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 موردو خدمات الحوسبة السحابٌة على االنترنت: دراسة تحلٌلٌة مقارنة

 اعداد

 هبة على إبراهٌم عصفور

 بدوٌة محمد البسٌونً أ.د

 جامعة طنطا –أستاذ تقنٌة المعلومات بقسم المكتبات والمعلومات، كلٌة اآلداب 

 

 المستخلص:

هدفت هذه الدراسة إلى حصر وتحلٌل مواقع موردي خدمات الحوسبة السحابٌة المتاحة على شبكة 

اإلنترنت وتوزٌعها لؽوٌاً، ونوعٌا،ً وكمٌاً، والتعرؾ على الخدمات التً تقدمها لمستفٌدٌها من 

فً والذي تم استخدامه األفراد والمؤسسات، وقد اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفً التحلٌلً 

هذه الدراسة لجمع البٌانات المتعلقة بموردي الحوسبة السحابٌة على شبكة اإلنترنت وأٌضاً 

للوقوؾ على الخدمات واإلمكانات التً ٌقدمها موردو الخدمة السحابٌة للمستفٌدٌن من خالل تحلٌل 

التً تدعم ، وذلك من خالل قائمة المراجعة التً تم االستعانة بها فً جمع المعلومات تلك المواقع

 أهداؾ الدراسة.

 - وقد أسفرت الدراسة عن عدد من النتائج كالتالً:

( مورداً لبٌاناته 7711( مورداً تم استبعاد )4504بلػ عدد الموردٌن للخدمات السحابٌة ) -

 ( مورداً وهم موضوع الدراسة.7711المنقوصة أو أن الموقع ؼٌر متاح وتبقى عدد )

 %.77.81فً عدد الموردٌن بنسبة  تصدرت الوالٌات المتحدة الدول -

احتلت اللؽة اإلنجلٌزٌة المرتبة األولى لظهورها فً واجهة مواقع الموردٌن بنسبة  -

11.87.% 

الصدارة  SAASخدمة مختلفة لمستفٌدٌهم، واحتلت خدمة  70ٌقدم الموردون حوالً  -

 %.5.78خدمات بنسبة  8الصدارة بعدد  Velovet%؛ كما احتل موقع 07.0بنسبة 

وكان من أهم نتائج الدراسة تصمٌم موقع إلكترونً ٌضم كل روابط المواقع العربٌة واألجنبٌة 

 محل الدراسة وعنوان الموقع : 

 

 اإلفتتاحٌة:الكلمات 

 .موردي الخدمات السحابٌة ،خدمات الحوسبة السحابٌة  ،الحوسبة السحابٌة 
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 تمهٌد:

ظهرت الحوسبة السحابٌة كتكنولوجٌا مستقبلٌة نظراً لما تتمتع به من مزاٌا عدٌدة مثل مشاركة 

قلة التكالٌؾ،  موارد تكنولوجٌا المعلومات والمرونة والمستوى العالً من التشؽٌل اآللً وأٌضاً 

وبالرؼم من المزاٌا العدٌدة للحوسبة السحابٌة فهناك أٌضاً عدد من المخاوؾ التً تتعلق باألمان 

والثقة والخصوصٌة للبٌانات المستضافة فً بٌئة السحابة؛ ومع وجود عدد كبٌر من موفري 

لفعال للخدمة المنشرة الخدمة السحابٌة نجد أن تحدٌد مقدمً الخدمة الموثوق بهم من أجل التشؽٌل ا

لذا تسعى هذه الدراسة  (Pawar, 2015)فً بٌئة الموفر هً مطلب أساسً لمستهلكً الخدمة.

إلى التعرؾ علً موردي الخدمة السحابٌة وذلك للوقوؾ علً اإلمكانات والخدمات التً ٌقدمونها 

 .لمستهلكٌهم

 مشكلة الدراسة: 2/1

السحابٌة" بالحوسبة السحابٌة والتً تعد من أبرز ارتبط ظهور مصطلح "موردي الخدمة 

الظواهر الجدٌدة فً عصر المعرفة حٌث تؤدي دوراً كبٌراً فً حفظ البٌانات واسترجاعها، كما 

أنها تخفؾ من التكلفة على األفراد والمؤسسات وباألخص المؤسسات التعلٌمٌة ومع ازدٌاد 

ا وذلك التعرٌؾ بهم وبالخدمات التً استخدامها كان البد من تسلٌط الضوء علً موردٌه

ٌقدمونها ومن هنا جاءت مشكلة الدراسة والتً تتمثل فً التعرٌؾ بموردي الخدمة السحابٌة 

 .ونوعٌة الخدمات التً ٌقدمونها وأٌضاً مدى الثقة فً هؤالء الموردٌن

 أهمٌة الدراسة : 2/2

)موردي الخدمة السحابٌة( والتعرٌؾ تكمن أهمٌة الدراسة فً أنها محاولة الستكشاؾ الشركات 

بهم وأٌضاً الوقوؾ علً اإلمكانات التً تقدمها للمستفٌدٌن ومدى األمان والثقة والخصوصٌة 

 .والسرٌة التً توفرها وتحدٌد أهم خصائصها والوقوؾ على التحدٌات التً تواجه تلك الشركات

 أهداف الدراسة : 2/3

 تهدؾ هذه الدراسة إلى:

 نظري عن مفهوم الحوسبة السحابٌة وفئاتها وموردٌها.تقدٌم إطار  -7

 موردي الخدمة السحابٌة على اإلنترنت. وتحلٌلحصر  -7

 التعرؾ على الخدمات التً ٌقدمها موردي الخدمة السحابٌة لمستفادٌهم. -7

 التعرؾ على مستوى األمان والثقة فً تلك الشركات موردي الخدمة. -4

 

 تساؤالت الدراسة : 2/4

 إلى اإلجابة على التساؤالت التالٌة : تسعى الدراسة

 ما المقصود بمفهوم "الحوسبة السحابٌة"؟ -7

 ما هً فئات الحوسبة السحابٌة وخصائصها؟ -7

 ما هً الشركات "موردي الخدمة السحابٌة" المتاحة على االنترنت؟ -7

 ما هً الخدمات واإلمكانات التً ٌقدمها موردي الخدمة السحابٌة؟ -4

 جمع البٌانات : منهج الدراسة وأدوات 2/5

 * منهج الدراسة :
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المنهج الوصفً التحلٌلً : والذي تم استخدامه فً هذه الدراسة لجمع  تعتمد الدراسة على استخدام

البٌانات المتعلقة بموردي الحوسبة السحابٌة على شبكة اإلنترنت وأٌضاً للوقوؾ على الخدمات 

للمستفٌدٌن من خالل تحلٌل تلك المواقع، واإلمكانات التً ٌقدمها موردي الخدمة السحابٌة 

 واعتمدت الباحثة فً جمع بٌاناتها حول موضوع الدراسة على :

 مسح اإلنتاج الفكري حول موردي الحوسبة السحابٌة -

 وعنوانه : Good Firmsاالستعانة بموقع  -

https://www.goodfirms.co/cloud-computing-companies   

 بط لموردي الخدمات السحابٌة .والذي اشتمل على روا       

معاٌٌر  –موردي خدمات الحوسبة السحابٌة  البحث على شبكة اإلنترنت بمصطلحات ) -

 Cloud Computing Services –تقٌٌم موردي خدمات الحوسبة السحابٌة 

Providers ) – Cloud Computing Companies - Evaluating cloud 

computing services providers ) 

  : قانون برادفورد للتشتت-  

حٌث قام بالتحري ، 7774 وهو نمط تم وصفه ألول مرة بواسطة صموٌل سً برادفورد عام

حول الطرق التً توزع فٌها مقاالت الموضوع الواحد على الدورٌات المختلفة ووجد بأن 

قسم على ما الدورٌات فً كل موضوع من المواضٌع ٌمكن أن ُتقَسم إلى ثالثة أقسام ٌتضمن كل 

والذي أسٌتخدم أثناء التحلٌل للوقوؾ  - (121، ص. 1993أبو بكر، ) .ٌقارب الثلث من المقاالت

 على أكثر الموردٌن أهمٌة.

 * أدوات جمع البٌانات :

اعتمدت الدراسة على قائمة مراجعة تضم األسئلة التً تم على أساسها تحلٌل مواقع موردي 

 .الحوسبة السحابٌة

 

 الدراسة :حدود  2/6

تتناول الدراسة تحلٌل لمواقع موردي خدمات الحوسبة السحابٌة  الحدود الموضوعٌة : -

 على شبكة اإلنترنت للوقوؾ على اإلمكانات والخدمات التً تقدمها لمستفٌدٌها.

