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Cloud Computing Overview
مقدمة عن السحابة األلكترونیة

توفر لنا الوسائل التي تمكننا من الوصل للتطبیقات مثل الخدمات من خالل االنترنت وتسمح لنا باعداد السحابة اإللكترونیة
وتخصیص التطبیق عبر االنترنت ومباشرة.

What is Cloudماھي السحابة ?

.شيء موجودة عن بعد ھي السحابة وبعبارة أخرى، یمكننا القول أنیشیر الى الشبكة أو االنترنت السحابة مصطلح 
، والشبكة المحلیة أو WANیمكن أن توفر الخدمات عبر أي شبكة في الشبكات العامة أو الخاصة على شبكات والسحابة 
VPNأو الشبكات الخاصة االفتراضیة.

e-mail, web conferencing, customer relationship management (CRM) التطبیقات 
التالیة تشتغل على السحابة االلكترونیة

What is Cloud Computing?السحابیة الحوسبة ماھي 

یانات على تخزین البیشیر إلى معالجة وتكوین، والوصول إلى تطبیقات اإلنترنت. فإنھ یقدم الحوسبة السحابیةمصطلح
االنترنت والبنیة التحتیة والتطبیقات.



لحوسبة انحن ال نحتاج لتثبیت جزء من البرمجیات على جھاز الكمبیوتر المحلي لدینا وھذه ھي الطریقة،التي تتغلب فیھا "
فھي مستقلة تماما اي ال تعتمد على نوع او نظام الجھاز الذي یستخدمھ المستخدم للوصولعلى منصة التشغیل السحابیة

تجعل تطبیقات أعمالنا نقالة وفعالة."وسبة السحابیة لح. وبالتالي، فإن اللسحابة المحوسبة

Cloud Computingمفاھیم أساسیة عن الحوسبة السحابیة أو السحابة االلكترونیة

وتصبح متاحة للمستخدمین النھائیین. فیما یلي لتمكن السحابة االلكترونیة توجد عدة خدمات ومودیالت تعمل معا في
:لسحابیةالحوسبة انماذج العمل في 

Deployment Modelsنماذج النشر .1
Service Modelsنماذج الخدمات .2

Deployment Modelsنماذج النشر الحوسبة السحابیة 

السحابةخاصة أو السحابة االلكترونیة مثل ھل للسحابة االلكترونیةنماذج النشر تعرف بأنھا كیف یمكن الوصول
للجمھور او الزبائن.سحابة الكترونیةمھجنة أو سحابة الكترونیةعامة أوااللكترونیة

Public Cloudنموذج السحابة العامة •

ر أقل أمنا بسبب أنھا متوفالسحابة العامةتسمح لألنظمة والخدمات لتكون في متناول عامة الناس. قد تكون السحابة العامة
للجمیع على سبیل المثال في البرید اإللكتروني.

Private Cloudنموذج السحابة الخاصة •

تسمح لألنظمة والخدمات لتكون في متناول المنظمة أي داي الشركة سواء في منطقة واحدة أو عدة السحابة الخاصة
مناطق.فإنھا توفر زیادة األمن بسبب طبیعتھا الخاصة.

Community Cloudنموذج السحابة الجماعیة •

م والخدمات لتكون في متناول من قبل مجموعة من المنظمات.للنظاالجماعیةالسحابة تسمح 

Hybridالمھجنةنموذج السحابة • Cloud



المھمة . ومع ذلك، یتم تنفیذ األنشطة السحابة الخاصةوالسحابة العامةمزیج من ھي سحابة السحابة المھجنة
العامة.السحابة مھمة باستخدام في حین یتم تنفیذ األنشطة غیر السحابة الخاصةباستخدام والخاصة 

SERVICE MODELSالسحابة المحوسبة نموذج الخدمات

لخدماتنماذج ا. ویمكن تصنیف ھذه إلى ثالثةالحوسبة السحابیةھي النماذج المرجعیة التي یستند إلیھا فينماذج الخدمة
األساسیة على النحو المبین أدناه:

Infrastructure as a Service (IaaS) نماذج البنیة التحتیة كخدمة
Platform as a Service (PaaS) نماذج منصة التشغیل كخدمة

Software as a Service (SaaS) نماذج البرمجیات كخدمة

وكذلك التاليNaaSفمثال الشبكات كنموذج خدمة فاختصاره Xaasوتوجد العدید من نماذج الخدمات وجمیعھا تنتھي بي 

NetworkasaService
BusinessasaService
IdentityasaService
DatabaseasaService
StrategyasaService

Infrastructure as a Service (IaaS) أوال نماذج البنیة التحتیة كخدمة

تستفید من نموذج الخدمة نماذج الخدمةالخدمة. حیث كل منھو المستوى األساسي من نموذج البنیة التحتیة كخدمة
توضح الصورة التالي:األساسیة أي كل یرث األمن واإلدارة من النماذج التي أسفلھا، كما 

االفتراضیة واالقراص التخزین الي المعدات الفیزیائیة مثل االالتیزودنا بالوصول IaaSنموذج البنیة التحتیة كخدمة
االفتراضیة.

