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:املخلص
 خُث جلدم سخب،تهدف هره الىزكت إلى إُواء مفاهُم ُامت في جفاؿُل سخب الخىطبت وجوىزاتها الظسَِت
 بما لديها مً كدزة ُلى زفم، الخىطبت البيُت الخدخُت والخدماث والبرامج مً زالٌ ػبىت جىفس مصاًا حرابت للمؤطظاث
.جيالُف جىىىلىحُا اإلاِلىماث والاجـاالث مً زالٌ ُملُاث افتراكُت
 بما فيها اإلاسافم اإلاخِللت بالخادم،وجىفس سخب الخىطبت الُىم زدماث مثل دائسة واملت لخىىىلىحُا اإلاِلىماث
 هما أنها جىفس زدماث البُّ وُالكاث، وذلً ملابل زطىم مُِىت،واإلاىازد البؼسٍت ووًائف هؼىف السواجب إلىتروهُا
 حظدبدٌ زدماث دائسة جىىىلىحُا اإلاِلىماث الخللُدًت بسدماث ممازلت مً زالٌ ملدمي زدماث، وبيلماث أزسي.الِمالء
 جخوسق الىزكت إلى سخب الخىطبت مً مفهىم الافتراكُت إلى جلدًم الخىطبت و إلى مصاًا و أهىاَ سخب.سخب الخىطبت
 هما جخوسق بؼيل زاؾ إلى الفىائد الاكخـادًت باإلاىاشهت مّ أمىُت.الخىطبت ملازهت بحن فىائد ول هىَ و هلان كِفها
 مسوزا بمِمازٍت سخب الخىطبت و مظخىٍاتها اإلاسخلفت وأزاز الهُيلت مّ اإلاِمازٍاث التي ًجب أن جأزر في هٌس،اإلاِلىماث
.الاُخباز
Abstract:
This paper aims to provide general concepts in the details of the pull-out and rapid
development of computing. The withdrawal of computing provides infrastructure, services and
software through a network that offers attractive benefits to enterprises with the ability to reduce
ICT costs through virtual operations.
Retiring today provides services such as a complete IT department, including server, human
resources and e-payroll functions, for a fee, and provides sales and customer relationships. In other
words, traditional IT services are replaced by similar services through cloud computing providers.
The paper addresses the withdrawal of computing from the concept of virtualization to the
introduction of computing and to the advantages and types of computing clouds between the
benefits of each type and its weaknesses. It also deals in particular with the economic benefits of
balancing with the security of information, through the architecture of the withdrawal of computing
and its different levels and the effects of structuring with the architectures that must be considered.
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ملدمت
ُ
ٌؼحر مـولح سخب الخىطبت إلى الخوبُلاث والخدماث السكمُت اإلاخىفسة ُلى ؤلاهترهذ فلى ،واإلاىحىدة ُلى أهٌمت
الخىادم (مثلُ :دد هبحر مً الخىاطِب اللىٍت اإلاسبىهت ُلى ػبىت والتي ًمىً الىؿىٌ إليها مً زالٌ ؤلاهترهذ فلى).
وسخب الخىطبت هي همى أزر ًىمى مّ جوىز الىواق الِسٍم .وٍخم اطخلافت وإدازة وجسصًٍ البُاهاث اإلاىحىدة في سخابت
ُ
في مظخىدُاث ُامت وزاؿت .وحِسف هره اإلاظخىدُاث بمساهص البُاهاث.
وشأة الحىسبت السحابيت
بدأ اطخسدام مـولح الخىطبت السخابُت ألاوٌ في أوازس الظخِىُاث  ،وللد اطخلهم مـولح الخىطبت السخابُت
مً زمص السخابت الري وان ًخم اطخسدامه في هثحر مً ألاخُان لخمثُل ؤلاهترهذ في زسائى وزطىم بُاهُت  ،وهما هى الخاٌ مّ
هثحر مً الخلىُاث الجدًدة ألازسي فئن ذلً ٌِني أػُاء مسخلفت ألهاض مسخلفحن ووان الدافّ وزاء هثحر مً اإلاىزدًً لخـُِد
مجمىُت اإلاىخجاث الخاؿت بهم.
" جسحّ فىسة الخىطبت السخابُت إلي الظخِىُاث خُث أن حىن مياززُلد ُبر ًُ الفىسة بلىله "كد جىٌم الخىطبت
ليي جـبذ زدمت ُامت في ًىم مً ألاًام" .
إال أن جوبُلاث الخىطبت السخابُت لم جٌهس بؼيل فِلي إال في بداًاث ُام ُ 2000ىدما كامذ ػسهت
ماًىسوطىفذ بخىطُّ مفهىم اطخسدام البرمجُاث مً زالٌ ػبىت الىٍب جبِتها بِد ذلً الِدًد مً الؼسواث ،إال أن أهثر
الؼسواث التي لِبذ دوزا هاما في مجاٌ الخىطبت السخابُت هي ػسهت حىحل " التي كامذ بئهالق الِدًد مً الخدماث
التي حِخمد ُلي هره الخلىُت بل لم جىخف ػسهت حىحل بئهالق زدماث لالطخفادة مً هره الخلىُت فلى بل أهللذ في ُام
 2009هٌام حؼغُل مخيامل للخاطباث ٌِمل مً زالٌ مفهىم الخىطبت السخابُت).(1
مفهىم سحب الحىسبت
سخب الخىطبت هي مجمىُت هبحرة مً اإلاىازد التي ًمىً اطخسدامها بظهىلت والىؿىٌ الى اإلاىازد الافتراكُت (مثل
اإلاِداث ومىـاث الخوىٍس أو الخدماث) .هره اإلاىازد ًمىً إُادة حؼىُلها بؼيل خُىي ُلى الخىُف مّ حغُحر الخدمُل ،مما
ٌظمذ أًلا للخـىٌ ُلى الاطخسدام ألامثل للمىازد .هره اإلاجمىُت مً اإلاىازد ُادة ما حظخغل مً كبل الدفّ الطخسدام
()2
ول همىذج التي ًلمً جلدًمها مىفس البيُت الخدخُت مً زالٌ مظخىي الخدمت خظب الولب.
وَِسف اإلاسهص اللىمي للمِاًحر والخىىىلىحُا "السخابت" ُلى أنها :همىذج لخىفحر وؿىٌ مىاطب ودائم في أي وكذ إلى الؼبىت،
إلاؼازهت مجمىُت هبحرة مً اإلاـادز الخىطبُت والتي ًمىً وؼسها وجىفحرها بأدوى مجهىد مّ مىفس الخدمت.