تتناول الدراسة مواقع موردي خدمات الحوسبة السحابٌة المتاحة باللؽتٌن  الحدود اللغوٌة : -

 .لٌزٌة العربٌة واإلنج

 مواقع موردي خدمات الحوسبة السحابٌة على شبكة اإلنترنت. الحدود النوعٌة : -

 مجتمع الدراسة وعٌنة الدراسة : 2/1

 *مجتمع الدراسة:

ٌشكل مجتمع الدراسة موردي الحوسبة السحابٌة العربٌة واألجنبٌة المتاحة على شبكة اإلنترنت، 

( 75( مورداً أجنبٌاً و عدد )7171مورداً منها )( 4504حٌث تبٌن من خالل البحث وجود عدد )

( مورداً منها ماهو ؼٌر 7711( دولة عربٌة وأجنبٌة، وعدد )77مورداً عربٌاً موزعٌن على )

 (.7متاح للعمل وماهو منقوص البٌانات كما هو موضح بالجدول التالً رقم )
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 )7جدول رقم )
 األجنبٌة والعربٌةمواقع موردي الحوسبة السحابٌة 

 االجمالً المستبعد مجتمع الدراسة
 مواقع موردٌن عربٌة مواقع موردٌن أجنبٌة

7171 75 7711 4504 

 

 الدراسة:مصطلحات  2/8

 :من أهم المصطلحات التً وردت بالدراسة 

وتعرؾ بأنها  ”Infrastructure As A Service“اختصار ل هً : (IaaS)خدمة  -

 ,Viswanatham )السحابٌة كخدمة عند الطلب،. طرٌقة لتوزٌع البنٌة التحتٌة للحوسبة

2016.) 

 Hardware as a“وٌطلق علٌها أٌضاً المكونات المادٌة كخدمة : (HAASخدمة ) -

service”   ( وهً جزء منIAAS). 

تعرؾ منصة و”Platform As A Service“ وهً إختصار ل(PaaS): خدمة  -

وسهولة دون الحوسبة التً تسمح بتصمٌم تطبٌقات الوٌب بسرعة 

 (Raghavendran; Satish, 2016, p. 68)تعقٌد.

طبقة الحوسبة وتعنً  Software As A Serviceاختصار ل هً :(SaaS) خدمة  -

 Singh; Prasad; et) السحابٌة التً ٌمكن الوصول إلٌها من قبل المستخدم النهائً.

al., 2019, p. 14) 

وفٌها ٌستعٌن  Communication as a serviceفهً اختصار ل  : Caasخدمة  -

العمٌل بمزود خدمة خارجً لتوفٌر خدمة االتصال مثل الخدمات الصوتٌة والفٌدٌو مثل 

 Skype. (Watson, 2014, p. 81)تطبٌق 

هً نموذج  “ Middleware as a Service“هً اختصار لـ  :MWaasخدمة  -

المستندة إلى الشبكة التً تم الطلبات  لتوزٌع البرامج ٌتم فٌه تقدٌم البرمجة التً تربط

 .إنشاؤها بواسطة العمٌل بالبٌانات الخلفٌة التً ٌطلبها العمٌل كخدمة قائمة على السحابة

وهو  “ Cyber Security as a service “وهً اختصار ل : CSaasخدمة  -

 الهجمات الضارة. من ممارسة الدفاع عن أجهزة الكمبٌوتر والخوادم 

 “ Disaster Recovery as a service“وهً اختصار ل  :DRaasخدمة  -

هو نموذج خدمة الحوسبة السحابٌة الذي ٌسمح و فتعنً التعافً بعد الكوارث أو الحد منها

 .للمؤسسة بعمل نسخة احتٌاطٌة من بٌاناتها لجهة خارجٌة

فهً فئة من خدمات  ”Function as a service“وهً اختصار ل  :Faasخدمة  -

الحوسبة السحابٌة توفر نظاماً أساسٌاً ٌتٌح للعمالء تطوٌر وظائؾ التطبٌقات وتشؽٌلها 

 .وإدارتها دون تعقٌد بناء وصٌانة البنٌة التحتٌة

 Remote Desktop as aوهذا المصطلح اختصار ل  :RDAASخدمة  -

service  ًا ٌتٌح للمستخدمٌن مشاركة بٌئات سطح المكتب وتلك الخدمة تعن ًٌ نظاًما أساس

 ..وآخر عبر اإلنترنت Windowsبٌن كمبٌوتر ٌعمل بنظام 
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 مراحل الدراسة : 2/9

 تمثلت فً : مراحل عددمرت الدراسة ب

 المرحلة األولى :

 الحوسبة السحابٌة والخدمات التً تتٌحها للمستفٌدٌن.اإلنتاج الفكري عن  حصر

 الثانٌة : المرحلة

 موردي الحوسبة السحابٌة على شبكة اإلنترنت.مواقع وتجمٌع ل حصر

 المرحلة الثالثة :

 تاحة.تحلٌل المواقع محل الدراسة وتوزٌعها لؽوٌاً ونوعٌاً وحسب اإل

 المرحلة الرابعة:

محل موردي الحوسبة السحابٌة قامت الباحثة بتصمٌم موقع الكترونً ٌضم مواقع          

 .الدراسة

 مراجعة اإلنتاج الفكري للدراسات السابقة المتعلقة بموضوع الدراسة: 2/12

 اعتمدت الباحثة علً مسح اإلنتاج الفكري العربً واألجنبً من خالل البحث داخل ما ٌلً:

 فهرس اتحاد الجامعات المصرٌةEULC . 

 ،بنك المعرفة المصري المتاح على شبكة اإلنترنت )دار المنظومة ProQuest 

 .Googleالمتخصصة فً الرسائل العلمٌة ، كما قامت بالبحث المباشر على 

ومن خالل استعراض األدبٌات الخاصة بموضوع الحوسبة السحابٌة، تبٌن وجود عدد من 

وأٌضاً ، الدراسات التً تناولت الحوسبة السحابٌة وتعرٌفاتها وخصائصها وممٌزاتها بشكل عام

 م لعدد من موردي الخدمات السحابٌة على اإلنترنت.دراسات ركزت على تقٌٌ

فً هذه الدراسة تمت معالجة العدٌد من القضاٌا األمنٌة المتعلقة  (Ahmed, 2019دراسة )

بخصوصٌة البٌانات وموثوقٌتها والعوامل الرئٌسٌة التً تؤثر على استخدام وانتشار الحوسبة 

كما تناولت الدراسة مقدمة عن الحوسبة السحابٌة ونماذجها والتحدٌات التً تواجهها ، السحابٌة

وأوضحت أن حماٌة البٌانات والخصوصٌة هما العامل األكثر أهمٌة والذي ٌجب التركٌز علٌه 

وإٌجاد حلول له؛ لذلك اقترحت الدراسة عدد من الحلول التً ٌجب مراعاتها أثناء التفكٌر فً أمان 

 .السحابٌة  الحوسبة

كان الؽرض من هذه الدراسة هو استكشاؾ المعاٌٌر التً ٌستخدمها  (Bass, 2019دراسة )

صناع القرار فً مجال األمن السٌبرانً لتقٌٌم موثوقٌة خدمة تخزٌن الحوسبة السحابٌة للبٌانات 

الذٌن اتخذوا من موظفً المؤسسات المالٌة،  75المالٌة. تم جمع المعلومات من خالل مقابالت مع 

قرارات بشأن استخدام مزودي خدمات الحوسبة السحابٌة لتخزٌن البٌانات المالٌة للعمالء. هناك 

حاجة إلى البحث لزٌادة فهم العوامل األكثر فعالٌة فً تقٌٌم الجدارة بالثقة لمزود خدمة الحوسبة 

 .السحابٌة

النظري للحوسبة السحابٌة  فً هذه الدراسة تمت مناقشة الجانب (Bhardwaj, 2018دراسة )

من حٌث تعرٌفها وتارٌخها وأٌضاَ أنواعها المختلفة ومشاكل األمان والخصوصٌة المتعلقة بها، 

كما تناولت الدراسة نماذج الحوسبة السحابٌة وممٌزاتها وعٌوبها وأٌضاً عٌوب الخدمات المستندة 

كما أوضحت الدراسة ، كفاءة إلى السحابة فً المكتبات من أجل تحسٌن خدماتها بطرٌقة أكثر
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الممٌزات التً تحصل علٌها المكتبات بعد استخدامها لتقنٌات الحوسبة كما ناقشت أٌضاً المشكالت 

 والتحدٌات التً تواجه تطبٌق الحوسبة السحابٌة كاألمان والخصوصٌة.

