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البنية المؤسسية للحكومة القطرية

 1مقدمة
تتيح هذه الوثيقة للوسطاء التابعين للحكومة القطرية نموذ ًجا مرجعيًا للتطبيقات والتصنيف ،وذلك كجزء من مجموعة النماذج المرجعية
ألسلوب البناء المؤسسي الخاص بالحكومة القطرية ( .)GEAويكمن الغرض من النموذج المرجعي للتطبيقات ( )ARMفي تقديم المبادئ
التوجيهية الخاصة بأسلوب بناء التطبيقات ومعاييرها للوسطاء لتطوير خدمات الجيل القادم وتقديم تصنيف للتطبيقات التي تدعم عمليات
األعمال الخاصة بالوسطاء التابعين للحكومة ،بما في ذلك التطبيقات التي تدعم مجاالت العمل األساسية والتطبيقات وبيئات العمل القائمة على
البنية األساسية حسب التصنيف المحدد.

التطبيق تم تعريفه في هذه الوثيقة على أنه :مكونات برامج (تتضمن مواقع اإلنترنت وقواعد البيانات والبريد اإللكتروني وغيره من البرامج
الداعمة) استنادًا إلى البنية األساسية ،والتي يمكن استخدامها لتكوين البيانات والمعلومات الالزمة إلتاحة الدعم لخدمة من خدمات األعمال،
عند تجميعها وإدارتها.

النموذج المرجعي للتطبيق

5

البنية المؤسسية للحكومة القطرية

 2هيكل الوثيقة
تتم هيكلة وثيقة النموذج المرجعي للتطبيق على النحو الموضح أدناه.


األهداف والفوائد  -يصف األهداف المحددة للنموذج المرجعي للتطبيقات ( )ARMوالفوائد التي يمكن تحقيقها عن طريق االستفادة من النموذج
المرجعي للتطبيقات ( )ARMمن قِبل كل من القطاع الحكومي بأسره والوسطاء



أسلوب بناء التطبيقات – يصف أسلوب البناء المرجعي للتطبيقات الذي سيتم استخدامه لتكوين دعم التطبيقات



المعايير – يعرض معايير التطبيقات التي يلزم اتباعها أثناء تصميم الخدمات وتطويرها



التصنيف المرجعي للتطبيقات  -يصف اللغة المشتركة المستخدمة لتصنيف التطبيقات التي تدعم الخدمات الحكومية



كيف ت ُستخدم النماذج المرجعية؟ – يصف كيف يمكن للحكومة بأسرها وللوسطاء استخدام النموذج المرجعي للتطبيقات ( )ARMلتحقيق الفوائد
الرئيسية



الملحق  :1كيف يمكن للوسطاء تكوين كتالوج تطبيقات ومصفوفة مخططة للخدمات والمعلومات والتطبيقات؟ – يقدم المبادئ التوجيهية
للوسطاء الفرديين التابعين للحكومة حول كيفية إنشاء كتالوجات تطبيقات تتماشى مع تصنيف النموذج المرجعي للتطبيقات ومصفوفة الخدمات
 >-المعلومات  >-التطبيقات باستخدام أدوات Archi



الملحق  :2المبادئ التوجيهية لتصميم الخدمات الصغيرة وتجهيزها – يتيح للوسطاء التعرف على المبادئ التوجيهية للتصميم والتجهيز في
التطبيقات القائمة على الخدمات الصغيرة المتطورة



الملحق  :3سيناريوهات استخدام أسلوب البناء المرجعي  -يقدم تعليمات للوسطاء حول كيفية االستفادة من كتل البناء المتنوعة في مجال
التكنولوجيا لتكوين تطبيقات قائمة على الخدمات الصغيرة وتطبيقات تحليلية.



مسرد المصطلحات – يسرد كل االختصارات المستخدمة في الوثيقة وتوسعاتها.
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 3األهداف والفوائد
 1-3األهداف
يكمن الهدف من النموذج المرجعي للتطبيقات ( )ARMفي تسهيل ما يلي:


إتاحة أسلوب بناء مرجعي ومعايير ومبادئ توجيهية للتطبيقات من أجل تطوير تلك التطبيقات



توحيد معايير اللغة  /المصطلحات المتعلقة بتصنيف أصول التطبيقات وخدمات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت عبر الكيانات الحكومية



إدارة مجموعة تطبيقات على مستوى الوسطاء



تحديد فرص التوحيد وفرص المشاركة

 2-3الفوائد

فوائد النموذج المرجعي للتطبيقات

تتضمن فوائد النموذج المرجعي للتطبيقات ما يلي:
الحكومة بأسرها


تحديد فرص لخدمات مستقبلية للتطبيقات المشتركة


تحديد متطلبات التراخيص الجديدة وخدمات الصيانة كجزء من اتفاقية
إطار العمل

النموذج المرجعي للتطبيق

الجهات الحكومية


تحديد حاالت التكرار وفرص لتبادل أنظمة المعلومات أو
إعادة استخدامها أو توحيدها



تحديد التكنولوجيا المناسبة لتلبية احتياجات العمل المفهومة
تما ًما



تقديم خدمات موفرة للتكلفة وتسليم تلك الخدمات في الوقت
المناسب من خالل مستودع لتخزين المعايير وأسلوب البناء
المرجعي للتطبيقات
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 4البنية األساسية للتطبيقات
يلفت الرسم البياني ألسلوب البناء أدناه االنتباه إلى أسلوب البناء المرجعي للتطبيقات الخاصة بالقطاع الحكومي الذي بإمكان وزارة المواصالت
واالتصاالت ( )MoTCوالوسطاء استخدامه أثناء تطوير التطبيقات التي تدعم خدمات األعمال يوضح الرسم البياني اإلمكانات التي أتاحتها
بيئة التشغيل من الجيل التالي الخاصة بأسلوب البناء المؤسسي الحكومي عبر طبقات ومعالم بارزة متعددة أظهرتها اإلمكانات المشتركة على
مستوى القطاع الحكومي بأسره .تظهر اإلمكانات المشتركة الموجودة حاليًا بشكل مميز في الرسم البياني وسوف تتيح وزارة المواصالت
واالتصاالت الجزء المتبقي فور تجهيز بيئة التشغيل من الجيل التالي .ومن المتوقع أن يستفيد الوسطاء من اإلمكانات المشتركة للحكومة
بأسرها كجزء من تطوير خدماتها اإللكترونية وفقًا للسياسات المحددة في قرار مجلس الوزراء رقم ( )18لسنة  2010بشأن تنفيذ سياسات
الحكومة اإللكترونية.

الشكل  - 1أسلوب البناء المرجعي للتطبيقات القائمة على أسلوب البناء المؤسسي الحكومي
تستحوذ أعلى طبقتين – أال وهما " أنظمة االشتراك" و" الخدمات" على الخدمات والتطبيقات المطورة التي تحتل أعلى مرتبة في "طبقة
كتل البناء التكنولوجي" لتتضمن إمكانات " الخدمات القائمة على بيئة تشغيل إتاحة الخدمة" و" الخدمات القائمة على التكامل" و"خدمات
البيانات" باإلضافة إلى " التطبيقات والخدمات المشتركة" .بينما تمثل أدنى طبقة – أال وهي " أنظمة السجالت" أنظمة السجالت ()SoR
القديمة الخاصة بالوسطاء.
وصف التعليق التفسيري:


المكونات المميزة بلون "بني مائل إلى األحمر" وبعبارة "القطاع الحكومي بأسره" هي الخدمات واإلمكانات المقدمة على مستوى القطاع
الحكومي "بأسره" من قِبل وزارة المواصالت واالتصاالت غالبًا مع بعض االستثناءات (مثل :خدمة صالحية الشهادة التي تقدمها وزارة الداخلية
وبيئة التشغيل الجغرافية المكانية التي تقدمها وزارة البلدية والبيئة)



والمكونات المميزة بلون "أزرق فاتح" وبعبارة "القطاع الحكومي بأسره والوسطاء" هي الخدمات التي سيتم توفيرها من ِقبل وسطاء فرديين
وفي بعض الحاالت على مستوى القطاع الحكومي بأسره من قِبل وزارة المواصالت واالتصاالت.



والمكونات المميزة بلون "أزرق غامق" وبعبارة "الوسطاء" هي الخدمات التي سيتم تطويرها من قِبل وسطاء فرديين .كما يشير إلى أنظمة
السجالت على مستوى الوسيط.
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تشير المكونات المميزة بعالمة نجمة صفراء عليها إلى أن هذه اإلمكانيات متاحة حاليًا ومتوفرة كخدمات مشتركة على مستوى القطاع الحكومي
بأسره.

 1-4أنظمة طبقة االشتراك
تمثل هذه الطبقة التطبيقات الموجهة للمستخدم النهائي التي تعرض الخدمات اإللكترونية الحكومية لعمالء الحكومة للمواطن ()G2C
والحكومة للعمل التجاري ( )G2Bوالحكومة للحكومة ( ،)G2Gوالتي سيتم تطويرها باستخدام اإلمكانيات التكنولوجية المبينة في الطبقات
أدناه .وترد أمثلة لبعض أدناه.
الحكومة للمواطن (الموجودون بشكل دائم ،والزائرون):


 - Mobile Oneتطبيق التليفون المحمول الموحد الذي يوفر تجارب مشاركة قائمة على االستخدام الشخصي للعمالء الحكوميين .قدرات خدمة
التليفون المحمول المحددة من الوسيط يتم تطويرها من قبل الوسطاء الفرديين المعنيين .على مستوى القطاع الحكومي ،سوف تقدم وزارة
المواصالت واالتصاالت خدمات التجميع لتقديم خدمات الوسطاء الفرديين تحت تطبيق واحد للتليفون المحمول.



 - gov.qaبوابة شبكة اإلنترنت الموحدة من الجيل التالي التي توفر تجارب مشاركة قائمة على االستخدام الشخصي للعمالء الحكوميين .مرة
أخرى ،على مستوى القطاع الحكومي سوف تقوم وزارة المواصالت واالتصاالت بتجميع خدمات الوسطاء الفردية تحت بوابة الكترونية موحدة.
الوسطاء مسؤولين عن تطوير الخدمات الرقمية الخاصة بالوسيط.



مواقع اإلنترنت الخاصة بالوسطاء  -مواقع اإلنترنت الخاصة بالوسيط والتي تقدم الخدمات الرقمية.



تطبيقات التليفون المحمول الخاصة بالوسطاء  -تطبيقات التليفون المحمول المطورة من قِبل الوسطاء والتي تقدم خدمات خاصة بالنطاق



تطبيقات األكشاك الخاصة بالوسطاء  -تطبيقات األكشاك الخاصة بالوسطاء والتي تقدم الخدمات.



االستعراضات البيانية التحليلية  -استعراض بياني تنفيذي يعمل على توحيد المؤشرات الرئيسية لألداء التي تقيس فعالية تقديم الخدمات الحكومية.
وسوف يتم تطويرها من قبل الوسطاء الفرديين لتتبع أداء التسليم للخدمات الرقمية للوسيط .وسوف يتم تطوير هذه التقنية من قِبل وزارة
المواصالت واالتصاالت لتتبع أداء تقديم الخدمات الرقمية على مستوى الدولة.

 2-4طبقة الخدمات
خدمات العمليات وخدمات األعمال ممثلة في هذه الطبقة.


خدمات العمليات:
o

العمليات التي تتم خالل مسيرة اإلجراءات الشاملة  -حيث تتضمن تصميم خدمة العمليات الفردية إلتمام تجارب العمالء من البداية
للنهاية .ومن المفترض تطوير التجارب بشكل أساسي من قبل الوكاالت وفي بعض الحاالت على مستوى القطاع الحكومي تكون
من قبل وزارة المواصالت واالتصاالت.

o

عمليات التصميم  -العمليات المصممة الخاصة بالوسطاء باستخدام التصميم القائم على الحدث الذي يستفيد من إمكانيات "محور
األحداث" .يوصى بالتصميم القائم على الحدث لتطوير عمليات تفاعل الخدمات المتعددة فيما بين الوسطاء .يرجى الرجوع إلى
"القواعد التوجيهية لتصميم الخدمات الصغيرة" في قسم المعايير بالوثيقة لمعرفة المزيد من التفاصيل.
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o

عمليات التنسيق – العمليات المنسقة الخاصة بالوسطاء باستخدام عمليات التنسيق البسيطة (على سبيل المثال :الخدمات المركبة) أو
عمليات التنسيق المعقدة (على سبيل المثال :االستفادة من إمكانيات آلية إدارة عمليات األعمال ) .)(BPMتتطلب عمليات التنسيق
عنصر تحكم مركزيًا يتم االلتزام به كجزء مسار العملية .وتُستخدم هذه العمليات بشكل أساسي لتفاعالت الخدمات داخل نطاق
الوسطاء.



خدمات األعمال –
o

واجهات تعامل برمجة التطبيقات لخدمة األعمال – خدمات األعمال الخاصة بالوسطاء المعروضة على هيئة واجهات تعامل برمجة
تطبيقات ليتم استهالكها من خالل خدمات العمليات أو أنظمة االشتراك.

o

واجهات تعامل برمجة التطبيقات التحليلية  -الخدمات التحليلية المعروضة على هيئة واجهات تعامل برمجة تطبيقات ليتم استهالكها
من خالل أنظمة االشتراك (على سبيل المثال :االستعراض البياني لألداء) .ويتضمن ذلك كالً من تحليالت االستخبارات المهنية
( )Business Intelligenceوالتحليالت المتقدمة (التنبؤية والخاصة بالتشغيل األمثل) .وبشكل أساسي سيتم تطوير هذه الخدمات
من قِبل الوسطاء وفي بعض الحاالت على مستوى القطاع الحكومي من قِبل وزارة المواصالت واالتصاالت.

 3-4طبقة كتل البناء التكنولوجية
تتيح هذه الطبقة إمكانيات متنوعة في مجال التكنولوجيا يُستفاد منها في تكوين تطبيقات وخدمات من الجيل التالي .وتتاح اإلمكانيات
التكنولوجيا المشتركة على هيئة مكونات وتطبيقات مشتركة قائمة على نظام تشغيل كخدمة ( )PaaSعلى مستوى القطاع الحكومي بأسره.