امليزاث الػامـت لسحب الحىسبت
ً
 بسشث سخب الخىطبت هخوىز هام حدا في الوسٍلت التي جلىم بها اإلاؤطظاث وألافساد باطتهالن وحؼغُل الخىطبت. فً الازجبان والفـل بحن الخدماث الخجازٍت والبنى الخدخُت الالشمت لدؼغُلها) لخدلُم الافتراكُت) .ال حِِؽ الخوبُلاث فيبِئتها مً ألاحهصة زالٌ دوزة خُاتها.
 جلازب الخىىىلىحُاث والاججاهاث التي ججِل البنى الخدخُت والخوبُلاث أهثر دًىامُىُت وأهثر هموُت لالطتهالن.ً
 جسـُف مىازد الخىطبت طسَِا ،بدظب اخخُاحاث الِمل.ً
 -حؼغُل أخد جوبُلاث دازل أو زازج أماهً الِمل (أو مصٍج مً الازىحن) اطدىادا إلى جيلفت الاخخُاحاث مً اللدزاث.
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 باليظ بببت إل ببى ب ببا في الب برامج ،فخل ببدم س ببخب الخىط بببت ه ببسق حدً ببدة لخل ببدًم الخوبُل بباث وجلل ببل م ببً الاخخي ببان اإلا ببسجبى()3
بخثبِذ التركُاث أو وخداث إكافُت.
الشزوط الىاجب جىفزاها في سحب الحىسبت
• أن جمىً السخب الِامت – و ختى حصجّ– ُلى الخجازب ،مثل ججسبت جوبُم حدًد كُد الخوىٍس .والسخب الخاؿت
ًمىً أن ًبني جدزٍجُا؛ وجلدم اإلاداواة الافتراكُت الخوىة اإلاىولُت األولى هدى الازجلاء الى خىطبت السخابت .وبدظب
اإلاؤطظت اإلاِىُت فان الخوبُلاث ،وختى أزىاء دوزة خُاة الخوبُم كد ًيىن مً ألافلل حؼغُل الخوبُم في سخابت
زاؿت أو سخابت ُامت أو ختى في مصٍج منهما .و هىرا ،فهىان اُخباز هام للصبائً للمان بأن مىفس جىىىلىحُا السخابت
ًجب أن ًىفس وطُلت للخفاُل بحن مسخلف أهىاَ السخب.
• ًجب إن جخىفس في ػسون مظخىي الخدمت كماهاث ؿسٍدت لظُوسة الصبائً ُلى الخدماث اإلاخِاكد ُليها و وزىكُت
اطخمسازٍت ُملها ،وما ُدي ذلً فان اإلاؤطظاث جيىن خرزة حدا مً اطخسدام السخب الِامت.
• سخب الخىطبت ًجب أن جبنى باالُخماد ُلى الِدًد مً الخىىىلىحُاث اإلاىحىدة ،لهرا فهي ُمل جوىزي ولِع حغُحر
حرزي.
أهىاع الصدماث التي جىفزها سحب الحىسبت
جدىىَ سخب الخىطبت وجخِدد ،وطبب جىىُها ًسحّ لخىىَ الصبائً .فالصبائً لديهم اخخُاحاث أمىُت مسخلفت و
مخولباث امخثاٌ للىابى مسخلفت كد جيىن مىكىُت مً كبل خيىماتهم ،وجدخاج مظخىٍاث مسخلفت مً اإلاهازاث .و كد ًيىن
جوبُم مِحن أهثر أو أكل مسهصٍت لألُماٌ الخجازٍت ألاطاطُت ،و كد جيىن هره ألاُماٌ هبحرة أو ؿغحرة .و كد جيىن أكظام
جىىىلىحُا اإلاِلىماث هبحرة ومخوىزة ،أو ُمل شخف واخد.
()3

وجىفس سخب الخىطبت الُىم زدماث مثل دائسة واملت لخىىىلىحُا اإلاِلىماث ،بما فيها اإلاسافم اإلاخِللت بالخادم
واإلاىازد البؼسٍت ووًائف هؼىف السواجب إلىتروهُا ،وذلً ملابل زطىم مُِىت ،هما أنها جىفس زدماث البُّ وُالكاث
الِمالء .وبيلماث أزسي ،حظدبدٌ زدماث دائسة جىىىلىحُا اإلاِلىماث الخللُدًت بسدماث ممازلت مً زالٌ ملدمي زدماث
سخب الخىطبت)4(.وفي الىمىذج السخابي ،جـبذ ُملُت الخىطبت ولفت حؼغُلُت ال ولفت زأطمالُت ،وٍمىً حِدًل هره
اليلفت بدظب حغحر الاخخُاحاث والٌسوف .وأما في همىذج دائسة جىىىلىحُا اإلاِلىماث ،فئهه ًخم جأمحن مؼترًاث أحهصة
ُ ً
الخىطبت والبرمجُاث إلادة شمىُت أهىٌ ،بِىما ًدُذ الىمىذج السخابي اإلاصٍد مً اإلاسوهت وفسؿا أهبر للخد مً اليلفت
ُ
مىً هرا الىمىذج الخيىمت أًلا مً الخـدي لللاًا
ولالطدثماز بؼيل أهبر وبما ًخىافم مّ الاخخُاحاث والٌسوف .وٍ ِّ
جدظحن ؤلاهخاحُت دون الخاحت الطدثمازاث ميلفت ،هما ٌظاُدها في جدظحن زدماتها ،بما فيها إمياهُاث الخسصًٍ ،وذلً
بدظب جوىز الخيىمت.و ًمىً جـيُف الخدماث الي جلدمها سخب الخىطبت والخالي(:) 5
خصائ :الحىسبت السحابيت
"جمخاش الخىطبت السخابُت بِدد مً الخـائف وهي والخالي هما ًسها:
 -1مزكزيت املسخخدم  :وحِني أهه بمجسد أن ًخـل اإلاظخسدم بالسخابت فئهه ًـبذ ماليا إلاا ًسصهه ُليها وَظخوُّ
مؼازهت ما ًلىم بخسصٍىه ُبر الاهترهذ مّ غحره مً اإلاظخسدمحن .
 -2مزكزيت البييت الخحخيت  :جىفس السخابت الخىادم الضخمت التي حظاُد في احساء الِملُاث مما ٌظاُد ُلى الخدسز
مً أُباء إوؼاء وإدازة البيُت الخدخُت.
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مزكزيت الخطبيلاث واملسدىداث والتي ًخم حؼغُلها وجسصٍنها وجدسٍسها بسىادم السخابت مً زالٌ أي حهاش مخـل
باإلهترهذ مما ًىفس ؤلاجاخت الدائمت  ,وٍدم للمالً ألاؿلي أن ًسىٌ خم الىؿىٌ إلالفاجه والخِدًل والخرف إلاً
ٌؼاء مً الِمالء  ,وهرا ٌِصش الخِاون بحن أُلاء اإلاجمىُاث.
طاكت الحىسبت  :وٍخذ ازجبان آالف مً ألاحهصة والخىادم مِا.
