
وبتشكيل فريق عمل مؤهل يدير هذا املرشوع، وبااللتزام بالفرتة الزمنية املتاحة للتحوُّل، 
وااللتزام بامليزانية املالية املحددة له، وضامن استمرار التواصل والتنسيق بني أصحاب 

املرشوع. كام أنَّ غياب الدعم الكايف من قِبَل اإلدارة العليا يف املنظمة يشكِّل  املصلحة يف هذا
تحدياً عملياً ثانياً إلنجاح مرشوع التحول إىل السحابة؛ لذا ينبغي تقديم أهداف عملية 
مقنعة لقيادات املنظمة برضورة القيام بالتحوُّل، والحصول عىل االلتزام الكايف بتوفري املوارد 

ية املؤهلة واملالية الكافية، وتعزيز الدعم لتذليل الِصعاب التي قد تؤدي إىل تأخري البرش
املركزية يف التعامل مع الخدمات السحابية إىل تشتت مرشوع التحوُّل. ثالثاً، يؤدي غياب 

الجهود اإلدارية بني عدة أطراف داخل املنظمة الواحدة، وإىل إمكانية ارتفاع التكاليف 
د مع مزود الخدمات بغرض الحصول عىل تخفيضات املادية؛ نظر  اً لغياب التفاوض املوحَّ

باقات الخدمات، إن ُوجَدت. لذا يُوَىص بتفعيل املركزية يف التعامل مع الخدمات السحابية، 
والتنسيق بشكل مستمر مع اإلدارة املختصة بإدارة تقنية املعلومات يف املنظمة، فيام يخصُّ 

ع واالنكامش يف ِسعاتها اقتناء وإطالق الخدما ت السحابية أو تغيري إعداداتها أو التوسُّ
وكمياتها.  يؤدي ذلك إىل توحيد الجهود وقرص التعامل مع مزود الخدمة السحابية من خالل 
قناة اتصال واحدة فقط، كام يؤدِّي إىل منع استخدام نفس الخدمة يف أكرث من إدارة يف 

لخدمات وإعداداتها مع أهداف املنظمة العامة. ويتمثل املنظمة الواحدة، وضامن مواءمة ا
التحدي الرابع يف رضورة ضبط ومتابعة التكاليف املالية املرتبطة باستخدام الخدمات 

ح عميل منوذج السحابية؛ لذا يُوَىص باستخدام  خدمةإطالق ال قبل املالية التكاليف يوضِّ
 داةأ  يُوَىص باستخدام كام. التكاليف هذه ملراقبة أداء مؤرشات السحابية وبعدها، وتعريف

ستمرة واملراقبة امل املتابعة عملية لتسهيل الشامل؛ السحايب الحل نطاق ضمنآلية  قياس
 للتكاليف املالية. ويف السياق ذاته، يجب أال تُغَفل مهام املراقبة والتدقيق عىل مدى التزام
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من ، والذي ميكن تحقيقه (SLA)لخدمة بتقديم الخدمة وفقاً لبنود اتفاقية مستوى ا املزود
بشكل مستمر ودوري، ومن خالل إجراء عملية مناسبة للخدمة  أداء مؤرشاتخالل مراقبة 

تمثل وأخرياً، ي .خارجي ثالث طرف التدقيق الرسمي بواسطة املستفيد نفسه، أو بواسطة
ح ذات واللوائالتحدي الخامس يف رضورة التحقُّق واإلرشاف املستمر عىل تطبيق األنظمة 

الصلة بطبيعة النشاط املامرس، وذات الصلة بأنظمة الدولة املستضيفة للخدمة السحابية 
 وأ بيقات استضافة التطواملستضيفة للمنظمة املستفيدة، إذ ال تسمح بعض الدول أن يتم 

الخيار  لذلك يُوَىص أن يكونخارج حدود الدولة؛  ثالثٌ  طرٌف يف بيئة سحابية ميلكها البيانات 
 حيثبدمة لسحابة عامة، يف حال رغبت يف االستعانة مبزود خاألول للمنظمة املستفيدة 

املنظمة ا فيهتتواجد  التيالسحابة العامة هي الدولة ذاتها فيها د تتواجالتي  الدولةتكون 
تها. ااملستفيدة؛ تجنُّباً للوقوع يف مشاكل قانونية تتعلق باحتاملية اإلخالل برسية وحامية بيان

مراكز البيانات يف دولة ما تخضع لقوانني  والقاعدة العامة يف هذا الشأن تنصُّ عىل أنَّ 
  وترشيعات نفس الدولة.

ومن الجانب التقني، تتمثل أكرث التحديات العملية يف ارتباط الخدمات السحابية 
واعتامدها كلياً عىل االتصال باإلنرتنت، فعند فقدان االتصال بها يتم فقدان االتصال بالسحابة 
متاماً، وبالتايل يتعذر الوصول إىل البيانات والتطبيقات السحابية. هذه النقطة الرئيسية متثِّل 

زود ملدياً ليس فقط عىل املستفيد من الخدمات السحابية، بل أيضاً تشكِّل تهديداً تح
الخدمات؛ كون فقدان االتصال باإلنرتنت يعيق إيصال خدماته إىل العمالء. نستعرض فيام 
ييل سبعة من أبرز التحديات التقنية يف الحوسبة السحابية، والتي تشمل: التحديات األمنية، 

إمكانية التنقل بني مزودي الخدمات السحابية، وتذبذب جودة الخدمة محدودية و 
السحابية، وعملية اكتشاف ومتابعة األخطاء يف األنظمة املوزعة الضخمة، والتحديات 
العملية املتعلقة بأعامل وإجراءات الخدمات السحابية، وانخفاض مستوى التحكم يف املوارد 

  لية املرتبطة بالتشغيل املشرتك بني السحابات.التقنية عىل السحابة، واملشاكل العم

  التحديات األمنية: يقتيض نقل البيانات والتطبيقات الخاصة باملستفيد ليتم تخزينها
ت لبياناوتشغيلها عىل السحابة العامة رضورة أن تصبح املسؤولية األمنية عن ا

 استخدام ام، فإنَّ ة بني كلٍّ من املستفيد واملزود. وبشكل عوالتطبيقات عملية ُمشرتك
املوارد السحابية والتعامل معها عن بُعد يتطلب زيادة الثقة املتبادلة بني املستفيد 
واملزود حتى يتم تشغيل املوارد السحابية بنجاح، كام يتطلب توظيف منوذج أمني 
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يأخذ يف االعتبار تطبيق السياسات واإلجراءات األمنية التي يتم االتفاق عليها. وحيث 
مزود الخدمة ال يقترص تعامله عىل مستفيد واحد فقط، بل يشمل عدة مستفيدين، إنَّ 

 فإنَّه من ؛من خالل توظيف قدرات املورد السحايب الواحد لخدمة أكرث من مستفيد
املتوقع حدوث تداخل بني تلك السياسات واإلجراءات األمنية الخاصة بكل املستفيدين، 

طبيقات لالنكشاف لآلخرين؛ لذا ينبغي عىل مزود األمر الذي قد يعرّض البيانات والت
الخدمة توفري آلية أمنية تتسع للمتطلبات األمنية لكل املستفيدين، من خالل توظيف 
القدرات واإلمكانات التي تتيحها التقنية االفرتاضية، كام تمَّ التطرق إىل ذلك يف الفصل 

 السابع من هذا الكتاب.

  ودي الخدمات السحابية: يؤدي القصور يف وجود محدودية إمكانية التنقل بني مز
قل من إمكانية ن معايري ُمتَفق عليها عىل مستوى مزودي الخدمات السحابية إىل الحدِّ 

 األمر الذي قد يشكِّل تحدياً بالنسبة بيانات املستفيد من مزود إىل آخر؛تطبيقات و 
ياناته قد ه التطبيقية وبللمستفيد. إنَّ استمرار املستفيد مع مزود معني يعني أن حلول

تمَّ تخصيصها مبا يتناسب متاماً مع البيئة التقنية التي يوفرها ذلك املزود املستضيف. 
 رلذا فإنه حتى يتمكَّن املستفيد من نقل بياناته وتطبيقاته إىل مزود آخر، ال بُدَّ أن يوفِّ 

الذي  د األول، األمرتقنية متطابقة مع تلك املوجودة لدى املزو  ذلك املزود اآلخر بيئةً 
الحدوث. وقد يبدو األمر جاذباً بالنسبة ملزود الخدمة؛ كونه يضمن استمرارية  يُعدُّ نادرَ 

عميله معه، إال أنه يبدو مؤرِّقاً للمستفيد عند وقوع مشاكل أو أخطاء ال يُحتمل 
ق د عن العمل وخروجه من سو استمرارها من املزود، واألسوأ هو إمكانية توقف املزوِّ 

  الحوسبة السحابية ألي سبب من األسباب.

  تذبذب جودة الخدمة السحابية: تُعتَرب جودة الخدمة املقدمة أحد أهم العوامل املثرية
الهتامم املنظامت املستفيدة قبل وأثناء تشغيل الخدمات السحابية، إذ تشعر تلك 

لتحقيق  ةً قد ال تكون كافي (SLA)املنظامت أنَّ ضامنات اتفاقية مستوى الخدمة 
متطلبات تشغيل الخدمات عىل السحابة، خصوصاً عندما يتعلق األمر مبستوى اإلتاحة، 
واملوثوقية، واألداء، واملرونة. وعىل الرغم من هذا التحدي العميل الحرج، تؤكد 
ه نحو تبّني الخدمات السحابية أمالً يف  الدراسات االستشارية عىل استمرار التوجُّ

ن جودة الخدمات مستقبالً. ففي تحسُّ و  الحوسبة السحابية االستفادة من قدرات
م ٢٠١٦التي أُجريت يف مايو  (J. P. Morgan)الدراسة املسحية لرشكة جي يب مورقان 
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وشملت كبار قادة تقنية املعلومات يف رشكات كربى، تشري التوقعات إىل أن يصل نقل 
يف  %١٦٫٢صعوداً من  %٤١٫٦م إىل ٢٠٢٠التطبيقات إىل السحابة العامة يف عام 

ينبغي عىل املستفيد قبل الرشوع يف صياغة اتفاقية مستوى الخدمة السعي  م. لذا٢٠١٦
ة مقاييس كل خدمة سحابيإىل الحصول عىل إجابات تتعلق مباهية ونوعية خصائص و 

كخاصية إتاحة الخدمة، وخاصية موثوقية الخدمة، وخاصية أداء الخدمة،  عىل ِحَدة؛
ع واالنكامش)، وخاصية مرونة تعايف الخدمة يف وخاصية مرونة  الخدمة (القابلية للتوسُّ

حال حدوث األعطال، ومن ثَمَّ إدراج هذه الخصائص واملقاييس ضمن بنود اتفاقية 
مستوى الخدمة، واالستمرار يف متابعة ومراقبة مستويات هذه الخصائص واملقاييس، 

حال تذبذب الخدمة أو تعطلها أو  ومطالبة املزود االلتزام مبستويات الجودة يف
 انخفاض مستوى أدائها.

 ملعقدةا التحديات أحد اكتشاف ومتابعة األخطاء يف األنظمة املوزعة الضخمة: يتمثل 
 ةاألنظم ومتابعة األخطاء ومن ثمَّ إزالتها من اكتشاف يف السحابية الحوسبة يف

 هذه نأ  تعقيداً  األمر يزيد ومام. جغرايف موقع أكرث منها يف املوزعة وبالذات الضخمة،
 تتبُّع ليةعم فإن لذلك الحجم؛ يف أصغر تكون مشبهة بيئة يف محاكاتها يصعب األخطاء
 حدياً ت يشكِّل أن ميكن الذي األمر نفسها، اإلنتاجية البيئة يف تتم أن يجب األخطاء

  .عملها أثناء اإللكرتونية التطبيقات ملتطلبات عملياً 

  ١( :املتعلقة بأعامل وإجراءات الخدمات السحابية، والتي تتمثل يفالتحديات العملية (
مشاركة نفس املصري والسمعة (بسبب مشاركة املوارد السحابية بالنسبة للمستفيدين، 
وكذلك الحال بالنسبة للمزودين عند االستعانة مبوارد تقنية من خارج حدود السحابة)، 

) تراخيص الربمجيات، إذ ينحرص استخدام رخص الربمجيات يف الغالب عىل عدد ٢ويف (
ع يف استيعاب أعداد أكرب من محدود من املستخدمني،  ويف حال الرغبة يف التوسُّ

املستخدمني، يلزم الدفع مقابل كل مستخدم. لذلك يعمد الكثري من املزودين 
  واملستفيدين إىل استهداف الربمجيات مفتوحة املصدر متى ما كان األمر متاحاً.

 حدي ذا التانخفاض مستوى التحكم يف املوارد التقنية عىل السحابة: حيث يربز ه
غيل تشالدارة و اإل بالذات عىل املستوى السحابة العامة، إذ يختص مزود الخدمة مبهام 

لذي قد األمر ا التحديد؛ وجه عىل ويف البيانات عام، والتحكم يف موارد السحابة بشكل
يشكِّل هاجساً عملياً للمستفيد عند الحاجة ملتابعة أو إجراء تغيريات عىل إعدادات 
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نود من خالل ب هذه الهواجس تخفيف ميكن ذلك، من الرغم وعىل .ياناتهتطبيقاته وب
  . والرقابة والتدقيق املستمرين عليها ،)SLA( الخدمة مستوى اتفاقية

  املشاكل العملية املرتبطة بالتشغيل املشرتك بني السحابات: تقوم فكرة التشغيل
؛ بغرض ت اتصال مناسبةاملشرتك بني السحابات عىل ربط أكرث من سحابة من خالل قنوا

ع الخدمات والتقنيات املتاحة،  زيادة الطاقة االستيعابية لكل سحابة، وزيادة تنوُّ
وتحسني قابلية العمل املشرتك بني السحابات، وتسهيل عملية التنقل بني مزودي 
السحابات. ومع تطبيق عملية الربط بني السحابات، قد تربز العديد من املشاكل 

ات قية تشغيل األنظمة والتطبيقات غري املتجانسة، وبصيغ وهيكلية البياناملتعلقة بتواف
 املتناقلة بني السحابات.

   



٤٩٤  



٤٩٥  الحوسبة السحابية

  الفصل الثاين عرش

  السعودية وخارجها العربية اململكة داخل من تطبيقية حاالت

مقدمة:  ١٢/١

 يف اململكة العربية الناجحة املحلية التجارب من نستعرض يف هذا الفصل مجموعةً 
 استخدامب املتعلقة املامرسات أفضل عىل الضوء تسلِّط والتيالسعودية، وكذلك الدولية، 

، ةتقنية الحوسبة السحابية. محلياً، عىل الرغم من حداثة عهد دخول هذه التقنية إىل اململك
 ففيى القطاع الحكومي والقطاع الخاص.  زة عىل مستو إال أن هناك تجارب جيدة ومحفِّ 

 عامالتالت يف برنامج ممثلةً  املعلومات وتقنية االتصاالت وزارة القطاع الحكومي، ضّمنت
 الخطة يف املستقبلية مبادراتها كإحدى السحابية الحوسبة) يّرس ( الحكومية اإللكرتونية
ما  إنشاء يف ورشعت ،)ه١٤٣٧-١٤٣٣( الحكومية اإللكرتونية للتعامالت الثانية التنفيذية

ى  الستفادةا عىل الحكومية الجهات تشجيع يف رغبةً  الحكومية اإللكرتونية بالسحابة يُسمَّ
مها التي والخدمات اإلمكانيات من  الكفاءة عوامل ولتحسني الحكومية، السحابة تقدِّ

 دمةكخ الربمجيات منوذج تطبيق معهد اإلدارة العامة يف كام رشع. واملرونة واإلنتاجية
(SaaS) ًة إىل إضاف. اإلعدادية برامجه يف للدارسني السحابية الخدماتبعض إتاحة  خالل من

 الذي" الحاسوبية السحابة" ، مرشوعه١٤٣٧عبد العزيز، يف عام  امللك جامعة ذلك، أطلقت
 الخاصة التحتية للبنية استكامالً وذلك للمستفيدين، موجهة خدمات عدة بتقديم يختصُّ 
 هذه تطبيق يف الجامعات أوائل من الجامعة وتعترب مراحل، عدة عرب الجامعة بأنظمة
وطبَّقت جامعة اإلمام محمد بن سعود  .األوسط والرشق الخليج دول مستوى عىل التقنية

الذي يتيح ربط مركز بياناتها (السحابة  (hybrid cloud)اإلسالمية منوذج السحابة الهجينة 
ما أ الخاصة) بالخدمات السحابية الخارجية (سحابة عامة) لتعزيز القدرات التقنية الداخلية. 

وموباييل  (STC)عىل مستوى القطاع الخاص، فيربز دور كلٍّ من رشكتي االتصاالت السعودية 
(Mobily) ًم الرشكتان حلوال  بناءل كمزودين لخدمات الحوسبة السحابية. وبشكل عام، تقدِّ

 إدارة عىل لعمالئهام القدرة بحيث توفِّر السحابية، الحوسبة بخدمات الخاصة التحتية البنية
 تطرح كام. واألعامل العميل الحتياجات والربامج، وفقاً  الخدمات مثل املستضافة اناتهمبي

ة متعدد مراكز بيانات خالل من السحابية الحوسبة خدمات من باقاٍت  كلٌّ من الرشكتني
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األعامل الخاصة  ملتطلبات ومتجاوب رسيع الحصول عىل رد من العمالء بغرض متكني
هذا الفصل  ويستعرض .التشغيلية للتكاليف أكرث وفعالية توفري إدارةإضافة إىل  بالعمالء،

بعض الخدمات السحابية التي توفِّرها كلٌّ من هاتني الرشكتني. ويُختتَم هذا الفصل 
االطالع عىل مصادر متعددة عرب  خالل من الشأن هذا يف الدولية التجارب بعض باستعراض

  .واستخدام شبكة اإلنرتنت املكتبي البحث

 حاالت تطبيقية من داخل اململكة العربية السعودية: ١٢/٢

ينال قطاع االتصاالت وتقنية املعلومات اهتامماً كبرياً من قِبَل حكومة اململكة العربية 
وزارة االتصاالت وتقنية املعلومات من خالل هيئة االتصاالت وتقنية السعودية، إذ تسعى 

 سنِّ التنظيامت واللوائح بهدف تقديم خدمات املعلومات، كجهة مُنظَِّمة للقطاع، إىل
عىل الرغم من حداثة عهد دخول تقنية متطورة وموثوق بها يف جميع أنحاء اململكة. و 

ومحّفزة عىل مستوى القطاعني  جيدةً  الحوسبة السحابية إىل اململكة، إال أنَّ هناك تجارَب 
) جهات ٤جهود وتجارب (الحكومي والخاص. فعىل مستوى القطاع الحكومي، يتم استعراض 

 للمؤلف الحصول عىل معلومات عن تنظيمها أو استخدامها لخدمات رسَّ حكومية تي
أو من خالل تجميع وتصنيف  املبارش مع الجهة الحوسبة السحابية، سواًء عرب التواصل

مات عن الجهة من خالل بواباتها اإللكرتونية. أما عىل مستوى القطاع الخاص، فيتم معلو 
، وموباييل (STC)من رشكتي االتصاالت السعودية  تعراض األدوار التي تقوم بها كلٌّ اس

(Mobily).كمزودين لخدمات الحوسبة السحابية ،  

  القطاع الحكومي:  ١٢/٢/١

عن تجارب بعض الجهات الحكومية يف استخدام تقنية سعياً إىل َجْمع معلومات موثََّقة 
)، عىل هيئة ٣الحوسبة السحابية، تمَّ إعداد واستخدام منوذج مخترص، (انظر امللحق رقم 

استبانة تحتوي عىل تعريفات أساسية عن الحوسبة السحابية، ومعلومات أساسية عن الجهة 
سحابية، واالستفسار عن مواكبة  خدمة أول الستخدام الفعيل البدء (اسم الجهة، وتاريخ

 الحوسبة خدمات املعلومات يف الجهة، وعدد لخطة تقنية السحابية الخدمات استخدام
ه الجهة  ةاملرتبط السحابية لة، واالستفسار عن توجُّ بها حالياً، وعدد الخدمات السحابية املفعَّ

ع ومعلومات عن الخدمات السحابية)،  الحوسبة خدمات استخدام مستقبالً يف يف التوسُّ
 السحابية، ووصف الخدمة السحابية، واسم الخدمة السحابية التي تستخدمها الجهة (اسم



 وخارجها السعودية العربية اململكة داخل من تطبيقية حاالت

 ٤٩٧  الحوسبة السحابية

حابية، الس الخدمة الستخدام الفعيل البدء الخدمة السحابية، وتاريخ مزود/ املستفيد من
  أخرى يف الجهة). إلكرتونية خدمات مع السحابية ومدى تكامل الخدمة

ح معلومات أساسية عن تمَّ إرسال النم وذج مشفوعاً بخطاب طلب املشاركة، الذي يوضِّ
) منها تعاوناً مشكوراً وتجاوباً رسيعاً، ٤) جهات حكومية، أبدت (٧الكتاب وأهدافه، إىل (

، ومعهد اإلدارة العامة، -الحكومية اإللكرتونية التعامالت وهذه الجهات هي: برنامج يرسِّ
امعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية. إضافًة إىل ذلك، تمَّ وجامعة امللك عبد العزيز، وج

تقنية م قطاع االتصاالت و وتصنيف بعض املعلومات عن األنظمة والترشيعات التي تنظِّ  عُ مْ جَ 
املعلومات يف اململكة من خالل البوابة اإللكرتونية لكلٍّ من وزارة االتصاالت وتقنية 

املعلومات. نستعرض فيام ييل وصفاً لتوظيف خدمات املعلومات، وهيئة االتصاالت وتقنية 
  الحوسبة السحابية من قِبَل الجهات الحكومية املشاركة.

 :وزارة االتصاالت وتقنية املعلومات 

 الجهة هي (www.mcit.gov.sa)السعودية  املعلومات وتقنية االتصاالت وزارة
عودية، الس العربية اململكة يف املعلومات وتقنية االتصال وسائل جميع عن املسؤولة

 ملعلومات،ا وتقنية االتصاالت قطاع عىل ويتمثل هدفها الرئييس يف التنظيم واإلرشاف
ويف سبيل قيام الوزارة مبهامها، تقوم   وتنفيذها. القطاع لهذا التطويرية الخطط ووضع

 ، وهي جهة مستقلة مالياً (www.citc.gov.sa)هيئة االتصاالت وتقنية املعلومات 
املعلومات، عىل تنظيم  وتقنية وإدارياً ويرأس مجلس إدارتها معايل وزير االتصاالت

قطاع االتصاالت بهدف تقديم خدمات اتصاالت متطورة وموثوق بها يف جميع أنحاء 
ام فق النظام، كام تقوم الهيئة باملهاململكة من ِقبَل الرشكات التي يتم الرتخيص لها وَ 

فعىل سبيل املثال ال الحرص، تقوم بتنفيذ السياسات  ؛لوماتذات العالقة بتقنية املع
والخطط املعتمدة، واقرتاح األنظمة املتعلقة بتقنية املعلومات والعمل عىل اعتامدها، 
وإصدار الرتاخيص الالزمة يف مجال تقنية املعلومات، والتنسيق مع الجهات الحكومية 

األخرى. ملهام ونية، وغريها من الحكومة اإللكرت فيام يتعلق بالرتتيبات الالزمة للتحوُّل إىل ا
باإلرشاف )www.yesser.gov.sa(  )يّسـر( الحكومية اإللكرتونية كام يقوم برنامج التعامالت

  املعلومات.  مجتمع إىل والتحوُّل الحكومية اإللكرتونية التعامالت عىل تطبيق
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 َمة يف مجالها، بطرح وثيقةالت وتقنية املعلومات، كجهة ُمنظِّ االتصا وقد قامت هيئة
 ملرشوع يستقيص مرئيات أصحاب املصلحة من املستفيدين ورشيحة العموم بشأن تنظيم

 التجارب وتقييم بحثإىل  هذا املرشوع . ويهدفه١٤٣٧باململكة يف عام  السحابية الحوسبة
 مبقدميو  بها الخاصة واملامرسات والتوجهات ملعايرييف ا والتحكم الرقابة وآليات الدولية

 ةاململك وجعل السحابية، الحوسبة خدمات لتنظيم التنظيمية األطر وإعداد الخدمات،
كام تنصُّ وثيقة املرشوع عىل أنَّ  .األوسط الرشق يف منطقة الخدمات لهذه ارتكاز محورَ 

أهداف تنظيم الحوسبة السحابية تكمن يف: توفري الوضوح والشفافية مبا يضمن حقوق 
والتزامات كلٍّ من مقدمي ومستخدمي خدمات الحوسبة السحابية، وَوْضع أُسس تنظيمية 

سبة ت الحو واضحة إلدارة املخاطر عىل أمن املعلومات املحتملة املرتبطة باستخدام خدما
السحابية، وتشجيع تطوير جودة خدمات الحوسبة السحابية، وتشجيع االستثامر يف صناعة 
الحوسبة السحابية املحلية. وتأيت الحاجة ماسًة العتامد وتطبيق تنظيم الحوسبة السحابية؛ 
كونه ال يوجد نظام أو تنظيم خاص بالحوسبة السحابية يف اململكة، لكن هناك عدٌد من 

 نظام :ة والتنظيامت العامة ذات األثر املبارش عىل الحوسبة السحابية، مثلاألنظم
ع مهام ه٢١/٥/١٤٢٤) يف ١٣٣املوقر رقم ( االتصاالت، وقرار مجلس الوزراء ، الذي وسَّ

وصالحيات هيئة االتصاالت وتقنية املعلومات لتشمل تقنية املعلومات، والالئحة التنفيذية 
تعامالت اإللكرتونية، ونظام مكافحة الجرائم املعلوماتية، وضوابط لنظام االتصاالت، ونظام ال

  استخدام الحاسب اآليل وشبكات املعلومات. 

د وثيقة املرشوع إطاراً تنظيمياً لتنظيم الحوسبة السحابية، حيث  من جانب آخر، تُحدِّ
) ٣() ومتطلبات الرتخيص (والتسجيل)، و٢) تعريف نطاقه، و(١يشتمل هذا اإلطار عىل: (

) املحتوى املخالف نظامياً وامللكية ٥) حامية بيانات املستخدم، و(٤أمن املعلومات، و(
) عقود خدمات الحوسبة السحابية والحد األدىن للبنود واألحكام اإللزامية ٦الفكرية، و(

(SLA))تنظيم ٩) معايري الجودة، و(٨) حامية املستهلك ورشوط العقد غري العادلة، و(٧، و (
) صالحيات هيئة االتصاالت وتقنية املعلومات فيام يتعلق بخدمات الحوسبة ١٠املحتوى، و(

خدمات  يفالسحابية. فعىل سبيل املثال، ينحرص نطاق اإلطار التنظيمي للحوسبة السحابية 
املقدمة داخل حدود اململكة، بغض النظر عن املواقع الجغرافية التي  الحوسبة السحابية

تكون فيها الخوادم أو مراكز البيانات التي من خاللها يتم تقديم خدمات الحوسبة السحابية 
يف اململكة، أو االختصاصات التي يعمل مبوجبها مقدمو الخدمات. إضافًة إىل ذلك، تنطبق 

قديم خدمات الحوسبة السحابية من بنيات تشغيلية واقعة أحكام اإلطار التنظيمي عىل ت
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داخل حدود اململكة حتى وإن كان مستخدم الحوسبة السحابية مقيامً أو له عنوان يف 
الخارج. أما فيام يتعلق بالرتاخيص، فحتى يتمكن مقدمو الخدمات السحابية من مامرسة 

ة والحصول عىل الرتاخيص املناسب أعاملهم داخل اململكة، يلزم أن يتم التسجيل يف الهيئة
لطبيعة الخدمات السحابية املقدمة (ترخيص تشغيل وخدمات، أو ترخيص خدمات، أو 
دون ترخيص). وللحصول عىل وثيقة مرشوع تنظيم الحوسبة السحابية، ميكن الدخول إىل 

من الوثيقة  البوابة اإللكرتونية لهيئة االتصاالت وتقنية املعلومات، واالطالع عىل تفاصيل أكرث
  صفحة. ٧٥التي تقع يف 

م برنامج التعامالت اإللكرتونية   ة السحابةمبادر  )يّرس ( الحكوميةويف السياق ذاته، يُقدِّ
 اإللكرتونية للتعامالت الثانية التنفيذية الحكومية كإحدى املبادرات يف الخطة اإللكرتونية
للقطاعات الحكومية خدمات  بادرةهذه املم دِّ قتُ التحتية. و البنية مسار تحت الحكومية

من ناحية البنية التحتية أو منصات  سواءً  ،عالية وأمنية واعتامديةجاهزة ذات فعالية 
لسحابية ويتم النظر إىل الخدمات ا التكامل والربط البيني أو التطبيقات الوطنية املشرتكة.

مها هذه املبادرة من خالل مجموعة من الخصائص، وهي: أن تكون الخدمة  التي تقدِّ
ل من خال، و ضمن قامئة ثابتة ومعرفة من الخدمات، و ذاتية دون تدخل برشيالسحابية 

 ،مرنة ورسيعة، و معتمدة عىل تجميع املوارد، و واجهة قياسية لطلب الخدمة ومتابعتها
وتهدف هذه املبادرة إىل  .(SLA) مستوى الخدمة التفاقيةذات مؤرشات أداء خاضعة و 

تأسيس سحابة إلكرتونية حكومية لتقديم الخدمات املشرتكة للقطاعات الحكومية عرب بيئة 
قي وإكامل ما ب إنجازه، منية عالية. وتشمل املبادرة تعزيز ما تمَّ أ و  واعتامديةذات فاعلية 

تنطبق عليها  عىل أن ،عىل مسارات البنية التحتية واملنصات والتطبيقات السحابيةللخدمات 
بيقات الخدمات واملنصات والتطقامئة ب يتم استعراُض . وفيام ييل سابقاً املذكورة  الخصائص

 :املستهدفة يف هذه املبادرة

  ويشمل: ،(IaaS) مسار البنية التحتية كخدمة-أوالً

 الحكومية. اإللكرتونية التعامالت بيانات مركز 

 ى الشبكة الحكومية اآلمنة  خدمات الربط الشبيك اآلمن  ).GSN-(وتُسمَّ

 .خدمات التعايف من الكوارث  

  املؤقتة والدامئة. االستضافةخدمات  
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 .خدمات الصوت والصورة 

  ويشمل:، (PaaS)مسار املنصات كخدمة -ثانياً 

 .خدمات منصة الهيكلية املؤسسية  

 ى قناة خدمات منصة التكامل  ).GSB-الحكومية  التكامل (وتُسمَّ

  اإلسرتاتيجيةخدمات منصة إدارة.  

  سلترا-ى بنظام الرسائل النصية الحكوميةويُسمَّ التواصل (خدمات منصة.(  

 .خدمات منصة إدارة املشاريع  

 .خدمات منصة تطوير النظم  

 .خدمات منصة إدارة الخدمات 

 ) ى مركز االتصال الوطني خدمات منصة دعم الخدمات  ).آمر-ويُسمَّ

  ، ويشمل:(SaaS)مسار التطبيقات الوطنية املشرتكة كخدمة -ثالثاً 

  َّى بنظام املراسالت الحكومية د (ويُسمَّ نظام املراسالت املوح
  مراسالت). –اإللكرتوين 

  َّى مبرشوع املشرتيات الحكومية د (ويُسمَّ نظام املشرتيات املوح
  اإللكرتونية).

  َّد.نظام تقديم الجامعات املوح  

  َّموارد (الحكوميةى بنظم تخطيط املوارد نظام إدارة املوارد (ويُسم( -GRP.(  

 .نظام إدارة عالقات العمالء  

  نظام املعلومات الجغرافية(GIS). 

 معاك( املتنقلة الحكومية اإللكرتونية تطبيق التعامالت(. 
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الخدمات واملنصات الجدير بالذكر أن العمل ال يزال جارياً إلنجاز بعض هذه 
إنجاز  مَّ ت من ِقبل برنامج يّرس للتعامالت اإللكرتونية الحكومية، بيد أنهوالتطبيقات 

  بعضها، حيث تمَّ تشغيل الخدمات التالية:

  ويشمل: ،(IaaS) مسار البنية التحتية كخدمة-أوالً

 الحكومية. اإللكرتونية التعامالت بيانات مركز 

 واصفاتامل ألعىل وفقاً  الحكومية اإللكرتونية التعامالت مركز تأسيس تمَّ 
 ونيةاإللكرت  والتطبيقات الوسيطة األنظمة لتشغيل واألمنية الفنية

 جهزةاأل  بني البيانات وتكامل تناقل تسهل التي املشرتكة، الوطنية
 اإللكرتونية الخدمات تقديم تبسيط يف يساعد مام الحكومية؛

 فيرش  التي التحتية البنية مشاريع أحد املركز الحكومية. ويُعدُّ هذا
، برنامج عليها  لربنامجا عليها يعتمد التي الرئيسية املشاريع وأحد يرسِّ

فة. املختل الحكومية الجهات يف اآليل الحاسب مراكز بني وصل كحلقة
 يف والحلول التقنيات من املكونات أحدثَ  املركز يوفِّر وقد روعي أن

ع التطوير وقابلية تخزين، ووحدات وأجهزة برامج  لتلبية والتوسُّ
 كوناتهم لكل البديلة الوسائل توفري مع املستقبيل، النمو احتياجات

 ويعترب .جودتها ضامن أو انقطاعها عدمب الخدمة استمرارية لضامن
 لضامن اململكة داخل مدن عدة يف موزَّعة مراكز ثالثة املركز أحد

 أي ضد ومعلوماتها الحكومة اإللكرتونية الخدمات جميع عىل املحافظة
 ءً وعا يعترب الذي املركز هذا ألهمية نظراً  كوارث؛ أو محتملة تهديدات

 تالتعامال  لربامج التحتية البنية ومشاريع وعنارص مكونات لجميع
 ستمرارال  الرضورية املتطلبات جميع املركز رالحكومة. ويوفِّ  اإللكرتونية

 الطاقة مصادر فيها مبا ذاتية، موارد عىل اعتامده خالل من عمله
 وزيعت ولوحات كهربايئ، ومولد املتقطعة، غري الطاقة ومصادر املتعددة،

 أجهزةو  فيديو، وكامريات الدخول، ملراقبة بيولوجي أمني ونظام الطاقة،
 الحرارة، درجات ومسجل املياه، ترسُّب رصد ونظام الحركة، كشف

 السعة، وتجهيزات عالية الخدمة مبزودي الخاصة البيانات نقل وخطوط
البارزة. كام يضمُّ  واألرضيات الخوادم حفظ وكبائن الداخلية، الشبكة
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 النارية نوالجدرا التحتية، البنية لشبكات النشطة املكونات جميعَ  املركز
 التخزين ووسائط األحامل، موازنة وأجهزة الطبقات، متعددة

 تالتعامال  بشبكة والربط اإلنرتنت، بشبكة والربط املعلوماتية،
 واملساعدة، واملراقبة الرصد ظمونُ  ،(GSN) اآلمنة الحكومية اإللكرتونية

 قواعدو  النطاقات، أسامء ونظم التوثيق، ونظم اإللكرتوين، الربيد ونظم
 الوطنية والبوابة الربنامج، وموقع الفني، الدعم ونظم البيانات،

  ).GSB( الحكومية التكامل وقناة الحكومية، اإللكرتونية للتعامالت

 نة (الشبكة الحكومية اآلم خدمات الربط الشبيك اآلمن-GSN.( 

 تبالتعامال  خاصة اتصاالت الشبكة الحكومية اآلمنة عبارة عن شبكة
 الحكومية الجهات بربط الشبكة هذه الحكومية. وتقوم اإللكرتونية

)، الذي الحكومية اإللكرتونية التعامالت بيانات مبركز  أسيسهت تمَّ  (يرسِّ
 لبوابةا استضافة يف الستخدامه واألمنية الفنية املواصفات أعىل عىل

 وقعم واستضافة ،"سعودي" الحكومية اإللكرتونية للتعامالت الوطنية
) الحكومية اإللكرتونية التعامالت برنامج  كةالشب هذه ومُتكِّن. (يرسِّ

 بني وصل حلقة يكون أن من الحكومية اإللكرتونية التعامالت مركز
 تُخترصو الجهات  بني االرتباط آلية توحيد يتم بحيث الحكومية، الجهات
 يف توحيد (GSN)وتكمن أهداف الشبكة الحكومية اآلمنة  .تكلفتها

 فريواالعتامدية، وتو  الكفاءة من عالية بدرجة الجهات بني االرتباط آلية
انات، البي لنقل وآمن رسي وسيط للبيانات، وتوفري عالية نقل رسعات

عة وتسهيل  ةوإتاح مرحلة، كل الحتياجات وفقاً  املستقبلية التوسُّ
 .الحكومية الجهات بني البيانات أشكال من شكل ألي نقلها إمكانية

قها ليك يتم ربط الجهة الحكومية  وهناك أربعة معايري يجب تحقُّ
، وهي: أن تكون الجهة الحكومية (GSN)بالشبكة الحكومية اآلمنة 

م الجهة الحكومية خدمات  إلكرتونية ذات ميزانية مستقلة، أو أن تقدِّ
التكامل، أو أن تكون الجهة الحكومية مستفيدة  قناة خالل من حكومية

 التكامل قناة خالل مة مناملقدَّ  الحكومية اإللكرتونية من الخدمات
 مة لخدماتقدِّ ، أو أن تكون الجهة الحكومية مُ (GSN)الحكومية 
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 املالتك مبارشة، من غري أن تكون مرتبطة بقناة حكومية إلكرتونية
الحكومية  الجهات لجميع ولكن خدماتها ملزمة، (GSN)الحكومية 

  .النظام مبوجب األخرى

  ويشمل:، (PaaS)مسار املنصات كخدمة -ثانياً  

 الحكومية  التكامل التكامل (قناةمنصة  خدمات-GSB.( 

 االرتباط عملية تفعيل إىل) GSB( الحكومية التكامل قناة تهدف
 بطةاملرت الجهات مختلف بني املشرتكة الحكومية البيانات وتبادل
 تكاملل والتقنية األعامل متكني يف محورياً  دوراً  القناة وتلعب. بالقناة

 طبيعة ألنَّ  نظراً  وذلك بينها؛ فيام الحكومية السعودية الجهات
 املالتك تقتيض التي تفرض املوثوقية العالية الحكومية الخدمات
 .ما حكومية خدمة تنفيذ أجل من الجهات من الكثري بني والرتابط

 مزودة كجهة إما بهذه لقناة؛ وميكن للجهات الحكومية االرتباط
 جهات نهام لتستفيد القناة عرب تقدميها يتمُّ  التي والبيانات للخدمات

بغرض الوصول  مستفيدة كجهة الجهة بالقناة أو أن ترتبط أخرى،
املوثوق للبيانات والخدمات الحكومية التي تقدمها الجهات املزودة. 

من الفوائد التي منها:  يتحقق للجهات املرتبطة بالقناة العديدُ و
متكاملة،  إلكرتونية خدمات بناء عىل الحكومية مساعدة الجهات

من ناحية جودة  القناة عرب املقدمة وارتفاع مستوى الجودة للخدمات
ة ثالعالية، والحصول عىل بيانات محدَّ  واالعتامدية واملوثوقية األداء

وقرص ارتباط الجهة الحكومية بالجهات الحكومية  بشكل مستمر،
 اةحي دورة األخرى عىل قناة اتصال واحدة بدالً من عدة قنوات، وتقليل

 الجهة من مةاملقدَّ  الخدمات اإللكرتونية، وانفتاح الخدمات تطوير
 الحكومية. القطاعات جميع إىل الحكومية

 ) تراسل-ة نظام الرسائل النصية الحكوميخدمات منصة التواصل(. 

بني  ةالقصري  النصية الرسائل وتبادل إلعداد إلكرتونية عبارة عن منصة
 أطلقها التي الخدمات إحدى الجهات املستفيدة. ومتثل هذه املنصة



 الفصل الثاين عرش

 السحابيةالحوسبة   ٥٠٤

 التواصل فعالية لزيادة الحكومية اإللكرتونية التعامالت برنامج
مهت مام واملستفيدين جهة، من الحكومية الجهات بني فيام والتفاعل  قدِّ

 وتهدف. واملنشآت من جهة أخرى لألفراد خدمات من الجهات تلك
 لأفض وفق القصرية النصية الرسائل خدمات تقديم إىل هذه الخدمة

الة توفري وسيلة يضمن مبا واألمنية، الفنية املواصفات  آمنةو  هلةوس فعَّ
 من لالستفادة وآمنة متطورة قناة توفري عن فضالً للتواصل، ورسيعة

  .املنصة هذه

 ) آمر-مركز االتصال الوطنيخدمات منصة دعم الخدمات.( 

 للجهات موحدمركز اتصال ودعم  مركز االتصال الوطني (آمر) عبارة عن
يعمل وفق أفضل والحكومية عرب عدد من القنوات املختلفة، 

 جيةاإلسرتاتيويسهم يف تحقيق األهداف  ،املواصفات الفنية واألمنية
د ويقدم هذا املركز خدمة الر  نية الحكومية باململكة.للتعامالت اإللكرتو 

عىل استفسارات الجمهور واملستفيدين من التعامالت اإللكرتونية 
وتقديم الدعم وتوفري املعلومات فيام يتعلق بالخدمات  ،الحكومية

 مة من الجهات الحكومية للمستفيدين.والتعامالت اإللكرتونية املقدَّ 
املستفيدين الذين يستخدمون الخدمات  ويخدم هذا املركز جميعَ 

اإللكرتونية الحكومية، ويعتمد عىل مختلف قنوات االتصال للتواصل 
، (الهاتف، الربيد اإللكرتوين، املوقع اإللكرتوين ومن ذلك:، مع املستفيدين

باإلضافة إىل الفاكس والشبكات االجتامعية،  ،(SMS)الرسائل النصية 
وذلك من أجل رسعة  ؛وغريها من وسائل التواصل الفعالة مع املجتمع)

وتقديم الدعم الفني للمستفيدين  ،تقديم االستشارات واملساعدة
  والتواصل معهم بأكرث من طريقة.

  ، ويشمل:(SaaS)مسار التطبيقات الوطنية املشرتكة كخدمة -ثالثاً 

 اإللكرتوين  الحكومية املراسالت (نظام داملراسالت املوحَّ  نظام– 
 مراسالت).
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 إلكرتوين وطني (مراسالت) عبارة عن نظام نظام املراسالت املوحد
د  ميعج تشمل إلكرتونية ل منصةً الحكومية، حيث ميثِّ  للمراسالت موحَّ

 نهاوتخزي وتبادلها والوثائق املراسالت إعداد أجل من الحكومية الجهات
 ورللتط واسرتجاعها. وتأيت الحاجة إىل هذه املنصة نتيجةً  وتتبُّعها
سعودية، ال العربية اململكة تعيشها التي التنموية املسرية يف الحاصل

 املستقلة الحكومية الجهات من عدد نشوء من ذلك يصاحب وما
 عدد زيادة إىل الحال بطبيعة األمر الذي أدَّى وغريها؛ كالهيئات
 ىوأخر  صادرة مراسالت بني ما الحكومية، الجهات تلك بني املراسالت

 وفق آيل نظام وإنشاء وتكمن أهداف هذه املنصة يف تأسيس .واردة
 مختلف بني املراسالت إمتام واألمنية، وتسهيل الفنية املواصفات أفضل

مية، الحكو  بالجهات للعاملني والجهد الوقت الحكومية، وتوفري الجهات
  .أماناً  أكرث وجعلها العمل بيئة وتطوير

  ُ(مرشوع املشرتيات الحكومية اإللكرتونية). دوحَّ نظام املشرتيات امل 

 وليهات التي الوطنية املشاريع أهم من دوحَّ نظام املشرتيات املُ  يُعتَرب 
 النظام هذا يضمن خاصاً، حيث اهتامماً  املالية يف وزارة ممثلةً  الدولة
 ميعج يف الحكومية واملشرتيات املنافسات إجراءات وتسهيل توحيد

 ةالحكومي الجهات بني الشفافية مبدأ يدعم كام الحكومية، القطاعات
 رشيحة أكربإىل  والوصول للموردين، اإلجراءات وسهولة واملوردين،

 اتواملشرتي املنافسات نظام منهم. وتكمن أهداف هذا النظام يف أمتتة
 وإنشاء الحكومية املشرتيات وعمليات إجراءات الحكومية، وتوحيد

د، وتحديث قيايس نظام  فاعلية لتعزيز العمل ومناذج إجراءات موحَّ
 كوميةالح واملشرتيات املنافسات نظام ظل يف والتعاقد الرشاء عمليات

 قابةالر  أنظمة العمليات، وتعزيز وتحسني والجودة األداء مستوى لرفع
 لخال من االقتصادي العائد وتعظيمالرشاء،  عمليات عىل والتدقيق

 وحر  والفاقد، وتعزيز الهدر وتقليل والتكاليف والجهد الوقت توفري
واإلداري،  املايل الفساد مكافحة يف واملساهمة والشفافية العدالة

 بني اتواملعلوم البيانات وتبادل واملشاركة املستمر والتواصل والتعاون
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 التعامالت استخدام ص، وتعزيزالخا القطاع وكذلك الحكومية الجهات
اإللكرتونية. من جانب آخر، يزيد عدد الجهات الحكومية  الحكومية

  ) جهة.١٢٠املستفيدة من هذا النظام عن (

 ظم تخطيط املوارد الحكومية (نُ  إدارة املوارد نظام-GRP.( 

 رتكةاملش اآللية التطبيقات أو األنظمة هي الحكومية النمطية األنظمة
 نظمةأ  أشهرها ومن قطاعاتها، مبختلف الحكومية الجهات بني واملتكررة
 النمطية األنظمة عادةً  عليها ويُطلق ،)GRP( الحكومية املوارد تخطيط

املوارد البرشية،  أنظمة: األنظمةهذه  عىل األمثلة ومن. الحكومية
وأنظمة شؤون الضباط واألفراد، ونظام الرواتب، والنظام املايل، ونظام 

 ، ونظام)املستودعات ومراقبة املخزون( املواد إدارة امليزانية، وأنظمة
 ةأرشف اإلدارية االتصاالت املشرتيات والعقود واملنافسات، وأنظمة

الوثائق، ونظام التخطيط، ونظام التدريب واالبتعاث، ونظام إدارة سري 
 ريعالعمل، ونظام إدارة املمتلكات، ونظام الصيانة، ونظام إدارة املشا

 محدود عدد فيها يشرتك أخرى منطية أنظمة ومخصصاتها. كام يوجد
 القطاعات تلك ومن. واحد قطاع إىل تنتمي التي الحكومية الجهات من

 تلك عىل األمثلة ومن. واملحاكم والصحة، التعليم، املختلفة: الحكومية
املناطق  إمارات وأنظمة واملدارس،الجامعات  أنظمة: األنظمة

 أنظمةو  والصيدليات،املستشفيات واملستوصفات  وأنظمة واملحافظات،
 وقد قام برنامج .وغريها واألمانات، البلديات وأنظمة واملحاكم، القضاء

ـر( الحكومية اإللكرتونية التعامالت  ملواصفات بوضع حد أدىن) يسِّ
عامة لكل األنظمة،  )GRP(الحكومية  املوارد تخطيط أنظمة ووظائف

 وخاصة لكل نظام عىل ِحَدة. وتشمل املواصفات العامة: املواصفات
الفورية، والبيانات التاريخية،  املساعدة األساسية للنظام، وخصائص

وعمليات البيانات، واالتصال عن بُعد، والصالحيات وأمن البيانات، 
  وتقارير النظام، وإدارة النظام.
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  اضيف الجامعات الحكومية مبنطقة الري د للطالبوين املوحَّ بوابة القبول اإللكرت. 

