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الحوسبة السحابية والتحول الرقمي 



الخدمات األساسيه والحوسبه السحابيه

وفيرها ، أو الخدمات الهاتفيه والمرئيه مثل التلفزيون يتم تللكهرباء أو الغازالمقدمه لمشتريكها من المزودين مثل مصدر ) Utilities(أغلب الخدمات العموميه •
.حيث يطلق على مثل هذه الرؤيه بالتجريد. بشكل يفهم بسهوله دون حاجة المستخدم لمعرفة كيفية توفير تلك الخدمات

ير من التفاصيل جاهل الكثوبصورةٍ مشابهٍة، الحوسبة السحابية توفر وتعرض لُمـَطوري تطبيقات الحاسوب والمستخدمين في الوقت ذاته وجهةً مجردةً تُسهل وتت•
شمل عملية الحوسبة ت". السحابة"وهنا نالحظ أن عملية توفير المتعهدين للخدمات اإللكترونية المجردة عبر الشبكة العنكبوتية يُطلق عليها . والعمليات الداخلية

األخير للخدمة  تخدمالسحابية كٍل من الحوسبة، برامج التشغيل والتطبيقات، الوصول إلى البيانات، باإلضافة إلى خدمات التخزين والتي ال تتطلب معرفة المس
.بالموقع الجغرافي وتكوين النظام الذي يقوم بتوصيل تلك الخدمات
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تواريخ مهمه في نشأة الحوسبة السحابية

)1961البروفسور جون مكارثي (   ’’                                     الحوسبه قد تقدم في يوم ما كخدمه عموميه مثل التلفون والكهرباء والماء’’              •

تم إطالق مصطلح الحوسبة السحابية من قبل البوفسور رمناث تشيالبا في إحدى محاضرات 1997في عام •
اإلقتصاد بجامعة تكساس عندما وصف الحوسبة السحابيه  بالنموذج الحاسوبي المعتمد على المنطق االقتصادي       
.  أكثر من التقني       

والمبنيه على أساس)Amazon Web Services(موقع أمازون أطلق أول خدمة ويب  2006في عام •
).Utility Computing(الحوسبه الخدميه      

كأول ) (Eucalyptusتم إنشاء 2008وعدد من الجامعات بإجراء مشروع بحثي عن الحوسبة السحابية وفي أوئل   Google and IBMبدأ كل من  2007في عام  •
.منصه متوافقه مع واجهة برمجة تطبيقات خدمات أمازون للويب

.والممول من قبل المفوضيه األوروبيه كأول برمجيه مفتوحة المصدر لنشر السحب الهجينه الخاصه) Open Nebula(تم إطالق مشروع  2008في عام •

سحابية  ك برمجياتبدأت تظهر الخدمات السحابيه بشكل كبير من قبل العديد من االعبين الرئيسين في مجال الحوسبة السحابية مثل قوقل حيث أطلقت محر 2009في عام •
.و مايكروسوفت أزور وأتش بي والعديد من الشركات العمالقه في مجال تقنية المعلومات
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ماهي الحوسبة السحابية؟
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:ولوجياتم تقديمه من قبل المعهد الوطني األمريكي للمعايير والتكن’’ الحوسبة السحابية’’من أشهر التعاريف واألكثر موضوعيه عن مصطلح •

التي و(ة الحوسبة السحابية تعبر عن نموذجٍ يسمح بوصول الشبكة عند الحاجة وبصورةٍ مالئمٍة إلى حزمٍة من الموارد والمصادر الحاسوبية التشكيلي’’ 
و والتي يمكن تفعيلها وإطالقها بسرعٍة مع أقل حٍد لجهود اإلدارة المبذولة أ) منها على سبيل المثال الشبكات، الخوادم، التخزين، التطبيقات والخدمات