 1-3-4الخدمات القائمة على بيئة تشغيل إتاحة الخدمات
يتضمن ذلك اإلمكانيات المشتركة التي تقدمها وزارة المواصالت واالتصاالت على هيئة مكونات قائمة على نظام تشغيل كخدمة .ستتاح
للمطورين التابعين للوسطاء القدرة على تكوين نُسخ لمكونات خدمة تقديم نظام التشغيل كخدمة (سواء كانت مخصصة أو مشتركة في نمط
من أنماط تعددية تقديم الخدمة) واستخدامها في تطوير تطبيقاتهم.


بيئة تشغيل الخدمات الصغيرة  -تتيح اإلمكانيات الرئيسية الالزمة لتشغيل وإدارة تطبيقات الخدمات الصغيرة التي تتضمن اكتشاف الخدمة
وتوازن التحميل والتفاوت المسموح للخطأ والمراقبة والتوجيه من البداية إلى النهاية .وتستفيد من إمكانيات التنسيق القائم على خدمة الحاوية
األساسية (على سبيل المثال)Kubernetes :
o

إدارة حركة إرسال واستقبال البيانات  -تتحكم في مسار حركة إرسال واستقبال البيانات واستدعاءات واجهة تعامل برمجة التطبيق
بين الخدمات وتجعل االستدعاءات أكثر موثوقية وتُكسب شبكة االتصال قدرة أكبر على التحمل في مواجهة الظروف المغايرة

o

التوثيق -يتيح االنتقال الفعال من خدمة إلى خدمة وتوثيق المستخدم النهائي باستخدام أمن مستوى النقل المتبادل ( ،) TLSمع اإلدارة
الضمنية ألكواد التعريف وبيانات االعتماد

o

المراقبة واالستعادة من الفشل وتوازن التحميل  -تتيح إمكانيات مراقبة الخدمة وإمكانيات توازن التحميل وخدمات االستعادة من
حاالت الفشل ،مثل :قاطع الدائرة

o


سجل الخدمة وخدمة االكتشاف  -تتيح إمكانيات تسجيل الخدمة واكتشافها في النظام البيئي للخدمات الصغيرة

أساس التليفون المحمول  -تتيح خدمات النظام الخلفي للتليفون المحمول مثل اإلمكانيات التي تتيحها خدمات نقطة االتصال ودورة حياة التطبيق
وإشعار الدفع والتحليالت .يتضمن ذلك أيضًا إمكانيات إدارة جهاز التليفون المحمول التي تتيح إدارة أجهزة المستخدمين الداخلية بأمان.
o

خدمات نقطة االتصال  -تتيح خدمات التكامل بين التطبيقات ومصادر المؤسسات واألنظمة الخلفية
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البنية المؤسسية للحكومة القطرية
o

إدارة دورة حياة التطبيق  -تعمل على إدارة الخدمات خالل دورة حياة التطبيق مثل تصميم واجهة تعامل المستخدم ،وخدمات البناء،
والتكامل المستمر ،وإدارة النُسخ ،والتشغيل اآللي لالختبارات ،والنشر ،وإدارة اإلصدارات ،والتحليالت

o

خدمات النظام الخلفي  -تتيح خدمات مهمة مثل المزامنة دون اتصال ،وحل المنازعات ،وإشعارات الدفع ،وخدمات تحديد المكان
جغرافيًا ،وإدارة التوثيقات والشهادات والرموز المميزة ،ومساحة تخزين الملفات

o

إدارة جهاز التليفون المحمول  -تتيح اإلدارة اآلمنة ألجهزة التليفون المحمول ،وتسمح بتوزيع التطبيقات ومحددات وبرامج تصحح
البيانات والتوصيف لهذه األجهزة .وهي مناسبة لحاالت االستخدام من نوعية الحكومة للموظف (.)G2E



عمليات التشغيل القائمة على تقديم نظام التشغيل كخدمة  -مجموعة أساسية من عمليات التشغيل البرمجية وعمليات تشغيل قاعدة البيانات التي
تعمل على تسهيل البرمجة متعددة اللغات من قِبل الوسطاء .على سبيل المثال ،NodeJS :و ،Javaو ،Cloudantو ،CouchDBو Graph
 ،DBوغير ذلك.



التنسيق وآلية إدارة عمليات األعمال ( - )BPMتتيح إمكانيات التنسيق البسيط فضالً عن إدارة تعقيدات عمليات األعمال المعقدة عن طريق
ربط خدمات صغيرة  /واجهات تعامل برمجة تطبيقات متعددة .يمكن للوسطاء استخدام هذه الميزة لتطوير العمليات المنسقة.



محور األحداث – تتيح توجيه مسار األحداث وخدمات الوساطة التي تعمل على تسهيل تصاميم حركات الخدمات الصغيرة.
يمكن للوسطاء استخدام هذه الميزة لتطوير عمليات تصاميم الحركات القائمة على األحداث.



آلية القواعد  -مكون البرامج الوسيطة الذي يسمح بتحديد قواعد وسياسات األعمال وإدارتها .يمكن للوسطاء استخدام هذه الميزة لفصل قواعد
األعمال عن تطبيقاتهم.



 - DevOpsخدمات تتيح إمكانية التكامل والبناء واالختبار والنشر والمراقبة وإدارة التوصيف بشكل مستمر .وهي مكون أساسي لتطوير
التطبيقات القائمة على الخدمات الصغيرة بطريقة سريعة.



إدارة محتوى اإلنترنت – خدمات إدارة محتوى اإلنترنت بدون واجهة تعامل بيانية معروضة عبر واجهة تعامل برمجة التطبيقات إلى أي قناة
تسليم خدمة مستخدمة أو أية بوابة عبر شبكة اإلنترنت أو أي تطبيق للتليفون المحمول أو لألكشاك .يركز نظام إدارة محتوى اإلنترنت بدون
واجهة تعامل بيانية على تكوين محتوى وتخزينه وإدارته فقط ،دون التركيز على كيفية عرض المحتوى .ويستخدم الوسطاء هذه الطريقة لتكوين
محتوى اإلنترنت الخاص بهم الستخدامه في كل من أنظمة اإلنخراط ) (SoEsالخاصة بالوسطاء فضالً عن المشاريع الموحدة المملوكة من
الدولة على مستوى القطاع الحكومي بأسره.



األدوات التحليلية  -تتيح إمكانيات االستخبارات المهنية ( )BIوأدوات العلوم القائمة على البيانات والتحليالت المتقدمة مثل نموذج التحليالت
التنبؤية ونموذج التشغيل األمثل وغير ذلك .كما ستتاح للوسطاء االستفادة من هذه اإلمكانيات في تكوين خدمات التحليالت.
o

بناء النموذج  -تحليل وتكوين التمثيالت الرياضية للنظام وخدماته ،بما في ذلك النماذج اإلحصائية المستخدمة لفهم طرق العمل
ونماذجه.

o

نشر النموذج  -نشر النماذج بأسلوب آلي ،دون الحاجة إلى تدخل بشري في نقل التعليمات البرمجية أو تشغيل الجهاز الهدف الذي
سيتم تشغيل التعليمات البرمجية عليه.

o

التحقق من صالحية النموذج  -استخدام مقاييس متنوعة للتحقق من صالحية اإلحصائيات لتحديد المشكالت المتعلقة بالبيانات أو
النموذج.

o

خوارزميات البيانات الضخمة  -تصميم خوارزميات وتطويرها للوصول إلى كميات كبيرة من البيانات من مراكز تخزين البيانات
الكبيرة القائمة على السحابة من خالل تحليل االستعالمات واشتقاق تسلسل الحروف والوقت الفعلي.
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o

التعلم اإلحصائي  -التنبؤ بمقاييس العمل ومتغيراته لمواكبة المستقبل استنادًا إلى بيانات تاريخية يتم تجميعها من الطبقات األقل
وغيرها من الطبقات المتاحة.

o

تحليل البيانات االستكشافي  -تحليل فئات البيانات من خالل طرق مرئية وبيانية لتلخيص صفاتها المميزة.

o

التشغيل اآللي لمسار العمل  -تطوير مسارات العمل وإدارتها إلجراء تحليالت على البيانات.

o

إدارة سجل المكونات  -سجل معلومات أنواع عديدة من المكونات القابلة إلعادة االستخدام ،والتي تُستخدم لبناء أدوات استخالص
البيانات وتوثيقها واختبارها.



عمليات تشغيل سلسلة الكتل – تتيح خدمات أساسية لبناء حلول األعمال الموزعة القائمة على دفاتر الحسابات .وتتضمن خدمات العضوية
وخدمات دفاتر الحسابات والتوافق في اآلراء وخدمات العقود الذكية
o

خدمات العضوية  -تدير كود تعريف شبكة االتصال المزودة بسلسة حركات وخصوصيتها وسريتها .كما تتيح إمكانيات التسجيل
وإدارة أكواد التعريف والمراجعة

o

إدارة دفاتر الحسابات  -تدير دفاتر الحسابات المشتركة باستخدام بروتوكول نظير-إلى-نظير استنادًا إلى  .HTTP/2يتم تشغيل
هياكل البيانات على النحو األمثل إلتاحة خوارزمية عالمة  #األكثر فعالية لالحتفاظ بنسخة متماثلة من دفتر الحساب المشترك

o

صا لمختلف خوارزميات التوافق في اآلراء المتعلقة بقابلية التوصيل السريع (على سبيل المثال:
إدارة التوافق في اآلراء  -تتيح ملخ ً
 )PBFTالمستخدمة لضمان تناسق العمليات التي يتم تنفيذها على شبكة االتصال المزودة بسلسلة الكتل

o

خدمات العقود الذكية  -تتيح حاوية مؤمنة وبسيطة الستضافة مجموعة من الصور األساسية الموقعة تحتوي على نظام تشغيل مؤمن
ولغة العقد الذكي وطبقتي التشغيل وحزمة تطوير برامج  Goو JavaوNode.js



خدمات التحليالت القائمة على الذكاء االصطناعي ( - )AIتتيح رؤى قائمة على الذكاء االصطناعي وإمكانيات اشتراك مألوفة للعنصر البشري
تعمل على االستفادة من خدمات قيد االختبار مثل "مصنف اللغة المألوفة" و"ضمان الجودة" و"تحليالت النصوص" و"التعلم اآللي" و"تحويل
الحديث إلى نص" ،وغير ذلك.
o

التعلم اآللي  -تطوير آلي للطرز استنادًا إلى بيانات التدريب فضالً عن النشر المتكرر أو حلقات التعليقات التقييمية التي تتيح القدرة
على اختبار الطراز وإعادة تشكيله بالتزامن مع معالجة بيانات اإلنتاج.

o

مصنف اللغة المألوفة  -خدمة المصنف التي تفهم القصد من النص وتعرض تصنيفًا مقابالً ،بالتكامل مع مجموع درجات الدقة؛
وخدمة فهم اللغة المألوفة التي تحلل النص الستخراج بيانات التوصيف من المحتوى مثل المفاهيم والكيانات والكلمات المرشدة
والتصنيفات واآلراء واالنفعاالت والعالقات واألدوار الداللية ،وغير ذلك؛ وخدمة المحادثة

o

خدمة االكتشاف  -تتيح إمكانيات البحث المعرفي وتحليالت المحتويات .وتعمل على استخراج القيمة من البيانات غير المهيكلة من
خالل تحويلها وجعلها عادية وإثرائها.

o

خدمات تحويل الحديث إلى نص  -تتيح خدمات تحويل الحديث إلى نص والنص إلى حديث
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o

الرؤية  -خدمة تساعد على فهم محتويات الصور  -المتمثلة في شارة تعليم المفاهيم المرئية والتعرف على األطعمة وإيجاد الوجوه
البشرية وتقريب العمر والجنس وإيجاد الصور المشابهة داخل مجموعة ،وغير ذلك.



بيئة تشغيل إدارة العالقات مع العمالء – خدمة مشتركة موجودة تتيح إمكانيات إدارة العالقات مع العمالء  /إدارة الحاالت على هيئة خدمة
لتقديم نظام التشغيل كخدمة تتيح للوسطاء تطوير تطبيقات من النوع المتعلق بإدارة العالقات مع العمالء  /إدارة الحاالت

 2-3-4خدمات التكامل
تتضمن هذه الخدمات كالً من خدمات تكامل التطبيقات وخدمات تكامل البيانات.


تكامل التطبيقات – تتيح خدمات التكامل الالزمة لتسهيل عمليات تبادل المعلومات بين الوسطاء الحكوميين .تتاح إمكانيات هذه الخدمة المشتركة
من قِبل وزارة المواصالت واالتصاالت وتتوفر على مستوى القطاع الحكومي بأسره من خالل برنامج تبادل البيانات
الحكومية ( .)GDXسوف يستخدمها الوسطاء لعرض المعلومات الواردة من أنظمتهم القديمة وإتاحة إمكانية التوصل إليها من خالل واجهات
تعامل برمجة التطبيقات .يوجد شرح أكثر تفصيالً ألسلوب بناء تكامل المعلومات في وثيقة النموذج المرجعي للمعلومات.
o

محور خدمة المشروع  -تتيح الوساطة التي ترتكز على أسلوب بناء يتم توجيهه طبقًا للخدمة ( )SOAوخدمات التحويل إلى األنظمة
القديمة وإمكانية االتصال بها

o

سجل الخدمات  -تتاح كمستودع إلدارة الخدمات المعروضة من خالل بيئة التشغيل

o

إدارة واجهة تعامل برمجة التطبيق  -تتيح نشر واجهات تعامل برمجة التطبيقات واالشتراك فيها من خالل جهات تقديم الخدمة
والمستخدمين .وتتيح خطط اشتراك متعددة ومسارات عمل لالعتماد وإمكانيات لتحديد المقاييس وتحقيق العائدات



تكامل البيانات  -خدمات تكامل تتيح إمكانيات االستخراج  /التحويل  /التحميل ( )ETLومعالجة تدفق المرسالت وإدارة جودة البيانات .وهذا
سيوفر اإلمكانية على تكامل مجموعة متنوعة من مصادر البيانات لدعم حاالت االستخدام التحليلي .وسوف تُستخدم الستيعاب البيانات الضخمة
الواردة من بيئة تشغيل برنامج  Smart Nationإلى مستودع البيانات الضخمة الوطني ( .)Data Lakeوعلى مستوى القطاعات ،يمكن
استخدامها لتكامل مصادر البيانات خالل ملء مستودعات البيانات متباينة المصادر على مستوى القطاعات.
o

التكامل الدفعي  /القائم على االستخراج والتحويل والتحميل ( - )ETLتتيح إمكانيات تكامل قاعدة البيانات القائم على االستخراج
والتحويل والتحميل ( )ETLأو القائم على دفعات لغرض تخزين البيانات التقليدية وتخزين البيانات متباينة المصادر أيضًا .كما
تتضمن هذه اإلمكانيات التكامل عبر السحابة مع مستودعات البيانات المستضافة على الشبكات السحابية.

o

إدارة جودة البيانات  -تتيح تنظيم البيانات وإنشاء ملفات التعريف والتتبع وإمكانيات التوافق والمراقبة.