إؼراًء  وصفت الدراسة الحوسبة السحابٌة بأنها واحدة من أكثر التقنٌات (Rizvi, 2018دراسة )

فً الوقت الحاضر نظًرا لتوسعها فً الوصول إلى البنٌة التحتٌة وخدمات التطبٌقات بشكل قابل 

للتطوٌر ومرونة وفعالٌة من حٌث التكلفة، ولكن على الرؼم من هذه الفوائد، فإن مستخدمً 

ا ٌوجد حالًٌ  .لدٌهم مخاوؾ خطٌرة بشأن أمن البٌانات والخصوصٌة (CSUs) الخدمة السحابٌة

الذٌن ٌقدمون مجموعة واسعة من الخدمات  (CSP) العدٌد من مزودي الخدمات السحابٌة

نظًرا للتنوع الهائل فً الخدمات السحابٌة . لعمالئهم بمستوٌات متفاوتة من نقاط القوة األمنٌة

المتاحة، من وجهة نظر العمٌل، فقد أصبح من الصعب تحدٌد موفر خدمة العمالء الذي ٌجب 

وما هً معاٌٌر االختٌار. وتوصلت الدراسة إلى أن العقبة الرئٌسٌة أمام اعتماد السحابة استخدامه 

 .هً عدم وجود سحابة للتدقٌق 

لمقاٌٌس األمان السحابً ومبدأ توجٌهً  تقدم هذه الدراسة تصنٌفاً  (Al Moteri, 2017دراسة )

وإطار عمل لتخصٌص مقاٌٌس أمان السحابة المشتركة، وٌنظر التصنٌؾ فً عدة وجهات نظر 

إلى  جدٌدة. ٌتم تنظٌم المقاٌٌس حسب نوع القدرة السحابٌة )التطبٌق، المنصة، البنٌة التحتٌة( جنباً 

ة، المجتمع(، كما ٌتم النظر فً االحتٌاجات جنب مع نوع نشر السحابة )العامة، الخاصة، المختلط

المختلفة للموظفٌن اإلدارٌٌن والتشؽٌلٌٌن والفنٌٌن داخل نظام السحابة. وباإلضافة إلى ذلك، ٌتم 

الهدؾ وكان  ولٌة عن جمع وتقٌٌم المقاٌٌس بٌن عمالء السحابة ومقدمً الخدماتئدمج تقاسم المس

إلطار توجٌه عمالء السحابة وموفري الخدمات فً  ستخدام التصنٌؾ كأساسإمن هذا البحث هو 

اختٌار واستخدام مقاٌٌس األمان لحماٌة أنظمة السحابة بشكل أفضل، حٌث ٌوفر اإلطار إرشادات 

ولٌة المشتركة عن مقاٌٌس أمان السحابة بٌن عمالء السحابة المحتملٌن وموفري ئلتحدٌد نسبة المس

 وفئات المقاٌٌس.، ونموذج النشر ، القدرة السحابٌة  نوع :مثل ،الخدمات استناًدا إلى عوامل

سعت هذه الدراسة إلى تصمٌم نموذج للحوسبة السحابٌة  (Kiryakova, 2017دراسة )

لمشاركة الملفات النصٌة ، والصور ، والفٌدٌو التعلٌمً وتوصلت إلى سهولة ذلك، كما أوضحت 

وذلك لكل من أعضاء هٌئة  -الدراسة أن المزاٌا التً ٌحققها استخدام الحوسبة السحابٌة فً التعلٌم 

وخلصت الدراسة إلى أن الحوسبة السحابٌة لها دوراً .ٌمٌة التدرٌس والطالب والمؤسسات التعل

هاماً فً تحسٌن التعلٌم فهً تسمح ألعضاء هٌئة التدرٌس والطالب باإلستفادة من خدماتها 

 .وتطبٌقاتها المتعددة من إنشاء المستندات وحفظ الملفات

، وخصائصها، تناولت الدراسة عدد من المفاهٌم للحوسبة السحابٌة (2215دراسة )بدوٌة، 

وسماتها، وأنواعها، والتحدٌات التً تواجهها، وأٌضاً الخدمات الرئٌسٌة للحوسبة السحابٌة 

(Iaas, Paas, Saas ًكما هدفت الدراسة إلى حصر وتحلٌل مواقع التخزٌن السحاب )

وتوزٌعها نوعٌاً وجؽرافٌاً وزمنٌاً وحسب اإلتاحة وبٌان إمكاناتها وفئاتها المختلفة وخصائصها 

والسمات الممٌزة بها، وذلك من خالل االعتماد على المنهج الوصفً التحلٌلً، وتوصلت الدراسة 

% بٌنما بلؽت نسبة 77.8ة من تلك المواقع، مثلت مواقع رفع الملفات إلى تحدٌد ثالث فئات رئٌسٌ

%. وأظهرت 77.7%، وبلؽت نسبة مواقع النسخ اإلحتٌاطً 77.0مواقع إستضافة الملفات 

الدراسة أن جمٌع مواقع رفع الملفات موضوع الدراسة تسمح للمستفٌد برفع الملفات الموجودة 

% منها على إتاحة رفع ملفات 71ملحقة به، بٌنما حرصت بجهازه الشخصً أو وسائط التخزٌن ال
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% من إجمالً مواقع 77.4خاص بها وأن  URLمنشورة بالفعل على اإلنترنت وبها عنوان 

 استضافة الملفات تسمح بإنشاء الملفات وتحرٌرها من خالل اعتمادها على محررات خاصة بها.

نشاء خدمات الحوسبة السحابٌة، حٌث إ هدفت الدراسة الى تحلٌل تكلفة (Zheng,2014دراسة )

( Huawei & Amazonنشاء البنٌة التحتٌة للحوسبة السحابٌة بٌن شركتً )إقارنت بٌن تكلفة 

نشائها ذاتٌاً، وعرضت الدراسة مجموعة من الجوانب المالٌة التً إمن جهه وبٌن قٌام المؤسسات ب

حماٌة خصوصٌة البٌانات، والتكلفة التً  قد تتكلفها المؤسسات المستفٌدة من الحوسبة منها تكلفة

وتوصلت الدراسة الى أن  تتحملها المؤسسات نتٌجة عدم االستفادة القصوى من موارد السحابة.

تطبٌق الحوسبة السحابٌة ٌعد مثالٌاً من ناحٌة التكلفة للشركات الضخمة، أما بالنسبة للشركات 

الحوسبة ذاتٌاً حتى تتجنب تحمل نفقات ؼٌر نشاء خدمات إالصؽٌرة والمتوسطة فمن المالئم لها 

 ضرورٌة.

 بعض القضاٌا الرئٌسٌة المتعلقة بالحوسبة السحابٌة الدراسة هذه تناولت (2213دراسة )نجالء، 

واستخداماتها فً المؤسسات األكادٌمٌة العربٌة حٌث تبدأ بمقدمة ٌلٌها عرض لموضوع الدراسة 

واستخداماتها فً المؤسسات األكادٌمٌة العربٌة بوجه  حٌث تناولت الحوسبة السحابٌة بوجه عام

خاص وذلك من خالل إٌضاح المفهوم والنشأة والمٌزات والتحدٌات والبنٌة والسمات والمكونات، 

وركزت الدراسة علً عرض سحابة قطر الحاسوبٌة من خالل اعتمادها على المنهج الوصفً 

مختصر موفري الحوسبة السحابٌة والخدمات  التحلٌلً ومنهج دراسة الحالة، وقد تناولت بشكل

التً ٌقدمونها، وتوصلت الدراسة إلً أن الحوسبة السحابٌة تسهم بشكل كبٌر فً تحسٌن خدمات 

 المؤسسات األكادٌمٌة.