’’تفاعل مزودي الخدمة

:تم توضيح الخصائص األساسيه للحوسة السحابية وهي من خالل التعريف•
.(On Demand Services)خدمات حاسوبيه يتم االستفاده منها وقت الحاجه فقط 1.
. (Pay as You Go Model)الدفع يتم مقابل الخدمات المطلوبه فقط وعلى شكل إشتراكات2.
.(Measured Services)الخدمات المقدمه مقاسه ومراقيه بحيث يتم دفع الخدمات المستهلكه فقط وبكل شفافيه 3.
).Rapid Elasticity(التوسع في تقديم الخدمات في حاالت الذروه بحيث يتم تقديم الخدمات الجديده بشكل سريع 4.
.أقل تكلفه بحيث اليتم شراء العتاد ورخص البرمجيات عند إنشاء المشاريع التقنيه5.
.أكثر مرونه في إنشاء البنى التحتيه الحاسوبية كونها إفتراضيه6.

:تم تقسيم الحوسبة السحابية إلى عدد من النماذج وذلك على حسب •

)Deployment Models(طريقة تطبيق أو إنتشار الحوسبة السحابية 1.

).Service Models(نوع الخدمه المقدمه 2.



نماذج إنتشار الحوسبة السحابية
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 السحابة الخاصه)Private Cloud:(
.نظمهارج هذه المخ يتم في هذا النوع من السحب إستئجار البنيه التحتيه الحاسوبيه من قبل منظمه واحده فقط وال تكون هذي الخدمات المحجوزه متوفره للعامه 

 السحابة العامه)Public Cloud  :(
.يملك مزود السحابه جميع البنيه التحتيه الحاسوبيه والخدمات الحاسوبيه المختلفه ويقوم بتوفيرها للعامه والمنظمات األخرى        

 السحابه المجتمعيه)Community Cloud  :(
. يما بينهمالبنيه التحتيه لهذا النوع من السحب يتم مشاركته وإدارته بين مجموعه من المنظمات التي لديها أهداف مشتركه ومتطلبات متوافقه ف        

 السحابة الهجينه)Hybrid Cloud:(
.خدمات السحابه في هذا النوع هي عباره عن خليط من إثنين أو أكثر من التطبيقات الحاسوبية السابقه        



نماذج خدمات الحوسبة السحابية
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 البنيه التحتيه كخدمه)Infrastructure as a Service:(
.  يتم في هذا النوع من الخدمات بتوفير خدمات البنى التحتيه التقنيه المتنوعه مثل التخزين وقدرات المعالجه العاليه والخوادم      

 المنصه كخدمه)Platform as a service  :(
.وير البرمجياتتعتبر هذه الخدمه الوسيط بين البنيه التحتيه والبرمجيات الجاهزه حيث أنها تحتوي على األدوات التطويريه لكل مرحله من مراحل تط        

 البرمجيات كخدمه)Software as a Service  :(
.يحتوي هذا النموذج على حزم البرمجيات الجاهزه والتي تقدم من قبل مزودي الحوسبة السحابية كخدمات عند الحاجه        



تطبيقات الحوسبة السحابية التعليميه
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:قام مزودي الحوسبة السحابية بتوفير العديد من التطبيقات التعليميه للجامعات والمدارس•

 و البريد الصوتي والتحادث اللحظي ومؤتمر الفيديو  365سحابة مايكروسوفت التعليميه والتي تحتوي على العديد من الخدمات مثل برنامج مايكروسوفت أوفيس
.تيرا 10والمساحات التخزينيه التي تصل إلى أكثر من 

سحابة قوقل التعليميه وتحتوي على العديد من الخدمات مثل محرر النصوص وأدوات التعاون
.التعاون والتواصل عن بعد والبريد اإللكتروني والتخزين السحابي والتقويم     



خطة التحول الرقمي في المملكة العربية السعودية ومالءمة 
الحوسبة السحابية
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در دخل وتسريععملية المواءمه بين تقنيات المعلومات واستراتيجيات األعمال بهدف تحسين ودعم كفاءة األعمال في المؤسسات والدول وإضافة مص: يقصد بالتحول الرقمي 
.عملية اإلبتكار