الىصىل :خُث ًدُذ جسصًٍ البُاهاث في السخابت واطترداد اإلاصٍد مً اإلاِلىماث مً ُدد مسخلف مً اإلاظخىدُاث .
الذكاء  :وهى مولب الطخسساج وجدلُل البُاهاث الضخمت اإلاسصهت ُلى مسخلف زىادم السخابت .
البرمجت  :وهي مولب أطاس ي ُىد الخِامل مّ الِدًد مً اإلاهام اللسوزٍت بالسخابت مثل خماًت أمً اإلاِلىماث(.)6

 .1حىسبت سحابيه في الخطبيلاث )Application AS Services (AAS
جلدم البرمجُاث هسدمتً .مىً أن هرهس همثاٌ لرلً ما جلدمه ػسهت حىحل مً زالٌ خصمت جوبُلاث حىحل
التي حؼمل بسهامج جدسٍس الىـىؾ و الخلىٍم و البرًد ( جي مُل ) واإلادادزت و هرلً خصمت بسامج أوفِع مً ػسهت
ماًىسوطفذ.هما ًمىً إدزاج مفهىم طوذ اإلاىخب هسدمت ،كمً همىذج الخوبُلاث هسدمت ،خُث جيىن الخوبُلاث
مخاخت للمظخسدم و لىً أًلا الجهاش هفظه ًيىن مخاخا هسدمت بما في ذلً هٌام الدؼغُل و طوذ اإلاىخب و ًمىً الىؿىٌ
إلُه مً أي ميان.
خىاصها
 .1الخِامل مّ هٌام مالي أو هٌام زواجب أو هٌام مـسفي أو غحر ذلً ُبر الاهترهذ .
ُ .2مل ػبىت اجـاالث زاؿت ُبر الاهترهذ مثل الؼبياث الاحخماُُت وغحرها .
ُ .3مل هٌام إهخاج حِاووي في البرمجُاث ُبر الاهترهذ .
ُ .4مل مدخىي والىلىج إلادخىي ُبر الاهترهذ مثل مدخىي ُلمي في الخاطىب أو غحره أو مدخىي احخماعي ًُ كبُلت أو كسٍت
أو مدخىي طُاس ي أو دًني أو غحره .
ُ .5مل جدىم هىدس ي ُبر الاهترهذ أو جدىم امني (مساكبت أمىُت) .
 .2حىسبت سحابيه في املىصاث )Platforms As Service (PAS
جلدم مىـت الخىطبت هسدمت و جيىن أداة البرمجت هفظها مظخلافت ُلى السخابت و ًمىً الىؿىٌ إليها مً زالٌ
اإلاخـفذً .دُذ هرا الىىَ مً الخدماث للمبرمجحن بؼيل ُام إمياهُت جوىٍس و بىاء جوبُلاث وٍب دون الخاحت إلى جثبُذ أي
بسامج أو أدواث ُلى أحهصتهم .زم بئميانهم وؼس هره الخوبُلاث بدون الخاحت إلى مهازاث في إدازة ألاهٌمت و الؼبىت.
خىاصها
 .1الخِامل اإلاؼترن مّ كاُدة البُاهاث أو إًجاز كاُدة البُاهاث.
 .2الخِامل مّ بسهامج مِحن مثل بسهامج  SPSSأو غحرها مً الخصم البرمجُت الجاهصة أو بسهامج هٌام الدؼغُل أو بسامج أو
أدواث خاطىبُت .
 .3الخِامل مّ وخدة جسصًٍ لخسصًٍ مِلىماجً أو بُاهاجً الش ى غسق مثل جسصًٍ مظاهد أو خفٍ آمً أو جسصًٍ بِم
البُاهاث الخازٍسُت لِدم جمىىً مً خفٍ ول البُاهاث في أحهصجً.
 .4الخِسف بالهىٍت أو اطخسساج الهىٍت مثل الجىاش و الخِسف ُلى الصخـُت ُبر البواكت ؤلالىتروهُت.
 .3حىسبت سحابيه في البييت الخحخيت Infrastructure AS Service
جلدم البيُت الخدُت هسدمت .وجمىً اإلاؤطظاث اإلاخىطوت و الـغحرة مً إدازة البِئت الخلىُت الخدخُت و البرامج ًُ
هسٍم ؤلاهترهذ بوسٍلت طهلت و آمىت دون الخاحت إلى أن جيىن لديهم مساهص بُاهاث ميلفت  ,باإلكافت إلى الاطخفادة مً
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زدماث الخىفس الِالي و اإلاسوهت في حغُحر حجم البيُت الخدخُت ُىد الخاحت إكافت إلى إُفاء هره الؼسواث مً ُىاء ؿُاهت و
مساكبت ميىهاث البيُت الخدخُت مً زىادم و وخداث جسصًٍ و ػبىت.
مً أػهس زدماث سخب الخىطبت اإلالدمت لألفساد هي جسصًٍ البُاهاث ُلى ؤلاهترهذ خُث جيىن ملفاجً و ؿىزن
مىحىدة في السخاب و ًمىىً الىؿىٌ إليها مً أي ميان و ول ما جدخاحه اجـاٌ إهترهذ و ػاػت.
خىاصها
 .1الخِامل مّ ػبياث الخاطىب ُبر الاهترهذ .
 .2الخِامل مّ الخسصًٍ الجماعي اإلاؼترن .
ُ .3مل خىطبت زاؿت .

و مً أػهس الؼسواث الخجازٍت التي جلدم (البيُت الخدخُت هسدمت) ًمىً أن هرهس ُلى الظبُل اإلاثاٌ ( طىفذ الًس)
(آماشون) ( زان طباٌع)  ...خُث ًمىً الخـىٌ ُلى زادم ُلى السخابت بظسُت و طهىلت.
أهىاع سحب الحىسبت
خدد اإلاِهد الىهني للمِاًحر والخىىىلىحُاNISTأزبِت هماذج للخىطبت السخابُت مً خُث الاهدؼاز وهي:
سحب الحىسبت الصاصت
السخابت الخاؿت  Private cloudجمثل ػبياث زاؿت الطخسدام حهت مُِىت ،جىفس مساكبت واملت للبُاهاث ،جلمً
ُ
ألامً وحىدة البُاهاث ..كد جداز مً كبل مىٌمت أو هسف زالث و الىفاذ لها مً اإلامىً أن ًخم في الِمل أو اإلاجزٌ بُِدا ًُ
ميان الِمل.
سحب الحىسبت الػامه
السخابت الِامت  Public cloudمخاخت لِامت الجمهىز أو للواَ ؿىاُت مُِىت وهي مبيُت ُلى أطاض ججازي وُادة
ما جيىن مملىهت مً كبل ػسواث بُّ الخدماث السخابُت .هرا ما ٌظمذ للمظخسدم بخوىٍس و الِمل ُلى بسمجُت مُِىت أو
اطخغالٌ مىزد مِحن مً زدمت في السخاب مّ ملىماث مادًت كئُلت حدا باإلالازهت مّ الىفلاث الىبحرة اإلاسجبوت ُادة
بامخالن جلً الخدماث.