 مفهوم الحوسبة السحابٌة 1/1

نه "مصطلح تسوٌقً إلٌصال تقنٌات أعلً  ODLIS عرفه معجم علم المكتبات والمعلومات

لى نفقات تشؽٌلٌة، وفً هذا إالحوسبة كخدمة ولٌس كمنتج مما ٌتٌح تحوٌلها من نفقات رأسمالٌة 

النموذج ٌتم توفٌر البرمجٌات والوصول إلى البٌانات والتخزٌن للحاسبات واألجهزة األخرى عبر 

فٌد النهائً واجهة البرنامج فقط دون الشبكة كخدمة مشتركة لتقنٌة المعلومات ٌرى فٌها المست

 ( Reitz, 2019ٌصال الخدمة.)إلى الموقع المادي أو مواصفات نظام إالحاجة 

 Cloud Computing Services  خدمات الحوسبة السحابٌة: 1/2

أصبحت الحوسبة السحابٌة فً الوقت الحاضر كلمة معروفة باعتبارها بنٌة تحتٌة جدٌدة لتقدٌم 

وتتمتع الحوسبة السحابٌة بالعدٌد من المزاٌا مقارنة بمقدمً الخدمات التقلٌدٌن الحالٌٌن الخدمات، 

والقابلٌة ؼٌر المحدودة  ، واالستثمار المنخفض ،والتوافر، القدرة الهائلة على تحمل األخطاء  :مثل

 ,Google) :وما إلى ذلك، وبالتالً ٌتبعها معظم شركات تكنولوجٌا المعلومات مثل ، للتوسع

Microsoft, Amazon). تستخدم الحكومات والشركات خدمات الحوسبة السحابٌة للتعامل مع

قاعدة البٌانات وإدارة عالقات  :مجموعة متنوعة من التطبٌقات واحتٌاجات البنٌة التحتٌة مثل

 العمالء وتخزٌن البٌانات.

لوصول إلى الشبكة، المرونة، وا :وتتمتع خدمات الحوسبة السحابٌة بعدة سمات مشتركة مثل

والدفع عند الطلب، وخدمات الحوسبة السحابٌة األكثر شٌوعاً هً ) البرمجٌات كخدمة ، المنصة 

 ( Raghavendran; Satish, 2016, p. 69كخدمة، البنٌة التحتٌة لخدمة(. )

 : Infrastructure As A Service (IaaS)البنٌة التحتٌة كخدمة  1.2.1
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الخوادم والتخزٌن والشبكات وأنظمة التشؽٌل  –البنٌة التحتٌة للحوسبة السحابٌة هً طرٌقة لتوزٌع 

لى األجهزة إفتراضٌة للوصول كخدمة عند الطلب، وتتضمن البنٌة التحتٌة كخدمة األجهزة اإل –

البعٌدة أو للوصول إلى خدمات نظام التشؽٌل المستضافة فً بٌئة السحابة وٌتم تسهٌل ذلك عن 

 (Viswanatham, 2016 برمجة التطبٌقات.)طرٌق واجهة 

والتً  Hardware as a service – Haasوٌطلق علٌها أٌضاً المكونات المادٌة كخدمة  

 ٌمكن تقسٌمها إلى عدة قطاعات :

فتراضٌة مثل كتأجٌر اآلالت اإل CaaS – computing as a Serviceالحوسبة كخدمة  -

 التشؽٌل. وحدة المعالجة المركزٌة، وبعض سمات نظم

وتعرؾ أٌضاً بالبٌانات كخدمة   StaaS – Storage as a Serviceالتخزٌن كخدمة  -

Daas – Data as a Service  وهً توفر مساحات تخزٌنة هائلة لكً ٌتم استخدامها من قبل

 المستفٌد.

، التً توفر اتصال شبكً افتراضً  Naas – Network as a Serviceالشبكة كخدمة -

و التحكم فً أدارة إدارة وصٌانة جمٌع الموارد، حٌث ال ٌستطٌع المستفٌد إر الخدمة وٌتولى موف

المكونات المادٌة المتاحة بالسحابة، ولكن ٌمكنه التحكم فً المساحات التخزٌنٌة المستخدمة 

والمحافظة على أمن المعلومات، أما فٌما ٌتعلق باألمن المادي فهو من مسئولٌة موفر الخدمة. 

 (77، ص. 7570 )بدوٌة،

 Platform As A Service (PaaS)منصات العمل كخدمة  12.2.

تعرؾ منصة الحوسبة التً تسمح بتصمٌم تطبٌقات الوٌب بسرعة وسهولة دون تعقٌد، وشراء 

تتضمن الخدمة التً تقدمها الشركة   وصٌانة البرامج والبنٌة التحتٌة على أنها منصة كخدمة،

المعاٌٌر األساسٌة للتطوٌر وكٌؾ ٌمكن توزٌعها بشكل فعال وتحتوي على نظام تشؽٌل وقاعدة 

 .Raghavendran; Satish, 2016, p)بٌانات حٌث ٌمكن تنفٌذ لؽة البرمجة وخادم وٌب.

68) 

النظام األساسً الذي ٌعمل ٌُتٌح ذلك للمطور تصمٌم واختبار وتنفٌذ برامجه الخاصة على نفس 

 Google App engine, Microsoftمن ) لٌ علٌه عمالؤهم النهائٌون لتشؽٌل التطبٌق وٌعد كُ 

Azure( .مثال جٌد على نموذج الخدمة هذا )Baciu, 2015, p. 96) 

قابلٌة مدمجة للبرامج المنشورة بما فً ذلك موازنة  PaaSومن الخصائص األساسٌة لنظام 

 التحمٌل.

نشاء واجهة المستخدم المستندة إلى الوٌب فً إنشاء سٌنارٌوهات مختلفة لواجهة إتساعد أدوات 

التكامل مع خدمات الوٌب وقواعد البٌانات عبر معاٌٌر ، والمستخدم وتعدٌلها واختبارها ونشرها

 دعم تعاون فرٌق التطوٌر.وأٌضاً  مشتركة

 ) SaaS)Software As A Serviceالبرمجٌات كخدمة  3.2.1

هً طبقة الحوسبة السحابٌة التً ٌمكن الوصول إلٌها من قبل المستخدم النهائً، وٌمكن الوصول 

 إلٌها على أي جهاز محمول بدءاً من الهواتؾ الذكٌة إلى أجهزة الكمبٌوتر المحمولة.

نترنت برنامجاً كخدمة حٌث ٌقوم مزود الخدمة بترخٌص ٌعتبر البرنامج الذي ٌتم نشره عبر اإل

عالنات، اإل :تطبٌقات العمالء إما كخدمة عند الطلب من خالل اشتراك أو بدون أي رسوم مثل
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وهذا من شأنه أن ٌقلل من تكلفة الدعم والصٌانة بشكل فعال، وتتوافر فً البرمجٌات كخدمة 

 (Singh; Prasad; et al., 2019, p. 14) مجموعة من الخصائص.

ٌُطلب من المستفٌدٌن التعامل مع  -7  تحدٌثات البرامج حٌث ٌتم تحدٌثها تلقائٌاً.ال 

 لى البرامج التجارٌة عبر الوٌب.إمكانٌة الوصول إ -7

 تتم إدارة البرامج من موقع مركزي. -7

متاحة حسب الطلب فبمجرد الدخول ٌتمكن المستفٌد من استخدام البرنامج والرجوع الٌه  -4

 ي وقت.أفً 

الدفع مقابل االستخدام فٌمكن للمستفٌد الدفع مقابل السمات التً ٌستخدمها من البرنامج،  -0

 ي وقت.أوبإمكانه أن ٌتوقؾ عن الدفع فً 

 تسمح واجهات برمجة التطبٌقات بالتكامل بأجزاء البرنامج. -8

 :وٌتضح من تلك الخصائص أن البرمجٌات كخدمة توفر مجموعة من المزاٌا أهمها

  البرمجٌات مع عدم وجود تكلفة إضافٌة لعملٌات التحدٌث.سرعة تحدٌث 

 .أي مشكلة تطرأ على البرنامج ٌكون من مسئولٌة مزود الخدمة حلها 

  ،(77، ص. 7570توفٌر تكلفة الصٌانة والدعم للبرمجٌات واألجهزة. )بدوٌة 

 Communication as aوهناك نوع ممٌز من البرمجٌات كخدمة ٌسمى باالتصاالت كخدمة 

Service  وهً التً تتٌح إمكانٌة االتصال باآلخرٌن حسب الطلب وذلك من خالل دعم البرنامج

 Skype( .Watson, 2014, p. 81)نترنت ومن أشهر تطبٌقاتها لبروتوكول الصوت عبر اإل

 موردي الخدمات السحابٌة على اإلنترنت: 2/1

ٌركز بعض موردي الخدمة على تقدٌم ٌوجد العدٌد من موردي الخدمات السحابٌة على اإلنترنت، 

الخدمات بأقل تكلفة وٌركز البعض اآلخر على توفٌر أمان وحماٌة وخصوصٌة بٌانات المستخدم 

 ;Deshmukh) .بشكل جٌد وذلك ألن األمان والخصوصٌة هما العامالن األكثر أهمٌة للمستخدم

et. al, 2018, p. 537).  ( 4054وجود عدد )وقد أسفر البحث على شبكة اإلنترنت عن

( مورداً تعمل مواقعهم بالفعل وتقدم الخدمات المطلوبة 2877منهم ) مورداً للخدمات السحابٌة

( موقعاً منهم ما هو منقوص 1177( دولة عربٌة وأجنبٌة، وعدد )77منها موزعٌن على )

 البٌانات وآخرٌن ؼٌر متاحٌن للعمل. 