 3-3-4خدمات البيانات


وحدات تخزين البيانات  -تتضمن هذه الخدمة مجموعة متنوعة من مستودعات البيانات المطلوبة الستيفاء متطلبات تحليالت برنامج Smart
 Nationعلى مستوى القطاع الحكومي بأسره.





مستودع البيانات المتباينة  -تمثل إمكانيات مستودع البيانات الضخمة المتباينة على النطاق القومي والذي تديره وزارة المواصالت
واالتصاالت.
مستودع البيانات  -تتيح إمكانيات مستودع البيانات ومتجر البيانات المستخدمة على النطاق القومي لتجهيز حاالت االستخدام التحليلي.
مستودع البيانات الرئيسي  -تمثل مستودع البيانات الرئيسي على مستوى القطاع الحكومي بأسره والقطاعات ،والذي تم تكوينه من خالل
مبادرة  Smart Nationإللقاء نظرة شاملة على المواطنين واألعمال .وتتيح إمكانيات إدارة البيانات المرجعية الرئيسية وبيانات التوصيف
إدارة جودة البيانات  -تتيح تنظيم البيانات وإنشاء ملفات التعريف والتتبع وإمكانيات التوافق والمراقبة.

 4-3-4التطبيقات والخدمات المشتركة
تتضمن هذه الخدمة التطبيقات القائمة على البنية األساسية وبيئات التشغيل وتطبيقات األعمال المتاحة على مستوى القطاع الحكومي بأسره
إلعادة استخدامها في تطبيقات الوسطاء.
 1-4-3-4التطبيقات وبيئات التشغيل القائمة على البنية األساسية
تتضمن هذه الخدمة البرامج الوسيطة الفنية وتطبيقات آلية االتصال القائمة على بيئة التشغيل.
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مدخل الدفع  -تطبيق لخدمة مشتركة توفرها وزارة المواصالت واالتصاالت تعمل على تسهيل اختيارات الدفع عبر اإلنترنت للكيانات الحكومية
التي ترغب في تطوير الخدمات اإللكترونية التي تتطلب الدفع عبر اإلنترنت



نقطة االتصال لخدمة الرسائل القصيرة  -تطبيق لخدمة مشتركة توفرها وزارة المواصالت واالتصاالت تسمح للكيانات الحكومية بإرسال
إعالمات عبر خدمة الرسائل القصيرة إلى عمالئها من خالل مجموعة متنوعة من الخدمات اإللكترونية والتطبيقات المتوفرة لديهم



آلية الحيز الجغرافي  -بيئة تشغيل (تديرها وزارة البلدية والبيئة) تتيح المناظرة على نطاق الحيز الجغرافي وصور األقمار الصناعية على هيئة
خدمات لتطوير تطبيقات الحيز الجغرافي الخاصة بالوسطاء



التوثيق القومي  -خدمة مشتركة تقدمها وزارة المواصالت واالتصاالت تؤدي وظيفتها كجهة لتقديم كود التعريف لجميع الخدمات الحكومية
عبر اإلنترنت .وتتيح خدمات التوثيق المؤمن والتوقيع الرقمي وتسجيل دخول واحد (.)SSO



إدارة الوثائق  -خدمة مشتركة تقدمها وزارة المواصالت واالتصاالت لتتبع مسار الوثائق الرقمية وتخزينها وإدارتها وأرشفتها .سيتم أيضًا دعم
مسارات العمل المستندة إلى الوثائق من خالل هذا المكون.



إدارة الحاالت  -خدمة مشتركة إلنشاء تطبيقات تستند إلى سير عمل الحالة .سوف تقدم هذه اإلمكانيات من قبل وزارة المواصالت واالتصاالت.



بيئة تشغيل البيانات المفتوحة  -ستعمل كبيئة تشغيل بيانات مفتوحة موحدة لنشر فئات البيانات الحكومية والتوصل إليها .ويمكن نشر فئات
البيانات كفئات بيانات أولية أو كواجهات تعمل برمجة تطبيقات مفتوحة .وسوف تتيح وزارة المواصالت واالتصاالت هذه اإلمكانية.



صالحيات الشهادة  -خدمة مشتركة تقدمها وزارة الداخلية التي تصدر الشهادات الرقمية وتديرها.



تحليل المشاعر عبر وسائط التواصل االجتماعية  -خدمة مشتركة ستتاح كجزء من مبادرة المشاركة اإللكترونية من قِبل الحوكة القطرية لتحليل
المعلومات المسترجعة عبر وسائط التواصل االجتماعية الستيعاب آراء المواطنين ورجال األعمال تجاه الخدمات الحكومية.



المراسلة اإللكترونية – خدمة مشتركة تقدمها وزارة المواصالت واالتصاالت تعمل على تزويد كل الكيانات الحكومية بنظام مؤمن وقوي
إلرسال مراسالتها (الخطابات الرسمية) واستالمها من خالل الشبكة الحكومية .كما يزود النظام الكيانات بالقدرة على تتبع مسار استالم
المراسالت والتوصل إلى المستخدم الذي استلم المراسالت جنبًا إلى جنب مع معرفة التاريخ والوقت.



خدمات الدليل  -خدمة مشتركة مجهزة بإمكانية تقديم خدمات الدليل (من خالل خدمة الدليل الفعال من  .)Microsoftوسوف تتيح وزارة
المواصالت واالتصاالت هذه اإلمكانية .ويمكن استخدامها في نمط دليل متحد أو كخدمة دليل مستقلة.
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 2-4-3-4تطبيقات األعمال
يتضمن ذلك تطبيقات األعمال القائمة على مجموعة برامج تتيح خدمات مكتب إدارة الخدمات العامة .تتيح كل تطبيقات األعمال هذه وزارة
المواصالت واالتصاالت على مستوى القطاع الحكومي بأسره .ومن المفترض أن يستفيد الوسطاء من هذه اإلمكانيات باستخدام برنامج
كنموذج للخدمة .عندما يتم تقديم تطبيقات أعمال جديدة على مستوى القطاع الحكومي ،سيتم تحديث هذه القائمة.


إدارة محفظة االستراتيجيات – تطبيق لخدمة مشتركة يعمل على تبسيط عملية تطوير وتجهيز الخدمات الحكومية الفعالة المتماشية مع أهداف
االستراتيجية على النطاق الحكومي والخاصة بالوسطاء



نظام إدارة الموارد البشرية – خدمة مشتركة مقدمة لتبسيط إدارة المواهب وتشغيلها آليًا فضالً عن غيرها من عمليات قسم إدارة الموارد البشرية،
والتي تتضمن إدارة الوقت ومرتبات العاملين على نطاق الوسطاء الحكوميين



التمويل  -خدمة مشتركة لتوجيه إمكانيات إدارة التمويل األساسية مثل حسابات الموردين وحسابات العمالء ووضع الميزانية وتكوين التقارير



الشراء  -خدمة مشتركة تتيح خدمات الشراء اإللكتروني للوسطاء الحكوميين.



المراسالت اإللكترونية  -قدمت وزارة التجارة والخدمات المشتركة خدمة مشتركة تزود جميع الكيانات الحكومية بنظام آمن وقوي إلرسال
واستقبال مراسالتهم (رسائل رسمية) من خالل الشبكة الحكومية .ويوفر النظام أيضا الكيانات مع القدرة على تتبع استالم المراسالت ومعرفة
من يكون المستخدم الذي تلقى المراسالت مع التاريخ والوقت.

 4-4أنظمة طبقة السجالت
تمثل هذه الطبقة األنظمة القديمة ،والتطبيقات الجاهزة للبيع ،ووحدات تخزين البيانات القديمة داخل نطاق الوسطاء ستتحقق االستفادة للوسطاء
من خدمات تكامل التطبيقات لعرض المعلومات الواردة من األنظمة  /وحدات تخزين البيانات في هذه الطبقة.
توصيات متعلقة بنهج التطوير:
يوصى الوسطاء الحكوميون باتباع نهج أسلوب بناء يتم توجيهه طبقًا للخدمة لتصميم تطبيقاتهم بشكل يشجع على تكرار استخدامها وإمكانية
التفاعل معها .وتُعد فكرة إتاحة إمكانية التوصل إلى المعلومات المشتركة فيما بين الوسطاء الحكوميين لدى قطر مالئمة تما ًما ،حيث يقل
احتمال أن يحول ذلك دون تنفيذ مختلف الوسطاء للتغييرات المطلوبة.
كما يوصى بأن يحرصوا على تقييم جاهزية تطبيقاتهم التباع نهج أسلوب بناء الخدمات الصغيرة استنادًا إلى اعتبارات محددة يفرضها واقع
العمل تندرج ضمن المبادئ التوجيهية لتصميم الخدمات الصغيرة وتجهيزها في الملحق .2
ترد تعليمات حول كيفية االستفادة من كتل البناء التكنولوجية المتنوعة في الملحق  ،3وذلك إلنشاء تطبيقات مستندة إلى خدمات صغيرة
وتطبيقات تحليلية.
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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.

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


خارج الحكومة
 -الخدمات الرقمية التي تُستهلك خارج الحكومة



عبر الحكومة
 -الخدمات الرقمية التي تُستهلك داخليًا عبر الحكومة



داخليًا بالجهات الحكومية
 -الخدمات الرقمية التي تُستهلك فقط داخل جهة الحكومية معينة

وتوفر مجاالت االستخدام الثالثة هذه التغطية عبر جميع الخدمات الرقمية داخل الحكومة القطرية .ولن يكون لمعظم المعايير مستوى واحد
من االمتثال 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

موصى به

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

 2-5حالة دورة حياة المعايير فيما يتعلق بمجال تكنولوجيا المعلومات
مؤشرا على حالة دورة حياته ضمن مجال
للمساعدة في إرشاد مستخدمي برنامج البنية المؤسسية الخاصة بالحكومة ،يحدد كل معيار أيضًا
ً
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 الحكومية 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

 3-5معايير مكونات أنظمة االشتراك
 1-3-5بوابة شبكة اإلنترنت
تتسم تصميمات المواقع والخدمات عبر شبكة اإلنترنت الخاصة بكل وسيط حكومي وشكلها العام وواجهاتها وأسلوب بناء التجول فيها بطابع
متفرد يميزها عن غيرها .قد يكون هذا "الشكل وأسلوب العرض" مرب ًكا وصعبًا لعامة الجمهور حيث يضطرهم إلى تغيير وجهتهم عند زيارة
كل موقع إنترنت حكومي .فتوحيد المعايير واالتساق الزمان لضمان تركيز اهتمام مواقع اإلنترنت والخدمات لدى الوسطاء الحكوميين على
عامة الجمهور وسهولة استخدام تلك المواقع والخدمات.
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ولضمان سهولة توصل عامة الجمهور إلى مواقع اإلنترنت الحكومية وتقديم تجربة أكثر اتساقًا عند التجول عبر مواقع اإلنترنت الحكومية
المختلفة ،تم تطوير موقع اإلنترنت الحكومي وإطار عمل الخدمات اإللكترونية الحكومية لتحديد مجموعة من المعايير والمبادئ التوجيهية
ألفضل الممارسات المتعلقة بتصميم مواقع اإلنترنت والخدمات اإللكترونية الحكومية ككل.
ويتعين على الوسطاء اتباع المبادئ التوجيهية المحددة في وثيقة "موقع اإلنترنت الحكومي وإطار عمل الخدمات اإللكترونية الحكومية" من
خالل اتباع هذا الرابط.
http://www.motc.gov.qa/en/documents/document/government-website-and-e-services-framework
 1-1-3-5محتوى صفحة اإلنترنت ونمط العرض التقديمي
االمتثال للخدمات
المعيار
صفحة
()CSS

