
الخدمات السحابية
تقنية ونماذج ربحيةخيارات

محمد رضا



LinkedInTelegramFacebook PageYoutube



أمثلة علي الخدمات السحابية

1

2

3

4

الربيد اإلليكرتونيأنظمة تخزين الملفات

ةمنصات التجارة اإلليكرتونيoffice365أنظمة 



ةالحوسبة السحابي

المعلوماتتقنيةمواردتوفري
عريتسمعاإلنرتنتعربالطلبحسب

منفبدالا .االستخدامحسبالتكلفة
والخوادمالبياناتمراكزرشاء

ا،بهواالحتفاظوامتالكهاالمادية
منواالستفادةالوصوليمكنك

"أمازون".التكنولوجيةالخدمات



أنواع السحابة

السحابة العامة
Public Cloudالسحابة الخاصة

Private Cloud
ةلسحابة الهجينا

Hybrid Cloud



أنواع السحابة

السحابة العامة
Public Cloud

اجةةدة البنيةةة التحتيةةة متو
عنةةةةةد مقةةةةةدم خدمةةةةةة 

ال الحوسةةبة السةةحابية و
يمتلةةةةةةك العميةةةةةة  أ  

كمةةا تةةوفر . وصةةول لهةةا
موارد الحوسةبة بكةك 

دة حيو  عرب اإلنرتنت لعة
عمةةةالء، وعةةةادة تكةةةون 
تطبيقةةةةةةةات العمةةةةةةةالء 

معاا المختلفني مكرتكة
. علةةةف نفةةةا الخةةةوادم

مثلما في خدمةة جوجة  
لتخزين الملفات

السحابة الخاصة
Private Cloud

ا عمية  بنية تحتية يستأجره
واحةةةةد وتعمةةةة  لحسةةةةاب  

ة الخاص تحت ادارت  الكاملة
من وتحكم  في البيانات وأ

حيةةةةةةةةة  . المعلومةةةةةةةةةات
باسةةةتطاعتك نقةةة  جميةةةع 
المةةةةةةةةةوارد وا جهةةةةةةةةةزة 
والربمجيةةةةةةةةةةات الةةةةةةةةةة  
تسةةتخدمها فةةي منكةةأتك
إلةةةي مركةةةز بيانةةةات هةةة   

ول السحابة و تسمح بالوص
ح لها عرب اإلنرتنت لمن مصة

لهم الوصول

ةلسحابة الهجينا
Hybrid Cloud

ني، تجمةةع بةةني النةةوعني السةةابق
كةز حي  يمكن للعمي  انكاء مر
اص البيانات الخاص ب  بكك  خة

  وتحت كام  سيطرت  وتحكمة
، مةةن ا نظمةةةمايريةةدوتكةةلي  

مةةع اسةةتخدام بعةةم الخةةدمات 
مةةن السةةحابة العامةةة وإتاحةةة 

مثال ف. الوصول لها عرب االنرتنت
ة يمكن جع  ك  ملفات الرشك
ة الرسةةية علةةي السةةحابة الخاصةة

واالشةةةرتا  ح سةةةحابة عامةةةة 
ات تسةةمح بتصةةفح بعةةم الملفةة

ال  ترفعها الرشكة



ممزيات الحوسبة السحابية



ممزيات
الحوسبة السحابية

رسعة التواجد 
تقلي  تكلفةفي السوق

اختبار المنتج أو
الخدمة

التحكم في 
التكاليف 

واستهال  
الموارد عند 

الحاجة

الرمونة في 
التوسع أو 

االنكماش في 
أ  وقت



أنواع الخدمات السحابية
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4 Paasالمنصات كخدمة 

SaaSالربمجيات كخدمة Iaasكخدمةلبنية التحتيةا

XaaSكخدمة "شئ أ”



أنواع الخدمات السحابية

Iaasكخدمةلبنية التحتيةا1

انيةةة فعةةادةا مةةا تتةةيح إمك. تكةةم  الركةةاألز ا ساسةةية لتكنولوجيةةا المعلومةةات فةةي السةةحابة
ة أو مةن سةواء كانةت فةي بي ةات افرتاضةي)االستفادة من مزايا الكبكات، وأجهزة الكمبيوتر 

