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 1مقدمة
توفر هذه الوثيقة للجهات الحكومية القطرية نموذ ًجا مرجعيًا أساسيًا للمعلومات والتصنيف المرفق ،وذلك كجزء من مجموعة النماذج
المرجعية للبنية المؤسسية الخاصة بالحكومة القطرية ( .)GEAوالغرض من النموذج المرجعي هو توفير مستودع مشترك الكتشاف
ووصف وإدارة وتبادل  /إعادة استخدام المعلومات القيمة التي تستخدمها الجهات حكومية في قطر .وتقدم الوثيقة توجيهات بشأن البنية
األساسية لتبادل المعلومات والمعايير المنطبقة لتبادل المعلومات ووصف للمعلومات ومعايير بيانات األمة الذكية.

وتعرف المعلومات في هذه الوثيقة على النحو التالي :مجموعة موثوقة من موارد البيانات الرقمية التي تدار من قِبَل جهة حكومية،
مصنفة الكتشاف ومدارة بواسطة مشرف على البيانات .ويركز هذا النموذج المرجعي على تسهيل تبادل المعلومات وإعادة استخدامها
عبر الجهات حكومية من خالل وصف موحد واكتشاف ألصول المعلومات المشتركة .كذلك يعزز من الممارسة الموحدة إلدارة
المعلومات.
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 2هيكل الوثيقة
يتم تنظيم وثيقة النموذج المرجعي للمعلومات على النحو الموضح أدناه.


األهداف والفوائد – تصف األهداف المحددة للنموذج المرجعي للمعلومات والفوائد التي يمكن تحقيقها من خالل االستفادة من النموذج
المرجعي للمعلومات من قبل القطاع الحكومي بأسره والجهات حكومية



البنية األساسية لتبادل المعلومات – تصف منهج البنية األساسية الخاصة بتبادل المعلومات لتبادل مجموعات بيانات المعلومات عبر
الجهات الحكومية وفيما بين الجهات الحكومية في دولة قطر



المعايير – تسرد معايير تبادل المعلومات ووصف للمعلومات ومعايير بيانات األمة الذكية



ً
موجزا عن العناصر التي تشكل النموذج المرجعي – سياق البيانات (التصنيف) ،معيار وصف
النموذج المرجعي للمعلومات – يقدم وصفًا
البيانات ،معيار تبادل البيانات



التصنيف المرجعي للمعلومات – يصف اللغة المشتركة المستخدمة لتصنيف أصول المعلومات عبر الجهات الحكومية ويصف أصول
المعلومات وعمليات تبادل المعلومات.



كيفية استخدام النموذج المرجعي؟  -تصف كيف يتسنى للقطاع الحكومي بأسره وللهيئات استخدام النموذج المرجعي للمعلومات لتحقيق
الفوائد الرئيسية



الملحق  :1أصول المعلومات المتبادلة عبر منصة تبادل البيانات الحكومية ( – )GDXتسجل القائمة الحالية ألصول المعلومات المتبادلة
من خالل منصة تبادل البيانات الحكومية لوزارة المواصالت واالتصاالت المصنفة وفقًا لتصنيف النموذج المرجعي للمعلومات المحدد



الملحق  :2كيف يمكن للهيئات إنشاء تطبيق وكتالوج أصول المعلومات وخدمات األعمال التجارية – مصفوفة تعيين أصول المعلومات؟
– يوفر المبادئ التوجيهية للجهات الحكومية الفردية حول كيفية إنشاء كتالوجات أصول للمعلومات تتماشى مع تصنيف النموذج المرجعي
للمعلومات وأيضًا التطبيق  >-مصفوفة المعلومات باستخدام األدوات Archi



مسرد المصطلحات – يسرد كل االختصارات المستخدمة في الوثيقة وتوسعاتها.
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 3األهداف والفوائد
األهداف
الهدف من النموذج المرجعي للمعلومات ( )IRMهو تسهيل ما يلي:


توفير إرشادات بشأن البنية األساسية لتبادل المعلومات والمعايير ذات الصلة



توحيد اللغة  /المصطلحات المتعلقة بتصنيف أصول المعلومات عبر الكيانات الحكومية



توحيد صيغة وصف أصول المعلومات وتبادل المعلومات



تحديد المصادر الرئيسية للمعلومات عبر الحكومة ومالكيها الموثوقين



استخدام المعلومات لتلبية احتياجات الحكومة والمواطن



تحديد الجهود المكررة لجمع البيانات حتى ال يحتاج المواطنون إلى تقديم نفس المعلومات مرتين

الفوائد
يقدم النموذج المرجعي للمعلومات قيمة لمبادرات هياكل بيانات الجهة حكومية عن طريق توفير وسيلة لوصف هياكل البيانات بانتظام.
يتيح نهج النموذج المرجعي للمعلومات بشأن وصف البيانات وسياق البيانات وتبادلها لمبادرات هياكل البيانات أن تصف بياناتها
ومعلوماتها بصورة متسقة ،مما يؤدي إلى زيادة فرص التفاعل فيما بين الجهات حكومية.

فوائد النموذج المرجعي للمعلومات

تتضمن فوائد النموذج المرجعي للمعلومات ما يلي:

الحكومة بأسرها


تحسين اكتشاف البيانات والوصول إليها وتبادلها

الجهات حكومية



تحديد جمع البيانات الزائدة عن الحاجة من جانب الجهات الحكومية
وتعزيز تبادل البيانات لتلك السيناريوهات



تحسين اكتشاف األصول المعلوماتية والوصول إليها من
خالل جهات حكومية متعددة للبرامج والمبادرات الجديدة



تحديد مصادر موثوقة للمعلومات عبر الحكومة



اتباع نهج موحد لتبادل المعلومات وإدارتها



تسريع مبادرة البيانات المفتوحة عن طريق تحسين اكتشاف البيانات
والوصول إليها

النموذج المرجعي للمعلومات
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 4البنية األساسية لتبادل المعلومات
يشرح هذا القسم البنية األساسية لتبادل المعلومات عبر الجهات الحكومية في قطر ،كما يمكن لهيئات البنية األساسية أن تستخدمها لتسهيل
تبادل المعلومات داخل الجهات الحكومية.
ويبين الشكل  1أدناه البنية األساسية لتبادل المعلومات من أجل تبادل مجموعات بيانات المعلومات بشكل آمن عبر الجهات الحكومية في
قطر .إنها تستخدم منصة تبادل البيانات الحكومية للحكومة بأسرها لهذا الغرض .وستقوم مكونات إطار عمل إدارة استهالك الخدمات
الذي يركز على واجهة برمجة التطبيقات إلى جانب إطار عمل التكنولوجيا الذي يركز على ملحق خيار الخدمة إلنشاء الخدمات وإدارتها
بتوفير إدارة كلية شاملة من أجل تبادل المعلومات بشكل آمن  -أي مراحل التخطيط والبناء والتشغيل الحتياجات كل من مقدمي الخدمات
ومستهلكي الخدمات.
ينبغي أن تستفيد كل من الجهات حكومية المقدمة لخدمات المعلومات والجهات حكومية المستهلكة لها من منصة تبادل البيانات الحكومية
ألغراض تبادل البيانات الخاصة بها وفقًا للسياسات المحددة "في قرار مجلس الوزراء" رقم ( )18لسنة  2010بشأن تنفيذ سياسات
الحكومة اإللكترونية.
ويبين الشكل  2في نهاية هذا القسم الحد األدنى من مجموعة اإلمكانيات التي ينبغي أن تبنيها الجهات حكومية لتيسير تبادل المعلومات
داخل الجهات حكومية.

الشكل  - 1البنية األساسية لتبادل المعلومات

وصف المكونات:


المكونات المرمزة باللون "األزرق" هي إمكانيات الخدمة المشتركة القائمة في الحكومة بأسرها.

النموذج المرجعي للمعلومات
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المكونات المرمزة باللون "األحمر الداكن" هي إمكانيات الخدمة المشتركة المحتملة  /المستقبلية المخطط لها في الحكومة بأسرها.

يتم تجميع مكونات المنصة في أربع طبقات:

إدارة استهالك الخدمات
تشير هذه الطبقة إلى إمكانيات الخدمة الذاتية المطلوبة الستهالك خدمات المعلومات .وتتضمن نشر الخدمات وإدارة االشتراك وإدارة
الكتالوج ،واختبار نظام الحماية ( )sandboxومراجعة وتحليل االستخدام .وتوفر اإلمكانيات التالية:


بوابة المطور  -يتيح هذا المكون للمطورين الذين يستهلكون واجهات برمجة التطبيقات اكتشاف واجهات برمجة التطبيقات واستكشاف
الوثائق والبيانات الوصفية وطلب الوصول ومراقبة االستخدام ودعم الوصول والمشاركة في مجتمع المطورين لواجهات برمجة

التطبيقات .كذلك توفر دعم الختبار أنظمة الحماية.


إدارة االشتراك  -يتيح هذا المكون إعداد خطط اشتراك مختلفة للوصول إلى واحد أو أكثر من واجهات برمجة التطبيقات (المنتجات)
وإدارة طلبات االشتراك.



كتالوج واجهة برمجة التطبيقات  -كتالوج واجهة برمجة التطبيقات هو هدف مرحلي ،ويتصرف كقسم منطقي لمجموعة مختلفة من
واجهات برمجة التطبيقات التي يتعين نشرها لالستهالك .يمكن للمؤسسات إنشاء كتالوجات متعددة لفصل واجهات برمجة التطبيقات

الخاصة بالتطوير واإلنتاج على نحو منطقي.


تحليالت الخدمة  -يتتبع مكون تحليالت الخدمة المقاييس الرئيسية مثل استخدام واجهة برمجة التطبيقات والمعامالت حسب المنطقة واألداء

مقابل اتفاقيات مستوى الخدمة لواجهات برمجة التطبيقات المستضافة لفهم وتحسين الخدمة للمستهلكين بشكل أمثل.

بوابة الخدمة
وهذه الطبقة هي نقطة التنفيذ لضمان االمتثال لألمن وااللتزام بالسياسات مع تمكين التفاعل بين النظم من خالل النظم الخلفية للوزارات
من خالل المنصة القائمة على ملحق خيار الخدمة واالستفادة من التكنولوجيات القياسية .وتوفر هذه الطبقة اإلمكانيات التالية.


التحقق من صحة المخطط  -يوفر خدمات التحقق من صحة المخطط في مقابل ملفات  XSDمحددة



جدار حماية  – XMLيوفر خدمات جدار حماية  XMLتقوم بمعالجة طلبات واستجابات  XMLأصلية عبر  HTTPأو .HTTPS
تستخدم خدمة جدار حماية  XMLبروتوكول واحد وتحتوي على سياسة معالجة مع مجموعة من قواعد الطلب واالستجابة والطريقتين

والخطأ.


سياسة األمن  - AAAتوفر األمن استنادًا إلى سياسات ( AAAالمصادقة والتصريح والمراجعة).تحدد سياسة  AAAمجموعة من
الموارد واإلجراءات التي تحدد ما إذا كان العميل الطالب قد منح حق الوصول إلى خدمة أو ملف أو مستند معين .يمكن أن تعتبر سياسات

 AAAنوعًا من المرشحات ،ألنها تقبل أو ترفض طلب عميل محدد.

النموذج المرجعي للمعلومات
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إدارة مستوى الخدمة  -توفر إدارة الخدمات من خالل سياسات محددة إلدارة مستوى الخدمة .وتوفر هذه السياسات مواصفات دقيقة
لمجموعات المستخدمين والموارد للتحكم اإلداري والعقوبات المحتملة .وعند تطبيق هذه السياسات كجزء من سياسة المعالجة ،يمكنها

التحكم في حركة البيانات عن طريق مراقبة مستويات الحد (على سبيل المثال :عدد الطلبات ،زمن االنتقال ،إلخ).


جدار نقل الحالة التمثيلية (/)RESTبروتوكول الوصول إلى كائن بسيط ( - )SOAPيعمل بمثابة جسر لتحويل الرسائل والبروتوكوالت

من تنسيق إلى آخر  -طلبات  RESTإلى تنسيق .SOAP

وساطة الخدمة
تشير هذه الكتلة البرمجية اإلنشائية إلى مجموعة اإلمكانيات التي يمكن للمنصة المركزية تطبيقها على طلبات الخدمة قبل استدعاء خدمة
المزود ،مثل تحويل بروتوكول النقل وتحويل تنسيق البيانات وتقسيم الرسائل ودمجها واستدعاء الخدمة .وتستخدم كذلك للتكامل مع النظم
القديمة.


تحويل المحتوى  -يوفر إمكانيات تحويل المحتوى لتبادل المعلومات من مزود الخدمة والمستهلك



تبديل البروتوكول  -يوفر تبديل للبروتوكول من نوع نقل إلى آخر ،على سبيل المثال :ملف – REST – SOAP ،JMS – MQ
 ،JCAإلخ.