دة للقبول اإللكرتوين  ة يف الجامعات الحكوميوهي عبارة عن بوابة موحَّ
 ماماإل : هي جامعات، ست حتى اآلنَ  ، حيث يشرتك فيهامبنطقة الرياض

 سعود وجامعة امللك سعود، وجامعة امللك اإلسالمية، سعود بن محمد
 ،عبد العزيز بن سطام وجامعة األمري الصحية، للعلوم العزيزعبد  بن

 لوتسهي وتهدف البوابة إىل تيسري .وجامعة املجمعة وجامعة شقراء،
 واملساواة العدالة للطالبات والطالب املتقدمني، وضامن اإلجراءات
دمني املتق من ممكن عدد أكرب استقبال كام تسهم يف لهم، والشفافية

 كل يف احةاملت للمقاعد األمثل واالستثامر االستفادة ققواملتقدمات، وتح
 يف جامعة من أكرث عىل التقديم والطالبات من الطالب ومتّكن جامعة،
 مشقة تكليفهم أو الطالبة، دون الطالب رغبة حسب نفسه، الوقت

  .الجامعات مقرات بني والتنقل الحضور

 معاك( املتنقلة الحكومية اإللكرتونية تطبيق التعامالت(. 

 إللكرتونيةا التعامالِت  (يّرس) الحكومية اإللكرتونية التعامالت برنامجُ  تبنَّى
 رحلةامل إىل اململكة يف الحكومية الجهات نقل بهدف املتنقلة الحكومية

 التعامالت مرشوع تطبيق جاء وقد. اإللكرتونية الخدمات من التالية
 املناسبة البيئة ليخلق )M-Govاملتنقلة (معاك،  الحكومية اإللكرتونية

 برنامج أطلق وقد. اململكة يف الخدمات من النوع هذا لنموّ  ابةوالجذَّ 
( د األندروي ألجهزة) معاك( اإللكرتونية للحكومة الرسمي التطبيق (يرسِّ

 نيةب فون. وتتمثل أهداف مرشوع تطبيق (معاك) يف تأسيس وأجهزة اآلي
 دليل املتنقلة، وتأسيس الحكومية اإللكرتونية للتعامالت مشرتكة تحتية

 بالجهات الخاصة للتطبيقات قالب الحكومية، وعمل للتطبيقات
 اإللكرتونية بالتعامالت خاص إرشادي دليل ونرش الحكومية، وإعداد

 شاريعمب يتعلق فيام املطّورين ملجتمع مسابقات املتنقلة، وعمل الحكومية
 لجهاتل املايل الدعم وتوفرياملتنقلة،  الحكومية اإللكرتونية التعامالت
ملتنقلة، ا الحكومية اإللكرتونية التعامالت مبشاريع يتعلق فيام الحكومية

  .املتنقلة الحكومية اإللكرتونية بالتعامالت خاصة بوابة وإطالق



 الفصل الثاين عرش

 السحابيةالحوسبة   ٥٠٨

 :معهد اإلدارة العامة 

 شخصية ذات مستقلة حكومية هو جهة (www.ipa.edu.sa)معهد اإلدارة العامة 
 الدولة، موظفي كفاية رفع م)؛ بهدف١٩٦١هـ (١٣٨٠تمَّ تأسيسه يف عام  اعتبارية،

ل علمياً  وإعدادهم  االرتقاء يكفل نحو عىل صالحياتهم ومامرسة مسؤولياتهم لتحمُّ
 يف هامباإلس املعهد يختصُّ  كام. الوطني االقتصاد تنمية قواعد ويدعم اإلدارة، مبستوى
 عرضهات التي اإلدارية املشكالت يف املشورة وإعطاء الحكومية، لإلدارة اإلداري التنظيم

 لروابطا وتوثيق اإلدارة، بشؤون املتعلقة والبحوث الحكومية، واألجهزة الوزارات عليه
العامة. وبشكل عام، تشمل نشاطات املعهد األساسية: التدريب  اإلدارة مجال يف الثقافية

   .اإلداري دارية، والتوثيقاإل  الخدمة، وقبلها)، واالستشارات، والبحوث (أثناء

تتضمن الخطة اإلسرتاتيجية لتقنية املعلومات يف املعهد خمسة توجهات 
 ، وتطويراإللكرتونية والخدمات األعامل وتطوير تطبيقات إسرتاتيجية، تشمل تحسني

 املستمر نياملعلومات، والتحس أمن مبستوى االتصاالت، واالرتقاء وتقنية التحتية البنية
ويندرج  .املعلومات تقنية حوكمة ومستوى الخدمات، وتطوير واملايل اإلداري للتنظيم

ه ) ٢٤ة من (االتصاالت مجموع وتقنية التحتية البنية لتطوير اإلسرتاتيجي تحت التوجُّ
مرشوًعا تقنيٍّا تمَّ جدولة تنفيذها عىل مدى خمس سنوات، ويأيت من ضمنها مرشوع 

ا يواكب احتياجات املعهد. ويف هذا الصدد، السحابية مب الحوسبة تقنيات لتوظيف
، من خالل إتاحة الخدمة (SaaS)رشع املعهد يف تطبيق منوذج الربمجيات كخدمة 

للدارسني يف الربامج  (Microsoft Office 365)، ٣٦٥السحابية مايكروسوفت أوفيس 
ثل: التطبيقات اإللكرتونية، م من اإلعدادية. وتشمل هذه الخدمة السحابية مجموعة

، Word، وتطبيقات األوفيس مثل (الوورد (MS Outlook)تطبيق الربيد اإللكرتوين 
)، كام تشمل OneNote، والون نوت PowerPoint، والباوربوينت Excelواإلكسيل 

تريابايت عىل خدمة التخزين  ١إىل  تصل تخزينية بسعة امللفات استضافة خدمة
عىل العديد من الخدمات األخرى التي ، كام تشتمل (OneDrive)السحابية وندرايف 

ميكن ملستخدميها الوصول إليها يف أي وقت، ومن أي مكان، وباستخدام أي جهاز 
  إلكرتوين متصل باإلنرتنت.
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 :جامعة امللك عبد العزيز 

هي جامعة حكومية تأسست عام  (www.kau.edu.sa)جامعة امللك عبد العزيز 
مقرها  بني) معاهد، موزعة ٤) كلية، و(٢٨م)، وتضمُّ بني جنباتها (١٩٦٧هـ (١٣٨٧

الرئييس يف جدة، وفرعيها يف رابغ والفيصلية. وتتميز الجامعة عن غريها من الجامعات 
 ض،األر  وعلوم واإلرصاد، البحار، علوم مثل: والتخصصات، الكليات بانفرادها ببعض

  الطبية. والتعدين، والهندسة والطريان، النووية، لهندسةوا

" الحاسوبية السحابة" مرشوع العزيز عبد امللك جامعة ، أطلقته١٤٣٧يف عام 
 لتحتيةا للبنية استكامالً وذلك للمستفيدين، موجهة خدمات عدة بتقديم يختصُّ  الذي

 يف الجامعات أوائل من الجامعة وتعترب مراحل، عدة عرب الجامعة بأنظمة الخاصة
 السحابة امنظ كام يعترب .األوسط والرشق الخليج دول مستوى عىل التقنية هذه تطبيق

ة األوسط، حيث تحتوي البنية التحتي الرشق يف األنظمة أكرب من بالجامعة الحاسوبية
 موزعة بايت، تريا )٤١١( بحجم ووحدة تخزين خادماً  )١٢٤التقنية لهذا النظام عىل (

، اللذين يتم توظيفهام لتطبيق خاصية اإلتاحة (two datacenters) مركزي بياناتعىل 
 . ولتحقيق ذلك، يتم تطبيق تقنية ميرتوكالسرتالعالية للخدمات اإللكرتونية املقدمة

(MetroCluster)  التي تسمح بالنسخ املتطابق واملتزامن لنفس الخدمة (خوادم
ستمرارية تشغيل الخدمات اإللكرتونية يف حال افرتاضية أو تخزين افرتايض)؛ لضامن ا

حدوث األعطال، حيث يتم نقل التحكم من مركز بيانات إىل آخر، أو من خادم إىل آخر، 
  أو من وسيط تخزين إىل آخر، وبشكل تلقايئ عند تعطُّل إحداها. 

وتقوم عامدة تقنية املعلومات بالجامعة، عرب مراكز بياناتها، بتقديم حزمة متنوعة 
واإلداريني والطالب  من األكادمييني الجامعة ن الخدمات اإللكرتونية ملنسويبم

 نموذجوالطالبات. ويتم تقديم جزء من هذه الخدمات عىل هيئة خدمات سحابية، (ك
التي ميكن ملستخدميها الوصول إليها يف أي وقت، ومن و )، (SaaS)الربمجيات كخدمة 

الخدمة السحابية  :مثل ،متصل باإلنرتنتأي مكان، وباستخدام أي جهاز إلكرتوين 
  . (SPSS)، والربنامج اإلحصايئ (Microsoft Office 365)، ٣٦٥مايكروسوفت أوفيس 

م، فقد ٢٠١٤/ ه ١٤٣٥عة جدة، حيث تأسست يف عام ونظراً لحداثة تأسيس جام
تقنية املعلومات عىل عاتقها تقديم أخذت جامعة امللك عبد العزيز ممثلًة يف عامدة 

لدعم واملساندة التقنية لجامعة جدة عرب مراكز بياناتها، حيث يتم تقديم سبع خدمات ا
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سحابية عرب قنوات اتصال آمنة بني الجامعتني. وتشمل هذه الخدمات: خدمة الدليل 
، وخدمة اإلدارة املرنة لتوزيع عناوين الشبكة (.A.D)النشط لنطاق جامعة جدة 

(DHCP)بكية ، وخدمة ترجمة العناوين الش(DNS) ُّح اإلنرتنت، ، وخدمة حامية تصف
عرب  (Microsoft Office 365) ٣٦٥مايكروسوفت أوفيس وخدمة الربط مع نظام 

، (CAS)، وخدمة التحقق من اسم املستخدم (ADFS)خدمة اتحاد الدليل النشط 
للشؤون املالية واإلدارية. ويوضح الجدول  (NetApps.)وخدمة تطبيقات دوت نت 

مها جامعة امللك عبد العزيز كمزود ) قامئة بالخدمات السحابية التي تقدِّ ١-١٢رقم (
  خدمة لجامعة جدة. 

الحاسوبية بجامعة امللك عبد العزيز، تمَّ إنشاء مكتب  السحابة ويف سياق مرشوع
 والبحوثاالستشارات  متخصص يف شؤون الحوسبة السحابية، تتمثل أهدافه يف تقديم

 خدمات لتبني الطريق وخارطة األولويات ودراسة ،الحاسوبية السحابة مبنظومة الخاصة
 ،وبيةالحاس السحابة خدمات مزودي بني الحاسوبية، والقيام بدراسات املفاضلة السحابة

 لحاسوبيةا السحابة أجهزة ملوفري باالختيار األمثل الخاصة والبحوث وتقديم االستشارات
 العوامل بأهم الخاصة سعراً، وتقديم االستشارات واألقل األعىل املنفعة ذات الخاصة
  اسوبية.الح السحابة تبني يف واملالية والرسية الفنية النواحي من االعتبار يف ألخذها

ركزاً مجامعة امللك عبد العزيز من جانب آخر، تشمل البنية التحتية التقنية يف 
ى مبركز الحوسبة  ضخمةال املرشوعات أهم أحد األداء، وهو عالية متقدماً للحوسبة، يُسمَّ

 األداء عايل الحاسوب جهاز يعترب حيث. اململكة يف والتعليمية البحثية للعملية الداعمة
 األول ووه عاملياً، املتميزة األداء عالية الحواسيب أحدَ  العزيز عبد امللك بجامعة) عزيز(

 والخاصة الحكومية القطاعات مستوى عىل السعودية، وكذلك الجامعات يف نوعه من
 اليابانية فوجتسو رشكة مع بالتعاون املركز تنفيذ عىل الجامعة عملت وقد. اململكة يف

 خالل نم األداء عالية الحوسبة مركز ويهدف. عاملياً  العمالقة الحواسيب أبرز أحد ليكون
 ونالباحث يحتاجها التي والتخزين إىل إتاحة القدرات الحاسوبية الحاسوب هذا بناء

 الخاصة جهمبرام إجراء يف الباحثني ملساعدة استشارية خدمات أبحاثهم، وتوفري لتنفيذ
 الحوسبة ريوتوف التعليمي، التقدم يف واملساعدة البحث احتياجاتهم، وتسهيل وتلبية
 سبةالحو  الستخدام الصناعات مع رشاكات اإلدارية، وعقد والوحدات لألفراد األداء عالية

 يف لوطنيةا والجامعات الكليات مع والتعاون تنافسية، كقوة اسوبيةالح والعلوم الفائقة
  .التكنولوجيا نقل تعزيز
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مها التي السحابية بالخدمات ): قامئة١-١٢جدول رقم (  العزيز عبد امللك جامعة تقدِّ
  جدة لجامعة خدمة كمزود

  م
اسم الخدمة 

  السحابية 
وصف الخدمة 

  السحابية

اسم 
املستفيد 
 من الخدمة

البدء  تاريخ
الفعيل الستخدام 
  الخدمة السحابية

هل الخدمة 
السحابية متكاملة 

مع خدمات 
إلكرتونية أخرى؟ 

  ما هي؟

١  
الدليل النشط 

(AD) 

 الدليل خدمة
 لنطاق النشط
  جدة. جامعة

  م٢٠١٥/  ١/  ٢٢  جدة جامعة
نعم، مع جميع 
أنظمة جامعة 

  امللك عبد العزيز.

٢  

بروتوكول 
تهيئة 

املستضيف 
املرنة 

(DHCP).  

 املرنة اإلدارة خدمة
 عناوين لتوزيع

  الشبكة.
  م٢٠١٥/  ١/  ٢٢  جدة جامعة

نعم، مع متصفح 
  اإلنرتنت.

٣  
نظام أسامء 
النطاقات 

(DNS).  

خدمة ترجمة 
  العناوين الشبكية.

  م٢٠١٥/  ١/  ٢٢  جدة جامعة
نعم، مع جميع 
أنظمة جامعة 

  امللك عبد العزيز.

٤  
 حامية

  التصفح.
 خدمة حامية

  اإلنرتنت. تصفح
  م٢٠١٥/  ١/  ٢٢  جدة جامعة

نعم، مع جميع 
أنظمة جامعة 

  امللك عبد العزيز.
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  م
اسم الخدمة 

  السحابية 
وصف الخدمة 

  السحابية

اسم 
املستفيد 
 من الخدمة

البدء  تاريخ
الفعيل الستخدام 
  الخدمة السحابية

هل الخدمة 
السحابية متكاملة 

مع خدمات 
إلكرتونية أخرى؟ 

  ما هي؟

٥  

 مايكروسوفت
 ٣٦٥ أوفيس

)Microsoft 
Office 365(.  

 خدمة
 مايكروسوفت

 عرب ٣٦٥ أوفيس
 اتحاد خدمة
 النشط الدليل

)ADFS(.  

  م٢٠١٥/  ١/  ٢٢  جدة جامعة

نعم، مع خدمة 
 مايكروسوفت

يف  ٣٦٥ أوفيس
  الجامعة.

٦  

خدمة نفاذ 
املستخدم 
للخادم 
(CAS).  

 من التحقق خدمة
  املستخدم. اسم

  م٢٠١٥/  ١/  ٢٢  جدة جامعة
نعم، مع جميع 
أنظمة جامعة 

  امللك عبد العزيز.

٧  
تطبيقات 

الشؤون املالية 
  واإلدارية.

 دوت تطبيقات
 (NetApps.) نت

 املالية للشؤون
  واإلدارية.

  م٢٠١٥/  ١/  ٢٢  جدة جامعة

نعم، مع خدمة 
الدليل النشط 

(AD) وخدمة ،
نفاذ املستخدم 

(CAS) وخدمة ،
نظام أسامء 
النطاقات 

(DNS). 

  

   



 وخارجها السعودية العربية اململكة داخل من تطبيقية حاالت

 ٥١٣  الحوسبة السحابية

 :جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية 

هي جامعة حكومية  (imamu.edu.sa) جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية
 العايل (املعهد العليا املعاهدم). تضمُّ الجامعة اثنني من ١٩٥٠هـ (١٣٧٠تأسست عام 

 العربية اللغة لتعليم ومعهداً  ) كلية١٢واالحتساب)، و( للدعوة العايل للقضاء، واملعهد
 من والعديد علمياً، قسامً  )٨٠الطالبات، و( لتعليم متكاملة ومدينة بغريها، للناطقني

 يف معياً جا وفرعاً  العلمي، البحث وكرايس والخدمية البحثية واملراكز املساندة العامدات
 كلها، عرشة الثالث اململكة مناطق يف منترشة علمياً  معهداً  )٦٦و( األحساء، محافظة

  .واليابان وجيبويت، إندونيسيا، من كلٍّ  يف الخارج يف فروع وثالثة

تُرشِف عامدة تقنية املعلومات عىل التحوُّل اإللكرتوين يف الجامعة بناًء عىل خطة 
م، تهدف إىل توظيف أفضل ٢٠١٥لتقنية املعلومات وضعتها الجامعة يف عام  إسرتاتيجية

لزيادة الكفاءة  ؛املامرسات العاملية وأنظمة املعلومات وأدوات تقنية املعلومات
والفعالية يف اإلدارة والتنظيم، إضافة إىل املواءمة مع الحكومة اإللكرتونية، وتشجيع 

السياسات والعمليات واإلجراءات التي تزيد من  استخدام حلول تقنية املعلومات لدعم
املساءلة والشفافية واملسؤولية يف جميع الوظائف داخل الجامعة، وتطوير البنية 
التحتية وأدوات تقنية املعلومات التي تدعم هيئة التدريس للتميز يف التدريس 

ب للنجاح طال والبحوث، وتطوير البنية التحتية وأدوات تقنية املعلومات التي تدعم ال
   األكادميي. 

) بنية ١ويتم النظر للبنية املؤسسية الحالية يف الجامعة من خالل أربعة محاور: (
 األعامل، التي تعكس أعامل ومتطلبات الجامعة من حيث األهداف اإلسرتاتيجية،

وحدة  ٨٠املختلفة، حيث يوجد  لإلدارات واملسؤوليات واملهام التنظيمي والهيكل
) بنية التطبيقات اإللكرتونية، التي ٢خدمة ميكن تقدميها إلكرتونياً، و( ٢٧٥إدارية، و

 ودعم بتفعيل التطبيقات تقوم حيث مبارش، بشكل لألعامل الداعمة البنيةمتثل 
ما  ، ويوجد بالجامعةبها املرتبطة العمل دورات وأمتتة املقرتحة، اإللكرتونية الخدمات

) خدمة إلكرتونية يتم تقدميها ٢٧إلكرتونيٍّا داخليٍّا، وما يزيد عن ( اً ) تطبيق٤٥يزيد عن (
عرب بوابة الجامعة اإللكرتونية، مصنَّفًة ما بني خدمات إدارية وأكادميية ومالية وخدمية 

 لبنيةا وأنظمة والشبكات ) البنية التحتية التقنية، التي تشمل الخوادم٣وتقنية، و(
 مسار ) بنية البيانات، التي توضح٤التشغيل، و( وأنظمة البيانات قواعد من حتيةالت
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قرار يف ال واتخاذ لدعم النهاية، إىل البداية من بالجامعة املرتبطة البيانات حياة ودورة
: واملعلومات بكافة أشكالها، مثل البيانات أنواع الجامعة. ومتثل بنية البيانات كافة

  البيانات الورقية، والبيانات اإللكرتونية.املعرفة والخربة، و 

د فروع الجامعة وكلياتها ومعاهدها داخل اململكة وخارجها وتلبيًة ونظراً لتعدُّ 
 private)مركز بياناتها كسحابة خاصة تهيئة فقد دأبت الجامعة عىل  ؛ملتطلبات املستفيدين

cloud)  بغرض تطبيق منوذج السحابة الهجينة(hybrid cloud)  الذي يتيح ربط سحابتها
الخاصة بالخدمات الخارجية (سحابة عامة) لتعزيز القدرات التقنية الداخلية. وتسعى 
ه إىل املحافظة عىل مميزات السحابة الخاصة (أمن بياناتها)، مع  الجامعة من هذا التوجُّ

سياق، تطبِّق ال إمكانية استغالل القدرات التقنية الهائلة التي توفرها السحابة العامة. يف هذا
الجامعة أربع تقنيات حديثة تعمل كمنصات إلكرتونية وتهيئ لالنتقال واالستفادة من 

  الخدمات السحابية الخارجية مستقبالً، وهذه التقنيات هي:

o كلسرت  تقنية أوراكل سوبر(Oracle Super Cluster): 

عبارة عن منصة إلكرتونية آمنة ومرنة لتجميع املوارد الربمجية من أنظمة تحكُّم، 
عة تتميز هذه التقنية بالرس وأنظمة قواعد بيانات، وتطبيقات وخدمات إلكرتونية. 

واملرونة يف املعالجة الحاسوبية، وتتكون من خوادم عالية األداء ووسائط تخزين، 
عها يف صندوق واحد. وعادًة ما يتم استخدام وبرمجيات، وأدوات شبكية يتم تجمي

 هذه التقنية يف املنظامت الكبرية جداً. تناسب هذه التقنية البيئة التي تحتوي عىل
مة لتشغيل صمَّ والسحابات الخاصة، كام أنها مُ أعداد كبرية من املوارد التقنية 

بية، السحاتطبيقات األعامل الحساسة وإمكانية استخدامها إلطالق ونرش الخدمات 
ويف الوقت نفسه تحافظ عىل مستويات جيدة من األمن والكفاءة والفعالية يف 

  األداء.

o  تقنية يف يس إي يف بالك(VCE VBlock): 

بنية تحتية تقنية جاهزة لالستخدام (خوادم، ووسائط عىل عبارة عن نظام يحتوي 
). يأيت ت أخرىتخزين، وأدوات شبكية، وتقنية افرتاضية، وتجهيزات مادية وبرمجيا

هذا النظام مجمعاً يف صندوق واحد، وجاهزاً للربط والتشغيل مع املوارد التقنية 
ومبدالت  (VMware)األخرى. ويتكون هذا النظام من خوادم وتقنية افرتاضية 
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(switches)  من رشكة سيسكو(Cisco) ووسائط تخزين وخدمات لحامية ،
، جنباً إىل جنب مع أدوات التقنية (Dell EMC)البيانات من رشكة ديل إي إم يس 

اململوكة  (VCE)من رشكة يف يس إي  (VSphere)، و(VMware)االفرتاضية، مثل 
  .(Dell EMC)لرشكة 

o  تقنية يف يس دي يف دي آي(VCD VDI): 

، وترتبط بشكل وثيق مع (VDI)تقدم هذا التقنية حلول أسطح املكتب االفرتاضية 
 التقنية هذه يتم استخدام. وبشكل عام، (VMware) برمجية التقنية االفرتاضية

 قد ال تكون داعمة أجهزة عىل التطبيقات واستخدام الوصول لتمكني كوسيلة
 ملواردا مشاركة يف التقنية هذه تفيد كام. ألنظمة تشغيل معينة (مثل الويندوز)

 ونيك قد بيئة يف مستخدمني لعدة كخدمة املكتب سطح إتاحة خدمة خالل من
ضافًة إ . رضوري غري يكون أو مستخدم، لكل شخيص حاسب توفري مادياً  املُكلِف من

 باقتناء علقةاملت املادية تكاليفه تخفيض يف املستفيد الخدمة هذه إىل ذلك، تساعد
  .واحد مكان خالل من متعددة وتطبيقات تشغيل أنظمة إدارة أو التجهيزات

o  تقنية نيوت نيكس(Nutanix): 

سحابية تجمع موارد تقنية متعددة، سواًء من داخل السحابة عبارة عن منصة 
الخاصة أو من السحابة العامة، من خوادم ووسائط تخزين وتقنية افرتاضية 
وأدوات شبكية ضمن حل برمجي وحيد، تتميز هذه املنصة باملرونة والقابلية 

ع واالنكامش يف قدرات وسعات ورسعات املوارد املوجودة ضمن مكونا ها. تللتوسُّ
 وتستخدم جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية هذه التقنية خصيصاً لتشغيل

 نظام الدراسة بنظام االنتساب املطورضمن مسار أنظمة الدراسة عن بُعد (تدارس) 
  الذي تطبقه الجامعة.

 السحابية اإللكرتونية املنصات/ بالخدمات ) قامئة٢-١٢ويوضح الجدول رقم (
  اإلسالمية. سعود بن محمد اإلمام بجامعة املستخدمة
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السحابية املستخدمة بجامعة  اإللكرتونية بالخدمات/ املنصات ): قامئة٢-١٢( رقم جدول
  اإلسالمية سعود بن محمد اإلمام

  م
الخدمة املنصة/  اسم

  السحابية
الخدمة  املنصة/ وصف

  السحابية
اسم مزود 

  الخدمة

تاريخ البدء 
الفعيل 

الستخدام 
الخدمة 
  السحابية

١  

تقنية أوراكل 
  سوبركلسرت

(Oracle 
SuperCluster)  

منصة إلكرتونية آمنة ومرنة 
لتجميع املوارد الربمجية من 
أنظمة تحكم، وأنظمة قواعد 
بيانات، وتطبيقات وخدمات 

  إلكرتونية.

  أوراكل

(Oracle)  
  م٢٠١٥

٢  
تقنية يف يس إي يف 

  (VCE VBlock)بالك 

 نظام يحتوي عىل بنية تحتية
تقنية جاهزة لالستخدام 
عة يف صندوق واحد  .ومجمَّ

ديل إي إم يس 
(Dell EMC)  

  م٢٠١٣

٣  
تقنية يف يس دي يف دي 

  (VCD VDI)آي 
حلول أسطح املكتب 

  .(VDI)االفرتاضية 
ديل إي إم يس 
(Dell EMC)  

  م٢٠١٢

٤  
تقنية نيوت نيكس 

(Nutanix)  

منصة سحابية لتشغيل 
أنظمة الدراسة عن بُعد 

  .(تدارس)

نيوت نيكس 
(Nutanix)  

  م٢٠١٢

  القطاع الخاص: ١٢/٢/٢

وموباييل  (STC)يربز من القطاع الخاص دور كلٍّ من رشكتي االتصاالت السعودية 
(Mobily)  داخل اململكة العربية السعودية كمزودين لخدمات الحوسبة السحابية، حيث

م الرشكتان حلوالً  لحوسبةا بخدمات الخاصة التحتية واستخدام البنية تقنية لبناء تقدِّ
 لخدماتا مثل املستضافة بياناتهم إدارة عىل لعمالئهام القدرة بحيث يتوفر السحابية،
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 ٥١٧  الحوسبة السحابية

 ددة منمتع باقاٍت  كلٌّ من الرشكتني تطرح كام. واألعامل العميل الحتياجات والربامج، وفقاً 
 من العمالء عديدة؛ بغرض متكني مراكز بيانات خالل من السحابية الحوسبة خدمات

  إدارةإضافة إىل توفري األعامل الخاصة بالعمالء، ملتطلبات ومتجاوب رسيع الحصول عىل ردٍّ 
نستعرض يف هذا الجزء بعض الخدمات السحابية التي  .التشغيلية للتكاليف أكرث وفعالية

 يتم توفريها من ِقبَل هاتني الرشكتني. 

  رشكة االتصاالت السعودية(STC): 

م رشكة خدمات الحوسبة السحابية من  )www.stc.com( السعودية االتصاالت تقدِّ
ى رشكة  ، التي )STC Solutions(حلول االتصاالت السعودية خالل رشكة تابعة تُسمَّ

 القدرة عمالءلل لتتيح السحابية الحوسبة بخدمات الخاصة التحتية البنية ببناء قامت
 العميل الحتياجات والربامج، وفقاً  الخدمات مثل املستضافة بياناتهم إدارة عىل

 ةالسحابي الحوسبة تطبيقات من مجموعةً  أيضاً  حلول )STC( رشكة تطرح كام. واألعامل
 عرسي الحصول عىل تجاوب من العمالء لتمكِّن بها؛ الخاصة مراكز البيانات خالل من

 اته، قامتويف السياق ذ .التشغيلية للتكاليف أكرث وفعالية إدارة مع أعاملهم، ملتطلبات
 بناءل املعلومات تقنية يف عامليني مزودين من واالستفادة حلول بالعمل )STC( رشكة
 )STC( إضافًة إىل ذلك، توظِّف رشكة. ومعارص حديث بشكل ومرنة آمنة تحتية بنية

 دومن حيث تواج املحيل، العميل مع لديها، من حيث التعامل املكتسبة الخربة حلول
يف  لوماتاملع تقنية لسوق والفهم العميق املعلومات، تقنية ومامرسني يف مجال خرباء

 حاجات يتلبّ  التي العاملية املعايري وفق السحابية الحوسبة بنية اململكة، لتطوير
حلول، من خالل خدماتها السحابية  )STC( وتستهدف رشكة .املحلية السوق ومتطلبات

من خالل إمكانية توليها  الخدمات إدارة ضغوط من املتنوعة، متكني عمالئها للتخلص
 خدمةك تعمل السحابية والربامج، فالحوسبة إدارة التجهيزات املادية والتطبيقات

 فةباإلضا يدفع العميل مقابل ما يقوم باستخدامه من خدمات، حيث ومرنة، مستقلة
 يف مالتحك يةكام أنَّ عمل آلية، بصورة تعمل بالربمجيات الخاصة التحديثات أنَّ إىل 

  أصبحت أكرث سهولة ومرونة. الخدمات مستوى

يف متكني املنظامت  حلول )STC( رشكةوتكمن فكرة الخدمات التي تقدمها 
 خلصبها، والت الخاصة املعلومات تقنية إلدارة خارجية مصادر من استخدام املستفيدة

 هاإضافًة إىل متكين. والربمجيات والخوادم لألجهزة الدورية الصيانة تكاليف عبء من
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 ديريمل فرصة بإعطاء يسمح مام الربامج؛ وتحميل لتحديث الوقت الالزم تقليص من
 قيمة سعياً إىل جلب مهمة مشاريع عىل املعلومات يف تلك املنظامت بالرتكيز تقنية

 إىل يف الوقت الراهن األعامل متطلبات مضافة ملنظامتهم. من جانب آخر، تحتاج
 الخاصة )SLA(الخدمة  مستوى اتفاقية أنَّ  الخدمات، ومبا جودة من عالٍ  مستوى

 تخداماس عنه ينتج مام للمنظمة، املتزايد الطلب تلبي السحابية الحوسبة بخدمات
 فرصة فيدةاملنظمة املست لدى فإنَّ  التشغيلية؛ التكاليف وتقليل املتاحة، للموارد أفضل

 الباقة يةترق خاصية مع الباقات، من واسعة مجموعة من لحاجتها املناسبة الختيار الباقة
 لفرصةا املنظمة املستفيدة لدى كام أنَّ . املتزايدة األعامل متطلبات لسدِّ  أرادت ما وقت

 الطرق نم وأسهل أكرب بصورة والتطبيقات البيانات من أكرب مجموعة لتخزين املتاحة
م  وقت. أي يف التخزين مساحة توسعة إمكانيةإىل  باإلضافة والتقليدية، االعتيادية وتقدِّ

 د،بُعْ  عن والتواصل العمل حرية للمنظامت املستفيدة السحابية الحوسبة خدمات
 املًاع كان، كام تفتح أينام واملعلومات البيانات إىل بالدخول املستخدم يقوم بحيث
 امجبرنأو  تطبيق ألي واالستخدام الدخول ميكن بُْعد، بحيث عن التواصل من جديًدا
  .التواجد إىل الحاجة بدون

مها  من خالل  حلول )STC( رشكةوميكن تلخيص مجموعة املزايا التي ميكن أن تقدِّ
  خدمات الحوسبة السحابية يف النقاط التالية:

)، وهي التكاليف TCOتخفيض التكاليف األولية (أو مجموع تكاليف امللكية،  -
قطاب واست الربمجيات، رخص ورشاء البيانات، مراكز وتجهيز إنشاءالتي ترتبط ب

األمر الذي يؤدي إىل  ؛الكفاءات املؤهلة، ونرش وإطالق املوارد التقنية وإداراتها
 .(ROI)االستثامر  عىل أفضل عائدتحقيق 

 الخدمات السحابية املقدمة. مستوى تضمن وجود اتفاقية -

 التقليدية. الحوسبة طرق من أكرث تقديم مرونة -

 لباتمتط مختلف لتلبية املضافة، والخدماتالباقات والخطط  من إتاحة مجموعة -
 األعامل.
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 ٥١٩  الحوسبة السحابية

 أكرب كمية تخزين املنظمة املستفيدة تستطيع كبرية، حيث تخزينية إتاحة مساحة -
وحسب الحاجة، مقارنة مبحدودية املساحة التخزينية  ومبرونة أكرب البيانات من

 املتاحة يف بيئة الحوسبة التقليدية.

 لحاجةا وبدون كان، أينام البيانات إىل الدخول املوظف إذ يستطيعالتنقل،  خاصية -
 التواجد الدائم يف مقر العمل. إىل

الخدمة السحابية، بوجود باقات متعددة حسب  أداء يف والتميز إمكانية التدرُّج -
  احتياجات العمالء.

  :حلول) STC( السحابية التي تقدمها رشكة الحوسبة مناذج خدمات

 من بدايةً  إىل عمالئها، مناسبة خدمات إىل تقديم حلول )STC( رشكةتسعى 
 ما وفريوت األعامل للعمالء، احتياجات معرفة عىل العمل مع والتشغيل والبناء التصميم

 للوصول احةاملت املوارد جميع وبتفعيل تكلفة، وبأقل لهم العوائد أفضل لتحقيق يلزم
حجم وطبيعة الخدمة السحابية  النتائج التي تحقق رضا العميل. ويختلف ألفضل

كالحصول فقط  إذ تتنوع الخدمات ما بني خدمة مفرََدة ؛املقدمة حسب طلب العميل
 دماتخ عىل خدمة الربيد اإللكرتوين املستضاف، أو خدمة شاملة تحتوي عىل مجموعة

 واحدة قطةن العميل لدى يكون والتشغيل، حيث التسليم إىل التصميم ابتداءً من شاملة
 نم جيد املعلومات. وللرشكة سجل تقنية بيئة متطلبات كل مع للتعامل دةمحد

 ومركز ،(ITCC)بالرياض  واالتصاالت التقنية مجمع مرشوع مثل: الضخمة، املشاريع
، )تطوير( التعليم لتطوير عبد الله امللك ومرشوع ،(KAFD)املايل  عبد الله امللك

اص. والخ الحكومي القطاعني يف الكبرية املشاريع من والعديد الصحة، وزارة ومرشوع
حلول إىل تحقيق أهدافها يف مجال الحوسبة السحابية، تعمل  )STC( رشكةوإذ تسعى 

  عىل االلتزام مبجموعة مبادئ تُجّود مخرجات أعاملها، من خالل:

، CISCO ،HP ،Fujitsuمثل: ( رشكات، مع املستوى عالية عاملية عمل رشاكات -
Oracle ،Symantec ،DELL ،Intel ،Microsoft ،Juniper ،( رائدة رشكاتومع 

 التقني. والعتاد التجهيزات أحدث توفري من ميكِّن الرشكة مام مجالها؛ يف
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 واأليزو ،(ITIL) :املعلومات، مثل تقنية صناعة ملعايري تطبيق الرشكة -
 العاملية واملقاييس املعايري ألعىل تطبيقاً  يضمن مام )؛٩٠٠١/٢٠٠٠٠/٢٧٠٠٠(

 من عالٍ  مستوى عىل مستمرة خدمة وتقديم الحيوي، القطاع هذا يف املطبقة
 الجودة.

. العالية رياملعاي الواسعة وتطبيق بخربته يتميز ومعتمد، متخصص عمل وجود فريق -
 ورية،د بصفة واملحلية العاملية املؤسسات يف التدريب العمل فريق يتلقى كام

 يف ودةالج اعتامدات متطلبات تلبية يف حققها التي اإلنجازات من سجالً وميتلك
 بإدارة الخاصة املؤهالت أفضل ولديهم. العمالء يحتاجه ملا وفقاً  الصناعة هذه

 هذا يف القياسية االعتامد جهات من ، وغريهام(ITIL)، و(PMP)مثل:  املشاريع،
  املجال.

شكل ب تحديثها يتم والتي وأمنها، الشبكة تشغيل ملراكز تقنية وجود إمكانات -
 يُعتَمد عليها يف تقديم الخدمات البرشية املؤهلة، والتي القدرات إىل إضافةً  دوري،

 للعمالء.

 تطبيقب تتميز العاملية، وإجراءات املقاييس ألعىل وفقاً  البيانات مراكز تشغيل  -
  املامرسات. أفضل

 االتصاالت التابعة ملجموعة الرشكات حلول هي إحدى )STC( حيث إنَّ رشكة -
 من حلول )STC( ميكِّن رشكة ذلك فإنَّ  املنترشة، الشبكة خالل ومن السعودية،

 جابةاالست زمن ورسعة األداء، لتحسني يؤدي وأفضل أكرب بتنوع خدماتها تقديم
 السحابية. للتطبيقات

 لحل توقف بال السنة أيام طوال يومياً  ساعة ٢٤ الفني الدعم خدمة تقديم -
 مالءالع خدمة يف متخصصني مهندسني خالل ومنبرسعة،  تنشأ التي املشكالت

  .األعامل واستمرارية االستجابة رسعة تضمن التيالعاملية  رياملعاي بأفضل

 التجهيزات وبأفضل الهندسية، املعايري أعىل مؤسسة وفق بيانات مراكز وجود -
 ةالخدم إتاحة تضمن والتي والدعم، والقوة األمان من متعددة طبقات باستخدام

  واستمراريتها.
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 ٥٢١  الحوسبة السحابية

مها    إىل أربعة أقسام: حلول )STC( رشكةوميكن تقسيم مناذج الخدمات التي تقدِّ

  خدمات البنية التحتية كخدمة)IaaS(. 

 خدمات الربمجيات كخدمة )SaaS(. 

 .باقات الحوسبة السحابية الجاهزة 

 .الخدمات املساندة للخدمات السحابية 

هذه النامذج، مع إعطاء أمثلة من  ونستعرض فيام ييل تفصيالً لكل منوذج من
  الخدمات لكل منوذج.

  خدمات البنية التحتية كخدمة)IaaS(: 

 السحابية الحوسبة أحد مناذج خدمات )IaaS( كخدمة التحتية ميثل منوذج البنية
م املوارد السحابية (كالخوادم،  إمكانية استئجار ثم إدارة للمستفيد التي تُقدِّ

 تخزينية،ال واملساحة املعالج، رسعةيف كالتحكم  فيها؛ والتحكم ووسائط التخزين)،
 اجةالح بدون بُعد، ميكن تشغيلها عن عديدة أخرى ومواصفات التشغيل، وأنظمة

  .املعلومات تقنية رشاء واقتناء تجهيزات وبرمجيات إىل

خدمات ) من خالل IaaSالبنية التحتية كخدمة ( حلول )STC( رشكةتقدم و 
ىل ع من خدمات تقنية املعلومات بناءً  ر العديدَ التي توفِّ  ابيةالحوسبة السح

 الدعم وتكاليفبذلك التكاليف املبارشة  ةً مستبعد ،خاصية االشرتاك يف الخدمة
ىل ع ل اإلسرتاتيجي من األعامل القامئة بناءً من التحوُّ  املنظامتن لتمكِّ  ؛املستمر
لبنية اوتتميز خدمات التشغييل.  اإلنفاقالرأساميل إىل تلك القامئة عىل  اإلنفاق

عىل طلب و العىل  بناءً باملرونة يف تقدميها وإتاحتها  )IaaSالتحتية كخدمة (
، التي )IaaSالبنية التحتية كخدمة (وتكمن فوائد خدمات  العميل. اتاحتياج

االستخدام األمثل للموارد التقنية، حيث توفِّر  : أوالً،حلول، يف )STC( تتيحها رشكة
ة مثل للموارد باملقارنرة لتحسني االستغالل األ عملية تشغيل مطوَّ لخدمات هذه ا

 يض؛ وبالتايل تخفومناذج خدمة تقنية املعلومات ،مع مراكز البيانات التقليدية
تميز خدمات ثانياً، ت للمنظمة املستفيدة.النفقات التشغيلية و  النفقات الرأساملية

)IaaS( مرونة البنية التحتية  ، حيث إنَّ لدعم زيادة املوارد باالستجابة الرسيعة



 الفصل الثاين عرش

 السحابيةالحوسبة   ٥٢٢

تجنبني م ،بحسب الحاجة لزيادة املوارد تلقائياً  ) تتيح للعمالء فرصةً IaaSكخدمة (
ثاً، تتميز . ثالغري مرغوب فيها جراء أي إفراط أو تفريط يف توفريها نتائج يَّ أ بذلك 

الرؤية  أوالتحكم  ، حيث إنَّ شفافية أعىل لتقييم استخدام املواردب )IaaS(خدمات 
 اً م مستوى جديدتقدِّ  املادية لتكاليفوا األنشطةو  املوارد عن )IaaSمها (التي تقدِّ 

ام رونة يف استخد. رابعاً، تتميز الخدمات مبمن الكفاءة إلدارة تقنية املعلومات
 ملواردالتغلب عىل القيود املفروضة عىل مواردها التقنية املرتبطة بها، حيث ميكن ا

مع إمكانية الحصول عىل بنية تحتية  ،حسب الطلب(كالِسَعات والرسعات) 
. خامساً، يُتاح للعميل إمكانية تجهيز معلوماتية متينة وآمنة وقابلة للتطوير

ع. الشفافية بشكل رسيو  األداءو باألمن عايري الخاصة وامل تقنيةالوارد وإتاحة امل
دام بالتكاليف، حيث ميكن استخ عىل التنبؤالقدرة سادساً، تتيح الخدمات خاصية 

الستخدام ا خدمات جاهزة تساعد عىل التنبؤ بالتكاليف املستقبلية بناء عىل أمناط
 كنونتائج مي لإلدارةمع منهجية  ،بدون أي نتائج مفاجئةوالخدمات املرتبط بها 

  مستوى خدمتها. يف التحكم 

مها رشكة)IaaSالبنية التحتية كخدمة (هناك تسع مزايا لخدمات   )STC( ، التي تقدِّ
  حلول، وهي عىل النحو التايل:

o  قادر عىل تلبية األعامل بالكاملمرن و تصميم هنديس.  

o  الويب.الخدمة من خالل  إلدارةم خاصة لوحة تحكُّ وجود   

o  تقنية االفرتاضية.التطبيق 

o اختياريةالحامية النارية، وهي جدران  وجود.  

o املناسب للعميل. إمكانية اختيار نظام التشغيل  

o  التقليدية. تطبيقاتجميع أنواع الالتوافق مع خاصية  

o  ًملتطلبات األعامل املتغرية خدمة مرنة طبقا.  

o  اتفاقية لضامن مستوى الخدمةوجود (SLA) .  

o  ٧/٢٤دعم فني عىل مدار الساعة وجود. 
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ها التي تتيح )IaaSالبنية التحتية كخدمة (نستعرض فيام ييل خمساً من أهم خدمات 
حلول. وهذه الخدمات هي: خدمة االستضافة املخصصة (ُمَدارة، وغري ُمَدارة)،  )STC( رشكة

وخدمة االستضافة املكانية (بقفص، ومشرتَكَة)، وخدمات اإلنرتنت واالتصال، وخدمات أمن 
، ونظام أسامء IPاملعلومات (سكيور)، والخدمات املضافة (عناوين بروتوكول اإلنرتنت 

  ، وخدمات الرسائل القصرية). DNSالنطاقات 

o :خدمة االستضافة املخصصة 

خصيصاً  تمَّ تصميمها ) قدDedicated hostingستضافة املخصصة (اال خدمات  إنَّ 
ة هزياوالج االستقرارو  مناأل و  القدرةو  ء الذين يرغبون يف زيادة التحكمللعمال 

للجهود اإلدارية  أدينوذلك مع حٍد  ،القصوى إلدارة األعامل األساسية مع الرسعة
  .، من دون قلق وبأقل تكلفةاملطلوبة

 كربمجيات ؛) الوظائف الرضوريةDedicated serversتشمل الخوادم املخصصة (
جهزة وأ ، (bandwidth) مقاييس النطاق الرتدديو )، server softwareالخادم (

 افيةضإ خدمات و الطاقة اإللكرتونية ومساحة تخزين، و ، (routers) توجيه البيانات
 ،اليومية االحتياطيخدمات النسخ و  كخدمات مراقبة الخادم والتطبيقات،

م خدمة االستضافة والخدمات املخصصة املتاحة والقابلة للتجزئة . وميكن أن تُقدَّ
  املخصصة عىل شكلني اثنني: 

  ة (اَر دَ ستضافة املخصصة املُ خدمة االManaged(حيث تقوم رشكة ، )STC( 
حلول باإلرشاف عىل صيانة وإدارة الخدمات واملوارد السحابية، يف حني يتفرغ 

 عىل مل هذه الخدمةتالعميل للرتكيز عىل نشاطه األسايس. وميكن أن تش
 املدارة الراوتر أجهزة تركيب خدمة مثل: املُدارة، الخدمات الفرعية من حزمة

)Managed Routers(، بالعميل اصةالخ واألجهزة املعدات واستضافة 
 املرئية واالجتامعات ،)Managed Hosting services( وإدارتها

)Telepresence – Video Conferencing(ُمدارة خدمات إىل ، باإلضافة 
 بدوره الذي للعميل الخدمات هذه بتقديم حلول )STC( تقوم رشكة أخرى.