األنماط

المتتابعة

خارج الحكومة

عبر الحكومة

داخل
الحكومية

إلزامي

موصى به

موصى به

حالة دورة حياة معيار
الجهات تكنولوجيا المعلومات
ناضج

تُعد  CCSلغة لصفحات األنماط تُستخدم لوصف العرض التقديمي لوثيقة مكتوبة بلغة عالمات التكويد .وهي تسمح للمؤلفين والمستخدمين
بإلحاق نمط (على سبيل المثال ،أطقم الطباعة والتباعد) بوثائق مهيكلة (على سبيل المثال ،وثائق  HTMLوتطبيقات  .)XMLومن أكثر
التطبيقات شيوعًا هو استخدام نمط صفحات اإلنترنت المكتوبة بلغة  HTMLو ،XHTMLإال أنه يمكن تطبيق اللغة على أي نوع من وثائق
 ،XMLبما في ذلك  SVGو.XUL
وتتضمن صفحة األنماط المتتابعة مستويات وملفات بيانات تعريف متنوعة .يستند كل مستوى من مستويات صفحة األنماط المتتابعة على
آخر مستوى وصلت إليه ،مما يعمل غالبًا على إضافة ميزات جديدة .ويشار إلى المستويات عادة ً بأسماء  CSS1و CCS2و .CSS3أما
ملفات بيانات التعريف ،فهي في الغالب فئة فرعية لمستوى واحد أو أكثر من مستويات األنماط المتتابعة تم بناؤها لجهاز معين أو واجهة
تعامل مستخدم معينة .وتوجد حاليًا ملفات بيانات تعريف ألجهزة التليفون المحمول والطابعات وأجهزة التلفزيون .ويجب عدم الخلط بين
ملفات بيانات التعريف وأنواع الوسائط التي تمت إضافتها في صفحة األنماط المتتابعة من المستوى .CSS2
تُستخدم صفحة األنماط المتتابعة من قِبل مؤلفي وقارئي صفحات اإلنترنت على ح ٍد سواء لتحديد ألوان العرض التقديمي للوثيقة وطاقم
الطباعة والشكل العام وغيره من الجوانب المتعلقة به .وهي مصممة في المقام األول إلتاحة إمكانية فصل محتوى الوثيقة (المكتوب بلغة
 HTMLأو بلغة عالمات تكويد مشابهة) عن العرض القديمي (المكتوب في صفحة األنماط المتتابعة) للوثيقة.
قد تعمل عملية الفصل هذه على تحسين إمكانية التوصل إلى المحتوى وإتاحة المزيد من المرونة والتحكم في محددات الصفات المميزة
للعرض التقديمي ،باإلضافة إلى تقليل مدى التعقيد والتكرار في المحتوى الهيكلي .كما يمكن لصفحة األنماط المتتابعة أن تسمح بتقديم صفحة
عالمات التكويد نفسها بأنماط مختلفة للحصول على طرق مختلفة للتحويل البياني ،مثل العرض على الشاشة وفي صورة مطبوعات وعبر
الصوت (عند القراءة المسموعة عبر مستعرض يدعم الحديث أو برنامج قراءة شاشة) واألجهزة القائمة على طريقة برايل وحاسة اللمس
لدى المكفوفين.
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لمعرفة المزيد من التفاصيل حول صفحة األنماط المتتابعة ،على القراء المهتمين الرجوع إلى هذا الرابط:
https://www.w3schools.com/w3css/w3css_versions.asp
االمتثال للخدمات
المعيار
لغة عالمات
)(HTML

تكويد

النص

التشعبي

خارج الحكومة

عبر الحكومة

داخل
الحكومية

إلزامي

موصى به

اختياري

حالة دورة حياة معيار
الجهات تكنولوجيا المعلومات
ناضج

تُعد لغة  HMTLهي لغة عالمات التكويد المهيمنة فيما يتعلق بتكوين صفحات اإلنترنت .إذ تتيح وسيلة لوصف هيكل المعلومات القائمة
على نصوص في وثيقة  -وذلك من خالل اإلشارة إلى نص معين على هيئة عناوين وفقرات وكشوف ،وما إلى ذلك  -وتتيح أيضًا تكملة ذلك
النص بنماذج تفاعلية وصور مضمنة وعناصر أخرى.
ً
مميزا في تطوير لغة  HTMLولكنه يبعد بأشواط عن الوصول إلى الغاية المرجوة،
يمثل معيار  HTML5 Recommendationحدثًا
فضالً عن أن عمليات التطوير جارية بالفعل .فمن الممكن أال يتم نشر المزيد من النُسخ المستقبلية على هيئة كيان متراص الوحدة ،بل ستكون
على هيئة مجموعة من وحدات البرامج األصغر حج ًما.
لمعرفة المزيد من المعلومات حول المعيار ،يمكن للقراء المهتمين اتباع هذا الرابطhttps://www.w3.org/TR/html/ :
االمتثال للخدمات
المعيار
لغة عالمات تكويد النص التشعبي الموسع
()XHTML

خارج الحكومة

عبر الحكومة

داخل
الحكومية

إلزامي

موصى به

اختياري

حالة دورة حياة معيار
الجهات تكنولوجيا المعلومات
ناضج

تُعد  XHTMLلغة عالمات تكويد لها العمق نفسه الذي تنقله لغة  ،HTMLولكن بصياغة أكثر صرامة .كما تُعد  HTMLتطبيقًا للغة
عالمات تكويد معممة قياسية ( ،)SGMLوهي لغة عالمات تكويد تتسم بالمرونة .بينما تُعد  XHTMALتطبيقًا للغة  ،XMLوهي فئة
فرعية من لغة  SGMLأكثر صرامة.
ونظرا ألنهما بحاجة إلى توافق مع قواعد اللغة ،فإن وثائق  XHTMLتسمح بإجراء عمليات التشغيل اآللي باستخدام مكتبة  XMLقياسية.
ً
وبالمقارنة ،فإن لغة  HTMLتتطلب محلالً لغويًا دقيقًا نسبيًا مبس ً
طا للنسق  -ويكون بشكل عام محلالً مهيئًا (لكن يمكن استخدام مكتبة محلل
 SGMLاللغوي) .يمكن اعتبار لغة  XHTMLنقطة التقاء بين لغتي  HTMLو XMLفي جوانب عديدة ،حيث تُعد إعادة صيغة للغة
 HTMLبلغة .XML
تأتي لغة  XHTMLعمالً الحقًا للغة  ،HTMLويتصور الكثيرون أن لغة  XHTMLهي النسخة الحديثة أو النسخة األحدث من لغة
مرارا باستخدام
 .HTMLومع ذلك ،تحظى لغة  XHTMLبتوصية مستقلة؛ وتوصي جمعية تحديد معايير لغة إنشاء الصفحات ()W3C
ً
لغتي  XHTMLو HTMLللنشر عبر شبكة اإلنترنت.
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لمعرفة المزيد من المعلومات حول المعيار ،يمكن للقراء المهتمين اتباع هذا الرابطhttps://www.w3.org/TR/xhtml2/ :
 2-1-3-5مكونات تطبيق ( Portletمدخل البوابة) الالزم تجميعها في بوابة شبكة اإلنترنت
االمتثال للخدمات
المعيار
طلب محددات  )JSR) Javaرقم 286

خارج الحكومة

عبر الحكومة

داخل
الحكومية

إلزامي

إلزامي

اختياري

حالة دورة حياة معيار
الجهات تكنولوجيا المعلومات
ناضج

تعمل تحديدات مدخل بوابة  Javaعلى تحديد عقد بين حاوية مدخل البوابة ومداخل البوابات ،كما تزود مطوري مداخل البوابات بنموذج
برمجة مالئم .تم تطوير محددات مدخل بوابة  Javaبموجب طلب محددات  Javaرقم  286وفقًا لإلجراء الذي اتخذه مجتمع .Java
مصدرا للتزويد
مداخل البوابات عبارة عن مكونات قائمة على شبكة اإلنترنت تتم إدارتها عن طريق حاويات مداخل البوابات التي تمثل
ً
بالمحتوى الديناميكي .تستخدم البوابات مداخل البوابة كمكونات قابلة للتوصيل في واجهة تعامل المستخدم  -باعتبارها طبقة عرض تقديمي
 ألنظمة المعلومات .تحقق تحديدات مداخل بوابة  Javaإمكانية التفاعل بين مداخل البوابات والبوابات من خالل تعريف واجهات تعاملبرمجة التطبيقات لمداخل البوابات وتوحيد معايير قواعد التفضيالت وبيانات المستخدم وطلبات مدخل البوابة واالستجابة لها والنشر وإنشاء
الحزم والتأمين.
وبعبارة أبسط ،فإن طلب محددات  )JSR) Javaرقم  286عبارة عن واجهة تعامل برمجة تطبيقات لمدخل بوابة ( )Javaخاصة بمجال
سا بالحاوية التي
التكنولوجيا إلتاحة إمكانية التفاعل بين مداخل بوابات  Javaوحاويات مدخل بوابة  .Javaومداخل البوابات هذه "محلية" قيا ً
تتم بداخلها إدارة تلك البوابات.
لمعرفة المزيد من المعلومات حول المعيار ،يمكن للقراء المهتمين اتباع هذا الرابط:
http://www.oracle.com/technetwork/java/jsr286-141866.html
 3-1-3-5معيار خدمات اإلنترنت الالزم للتوصل إلى مداخل البوابات وعرضها
االمتثال للخدمات
المعيار
خدمات اإلنترنت لمدخل البوابة عن بُعد
()WSRP

خارج الحكومة

عبر الحكومة

داخل
الحكومية

إلزامي

إلزامي

اختياري

حالة دورة حياة معيار
الجهات تكنولوجيا المعلومات
ناضج

معيارا ألدوات تجميع المحتوى ،مثل بوابات اإلنترنت ،للتوصل إلى مصادر المحتوى وعرضها (على سبيل المثال ،مداخل
يُعد WSRP
ً
البوابات) ،والتي تتم استضافتها على وحدة خدمة التطبيق عن بُعد .كما يُعد  WSRPبروتوكوالً محايدًا في مجال التكنولوجيا مصم ًما للتوصل
إلى مداخل البوابات عن بُعد بطريقة قياسية .تعمل محددات  WSRPعلى تعريف واجهة خدمة اإلنترنت للتفاعل مع خدمات اإلنترنت
الموجهة للعروض التقديمية.
تمت صياغة خطة العمل المبدئية من خالل جهود مشتركة بذلتها لجنتان فنيتان تابعتان لمؤسسة النهوض بمعايير المعلومات المهيكلة المتقدمة
( :)OASISتتحمل هاتان اللجنتان مسؤولية خدمات اإلنترنت المتعلقة بالتطبيقات التفاعلية ( )WSIAومداخل البوابات عن بُعد (.)WSRP
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 .WSRP v1 provided a base platform for interoperable publishing and consumption of remote portletsويعمل
 WSPRعلى توسيع نطاق بيئة التشغيل إلتاحة التنسيق فيما بين مداخل البوابات ،وذلك من بين خصائص أخرى .يعمل هذا التوسيع على
استيعاب حاالت االستخدام اإلضافية ذات الصلة بمستخدم  WSRPالذي يدمج مصادر متعددة للمحتوى ،بغض النظر عما إذا كانت محلية
أو عن بُعد ،في تطبيق إنترنت جديد .كما يُعد  WSRPبروتوكوالً محايدًا في مجال التكنولوجيا مصم ًما للتوصل إلى مداخل البوابات عن بُعد
بطريقة قياسية.
لمعرفة المزيد من المعلومات حول المعيار ،يمكن للقراء المهتمين اتباع هذا الرابط:
http://docs.oasis-open.org/wsrp/v2/wsrp-2.0-spec.html
 4-1-3-5االستعالم عن خدمات الدليل وتعديلها
االمتثال للخدمات
المعيار

خارج الحكومة

بروتوكول التوصل البسيط إلى الدليل
 Lightweight Directory Accessإلزامي
)Protocol (LDAP

عبر الحكومة

داخل
الحكومية

إلزامي

إلزامي

حالة دورة حياة معيار
الجهات تكنولوجيا المعلومات
ناضج

يُعد  LDAPبروتوكول تطبيقات لالستعالم عن خدمات الدليل وتعديل تلك الخدمات التي يتم تشغيلها عبر بروتوكول  .TCP/IPبروتوكول
 LDAPقائم على معيار  ،X.500ولكنه أبسط بدرجة كبيرة وأسرع في التكيف لتلبية االحتياجات المهيأة.
الدليل عبارة عن مجموعة من المعلومات ذات الخواص المميزة المتشابهة المنظمة بطريقة منطقية أو بتسلسل هرمي .عادة ً ما يعكس
بروتوكول  LDAPمجموعة متنوعة من الحدود السياسية والجغرافية والتنظيمية ،ويتحدد ذلك بنا ًء على النموذج الذي تم اختياره.
تميل عمليات النشر عبر بروتوكول  LDAPإلى استخدام أسماء وحدة خدمة اسم النطاق ( )DNSلتنظيم المستويات العليا في التسلسل
صا أو وحدات تنظيمية أو طابعات أو وثائق أو مجموعات من األشخاص أو أي شيء
الهرمي .قد تظهر داخل ثنايا الدليل إدخاالت تمثل أشخا ً
آخر يمثل إدخاالً لتسلسل معين (أو إدخاالت متعددة).
وال يقتصر بروتوكول  LDAPعلى معلومات جهة االتصال أو حتى المعلومات المتعلقة بأشخاص .إذ يُستخدم بروتوكول  LDAPللبحث
عن شهادات التشفير والمؤشرات إلى وحدات الطباعة وغيرها من الخدمات على شبكة االتصال ،كما يتيح "تسجيل دخول واحد" حيث تتم
مشاركة كلمة سرية للمستخدم بين العديد من الخدمات .فهو يتناسب مع أي نوع من المعلومات التي تتسم بطابع الدليل نفسه ،حيث تصبح

تكرارا هي القاعدة األساسية.
عمليات البحث السريعة وعمليات التحديث األقل
ً
وال يحدد بروتوكول  LDAPالكيفية التي تعمل بها البرامج سواء على صعيد الوحدة التابعة أو وحدة الخدمة .بل يحدد "اللغة" المستخدمة
لبرامج الوحدة التابعة من أجل التواصل مع وحدات الخدمة (وتواصل وحدات الخدمة فيما بينها) .على صعيد الوحدة التابعة ،قد تكون الوحدة
التابعة برنامج بريد إلكتروني أو برنامج استعراض وحدة طباعة أو دليل عناوين .قد تجيد وحدة الخدمة التواصل عبر بروتوكول LDAP
أو تتاح لها طرق أخرى إلرسال البيانات واستالمها.
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كما يحدد بروتوكول  LDAPالتصاريح المعينة من قِبل مسؤول النظام للسماح لبعض األشخاص دون غيرهم بالتوصل إلى قاعدة بيانات
بروتوكول  LDAPوالحفاظ على خصوصية بعض البيانات اختياريًا.
لمعرفة المزيد من المعلومات حول المعيار ،يمكن للقراء المهتمين اتباع هذا الرابط:
https://tools.ietf.org/html/rfc4511
 5-1-3-5نسق مترجمي النصوص
االمتثال للخدمات
حالة دورة حياة معيار