التوجيه  -يوفر إمكانيات توجيه لتوجيه الطلبات إلى نقاط نهاية خدمة متعددة



النشر  /االشتراك  -يوفر إمكانيات نشر واشتراك على أساس الموضوعات



جودة الخدمة  -توفير معالجة لتدفق الرسائل استنادًا إلى متطلبات جودة الخدمة المختلفة



تكوين الخدمة  -إنشاء خدمات مركبة ،وتدفقات تنسيق من خالل تكوين تفاعل بين واحد أو أكثر من الخدمات.



االتصاالت غير المتزامنة  -توفر إمكانيات اتصاالت غير متزامنة مثل :قوائم انتظار الرسائل

تسجيل الخدمة
تعمل هذه الكتلة البرمجية اإلنشائية كطبقة إدارة الخدمة في سياق ملحق خيار الخدمة إلدارة دورة حياة الخدمة ونقاط نهاية الخدمة
والبيانات الوصفية للخدمة وسياسات الخدمة واتفاقيات مستوى الخدمة.


المستودع  -مستودع مركزي للكيانات .يمكن تخزين مجموعة واسعة من الكيانات واستردادها ،بما في ذلك المفاهيم والتعريفات المحددة
من قِبَل المستخدم ذات الصلة بخدمات الويب على نحو خاص ،مثل خدمات لغة وصف خدمات الويب ( )WSDLوواجهات الخدمة
والسياسات المرتبطة بها



السجل  -يدعم نشر بيانات التعريف بشأن وظيفة الخدمات ومتطلباتها ودالالتها التي تسمح لمستخدمي الخدمات بالعثور على الخدمات أو
تحليل عالقاتها

النموذج المرجعي للمعلومات
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إدارة السياسات  -تحدد السياسات المتطلبات التي يجب تلبيتها حتى يمكن استهالك خدمة ويب من قِبَل عميل .على سبيل المثال ،قد تتطلب
خدمة الويب توقيع جميع الرسائل وتشفيرها رقميًا .يدير هذا المكون دورة حياة السياسات



المحاكاة االفتراضية للخدمة  -يوفر محاكاة افتراضية لنقاط نهاية الخدمة باستخدام خدمات الوكيل.

إدارة ومراقبة الخدمات
وتشمل هذه الكتلة البرمجية اإلنشائية إمكانيات إدارة األحداث وتسجيلها ومراقبتها.


مراقبة النظام  -توفر إمكانيات المراقبة من منصة تبادل المعلومات.



مراقبة الخدمة  -توفر خدمات مراقبة القدرة وتوفر أساليب اإلدارة والتحكم ،وتوفر السيطرة على الخدمات المنشورة ،وتتمتع بالمرونة إزاء

نشر الخدمات والتفاعالت لتلبية احتياجات األعمال التجارية.


التدقيق  /التسجيل  -تدقيق  /تسجيل إمكانيات لتتبع استخدام الخدمات وأغراض استكشاف األخطاء وإصالحها.



قاموس البيانات  -نظام لتخزين ونشر وصيانة مواصفات تبادل مجموعة البيانات.

نظم الجهة حكومية
تظهر هذه الطبقة النظم التي تملكها الجهة حكومية  /القطاع.


نظام السجالت الموثوق  -نظام السجالت المدارة داخل الجهة حكومية  /القطاعات التي تقدم خدمات معلومات موثوقة



النظم القديمة  -النظم القديمة في الجهات حكومية  /القطاعات التي تستهلك خدمات المعلومات عبر القطاعات  /الجهات حكومية.

البنية األساسية لتبادل المعلومات فيما بين الجهات حكومية

الشكل  - 2البنية األساسية لتبادل المعلومات فيما بين الجهات حكومية

يوضح الرسم البياني أعاله الحد األدنى لمجموعة اإلمكانيات التي ينبغي أن تخطط الجهات حكومية لها لتبادل المعلومات فيما بين
الجهات حكومية .المكونات المدرجة في المخطط البنية األساسية هي مجموعة من العناصر األساسية من البنية األساسية لتبادل
المعلومات فيما بين الجهات حكومية .يُرجى الرجوع إلى القسم أعاله للحصول على وصف لهذه المكونات.
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 5المعايير
بغية تحقيق األهداف العامة للبنية المؤسسية الحكومية ،يتعين على جميع الجهات الحكومية المعنية بتطوير الخدمات الرقمية أن تمتثل
للمعايير ذات الصلة.
وتعتبر معلومات االستخدام (االمتثال) ألي معيار ضرورية لتوفير التوجيه والسياق فيما يتعلق بالمعيار لمستخدمي المعايير.

االمتثال للمعايير
 1-1-5مجاالت االستخدام للمعايير
عرف مستويات االمتثال للمعايير للخدمات حسب مجال استخدامها .وقد تم تحديد ثالثة مجاالت استخدام لحكومة قطر .وهذه المجاالت
ت ُ َّ
هي كما يلي:
 خارج الحكومة

 -الخدمات الرقمية التي تُستهلك خارج الحكومة

 عبر الحكومة

 -الخدمات الرقمية التي تُستهلك داخليًا عبر الحكومة

 داخليًا بالجهات حكومية

 -الخدمات الرقمية التي تُستهلك فقط داخل جهة حكومية معينة

وتوفر مجاالت االستخدام الثالثة هذه التغطية عبر جميع الخدمات الرقمية داخل الحكومة القطرية .ولن يكون لمعظم المعايير مستوى
واحد من اال متثال في جميع مجاالت االستخدام؛ بل سيكون لديها متطلبات متفاوتة لالمتثال للخدمات الرقمية المقدمة داخل كل مجال
استخدام مختلف .ومن ثم فإن مجاالت االستخدام تمكن الحكومة القطرية من تقديم توجيه عملي بشأن اعتماد المعايير واالمتثال لها عبر
الحكومة.

 2-1-5مستوى االمتثال
عرف مستويات االمتثال للمعايير في كل مجال من مجاالت االستخدام الثالثة المذكورة أعاله كواحدة مما يلي:
ت ُ َّ


إلزامي

 يجب دائ ًما اتباع المعيار سيكون لعدم االمتثال أثر سلبي شديد على مزايا برنامج البنية المؤسسية الخاصة بالحكومة -يكون عدم االمتثال غير مقبول
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موصى به

 ينبغي اتباع المعيار سيؤثر عدم االمتثال بشك ٍل سلبي على مزايا برنامج البنية المؤسسية الخاصة بالحكومة ينبغي مراجعة/تبرير عدم االمتثال

اختياري

 يُفضل اتباع المعيار بشك ٍل عام سيكون لعدم االمتثال أثر منخفض أو ضئيل على مزايا برنامج البنية المؤسسية الخاصة بالحكومة -يكون عدم االمتثال مقبو ًال

حالة دورة حياة المعايير فيما يتعلق بمجال تكنولوجيا المعلومات
مؤشرا على حالة دورة حياته ضمن
للمساعدة في إرشاد مستخدمي برنامج البنية المؤسسية الخاصة بالحكومة ،يحدد كل معيار أيضًا
ً
مجال تكنولوجيا المعلومات.
وفي الحاالت التي توجد فيها معايير بديلة مقبولة ،سيساعد استخدام حالة دورة الحياة فيما يتعلق بتكنولوجيا المعلومات في توجيه مطوري
الخدمات الرقمية للحكم على المعيار األنسب الحتياجاتهم.
وتطبق حالة دورة الحياة فيما يتعلق بمجال تكنولوجيا المعلومات مقياس التبني التالي:


ناشئ

 تم تعريف المعيار من قبل جهة حكومية في المجال مع ذلك ،هناك عدد قليل نسبيًا من عمليات شحن المنتجات التي تدعم المعيار الموردون الكبار لم يعتمدوا المعيار بعد

ناضج

 المعيار ُمفضّل بشك ٍل عام في هذا المجال الموردون الكبار يدعمون المعيار

متدن
ٍ

 يجري استبدال المعيار بمعيار مختلف -الموردون الكبار يتخلون عن المعيار

النموذج المرجعي للمعلومات
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معايير خدمات تبادل المعلومات
 1-3-5قوائم الخدمات األعمال التجارية وسجل االكتشاف
خارج الحكومة

عبر الحكومة

داخل الجهات حكومية

حالة دورة حياة
معيار تكنولوجيا
المعلومات

إلزامي

إلزامي

موصى به

ناضج

االمتثال للخدمات
المعيار
الوصف واالكتشاف والتكامل العالمي
()UDDI

 UDDIهو سجل يعتمد على  XMLمستقل عن المنصة لألعمال التجارية في جميع أنحاء العالم إلدراج نفسها على اإلنترنتUDDI .
هي مبادرة مفتوحة المجال ،تمكن األعمال التجارية من نشر قوائم الخدمات واكتشاف بعضها البعض وتحديد كيفية تفاعل الخدمات أو
تطبيقات البرمجيات عبر اإلنترنت.
وبالتوسيع على أساس اإلصدارين  1و ،2يقدم اإلصدار  3للمجال مواصفات لبناء سجالت خدمات ويب  XMLمرنة قابلة للتشغيل
البيني تكون مفيدة في عمليات النشر الخاصة إلى جانب العامة.
من خالل مجموعة واسعة من التحسينات ،بما في ذلك طبولوجيا التسجيل المتعدد وزيادة ميزات األمان ودعم  WSDLالمحسن ،واجهة
برمجة تطبيقات الشتراك جديد وتطورات نموذج معلومات أساسية ،تقدم مواصفات اإلصدار  3للعمالء والمنفذين مخط ً
طا شامالً وكامالً
ألساس وصف واكتشاف لمجموعة متنوعة من البنيات األساسية لخدمات الويب.
لمزيد من المعلومات حول المعيار ،يمكن للقراء المهتمين اتباع هذا الرابطhttp://www.uddi.org/ :

 2-3-5خدمات الويب
خارج الحكومة

عبر الحكومة

داخل الجهات حكومية

حالة دورة حياة
معيار تكنولوجيا
المعلومات

إلزامي

إلزامي

موصى به

ناضج

االمتثال للخدمات
المعيار
تسليم الرسائل الموثوق لخدمات الويب
()WS-RM

 WS-RMيصف بروتوكول يسمح بتسليم الرسائل بشكل موثوق بين التطبيقات الموزعة في وجود أعطال مكونات
البرمجيات أو النظام أو الشبكة.
ويرد وصف البروتوكول في المواصفات بطريقة مستقلة تسمح بتنفيذه باستخدام تكنولوجيات نقل شبكة مختلفة .لدعم خدمات
الويب القابلة للتشغيل البيني ،يتم تعريف ارتباط  SOAPضمن المواصفات.

النموذج المرجعي للمعلومات
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ويعتمد البروتوكول المحدد في المواصفات على مواصفات خدمات الويب األخرى لتحديد عناوين وسياسات نقطة نهاية
الخدمة.
لمزيد من المعلومات حول المعيار ،يمكن للقراء المهتمين اتباع هذا الرابط:
http://www.oasis-open.org/committees/tc_home.php?wg_abbrev=wsrm
االمتثال للخدمات
المعيار
بروتوكول الوصول إلى كائن بسيط
()SOAP

خارج الحكومة

عبر الحكومة

داخل الجهات
حكومية

حالة دورة حياة
معيار تكنولوجيا
المعلومات

إلزامي

إلزامي

إلزامي

ناضج

 SOAPهو بروتوكول لتبادل الرسائل المعتمدة على  XMLعبر شبكات الكمبيوتر ،وعادة باستخدام  .HTTPتشكل SOAP
طبقة األساس لحزمة خدمات الويب ،مما يوفر إطار عمل أساسيًا لتسليم الرسائل التي يمكن أن تستند إليه مزيد من الطبقات
التجريدية.
هناك عدة أنواع مختلفة من أنماط الرسائل في  ،SOAPولكن األكثر شيوعا هو نمط استدعاء اإلجراء عن بعد ( )RPCالذي
تقوم فيه عقدة شبكة واحدة (العميل) بإرسال رسالة طلب إلى عقدة أخرى (الخادم) ويرسل الخادم على الفور رسالة استجابة
إلى العميل.
لمزيد من المعلومات حول المعيار ،يمكن للقراء المهتمين اتباع هذا الرابطhttp://www.w3.org/TR/soap/ :

