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 : الملخص

"ابتكار عملي"، يجمع بين السحابة مصطلح جماعي لعدد كبير من التطورات واإلمكانيات. إنه ليس اختراًعا ، ولكنه أكثر من  
الذي يتكون من العديد من المفاهيم والتقنيات  iPod العديد من االختراعات السابقة في شيء جديد ومقنع. يشبه إلى حد كبير جهاز

والقرص الصلب المحمول(، تدمج الحوسبة السحابية العديد من التقنيات المتاحة بالفعل:  MP3 وضغط   Walkmanالحالية )جهاز
، ومشاركة الوقت، وواجهات المستعرض. الحوسبة السحابية   2.0ات النطاق الترددي العالي، والمحاكاة االفتراضية ، وتفاعل الويب  شبك

هي عبارة شائعة وهي اختصار للتطبيقات التي تم تطويرها لتكون تطبيقات إنترنت غنية تعمل على اإلنترنت )أو "السحابة"(. تمّكن 
تخصيص المهام لمجموعة من البرامج والخدمات عبر الشبكة. هذه الشبكة من الخوادم هي السحابة. يمكن أن  الحوسبة السحابية من  

الخادم وفًقا  ديناميكية، وتوسيع وتقليل سعة  إلى بيئات  الحالية  للخوادم  التحتية  البنى  الشركات على تحويل  الحوسبة السحابية  تساعد 
ديناميكًيا الخوادم وتكوينها وإعادة تكوينها وإلغاء تراخيصها حسب الحاجة. يمكن أن تكون   لمتطلباتهم. توفر منصة الحوسبة السحابية

الخوادم في السحابة عبارة عن أجهزة فعلية أو أجهزة افتراضية. تتضمن السحابة المتقدمة عادًة موارد الحوسبة األخرى مثل شبكات منطقة 
 .زة األمان األخرى ومعدات الشبكة وجدار الحماية وأجه (SAN) التخزين

   :مقدمة
 والتحكم  والمعلومات البيانات هذه إدارة الشركات والمؤسسات على قدرة من يحد والمعلومات البيانات حجم في الهائل النمو أصبح

 باإلضافة احتياطية، نسخ وإعداد البيانات استرجاع مشاكل تواجه  الشركات يجعل التخزين تكاليف ارتفاع استمرار ومع فعال، بشكل بها
 .  األعمال وإنتاجية كفاءة على أصبح يؤثر يومي شبه بشكل المتطورة المعلومات لتقنيات الكبير االنتشار إلى ان

المتابع لمستجدات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت يجدها تتسارع بشكل كبير جدا، فكل يوم نسمع عن ظهور اصدار جديد ولعل  
(، او الشبكات،    Software & Hardwareجال الموبايالت او الحاسوب )على الصعيدين العتاد والبرمجياتمن التقنيات سواء في م

اضافة الى ان معدالت الزيادة في استخدام االنترنت اصبحت تتزايد بشكل سريع جدا، فاالنترنت اصبح  بيئة جاذبة لما فيه من  تنوع 
 في الخدمات بحيث يستفيد منها الجميع.

نب التكلفة الباهظة لعمليات الصيانة  فلم يعد من المناسب إقامة بنية تحتية بتكلفة مرتفعة، ويحدث لها تقادم بعد شهور،  إلى جا
كما ان المتابع لمستجدات تكنولوجيا المعلومات والتحديث فضاًل عن تكلفة البرمجيات وما يصاحبها من فيروسات مرعبة وشديدة االنتشار،  

)على   لموبايالت اوواالتصاالت يجدها تتسارع بشكل كبير جدا، فكل يوم نسمع عن ظهور اصدار جديد من التقنيات سواء في مجال ا 
 (  او الشبكات. Software & Hardwareالصعيدين العتاد والبرمجيات 

األمر الذى تطلب تقديم فكر تكنولوجي حديث بمراكز تسمى السحابة وباستخدام برمجيات وعتاد اإلنترنت ، ينقل المستخدم من أي  
 كبيرة ويديرها مقدم الخدمة مقابل تكلفة هذه الخدمة.  مكان ويستفيد منها ويحفظ ملفاته على هذه السحابة بمساحات تخزينية

والزيادة المطردة في سرعات االنترنت المتاحة   3,0والويب  2,0بظهور الويب  فمع تطور التقنيات المتاحة من خالل شبكة الويب 
زينية كبيرة وسرعات هائلة  حدوث تطور كبير في الخدمات المقدمة عبر الشبكات ظهرت مالمحه في توافر مساحات تخللمستخدمين، و 
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لالنترنت هذا فضال عن إتاحة عدد كبير من البرمجيات التي يمكن للمتعلم استخدامها دون حاجة ألن تكون برامج تشغيلها مهيأة على  
 الجهاز الذي يستخدمه المتعلم.

 Cloudعرف باسم الحوسبة السحابية )اتجهت العديد من المؤسسات إلي إتاحة تطبيقاتها لالستخدام من خالل شبكة االنترنت فيما ي
computing.حيث أتاحت هذه التقنية لمستخدميها مميزات أفضل مثل توفير النفقات أو إتاحة خدمات لقطاع اكبر من المستفيدين ،) 

ان من التقنيات الُمستحدثة التي انتشرت بشكل كبير، في اآلونة األخيرة، تقنية تحويل الموارد الحاسوبية إلى خدمات ضمن فضاء  
 ، التي تمتد خدماتها وتطبيقاتها إلى القطاع الحكومي. Cloud  Computingاإلنترنت، أوما ُيعرف بالحوسبة السحابية  

، خاصة فيما يخص    لة كبيرة في األفكار والتطبيقات المتعلقة بخدمات تكنولوجيا المعلوماتفقد احدث مفهوم الحوسبة السحابية نق
حلول البنية التحتية التي تعتمد عليها المؤسسات في تيسير عملياتها، ووجدت الكثير من المؤسسات الكبيرة والصغيرة ضالتها في هذه 

 التقنية الجديدة.