 ًاالعتبار لتنفيذ خطة التحول أخذه ب يجبومع دخولنا في العالم الرقمي والثورة الصناعيه الرابعه أصبحت الحوسبة السحابية والتقنيات المتنقله والبيانات الضخمه جزاء أساسيا
.التنمويه 2030الوطني الرقميه وهي أحد البرامج الرئيسيه لرؤية 

لتحتيه ومواكبة أعباء ه النيوحيث أن المملكه تسعى لخفض النفقات التشغيليه وتعزيز خدماتها لتصل إلى جميع المواطنين عن طريق إتاحة إستراتيجيه موحده لإلرتقاء با
.يمكن الوصول لذلك عن طريق حلول الحوسبة السحابية المتكامله بدالً من الحلول المفرده. األعمال وتوفير الخبرات الالزمه

 من المنظمات لديها خطط إليجاد إستراتيجية خاصه بالتحول الرقمي مرتبطه بنموذج  70%وتشير أحدى اإلستبيانات العلميه المطبقه على المنظمات البريطانيه بأن نسبة
.الحوسبة السحابية



مواءمة الحوسبة السحابية مع التحول الرقمي

10

خصائص بنية الحوسبة السحابية تعتبر محفز ومسرع لتطبيق خطط التحول الرقمي حيث أن من فوائدها:

:قياس أوضح للتكاليف• 
ويساعد . وهو يشير إلى أن التكلفة ال تقاس فقط بقيمة الجهاز بل البد من أن تشمل عوامل أخرى كالتدريب Total Cost of Ownership ( TCO )في تقنية المعلومات هناك مفهوم 

دى استخدام ويساعد أيضاً في إضفاء مزيد من الشفافية الستخدام خدمات تقنية المعلومات بحيث تستطيع المنظمة قياس م% 30إلى % 10استخدام الحوسبة السحابية في تقليل التكلفة الشاملة بين 
.الستخدام الحوسبة السحابية -المشمولة بإحدى االستبيانات-تقريباً من الشركات البريطانية % 30الوحدات المختلفة بها للموارد الحاسوبية بدقة أكثر، وهذا العامل هو ما أدى بـ 

:وقت أكثر لالبتكار• 
لتخطيط واالستراتيجيات ى أغلبها يتعلق باالبتكار واأخرنظراً إلن استخدام الحوسبة السحابية يحول أعباًء كثيرة من المنظمة إلى مزود الخدمة، فإن وقتاً أطول سيتاح لموظفيها للقيام بأعمال 

المعلومات  من المنظمات األمريكية والبريطانية التي استخدمت هذا النموذج الحظت تحسناً في القدرات االبتكارية لموظفي تقنيات% 60حيث أكدت االحصائيات أن أكثر من . الجديدة للمنظمة
  .من تلك المنظمات% 50كما أن ما يتم توفيره من تكاليف تقنية المعلومات يتم استثماره في أنشطة ابتكارية حسب ما أكده . لديها

:استخدام أفضل للموارد• 
سابقاً ولكن مع ظهور التقنيات المرتبطة بالحوسبة % 30كانت المنظمات تعاني مسبقاً بأن معدل استخدامها للموارد واألجهزة منخفض، فمثالً نسبة استخدام الخوادم في أغلب المنشآت التصل لـ 

%.40السحابية ارتفعت هذه النسبة بـ 

:تحسين مرونة تقنية المعلومات• 
قد يحتاج وقتاً طويالً لمروره بعمليات الشراء التقليدية لكن مع  Serverمن عيوب تقنية المعلومات التقليدية أنها تحتاج وقتاً طويالً لالستجابة الحتياجات المنظمة، فمثالُ شراء جهاز خادم 

.حوسبة السحابيةوقد أكدت دراسة من هارفارد بيزنس ريفيو أن هذا السبب يعد أحد األسباب الرئيسية الستخدام ال. الحوسبة السحابية بضغطة زر تستطيع الشركة توفير مورد حاسوبي
  

:زيادة األرباح• 
من المنظمات التي استخدمت الحوسبة السحابية حققت أرباحاً % 40وقد أكدت دراسة قامت بها هارفارد بيزنس ريفيو أن  -خصوصاً المنظمات الربحية –وهذا هو ما تسعى له أغلب المنظمات 