خارج الحكومة

عبر الحكومة

داخل الجهات حكومية

حالة دورة حياة
معيار تكنولوجيا
المعلومات

إلزامي

إلزامي

موصى به

ناضج

االمتثال للخدمات
المعيار
ترميز كائن )JavaScript (JSON

ترميز كائن  )JSON( JavaScriptهو تنسيق تبادل بيانات خفيف يعتمد على النص مستقل عن اللغة .وتم اشتقاقه من معيار لغة
البرمجة  JSON .ECMAScriptيحدد مجموعة صغيرة من قواعد التنسيق للتمثيالت المحمولة للبيانات المنظمة.
ترميز كائن  )JSON( JavaScriptهو تنسيق نصي لتسلسل البيانات المنظمة .ويتم اشتقاقه من حرفيات كائن  ،JavaScriptكما هو
محدد في معيار لغة البرمجة  ECMAScriptالنسخة الثالثة ] .[ECMA-262يمكن أن يمثل  JSONأربعة أنواع أولية (مجموعات
الحروف واألرقام والقيم المنطقية ،والقيم الصفرية) ونوعين تم تحديد هيكلهما (الكائنات والمصفوفات).
لمزيد من المعلومات حول المعيار ،يمكن للقراء المهتمين اتباع هذا الرابط:
https://tools.ietf.org/html/rfc7159
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االمتثال للخدمات
المعيار
لغة الترميز الموسعة ()XML

خارج الحكومة

عبر الحكومة

داخل الجهات
حكومية

حالة دورة حياة
معيار تكنولوجيا
المعلومات

إلزامي

إلزامي

موصى به

ناضج

 XMLهي لغة تكويد ذات أغراض عامة موصى بها من قِبَل رابطة الشبكة العالمية وهي تدعم مجموعة واسعة من التطبيقات .يمكن
تصميم لغات أو "لهجات"  XMLمن قِبَل أي شخص ويمكن معالجتها من خالل برمجيات متوافقة .كذلك تم تصميم  XMLلتكون
مقروءة بواسطة األشخاص بشكل معقول وتحقيقًا لهذه الغاية ،لم يتم اعتبار اإلجمال أساسيًا في هيكلها XML .هي مجموعة فرعية للغة
.SGML
والغرض الرئيسي منها هو تيسير تبادل البيانات عبر نظم المعلومات المختلفة ،وال سيما النظم المتصلة عبر اإلنترنت .تسمح شارة
التكويد والمجموعات اللغوية للصيغة المحددة رسميًا والتي تعتمد على ( XMLمثل  XHTML ،MathML ،RSSوغيرها)
لبرمجيات متنوعة بالفهم الموثوق للمعلومات المنسقة والمتبادلة بهذه اللغات ضمن نوع معين (على سبيل المثال ،لتدوين الموسيقى).
 XMLهي معيار مفتوح ،معفى من الرسوم ،مع مجلس إدارة خبير في الهندسة وعملية اعتماد معايير ،مثل العديد من مبادرات النظم
الرقمية الحديثة ،بما في ذلك  USBوتنسيقات ذاكرة  Flashوالتلفزيون الرقمي.
لمزيد من المعلومات حول المعيار ،يمكن للقراء المهتمين اتباع هذا الرابطhttp://www.w3.org/1/XML :

خارج الحكومة

عبر الحكومة

داخل الجهات حكومية

حالة دورة حياة
معيار تكنولوجيا
المعلومات

إلزامي

موصى به

موصى به

ناضج

االمتثال للخدمات
المعيار
تعريف مخطط )XSD( XML

يحدد  XSDكيفية وصف العناصر الموجودة في وثيقة  XMLبشكل رسمي .يمكن استخدام هذا الوصف للتحقق
من أن كل عنصر من محتويات وثيقة يلتزم بوصف العنصر الذي سيتم وضع المحتوى فيه.
ً
تمثيال مجردًا لخصائص الكائن وعالقته بكائنات أخرى .يمثل مخطط  XMLالعالقة
بشكل عام ،يكون المخطط
المتبادلة بين سمات وعناصر كائن ( XMLعلى سبيل المثال وثيقة أو جزء من وثيقة).
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يتمتع  XSDبالعديد من المزايا على لغات مخطط  XMLالسابقة ،مثل تعريف نوع الوثيقة ( )DTDأو لغة XML
لكائن بسيط ( .)SOXيعتبر  XSDأكثر مباشرة ،وعلى النقيض من اللغات السابقة ،يكون مكتوبًا بلغة  ،XMLمما
يعني أنه ال تتطلب معالجة وسيطة من قبل محلل .وتشتمل المزايا األخرى على التوثيق الذاتي وإنشاء مخطط تلقائيًا
والقدرة على االستعالم عن طريق تحويالت .)XSLT( XML
تم تصميم  XSDكذلك بقصد التحقق من الصحة مما أدى إلى مجموعة من المعلومات تلتزم بأنواع البيانات
المحددة ،والتي يمكن أن تكون مفيدة في تطوير برمجيات معالجة وثائق .XML
لمزيد من المعلومات حول المعيار ،يمكن للقراء المهتمين اتباع هذا الرابط:
https://www.w3.org/TR/xmlschema11-1/

 3-3-5معايير البيانات الجغرافية المكانية
االمتثال للخدمات
المعيار
لغة التكويد الجغرافية ( )GMLالتابعة
لمنظمة OGC

خارج الحكومة

عبر الحكومة

داخل الجهات
حكومية

موصى به

موصى به

اختياري

حالة دورة حياة معيار
تكنولوجيا المعلومات
ناضج

لغة التكويد الجغرافية هي معيار تابع لمنظمة .OGCلغة التكويد الجغرافية ( )GMLهي تشفير  XMLالمتوافق مع معيار
 ISO 19118لنقل وتخزين المعلومات الجغرافية التي يتم نمذجتها وفقًا إلطار النمذجة المفاهيمية المستخدم في سلسلة المعايير
الدولية  ISO 19100بما في ذلك كل من الخصائص المكانية وغير المكانية للميزات الجغرافية .يتم تحديد معيار  GMLفي وثيقة
منظمة  OGCرقم .10-129r1
لمزيد من المعلومات حول المعيار ،يمكن للقراء المهتمين اتباع هذا الرابط:
http://www.opengeospatial.org/standards/gml

االمتثال للخدمات
المعيار
لغة تكويد جغرافية المدن ()CityGML
الخاصة برابطة OGC

النموذج المرجعي للمعلومات

خارج الحكومة

عبر الحكومة

داخل الجهات
حكومية

حالة دورة حياة
معيار تكنولوجيا
المعلومات

موصى به

موصى به

اختياري

ناضج
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معيار التشفير  CityGMLهو نموذج مفتوح البيانات ونسق معتمد على  XMLلتخزين نماذج ثالثية األبعاد للمدن وتبادلها.وهو مخطط
تطبيق للغة التكويد الجغرافية والمعيار الدولي الممتد لتبادل البيانات المكانية الصادرة عن رابطة الجغرافيا المكانية المفتوحة ()OGC
ومعيار .ISO TC211والهدف من تطوير  CityGMLهو التوصل إلى تعريف عام للكيانات والسمات والعالقات األساسية لنموذج
ثالثي األبعاد للمدن .ويكتسب هذا أهمية خاصة فيما يتعلق بالصيانة المستدامة الفعالة من حيث التكلفة لنماذج المدن ثالثية األبعاد ،مما
يتيح إعادة استخدام نفس البيانات في مختلف مجاالت التطبيق.
لمزيد من المعلومات حول المعيار ،يمكن للقراء المهتمين اتباع هذا الرابط:
http://www.opengeospatial.org/standards/citygml

االمتثال للخدمات
المعيار
لغة  GeoSPARQLالخاصة برابطة
OGC

خارج الحكومة

عبر الحكومة

داخل الجهات
حكومية

حالة دورة حياة
معيار تكنولوجيا
المعلومات

موصى به

موصى به

اختياري

ناضج

لغة استعالم جغرافية لبيانات  .RDFيحدد هذا المعيار مجموعة من وظائف تمديد ] SPARQL [W3C SPARQLومجموعة من
قواعد ] RIF [W3C RIF Coreومفردات  RDF/OWLاألساسية للمعلومات الجغرافية التي تستند إلى نموذج الميزات العامة
والميزات البسيطة ] ISO 19125-1وهندسة الميزات و.SQL MM
لمزيد من المعلومات حول المعيار ،يمكن للقراء المهتمين اتباع هذا الرابط:
http://www.opengeospatial.org/standards/geosparql

االمتثال للخدمات
المعيار
 KMLالتابعة لمنظمة OGC

خارج الحكومة

عبر الحكومة

داخل الجهات
حكومية

حالة دورة حياة
معيار تكنولوجيا
المعلومات

موصى به

موصى به

اختياري

ناضج

 KMLهي لغة  XMLتركز على التصور الجغرافي ،بما في ذلك التعليقات التوضيحية للخرائط والصور .ال يتضمن التصور الجغرافي
عرض البيانات الرسومية على الكرة األرضية فقط ،بل السيطرة على تنقل المستخدم بمعنى مكان الذهاب ومكان النظر كذلك.
لمزيد من المعلومات حول المعيار ،يمكن للقراء المهتمين اتباع هذا الرابط:
http://www.opengeospatial.org/standards/kml

النموذج المرجعي للمعلومات
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االمتثال للخدمات
المعيار
نموذج بيانات شبكة االتصال المشتركة
( )NetCDFالتابع لمنظمة OGC

خارج الحكومة

عبر الحكومة

داخل الجهات
حكومية

حالة دورة حياة
معيار تكنولوجيا
المعلومات

موصى به

موصى به

اختياري

ناضج

هذا المعيار يحدد المعيار األساسي و آليات التمديد لنموذج بيانات شبكة االتصال المشتركة (.)netCDFويدعم تشفير نموذج netCDF
الخاص برابطة  OGCالتشفير اإللكتروني للبيانات الجغرافية المكانية ،وتحديدًا المعلومات الجغرافية المكانية الرقمية التي تمثل ظواهر
متفاوتة في الزمان والمكان .ويعتبر  netCDFنموذ ًجا للبيانات المتعلقة بالبيانات العلمية الموجهة نحو المصفوفة .وتتوافر مجموعة
موزعة بحرية من مكتبات الوصول التي تنفذ الدعم لنموذج البيانات هذا ،وتنسيق مستقل عن اآللة .معًا ،تدعم الواجهات والمكتبات
والتنسيق إنشاء البيانات العلمية متعددة األبعاد والوصول إليها ومشاركتها.
لمزيد من المعلومات حول المعيار ،يمكن للقراء المهتمين اتباع هذا الرابط:
http://www.opengeospatial.org/standards/netcdf

االمتثال للخدمات
المعيار
نموذج بيانات شبكة االتصال المشتركة
( )NetCDFالتابع لمنظمة OGC

خارج الحكومة

عبر الحكومة

داخل الجهات
حكومية

حالة دورة حياة
معيار تكنولوجيا
المعلومات

موصى به

موصى به

اختياري

ناضج

يحدد معيار تشفير لغة عالمات تكويد التحكم في الوصول الجغرافي المكاني الموسع ( )GeoXACMLفي نظام
® OpenGISتوسعًا جغرافيًا مكانيًا لمعيار " OASISلغة تكويد التحكم في الوصول الموسع (")XACML
*.]www.oasis-open.org/committees/xacml/يدمج هذا التوسع أنواع البيانات المكانية ووظائف قرار التصريح المكاني استنادًا إلى
ميزات  OGCالبسيطة [ ]http://www.opengeospatial.org/standards/sfaومعايير  GeoXACML .GMLهي لغة سياسة
تدعم إعالن حقوق الوصول عبر الجهات االختصاصية وفرضها ،ويمكن استخدامها لتجهيز نظم تحكم في الوصول قابلة للتشغيل البيني
للتطبيقات الجغرافية المكانية مثل البنيات التحتية للبيانات المكانية.
لمزيد من المعلومات حول المعيار ،يمكن للقراء المهتمين اتباع هذا الرابط:
http://www.opengeospatial.org/standards/geoxacml

االمتثال للخدمات
المعيار
خدمة الويب من منظمة )OGC (OWS
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خارج الحكومة

عبر الحكومة

داخل الجهات
حكومية

حالة دورة حياة
معيار تكنولوجيا
المعلومات

موصى به

موصى به

اختياري

ناضج
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يحدد هذا المعيار العديد من الجوانب التي تكون مشتركة أو من المفترض أن تكون مشتركة بين جميع أو العديد من معايير تنفيذ واجهة
خدمة الويب من منظمة ) . OGC (OWSتكون هذه الجوانب المشتركة في المقام األول بعض من المعلمات وهياكل البيانات المستخدمة
في طلبات واستجابات التشغيل .وبطبيعة الحال ،يجب أن يحدد كل معيار من معايير التنفيذ الجوانب اإلضافية لهذه الواجهة ،بما في ذلك
تحديد جميع المعلمات اإلضافية وهياكل البيانات الالزمة في جميع طلبات واستجابات التشغيل.
لمزيد من المعلومات حول المعيار ،يمكن للقراء المهتمين اتباع هذا الرابط:
http://www.opengeospatial.org/standards/common