()6
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سحب الحىسبت الهجيىت
سخابت الهجحن  Hybrid cloudالبيُت الخدخُت السخابُت لها ُمسهبت مً ازىحن أو أهثر مً السخب (الخاؿت،
واإلاجخمُِت ،أو الِامت) والتي جسجبى بمِاًحر مىخدة أو جىىىلىحُا زاؿت جمىنها مً الظماح للبُاهاث و/أو الخوبُلاث ليي ًخم
هللها مً سخابت إلى أزسي.
سحب الحىسبت املجخمػيت(املشتركت):
أن الخدىم بهرا الىىَ مً السخابت واطخسدامها ًخم مً كبل مجمىُت مً اإلاىٌماث ،خُث مً اإلامىً إوؼاء
سخابت مؼترهت للِدًد مً اإلاىٌماث ذاث هفع اإلاخولب وحظفى إلى مؼازهت البيُت الخدخُت بهدف جدلُم بِم اإلاـالح و
الفىائد التي حِىد مً وازء سخب الخىطبت .
فمّ اهدؼاز وجىشَّ الخيلفت في ما بحن مظخسدمحن ًـبذ ذلً الازخُاز أهثر جيلفت ٍولىىه ًىفس مظخىي أُلى مً
الخـىؿُت ،ألامً وطُاطت الامخثاٌ.
سحب الحىسبت باملىباًل أو باملشغل
()7
الخىحه اإلاظخلبلي طُيىن بئطخسدام اإلاؼغل وذلً لِدة أطباب أهمها :
 .1إن حغوُت اإلاىباًل في ول الدوٌ جمثل أوطّ حغوُت بيُت جدخُت أو إجـاالث بالخأهُد أوطّ مً حغوُت الؼسواث
اإلاخســت في ؤلاهترهذ بل أؿبدذ هره الؼسواث (اإلاؼغلىن ) ًلدمىن في الغالب زدمت ؤلاهترهذ .
إن هرا ؤلاهدؼاز الىاطّ لخدماث اإلاىباًل ًجِل سخب الخىطبت مخاخت ُبر اإلاؼغل في ول ميان وفي ول شمان ما دامذ
زدمت اإلاىباًل مخاخت .
 .2إن ؿىاُت الخاطىب جخجه وبظسُت فائلت هدى إطدبداٌ الالبخىب والب  Desktopباإلاىباًل اإلاخوىز أو ما ٌِسف بب Iphone
وهى مىباًل له ول اللدزاث اإلاولىبه في الالبخىب فُما ًلي الاجـاٌ باإلهترهذ وزدماجه ومىـاجه اإلاسخلفت .
 .3أن البيُت الخدخُت للمىباًل اإلاظخسدم ألغساق اإلاياإلااث ال جسخلف ًُ البيُت الخدخُت للمىباًل اإلاظخسدم ألغساق
الخىطبت السخابُه ؤلا فُما ًلي اإلاىـاث وهٌم الدؼغُل والىٍب وغحرها وولها آلان مخاخت في أكِف اإلاىباًالث .
 .4إن الخىطبت السخابُه بئطخسدام اإلاؼغل جدُم أهداف مجخمّ اإلاِسفت اإلاخمثلت في جدلُم الىمى والخوىز والسفاهُت.
إن اإلاؼغلحن بىاء ُلى هرا الخىحه لم ًىخفىا بخلدًم زدمت هبلت البيُت الخدخُت بل إججهىا هرلً الي زدمت
اإلاسدماث والخسصًٍ فُما ٌِسف بمساهص البُاهاث  Data Centerلخِىد ػسواث الخىطبت السخابُه الى جســها الوبُفي في
()8
بسمجُاث الىٌم والبرمجُاث الخوبُلُت وذلً بِمل الؼساواث أو الخِاكداث بُنها وبحن اإلاؼغلحن .
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جخـف سخب الخىطبت بِدة مصاًا ،فمً اإلامىً للاء زطىم مُِىت أن جدل السخابت مدل أهٌمت الدؼغُل
ً
الخد مً اليلفت السأطمالُت ،وٍدد أًلا
والخوبُلاث وجىفس زدماث ممازلت مىحىدة ُلى زىادم بُِدة ،ألامس الري ٌظهم في ِّ
مً ولفت ػساء الخوبُلاث والخدماث ؤلالىتروهُت)9(.ومً أهم مصاًا سخب الخىطبت هي:
ً
 بِئببت سببخب الخىطبببت ًمىببً أن جخفاُببل بظببسُت ،وفببي بِببم الخبباالث ،حظببخجُب جللائُببا للخغح براث الىاججببت مببً هلببباثأُببباء الِمببل ،وٍمىببً جببىفحر جوبُلبباث حدًببدة فببي وكببذ أكببل بىثحببر باإلالازهببت مببّ الخوبُلبباث التببي جىـببب ُلببى البنببى الخدخُببت
للخىطبت الخللُدًت.
 إن جىفُر بنى جدخُت لسخب الخىطبت دازلُبا طبُؤدي إلبى جدظبحن هفباءة ألاداء وطِظباُد اإلاؤطظباث إلبى جللُبل ألامبىاٌالت ببي جـ ببسف ُل ببى الهُاو ببل ألاطاط ببُت لخىىىلىحُ ببا اإلاِلىم بباث الخللُدً ببت .و هى ببان جدظ ببحن ف ببي ُملُ بباث حظ ببهُل اطب ببخِادة
ً
اإلاللمبباث التببي ًببخم اطببخسدامها والتببي لببم جىببً هىببان خاحببت لهببا فببي اإلاؼببسوَ .غالبببا مببا جوببىز هببره السببخب الخاؿببت البيُببت
()10
ألاطاطُت الٌاهسٍت إلى ش يء أهثر دًىامىُت وآلالُت.
 جىفس السخب هسٍلت لؼساء اللدزاث الخاطىبُت بدظب الخاحت لها مما ًىفس اإلااٌ ،ال طُما البدًل هى ؤلاطساف في ػبساءمِداث إكافُت لالطدُِاب هفساث الولب أو مخولباث طبِت أهببر ممبا وبان مخىكِبا .أن الىثحبر مبً البنبى الخدخُبت للسبخب
حظ ببدىد إل ببى لُ ببىىع وغحره ببا م ببً البب برامج اإلافخىخ ببت اإلاـ ببدز والت ببي حظ بباُد أًل ببا ُل ببى زف ببم الخي ببالُف .وه ببي جد ببُذ أًل ببا
ً
))11
للمؤطظاث ُلى ججِل هفلاث جىىىلىحُا اإلاِلىماث هىفلاث حؼغُلُت بدال مً هفلاث اطدثمازٍت.