.أكثر
  



الحوسبة الحكومية بالمملكة العربية السعودية
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عامالت تم إنشاء أول سحابة حكومية بالمملكه العربيه السعوديه عن طريق برنامج الت•
.’’يــســر’’االلكترونيه الرقميه 
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تحديات اإلنتقال لنموذج الحوسبة السحابية



تحديات اإلنتقال لخدمات الحوسبة السحابية
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عند تنفيذ مشروع اإلنتقال إلئ الحوسبة السحابية علئ المنظمات األخذ بالحسبان التحديات التي سوف يواجهونها ومنها:

.)Vendor Lock-in(المؤسسه داخل البنيه التحتيه للمزود إنغالق1.

.)Security & Privacy Challenges(ٍالتحديات األمنيه المختلفه مثل حماية خصوصية البيانات وسريتها 2.

.ببين المزود والمستأجر لخدمات الحوسبية السحابية(Trust)مساءلة الثقه 3.

.)Lack of Control(نقص التحكم على موارد المنظمه من بيانات وبرمجيات 4.

.)Internet Dependency(اإلعتماديه على شبكة اإلنترنت في تنفيذ المهام 5.

التحديات التشريعيه والقانونيه الخاصه بتنظيم إستئجار وتزويد المستفيدين بخدمات الحوسبة السحابية  6.

)Multi-Tenancy(مشكلة تعدد المستأجرين لنفس موارد الخدمات المقدمه 7.
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أمن المعلومات:

فوظه المحأو يشير مصطلح أمن المعلومات إلى مجموعة العمليات والطرق المصممه والمطبقه لحماية المعلومات السريه والخاصه والحساسه سواًء المطبوعه ’’       

  ’’إلكترونياً من الوصول غير المشروع لها أو إستخدامها أو العبث بها وتعديلها أو تعطيل الوصول إليها 

  SANS)معهد إدارة النظم والتدقيق والشبكات واألمن األمريكي(

أمن الحوسبة السحابية :

.تسريب والعبثة ، واليقصد به حماية كل المعلومات المخزنه والمنتقله والمعالجه عبر وسائط الحوسبة السحابية المختلفه االفتراضيه منها والفعليه من السرق    

    جوده في بيئة مو ظهور تطبيقات الحوسبة السحابية الحديثه مثل المدن الئكيه ، وإنترنت األشياء ، البيانات الضخمه أدى لظهور مشاكل أمنيه جديده لم تكن

.الحوسبة التقليديه

جاالت أمن المعلومات لب مونظراً لتعقيد بنية الحوسبة السحابية التي تشمل جميع المكونات من بيانات وتطبيقات وشبكات وبنية تحتيه ، البد من تكامل وإندماج أغ

.مثل أمن الشبكات وأمن األنظمه وأمن التطبيقات وغيرها

أمن الحوسبة السحابية



من هو المسؤول عن أمن الحوسبة السحابية
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تقسم المخاطر والتحديات األمنيه إلى مخاطر تواجه مزود الخدمه ومخاطر تواجه مستخدم خدمة الحوسبة السحابية:



المخاطر األمنيه المتعلقه بالحوسبة السحابية
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 وفقاً لمنظمة تحالف أمن السحابة:(Cloud Security Alliance 2016)

Data Breachesسرقة البيانات 1)

 Data Lostضياع البيانات2)

Account or Service Traffic Hijackingسرقة بيانات مرور الخدمه أو الحساب 3)

 Insecure Interfaces and APIsواجهات الخدمات أو واجهات برمجة التطبيقات الغير أمنه4)

DoS Attacksهجمات حجب الخدمه 5)

Malicious Insidersأخطار الموظفين 6)

 Abuse of Cloud Servicesإساءة إستتخدام خدمات الحوسبة السحابيه7)

 Shared Technology Vulnerabilitiesنقاط ضعف التقنيات المشتركه 8)

      