االمتثال للخدمات
المعيار
معيار واجهة تعامل خدمات اإلنترنت
( )WMSفي نظام OpenGIS

خارج الحكومة

عبر الحكومة

داخل الجهات
حكومية

حالة دورة حياة
معيار تكنولوجيا
المعلومات

موصى به

موصى به

اختياري

ناضج

يوفر معيار واجهة تعامل خدمات اإلنترنت ( )WMSفي نظام  OpenGISواجهة  HTTPبسيطة لطلب صور خرائط مسجلة جغرافيًا
من واحدة أو أكثر من قواعد البيانات الجغرافية المكانية الموزعة .يحدد طلب  WMSالطبقة (الطبقات) الجغرافية ومجال االهتمام الذي
يتعين معالجته .وتكون االستجابة للطلب في شكل واحدة أو أكثر من صور الخرائط المسجلة جغرافيًا (تتم إعادتها في تنسيق ،JPEG
 ،PNGإلخ) ويمكن عرضها في تطبيق متصفح .كذلك تدعم الواجهة القدرة على تحديد ما إذا كان ينبغي أن تكون الصور التي تمت
إعادتها شفافة بحيث يمكن دمج طبقات من خوادم متعددة أم ال.
لمزيد من المعلومات حول المعيار ،يمكن للقراء المهتمين اتباع هذا الرابط:
http://www.opengeospatial.org/standards/wms
االمتثال للخدمات
المعيار
معيار واجهة تعامل ميزات اإلنترنت
( )WFSفي نظام OpenGIS

خارج الحكومة

عبر الحكومة

داخل الجهات
حكومية

حالة دورة حياة
معيار تكنولوجيا
المعلومات

موصى به

موصى به

اختياري

ناضج

يحدد معيار واجهة تعامل خدمة ميزات اإلنترنت ( )WFSفي نظام  OpenGISواجهة لتحديد طلبات استرداد الميزات الجغرافية عبر
اإلنترنت باستخدام االستدعاءات المستقلة عن المنصة .يحدد معيار  WFSواجهات وعمليات للوصول إلى البيانات ومعالجة مجموعة من
الميزات الجغرافية.
لمزيد من المعلومات حول المعيار ،يمكن للقراء المهتمين اتباع هذا الرابط:
http://www.opengeospatial.org/standards/wfs

النموذج المرجعي للمعلومات
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 4-3-5تحويل الرسالة

خارج الحكومة

عبر الحكومة

داخل الجهات حكومية

حالة دورة حياة
معيار تكنولوجيا
المعلومات

إلزامي

إلزامي

موصى به

ناضج

االمتثال للخدمات
المعيار
تحويل لغة صفحات األنماط الموسعة
()XSLT

 XSLTهو لغة تعتمد على  XMLتستخدم لتحويل وثائق  .XMLفهو مصمم لتحويل وثائق  XMLإلى وثائق  XMLأخرى.
ً
وبدال من ذلك ،يتم إنشاء وثيقة جديدة استنادًا إلى محتوى واحدة قائمة .قد يتم تسلسل الوثيقة الجديد بواسطة
ال يتم تغيير الوثيقة األصلية،
المعالج ببناء جملة  XMLقياسي أو بتنسيق آخر ،مثل  HTMLأو نص عادي.
في سياق "التطبيقات التي تركز على األعمال التجارية" ،غالبًا ما يستخدم  XSLTلتحويل البيانات بين تمثيالت تطبيقات XML
المختلفة وتنسيقات  XMLالمتعارف عليها.
لمزيد من المعلومات حول المعيار ،يمكن للقراء المهتمين اتباع هذا الرابطhttp://www.w3.org/TR/xslt20/ :

 5-3-5لغة الوصول إلى قاعدة البيانات ومعالجتها
االمتثال للخدمات
المعيار
لغة االستعالم المنظمة ()ANSI SQL

خارج الحكومة

عبر الحكومة

داخل الجهات
حكومية

حالة دورة حياة
معيار تكنولوجيا
المعلومات

إلزامي

إلزامي

إلزامي

ناضج

 SQLهي لغة كمبيوتر قياسية تابعة لـ ( ANSIالمعهد األمريكي للمعايير الوطنية) للوصول إلى نظم قاعدة البيانات ومعالجتهاSQL .
هي لغة الكمبيوتر األكثر شهرة المستخدمة في إنشاء واسترجاع وتحديث وحذف البيانات من نظم إدارة قواعد البيانات االرتباطية.
هناك العديد من اإلصدارات المختلفة من لغة  ،SQLولكن لتمتثل لمعيار  ،ANSIيجب أن تدعم نفس الكلمات الرئيسية الهامة بطريقة
مماثلة (على سبيل المثال ( SELECTتحديد)( UPDATE ،تحديث)( DELETE ،حذف)( INSERT ،إدخال)WHERE ،
(أين) ،وغيرها)
لمزيد من المعلومات حول المعيار ،يمكن للقراء المهتمين اتباع هذا الرابط:
http://www.iso.ch/iso/en/CatalogueDetailPage.CatalogueDetail?CSNUMBER=38647

النموذج المرجعي للمعلومات
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االمتثال للخدمات
المعيار

خارج الحكومة

عبر الحكومة

موصى به

موصى به

لغة استعالم ) XML (XQueryمن
W3C

حالة دورة حياة
معيار تكنولوجيا
داخل الجهات حكومية
المعلومات
موصى به

ناضج

 XQueryهي لغة استعالم مصممة لالستعالم عن مجموعات من بيانات  .XMLوهي مشابهة من الناحية الداللية للغة .SQL
توفر  XQueryوسيلة الستخراج ومعالجة البيانات من وثائق  XMLأو أي مصدر بيانات يمكن أن ينظر إليه على أنها  ،XMLمثل
قواعد البيانات االرتباطية أو الوثائق المكتبية.
وتوفر اللغة كذلك بناء جملة يسمح بإنشاء وثائق  XMLجديدة .وحيثما تكون أسماء العناصر والسمات معروفة مسبقًا ،يمكن استخدام بناء
جملة يشبه  XML؛ وفي حاالت أخرى ،تتوفر تعبيرات يشار إليها باسم منشئات العقدة الديناميكية .وتعرف كل هذه التركيبات بأنها
تعبيرات داخل اللغة ،ويمكن تضمينها بشكل عشوائي.
لمزيد من المعلومات حول المعيار ،يمكن للقراء المهتمين اتباع هذا الرابطhttp://www.w3.org/XMLQuery/ :

 6-3-5لغة وصف خدمات الويب
االمتثال للخدمات
المعيار
لغة وصف خدمات الويب ()WSDL

خارج الحكومة

عبر الحكومة

داخل الجهات
حكومية

حالة دورة حياة
معيار تكنولوجيا
المعلومات

إلزامي

إلزامي

موصى به

ناضج

 WSDLهي وصف خدمة يعتمد على  XMLحول كيفية التواصل باستخدام خدمات الويب .تحدد  WSDLالخدمات كمجموعات من
نقاط نهاية الشبكة أو منافذها .توفر مواصفات  WSDLتنسيق  XMLللوثائق لهذا الغرض.
يتم فصل التعريف المجرد للمنافذ والرسائل عن استخدامها الملموس أو المثيل الخاص بها ،مما يسمح بإعادة استخدام هذه التعريفات.
يتم تعريف المنفذ من خالل ربط عنوان شبكة مع ربط قابل إلعادة االستخدام ،ومجموعة من المنافذ التي تحدد خدمة .الرسائل هي
أوصاف مجردة للبيانات التي يتم تبادلها ،وأنواع المنافذ هي مجموعات مجردة من العمليات المدعومة.
ويشكل البروتوكول الملموس ومواصفات تنسيق البيانات لنوع منفذ معين ربط ً
قابال إلعادة االستخدام ،حيث تكون الرسائل والعمليات
مرتبطة بعد ذلك ببروتوكول شبكة وتنسيق رسالة ملموس .وبهذه الطريقة ،تصف  WSDLالواجهة العامة لخدمة الويب.

النموذج المرجعي للمعلومات
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وكثيرا ما تستخدم  WSDLباالشتراك مع  SOAPومخطط  XMLلتوفير خدمات الويب عبر اإلنترنت .يمكن لبرنامج عميل متصل
بخدمة الويب قراءة  WSDLلتحديد الوظائف المتوفرة على الخادم .يتم تضمين أي أنواع بيانات خاصة مستخدمة في ملف WSDL
في شكل مخطط  .XMLويمكن للعميل عندئذ استخدام  SOAPالستدعاء إحدى الوظائف المدرجة في  WSDLبشكل فعلي.
لمزيد من المعلومات حول المعيار ،يمكن للقراء المهتمين اتباع هذا الرابطhttp://www.w3.org/TR/wsdl20/ :

 7-3-5تبادل الرسائل لخدمات الويب
االمتثال للخدمات
المعيار
عنونة خدمات الويب
)(WS-Addressing

خارج الحكومة

عبر الحكومة

داخل الجهات
حكومية

حالة دورة حياة
معيار تكنولوجيا
المعلومات

موصى به

موصى به

موصى به

ناضج

تحدد مواصفات  WS-Addressingمعيار لدمج معلومات عنونة الرسائل في رسائل خدمات الويب .يقدم  WS-Addressingوسيلة
عنونة موحدة لرسائل  SOAPالمنتقلة عبر وسائل نقل متزامنة و/أو غير متزامنة.
باإلضافة إلى ذلك ،فإنه يوفر ميزات عنونة لمساعدة مطوري الخدمات على شبكة اإلنترنت في إنشاء تطبيقات حول مجموعة متنوعة من
أنماط الرسائل تتخطى التبادل النموذجي للطلبات واالستجابات.
توفر مواصفات  ،WS-Addressingالمعتمدة بواسطة  ،W3Cمعيار يمثل معلومات عنونة الرسائل في رسائل خدمات الويب
وأوصاف الخدمات.
لمزيد من المعلومات حول المعيار ،يمكن للقراء المهتمين اتباع هذا الرابط:
http://www.w3.org/Submission/ws-addressing/
االمتثال للخدمات
المعيار
تعداد خدمات الويب
)(WS-Enumeration

خارج الحكومة

عبر الحكومة

داخل الجهات
حكومية

حالة دورة حياة
معيار تكنولوجيا
المعلومات

موصى به

موصى به

موصى به

ناضج

يصف  WS-Enumerationبروتوكول عام يعتمد على  SOAPلعد تسلسل من عناصر  XMLالمناسبة الجتياز السجالت أو
قوائم انتظار الرسائل أو غيرها من نماذج المعلومات الخطية .يتيح  WS-Enumerationلتطبيق االستفسار عن عناصر من
قائمة بيانات تحتفظ بها خدمة ويب .وبهذه الطريقة ،يكون  WS-Enumerationمفيدًا في قراءة سجالت األحداث أو قوائم انتظار

الرسائل ،أو مجموعات البيانات األخرى.
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يحدد  WS-Enumerationعملية واحدة ،السحب ،والتي تسمح لمصدر بيانات ،في سياق تعداد معين ،بإخراج تسلسل عناصر
 XMLفي متن رسالة .SOAP
لمزيد من المعلومات حول المعيار ،يمكن للقراء المهتمين اتباع هذا الرابط:
http://www.w3.org/Submission/WS-Enumeration/
االمتثال للخدمات
المعيار
تبادل بيانات تعريف خدمات اإلنترنت
()WS-MetadataExchange

خارج الحكومة

عبر الحكومة

داخل الجهات
حكومية

حالة دورة حياة
معيار تكنولوجيا
المعلومات

موصى به

موصى به

موصى به

ناضج

يتناول معيار تبادل بيانات تعريف خدمات اإلنترنت تبادل المعلومات حول خدمة اإلنترنت .فهو بروتوكول مستخدم من قبل خدمة ويب
لوصف نفسها.
يحدد تبادل بيانات تعريف خدمات اإلنترنت ) (WS-MetadataExchangeثالثة أزواج من رسائل الطلب-االستجابة السترداد ثالثة
أنواع من بيانات التعريف :أحدها يسترد سياسة خدمات اإلنترنت ) (WS-Policyالمقترن بنقطة النهاية المستلمة أو بمساحة اسم هدف
معين ،وآخر يسترد إما لغة وصف خدمات الويب ( )WSDLالمقترنة بنقطة النهاية المستلمة أو بمساحة اسم هدف معين ،والثالث
يسترد مخطط  XMLبمساحة اسم هدف معين.
تسمح هذه الرسائل معًا باالسترداد التدريجي للبيانات الوصفية لخدمة الويب.
لمزيد من المعلومات حول المعيار ،يمكن للقراء المهتمين اتباع هذا الرابط:
https://www.w3.org/TR/ws-metadata-exchange/
االمتثال للخدمات
المعيار
البيانات الوصفية لدبلن كور