 ال حؼببمل سببخب الخىطبببت زفببم الخيببالُف فلببى ،فهببي أًلببا جببدفّ باججبباه جوببىٍس الابخيبباز وحظببخجُب للخغُح براث التببيجوسخها اإلاؼازَّ اإلاظخلبلُت ،وجىفس بيُت جدخُت أهثر مسوهت ،طىاء وان الاطخلافت دازلُت أو زازحُت ،و حصجّ ُلى اإلاصٍد
مً الخجازب والخىساز ،الري بدوزه ًدُذ للمؤطظاث ألازر بالخىىىلىحُاث الجدًدة والخدماث بظبسُت أهببر وأهثبر فبي هثحبر
مً ألاخُان.
املشاكل والػلباث التي جىاجه سحب الحىسبت
زمت ُدد مً الخددًاث ألاطاطُت التي جىاحه جبني الخدماث الخيىمُت السخابُت ُلى هواق واطّ ومنها هصاهت
الخدماث ،وأمً البُاهاث والخفاي ُلى الظسٍت .وفي الىثحر مً ألاخُان ،جؤدي سخب الخىطبت إلى ججصئت ههج خفٍ أمً
وطسٍت البُاهاث والظُاطاث في الدوائس الخيىمُت اإلاسخلفت ،وهرا ًدمل بدوزه الِدًد مً اإلاساهس ،هما أهه ًمىً أن ًىلىي
ُلى ولفت ُالُت )12(.وٍمىً الطخسدام سخب الخىطبت مً أحل الدفّ هدى مصٍد مً الثباث وألاجمخت في الخِامل مّ أمً
ً
ً ً
وطسٍت البُاهاث أن ًيىن مدفصا للمان اإلاصٍد مً ألامً وزفم اليلفت .وٍجب ُلى الخيىماث أن جدبنى مىهجا ُملُا حدا
للخفىحر في مىكىَ أمً وطسٍت البُاهاث في السخابت ،خُث جددد الخيىماث في الِادة مظخىٍاث مسخلفت مً الخظاطُت
ً ُ
ُ
ابخداء مً اإلاظخىي ألادوى (وهي البُاهاث التي جيؼس بؼيل واطّ ودون وكّ كُىد ُليها) إلى البُاهاث آلامىت حدا (واإلاـىفت
ُ
ُلى أنها مِلىماث أمىُت ًولّ ُليها اللادة في الخيىمت فلى) .وطُيىن ُلى الخيىماث بىفع الوسٍلت أن جـمم سخابتها
بدُث ًخىفس فيها اللدز اإلاىاطب مً ألامً مً زالٌ مصٍج مً السخاباث الِامت والخاؿت التي جخم إدازتها بؼيل حُد .فِلى
طبُل اإلاثاًٌ ،مىً أن جيىن جيىن البُاهاث ذاث ألاهمُت اإلاخدهُت واإلاخاخت للجمُّ مىاطبت لخدزل كمً زدماث البيُت
الخدخُت لسخابت ُامت جدخاج ليلمت مسوز بظُوت ،بِىما كد جدخاج البُاهاث آلامىت حدا إلى زىادم آمىت مســت جخىاحد في
مساهص بُاهاث خيىمُت جخمحز بدزحت ُالُت مً ألامً ،وجدخاج إلحساءاث جىزُم ُالُت للدزىٌ ،وٍجب أن ًيىن هىان مظخىٍاث
مسخلفت مً ألامً بحن هرًً اإلاظخىٍحن .وٍجب هرلً ُلى الخيىماث بِىما جسخاز ملدمي زدماث سخب الخىطبت أن جساعي
()13
كدزاث الخفاي ُلى أمً وطسٍت وزـىؿُت البُاهاث هجصء أطاس ي مً مِاًحر الازخُاز.
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مً أهم مىفزي خدماث الحىسبت السحابيت ؟
: Amazon
ً
ً
حِد " "EC2ميىها أطاطُا مىمىـت الخىطبت السخابُت الخاؿت بؼسهت "أماشون" اإلاِسوفت باطم"الخدماث الؼبىُت
الخاؿت بأماشون" والتي جدُذ للمظخسدمحن جأححر اإلااهُىاث الافتراكُت والتي ًلىمىن بدؼغُل جوبُلاث الخاطب الخاؾ بهم
ُليها وأًلا جىفحر مددود للخوبُلاث ُبر جىفحر زدمت ُل ًؼبىت ؤلاهترهذ جمىً اإلاظخسدم مً ججهحز "ؿىزة آلالت الافتراكُت
أماشون "AMIلخلم آلت افتراكُت والتي جولم ُليها أماشون "همىذج" والتي جدخىي ُلى ول البرامج اإلاسحىة .وَظخوُّ
اإلاظخسدم أن ًيؼأ ،وٍولم هماذج الخادم هما ًدلى له خُث ًلىم بدفّ الخظاب بالظاُت ُلى الخىادم اليؼوت.
هما جمىً " "EC2اإلاظخسدمحن مً الخدىم في اإلاىكّ الجغسافي للىماذج والري ًدُذ جدظحن ألاداء ومظخىٍاث ُالُت
مً الصٍادة .فِلى طبُل اإلاثاٌ ولخللُل وكذ الخىكف ًلىم اإلاظخسدم بئوؼاء هماذج للخادم مىِصلت ًُ بِلها البِم في
ً
مىاهم مخفسكت وي ًدُم هال منهم آلازس في خالت خدور فؼل في الخوبُم(.)14
: Google
ً
 Googleحِمل ُلى ُدة ؿِد في مجاٌ الخىطبت السخابُت ،فمثال مدسنٌ Google Appsظمذ للموىزًٍ بخأطِع
جوبُلاتهم طىاء بلغت الجافا او الباًثىن .وجلدم  Googleهرا اإلادسن مً أحل حؼغُل ماًىسوطىفذ او ُلى السخاب ملابل
أحىز ,وأؿبدذ زدماث Google Cloud Storageبدًل جفلله الؼسواث ًُ S3 Amazonلفترة هىٍلت مً الىكذ ,وآلان
ً
أؿبذ هىان  Drive Googleالري طِىافع هثحر مً زدماث الخسصًٍ السخابُت اًلا Google .جلدم Cloud Printللوباُت
ُبر السخاب بحن أحهصة غحر مخـلت ببِلها بؼيل مباػس بؼبىت .وال هيس ى هٌام الدؼغُل Chrome OSالري حِمل ُلُه
ً
 Googleواإلاخىكّ أن ًيىن باليامل مبني ُلى السخاب بدال مً حؼغُل الخوبُلاث مً اللسؾ الـلب.