 2/2 تحلٌل لموردي الخدمات السحابٌة على اإلنترنت:

 1/2/2 التوزٌع الجغرافً لموردي الخدمات السحابٌة على اإلنترنت:

 ( 7جدول رقم )
 توزٌع موردي الخدمات السحابٌة على االنترنت حسب الدول

 مالحظات النسبة المئوٌة عدد المواقع الدولة م

 بؤرٌة %38.51 1108 الوالٌات المتحدة 1

 %22.18 638 الهند 2

هامة
 

 %6.19 178 برٌطانٌا 3

 %4.21 121 أسترالٌا 4

 %3.55 102 كندا 5

 %2.19 63 أوكرانٌا 6

ةٌشماه 
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 %1.36 39 اإلمارات 1

 %1.36 39 بولندا 8

 %1.01 29 باكستان 9

 %1.01 29 رومانٌا 12

 %0.87 25 ألمانٌا 11

 %0.87 25 فٌتنام 12

 %0.70 20 جنوب افرٌقٌا 13

 %0.70 20 مصر 14

 %0.66 19 كٌنٌا 15

 %0.66 19 مالٌزٌا 16

 %0.63 18 هولندا 11

 %0.59 17 سنؽافورة 18

 %0.56 16 بلؽارٌا 19

 %0.49 14 إندونٌسٌا 22

 %0.49 14 إٌطالٌا 21

 %0.45 13 نٌجٌرٌا 22

 %0.42 12 نٌوزٌلندا 23

 %0.42 12 الصٌن 24

 %0.42 12 الفلبٌن 25

 %0.38 11 األردن 26

 %0.38 11 السعودٌة 21

 %0.38 11 بنؽالدٌش 28

 %0.35 10 األرجنتٌن 29

 %0.31 9 بلجٌكا 32

 %0.35 10 بٌال روسٌا 31

 %0.35 10 صربٌا 32

 %0.31 9 السوٌد 33

 %0.31 9 الٌابان 34

 %0.31 9 جمهورٌة التشٌك 35

 %0.28 8 إستونٌا 36

 %0.28 8 أٌرلندا 31

 %0.28 8 تاٌالند 38

 %0.28 8 سرٌالنكا 39

ش  %0.28 8 سوٌسرا 42
هام

ٌة
 

 %0.24 7 أورؼواي 41
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 %0.24 7 تركٌا 42

 %0.24 7 روسٌا 43

 %0.24 7 كرواتٌا 44

 %0.21 6 الٌونان 45

 %0.21 6 أسبانٌا 46

 %0.21 6 لٌتوانٌا 41

 %0.21 6 هنؽارٌا 48

 %0.17 5 البرتؽال 49

 %0.17 5 فرنسا 52

 %0.17 5 كوستارٌكا 51

 %0.17 5 كولومبٌا 52

 %0.17 5 التفٌا 53

 %0.17 5 لوكسمبورغ 54

 %0.14 4 أرمٌنٌا 55

 %0.14 4 تاٌوان 56

 %0.14 4 فنلندا 51

 %0.10 3 البرازٌل 58

 %0.10 3 شٌلً 59

 %0.10 3 قطر 62

 %0.10 3 مورٌشٌوس 61

 %0.10 3 نٌبال 62

 %0.07 2 البحرٌن 63

 %0.07 2 البوسنة والهرسك 64

 %0.07 2 المكسٌك 65

 %0.07 2 النمسا 66

 %0.07 2 فنزوٌال 61

 %0.07 2 كورٌا الجنوبٌة 68

موقع واحد لكل  ( دولة70عدد ) 69

 منهما

لكل  0.03%

 موقع

  % 122 2877 اإلجمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالً

 

  -( تبٌن التالً :2بتحلٌل بٌانات الجدول السابق رقم )

هامشٌة(  -هامة  –باستخدام قانون برادفورد للتشتت انقسمت الدول إلى ثالث مجموعات )بؤرٌة 

( وقد انفردت الوالٌات المتحده 707=  7÷ 7711) 7÷ حٌث تم قسمة إجمالً عدد المواقع 

األمرٌكٌة بالمجموعة األولً )البؤرٌة( بعدد مواقع الموردٌن على اإلنترنت حٌث بلػ عدد المواقع 



 المجلة العلمٌة بكلٌة اآلداب العدد 48 لسنة 2222 

12 
 

% ؛ وٌرجع ذلك إلى أن الوالٌات المتحدة من أوائل الدول  77.07( موقعاً بنسبة 7757بها )

جً فً كافة المجاالت ونذكر من هؤالء الرائدة فً مجال البحث العلمً واالبتكار التكنولو

 Amazon AWS - Drop box – Google - IBM Cloud - Microsoftالموردٌن )

Azure  ،(، أما المجموعة الثانٌة )الهامة( انحصرت فً أربعة دول فقط وهً )الهند، برٌطانٌا

وقعاً بنسبة ( م877موقعاً حٌث بلػ عدد المواقع فً الهند ) 7577استرالٌا، كندا( بمجموع 

( 777%، أما استرالٌا فبلػ عدد المواقع بها ) 8.77( بنسبة 717%، وبرٌطانٌا بعدد ) 77.77

% ؛ أما باقً الدول البالػ 7.00( موقعاً بنسبة 757%  ؛ وأخٌراً كندا بعدد )4.77موقعاً بنسبة 

ولة بعدد موقع ( د70دولة بقٌت فً المجموعة الثالثة )الهامشٌة(، واشتركت حوالً ) 17عددها 

 –تنزانٌا  –بنما  –ألبانٌا  –الكوٌت  –النروٌج  –الدنمارك  –واحد لكل منهما كالتالً )اإلكوادور 

 .% 0.03مٌانمار( بنسبة   -مالطا  –لبنان  –ؼانا  –عمان  –زٌمبابوي  –جورجٌا  –تونس 

 2/2/2 التوزٌع الزمنً لموردي الحوسبة السحابٌة على اإلنترنت:

 ( 7جدول رقم )
 توزٌع مواقع الموردٌن موضوع الدراسة زمنٌاً 

 مالحظات النسبة المئوٌه العدد السنة م

1 2015 717 6.19% 

رٌة
بؤ

 

2 2016 701 5.46% 

3 2012 707 5.27% 

4 2014 705 5.25% 

5 2017 740 5.04% 

6 2010 777 4.83% 

1 2013 774 4.66% 

8 2011 132 4.59% 
هامة

 

9 2018 770 4.34% 

12 2008 119 4.14% 

11 2009 110 3.82% 

12 2007 757 3.75% 

13 2005 754 3.61% 

14 2000 103 3.58% 

15 2003 77 3.16% 

16 2006 91 3.16% 

11 2004 88 3.06% 

 هامشٌة

18 2019 71 3.02% 

19 2002 77 2.68% 

22 1999 72 2.50% 

21 2001 68 2.36% 
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22 1996 61 2.12% 

23 1997 57 1.98% 

24 2020 55 1.91% 

25 1998 50 1.74% 

26 1995 45 1.56% 

 %1.32 38 الٌوجد 21

28 1993 36 1.25% 

29 1991 26 0.90% 

32 1992 24 0.83% 

31 1994 22 0.76% 

32 1990 75 0.35% 

33 2021 7 0.24% 

34 1988 6 0.21% 

35 7771 5 0.17% 

36 1989 3 0.10% 

31 7770 2 0.07% 

38 7710 1 0.03% 

  %122 2877 اإلجمالً

 
 ( تبٌن أنه :3بتحلٌل بٌانات الجدول السابق رقم )
 – 7575 – 7571 – 7574 – 7577 – 7578 – 7570إنحصرت الفئة البؤرٌة فً أعوام )

وذلك  7570أعلى نسبة خالل عام  (  حٌث إن ظهور )موردي الحوسبة السحابٌة( قد حقق7577
% من إجمالً المواقع، وٌمكن أن ٌرجع ذلك إلى أن تلك الفترة  8.77( موقعاً بنسبة 717بعدد )

