
البنية التحتية وأمن املعلومات

إدارتهاتجربة إثرائية معرفية حول مراكز البيانات وعمليات التشغيل و 

ي محمد العتيبعبدهللا 
لكم يقدمها

@aljueedAbdullah Aljuaid



تماالمعلو وأمنالتحتيةالبنية





تنبيه 

ارات البحث هذه التجربة اإلثرائية تعتمد على تدوين العناصر الرئيسية وتنمية مه
يح األساسية واملقارنات والتجربة العملية على املحتوى ، والتحفيز على إعطاء املفات

للمتدرب ، وفتح آفاق مجاالت مراكز البيانات لإلطالع عليها 



املحاور 

نبذة عن البنية التحتية الرقمية ومراكز البيانات 

مات ، مكونات مراكز املعلومات ، أبرز تصنيفتها ، عمليات مراكز املعلو ) مراكز البيانات  -
( شهادات اإلختصاص ، مهارات خاصة بمركز املعلومات 

(أنواعها وطريقة الربط والتوصيل ) التمديدات-
الشبكة ، العتاد واألجهزة الخاصة بالشبكات ، برمجيات) ، مفهوم تكوينها وأنواعها الشبكات-

(شهادات اإلختصاص ، املسمى الوظيفي 
أنوعها وأبرز األنواع الشائع استخدامها ، أنظمة تشغيل الخوادم   ) الخوادم-
(عتاد التخزين الخاص بمراكز املعلومات ، أنواع التخزين ) التخزين-
أجهزة الحماية ، " ) أمن املعلومات " أنظمة الدفاعات األمنية الخاصة بمراكز املعلومات -

(إجراءات الحماية ، شهادات اإلختصاص 
الشهادات املهنية في مجاالت البنية التحتية وأمن املعلومات -
توصيات مهنية حول بناء السيرة الذاتية وبناء الخبرات -







DataCenterمركز البيانات 



مركز البيانات 
DataCenter

هو مركز ضخم مكون من العديد من الخوادم 
ية الضخمة، ومزودات الطاقة األساسية واالحتياط

بسرعات عالية جدا وهو باإلنترنتوهو موصل
هيزات أيضا غالبا يكون في مبنى خاص مجهز بالتج

اء الخاصة به من تحديد لدرجة الحرارة وأجهزة إطف
عالية الحرائق وتنظيم للكهرباء ومواصفات أمنية

وللعلم . أيضا فهو ليس بالش يء السهل أو البسيط،
كون على املوجودة في األنترنت يجب أن تاملواقعفكل

ع خادم موصول بشبكة اإلنترنت على مدى اإلرب
هو فمن هذا يتبين أن اإلنترنت. والعشرين ساعة

ة عبارة عن شبكة من الخوادم املجتمعة أو بعبار 
ة أعم مجموعة من مراكز البيانات الضخمة مرتبط

.مع بعض الخودام الخاصة الصغيرة

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9


مراكز البيانات

مكونات مراكز ) مراكز البيانات  -
ت املعلومات ، أبرز تصنيفتها ، عمليا

، مراكز املعلومات ، شهادات اإلختصاص
( مهارات خاصة بمركز املعلومات 



مكونات مراكز البيانات

ي  
تقن 

technology مادي
physical



مكونات مراكز البيانات

مادي
physical



مكونات مراكز البيانات

مادي
physical

التعديل األرضيات املرتفعة بمرونة التصميم ومرونةتتميز 
وإعادة استخدام األلواح، وسرعة وسهولة 

ابالت الجيدة، والقضاء على مشكلة الكوالتهويةالتركيب،
وأجهزة واألسالك الخاصة بالكهرباء والفاكس والتليفونات

اللهب وهي مقاومة ألنتشار. الحاسب االلي وأسالك اإلنترنت
اص أو والحريق بنسبة كبيرة، وخفيف الوزن، وتقوم بامتص

.لرطوبة، ومقاومة ل« االستاتيكية»تسريب الكهرباء السالبة
افي إال أنها لها بعض العيوب، منها؛ تقليل االرتفاع الص
لألدوار، وسهولة وجود قوارض وحشرات أسفل 

في كما أن هناك مشاكل. القليل للصوتالعزل البالطات،
، كما أنه تركيب األرضيات املرتفعة، منها عدم استواء السطح