      



المخاطر األمنيه المتعلقه بالحوسبة السحابية
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 وفقاً ألحدث التقاريرعن أمن السحابة والمقدم من منظمة المطلعون على األمن السيبراني(Cybersecurity Insiders) م ، والذي تم إنشاءه بناء  2018بعام

بخصوص مرئياتهم عن أحدث التهديدات األمنيه وأحدث ) LinkedIn(ألف عضو في مجتمع أمن المعلومات على منصة  400,000على إستطالع أراء مايقارب 

:الوسائل واألدوات المتبعه لحماية السحابة ، لخص التقرير هذه النقاط كاالتي

.اق السريةتلخصت مخاوف أخصائي أمن المعلومات في فقدان البيانات وتسريبها ، تهديدات إختراق الخصوصيه وإختر: أهم المخاوف األمنيه عند إستخدام السحابه1)

      

      



المخاطر األمنيه المتعلقه بالحوسبة السحابية
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:من أهم التهديدات األمنيه لنموذج الحوسبة السحابية بحسب رأي خبراء أمن المعلومات) 2

 اإلعدادت الخاطئه لمنصات السحابه

 ويليه الوصول غير المشروع للبيانات عن طريق إساءة إستخدام بيانات تحقق الموظفين

ثم ضعف التحكم على الوصول للمحتوى.

 وجود واجهات برمجة تطبيقات غير آمنه

 

      

      



الحلول األمنية للحوسبة السحابية

10

:الحلول األمنيه المتبعه لحماية الحوسبة السحابية بحسب رأي خبراء أمن المعلوماتمن أهم) 3

 تشفير البيانات والشبكات

إستخدام برمجيات إدارة أمن المعلومات واألحداث

 وجود أخصائي آمن سحابة مدربين



الحلول األمنية للحوسبة السحابية
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:ولمواجهة التحديات األمنيه الجديده لنموذج الحوسبة السحابية ، ذكر أخصائي عدة نقاط يجب أخذها باإلعتبار وهي)  4

إستخدام أدوات آمنيه من قبل مزودي خدمة السحابة

 إستخدام خدمات وسطاء آمنيين من جهات مستقله

إستخدام برمجيات إدارة أمن المعلومات واألحداث

تدريب وتطوير قدرات موظفي تقنية المعلومات بالمؤسسه ، ومن أشهر الشهادات األمنيه المقدمه من المنظمات العالميه هي:

.1Certificate of Cloud security Knowledge        

.2Certified Cloud Security Professional

.3Certified Integrator Secure Cloud Services

.4CompTIA Cloud+

.5Professional Cloud Security Manger



األوجه المهمه لضمان حماية السحابة
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أمن 
السحابة

  الخضوع
للتشريعات

  خطط
 إستمرارية

 وإدارة العمل
الكوارث

 الهويه إدارة
والوصول

الحوكمه
التواجديه

البيانات أمن
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اإلطار التنظيمي والتشريعي إلستخدام الحوسبة 
السحابية

oاعتماد ضوابط استخدام الحاسبات اآللية وشبكات المعلومات في الجهات   هـ19/3/1430وتاريخ ) 81(قرار مجلس الوزراء رقم   صدر
ط الحكومية ، وهي تتعلق بأمن المعلومات والتعامل مع الوثائق والمعلومات الرسمية وضوابط استخدام الموارد المعلوماتية وضواب

.مشروعات الحاسبات اآللية وشبكات المعلومات والتدريب

o المملكة  قامت هيئة اإلتصاالت وتقنية المعلومات بطلب مرئيات العموم حول تنظيم إستخدام الحوسبة السحابية في 1437في شوال عام
.العربية السعودية

o تم إصدار أول نسخه من اإلطار التنظيمي إلستخدام وتزويد خدمات الحوسبة السعودية بالمملكة العربية السعودية 1439في عام.
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شكراً لطيب إنصاتكم وأعتذر على اإلطاله

AbdolrhmanAyad@  :: وسائل التواصل :  Alshdadi@uj.edu.sa
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