 وتطوير بناء تكاليف ارتفاع السحابية فى التغلب على مشاكل الحوسبة تقنيةالى امكانية استخدام  حيث أشارت العديد من الدراسات  
 متباعدة  كثيرة أماكن فى الجامعة تواجد كليات ومشاكل ،المعلومات نظم

 لتخفيض فى الجامعة، وأيضا المعلومات لتقنية التحتية البنية إلنشاء جدا العالية التكاليف لتوفير التقنية هذه إضافة إلى استخدام 
 وعلى الرغم من انها تقنية جديدة ال تزال فى مرحلة البحث والتطوير.المعلومات،  تقنية لموارد المطلوبة الصيانة تكاليف

ى مجال صناعة الكمبيوتر والبرامج  فان نجاح هذه التقنية في تعزيز وجودها والحصول على ثقة المستهلكين، هو بمثابة ثورة تقنية ف
 أيضا.

لقد أحدث مفهوم الحوسبة السحابية نقلة كبيرة في األفكار والتطبيقات المتعلقة بخدمات تكنولوجيا المعلومات، خاصة فيما يخص  
غيرة ضالتها في هذه حلول البنية التحتية التي تعتمد عليها المؤسسات في تيسير عملياتها، ووجدت الكثير من المؤسسات الكبيرة والص

العالمية المتخصصة في األبحاث أن توفر الحوسبة السحابية إيرادات إضافية  IDC المنظومة الجديدة وتوقعت دراسة حديثة لمؤسسة
 للمؤسسات تزيد على تريليون دوالر.

وعدم حاجته إلى برامج متنوعة  الحوسبة السحابية تقوم على عدم حاجة المستخدم لتخزين أي من بياناته على جهازه الشخصي ،  
أو معقدة، ربما يحتاج فقط إلى نظام التشغيل ومتصفح إنترنت لكي يرى فقط ما يحدث من عمليات وكل ما يستخدم من برامج ووصوله  

 .إلى ملفاته وبياناته المخزنة على حاسبات في شبكات بعيدة عنه )عن المستخدم(

السحابية أحد أشكال   الحوسبة  الحديثة المستخدمة على نطاق واسع في قطاعات األعمال  تعتبر خدمات  البرمجيات االفتراضية 
والخدمات والتعامالت اإللكترونية الحكومية في غالبية دول العالم إال أنها طرحت مؤخرا كفكرة الستخدامها في مجاالت عمل المؤسسات 

 ي مجال تقنيات المعلومات، بعد كل من الحاسب اآللي وشبكة اإلنترنت. باعتبارها الثورة الثالثة فالحكومية عن بعد والتعلم اإللكتروني؟،  
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قد ال ندرك أننا بالفعل نستخدم في حياتنا اليومية أو في مقار علمنا بعض خدمات السحابة , ففي الواقع نحن نستخدمها على نطاق 
د الياهو و غيرها و تطبيقات جوجل والتي من امثلتها  واسع مع خدمات كثيرة على اإلنترنت مثل خدمة البريد اإللكتروني من جوجل او بري

 معالجة النصوص على الخط المباشر و التقاويم و جداول البيانات و تطبيقات ميكروسوفت اوفس.

 تاريخ الحوسبة السحابية

 م.  1997عام ان اول استخدام لمفرد "الحوسبة السحابية"، على يد العالم كان في احدة المحاضرات )رامنيث شيالبا( في  •
 م.  2006تدشين خدمة امازون ويب على أساس الحوسبة الخدمية في عام    •
 باإلضافة الى عدد من الجامعات مشروع بحثي عن الحوسبة السحابية.   ibm، باشرت كل من شركتي جوجل و 2007في عام   •

ل من أشار إلى »إم  كانية تنظيم الحوسبة لكي ُتصبح خدمة عامة والحوسبة السحابية تعود فكرتها إلى جون مكارثي، الذي كان أوَّ
في يوم من األيام«، إالَّ أن هذه الفكرة لم تخرج من إطارها النظري إلى حيِّّز التطبيق الفعلي سوى في بدايات األلفية الثالثة، على  

ع مفهوم استخدام البرمجيات كريستوف بيسيغليايد ُمهندس برمجيات ُيدعى   من خالل شبكة الويب،    ، ومن خالل مايكروسوفت توسَّ
تدخل حلبة التصنيع والتطوير كُمنافس لمايكروسوفت، واستطاعت    IBMو   HPو   Appleثم بدأت شركات التقنية األخرى مثل  

م نظام  2009»جوجل« إطالق العديد من الخدمات ُمستفيدة من التقنية الجديدة، وقد فاجأت ُمنافسيها عندما أطلقت في عام  
 تشغيل ُمتكامل للحاسبات يعمل في  نطاق مفهوم الحوسبة السحابية. 

، ، وابرز االتجاهات التي سيأخذها السوق 2014التي سيبدو عليها مشهد تكنولوجيا المعلومات منذ    ولعل إلقاء نظرة على الكيفية
اننا نعيش عالم   ان الحوسبة السحابية سيتتابع نموها  الحوسبة، البيانات الضخمة، الحكومات اإللكترونية والمدن الذكية،  تشير إلى 

بأن    Gartnerالباحث   وتتنبأ ي، نظًرا للطلب المتزايد على خدمات الحوسبة  وسوف تتحول الحوسبة السحابية إلى مركز أعمال أساس
منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا ستشهد واحدًا من أكبر معدالت النمو بالنسبة لخدمات الحوسبة السحابية العامة التي زادت بمعدالت 

 .  فيه البيانات في طريقها إلى وجهتها النهائية واصبحت ُتمثل الُجزء غير الُمتوقع في الشبكة، الذي ُتسافر  كبيرة، 

وتشير بعض اإلحصاءات المتعلقة بالحوسبة السحابية، إلى إن اإلنفاق على الخدمات المرتكزة على الحوسبة السحابية العامة سوف    
حدث التقارير التي أصدرتها  تشهد نموًا بنسبة تبلغ أكثر من خمسة أضعاف معدل نمو اإلنفاق على قطاع تقنية المعلومات، ووفقًا أل
توفر الحوسبة ومن المتوقع ان  شركة “جارتنر”، فمن المتوقع أن تنمو السوق العالمية للخدمات السحابية لتصل إلى مليارات الدوالرات،  