:Microsoft
ً
ً
ً
ً
لم حفي  Microsoftإال مؤزسا فىسة أن الخىطبت السخابُت اؿبدذ حصءا كسوزٍا جخجه إلُه الؼسواث الىبري والخلا
ألافساد إلاا له مً مصاًا مهمت .وأهللذ  Azureوهي مىـت سخابُت ًمىً للموىزًٍ ان ًبرمجىا هفع الخوبُلاث التي حِمل
ُلى هٌم حؼغُل وٍىدوش ،لخـحر حِمل ُلى السخاب .جلدم مىـت  Azureزدماث الىطائى اإلاخِددة وبث الفُدًى وبأطِاز
ً
ً
مىافظت .وحسث ػا ِاث مؤزسا مفادها أن  Azureطخدُم لُىىهع اًلا ،وهراإن صح فهى طِؼِل اإلاىافظت بؼيل أكىي
مّ أماشون وباقي الؼسواث اإلاروىزة .وجملً  Microsoftجوبُلاتها الخاؿت بالسخاب مثل اوفِع  360وطياي دزاًف للخسصًٍ
السخابي(.)15
: Rackspace
حِد ػسهت  Rackspaceبمثابت مصود للسخاب ،وحظخمد كىتها مً جوبُم  Open Stackاإلافخىح اإلاـدز إلوؼاء
السخب وَِخبر هرا الخوبُم للخىطبت السخابُت بمثابت هٌام أهدزوٍد للهىاجف اإلادمىلت.
لم جسغب  Rackspaceبالدفّ لؼسواث ازسي مثل  VMwareمً أحل الخـىٌ ُلى جوبُلاث ال ًمىنها الخدىم بها.
لرا حِاوهذ مّ هاطا بِدما ازترُذ ألازحرة بِم جوبُلاث السخاب الجُدة .هىان الُىم أهثر مً  160ػسهت جخِاون في
ً
بسمجت  Open Stackلُبلى مجاهُا.
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:Sales force

ػسهت للخىطبت السخابُت ملسها السئِس ي طان فساوظِظيى بالىالًاث اإلاخددة ألامسٍىُت والتي جلىم بخىشَّ
البرمجُاث الخجازٍت للساغبحن بها وجلىم باطخلافت الخوبُلاث اإلاسخلفت زازج مىكِها وحؼتهس بمىخجاتها في مجاٌ إدازة
ُالكاث الِمالء .
VMware
ال جلدم  VMwareزدماث السخاب بىفظها ،إهما جـىّ بسامج مثل V cloudالري ٌظخسدم إلوؼاء السخاباث.
وباطخسدام هره الخوبُلاث ًمىً ليل ػسهت بىاء سخابتها الخاؿت مما ٌظمذ لها بظهىلت بىلل كغى الِمل بحن مدواث
البُاهاث والسخابت.
ختى آلان هىان أهثر مً مئت سخابت زاؿت جم بىائها باطخسدام  ، Vcloudوفي زشٍىن اخدي جلً الؼسواث .وول ما
جم بىاء سخاباث أهثر اؿبذ مً ألاطهل ُلى الؼسواث بأن جىلل جوبُلاتها بحن مسخلف مدواث البُاهاث التي جملىها
باطخسدام زدماث  VMwareوُدة سخاباث مسخلفت(.)16
()71

جطبيلاث الحىسبت السحابيت
الخطبيم

Google Docs

Jay cut

Aviary Music Creator

Dropbox

اسخخداماجه
هى مجمىُت مىخبُت مخاخت مجاها جماما مً Googleلجمُّ مظخسدميها وهي ملمىت
الخدماث دازل Gmailخُث ًمىً ليل اإلاظخسدمحن مً مؼاهدة مسفلاتهم ُلى
الاهترهذ دون الخاحت لخدمُلها .اإلاجمىُت جلم بسامج اإلاىخب اإلاهمت :
للىخابت وُمل ُسوق جلدًمُت و حداوٌ الخظاباث واإلاسوواث والاطدباهاث
وول هرا بؼيل متزامً مّ خظاب حىحل و بئجاخت ؿالخُاث مسخلفت ليل مظدىد
ومؼازهخه مّ ألازسًٍ.
هى بسهامج ًمىً اإلاظخسدمحن مً اوؼاء أفالم فُدًى دون جدمُل وُىاء فهى ٌِمل ُلى
الاهترهذ وال ًدخاج مىاؿفاث زاؿت لُِمل فهى ال ًدخاج إال مخـفذ ومؼغل فالغ
Flash Playerوهى مدمل بالِدًد مً الىًائف في اهخاج وجدسٍس ألافالم منها الدسجُل
ً
مً وامحرا الىٍب وجـدًس ألافالم مباػسة إلى ًىجُىب وهى مخاح بالِدًد مً اللغاث
لظهىلت الاطخسدام
هى بسهامج ًمىىً مً اهخاج ملاهّ اإلاىطُلى مً البداًت ختى جـىّ ملوىُاث واملت
فمً زالله ًمىً جلوُّ ألاؿىاث واكافت مؤزساث واكافت آالث مىطُلُت وجددًد
فتراث لِمل ول آلت مىطُلُت ُلى خدة ،هى بالفِل ًلدم الِدًد مً اإلاصاًا الاخترافُت
في ُالم بسامج اهخاج اإلاىطُلى وهى بالفِل همىذج هاجح لبرامج الىطائى اإلاخِددة والتي
حِمل ُلى السخابت ُلى ػبىت الاهترهذ.
سخابت جمىىً مً إوؼاء مظاخت زاؿت بً ُلى ؤلاهترهذ لخسصن بها ما حؼاء مً
اإلالفاث ،التي جمىىً مً جسصًٍ اإلالفاث والىؿىٌ إليها مً أي ميان.
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ويمكً جصييف جطبيلاث الحاسب كما ًلي
o
o
o
o
o

زدماث البرًد الالىترووي Gmail , Yahoo , Hotmail:
زدماث الخسصًٍ السخابُت One Drive Google Drive , Drop box ,:
زدماث اإلاىطُلى السخابُت Google music , Amazon cloud player , iTunes/ I Cloud :
الخوبُلاث السخابُت Google docs , Photoshop express :
أهٌمت الدؼغُل السخابُت Google chrome OS , Joliecloud :

ً
رابػا فىائد جىظيف الحىسبت السحابيت في الػمليت الخػليميت
للد جم خدًثا الاُتراف بأهمُت وهفاءة جىًُف الخىطبت السخابُت في ألاوؼوت الخِلُمُت والبدثُت وؤلادازٍت
للمؤطظاث الخِلُمُت وُلى وحه زاؿت اإلاسجبوت بالخِلُم الِالي ُلي الـُِد الِالمي .