خارج الحكومة

عبر الحكومة

داخل الجهات
حكومية

حالة دورة حياة
معيار تكنولوجيا
المعلومات

إلزامي

إلزامي

موصى به

ناشئ

مجموعة عناصر البيانات الوصفية لدبلن كور هي معيار لوصف موارد المعلومات عبر المجاالت .وبعبارة أخرى ،فإنه يوفر مجموعة
بسيطة وموحدة من االتفاقيات لوصف األشياء على اإلنترنت بطرق تجعل من السهل العثور عليها.
يتم استخدام معيار دبلن كور على نطاق واسع لوصف المواد الرقمية مثل مقاطع الفيديو والصوت والصورة والنصوص والوسائط
المركبة مثل صفحات الويب .عادة ما تستخدم عمليات تنفيذ معيار دبلن كور لغة  XMLوتعتمد على إطار عمل لوصف الموارد.
لمزيد من المعلومات حول المعيار ،يمكن للقراء المهتمين اتباع هذا الرابط:
http://dublincore.org/documents/dces/
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االمتثال لخدمات تبادل المعلومات
 1-4-5إدارة سياسات خدمات الويب ،وإنفاذها وتسييرها
االمتثال للخدمات
المعيار
سياسة خدمات الويب
()WS-Policy

خارج الحكومة

عبر الحكومة

داخل الجهات
حكومية

حالة دورة حياة
معيار تكنولوجيا
المعلومات

موصى به

إلزامي

موصى به

ناضج

 WS-Policyهي مواصفات تسمح لخدمات الويب باستخدام  XMLلإلعالن عن سياساتها (بشأن األمن ،جودة الخدمة وما إلى ذلك)
وتسمح لمستهلكي خدمات الويب بتحديد متطلبات سياستهم.
تعبر تأكيدات  WS-Policyعن إمكانيات وقيود خدمة ويب معينة .تحدد مرفقات سياسة خدمات اإلنترنت ( ،)WS-Policyوهي
مكون فرعي ،عدة وسائل لربط تعبيرات سياسة خدمات اإلنترنت مع خدمات الويب (أي لغة وصف خدمات الويب ".)"WSDL
وتشمل المواصفات المحدثة تعريف التأكيدات المتداخلة التي تسمح بدقة تفاصيل إضافية عند التعبير عن بعض متطلبات المجال ،أي
تعبير عن مجموعات خوارزمية مختلفة لربط نقل معين .وتساعد هذه المواصفات مقدمي خدمات الويب ومستهلكيها على اكتشاف
اإلمكانيات والقيود التي يتقاسمونها لتمكين قابلية التشغيل البيني لهذه الخدمات.
يمثل معيار  WS-Policyمجموعة من المواصفات التي تصف إمكانيات وقيود سياسات األمان (واألعمال التجارية األخرى) المتعلقة
بالوسطاء ونقاط النهاية (على سبيل المثال ،الرموز األمنية المطلوبة وخوارزميات التشفير المعتمدة وقواعد الخصوصية) وكيفية ربط
السياسات بالخدمات ونقاط النهاية.
لمزيد من المعلومات حول المعيار ،يمكن للقراء المهتمين اتباع هذا الرابط:
http://www.w3.org/Submission/WS-Policy/
االمتثال للخدمات
المعيار
سياسة أمن خدمات اإلنترنت
()WS-SecurityPolicy

خارج الحكومة

عبر الحكومة

داخل الجهات
حكومية

حالة دورة حياة
معيار تكنولوجيا
المعلومات

إلزامي

إلزامي

موصى به

ناشئ

مؤخرا مجموعة من تأكيدات السياسة
تحدد محددات لغة سياسة أمن خدمات اإلنترنت ( )WS-SecurityPolicyالتي تم تحديثها
ً
األمنية التي تنطبق على أمن خدمات اإلنترنت :أمن رسائل  SOAPومعيار ( WS-Trustلغة الثقة بخدمات الويب) ومعيار
( WS-SecureConversationلغة المحادثات اآلمنة بخدمات الويب).
يحدد معيار  WS-Policyإطار عمل للسماح لخدمات الويب بالتعبير عن القيود والمتطلبات الخاصة بها .ويتم التعبير عن مثل هذه
القيود والمتطلبات في صورة تأكيدات سياسة.
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وتُعد المرونة فيما يتعلق بأنواع الرموز المميزة وخوارزميات التشفير واآلليات المستخدمة ،بما في ذلك استخدام أمن مستوى النقل
( )TLSجز ًءا من التصميم وتسمح بالتطور مع مرور الوقت .والقصد من ذلك هو توفير معلومات كافية للتوافق وقابلية التشغيل البيني
من قبل المشاركين في خدمة الويب إلى جانب جميع المعلومات الالزمة لتمكين المشارك من المشاركة في تبادل آمن للرسائل بشكل
فعلي.

لمزيد من المعلومات حول المعيار ،يمكن للقراء المهتمين اتباع هذا الرابط:
http://docs.oasis-open.org/ws-sx/ws-securitypolicy/200702/ws-securitypolicy-1.2-spec-os.html
االمتثال للخدمات
المعيار
اإلدارة الموزعة لخدمات الويب
()WSDM

خارج الحكومة

عبر الحكومة

داخل الجهات
حكومية

حالة دورة حياة
معيار تكنولوجيا
المعلومات

موصى به

موصى به

موصى به

ناضج

 WSDMهو معيار خدمة الويب إلدارة ومراقبة حالة الخدمات األخرى.
والهدف من  WSDMهو السماح لبروتوكول شبكة محدد جيدًا بالتحكم في أي خدمة أخرى متوافقة مع  .WSDMعلى سبيل
المثال ،يمكن استخدام لوحة تحكم رقمية أو نظام إدارة شبكة لطرف ثالث لمراقبة حالة أو أداء الخدمات األخرى ،وإمكانية اتخاذ
إجراءات تصحيحية إلعادة تشغيل الخدمات في حالة حدوث أعطال .تتداخل بعض جوانب  WSDMأو تحل محل وظائف
بروتوكوالت إدارة الشبكة البسيطة (.)SNMPs
لمزيد من المعلومات حول المعيار ،يمكن للقراء المهتمين اتباع هذا الرابط:
http://www.oasis-open.org/committees/tc_home.php?wg_abbrev=wsdm

 2-4-5أمن الرسائل لخدمات الويب
االمتثال للخدمات
المعيار
ملف تعريف األمن األساسي ( )BSPلقابلية
التشغيل البيني لخدمات الويب

خارج الحكومة

عبر الحكومة

داخل الجهات
حكومية

حالة دورة حياة
معيار تكنولوجيا
المعلومات

موصى به

موصى به

موصى به

ناضج

 BSPهو ملف تعريف لقابلية التشغيل البيني يعالج أمن النقل ،وأمن رسائل  SOAPواالعتبارات األمنية األخرى.
على وجه الخصوص ،يركز  BSP1.0على خصائص قابلية للتشغيل البيني لتكنولوجيتين HTTP :عبر  TLSوأمن خدمات الويب:
أمن رسائل  SOAP. HTTPعبر  TLSهي تكنولوجيا من نقطة إلى نقطة تحمى سرية جميع المعلومات المتدفقة عبر اتصال
.HTTP
يوفر وأمن خدمات الويب :أمن رسائل  SOAPالحماية األمنية لرسائل  SOAPوينطبق حتى عندما تمر رسالة عبر العديد من
النقاط الوسيطة ،مما يسمح بوجود مستويات مختلفة من الحماية ألجزاء محددة من الرسالة.
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يصف  BSPطريقة لتطبيق أمن رسائل  SOAPعلى المرفقات .يدمج  BSPكذلك أمن خدمات الويب :ملف تعريف رمز اسم
المستخدم ،أمن خدمات الويب :ملف تعريف رمز شهادة  ،X.509أمن خدمات الويب :ملف تعريف رمز  ،Kerberosأمن خدمات
الويب :ملف تعريف رمز  SMALوأمن خدمات الويب :ملف تعريف رمز .XRML
لمزيد من المعلومات حول المعيار ،يمكن للقراء المهتمين اتباع هذا الرابط:
http://www.ws-i.org/Profiles/BasicSecurityProfile-1.0.html

سياسة إدارة البيانات
تهدف سياسة إدارة البيانات إلى وضع اإلدارة والعمليات المعيارية عبر الجهات الحكومية في دولة قطر إلدارة وتقاسم البيانات .فهي تحدد
واجبات ومسؤوليات واضحة لكل من يدير معلومات القطاع العام .وتشمل السياسة أحكا ًما رئيسية بشأن إدارة البيانات وتسيير البيانات
وحماية البيانات وتبادل البيانات .وتجدر اإلشارة إلى أن هذه السياسة تعمل وفقًا للخصوصية وحقوق التأليف والنشر واالعتبارات القانونية
واألمنية.
ويتعين على الجهات حكومية االمتثال لسياسة إدارة البيانات .يُرجى الرجوع إلى الوثيقة التالية لمزيد من التفاصيل.
http://www.motc.gov.qa/en/documents/document/data-management-policy

سياسة البيانات المفتوحة
تهدف هذه السياسة إلى ضمان اتخاذ جميع الجهات الحكومية خطوات لتوسيع نطاق وصول الجمهور إلى البيانات الحكومية من خالل
إتاحتها على اإلنترنت ما لم يقيدها القانون أو السياسة أو اللوائح أو العقد .وتنطبق هذه السياسة على المعلومات والبيانات التي تحتفظ بها
جميع الجهات الحكومية في قطر أو التي تقع تحت سيطرتها.
ويتعين على الجهات حكومية االمتثال لسياسة البيانات المفتوحة .يُرجى الرجوع إلى الوثيقة التالية لمزيد من التفاصيل.
http://www.motc.gov.qa/en/documents/document/open-data-policy

معايير بيانات قطر الذكية
خدمات قطر الذكية هي خدمات مصممة لحل التحديات المحددة التي تستهدف األشخاص أو األعمال التجارية أو الحكومة مع االستفادة
من التكنولوجيا واالبتكار .وتغطي الخدمات الذكية قطاعات الصناعة التي تركز على التنمية البشرية أو االجتماعية أو االقتصادية أو
البيئية .ويمكن أن تركز على توفير الراحة أو الترفيه أو يمكن أن تلبي االحتياجات الهامة مثل السالمة واألمن الوطني .وعلى هذا النحو،
فإن نوع المعلومات التي يتم االستفادة منها يمكن أن يتراوح من معلومات مفتوحة للعامة إلى معلومات حساسة أو خاصة .وبالتالي ،فإن
تطوير وإدارة الخدمات الذكية يتطلب قدرات مكرسة وأصول معلومات وإدارة.
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إن الوصول إلى قطر الذكية لن يكون ممكنًا دون إدارة فعالة للبيانات عبر دورة حياة البيانات .ومن شأن الجهات الفاعلة في قطر الذكية
التي تختار تطوير الخدمات الذكية أن تحدد البيانات المطلوبة ومن يتأثر بها من أصحاب المصلحة والكيفية التي سيجمعونها بها والتنسيق
الذي يمكنهم إدارتها عليه ومكان تخزينها ومن يتمكن من الوصول إليها وتحليلها وموعد وكيفية تقاعدها .وعالوة على ذلك ،فإن إحدى
أهم خدمات قطر الذكية هي منصة البيانات المفتوحة التي تهدف إلى إتاحة البيانات عبر القطاعات لالستخدام العام .إن تطوير بحيرات
البيانات لمنصة البيانات المفتوحة يضخم فرص لالبتكار والمشاركة في إنشاء الخدمات الذكية.
ويساعد اعتماد معايير البيانات على تحقيق التناسق الوطني فيما يتعلق بقابلية التشغيل البيني للبيانات .فهي تسهل إنشاء البيانات وتخزينها
وحركتها واستخدامها ومشاركتها من خالل إنشاء فهم لكيفية وصف البيانات وتمثيلها بشكل موحد وتسليمها بسالسة وأمان وفي صيغة
يتوقعها أصحاب المصلحة إلجراء تحليل واستخالص األفكار واتخاذ القرارات.
وقد تم تحديد ضوابط معايير بيانات قطر الذكية في  9مجاالت فنية وإدارية لضمان إدارة فعالة للبيانات عبر دورة حياة البيانات .كما تم
تضمين األشخاص واعتبارات العملية إلدارة البيانات عبر عناصر التحكم المحددة (كما هو مبين في الصورة أدناه).

الشكل  - 3إطار عمل إدارة بيانات قطر الذكية

يُرجى الرجوع إلى أحدث إصدار من وثيقة معايير بيانات قطر الذكية للحصول على مزيد من التفاصيل حول الضوابط المحددة عبر
المجاالت التسعة وفقًا إلطار عمل إدارة بيانات قطر الذكية.

النموذج المرجعي للمعلومات

28

البنية المؤسسية للحكومة القطرية

 6النموذج المرجعي للمعلومات
يوفر النموذج المرجعي للمعلومات وسيلة قياسية يتم من خاللها وصف البيانات وتصنيفها ومشاركتها .مجاالت المعايرة الثالثة هي:
.1

سياق البيانات – يقوم سياق البيانات بتصنيف البيانات ،وفقًا للتصنيفات ،إلى ثالث ركائز .يتيح سياق البيانات اكتشاف البيانات داخل
الجهات حكومية وعبرها ،ويشكل األساس إلدارة البيانات ويمكن ربطه بنماذج أخرى.