أعلةف مسةتوم مةن  IaaSوتتيح لةك خةدمات . ، ومساحات تخزين البيانات(خالل أجهزة مخصصة
إلةف وهي تكةب . الرمونة والتحكم اإلدار  في ك  موارد تكنولوجيا المعلومات الخاصة بك

نولوجيةا حد كبري موارد تكنولوجيا المعلومات المألوفة للكثري مةن العةاملني فةي أقسةام تك
”أمازون“. المعلومات والمطورين بها



أنواع الخدمات السحابية

1
ة عةادةا ا جهةزة وأنظمة)تجعلك في غىن عن إدارة البنية التحتيةة ا ساسةية  PaaSإن خدمة 
تحقية  قةدر ويساعد  ذلك فةي. وتسمح لك بالرتكزي علف نرش تطبيقاتك وإدارتها( التكلي 

ة أو صةيانة أكرب من الكفاءة، إذ أنك ال تحتاج إلف القل  بكأن تدبري الموارد أو التخطيط للسةع
مؤسسةة الربامج أو تصحيح ا خطاء أو أ  من ا عباء الثقيلة ا خرم ال  ال تضيف إلف نجةاح ال

”أمازون“. والرمتبطة بتكلي  تطبيقك

Paasالمنصات كخدمة  2



أنواع الخدمات السحابية

1
ا مكتمالا يتم تكليل  وإدارت  من قب  مقدِّم الخدمة SaaSتوفر لك خدمة  لةب وفي أغ. منتجا

يعنةون التطبيقةات المقدمةة للمسةتخدم  SaaSا حيان، فإن ا شخاص عندما ية كرون خدمةة 
فإنةك ال ،SaaSوبفضة  تةوفري خدمةة (. مث  الربيد اإللكرتوني المعتمةد علةف الويةب)النهاألي 

التحتيةة تضطر إلةف التفكةري فةي كيفيةة الحفةاظ علةف تةوفري الخدمةة أو كيفيةة إدارة البنيةة
لةف وجة  فك  ما تحتاج إلف التفكري في  هةو كيفيةة اسةتخدامك لة لك الربنةامج ع. ا ساسية
”أمازون“.الخصوص

SaaSالربمجيات كخدمة 23



أنواع الخدمات السحابية

1
، فهنا نستخدم الكبكات من مقدم الخدمة NaaSمث  تقديم البنية التحتية للكبكات كخدمة 

. بدال من تنفي ها بواسطة العمي ، ويمكنك تقديم أ  شي مناسب للعمي  كخدمة

نيةة علةي وه ا ليا في المجال التقين وحسب، انما أيضا يمكنك تقةديم االستكةارات القانو
توصةي  أو تقةديم أمةاكن التخةزين علةي سةبي  المثةال أو. سبي  المثال كخدمة للمسةتخدمني

.ك  ه   أمثلة علي تقديم الخدمات بمبدأ الخدمات السحابية. الطعام

XaaSكخدمة "شئ أ”24



مراكز البيانات

الخوادم

الكبكات

قواعد البيانات

أنظمة التكلي 

أنظمة حماية

الربامج

مراكز البيانات

الخوادم

الكبكات

قواعد البيانات

أنظمة التكلي 

أنظمة حماية

الربامج

مراكز البيانات

الخوادم

الكبكات

قواعد البيانات

أنظمة التكلي 

أنظمة حماية

الربامج

مراكز البيانات

الخوادم

الكبكات

قواعد البيانات

أنظمة التكلي 

أنظمة حماية

الربامج

مقدم الخدمةالعمي 

ةلبنية التحتية كخدما

مقدم الخدمة

المنصة كخدمة

مقدم الخدمة

الربمجيات كخدمة



نماذج ربحية

اتالخدممنالربحيةالنماذجتختلف
وذجنموتعددلتنوعوفقاالسحابية

وطبيعةالمقدمةالخدمةعم 
يرقممنتجكانتسواءاستهالكها

.ملموسمنتجأو

الدفع مقاب  االستخدام•
ة مقاب  الخدم( سنو /شهر )االشرتا •
الدفع مرة واحدة•
الدفع مقاب  ك  عملية الستخدام •

الخدمة
االستخدام المجاني لممزيات أساسية•

مع ممزيات مدفوعة
الدفع مقاب  حزمة من الممزيات •
عدد المستخدمني)باقات دفع مخصصة •

...(مع حزمة ممزيات 
باقات هجينة مما سب •



شكرًا لكم
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