 .السحابية إيرادات إضافية للمؤسسات تزيد على اكثر من تريليون دوالر

 الجديد الحل تمثل التي السحابية، الحوسبة تقنية مثل ، الحديثة المعلومات تقنيات استخدام ومن هنا ظهرت الحاجة إلي  
 والوصول  باالنترنت، متصلة أجهزة أي ومن وقت أي وفي مكان أي من للتطبيقات الوصول المشكالت، حيث يستطيع الطالب لهذه
والشبكات  البيانات قواعد  لتطبيقات وكذلك الوصول  للجامعات، التحتية البنية في وتخزينها تطبيقاتهم وتطوير وبرمجيات التطوير لنظم

 .الجواالت وأجهزة الحاسبات أجهزة من متنوعة مجموعة  خالل من الذاتية التعلم وأدوات االجتماعية

استفادت شركات ولعل مما زاد من أهمية تلك التقنية فى الوقت الحاضر ما حدث من تطورات جديدة ومتطورة في األجهزة المحمولة حيث  
من تطبيقات الحوسبة السحابية ، فى   (  T-mobile( و شركة )Appleالمحمول سواء المصنعة أو مقدمة الخدمات مثل شركتي ابل )
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العديد من مقدمي خدم الهواتف  أتاحة  أنواع  المحمول، خدمات تسمح لمستخدمي بعض   Cloud Computing With Theات 
Operator    من عمل حسابات خاصة لهم علي خوادم ( تلك الشركات، ويستطيع الهاتف المحمول التزامنsync  مع الحساب الشخصي )

ودة في الهاتف،  بل وأيضا إمكانية التحكم بالهاتف وإغالقه  له على تلك الخوادم، واخذ نسخ احتياطية من دليل الهاتف أو العناوين الموج
فالجمع بين األجهزة النّقالة وتقنيات الحوسبة السحابية هو تطور منطقي في مجال التقنيات   ،أو تعقبه من خالل استخدام تلك الخدمة

 النّقالة. 

بعضها البعض، حيث اندمجت الحوسبة السحابية مع إن أهم ما يميز الوقت الحالى أن التقنيات الحديثة اندمجت أخيرًا مع  
األجهزة المحمولة، واألجهزة المحمولة مع الشبكات االجتماعية، والشبكات االجتماعية مع أدوات تحليل البيانات القادرة على تحليل 

 فوري لكميات كبيرة للبيانات. 

جديدة في العالم القريب في مجاالت مختلفة وأهمها   من المتوقع أن تحدث ثورة  (Cloud Computing)إن "الحوسبة السحابية"  
المجال التكنولوجي والمؤسسات الحكوميةي واالقتصادي مع مؤشرات تدخلها في المجال السياسي أيضًا، وخاصة بعد التنويه عن  

الحديث، مما يحتم علينا   احتمالية أن تصبح هذه التكنولوجيا الحديثة الدعامة التكنولوجية الرئيسية في نظام التصويت اإللكتروني
التكنولوجيا الحديثة، وكيفية االستفادة منها فى المجال المؤسسات الحكوميةى بصفة عامة والمؤسسات  أن نفهم جيدًا أبعاد هذه 

هة الحكومية العالى خاصة، ومن هم العاملين عليها ومخاطرها وما يحيط بها من تهديدات أمنية، لالستعداد التام الستخدامها ومواج
 تحدياتها وسلبياتها وعدم التسرع في استخدامها دون االستعداد لها جيدًا.

ولذلك نحاول من خالل هذا البحث توضيح بعض القضايا المتعلقة  بهذه التقنية وتطبيقاتها في مجال المؤسسات الحكومية وأهمية و  
 اط و هي : كيفية تقديمها من خالل  األجهزة المحمولة و ذلك من خالل توضيح عدد نق

 المقصود بالحوسبة السحابية وما خصائصها وفوائدها وابرز خدماتها ؟   -1
 األسباب أو المبررات التي تجعل استخدام خدمات الحوسبة السحابية ضرورية فى مجال المؤسسات الحكومية والتعلم ؟.  -2
 استخدام األجهزة المحمولة في الحصول على خدمات الحوسبة السحابية؟ .  -3

 المقصود بالحوسبة السحابية، وخصائصها، وفوائدها، وابرز خدماتها:  اوال: 
 مفهوم الحوسبة السحابية وخصائصها: 

الكثير منا سمع هذه الكلمة تتردد كثيرا في األوساط التقنية مؤخرا ولكن معناها يعتبر غامضا الى حد كبير لدى الكثير منا،  وخصوصا  
تعني ان الحاسبات   Cloud  Computingالعربي وإذا بحثنا عن معناها حرفيا فأن الحوسبة السحابية  لعدم استخدامها بتوسع في عالمنا  

فهي تكنولوجيا تعتمد على نقل المعالجة ومساحة التخزين   تعمل في السحاب أو تبقى محلقة في الفضاء بينما يصل إليها المستخدمون،
تكنولوجيا  برامج  تتحول  بهذا  االنترنت.  إليه عن طريق  الوصول  يتم  خادم  السحابة و هي جهاز  يسمى  ما  إلى  بالحاسوب  الخاصة 

 المعلومات من منتجات إلى خدمات.

اجه الحوسبة التقليدية التي نستخدمها من وجود كل من اما بالنسبة لمعناها الحقيقي فهو يتلخص في أنها على عكس ما تحت
البيانات التي يستخدمها ويصنعها المستخدم وكل البرامج التي يستخدمها المستخدم على جهازه الشخصي، فان الحوسبة السحابية تقوم 

ربما يحتاج فقط ما يحدث من عمليات  على عدم حاجة المستخدم لتخزين أي من بياناته عليه، وعدم حاجته إلي  برامج متنوعة أو معقدة  
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وكل ما يستخدم من البرامج ووصوله إلى ملفاته وبياناته المخزنة على حاسبات في شبكات بعيده عنه )عن المستخدم( والكثير يطلق على  
 كلمة حوسبة سحابية كلمة السحابية فقط.

، الحوسبة السحابية  Internet-based Computingيشير المصطلح إلى نوٍع من الحوسبة تعتمد في األصل على اإلنترنت  
هى ببساطة استخدام االنترنت لتقديم الخدمات الحاسوبية وسميت سحابية الن السحابة هى رمز االنترنت، حيث تدعم هذه الحوسبة 

برامج من خالل الحواسيب الشخصية، فتسمح للمستفيد باستخدام التطبيقات المختلفة من غير إمكانية مشاركة المصادر والمعلومات وال
صيانتها، فضاًل عن إمكانية إتاحة الملفات الشخصية للمستفيدين في أي مكان حول العالم وفي أي أو  حاجة إلى شرائها أو تنصيبها  

محمول؛ آي فون؛ آي باد ... إلخ( ، في مقابل ما يدفعه المستخدم  وقت؛ من خالل أي جهاز متصل باإلنترنت )حاسب شخصي؛ حاسب  
 نظير إفادته من تلك الخدمة. 