.اهيةالبد من وضع الحوامل في أماكنها الصحيحة بدقة متن

Raised Floor 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%87%D9%88%D9%8A%D8%A9_%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B2%D9%84_%D8%B5%D9%88%D8%AA%D9%8A


مكونات مراكز البيانات

مادي
physical

التعديل األرضيات املرتفعة بمرونة التصميم ومرونةتتميز 
وإعادة استخدام األلواح، وسرعة وسهولة 

ابالت الجيدة، والقضاء على مشكلة الكوالتهويةالتركيب،
وأجهزة واألسالك الخاصة بالكهرباء والفاكس والتليفونات

اللهب وهي مقاومة ألنتشار. الحاسب االلي وأسالك اإلنترنت
اص أو والحريق بنسبة كبيرة، وخفيف الوزن، وتقوم بامتص

.لرطوبة، ومقاومة ل« االستاتيكية»تسريب الكهرباء السالبة
افي إال أنها لها بعض العيوب، منها؛ تقليل االرتفاع الص
لألدوار، وسهولة وجود قوارض وحشرات أسفل 

في كما أن هناك مشاكل. القليل للصوتالعزل البالطات،
، كما أنه تركيب األرضيات املرتفعة، منها عدم استواء السطح

.اهيةالبد من وضع الحوامل في أماكنها الصحيحة بدقة متن

Raised Floor 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%87%D9%88%D9%8A%D8%A9_%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B2%D9%84_%D8%B5%D9%88%D8%AA%D9%8A


مكونات مراكز البيانات

مادي
physical

تالبياناملراكزالكهربائيالنظام



مكونات مراكز البيانات

مادي
physical

تنظام التبريد ملراكز البيانا



مكونات مراكز البيانات

مادي
physical

تنظام التبريد ملراكز البيانا



مكونات مراكز البيانات

مادي
physical

نظام التبريد ملراكز البيانات



مكونات مراكز البيانات

مادي
physical

تنظام التبريد ملراكز البيانا



مكونات مراكز البيانات

مادي
physical

ملراكز البياناتقالحرائمكافحةنظام 



مكونات مراكز البيانات

مادي
physical

نظام مكافحة الحرائق ملراكز البيانات



مكونات مراكز البيانات

مادي
physical

نظام مكافحة الحرائق ملراكز البيانات

Fire Protection in a Data Centre - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=b4Jxs3h-3ZU


مكونات مراكز البيانات

ي  
تقن 

technology

البياناتخوادم وموزعات مراكز 



مكونات مراكز البيانات

ي  
تقن 

technology

البياناتخوادم وموزعات مراكز 



مكونات مراكز البيانات

ي  
تقن 

technology

البياناتخوادم وموزعات مراكز 



مراكز البياناتتصنيف 
البياناتإعتمادات مراكز 



تصنيف مراكز البيانات
إعتمادات مراكز البيانات



تصنيف مراكز البيانات
إعتمادات مراكز البيانات



الشهادات المهنية



الشهادات المهنية



الشهادات المهنية



  العملمسارات
 
تاناالبيمراكزف

يأنظمةيالتشغيلتالشبكا  
ان  ةاإلدارياألمنيالسيبر



ءالعشا صالةألداءالتوقف

دقيقة20مدة 



التمديدات



ية تمديدات البنية التحت

والخوادمريالكمبيوتأجهزةتوصيلكابالتبهايويقصدي
يالبعضببعضهاي ،ضوئيةأليافأوينحاسيةنواقلعبر

ي- ي)داخل  (ضوئيةألياف،نحاس 
ي- ي)خارجر  (ضوئيةألياف،نحاس 

أنواع التمديدات



ية تمديدات البنية التحت
والخوادمريالكمبيوتأجهزةتوصيلكابالتبهايويقصدي
يالبعضببعضهاي ،ضوئيةأليافأوينحاسيةنواقلعبر



ية تمديدات البنية التحت
والخوادمريالكمبيوتأجهزةتوصيلكابالتبهايويقصدي
يالبعضببعضهاي ،ضوئيةأليافأوينحاسيةنواقلعبر



ية تمديدات البنية التحت
والخوادمريالكمبيوتأجهزةتوصيلكابالتبهايويقصدي
يالبعضببعضهاي ،ضوئيةأليافأوينحاسيةنواقلعبر