 رباتالخ من لالستفادة ويتفرغ تجهيزها، وتكاليف أعباء نفسه عىل يوفِّر
مت. األسايس نشاطه عىل والرتكيز منتجاته، تطوير يف لديه الداخلية  هذه قدِّ
 اتاملعلوم لدوائر والصيانة التشغيل، مؤرشات عىل الحصول إمكانية الخدمة
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 ملُدارةا االستضافة خدمة توفِّر كام الدورية، التشغيل تقارير وإعداد األساسية،
 الرشكة شبكة باستخدام الربط وإمكانية العميل، أجهزة لرتكيب مساحة

 الحامية جدار املعلومات أمن إدارة خدمة وتوفِّر والصيانة، التشغيل وخدمات
 األجهزة وصيانة تشغيل وإتاحة للعمالء، الفريوسات مكافحة وبرامج

 .العميل طلب حسب معلوماتها وإدارة وتقنية والربمجيات

  ةاَر دَ ستضافة املخصصة غري املُ خدمة اال )Unmanaged( حيث ميكن أن توفِّر ،
حلول التجهيزات واملعدات والربمجيات التي يحتاجها العميل،  )STC( رشكة

يف حني يتوىل العميل بنفسه عملية اإلرشاف عىل صيانة وإدارة الخدمات 
 واملوارد السحابية. 

ستضافة اال خدمات حلول مجموعة من املزايا املصاحبة ل )STC( وتضمن رشكة
 الربامجو  بأفضل األجهزة لهاتجهيز مواقع مراكز البيانات التابعة ، مثل: صةاملخص

عىل املوارد  الحفاظ، والفعالية يف احتساب التكلفة، و واملوارد التشغيلية الشبكاتو 
، مرنة خططاألوقات، والعمل بناء عىل املطلوبة لبقاء أجهزة الخوادم تعمل يف كل 

م التحكُّ الحرائق، وإمكانية خامد إ نظام ، ووجود (UPS)بطارية احتياطية وتوافر 
  األداء.تقارير ، وإمكانية تزويد العميل بيف درجة الحرارة

o :خدمة االستضافة املكانية 

 لضامن تمَّ تصميمها ) قدCollocation Hostingستضافة املكانية (اال  خدمة إنَّ 
 مركز ستخدامال مساحة  أعامل العميل، حيث تُعطى املنظمة العميلةاستمرارية 

وبدعم فني عىل مدار  ،من العمل االستفادةبيانات كحلول جاهزة قادرة عىل 
لقة كافة األجهزة املتععىل تحتفظ بالسيطرة الكاملة  أن للمنظمةميكن و الساعة. 

ات رشاء وتجهيز مركز بيانبدون الحاجة إىل  يف مركز البيانات، بتقنية املعلومات
م خدمة األمر الذي يخفِّ  ؛خاص بها ض تكاليف املنظمة املستفيدة. وميكن أن تُقدَّ

  االستضافة املكانية عىل شكلني اثنني: 

، حيث تسمح )Caged Co-Location(، )(بقفصاالستضافة املكانية خدمة  )١(
 البياناتو  ء استضافة خوادم األعامل الحساسةللعمال هذه الخدمة 

كان يف مو ت آمنة، يف بنية تقنية معلوما االتصاالتجهزة أ و  التطبيقاتو 
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م خد مخصص مع قفل ومفتاح.  ةمة االستضافة املكانية املُشرتَكوميكن أن تُقدَّ
حيث حلول، أو غري ُمدارَة  )STC( ُمدارَة من قِبَل رشكة :عىل شكلني اثنني أيضاً 

 يتوىل العميل عملية اإلرشاف الكامل عىل موارده السحابية.

، حيث يُتاح )Shared Co-Location(خدمة االستضافة املكانية (مشرتَكَة)،  )٢(
للعميل استضافة تطبيقاته وبياناته والعديد من موارده التقنية املختلفة 
ضمن بيئة تجهيزات مشرتكة مع عمالء آخرين (من خوادم، ووسائط تخزين، 
م خدمة  ومعدات شبكية) يف بيئة تقنية آمنة وموثوقة. وميكن أن تُقدَّ

 كةُمدارَة من ِقبَل رش  :املُشرتَكَة عىل شكلني اثنني أيضاً االستضافة املكانية 
)STC(  حلول، أو غري ُمدارَة حيث يتوىل العميل عملية اإلرشاف الكامل عىل

 موارده السحابية.

 عامل الحساسةجهزة خوادم األ أ البيئة املثىل الستضافة حلول  )STC( وتوفِّر رشكة
يق وبتطب، الالزمة بإمدادات الطاقة االحتياطيّة ةمدّعمبحيث تكون والبيانات، 

 ،الشبكةإلدارة معدات نظمة مرنة وبأ ، ية الرضوريةاألمنالسياسات واإلجراءات 
ام كيف هذه الصناعة.  ذوي مهارة ومعرفة نيخرباء تقني وبإرشاف ودعم من ِقبَل

مالء من استضافة مواقع وخوادم الع حلول )STC( رشكةمراكز البيانات لدى  توفِّر
قدرة فضالً عن ال هم،شبكتهم وتوافر بياناتيثمنون الذين  ،عاملكافة قطاعات األ 

  وزيادة العائد عىل االستثامر. ،الخاص بهم الخوادمداء أ عىل تحسني 

o :خدمات اإلنرتنت واالتصال 

م رشكة(STC)السعودية  االتصاالت رشكة مع بالتعاون حلول  )STC( ، تقدِّ
 نم مستفيدةً  اإلنرتنت شبكة باستخدام االتصاالت حلول من شاملة مجموعة
 وذلك عودية؛الس االتصاالت لرشكة التحتية والبنية والالسلكية السلكية التقنيات

 .وسطةواملت والصغرية الكبرية للمؤسسات األعامل واحتياجات متطلبات لتلبية
 االتصاالت احتياجات حلول بتحديد )STC( وبالتنسيق مع عمالئها، تقوم رشكة

ةبالعمالء، ومن ثَمَّ يتم عرض حلول مُ  املتعلقة  ياجاتهماحت مع لتتناسب خصيصاً  عدَّ
نستعرض فيام ييل بعضاً من خدمات اإلنرتنت واالتصال التي تتيحها  .ومتطلباتهم

حلول لعمالئها، مثل: خدمة جود أعامل، وخدمة أعامل نت، وخدمة  )STC( رشكة
ربط ، وخدمة (SAT IP)، وخدمة الربط الفضايئ (DIA) باإلنرتنت املخصص الربط
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لة ، وخدمة الشبكة االفرتاضية الخاصة املتنقاإلنرتنت الدولية ملزودي خدمة اإلنرتنت
(Mobile IP VPN).  

 املنظامتر حلول اتصاالت متكاملة لعمالء توفِّ خدمة جود أعامل، التي   )١(
لية وداخلية غري وتحتوي عىل خط هاتف (مكاملات مح ،الصغرية واملتوسطة

باإلضافة إىل خدمة اإلنرتنت برسعات متعددة  ،محدودة داخل الشبكة)
األعامل. ومتثل احتياجات مع تفاوت ناسب تميجا لت ٢٠٠أو  ١٠٠٬٤٠٬٢٠٬١٠٬٤

ل بني التنق، وبقابلية يتضمن االتصال واإلنرتنت معاً  متكامالً حالًهذه الخدمة 
املنظمة املستفيدة. وتتميز هذه الخدمة الباقات ورسعاتها حسب احتياجات 

، مع إمكانية ضامن يفا يالحصول عىل جهاز مودم مجاناً يدعم الوابإمكانية 
 يالتغطية الكاملة للواي فاي يف موقعك من خالل طلبك لخدمة "حلول الوا

متنح تكلفة منخفضة مقارنة باالشرتاك ، كام " كخدمة مضافة مع جود أعامليفا
كامل عىل مدار الساعة عن طريق مركز ، وبدعم مستقلبالخدمات بشكل 

رسوم الباقة من خالل الحصول عىل يف التحكم ، وبالعناية بعمالء قطاع األعامل
 .فاتورة واحدة

م باقةً   )٢(  اإلنرتنت، عرب أعامل العميل إلدارة شاملة خدمة أعامل نت، التي تقدِّ
 احرتايف توجيه ز، وجها(ADSL)الرقمية  الخطوط طريق عن االتصال وتشمل

 األعامل إلدارة متكامالً حالً ومتثل الخدمة. بُْعد عن الخدمة إدارة إمكانية مع
 ١اإلنرتنت، وميكن تقدميها برسعات ترتاوح بني  عرب بفروعها املنظمة وربط

  .الساعة مدار عىل فني ثابت، وبدعم (IP)ميجابت، وبـ  ٢٠ حتى ميجابت

ى بخدمة الخط (DIA) باإلنرتنت املخصص خدمة الربط  )٣( ، وأحياناً تُسمَّ
كة ر شبنرتنت التي توفِّ من خدمات الوصول إىل اإل  جزءٌ املستأجر الخاص، وهي 

ها من طرف إىل آخر بني املقرات الرئيسية فيوموثوق  آمنةو مخصصة اتصال 
فيد هذه . وتاملخصص لشبكة اإلنرتنت االتصالللعمالء وفروعها املحلية، وكذلك 

اإلنرتنت  خدمة ملزود ومبارش مخصص ربط إىل يحتاج ل الذيالخدمة العمي
(ISP)ويتميز هذا النوع . يف الرسعات املتاحة مشاركة له توجد ، بحيث ال
 زيلوتن تحميل وقدرة عالية، وبجودة اإلنرتنت، خدمة مزود مع مبارش باتصال

ت نرتنمثل اإل ، لدعم تطبيقات البياناتمتناظر. وتمَّ تصميم هذه الخدمة 



 وخارجها السعودية العربية اململكة داخل من تطبيقية حاالت

 ٥٢٧  الحوسبة السحابية

شبكة توفِّر  ، حيثوالربيد اإللكرتوين والتطبيقات املبنية عىل شبكة اإلنرتنت
ىل إتتطلب الوصول بشكل آمن وموثوق  التي للمنظمةاتصال عالية الجودة 

ة، التابع املنظمةفروع  إليصالاستخدام هذه الخدمة  يتمُّ ما  عادةً و اإلنرتنت. 
بالرشكة داخل اململكة وحول املحالت، واملكاتب اإلقليمية بالشبكة الخاصة و 

للعمالء االختيار بني مجموعة واسعة من رسعات االتصال املمكنة، وميكن  العامل.
 ١ من تبدأوذلك باالعتامد عىل متطلباتهم. وميكن توفري رسعات اتصال 

ىل م عقدَّ رسعات االتصال العالية تُ  الثانية. إنَّ يف  جيجابايت ١٠ إىل ميجابايت
مساعدة العمالء يف اختيار رسعة  للرشكةساس كل حالة عىل حدة. كام ميكن أ 

 ، حيثعاملهمأ ) املناسبة لتلبية متطلبات Bandwidthعرض النطاق الرتددي (
ربط و  ،نوع قاعدة البياناتو  عدد املستخدمني، :مثل ،االعتبار عوامليف ذ ؤخَ يُ 

سعات الخدمة بتقديم وتتميز  وغريها. ،)VPN( االفرتاضيةالشبكات الخاصة 
متعدد  إتاحة عالية عرب شبكة التبديل، و متامثلة لتحقيق تحميل/ تنزيل متوافق

القوية التابعة لرشكة  (MPLS) باستخدام املؤرشات التعريفية الربوتوكوالت
 .االتصاالت السعودية

ربط مواقعه بالشبكة للعميل تتيح ، حيث (SAT IP)خدمة الربط الفضايئ  )٤(
عرب األقامر الصناعية  (IPVPN) لخاصة عىل بروتوكول اإلنرتنتاالفرتاضية ا

 ،باملواقع التي يتعذر الوصول إليها عن طريق التقنيات األخرى يف كل مكان
أحدث  (SAT IP)خدمة الربط الفضايئ بغض النظر عن موقعه. وتستخدم 
 وأحدث التقنيات لربط مواقع ،(VSAT) منتجات االتصال عرب األقامر الصناعية

شبكة االتصال عرب األقامر الصناعية تشفري . وتدعم (STC) العميل بشبكات
البيانات مبا يتيح للعميل توسيع شبكته االفرتاضية الخاصة عىل بروتوكول 

تعمل كام  .خدمة الربط الفضايئفيه اإلنرتنت مهام كان املكان الذي يستخدم 
، امل العميلخدمة الربط الفضايئ بسهولة تامة عىل أساس متطلبات أع

برشكة االتصاالت السعودية لتوفري خدمة الشبكة  (MPLS) تتكامل مع شبكةو 
الجهات/ وتناسب هذه الخدمة  .االفرتاضية الخاصة عىل بروتوكول اإلنرتنت
وقة تقديم اتصاالت موث لتمكنها مناملؤسسات الحكومية ذات املواقع املرتامية 

برشكة  (MPLS)شبكة ل ميزة بني فروعها عرب شبكة خاصة وقوية باستغال
م خدمة الربط الفضايئ بخيارات مختلفة لعرض دَّ قتُ و  .االتصاالت السعودية
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ما  مبا يتيح للعميل اختيارثانية، بت/  ميجا ٢٠رسعة  النطاق الرتددي حتى
باإلتاحة العالية،  (SAT IP)وتتميز خدمة الربط الفضايئ  .يناسب أعامله

د الباقات والتوافقية، واستمرارية األع امل، والجودة، ورسعة الرتكيب، وتعدُّ
وكل ، )واملوفرة ،والقياسية ،واملطورة ،املميزةاملتاحة، حيث يوجد أربع باقات (

ض وخيارات عر  ،باقة لها مميزاتها من حيث مستوى الجودة، واملوثوقية العالية
دئة املبت املنظامتالنطاق الرتددي. وهذا ما يجعل الخدمة خياراً مثالياً بدءاً من 

ذات املتطلبات البسيطة حتى كبار العمالء الذين يحتاجون الخدمة بكاملها. 
مينح العمالء فرصة الختيار ما يناسبهم حسب احتياجات  األربعوتوفري الباقات 

 .أعاملهم وميزانيتهم

ملزودي  أعامًال  تؤمن، التي ربط اإلنرتنت الدولية ملزودي خدمة اإلنرتنتخدمة  )٥(
اق . وتتميز هذه الخدمة بتوفري نطربط عاملي ومفلرت للمواقعباإلنرتنت  خدمة

إلنرتنت عاملي مفلرت ملزود الخدمة وكيانات االتصاالت األخرى املعتمدة عريض 
من هيئة االتصاالت وتقنية املعلومات للنفاذ املبارش لإلنرتنت. كام يتوفر الربط 

توفر كام  .االت السعودية العامليةاملفلرت هذا بني مزودي الخدمة وبوابة االتص
خدمة اإلنرتنت العاملية ذات الرتشيح املبارش النفاذ ملزودي الخدمة وكيانات 
اتصاالت أخرى معتمدة من هيئة االتصاالت وتقنية املعلومات. وهي خدمة 

 اأساسيٍّ  اً لمحتوى ونفاذل اً وترشيح ،إىل اإلنرتنت العاملية كاملة تتضمن النفاذَ 
 .الداخيللإلنرتنت 

، والتي متكِّن (Mobile IP VPN)خدمة الشبكة االفرتاضية الخاصة املتنقلة  )٦(
ربط فروعها املتعددة مع بعضها البعض عن طريق إنشاء شبكة املنظامت من 

االتصال اآلمن عرب الشبكة االفرتاضية الخاصة من  ر خدمةتوفِّ و افرتاضية خاصة. 
دعم هذه الخدمة مجموعة متنوعة وت، (STC) خالل شبكات الجوال التابعة لـ

ويتم يانات. والب ،واإلنرتنت ،التطبيقات الصوتية واملرئية :منها ،من التطبيقات
من الجيل الثاين  (STC) خالل شبكة الجوال التابعة لـ تقديم هذه الخدمة من

 ٢بت حتى  كيلو ٦٤ ِسَعة مقدارها منوتتدرج الخدمة  .والثالث والرابع
وبتكاملها  .للتحميل/التنزيل املتناغم سعات متامثلة، وتتميز بوجود ميجابت

ع عن طريق تحسني اتصال ، وبإمكانية للشبكة ٣متاماً عىل املستوى  التوسُّ
شبكة افرتاضية خاصة عبارة عن  فائق للمرور، حيث إنَّ كلَّ ، وبأمان الجوال
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بكة التبديل عالية عرب ش، وبإتاحة بنية شبكة مستقلة افرتاضياً من الناحية الفنية
القوية التابعة  (MPLS) متعدد الربوتوكوالت باستخدام املؤرشات التعريفية

عىل مدار  فنيٌّ  دعمٌ هذه الخدمة  يصاحب تشغيَل  .لرشكة االتصاالت السعودية
لرشكة، لعرب مركز االتصال التابع  ،سبعة أيام يف األسبوعو  ،ساعة يف اليوم ٢٤

ى عقود طويلة األجل (حت، وبموحدة ال تتأثر باملسافات اأسعارً وتتيح الخدمة 
 .خصومات عىل العقود طويلة األجلمصحوبًة ب خمس سنوات)

o سكيور( املعلومات أمن خدمات(: 

مة املعلومات، ألمن املتكاملة الخدمات من مجموعة هي سكيور باقة  من مقدَّ
م هذه )STC( رشكة  يف والتحكم لإلدارة وآمنة متقدمة وسائل الباقة حلول. وتقدِّ
 لللحصو  سكيور خدمة عىل االعتامد ميكن كام. منظمة بأي الخاص املعلومات أمن
 .تالشبكا أمن عمليات إدارة مراكز وتشغيل إنشاءإىل  وصوالً املَُدارة الخدمات عىل

 وتأيت الحاجة إىل خدمة سكيور، حيث تعاين بعض املنظامت يف الوقت الراهن من
. متقدمة أمنية لحلول استخدامها من بالرغم أمنية، وهجامت وتهديدات انتهاكات
 وبرامج األنظمة تلك أداء يف نقٌص  مثة يظلُّ  أنه إال الضخمة االستثامرات من وبالرغم

م رشكة. عام بشكل للمنظمة املعلومات أمن  سكيور خدمة حلول )STC( وتقدِّ
 املعلومات الخاصة بالعميل موارد ولحامية املعلومات، ألمن فعالة إدارة لتحقيق
ال بشكل ، وتجنيب (SLA)وتتميز هذه الخدمة بوجود اتفاقية ملستوى الخدمة  .فعَّ

 فيام جودةال املعلومات، وزيادة ألمن التحتية البنية يف االستثامر العميل تكاليف
 بناء هريٍّاش ثابتة خدمة املعلومات، ورسوم أمن وبيئة التحتية البنية بإدارة يتعلق

املدارة،  الخدمات يخص فيام مبارشة تشغيلية تكاليف دون األجهزة عدد عىل
 الرؤية خالل من مكان، أي من املهمة التقارير اإلحصائية معاينة للعمالء وميكن

 عىل التقارير، واملحافظة وإعداد تحليل أدوات املبارش عىل والدخول الشاملة
 أمن رقابة خالل من املجال هذا يف ةالساري واللوائح الحكومية اللوائح مع التوافق

 املوثقة. وميكن أن تأيت خدمة األمنية والسياسات واإلجراءات ،املستمرة املعلومات
  حسب رغبة العميل:علومات (سكيور) عىل أربعة أشكال أمن امل
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  .(MSS)املعلومات  ألمن املَُدارَة الخدمات )١(

خدمات الحامية ضد هجامت تعطيل البوابات اإللكرتونية والخدمات  )٢(
  .(DDoS Protection)اإللكرتونية 

   .املعلومات ألمن االستشارية الخدمات )٣(

  .املعلومات ألمن التحتية البنية خدمات )٤(

مجموعة من حلول  )STC( التي تتيحها رشكة لتحكم األمنيا تتكون خدماتو 
تشاف وأجهزة اك ،جدار الحامية وتهيئةتوفري وتركيب تتمثل يف معايري قياسية 

 مراقبة وإدارة جدار الحامية والـع، و يف املوق ةاملوجود (IDP) التطفل والحامية
(IDP) صيانة جدار الحامية والـ، و (IDP)،  والتدخل يف املوقع بسبب االستبدال

م لتحكُّ ا خدمات. وتتميز تقارير العمليات، و خدمة العمالء، و الخاطئ للربامج
ة متعددة أجهز بوجود  ؛عن الشبكة ضد التهديدات اً استباقي اً دفاعبأنها متثِّل  األمني

 حامية مانع للتسلل بكامل املواصفات واألداء العايل، وبجدار الوظائف ألمن الشبكة
(IPS) م عالية ومجموعة واسعة من الخدمات الوقائيةضوابط تحكُّ ، وبتطبيق، 

 رمصممة خصيصاً لتلبية متطلبات البيئات املتنوعة مع توفُّ منافذ للشبكة وبوجود 
قدرة اكتشاف عالية األداء مع ، و نقاط نهاية متقدمة وأمن عىل مستوى الشبكات

ات لتحديد وتصنيف ووقف حركة بيانات إلكرتونية جسَّ ، وبوجود مِ استجابة دقيقة
سهم . وأخرياً، تهوبالتايل أعامل العميل مشبوهة بدقة قبل أن تؤثر عىل معلومات

  .توفري نفقات التشغيلهذه الخدمات يف 
o :الخدمات املضافة 

 ،األعامل أداءن حسِّ إن خدمات اتصاالت اإلنرتنت املضافة هي خدمات اتصال تُ 
 وكذلك ،) الثابتة والنشطةIP Address( إدارة عنوان بروتوكوالت اإلنرتنت :مثل

 ، باإلضافة)SMSالقصرية (وخدمات الرسائل ، )Domainsتسجيل اسم النطاق (
 نستعرض فيام ييل بيشء من التفصيل هذه الخدمات املضافة.خرى. أ إىل خدمات 

) املقدمة لألعامل IP addressخدمة عناوين بروتوكوالت اإلنرتنت ( متثل )١(
ل وذلك من خال ،اإللكرتونية ومواقع الويب املنظامتساسية لبوابات أ خدمات 

م رشكة تسجيل وتوجيه عناوين مواقع الويب عىل شبكة اإلنرتنت.  )STC( وتقدِّ
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 إلجراءك وذل ،من بروتوكوالت اإلنرتنت الثابتة والديناميكية كلٍّ ل حلول، حلوالً 
الرتابط والتواصل وتحديد متطلبات العمالء من خالل سجالت اإلنرتنت املعرتف 

بكونها  وتتميز هذه الخدمة غيل شبكة اإلنرتنت عاملياً.والتي تدعم تش ،بها دولياً 
ية مكان، وبإ بها لتأمني خدمات بروتوكوالت اإلنرتنت اً طريقة آمنة وموثوق

 ،االختيار بني بروتوكوالت اإلنرتنت الثابتة والديناميكية حسب متطلبات العمالء
 ،تاعبخدمة سلسة وخالية من امل، وبكونها اتصال مبارش بسجالت اإلنرتنتوب

  .تكفلها خدمات دعم فني عىل مدار الساعة

) لتحديد عناوين بروتوكول اإلنرتنت Domainsسامء النطاقات (أ يتم استخدام  )٢(
تعريفات بسيطة (تكون  سامء النطاقاتل أ ، حيث متثِّ داخل شبكة الويب

ن ميكِّ األمر الذي  ؛)ipa.edu.saمثل  كلامت،أو  ذات معنى انصوصً  عادة
اوين من عن أسهلر املواقع ومصادرها بشكل اإلنرتنت من تذكُّمستخدمي شبكة 

جعل يإنَّ استخدام هذه الخدمة  بروتوكوالت اإلنرتنت املخفية واملرتبطة بها.
 ،العديد من النطاقات عملية بسيطة ورسيعة أومن تسجيل اسم النطاق 

 ،تسامء النطاقاأ  إلدارةطريقة آمنة وموثوق بها وتتميز هذه الخدمة بأنها 
ق تطبيوبتوفري مجموعة أدوات متكِّن من إدارة النطاقات باستخدام واجهات 

  سهلة وغري معقدة للمستخدمني.

 مع التواصل من املنظامت املستفيدة (SMS) القصرية الرسائل خدمات متكِّن )٣(
 تستخدم ما وعادةً . وفورية مبارشة بطريقة وغريهم واملوردين عمالئها

 من كبري عدد إىل (Bulk SMS) املوجهة القصرية الرسائل املنظامت خدمات
املثال، إرسال إشعارات الطالب يف  سبيل عىل( ذاته الوقت يف املتلقني

، (SMS)القصرية  الجامعات). وتشمل هذه الخدمة إمكانية إرسال الرسائل
 ، وميكن أن يتم إرسالها بطريقة(MMS)املتعددة  الوسائط رسائل وخدمات
 وباستخدام اإلنرتنت، شبكة عىل مخصصة ويب فحةص خالل من اقتصادية
ى بروتوكول  هذه لدعم متكامل بروتوكول . ويتوفر (SMPP)الخدمة يُسمَّ

 بلق من القصرية للرسائل لاملرسِ  اسم لواجهة إرسال الرسائل إمكانية اختيار
 والدولية، وإظهار الرصيد املحلية القصرية املستخدم، وإمكانية إرسال الرسائل
ىل إ أو واحد مستلمإىل  القصرية الرسائل املتبقي للعميل، وإمكانية إرسال

 القصرية، وإمكانية استخدام الربيد الرسائل مجموعات، وإمكانية جدولة
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 واجهة إدارة استخدام ، وسهولة(Email to SMS)القصرية  للرسائل اإللكرتوين
 (SMS) القصرية سائلالر  االتصال. وتتميز خدمة قامئة الويب، وإمكانية إدارة

بالجملة  املرسلة القصرية الرسائل لخدمة اتصال لوجود خط حاجة بأنه ال
(Bulk SMS)، االتصاالت بالنسبة للعميل، وبوجود  تكاليف تخفيض وبالتايل

بالعميل، وبإتاحة  الخاصة القصرية الرسائل محتوى وحامية كاملة خصوصية
 واإلنجليزية. العربية باللغتني الويب واجهة

  خدمات الربمجيات كخدمة)PaaS(:  

 السحابية الحوسبة أحد مناذج خدمات )PaaS( كخدمة التحتية مُيثِّل منوذج البنية
إمكانية االستخدام والوصول إىل خدمات وتطبيقات سحابية  للمستفيد التي تتيح

نية بيستضيفها مزود الخدمة، حيث يتم تشغيل هذه التطبيقات والخدمات عىل 
، وتشمل الشبكة الحاسوبية، بلهوتُدار من قِ مزود الخدمة  تحتية سحابية تخصُّ 

صول الو  والخوادم، وأنظمة التشغيل، والتخزين. كام ميكن يف هذا النموذج أن يتمَّ 
 thin)إىل الخدمات املتاحة عرب أجهزة إلكرتونية متعددة من خالل واجهة بسيطة 

client interface) الويب (كالربيد اإللكرتوين عىل  مل مستعرَض للمستفيد، تش
الويب)، أو عرب واجهة برنامج معني يتم تنزيله لدى جهاز املستخدم املبارش (سواًء 

  كان حاسباً مكتبياً أو هاتفاً ذكيٍّا أو لوحاً إلكرتونيٍّا).

التي تتيحها  )PaaS(نستعرض فيام ييل أربعاً من أهم خدمات الربمجيات كخدمة 
حلول. وهذه الخدمات هي: خدمة الربيد اإللكرتوين املستضاف،  )STC( رشكة

، والخدمات السحابية التعليمية، (CRM)وخدمة إدارة عالقات املستفيدين 
  والخدمات السحابية الصحية.

o :خدمة الربيد اإللكرتوين املستضاف 

 Hosted)حلول خدمة الربيد اإللكرتوين املستضاف  )STC( تتيح رشكة
Exchange) من عمالئهم بسهولة ويرس، إىل الوصول من عمالئها بهدف متكني 

تلبية و  االتصاالت حامية عىل اإلدارة، وتساعد عملية تسهل عمل حلول توفري خالل
م  أي من االستخدام إمكانية إتاحة مع املستخدمني احتياجات مكان، حيث يقدِّ

 الحوسبة خدمات من كبرية قدرات (Microsoft Hosted Exchange)برنامج 
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 أنشطة إىل املوارد هذه توجيه من ومتكِّن التشغيل تكاليف لتقلِّ  والتي السحابية،
 لحامية ومعتمدة متقدمة برامج حلول بتطبيق )STC( رئيسية. وتقوم رشكة أعامل
بالفريوسات،  واملحّمل  (spam protection)املزعج  الربيد من اإللكرتوين الربيد

وكول بروت باستخدام ويب صفحة خالل من اإللكرتوين الربيدوميكن الوصول إىل 
(POP3)،  وبروتوكول(IMAP) وميكن أن تشمل هذه الخدمة ترحيل الربيد .

(Mail Relay)والبيانات  للمواقع الذكية ، واالستضافة(Smart Hosting) ،
. وتتمثل فوائد هذه الخدمة يف )Mail Hosting( والرسائل الربيد واستضافة

اتصال كامل بالخدمة الربيدية، وكذلك  مكان والبقاء عىل أي من االستخدام نيةإمكا
 لحاميةا خالل من املخاطر عىل تكلفة أقل مقارنًة باالستضافة الداخلية، والسيطرة

 ميكن يالت االتصال وتطبيقات أجهزة من كبري عدد يوجد االمتثال، حيث وتحقيق
 تشابكةامل العمل بيئة يف يوم كلَّ  اإللكرتوين الربيد إىل الدخول يف تُستخدم أن

 نم ميكِّن الذي والصحيح األنسب الحل اختيار يتعني لذا العرصية؛ واالتصاالت
 العملب الخاصة املهمة اإللكرتونية الربيد وبيانات املعلومات تقنية أصول حامية

 كونها تكمن يفاملالئم. وللخدمة مجموعة مميزات  اإللكرتوين الربيد حل اختيار عند
لوك  األوت برنامج خصائص استخدام للخدمة، وإمكانية مبسطة تتيح إدارة

(Outlook) يدالرب بروتوكوالت اإللكرتوين، ودعم الربيد حساباتإىل  للوصول 
 تصفحم أي باستخدام للخدمة الوصول الرسائل، وإمكانية إىل والوصول اإللكرتوين

 معلومات الربيد، مجلدات( الشخصية املعلومات إىل الوصول ويب، وإمكانية
 املجلدات إىل الوصول ، وإمكانية)الربيدية العناوين وقامئة التقويم، املهام، االتصال،
 اءإنش ، وإمكانية)التقويم املهام، االتصال، معلومات العناوين، قامئة( املشرتكة

 باتحسا إلدارة الويب عرب تحكم لها، ووجود لوحة والوصول العامة املجلدات
 فراغ/أوقات عمل استعراض فيها مبا املجموعات جدولة اإللكرتوين، وإمكانية الربيد

 لألحداث يهتنب رسائل املحمول(استقبال الهاتف عىل التنبيه إتاحة رسائلاآلخرين، و 
 عرب حالتصف إمكانيةل)، و املحمو  أجهزة عرب الخادم برمجيات يف تحدث التي املهمة

 عن واملهام العناوين وسجل والتقويم الوارد صندوق استخدام املحمول(إمكانية
 أجهزة املحمول(مزامنة الهاتف مع املحمول)، وإمكانية عمل مزامنة أجهزة طريق

 سجلو  والتقويم الوارد صندوق باستخدام السلكية شبكات عرب املحمول الهاتف
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 عىل فني الخدمة، ووجود دعم مستوى لضامن وجود اتفاقيةو واملهام)،  العناوين
  .٧/  ٢٤ الساعة مدار

o  خدمة إدارة عالقات املستفيدين(CRM): 

) مبثابة إسرتاتيجية أعامل Hosted CRM(املستفيدين إدارة عالقات تُعتَرب خدمة 
ترتكز عىل جعل العمالء يف مركز دائرة األعامل. تتمثل األهداف األولية من إدارة 

من  ،من األعامل وتقليل التكاليفيف زيادة اإليرادات واألرباح املستفيدين عالقات 
خالل إنشاء تعامالت متطورة عند كل نقطة اتصال مع العمالء يف دورة املبيعات. 

تحقيق هذه األهداف من خالل تقديم  املستفيدينإدارة عالقات خدمة تحاول و 
ومتكني األفراد من استخدام أفضل لبيانات العمالء من  ،العمالء أشمل ملعلومات

من خدمات  اً نطاق حلول )STC( رشكةم إىل نتائج عمل ناجحة. وتقدِّ أجل الوصول 
الحوسبة السحابية من خالل مراكز بيانات تابعة لها تخضع لإلدارة الداخلية من 

  وللخدمة مجموعة من املزايا تتمثل فيام ييل: الرشكة.

) من الحفاظ عىل Hosted CRMيزيد حل ( ، حيثزيادة إنتاجية املبيعات )١(
األعامل واالبتكار فيها ومنوها من خالل استفادة املوظفني من العمل إنتاجية 

 رتؤثِّ و  عرب الحاسب اآليل والهاتف ومتصفح الويب بفاعلية من أي مكان.
والتي تكون  ،عىل مجاالت مختلفة من األعامل العالقات مع العمالء إيجابياً 

جذب و  ،رسعوإبرام صفقات بشكل أ  ،بحاجة إىل تحسني كبري يف جودة الخدمة
كاليف. تقليل الت وأيضاً  ،العمالء الحالينيبدد مع االحتفاظ املزيد من العمالء الجُ 

طاق توسيع نمن خالل   نطاق املبيعاتوميكن أن يؤثر استخدام هذه الخدمة يف
عل ج، و ب وإدارة تعامالت املبيعات عرب قنوات متعددةتعقُّ ، و قيمة العالقات

توسيع و  ،بصورة آلية لزيادة إنتاجية املبيعات العمليات املرتبطة بالبيع تتم
  .نطاق الرؤية والخطط الخاصة باملبيعات

من  ء،عمال الب ةعالقالمن  )Hosted CRM(خدمة  زعزِّ ، حيث تخدمة العمالء )٢(
والء  زيادة خالل توفري خربة عاملية املستوى يف مجال خدمة العمالء لتحقيق

متكني إدارة التعامالت متعددة و ، العميل والحفاظ عىل عالقة طويلة األمد
استخدام األفكار ، و إدخال الكفاءة واالتساق يف تنفيذ العمليات، و القنوات

 .لخدمة مختلف حاجات العمالء
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عىل فهم القدرة  )Hosted CRM(، حيث توفِّر خدمة فاعلية التسويقزيادة  )٣(
 تأفضل الحتياجات العمالء مع تقديم خدمة جيدة من خالل توفري االتصاال 

املستهدفة واملركزة واملنتجات املبتكرة التي يحتاجون إليها. فالربنامج يعمل عىل 
استهداف الحمالت يف عدة جوانب، منها: تحسني أنشطة التسويق للعمالء 

 الرتتيب الرسيع للحمالت عرب القنوات، و املناسبة للجمهور املناسب من العمالء
سويق تقييم تأثري الت، و رة آليةجعل العمليات الرئيسية تتم بصو ، و املتعددة

  .واكتشاف األفكار التسويقية بفاعلية

مجموعة من الخصائص التي ) Hosted CRM(املستفيدين إدارة عالقات ولخدمة 
لوحة تحكم خاصة ر أسباب الراحة والسهولة يف االستخدام، من خالل وجود توفِّ 

خطط وباقات مختلفة ، ووجود بيالوصول إىل الخدمة عرب الو، وإمكانية للخدمة
 ،زيادة أو تقليل عدد املستخدمني ، وإمكانيةللخدمة تلبي احتياجات العميل

، اشرتاكات يف متناول الجميع والسداد عىل حسب عدد املستخدمنيووجود 
 ىمستو  لضامن ، ووجود اتفاقيةالحصول عىل مساحات تخزين إضافية وإمكانية

  .٧/  ٢٤ الساعة مدار عىل فني الخدمة، ووجود دعم
o :الخدمات السحابية التعليمية 

 املكان،و  الزمان قيود بدون العلمي املحتوى إيصال إىل اإللكرتوين يهدف التعليم
 العملية ىلإ الوصول إمكانية توفري إىل ويهدف باإلنرتنت، االتصال عىل يعتمد حيث

 بني منو . املهنية حياته مراحل من مرحلة أي يف ومهاراته الفرد وتطوير التعليمية
 املدرب( والطالب للمعلم والزمان املكان اختيار حرية اإللكرتوين التعليم مزايا أهم

 قلة اإللكرتوين التعليم انتشار يف املؤثرة العوامل أهم بني من أنَّ  كام). واملتدرب
الخدمات السحابية التعليمية التي تقدمها  .األفراد مهارات لتطوير الالزمة التكلفة

 التعليمية املؤسسات ميكِّن تقني أسايس نظام عن عبارة حلول، )STC( رشكة
 ىلع والتعليم والتدريب التدريس وبرامج مبادرات توفري من األعامل ورشكات

 من تحتية يةبن النظام يوفِّر كام. اإللكرتوين التعليم عملية ملامرسة اإلنرتنت شبكة
 دارةإل  الربامج ومديري واملدربني واملرشدين للمعلمني اإلنرتانت/اإلنرتنت خالل
  .أدائهم متابعةو  اإللكرتوين التعليم يف واملتدربني واملوظفني الطالب ملشاركة فعالة
 ،(LMS)لتعليم ا إدارة نظام عرب املبارش التعامل بالشبكة املتصلة التعليم بيئة تدعم
 وتوفِّر .نتاإلنرت  عرب املبارشة والنقاشات واملحارضات الدراسية الفصول تشمل والتي
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 مةأنظ بإدارة الخاصة األنظمة تلك عن شمولية أكرث اتصال أدوات التعليم خدمة
 باستخدام ظامالن عرب باملعلمني االتصال الطالب يستطيع حيث التقليدية، التعليم

 عرب لهاتفيةا املكاملات وحتى الفيديو ومحادثات الفورية والرسائل اإللكرتوين الربيد
 ويجد. الدردشة وغرف املدونات، مثل: أخرى، اتصال وسائل توجد كام. الويب

 كنمي كام. للغاية فّعالة التعليم إدارة نظام عىل القامئة االتصال أدوات الطالب
 ضبط ىلع القدرة توفرت إذا أكرث بتفاعلية والطالب املعلمني بني االتصال زيادة

 التعليمي املحتوى إدارة تتيح تعليم، التي خدمة توفر كام .املقابالت مواعيد
ذلك،  عن قةدقي تقارير وتقديم ومتابعتها وتقييمها وتوثيقها التدريبية والربامج

 خدمة يف وتتوفر .والتدريب التشغيل متطلبات لتحقيق التكلفة لتقليل الةفعَّ  طرقاً 
 صائصخ إىل باإلضافة التعليم، إدارة نظام يف التقليدية الخصائص جميع تعليم
 حتوىوامل الشكل واملديرين يف للطالب االستخدام كسهولة الجديدة؛ تعليم خدمة

، (Moodle)إصدار  من خاصة نسخة هي الخدمة هذه وتعترب. والفاعلية والوضوح
 الحوسبة استخدام أساس عىل وتعمل التعليمية، للجهات خصيصاً  وهي مصممة

 يف استخداماً  التعليم إدارة أنظمة أكرث من(Moodle) نظام يُعتَرب  حيث السحابية،
ومن الفوائد التي تتيحها خدمة التعليم السحابية  .التعليمية العملية إلدارة العامل

  ما ييل:

  مستخدم. لكل ترخيص رسوم يوجد ال حيث التكلفة، قلة -

  التجاري. شعار العميل وإدراج التصميم تخصيص تتيح إلكرتونية بوابة تصميم -

 (WIKI) املوسوعية واملواقع املدونات تشمل سلسة، وظيفية خصائص -
  الدردشة. وغرف واالختبارات واالستطالعات واملنتديات

  .عالٍ  مبستوى وأمان حامية -

  .واإلدارات والفرق واملجموعات للمتعلمني مبارشة إدارة -

  بالخدمة. الخاصة والتقييامت لإلدارة تقارير -

  .(API)باستخدام واجهات مناسبة  أخرى أنظمة مع والربط التكامل إمكانية -
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  .التعليم فعالية وزيادة باملعلومات االحتفاظ إمكانية -

  التدريب. فاعلية قياس -

  .دقيقة تقارير إمكانية استخراج ومداولة -

 بناء،األ  وتقارير درجات متابعة اآلباء يستطيع حيث( الطالب سجل متابعة -
  .)املعلمني إىل ومالحظاتهم آرائهم إرسال وإمكانية

  .اإلنرتنت عرب والتقييامت االختبارات إجراء -

  .وامليالدية الهجرية للمناسبات تقويم -

  .العربية باللغة كاملة بنسخة متوفر -

اإلداري هام تختص بناألوىل م :وتتيح خدمة التعليم السحابية مجموعتني من املزايا
ثل مزايا . وتتمالذي يشغل الخدمة، واألخرى تختص باملستخدم النهايئ (كاملعلم أو الطالب)

  إداري الخدمة يف:

  .نتاإلنرت  عرب التدريب جوانب لكافة آلية بصورة تتم ووظائف سهلة إدارة -

  .العميل وهوية شعار حسب واملحتوى الشكل يف ومتميز فريد تصميم -

 الخاصة ةاملتشابك األعامل احتياجات لتلبية املستخدمني قطاعات بني الفصل -
  .بهم

   .العالقة ذات اإلجراءات لتحليل واملبارشة اللحظية التقارير -

  .العميل بيانات قواعد مع الربط -

  .الرأي واستطالع للتقييم متكاملة آلية -

 .اآللية اإلشعارات تشمل متقدمة اتصال خصائص -

  وعىل الجانب اآلخر، هناك سبع مزايا متاحة للمستخدم النهايئ، وتتمثل يف:

  .الرشائح ملختلف سهلة مستخدم واجهة -
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  اللغات. ملختلف دعم -

  مسبق. لتدريب حاجة أنه ال -

  واحدة. ملرة الدخول تسجيل -

  اإلمتام. وسجالت والشهادات الدرجات بيان طباعة -

 والخارجي. الداخيل التدريب متابعة -

 إضافية وناتـــمك وعدم احتياجها ألي فقط، إنرتنت ملتصفح احتياجها -
(plug-ins).  

o :الخدمات السحابية الصحية 

 اليةع خدمات توفري من مسبوق، غري تحدياً  الصحية الخدمات مقدمو اليوم يواجه
 اللوائحو  والعاملية، املتطورة الصحية الرعاية معايري مع وتطابقها للمراجعني الجودة

 لرعايةا وتكاليف اإللكرتونية، األعامل يف الناشئة واالتجاهات املتزايدة، الحكومية
 إلدارة ظمالنُّ  أول السحابية من الصحة خدمة وتعترب .للمرىض املخفضة الصحية

. حابيةالس الحوسبة عىل واملعتمدة السعودية العربية اململكة يف املستشفيات
 إدارة أجل من الصحية للمشاريع املوارد تخطيط فئات ضمن تُصنَّف والخدمة
 لوماتمع إدارة ذلك يف مبا الصحي، باملجال العالقة ذات األعامل مختلف وتبسيط
 وإدارة املخترب، الغرفة، وخدمات إدارة وعملية الرسيرية، والخدمات املرىض،

 كام .وغريها والرواتب، املالية، واملحاسبة املطالبات، وإدارة والتأمني الصيدلية،
د خيارات تدعم  عايريامل معظم مع متوافق والنظام املتعددة، والعمالت اللغات تعدُّ

 تبادل من مُتكِّنهي و  املستشفيات، إلدارة نظام عن عبارة الخدمة هذه .العاملية
 مة؛للمعلو  الوصول ورسعة الكفاءة زيادة إىل يؤدي مبا الصحية، للمعلومات سلس

 زاتاملي كافة لدعم مصممة الخدمة هذه. للمرىض الصحية الرعاية تعزيز يتيح مام
 ؛(Modules) كوحدات مةمصمَّ  وهي املستشفى، إدارة ِقبل من املطلوبة الرئيسية

 خدمة تصميم تمَّ  .النهايئ للمستخدم واملرونة التكيف من عالياً  مستوى يوفِّر مام
 شفياتواملست الطبية العيادات وإدارة الصحية الرعاية إدارة نوعية لتحسني الصحة

 ومتكِّن خدمة الصحة. النشاط أساس عىل التكاليف تحليل عملية مجاالت يف
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 يث إنَّ ح. العمل جودة مستوى لرفع فعاليتها، وتحسنيمنظمته  تطوير من العميل
 راكزوامل املستشفيات لنجاح حاسمة خطوة هي بكفاءة الرئيسية العمليات إدارة

 مجموعة لتغطية التخصصات، متعددة مة للمستشفياتوالخدمة مصمَّ  .الصحية
 ظاماً ن ومتثل الخدمة. املختلفة اإلدارية والعمليات املستشفى إدارات من واسعة

 ذات املعلومات يوفِّر (end-to-end)متكامل  بشكل املستشفى إلدارة متكامالً
 وإدارة ،املرىض لرعاية الفعالة القرارات اتخاذ لدعم املستشفى مرافق لجميع الصلة

ومن الفوائد التي تتيحها خدمة  .سلس تدفق يف املالية، واملحاسبة املستشفى،
  الصحة السحابية ما ييل:

  واملتابعة. للرصد واحدة نافذة توفري خالل من الوقت إدارة -

 صناديق يف االنتظار وقت لقلة نظراً  الخدمات؛ عن املرىض رضا معدل رفع -
  املحاسبة.