.2

وصف البيانات – يوفر وصف البيانات إطار عمل يصف البيانات بشكل موحد ،مما يسهل المقارنة بين البيانات الوصفية ويدعم اكتشاف
البيانات ومشاركتها.

.3

مشاركة البيانات – توفر مشاركة البيانات إمكانية الوصول إلى البيانات ومشاركتها ،حيث يتكون الوصول من طلبات مخصصة (مثل طلب
الحصول على أصول بيانات) ،في حين تتكون عمليات التبادل من عمليات تبادل معلومات ثابتة متكررة بين األطراف .يتم تمكين مشاركة
البيانات من خالل اإلمكانيات التي يوفرها سياق البيانات ومجاالت وصف البيانات (كما هو موضح في الشكل .)2

مشاركة البيانات
االستعالم والتبادل

وصف البيانات

سياق البيانات
أصول البيانات

التصنيف

الشكل  - 4مجاالت المعايرة

سياق البيانات
يتم إنشاء سياق البيانات باستخدام التصنيف المرجعي للمعلومات .ويوضح هذا القسم تصنيف أصول البيانات والعالقة بينها .يتم تمثيل
المفاهيم من خالل مربعات.

 1-1-6التصنيف
يحتوي نموذج المعلومات القطري على ثالث ركائز أساسية للمعلومات:


اإلدارة :المعلومات المتعلقة باإلدارة ،مثل الخطط والضوابط.



الكيانات :المعلومات المتعلقة بالكيانات ،مثل األطراف والمواقع والعناصر.



األنشطة :المعلومات المتعلقة باألنشطة ،مثل األحداث والحاالت والخدمات.
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الحكم

األنشطة

الكيانات
الشكل  - 5ركائز المعلومات

هناك المزيد من الكشف عن فئات التصنيف في القسم .7

وصف البيانات
تركز منطقة وصف البيانات على فهم البيانات من خالل تحديد سمات البيانات الوصفية المطلوبة لفهم البيانات .وهناك نوعان أساسيان
من البيانات الوصفية الموصى بها في قسم وصف البيانات في النموذج المجرد :نماذج البيانات المنطقية لوصف موارد البيانات المنظمة
والبيانات الوصفية لمصادر البيانات الرقمية (تتماشى مع مبادرة البيانات الوصفية لدبلن كور )iلوصف موارد البيانات شبه المنظمة وغير
المنظمة.

 1-2-6وصف البيانات المنظمة
المفهوم
مجال البيانات

مخطط البيانات

الكيان

نوع البيانات
السمة

العالقة

الوصف

السمة

المثال

المعرف

سلسلة فريدة مرتبطة بمجال البيانات ألغراض التعريف

االسم

اسم المجال

الوصف

وصف المجال حسب التصنيف

المعرف

سلسلة فريدة مرتبطة بمخطط البيانات ألغراض التعريف

االسم

اسم المخطط

المعرف

سلسلة فريدة مرتبطة بكيان ألغراض التعريف.

D105XYZ

االسم

اسم الكيان

المواطن

الوصف

وصف الكيان ومغزى األعمال التجارية الخاصة به

االسم

اسم نوع البيانات

الوصف

وصف نوع البيانات

االسم

اسم السمة

الوصف

وصف السمة ومغزى األعمال التجارية الخاصة بها

االسم

اسم العالقة

األصل

اسم الكيان المفاهيمي الذي هو أصل العالقة

Varchar

"من"

عنصرا من البيانات الوصفية التي توفر معلومات تصنيف موسعة
 iالبيانات الوصفية لدبلن كور هي مبادرة تأسست في عام  1995وتتألف من 15
ً
وفهرسة وثائق محسنة لبرامج محركات البحث
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الوجهة

اسم الكيان المفاهيمي الذي هو وجهة العالقة

جهة اإلشراف

المالك

اسم مالك هذه البيانات.

اللغة

االسم

لغة مجموعة بيانات المعلومات

مصدر البيانات

النوع

منظمة

المنظمة أو
الجهة حكومية
أو الدور

كيان قاعدة
البيانات

الرقمية

 2-2-6وصف البيانات غير المنظمة
المفهوم
مجال البيانات

غير منظمة أو شبه

الوصف

السمة
المعرف

سلسلة فريدة مرتبطة بمجال البيانات ألغراض التعريف.

االسم

اسم المجال

الوصف

وصف المجال حسب التصنيف

اسم الملف

االسم الممنوح ألصل المعلومات

المثال

منظمة
المعرف
التاريخ
المنشئ
التنسيق
الوصف
المصدر
الناشر
االمتيازات
السرية
الحجم
التمديد
مصدر البيانات

النوع

غير منظمة أو شبه منظمة

الرقمية

النموذج المرجعي للمعلومات
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مشاركة البيانات
في هذا القسم ،نصور التنسيق الموحد لتصوير حزمة التبادل .حزمة التبادل هو وصف لتبادل بيانات متكرر محدد بين المورد والمستهلك.
تحتوي حزمة التبادل على معلومات (بيانات وصفية) ذات صلة بالتبادل (مثل معرف المورد ،معرف المستهلك ،فترة صالحية البيانات،
ً
فضال عن إشارة إلى صافي حمولة (محتوى الرسالة) التبادل .كذلك يمكن استخدام حزمة التبادل لتحديد تنسيق النتيجة
وما إلى ذلك)،
لطلب استعالم يتم قبوله ومعالجته بواسطة نقطة استعالم في سيناريو مشاركة البيانات.

المفهوم

السمة

حزمة التبادل

المعرف
االسم

المورد

تعريف صافي الحمولة

سلسلة فريدة مرتبطة بحزمة تبادل ألغراض التعريف
اسم حزمة التبادل

الوصف

وصف حزمة التبادل

التصنيف

التصنيف األمني للتبادل

التكرار

معدل التكرار الذي يحدث فيه تبادل البيانات

التعريف

رمز المنظمة

االسم

المستهلك

الوصف

المثال

اسم المورد

اإلشراف

اسم ومعلومات اتصال جهة االتصال األساسية من منظمة المورد

المعرف

رمز المنظمة

االسم

اسم المستهلك

اإلشراف

اسم ومعلومات اتصال جهة االتصال األساسية من منظمة المستهلك

المعرف

سلسلة فريدة ترتبط
بتعريف صافي الحمولة ألغراض التعريف

االسم
احتياجات األعمال

اسم تعريف صافي الحمولة
وصف حاجة األعمال التجارية إلى تبادل صافي الحمولة

التجارية
نقطة االستعالم

المعرف

سلسلة فريدة ترتبط
نقطة االستعالم ألغراض التعريف

االسم
الوصف
استعالم اللغة

موقع الويب إلرسال
الطلب

اسم نقطة االستعالم
وصف نقطة االستعالم
اشتراط من لغات االستعالم
المدعومة بواسطة نقطة االستعالم (على سبيل المثالCQL ،SQL-92 :
(،(Z39.50
 ،HTTP GET ،XQueryإلخ(.
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 7التصنيف المرجعي للمعلومات

الحكم
•
•

الكيانات
•
•
•

الخطط
الضوابط

األطراف
المواقع
العناصر

األنشطة
•
•
•

األحداث
الحاالت
خدمات

الشكل  - 6ركائز المعلومات

يتكون التصنيف المرجعي للمعلومات من ثالثة مجاالت بيانات وثمانية موضوعات ،ويشكل هذا لغة قياسية يمكن استخدامها عبر
الحكومة والجهات حكومية القطرية .تكون مجاالت المعلومات والموضوعات هي:
 -1الحكم


الخطط  -تتضمن معلومات عن قطر ،والتي تكون مخصصة للمستقبل من حيث اإلجراءات الرامية إلى تحقيق هدف (أهداف) أو غرض
(أغراض) معينة في غضون إطار زمني محدد .على سبيل المثال ،خطط قطر لكأس العالم 2020



الضوابط  -تتضمن المعلومات التي تصف أو توثق القيود داخل الحكومة أو المنظمات المختلفة .فهي توفر قواعد وسياسات ألنشطة مختلفة.
ويشمل هذا :القوانين أو الحقوق أو التدابير أو الترتيبات

 -2الكيانات


األطراف  -تتضمن المعلومات المتعلقة بالتعامل مع األشخاص والمنظمات ذات األهمية لمنظمة ما ،بما في ذلك مؤهالتهم وعالقاتهم ،وفي
حالة المنظمة ،هيكل الوحدة .على سبيل المثال ،بيانات فردية



المواقع  -تتضمن المعلومات المتعلقة باألماكن أو المواضع أو العناوين .على سبيل المثال ،مواقع الطرق أو المباني أو الخدمات
العناصر  -تتضمن المعلومات المتعلقة بالعناصر ذات الطبيعة المحدودة التي يتم استخدامها أو إنشاؤها أو شراؤها أو استهالكها أو بيعها أو
وقوعها تحت سيطرة منظمة .على سبيل المثال ،البنية التحتية أو البضائع أو أنواع مختلفة من التراخيص

 -3األنشطة


األحداث  -تتضمن المعلومات المتعلقة باألحداث المخطط لها أو غير المخطط لها



الحاالت  -تتضمن المعلومات المتعلقة بتفاعل األطراف مع الجهات حكومية على مدى فترة طويلة .وتشمل كذلك المعلومات المتعلقة بطرف
أو أكثر بغرض تنسيق األحداث والخدمات والعناصر المتنوعة من أجل تحقيق نتائج ناجحة



الخدمات  -تتضمن المعلومات المتعلقة بخدمات متنوعة تقدمها قطر إلى المواطنين والمقيمين .على سبيل المثال ،الخدمات الصحية
والخدمات التعليمية
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الشكل  - 7تصنيف المعلومات
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الحكم

الشكل  - 8مجال اإلدارة
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الوصف

االسم

تتضمن المعلومات المتعلقة بالسلطة أو اإلدارة .وتحتوي على معلومات في شكل حاالت أو أهداف وأغراض محتملة
أو مرغوبة خاصة بالبلد أو قواعد مختلفة تلزمها البلد .ويشمل ذلك :معلومات إدارة المخاطر التي تتعلق باألخطار

 1اإلدارة

المحتملة واحتمالية حدوثها وعواقبها .وقد ال تكون هذه الحاالت الفعلية في العالم الحقيقي .وتشتمل هذه األنواع من
أصول المعلومات على المعلومات التي يتم إنشاؤها عن طريق تطبيق المعرفة (الخبرة) والخيال واألفكار الذهنية
(المفاهيم) .وبالتالي ،فإن إطار العمل يحتوي على عدد من المجاالت التي تتعلق باإلدارة ،وتحديدًا الخطط والضوابط

 01-1الخطط

تتضمن معلومات عن قطر ،والتي تكون مخصصة للمستقبل من حيث اإلجراءات الرامية إلى تحقيق هدف (أهداف)
أو غرض (أغراض) معينة في غضون إطار زمني محدد .على سبيل المثال ،خطط قطر لكأس العالم 2020

 01-01-1الميزانية

تتضمن المعلومات المتعلقة بميزانية قطر ومجاالت اإلنفاق المختلفة للبلد .على سبيل المثال ،الموازنة لعام معين

 01-01-01-1الموازنة

تتضمن معلومات تتعلق بالموازنة ألعوام مختلفة

 02-01-1اإلستراتيجية

 03-01-1المبادرات

تتضمن معلومات عن الرؤية اإلستراتيجية القطرية والخطط طويلة األجل للبالد .على سبيل المثال ،قطر  2020أو
قطر 2030
تتضمن معلومات عن المبادرات المختلفة التي تتخذها قطر من حيث المشروعات أو البرامج .على سبيل المثال،
مبادرات قطر الخضراء

 01-03-01-1البرامج الوطنية

تتضمن معلومات عن البرامج الوطنية المختلفة التي بدأتها الحكومة أو المنظمات غير الحكومية

 02-03-01-1المشروعات الوطنية

نتضمن معلومات عن المشروعات الوطنية

 02-1الضوابط

 01-02-1العمليات

تتضمن المعلومات التي تصف أو توثق القيود داخل الحكومة أو المنظمات المختلفة .فهي توفر قواعد وسياسات
ألنشطة مختلفة .ويشمل هذا :القوانين أو الحقوق أو التدابير أو الترتيبات
تتضمن معلومات عن الضوابط التي توفر األساس إلدارة منظمة داخل البلد .ويشمل ذلك إدارة :معايير ومفاهيم
وعمليات مختلفة

 01-01-02-1التوجيهات

تتضمن معلومات حول القواعد والتوجيهات التي تتحكم في أنشطة معينة

 02-01-02-1المعايير

يتضمن معلومات مفصلة عن المعايير ،التي يتم قبولها أو اعتمادها

 03-01-02-1السياسة

تتضمن معلومات تفصيلية عن السياسات .السياسة هي خطة تهدف إلى التأثير على القرارات واإلجراءات

 04-01-02-1العملية

تتضمن معلومات حول العمليات

 05-01-02-1القاعدة

نتضمن معلومات عن قواعد قطر

 02-02-1الشؤون المالية

تتضمن المعلومات التي توفر إدارة وتحكم في الموارد االقتصادية لقطر .على سبيل المثال ،تطبق ضوابط مختلفة على
رسوم الخدمات أو الضرائب أو المعاشات

 01-02-02-1الدخل

يتضمن المعلومات المتعلقة بالضوابط المالية للدخل

 02-02-02-1الرسوم

تتضمن المعلومات المتعلقة بالضوابط المالية للرسوم (مثل رسوم الترخيص)
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 03-02-02-1الضرائب

تتضمن المعلومات المتعلقة بالضوابط المالية للضرائب

 04-02-02-1المعاش

يتضمن المعلومات المتعلقة بالضوابط المالية لخطط المعاشات العسكرية والمدنية

 05-02-02-1الزكاة

يتضمن المعلومات المتعلقة بالضوابط اإلسالمية للزكاة

 06-02-02-1الغرامة

يتضمن معلومات تتعلق بضوابط قطر للغرامات

 03-02-1القانون

يتضمن المعلومات المتعلقة بالضوابط في صورة تشريعات .على سبيل المثال ،قانون المرور الخاص بقطر

 04-02-1الحقوق

تتضمن المعلومات المتعلقة باالستحقاق المعنوي أو القانوني المتالك أو أداء شيء ما

 05-02-1المقاييس

تتضمن المعلومات المتعلقة بمؤشرات األداء الرئيسية للهيئات المختلفة التي تستخدم لقياس اإلنجازات.