فً استخدام برمجٌات وتطبٌقات اإلنترنت المختلفة واالعتماد علٌها بشكل  قد شهدت تحوالً كبٌراً 
( موقعاً بنسبة 777لً عدد المواقع بها )كلً فً إدارة األعمال، أما الفئة الهامة فقد كان إجما

( موقعاُ 745( أعوام، أما الفئة الهامشٌة فقد بلػ عدد المواقع بها )7% مقسمٌن على ) 74.7
 7.77( موقعاً ال ٌوجد لهم تارٌخ نشأة بنسبة 77% وٌوجد من بٌن تلك الفئة عدد ) 77.7بنسبة 

 موردي الحوسبة السحابٌة على اإلنترنت.( التوزٌع الزمنً ل7%،  وٌوضح الشكل التالً رقم )
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 ( التوزٌع الزمنً لموردي الحوسبة موضوع الدراسة 7شكل رقم )

ثم  7710( أن بداٌة ظهور )موردي الخدمات السحابٌة( كان عام 7ٌتضح من الشكل السابق رقم )

بنسبة ( موقعاً 717حٌث وصلت إلى ) 7557بدأت المواقع فً التزاٌد بشكل تصاعدي حتى عام 

% من 7.7( موقعاً ؼٌر محدد تارٌخ النشأة الخاص بها ومثلوا نسبة 77%، وأٌضاَ هناك )0.77

إجمالً المواقع، وقد ساعدت الحاجة إلً الخدمات التً تقدمها تلك المواقع لكل من المستخدمٌن 

 والشركات إلى انتشارها بصورة كبٌره فً اآلونة األخٌرة.

فً هولندا ٌقدم للعمالء  Buffalo Europeوهو موقع  7710وأقدم موقع أُنشئ كان عام 

 (7كما ٌوضح الشكل التالً رقم ) ”HaaS-SaaS“خدمات 

  
 Buffalo Europe( الصفحة لرئٌسٌة لموقع 7شكل رقم )

 

 -( مواقع نذكر منها :1بلغ عددها ) 2221أما احدث المواقع والتً أنشئت عام 

 لعمالئه. ”SaaS“أنشئ هذا الموقع بدولة الهند وٌقدم خدمة  AppZo Technologiesموقع 
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 AppZo Technologies( الصفحة لرئٌسٌة لموقع 7شكل رقم )

 

 التوزٌع اللغوي لمواقع موردي الحوسبة السحابٌة على اإلنترنت: 2/2/3

اللؽة بعد االطالع على مواقع موردي الحوسبة السحابٌة الموجودة على شبكة اإلنترنت تبٌن أن 

اإلنجلٌزٌة سائدة فً جمٌع المواقع سواء كانت عربٌة أو أجنبٌة حٌث كان عدد المواقع التً بلػ 

( موقعاً هو العدد الفعلً لورود اللؽة اإلنجلٌزٌة فً تلك المواقع، كما أن هناك اختالفاً فً 7711)

اللؽات، وٌوضح تلك المواقع من حٌث اللؽة فمنها ماهو متاح بلؽة واحدة ومنها ماهو متعدد 

 ( التوزٌع اللؽوي لمواقع الموردٌن موضوع الدراسة.4الجدول التالً رقم )

 (4جدول رقم )
 توزٌع مواقع الموردٌن موضوع الدراسة لؽوٌاً                   

 النسبة المئوٌة عدد مواقع الموردٌن اللغة م

 %77.69 2877 اللؽة االنجلٌزٌة 1

 %2.86 106 اللؽة األلمانٌة 2

 %2.21 82 اللؽة الفرنسٌة 3

 %2.00 74 اللؽة األسبانٌة 4

 %1.7 63 اللؽة الٌابانٌة 5

 %1.43 53 اللؽة الصٌنٌه 6

 %1.27 47 اللؽة اإلٌطالٌة 1

 %1.22 45 اللؽة البرتؽالٌة 8

 %1.13 42 اللؽة الروسٌة 9

 %0.97 36 اللؽة الكورٌة 12

 %0.68 25 اللؽة العربٌة 11

 %0.65 24 اللؽة البولندٌة 12

 %0.57 21 اللؽة الهولندٌة 13

 %0.51 19 اللؽة السوٌدٌة 14

 %0.46 17 اللؽة التركٌة 15

 %0.43 16 اللؽة التشٌكٌة 16
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 %0.38 14 اللؽة التاٌالندٌة 11

 %0.38 14 اللؽة الفٌتنامٌة 18

 %0.35 13 اللؽة الدنماركٌه 19

 %0.32 12 اللؽة األوكرانٌة 22

 %0.27 10 اللؽة األندونٌسٌة 21

 %0.24 9 اللؽة الفنلندٌة 22

 %0.24 9 اللؽة النروٌجٌة 23

 %0.24 9 اللؽة الهنؽارٌة 24

 %0.22 8 اللؽة الرومانٌة 25

 %0.19 7 اللؽة البلؽارٌة 26

 %0.16 6 اللؽة األستونٌة 21

 %0.14 5 اللؽة الالتفٌه 28

 %0.14 5 اللؽة اللٌتوانٌة 29

 %0.14 5 اللؽة الهندٌة 32

 %0.08 3 اللؽة الكتالونٌة 31

 %0.05 2 اللؽة األذربٌجانٌة 32

 %0.05 2 اللؽة األرمٌنٌة 33

 %0.05 2 اللؽة األلبانٌة 34

 %0.05 2 اللؽة األوزبكٌة 35

 %0.05 2 اللؽة اآلٌسلندٌة 36

 %0.05 2 اللؽة البوسنٌة 31

 %0.05 2 اللؽة التاٌوانٌة 38

 %0.05 2 اللؽة السلوفاكٌة 39

 %0.05 2 اللؽة الفارسٌة 42

 %0.05 2 اللؽة الكرواتٌة 41

 %0.05 2 اللؽة الالتٌنٌة 42

 %0.05 2 اللؽة المقدونٌة 43

 %0.05 2 اللؽة الٌونانٌة 44

 %0.03 1 اللؽة األسترالٌة 45

 %755 7157 اإلجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالً

 

 بتحلٌل بٌانات الجدول السابق رقم )4( تبٌن أن:

اللؽة اإلنجلٌزٌة تصدرت جمٌع اللؽات السالؾ ذكرها حٌث إن جمٌع المواقع العربٌة واألجنبٌة ال 

تخلو واجهتها من اللؽة اإلنجلٌزٌة باعتبارها اللؽة األجنبٌة األولً والمتعارؾ بها على مستوى 

موقع بنسبة  758%، تلٌها اللؽة األلمانٌة وقد تم ذكرها فً واجهة  11.87العالم وقد مثلت نسبة 
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%، وقد حصلت اللؽة األسترالٌة على أقل عدد مواقع حٌث ُذكرت بموقع واحد بنسبة 7.78

( مورداً إال أن اللؽة 75% وعلى الرؼم من وجود مواقع عربٌة للموردٌن بلػ عددها )5.57

 % .5.81موقعاً بنسبة  (70العربٌة لم تذكر إال بعدد )

لؽة وقد تم ذكر اللؽات  751ٌعرض الواجهة الخاصة به بعدد  Tech ICSجدٌر بالذكر أن موقع 

 .الشائعة فً الجدول السابق

ونظراً ألن مواقع موردي الحوسبة السحابٌة على اإلنترنت قد تم إتاحة بعضها بلؽة واحدة فقط 

ه ٌتم تقسٌم المواقع إلى مواقع أحادٌة اللؽة، ثنائٌة وإتاحة البعض اآلخر بلؽتٌن أو أكثر، فعلٌ

 (:0وثالثٌة اللؽة وأٌضاً متعددة اللؽات كما هو موضح فً الجدول التالً رقم )

 (0جدول رقم )

 توزٌع مواقع الموردٌن موضوع الدراسة حسب عدد اللؽات

 النسبة عدد الموردٌن اللغة م

 %77.7 7877 أحادٌة اللؽة 1

 %4.7 747 اللؽةثنائٌة  2

 %7.77 70 ثالثٌة اللؽة 3

 %5.07 71 رباعٌة اللؽة 4

 %7.7 87 متعددة اللؽات 5

 %122 2811 االجمالً

 بتحلٌل بٌانات الجدول السابق تبٌن أن:

( موقعاً بنسبة 7877أن مواقع الموردٌن أحادٌة اللؽة تصدرت جمٌع المواقع حٌث بلػ عددها )

 747% بعدد 4.7فً حٌن كانت المواقع ثنائٌة اللؽة بلؽت نسبتها  % من إجمالً المواقع،77.7