المعيار
خارج الحكومة
نسق ملف الترجمة بلغة  (XLIFF) XMLموصى به

عبر الحكومة
موصى به

داخل

الجهات

تكنولوجيا المعلومات

الحكومية
موصى به

ناشئ

ونظرا ألنه معيار ،فإن معالجة
يُعد  XLIFFنسقًا قائ ًما على لغة  XMLيتيح للمترجمين التركيز على النص المراد ترجمته .وعلى ذلك،
ً
ملفات  XLIFFتجعل التصميمات الهندسية للترجمة أسهل :ففور كتابة وحدات تحويل أنساق ملفات المصدر ،يمكنك بسهولة كتابة أدوات
جديدة للتعامل مع نسق  XLIFFوعدم القلق بشأن نسق الملف األصلي.
كما يدعم عملية الترجمة بأكملها من خالل إتاحة الشارات والخواص المميزة للتعقيبات على المراجعة وحالة ترجمة مجموعات الحروف
الفردية ووحدات القياس ،مثل عدد كلمات عبارات المصدر.
يهدف نسق  XLIFFإلى:


فصل نص الترجمة عن التنسيق



إتاحة أدوات متعددة لتطبيق استخدامها على مجموعات حروف المصدر وإضافتها إلى البيانات المتعلقة بمجموعة الحروف



تخزين المعلومات المفيد في دعم إحدى عمليات الترجمة

لمعرفة المزيد من المعلومات حول المعيار ،يمكن للقراء المهتمين اتباع هذا الرابط:
http://docs.oasis-open.org/xliff/xliff-core/v2.0/os/xliff-core-v2.0-os.html
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 6-1-3-5تشفير الحروف العربية
االمتثال للخدمات
المعيار
Unicode

خارج الحكومة

عبر الحكومة

داخل
الحكومية

إلزامي

إلزامي

موصى به

حالة دورة حياة معيار
الجهات تكنولوجيا المعلومات
ناضج

يغطي معيار  Unicodeكل الحروف وعالمات الترقيم والرموز تقريبًا .يتيح معيار  Unicodeمعالجة النص وتخزينه ونقله بشكل مستقل
عن بيئة التشغيل واللغة .معيار تشفير الحروف المفترض بلغة  HTML-5هو  UTF-8وقد وضعت مؤسسة Unicode Consortium
معيار  Unicodeألن فئات الحروف بمعيار  ISO-8859كان حجمها محدودًا.
وبدايةً من استخدام ،أصبح البرنامج النصي باللغة العربية مضمنًا في الكتل التالية:


 ،0600–06FF( Arabicعدد  255حرفًا)



 ،0750–077F( Arabic Supplementعدد  48حرفًا)



 ،08A0–08FF( Arabic Extended-Aعدد  73حرفًا)



 ،FB50–FDFF( Arabic Presentation Forms-Aعدد  611حرفًا)



 ،FE70–FEFF( Arabic Presentation Forms-Bعدد  141حرفًا)



 ،10E60–10E7F( Rumi Numeral Symbolsعدد  31حرفًا)



 ،1EE00—1EEFF( Arabic Mathematical Alphabetic Symbolsعدد  143حرفًا)

لمعرفة المزيد من المعلومات حول المعيار ،يمكن للقراء المهتمين اتباع هذا الرابط:
http://www.unicode.org/versions/Unicode10.0.0/ch09.pdf#G37489
 7-1-3-5نسق وحدة المعلومات المسترجعة عبر شبكة اإلنترنت
االمتثال للخدمات
المعيار
التجميع البسيط للغاية ()RSS

خارج الحكومة

عبر الحكومة

داخل
الحكومية

موصى به

موصى به

موصى به

حالة دورة حياة معيار
الجهات تكنولوجيا المعلومات
ناضج

تُعد  RSSعائلة ألنساق المعلومات المسترجعة المستخدمة لنشر محتوى رقمي يتم تحديثه بشكل متكرر ،مثل المدونات أو مصادر توزيع
األخبار أو برامج .podcast
يستعين مستخدمو محتوى  RSSببرامج تُسمى "وحدات قراءة" أو "أدوات تجميع" المعلومات المسترجعة .يشترك المستخدم في موجز
معلوما ت مسترجعة من خالل إمداد قارئه برابط إلى موجز المعلومات المسترجعة؛ فيتمكن القارئ من االطالع على مواجز المعلومات
المسترجعة التي تم االشتراك فيها لدى المستخدم لمعرفة ما إذا كان أي من هذه المواجز يتضمن محتوى جديد أم ال منذ آخر عملية اطالع،
ويتم استرجاع ذلك المحتوى واستدعاؤه للمستخدم إذا ثبت وجوده.
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أنساق  RSSمحددة بلغة  .XMLيمكن تجميع أي شيء مقسم إلى عناصر منفصلة عبر نسق  :RSSمثل "التغييرات األخيرة" في صفحة
 wikiوسجل تغييرات عمليات إنهاء تخصيص نظام استنساخ التعليمات البرمجية ،وكذلك السجل التاريخي لعمليات مراجعة أحد الكتب .فور
أن تصبح المعلومات المتعلقة بكل عنصر بنسق  ،RSSيمكن لبرنامج مزود بخاصية اإلعالم بحالة تواجد نسق  RSSالتحقق من حدوث
تغييرات لوحدة المعلومات المسترجعة واالستجابة لتلك التغييرات بطريقة سليمة.
لمعرفة المزيد من المعلومات حول المعيار ،يمكن للقراء المهتمين اتباع هذا الرابط:
https://cyber.harvard.edu/rss/rss.html
االمتثال للخدمات
المعيار
نسق التجميع من النوع األولي

خارج الحكومة

عبر الحكومة

داخل
الحكومية

اختياري

اختياري

اختياري

حالة دورة حياة معيار
الجهات تكنولوجيا المعلومات
ناشئ

ينطبق اسم "النوع األولي" على زوج من المعايير ذات الصلة .نسق التجميع من النوع األولي عبارة عن لغة  XMLمستخدمة لوحدات
المعلومات المسترجعة عبر شبكة اإلنترنت ،في حين أن بروتوكول النشر األولي ( )APPهو بروتوكول بسيط قائم على بروتوكول HTTP
لتكوين مصادر اإلنترنت وتحديثها.
تسمح وحدات المعلومات المسترجعة عبر اإلنترنت للبرامج التحقق من وجود تحديثات تم نشرها على أحد مواقع اإلنترنت .لتقديم وحدة
صا ينشر كشفًا (أو "وحدة معلومات مسترجعة") بمقاالت
معلومات مسترجعة عبر شبكة اإلنترنت ،قد يستخدم مالك الموقع برنام ًجا مخص ً
األخيرة أو محتوى بنسق موحد المعايير قابل للقراءة على األجهزة .ويمكن عندئ ٍذ تنزيل وحدة المعلومات المسترجعة من خالل مواقع
اإلنترنت التي تعمل على تجميع المحتوى الوارد من وحدة المعلومات المسترجعة أو من خالل برامج قراءة وحدات المعلومات المسترجعة
التي تسمح لمستخدمي اإلنترنت االشتراك لتلقي وحدات المعلومات المسترجعة وعرض محتواها.
تحتوي وحدة المعلومات المسترجعة على إدخاالت ،والتي قد تكون عناوين رئيسية أو مقاالت أو مقتطفات أو ملخصات أو روابط تدعم
النص بالكامل إلى المحتوى الموجود على موقع اإلنترنت ،جنبًا إلى جنب مع بيانات توصيف متنوعة.
لمعرفة المزيد من المعلومات حول المعيار ،يمكن للقراء المهتمين اتباع هذا الرابط:
http://www.ietf.org/rfc/rfc4287

النموذج المرجعي للتطبيق

24

البنية المؤسسية للحكومة القطرية

 2-3-5وحدة خدمة الصوت
 1-2-3-5االتصاالت الصوتية عبر صفحة اإلنترنت
االمتثال للخدمات
المعيار
(VoiceXML (VXML

خارج الحكومة

عبر الحكومة

داخل
الحكومية

إلزامي

إلزامي

موصى به

حالة دورة حياة معيار
الجهات تكنولوجيا المعلومات
ناضج

تتيح لغة  VXMLتطبيقات قائمة على أساس اإلنترنت لالتصال بأنظمة معالجة الصوت .تنشأ تطبيقات االستجابة الصوتية التفاعلية ()IVR
والمحادثة المتقدمة داخل برنامج استعراض منطقي يتيح للمستخدمين إمكانية التوصل إلى المعلومات القائمة على أساس اإلنترنت عبر أي
جهاز يدعم إمكانيات الصوت ،مثل الهاتف .تتيح لغة  VXMLالخواص األساسية للتحكم في االستدعاء.
لمعرفة المزيد من المعلومات حول المعيار ،يمكن للقراء المهتمين اتباع هذا الرابط:
http://www.w3.org/TR/voicexml30/
االمتثال للخدمات
المعيار
(XML+VXML (X+V

خارج الحكومة

عبر الحكومة

داخل
الحكومية

موصى به

موصى به

موصى به

حالة دورة حياة معيار
الجهات تكنولوجيا المعلومات
ناضج

تُعد  X+Vلغة عالمات تكويد عبر شبكة اإلنترنت تشتمل على عناصر صوتية ومرئية مستخدمة لتطوير تطبيقات متعددة األوضاع.
يضفي ملف بيانات تعريف الصوت بلغة  XHTMLتفاعالً شفهيًا على المحتوى العادي عبر شبكة اإلنترنت .فهو يعمل على تكامل التقنيات
التي تدعم األحداث بلغة  XHTMLو XMLمع مفردات لغة  XMLالمطورة كجزء من إطار العمل الذي وضعته جمعية تحديد معايير لغة
إنشاء الصفحات ( )W3Cلواجهة المحادثة.
ويتضمن ملف بيانات التعريف وحدات برامج صوتية تدعم تركيب الكالم ومربعات الحوار الكالمية وبروتوكوالت األوامر والتحكم وقواعد
اللغة.
يمكن ربط برامج المعالجة الصوتية بعناصر لغة  XHTMLواالستجابة ألحداث نموذج عناصر الوثيقة ( ،)DOMوبالتالي تكرار استخدام
نموذج الحدث المألوف لدى المطورين عبر شبكة اإلنترنت.
تتكامل خواص التفاعل الصوتي مع لغة  XHTMLوصفحة األنماط المتتابعة ( ،)CSSوبالتالي يمكن استخدامها مباشرة ً داخل المحتوى
بلغة .XHTML
لمعرفة المزيد من المعلومات حول المعيار ،يمكن للقراء المهتمين اتباع هذا الرابط:
http://www.w3.org/TR/xhtml+voice/
االمتثال للخدمات
المعيار
لغة عالمات التكويد الموسعة لعناصر التحكم
في االستدعاء ()CCXML

النموذج المرجعي للتطبيق
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عبر الحكومة

داخل
الحكومية

موصى به

موصى به

موصى به

حالة دورة حياة معيار
الجهات تكنولوجيا المعلومات
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صا بلغة  XMLتم تصميمه إلتاحة دعم المحادثة التليفونية بلغة  .VXMLوفي حين أن لغة  VXMLمصممة
تُعد لغة CCXML
معيارا خا ً
ً
إلتاحة واجهة مستخدم صوتية ( )VUIفي برنامج استعراض الصوت ،فإن لغة  CCXMLمصممة إلعالم برنامج استعراض الصوت
بكيفية التعامل مع عنصر التحكم في القناة الصوتية عبر المحادثة التليفونية .والتطبيقان القائمان على لغة  XMLمنفصالن تما ًما ويمكن
تجهيز كل منهما دون اآلخر.
أما لغة  ،CCXMLفهي لغة عالمات تكويد قياسية تتيحها  W3Cللتحكم في كيفية إجراء المكالمات الهاتفية وإدارتها ،باستخدام الخواص
التالية:


التوجيه :تعمل هذه الخاصية على توجيه المكالمات إلى الخط التالي المتاح في مجموعة ما؛ أو تستخدم ميزة "البحث
عني""/متابعتي" لتتبع مسار شخص في مواقع عديدة من المحتمل تواجده بها



إنشاء جسور ترابط :تعمل الخاصية على ربط مكالمة بين قطاعين من الخطوط



استدعاء صادر :تؤدي الخاصية إلى بدء مكالمة ومربع حوار واحد أو أكثر بلغة  VXMLفور إنشاء اتصال



الرد االنتقائي على المكالمات :خاصية تحدد البت في الرد على اتصال أو عدم الرد عليه استنادًا إلى معلومات المتصل



عقد مؤتمر :خاصية تسمح لمشاركين متعددين باالنضمام إلى مؤتمر عبر الهاتف



التدريب :خاصية تسمح لطرف خارجي باالنضمام إلى مكالمة ،ولكن تتيح ألحد المشاركين فقط االستماع إلى ما يقوله الطرف
الخارجي



تنفيذ مربع الحوار :خاصية تتيح تكوين نُسخ جديدة من المشروعات بلغة  VXMLوإتالفها حسب الرغبة.