 06-02-1الترتيبات

تتضمن معلومات عن أشكال مختلفة من االتفاقيات التي يمكن تحقيقها في قطر .وهذا يشمل :االتفاقيات أو العطاءات أو
الطلبات

 01-06-02-1طلب الشراء

يتضمن المعلومات المتعلقة بطلبات الشراء وتتبع طلبات الشراء

 02-06-02-1الطلب

يتضمن المعلومات المتعلقة بالطلبات التي تحتاج إلى تتبع

 03-06-02-1العطاء

يتضمن المعلومات المتعلقة بالعطاءات

 04-06-02-1االتفاقية

تتضمن المعلومات المتعلقة باتفاقيات قطر مع البلدان األخرى وبين الجهات حكومية

 05-06-02-1الخدمة

تتضمن المعلومات المتعلقة بخدمات متنوعة تقدمها قطر إلى المواطنين والمقيمين.
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الكيانات

الشكل  - 9مجال الكيانات

الوصف

االسم

تتضمن المعلومات المتعلقة بحاالت الكيانات أو األشياء التي تحددها وتمييزها عن بعضها البعض .العناصر الملموسة

 2الكيانات

صا :األطراف
التي يجب أن تعرف بشأنها األعمال التجارية والتي يمكن تحدد لها حاالت مختلفة بشكل فريد ،خصو ً
والمواقع والعناصر

 01-2األطراف

تتضمن المعلومات المتعلقة بالتعامل مع األشخاص والمنظمات ذات األهمية لجهة حكومية ما ،بما في ذلك مؤهالتهم
وعالقاتهم ،وفي حالة المنظمة ،هيكل الوحدة .على سبيل المثال ،بيانات فردية

 01-01-2الطرف

تتضمن المعلومات المتعلقة بالتعامل مع األشخاص والمنظمات

 01-01-01-2األفراد

تتضمن المعلومات المتعلقة بالمواطنين والمقيمين في قطر

 02-01-01-2المنظمات

تتضمن المعلومات المتعلقة بالمنظمات القطرية المختلفة أو المنظمات غير القطرية التي تتمتع بعالقة مع الشركات
القطرية

 03-01-01-2الدولة

تتضمن المعلومات المتعلقة بالدول التي لها عالقات مع األعمال التجارية القطرية

 02-01-2عالقات األطراف

تتضمن المعلومات المتعلقة بالعالقات بين طرفين أو أكثر

 02-2المواقع

تتضمن المعلومات المتعلقة باألماكن أو المواضع أو العناوين .على سبيل المثال ،مواقع الطرق أو المباني أو الخدمات
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تتضمن المعلومات المتعلقة بالعناصر ذات الطبيعة المحدودة التي يتم استخدامها أو إنشاؤها أو شراؤها أو استهالكها

 03-2العناصر

أو بيعها أو وقوعها تحت سيطرة منظمة .على سبيل المثال ،البنية التحتية أو البضائع أو أنواع مختلفة من التراخيص

 01-03-2البنية التحتية

تتضمن المعلومات المتعلقة بالمحيط غير الطبيعي الذي يوفر إعدادات ألنشطة قطر .يشمل هذا :المنصات والشبكات
والمرافق والمعدات

 01-01-03-2المعدات

تتضمن المعلومات المتعلقة باألدوات والمعدات التي تخضع لسيطرة المنظمات القطرية

 02-03-2البضائع

تتضمن المعلومات المتعلقة بالبضائع وتصنيفها وفقًا للمعايير القطرية .على سبيل المثال ،البضائع المقيدة

 03-03-2التنظيم

يتضمن المعلومات المتعلقة باللوائح التنظيمية المختلفة التي تصدرها قطر تحت سيطرة بعض المنظمات .ويشمل هذا:
رخص القيادة والتأشيرات والشهادات والموافقات والتصاريح

 04-03-2خدمات التطبيقات وتكنولوجيا

تتضمن معلومات عن التطبيقات وخدمات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت (يتوفر مزيد من التفاصيل في وثيقة

المعلومات واالتصاالت

نموذج مرجع التطبيقات)

األنشطة

الشكل  - 10مجال األنشطة

االسم
 3األنشطة

الوصف
تتضمن المعلومات المتعلقة بتتبع أو مراقبة اللحظات أو الفترات أو األحداث التي تقع مع مرور الوقت ،وتحديدًا
األحداث والحاالت والخدمات

 01-3األحداث

تتضمن المعلومات المتعلقة باألحداث المخطط لها أو غير المخطط لها

 01-01-3شخصية

تتضمن معلومات حول األحداث الشخصية .ويشمل هذا الوالدة وبدء الدراسة والتخرج والزواج والوفاة

 02-01-3المجتمع

 03-01-3األعمال التجارية

 02-3الحاالت

 03-3الخدمات

النموذج المرجعي للمعلومات

يتضمن معلومات حول أحداث المجتمع .ويشمل هذا األحداث المجتمعية المخطط لها (المؤتمرات والمعارض) وغير
المخطط لها (النار والفيضانات)

تتضمن معلومات حول األعمال التجارية الجارية .ويشمل هذا بدء عمل تجاري وإجراء عمليات التدقيق
تتضمن المعلومات المتعلقة بتفاعل األطراف على مدى فترة طويلة .وتشمل كذلك المعلومات المتعلقة بطرف أو أكثر
بغرض تنسيق األحداث والخدمات والعناصر المتنوعة من أجل تحقيق نتائج ناجحة
تتضمن المعلومات المتعلقة بخدمات متنوعة تقدمها قطر إلى المواطنين والمقيمين .على سبيل المثال ،الخدمات
الصحية والخدمات التعليمية
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 8كيفية استخدام النموذج المرجعي؟
مقارنة مصادر البيانات عبر الجهات حكومية لتحديد حاالت التكرار
يصور نموذج المعلومات جميع فئات المعلومات ،ويسمح عند اقترانه بنماذج مرجعية أخرى ،بما في ذلك األعمال التجارية والمعلومات
والتطبيق والبنية التحتية بتصنيف البيانات ال ُمدارة في أصل معلومات معين عن طريق األهداف أو األغراض أو سياق األعمال التجارية
التي يتم استخدام البيانات فيها .وتوفر تصنيفات المعلومات واألعمال التجارية تصنيفًا لمجموعات البيانات التي تسهل البحث عن البيانات
وتحليلها ،على سبيل المثال ،أصول المعلومات التي تحتوي على عنصر بيانات مشترك ولكنها تستخدم في سياقات عمل مختلفة.

اكتشاف المعلومات لمبادرات برامج  /مشروعات جديدة
أثناء التخطيط ،تكون مراحل تصميم البرامج الجديدة لتحديد األصول المعلومات الموثوقة الزمة إلنشاء عملية أعمال جديدة.

النموذج المرجعي للمعلومات
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 9الملحق  :1أصول المعلومات المشاركة من خالل منصة تبادل البيانات الحكومية ()GDX
يرد أدناه كتالوج أصول المعلومات واقتران مجال التصنيف ذي الصلة استنادًا إلى المعلومات المتاحة من خالل وزارة المواصالت
واالتصاالت .وسيتم تحديث هذا القسم دوريًا واالحتفاظ به من قبل وزارة المواصالت واالتصاالت لتسجيل القائمة الحالية لتبادل البيانات
من خالل منصة .GDX
نوع مصدر
اسم أصل المعلومات
 1العنوان
 2تصريح تجاري
 3التسجيل التجاري
 4فاتورة الكهرباء
 5فروع المؤسسة
 6ملفات بيانات
تعريف مستخدم
ببوابة حكومي
 7معلومات الوفيات
 8قطع األراضي
 9العقارات
 10فاتورة الماء

الوصف
معلومات عنوان مكتب بريد قطر
معلومات التصريح التجاري
لألعمال التجارية

مجال التصنيف
 02-2المواقع
 03-03-2التنظيم

وزارة الداخلية
وزارة االقتصاد
والتجارة
وزارة االقتصاد
والتجارة

منظمة
منظمة

معلومات تسجيل األعمال التجارية
معلومات فاتورة الكهرباء على
أساس استهالك الطاقة من قبل
األفراد أو األعمال التجارية
معلومات موقع الفروع للمؤسسات

 02-02-02-1الرسوم
 02-2المواقع

معلومات ملف بيانات تعريف
المستخدم التي تديرها بوابة حكومي

 01-01-01-2األفراد

كهرماء
وزارة الداخلية
وزارة
المواصالت
واالتصاالت
وزارة الصحة
العامة

منظمة

 02-2المواقع

وزارة العدل

منظمة

 01-03-2البنية التحتية

وزارة العدل

منظمة

 02-02-02-1الرسوم

كهرماء

منظمة

معلومات عن األفراد المتوفين
معلومات قطعة األرض بما في ذلك
تفاصيل المالك
تفاصيل حول أصول البنية التحتية
العقارية
معلومات فاتورة الماء على أساس
االستهالك من قبل األفراد أو
األعمال التجارية

النموذج المرجعي للمعلومات

 03-03-2التنظيم

جهة اإلشراف

البيانات الرقمية

 01-01-3شخصية

منظمة
منظمة
منظمة
منظمة
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 10الملحق  :2كيف يتسنى للهيئات إنشاء كتالوج أصول المعلومات ومصفوفة اقتران خدمات
األعمال التجارية – أصول المعلومات؟
بصرف النظر عن االستفادة من أصول المعلومات الموجودة المشاركة من خالل منصة  GDXلتلبية احتياجاتها من المعلومات ،ومن
المتوقع أن تقوم الجهات حكومية بإنشاء كتالوج ومصفوفة أصول المعلومات الخاصة بها بما يتماشى مع النموذج المرجعي للمعلومات.
يقدم هذا القسم مبادئ توجيهية للجهات الحكومية الفردية بشأن كيفية إنشاء
.1
.2

كتالوجات أصول المعلومات الخاصة بالجهة حكومية والتي تتماشى مع تصنيف النموذج المرجعي للمعلومات
مصفوفة تسدل العالقات بين خدمات األعمال التجارية وأصول المعلومات

وتستهدف هذه التعليمات المهندسين المعماريين للبنية المؤسسية للجهة حكومية .يلزم وجود فهم أساسي لمعايير منهج Archimate 3.0
واستخدام أداة .Archi
إخالء المسؤولية :في هذه الوثيقة ،تُستخدم " - "Archiوهي أداة نمذجة لبنية مؤسسية ( )EAمفتوحة المصدر تستند إلى
 Archimate 3.0لتوضيح عملية إنشاء الكتالوج والمصفوفة للجهة حكومية .ومع ذلك ،قد تشتري حكومة قطر أداة نمذجة ذات خاصية
مميزة ممتدة تستند إلى معايير ترميز .Archimate 3.0ومن المتوقع أن تستخدم الجهات حكومية التعليمات المحددة في هذه الوثيقة
لالسترشاد وستتبع التعليمات الخاصة بأداة  EAأثناء إنشاء جميع البنود المعنية .ويمكن أيضًا استيراد البنود التي تم إنشاؤها باستخدام
أدوات  Archiإلى أي أداة  EAمتوافقة مع .Archimate 3.0

إنشاء أصول المعلومات الخاصة بالجهة حكومية
يوفر هذا القسم تعليمات مفصلة حول كيفية إنشاء كتالوج أصول معلومات يتماشى مع تصنيف المعلومات باستخدام أداة .Archi

 1-1-10إنشاء قائمة بأصول المعلومات المنشئة من قِبَل الجهة حكومية
 -1عند فتح ملف " "Qatar GEA.archimateباستخدام أداة .Archi
 -2سترون نماذج مرجعية كما هو موضح أدناه في األداة.