وبلػ  4موقعاً ، تأتً بعدها المواقع متعددة اللؽات أو المواقع التً تحتوي على عدد لؽات أكثر من 

( موقعاً فقط، 70% ، أما مواقع الموردٌن ثالثٌة اللؽة بلػ عددها )7.7( موقعاً بنسبة 87عددها )

% كما هو 5.07( موقعاً بنسبة 71ع التً تحتوي على أربعة لؽات وبلػ عددها )وأخٌراً المواق

 (4موضح بالشكل التالً رقم )

 
 ( ٌوضح توزٌع مواقع الموردٌن حسب عدد اللؽات4شكل رقم )

 

 

 أحادٌة اللغة

 ثنائٌة اللغة
 رباعٌة اللغة ثالثٌة اللغة

 متعددة اللغات

 توزٌع مواقع الموردٌن حسب عدد اللغات
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 ومن أمثلة المواقع التً تحتوي على أكبر عدد من اللغات:

 -: ICS Techموقع  -1

تصدر لمستخدمٌه وقد  (Saasالمتحدة وٌقدم خدمة ) بالمملكة 7577تم إنشاء الموقع عام 

 (.3لؽة وقد تم ذكره سالفاً بالشكل رقم ) 751المواقع بعدد 

 2/2/ 4 إتاحة خطة التسعٌر فً مواقع الموردٌن محل الدراسة:

أحد أهم المعاٌٌر المستخدمة فً تحدٌد أفضلٌة مورد خدمة عن آخر هو عرض خطة الدفع 

 .Yousef, 2014, P)الخاصة به سواء على أساس شهري أو سنوي أو الدفع لكل استخدام 

، ومن خالل تحلٌل مواقع موردي الحوسبة السحابٌة على اإلنترنت تبٌن أن أؼلب مواقع (50

( المواقع التً 8لتسعٌر الخاصة بها، وٌوضح الجدول التالً رقم )الموردٌن ال تعرض خطط ا

 تعرض خطة التسعٌر الخاصة بها والتً ال تعرض.

 

 (8جدول رقم )
 المواقع التً تعرض خطة التسعٌر والتً ال تعرض

 النسبة عدد مواقع الموردٌن خطة التسعٌر م

7 
مواقع تعرض خطة 

 التسعٌر
163 0.7% 

7 
 مواقع ال تعرض خطة

 التسعٌر
2714 70.0% 

7 
مواقع ال تعرض خطة 

التسعٌر ولكن ٌمكن طلبها 
 من الموقع

777 7.4% 

 %122 3175 االجمالً

 

موقعاً ال ٌعلن عن خطة التسعٌر الخاصة به على  7174( أن عدد 8ٌوضح الجدول السابق رقم )

المواقع، فً حٌن أن % من إجمالً 70.0الموقع إال بعد التواصل مع إدارة الموقع ومثل نسبة 

موقعاً ٌعلن عن خطة التسعٌر الخاصة به دون الحاجة إلى التواصل وقد مثل نسبة  787هناك عدد 

( موقعاً على الرؼم من أنها التعرض خطة التسعٌر 777%، وأٌضاً هناك مواقع بلػ عددها )0.7

ب خطة التسعٌر وٌتم الخاصة بها إال أنها تتٌح أٌقونة ٌمكن عن طرٌقها أن ٌقوم المستخدم بطل

 (5% كما هو موضح بالشكل التالً رقم )7.4ارسالها وقد مثلت نسبة 
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 ( المواقع التً تعرض خطة التسعٌر والتً ال تعرض5شكل رقم )

 -طرق التواصل بٌن مواقع الموردٌن والمستفٌدٌن:  2/2/5
طرٌقتٌن تتٌحهما المواقع من خالل االطالع على مواقع الموردٌن محل الدراسة تبٌن أن هناك 

 -محل الدراسة من أجل التواصل مع مستخدمٌها سواء كانوا أشخاصاً أو مؤسسات: 

 Contactإرسال بٌانات المستفٌد واالستفسار المراد السؤال عنه وذلك عن طرٌق أٌقونة -7

Us. 

7- Chat bot .وٌتٌح التحدث مع أحد ممثلً خدمة العمالء مباشرة 

 (.1الثالث طرق معاً كما هو موضح بالجدول التالً رقم )وهناك مواقع تتٌح 

 (1جدول رقم )
 طرق التواصل مع الشركات الموردة للخدمة السحابٌة

 النسبة عدد المواقع طرٌقة االتصال

 %71.3 2754 اتصل بنا

Chat bot 970 25.1% 

 %3.6 138 االثنان معا  

 %755 3862 االجمالً

( موقعاً لموردٌن الخدمة ٌتم 7104( تبٌن أن حوالً )1بتحلٌل بٌانات الجدول السابق رقم )

%، فً حٌن 71.3االتصال بٌنهم وبٌن مستخدمٌهم عن طرٌق أٌقونة "اتصل بنا" وقد مثلت نسبة 

( كطرٌقه للتواصل مع المستخدمٌن والعمالء chat bot( موقعاً ٌعتمد علً الشات )715أن )

إما الخاص بالموقع أو الشات عن طرٌق تطبٌقات  Chat%، وٌوجد نوعان من ال70.7بنسبة 

المحادثة المتعارؾ علٌها )الماسنجر والواتس آب( وقد بلػ عدد المواقع التً تستخدم تلك 

( موقعاً، فً حٌن أن هناك مواقع موردٌن تتٌح 77التطبٌقات فً التواصل مع المستخدمٌن )

 %.7.8( موقعاً بنسبة 777ددهم )االختٌارٌن معا وقد بلػ ع

مواقع تعرض 
 خطة التسعٌر

مواقع ال تعرض 
 خطة التسعٌر

مواقع ال تعرض 
خطة التسعٌر 

ولكن ٌمكن طلبها 
 من الموقع
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 ( طرق االتصال المتاحة على مواقع الموردٌن محل الدراسة6شكل رقم )

 

 -خدمات الحوسبة السحابٌة المقدمة من مواقع الموردٌن موضوع الدراسة:  2/3

 التوزٌع النوعً للخدمات المقدمة من الموردٌن موضوع الدراسة: 2/3/1

األول أن هناك عدداً من الخدمات للحوسبة السحابٌة أشهرها على كما ذكرنا سابقاً فً الفصل 

"، ولكن بعد االطالع على مواقع موردي الخدمة محل Iaas-Paas-Saasاإلطالق خدمات "

الدراسة وتحلٌلها تبٌن أن هناك عدداً من الخدمات األخرى التً ٌقدمها موردو الحوسبة السحابٌة 

( أنواع الخدمات 7سالفاً، وٌوضح الجدول التالً رقم ) ال تقل أهمٌة عن الخدمات المذكورة

 المقدمة من مواقع موردي الحوسبة السحابٌة على اإلنترنت.

 (7جدول رقم )
 الخدمات المقدمة من مواقع الموردٌن موضوع الدراسةأنواع 

 النسبة عدد الموردٌن الخدمة المقدمة م

1 Saas 1995 53.5% 

2 Iaas 1085 29 % 

3 Csaas 351 9.4% 

4 Paas 230 6.2% 

5 Haas 26 0.69% 

6 ITaas 11 0.29% 

1 Daas 11 0.29% 

8 SECaas 6 0.16% 

9 Baas 4 0.10% 

12 Faas 3 0.08% 

11 Draas 3 0.08% 

12 Rdaas 2 0.05% 

13 Caas 2 0.05% 

14 Staas 1 0.02% 

15 MWaas 1 0.02% 

 %100.00 3731 االجمالً

 اتصل بنا

 شات بوت

 االختٌارٌن معا
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 -( تبٌن أن: 8الجدول السابق رقم ) بتحلٌل بٌانات

حٌث عرضها  ”SaaS“أكثر الخدمات التً تقدمها مواقع الموردٌن هً البرمجٌات كخدمة 

%؛ وقد ٌرجع ذلك إلى ممٌزاتها الكثٌرة  07.0مورداً كخدمة متاحة لدٌه وقد مثلت نسبة  1995

راد وذلك لقلة تكلفتها، وهذا والتً تخدم فئة عرٌضة من الشركات الصؽٌرة والمتوسطة وأٌضاً األف

قد ٌفسر انتشار الكثٌر من التطبٌقات والبرامج التً سهلت حٌاة الكثٌرٌن وجعلت العالم قرًٌة 

 77مورداً بنسبة  7570حٌث بلػ عدد الموردٌن  ”IaaS“ٌلٌها البنٌة التحتٌة كخدمة ، صؽٌرة

 775بعدد  ”PaaS“كخدمة  مورداً ، تلٌها المنصة  707بعدد  ”CsaaS“%، ثم بعد ذلك تأتً 

% وهذه  5.87مورداً وقد مثلت نسبة  78متاحة بعدد  Haasٌلٌها خدمة ، %8.7مورداً بنسبة 

( بموقع واحد Mwaas – Staas، وأخٌراً جاءت خدمات )IaaSالخدمة هً جزء من خدمة 

 .%5.57لكل منهما بنسبة 

 التوزٌع الكمً للخدمات المقدمة من الموردٌن موضوع الدراسة: 2/3/2

من خالل تحلٌل مواقع موردي الخدمات السحابٌة على اإلنترنت تبٌن أن هناك اختالفاً فً عدد 

الخدمات التً تقدمها تلك المواقع لمستفٌدٌها من األفراد والشركات، فهناك مواقع تكتفً بتقدٌم 

( بٌان 7رى تقدم أكثر من خدمة، وٌوضح الجدول التالً رقم )خدمة واحدة فقط ومواقع أخ

 بالمواقع وعدد الخدمات التً تقدمها لمستخدمٌها.