»فهى تكنولوجيا تعتمد على نقل الُمعاَلجة، ومساحة التخزين الخاصة بالحاسوب، إلى جهاز خادم، يتم الوصول إليه عن 
جات، إلى خدمات..« وتستند الحوسبة السحابية في بنيتها  طريق اإلنترنت، ومن ثم تتحول برامج تكنولوجيا المعلومات، من ُمنت 

م مساحات تخزين كبيرة للُمستخدمين، ُمستفيدة في ذلك من ُمعطيات الويب الداللي    webالتحتية إلى مراكز بيانات ُمتطوِّرة، ُتقدِّ
2.0. 

النفاذ الشبكي من كل م كان وفي أي وقت بسهولة وعند  فالحوسبة السحابية عبارة عن نموذج لتمكين مستعمل الشبكة من 
الحاجة إلى مجموعة مشتركة من موارد الحوسبة القابلة للتشكيل )مثل، الشبكات والمخدومات والتخزين والتطبيقات والخدمات(، التي 

  يمكن توفيرها وتسليمها بسرعة مع أدنى حد من الجهد اإلداري أو التدخل من جانب مورد الخدمة. 
 بالحاسب  الخاصة والبيانات التخزين ومساحة المعالجة نقل على تعتمد تقنية هي Cloud Computing السحابية الحوسبة

 منتجات من المعلومات  تقنية برامج حولت  أنها أي ، اإلنترنت طريق عن إليه الوصول يتم خادم جهاز وهي ، بالسحابة يسمى ما إلى
 المستفيدة الجهات مجهود يتركز لها ، وبالتالي المستخدمة الشركات عن البرامج وتطوير صيانة مشاكل بحل تتميز أنها كما خدمات، إلى

 .  فقط الخدمات هذه استخدام على

تقدمها   التى  والبرمجيات  التحتية  البنية  باستخدام  للمستخدمين  تسمح  الحوسبة  تقنية  جديد من  السحابية هى جيل  فالحوسبة 
، فهى تستخدم انظمة افتراضية بحيث تمكن المستخدمين من استخدام البنية التحتية للحوسبة  مزودات ومراكز المعلومات عبر االنترنت

الحوسبة السحابية ليست تقنية جديدة ولكنها خدمة بشكل جديد ، يعتمد على  اال ان البعض يرى ان   السحابية لنشر وتطوير بياناتهم ،  
( عن طريق االنترنت، مقّدمة إليه بشكل خدمة، اي اننا ال نهتم   Hardware&Softwareقيام المستخدم باستخدام المصادر الحوسبية )

تة بالكيفية التي تعمل بها هذه الخدمة، او كيفية تشغيلها او اتصالها ببعضها البعض، وكيفية إعداد الشبكة فيما بينها، والبرمجيات المثب
  .عليها

تتوفر عن طريق اإلنترنت    Softwareوالبرمجيات    Hardwareفهي عبارة عن مجموعة من المصادر المتعددة من العتاد  
، يحصل العميل والذي يسمى Data Centers” في مراكز بياناته  Providerوتدار من قبل طرف ثالث يدعى “مقدم الخدمة” أو “

قاء حصولها على خدمة “مشترك” على كل ذلك أو بعضه وفق نظام الدفع بحسب االستخدام وهو المعتمد غالبًا، حيث تدفع الشركات ل
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الحوسبة السحابية ويتم تقدير المقابل وفق ما يستهلكه كل عميل من إمكانيات المعالجة ومساحة التخزين وحجم الذاكرة وعدد العمالء 
 المسموح بهم للعمل وغير ذلك. 

اته وبياناته على خوادم الحوسبة  تقنية خدمية تتيح للمستخدم تخزين ملف  في ضوء ما سبق يمكن تعريف الحوسبة السحابية على أنها 
السحابية في صورة ملفات يمكنه الوصول لها عن طريق االنترنت من أي مكان وفي أي زمان دون أن يهتم بالكيفية التي تعمل بها هذه 

ناك ، ليستطيع وحفظ ملفات المستخدم ه  نقل عملية المعالجة من جهاز المستخدم إلى أجهزة خادمة عبر اإلنترنت" تقنية    الخدمة، فهى
الوصول إليها من أي مكان وأي جهاز، ولتصبح البرامج مجرد خدمات ، وليصبح كومبيوتر المستخدم مجرد واجهة أو نافذة رقمية، فهي 

تعمل على أن يحصل المستخدم على خدمة تتيح له تخزين بياناته كلها خارج نطاق جهازه الشخصي أي أنه يخزن ملفاته وبياناته تقنية 
 وادم الحوسبة السحابية على صورة ملفات يمكنه الوصول لها من أي مكان يوجد فيه اتصال باالنترنت". على خ 

 توفير الخدمة  من المستفيد يتطلب من حيث المرئية التليفزيونية بنصوص الخدماتفخدمات الحوسبة السحابية يمكن أن تشبه   
 .الخدمة مزودي على العمليات المعقدة إدارة وترك العالم أنحاء جميع إليها من الحاجة عند الخدمة لتشغيل جهاز استقبال

 وبناء على ذلك يحتاج الحصول على الخدمات الحوسبية إلى خمسة عناصر أساسية : 

 جهاز الحاسب الشخصي وهو أي جهاز ذو إمكانيات متوسطة أو تحت المتوسطة، يكفي فقط لالتصال باالنترنت.  -1

باالتصال باالنترنت أي نظام يمكنه أن يسمح باالتصال باالنترنت ، وهذه الخاصية متاحة تقريبا في كل أنظمة أي نظام تشغيل يسمح    -2
 التشغيل الموجودة حاليا.