لمعرفة المزيد من المعلومات حول المعيار ،يمكن للقراء المهتمين اتباع هذا الرابط:
http://www.w3.org/TR/ccxml/
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االمتثال للخدمات
المعيار
بروتوكول التحكم في مصادر الوسائط
()MRCP

خارج الحكومة

عبر الحكومة

داخل الجهات
الحكومية

حالة دورة حياة
معيار تكنولوجيا
المعلومات

موصى به

موصى به

موصى به

ناضج

يُعد  MRCPبروتوكول اتصال يسمح لوحدات خدمة المحادثة بإتاحة خدمات المحادثة المتنوعة (مثل التعرف على الكالم وتركيبه) لوحداتها
التابعة .ويعني ذلك في الغالب أن برامج وحدة الخدمة ستعمل على جهاز كمبيوتر واحد ويمكن للوحدات التابعة إرسال رسائل عبر بروتوكول

 MRCPإلى وحدة الخدمة من خالل شبكة اتصال.
لمعرفة المزيد من المعلومات حول المعيار ،يمكن للقراء المهتمين اتباع هذا الرابط:
http://www.ietf.org/rfc/rfc4463.txt

 3-3-5خدمات التليفون المحمول
تستخدم الحكومات على مستوى العالم تكنولوجيا الهاتف المحمول إلتاحة الخدمات التي ستواكب السلوكيات األشخاص وتوقعاتهم المتغيرة.
إ ن التليفون المحمول ليس فقط قناة أخرى أو جهاز كمبيوتر صغير إلتاحة الخدمات ،بل يعمل على فتح سبل جديد للحكومة من أجل التفاعل
مع عامة الجمهور .يعمل الوسطاء الحكوميون حول العالم على توسيع نطاق بيئات التشغيل الرقمية لديهم لتكوين محتوى موجه للتوافق مع
صا لتناسب مع الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر اللوحية .لم يعُد مالئ ًما للوسطاء االكتفاء بنشر سياسة أو قرارات
التطبيقات مصمم خصي ً
تنظيمية وبيانات وغيرها من المعلومات على موقع إنترنت ثابت.
إذ تعترف استراتيجية الحكومة الرقمية في قطر بإمكانات تكنولوجيا الهاتف المحمول بعيدة األثر لزيادة كفاءة القطاع العام والمستوى المحلي
من خالل إتاحة المزيد من الخدمات المريحة وسهلة االستخدام ،مما يعمل على تحسين مستوى اإلنتاجية وتسهيل التفاعل الحر مع الشعب
صا لرأب الصدع في مجال التكنولوجيا الرقمية وزيادة الشفافية
والجمعيات والشركات .وتخلق الخدمات الحكومية عبر الهاتف المحمول فر ً
وتشجيع المشاركة العامة للجمهور .كما يعمل تطوير تطبيقات الهاتف المحمول على توسيع نطاق إمكانية التوصل إلى القنوات وزيادة مستوى
الرفاهية لدى المستخدمين.
صا لمساعدة الوسطاء الحكوميين في تصميم
لقد تم إعداد وثيقة المبادئ التوجيهية لتصميم الخدمات الحكومية عبر الهاتف المحمول خصي ً
ونشر الخدمات عبر الهاتف المحمول استنادًا إلى أفضل الممارسات والمعايير الدولية.

يرجى الرجوع إلى المبادئ التوجيهية والمعايير الواردة في الوثيقة – << سيتم تحديث الرابط مقتر ًنا بعنوان  URLإلى موقع الوثيقة
المنشورة >>
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 4-5معايير طبقة الخدمات
 1-4-5إدارة عمليات األعمال

االمتثال للخدمات
المعيار
لغة تنفيذ عمليات األعمال القائمة على
خدمات اإلنترنت ()WS-BPEL

خارج الحكومة

عبر الحكومة

داخل
الحكومية

إلزامي

إلزامي

موصى به

حالة دورة حياة معيار
الجهات تكنولوجيا المعلومات
ناشئ

يمكن وصف عمليات األعمال بطريقتين .سلوك فعلي يمكن تنفيذه في نموذج عمليات األعمال .عمليات أعمال مجردة محددة جزئيًا ال نية
لتنفيذها .وقد تخفي العملية المجردة في ثناياها بعض التفاصيل التشغيلية الواقعية المطلوبة .كما تؤدي العمليات المجردة وظيفية توصيفية،
وذلك من خالل أكثر من حالة استخدام واحدة ممكنة ،بما في ذلك السلوك وقالب العملية القابالن للرصد .إن استخدام لغة  WS-BPELيهدف
إلى إنشاء نموذج لسلوك العمليات التي يمكن تنفيذها والمجردة على ح ٍد سواء.

وتتيح  WS-BPELلغة لمحددات عمليات األعمال التي يمكن تنفيذها والمجردة .فبذلك ،تعمل على توسيع نطاق نموذج تفاعل خدمات
اإلنترنت وتتيح له إمكانية دعم عمليات األعمال .حيث تحدد لغة  WS-BPELنموذ ًجا للتكامل الذي يمكن تحقيق التفاعل من خالله ويُفترض
أنه يعمل على تسهيل توسيع نطاق تكامل العمليات اآللي داخل الشركات وبين األعمال على ح ٍد سواء.
لمعرفة المزيد من المعلومات حول المعيار ،يمكن للقراء المهتمين اتباع هذا الرابط:
http://docs.oasis-open.org/wsbpel/2.0/OS/wsbpel-v2.0-OS.html

 2-4-5الخدمات الصغيرة
تتغير أنماط أسلوب بناء التطبيقات في عصر الحوسبة السحابية .وقد أدى التقاء بعض العوامل إلى ظهور مفهوم التطبيقات "ذات الحوسبة
السحابية":
•

اإلتاحة العامة لبيئات تشغيل الحوسبة السحابية

•

التقدم المحرز في تكنولوجيات الوسط االفتراضي

•

بدأ ظهور تطبيقات سريعة ومرتبطة بتطوير البرامج وعمليات التشغيل ( )DevOpsعندما تطلعت المؤسسات إلى تبسيط

دورات اإلصدارات وتقصيرها

النموذج المرجعي للتطبيق
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ولتحقيق أفضل استفادة من المزايا التي تتيحها مرونة بيئات تشغيل الشبكة السحابية ،تضمنت التطبيقات ذات الشبكة السحابية أجزا ًء مستقلة
أصغر حج ًما ومضمنة ذاتيًا تسمى الخدمات الصغيرة.
تأثيرا إيجابيًا في الكيفية التي
فمن أجل تبني الخدمات الصغيرة بنجاح ،يجب أن يتفهم الوسطاء طبيعتها ويتخذوا قرارات مدروسة تؤثر
ً
يتعامل بها كل وسيط على حدة مع هذا النمط الجديد من تطوير التطبيقات .ويتاح دليل التصميمات لعرض مقدمة عن القرارات الرئيسية
ومبادئ التصميم التي يجب على الوسطاء اتباعها من منظور مجال األعمال والتكنولوجيا على ح ٍد سواء.
يرجى الرجوع إلى الملحق رقم  2لالطالع على المبادئ التوجيهية الخاصة بالتجهيزات الالزمة لتطوير التطبيقات القائمة على الخدمات
الصغيرة.

النموذج المرجعي للتطبيق
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 6النموذج المرجعي للتطبيقات

يتألف التصنيف المرجعي للتطبيقات من نطاقي تطبيقات ينقسمان إلى مساحات التطبيقات وتصنيفات التطبيقات .حيث يشير كود التصنيفات باللون
األزرق إلى المجاالت محل تركيز القطاع الحكومي بأسره والمرشحين الجيدين فيما يتعلق بالخدمات المشتركة التي تقدمها وزارة المواصالت
واالتصاالت .بقية المجاالت الوظيفية (بكود اللون األبيض) هي مجاالت محل تركيز خاصة بكل وسيط على حدة.

الشكل  - 2تصنيف التطبيق
النموذج المرجعي للتطبيق
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وسيشرح هذا القسم نطاقات التطبيقات وتصنيفاتها على ح ٍد سواء.

 1-6تطبيقات األعمال

الشكل  - 3نطاق تطبيقات األعمال
االسم
 1تطبيقات األعمال

 1-1تطبيقات الشركات

الوصف
تتضمن كالً من تطبيقات األعمال لغرض مشترك داخل نطاق الحكومة وأيضًا تطبيقات األعمال المتخصصة
الفريدة من نوعها على نطاق وسيط بعينه.
تتضمن التطبيقات الموجهة للشؤون الداخلية التي تدعم أنشطة إدارة المكتب الخلفي مثل إدارة الموارد
البشرية ومرتبات العاملين والشؤون المالية
يتضمن ( Enterprise Resource Planning (ERPالذي يُعد برنام ًجا إلدارة األعمال؛ وهو في الغالب

 1-1-1تخطيط موارد المؤسسات

عبارة عن مجموعة من التطبيقات المتكاملة التي يمكن للمؤسسة استخدامها لجمع البيانات المنتمية إلى أنشطة
عمل عديدة وتخزينها وإدارتها وترجمتها .كانت حلول  ERPتركز في الماضي على وظائف المكتب
الخلفي ،لكن عادة ً ما كانت الحلول الحديثة تتضمن بعض وظائف المكتب األمامي أيضًا.
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 2-1-1التحكم في الشركات
واستراتيجيتها

 3-1-1االستخبارات المهنية
والتحليالت

 4-1-1استمرارية األعمال

تتضمن البرامج أو الخدمات التي تدعم وظائف التحكم في الشركات .حيث يشير التحكم في الشركات بصورة
عامة إلى اآلليات والعمليات والعالقات التي يتم التحكم في الشركات وتوجيه مسارها من خاللها .وتحدد
الهياكل الحكومية توزيع الحقوق والمسؤوليات بين مختلف المشاركين في الشركة.
تتضمن البرامج أو الخدمات الالزمة لدعم االستخبارات المهنية ( )BIكما تتضمن التكنولوجيات واألدوات
الالزمة لتحويل البيانات والمعلومات إلى معلومات ومعارف مفيدة وذات مغزى ألغراض التحليل في مجال
األعمال
تتضمن البرامج أو الخدمات الالزمة لدعم استمرارية األعمال .ويشمل ذلك إدارة الصحة واألمان وإدارة
الكوارث

 5-1-1االتصاالت الموحدة
والمشاركة
 6-1-1إدارة محتوى
المشروعات

 2-1تطبيقات األعمال الشائعة

تتضمن البرامج أو الخدمات التي تدعم االتصاالت الموحدة والمشاركة
تتضمن البرامج أو الخدمات التي تدعم إدارة محتوى المشروعات ( .)ECMتُعد إدارة محتوى المشروعات
مصطل ًحا شامالً يغطي إدارة الوثائق وإدارة محتوى اإلنترنت والبحث والمشاركة وإدارة السجالت وإدارة
األصول الرقمية ( )DAMوإدارة مسار العمل والتقاط الصور والمسح الضوئي
تتضمن التطبيقات الموجهة للعمالء التي تدعم تسليم الخدمة إلى الشخص الصحيح في الوقت المناسب
بالجودة المطلوبة.

 1-2-1إدارة الخدمات

تتضمن البرامج أو الخدمات التي تعمل على تسهيل تكوين المنتجات والخدمات وصيانتها

 2-2-1التسويق

يتضمن البرامج أو الخدمات الالزمة لتسهيل تسويق المنتجات والخدمات وترويجها

 3-2-1إدارة عالقات العمالء

تتضمن البرامج أو الخدمات الالزمة لدعم إدارة عالقات العمالء ( )CRMبرامج تُستخدم لتخطيط األنشطة
القائمة بين العميل والمؤسسة وجدولتها والتحكم فيها ،قبل تقديم المنتج أو الخدمة وبعده.
تتضمن البرامج أو الخدمات التي تدعم المشاركة الفعالة بين مؤسسة وأطراف أخرى وجهات تقديم وال سيما

 4-2-1إدارة عالقات األطراف

أعضاء سلسلة توزيع (مثل األطراف األخرى الشركاء في القنوات والتحالف والبائعون والوسطاء

األخرى

والسماسرة والموزعون) وجهات خارجية أخرى تدعم عمليات التشغيل وتسليم الخدمات إلى عمالء مؤسسة
ما؛ ويتضمن ذلك تقييم أداء األطراف األخرى ،إذا لزم األمر
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تتضمن البرامج أو الخدمات التي تدعم األنشطة المرتبطة بإمداد عمالء الوسيط بمعلومات متعلقة بعروض

 5-2-1تطبيقات الخدمات

الخدمات لدى ذلك الوسيط وإدارة عمليات التفاعل والعالقات مع هؤالء العمالء .يمكن استخدام هذه األدوات
من جانب أطراف أخرى منخرطة في عملية تقديم الخدمات للعمالء.

 6-2-1إدارة المنح

 7-2-1إدارة حاالت الطوارئ

تتضمن البرامج التي تدعم إدارة المنح ،حيث يتم تخصيص منحة مالية لمؤسسة أو لفرد من أجل غرض
محدد.
تتضمن البرامج التي تتيح خدمات حاالت الطوارئ وإمكانيات إدارة الكوارث
يتضمن تطبيقات األعمال الفريدة المستخدمة لدعم وظائف محددة داخل نطاق اختصاصات الوسيط أو يمكن

 3-1الخط المتخصص في تطبيقات

أن يكون تطبيقًا فريدًا يدعم وسطاء متعددين؛ على سبيل المثال ،داخل قطاع مثل الصحة.