 ( التوزٌع الكمً للخدمات المقدمة من الموردٌن7جدول رقم )

النسبة 
 المئوٌة

عدد الخدمات 
 المقدمة

 اسم المورد الرابط
 
 م

2.16%  8 https://velvot.com/ 
Velvot Nigeria 

Limited 
7 

2.11%  4 https://alt-tech.ca/ Alt-Tech Inc. 7 

2.11%  4 
https://www.cloudskope

.com/ 
Cloudskope 7 

2.11%  4 
https://www.compuone.

com/ 
CompuOne 4 

2.11%  4 
https://www.nexustek.c

om/ 
NexusTek 0 

2.11%  4 
https://somethingcool.c

om/ 
SomethingCool.com 8 

2.11%  4 
https://www.tritoncompu

tercorp.com/ 
Triton Technologies 1 

2.11%  4 https://tucu.ca/ 
TUCU Managed IT 

Services Inc 
7 

2.11%  4 
https://www.webwerks.i

n/ 
Web Werks 7 

2.28% خدمات لكل مورد 7  ( مورداً 77ٌبلػ عددهم  ) نموردٌن أخرٌ   75 

2.25% خدمة لكل مورد 7  ( مورداً 800ٌبلػ عددهم  ) نموردٌن أخرٌ   77 
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2.226%  
خدمة واحدة لكل 

 مورد
( مورداً 7777ٌبلػ عددهم  ) نموردٌن أخرٌ  77 

 
اجمالً الخدمات 

7140 
2811اجمالً الموردٌن   

 (  تبٌن أن أكثر المواقع تقدٌما  للخدمات هً:9وبتحلٌل بٌانات الجدول السابق رقم )

( 8بعدد )والذي ٌعد أكثر المواقع تقدٌماً للخدمات   Velvot Nigeriaفباإلضافة الى موقع 

( خدمات لكل 4( مواقع قد اشتركت فً تقدٌم عدد )7هناك أٌضا عدد )،%  5.78خدمات بنسبة 

بالوالٌات  7578والذي أنشئ عام  Cloud Skope موقع % نذكر منها5.77موقع بنسبة 

بنسبة  ”IaaS-CSaas-BaaS-DRSaas“المتحدة األمرٌكٌة وٌقدم عدد من الخدمات 

5.77 % 

( 800%، وأٌضاً )5.57( خدمات بنسبة 7( مورداً ٌقومون بتقدٌم )77بعد ذلك ٌوجد حوالً )

مورداً ٌقدم كل منها  7777% لكل مورد، وأخٌراً 5.50مورداً اشتركوا بتقدٌم خدمتٌن فقط بنسبة 

 %.5.578خدمة واحدة فقط بنسبة 

 تصمٌم موقع إلكترونً ٌضم مواقع الموردٌن موضوع الدراسة: 3/1

 العناصر األساسٌة التً اشتمل علٌها تصمٌم الموقع: 3/1/1

  صفحات فرعٌة : 8ٌحتوى الموقع على صفحة رئٌسٌة و

about us, Home page, Saas, Iaas, Paas, Another Services, 

Contact)) 

 :Home Pageالصفحة الرئٌسٌة  3/1/1/1

تضم الصفحة الرئٌسٌة توضٌح لتخصص الموقع، وأنواع الخدمات التً ٌضمها باإلضافة 

 (.1كما هو موضح بالشكل التالً رقم ) إلى روابط االتصال بإدارة الموقع

 

 
 للموقع ( الصفحة الرئٌسٌة 1شكل رقم )

 :About Usصفحة عن الموقع  3/1/1/2
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تضم صفحة عن الموقع بٌانات تعرٌفٌة  مثل : بداٌة العمل، نوعٌة المحتوى ، األهداؾ، وهٌئة 

 (.7اإلعداد باإلضافة لروابط اإلتصال بإدارة الموقع كما هو موضح بالشكل التالً رقم )

 

 
 About Us( صفحة 7شكل رقم )

 

 :SAASصفحة موردي خدمة  3/1/1/3

الروابط الخاصة بموردي الخدمة مقسمٌن الى موردٌن عرب  SAASتضم صفحة موردي خدمة 

 (.7كما هو موضح بالشكل التالً رقم ) وموردٌن أجانب

 
 SAASموردي خدمة ( صفحة 7شكل رقم )

 :PAASصفحة موردي خدمة  3/1/1/4

الروابط الخاصة بموردي الخدمة مقسمٌن إلى موردٌن عرب  PAASتضم صفحة موردي خدمة 

 (.75كما هو موضح بالشكل التالً رقم ) وموردٌن أجانب
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 PAASموردي خدمة ( صفحة 75شكل رقم )
 :IAASصفحة موردي خدمة   3/1/1/5

الروابط الخاصة بموردي الخدمة مقسمٌن إلى موردٌن عرب  IAASتضم صفحة موردي خدمة 

 (.77كما هو موضح بالشكل التالً رقم ) وموردٌن أجانب

 
 IAASموردي خدمة ( صفحة 11شكل رقم )

 :Other Servicesصفحة خدمات أخرى  3/1/1/6

( 77عددهم )تضم تلك الصفحة الخدمات األخرى التً ٌقدمها موردي الحوسبة للمستفٌدٌن والبالػ 

 (.12خدمة منهم موردٌن عرب وأجانب كما ٌوضح الشكل التالً رقم )

 
 موردي الخدمات األخرى( صفحة 12شكل رقم )

وإلستعراض المواقع بكل خدمة بكل ٌتم الضؽط على عنوان الخدمة المطلوبة، وٌندرج تحت كل 

 خدمة اسم الموقع )المورد( والرابط الخاص به.

 :Contact USصفحة   3/1/1/1

من خالل البرٌد اإللكترونً  الموقع تستخدم الصفحة من قبل الزائر إلرسال أي استفسار إلدارة

وتشتمل الصفحة على حقول ٌتم مألها للتعرؾ على اسم الزائر وبرٌده اإللكترونً باإلضافة إلى 

 (.13حقل  لتسجٌل استفساره به كما هو موضح بالشكل التالً رقم )
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 Contact Us( صفحة 13شكل رقم )
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Abstract: 
This study aimed to identify and analyze the websites of cloud 
computing service providers available on the Internet and distribute 
them linguistically, qualitatively, and quantitatively, and to identify 
the services they provide to their beneficiaries from individuals and 
institutions. Cloud computing on the Internet and also to find out the 
services and capabilities provided by cloud service providers to the 
beneficiaries by analyzing those sites, through the checklist that was 
used to collect information that supports the objectives of the study. 
The study resulted in a number of results as follows: - 
- The number of cloud service suppliers reached (4,054), 1177 were 
excluded from missing data, or the website was not available, and 
(2877) resources remained, and they are the subject of the study. 
- The United States topped the countries in the number of suppliers 
with a percentage of 38.67%. 
- The English language ranked first for its appearance on the front of 
suppliers' websites with a rate of 77.69%. 
- Suppliers provide about 15 different services to their beneficiaries, 
with the SAAS service taking the lead with 53.5%; Velovet ranked 
first with 6 services, with a rate of 0.16%. 
One of the most important results of the study was the design of a 
website that includes all the links of the Arab and foreign websites 
under study and the website address: 
  
key words: 
Cloud computing , cloud computing services , cloud service 
providers. 