ومً أهم فىائدها أنها
 جمىً اإلاظخسدم مً الدزىٌ ُلى ملفاجه وجوبُلاجه مً زالٌ السخابت دون الخاحت لخىفس الخوبُم في حهاش اإلاظخسدم
وبالخالي جلل اإلاساهس الامىُت ومىازد الاحهصة اإلاولىبت .
 جىفس الىثحر مً اإلااٌ الالشم لؼساء البرمجُاث التي ًدخاحها اإلاظخسدم  ,فيل ما ًدخاحه اإلاظخسدم هى حهاش خاطب مخـل
بسى اهترهذ طسَّ وأن ًيىن مخـل بأخد اإلاىاكّ التي جلدم البرمجُاث التي ًدخاحها.
 جللُل الخيالُف وذلً مً زالٌ جللُل ُدد الاحهصة الخاؿت بالبيُت الخدخُت وجىفحر ُدد الِاملحن في ؿُاهت الاحهصة
والبرمجُاث في اإلاؤطظت .
 جخلمً البِىت اإلاِمازٍت للخىطبت السخابُت جىافس مساهص البُاهاث والتي جيىن كادزة ُلى جلدًم الخدمت للِمالء اإلاىحىدًً
ُلى مظخىي الِالم هيل .
 ال جمخلً غالبُت مؤطظاث الخِلُم ًُ بِد اإلاىازد والبيُت الخدخُت اإلاولىبت لدؼغُل جوبُلاث الخِلُم الالىترووي وػساء
ً
الاؿدازاث الخدًثت بؼيل طسَّ حدا ,لرلً فئن اطخسدام جلىُت الخىطبت السخابُت ٌظاُد هره اإلاؤطظاث ُلى
اطخسدام الاؿدازاث الخدًثت مً الاحهصة والبرامج .
 حظخسدم زدماث الخِلُم الالىترووي إلادة شمىُت مدددة ( اطابُّ  ,زبّ طىىٍت – فـل دزاس ي ) فئن جىفحر الخيالُف مهم
ً
حدا .
وجخضمً جلىيت الحىسبت السحابيت الػدًد مً املزاًا للطالب والطالباث  ,مثل
 احساء الازخبازاث مباػسة.
 طهىلت ازطاٌ الخدزٍباث واإلاؼسوُاث للوالب .
 طهىلت الىؿىٌ لالزخبازاث والخدزٍباث واإلاؼسوُاث اإلالدمت مً الولبت .
 الخغرًت الساحِت بحن الولبت واإلاِلمحن.
 طهىلت الخىاؿل بحن الولبت واإلاِلمحن .
 طهىلت الخىاؿل بحن الوالب.
 اإلاظاُدة ُلى حِلُم الوالب بوسق حدًدة جىمي كدزاتهم ُلى ادازة مؼازَِهم وواحباتهم .
 حظاُد الوالب واإلادزطحن ُلى اطخسدام جوبُلاث بدون جدمُلها ُلى احهصتهم وحظاُدهم ُلى الىؿىٌ للملفاث اإلاسصهت
مً أي خاطب بىاطوت الاجـاٌ باألهترهذ.
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ٌ ظخوُّ الوالب الىؿىٌ ليل البرامج في أي وكذ ومً أي ميان .
 امياهُت الىؿىٌ الى هٌم لخوىٍس الخوبُلاث وجسصٍنها في البيُت الخدخُت للمؤطظت .
 امياهُت جوىٍس دوزاث جدزٍبُت خظب الولب ليل فـل دزاس ي .

ُ
لدم
وٍرهس (ُبدالخافٍ )2013,أن جوبُلاث الخىطبت السخابُت لِظذ كاؿسة ُلى مجاٌ بُِىه ،بل هي ُممخدة ،لخ ِّ
زدماتها في حل اإلاجاالثً ،لىٌ زوبحن وىهحن ،مىمؤطظت ،Enomalyإنها «جىفِّبس مسوهت ُمفُدة ،لألفساد والجماُاث ،للهُئاث
واإلاؤطظاث والؼسواثُ ،لى الظىاء» ..وكد امخدث جوبُلاتها إلى خلل التربُت والخِلُم ،وبدظب جلسٍس خدًث ؿادز ًُ
ً
إكباال ُمتز ً
اًدا ُلى مىٌىمت الخىطبت السخابُت في اللواُاث الخِلُمُت ،وأن زدمت  Google Appsالتي
حىحل ،فئن زمت
ً
ُ
َّ
أهللتها الؼسهت ،والتي حِىٌ بؼيل زئِع ُلى الخىطبت السخابُتٌ ،ظخسدمها خالُ با «أهثر مً  8مالًحن مظخسدم خىٌ
ُ
ُ
دزطحن ومؤطظاث حِلُمُت ،وإذا ُلمىا أن إحمالي
يىهاث الِملُت الخِلُمُت ،مً هلبت وم ِّ
الِالمً ،يخمىن فلى إلى م ِّ
ُ
اإلاظخسدمحن لهره الخدمت ،مً وافت اللواُاثً ،ـل إلى  25ملُىن ُمظخسدم ،فئن كواَ الخِلُم ٌُؼيل اللظم ألاهبر»..
وحؼحر دزاطت لىفس مً الباخثحن ،بمؤطظت ، Campus Computingإلى أن «أهثر مً  %80مً مدازض ومِاهد الىالًاث
اإلاخددة ألامسٍىُت ،اججهذ لالُخماد ُلى مفهىم الخىطبت السخابُت»
ويزي (خضز )3172,الحىسبت السحابيت جلدم للخػليم الالكترووي
-7حشجيؼ الخػاون والخىاصل
حصجّ الخىطبت السخابُت الخِاون بحن اإلاخِلمحن واإلاِلمحن وغحرهم في ألاوطان ألاوادًمُت .ألهه مً الظهل الىؿىٌ
إلى اإلالفاثً ،مىً إلاظخسدمحن مسخلفحن إحساء حغُحراث ُلى اي اإلاظدىد ،مثل زوى ؤلادازة أو اإلاؼازَّ الدزاطُت .وطُيىن
مً الظهل حدا للمدزض أن ًلترح حِدًالث ُلى ملاٌ او واحب كدمه الوالب .ول ما ًدخاج اللُام به هى الىؿىٌ إلى ملف
الوالب في السخابت ،خفٍ حِلُلاجه ،وإزواز الوالب ًُ هسٍم الىٌام .ال مصٍد مً اإلاىاد الىزكُت وال داعي إلاساطالث
مخِددة ًُ هسٍم البرًد ؤلالىترووي ،ول ش يء ًخم دمجه في هٌام واخد لِظهل الىؿىٌ إلُه.