  املخزون. جرد/  الصيدلية يف األداء ومراقبة إدارة -

  الطبي. بالتأمني الخاصة املطالبات تجهيز ورسعة سهولة -

  املستشفى. مخترب يف العمليات مراقبة -

  النقد. إلدارة واحدة نقطة خالل من الفواتري يف الكفاءة -

  األداء. تقارير خالل من الوقت توفري -

  .(SMS)القصرية  الرسائل تقنية خالل من الفعَّ  تسويق -

  اإلنتاجية. وزيادة املقدمة الخدمات جودة تحسني -

 ارداملو  وتحرير االستامرات ملء يف املوظفون يقضيه الذي الوقت من الحد -
  أهمية. أكرث مبهام للقيام

  األقىص. الحد إىل املستشفى أقسام جميع يف املوارد استخدام زيادة -

  العمل. ومتابعة سري عمليات تبسيط -
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 يف االستثامرإىل  حاجة فال السحابية، الحوسبة خالل من يتم تقديم الخدمة -
  للنظام. التحتية البنية

  االشرتاك. منوذج حسب مبارشة االستحقاقات دفع -

  والتحديث. بالصيانة املتعلقة واملرصوفات التكاليف يف توفري -

  االستثامر. عىل رسيع عائد والحصول عىل الرسيع التنفيذ -

 للمرىض. الطبية السجالت إىل الوصول سهولة -

وعىل الجانب اآلخر، هناك مجموعة من املزايا التي تتيحها خدمة الصحة السحابية، 
  والتي تتمثل فيام ييل:

 للمشاريع املوارد تخطيط فئات ضمن تُصنَّف الخدمة: عاملية حلول فئة -
  الصحية.

 مرن كاملمت ويب تطبيق هو الصحة خدمة: الويب تقنيات إىل يستند تطبيق -
 تقنيات أحدث عىل الصحة خدمة ستندوت. العمليات توزيع مركزية يدعم

  الويب.

. هلةس بطريقة األدوية مجموعات اختيار يتيح: متقدم بشكل األدوية وصف -
  املتوفرة. األدوية تحديد اختصاصهم أساس عىللألطباء  ميكن حيث

 توفرةم تكون واإلدارية الطبية التقارير مختلف إن: املتقدمة التقارير إعداد -
  أرسع. بشكل يتم القرار اتخاذ يجعل مام بالنقر عليها؛ طلبها مبجرد

مة من طرف تطبيقات مع إمكانية التكامل -  ميكن صحة خدمة: خارجي ُمصمَّ
  التطبيقات: هذه مثل ثالث، طرف أنظمة مع بسهولة ربطها يتم أن

 املصورة  األرشفة أنظمة(PACS).  

 املختربات. تحاليل نتائج  

 وقارئ الرشائح  الباركود(RFID).  
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 ٥٤١  الحوسبة السحابية

 الوثائق. إدارة نظام  

  أنظمة االتصال(EPABX).  

 الذكية. البطاقة 

 فوفةمص يتضمن النموذج هذا: املستخدميف  والتحكم األمن مستوى تحسني -
 كل لدخول بهم الخاصة والصالحيات املستخدمني عىل تتعرف مرنة أمن

ح املوظفني أن يضمن هذا. النظام من وحدة  عىل قادرون فقط لهم املرصَّ
 املريض. معلومات عىل الحصول

 كاليفت االستثامر، حيث يتم تقليل عىل والعائد التشغيل تكاليف خفض -
  لرتقية اإلصدارات القدمية.  تكاليف توجد الصيانة، وال

 عن فضالً ،كاملة الرواتب مسريات عىل يحافظ نظام: املوظفني رواتب نظام -
 يقوم أيضا والنظام. النظام بلقِ  من من الرواتب والخصم إمكانية اإلضافة

  أجر. وبدون بأجر املوظفني إجازات وحساب مبراقبة

 النظام يقوم حيث. املستشفى من جداً  مهم جزء هو األدوية قسم: األدوية -
 ليتم لها،حو  واملعلومات للمريض الطبية الوصفة املخزون، وتفاصيل مبتابعة
 وإصدار مريض، لكل السجالت عىل الحفاظ ويتم بدقة، الوصفات تخزين
  خروجه. ندع املريض فاتورة إىل إضافتها يتم بحيث النظام، قِبل من لها فاتورة

ل بسجل يحتفظ النظام: املرىض سجالت -  لهدخو  مبجرد مريض كل عن مفصَّ
 الحتفاظا ويتم تلقائياً، املريض حالة عن ملف إنشاء يتم املستشفى، حيثإىل 
  مناسب. شكل يف به

  فى.املستش موظفي جميع نشاط مبتابعة النظام يقوم: للموظفني سجالت -

د دعم مع الفواتري نظام -  اإنشاؤه يتم فوترة نظام: والعمالت اللغات لتعدُّ
 عىل َسبتـُح أن ينبغي النفقات التي جميع عىل ويشتمل. مريض لكل تلقائياً 

د خيارات الخدمة تدعم كام. املستشفى يف مكوثه لفرتة املريض  للغاتا تعدُّ
  املتعددة. والعمالت
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 لسس تدفق ويضمن متاماً، متكامل تطبيق: املريض ورضا الربحية تحسني -
 وتقديم املعلومات، وتحليل وإدارة عمْ جَ  عىل اإلدارة يساعد مام للبيانات؛

 الطبيب بني التفاعل عىل أيضاً  ويساعد التطبيق. النقدي التدفق تقارير عن
  بالعكس. والعكس واألطباء، املريض بني التواصل نويُحسِّ  واملريض،

  .مكان أي من يوم أي عن اليومية مواعيدهم جداول استعراض لألطباء ميكن -

  الجاهزةباقات الحوسبة السحابية: 

متثل باقات الحوسبة السحابية الجاهزة منوذجاً من الخدمات الجاهزة التي ميكن 
أن تحتوي عىل عدة خدمات يف خدمة واحدة، إذ ميكن أن تحتوي الباقة عىل خدمة 
بنية تحتية (مثل توفري خط اتصال مخصص)، وعىل تطبيق جاهز لالستخدام كالربيد 

لتي ا تني من أهم باقات الحوسبة السحابية الجاهزةاإللكرتوين. نستعرض فيام ييل اثن
حلول. وهذه الخدمات هي: خدمة أعاميل للمنظامت الصغرية  )STC( تتيحها رشكة

  .(M2M)جهاز -إىل-واملتوسطة، وخدمة جهاز

o :خدمة أعاميل للمنظامت الصغرية واملتوسطة 

 من األعامل دارةإل  متكامالً أعاميل، والتي متثل حالً حلول خدمة )STC( تتيح رشكة
 ،العمالء أعامل استمرارية ضامن أعاميل إىل خدمة وتهدف. اإلنرتنت شبكة خالل
 احد،و  إلكرتوين استضافة موقع يف ودمجها املنظامت فروع ربط عىل تقوم حيث

مر. وتحتوي املست الفني الدعمإىل  باإلضافة اإللكرتوين، للربيد واحد وتشكيل مركز
م يت االتصال، والتي وخدمات وحلولمتقدمة  سحابية الخدمة عىل تطبيقات

وتشمل هذه   .(SMB)واملتوسطة  الصغرية األعامل أصحاب من للعمالء تقدميها
مخصص برسعات متفاوتة  اتصال الخدمة باقة من خدمات االتصال، مثل: خط

 خاصة بيانات توجيه إنرتنت، وإدارة حسب اختيار وحاجة العميل، واشرتاك
، وخدمة دعم فني عىل (IP)، وعنوان شبيك ثابت (managed router)لألعامل 

  مدار الساعة. ولهذه الخدمة مجموعة من املميزات، مثل:

  عالية. رسعة ذات خدمة إنرتنت -

  البيانات. توجيه يف عالٍ  أداء -
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  إلنرتنت.ا عىل البوابة اإللكرتونية للعميل وتهيئة الستضافة توفري مساحة -

  .(Domain Name)النطاق  اسم تسجيل -

  .(VPN)االفرتاضية  الخاصة الشبكة خالل من إمكانية التواصل -

قوقل  ل:مث التقنية، مجال يف رشكاء عامليني وتطبيقات بحلول مدعَّمة الخدمة -
(Google)،  وسيسكو(Cisco)،  ومايكروسوفت(Microsoft)، ولينكس 

(Linux)ومتقدمة جاهزة وخدمات منتجات حزمة لبناء ، وذلك.  

 دارم ويتم إدارتها عىل متميّز، فني ودعم منافسة، بأسعار الخدمة يتم تقديم -
 خدمة يف واسعة خربات ذيو  ومحرتف متخصص عمل فريق خالل منالساعة 
   العمالء.

o جهاز-إىل-خدمة جهاز(M2M): 

 اً خصيص مةصمَّ مُ  عبارة عن تقنية تتمثل يف رشائح (M2M)جهاز-إىل-جهاز خدمة
 تُعتَرب  التي ،(M2M) البعض ببعضها األجهزة ربط تطبيقات متطلبات مع لتتناسب

 تقنيات من القادم ، التي متثِّل الجيل)IoT( األشياء إنرتنت منظومة من جزًءا
 أي ونوبد آيل، بشكل بينها فيام املعلومات تبادل من األجهزة لتمكني االتصال
 هذه يزتتم. معني قرارإىل  للوصول البيانات هذه تحليل يتم حيث برشي، تدخل

لها الرشائح الرطوبة، و أ  العالية الحرارة درجات مثل القاسية، البيئية للظروف بتحمُّ
ل مةمصمَّ  أنها كام  ١٠ إىل يصل قد أعىل افرتاضيٍّا عمراً  مينحها الصدمات؛ مام لتحمُّ

) IoT( اءاألشي إنرتنت تطبيقات من العديد لتشغيل مثالية يجعلها وذلك سنوات،
 اآللية، تفااالرص  وربط األصول، وتتبُّع يف األساطيل، التحكم مثل: عالية، بكفاءة

 تقنيات مختلف عرب االتصال (M2M) رشائح وتدعم. وغريها الذكية، والعدادات
 تغطية أفضل للعمالء يوفِّر ؛ مام)2G/3G/4G( املختلفة االتصاالت شبكات
م أنها كام اململكة، مستوى عىل للشبكة  تلبي التيو  مختلفة، بيانات باقات مع تُقدَّ

 لسعوديا السوق ويُعترب .التكاليف بأقل أداء أفضل مينحهم مام العمالء؛ متطلبات
 منطقة يف (M2M) جهاز-إىل-جهاز وحلول منواً فيام يخصُّ خدمة البلدان أكرث من

 ربع املنظامت يف كبريةً  نجاحاٍت  الخدمة هذه قت بالفعلاألوسط، وقد حقَّ  الرشق
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 العامة، واملدن واملرافق والطاقة، والتموين، النقل، مثل: املختلفة، القطاعات
ملواضيع الساخنة من ا أصبح) IoT(البعض  ببعضها األجهزة اتصال أنَّ  كام. الذكية

 للمؤسسات مميزات من األجهزة هذه اتصال يقدمه امل يف الوقت الراهن؛
 االتصال لسوق إسرتاتيجياً  مهمة الخدمة هذه أصبحت فقد والخاصة، الحكومية

 من موجود (M2M) جهاز-إىل-وحلول جهاز خدمات ومفهوم. وتقنية املعلومات
ع وتمَّ  سنوات، عدة  لللحصو  الحاجة فيه خالل الوقت الراهن؛ نظراً الزدياد التوسُّ

  عليه.

  يف عدة مجاالت، منها: (M2M) جهاز-إىل-وميكن تطبيق خدمة جهاز

 بُْعد، والصيانة عن والقياس اآليل ويشمل التشغيلوالطاقة،  مجال الصناعة -
الذكية،  الطاقة، والعدادات وإدارة الذكية بُْعد، والشبكات عن والتحكم
 البيئي. والرصد

 األساطيل، والسيارات اللوجستية، ويشمل إدارة والخدمات مجال النقل -
  األصول. املتصلة، وتتبُّع

اآللية،  فاتاالرص  ويشمل ربطالتجزئة،  ومبيعات املالية مجال الخدمات -
  التوريد. سالسل اآليل، وإدارة البيع البيع، ومكائن ونقاط

 معدات بُْعد، ومراقبة عن الصحية الصحية، ويشمل الرعاية مجال الرعاية -
  واللياقة. الصحة مراقبة املستشفيات، وأجهزة

  ْعد.بُ  اإلنذار عن بالفيديو، وأجهزة واألمان، ويشمل املراقبة مجال الحامية -

 الخدمات املساندة: 

، كإحدى أهم الخدمات (Call Centers Services)تربز خدمة مراكز االتصال، 
حلول، إضافًة إىل خدمات  (STC)املساندة للخدمات السحابية التي تقدمها رشكة 

املصاحبة ألغلب الخدمات التي تقدمها  ٧/  ٢٤أخرى، مثل خدمات الدعم الفني 
رضا العمالء محور النجاح  دُّ عبيئة العمل العرصية، يُ حلول. ففي  (STC)رشكة 

وتعترب مراكز االتصال رضورية لضامن توفري خدمات ودعم  ،والبقاء يف املنافسة
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 نظامتاملالعديد من  تنشئرفيع املستوى للعمالء الحاليني واملحتملني، حيث 
تبني  إىلط تطوَّر ، إال أنَّ هذا النممراكز اتصال تقليدية عىل هيئةمراكز اتصاالتها 

د). فعىل العكس من مراكز االتصال عْ أمناط مراكز االتصال االفرتاضية (عن بُ 
التقليدية، حيث يتواجد كافة العاملني يف موقع واحد تحت إدارة فريق من 

لك غري مسبوقة لتحقيق ت م خدمة مراكز االتصال فرصةً املرشفني يف املوقع، تقدِّ 
ي قلة تكلفة امللكية والتشغيل، ويف الوقت ذاته األهداف، مع ميزة إضافية وه

دمة خوتكمن فكرة  زيادة املوثوقية والقابلية لزيادة ساعات العمل والعاملني.
مركز اتصال ال يعمل فيه  يف توفري ،(STC)، التي تقدمها رشكة مراكز االتصال

ا من مب، وإمنا من مواقع جغرافية مختلفة، ور املنظمة املستفيدةاملوظفون من مقر 
عىل تشجيع  ،واختيار ساعات العمل منازلهم. وتساعد مرونة العمل من املنزل

ث املوظفات اإلنا الكثري من األفراد للعمل يف مثل هذا النوع من الوظائف، خاصةً 
هذه البيئة من العمل األكرث طلبًا يف اململكة  دُّ عالاليت يعملن من املنزل، حيث تُ 

وى املنظور التنظيمي، يتيح إعداد مراكز االتصال العربية السعودية. وعىل مست
ومساحة  جهيزات،والت ،توفري نفقات البنية التحتية للمنظامت املستفيدةاالفرتايض 

نوعني مصممني عىل  خدمة مراكز االتصال. وتأيت والتكاليف األخرى ،املكتب
مركز اتصال افرتايض ) ١: (لسوق العمل يف اململكة العربية السعودية خصيصاً 

) ٢أو ( ،توفري البنية التحتية لخدمات الرقم املوحد وموظفيهاحيث يتم مبوظفني، 
الرقم  توفري البنية التحتية لخدماتحيث يتم مركز اتصال افرتايض بدون موظفني، 

  بشكل عام:ومن فوائد خدمة مراكز االتصال املوحد فقط. 

، ةوأجهز ، وبنية تحتية ، مكاتبتقليل التكلفة من خالل تقليص الحاجة إىل -
وطاقم عمل تقنية معلومات متخصص ألغراض  ،وبرمجيات متخصصة ملركز االتصال

  .الصيانة

زيادة مرونة التوظيف من خالل حرية توزيع موظفي مركز االتصال يف مواقع  -
ف. ومتصفح وهات ،جغرافية مختلفة، فكل ما يحتاجون إليه هو اتصال باإلنرتنت

توظيف العدد املطلوب فقط من املوظفني يف مركز االتصال  ملنظامتاكام تستطيع 
  االفرتايض.
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لتي تطرأ استجابة للتغريات ا ،ع يف العمليات زيادةً أو نقصاناً القدرة والقابلية للتوسُّ  -
  عىل األعامل.

من خالل توفري أدوات مراقبة  ،الة للعاملني بغض النظر عن مواقعهمإدارة فعَّ  -
  توى األداء.وتقارير لقياس مس

يف  ف موظفني يف مواقع إسرتاتيجيةالتي توظِّ ، فاملنظامت استمرارية أعىل للخدمة -
  جميع أنحاء العامل تضمن خدمة مستمرة عىل مدار الساعة.

  ال توجد محددات جغرافية. -

  تسجيل املكاملات ومتابعتها.، و الة للمكاملاتإدارة فعَّ  -

  تقارير دورية ودقيقة. -

  املصاحبة لخدمة مراكز االتصال ما ييل:ومن أهم املزايا 

  إمكانية تسجيل املكاملات واستعادتها لضامن مستوى الخدمة. -

  ونظام الرسائل املخصصة.، )IVR( تفاعيلخاصية الرد اآليل: رد صويت  -

ضبط تواجد املوظفني يف النظام: حيث تعرض املكاملات للموظفني املتواجدين فقط  -
  أثناء ساعات العمل.

انتظار  ا، مع نظامآليل للمكاملات: تحويل املكاملات وانتظار املكاملات آليٍّ التوزيع ا -
  حديث للمكاملات أثناء عدم تواجد املوظفني يف مراكز االتصال.

للموظفني واملرشفني: لوحة تحكم سهلة االستخدام للعميل لتحقيق أكرب قدر من  -
  اإلنتاجية للموظفني ورقابة اإلدارة.

تقارير الوقت الفعيل والتقارير التاريخية يف صيغة رسوم بيانية تقارير األداء: ضبط  -
  وجداول.

  .وعروضها املنظمةرسائل انتظار: للمتصلني مع إمكانية تسجيل معلومات عن  -
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متابعة الوقت الفعيل: تقديم تقارير لتساعد املرشفني عىل إدارة املوظفني بفاعلية،  -
ة ملوظفني ومداخالت العمالء مبارش حيث يستطيع املرشفون املفوضون متابعة أداء ا

من أي مكان، حيث يستخدم املرشف متصفح ويب ليختار املوظف الذي يريد 
) للمرشف متابعة GUIمتابعة أدائه. وتتيح أزرار واجهة املستخدم الرسومية (

  األداء.

  .(CRM)املستفيدين عالقات  مع تطبيق إدارة تكاملإمكانية ال -

  موباييل  -رشكة اتحاد اتصاالت(Mobily): 

 اتحاد لرشكة التجاري واالسم سعودية، رشكة هي (www.mobily.com.sa) موباييل
 ململكةا يف املعلومات وتقنية االتصاالت قطاع وإحدى الرشكات الرائدة يف اتصاالت،

من  وكانت م،٢٠٠٥ مايو ٢٥ يف التجارية خدماتها موباييل دشنت .السعودية العربية
 اتالعالم أقوى ىحدإ  التجارية عالمتها تصبحأ و  العامل، يف منواً  الرشكات ضمن أرسع

 بقىت ليك الريادية إسرتاتيجيتها موباييل واصلت .العاملي االتصاالت قطاع يف التجارية
 تستمر ليكو  التنافس، لغة بتغيري ولتستديم املفاهيم، تعريف إعادة يف اإللهام مصدر

م واإلقليمية املحلية املستويات عىل الرائدة الرشكات كربى من  وباييلم والعاملية. تقدِّ
 كام ،واملشغلني واألعامل األفراد وهي رئيسية، قطاعات لثالثة ريادية تكاملية خدمات
 أكرب ىحدإ و  واملنطقة، اململكة يف الالسلكية التغطية شبكات أكرب ىحدإ  لذلك شيّدت
 العامل،و  املنطقة يف البيانات ملراكز املنظومات أكرب ىحدإ و  البرصية األلياف شبكات

 خالل من تبني وليك الدولية، والجوائز التقييامت بأرفع التقنية التحتية بنيتها لتتوج
  .االبتكار منهج يف لالنطالق متينةً  قاعدةً  ذلك

م موباييل مجموعة من سبعة منتجات تلبي احتياجات  فيام يخصُّ قطاع األفراد، تقدِّ
األفراد من استخدام االتصاالت الصوتية، واستخدام اإلنرتنت، واقتناء األجهزة املتحركة، 

  حيث تشمل هذه املنتجات: 

باقات املوبايل (الجهاز املتحرك)، وتحتوي عىل باقات مسبقة الدفع والباقات  -
 فوترة.امل
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حلول اإلنرتنت لألفراد، والتي تشمل اإلنرتنت املتحرك (موباييل كنكت) عىل شبكة  -
)، والذي ترتاوح رسعاته بني eLife، واإلنرتنت املنزيل (كنكت (4G)من الجيل الرابع 

 ميجابت يف الثانية. ٢٠٠، والثانية يف ميجابت ٢٥

ون، ف يآ  :األجهزة املتنقلة (مثلباقات األجهزة، والتي تشمل مجموعة متنوعة من  -
 وسامسونج).

املتاجر اإللكرتونية، والتي متثل سوقاً إلكرتونياً متنوعاً من التطبيقات واأللعاب  -
 والكتب.

التجوال والخدمات الدولية، والذي يشمل باقات خاصة بالتجوال الخارجي  -
 والداخيل للزّوار من خارج اململكة. ،للمواطنني واملقيمني

 الخاصة، والتي تشمل باقات ألجهزة بالك بريي، وباقات للرسائل النصية. الباقات -

الخدمات املضافة، والتي تشمل خدمات حامية األجهزة املتنقلة، وخدمات تحديد  -
املواقع، وخدمات إدارة املكاملات، والخدمات االئتامنية، والرسائل، والرشائح 

 املتعددة، وغريها من الخدمات.

عامل، يتم تقسيم املنتجات والحلول املقدمة إىل ثالثة أقسام رئيسية، فيام يخص قطاع األ 
  هي:  

 وباييلم باقات والبيانات (والتي تشمل املكاملات تشمل املتحركة، والتي الخدمات -
عة املفوترة، والرسائل أعامل  كنكت)، والتجوال أعامل وموباييل ،لألعامل املجمَّ

 الدويل). التجوال دليلالبحري، وخدمة  التجوال الدويل (والذي يشمل خدمة

 روتوكولب عرب االفرتاضية الربط خدمات الربط، والتي تشمل الربط من خالل شبكة -
 ملبارشا ، والوصول)إيرثنت( االفرتاضية الربط اإلنرتنت، والربط من خالل شبكة

 .لإلنرتنت

زة األجه بني واالتصال األشياء املعلومات، والتي تشمل إنرتنت تقنية خدمات -
، وخدمة سداد، وخدمة حلول الرصاف اآليل)، األسطول إدارة خدمةعىل (وتحتوي 

، املتطورة األعامل استضافة وسحابة األعامل (وتشمل خدمة وخدمات االستضافة
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 ٥٤٩  الحوسبة السحابية

 حابةوالس االفرتايض الخادم اسرتداد واملشاركة، وخدمة اإللكرتوين وخدمة الربيد
 تخزين دمة السريفر املدار، وخدمة استضافة مركز البيانات، وخدمةالذكية، وخ

 دمةذكية، وخ لسحابة املدارة االحتياطي النسخ املدارة، وخدمة البيانات واستعادة
 املنظامت، وخدمة املنصة أنواع لكافة األعامل السحابية، وخدمة سحابة االستشارة
الشبكات وأمن املعلومات واملتوسطة)، وخدمة  الصغرية للمنشآت السحابية

، وخدمة ”Anti-DDoS“الخدمة  حجب هجامت (وتشمل خدمة مكافحة
 اإلنرتنت اآلمن، وخدمة الراوتر املُدار).

م رشكة موباييل نوعني من (ISP)قطاع املشغلني ومزودي الخدمات أما ما يخصُّ  ، فتقدِّ
   الخارج: و الخدمات التي تغطي املشغلني يف الداخل 

 التجوال خدماتو  االتصال، أبراج مشاركة تشمل خدمات ة، والتيمنتجات محلي -
 األخري امليل اتصال ، وخدماتموباييل من املحلية االستضافة املحيل، وخدمة

)LMC( ، بيانات خدماتو (VSAT)متكني ، وخدمة اإلنرتنت نقل ، وخدمات
الجملة، ب البيانات بيع ، وخدماتاضيةتشغيل شبكات االتصاالت املتنقلة االفرت 

 الداكنة واسعة االنتشار، وخدمة السعات املحلية. األلياف وخدمات

 ،(MPLS)شبكة  ، وخدمات(IPLC) نقل منتجات دولية، والتي تشمل خدمات -
الخاصة،  الدولية املؤجرة الدائرة الدولية، وخدمات املكاملات حركة نقل وخدمات
 وخدمة ،(VSAT) بيانات خدماتالدوليني، و  للمشغلني اإلنرتنت وخدمات

    .موباييل من املحلية االستضافة

  :)Mobily( السحابية التي تقدمها رشكة موباييل الحوسبة مناذج خدمات

م  تطوراً  هاومن أكرث  واالتصاالت، املعلومات تقنية حلول كبرية من مجموعة موباييل تقدِّ
 ملعلومات،ا وأمن السحابية، والحوسبة البيانات، مركز تلك الحلول وتتضمن اململكة؛ يف

وتتميز خدمات  .املوحدة واالتصاالت التحتية، البنية وحلول األعامل، واستمرارية
عها وفاعليتها من  ألعاملا لقطاع التكلفة حيث موباييل املقدمة مبوثوقيتها وتنوُّ

 املجال، وقدرات هذا يف الرائدة بياناتها شبكة من االستفادة طريق عن السعودي
  :كذل ويشمل املستوى، عاملية التحتية والبنية توفرها، التي االتصال الفائقة
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 معهد من ةوالرابع والثالثة الثانية الفئات اعتامد عىل الحاصلة البيانات مركز مرافق -
 ِعدُ تَ  وبالتايل،. اململكة أنحاء جميع يف ، واملنترشة(Uptime™ Institute)البيانات 

 املادي واألمان والوفرة الجغرافية، اإلتاحة، من مستوى أعىل بتقديم الرشكة
  .السواء عىل والشبيك

 ISMS, SAP 27001:2005®)بل قِ  من معتمدة مؤسسية سحابية تحتية بنية -
ISO/IEC) وُمدارَة من ِقبَل رشكة ،(®Cisco)ًللتطوير قابلة سحابية ، تقدم حلوال 

 اهييض بشكل واإلتاحة والكفاءة نفسه املرونة الوقت يف وتضمن كامل، بشكل
 .املعايري العاملية

 شهادة إىل ، باإلضافة(9001:27001)األيزو  اعتامد عىل أمنية حاصل عمليات مركز -
 العمليات مركز من الدرجة الثانية. يقع (SAS-70)اعتامد  وشهادة كولفاير اعتامد
 ما وهو ،بالرياض الرابعة الفئة من موباييل لدى املعتمد البيانات مركز يف األمنية

 وافرهات فضالً عن هذا تام، أمان يف برشكتك الخاصة الحرجة البيانات يضمن وضع
  .الساعة مدار عىل

 يةتقن حلول مجال يف رائدة كرشكة مكانتها تثبت أن موباييل استطاعت وقد
. مرومست حيوي نحو عىل قدراتها تعزيز طريق عن باململكة واالتصاالت املعلومات

لالعبني ا مع لها إسرتاتيجية تحالفات إقامة موباييل استطاعت النهج، هذا مع ومتاشياً 
، Accenture ،Ciscoأمثال: ( واالتصاالت، املعلومات تقنية مجال يف الرئيسيني الدوليني

EMCtn ،IBM ،Intel ،Microsoft ،SAP ،Virtustreamالعاملية الخربة ). ومكنت 
 عاملي دعممتطورة ب تقنية حلول تقديم من موباييل رشكة الرشكاء هؤالء بها يتمتع التي

 ةكاف واالتصاالت املعلومات لتقنية موباييل حلول وتربط .املحلية للسوق املستوى
 مالية مزايا م لهاوتقدِّ  لها، حدود ال بإمكانات واألحجام األنواع مبختلف املنظامت
 من لالشام املتجر خدمة منوذج يساعد الوقت نفسه، ويف. بارزة وتقنية وتشغيلية

 والتعامل ،البائعني من العديد بإدارة املتعلقة املشكالت كافة التخلص من عىل موباييل
 .واالستقرار بالراحة عىل املنظامت يعود لذلك؛ مام املصاحبة التقنية املخاطر مع

ذات العالقة بتقنية الحوسبة السحابية، والتي وميكن تقسيم مناذج الخدمات 
  إىل ستة أقسام:، )Mobily( رشكة موباييلتقدمها 
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 .خدمات مراكز البيانات .١

 خدمات الحوسبة السحابية لألعامل. .٢

 خدمات إدارة أمن املعلومات. .٣

 خدمات استمرارية األعامل. .٤

 خدمات االتصاالت املوحدة. .٥

 خدمات البنية التحتية املَُدارة. .٦

رض فيام ييل تفصيالً لكل منوذج من هذه النامذج، مع إعطاء أمثلة من ونستع
  الخدمات لكل منوذج.

 خدمات مراكز البيانات: 

 هرباءالك مثل مثله االقتصادات، جميع يف املهمة املرافق أحد البيانات مركز أصبح
 تقديم يف والسبَّاقة الرائدة موباييل إحدى الرشكات تُعتَرب  األوسط، الرشق ويف. واملياه
 طقةقاطرة املن قيادة تعتزم وهي املجال، هذا يف واالتصاالت املعلومات تقنية حلول

 مركز ٢٨ عىل يربو ما موباييل وتضمُّ  .الفريدة ومميزاتها بابتكاراتها باالستعانة بأكملها
 ياناتب مركز كل ويحتل. اململكة أنحاء جميع يف منترشة ومؤسسية تجارية بيانات
 املتطورة املعايري كافة يلبي وهو للعمالء اإلقليميني، محوري كمركز إسرتاتيجياً  موقعاً 

 املسافة سنف عىل البيانات مركز يقع املثال، سبيل فعىل. والبنية التصميم حيث من
 ميكن الكوارث من للتعايف موقع ليعمل مبثابة الرئيسية اإلقليمية املدن كافة من

االتصال  محطات مع بالتعاون الجودة عالية متعددة اتصاالت عرب إليه الوصول
 علوماتامل تقنية خدمات تقديم يف األوىل وتُعتَرب موباييل الرشكة .املجاورة اإلقليمية

 معهد من الفئات املعتمدة ) من مراكز البيانات٢ومتتلك عدد ( املنطقة، يف واالتصاالت
  متزامن.  تكرار ضمن مسافة ذات (Uptime™ Institute)البيانات 

 Uptime™ Instituteمؤسسة  من واملعتمدة املتطورة البيانات مراكز من موباييل وتستفيد
م اململكة، داخل واملتواجدة  :التالية الخدمات لتقدِّ
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 والتخزين الخادم أجهزة لوضع للمنظامت مساحة توفِّر البيانات خدمة استضافة مركز -
 من البيانات ومراكز. اململكة مستوى عىل بها موثوق مراكز بيانات يف الشبكة وأجهزة

 ™Uptime)البيانات  معهد معتمدة من ملوباييل والتابعة الرابعة والفئة الثالثة الفئة
Institute)وتكرار متعددة، مبستويات شبكةال وأمن جهزةاأل  أمن خصائص ، وتوفر 

 الوحدات أسلوب موباييل وتطبِّق .بالشبكة الرسعة عايل واتصال للطاقة، كامل
م البيانات، مركز يف خدمة االستضافة يف القياسية الوحدات  مثل متنوعة، عروضاً  وتقدِّ

عن  ٧/  ٢٤خدمة عمالء  تدعمها التي، الخاصة الغرف وخدمات املغلقة املغلقة وغري
 .(SLA)شاملة  خدمة مستوى بُْعد وباملوقع، إىل جانب اتفاقيات

 األجهزة، الستضافة بالكامل مجهزة وحدات متقدِّ  املتطورة األعامل خدمة استضافة -
 املنافذ طبقة بروتوكول :مثل املضافة، القيمة من خدمات بالعديد مدعمة والخدمة
 الجاهزة، ، وخدمات االتصال(VPN)، والشبكة االفرتاضية الخاصة (SSL)اآلمنة 
 من عدد جانب إىل االستباقي، والرصد ،(IP)العام  اإلنرتنت بروتوكول وعنوان

، (load balancing)األحامل  موازنة كذلك خدمات وتتوفر  .األخرى الخدمات
املخاطر، ومكافحة  وتقييم املتطفلني ، ومنع(fire walls)الحامية النارية  وجدران

 .(DDoS Protection)هجامت تعطيل البوابات اإللكرتونية والخدمات اإللكرتونية 

 لألعامل: السحابية الحوسبة خدمات 

 تقنية ملوارد مرناً  منوذجاً  موباييل من لألعامل السحابية الحوسبة خدمات توفِّر
 نفسه الوقت يف التكلفة، ويعزِّز يف خفضاً  النموذج هذا ويتيح الطلب، عند املعلومات

 الحوسبة السحابية خدمات من املتكاملة املجموعة وتشمل .األعامل وحيوية نشاط
 للمنظامت االبتكار قدرات إطالق عىل يساعد مبا ،التقديم ووسائط النطاقات كافة

لألعامل:  السحابية الحوسبة األعامل. وتشمل خدمات من قيمة أقىص عىل والحصول
، وخدمة (IaaS)السحابية، وخدمة البنية التحتية كخدمة  االستشارات خدمة

 من هذه الخدمات. . نستعرض فيام ييل وصفاً موجزاً لكلٍّ (PaaS)الربمجيات كخدمة 

 السحابية:  االستشارات مةخد -

م  أربعة مدى عىل األبعاد متعددَ  تقييامً  موباييل من السحابية االستشارات خدمة تقدِّ
 اتخاذ عىل وتساعدهم بالعمالء، املعلومات الخاصة لتقنية التحتية للبنية أسابيع
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 من الخدمة وتتكون .املعلومات تقنية إسرتاتيجية لصياغة املطلوبة املهمة القرارات
. االلتزام وتقييم املعلومات، أمن وتقييم التشغييل، السحابية، والتقييم الجاهزية تحليل
م األعامل،  وتطوير التحتية البنية بشأن من خرباء توصياٍت  كذلك موباييل وتقدِّ

  .املخاطر وتخفيف االنتقال لتكلفة خارطة ووضع البائعني، عىل والتعرف

 كخدمة: التحتية خدمات البينة -

o لتمّكن إسرتاتيجيني، رشكاء مع بالتعاون تقدميها يتم الخاصة السحابية خدمة 
 الحوسبة خدمة إدارة أدوات مع مبواقعها تحتية حاسوبية بنية نرش من املنظامت
 اإلدارة الخدمة كالٍّ من هذه مع املتضمنة املتقدمة الخدمات وتشمل .السحابية

 .باملوقع والدعم والرصد بُْعد نع

o مع  بالتعاون تقدميها يتم املنظامت أنواع لكافة األعامل سحابة خدمة
(Virtustream-EMC) للحوسبة منصة ر لألعامللتوفِّ  إسرتاتيجي كرشيك 

 )TMVMμ(تقنية  عىل بناءً  وذلك املنظامت، مستوى وعىل األداء عالية السحابية
 التشغيلية الكفاءة تعزيز عىل الخدمة . وتساعد(Virtustream)الفريدة من 

م كام االستثامر، عىل والعائد  الفوترة منوذج تطبيقخالل  من أكرب مالية مرونة تقدِّ
 .(pay-per-use)االستخدام  حسب

o خدمة جانب إىل رتوفِّ املنظامت، التي  أنواع لكافة خدمة سحابة األعامل الهايربد 
 السحابية الحوسبة خدمات مزج ومطابقة يف مرونة للمنظامت، األعامل سحابة

ذات  عاملاأل  إدارة من الخدمة محددة. ومتكِّن متطلبات عىل اعتامداً  املختلفة
 تلك مبواقع الخاصة السحابة يف والحساسة املهمة والتطبيقات بالبيانات العالقة

 األعامل.

 كخدمة: خدمات الربمجيات -

o  خدمة(SAP)  م بالتعاون مع  روتوفِّ  إسرتاتيجي، كرشيك (SAP)بزنس ون تُقدَّ
 املهمة العمليات إلدارة شامالً  حالً كبرية ملنظامت التابعة أو الصغرية للمنظامت

 يف مرونة عىل الحصول لألعامل السحابية. وميكن الحوسبة عىل قائم عرض ضمن
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 ذلك وبعد شهر، لكل املستخدم حسب االشرتاك منوذج تطبيق خالل من الدفع
 املهام. تنفيذ موباييل تتوىل

o  خدمة(SAP) الحوسبة عىل وقامئة املستخدمني متعددة هي منصة املَُدارَة 
 عىل وتعمل ،)واملنتجات والتطبيقات األنظمة (،(SAP)ساب  إلدارة السحابية

 إمكانية الحلُّ  هذا ، ويوفر%٤٠إىل  تصل بنسبة التطبيقات إدارة تكلفة ضفْ خَ 
 األعامل سحابة خدمة باستخدام والتطبيقات البيانات التحتية وقاعدة البنية إدارة

 .من موباييل للمنظامت الهايربد األعامل سحابة للمنظمة، وخدمة

o االستضافة حلول من متكاملة مجموعة هي واملشاركة اإللكرتوين الربيد خدمة 
 مبلغ أي دون منها االستفادة مايكروسوفت، وميكن تقنية من تستفيد التي

 تقنية الخدمة االمتالك. وتتضمنلتكلفة  إجاملية تكلفة وبأقلاستثامر، 
 هوستيد وخدمة، اإللكرتوين الربيد خدمة ، واستضافة(Lync)مايكروسوفت 

 واستضافةالخاص،  النطاق اسم وتسجيل، (hosted SharePoint)شريبوينت 
 الربيد وإيقاف الفريوسات محاربة حلول إىل إضافة املوقع، وبناء املواقع/البيانات،
 املزعج، وغريها.

 املعلومات: أمن إدارة اتخدم 

 حلول من كبري عدد من موباييل تقدمها التي املعلومات أمن خدمات مجموعة تتألف
 املطلوبة والخربات والتقنيات األدوات توفِّر والتي املعلومات السحابية، أمن إدارة

 ، ويف كثري من األحيان بجزء فقط٧/  ٢٤بالرشكة ملدة  الخاصة املعلومات أصول لتأمني
املنظمة. نستعرض فيام ييل وصفاً  داخل قامتُ  التي املعلومات أمن موارد تكلفة من

من هذه اإلمكانات والخدمات التي توفرها رشكة موباييل يف مجال إدارة  موجزاً لكلٍّ 
 أمن املعلومات.

هو مرشوع مشرتك بني موباييل ورشكة  (SOC)املحيل  املعلومات أمن عمليات مركز -
(IBM) ويحمل املركز شهادة ،(ISO 27001:9001) كولفاير وشهادة  وشهادة(SAS-

 مبا بالرياض، الرابعة الفئة من موباييل بيانات مركز داخل املركز . ويقع١١الفئة  (70
 عمليات مركز اململكة. ويوظِّف داخل وبقاءها للمنظامت املهمة البيانات ريضمن توفُّ 

 وذكيةً  متطورةً  املعلومات، ويستخدم أنظمةً  أمن يف متخصصني محللني املعلومات أمن
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، (IBM)من  (XFTAS)فورس  إكس املخاطر تحليل نظام بينها املعلومات، أمن يف
 عرب السحابة. (SIEM)املعلومات  أمن وأحداث معلومات إدارة ونظام

 والسجالت األحداث ملفات عمْ بجَ  تقوم املعلومات، أمن وسجالت أحداث إدارة خدمة -
 .واحدة منصة يف املعلومات أمن وتقنياتالتشغيل  وأنظمة الشبكة تطبيقات من

 .السجالت من متنوعة مجموعة عرب للبيانات اآليل التحليل كذلك الخدمة وتتيح

 لثغرات مسح إجراء خالله من يتم سحايب حل هي املعلومات: أمن ثغرات إدارة خدمة -
 املهاجمني منع من نميكِّ  مبا املعالجات نتائج انسياب ويتضمن السحابة، عرب الشبكة

 .العمليات عىل والتأثري الشبكة يف الضعف نقاط استغالل من

مة بحيث تش املعلومات: أمن شبكة أجهزة إدارة خدمة - مل عىل تهذه الخدمة ُمصمَّ
 اإلدارة وأجهزة ،االخرتاق محاوالت ومنع كشف وأجهزة جدران الحامية النارية، أجهزة

دة  باإلدارة التشغيلية املرتبطة العامة النفقات من للحدِّ  التهديدات لوقف املوحَّ
 لتمكني األساسية العنارص من تعترب املركزية، والتي املعلومات أمن لتقنيات اليوميّة
 ألجهزة استباقية إدارة الحلول هذه وتوفر. املؤسسة داخل أمن املعلومات موقف
 املحتملة. التهديدات ومراقبة املعلومات، أمن شبكة

 :خدمات استمرارية األعامل 

 إىل كةباململ القطاعات كافة يف املنظامت تسعى النضج، مستويات ارتفاع ظلِّ  يف
 ثل:م معيقة، عوامل عن الناتجة لألعطال نتيجةً املعلومات  تقنية توقف زمن ضفْ خَ 

رية، والصيانة الدو التطبيقات،  وتوقُّف الشبكة، وأعطال املعلومات، ألمن االخرتاقات
 ريةاستمرا حلول تطبيق عىل الطلب ارتفاع إىل ذلك ويؤدي. الطبيعية والكوارث
 الحايل الوقت يف املنظامت من العديد ، وتلجأ(BCDR)الكوارث  من والتعايف األعامل،

 بالتعاون موباييل الخدمة. وتلتزم مقدمي أحد من الخدمات هذه عىل الحصول إىل
 األعامل باالعتامد استمرارية خدمات أفضل بتوفري رتاتيجيإس كرشيك (IBM)مع 
 استعادة لتسهيل مثبتة سحابية حوسبة وأدوات أمتتة (تشغيل آيل) مثبتة أدوات عىل

أحجامها. هناك  املنظامت مبختلف لكافة وذلك أكرب، وثقة أرسع بشكل الخادمة أجهزة
و عىل النح امموباييل، وهخدمتان من خدمات استمرارية األعامل التي تقدمها رشكة 

  التايل:
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 املنظامت تساعد سحابية خدمة هي املَُدارَة: االحتياطي للنسخ الذكية السحابة خدمة -
 وتعمل  .متوقع غري حدث ألي الخدمة فتوقُّ  يف حاالت املهمة بياناتها إىل الوصول عىل
 يف البيانات، وتضمن واستعادة االحتياطي النسخ أداء تحسني عىل املرنة الخدمة هذه

 مستمر. بشكل البيانات رَ توفُّ  نفسه الوقت

 مداراً  مة حالًدهذه الخ متقدِّ  :االفرتاضية الخادمات السرتداد الذكية السحابة خدمة -
 وتتميز .الخادم جهاز صور تكرار من نميكِّ  مبا التطبيقات، استمرارية لتضمن بالكامل
 معدودة. دقائق خالل املهمة األنظمة استعادة عىل بقدرتها الخدمة

 خدمات االتصاالت املوحدة: 

 امليع مستوى عىل املوحدة املشاركة خدمات تقديم يف متقدماً  امركًز  موباييل تحتل
 مدِّ لتق التايل الجيل تقنيات من موباييل وتستفيد .اململكة أنحاء كافة يف للرشكات
 زةواألجه سطح املكتب أجهزة إىل املجالس اجتامعات غرف من متتد ،متميزةً  خدماٍت 

دة التي تقدمها رشكة موباييل، الذكية. هناك سبعة أنواع من خدمات االتصاالت املوحَّ 
  وهي عىل النحو التايل: 

 والرسائل الصوت تشمل مدمجة سحابية اتصاالت رتوفِّ  املكتبي، الهاتف خدمة -
 لبياناتا مراكز عرب الخدمة استضافة األرضية. ويتم الخطوط إىل باإلضافة واملؤمترات

 للعمالء أقل تكلفة. لتوفِّر آمنة، بيئة يف ملوباييل التابعة

 ما رتوفِّ ل اإلنرتنت بروتوكول عرب اتصال منصة املَُدارَة، توفِّر املوحدة االتصاالت خدمة -
 ياسيةق خيارات وتتوفر سيسكو. أجهزة راوتر، باستخدام لكل خط اتصال ٣٠٠ إىل يصل

 والرسائل واالجتامعات. الصوت خدمات تشمل متكاملة اتصاالت رلتوفِّ  ومتقدمة

 أجنحة عرب التايل الجيل من الفيديو مؤمترات رتوفِّ  بُْعد، عن االجتامعات خدمة -
 هذه موتُقدَّ . العامل أنحاء مختلف يف مراكز أعامل يف تقع مستوى أعىل عىل اجتامعات

 والُخرب. وجدة الرياض من كلٍّ  بُْعد يف عن االجتامعات رفغُ  عرب الخدمة

 تايلال الجيل من الفيديو مؤمترات خدمة متقدِّ  بُْعد للمنظامت، عن االجتامعات خدمة -
 لالجي من موباييل شبكة عرب وذلك مستويات الجودة، أعىل عىل (NGN)للشبكات 

 ي، حيثالحقيق الزمن يف املشاركة إمكانية للمنظامت الخدمة روتوفِّ . للشبكات التايل
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 الغرفة يف أنهم لو كام البعض بعضهم مع التواصل املواقع مختلفيف  للموظفني ميكن
 الذكية، ةاألجهز  يستخدمون للمستخدمني الذين بُْعد خدمة الفيديو عن وتتوفر. نفسها
 والحاسبات املحمولة. اللوحية، والحاسبات الذكية، الهواتف مثل:

 كاتللشب التايل الجيل من كيةدينامي شاشات توفِّر الرقمية، التواصل لوحات خدمة -
 لعامةا األماكن يف الحقيقي الزمن يف محتوى امللتيميديا لعرض عالية وضوح بدرجة

 قالحلول تطبي تشمل العام، املحتوى توفري جانب وإىل. وإعالنية إعالمية ألغراض
 .ذكية تفاعلية تطبيقات مع املشابهة والوسائط الخدمة ذاتية األكشاك

م رقمي تلفزيون خدمة هي التفاعيل، األعامل تلفزيون خدمة -  ربع للمنظامت تُقدَّ
 منصة ىلإ سلبي وسيط من التلفزيون ل الخدمةوتحوِّ . موباييل من الرسعة عايل اتصال
 وعةنفسه مجم الوقت يف لهم روتوفِّ  الجهاز، مع التفاعل من العمالء بتمكني نشطة

 تفاعلال من العمالء ليتمكن الرقمي، االستقبال جهاز عرب الغني املحتوى من عريضة
 الت.لكاب الحاجة دون التقليدية باألجهزة مقارنة التلفزيون أجهزة مع أكرب بشكل

 لتيا االستضافة حلول من متكاملة مجموعة هي واملشاركة، اإللكرتوين الربيد خدمة -
 قلوبأ  امراستث مبلغ أي دون منها االستفادة مايكروسوفت، وميكن تقنية من تستفيد
 ، واستضافة(Microsoft Lync)تقنية  الخدمة وتتضمن. لالمتالك إجاملية تكلفة
 ، وتسجيل(hosted SharePoint)شريبوينت  هوستيد وخدمة اإللكرتوين، الربيد خدمة

 محاربة لحلو  إىل إضافةً  املوقع، البيانات، وبناء/املواقع واستضافة الخاص، النطاق اسم
 وغريها.  املزعج، الربيد وإيقاف الفريوسات

 املَُدارة التحتية البنية خدمات: 

 أن عيُتوقَّ و اململكة، يف الراهن الوقت يف االستثامرية املبادرات من العديد تنفيذ يتم
 أن بخاصةو  املقبلة، السنوات يف وتقنية املعلومات االتصاالت يف االستثامرات تزداد

 قنياتيف الت فيه، ستستثمر تعمل الذي أو القطاع حجمها عن النظر املنظامت، بغض
 لتيا األعامل متطلبات مواجهة يف ونشاطها فعاليتها تعزيز من ميكِّنها مبا الجديدة

 اتاملعلوم تقنيات عمليات إدارة من املنظامت ومع انتقال. مستمر بشكل تتطور
 عأن يرتف عيُتوقَّ  الخارجيني، الخدمة مقدمي من االستفادة إىل داخلياً  بها الخاصة
 جيةخار  مبصادر االستعانة خدمات ضمن املَُدارَة التحتية البنية خدمات عىل الطلب
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 َدارَة،املُ  التحتية البنية خدمات من عدداً  موباييل مالقادمة. وتقدِّ  السنوات مدى عىل
 خدماتوهذه ال. منخفضة بتكلفة التحتية بنياتها إدارة عىل املنظامت تساعد التي
ع  قابلة  أحجامها، مبختلف املنظامت احتياجات تلبية من نهاميكِّ  مبا واالنكامش،للتوسُّ
 مستويات أعىل يضمن مبا مفصلة، (SLA)مستوى خدمة  اتفاقيات مع تقدميها ويتم

لتي ا الحاالت يف دورية تقارير تقديم ويتم واالستمرارية، والشبكات الخدمة جودة
ييل مستمر. وتتيح موبا بشكل مطلعاً  عىل البقاء من العميل ميكِّن مبا ذلك تتطلب

 ثالث خدمات من الخدمات الخاصة بالبنية التحتية املَُدارَة، وهي عىل النحو التايل:

 الشبكة، إلدارة عاملية مبواصفات خدمة للعمالء املَُدار، التي توفِّر الراوتر خدمة -
 وىمست اتفاقيات عرب الراوتر أجهزة ومراقبة وتركيب الختيار مرنة قُر طُ  ويدعمها

 اإلنرتنت بروتوكول عرب االفرتاضية الربط شبكة خدمات خالل من دقيقة خدمة
(IPVPN)لإلنرتنت  املبارش النفاذ ، وخدمة(DIA) موباييل. من 

مة حاسوبية أجهزة منصة املَُدار، وهي السريفر خدمة -  خادم وظائف لتوفِّر مصمَّ
م كام تشغيل مختلفة، أنظمة خيارات خالل من الشبكة  ظامتللمن متغرياً  منوذجاً  تقدِّ

 باقتني يف املَُدار السريفر خدمات تقديم ويتم. بها الخاصة األعامل تطبيقات الستضافة
 ، وباقة(MDS)املَُدار املخصصة  السريفر باقة العمالء: احتياجات مختلف تالمئان

 .(VSP)االفرتاضية  املدار السريفر

موتُق الكوارث، من املَُدارة، ومتثل حالً للتعايف البيانات واستعادة تخزين خدمة -  مع دَّ
 أحداث وقوع حاالت يف املخزنة البيانات الحساسة لتأمني وذلك املَُدار؛ السريفر خدمة

 متوقعة. غري

 اململكة العربية السعودية: خارجحاالت تطبيقية من  ١٢/٣

ة ملنظامت خاصة وحكومينستعرض يف هذا الجزء ثالث تجارب متثِّل حاالت دراسية 
استفادت واستغلت الحوسبة السحابية لخلق قيمة مضافة. وتحيك كل تجربة كيفية قيام 
فرق العمل يف تلك املنظامت باستغالل الخدمات املتاحة يف الحوسبة السحابية لتحقيق 
 أهدافها والوصول إىل عمالئها بشكل رسيع ومرن ومبستويات مذهلة من الجودة

 يزات املاديةلتجهالحاجة إىل اقتناء بَُنى تقنية تحتية، كا ودون أن يستلزم ذلكواالستيعاب، 
 ،(Instagram)إنستقرام والربمجيات الباهظة الثمن. تشمل هذه التجارب كالٍّ من رشكة 
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يف الواليات  (NOAA)الوطنية لألرصاد واملحيطات  واملديرية ،(Netflix)نتفليكس  ورشكة
  املتحدة األمريكية.