فهو يصلح    - 3 الكبيرة متوافقة معه  المواقع  أن  السحابية، طالما  الحوسبة  في  المستخدم  المتصفح  إنترنت ال يوجد شرط على نوع  متصفح 
 وسبة السحابية دون أي عقبات الستخدام الح

توفير اتصال بشبكة االنترنت اتصال شبكه االنترنت، في هذه الحالة يفضل أن يكون ذو سرعه عالية ، فهو حلقة الوصل بين المستخدم    - 4
 وبين كل بياناته وكل البرامج التي يستخدمها. 

 ة استضافة المواقع. مزود خدمه الحوسبة السحابية في معظم خصائصه، وهو يشبه مزود خدم -5
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   فان،  Features Of Cloud Computing   خصائص الحوسبة السحابيةاما فيما يتعلق ب

الحوسبة السحابية باعتبارها تمثل التوجه التقني الحديث في عالم الحاسوب وتقانة المعلومات، نظرا لما تتسم به من خصائص، من ابرزه 
 :ما يلى

إمكانية : الذاتية الخدمة .1  Google جوجل مستندات تطبيقات مثل السحابة، في المتاحة التطبيقات استخدام ويتمثل ذلك 
Docs ، السحابة  بنية في وحفظها  وتعديلها  الملفات  إنشاء مستخدم أي  حيث يستطيع ، بشكل ذاتيالبيانات   وقواعد البيانات جداول 
 .لحاجاته وفقا الويب مستعرض باستخدام

: لعل أهم ما يميز خدمات الحوسبة السحابية هو سهولة استخدامها عبر وسائل االتصاالت الحديثة وقابلية االستخدامسهولة  .2
من الحاسوب الشخصي، واألجهزة اللوحية والهواتف الذكية، كونها تعتمد على االتصال باإلنترنت بشكل كامل وأساسي لحفظ وتخزين  

التحتية البيانات على »سحابة« معلومات   البنية  افتراضية، يمكن استعادة معلوماتها وتصفحها في أي وقت أو مكان، متى توافرت 
المناسبة لها من جودة خدمات االتصاالت والتطبيقات االفتراضية، باإلضافة لتوافر األجهزة الحديثة بحوزة األفراد ، فشبكة اإلنترنت 

والسهلة للمستخدم العادي، لتجربة الحوسبة السحابية في كل استخداماتها الشخصية  توفر اليوم العديد من الخيارات التقنية المجانية  
والعملية، كخدمات رفع الصور والفيديو ومشاركتها عبر اإلنترنت، وكذلك النصوص والمستندات التي يود المستخدم إرسالها أو مشاركتها 

 مع مجموعة ما تقدمها خوادم تلك السحابات االفتراضية. 
: مرونة الوصول من اى مكان وفى اى زمان الى مكان الخدمة او المعالجة ، كما تتمثل المرونة فى مرونة االختيار  المرونة  .3

تجنبا للخسائر التي يمكن ان تحدث في حالة عدم مالئمة   -و االنتقال من خدمة مزود إلى خدمة مزود آخر من غير اى ضرر مؤثر  
، مرونة التكاملية بين الخدمات المختلفة مثل التعاقد فى التخزين مع   -سبة غير السحابية  البرمجيات مع نظام المؤسسة في حالة الحو 

جهة ، والبرمجيات مع جهة أخرى معتمدًا على كفاءة ومعاملة تلك الجهة، إضافة إلى مرونة التوسع أو التقلص مع توسع أو تقلص 
 المؤسسة ) مرونة التعامل مع التغيرات المستقبلية (.
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من خالل تقليص حجم الصرف على البنية التحتية، تقليل تكلفة تدريب البشر، وتكلفة أخطاءهم ،   :خفض التكاليفتوفير و  .4
فبالحوسبة السحابية ليس هناك حاجة بالطبع لشراء مخدمات وآليات تخزين وبرمجيات و غيرها، وإنما يتم كل ذلك عبر االنترنت من 

، وكل هذه التكاليف الرأسمالية  للمخدمات أو البرمجيات أو تخزين أو Desktopبايل او الـ  الجهة مقدمة الخدمة عبر الالبتوب او المو 
 . Services Providerغيرها يقوم بها مقدم الخدمة 

يحتمل أن تكون عن طريق خفض أو إعادة توزيع موظفي تكنولوجيا المعلومات، فوفقا لدراسة    توفير وخفض التكاليفكما أن     
٪ من  41بينت فيها أن األشخاص هم األكثر تكلفة في مجال تكنولوجيا المعلومات، حيث يستهلكون   Gartner ”ارتنرأجرتها شركة “غ

ميزانية تكنولوجيا المعلومات. من خالل الحوسبة السحابية، يمكنك االستفادة من خبرة الموظفين المختصين دون الحاجة إلى اللجوء للبحث 
 .وتدريبهم ودفع مرتباتهم عن الموظفين، وتشغيلهم وتوظيفهم

المعلومات   800: هناك  التقليل من مشكلة سرقة األجهزة الشخصية .5 المطارات كل عام ، مما يعرض  ألف البتوب تسرق فى 
والبرمجيات في تلك األجهزة لالختراق والفقدان ولكن باستخدام الحوسبة السحابية يصبح الالبتوب عديم القيمة او الخطورة ، كما يمكن  
استبداله باالجهزة المحمولة والتى من السهل المحافظة عليها من السرقة ، خاصة وان التوجه نحو الحوسبة السحابية يدعم التوجه نحو 
استبدال الالبتوب بالموبايل فى التعامل مع األنظمة حيث تقل الحاجة للتخزين والبرمجيات ويصبح دور الموبايل فقط في االتصال بمكان 

 موبايل يوصل الى السحابة بأعلى مرونة (. الخدمة ) ال
بسبب تخصص مزود الخدمة )بالتأكيد مهما نالت المؤسسة من خبره فان مزود الخدمة    ضمان الخدمة الجيدة والمتطورة:  .6

ة التحتية سيكون األفضل لتخصصه و لخبرته(، وللمواكبة والتحديث التقني المستمر للخدمة بواسطة مزود الخدمة سواء كان ذلك في البني
 او المخدمات او البرمجيات خاصة في تقنيه تتطور بصورة سريعة مثل تقنية المعلومات. 