األعمال

من أمثلة تلك التطبيقات :نظام إدارة حركة المرور في وزارة المواصالت واالتصاالت؛ ونظام معلومات
الكفاءة الطبية في وزارة الصحة العامة
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 2-6التطبيقات وبيئات التشغيل القائمة على البنية األساسية

الشكل  - 4نطاق بيئات تشغيل والتطبيقات القائمة على البنية األساسية

االسم

الوصف

 2بيئات تشغيل التطبيقات القائمة

تتضمن أنظمة البرامج التي تتيح وظائف ذات غرض عام تدعم بناء تطبيقات األعمال .كما تتضمن غالبًا

على البنية األساسية

مكونات برامج وسيطة وخدمات خاصة ببيئة التشغيل

 1-2إدارة البيانات

تتضمن إدارة البيانات التي يمكن تحديدها بشكل منفصل عن العمليات التي تكون هذه البيانات أو تستخدمها
يتضمن الخدمات التي تسمح لمسؤولي البيانات ومهندسي المعلومات بالتوصل إلى البيانات الوصفية (مثل

 1-1-2قاموس/مستودع البيانات

بيانات التعريف) وتعديلها .وقد تتضمن هذه البيانات أنساق داخلية وخارجية وقواعد سرية ومواقع داخل
نظام موزع
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يتضمن الخدمات التي تتيح التوصل الخاضع للتحكم إلى البيانات محددة الهيكل وإلدارة البيانات ،يتيح نظام

 2-1-2نظام إدارة قاعدة البيانات

إدارة قاعدة البيانات التحكم في التزامن ويعمل على تسهيل دمج البيانات الواردة من عمليات الوصف
المنطقي المختلفة .حيث يشمل ذلك كالً من نظام إدارة قاعدة البيانات العالئقية ونظام إدارة قاعدة البيانات
غير المنتمية إلى SQL

 3-1-2إدارة الملفات

تتضمن الخدمات التي تتيح إدارة البيانات من خالل طرق التوصل إلى الملفات التي تشمل التعاقب المفهرس
( )ISAMوالتوصل العشوائي المزود بعالمة #
تتضمن خدمات السرية الضرورية لحماية المعلومات الحساسة داخل نظام المعلومات .يُحدد مستوى الحماية

 2-2خدمات السرية

المالئم بنا ًء على قيمة المعلومات المقدمة للمستخدمين النهائيين في مجال العمل وإدراك التهديدات التي
يتعرضون لها
يتضمن الخدمات التي تتيح:
 -تحديد الهوية وإسناد المسؤولية ومراجعة حسابات المستخدمين وأنشطتهم

 1-2-2تحديد الهوية والتوثيق

 وبيانات الحسابات والتوثيق وحماية بيانات التوثيق ومعلومات حالة المستخدمين الفعالين وآليات توثيق كلمة السريةيتضمن الخدمات التي تتيح:
 -تحذير المستخدمين غير المصرح بهم من أن النظام يوفر خاصية اإلعالم بحالة تواجدهم

 2-2-2نظام التحكم في اإلدخال

 وتوثيق المستخدمين والمعلومات ،التي يتم عرضها عند الدخول ،عن محاوالت تسجيل الدخول السابقة الناجحة وغيرالناجحة
 -إقفال جلسة تمنع التوصل مرة أخرى حتى يكون قد تمت إعادة توثيق المستخدم بنا ًء على مبادرة منه

 3-2-2المراجعة

تتضمن الخدمات التي تتيح التحكم المصرح به في مسار المراجعة وحمايته ،وتسجيل األحداث التفصيلية
ذات الصلة بسرية المعلومات ،والتحكم في مسار المراجعة واإلدارة والفحص
يتضمن الخدمات التي تتيح:
 -التحكم في التوصل إلى الخصائص المميزة للعناصر (مثل العمليات) والعناصر (مثل الملفات)

 4-2-2التحكم في التوصل

 فرض قواعد تخصيص الخصائص المميزة للتحكم في التوصل وتعديلها فض عناصر التحكم في التوصل والتحكم في تكوين العناصر وحذفها ،والذي يشمل ضمان أن تكرار استخدام العناصر ال يسمحلألشخاص بالتمكن من التوصل إلى المعلومات المحفوظة سابقًا في العنصر
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 5-2-2عدم التنصل

 6-2-2إدارة السرية

 7-2-2االستعادة الموثوق بها

يتضمن الخدمات التي تقدم إثباتًا بإتمام المستخدم إلجراء أو إرسال بعض المعلومات أو استالمها ،في وقت
بعينه
تتضمن الخدمات التي تتيح إعداد نظام السرية وتهيئته للبدء ،والتحكم في وحدات معامل سياسة السرية،
وإدارة بيانات تسجيل المستخدمين ،ومصادر النظام والقيود المفروضة على استخدام الوظائف اإلدارية
تتضمن الخدمات التي تتيح استعادة إمكانيات مثل االستعادة من النُسخ االحتياطية بطرق ال تضحي بحماية
السرية
يتضمن الخدمات التي تتيح طرق تشفير البيانات على شاكلة إمكانية قراءتها فقط من قِبل شخص يمتلك مفتاح

 8-2-2التشفير

صحيح أو بعض المعلومات السرية األخرى .فضالً عن إتاحة سرية البيانات لالتصال الموثوق به ،يُستعان
بخدمات التشفير في دعم العديد من الخدمات األخرى التي تتضمن تحديد الهوية والتوثيق والتحكم في الدخول
إلى النظام وخدمات التحكم في التوصل
يتضمن الخدمات التي تتيح:
 طريقة مؤمنة ألطراف االتصال لتوثيق أنفسهم بشكل متبادل دون المخاطرة بالتعرض لتنكر أحدالمتنصتين في هيئة أحد األطراف

 9-2-2االتصاالت الموثوق بها

 وهي طريقة مؤمنة لتكوين قيم فحص تكامل البيانات والتحقق من صحته تشفير البيانات وفك تشفيرها ألغراض السرية وغيرها من األغراض وطريقة لتكوين عالمة  #غير قابلة للتعديل في بيانات دعم التوقيع الرقمي ووظائف عدم التنصل -فضالً عن خدمات تكوين مفاتيح التشفير واشتقاقها وتوزيعها وتخزينها واسترجاعها

 3-2خدمات التكامل

 1-3-2التكامل
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 2-3-2تبادل البيانات وتداولها

 3-3-2واجهات التعامل

 4-3-2نقطة االتصال بين شبكتين

 4-2خدمات شبكة االتصال

يتضمن إمكانية تفاعل البيانات التي تحدد البرامج أو الخدمات الالزمة لمشاركة البيانات والخدمات عبر
مجموعة متباينة من األنظمة والموردين
تتضمن البرامج أو الخدمات التي تدعم االتصال ونقل المعلومات وتبادلها من خالل مربع حوار أو طريقة
شائعة
تتضمن البرامج أو الخدمات المستخدمة لنقاط االتصال بين شبكتين في طبقة المعلومات وواجهات التعامل
اإللكترونية اآللية بين شبكات االتصال أو األنظمة
تتضمن إتاحة الدعم للتطبيقات الموزعة التي تتطلب إمكانية التوصل إلى البيانات في بيئات تشغيل متجانسة
أو غير متجانسة متصلة بالشبكة
تتضمن واجهات التعامل والبروتوكوالت الخاصة بعملية نقل البيانات من البداية إلى النهاية عبر شبكات
االتصاالت .تتضمن خدمات اتصاالت البيانات كالً من الوظائف عالية المستوى (مثل نقل الملفات أو تسجيل

 1-4-2اتصاالت البيانات

الدخول عن بُعد أو تنفيذ العمليات عن بُعد أو خدمات تكامل الحاسب الشخصي) والوظائف منخفضة المستوى
(مثل واجهة بيانات برمجة التطبيقات المزودة بقواعد توصيل) التي تتيح التوصل المباشر إلى بروتوكوالت
االتصاالت
يتضمن إمكانية إرسال الرسائل واستالمها وإعادة توجيهها وتخزينها وعرضها واسترجاعها وترتيب
أولويتها وتوثيقها وإدارتها .ويتضمن ذلك إمكانية فتح الملفات والوثائق الملحقة بالرسائل .قد تتضمن الرسائل

 2-4-2البريد اإللكتروني

أي مجموعة من البيانات والنصوص والملفات الصوتية والبيانيات والصور ،ويجب أن تتوفر إمكانية تنسيقها
إلى أنساق قياسية تسمح بتداول البيانات .تتضمن هذه الخدمة استخدام األدلة وكشوف التوزيع الخاصة
بمعلومات التوجيه ،والقدرة على تخصيص األولويات ،واستخدام النماذج اإللكترونية المنسقة مسبقًا،
وإمكانية تتبع مسار حالة الرسائل
تتضمن الخدمات التي تتيح إمكانية التوصل إلى البيانات/بيانات التعريف الموجودة في قواعد البيانات عن

 3-4-2البيانات الموزعة

بُعد والمحلية وإمكانية تعديلها .في بيئة التشغيل الموزعة ،ال يتم إحضار البيانات غير المتاحة في قاعدة
البيانات المحلية من وحدة خدة بيانات عن بُعد بنا ًء على طلب الوحدة التابعة المحلية
يتضمن الخدمات التي تتيح إمكانية التوصل الشفاف إلى الملفات عن بُعد .تتميز التطبيقات بإمكانية توصل

 4-4-2الملف الموزع

مكافئة إلى البيانات بغض النظر عن الموقع الفعلي للبيانات .قد تشتمل الخدمات اإلضافية لهذه الوظيفة على
العنونة الشفافة وتخزين البيانات في الذاكرة الوسيطة والنسخ المتماثل للبيانات وإقفال الملفات وإنشاء سجالت
الملفات
يتضمن الخدمات التي تتيح وسيلة لتحديد هوية المصادر المتفرد داخل نطاق نظام الحوسبة الموزع .وتتاح

 5-4-2االسم الموزع

هذه الخدمات للتطبيقات داخل نطاق شبكة االتصال ،وتتيح المعلومات التي يمكن أن تتضمن اسم المصدر
والخواص المميزة المقترنة والمكان الفعلي ووظيفة المصدر
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 6-4-2الوقت الموزع

يتضمن الخدمات التي تتيح التنسيق المشترك المتزامن للوقت وفقًا لما هو مطلوب فيما بين العمليات الموزعة
في نطاقات توقيت مختلفة
تتضمن الخدمات التي تتيح وسيلة للتطبيقات المتفرقة لالتصال عبر شبكة اتصال بالحاسب اآللي .تعمل هذه

 7-4-2العمليات عن بُعد

الخدمات على تسهيل االتصاالت من برنامج إلى برنامج آخر بغض النظر عن طبيعتها أو تشغيلها الموزع
على بيئات التشغيل غير المتجانسة

 8-4-2توزيع قارئ الذاكرة المؤقتة

يتضمن الخدمات التي تتيح وسيلة لطباعة المخرجات عن بُعد .تتضمن الخدمات إدارة الطباعة عن بُعد بما

للطباعة والمخرجات عن بُعد

في ذلك اختيار وحدة الطباعة ووسائط التخزين واستخدام النماذج والسرية وإدارة صف الطباعة

 5-2خدمات تكنولوجيات المعلومات
واالتصاالت وأدواتها

 1-5-2أدوات إدارة عمليات األعمال
القائمة على تكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت

تتضمن البرامج والخدمات الخاصة بالتطوير واإلدارة التشغيلية للتطبيقات وصيانتها
تتضمن البرامج والخدمات التي تسمح للمؤسسات بتلخيص عمليات األعمال المنتمية إلى البنية األساسية
التكنولوجية ودعم النهج اإلداري من خالل إتاحة التكنولوجيا ،مما يعمل على إنشاء جسر اتصال بين
المخازن على مستوى المؤسسات ومجال التكنولوجيا .كما تتضمن آليات معالجة األعمال وأدوات المحاكاة
وتكوين النماذج ،وغير ذلك.
تتضمن مكونات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت التي يمكن استخدامها لتصميم تطبيقات وأعمال جديدة

 2-5-2مكونات تكنولوجيا

أو استخدامها في عمليات األعمال .كما تتضمن وحدات خدمة التطبيقات ،وآليات القواعد ،ووحدات الخدمة

المعلومات واالتصاالت

التي تدعم التهيئة وفقًا لالحتياجات الشخصية ،ومكونات إدارة الخدمات  /واجهة تعامل برمجة التطبيقات،
وغير ذلك.

 3-5-2أدوات تطوير تكنولوجيا
المعلومات واالتصاالت

تتضمن البرامج والخدمات التي تشكل بيئات التطوير واألدوات ذات الصلة به .كما تتضمن أطر العمل
الخاصة بعملية التطوير ،وبيئات التشغيل متكاملة للتطوير ،وحزم تطوير البرامج ،وإدارة عمليات
التوصيف ،وأدوات  ،DevOpsوغير ذلك.
تتضمن أدوات إدارة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت التي تدعم عمليات التشغيل اليومية وإدارة تكنولوجيا

 4-5-2أدوات إدارة تكنولوجيا

المعلومات واالتصاالت كما تتضمن األدوات التي تتيح تنظيم دعم تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لحل

المعلومات واالتصاالت

المشكالت أو تصعيدها بشكل سريع ،وتحسين طريقة عزل السبب الرئيسي ،وتقديم مستويات أعلى لرضا
مستخدم األعمال

 5-5-2الخدمات السحابية

النموذج المرجعي للتطبيق

تتضمن مجال الخدمات السحابية الذي يحتوي على نطاق من خدمات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
المقدمة خارجيًا إلى الوسطاء مثل خدمة الشبكة السحابية و( XaaSالبرنامج كخدمة)
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تتضمن نطاق تطبيقات الحوسبة على مستوى المستخدم النهائي ،والذي يجمع بين التطبيقات المتنوعة
 6-2الحوسبة في نطاق المستخدم

وخدمات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت الالزمة لدعم نطاق من أجهزة الحوسبة لبخلصة بالمستخدم

النهائي

النهائي ،بد ًءا من الحاسب الشخصي التقليدي ووصوالً إلى الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر اللوحية
وخدمات التهيئة وفقًا للمتطلبات الشخصية

 1-6-2إدارة األجهزة في نطاق

تتضمن البرامج والخدمات التي تتحكم في بيئات األجهزة والبرامج ،فضالً عن وثائق المستخدمين النهائيين

المستخدم النهائي

(األفراد أو المؤسسات)

 2-6-2األدوات في نطاق المستخدم

تتضمن أدوات الخاصة بالمستخدم النهائي التي تشتمل على كل تطبيقات األدوات المساعدة لمتاحة لالستخدام

النهائي

من قِبل المستخدمين في بيئة التشغيل القياسية ()SOE

 3-6-2تطبيقات التليفون المحمول

تتضمن تطبيقات التليفون المحمول التي يتم نشرها على أجهزة الهاتف المجمول مثل الهواتف الذكية وأجهزة
الكمبيوتر اللوحية

 4-6-2خبرات المستخدم

تتضمن البرامج أو الخدمات التي تدعم إمكانية التصور بنا ًء على خبرات المستخدم

 7-2بيئات التشغيل

تتضمن خدمات بيئات التشغيل التي تتيح إمكانية تطوير تطبيقات األعمال

 1-7-2أساسيات جهاز التليفون
المحمول
 2-7-2بيئة تشغيل سلسلة الحركات

تتضمن اإلمكانيات األساسية المطلوبة لتصميم تطبيقات التليفون المحمول
تتضمن إمكانيات بيئة التشغيل مثل بنية دفتر الحسابات المشتركة ،وخدمة صالحية الشهادة الالزمة لتصميم
تطبيقات سلسلة الحركات

 3-7-2بيئة تشغيل إنترنت األشياء

تتضمن حيازة بيانات األجهزة التي تدعم إنترنت األشياء ،والتجميع ،وعمليات تخزين بيانات إنترنت األشياء

()IoT

وتحليالتها

 4-7-2بيئة تشغيل البيانات الضخمة
 5-7-2بيئة تشغيل الخدمات
الصغيرة

النموذج المرجعي للتطبيق
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 7كيف يُستخدم النموذج المرجعي؟
 1-7تحديد التكنولوجيات المناسبة لتلبية احتياجات العمل المفهومة تما ًما
باستخدام النموذج المرجعي للتطبيقات مع غيره من النماذج المرجعية األخرى مثل منظور إدارة األداء المتعلق بالنموذج المرجعي لألعمال
والنموذج المرجعي للمعلومات ،يمكن للوسطاء تحديد التكنولوجيا المناسبة التي من المفترض أن تستخدمها كتل البناء لتلبية احتياجات محددة
لألعمال .و باستخدام التصنيفات نفسها لمناظرة كل من احتياجات خدمة أعمال (النموذج المرجعي لألعمال) ومكونات البرامج الموجودة
(النموذج المرجعي للتطبيقات) التي يتكون منها الحل ،يمكن البحث عن معلومات واسعة النطاق وشاملة بسهولة لتحديد مكونات البرامج مثبتة
الكفاءة المطلوبة لتصميم نوع بعينه من الحلول .وبعد ذلك يتمكن فريق الحلول باستكشاف ما إذا كان مكون البرامج متاح كخدمة مشتركة أو
أنه من الممكن االستفادة من أفضل الممارسات والمعايير حال تنفيذ مكون البرامج.