 من الصفر إىل مليار دوالر: (Instagram)ة إنستقرام رشك -١

ى إنستقرام ٢٠١٠يف عام  وقام . (www.instagram.com)م، تمَّ إطالق تطبيق مشاركة الصور، ويُسمَّ
 رالق التطبيق. وبعد مرور ثالثة أشهمستخدم بالتسجيل يف أول يوم من إط ٢٥٠٠٠ما يقارب 

 ١٠وصل عدد مستخدمي التطبيق إىل مليون مستخدم، وبعد فرتة قصرية وصل العدد إىل 
ماليني مستخدم. يف ذلك الوقت، مل يكن متاحاً لدى الرشكة سوى النسخة التي تعمل عىل 

كتطبيق يعمل عىل األجهزة املتنقلة فقط، وبالتايل كان  (iOS)نظام التشغيل الخاص بأبل 
. وبعد مرور عام كامل، املتنقل (iPhone)مستخدمي جهاز آي فون  التطبيق محصوراً عىل

مليون مستخدم. وبعد إطالق نسخة التطبيق التي  ٣٠وصل عدد مستخدمي التطبيق إىل 
انضمَّ ما يقارب من مليون مستخدم يف اليوم األول.  (Android)تعمل عىل بيئة أندرويد 

التطبيق، استحوذت رشكة فيسبوك  م، وبعد أقل من سنتني من إطالق٢٠١٢ويف إبريل 
(Facebook)  َّم، أقل من سنتني ٢٠١٢ر مبليار دوالر. ويف سبتمرب عىل إنستقرام مببلغ يُقد

 مليون مستخدم.  ١٠٠بشهر من إطالق التطبيق، وصل عدد مستخدمي تطبيق إنستقرام إىل 

ني من سمن املذهل يف هذه التجربة معرفة أن التطبيق كان تحت إدارة ثالثة مهند
الشباب ومبيزانية مالية محدودة، وكانوا قادرين عىل تقديم حلول برمجية ومستضافة 
ع بهذه الرسعة  بالكامل عىل السحابة العامة. وتزداد الدهشة عند معرفة كيف سيكون التوسُّ
الكبرية يف بيئة تقنية تقليدية، حيث يتم امتالك وإدارة مركز البيانات داخلياً بجهود ذاتية. 

عنى آخر، لو بدأ هؤالء الشباب عملهم مبركز بيانات داخيل وخاص، فمن الصعب تخيل ومب
كيف سيكونون قادرين عىل رشاء التجهيزات املادية وتركيبها وتشغيلها وإدارتها برسعة كافية 
لالستمرار والتاميش مع هذا النمو الهائل يف األعامل. فلو مل تكن بيئة العمل عىل السحابة 

ع املرن يف القدرات الحاسوبية والتقنية عند الحاجة، العامة، ول و مل يكن متاحاً إمكانية التوسُّ
 فملا كانوا قادرين عىل تحقيق هذا النجاح الباهر، إذ إنَّه بالتأكيد سيتعرضون لعطل وتوقُّ 

يف األعامل بسبب الوصول إىل الحد األعىل من الطاقة االستيعابية للموارد الحاسوبية املتاحة. 
ط هذه التجربة الضوء عىل القدرة الهائلة للموارد الحاسوبية املتاحة عند الطلب تسلِّ 

وبشكل رسيع. كان هؤالء املهندسون قادرين عىل بناء منوذج معامري سحايب مذهل ومرن 
ع يف موارده يف وقت قصري جداً. لقد تخلَّص هؤالء املهندسون من عبء إدارة  وقابل للتوسُّ
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لشبكة الحاسوبية، ومن البحث عن التجهيزات املادية والربمجيات الالزمة مركز البيانات وا
واختيارها ورشائها وتركيبها وإعدادها وإدارتها، فيام لو كانت االستضافة داخلية. بدالً من 
ذلك، كان تركيزهم عىل بناء وتشغيل ومتابعة التطبيق الربمجي، وعىل خربة املستفيد التي 

  اكتسبوها.  

 ل من مكان العمل الداخيل إىل السحابة:التحوُّ  (Netflix)نتفليكس  -٢

إحدى الرشكات الرائدة يف مجال عرض  (www.netflix.com)تُعترب رشكة نتفليكس 
من حركة  %١٠٠م، كان ما نسبته ٢٠٠٩محتوى الفيديو املتدفق عرب شبكة اإلنرتنت. يف عام 

م، معظم هذه ٢٠١٠ئها مترُّ عرب مركز البيانات الخاص بالرشكة. بنهاية عام الفيديو لعمال 
ها من رشكة أمازون. كان هدف الحركة تحولت لتعمل عىل بيئة سحابة عامة تمَّ استئجاُر 

ا، مبا يف ذلك الخدمات من كل خدماته %٩٥م أن يكون هناك ٢٠١٣رشكة نتفليكس لعام 
ح الرشكة يف مدونتها عىلوليس فقط حركة الفيديو التشغيلية  ، تعمل عىل السحابة. وتوضِّ

بوابتها اإللكرتونية األسباب الداعية لهذا التحوُّل، وباألخص الكم الهائل من حركة الفيديو 
القادمة إىل مركز بياناتها التي تطلبت منها إعادة النظر يف الحلول القامئة لتلبية احتياجات 

 ونألسايس وتطويره، وترك رشكة أماز كة الرتكيز عىل عملها االعمالء. ويف النهاية، قررت الرش 
القيام بأعامل البنية التحتية التقنية. وأشارت رشكة نتفليكس  (AWS)مالكة السحابة العامة 

رب ل للسحابة، صعوبة التنبؤ بحركة الفيديو عإىل أنَّ من ضمن األسباب التي دعتها إىل التحوُّ 
نا أن الرشكات التي تقوم ببناء حلولها التقنية داخلياً، بدون الشبكة يف املستقبل. وإذا علم

سحابة، يجب عليها أن تقوم برشاء قدرات تقنية كبرية للتعامل مع الزيادات الهائلة يف 
صبح األمر أكرث تعقيداً عندما ال تتمكن تلك الرشكات من التنبؤ بشكل ، فسيطلبات العمالء

 عدم تحديد القدرات التقنية املطلوبة. وبذلك شعرتدقيق مبقدار تلك الطلبات، وبالتايل 
 ىلع رشكة نتفليكس أنَّ من مصلحتها استغالل موارد السحابة املتاحة، بناًء عىل الطلب وبناء

ع واالنكامش بشكل ذايت وذلك حتى تتأكد من أنَّ استخدام املوارد  ؛قدراتها القابلة للتوسُّ
التقنية يتطابق بنفس املعدل مع حركة طلبات الفيديو القادمة لها. وقد أضاف هذا التحوُّل 
من االعتامد عىل املوارد التقنية الداخلية إىل االعتامد موارد السحابة ميزًة تنافسية للرشكة. 

، استولت ٢٠١٢ع مبستويات مذهلة (يف نوفمرب عىل التوسُّ  مبعنى آخر، أصبحت الرشكة قادرةً 
من حركة البيانات عىل اإلنرتنت يف شامل أمريكا)، ويف  %٢٩كس عىل ما نسبته يرشكة نتفل

من وإىل  ل حركة البياناتالوقت نفسه خفضت تكاليفها وقللت من املخاطر املرتبطة بتعطُّ 
  موارد الرشكة التقنية. 
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 من ِقبَل القطاع الحكومي: ايب د اإللكرتوين السحاستخدام الربي -٣

يف الواليات  (www.noaa.gov)قامت املديرية الوطنية لألرصاد واملحيطات 
املتحدة األمريكية باالنتقال إىل البيئة السحابية عن طريق نقل خدمة الربيد اإللكرتوين إىل 

ة عام يف بداي (Google GMail)السحابة، وذلك باستخدام الربيد اإللكرتوين الخاص بـ 
موظف، وتكمن  ٢٥٠٠٠عبارة عن جهة حكومية بها أكرث من  (NOAA)مديرية  م.٢٠١٢

مهام املديرية يف التنبؤ بالتغريات يف الطقس واملناخ واملحيطات والسواحل البحرية. ويعمل 
يف أحوال وأماكن متعددة؛ كالعمل جوياً وبرياً وبحرياً، ويعتمد هؤالء  (NOAA)موظفو 

املوظفون يف عملهم عىل أجهزة إلكرتونية متصلة باإلنرتنت، ويتشاركون املعلومات بتبادلها 
يد ولتمكني وتفعيل قدرات الرب  مع فرق عمل متعددة تتبع لجهات حكومية وغري حكومية.

الحلول املبنية عىل السحابة،  (NOAA)ات األخرى، اختارت اكة مع الجهاإللكرتوين والرش 
والتي تشمل الربيد اإللكرتوين، والرسائل الفورية، واملؤمترات املرئية، والتقاويم املشرتكة، 

ىل إ ومشاركة الوثائق. وقد أسهم االنتقال إىل الخدمات السحابية يف تقليص التكاليف املالية
يئة وإدارة التجهيزات املادية يف بإدارة تحديثات الربمجيات الة عبء النصف، كام أسهم يف إز 

إىل أن الربيد  (NOAA)وتشري إدارة املوارد يف   تقنيَّة موزَّعة ومرتبطة بأجهزة متعددة.
اإللكرتوين املبني عىل السحابة وأدوات املشاركة أصبح أكرث رسعًة وأكرث سهولًة للنرش من 

كام أن الخدمات أصبحت أكرث حداثة. وقد نشأ عن االنتقال  الحلول التقنية املطورة داخلياً،
ية وجهود أقل، وبتكاليف مال إىل البيئة السحابية تقديم خدمة أفضل، ومبواصفات أعىل،

  أقل.
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٥٦٥  الحوسبة السحابية

  خدمات الحوسبة السحابية : أبرز مزودي)١ملحق (

مزودي الخدمات السحابية املوجودين بعض بعض املعلومات عن يتم استعراض 
وعن بعض الخدمات التي يقدمونها. ينبغي اإلشارة يف سوق عمل الحوسبة السحابية،  حالياً 

مزودي بعض هو التعريف بامللحق، هذا من استعراض هذه املعلومات يف الغرض  إىل أنَّ 
ا هم أو أكرثهم مناسبًة لتلبية احتياجات املستفيد. لذالسحابية وليس تحديد أفضل اتخدمال

 حلكل مزود خدمة مرشَّ  دقيق متقيي بعمل سحابيةمزود خدمة  باختيار يُوَىص َمْن يرغب
  وفقاً ملعايري تمَّ التطرق إليها يف الفصل التاسع من هذا الكتاب.

عن املزودين، تمَّ الرجوع إىل بعض التقارير املعلومات ولغرض تجميع بعض 
، (Forrester)، وفوريسرت(Gartner)الدورية الصادرة من مؤسسات مرموقة، مثل: قارترن 

، وتقارير مجلس العمالء ملعايري السحابة (InfoSec)إنفوسيك ، و (Mcaffe)وماكايف 
(Cloud Standards Customer Council) شبكة املتاحة عرب ، إضافًة إىل املحتويات

بغي التأكيد لذا ين عىل البوابات اإللكرتونية ملزودي الخدمات السحابية املذكورين.اإلنرتنت 
امللحق عن كل مزود خدمة سحابية ليست شاملة أو املتاحة يف هذا املعلومات عىل أنَّ 

ة أو كافية التخاذ أي قرار حيال تبنّي الحوسبة السحابية، لكن الهدف منها التعريف لمفصَّ 
بطبيعة أعامل املزودين وبعض الخدمات املتاحة لكل منهم. قد يتم التطرُّق يف هذا امللحق 

تربها يع يتم ذكر بعض الخدمات التي إىل خدمات قد يعتربها البعض غري مهمة، كام قد ال
سبة السحابية، لسوق الحو . ويف السياق نفسه، ونظراً للطبيعة املتغرية واملتقلبة البعض مهمة

وف سيتم التطرق إليهم يف هذا امللحق  الذين مزودي الخدمات السحابية ال ميكن ضامن أنَّ 
و الخصائص واملميزات، أ  السحابية أو بنفسنفس الخدمات يظلُّون مستمرين يف تقديم 

ع باالطالع عىل محتويات هذا يُتوقَّ ، ذلكومع  .يظلُّون مستمرين يف سوق العملسحتى 
ة الحوسبة السحابي مجال خدماتام يحدث يف تصوُّر معقول ع أن يتم الحصول عىل امللحق

  ل.العميف سوق  لخدمات املقدمة حالياً بعض اووصف ل ،بعض األمثلة الفعليةوجود مع 

يوضح الجدول التايل أبرز مزودي الخدمات السحابية الذين يتم استعراض 
  خدماتهم السحابية.
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  مزود الخدمات السحابية  رقم  مزود الخدمات السحابية  رقم

  Apple -أبل   ٢ Amazon -أمازون   ١

  Cisco -سيسكو   ٤  AT&T -إيه يت آند يت   ٣

Dell -ديل   ٦  CloudShare -كالودشري   ٥

HP -إتش يب   ٨ Google -قوقل   ٧

Microsoft -مايكروسوفت   ١٠ IBM -آي يب إم   ٩

١١  
  سيلسفورس دوت كوم

Salesforce.com 
VMware -يف إم وير   ١٢

:Amazon -أمازون  

معياراً مرجعياً للخدمات  (aws.amazon.com)السحابية  أمازونخدمات  عتَرب تُ 
لخدمات الويب  رشكة أمازون عتَرب تُ السحابية ألسبقيتها يف سوق الحوسبة السحابية، حيث 

رائدًة يف تقديم حلول مبتكرة لخدمات الحوسبة السحابية. ولقد كان للرشكة أولوية بني 
: األوىل املزودين يف صناعة الخدمات السحابية، حيث قامت بتسليم أول خدمتني سحابيتني

. كانت ٢٠٠٦خالل عام  (Amazon EC2)، والثانية للحوسبة (Amazon S3)للتخزين 
كعمالء، ومجموعات التطوير الربمجي يًة تستهدف الرشكات الصغرية انطالقة الرشكة بدا

أصبح تركيزها ينصبُّ عىل سد متطلبات الرشكات الكربى  مَّ داخل الرشكات العمالقة، ثُ 
خصوصاً يف املجال البنيك والخدمات املالية. وعىل الرغم أن أمازون للخدمات السحابية 

(AWS)  تعرض عدًدا كبريًا ومتنوًعا من الخدمات السحابية، إال أن تركيز معظم العمالء
حيث ، (S3)ت التخزين املرتبطة بها وخدما (EC2)واملستفيدين يتجه نحو خدمة الحوسبة 

ة إنشائها لتسهيل عملياالفرتاضية  للخوادم ةجاهز  قوالبإمكانية استخدام  للمستفيدر توفِّ 
 .افرتاضيةيف بيئة مشرتكة أو بيئة  كان ذلك سواءً  وتفعيلها،
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 ملنصة الرئييس ، وهي خدمة الحوسبة املرنة، الجزء(Amazon EC2)خدمة  لتشكِّ 
 اضيةافرت  خوادم بحجز للمستفيد الخدمة هذه تسمح. بأمازون الخاصة السحابية الحوسبة
ع. عليها اإللكرتونية تطبيقاته لتشغيل  للقياس القابل النرش عىل (EC2) خدمة وتشجِّ

 إنشاء خاللها نم املستفيد يستطيع إتاحة خدمة طريق عن اإللكرتونية للتطبيقات والتطوير
 برمجية تحتوي عىل أي أن ميكن ،)Virtual Machine Instance( افرتايض خادم من نسخة

وارد ملتختلف الخوادم االفرتاضية عن بعضها البعض يف عدد وحجم ونوع ا .املستفيد يريدها
أو وحدات املعالجة املركزية  الثانوية االفرتاضية، الذاكرةالسحابية املخصصة معها؛ ك

، ويندوز :مثللة لها، املشغِّ نظمة التشغيل ، أو أ االفرتاضية، أو وسائط التخزين االفرتاضية
 الخوادم من عدد أي وإنهاء وإطالق إنشاء (EC2)خدمة  مستخدم . ويستطيعولينكس

 هذه وَصفتُ  لذلك بالساعة؛ االستخدام مقابل األجر بدفع ويقوم طلبه، عىل بناء االفرتاضية
 للك الجغرايف يف املوقع ويتحكم يختار أن (EC2)خدمة  مستخدم يستطيع. باملرنة الخدمة
ن مام بإنشائها؛ يقوم نسخة   .اإلتاحة مستوى ويرفع األداء، يُحسِّ

واجهة من خالل  (Amazon S3)البسيط  لخدمة التخزينوميكن الوصول 
 العمليات الخدمة هذه . تتيح)REST، SOAP، BitTorrent(، مثل: ةيبرمجتطبيقات 

 بياناتال مع التعامل ومنع ومنح واالسرتجاع، كالتخزين، البيانات؛ مع للتعامل الرئيسية
 خزينت وتستطيع هذه الخدمة .العامل يف مكان أي ومن وقت أي يف املستفيد، طلب حسب
  جيجابايت. ٥ ىلإ واحد بايت منترتاوح أحجامها بيانات 

 التخزين تتيح سحابية خدمة فهي (Amazon EBS)أما خدمة التخزين الدائم 
. (AWS) سحابة عىل (EC2) الحوسبة خدمة مع وتعمل مختلفة، وأحجام بأشكال الدائم

 رافيةالجغ املنطقة نفس يف منها احتياطية نسخة عمل يتم الخدمة لهذه ُمخزَّنة كتلة كل
 ستوىم يتيح مام التخزين؛ لوسيط يحدث قد عطل أي من املستفيد لحامية بها، املخزنة

ع إمكانية الخدمة هذه تتيح كام. الخدمة لهذه اإلتاحة واملتانة من عالياً   امشواالنك التوسُّ
  .دقائق خالل السعة يف

 )Amazon SDB(قاعدة بيانات بسيطة هي خدمة لمازون يوجد لدى أ كام 
عرِّف تولكن  اً،محدد اً مخططهذه الخدمة تستخدم  . اللتخزين البيانات الهيكليةتُستخَدم 

عىل بيانات تحتوي القيمة وميكن أن  .خاصية وقيمة ٢٥٦تكون من حوايل نطاقات بعنارص ت
. كام تدعم هذه الخدمة استخدام املعامالت كيلو بايت إىل واحد بايتترتاوح أحجامها بني 



املالحق

الحوسبة السحابية  ٥٦٨

 STARTSالبسيطة والشائعة يف قواعد البيانات، مثل (=، و=!، و>، و<، و=>، و=<، و
WITH، وAND، وOR، وNOT، وINTERSECTION، وUNION .( ميكن تنفيذ  لك،لذ

  .هنفس لنطاقتنتمي لأنها معظم االستعالمات طاملا 

 سحابية وهي خدمة )،Amazon SQS(البسيط  االصطفافخدمة  أمازون وتتيح
 ىلإيصل  بحجم رسائلبرمجية، و  بطريقة اإلنرتنت تطبيقات طريق عن الرسائل إرسال تدعم

كن ميوإرسال الرسائل، كام  صّف كيلو بايت، ويستطيع املستفيد من خالل هذه الخدمة  ٨
 ىلإل الرسائل يف النظام ملدة تص ىتبقميكن أن استالم أو حذف الرسائل، و  مخوَّلي تطبيق أل 
  تطبيقات.لتمكني التواصل غري املتزامن لل أيام ٤

 سحابية خدمة وهي للسداد املرن، (Amazon FPS)كام تتيح أمازون خدمة 
 التجزئة ةلتجار  املدفوعات نظام باستخدام اإلنرتنتشبكة  عىل املشرتِكة للمتاجر تسمح
 لهوية،ا معلومات( العمالء بيانات قاعدة عىل الدخول من متكينهم وبالتايل بأمازون، الخاص

  .وبضائعهم خدماتهم بيع لتسهيل) الدفع وتفاصيل الشحن، وعناوين

 تساعد سحابية خدمة فهي (AWS IAM)أما خدمة إدارة الهوية والوصول 
 يتم. (AWS) خدمات السحابية من موارده إىل عمالئه يف وصول التحكم عىل املستفيد
 املستخدمني من (AWS) موارد استخدام يستطيع َمنْ يف  للتحكم الخدمة هذه استخدام

ى بعملية املصادقة(  املستخدمون يستطيع التي املوارد هي وما ،)authentication - وتُسمَّ
ى بعملية إعطاء( طريقة وبأي استخدامها، ).authorization – الصالحية وتُسمَّ

مثل السحابة الخاصة  ،بعروض متطورة املنظامت املستفيدةتستهدف أمازون 
باستخدام سحابة  امكانيات مركز بياناتهإلتوسيع نطاق  للمنظمةوسيلة  تُعتَرب االفرتاضية التي 

ست لي السحابية  أن خدمات أمازوناإلشارة إىل ينبغي، أخرياً  الة.وفعَّ  آمنةمازون بطريقة أ 
من املنتجات التي  متكامالً اً نظام (AWS)بالرضورة كافية يف حد ذاتها، وقد أنتجت خدمات 

ثغرات قد تكون تركتها أمازون مفتوحة، وهناك العديد من الخدمات التي  متأل أيَّ ميكن أن 
 :املثال تحتية، فعىل سبيلتساعد مقدمي خدمات البنية التحتية عىل بناء وإدارة البنية ال

 أو ،(EC2) خدمة الحوسبةإلدارة  (enStratus)و (RightScale) مثل ،تطبيقاتتُستخَدم 
  إدارة أي بنية تحتية سحابية أخرى.

مها أمازون.   يوضح الجدول التايل قامئة لبعض الخدمات السحابية التي تقدِّ
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  منوذج الخدمة السحابية  اسم الخدمة السحابية

(IaaS)البنية التحتية كخدمة   (EC2)الحوسبة املرنة خدمة 

(IaaS)البنية التحتية كخدمة  (EBS)و (S3)  خدمات التخزين 

(PaaS)املنصة كخدمة   (SQS)البسيط  االصطفافخدمة 

(IaaS)الربمجيات كخدمة   )AWS IAM( والوصول الهوية إدارة خدمة

:Apple   –أبل

)، كام هو الحال مع الرشكات الكربى األخرى، www.apple.comتقوم رشكة أبل (
 (MobileMe)مي  بتقديم خدمات عديدة يف مجال الحوسبة السحابية. فخدمة موبايل

تتيح للمستخدمني إمكانية التخزين عرب شبكة اإلنرتنت، كام تتيح أدوات لتمكني ُمزاَمنَة 
التخزين بني أجهزة متعددة. 

م رشكة أبل ملستخدميها خدمة ، وهي عبارة عن حزمة برمجية (iWork)آي وورك  وتقدِّ
مُتكِّن مستخدميها من استخدام برمجيات إنشاء وتحرير املستندات والجداول اإللكرتونية 
والعروض التقدميية، إما بشكل فردي أو تعاوين عرب شبكة اإلنرتنت بني أكرث من مستخدم. 

سبات شخصية، وهواتف ذكية) يف وتُعتَرب أبل واحدة من أكرب منتجي األجهزة الذكية (حا
  العامل.

أبرز خدمات رشكة أبل، حيث  ة منحدواك (iCloud)وتأيت خدمة آي كالود السحابية 
ل خدمًة سحابيًة تتيح ملستخدميها إمكانية تخزين البيانات، كالوثائق والصور واملقاطع متثِّ 

زيل ومن ثَمَّ مُيكن تنالصوتية ومقاطع الفيديو عىل خوادم سحابية بعيدة عن املستخدم، 
هذه البيانات من أي مكان بواسطة أي جهاز متصل بشبكة اإلنرتنت، كام ميكن مشاركتها 
مع مستخدمني آخرين، وتساعد كذلك عىل إدارة أجهزة أبل الخاصة بهم عند فقدانها أو 

 ننسخة احتياطية م رسقتها. ومن مميزات خدمة آي كالود السحابية إتاحتها إلمكانية عمل
بشكل كامل، وذلك بدالً من االعتامد عىل عمل  (iOS)لة لنظام التشغيل األجهزة املشغِّ 
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 (Windows)أو ويندوز  (Mac)النسخ االحتياطي يدوياً عىل حاسوب بنظام تشغيل ماك 
كة بياناتهم من صور . كام ميكن للمستخدمني مشار (iTunes)باستخدام أداة آي تيونز 

روب د فوري من خالل ربط حساباتهم باستخدام خاصية أير وألعاب بشكل ومقاطع فيديو
(AirDrop)  .مليون  ٨٠٠ق عدد مستخدمي خدمة آي كالود السحابية فاالالسلكية

  م.٢٠١٧مستخدم يف عام 

ويف سياق حامية أجهزة املستخدمني حال فقدانها، تتيح أبل خدمة العثور عىل الهاتف، 
ة بخدمة ث يقوم املستخدم باستخدام هذه الخدمة من ، حي(Find my phone) واملسامَّ

ع وإيجاد موقع جهاز أبل املفقود من خالل عرضه عىل خريطة، أو عمل جهاز أبل آخر لتتبُّ 
كلمة مرور لقفل الجهاز من بُْعد، أو حتى مسح جميع محتويات الجهاز املفقود واملعلومات 

الشخصية املوجودة فيه.

ع يف توظيف تقنية  الحوسبة السحابية، استحوذت رشكة أبل عىل خدمة ويف إطار التوسُّ
(La-la.com)  .ع يف تقديم املحتوى لبث املوسيقى، يف خطوة تشري إىل نية الرشكة يف التوسُّ

كام قامت أبل بإنشاء مركز بيانات ضخم يف مدينة مايدن، والية كاروالينا الشاملية بالواليات 
ن ر أمرييك، يف خطوة يراها املراقبون أنه التزام ماملتحدة األمريكية بتكلفة بلغت مليار دوال 

ع يف استخدام وتوظيف تقنية الحوسبة السحابية.  الرشكة بامليض قُُدماً يف التوسُّ

  .لخدمات السحابية التي تقدمها أبلح الجدول التايل قامئة لبعض ايوضِّ 

  منوذج الخدمة السحابية  اسم الخدمة السحابية

(SaaS)الربمجيات كخدمة   )iWork( وورك آي خدمة

(PaaS)املنصة كخدمة   (iCloud)خدمة آي كالود السحابية 
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AT&T:  -إيه يت آند يت 

إحدى أكرب رشكات االتصاالت يف العامل، حيث  (www.att.com)رشكة إيه يت آند يت  دُّ تُع
تُعدُّ أكرب مزود لخدمة االتصال الثابت واملتحرك يف الواليات املتحدة األمريكية، كام أنها أحد 

  أكرب مزودي خدمة اإلنرتنت، وأحد أكرب مشغيل الربامج التلفزيونية املدفوعة.

ة، فقد ن الوصول إىل العمالء بسهولوحيث إنَّ الرشكة متلك بنية اتصاالت تحتية متكِّنها م
م ثالث خدمات سحابية  دخلت يف أعامل الحوسبة السحابية مع بداية ظهورها، حيث تقدِّ

-Storage-as-a)، وخدمة التخزين كخدمة (Hostingرئيسية، هي: خدمة االستضافة (
Service) وخدمة الحوسبة كخدمة ،(Compute As a Service.(  

ها من املزودين بالوصول الواسع والرسيع عىل مستوى العامل؛ وتتميز الرشكة عن غري 
كونها متلك شبكة اتصال حديثة ورسيعة وبخصائص ذات جودة عالية، والتي تضع يف أولويتها 
إيصال البيانات مبا يضمن مستوى عالياً لألداء. كام تستفيد الرشكة من سمعتها يف مجال أمن 

دد، عند عدد من مزودي الخدمات السحابية الجُ  املعلومات، والذي قد يكون غري موجود
وتراكمت هذه السمعة بناًء عىل ما اكتسبته الرشكة من خربات يف أمن الشبكات والتقنيات 

  ).DDoSاملستخدمة لوقايتها من الهجامت املوزََّعة ملنع الخدمة (

بالنسبة لخدمة االستضافة، تتيح الرشكة خاصية الوصول إىل الخوادم االفرتاضية 
والتخزين املتكامل مع الوظائف األمنية والشبكية، ويكون الدفع املادي لهذه الخدمة حسب 

تحكم التعامل بني  (SLA)االستخدام. يتم استخدام اتفاقية وحيدة كاتفاقية مستوى خدمة 
يف ذلك إتاحة الخدمة وزمن االستجابة للخدمة كاملة. ولغرض إدارة  املزود واملستفيد، مبا

م تقارير  ومراقبة خدمة االستضافة، يستطيع املستفيد استخدام بوابة إلكرتونية تقدِّ
ومعلومات تفصيلية عن الخدمة. كام تتيح البوابة خاصية التحكم ومراقبة الشبكة والخوادم 

  ر.ضافة إىل خاصية مراقبة التطبيقات واستخراج التقاريونظام التشغيل وقواعد البيانات، باإل 

بالنسبة لخدمة التخزين، فهي عبارة عن خدمة سحابية مبنية عىل سياسات واضحة 
لدى الرشكة، حيث يتم تخزين أكرث من نسخة من البيانات يف موقع جغرايف واحد أو يف 

 قاً لجدول زمني محددموقعني، كام يتم عمل نسخة مكررة للبيانات بصورة تلقائية طب
م هذه الخدمة لعمالئها إمكانية الوصول للخدمة من خالل الويب، واستخدام  مسبقاً. وتقدِّ

د؛ مام يساعد عىل اإلدارة املركزية للبيانات املخزنة.  اسم ُموحَّ
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فهي خدمة سحابية تتيح للمستفيدين منها إمكانية أما بالنسبة لخدمة الحوسبة 
يلية الهائلة التي تتيحها الرشكة، سواًء بتوسيع القدرات التشغيلية استغالل القدرة التشغ

للبيئة املحلية الحالية للمستفيد، أو بتوظيفها كمنصة لتطوير التطبيقات واختبارها. ميكن 
تشغيل هذه الخدمة إما يف بيئة السحابة العامة، أو يف سحابة خاصة خارجية موجودة يف 

ة أيضاً. ، ومرتبطة مبركز بيانات املستفيد من خالل شبكة الرشكالبنية التحتية التقنية للرشكة
وكام هو الحال مع خدمات البنية التحتية األخرى، ميكن للمستفيد أن يستخدم بوابة 

) للتحكم يف املوارد سواًء بالزيادة أو النقصان. APIإلكرتونية وواجهات برمجية للتطبيقات (
ك تسمح للمستفيد باستعراض أحجام ومعدالت استهالوتتميز البوابة اإللكرتونية مبميزات 

ن إجراء األمر الذي ميكِّن املستفيد م ك الفواتري عىل هيئة رسوم بيانية؛املوارد السحابية وكذل
املقارنات يف االستهالك عرب فرتات زمنية طويلة وقصرية. كام تتيح البوابة اإللكرتونية خيارات 

دم االفرتايض، أو اختيار قالب جاهز بإعدادات مجهزة متعددة للمستفيد الختيار حجم الخا
مسبقاً. 

اءً يف سحابة سو ل املستفيد من بيانات أو تطبيقات ولتعزيز النواحي األمنية وحامية أصو 
خاصة أو عامة، تتيح الرشكة إمكانية االستفادة من وضع شبكة محلية خاصة افرتاضية لكل 

  ، وإجراءات وسياسات مخصصة للمستفيد فقط.مستفيد، مجهزة بجدران حامية نارية كذلك

مها إيه يت آند يت يوضِّ    .(AT&T)ح الجدول التايل قامئة لبعض الخدمات السحابية التي تقدِّ

  منوذج الخدمة السحابية  اسم الخدمة السحابية

(IaaS)البنية التحتية كخدمة   (Hosting)خدمة االستضافة 

(PaaS)املنصة كخدمة  (Storage-as-a-Service)خدمة التخزين 

(IaaS)البنية التحتية كخدمة  (Compute As a Service)خدمة الحوسبة 
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:Cisco –سيسكو 

) من أكرب املزودين العامليني لتقنيات www.cisco.comرشكة سيسكو ( دُّ تُع
وخدمات االتصاالت والشبكات. تتيح سيسكو خدمات سحابية، مثل خدمة ويبكس 

)WebEx أنها تدعم تقنية الحوسبة السحابية كمورد رئييس للُبَنى التحتية التقنية ملعظم ). كام
ل تجهيز مراكز بياناتها كسحابات خاصة. مزودي الخدمات السحابية، وللمنظامت التي تفضِّ

) التشاركية إحدى أكرب السحابات العامة التي webExتُعتَرب سحابة ويبكس (
تُستخَدم كأداة اتصال لالجتامعات التي تُعَقد عرب شبكة اإلنرتنت، ويتم تقدميها للمستفيدين 

. البنية التحتية للخدمة مصممة لتتعامل مع خدمة (SaaS)كنموذج الربمجيات كخدمة 
دمة ذا فإنَّ البنية التحتية للخاالتصاالت عرب شبكة اإلنرتنت عىل مستوى واسع ودويل؛ ل

  تحتوي عىل تجهيزات وأدوات ووسائط معقدة. ومن مميزات هذه الخدمة:

يتم توجيه حركة البيانات بناًء عىل املوقع والنطاق الرتددي لالتصال واإلتاحة. -

يتم استخدام تقنية موازنة األحامل للتعامل مع حركة بيانات اتصاالت االجتامعات اإللكرتونية. -

يتم اختيار نقطة تواجد كل مشارك يف االجتامع بحيث يتم تفادي أي تأخري يف االتصال. -

يتم عمل نسخة احتياطية من النصوص والصوت والفيديو. -

يتم حامية بيانات االجتامعات اإللكرتونية من خالل تطبيق منوذج حامية متعدد  -
ع، وأُذونات االجتام الطبقات، يتكون من طبقة حامية مركز البيانات، والتشفري، 

 وضوابط سياسات املنظمة املستفيدة.

ويحتوي تطبيق ويبكس لالجتامعات اإللكرتونية، والذي يعمل عىل سحابة سيسكو 
  ويبكس التشاركية عىل:

مركز االجتامعات: الذي ميكن من خالله استعراض املعلومات ومشاركة التطبيقات  -
 مع العمالء والرشكاء واملوظفني.

وميكن من خالله إنشاء وإدارة وإيصال التدريب عرب شبكة اإلنرتنت. يب:التدرمركز  -
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م خدمة مشاركة ملفات املستندات والعروض التقدميية  - مركز الفعاليات: الذي يقدِّ
والتطبيقات بشكل آين للفعاليات املبارشة، مثل: جلسات التسويق املوجة، أو 

 اجتامعات مديري املنظمة املستفيدة.

ويقدم دعامً لتقنية املعلومات عن بُعد، ودعامً مبارشاً لتشخيص مركز الدعم:  -
املشاكل ونقل امللفات وتثبيت التحديثات عىل أجهزة املوظفني والخوادم أو 

 الشبكات أو الحاسبات املكتبية.

ها لبناء تحتية تقنية متكاملة ميكن توظيف تجات سيسكو ملراكز البيانات بنيةً تشكِّل من
عامة أو الخاصة. كام أنَّ سيسكو تستخدم تصميامً للحلول السحابية خدمات للسحابة ال

دة لتقديم الدعم  يحتوي عىل شبكة ووحدات تخزين وموارد حوسبة منشورة بطريقة موحَّ
للعديد من التطبيقات والخدمات التي تخصُّ مزودي الخدمات السحابية. كام أنها تشتمل 

  عىل العديد من تقنيات سيسكو، منها:

): والخاصة بالبنية املوحدة Cisco Nexus Familyسيسكو نيكسس فاميىل ( تقنية -
 ) لحركة البيانات داخل مركز البيانات.Switchesللُمبِدالت (

) لغرض routers) الخاصة باملوجهات (Cisco CRS-1( ١-تقنية سيسكو يس آر إس -
 القيام بوظائف االتصاالت التناظرية والبينية.

املوحدة، الذي يتيح شبكة ُممكنة بقدرات الحوسبة ة نظام سيسكو للحوسب -
ة بالتقنية االفرتاضية، التي تتكامل مع الحلول االفرتاضية للخوادم، واملقدمة وُممكن

 ).VMwareمن رشكاء خارجيني، مثل يف إم وير (

الخاصة بتجهيزات التخزين الشبيك، والتي تُستخَدم لتسهيل  (MDS)تقنية سيسكو  -
 .(EMC)زيني بالتزامن مع حلول الرشكاء اآلخرين عملية الدمج التخ

الخدمات الشبكية لتطبيقات سيسكو ومحاِفظ األمن للخدمات االفرتاضية املبنية  -
 .(OSI)يف النموذج الشبيك  عىل الشبكات يف الطبقة الرابعة وما فوقها

كام تقدم رشكة سيسكو حلوالً سحابية أخرى، كخدمة واجهة سطح املكتب 
)، وهو شكل من أشكال التقنية االفرتاضية Virtual Desktop Interfaceاالفرتايض (
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سطح املكاتب، حيث يعمل عىل مركَزَة أسطح مكاتب العاملني والتطبيقات والبيانات أل 
يف مكان واحد هو مركز البيانات. معظم استخدامات هذا املنتج تعمل يف بيئة مركز 

حامية املستمدة من دمج مئات وآالف أجهزة بيانات افرتايض، لتحسني عملية اإلدارة وال
  الحواسيب املكتبية ليتم تشغيلها عىل عدد قليل من الخوادم ذات القدرات العالية.

مها سيسكو.يوضِّ    ح الجدول التايل قامئة لبعض الخدمات السحابية التي تقدِّ

  منوذج الخدمة السحابية  اسم الخدمة السحابية

(SaaS)كخدمة  الربمجيات  )WebExخدمة ويبكس (

(SaaS)الربمجيات كخدمة  (VDI)واجهة سطح املكتب االفرتاضية 

:CloudShare –كالود شري 

حويل حلولهم تملوردي التقنية  )www.cloudshare.comكالود شري (رشكة تتيح 
إنشاء بيئة ، من خالل (SaaS) الربمجيات كخدمةإىل خدمات عىل هيئة وتطبيقاتهم التقنية 

للعديد اسبة ، تكون منالطلبوبناءً عىل  نرتنتشبكة اإل كاملة الخصائص متاحة عرب افرتاضية 
  .لتدريب التقنياتطبيقات و  ،التقييامتتطبيقات و تطبيقات املبيعات،  :مثل ،من التطبيقات

تخدمني تسمح للمس ، والتيلبيئات تقنية املعلومات تشاركيةأداة كالود شري  تُعتَرب 
ستطيع كام تزمنية.  ألي مدة، و تفاعل والتعاون يف بيئات تقنية املعلوماتشاركة والاملب

 يقات.للبيانات والتطبتكرار العديد من النسخ املستقلة  املستخدمة لهذه األداة املنظامت
نظام بنفس الطريقة التي يتعامل بها مع النظام الن يتعامل مع أ ويستطيع املستخدم 

ية والتكامل مع األنظمة املحل ،وتحميل البيانات ،السجالتحفظ  :املوجود داخل رشكته، مثل
  األخرى.

باستخدام حلول كالود شري السحابية، ميكن أن يتم تكييف إعدادات أدوات شائعة 
، وويندوز أزور (Microsoft SharePoint)االستخدام، مثل: مايكروسوفت شريبوينت 

(Windows Azure) وتطبيق إدارة عالقات املستفيدين ،(CRM) ،لتشمل خوادم افرتاضية ،
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وشبكات، ووسائط تخزين، وأنظمة تشغيل، وأي تطبيقات أخرى. يحتوي كل حل من حلول 
  كالود شري عىل ما ييل:

 مرتابطة وشبكات معقدة. بخوادم افرتاضيةبيئات معقدة   -

 والشبكات الخاصة االفرتاضية النفاذ والوصول،تشمل التحكم يف  أمنيةخصائص  -
(VPN)،  وقنوات اتصال آمنة(SSL) بني املستخدم والخادم. 

 .وغري االفرتاضيةمزيج من الربمجيات واألجهزة االفرتاضية  -

 وضالعر دعوة املستفيدين لالطالع عىل  :مثل ،عمل لدعم تطبيقات محددة سري -
اإلضافة إىل ، بوإعداد صالحيات املستخدمني ،متدربنيلل القاعات وتجهيز التقدميية،

 .الوظائف األخرىالعديد من 

، ويدعمها بأدوات تم مشاركتهايالتطبيقات التي يصاحب وجود موقع مصغر  -
 املشاركة، مثل أداة املؤمترات عرب شبكة اإلنرتنت.