: وتعني أن استخدام موارد ومصادر الحوسبة الحسابية يمكن قياسها، ويجب أن يتم ذلك لكل عميلِّ وتطبيٍق وفقًا القابلية للقياس .7
 .ألساس يومي، أسبوعي، شهري وسنوي كذلك

وبرمجيات ذات معايير   : إن المنظمات التي تستخدم الحوسبة السحابية ال تحتاج في الغالب ألن تضيف أجهزةقابلية التوسع    .8
المستخدمين،     أعلى   وكفاءات عدد  زيادة  التخزين  عند  وأنظمة  الحواسيب  المزيد من  )شراء  جديدة  لشراء موسعات  وليست مضطرة 

 والمحوالت وأجهزة التوجيه(.  

تشير الى العديد من الفوائد والمزايـــا التي ُيمكن إبرازهــا في ما يتعلق بفوائد الحوسبة السحابية ومزاياها : فان الدراسات  اما  
 نقاط ُمحددة على النحو التالي: 

نترنت وال يمكن للمستخدم أن يوصل الى ملفاته وبياناته التي قام بتخزينها من اي مكان حيث ان ملفاته مخزنة بالكامل على اال -1
فمن أي مكان في العالم تتوافر فيه خدمة اإلنترنت، يستطيع الُمستخدم  يحتاج الن يرافقه جهازه الشخصي طول الوقت لكي يصل لملفاته ،  

من خالل منظومة الحوسبة السحابية الولوج إلى كافة بياناته وتطبيقاته، وليس بالضرورة أن ُيرافقه جهازه الشخصي طوال الوقت، بل 
إمكانية إدارة العمل من اي مكان وفي اي وقت، م فى  بمقدوره فعل ذلك من أي حاسوب آخر مادام ُمتصاًل باإلنترنت، األمر الذى يسه

ان منظومة العمل ستنتقل من اجهزة موجودة في  وزيادة القدرة على تبادل المعلومات ونشرها على الفور, وضمان عمل الخدمة بشكل دائم ،  
 . Cloud Computingمكان محدد إلى أجهزة أخرى تسبح في فضاء االنترنت ومن هنا جاءت التسمية المعروفة 
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فظ والتخزين   -2 إمكانية االســتفادة منها في حفـظ وتخزين معلومـات دائمـة في حـاســبات خادمـة ُمتَّصلـة باإلنترنت..إضافة إلى الحِّ
ه من  المؤقَّت على األجهزة الطرفية الُمرتبطة بها، باإلضافة إلى ُتمكِّين الُمستخدم من ُمشاركة ملفاته، مع ُمستخدمين آخرين، ويكون وحد 

وال يحتاج كل مستخدم نسخة منفصله من الملفات   يمتلك حق السماح لُمستخدمين بعينهم للوصول إلى ملفات بعينها ُيحددها لهم الُمستخدم، 
 فكلهم يشاركون نفس الملف مما يقلل من استهالك مساحات التخزين. 

ـات عمـل رخـيـصـة ومضمونــة عند الطلب مع إتاحة إمكانيــة  -3 الوصول إليها بُطرق سهلة، ومن ثم توفير الُجهد، وكذا    تقديم منصَّ
 الكثير من المال الذي ُينفق على شراء البرمجيات.  

م مـن الـولــوج اآلمــن، واالســتفادة من الســيرفرات الضخمـة في إجراء عمليات ُمعقَّدة، قد تتطلب أجهزة بمواصف  -4 ات  تمكين الُمســتخدِّ
برة المعرفية الكافية.عالية، حتى لو كان هذا الُمست  م ال يمتلك الخِّ  خدِّ

 . Hostingضمان الصيانـة وتوافر التحديث بشكل دائم من خالل الطرف الثالث، والذي تـُمــثِـّله الشركات الُمستضيفة   -5
زيادة اإلنتاجية  ُتتيح المزيد من المرونة وتعدد الخيارات التي ُتعزز الفاعلية، وترفع الكفاءة في المؤسسات والشركات من خالل   -6

مها الحوسبة السحابية في هذا الشأن، ما ُيعرف بالتكنولوجيا التعاونية   Meet  Onlineوتقليص تكلفة الملكية ومن أهم الحلول التي ُتقدِّ
 التي ُتركِّز على قـدرات التفاعل في الوقت الحقيقي.  

 االنواع التالية للحوسبة السحابية: 

: تمثل شبكات   (  Private Cloud Computingالحوسبة السحابيه الخاصه )  او    :Private cloud السحابة الخاصة -1
خاصة الستخدام جهة معينة، توفر مراقبة كاملة للبيانات، تضمن األمن وجودة البيانات.. قد ُتدار من قبل منظمة أو طرف ثالث و النفاذ 

 .لها من الممكن أن يتم في العمل أو المنزل بعيدا عن مكان العمل
وحة للعامة وإنما مغلقة لعدد محدد من العمالء مثال ، حوسبة فهي حوسبة سحابية من حيث المفهوم التقني ولكنها ليست مفت   

 سحابية لبنك ، أو لجامعه، أو لجهة حكومية ، وبالطبع الحوسبة السحابية الخاصة عادة تكون للمؤسسات الكبيرة ذات الخصوصية .
يتم  :Public Cloud Computingأو الحوسبة السحابية العامة Community cloud :السحابة المجتمعية المشتركة     -2

به، تقاسم البنية التحتية السحابية من قبل العديد من المنظمات والذين عادة ما يتمتعون بالمتطلبات واالهتمامات نفسها ومجال العمل المشا
   .والنفاذ للسحابة ممكن أن يتم من مقر الشركة/الشركات التي تتشارك هذه الخدمة أو من خالل طرف ثالث حسب الطلب

وهى تلك السحابة التى تكون خدماتها متاحة لعامة الجمهور أو لقطاع صناعة معينة وهي   Public cloud : سحابة العامةال   -3
 مبنية على أساس تجاري وعادة ما تكون مملوكة من قبل شركات بيع الخدمات السحابية .  

ن أو أكثر من السحب )الخاصة، والمجتمعية، أو البنية التحتية السحابية لها ُمركبة من اثني   Hybrid cloud :سحابة الهجين -4
العامة( والتي ترتبط بمعايير موحدة أو تكنولوجيا خاصة تمكنها من السماح للبيانات أو التطبيقات لكي يتم نقلها من سحابة إلى أخرى ، 

لتطبيقات الحساسة أو كتطبيق  حيث يمكن أن تكون هناك في مؤسسة واحدة حوسبة سحابية عامه أو بالموبايل وحوسبة سحابية خاصة ل
  مساند إذا لم تكن الثقة متوفرة في المؤسسة في الحوسبة السحابية العامة .  