وقت التشغیل وتطویر ونشر االدوات .....الختوفر بیئة PaaSنموذج المنصة كخدمة 

یسمح باستخدام التطبیقات مخدمة للمستخدمین النھائیین.SaaSنموذج البرمجیات كخدمة 



Cloud Computingتاریخ السحابة المحوسبة

مع تنفیذ أجھزة الكمبیوتر المركزیة، یمكن الوصول إلیھا عبر 1950ة السحابیة إلى حیز الوجود في عام جاء مفھوم الحوسب
الى عمالء دینامكیین ، من عمالء محددودین /ثابتین. منذ ذلك الحین تطورت الحوسبة السحابیة من عمالء ثابتین 

وسبة السحابیة:البرمجیات إلى الخدمات. ویوضح الرسم البیاني التالي تطور الح

Cloud Computingمزایا أوفوائد السحابة المحوسبة أو السحابة االلكترونیة

.السحابة المحوسبةیمكن للشخص الوصول إلى التطبیقات والخدمات عبر شبكة االنترنت من خالل•
وتكوین الطلب على االنترنت في أي وقت. السحابة الحوسبةیمكن التعامل مع •
.السحابة المحوسبةإلى تثبیت قطعة معینة من البرامج للوصول إلى التطبیق أو معالجتھ علىال یحتاج •
توفر تطویر ونشر أدوات اإلنترنت، برمجة البیئة وقت التشغیل من خالل منصة كنموذج الحوسبة السحابیة•

الخدمة. 
لى أي نوع من العمالء. توفر منصة مستقلة للوصول إالموارد بطریقة الشبكة السحابیةتتوفر عبر•
الخدمة الخدمة الذاتیة عند الطلب. ویمكن استخدام الموارد دون التفاعل مع مزودالحوسبة السحابیةتقدم•

السحابیة. 
ھي غایة فعالة من حیث التكلفة ألنھا تعمل على زیادة الكفاءة مع االستفادة أكبر. فھو السحابة الحوسبة •

فقط اتصال باإلنترنت.یتطلب 
الموازنة التي تجعلھا أكثر موثوقیة.الحوسبة السحابیةتقدم •

Cloud Risksمخاطر السحابة المحوسبة أو السحابة االلكترونیة



على الرغم من أن الحوسبة السحابیة ھو االبتكار الكبیر في عالم الحوسبة ولكن توجد أیضا بعض الخاطر وتناقش بعض 
منھا فیما یلي:

SECURITY &PRIVACYنالخصوصیة واالما•

ھو أكثر ما یثیر القلق حول الحوسبة السحابیة. منذ أن تم توفیر إدارة البیانات الخصوصیة واالمان في السحابة االلكترونیة 
وإدارة البنیة التحتیة في السحابة من جانب طرف ثالث (مزود الخدمة )، لذلك ھو دائما خطرا على تسلیم المعلومات 

مقدمي الخدمة.الحساسة من 
على الرغم من أن شركات الحوسبة السحابیة تضمن كلمة السر المحمیة والحسابات أكثر أمنا ولكن أي عالمة على خرق 

أمني یؤدي إلى فقدان العمالء ورجال األعمال.

IN-LOCKاألغالق•

CloudService (CSP)من مقدم الخدمة السحابیة فمن الصعب جدا للعمالء االنتقال  Provide إلى آخر. أنھ یؤدي إلى
التبعیة على لمقدم الخدمة.

ISOLATION FAILUREفشل العزل•

التي تفصل التخزین، والذاكرة، وتوجیھ البیانات بین المستأجرین الخدمة .قد یحدث خطر فشل االلة 

MANAGEMENT INTERFACE COMPROMISEإدارة واجھة حل وسط•

العامة، وإدارة العمالء الواجھات یمكن الوصول إلیھا من خالل شبكة االنترنت.في حالة مزود السحابة 

Insecure or incomplete data deletionغیر أمن أو نقص في حذف البیانات •

من الممكن أن البیانات المطلوبة للحذف ال حذف. یحدث ذلك إما ألنھ یتم تخزین نسخ إضافیة من البیانات ولكن لیست 
و یتم تدمیر القرص وأیضا مخازن البیانات من مستأجرین آخرین.متاحة أ

Cloud Characteristicsممیزات السحابة المحوسبة أو السحابة االلكترونیة

توجد اربع خصائص رئیسیة كما توضح الصورة التالیة.



•

نماذج النشر تم شرحھ مسبقا.1
نماذج الخدمات تم شرحھ مسبقا.2
الخدمة الذاتیةالممیزات االساسیة لطلب.3
الممیزات الشائعة..4

on demand self-servicesممیزات طلب الخدمة الذاتي 

الطلب. مرة واحدة یمكن تسجیل الدخول إلى الحوسبة السحابیةتسمح للمستخدمین الستخدام خدمات الشبكة والموارد حسب 
الموقع في أي وقت ویمكن استخدامھا.

Broadالوصول للشبكة الموسعة • Network Access

ألن الحوسبة السحابیة شبكة اإلنترنت ھو تماما مقرھا، وبالتالي فإنھ یمكن الوصول إلیھا من أي مكان وفي أي وقت.

Resourceتجمع الموارد • Pooling

المثال الحوسبة السحابیة تسمح لعدة مستأجرین لمشاركة في مجموعة من الموارد. مرة واحدة یمكن أن تشترك على سبیل 
في جھاز واحد ، وقاعدة البیانات والبنیة التحتیة األساسیة.

Rapid Elasticityالمرونة العالیة أو السریعة •

فمن السھل جدا توسیع نطاق أعلى أو ألسفل الموارد في أي وقت.

Measured Serviceقیاس الخدمة •

ا للعمالء تلقائیا والموارد.بحیث تجعلھا ممكن االستخدامویتم رصد الموارد المستخدمة من قبل العمالء أو المعینة حالی