بقة ؛ كوجود طتسلسل هرمي متعدد الطبقات يدعم الهيكل التنظيمي للمستفيد -
 املديرين، والعمالء، واملدرسني، والطالب.

اآلنية لتسمح للمستفيد باالطالع عىل طبيعة راقبة ملاتحليالت و القيام بال -
 استخدامات سحابة كالود شري.

  .كالود كيكح الجدول التايل قامئة لبعض الخدمات السحابية التي تقدمها يوضِّ 

  منوذج الخدمة السحابية  اسم الخدمة السحابية

 (SaaS)الربمجيات كخدمة  (Sales demos & PoCs)خدمة عروض املبيعات 

 (SaaS)الربمجيات كخدمة  (Virtual training lab)خدمة معمل التدريب االفرتايض 
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 :Dell –ديل 

اآليل هي رشكة أمريكية متخصصة يف مجال الحاسب  (www.dell.com/cloud)ديل 
 ذات العالقةاملنتجات و الشخصية  اتصناعة الحاسبب ديل تقوموتقنية املعلومات. 

 رشالن عمليات من العديد ديل منتجات ها. كام تدعمودعم هابيعو  هاتطوير و  بالحاسبات
أو العامة. وقد قامت الرشكة يف عام  الخاصة العديدة والكبرية سواًء عىل مستوى السحابة

الشهرية، التي تُعدُّ من أكرب مزودي أنظمة  (EMC)باالستحواذ عىل رشكة إي إم يس  ٢٠١٦
  .الرشاكة بينهام من عاماً  ١١التخزين يف العامل بعد حوايل 

عىل الرغم من أنَّ النشاط الرئييس لرشكة ديل ليس موجهاً بالتحديد للحوسبة السحابية، 
إال أنَّ منتجاتها تشكل جزًءا رئيسياً ضمن مكونات تقنية الحوسبة السحابية. فعىل سبيل 

ملادية ااملثال، تستفيد رشكة مايكروسوفت من حلول مركز بيانات ديل وكذلك تجهيزاتها 
)، كام Windows Azureوالربمجية ليك تدعم منصتها للخدمات السحابية ويندوز أزور (

يف مجال الخدمات السحابية.  )VMwareيوجد تعاون مشرتك بني ديل ورشكة يف إم وير (
لتقوية مكانتها كمزود خدمات  (Boomi)كام أنٍّ ديل سبق أن استحوذت عىل رشكة بومي 

كة بومي عىل إيجاد حلول لتكامل مصادر متعددة للمعلومات، بغرض سحابية. يرتكز عمل رش 
إنشاء إجراءات أعامل بالغة التعقيد، الخدمة التي يُطلَق عليها التكامل كخدمة 

(Integration as a Service).  

ه امللحوظ نحو تبّني وتطبيق السحابات الهجينة، تركز رشكة ديل جهودها  ومع التوجُّ
خدمات السحابة الهجينة ليك مُتكِّن املنظامت املستفيدة من التكامل بني حالياً نحو تطوير 

مها ديل  أنظمتها الداخلية وتطبيقات وخدمات السحابة العامة. ومن الخدمات التي تقدِّ
)، التي تُعتَرب منصًة لبناء Enterprise Hybrid Cloudالسحابة الهجينة للمنظامت (

)، التي تُعتَرب Native Hybrid Cloudلهجينة املوحدة (السحابة الهجينة. وكذلك السحابة ا
داخل  كانتأمنصة متكِّن املطورين من بناء تطبيقات سحابية تعمل عىل السحابة سواء 

  خارجها. ماملنظمة أ 

مها ديل.يوضِّ    ح الجدول التايل قامئة لبعض الخدمات السحابية التي تقدِّ
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  السحابيةمنوذج الخدمة   اسم الخدمة السحابية

 (IaaS)البنية التحتية كخدمة   )Enterprise Hybrid Cloudالسحابة الهجينة للمنظامت (

 (PaaS)املنصة كخدمة  )Native Hybrid Cloudالسحابة الهجينة املوحدة (

  

  :Google –قوقل 

أحد أبرز مزودي الخدمات السحابية بنامذج  (www.google.com)تعترب رشكة قوقل 
 ،(PaaS)املنصة كخدمة ، و (IaaS)خدمات الحوسبة السحابية الثالثة: البنية التحتية كخدمة 

  .(SaaS)كخدمة  والربمجيات

ة(IaaS)البنية التحتية كخدمة  فيام يخصُّ  م قوقل خدمتها املسامَّ محرك قوقل " ، تقدِّ
الذي ميكِّن املستفيد من إنشاء وتشغيل الخوادم  "،(Google Compute Engine)للحوسبة 

االفرتاضية عىل البنية التحتية التقنية الخاصة بقوقل. يتميز محرك الحوسبة لقوقل مبرونته 
وأدائه وقيمته، حيث يسمح للمستفيد بإطالق عدد ضخم من الخوادم االفرتاضية يف آٍن 

ستفيد تخصيص العديد من املوارد واحد وبسهولة. من خالل هذا املحرك، يستطيع امل
عرض خيارات  :السحابية املرتبطة به، والتي يف الغالب يحتاجها املستفيد بناءً عىل طلبه، مثل

ة مسبقاً، وعالية الرسعة،  متعددة من الخوادم االفرتاضية (كالجاهزة يف قوالب ُمعدَّ
 ران النارية وموازناتخيارات متعددة للتخزين االفرتايض والشبكات والجدواألساسية)، و 

واملواقع الجغرافية، والعديد من الخيارات للتحكم يف النفاذ والوصول. مع محرك األحامل 
قوقل للحوسبة، ال يحتاج املستفيد إىل اإلنفاق الرأساميل عىل التجهيزات التقنية، فبمجرد 

ة لتكون متأكيد التسجيل يتمكن املستفيد من تشغيل آالف املعالجات االفرتاضية املصم
  رسيعة، وتتصف بالثبات يف األداء.

 Google App)، يُعتَرب محرك تطبيقات قوقل (PaaS)فيام يخصُّ املنصة كخدمة 
Engine)  ِّل من التحديات املصاحبة لتطوير التطبيقاتر بيئًة تشغيليًة، وتقلِّ منصًة توف 

صة خاصية املستخدمني. وتوفِّر املنوإدارة النظم عند بناء التطبيقات التي تتفاعل مع ماليني 
تسهِّل تطوير برمجيات ال تناسب فقط خادماً واحداً، بل مجاميع كبرية من الخوادم املتزامنة 

من املزايا التي تساعد عىل استمرارية  وغري املتزامنة. كام تشتمل املنصة أيضاً عىل عددٍ 
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ادي رق ملراقبة األداء وتفورسعة وكفاءة تشغيلها، من خالل توفري ط تشغيل التطبيقات
أعطال النظام، وكذلك أمتتة عملية تغيري املوارد وتوزيع األحامل. يف بداية إطالق هذه املنصة 

)، ومنذ إضافة الدعم لخوادم جافا االفرتاضية Pythonكانت تدعم فقط لغة بايثون (
(JVMs)،ش ويب إت ، أصبحت قادرة عىل تقديم الدعم للغات برمجة متعددة، مثل: الجافا

). تسمح GO، وجو ((Scala)، وسكاال (JRuby)، وجريويب (Groovy))، وقرويف PHPيب (
منصة تطبيقات قوقل ملطور التطبيقات أن يطوِّر تطبيقاته يف جهازه الخاص (سطح املكتب) 

محلية، ثم رفع  (SDK)دون االتصال بشبكة اإلنرتنت، من خالل حزمة تطوير برمجيات 
نتهاء منها عىل محرك تطبيقات قوقل إلجراء االختبارات الالزمة، ومن ثَمَّ الربمجيات بعد اال 

  اإلطالق والنرش.

  يحتوي محرك تطبيقات قوقل عىل الخصائص واملميزات التالية:

 الشائعة. الويب لتقنيات الكامل الدعم مع املرنة الويب خدمة -

 والرتتيب. إمكانية إجراء االستفسارات والفرز مع الدائم التخزين -

ع واالنكامش -  وموازنة األحامل. املرونة التلقائية يف التوسُّ

ملصادقة املستخدمني وإرسال رسائل الربيد  (APIs)تطبيقات برمجية  واجهات -
 اإللكرتوين باستخدام حسابات قوقل.

ز استخدام محرك تطبيقات قوقل عىل الحاسب  - بيئة تطوير محلية متكاملة تحفِّ
 الشخيص للمطور.

ة املهام لتشغيلها عند وقوع حدث معني، أو يف وقت محدد، أو عىل فرتات جدول -
 منتظمة.

م ق(SaaS)أما عىل صعيد الربمجيات كخدمة  وقل عدداً من التطبيقات السحابية ، فتقدِّ
تخدم املنظامت وفرق العمل و التي تخدم األفراد، وهي مجانية ولكن مبواصفات محددة، 

  ية ومتقدمة، ومن هذه الخدمات:ولكنها مبقابل ومبواصفات عال

ة ر مساح)، وهي خدمة سحابية خاصة بالربيد اإللكرتوين، وتوفِّ Gmailجي ميل ( -
 جيجابايت. ٥مجانية لألفراد تصل إىل 
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 ، وهي خدمة سحابية إلدارة الوقت.(Google Calendar)تقويم قوقل  -

إنجاز مهامه )، وهي خدمة سحابية متكِّن املستفيد من Google docsقوقل دوك ( -
املكتبية من خالل سطح مكتبه عن طريق واجهة مبنية عىل الويب، كام أنها تدعم 

 مشاركة تحرير امللفات.

 ، وهي خدمة سحابية متكِّن العميل من إنشاء مواقع(Google Sites)مواقع قوقل  -
 د.فيام بني أفراد الفريق أو املرشوع الواح تشاريكتفاعلية وذات جودة عالية بشكل 

خزين )، وهي خدمة سحابية متكِّن املستفيد من تGoogle Driveوقل درايف (ق -
ملفاته الوصول إىل  متكِّنه منكام  ،يف مكان واحد بشكٍل آمن هجميع بيانات
 أو بيامكت حاسوباً  كان سواءً  له، متاح إلكرتوين جهاز أيبكل سهولة من  ومستنداته

 اً.إلكرتوني لوحاً  أو نقاالً هاتفاً  أو متنقالً

  ويوضح الجدول التايل قامئة لبعض الخدمات السحابية التي تقدمها قوقل.

  منوذج الخدمة السحابية  اسم الخدمة السحابية

  محرك قوقل للحوسبة

(Google Compute Engine) 
 (IaaS)البنية التحتية كخدمة 

 (PaaS)املنصة كخدمة   (Google App Engine)محرك تطبيقات قوقل 

 (SaaS)الربمجيات كخدمة  )Gmailاإللكرتوين جي ميل (خدمة الربيد 

 (SaaS)الربمجيات كخدمة   (Google Calendar)خدمة تقويم قوقل 

 (SaaS)الربمجيات كخدمة   )Google docsقوقل دوك (

 (SaaS)الربمجيات كخدمة   (Google Sites)مواقع قوقل 

 (SaaS)الربمجيات كخدمة   )Google Driveقوقل درايف (
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  :HP –إنتريبريس  باكارد هيوليت

 أمريكية كربى رشكة ) هيwww.HPE.comإنتريبريس ( باكارد هيوليت رشكة
الرشكة  عن ٢٠١٥ نوفمرب ١املعلومات، والتي انفصلت رسمياً يف تاريخ  تقنية تعمل يف قطاع

بيع الخدمات التقنية  عىل (HPE) ز). بينام تركwww.HP.comِّباكارد ( هيوليت األم
 (.HP Inc)والدعم الفني، تركز  واالستشارات والشبكات والتخزين املرتبطة بعمل الخوادم

 عىل بيع التجهيزات املادية؛ كالحاسبات الشخصية، والطابعات.

سلسلة من خدمات الحوسبة السحابية التي تشمل مراكز بيانات متقدمة  (HPE)تتيح 
حيث تحتوي هذه املراكز عىل  ،سواء حدٍ  والهجينة عىل للسحابات العامة والخاصة

والشبكات. كام تقدم  والربمجيات والتخزين متنوعة من تجهيزات الخوادم مجموعات
(HPE)  .الدعم الفني لتبنّي الخدمات السحابية من خالل خدماتها االستشارية املتخصصة

 يف يف الرتكيز عىل ثالثة مجاالت تتواكب مع التوجهات التقنية (HPE)ومؤخراً، انخرطت 
  مجال الحوسبة السحابية، وهذه املجاالت هي:

  الحلول السحابية التي تعتمد عىل السحابة الهجينة، والتي تتيح للمستفيد إمكانية
ة العامة، والسحاب يدية يف منظمته، والسحابة الخاصةالجمع ما بني تقنياته التقل

 يد.وتقنيات املستفمها كل سحابة من خالل إتاحة التكامل بني الخدمات التي تقدِّ 

  التنقل وإنرتنت األشياء، حيث تتيح(HPE)  التقنيات والخدمات والبنى التحتية
الالزمة لتمكني التفاعل الرقمي بني األفراد واألجهزة يف عامل اليوم، واالستفادة من 

 مخرجات هذا التفاعل لخدمة أهداف املنظامت املستفيدة.

 يث يُتاح للمستفيد استغالل التقنيات حلول التحليالت املتقدمة للبيانات، ح
مثل: تعلُّم اآللة، والحوسبة الرسيعة املعتمدة عىل  (HPE)املتقدمة التي توفرها 

املعالجة اآلنية يف الذاكرة الثانوية، والكفاءة يف التعامل مع البيانات املتحركة برسعة 
 نظمته.م كبرية، الستخراج أي أمناط تحليلية تفيد املستفيد يف توجيه أعامل

م الرشكة مجموعة خدمات للحوسبة السحابية، منها:   وتقدِّ

 البنية )، وهي خدمة سحابية تدعم إدارةHPE OneViewإتش يب إي وان فيو ( -
لترسيع عملية النرش واإلطالق، وتبسيط دورة حياة  التحتية التقنية برمجياً؛
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بكفاءة عالية،  العمليات، وزيادة اإلنتاجية من خالل أمتتة سري عمل العمليات
وإتاحة لوحة تحكُّم للمراقبة واملتابعة، وإمكانية التكامل مع خدمات مزودين 

 آخرين.

)، عبارة عن خدمة سحابية HPE Helion Stackatoإتش يب إي هيليون ستاكتو ( -
. وتتيح هذه املنصة املفتوحة إمكانية استخدام تشكيلة واسعة من (PaaS)كمنصة 

عمل عىل الويب لتطوير خدمات وتطبيقات الويب، ثم لغات الربمجة وأُطُر ال
اختبار وإطالق التطبيقات للتشغيل. تتميز هذه الخدمة بتمكينها للتعديل التلقايئ 
إلعدادات وقت تشغيل لغة الربمجة املستخدمة، وخادم الويب، وارتباطات 

 ىلبعضها البعض، وقواعد البيانات. وميكن تشغيل هذه الخدمة إما عبالتطبيقات 
وع وباستخدام أي ن ،السحابة العامة أو الخاصة، أو حتى يف مركز بيانات املستفيد

 لربمجية التقنية االفرتاضية (الهايربفايزر). 

)، وهي عبارة عن خدمة سحابية Helion CloudSystemنظام سحابة هيليون ( -
 يتم استخدامها لبناء السحابات الخاصة والهجينة باستخدام موارد افرتاضية؛

 كالخوادم، ووسائط التخزين، والشبكات، والربمجيات االفرتاضية.

مها الرشكة.ويوضِّ    ح الجدول التايل قامئة لبعض الخدمات السحابية التي تقدِّ

  منوذج الخدمة السحابية  اسم الخدمة السحابية

 (IaaS)البنية التحتية كخدمة   )Helion CloudSystemنظام سحابة هيليون (

 (PaaS)املنصة كخدمة  )HPE Helion Stackatoهيليون ستاكتو (إتش يب إي 

 (IaaS)البنية التحتية كخدمة  )HPE OneViewإتش يب إي وان فيو (

  

 :IBM –آي يب إم 

يف مجال الحوسبة السحابية بشكل كبري،  (www.IBM.com)تُسِهم رشكة آي يب إم 
لخدمات عمالء تندرج تحت النامذج الثالثة حيث تتيح مجموعة خدمات سحابية لل
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، (PaaS)ومنوذج املنصة كخدمة  ،(IaaS)الحوسبة السحابية(منوذج البنية التحتية كخدمة 
من خالل ثالثة أنواع من السحابات: السحابة العامة،  ،)(SaaS)ومنوذج الربمجيات كخدمة 

والسحابة الخاصة، والسحابة الهجينة، إضافة إىل تشكيلة واسعة من الخدمات السحابية 
املكملة للخدمات السحابية الرئيسية، مثل: خدمات التكامل، وخدمات إدارة البيانات، 

  وخدمات تحليالت البيانات، وخدمات الذكاء االصطناعي.

م آي يب إم خدمة خوادم الحوسبة (IaaS)البنية التحتية كخدمة  فيام يخصُّ  ، تقدِّ
، وهي خدمة متكِّن املستفيد من إنشاء وتشغيل (IBM Virtual Servers)االفرتاضية 

الخوادم االفرتاضية عىل البنية التحتية التقنية الخاصة بآي يب إم. يتميز محرك الحوسبة هذا 
املوارد السحابية املصاحبة لتشغيله، ومبواصفات متفاوتة تتالءم  ر كلِّ برسعة إتاحته واختيا

اصة أو سحابة خ ،ومتطلبات املستفيد، كام ميكن تشغيل هذه الخوادم إما عىل سحابة عامة
م آي يب إم خدمة اختيار وإدارة  يديرها املستفيد أو سحابة خاصة تديرها آي يب إم. كام تقدِّ

ى خدمة التجهيزات الشبكية، وتُس ، التي تتيح للمستفيد (Network Appliances)مَّ
، هاأدائها، وترفع من مستوى األمن عليإمكانية التحكم يف حركة املرور عىل الشبكة، وترسيع 

من خالل إتاحة تشكيلة واسعة من الجدران النارية وموازنات األحامل واملوجهات واملحوالت 
م آي يب إم كذلك خدمات  التخزين السحابية من خالل إتاحة أربعة أنواع والجسور. وتقدِّ

 Block)، وتخزين الكتل البيانية (Object Storage)من التخزين، هي: تخزين الكائنات 
Storage) وتخزين امللفات ،(File Storage) وشبكة إيصال املحتوى ،(Content Delivery 

Network) أثناء  ب أي تأخري قد يحدثما يكون للمستفيد لتجنُّ  ، التي تجعل البيانات أقرَب
  تناقل البيانات من وإىل املستخدم.

، (IBM Cloud Managed Services)، تأيت خدمة (PaaS)فيام يخصُّ املنصة كخدمة 
مة املنظطبيقات طوير تتبيئات التطوير الجاهزة لالستخدام لغرض مجموعة من  وهي

سحابية جاهزة بيئة ويتم تقدميها يف ، (Oracle) وأوراكل، (SAP)ساب  :مثل للمستفيد،
للتشغيل. تتميز هذه الخدمة مبستوى عاٍل من األمان يُطبِّق معايري وسياسات األمن الشائعة، 

 .والنسخ االحتياطي واملكرر يف مواقع جغرافية متعددةالتعايف من الكوارث وتتيح خدمات 
وير الذي يوائم بني ثالثة ع عىل التطالتي تشجِّ  (IBM DevOps)وتطبق آي يب إم منهجية 

أبعاد رئيسية، هي: متطلبات األعامل، والتطوير، وعمليات تقنية املعلومات؛ األمر الذي 
 ل عىل املطورين رسعة اإلنجاز، ورفع مستوى اإلنتاجية. يسهِّ 
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م(SaaS)أما عىل صعيد الربمجيات كخدمة  من التطبيقات  العديدَ  آي يب إم ، فتقدِّ
الستخدام سواًء للمستخدم النهايئ، مثل خدمة تحويل النصوص إىل كالم واألدوات الجاهزة ل

آي يب إم أسبريا  امللفات ومشاركة ، وخدمة نقل(Watson Text to Speech)مسموع 
(IBM Aspera) أو للمطورين مثل خدمة اختبار الربمجيات ،(IBM Rational Test 

Workbench) .  

ح الجدول التايل قامئة لبعض الخ مها رشكة آي يب إم.يوضِّ   دمات السحابية التي تقدِّ

  منوذج الخدمة السحابية  اسم الخدمة السحابية

 خدمة خوادم الحوسبة االفرتاضية
 (IBM Virtual Servers) 

 (IaaS)البنية التحتية كخدمة 

 خدمة تجهيزات الشبكات
 (Network Appliances) 

 (IaaS)البنية التحتية كخدمة 

 الكائناتخدمة تخزين 
 (Object Storage)  

 (IaaS)البنية التحتية كخدمة 

 خدمة تخزين الكتل البيانية
 (Block Storage)  

 (IaaS)البنية التحتية كخدمة 

 خدمة تخزين امللفات
 (File Storage)  

 (IaaS)البنية التحتية كخدمة 

 امللفات ومشاركة خدمة نقل
 (IBM Aspera)  

 (SaaS)الربمجيات كخدمة 

 خدمة اختبار الربمجيات
 (IBM Rational Test Workbench) 

 SaaSالربمجيات كخدمة 

  بيئة تطوير التطبيقات
 (IBM DevOps) 

 (PaaS)املنصة كخدمة 

  بيئات التطوير الجاهزة 
(IBM Cloud Managed Services) 

 (PaaS)املنصة كخدمة 
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   :Microsoft –مايكروسوفت 

أحد أكرب الالعبني املؤثرين يف عامل  (www.microsoft.com)تُعتَرب رشكة مايكروسوفت 
من أمازون وقوقل؛ لذا نجد أنَّ للرشكة حضوراً واضحاً  الحوسبة السحابية إىل جانب كلٍّ 

. عىل الرغم من (IaaS, PaaS, SaaS)بخدماتها يف كل منوذج من مناذج خدمات السحابة 
البنية التحتية بنفسها، إال أنَّ التقنية  أنَّ مايكروسوفت ال تتيح أيَّ خدمة من خدمات

ملزودي خدمات البنية التحتية كخدمة  االفرتاضية الخاصة مبايكروسوفت تفسح املجاَل 
(IaaS)  ِّل منصة ويندوز أزور الستغالل قدرات تجهيزاتهم املادية عىل نطاق واسع. ومتث

(Windows Azure)  تطبيقاً رصيحاً لنموذج املنصة كخدمة(PaaS)،  يف حني متثل خدمات
مبكوناتها املتعددة تطبيقاً  (Microsoft Online Services)مايكروسوفت عرب اإلنرتنت 
   .(SaaS)لنموذج الربمجيات كخدمة 

ا مزودي ، تتيح مايكروسوفت خدمتني متكِّن(IaaS)فيام يخصُّ البنية التحتية كخدمة 
ى رتاضية عىل تجهيزاتهم املاديخدمات البنية التحتية من توظيف مميزات التقنية االف ة، تُسمَّ

ى الخدمة الثانية ، وتُسمَّ (Microsoft Hyper-V)يف -الخدمة األوىل مايكروسوفت هايرب
. بالنسبة ملايكروسوفت (Microsoft Virtual Server)مايكروسوفت فريتشوال سريفر 

)، حيث ١الهايربفايزر املبني عىل التجهيزات املادية (الهايربفايزر نوع يف، فهو عبارة عن -هايرب
يتمُّ تنصيب برمجية الهايربفايزر مبارشًة عىل التجهيزات الفعلية املُستضيفة دون الحاجة 

 إىل ومن ثَمَّ ميكن للخوادم االفرتاضية الوصول ؛(host OS)لوجود نظام تشغيل ُمستَِضيف 
بالنسبة و  .املستضيف تشغيل نظام حاجة ملساعدة دون لها مبارشةً وتشغي الفعلية املوارد

هايربفايزر الهايربفايزر املبني عىل الربمجيات (الايكروسوفت فريتشوال سريفر، فهو عبارة عن مل
ى ل)، حيث يتمُّ تنصيب برمجية الهايربفايزر عىل نظام تشغيل موجود مسبقاً؛ و ٢نوع  ذا يُسمَّ

. عىل سبيل املثال، عندما يكون هناك ُمستخِدم حاسب يعمل عىل ضيفنظام التشغيل املُست
نظام تشغيل ويندوز بإصدار معنّي، ميكنه تنصيب برمجيّة الهايربفايزر عىل الويندوز 
بالطريقة نفسها التي يتم فيها تركيب أي برمجيّة أخرى. وبالتايل ميكن للمستخدم إنشاء 

 من يربفايزر. وبرمجيتا الهايربفايزر بنوعيها املتاحنيوإدارة الخوادم االفرتاضية باستخدام الها
 وال ام تعديلهامومن ثَمَّ ال يستطيع مستخدمه ؛املصدر تيمايكروسوفت تُعتربان مغلق

 مبا يتناسب مع متطلباته. وعىل الرغم من أنَّ معظم مزودي خدمات السحابة امتخصيصه
يفضلون التقنية االفرتاضية مفتوحة املصدر؛ كونها تقلل من التكاليف املادية، إال أنَّ هذه 
القاعدة ليست مطلقة عىل الدوام، حيث إنَّ السحابات الخاصة التي تعتمد عىل 
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مالذاً  (Hyper-V)يف -هايربنية التحتية قد تجد يف برمجية المايكروسوفت إلدارة بنيتها التق
  متوافقاً مع بنيتها التحتية.

 (Windows Azure)، تربز منصة ويندوز أزور (PaaS)فيام يخصُّ املنصة كخدمة 
 مايكروسوفت عىل نظام تشغيل املتاحة كخدمة موزعة يتم استضافتها يف مراكز بيانات

ى ويندوز أز ُمخصَّ  يف  واملتخصصني املطورين ور. يتم استخدام هذه املنصة من ِقبَلص يُسمَّ
لخاصة ا مراكز البيانات ةاملعلومات لبناء التطبيقات ونرشها وإدارتها من خالل شبك تقنية

) DevOpsوتتكامل منصة ويندوز أزور مع منهجية التطوير ديف أوبز ( .مبايكروسوفت
 حلولال حتىبسيطة التطبيقات الجوال بدًءا من  عالية، بكفاءة تطبيقات متعددةبناء ل

ات . بشكل عام، يتم تطبيق ويندوز أزور كثالثة مكوناإلنرتنتتعمل عىل شبكة  املعقدة التي
ملساعدة يف إدارة ومراقبة ا، والبنية (Storage)، والتخزين (Compute)أساسية: الحوسبة 

حوسبة، ميكن للمستفيد التحكم يف . بالنسبة ملكون ال(Fabric Controller – FC)املنصة 
التخزين،  وبالنسبة ملكون .إعدادات الخوادم االفرتاضية املخصصة له مبا يتالءم مع احتياجاته

، والجداول (blobs)فيمكن التعامل مع ثالثة أنواع من مخازن البيانات، وهي: امللفات 
(tables) والصفوف ،(queues) أخرياً بالنسبة ألداة .(FC) عبارة عن مجموعة من ، فهي

الخوادم االفرتاضية التي تعمل عىل نظام تشغيل أزور ملراقبة وإدارة وتنسيق املوارد 
  الحاسوبية.

جموعة متنوعة من الخدمات ، فهناك م(SaaS)أما عىل صعيد الربمجيات كخدمة 
التي ميكن للمستفيد استخدامها كخدمة سحابية عرب شبكة اإلنرتنت، مثل خدمة  الجاهزة

التي تتيح حزمة  (Microsoft Online Services)دمات مايكروسوفت عرب اإلنرتنت خ
، وبرمجية االتصال (Project)واسعة من الخدمات؛ كالربيد اإللكرتوين، وبرمجية املشاريع 

(Skype) ٣٦٥، وخدمة أوفيس (Office 365)  :التي تتيح برمجيات املكتب الشائعة، مثل
  ، إلخ. (Excel)، والجداول اإللكرتونية (Word)الوورد 

مها مايكروسوفت.   يوضح الجدول التايل قامئة لبعض الخدمات السحابية التي تقدِّ
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  منوذج الخدمة السحابية  اسم الخدمة السحابية

  يف-مايكروسوفت هايرب

 (Microsoft Hyper-V)  
 (IaaS)البنية التحتية كخدمة 

  مايكروسوفت فريتشوال سريفر

 (Microsoft Virtual Server)  
 (IaaS)البنية التحتية كخدمة 

  منصة ويندوز أزور

 (Windows Azure) 
 (PaaS)املنصة كخدمة 

  خدمات مايكروسوفت عرب اإلنرتنت 

(Microsoft Online Services) 
 (SaaS)الربمجيات كخدمة 

  ٣٦٥خدمة أوفيس 

 (Office 365)  
 (SaaS)الربمجيات كخدمة 

  

  :Salesforce.com -سيلزفورس دوت كوم 

متخصصة يف مجال كرشكة  (www.salesforce.com)متيزت سيلزفورس دوت كوم
كخدمة برمجيات  (CRM)بخدمتها الشهرية إدارة عالقات املستفيدين الحوسبة السحابية 

(SaaS) من عدة وحدات برمجية، لغة  ٤٥. تتكون هذه الخدمة السحابية املتاحة بأكرث من
حيث متثل كل وحدة مجاالً ذا عالقة بالعمالء. ميكن الوصول لهذه الخدمة السحابية من 
خالل أي جهاز متصل باإلنرتنت سواًء أجهزة متنقلة أو حاسبات مكتبية أو محمولة. ومن 

: حسابات املستفيد (CRM)ضمن أهم الوحدات املكونة لخدمة إدارة عالقات املستفيدين 
وطرق االتصال، والتسويق، والتحليالت والتنبؤ، والفرص، وسري العمل، ومكتبة إلدارة 

  املحتوى، وشبكات التواصل االجتامعي، والرشكاء، والتوظيف.
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م سيلزفورس دوت كوم خدمات املنصة كخدمة  ى فورس دوت (PaaS)كام تقدِّ ، تُسمَّ
قل، حيث إنَّ الخدمة ، التي تختلف عن منصات مايكروسوفت وقو (force.com)كوم 

موجهة ومرتبطة بالبيانات عوضاً عن االرتباط بالشفرات الربمجية، كام هو الحال مع 
املنصات األخرى.  وتتيح فورس دوت كوم أيضاً خدمات االستضافة التي تعتمد عىل تقنياتها 
املتاحة ومبواصفات شائعة، مثل: املرونة يف تخصيص املوارد، واألمن، وإتاحة النسخ 
االحتياطي واملكرر. يتم استخدام هذه املنصة بشكل أسايس لتطوير التطبيقات السحابية 
واملواقع اإللكرتونية، وإلطالق التطبيق السحايب بعد اختباره عىل خوادم السحابة العامة. 
تستخدم منصة فورس دوت كوم بيئتي تطوير متكاملتني، وهام: بيئة فيجوال فورس 

(Visualforce)  ة عن إطار إلنشاء واجهات املستخدم الرسومية، وبيئة أبكس وهي عبار
(Apex)  وهي لغة برمجة خاصة باملنصة تشبه بشكل كبري لغة الجافا، ولكنها تُكتَب بأسلوب

إجراءات قواعد البيانات املخزنة. تستطيع أبكس تنفيذ وحدات برمجية مستقلة حسب 
ة  يطرأ عىل البيانات. كام تسمح هذه اللغالطلب أو تنفيذها تلقائياً اعتامداً عىل حدث معني

 وامراملنطق عند النقر عىل زر األ للمطورين بإضافة منطق مصاحب لألحداث؛ كأن يتم تنفيذ 
عند إجراء تحديث عىل سجل البيانات. ترتبط بيئة التطوير املتكاملة الخاصة بفورس دوت 

األمر الذي يتيح لخدمات فورس  ؛، بيئة تطوير متكاملة أيضاً (Eclipse)كوم مبنصة إكليبس 
دوت كوم عمل االختبارات الربمجية الالزمة قبل اإلطالق والنرش. كام تتوافر أداتان لبناء 

 (UI builder)ي بيلدر بيقات حسب الطلب، وهام: أداة يو آ واجهات املستخدم للتط
هات لتطوير واج (VisualForce)لتطوير واجهات مستخدم بسيطة، وأداة فيجوال فورس 

  مستخدم متقدمة وأكرث تعقيداً. 

يوضح الجدول التايل قامئة لبعض الخدمات السحابية التي تقدمها سيلزفورس دوت 
  كوم.

  منوذج الخدمة السحابية  اسم الخدمة السحابية

 (PaaS)املنصة كخدمة  (Force.com)منصة سيلزفورس دوت كوم 

 (SaaS)الربمجيات كخدمة   (CRM)خدمة إدارة عالقات املستفيدين 
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 ٥٨٩  الحوسبة السحابية

 :Vmware –يف إم وير 

مزوداً بارزاً للتقنية االفرتاضية للبُنَى   (www.vmware.com)رشكة يف إم وير دُّ تُع
. وظَّفت الرشكة هذه التقنية لخدمة (vSphere)التحتية التقنية من خالل منصة يف سفيري 

، (vCloud)كالود حت مبادرة أطلقت عليها مبادرة يف الحوسبة السحابية ت
(www.cloud.vmware.com)ة التي ادرة مجموعة من التقنيات املُمكن. متثل هذه املب

، وواجهات التطبيقات الربمجية (VMware vSphere)تحتوي عىل يف إم وير يف سفيري 
(APIs)  لفي كالود(vCloud)ة األخرى، التي ، والعديد من خدمات الحوسبة السحابي

تخدم سيستطيع املستفيد استخدامها من خالل السحابات الداخلية يف مركز بياناته، والتي تُ 
. وتحتوي (vCloud)، أو من خالل بيئة يتيحها مزود سحابة يف كالود (VMware)يف إم وير 

 يف كالود عىل مجموعة من الخدمات السحابية التي تدعم أي تطبيق أو نظام تشغيل يف أي
  موقع جغرايف يتناسب واحتياجات املستفيد. وتتكون يف كالود من: 

، والذي ميكن (VMware Ready vClouds)مكون يف إم وير ريدي يف كالودز  -
، وهوستينق دوت (Terremark)الحصول عليه من مزودي الخدمات، تريميارك 

 .(Hosting.com)كوم 

تخدم يف ست افرتاضية، التي تُ ومكون التطبيقات التي يتم إتاحتها عىل شكل مكونا -
 .(vCloud API)، وواجهات السحابة (VMware vSphere)إم وير يف سفيري 

ه (VMware vSphere)بالنسبة لفي إم وير يف سفيري  ، فهو عبارة عن نظام تشغيل موجَّ
للسحابة يستطيع إدارة مجموعة كبرية من البَُنى التحتية، مبا يف ذلك الربمجيات والتجهيزات 

، فهي عبارة (vCloud API)ملادية سواًء يف شبكة داخلية أو خارجية. أما واجهة السحابة ا
 ْرش عن واجهة القتناء واستخدام املوارد االفرتاضية يف السحابة.  ومُتكِّن هذه الواجهة من نَ 

وإدارة أعباء العمل االفرتاضية سواء يف الشبكة الداخلية أو الخارجية، وأيضا إدارة االتصال 
قات  وتشغيل التطبيْرش ع وتحميل وإنشاء ونَ فْ بني أكرث من سحابة. وتتيح هذه الواجهة َر 

  والشبكات ومراكز البيانات االفرتاضية. (vApps)االفرتاضية 

الربط بني املوارد االفرتاضية داخل مركز  (VMware)وميكن ملستخدمي تقنية يف إم وير 
 واالستفادة من التكامل بينهام، ويتم التحكم يفبياناتهم مع املوارد االفرتاضية السحابية 

عملية الربط والتكامل من خالل شاشة يستخدمها املستفيد إلدارة املوارد الداخلية 
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 الحوسبة السحابية  ٥٩٠

والسحابية. تتيح هذه الخاصية للمستفيد االستفادة من اإلمكانات والخدمات املتاحة عىل 
، وهي خدمة (VMware VMotion)السحابة وغري املتاحة يف مركز بياناته، مثل خدمة 

 تسمح بنقل الخوادم االفرتاضية من خادم مادي إىل آخر داخل حدود مركز بيانات املستفيد
، مع عدم وجود أي تعطيل لتشغيل الخدمة. ترفع هذه الخاصية من كفاءة تشغيل وخارجه 

  ل. امالتطبيقات وإدارتها ونقلها؛ األمر الذي يرفع مستوى اإلتاحة واستمرارية تشغيل األع

ا ما يخصُّ الربمجيات كخدمة  تش كيو إ ، فتتيح يف إم وير خدمة هايربيك (SaaS)أمَّ
(Hyperic HQ) وهي عبارة عن برمجية تُستخدم إلدارة أداء تطبيقات الويب، ويستخدمها ،

ملراقبة وإدارة أداء تطبيقاتهم. كام تتيح يف إم وير  (SaaS)العديد من مزودي خدمات 
التي تُستخدم إلدارة الوصول والنفاذ وإتاحة  (MyOneLogin)إين خدمة ماي ون لوق 

  د. خاصية النفاذ املوحَّ 

ى (PaaS)وبالنسبة للمنصة كخدمة   ريااليز يف، تتيح يف إم وير حزمة برمجية، تُسمَّ
(vRealize) َّمة ملساعدة إداريي تقنية املعلومات يف إنشاء ، وهي عبارة عن منصة ُمصم

الهجينة غري املتجانسة. وتتكون هذه الحزمة الربمجية من املكونات وإدارة السحابات 
   األربعة األساسية:

، ويُستخدم إلدارة وعمل التكامل (vRealize Automation)مكون أمتتة يف ريااليز  -
 ة من أكرث من مزود سحابة.لسحابات غري املتجانسة واملزوَّدبني ا

، ويُستخدم إلدارة وتحليل (vRealize Log Insight)مكون تدوين يف ريااليز  -
بيانات وسجالت التدوين للعمليات التي متت عىل السحابة، ولعمل االختبارات 

 الالزمة للتدقيق عىل التزام مزود الخدمة.

، ويُستخَدم إلدارة العمليات (vRealize Operations)مكون عمليات يف ريااليز  -
 عىل بيئات السحابة املادية واالفرتاضية.

، ويُستخدم ملتابعة (vRealize Business for Cloud)عامل يف ريااليز مكون أ  -
التكاليف املادية للسحابة العامة والخاصة، وتتبُّع توجهات وأحجام االستخدام، 
وعمل التحليالت الالزمة للخدمات السحابية التي تساعد املستفيد عىل اتخاذ 

 القرارات املناسبة.
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مها يف إم ويرح الجدول التايل قامئة لبيوضِّ    .(VMware)عض الخدمات السحابية التي تقدِّ

  منوذج الخدمة السحابية  اسم الخدمة السحابية

 (IaaS)البنية التحتية كخدمة  (vCloud)خدمة يف كالود 

 (IaaS)البنية التحتية كخدمة   (VMware VMotion)خدمة 

 (PaaS)املنصة كخدمة  (vRealize)خدمة 

 (SaaS)الربمجيات كخدمة  (Hyperic HQ)خدمة 

 (SaaS)الربمجيات كخدمة  (MyOneLogin)خدمة 
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  السحابية الحوسبة معايري واضعي : أبرز)٢ملحق (

  

نستعرض يف هذا امللحق مجموعة من أبرز واضعي املعايري ذات العالقة بتقنية الحوسبة 
  ، وهم:١١السحابية، وعددهم 

 .(NIST)والتقنية  للمعايري الوطني املعهد -١

 .(CSA)السحابة  أمن تحالف منظمة -٢

 .(DMTF)املوزعة  اإلدارة عمل وحدة -٣

 .(SNIA)التخزين  شبكات قطاع جمعية -٤

 .(OASIS)املهيكلة  املعلومات معايري تحسني منظمة -٥

 .(ISO)للمعايري  الدولية املنظمة -٦

 املفتوحة. املجموعة -٧

 .(OCC)املفتوحة  املشاعة الجمعية -٨

 .(TIA)االتصاالت  قطاع جمعية -٩

 .)IEEE( لـ التابعة السحابية للحوسبة التقنية اللجنة -١٠

 الحرية. تحالف مرشوع -١١

 National Institute of Standards and املعهد الوطني للمعايري والتقنية
Technology (NIST):   

وكالة فيدرالية تتبع إدارياً لوزارة  عبارة عن )NIST( والتقنية للمعايري الوطني املعهد
وتتمثل رسالته يف تعزيز االبتكار يف الواليات املتحدة  .(www.nist.gov)األمريكية التجارة

 التقنيةو  القياس واملعايري علم تطوير خالل من الصناعية التنافسية األمريكية، والقدرة
جودة الحياة. أما نشاطاته الرئيسية  وتحسني االقتصادي األمن تعزِّز باستخدام منهجيات

محاور، هي: علم القياس، املتابعة الدقيقة، ووضع واستخدام املعايري. ومن  فترتكز يف ثالثة
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ضمن أهم مشاريع املعهد: مرشوع قيادة جهود الحكومة الفيدرالية لوضع معايري لتناقل 
  البيانات، ووضع معايري للحوسبة السحابية، ووضع معايري ألمن الحوسبة السحابية.

يري، ونرش العديد من التوصيات املتعلقة بالحوسبة قام املعهد بتطوير العديد من املعا
  فيام ييل إىل خمٍس منها: السحابية. ونتطرُق 

 ) ويتميز هذا ٨٠٠-١٤٤َوْضع تعريف للحوسبة السحابية يف وثيقة بإصدار خاص رقم .(
التعريف بشموليته التي ترتكز عىل خصائص ومناذج الحوسبة السحابية. ويهدف املعهد 

الشامل، كام نُصَّ عىل ذلك، إىل تعريف معيار ذي حد أدىن من القيود  من هذا التعريف
لتفادي أي تفصيالت قد تحدُّ من اإلبداع واالبتكار. وينص تعريف الحوسبة السحابية 

 عىل ناءً ب ،الحاسوبية الشبكة إىل الوصول متكني إىل يهدف منوذج عن عبارة"عىل أنها: 
 املوارد من مشرتك تجّمعحيث يوجد  مكان،مريح ومن أي  املستفيد، بشكل طلب

 ،)خدماتوال والتطبيقات، التخزين، ووسائط والخوادم، كالشبكات،(الحاسوبية املجهزة 
 الخدمة" مزود من تدخل وبدون ممكن، إداري جهد بأقل ونرشها توفريها ميكن والتي

(Mell and Grance, 2011).  ِّة للحوسبد الوثيقة نفسها خمس خصائص رئيسية وتحد
 السحابية، وهي:

 الطلب. وحسب ذاتية خدمة هي السحابية الحوسبة .١

 الحاسوبية. للشبكة واسع وصول ذات خدمة هي السحابية الحوسبة .٢

ع عن عبارة السحابية الحوسبة .٣  الحاسوبية. املوارد من واسع تجمُّ

 وارد.امل تلك وتحرير تخصيص يف رسيعة مرونة ذات السحابية الحوسبة .٤

 للقياس. قابلة خدمة هي السحابية الحوسبة .٥

  د الوثيقة ثالثة مناذج لخدمات الحوسبة السحابية، وهي:حدِّ كام تُ 

 .)SaaS( كخدمة منوذج الربمجيات -١

 .)PaaS( كخدمة منوذج املنصة -٢

 .)IaaS( كخدمة منوذج البنية التحتية -٣

  وهي: وإطالق السحابة، ْرش د الوثيقة أربعة مناذج لنَ حدِّ أخرياً، تُ 
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 .(Private Cloud)السحابة الخاصة  -١

 .(Community Cloud)السحابة املجتمعية  -٢                 

 .(Public Cloud)السحابة العامة  -٣                 

 .(Hybrid Cloud)السحابة الهجينة  -٤                 

  يقة السحابية العامة يف وثدليل إرشادات خاص بأمن السحابة والخصوصية يف الحوسبة
م هذا الدليل نظرة عامة عن التحديات الخاصة ). يقدِّ ٨٠٠-١٤٤بإصدار خاص رقم (

بأمن وخصوصية الحوسبة السحابية العامة، كام يشري الدليل إىل رضورة أن تراعي 
ند من االعتبارات املهمة ع املنظامت املستفيدة من خدمات الحوسبة السحابية العديدَ 

 نقل البيانات والتطبيقات والبنية التحتية إىل بيئة السحابة العامة.

 ) هذه ٥٠٠-٢٩١خارطة طريق ملعايري الحوسبة السحابية يف وثيقة بإصدار خاص رقم .(
الوثيقة عبارة عن مسح لكل املعايري املوجودة والخاصة باألمن، وقابلية النقل، ومعايري 

شرتك فيام بني املوارد السحابية، والنامذج، وحاالت االستخدام ذات الصلة العمل امل
 األولويات.و ة والفجوات املوجودة بالحوسبة السحابية، باإلضافة لتحديد املعايري الحالي

 ) ح ٥٠٠-٢٩٢التصميم املرجعي للحوسبة السحابية يف وثيقة بإصدار خاص رقم ). توضِّ
 لحوسبة السحابية، بناءً عىل تعريف الحوسبة السحابيةهذه الوثيقة التصميم املرجعي ل

م من املعهد عمومياً  ، الذي يتبّنى منوذجاً نظرياً )NIST( والتقنية للمعايري الوطني املُقدَّ
 والعمليات الخاصة بالحوسبة السحابية. لبحث ومناقشة املتطلبات والتصاميم

 م هذه ٥٠٠-٣١٦اص رقم (قابلية استخدام الحوسبة السحابية يف وثيقة بإصدار خ ). تقدِّ
تقييم الخصائص األساسية لتوقعات مستخدم السحابة.  يفالوثيقة إطاراً عاماً يساعد 

يحتوي هذا اإلطار العام عىل خمس خصائص أساسية: (الكفاءة والقدرة، والتخصيص 
ىل عكام يحتوي اإلطار  مبا يناسب االحتياجات، واالعتامدية، والقيمة املضافة، واألمن)،

 متيز توقعات مستخدم السحابة.عنرصاً  ٢١
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  Cloud Security Alliance (CSA): منظمة تحالف أمن السحابة

عبارة عن منظمة عاملية  (cloudsecurityalliance.org)منظمة تحالف أمن السحابة 
حابية خدام بيئة حوسبة س أفضل املامرسات للمساعدة يف ضامن استْرش رائدة يف تعريف ونَ 

 ت الفنية املتكدسة لدى للمامرسنيهم هذه املنظمة يف استغالل وتوظيف الخرباآمنة. تس
والهيئات لطرح وعرض أبحاث أمن السحابة، والتعليم، والشهادات، والجمعيات والحكومات 

املعارف السحابة، ب أمن تحالف منظمة أنشطةُ  واملنتجات يف مجال الحوسبة السحابية. تفيدُ 
 املزودين السحابية، من مجتمَع الحوسبة الواسعة، شبكة تواصلهااملتاحة لديها و 

بة يف مجال الحوس الجودة األعامل، كام تفيد يف تكريس ورجال والحكومات واملستفيدين
 السحابية. كام أن طبيعة عمل هذه املنظمة تتيح مجتمعاً ميكن أن يشارك أعضاؤه يف خلق

املحافظة عليه. وتعتمد هذه املنظمة يف نشاطاتها موثوقة واستمرارية  سحابية بيئة نظام
عىل األعضاء املسجلني لديها من مزودي ومستفيدي الحوسبة السحابية. وتعمل املنظمة 

أفضل  ْرش لها، من خالل نَ  عىل الحفاظ عىل مكانتها كحاضنة للمعايري أكرث من كونها مطورةً 
  املامرسات املتعلقة بأمن الحوسبة السحابية.