LC Connector

Simplex Duplex

SC Connector



تالشبكا



ةشبكات البنية التحتي
وعتاد الشبكةأجهزة



ةشبكات البنية التحتي
الشبكةأجهزة وعتاد 



ةشبكات البنية التحتي
برمجيات الشبكة



ةشبكات البنية التحتي
برمجيات الشبكة



ةشبكات البنية التحتي
برمجيات الشبكة



ةشبكات البنية التحتي
برمجيات الشبكة



ةشبكات البنية التحتي
ةاملهنيالشهادات



ةشبكات البنية التحتي
الشهادات املهنية



األسئلة ؟



اليوم الثاني–املعلومات البنية التحتية وأمن 

إدارتهاتجربة إثرائية معرفية حول مراكز البيانات وعمليات التشغيل و 

ي عبدهللا محمد العتيب
يقدمها  لكم 

@aljueedAbdullah Aljuaid



ماتالبنية التحتية وأمن المعلو 



تنبيه 

ارات البحث هذه التجربة اإلثرائية تعتمد على تدوين العناصر الرئيسية وتنمية مه
يح األساسية واملقارنات والتجربة العملية على املحتوى ، والتحفيز على إعطاء املفات

للمتدرب ، وفتح آفاق مجاالت مراكز البيانات لإلطالع عليها 





الخوادم



مراكز البياناتخوادم 
أنواع الخوادم 



خوادم مراكز البيانات
الخوادم أنظمة تشغيل  



خوادم مراكز البيانات
أنظمة تشغيل  الخوادم 

Virtualization تكنولوجيا اإليهام والمحاكاة

شكل خاصَّ هي تقنيَّة ُموجهة ب( االفتراضية أو التخيلية)

يث بح( والمعالج بشكل خاص)لتقسيم موارد الحاسوب 

ة أو برنامجاً يمكن لكل قسم أو حيِِّز منه أن يُشغِّل ِمنصَّ 

بحيُث توهمه بأنها نظام ُمستقل تماماً، له موارده 

اميِّ نظفيتمكِّن المستخدم مثال من تشغيل[1]الُمنفصلة،

تقنية في آن واحد على ذات الحاسوب، كما تسمح التشغيل

ذات ذاته من قبل عدة مستخدمين فيالحاسوبباستخدام

وحتى بأنظمة ببرامجالوقت حيث يعمل كل منهم

مجيات مختلفة عن بعضها البعض وذلك عبر برتشغيل

أو موارده وعبر تقنيات في/تحاكي عتاد الحاسوب و

د لحيز العتاد ونظم التشغيل تسهل مشاركة العتاد والموار

"  إيهام"، وفيها "بيئة افتراضية"يسمى هذا الحيز . أو آخر

ها تعمل على للبرمجيات التي تُشغَّل ضمن ذلك الحيز بأن

.حاسوب وعتاد مستقل

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%83%D8%A7%D8%A9_%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D8%A9#cite_note-1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D8%AA%D8%B4%D8%BA%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC_(%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%A8)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D8%AA%D8%B4%D8%BA%D9%8A%D9%84


خوادم مراكز البيانات
أنظمة تشغيل  الخوادم 

Virtualization تكنولوجيا اإليهام والمحاكاة

شكل خاصَّ هي تقنيَّة ُموجهة ب( االفتراضية أو التخيلية)

يث بح( والمعالج بشكل خاص)لتقسيم موارد الحاسوب 

ة أو برنامجاً يمكن لكل قسم أو حيِِّز منه أن يُشغِّل ِمنصَّ 

بحيُث توهمه بأنها نظام ُمستقل تماماً، له موارده 

اميِّ نظفيتمكِّن المستخدم مثال من تشغيل[1]الُمنفصلة،

تقنية في آن واحد على ذات الحاسوب، كما تسمح التشغيل

ذات ذاته من قبل عدة مستخدمين فيالحاسوبباستخدام

وحتى بأنظمة ببرامجالوقت حيث يعمل كل منهم

مجيات مختلفة عن بعضها البعض وذلك عبر برتشغيل

أو موارده وعبر تقنيات في/تحاكي عتاد الحاسوب و

د لحيز العتاد ونظم التشغيل تسهل مشاركة العتاد والموار

"  إيهام"، وفيها "بيئة افتراضية"يسمى هذا الحيز . أو آخر

ها تعمل على للبرمجيات التي تُشغَّل ضمن ذلك الحيز بأن

.حاسوب وعتاد مستقل

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%83%D8%A7%D8%A9_%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D8%A9#cite_note-1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D8%AA%D8%B4%D8%BA%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC_(%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%A8)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D8%AA%D8%B4%D8%BA%D9%8A%D9%84