إن الحوسبة السحابية الهجين تعتبر أفضل المعالجات العملية لتجاوز عيوب الحوسبة السحابية العامة آنفة الذكر، حيث يمكن  
ندة أو كتأمين إضافي للبيانات الحساسة إذا تخوفت من االعتمادية الكلية على  للمؤسسة أو الشركة عمل حوسبة سحابية خاصة كمسا

 الخدمة العامة. 
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 األسباب أو المبررات التي تجعل استخدام خدمات الحوسبة السحابية ضرورية فى مجال المؤسسات الحكومية والتعلم.ثانيا : 
 والتي الحديثة اإلصدارات وشراء لتشغيل المطلوبة التحتية والبنية الموارد مؤسسات المؤسسات الحكوميةية ال تمتلكال ان غالبية .1

 األساسية البنية في  التحديات والمعوقات من وتعانى من العديد  والخاصة  المؤسسات الحكومية من بغيرها أسوة جدا،   سريع بشكل تتطور
المؤسسات  جودة وترتقي بمستوى  المؤسسات الحكوميةة البرامج مستوى  من ترفع  حيوية تعليمة برامج إنشاء من تحد الرقمية، والتي

 . والتعلم الحكومية
 تواجد المؤسسات المؤسسات الحكوميةية المختلفة ومشاكل ، المعلومات   نظم وتطوير بناء تكاليف ارتفاع التغلب على مشاكل  .2

بها ،  المعلومات لتقنية التحتية البنية إلنشاء جدا العالية التكاليف لتوفير التقنية هذه متباعدة ، إضافة إلى استخدام كثيرة أماكن فى
 المؤسسات الحكوميةة المؤسسات المالي وباألخص التمويل المعلومات محدودية تقنية لموارد  المطلوبة الصيانة تكاليف لتخفيض وأيضا

،   والبرام األجهزة وترقية الصيانة ارتفاع كلفة الواحدة، بالمؤسسة المختلفة المعلومات ونظمه تقنية مركز إنشاء تكلفة الخاصة، ارتفاع
داخل   األساسية  البنية تطوير في  الحديثة ودورها التقنيات وجود بأهمية وعي  ضعف الوعى  وجود ،  المؤهلة البشرية الخبرات نقص

 اإلصدارات استخدام على المؤسسات هذه السحابية يساعد الحوسبة تقنية استخدام فإن ، لذلكنفسها ، وكيفية االستفادة منها المؤسسات
 .والبرامج األجهزة من الحديثة

 ومع فعال، بشكل بها والتحكم والمعلومات والمعلومات وعدم القدرة على إدارة  هذه البيانات البيانات حجم في الهائل النمو .3
 وإعداد البيانات  استرجاعفى  مشاكل   المؤسسات المؤسسات الحكوميةية، تواجههذه   يجعلها ، األمر الذىالتخزين تكاليف ارتفاع استمرار

 ، ويستلزم البحث عن تقنيات جديدة  تمكنها من تحقيق ذلك وهو ما يمكن ان توفره تقنية الحوسبة السحابية.احتياطية نسخ

فة، إمكانات أنظمة إدارة تلك البيانات بالمعطيات لقد تجاوز حجم البيانات وتعقيداتها وصيغها وسرعة انتشارها فى ظل مجتمع المعر     
 التقليدية، وباتت تتطلب تقانات جديدة للتعامل معها، او على األقل للتعامل مع حجمها الضخم. 

يمكن للمدرسين والطالب اللجوء إلى فحص سجالت السحابة عند حصول أي خالف أو مشكلة. والتحقق  :    حفظ السجالت وتخزينها-4
ال احتوت على مادة علمية من سجالت  او  قدمت متأخرة مثال  الواجبات  اذا كانت  المحملة، والتأكد  الملفات  دخول وإلقاء نظرة على 

مسروقة، فالسحابة تحتفظ بكل شيء في مكان واحد: سجالت الصف، الحضور، الواجبات، المناهج التدريسية وغيرها، والجميع يمكنهم  
من  بدال المتصفح توظيف خالل من المحتوي  إنشاء للمستخدمين السحابة كما تسمحد المختلفة،  الدخول الى النظام والوصول الى الموا 

 .خالله فقط البحث

 الحوسبة السحابية باستخدام األجهزة المحمولة :    -ثالثا 

عن طريق طرح باقة من التطبيقات اتضح مما سبق ظهور خدمة جديدة من خدمات الحوسبة السحابية تعتمد على الهواتف المحمولة  
، ويتوقع تعميمها خالل األعوام القليلة القادمة حيث تقوم بالخدمة هي نفس شركات الموبايل المحدثة التى تعمل على األجهزة المحمولة

 دثات واإلنترنت. التي تقدم خدمات المحا

من تطبيقات  (T mobile) و شركة (Apple)حيث استفادت شركات المحمول سواء المصنعة أو مقدمة الخدمات مثل شركتي ابل  
العديد من مقدمي خدمات المحمول خدمات تسمح لمستخدمي بعض أنواع الهواتف من عمل حسابات  الحوسبة السحابية حيث أتاح 

مع الحساب الشخصي له علي تلك الخوادم واخذ نسخ   (.sync)خاصة لهم علي خوادم تلك الشركات ويستطيع الهاتف المحمول التزامن  
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ف أو العناوين الموجودة في الهاتف بل وأيضا إمكانية التحكم بالهاتف وإغالقه أو تعقبه من خالل استخدام تلك  احتياطية من دليل الهات
  .الخدمة

إن االتجاه التقني المستقبلي متوجه كما ذكرنا نحو الحوسبة السحابية لألسباب العديدة التي ذكرت ولكن إضافة إلى ذلك فإن التوجه  
 االستخدام شائعة Mobile Phones المحمولة  الهواتف  لمحمولة والهواتف المحمولة خاصة ،  فقد صارتسيكون باستخدام األجهزة ا

 تواكب التي المؤسسات الحكوميةية التطبيقات والخدمات طورت كما التدريس، هيئة أعضاء أو والمدرسين الطالب أو معظم كل بين
 .زمان أي وفي مكان أي في المؤسسات الحكوميةي حصيلالت زيادة إنتاجية يعني مما الحديث التطور ذلك  استخدام

  - يقف وراءه عدة أسباب أبرزها  :   استخدام األجهزة المحمولة في الحصول على خدمات الحوسبة السحابية ولذلك فان الدعوة الى 

إن تغطية الموبايل في كل الدول تمثل أوسع تغطية بنية تحتية أو اتصاالت بالتأكيد أوسع من تغطية الشركات المتخصصة   .1
  في اإلنترنت بل أصبحت هذه الشركات )المشغلون( يقدمون في الغالب خدمة اإلنترنت . 