 دلة املنشورة ألفضل املامرسات ما ييل:ومن األ 

 املوثوقة السحابة ملبادرة مرجعي منوذج بتطوير املنظمة قامت )Trusted Cloud 
Initiative – TCI.( مطوري متكِّن أدوات ومجموعة منهجية عن عبارة النموذج هذا 

 من راملخاط إدارة وأخصائيي املعلومات تقنية وأخصائيي أمن السحابية التطبيقات
 طاملنظامت، وضواب داخل املعلومات لتقنية التشغيلية الحالة عن شامل تقييم عمل

 من همنمتكِّ  كام واألمنية، التقنية قدراتهم ناحية من السحابية الخدمات مزودي اختيار
هذا  يتكوَّن. املنظامت بأعامل الخاصة االحتياجات األمنية لتحقيق طريق خارطة عمل

ها وتنظيمها استناداً عىل أُطُر نطاقات شاملة تمَّ تعريفُ  النموذج املرجعي من سبعة
يف مجال عام، و بشكل امرسات يف مجال تقنية املعلومات معامرية شهرية متثل أفضل امل

، (ITIL)، وإطار آي تيل (SABSA)بشكل خاص، مثل: إطار سابسا أمن املعلومات 
 النطاقات هي:.  وهذه (Jericho)، وإطار جرييكو (TOGAF)وإطار توجاف 

  األعامل. عمليات دعم نطاق خدمات .١

  والدعم. املعلومات تقنية نطاق عمليات .٢
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  نطاق خدمات العرض. .٣

  نطاق خدمات التطبيقات. .٤

  نطاق خدمات املعلومات. .٥

  نطاق خدمات البنية التحتية. .٦

  نطاق إدارة األمن واملخاطر. .٧

 السحابة ضوابط مصفوفة )Cloud Controls Matrix – CCM(اإلصدار) ،  ٢٫١رقم .(
 شامل متقيي عمل عىل املستقبيل املستفيد يساعد أمنيٍّا بُْعداً  ١٦ تحتوي املصفوفة عىل

 وهذه األبعاد هي:  .السحابية الحوسبة مبزودي املرتبطة األمنية للمخاطر

 نطاق خدمات دعم عمليات األعامل. .١

 أمن التطبيقات والواجهات. .٢

 املراجعة وااللتزام. .٣

 األعامل ومرونة التشغيل.إدارة استمرارية  .٤

 ضبط التغيري وإدارة التهيئة. .٥

 أمن البيانات وإدارة دورة حياة املعلومات. .٦

 والتشفري وإدارة املفاتيح. أمن مركز البيانات .٧

 الحوكمة وإدارة املخاطر. .٨

 أمن املوارد البرشية. .٩

 إدارة الهوية والنفاذ. .١٠

 والتقنية االفرتاضية. البنية التحتية .١١

 للمشاركة والتنقل.القابلية  .١٢

 أمن الهواتف املتنقلة. .١٣

 إدارة الحوادث األمنية. .١٤
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 إدارة اإلمدادات، والشفافية واملسؤولية. .١٥

  .إدارة التهديدات والقابلية للتهديدات .١٦

  

  :Distributed Management Task Force  (DMTF) وحدة عمل اإلدارة املوزعة

هي منظمة تركِّز عىل وضع املعايري يف  (www.dmtf.org)وحدة عمل اإلدارة املوزعة 
مجال تقنية املعلومات بغرض تسهيل إدارة التقنيات التي ميكن الوصول إليها عرب الشبكات. 
يتم وضع املعايري من خالل الجهود املشرتكة واملفتوحة بني رشكات تقنية املعلومات الرائدة 

، (EMC)، و(Citrix)و، (Cisco)، و(Broadcom)، و(AMD)يف املجال، مثل: رشكة 
. تقود منظمة (VMware)، و(Oracle)، و(Microsoft)، و(Intel)، و(IBM)، و(HP)و

(DMTF) بيق املتبادل، وتدعم تط للتشغيل القابلة الحراك الدويل لتبّني معايري اإلدارة
لك ذاملعايري الذي ميكِّن من إدارة التقنيات التقليدية والتقنيات الحديثة املتنوعة، مبا يف 

  السحابة، والتقنية االفرتاضية، والشبكات، والبُنَى التحتية التقنية.

من حيث  يف أنها توفِّر منهجاً متكامالً وفعاالً  (DMTF)تكمن أهمية معايري منظمة 
إلدارة التقنيات من خالل تقديم الحلول القابلة للتشغيل املتبادل، كام أنَّ التكلفة املادية 

ألدوات والبَُنى التحتية الالزمة للتطوير والتعاون املشرتك. يساعد تطبيق الفني وا لديها الدعمَ 
يف اختصار الوقت الزمني للوصول إىل املستفيدين  (DMTF)سياسات وإجراءات منظمة 

واألسواق التجارية، ويف التحفيز عىل التبّني املبكر للتقنيات، من خالل تطبيقها لسياسات 
  ت االعتامد املتبعة ملواصفات التقنيات. حامية حقوق امللكية، وإلجراءا

معياراً، تتنوع مواضيعها  ١٥مجموعة متعددة من املعايري تصل إىل  (DMTF)ت طوَّر 
بني إدارة الشبكات، وإدارة السحابة، وإدارة التقنية االفرتاضية، وإدارة خدمات الويب، 

. نتطرق فيام ييل إىل (APIs)وإدارة قواعد البيانات، وإدارة الواجهات الربمجية للتطبيقات 
 (DMTF)اثنني منها عىل سبيل املثال فقط، وميكن للقارئ الرجوع إىل البوابة اإللكرتونية لـ 

  لالطالع عىل كل املعايري.

 ) معيار بُنية التقنية االفرتاضية املفتوحةOpen Virtualization Format-OVF .(
بها  لقوالب جاهزة ميكن االستئناس يتيح هذا املعيار لقطاع تقنية املعلومات تصميامت

كثري من األمر الذي يحّل ال املبنية عىل األنظمة االفرتاضية؛ يف تطوير الحلول الربمجية
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املشاكل التشغيلية التي يواجهها موردو الربمجيات ومزودو خدمات الحوسبة السحابية. 
 بوصفه نرشتههذا املعيار و ) ISO( املقاييس لتوحيد الدولية املنظمة اعتمدت وقد

 .ISO17203 املعيار رقم

  معيار الواجهات الربمجية للتطبيقات ريدفيش(Redfish API) عبارة عن معيار .
د املواصفات الالزمة لتصميم الواجهات الربمجية للتطبيقات، من خالل  مفتوح يحدِّ

ملساعدة  (OData)، و(JSON)، وتوظيف أدوات (RESTful)استخدام واجهة 
لربمجية الحلول او املستفيدين يف عمل التكامل الالزم بني حلولهم الربمجية الحديثة 

القدمية. ومن خالل التدرُّج يف تطوير هذا املعيار، يتم السعي لإلشارة إىل كل مكونات 
مركز البيانات؛ من خوادم وشبكات وتجهيزات وبرمجيات، مبا يناسبها من واجهات 

  برمجية معيارية.

  

 Storage Networking Industry Association جمعية قطاع شبكات التخزين
(SNIA): 

هو تشجيع وتطوير  (www.snia.org)الهدف الرئيس لجمعية قطاع شبكات التخزين 
 (SNIA)املعايري والتقنيات والخدمات التعليمية لعملية إدارة املعلومات. ولقد طوَّرت 

) التي كان قد تمَّ تبنيها من قِبل منظمة أيزو SMI-Sمواصفات مبادرة إدارة التخزين (
)ISO كام أنشأت .((SNIA) ) مجلساً وسيطاً يُعرف باسم مبادرة التخزين السحايبCSI (

ع عىل استخدام منوذج التخزين كخدمة  لتقديم  (Storage-as-a-Service)التي تشجِّ
 والدفع حسب االستخدام.مة تخزين مرنة، وبناًء عىل الطلب الخدمات، وذلك لتقديم خد

معياراً، تتنوع مواضيعها بني واجهة إدارة  ١١مجموعة معايري تصل إىل  (SNIA)ت طوَّر 
، (LTFS)، ومواصفات هيئة نظام ملفات األرشطة املتسلسلة (CDMI)بيانات السحابة 

، (NVM)ومواصفات إدارة جهاز التخزين الشبيك، ومنوذج برمجة الذاكرة غري املتذبذبة 
ألنظمة التخزين، باإلضافة إىل معايري أخرى. نتطرق  (TLS)اصفات أمن طبقة النقل ومو 

فيام ييل إىل ثالثة منها عىل سبيل املثال فقط، وميكن للقارئ الرجوع إىل البوابة اإللكرتونية 
  لالطالع عىل كل املعايري. (SNIA)لـ 
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 ) بالنسبة ملعيار واجهة إدارة بيانات السحابةCDMIف واجهة وظيفية ار يعرِّ )، فهو معي
تستخدمها التطبيقات إلنشاء عنارص البيانات، واسرتجاعها، وتحديثها، ومسحها من 
السحابة. وكجزء من هذه الواجهة يتمكن املستخدم من استكشاف إمكانيات التخزين 
السحايب، ويستطيع استخدام هذه الواجهة إلدارة الحاويات والبيانات التي يتم وضعها 

عىل الحاويات  (metadata)جهة. كام ميكن تهيئة وتثبيت البيانات الوصفية عىل الوا
من خالل هذه الواجهة. وميكن توظيف الواجهة أيضاً من قِبَل التطبيقات وعنارصها 

اإلرشافية واإلدارية إلدارة الحاويات، والحسابات، والنفاذ اآلمن، ومعلومات املراقبة 
هارها لكل اإلمكانيات املتضمنة يف خدمات التخزين والفوترة. ما مييز هذه الواجهة إظ

 هم واستغالل هذه اإلمكانيات.والبيانات حتى يتمكن املستفيد من فَ 

  م وصفاً تفصيلياً لكل الوظائف أما مواصفات إدارة جهاز التخزين الشبيك، فتقدِّ
وي . تحت(IP Based Drives)واملميزات اإلدارية لفئة الجهاز الشبيك املعروف باسم 

 هذه املواصفات عىل تصنيف لجميع قدرات أجهزة التخزين الشبيك.

  ُعرف مواصفات منوذج برمجة الذاكرة غري املتذبذبة وت(NVM)  السلوكيات املُوَىص بها
ونظام التشغيل اللذين يدعامن التعامل مع الذكرة ستخِدم فيام بني مكوين فضاء املُ 

ري م سلوكيات الذاكرة غاملواصفات إىل إظهار وفهالثانوية غري املتذبذبة. تهدف هذه 
ة لعد عدة واجهات غري محددةحتى ميكن التعامل معها بكفاءة من ِقبَل املتذبذبة 

  أنظمة تشغيل. 
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 Organization for the Advancement املهيكلة املعلومات معايري تحسني منظمة
of Structured Information Standards (OASIS)  

عبارة عن تحالف  (www.oasis-open.org)املهيكلة  املعلومات معايري تحسني منظمة
غري ربحي يقود عمليات تطوير وتجميع وتبنّي املعايري املفتوحة ملجتمع املعلومات العاملي. 

إىل تكوين إجامع يف قطاع تقنية املعلومات، ووضع معايري عاملية  (OASIS)تسعى منظمة 
، والحوسبة السحابية، والطاقة، (IOT)لومات، وإنرتنت األشياء يف مجاالت أمن تقنية املع

من  (OASIS)وتقنيات املحتوى، وإدارة األزمات، والعديد من املجاالت األخرى. تهدف 
معايريها املفتوحة إىل تخفيض التكاليف املادية، وتشجيع االبتكار، ومنو األسواق العاملية، 

من رشيحة واسعة متثل قادة  (OASIS)كون أعضاء وحامية حق االختيار الحر للتقنية. يت
التقنية يف القطاعني الخاص والعام، واملستخدمني، واألفراد املؤثرين يف قطاع تقنية 

منظمة  ٦٠٠مشارك ميثلون أكرث من  ٥٠٠٠أكرث من  (OASIS)املعلومات. يوجد لدى تحالف 
  دولة حول العامل. ٦٥وأفراد مستقلني من أكرث من 

  معيارين رئيسيني، هام: (OASIS)م تحالف لحوسبة السحابية، يقدِّ ويف مجال ا

 للمنصات السحابية التطبيقات إدارة معيار )CAMP( يسعى هذا املعيار إىل تطوير .
بروتوكول التشغيل املتبادل، الذي يتمُّ تطبيقه لتغليف التطبيقات السحابية ثم نرشها. 

ية رد السحابالواجهات التي تتيح للمستفيد التزود باملوا (CAMP)كام يُعرّف معيار 
إيجاد بيئة عمل  (CAMP)والتحكم فيها. من املتوقع أن يعزِّز معيار  تلقائياً، ومراقبتها

تحتوي عىل أدوات شائعة االستخدام، ومكتبات برمجية، وأُطُر عمل للربمجيات؛ األمر 
فة بالنسبة للمستخدم. ومن الذي يسمح للموردين عرض منتجات ذات قيمة مضا

 ما ييل: (CAMP)حاالت االستخدام الشائعة ملعيار 

o  نقل التطبيقات من البيئة التقليدية املحلية إىل البيئة السحابية (سحابة عامة
 أو خاصة).

o  َالتطبيقات عىل منصات سحابية تابعة لعدة مزودي ْرش إعادة إطالق ون 
 خدمات سحابية.

  هيكلة وُمناَغمة مواصفات التطبيقات السحابية(TOSCA) يعمل هذا املعيار عىل .
تحسني القابلية لتناقل التطبيقات والخدمات السحابية عرب دورة حياتها كاملًة. مُيكِّن 
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من القيام بالوصف البيني لقابلية تشغيل الخدمات السحابية  (TOSCA)معيار 
العالقة بني أجزاء الخدمة الواحدة، ووصف السلوك  والتطبيقات والبُنى التحتية، ووصف

التشغييل للخدمات السحابية (مثل: اإلطالق، والرتقية، واإليقاف)، بغض النظر عن مزود 
لة للخدمة. كام يتيح معيار  إمكانية  (TOSCA)الخدمة أو مطوِّرها أو التقنية املُشغِّ

  لتحتية للسحابة.الربط بني السلوك التشغييل العمومي وإدارة البنية ا

  

 International Organization for Standardization للمعايري الدولية املنظمة
(ISO): 

) هي منظمة مستقلة دولية وغري حكومية، www.iso.orgاملنظمة الدولية للمعايري (
هيئة وطنية للمعايري من دول متعددة حول العامل، مثل: معهد  ١٦٢وتضمُّ يف عضويتها 

، وجمعية املعايري (BSI)، ومعهد املعايري الربيطاين (ANSI)املعايري الوطني األمرييك 
سعودية للمواصفات ، والهيئة ال(SAC)، وإدارة املعايري يف الصني (AFNOR)الفرنسية 

. ومن خالل تضافر الجهود من قبل أعضائها، تسعى املنظمة (SASO)واملقاييس والجودة 
الدولية للمعايري إىل جمع الخرباء للتشارك يف املعرفة وتطوير معايري دولية متفق عليها وذات 

لتي اعالقة باحتياجات األسواق وبشكل تطوعي؛ لدعم االبتكار وتقديم الحلول للتحديات 
  تطرأ عىل املستوى الدويل. 

 International Electrotechnical)بالتعاون مع اللجنة الكهروتقنية الدولية 
Commssion – IEC) تمَّ تشكيل لجنة مشرتكة مع املنظمة الدولية للمعايري ،(ISO) ،

ى لجنة  ت ا، يكون الغرض منها تطوير املعايري يف مجاالت تقنية املعلوم(ISO/IEC)تُسمَّ
(IT)، واالتصاالت  وتقنية املعلومات(ITC) معياراً يف  ٣٠٩٣. وقد قامت هذه اللجنة بنرش

سب ح واالتصاالت، ومن ضمن هذه املعايري مرتبةً  وتقنية املعلومات مجال تقنية املعلومات
  ما ييل:ارتباطها بالحوسبة السحابية 

د معيار عن ، وهو عبارةISO/IEC 19941معيار  -  للحوسبة املشرتك العمل قابلية يحدِّ
 شائعةال واملفاهيم واملصطلحات بينهام، والعالقةللنقل  القابلية وأنواع السحابية
 .السحابة بخدمات العالقة وذات بينهام واملشرتكة
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، وهي عبارة عن سلسلة معايري ذات عالقة ISO/IEC 27000-seriesسلسلة معايري  -
بأنظمة تقنيات االتصاالت واملعلومات. املعايري األساسية يف هذه السلسلة هي 

ISO/IEC 27001 وISO/IEC 27002 حيث تحتوي معايري ،ISO/IEC 27001  عىل
 ISO/IECف معايري دارة أمن املعلومات، يف حني توصّ املتطلبات املتعلقة بأنظمة إ 

سلسلة من الضوابط التي تشري إىل جوانب محددة من أنظمة إدارة أمن  27002
، ISO/IEC 27018و ISO/IEC 27017املعلومات. كام تتضمن هذه السلسلة معايري 

 ISO/IECل األوىل قواعد ملامرسات ضوابط أمن املعلومات بناًء عىل معايري حيث متثِّ 
قواعد ملامرسات حامية املعلومات ل الثانية للخدمات السحابية، يف حني متثِّ  27002

 املحددة للهوية يف السحابة العامة.

 واملعروفة الراسخة املعايري من سلسلة عن ، وهي عبارةISO/IEC 20000سلسلة معايري -
 ةللحوسب خصيصاً  موجهة غري أنها الرغم عىل. املعلومات تقنية خدمات إلدارة دولياً 

 ISO/IEC 20000-7 مثل منها، خاصة إصدارات تطوير يتم أنه إال السحابية،
 عالقةال ولوصف السحابية، الحوسبة عىل تطبيقها إىل لإلشارة ISO/IEC 20000-11و

 .ITIL مثل األخرى، اإلطارات وبني بينها

 املنظمة، داخل املعلومات تقنية لحوكمة إطار عن ، وهو عبارةISO/IEC 38500إطار  -
 ىلع للتعرف املنظمة؛ يف العليا لإلدارة االسرتشادية املبادئ من مجموعة ويتيح

 السحابية ةللحوسب صةخصَّ مُ  ليست املعايري هذه. املنظمة يف والفعال املقبول االستخدام
 .فيها تطبيقها ميكن ولكن

  

  The Open Group: املجموعة املفتوحة

عبارة عن اتحاد عاملي يساعد املنظامت عىل تحقيق  (opengroup.org)املجموعة املفتوحة 
 ٥٠٠أهدافها من خالل سنِّ واحتضان معايري تقنية املعلومات. يضمُّ التحالف أكرث من 

ن العمالء، م فيد من تقنية املعلومات، مبا فيهامنظمة عضو تغطي جميع القطاعات التي تست
والعاملني يف تكامل األنظمة والخدمات، ومزودي الحلول واألنظمة، وموردي األدوات التقنية، 

  واملستشارين، واألكادمييني، والباحثني. وتهدف املجموعة إىل:
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 .دراسة وفهم املتطلبات الحالية والناشئة، ووضع السياسات، ومشاركة أفضل املامرسات 

 .تسهيل عملية التشغيل املتبادل، وتطوير وتكامل املواصفات والتقنيات مفتوحة املصدر 

 يل خدمة الشهادات املعتمدة يف قطاع تقنية املعلومات.تفع  

 تهدف إىل ،تضمُّ املجموعة املفتوحة مجموعة عمل متخصصة يف مجال السحابة
تعريف مزودي الخدمات السحابية واملستفيدين بطرق استخدام التقنيات السحابية، 

  ة.املرونلتحقيق تخفيض التكاليف املادية و  فادة القصوى منهاللوصول إىل االست

  ويف مجال الحوسبة السحابية، يوجد ثالثة معايري رئيسية طورتها املجموعة، وهي:

 ) معيار النموذج املرجعي لنظام بيئة السحابةCloud Ecosystem Reference 
Model هذا املعيار مرجعاً لتطوير الخدمات السحابية، حيث يُعرّف بيئة ). يُعتَرب 

، لتعاون املشرتك بني املوارد السحابية، وإمكانية التناقلق مبادئ انظامية للسحابة تطبِّ 
ز هذا املعيار إمكانية مشاركة البيانات بشكل آمن عرب السحابة، بغض واملرونة. ويعزِّ 

النظر عن املوقع الجغرايف للبيانات. كام يضمن هذا املعيار الثبات والقابلية للتطبيق 
 املعيار عىل ذاه غري املتجانسة. كام يحتويللخدمات السحابية حتى يف البيئات التقنية 

 املفتوحة (ArchiMate) ، ومعايري(TOGAF) معايري مع تطبيقه كيفية عن إرشادات
  املنظمة. هيكلة لتطوير

  إطار البنية التحتية للحوسبة السحابية املوجهة للخدمة(SOCCI) يحتوي هذا اإلطار .
، التي يتمُّ (SOA)عىل مجموعة مكونات برمجية مصممة بأسلوب الخدمة املوجهة 

توظيفها وتطبيقها عىل البنية التحتية التقنية يف السحابة، ليتم إتاحة البُنى التحتية 
 كخدمة.

  معيار املنصة املفتوحة(Open Platform) يُعرّف هذا املعيار منصات التطبيقات .
القابلة للتشغيل املتبادل، التي تتيح للمستفيد االستفادة من التقنيات الجديدة، مبا يف 

  ذلك الحوسبة السحابية، والحوسبة املتنقلة، والبيانات الضخمة، وإنرتنت األشياء.
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 Open Commons Consortium (OCC): الجمعية املشاعة املفتوحة

ل  (occ-data.org)الجمعية املشاعة املفتوحة  هي منظمة ال تسعى إىل الربح، تُشغِّ
 ،العلمية البحوث والبيانات املشاعة؛ لغرض دعم السحابية وتُدير البُنى التحتية للحوسبة

 ن كل أنحاءم تضمُّ الجمعية يف عضويتها كيانات. البيئية والبحوث الصحية، والطبية، والرعاية
لوطنية، ا واألجهزة الحكومية، واملخترباتمبا يف ذلك العديد من الجامعات، والرشكات،  العامل،

، (NASA)، ووكالة ناسا (Citrix)، وسيرتيكس (Yahoo)، وياهو (Cisco)مثل: سيسكو 
 John)، وجامعة جون هوبكنز (Aerospace Corporation)ورشكة أيروسبيس للطريان 
Hopkins University) وجامعة شيكاغو ،(the University of Chicago).  تسعى

 ذات العالقة إىل تقديم الدعم يف مجال تطوير املعايري (OCC)جمعية املشاعة املفتوحة ال
ة مع الرتكيز عىل البيئة السحابية كثيفة البيانات. تتمثل رسالة الجمعي بالحوسبة السحابية

  يف سبع مهام رئيسية:

ية املفتوحة لمإدارة البُنى التحتية املشاعة للبيانات واملخازن، مثل: سحابة البيانات الع .١
(OSDC) والبيانات العامة املشاعة ،(Public Data Commons). 

 املساهمة يف نجاح البيانات املشاعة. عىلإتاحة إطار حوكمي يساعد أصحاب املصلحة  .٢

 تقديم الفهارس والبيانات الوصفية وخدمات أخرى تدعم نشاطات البيانات املشاعة. .٣

؛ (OSDC)إدارة البنية التحتية للحوسبة السحابية لسحابة البيانات العلمية املفتوحة  .٤
 لدعم البحوث العلمية، والبيئية، والطبية، والرعاية الصحية.

 Open)إدارة املنصة التطويرية للحوسبة السحابية، مثل منصة السحابة املفتوحة  .٥
Cloud Testbed)لسحابية.، لتحسني خدمات وبرمجيات الحوسبة ا 

 MalStone)تطوير املعايري والتطبيقات واملؤرشات املرجعية، مثل مؤرش مالستون  .٦
Benchmark).لتحسني وتطوير الحوسبة السحابية ، 

ة؛ والبيانات املشاع ،ت ذات العالقة بالحوسبة السحابيةرعاية ورش العمل والفعاليا .٧
  الحوسبة السحابية.بلرفع وعي مجتمع 

 MalStone)مؤرش مالستون  (OCC)ومية املفتوحة طوَّرت الجمعية العم
Benchmark) الذي يُعتَرب أداًة الختبار وقياس الطبقات الوسطى يف السحابة املستخدمة ،
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جمعية ت المعالجة البيانات الضخمة. كام أنشأ الستكشاف وتنقيب البيانات، ولحوسبة و 
 االختبارات الرضورية للموارد عدداً من املنصات االختبارية التي يتم استخدامها يف إجراء

)، Virtual Network Testbedالسحابية، مثل: منصة الشبكة االفرتاضية االختبارية (
 ).Open Cloud Testbedومنصة السحابة املفتوحة االختبارية (

  

 Telecommunications Industry Association (TIA): االتصاالت قطاع جمعية

هي جمعية تجارية تأسست يف عام  (www.tiaonline.org)جمعية قطاع االتصاالت 
م خدماتها مبقابل مادي. ومتثِّل الجمعية قطاع تقنية املعلومات ١٩٨٨ م، حيث تقدِّ

من خالل تطوير املعايري، واملبادرات، وفرص األعامل، ومعلومات السوق،  ؛واالتصاالت دولياً 
 املاألع بيئة تعزِّز الجمعية عضاء،األ  مئات من والفعاليات التواصلية لألعضاء. وبدعم

 واالتصاالت ،)Broadband( العريض االتصاالت والنطاق مجال يف العاملة للرشكات
 واالتصاالت ،الصناعية واألقامر والكابالت، والشبكات، املعلومات، وتقنية املتنقلة، الالسلكية
جمعية ال اعتامد وتمَّ . الخرضاءالتقنية  واستخدام الطوارئ، حاالت يف واالتصاالت املوحدة،

  . (ANSI)ِقبل معهد املعايري الوطني األمرييك  من

 ومزودي االتصاالت تجهيزات نشط من مصنعي مشارك ٥٠٠ من يف الجمعية أكرثو 
 يفن يشاركو  النهائيني، واملستخدمني األكادميية واملؤسسات الحكومية واألجهزة الخدمات

 أيضاً  معيةالج تشارك الدويل، الصعيد عىل املعايري هذه إدراج ولضامن. املعايري تطوير عملية
 )، واملنظمةInternational Telecommunication Union( لالتصاالت الدويل االتحاد يف

  .)IEC)، واللجنة الكهروتقنية الدولية (ISOللمعايري ( الدولية

رت الجمعية معايري لتقنيات االتصاالت ومراكز البيانات، مثل معيار البنية التحتية طوَّ 
ى معيار  ثم  ،م٢٠٠٥، الذي تمَّ نرشه يف عام (TIA-942)لالتصاالت يف مراكز البيانات، مبسمَّ

م. يضع هذا املعيار الخطوط العريضة ملتطلبات الحد األدىن ٢٠١٠تمَّ التعديل عليه يف عام 
د يف تصميم مكوَّن من أربع طبقات، إضافًة ملتطلبات الح لالتصاالت التحتية لبنيةلتكرار ا

-TIA)األدىن للبَُنى التحتية الخاصة باتصاالت مراكز البيانات. كام طوَّرت الجمعية معيار 
تحديد واإلشارة إىل جوانب مهمة يف تقنيات االتصال من الرتقيم و ال، الذي يركز عىل (4962

  ، والخدمات التي ميكن أن تستفيد من هذه التقنيات.(M2M)إىل الجهاز الذيك  الجهاز الذيك
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 (IEEE)اللجنة التقنية للحوسبة السحابية التابعة لـ 

The IEEE Technical Committee on Cloud Computing (TCCLD) 

عبارة عن منظمة مهنية كربى  (IEEE)معهد مهنديس الكهرباء واإللكرتونيات 
. يضمُّ (www.ieee.org)متخصصة يف تطوير التقنيات واإللكرتونيات عىل املستوى العاملي 

دولة حول العامل، ويقوم بنرش اإلصدارات  ١٦٠من أكرث من  عضو ٤٢٣٬٠٠٠هذا املعهد 
األنشطة والقيام ب ع املعايريضْ العلمية وعقد املؤمترات بشكل دوري، كام أنَّ له إسهاماٍت يف وَ 

املصادر املوثوقة يف مجاالت الهندسة، وتقنية املعلومات، والحوسبة  التعليمية، ويُعدُّ أحدَ 
 حول العامل.

ى باللجنة التقنية للحوسبة السحابية  ، (TCCLD)ينبثق من هذا املعهد لجنة تُسمَّ
همة اللجنة يف . تتمثل م(cloudcomputing.ieee.org)وعنوان اللجنة عىل اإلنرتنت هو 

توسيع نطاق التواصل املهني بني األعضاء، وتسهيل تبادل املعلومات، وتحفيز إجراء البحوث 
العلمية يف مجال الحوسبة السحابية. تشجع هذه اللجنة الرتكيز عىل االبتكار والتطوير يف 

ة ممجاالت فرعية من الحوسبة السحابية، مثل: البنية التحتية للحوسبة السحابية، وأنظ
السحابة، وأنظمة التشغيل املتبادل، والتطبيقات والخدمات، وأمن الحوسبة السحابية، 
ومعايري السحابة، والبيانات الضخمة والسحابة، والسحابة املتنقلة، واتصاالت السحابة، 

 وإنرتنت األشياء، واألعامل واإلدارة، والسحابات املستدمية.

  الحوسبة السحابية، وهام: ترشف اللجنة عىل مرشوعني ضخمني يف مجال

. املرشوع (IEEE P2301 – Cloud Profiles)مرشوع امللفات الشخصية يف السحابة  -
عبارة عن دليل إرشادي لتناقل امللفات الشخصية وتشغيلها بينياً عىل منصة السحابة. 
يويص هذا الدليل املشاركني يف بيئة السحابة من مزودين ومستفيدين ومستخدمني 

خيارات املبنية عىل املعايري يف نطاقات واجهات التطبيقات، وواجهات القابلية بتبّني ال
لتناقل البيانات، وواجهات إدارة السحابة، وواجهات التشغيل املتبادل، وهيكلية 
امللفات، واتفاقيات التشغيل. يقوم الدليل بتجميع هذه الخيارات يف تصنيفات منطقية 

 تلبي احتياجات املستخدمني.

. املرشوع يهدف إىل تطوير (IEEE P2302 – InterCloud)مرشوع السحابة البينية  -
اصة ط البيئات السحابية الخبمعيار يختصُّ بالتشغيل املتبادل بني السحابات، وبر 
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ى باتحاد السحابات. يُعرِّ املبدأ الذوهو مبزودي سحابة أو أكرث،  ار ف هذا املعيي يُسمَّ
يل املتبادل واتحاد السحابات. تشمل هيكلية هيكلية ووظائف وحوكمة التشغ

السحابات وجود أكرث من سحابة، والبُنى التحتية، والترشيعات املنظِّمة للتبادل، 
يف حني تشمل العنارص الوظيفية فضاءات أسامء املوارد،  ؛وبوابات تبادل البيانات

لتسجيل، لحوكمة اوالرتاسل، ووحدات القياس، والبُنى التحتية املوثوقة. وتشمل عنارص ا
 واالستقالل الجغرايف، والتدقيق، وااللتزام. 

  Liberty Alliance:  مرشوع تحالف الحرية

عبارة عن مرشوع يهدف إىل بناء  (www.projectliberty.org)مرشوع تحالف الحرية 
بيئات تقنية مفتوحة املعايري، بحيث يستطيع املستفيدون من أفراد وكيانات من إجراء 
معامالتهم اإللكرتونية بسهولة أكرب، ويف الوقت نفسه املحافظة عىل خصوصية وأمن 

  معلومات هويتهم. وميكن أن يتم ذلك من خالل:

سىل بناء مواصفات مفتوحة ومبنية ع -  ة.ة عىل الهوياملعايري لخدمات الويب املؤسَّ

 إتاحة بيئة اختبارية للتشغيل املتبادل. -

 إتاحة برامج معتمدة للمنتجات التقنية التي تطبق مواصفات مرشوع تحالف الحرية.  -

 تأسيس أفضل املامرسات، واألحكام، واملسؤوليات، وإرشادات األعامل. -

ملتخصصة يف وضع املعايري وحامية الخصوصية، التعاون املشرتك مع الكيانات األخرى ا -
 ومع مجموعات السياسات الحكومية.

  قضايا الخصوصية والرسية الخاصة باملستخدم النهايئ. ةمعالج -

 Identity Assurance)توكيد الهوية  ومن أهم مخرجات مرشوع تحالف الحرية إطار
Framework) املصادقة املطلوبة ألي نظام ، الذي يضمُّ ثالث خطوات رئيسية لتحديد نوع

  يعمل عرب شبكة اإلنرتنت، وهذه الخطوات هي:

 تقييم املخاطر (عاٍل، ومتوسط، ومنخفض). -

 تحديد مستوى التوكيد املطلوب (عاٍل، ومتوسط، ومنخفض). -
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املصادقة املبنية عىل تحديد خيار املصادقة املطلوبة (منفردة أو متعددة، أو  -
 ).املُتكيَفةاملعرفة، أو املصادقة 
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  السحابية الخدمات عن معلومات جمع : منوذج)٣ملحق (

  

:الحوسبة السحابيةأساسية عن تعريفات   

  الحوسبة السحابية

بكة عرب ش يهاوالوصول إل هاإمكانية مشاركة البيانات والربامج وتخزين
أي  ويف ،أ لذلكباستخدام أي جهاز إلكرتوين ُمهيَّ  ،من أي مكان اإلنرتنت

وبحجم تخزين ورسعة وصول غري محدودين، ومتثل بديالً حديثاً  ،وقت
  للطرق التقليدية املحدودة يف الحجم والرسعة والوصول.

  الخدمة السحابية

َمة تقنية معلومات واتصاالتخدمة   ،مزود خدمة خارجيمن  ُمقدَّ
حسب  ادوريٍّ  اماديٍّ  ويدفع مقابالً ،عىل الطلب ويستخدمها املستفيد بناءً 

  :ال الحرص . عىل سبيل املثالاستخدامهمقدار 

 .Amazon S3خدمات التخزين مثل  -

 .Amazon RDSخدمة قواعد البيانات العالقية  -

 (مجانية). Gmailخدمات الربيد اإللكرتوين  -
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www.mcafee.com 
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  معهد معلومات األمن
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www.infosecinstitute.com 
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(Box)  
www.box.com 

١٨ 
  إنستقرامرشكة 

 (Instagram) 
www.instagram.com 

١٩ 
  رشكة نتفليكس

 (Netflix)  
www.netflix.com 

 www.noaa.gov  (NOAA)املديرية الوطنية لألرصاد واملحيطات  ٢٠

٢١ 
  رشكة ساب

(SAP)  
 www.sap.com 

٢٢ 
  ووتش رشكة براند

(Brandwatch)  
www.brandwatch.com  
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  رشكة ورلدبرس

(WordPress)  
www.wordpress.com 

٢٤ 
  رشكة يس آر إن

(CRN)  
www.crn.com 

٢٥ 
 رشكة قارترن االستشارية

 (Gartner Inc.)  
www.gartner.com  

٢٦ 
  الفيدرالية التجارة وكالة

(FTC) 
www.ftc.gov 

٢٧ 
  رشكة أثينا هيلث
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  مؤسسة فورسرت
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www.forrester.com  

٢٩ 
 مجلس العمالء ملعايري السحابة
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٣٠ 
  البيانات الشخصية والخصوصيةاتفاقية مدريد لحامية 

(Madrid Resolution on International Privacy 
Standards)  

www.privacyconference2009.org 

٣١ 
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 قاموس االختصارات واملصطلحات

  باللغة العربيةاملعنى   املعنى باللغة اإلنجليزية  االختصار  م

١
.NET 

Framework 

A programming infrastructure 
created by Microsoft for building, 

deploying, and running 
applications and Web services. 

إطار برمجي من رشكة 
مايكروسوفت يتم 
استخدامه لتطوير، 
وإطالق، وتشغيل 

التطبيقات وخدمات 
  الويب.

٢5G Fifth generation wireless systems 
الجيل الخامس من 

  شبكات االتصال املتنقل.

٣AAC Audit Assurance and Compliance .ضامن املراجعة وااللتزام  

٤ABAC Attribute-Based Access Control 
ضبط النفاذ بناًء عىل 
خصائص املورد أو بيئة 

  العمل.

٥ABI/INFORM 
A comprehensive business 

database containing thousands of 
journals 

قاعدة بيانات شاملة 
لألعامل تحتوي عىل آالف 

  املجالت العلمية.

٦ACM 
Association for Computing 

Machinery 
  جمعية الحاسبات

٧ActiveSync Active Synchronization 

بروتوكول التزامن النشط 
م ملزامنة تطبيقات  املُصمَّ

(كالربيد التواصل 
اإللكرتوين) بني خادم 

  الرسائل واألجهزة املتنقلة.
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٨ADFS 
Active Directory Federation 

Services 
خدمات اتحاد الدليل 

  النشط.

٩ADSL 
Asymmetric Digital Subscriber 

Line 
خط املشرتك الرقمي غري 

  املتامثل.

١٠AFNOR 
Association Française de 

Normalisation 
  املعايري الفرنسية.جمعية 

١١AI Artificial Intelligence الذكاء االصطناعي  

١٢AIS Application & Interface Security 
أمن التطبيقات 

  والواجهات.

١٣
Amazon 

CloudFront 

A content delivery network 
service used to improve access 

speed for distributing the 
content. 

تهدف إىل خدمة سحابية 
ترسيع توزيع املحتوى 

  عىل اإلنرتنت.

١٤
Amazon 

CloudWatch 

A monitoring service for AWS 
cloud resources and the 

applications that run on AWS. 

خدمة سحابية ملراقبة 
ومتابعة املوارد السحابية 
والتطبيقات التي تعمل 

  .AWSعىل 

١٥
Amazon 
DevPay 

Simple-to-use online billing and 
account management service that 

makes it easy for businesses to 
sell applications and web services. 

خدمة سحابية سهلة 
االستخدام إلدارة حساب 

أمازون؛ مام  املستفيد مع
ز أصحاب األعامل  يحفِّ
عىل بيع تطبيقاتهم 

  وخدمات الويب خاصتهم.
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١٦
Amazon 

DynamoDB 
A fully managed NoSQL database 

service from Amazon 
قواعد بيانات غري عالقية 

  من أمازون.

١٧Amazon EBS Amazon Elastic Block Store 
مخزن الكتلة املرن من 

  أمازون.

١٨Amazon EC2  Amazon Elastic Compute Cloud  
خدمة الحوسبة السحابية 

  املرنة.

١٩Amazon EMR Amazon Elastic MapReduce 

خدمة سحابية تجعل 
معالجة البيانات الضخمة 

أكرث سهولة وكفاءة 
 Hadoopباستخدام منتج 

باالشرتاك مع منتجات 
  أخرى.

٢٠Amazon FPS 
Amazon Flexible Payments 

Service 
خدمة الدفع املرنة من 

  أمازون.

٢١
Amazon 
MTurk 

Amazon Mechanical Turk 

أمازون خدمة سحابية من 
متكِّن األفراد من تبادل 

املنافع وأداء املهام التي ال 
يستطيع الحاسب اآليل 

  أداءها.

٢٢Amazon RDS 
Amazon Relational Database 

Service 
خدمة قواعد البيانات 
  العالقية من أمازون.

٢٣Amazon S3 Amazon Simple Storage Service 
خدمة التخزين البسيطة 

  من أمازون.
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٢٤Amazon SES Amazon Simple Email Service 
خدمة الربيد اإللكرتوين 

  البسيطة من أمازون.

٢٥Amazon SNS 
Amazon Simple Notification 

Service 
خدمة اإلشعار البسيطة 

  من أمازون.

٢٦Amazon SQS Amazon Simple Queue Service 
 خدمة االصطفاف

  البسيطة من أمازون.

٢٧Amazon VPC Amazon Virtual Private Cloud 
 السحابة الخاصة

  من أمازون. االفرتاضية

٢٨AMD Advanced Micro Devices 
رشكة تصنيع األجهزة 

  الدقيقة املتقدمة.

٢٩AMD-v 
Virtualization Technology by 

AMD company 
التقنية االفرتاضية من 

  رشكة أي إم دي.

٣٠ANSI 
American National Standards 

Institute 
معهد املعايري الوطني 

  األمرييك.

٣١Apache Struts 
An open-source web application 
framework for developing Java 

EE web applications. 

إطار عام لتطبيقات 
الويب يتم استخدامه 

لتطوير تطبيقات الويب 
  باستخدام الجافا إي إي.

٣٢Apex 

A programming language used 
for building software as a service 

(SaaS) applications on top of 
Salesforce.com's platform. 

لغة برمجة يتم استخدامها 
لبناء تطبيقات الربمجيات 
كخدمة عىل منصة سيلس 

  فورس السحابية.
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٣٣API Application Program Interface 
واجهة التطبيقات 

  الربمجية.

٣٤ArchiMate 
A modelling technique for 

describing enterprise 
architectures. 

تقنية منذجة لوصف 
  وتطوير هيكلة املنظمة.

٣٥ASHRAE 
American Society of Heating, 

Refrigeration, and Air 
Conditioning Engineers 

الجمعية األمريكية 
  ملهنديس

التدفئة والتربيد 
  والتكييف.

٣٦AutoVirt 

A cloud tool for assessing, 
migrating, and managing 

unstructured data stored on 
traditional file systems 

أداة سحابية لتقييم ونقل 
وإدارة البيانات غري املركبة 
املخزنة عىل أنظمة ملفات 

  تقليدية.

٣٧AWS Amazon Web Services .خدمة أمازون السحابية  

٣٨
AWS Route 

53 

A reliable and cost-effective 
managed Cloud based Domain 

Name System (DNS) web service 
that translates domain names 

into numeric IP addresses. 

خدمة سحابية عالية 
اإلتاحة وقابلة للقياس 

تخصُّ نظام أسامء 
 )، تقومDNSالنطاقات (

برتجمة أسامء النطاقات 
يفهمها  من كلامت

أرقام  املستخدم إىل
  يفهمها الحاسوب.

٣٩BaaS Backup as a Service .النسخ االحتياطي كخدمة  



 املالحق

 ٦٤٣  الحوسبة السحابية

  باللغة العربيةاملعنى   املعنى باللغة اإلنجليزية  االختصار  م

٤٠BBU Base-Band Units 
وحدات املعالجة والتحكم 
باإلشارات الرقمية يف بيئة 

  عمل السلكية.

٤١BCDR 
Business Continuity and Disaster 

Recovery 
استمرارية األعامل، 
  والتعايف من الكوارث.

٤٢BCR 
Business Continuity Management 

and Operational Resilience 
إدارة استمرارية األعامل 

  ومرونة التشغيل.

٤٣BI  Business Intelligence  ذكاء األعامل  

٤٤BitTorrent 
A communication protocol for 
sharing files that are distributed 

over the Internet. 

 بروتوكول اتصال ملشاركة
امللفات املوزعة عرب شبكة 

  اإلنرتنت.

٤٥Blob storage 

A feature in Microsoft Azure that 
lets developers store unstructured 

data in Microsoft's cloud 
platform 

خاصية يف مايكروسوفت 
أزور متكِّن املطورين من 

تخزين البيانات غري 
املركبة يف منصة سحابة 

  مايكروسوفت.

٤٦bps bits per second 
وحدة  -بت لكل ثانية 

  قياس رسعة نقل البيانات.

٤٧BSI British Standards Institution .معهد املعايري الربيطاين  

٤٨CAMP 
Cloud Application Management 

for Platforms 
معيار إدارة التطبيقات 

  السحابية للمنصات.

٤٩CAS Central Authentication Service التحقق املركزية. خدمة  



 املالحق

 الحوسبة السحابية  ٦٤٤

  باللغة العربيةاملعنى   املعنى باللغة اإلنجليزية  االختصار  م

٥٠CCC 
Change Control and 

Configuration Management 
ضبط التغيري وإدارة 

  التهيئة.

٥١CCM Cloud Controls Matrix .مصفوفة ضوابط السحابة  

٥٢CDMI 
Cloud Data Management 

Interface 
معيار واجهة إدارة بيانات 

  السحابة.

٥٣CD-ROM  
Compact Disc Read-Only 

Memory  
ذاكرة  –القرص املدمج 
  القراءة.

٥٤CHIMA 
Canadian Health Information 

Management Association 
جمعية إدارة املعلومات 

  الصحية الكندية.

٥٥CloudTweaks 

CloudTweaks is an industry-
leading tech authority, which has 

been at the forefront of cloud 
computing 

الرشكات الرائدة يف إحدى 
مجال تقنية املعلومات 

واملهتمة بشؤون الحوسبة 
  السحابية.