خوادم مراكز البيانات
أنظمة تشغيل  الخوادم 

Hypervisorاالفتراضيةاألجهزةمراقب

األجهزةوتشغيلبإنشاءيقومحاسوبيبرنامجعنعبارةهو

[1].االفتراضية

األجهزةبمراقبةيقومالذي-الحاسوبيالجهازيدعى

-منهضأكثرأوافتراضيجهازتشغيلعبراالفتراضية

تدعىابينمالمستضيفة،اآللةأوالمستضيفبالحاسوب

الضيفة،باآلالت-بتشغيلهايقومالتي-االفتراضيةاألجهزة

تقلمستشغيلنظامبتشغيلبدورهامنهاكلتقوموالتي

هياالفتراضيةاألجهزةمراقبمهمة.الضيفالنظاميدعى

تشغيلاللنظاميمكنافتراضيةعملمنصةبتوفيرالقيام

المواردإدارةإلىإضافةضمنها،يعملأنالضيف

تتمثبحيالمستضيفالحاسوبفيالمتوفرةالحاسوبية

نفسفيلهاتشغييتمضيفةتشغيلأنظمةعدةبينمشاركتها

.الوقت

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC_%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%87%D8%B2%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D8%A9#cite_note-1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%A8


خوادم مراكز البيانات
أنظمة تشغيل  الخوادم 



خوادم مراكز البيانات
الشهادات املهنية



خوادم مراكز البيانات
الشهادات املهنية



خوادم مراكز البيانات
الشهادات املهنية أنظمة تشغيل  الخوادم 



التخزين



  
 
ناتمراكز البياالتخزين ف

التخزين وأنظمة التخزينأنواع 



  مراكز البيا
 
ناتالتخزين ف
أنواع التخزين وأنظمة التخزين



  مراكز البيا
 
ناتالتخزين ف
أنواع التخزين وأنظمة التخزين

https://www.snia.org

1997غير ربحية تأسست في ديسمبر 501رابطة صناعة شبكات التخزين هي رابطة تجارية مسجلة 



التوقف ألداء صالة العشاء

دقيقة25مدة 



أنظمة الدفاعات األمنية 

الخاصة بمراكز 
المعلومات



أنظمة الدفاعات األمنية 
البياناتالخاصة بمراكز 
ماتأجهزة الدفاعات األمنية الخاصة بأمن املعلو 

Fortinet NSE Institute
Nexthink | Digital Employee 

Experience Management 

Software

https://training.fortinet.com/
https://www.nexthink.com/


أنظمة الدفاعات األمنية 
الخاصة بمراكز البيانات

ماتأجهزة الدفاعات األمنية الخاصة بأمن املعلو 



أنظمة الدفاعات األمنية 
الخاصة بمراكز البيانات

يباألمن السيبرانالخاصة اإلجراءات األمنية 

nca.gov.saالهيئة الوطنية لألمن السيبراني 

https://nca.gov.sa/


أنظمة الدفاعات األمنية 
الخاصة بمراكز البيانات

نيالشهادات املهنية الخاصة باألمن السيبرا



أنظمة الدفاعات األمنية 
الخاصة بمراكز البيانات

نيالشهادات املهنية الخاصة باألمن السيبرا

Free Cybersecurity Training and Career Development | Cybrary

https://www.cybrary.it/


ة توصيات مهنية حول بناء السيرة الذاتي

وبناء الخبرات 



توصيات مهنية حول بناء
ة الذاتيةوبناء الخي   اتالسير

هنيةاإلرشاد امل–بناء الخبرة –املهارات املهنية 

Bader Alowais - Founder - BIO CS | LinkedIn الجميع الذكية جامعة - esu.edu.sa

https://sa.linkedin.com/in/bader-alowais-23b6551a6
https://esu.edu.sa/index.php/en/homepage/


األسئلة ؟



 لكم
ً
شكرا