النموذج المرجعي للمعلومات
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 -3ويتم توسيع هيكل مجلد ( Businessاألعمال التجارية) ( Catalogue >-كتالوج)  >-وإنشاء مجلد جديد لتسجيل أصول المعلومات
المنشئة من قِبَل الجهة حكومية .لنطلق عليها اسم "( "Agency A Information assetsأصول معلومات الجهة حكومية أ)
 -4ابدأ في إنشاء أصول المعلومات المقدمة من الجهة حكومية داخل هذا المجلد عن طريق الضغط بزر الماوس األيمن على المجلد الجديد
"( "Agency A information assetsأصول معلومات الجهة حكومية أ) ( New >-جديد) ( Business Object >-كائن العمل
التجاري).
 -5يتم إعطاء أصل المعلومات الجديد اسم ،للتوثيق (نص وصفي) .ومن المستحسن تقديم معرف رقمي أو أبجدي رقمي كجزء من أصل
المعلومات .على سبيل المثال A4.1 :تصريح تجاري
 -6يتم النقر فوق عالمة التبويب ( Propertiesالخصائص) وإضافة الخصائص المخصصة التالية
أ.

معرف مخطط البيانات – معرف لمخطط البيانات

ب .اسم مخطط البيانات – اسم المخطط
ج .قيمة مخطط البيانات – المخطط الفعلي في صورة نص أو يفضل أن يكون راب ً
طا إلى ملف تعريف المخطط
د.

نوع مصدر البيانات الرقمية – يمكن أن يكون النوع منظ ًما أو غير منظم

ه.

اللغة – لغة أصل المعلومات المخزن

النموذج المرجعي للمعلومات
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و.

جهة اإلشراف – الجهة حكومية التي تمتلك أصل المعلومات

 -7يتم تكرار الخطوتين  6-4حتى يتم تحديد جميع أصول المعلومات المنشئة من قِبَل الجهة حكومية.

نصيحة :يمكنك استخدام الخيار "تكرار" إلنشاء نسخة من أصل المعلومات الحالي وتحديث التفاصيل المحددة للخدمة .سيحافظ هذا على
الخصائص المخصصة التي تم إنشاؤها للخدمة بحيث يمكنك تجنب إعادة إنشاء الخصائص في كل مرة.

 2-1-10يتم تصنيف أصول المعلومات المنشئة من قِبَل الجهة حكومية وف ًقا لتصنيف المعلومات
ويتم التصنيف من خالل إنشاء عالقة "ربط" بين خدمات الحكومة اإللكترونية المنشئة من قِبَل الجهة حكومية والمجاالت الوظيفية
لتصنيف المعلومات .وترد أدناه إرشادات تفصيلية.
 -1يتم االنتقال إلى مجلد ( Viewsطرق العرض) ( Taxonomy >-التصنيف) والنقر بالزر األيمن على ""Information Taxonomy
(تصنيف المعلومات) وتحديد "( "Duplicateتكرار) .يتم إنشاء نسخة من العرض .انقل النسخة التي تم إنشاؤها حديثًا للتصنيف إلى
( Viewsطرق العرض)  >-مجلد ( Catalogueكتالوج) وأعد تسميته إلى ""Agency A information assets catalogue
(كتالوج أصول معلومات الجهة حكومية أ).
 -2ثم نفتح العرض الذي تم إنشاؤه حديثًا .انتقل إلى ( Businessاألعمال التجارية) ( Catalogue >-كتالوج) Agency A >-
( Information assetsأصول معلومات الجهة حكومية أ) واسحب جميع أصول المعلومات من المجلد وضعها في طريقة العرض
ال ُمنشأة حديثًا.

النموذج المرجعي للمعلومات
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 -3الخطوة التالية هي إقامة عالقات بين أصول المعلومات وفئة التصنيف .على لوحة الجانب األيمن ،يتم تحديد العالمة السحرية
(األيقونة األولى) يتم النقر على الكيان المصدر  -أصول الخدمات الصادرة من الجهات حكومية (على سبيل المثال A4.1 :تصريح
تجاري)  -ومن ثم الكيان المستهدف  -فئة التصنيف التي تتطابق بشكل وثيق كتصنيف ألصول المعلومات (على سبيل المثال :في هذه
الحالة التنظيم  03-03-2بموجب المواد  .)03-2ستطالبكم العالمة السحرية بتحديد نوع العالقة .يتم اختيار "مرتبط بـ" .ويتم تلقائيًا
تأسيس العالقة بين الكيانين.

النموذج المرجعي للمعلومات
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 -4يتم إعادة الخطوة  3حتى يكتمل تعيين جميع أصول المعلومات لفئات التصنيف المناسبة.
يعمل هذا على إكمال إنشاء كتالوج أصول المعلومات الخاصة بالجهة حكومية.
يمكنكم إعادة ترتيب أصول المعلومات وفئات التصنيف لتنظيم الكتالوج بصريًا بشك ٍل أفضل .يمكنكم أيضًا إزالة عناصر التصنيف غير
المرغوب فيها من طريقة العرض عن طريق تحديد الخيار "حذف من العرض" .تنبيه :ينبغي عدم تحديد "حذف من النموذج" ألنه سيزيل
العنصر من نموذج البنية المؤسسية الحكومية بأكمله .سيؤدي "الحذف من العرض" إلى إزالة العنصر فقط من طريقة العرض المعينة
هذه.

خدمة األعمال التجارية  -إنشاء مصفوفة أصول المعلومات
يوفر هذا القسم إرشادات تفصيلية حول كيفية إنشاء خدمة األعمال التجارية– مصفوفة أصول المعلومات.
 -1يتم االنتقال إلى ( Viewsطرق العرض) ( Matrices >-المصفوفات) وإنشاء عرض " Agency A service – information
( "matrixخدمة الجهة حكومية أ – مصفوفة المعلومات)
 -2اسحب جميع أصول المعلومات التي أنشأتها الجهة حكومية أ من مجلد ( Businessاألعمال التجارية) ( Catalogues >-الكتالوجات) >-
( Agency A information assetsأصول معلومات الجهة حكومية أ) وضعها في طريقة العرض الجديدة.
 -3اسحب جميع خدمات الحكومة اإللكترونية التي سلّمتها الجهة حكومية أ من مجلد ( Businessاألعمال التجارية) Catalouges >-
(الكتالوجات) ( Agency A services >-خدمات الجهة حكومية أ) وضعها في طريقة العرض الجديدة.

النموذج المرجعي للمعلومات
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 -4باستخدام العالمة السحرية من لوحة األلوان ،اضغط على ( business serviceخدمة األعمال التجارية) (على سبيل المثال A2.1 :طلب
الحصول على تصريح) وحدد أصل معلومات تم إنشاؤه بواسطة خدمة األعمال التجارية تلك (مثال ،في هذه الحالة A4.1
تصريح تجاري) .ثم تحديد "إمكانيات الوصول" كنوع العالقة.

من المفترض أن تظهر عالقة مثل العالقة الموضحة أدناه

 -5يتم تكرار الخطوة  4حتى تعيين جميع أصول المعلومات إلى خدمة األعمال التجارية التي تنشئها أو تديرها.
 -6يمكنك كذلك تعيين أي أصول معلومات مستهلكة من قبل خدمة األعمال للجهة حكومية شريطة أن تكون متاحة بالفعل في نموذج مرجع
المعلومات بما يتماشى مع تصنيف النموذج المرجعي للمعلومات .وسيكون ذلك ممكنًا عندما تقوم جميع الجهات حكومية بوضع أصول
المعلومات الخاصة بها في كتالوجات وفقًا للتصنيف.

 -7يمكنك كذلك النقر على رمز المصور المرئي في شريط األدوات

وعرض كافة العالقات بين خدمة األعمال التجارية وأصول

المعلومات .يظهر التصور مستهلكي الخدمة والقنوات والخدمات وأصول المعلومات إلى جانب عالقاتها.

يكمل هذا خدمة األعمال التجارية – مصفوفة أصول المعلومات للجهة حكومية أ.

النموذج المرجعي للمعلومات
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 11مسرد المصطلحات:


 :3Dثالثي األبعاد



 :AAAالمصادقة والتصريح التدقيق



 :ANSIالمعهد األمريكي للمعايير الوطنية



 :APIواجهة برمجة التطبيقات



 :BSPملف تعريف األمن األساسي (لقابلية التشغيل البيني لخدمات الويب)



 :CityGMLلغة ترميز جغرافية المدن التابعة لمنظمة OGC



 :CQLلغة االستعالم السياقية



 :DTDتعريف نوع الوثيقة



 :ECMAالرابطة األوروبية لمصنعي الكمبيوتر



 :GDXتبادل البيانات الحكومية



 :GEAالبنية المؤسسية للحكومة (القطرية)



 :GeoSPARQLلغة استعالم جغرافية لبيانات RDF



 :GeoXACMLمعيار تشفير لغة ترميز التحكم في الوصول الجغرافي المكاني الموسع



 :GMLلغة الترميز الجغرافية التابعة لمنظمة OGC



 :HTTPبروتوكول نقل النص التشعبي



 :HTTPSبروتوكول نقل النص التشعبي اآلمن



 :IBMالشركة الدولية للحاسبات اآللية



 :ICTتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت



 :IRMالنموذج المرجعي للمعلومات



 :ISOالمنظمة الدولية للمعايير



 :ITتكنولوجيا المعلومات



 :JCAالبنية األساسية لموصل Java



 :JMSخدمة إرسال الرسائل من Java



 :JPEGالمجموعة المشتركة لخبراء التصوير الفوتوغرافي



 :JSONترميز كائن JavaScript



 :KMLلغة ترميز Keyhole



 :KPIمؤشرات األداء الرئيسية



 :MathMLلغة الترميز الرياضية



 :MECوزارة االقتصاد والتجارة (بقطر)



 :MoIوزارة الداخلية (بقطر)



 :MoJوزارة العدل (بقطر)



 :MoPHوزارة الصحة العامة



 :MoTCوزارة المواصالت واالتصاالت (القطرية)

النموذج المرجعي للمعلومات

48

البنية المؤسسية للحكومة القطرية


 :MQقوائم انتظار الرسائل



 :netCDFنموذج بيانات الشبكة المشتركة



 :OASISمؤسسة النهوض بمعايير المعلومات المهيكلة المتقدمة



 :OGCرابطة الجغرافيا المكانية المفتوحة



® :OpenGISنظام المعلومات الجغرافية مفتوح المصدر



 :OWLلغة أنطولوجيا الويب



 :OWSخدمة الويب من منظمة OGC



 :PNGرسومات الشبكة المحمولة



 :RDFإطار عمل وصف الموارد



 :RESTنقل الحالة التمثيلية



 )W3C( :RIFتنسيق تبادل القواعد



 :RPCاستدعاء اإلجراء عن بعد



 :RSSملخص موقع غني



 :SGMLلغة الترميز القياسية المعممة



 :SLAاتفاقية مستوى الخدمة



 :SNMPبروتوكوالت إدارة الشبكات البسيطة



 :SOAالبنية األساسية الموجهة حسب الخدمة



 :SOAPبروتوكول الوصول إلى كائن بسيط



 XML :SOXكائن بسيط



 :MM SQLالوسائط المتعددة للغة االستعالم المنظمة



 :TLSأمن مستوى النقل



 :UDDIالوصف واالكتشاف والتكامل العالمي



 :USBالناقل التسلسلي العالمي



 :W3Cرابطة الشبكة العالمية



 )OpenGIS( :WFSمعيار واجهة خدمات ميزات الويب



 )OpenGIS( :WMSمعيار واجهة خدمات خرائط الويب



 :WoGالحكومة بأسرها



 :WS-Addressingعنونة خدمات الويب



 :WS-Enumerationتعداد خدمات الويب



 :WS-MetadataExchangeتبادل البيانات الوصفية لخدمات الويب



 :WS-Policyسياسة خدمات الويب



 :WS-RMتسليم الرسائل الموثوق لخدمات الويب



 :WS-SecurityPolicyلغة سياسة أمن خدمات الويب



 :WSDLلغة وصف خدمات الويب



 :WSDMاإلدارة الموزعة لخدمات الويب



 :XACMLلغة ترميز التحكم في الوصول الموسع ()XACML
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البنية المؤسسية للحكومة القطرية


 :XHTMLلغة عالمات تكويد النص التشعبي الموسع



 :XMLلغة الترميز الموسعة



 :Xqueryلغة استعالم  XMLمن W3C



 :XRMLلغة ترميز الحقوق الموسعة



 :XSDتعريف مخطط XML



 :XSLTتحويل لغة صفحات األنماط الموسعة



 :XSLTتحويالت XML
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