متاحة عبر المشغل في كل مكان وفي كل زمان ما دامت  إن هذا االنتشار الواسع لخدمات الموبايل يجعل الحوسبة السحابية  
 خدمة الموبايل متاحة.

إن نجاح الحوسبة السحابية يعتمد بنسبة عالية جدا على كفاءة االتصال )خدمات مستمرة وآمنة وعاجلة( وهذا متاح عادة في    .2
 خدمات المشغلين )الموبايل( أو ينبغي إن يكون.

وهو     I phoneبالموبايل المتطور أو ما يعرف بـ    Desktopفائقة نحو استبدال الالبتوب والـ  إن صناعة الحاسوب تتجه وبسرعة   
 موبايل له كل القدرات المطلوبة في الالبتوب فيما يلي االتصال باإلنترنت وخدماته ومنصاته المختلفة.

    Clientلمشغل وأن يكون جهاز التعامل  لذا فإن المستقبل لكل خدمات الحوسبة خاصة مع العمالء والجمهور أن تتم بواسطة ا
 هو الموبايل الحديث المتطور.

أن البنية التحتية للموبايل المستخدم ألغراض المكالمات ال تختلف عن البنية التحتية الموبايل المستخدم ألغراض الحوسبة  .3
 أضعف الموبايالت .   السحابية ، اإل فيما يلي المنصات ونظم التشغيل والويب وغيرها وكلها اآلن متاحة في

إذن لن تكن هنالك تكلفة إضافية عند تقديم خدمات الحوسبة السحابية عبر المشغل . ويبقى فقط خدمات البرمجيات وبيئة 
االستخدام من قواعد بيانات وتطبيقات الويب ونظم التشغيل ثم التطبيقات العملية مثل الحسابات والبنوك وغيرها ، وكل ذلك يمكن أن  

 بالشراكة بين شركات الحوسبة السحابية المعروفة مثل أوراكل وميكروسوفت وأمازون وجوجل وغيرها .  تقوم به
والتطبيقات   .4 للمعارف  االوسع  االستخدام  ، من خالل  المعرفة  أهداف مجتمع  تدعم  المشغل  باستخدام  السحابية  الحوسبة  إن 

 والخدمات ، وتحقيق افضل الهداف مجتمع المعرفة 
األجهزة النّقالة وتقنيات الحوسبة السحابية هو تطور منطقي في مجال التقنيات النّقالة في قطاع الشركات واألعمال،  ومع إن الجمع بين  

أن حلول الحوسبة السحابية ما تزال في مراحلها األولى في المنطقة، فإنها تمثل فرصة هائلة أمام الشركات للوفاء بوعود االبتكار ورفع 
 دمة لموظفيها وزبائنها، من خالل قابلية التوسع والمرونة وتحقيق عائدات استثمارية أفضل. مستوى الخدمات المق
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يبدو أن ثورة التقنيات النّقالة تواصل صعودها ، والمستهلكون والشركات على حّد سواء يرغبون في منتجات تتيح لهم أداء   
والتقنيات النّقالة، بجميع أشكالها المختلفة،   .نفاق الكثير من المال المزيد من المهام بطريقة أسهل، وفي وقت أقل، ودون الحاجة إلى إ

  .هي الحل الناجح

النّقالة  يعتبر إيصال الخدمات والمحتوى عن بعد وبشكل فوري أمرًا في غاية األهمية،   للشركات لذلك فإن الجمع بين األجهزة 
التقنيات النّقالة في قطاع الشركات واألعمال، ومع أن حلول الحوسبة السحابية وتقنيات الحوسبة السحابية هو تطور منطقي في مجال  

ما تزال في مراحلها األولى في المنطقة، فإنها تمثل فرصة هائلة أمام الشركات للوفاء بوعود االبتكار ورفع مستوى الخدمات المقدمة  
  .ات استثمارية أفضللموظفيها وزبائنها، من خالل قابلية التوسع والمرونة وتحقيق عائد

 الخاتمة

كافة   علي الحكومية تواجه المؤسسات التي المشكالت من كثير  لحل مبتكرا جديدا السحابية يعتبر مدخال الحوسبة مدخلأن  
التقنية وتوظيفها  توجهاتها، وعلى القائمين امر تلك المؤسسات السعى الى توعية العاملين بها بكيفية االستفادة من تلك   وأنواعها أحجامها

 لتحسين عملهم ورفع كفاءتها مع توفير المتطلبات الالزمة لذلك والسعى نحو تذليل ما يواجه تطبيقها من معوقات.
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Abstract: 

Cloud” is a collective term for a large number of developments and possibilities. It is not an invention, but more of a “practical 

innovation”, combining several earlier inventions into something new and compelling. Much like the iPod is comprised of 

several existing concepts and technologies (the Walkman, MP3 compression and a portable hard disk), cloud computing 

merges several already available technologies: high bandwidth networks, virtualization, Web 2.0 interactivity, time sharing, 

and browser interfaces. Cloud Computing is a popular phrase that is shorthand for applications that were developed to be 

rich Internet applications that run on the Internet (or “Cloud”). Cloud computing enables tasks to be assigned to a combination 

of software and services over a network. This network of servers is the cloud. Cloud computing can help businesses transform 

their existing server infrastructures into dynamic environments, expanding and reducing server capacity depending on their 

requirements. A cloud computing platform dynamically provisions, configures, reconfigures, and DE provisions servers as 

needed. Servers in the cloud can be physical machines or virtual machines. Advanced clouds typically include other 

computing resources such as storage area networks (SANs), network equipment, firewall and other security devices. 
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