-3جكلفت املىاد
ألن سخابت جىفس الىثحر مً اإلاىازد والخدماث اإلاؼترهت ،فئنها طخمىً الاطاجرة والولبت مً جللُل الاهفاق ُلى اإلاىاد
اإلاسخلفت اذ ًمىً لألطخاذ ان ًلىم بخدمُل اإلاداكساث الى السخابت وبرلً جيخفي الخاحت الى الىخب واإلاداكساث الىزكُت
وجللل مً جيالُف الوباُت والاطخيظار .ول ما ًدخاحه الوالب ُىدها هى حهاش خاطىب ًمىىه مً الىؿىٌ الى اإلاىاد
الدزاطُت اإلاسخلفت ُلى السخابت.
 -7حفظ السجالث
ًمىً للمدزطحن والوالب اللجىء إلى فدف سجالث السخابت ُىد خـىٌ اي زالف او مؼيلت .اذ ًمىً ببظاهت
الخدلم مً سجالث الدزىٌ واللاء هٌسة ُلى اإلالفاث التي جم جدمُلها والخأهد ما اذا واهذ الىاحباث كدمذ مخأزسة مثال او
اخخىث ُلى مادة ُلمُت مظسوكت.
 -3وسائل الزاحت
الخىطبت السخابُت جلدم للوالب واإلاِلمحن ُلى خد طىاء ججسبت حِلُمُت أهثر مالءمت وهفاءة .السخابت جدخفٍ
بيل ش يء في ميان واخد :سجالث الـف  ،الخلىز ،الىاحباث ،اإلاىاهج الخدزَظُت وغحرها .الجمُّ ًمىنهم الدزىٌ الى
الىٌام والىؿىٌ الى اإلاىاد اإلاسخلفت وهره الِملُت ذاث فائدة اهبر للولبت الرًً ًدزطىن ًُ هسٍم الاهترهذ والرًً
ًدخاحىن إلى اإلاسوهت مً أحل أن ًىجخىا في اهماٌ بسهامجهم الخِلُمي.
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فالخىطبت السخابُت جلدم للمؤطظاث الخِلُمُت مسخلف اإلاىازد والفسؾ لخوىٍس جوبُلاث هفؤة ،طهلت
الاطخسدام و فِالت لولبتها ،وفي خحن ال جصاٌ هىان الِدًد مً اإلاساوف بؼأن ألامً والخـىؿُت في السخابت ولىً مٌِم
هره اإلاساوف جسجبى بيىنها جىىىلىحُا حدًدة ال جصاٌ جخوىز ،وبالخالي فئنها ًمىً أن حِخبر مؼاول مؤكخت.
زبما في اإلاظخلبل طُيىن للخىطبت السخابُت جأزحر هبحر ُلى البِئت التربىٍت والخِلُمُت ،إذ أنها ًمىً أن جىفس البيُت
الخدخُت واإلاىازد الالشمت للمخِلمحن لخىفُر أي ُدد مً اإلاهام ُلى السخابت مّ الخللُل مً الخيلفت هما وجلدم لهم وؿىٌ
طهل لىمُت ضخمت مً اإلاِلىماث التي جخىفس ُلى ػبىت الاهترهذ(.)18
الصالصت:
وظخسلف مً هرا البدث ان سخب الخىطبت وجلىُاتها طخيىن مً اهم اإلاىاكُّ في الفترة اللادمت .وأن هىان
جدىٌ لالهخمام بمجاٌ زدماث الؼبىت الِاإلاُت في ُـسها الخالي هدى سخابت الخىطبت والبرمجُاث .ومً اإلامىً ان هلىٌ ان
جوبُم مفهىم سخب الخىطبت طُددر زىزة وهللت في خُاجىا وهسٍلت ادائىا ألُمالىا ,زبما هما أخدزخه زىزة ألاهترهذ او أهثر.
زبما لً هدخاج في اإلاظخلبل الى احهصة ذاث طِاث ُالُت ومظاخاث جسصٍيُه هبحره فبيل بظاهه طخيىن ول ملفاجً وبُاهخً
وؿىزن مىحىده في السخاب ,وطدظخوُّ الىؿىٌ لها مً أي ميان  ,فيل ما طخدخاحه هى ػاػه واجـاٌ أهترهذ  .ولىً
دُىها ال هيس ى أهم الُِىب التي ممىً ان جىاحهىا ,مثل ما مدي ألامً التي طىف وِِؼه ُىد جوبُم مثل هرا اإلافهىم وهُف
طىِِؽ ُىدما ًىلوّ ألاجـاٌ؟ فاألهترهذ طُيىن مثل الىهسباء خُنها  ,ولىً دون مىلداث اخخُاهُت.
إلاسخيخاجاث
 جىفس سخب الخىطبت بدائل خلُلُت ألكظام جىىىلىحُا اإلاِلىماث في جدظحن اإلاسوهت وجللُل الخيلفت. جخوىز ألاطىاق في جلدًم جوبُلاث بسمجُاث وأهٌمت أطاطُت وبنى جدخُت هسدماث ألكظام جىىىلىحُا اإلاِلىماث زالٌ"السخب".
 الخدماث مخاخت ُلى أطاض الدفِاالطخسدام وجىفحر بدائل هبحرة للمؤطظاث التي جدخاج إلى مسوهت في جأححر بنى جدخُتُلى أطاض مؤكذ أو للخد مً الخيالُف السأطمالُت.
 وحد مِمازي اإلاؤطظاث الىبحرة أن جلدًم الخدماث اإلاولىبت دازلُا ُلى ػيل "السخب الخاؿت" هي أهثر فاُلُت فيجللُل الخيالُف وجدلُم أكص ى كدز مً الخىافم مّ اإلاِاًحر الدازلُت واللىائذ.
 هىان ُدة زُازاث للىٌم اإلاظخلبلُت و البنى الخلىُت التي ًيبغي ُلى اإلاِمازٍحن إًجاد جىاشن دكُم بحن الخيالُف واإلاسوهت. اطخسدام ألاهس اإلاِمازٍت مً كبل اإلاِمازٍحن في جلُُم هره اإلابادالث في طُاق البيُت الخجازٍت وجـمُم هٌام ًىجصألاُماٌ اإلاظتهدفت.
خاجمت
مىٌىمت الخىطبت السخابُت  Computing System Cloudهغحرها مً الخلىُاث جدىي إًجابُاث وطلبُاث  ،ولىً
ً
ً
في مجاٌ الخِلُم في جلدًسي أنها طخيىن زافدا أطاطُا للخِلُم ؤلالىترووي وزاؿت الخِلُم اإلاخىلل والخِلُم اإلاىدؼس  ،وزبما
الخددي الىخُد الري ًيبغي ججاوشه هى الخغوُت الؼاملت لخدمت الىؿىٌ الظسَّ لإلهترهذ لُدظنى للوالب الاطخفادة مً
ً
الخوبُلاث التي طىف هولم ُليها مً الان وؿاُدا زدماث الخىطبت السخابُت .
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