٥٦CM Corporate Model منوذج املؤسسة 

٥٧CN Core Network األساسية الشبكة  

٥٨COBIT 
Control Objectives for 

Information and Related 
Technology 

أهداف التحكم 
للمعلومات والتقنية ذات 

لحوكمة الصلة (إطار 
  وإدارة تقنية املعلومات).



 املالحق

 ٦٤٥  الحوسبة السحابية

  باللغة العربيةاملعنى   املعنى باللغة اإلنجليزية  االختصار  م

٥٩Cookie 

A mechanism that allows the 
server to store its own 

information about a user on the 
user's own computer 

، ملف تعريف ارتباط
عبارة عن آلية تسمح 

للخادم أن يُخزن معلوماته 
عن مستخدم ما عىل 

  حاسب املستخدم.

٦٠CPU  Central Processing Unit  .وحدة املعالجة املركزية  

٦١CRM 
Customer Relationship 

Management 
  إدارة عالقات املستفيدين.

٦٢CSA  Cloud Security Alliance  
منظمة تحالف أمن 

  السحابة.

٦٣CSCC 
Cloud Standards Customer 

Council 
مجلس العمالء ملعايري 

  السحابة.

٦٤CSMIC 
Cloud Services Measurement 

Initiative Consortium 
 اتحاد مبادرة قياس

  الخدمات السحابية.

٦٥CSO Cloud Services Owner .مالك خدمات السحابة  

٦٦CSP Cloud Services Provider .مزود خدمات السحابة  

٦٧CSU Cloud Services User 
املستفيد من (أو 

مستخدم) خدمات 
  السحابة.

٦٨CT Computerized axial Tomography .الصور املقطعية املحوسبة  

٦٩DC Data Center مركز البيانات  



 املالحق

 الحوسبة السحابية  ٦٤٦

  باللغة العربيةاملعنى   املعنى باللغة اإلنجليزية  االختصار  م

٧٠DCS Distributed Control System .نظام التحكم املوزع  

٧١DcS Datacenter Security .أمن مركز البيانات  

٧٢
DDoS 

Protection 
Distributed Denial of Service 

Protection 

خدمات الحامية ضد 
البوابات هجامت تعطيل 

اإللكرتونية والخدمات 
  اإللكرتونية.

٧٣DevOps 

Development and Operations (a 
practice of unifying software 
development and software 

operation in an agile relationship) 

التطوير والعمليات 
(مامرسة لتوحيد تطوير 
الربمجيات وعملياتها يف 

 عالقة مرنة).

٧٤DHCP 
Dynamic Host Configuration 

Protocol 

بروتوكول تهيئة 
  املستضيف

  املرنة.

٧٥Dia 
A free Open Source drawing 

software 
تطبيق رسومي مجاين 

  مفتوح املصدر.

٧٦DMTF 
Distributed Management Task 

Force 
وحدة عمل اإلدارة 

  املوزعة.

٧٧DNA  Deoxyribonucleic Acid  الحمض النووي  

٧٨DNS Domain Name System .نظام أسامء النطاقات  

٧٩DRaaS Disaster Recovery as a Service 
التعايف من الكوارث 

  كخدمة.



 املالحق

 ٦٤٧  الحوسبة السحابية

  باللغة العربيةاملعنى   املعنى باللغة اإلنجليزية  االختصار  م

٨٠DSI 
Data Security and Information 

Lifecycle Management 
أمن البيانات وإدارة دورة 

  حياة املعلومات.

٨١DSS Decision Support Systems  ُظم دعم القرار.ن 

٨٢dynamic IP dynamic Internet Protocol .العنوان الدينامييك املتغري  

٨٣Eclipse 
An integrated development 
environment (IDE) used in 

computer programming 

بيئة تطوير متكاملة من 
رشكة آي يب إم يتم 
استخدامها لتطوير 
تطبيقات الجافا والـ 

C/C++ والـ ،PHP 

٨٤EGEE  
Enabling Grids for E-sciencE 

project  
مرشوع متكني الشبكات 

  للعلوم اإللكرتونية.

٨٥EGI 
European Grid Infrastructure 

project  
مرشوع البنية التحتية 

  الشبكية األورويب.

٨٦EHR Electronic Medical Records 
السجالت الصحية 

  اإللكرتونية.

٨٧
EIA-310-D 

specs 

The Electronic Industries 
Association specification, version 

EIA-310-D 

مواصفات التحالف 
الصناعي اإللكرتوين، 

  EIA-310-Dاإلصدار رقم 

٨٨EKM Encryption and Key Management .التشفري وإدارة املفاتيح  

٨٩Elastic LB Elastic Load-Balancing 
موازنة أعباء وأحامل 

  املرنة. املهام
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 الحوسبة السحابية  ٦٤٨

  باللغة العربيةاملعنى   املعنى باللغة اإلنجليزية  االختصار  م

٩٠EMI  
European Middleware Initiative 

project  

بادرة ملأورويب مرشوع 
املنصات الربمجية 

  الوسيطة.

٩١EMR Electronic Medical Records 
السجالت الطبية 

  اإللكرتونية.

٩٢ENISA 
European Network and 

Information Security Agency 
وكالة الشبكة األوروبية 

  وأمن املعلومات.

٩٣EPABX 
Electronic Private Automatic 

Branch Exchange 

نظام اتصال هاتفي يتم 
تخصيص وظائفه حسب 

  احتياج املستفيد.

٩٤ESP Evident Security Platform .منصة األمن البيّنة  

٩٥
EU-US 

Privacy Shield 
European – United Stated Privacy 

Shield 

إطار لحامية الخصوصية، 
حيث يفرض حامية 

الشخصية البيانات 
للمواطنني األوروبيني، التي 

يتم تبادلها ألغراض 
تجارية بني دول االتحاد 

يب والواليات املتحدة و األور 
  األمريكية.

٩٦FC Fabric Controller 

مجموعة من الخوادم 
االفرتاضية التي تعمل عىل 

  نظام تشغيل

أزور ملراقبة وإدارة 
  وتنسيق املوارد الحاسوبية.
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 ٦٤٩  الحوسبة السحابية

  باللغة العربيةاملعنى   املعنى باللغة اإلنجليزية  االختصار  م

٩٧FEA Federal Enterprise Architecture 
البنية املؤسسية 

  الفيدرالية.

٩٨FIFO First In First Out 
يدخل أوالً  َمنْ أسلوب 

  يخرج أوالً.

٩٩
FIPS 

Publication 
200 

Federal Information Processing 
Standards 

د الحد األدىن وثيقة تُ  حدِّ
من املعايري واملتطلبات 

األمنية الخاصة باملعلومات 
  وأنظمة املعلومات.

١٠٠FTC Federal Trade Commission .وكالة التجارة الفيدرالية  

١٠١G2B Services  Government to Business Services  
خدمات من الحكومة إىل 

  قطاع األعامل.

١٠٢G2C Services  Government to Citizen Services  
خدمات من الحكومة إىل 

  املواطن.

١٠٣G2E Services  
Government to Employee 

Services  
خدمات من الحكومة إىل 

  املوظف.

١٠٤G2G Services  
Government to Government 

Services  
خدمات من الحكومة إىل 

  الحكومة.

١٠٥GB  Gigabyte  
وحدة قياس  -جيجابايت 

السعة التخزينية وتساوي 
  بايت. ١٠٩

١٠٦GCE Google Compute Engine 
 خدمة محرك الحوسبة من

  قوقل.
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 الحوسبة السحابية  ٦٥٠

  باللغة العربيةاملعنى   املعنى باللغة اإلنجليزية  االختصار  م

١٠٧GCM Google Cloud Messaging 
خدمة اإلشعارات 
  السحابية من قوقل.

١٠٨GHz 

A gigahertz. GHz is a unit of 
measurement for alternating 

current (AC) or electromagnetic 
(EM) wave frequency 

ة عن جيجا هريتز، عبار 
وحدة قياس للتيار 

وتردد املوجة  الكهربايئ
  الكهرومغناطيسية.

١٠٩GIS Geographic Information System 
نظام املعلومات 

  الجغرافية.

١١٠GO 

An open source programming 
language by Google. GO makes it 
easy to build simple, reliable, and 

efficient software. 

لغة برمجة مفتوحة 
املصدر من قوقل، وتسهل 

برمجيات هذه اللغة بناء 
الة.   بسيطة وموثوقة وفعَّ

١١١
Google App 

Engine 
Google Application Engine 

خدمة محرك تطبيقات 
  قوقل.

١١٢
Google 

BigQuery 

A cloud service that enables 
interactive analysis of big data on 

Google data Storage 

خدمة سحابية متكِّن من 
استخدام التحليالت 

باستخدام التفاعلية 
  مخازن البيانات من قوقل.

١١٣Google Docs 

Google Docs is a free Web-based 
application in which documents 
and spreadsheets can be created, 

edited and stored online. 

قوقل دوكس عبارة عن 
تطبيق مجاين عىل شبكة 
اإلنرتنت يتم استخدامه 

كمحرر للمستندات 
اإللكرتونية والجداول 

 وتعديلها وحفظها.
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  باللغة العربيةاملعنى   املعنى باللغة اإلنجليزية  االختصار  م

١١٤Google TQS Task Queue Service by Google  
خدمة اصطفاف املهام من 

  قوقل.

١١٥Gpbs Gigabits per second 
 وحدة-جيجابت لكل ثانية

  قياس رسعة نقل البيانات.

١١٦GPS Global Positioning System 
نظام تحديد املواقع 

  العاملي.

١١٧GRM 
Governance and Risk 

Management 
  الحوكمة وإدارة املخاطر.

١١٨Groovy 
An object-oriented programming 

language for the Java platform 

لغة برمجة شيئية ميكن 
استخدامها مع منصات 

  الجافا.

١١٩GRP Government Resource Planning .تخطيط املوارد الحكومية  

١٢٠GSB  Government Service Bus  الحكومية التكامل قناة.  

١٢١GSN Government Secure Network  اآلمنة الحكومية الشبكة.  

١٢٢GUI Graphical User Interface 
واجهات رسومية 

  للمستخدم.

١٢٣Hadoop 

An open source, Java-based 
programming framework that 
supports the processing and 

storage of extremely large data 
sets in a distributed computing 

environment 

إطار برمجي مفتوح 
س عىل لغة املصدر مؤسَّ 

يدعم  وهو ما ،الجافا
معالجة وتخزين بيانات 

ضخمة جداً يف بيئة 
  حوسبة موزعة.
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 الحوسبة السحابية  ٦٥٢

  باللغة العربيةاملعنى   املعنى باللغة اإلنجليزية  االختصار  م

١٢٤HAR 
Healthcare Analytics and 

Research 
تحليالت الرعاية الصحية 

  والبحوث.

١٢٥HIE Health Information Exchange .تبادل املعلومات الصحية  

١٢٦HIPAA 
Health Insurance Portability and 

Accountability Act 

ترشيعات تنطبق عىل 
مقدمي الرعاية الصحية 

وتتطلب األمريكية، 
املحافظة عىل رسية وأمن 

املعلومات الصحية 
  املحمية.

١٢٧HIS Health Information System  ُظم املعلومات الصحية.ن 

١٢٨HPE Hewlett Packard Enterprise .رشكة هيوليت باكارد  

١٢٩HR Human Resources .املوارد البرشية  

١٣٠HRS Human Resources Security .أمن املوارد البرشية  

١٣١HTTP Hypertext Transfer Protocol 
بروتوكول رابط النص 

  التشعبي.

١٣٢HTTPS 
Hyper Text Transfer Protocol 

with Secure Sockets Layer (SSL) 

بروتوكول رابط النص 
التشعبي مقروناً بتقنية 

  املصادقة اآلمنة.
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 ٦٥٣  الحوسبة السحابية

  باللغة العربيةاملعنى   املعنى باللغة اإلنجليزية  االختصار  م

١٣٣Hyperic HQ 

A cloud service used to manage 
the performance of web 

applications, and it is used by 
many SaaS providers to monitor 

and manage their application 
performance 

خدمة سحابية يتم 
استخدامها إلدارة أداء 

تطبيقات الويب، 
ويستخدمها العديد من 

) SaaSمزودي خدمات (
ملراقبة وإدارة أداء 

  تطبيقاتهم.

١٣٤Hypervisor 

A process that separates a 
computer's operating system and 
applications from the underlying 

physical hardware. 

آلية يتم فيها فصل نظام 
التشغيل والتطبيقات عن 

التجهيزات املادية 
لَة.   املُشغِّ

١٣٥I/O Input/Output املدخالت/املخرجات  

١٣٦IaaS  Infrastructure as a Service   التحتية كخدمة.البنية  

١٣٧IAM Identity and Access Management الهوية والوصول. إدارة  

١٣٨IBM  
International Business Machines 

company  
رشكة تجهيزات األعامل 

  الدولية (آي يب إم).

١٣٩IC  Integrated Circuit  الدائرة املتكاملة  
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  باللغة العربيةاملعنى   املعنى باللغة اإلنجليزية  االختصار  م

١٤٠iCloud 

A cloud service that enables its 
users to store data such as 

documents, pictures, sound and 
video clips on remote cloud 

servers 

خدمة سحابية تتيح 
ملستخدميها إمكانية 

تخزين البيانات كالوثائق 
والصور واملقاطع الصوتية 

ومقاطع الفيديو عىل 
  خوادم

سحابية بعيدة عن 
  املستخدم.

١٤١ICS Industrial Control System م التحكم الصناعي.نظا  

١٤٢ICT 
Information and Communication 

Technology 
تقنية االتصاالت 

  واملعلومات.

١٤٣IDE 
Integrated Development 

Environment 
  بيئة تطوير متكاملة.

١٤٤IDP 
Intrusion Detection and 

Prevention 
  اكتشاف التطفل والحامية.

١٤٥IDS Intrusion Detection Systems .أنظمة اكتشاف التطفل  

١٤٦IEEE 
Institute of Electrical and 

Electronics Engineers 
معهد مهنديس الكهرباء 

  واإللكرتونيات.

١٤٧IETF Internet Engineering Task Force 
مجموعة مهام هندسة 

اإلنرتنت (مجموعة مهتمة 
  بوضع معايري لإلنرتنت).
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  باللغة العربيةاملعنى   املعنى باللغة اإلنجليزية  االختصار  م

١٤٨IMAP Internet Message Access Protocol 
بروتوكول الوصول إىل 

الرسائل من أجهزة متنوعة 
  عرب اإلنرتنت.

١٤٩IOPS 
Input / Output Operations per 

Second 

  عدد العمليات املمكنة

من املدخالت واملخرجات 
  لكل ثانية.

١٥٠IOS 
An operating system used for 

mobile devices by Apple 
company 

نظام تشغيل يتم 
األجهزة استخدامه مع 

  املتنقلة من رشكة أبل.

١٥١IoT Internet of Things إنرتنت األشياء  

١٥٢IP address Internet Protocol address عنوان شبيك 

١٥٣IPLC 
International Private Leased 

Circuit 
دائرة االتصال الخاصة 

  الدولية.

١٥٤IPS Intrusion Prevention System 
 من الوقاية أنظمة

  التطفل.

١٥٥IPSec Internet Protocol SECurity 
مجموعة بروتوكوالت 
لتأمني الربوتوكوالت 

  املستخدمة عىل اإلنرتنت.

١٥٦IPY Interoperability and Portability .القابلية للمشاركة والتنقل  

١٥٧IS Information Systems نظم املعلومات  
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  باللغة العربيةاملعنى   املعنى باللغة اإلنجليزية  االختصار  م

١٥٨ISACA 
Information Systems Audit and 

Control Association 

جمعية ضبط وتدقيق 
نُظُم املعلومات (جمعية 

مهتمة بتطوير وتبّني 
واستخدام املعرفة 
واملامرسات لُنظُم 

  املعلومات).

١٥٩ISO 
International Organization for 

Standardization 
  املنظمة الدولية للمعايري.

١٦٠ISO/IEC 
International Organization for 
Standardization/International 
Electrotechnical Commission 

املنظمة الدولية للمعايري/ 
 لجنة التقنية الدولية.

١٦١ISP Internet Service Provider .مزود خدمة اإلنرتنت  

١٦٢IT Information Technology تقنية املعلومات 

١٦٣ITCC 
Information Technology and 
Communications Complex 

مجمع التقنية واالتصاالت 
  بالرياض.

١٦٤ITIL 
Information Technology 

Infrastructure Library 

مكتبة البنية التحتية 
لتقنية املعلومات 

(مجموعة من أفضل 
املامرسات لتطوير وتنفيذ 

إدارة خدمات تقنية 
  املعلومات).

١٦٥ITS Intelligent Transportation System  الذيك.نظام النقل  



 املالحق

 ٦٥٧  الحوسبة السحابية

  باللغة العربيةاملعنى   املعنى باللغة اإلنجليزية  االختصار  م

١٦٦ITSM 
Information Technology Service 

Management 

إدارة خدمات تقنية 
املعلومات (منهجية 

تُستخَدم إلدارة أنظمة 
  تقنية املعلومات).

١٦٧iTunes 
A media management software 

by Apple 
برمجية إدارة الوسائط من 

  رشكة أبل.

١٦٨IVR Interactive Voice Response التفاعيل. الرد الصويت  

١٦٩IVS 
Infrastructure and Virtualization 

Security 
ية والتقن البنية التحتية

  االفرتاضية.

١٧٠iWork 

An office suite of applications 
created by Apple Inc. for its 
macOS and iOS operating 

systems, and also available cross-
platform through the iCloud 

website. 

حزمة برمجية متكِّن 
مستخدميها من استخدام 
برمجيات إنشاء وتحرير 
املستندات والجداول 
اإللكرتونية والعروض 

التقدميية، إما بشكل فردي 
أو تعاوين عرب شبكة 
اإلنرتنت بني أكرث من 

  مستخدم.

١٧١JSON JavaScript Object Notation 
ترميز كائنات الجافا 

  سكربت.

١٧٢JVM Java Virtual Machine .خادم الجافا االفرتايض  

١٧٣KAFD King Abdullah Financial District مركز امللك عبد الله املايل  

١٧٤KPI  Key Performance Indicator  مؤرش األداء  



 املالحق

 الحوسبة السحابية  ٦٥٨

  باللغة العربيةاملعنى   املعنى باللغة اإلنجليزية  االختصار  م

١٧٥L2 layer 
The second level in the seven-

layer OSI reference model, called 
the data link layer 

الثاين يف منوذج املستوى 
اتصال األنظمة املفتوحة 
املكوَّن من سبع طبقات، 

ى طبقة ربط  وتُسمَّ
  البيانات.

١٧٦L3 layer 
The third level in the seven-layer 
OSI reference model, called the 

network layer 

املستوى الثالث يف منوذج 
اتصال األنظمة املفتوحة 
املكوَّن من سبع طبقات، 

ى طبقة الشبكة.وتُس   مَّ

١٧٧LAN  Local Area Network  الشبكة املحلية  

١٧٨LDAP 
Lightweight Directory Access 

Protocol 
بروتوكول النفاذ إىل الدليل 

  الخفيف.

١٧٩Linux 
A free and open-source operating 

system 
نظام تشغيل مجاين 

  ومفتوح املصدر.

١٨٠LMC Last Mile Connectivity  
اتصال البيانات خدمة 

  القريبة.

١٨١LMS Learning Management System .نظام إدارة التعليم  

١٨٢LTFS Linear Tape File System 
نظام ملفات األرشطة 

  املتسلسلة.

١٨٣M2M Machine to Machine .جهاز إىل جهاز  

١٨٤Mac OS Macintosh Operating System .نظام تشغيل ماكنتوش  



 املالحق

 ٦٥٩  الحوسبة السحابية

  باللغة العربيةاملعنى   املعنى باللغة اإلنجليزية  االختصار  م

١٨٥MapReduce 
A programming model suitable 

for processing of huge (structured 
& unstructured) data 

منوذج برمجي مناسب 
ملعالجة البيانات الضخمة 

  (املركبة وغري املركبة).

١٨٦MB  Megabyte  
وحدة قياس -ميجا بايت

السعة التخزينية، وتساوي 
  بايت. ١٠٦

١٨٧MDS Managed Dedicated Server  املخصص املُدار.الخادم 

١٨٨MFA Multi-Factor Authentication املتعددة املصادقة  

١٨٩
Microsoft 
Hyper-V 

Virtualization tool by Microsoft 
أداة التقنية االفرتاضية من 

  مايكروسوفت.

١٩٠MMS Multimedia Messaging Service 
خدمة رسائل الوسائط 

  املتعددة.

١٩١
Mobile IP 

VPN 
Mobile Internet Protocol Virtual 

Private Network 
الشبكة االفرتاضية الخاصة 

  املتنقلة.

١٩٢MOS Mobile Security .أمن الهواتف املتنقلة  

١٩٣Mpbs Megabits per second 
 وحدة-ميجابت لكل ثانية

  قياس رسعة نقل البيانات.

١٩٤MPLS Multi-Protocol Label Switching 
شبكة التبديل متعدد 

  الربوتوكوالت.

١٩٥MRI Magnetic Resonance Imaging 
التصوير بالرنني 

  املغناطييس.



 املالحق

 الحوسبة السحابية  ٦٦٠

  باللغة العربيةاملعنى   املعنى باللغة اإلنجليزية  االختصار  م

١٩٦MS Visio 
A diagramming and vector 

graphics application by Microsoft  
تطبيق رسومي من رشكة 

 مايكروسوفت.

١٩٧MsAccess 
A database relational 

management system from 
Microsoft 

نظام إدارة قواعد بيانات 
  عالقية من مايكروسوفت.

١٩٨msec Milli-second .واحد من ألف من الثانية  

١٩٩MSS Managed Security Service 
الخدمات املُدارة ألمن 

  املعلومات.

٢٠٠MyOneLogin 

A cloud service by VMware that 
allows users access to many 

applications with a single secure 
login 

 (VMware)خدمة من 
 دتتيح خاصية النفاذ املوحَّ 

  للمستفيدين.

٢٠١MySQL 
An open-source relational 

database management system 

نظام إدارة قواعد بيانات 
عالقية مفتوحة املصدر 

 من أوراكل.

٢٠٢NFV Network Function Virtualization 

التقنية االفرتاضية لوظائف 
الشبكة، وهي تقنية 

للفصل بني تُستخَدم 
وظائف الشبكة املطبَّقة 
برمجياً عن تلك الوظائف 

املطبَّقة باستخدام 
  التجهيزات املادية.

٢٠٣NGN  Next Generation Network .الجيل التايل من الشبكات 



 املالحق

 ٦٦١  الحوسبة السحابية

  باللغة العربيةاملعنى   املعنى باللغة اإلنجليزية  االختصار  م

٢٠٤NIST  
National Institute of Standards 

and Technology  
املعهد الوطني للمعايري 

  والتقنية.

٢٠٥NIST- CSF 
National Institute of Standards 
and Technology - Cybersecurity 

Framework 

املعهد الوطني للمعايري 
إطار األمن  –والتقنية 

  .السيرباين

٢٠٦NOAA 
National Oceanic and 

Atmospheric 

املديرية الوطنية لألرصاد 
الواليات  واملحيطات يف

  املتحدة األمريكية.

٢٠٧NoSQL 
Non-relational Structured Query 

Language 
لغة االستفسار البنائية غري 

  العالقية.

٢٠٨Nutanix 
A cloud platform that contains 

multi-IT resouces  
منصة سحابية تجمع 
  موارد تقنية متعددة.

٢٠٩NVM Non-Volatile Memory .الذاكرة غري املتذبذبة 

٢١٠OASIS 
Organization for the 

Advancement of Structured 
Information Standards 

منظمة تحسني معايري 
  املعلومات املهيكلة.

٢١١OAuth 

Open Authorization. It is an 
open standard for token-based 

authentication and authorization 
on the Internet. 

معيار مفتوح للصالحية 
واملصادقة عىل الرمز 
األمني املستخدم عىل 

  اإلنرتنت.شبكة 

٢١٢OCC Open Commons Consortium 
الجمعية املشاعة 

  املفتوحة.



 املالحق

 الحوسبة السحابية  ٦٦٢

  باللغة العربيةاملعنى   املعنى باللغة اإلنجليزية  االختصار  م

٢١٣OMII-Europe  
Open Middleware Infrastructure 

Institute Europe project  

مرشوع املعهد األورويب 
للبنية التحتية الوسيطة 

  املفتوحة.

٢١٤OpenID 
An open standard and 

decentralized authentication 
protocol 

عيار مفتوح وبروتوكول م
  ع.مصادقة موز 

٢١٥OS Operating System نظام التشغيل  

٢١٦OSDC Open Science Data Cloud 
سحابة البيانات العلمية 

  املفتوحة.

٢١٧
OSI reference 

model 
Open Systems Interconnection 

reference model 
النموذج املرجعي التصال 

  األنظمة املفتوحة.

٢١٨OTP One-time password .كلمة مرور ملرة واحدة  

٢١٩P2V Physical to Virtual .التحول املادي إىل افرتايض  

٢٢٠PaaS  Platform as a Service  املنصة كخدمة  

٢٢١PACS 
Picture Archiving and 

Communication System 
 .أنظمة األرشفة املصورة

٢٢٢PayPal 
An online payment service that 

allows individuals and businesses 
to transfer funds electronically. 

خدمة دفع األموال عرب 
شبكة اإلنرتنت، حيث 

تتيح لألفراد واملؤسسات 
  تحويل األموال إلكرتونياً.

٢٢٣PC  Personal Computer  الحاسب الشخيص  



 املالحق

 ٦٦٣  الحوسبة السحابية

  باللغة العربيةاملعنى   املعنى باللغة اإلنجليزية  االختصار  م

٢٢٤PCI-DSS 
The Payment Card Industry Data 

Security Standard 

أمنية تضمن أن كل معايري 
الرشكات التي تقبل 
التعامل مع بطاقات 

االئتامن تلتزم ببيئة أمنية 
  منضبطة.

٢٢٥PDF  Portable Document Format  
تنسيق الوثائق القابل 

  للتناقل.

٢٢٦PHP 

With recursive acronym PHP 
stands for Hypertext 

Preprocessor. PHP is a server-
side scripting language designed 

for web development but also 
used as a general-purpose 
programming language. 

باختصار معكوس، يشري 
معالج  إىل PHPاختصار 

النص التشعبي. وهي لغة 
برمجية من جهة الخادم 

مة لتطوير خدمات صمَّ مُ 
الويب، كام ميكن 

استخدامها كلغة برمجة 
  متعددة األغراض.

٢٢٧PLC Programmable Logic Controller 
  نظام التحكم املنطقي

  املُربَمج.

٢٢٨PMP Project Management Professional .إدارة املشاريع االحرتافية  

٢٢٩PMU Phasor Measurement Units .وحدات القياس املرحلية  

٢٣٠POP3 Post Office Protocol version 3 
بروتوكول يدعم استخدام 

اإللكرتوين عرب الربيد 
  اإلنرتنت.

٢٣١Python 
A general purpose programming 

language 
لغة برمجية متعددة 

  األغراض.



 املالحق

 الحوسبة السحابية  ٦٦٤

  باللغة العربيةاملعنى   املعنى باللغة اإلنجليزية  االختصار  م

٢٣٢QoS Quality of Service جودة الخدمة  

٢٣٣RAM Random Access Memory 
الذاكرة الرئيسية (ذاكرة 

  الوصول العشوايئ).

٢٣٤RAN Radio Access Network .شبكة النفاذ الالسليك  

٢٣٥RBAC Role-Based Access Control 
ضبط النفاذ بناًء عىل 

األدوار املمنوحة 
  للمستخدم.

٢٣٦RDBMS 
Relational Database Management 

System 
نظام إدارة قواعد البيانات 

  العالقية.

٢٣٧REST Representational State Transfer 

أسلوب ُمهيَكل يعرِّف 
مجموعة من القيود 

والخصائص املبنية عىل 
 (HTTP)بروتوكول 

للتواصل بني الخادم 
  والعميل.

٢٣٨RF Finance Resources املوارد املالية  

٢٣٩RFID Radio-Frequency IDentification 
تقنية يتم استخدامها 

ملسح البيانات املخزنة عىل 
  رشيحة.

٢٤٠
RIM 

Blackberry 
Research In Motion's (RIM) 

BlackBerry 
نظام تشغيل أجهزة بالك 

  بريي املتنقل.

٢٤١ROI Return On Investment .العائد عىل االستثامر  



 املالحق

 ٦٦٥  الحوسبة السحابية

  باللغة العربيةاملعنى   املعنى باللغة اإلنجليزية  االختصار  م

٢٤٢RPC Remote Procedure Call 
بروتوكول استدعاء 

الوحدات الربمجية عن 
  بُعد.

٢٤٣RPO Recovery Point Objective 
الهدف الفاصل للتعايف من 

  الكوارث.

٢٤٤RRH Remote Radio Head .نقطة بث السليك  

٢٤٥RTO Recovery Time Objective 
الزمني للتعايف من  الهدف

  الكوارث.

٢٤٦SaaS Software as a Service  الربمجيات كخدمة  

٢٤٧SABSA 
Sherwood Applied Business 

Security Architecture 
منهجية وإطار هيكلة أمن 

  األعامل التطبيقية.

٢٤٨SAC 
Standardization Administration 

of China 
  يف الصني. إدارة املعايري

٢٤٩SAML 
Security Assertion Markup 

Language 

معيار مفتوح لتبادل 
بيانات املصادقة 

والصالحية بني عدة 
  أطراف.

٢٥٠SAN Storage Area Network شبكة التخزين  

٢٥١SAP 
System Analysis and Program 

company 
رشكة ساب لألنظمة 
 والتحليل والربامج.



 املالحق

 الحوسبة السحابية  ٦٦٦

  باللغة العربيةاملعنى   املعنى باللغة اإلنجليزية  االختصار  م

٢٥٢SASO 
Saudi Arabian Standards 

Organization 

الهيئة السعودية 
للمواصفات واملقاييس 

  والجودة.

٢٥٣SAT IP Satellite over IP .خدمة الربط الفضايئ  

٢٥٤SCADA 
Supervisory Control and Data 

Acquisition 
نظام التحكم اإلرشايف 

  البيانات. واالستحواذ عىل

٢٥٥Scala 

A programming language that 
combines the features of object-

oriented and functional 
programming in one concise, 

high-level language. 

هي لغة برمجة تجمع بني 
مواصفات الربمجة الشيئية 
والربمجة الوظيفية يف لغة 
واحدة مخترصة وعالية 

 املستوى.

٢٥٦SDK Software Development Kit .أدوات تطوير برمجية  

٢٥٧SDN Software Defined Networks .ًالشبكات املعرّفة برمجيا  

٢٥٨SECaaS Security as a Service األمن كخدمة  

٢٥٩SEF 
Security Incident Management, 

E-Discovery, and Cloud 
Forensics 

إدارة الحوادث األمنية، 
اإللكرتوين، االستكشاف 

  والتحاليل السحابية.

٢٦٠sFTP Secure File Transfer Protocol 
بروتوكول نقل امللفات 

  اآلمن.

٢٦١SIEM 
Security Information and Event 

Management 
نظام إدارة معلومات 

  وأحداث أمن املعلومات.

٢٦٢SLA  Service Level Agreement  .اتفاقية مستوى الخدمة  



 املالحق

 ٦٦٧  الحوسبة السحابية

  باللغة العربيةاملعنى   املعنى باللغة اإلنجليزية  االختصار  م

٢٦٣SMB Small and Midsized Business 
األعامل الصغرية 

  واملتوسطة.

٢٦٤SMI Service Measurement Index .مؤرش قياس الخدمة  

٢٦٥
SMPP 

Protocol 
Short Message Peer to Peer 

Protocol 

بروتوكول يساعد عىل 
إرسال الرسائل القصرية من 

وإىل أنظمة متنقلة 
  متعددة.

٢٦٦SMS Short Message Service  الرسائل القصرية.خدمة  

٢٦٧SNIA 
Storage Networking Industry 

Association 
جمعية قطاع شبكات 

  التخزين.

٢٦٨SOA 
Service Oriented Architecture 

technology 
تقنية الهيكلة املوجهة 

  للخدمة.

٢٦٩SOAP Simple Object Access protocol 
بروتوكول لتبادل البيانات 
املركبة عرب الشبكات عند 

  تطبيق خدمات الويب.

٢٧٠SOCCI 
Service-Oriented Cloud 

Computing Infrastructure 

البنية التحتية للحوسبة 
السحابية املوجهة 

  للخدمة.



 املالحق

 الحوسبة السحابية  ٦٦٨

  باللغة العربيةاملعنى   املعنى باللغة اإلنجليزية  االختصار  م

٢٧١Solaris 

A variant version of Unix OS, 
known for its scalability where it 
can handle a large workloads and 

still keep operating smoothly 
across databases, systems and 

applications. 

ل من  نظام تشغيل ُمعدَّ
نظام التشغيل يونكس، 
يتميز مبرونته العالية، 

حيث ميكنه التعامل مع 
األعباء الكبرية مع الحفاظ 
عىل منط أدائه عرب عدة 

تطبيقات وأنظمة وقواعد 
  ت.بيانا

٢٧٢SPI SaaS, PaaS, IaaS 

منوذج خدمات الحوسبة 
السحابية (الربمجيات، 
املنصة، البنية التحتية) 

  كخدمة.

٢٧٣SPSS 
Statistical Package for the Social 

Sciences 
الربمجية اإلحصائية للعلوم 

  االجتامعية.

٢٧٤SQL Structure Query Language .لغة االستفسار البنائية  

٢٧٥SQL Server 
A relational database 

management system developed 
by Microsoft. 

نظام إدارة قواعد البيانات 
  العالقية من مايكروسوفت

٢٧٦SRM Security and Risk Management .إدارة األمن واملخاطر  

٢٧٧SSAE 
Statement on Standards for 
Attestation Engagements 

كشف حول معايري مهام 
  التدقيق.

٢٧٨SSH 
Secure Shell. SSH is a protocol 
for securely communicating 

computers 

بروتوكول أمني يتم 
استخدامه للتواصل بني 

  الحاسبات.



 املالحق

 ٦٦٩  الحوسبة السحابية

  باللغة العربيةاملعنى   املعنى باللغة اإلنجليزية  االختصار  م

٢٧٩SSL Secure Sockets Layer 
 ئ قناةَ بروتوكول ينشِ 

اتصال آمنة بني الخادم 
  والعميل لرتاسل البيانات.

٢٨٠SSO Single Sign On د   النفاذ املوحَّ

٢٨١STA 
Supply Chain Management, 

Transparency, and Accountability 
إدارة اإلمدادات، 

  والشفافية واملسؤولية.

٢٨٢static IP static Internet Protocol العنوان الثابت  

٢٨٣STC  
Saudi Telecommunications 

Company  
رشكة االتصاالت 

 السعودية.

٢٨٤TB Terabyte  
قياس  وحدة -تريا بايت 

السعة التخزينية، وتساوي 
  بايت. ١٠١٢

٢٨٥TCB Trusted Computing Base .قاعدة الحوسبة املوثوقة  

٢٨٦TCCLD 
The IEEE Technical Committee 

on Cloud Computing 
اللجنة التقنية للحوسبة 

 .(IEEE)السحابية يف 

٢٨٧TCG Trusted Computing Group 
مجموعة الحوسبة 

  املوثوقة.

٢٨٨TCI Trusted Cloud Initiative .مبادرة السحابة املوثوقة  

٢٨٩TCO Total Cost of Ownership .التكلفة اإلجاملية للملكية  

٢٩٠TIA 
Telecommunications Industry 

Association 
 جمعية قطاع االتصاالت.



 املالحق

 الحوسبة السحابية  ٦٧٠

  باللغة العربيةاملعنى   املعنى باللغة اإلنجليزية  االختصار  م

٢٩١TLS Transport Layer Security 
أمن طبقة النقل أو 

  التوصيل.

٢٩٢TOGAF 
The Open Group Architecture 

Framework 

للبنية  إطار عميل
ملؤسسية للمنظمة، ويتم ا

كمنهجية استخدامه 
لتصميم وتخطيط وتطبيق 
وحوكمة التصميم التقني 

ألنظمة ومعلومات 
  املنظمة.

٢٩٣TOSCA 
Topology and Orchestration 

Specification for Cloud 
Applications 

هيكلة وُمناغمة مواصفات 
  السحابية.التطبيقات 

٢٩٤TVM 
Threat and Vulnerability 

Management 
إدارة التهديدات والقابلية 

  للتهديدات.

٢٩٥UI User Interface واجهة املستخدم  

٢٩٦Unix 
An operating system that 

supports a multiuser, 
multitasking system 

نظام تشغيل يدعم 
األنظمة متعددة املهام 
  ومتعددة املستخدمني.

٢٩٧UPS Uninterruptible Power Supply .إمداد الكهرباء املستمر  

٢٩٨URL Universal Resource Locator .د   عنوان املورد املوحَّ

٢٩٩USB Universal Serial Bus  .الناقل التسلسيل العاملي  

٣٠٠vApp virtual Application لتطبيق االفرتايضا  
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  باللغة العربيةاملعنى   املعنى باللغة اإلنجليزية  االختصار  م

٣٠١VCE-VBlock 
Virtual Computing Environment-

Virtual Block 

صندوق افرتايض متكامل، 
يشمل نظام بيئة حوسبة 

افرتاضية جاهزة 
  لالستخدام.

٣٠٢vCloud Virtual Cloud السحابة االفرتاضية  

٣٠٣VCN Virtualized Core Network 
الشبكة األساسية 

  االفرتاضية.

٣٠٤vCPU Virtual Central Processing Unit املعالج االفرتايض  

٣٠٥VD Virtual Disk املخزن االفرتايض  

٣٠٦VDI Virtual desktop infrastructure 
حلول أسطح املكتب 

  االفرتاضية.

٣٠٧VIM Virtual Infrastructure Manager 
مدير البنية التحتية 

  االفرتاضية.

٣٠٨Visualforce 
A component-based user 

interface framework for the 
Force.com platform 

إلنشاء واجهات  إطار
  املستخدم الرسومية.

٣٠٩vLAN Virtual Local Area Network .الشبكة املحلية االفرتاضية  

٣١٠VM Virtual Machine خادم افرتايض  

٣١١VMM Virtual Machine Manager .مدير الخادم االفرتايض  

٣١٢vMM virtual Main Memory 
الذاكرة الرئيسية 

  االفرتاضية.
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  باللغة العربيةاملعنى   املعنى باللغة اإلنجليزية  االختصار  م

٣١٣VMware 
A name of virtualization 

technology provider 
اسم ملزود التقنية 

  االفرتاضية.

٣١٤
VMware 
VMotion 

A cloud service that allows 
transferring virtual servers from 
physical server to another within 

a data center without 
interruption to the cloud service 

 خدمة تسمح بنقل الخوادم
االفرتاضية من خادم مادي 

  إىل آخر داخل حدود

مركز بيانات املستفيد 
وخارجه، مع عدم وجود أي 

  تعطيل لتشغيل الخدمة.

٣١٥
VMware 
vSphere 

A platform that contains the 
VMware Infrastructure 

منصة تحتوي عىل البنية 
التحتية للتقنية االفرتاضية 

(VMware). 

٣١٦VPC  Virtual Private Cloud  
السحابة الخاصة 

  االفرتاضية.

٣١٧VPN  Virtual Private Network  
الشبكة الخاصة 

  االفرتاضية.

٣١٨vRealize 

A software platform designed to 
help IT administrators build and 
manage heterogeneous, hybrid 

clouds 

مة ملساعدة صمَّ منصة مُ 
إداريي تقنية املعلومات 

وإدارة السحابات يف إنشاء 
  الهجينة غري املتجانسة.

٣١٩VSAT Very Small Aperture Terminal .نظام اتصال فضايئ  

٣٢٠VT-x 
Virtualization Technology by 

Intel company 
التقنية االفرتاضية من 

  رشكة إنتل.

٣٢١WAN  Wide Area Network   الواسعةالشبكة  
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  باللغة العربيةاملعنى   املعنى باللغة اإلنجليزية  االختصار  م

٣٢٢WebEx 
A cloud service for video and web 

conferencing 

خدمة سحابية 
لالجتامعات التي تُعقد 

  عرب شبكة اإلنرتنت.

٣٢٣WhatsApp 
A freeware and cross-platform 
messaging and Voice over IP 

service. 

خدمة مجانية تعمل عىل 
بيئات متعددة تسمح 

بنقل الرسائل والصوت عرب 
  اإلنرتنت.

٣٢٤
Windows 

Azure 
HDInsight 

A fully-managed cloud service 
that makes it easy, fast, and cost-

effective to process big data. 

بية من خدمة سحا
مايكروسوفت تُسهِّل 

ع وتخّفض تكاليف وتُرسِّ 
  معالجة البيانات الضخمة.

٣٢٥X.509 

A standard that defines the 
format of public key certificates, 
which are used in many Internet 

protocols, including TLS/SSL, 
which is the basis for HTTPS, the 
secure protocol for browsing the 

web. 

معيار يعرِّف شكل شهادات 
املفتاح العام، التي يتم 

استخدامها يف العديد من 
بروتوكوالت اإلنرتنت، مثل 

TLS/SSL ًالذي يَُعدُّ أساسا ،
، HTTPSول لربوتوك

الربوتوكول اآلمن لتصفح 
  الويب.

٣٢٦XaaS Everything as a Service .كل يشء كخدمة  

٣٢٧XFTAS X-Force Threat Analysis Service 
خدمة تحليل املخاطر 

  إكس فورس.

٣٢٨Zachman 
The Zachman Framework is a 

framework for enterprise 
architecture. 

إطار عميل ميثل البنية 
املؤسسية للمنظمة، 
ويساعد يف تعريف 
  عملياتها ومتطلباتها.



الحوسبة السحابية  ٦٧٤

ـؤلف يف سطور اـمل

  حيـان آل نارص بن الدكتور خالد

  املؤهالت العلمية:

J  حاصل عىل شهادة الدكتوراه يف تخصص نُظــم املعلومـات من جامعة جنــوب
/ ه١٤٣٤يف عام األمريكية فلــوريدا مبدينة تامبا، والية فلوريدا، الواليات املتحدة 

 م.٢٠١٢

  العمل الحايل:

J ه١٤٣٤منذ عام  العامة اإلدارة يف معهد املساعد املعلومات نُظم أستاذ.

  األنشطة العلمية والعملية:أبرز 

يضاح استخدام املوظف لنظاٍم بعد تطبيقه، واألداء إ ترجمة مقال علمي بعنوان: " -١

: ترييس آن  الوظيفي: تأثري محتوى ومصدر شبكة العالقات االجتامعية"، للمؤلَفنْيِ

 .ه١٤٤٠سايكس، وفيزواناث فينكاتيش، مجلة اإلدارة العامة، 
2- Alhayyan, K., Ahmad, I. (2018). Real-Time Sentimental Polarity 

Classification on Live Social Media. Journal of Systemics, Cybernetics 

and Informatics. Vol. 16, Number  

3- Alhayyan, K., Ahmad, I. (2017). Discovering and Analyzing Important 

Real-Time Trends in Noisy Twitter Streams. Journal of Systemics, 

Cybernetics and Informatics. Vol. 15, Number 2, pp. 25-31. 

4- Alhayyan, K. (2016). Study Proposal On Cognitive Database Recovery 

Techniques. The 7th International Multi-Conference on Complexity, 

Informatics and Cybernetics (IMCIC 2016). Proceedings Vol. 1, pp. 

199-203. 

–(Data Mining: Theories, Algorithms, and Examples)ترجمة كتاب  -٥
، (Nong Ye)"استكشاف البيانات: نظريات وخوارزميات وأمثلة"، للمؤلف د. نونغ يي 



٦٧٥  الحوسبة السحابية

م)، مركز البحوث والدراسات، معهد اإلدارة ٢٠١٦هـ ( ١٤٣٧سنة نرش الطبعة العربية 
  صفحة. ٥٠٤العامة، 

6- Alhayyan, K. (2015). Participation in Information Markets 

Research: A New Conceptualization and Measurement. Journal 

of Systemics, Cybernetics and Informatics. Vol. 13, Number 2, 

pp. 68-76. 

 Social Science Research: Principles, Methods, and)ترجمة كتاب  -٧

Practices) - بادئ واملناهج واملامرسات، للمؤلف د. بحوث العلوم االجتامعية: امل

هـ ١٤٣٦، سنة نرش الطبعة العربية (Anol Bhattacherjee)أنول باتشريجي 

 صفحة. ٤٢٧م)، دار اليازوري للنرش والتوزيع، ٢٠١٥(

8- Nuseibeh, H., Alhayyan. K. (2014). Trends in the study of Cloud 

Computing: Observations and Research Gaps. The 5th 

International Conference on Society and Information 

Technologies (ICSIT 2014).  Proceedings Vol. 1, pp. 38-43. 

ترجمة مقال علمي بعنوان: "االتجاهات الخاصة بدراسة اإلدارة العامة: مالحظات  -٩

م"، للمؤلفني: جوز ٢٠٠٩ - ٢٠٠٠تجريبية ونوعية من مجلة مراجعة اإلدارة العامة 

، العدد ٥٤هون يل، مجلة اإلدارة العامة، املجلد رقم  –يس إن. رادشيلدرز. كوانغ 

م).٢٠١٣هـ (١٤٣٥، سنة النرش ١

J ه١٤٣٨-١٤٣٧العامة ( اإلدارة عام االستشارات يف معهد مدير.(

J ه١٤٣٨-١٤٣٥العامة ( اإلدارة مدير إدارة استشارات املعلومات والتقنية يف معهد.(

J ه١٤٣٨-١٤٣٤العامة ( اإلدارة عضو لجنة البحوث يف معهد.(

J ه١٤٣٦يئة الخرباء مبجلس الوزراء (مستشار غري متفرغ يف ه.(



والنرش محفوظة ملعهد اإلدارة العامة وال يجوز حقوق الطبع 
اقتباس جزء من هذا الكتاب أو إعادة طبعه بأية صورة دون 
موافقة كتابية من املعهد إال يف حاالت االقتباس القصري بغرض 

  النقد والتحليل، مع وجوب ذكر املصدر.

هـ١٤٤٠اإلدارة العامة  معهد -تصميم وإخراج وطباعة اإلدارة العامة للطباعة والنرش 