 2-7تحديد المرشحين المحتملين لخدمات التطبيقات المشتركة
تستطيع وزارة المواصالت واالتصاالت تحليل مكونات التطبيقات المستخدمة في حلول أعمال اإلنشاء عبر الجهات الحكومية على نطاق
واسع وتقييم ما إذا كان من الممكن توفير مكون التطبيقات هذا كخدمة مشتركة للهيئات الحكومية .وبإمكانهم أيضًا النظر في عملية استخراج
التراخيص لمكون التطبيقات بموجب االتفاق اإلطاري للحكومة.

النموذج المرجعي للتطبيق
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 8الملحق  :1كيف يمكن للوسطاء تصميم كتالوج تطبيقات ومصفوفة مخططة للخدمات
والمعلومات والتطبيقات؟
يقدم هذا القسم مبادئ توجيهية للهيئات الحكومية الفردية بشأن كيفية إنشاء
.1

كتالوجات الخدمات الخاصة بالجهة الحكومية والتي تتماشى مع تصنيف النموذج المرجعي للتطبيقات ()ARM

.2

مصفوفة تستوعب العالقات بين خدمات األعمال والتطبيقات باإلضافة إلى كيانات المعلومات والتطبيقات.

وتستهدف هذه التعليمات المهندسين المعماريين للبنية المؤسسية للجهة الحكومية .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 الحكومية .ومع ذلك ،قد تشتري حكومة قطر أداة نمذجة ذات خاصية
مميزة ممتدة تستند إلى معايير عالمات تكويد  .Archimate 3.0ومن المتوقع أن تستخدم الجهات الحكومية 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

 1-8إنشاء كتالوج تطبيقات خاصة للجهة الحكومية
يقدم هذا القسم تعليمات مفصلة خطوة بخطوة حول كيفية تكوين كتالوج تطبيقات يتماشى مع التصنيف المرجعي للتطبيقات باستخدام أداة
.Archi

 1-1-8إنشاء قائمة بتطبيقات الجهة الحكومية
.1

عند فتح ملف " "Qatar GEA.archimateباستخدام أداة .Archi

.2

سترون نماذج مرجعية كما هو موضح أدناه في األداة.

النموذج المرجعي للتطبيق
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.3

يتم توسيع بنية المجلد التطبيق  >-الكتالوج  >-وإنشاء مجلد جديد اللتقاط حافظة من التطبيقات التي تديرها الجهة الحكومية:لنطلق عليه
اسم "( "Agency A applicationsتطبيقات الجهة الحكومية أ)

.4

يتم بدء إنشاء التطبيقات التي تديرها الجهة الحكومية تحت هذا المجلد عن طريق النقر بزر الماوس األيمن على المجلد الجديد
"( "Agency A servicesخدمات الجهة الحكومية أ)  >-جديد  >-خدمة األعمال التجارية.

.5

يتم إعطاء التطبيق الجديد اسم؛ للتوثيق (نص وصفي) .ومن المستحسن تقديم معرف رقمي أو أبجدي رقمي كجزء من اسم التطبيق .على
سبيل المثال A 1.1 :.نظام إدارة الحاالت .يتم النقر فوق عالمة التبويب ( Propertiesالخصائص) وإضافة الخصائص المخصصة
التالية  -الجهة الحكومية :اسم الجهة الحكومية.

النموذج المرجعي للتطبيق
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 .1يتم تكرار الخطوات من  4إلى  5حتى يتم تعريف جميع التطبيقات التي تشكل جز ًءا من حافظة تطبيقات الجهة الحكومية.

 2-1-8تصنيف تطبيقات الوسيط حسب التصنيف المرجعي للتطبيق
ويتم التصنيف من خالل تكوين عالقة "اقتران" بين تطبيقات الوسيط وفئات التصنيف المرجعي للتطبيقات .وترد أدناه إرشادات تفصيلية.
 .1يتم االنتقال إلى مجلد ( Viewsطرق العرض) ( Taxonomy >-التصنيف) والنقر بزر الماوس األيمن على " Application
( "Taxonomyتصنيف التطبيق) وتحديد "( "Duplicateتكرار) .يتم إنشاء نسخة من العرض .يتم نقل النسخة ال ُمكونة حديثًا
للتصنيف إلى ( Viewsطرق العرض)  >-مجلد الكتالوج وإعادة تسميتها لتصبح ""Agency A applications catalogue
(كتالوج تطبيقات الجهة الحكومية أ).
 .2ثم نفتح العرض الذي تم إنشاؤه حديثًا .يتم االنتقال إلى ( Applicationالتطبيق) ( Catalogue>-الكتالوج)Agency A >-
( applicationsتطبيقات الجهة الحكومية  )Aوسحب ووضع كل التطبيقات من المجلد إلى طريقة العرض ال ُمنشأة حديثًا.

النموذج المرجعي للتطبيق
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 .3الخطوة التالية هي إقامة عالقات بين تطبيق الجهة الحكومية وفئة التصنيف .على لوحة الجانب األيمن ،يتم تحديد العالمة السحرية
(األيقونة) .يتم النقر على كيان المصدر  -تطبيقات الجهة الحكومية (على سبيل المثال 1-1 :تطبيق إدارة الحاالت)  -ومن ثم الكيان
المستهدف – فئة التصنيف التي تتطابق بشكل وثيق كتصنيف للتطبيق (على سبيل المثال :في هذه الحالة  3-2-1إدارة العالقة مع
العمالء) .ستطالبكم العالمة السحرية بتحديد نوع العالقة .يتم اختيار "مرتبط بـ" .ويتم تلقائيًا تأسيس العالقة بين الكيانين.

.4

يتم إعادة الخطوة  3حتى يكتمل تعيين جميع التطبيقات لفئات التصنيف المناسبة.
يعمل هذا على إكمال إنشاء كتالوج التطبيق الخاص اللجهة الحكومية.

يمكنكم إعادة ترتيب فئات التصنيف والخدمات 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.

 3-1-8إنشاء خدمة األعمال التجارية  -المعلومات  -مصفوفة التطبيقات
.1

يتم االنتقال إلى ( Viewsطرق العرض) ( Matrices >-المصفوفات) وإنشاء عرض " Agency A Service – Information -
( "Application matrixخدمة الجهة الحكومية أ – مصفوفة المعلومات  -التطبيقات):

.2

يتم سحب جميع خدمات الحكومة اإللكترونية التي تم تقديمها من قبل الجهة الحكومية أ من ( Businessاألعمال التجارية)> Catalogues
(الكتالوجات) ( Agency A services >-خدمات الجهة الحكومية أ) إلى طريقة العرض الجديدة.

النموذج المرجعي للتطبيق
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.3

يتم سحب جميع أصول المعلومات المملوكة من قبل الجهة الحكومية  Aمن المجلد ( Businessاألعمال التجارية) Catalogues >-
(الكتالوجات) ( Agency A Information assets >-أصول معلومات الجهة الحكومية أ) في طريقة العرض الجديدة:

.4

سترى أن العالقات التي تمت إقامتها بين خدمات األعمال التجارية وأصول المعلومات ظاهرة في الرسم البياني.

.5

يتم سحب جميع التطبيقات المملوكة من قبل الجهة الحكومية أ من ( Applicationالتطبيقات) ( Catalogues >-الكتالوجات) Agency >-
( A applicationsتطبيقات الجهة الحكومية  )Aإلى طريقة العرض الجديدة:

.6

باستخدام العالمة السحرية من لوحة األلوان؛ يتم الضغط على خدمة األعمال التجارية ( A2.1طلب الحصول على تصريح) ومكون التطبيقات
المميِز لخدمة األعمال التجارية (على سبيل المثال A1.1 :نظام إدارة الحاالت) .يتم تحديد "التمييز بواسطة" كنوع العالقة .من المفترض أن
تظهر عالقة مثل العالقة الموضحة أدناه.

.7

يتم تكرار الخطوة  6حتى يتم تعيين جميع خدمات األعمال التجارية إلى التطبيقات التي تعين وظائف خدمة األعمال التجارية:

.8

باستخدام العالمة السحرية من لوحة األلوان؛ يتم الضغط على أصل معلومات (على سبيل المثال A4.1 :تصريح تجاري) ومكون تطبيقات
(على سبيل المثال .)A12.2 RDBMS :يتم تحديد "( "Associated toاقتران بـ) كنوع العالقة .من المفترض أن تظهر عالقة مثل العالقة
الموضحة أدناه.

النموذج المرجعي للتطبيق
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.9

يتم إعادة الخطوة  8حتى يتم تعيين جميع أصول المعلومات لمكونات التطبيقات المقترنة.

وبذلك تكتمل خدمة األعمال التجارية الخاصة بالجهة الحكومية  -أصل المعلومات  -مصفوفة التطبيقات.

النموذج المرجعي للتطبيق
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 9الملحق  :2المبادئ التوجيهية لتصميم الخدمات الصغيرة وتجهيزها
تعتبر الخدمات الصغيرة نمط من أنماط البينة األساسية ،وفيها تتكون تطبيقات البرامج الكبيرة والمعقدة من خدمة واحدة أو أكثر .ومن الممكن
نشر الخدمات الصغيرة بشكل مستقل عن بعضها البعض أو اقترانها بشكل غير مقيد .وتركز كل خدمة من هذه الخدمات الصغيرة على إكمال
مهمة واحدة فقط وأنها تقوم بهذه المهمة على الوجه األكمل .وفي جميع الحاالت ،تمثل هذه المهمة الواحدة إمكانية إنجاز عمل تجاري صغير.
الشكل  1يظهر تطبيق نموذجي يستخدم الخدمات الصغير.

الشكل  - 5تطبيق نموذجي يستخدم الخدمات الصغيرة
ومن الممكن أيضًا تطوير الخدمات الصغيرة في أي لغة برمجة .فهي تتوصل مع بعضها البعض باستخدام واجهة تعامل برمجة تطبيق
( )APIsحيادية اللغة مثل نقل الحالة التمثيلية ( .)RESTتتضمن الخدمات الصغيرة كذلك سياق محدد .فهي ليست بحاجة إلى معرفة أي
شيء حول التجهيز األساسي أو البنية األساسية الخاصة بالخدمات الصغيرة األخرى .الصفات المميزة الرئيسية للخدمات الصغيرة:


صغيرة ومركزة :تحتاج الخدمات الصغيرة إلى التركيز على وحدة عمل ولذلك فهي صغيرة .وليس هناك قواعد حول مدى صغر الخدمة
الصغيرة .ينبغي تحديد المفردات بنا ًء على احتياجات األعمال



قادرا
مقترنة بشكل غير مقيد :يعتبر االقتران غير المقيد أحد الصفات المميزة الضرورية للغاية بالنسبة للخدمات الصغيرة .تحتاج أن تكون ً
على نشر خدمة صغيرة منفردة بنفسها .يجب أن يكون هناك تنسيق صفري ضروري للنشر مع الخدمات الصغيرة األخرى .يُم ّكن هذا االقتران
غير المقيد من عمليات نشر متكررة وسريعة ،وبذلك يمنح المستهلكين خصائص وإمكانات مطلوبة بشكل كبير.



محايدة لغويًا :تحتاج الخدمات الصغيرة إلى أن يتم بناؤها باستخدام لغة البرمجة والتكنولوجيا التي تجعل أعلى مستوى من الحساسية للمهمة في
متناول اليد .تتكون الخدمات الصغيرة معًا لتشكل تطبيقًا معقدًا ،كما أنها ليست بحاجة إلى أن تُكتب باستخدام نفس لغة البرمجة .يكون االتصال
مع الخدمات الصغيرة من خالل واجهات تعامل برمجة التطبيق حيادية اللغة ،بشكل نموذجي واجهة تعامل برمجة تطبيق بمورد قائم على
بروتوكول نقل النص التشعبي ( )HTTPمثل نقل الحالة التمثيلية (.)REST
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سياق محدد :الخدمات الصغيرة ال "تعرف" أي شيء عن التجهيز األساسي لغيرها من الخدمات الصغيرة المحيطة بها .وفي حال تطلبت إحدى
الخدمات الصغيرة ألي سبب من األسباب معرفة أي شيء عن غيرها من الخدمات الصغيرة األخرى (على سبيل المثال ،ما الذي تفعله أو
اسمها) ،فإنك ال تملك سياقًا محددًا.

 1-9المبادئ التوجيهية
يلتقط هذا القسم المبادئ التوجيهية لتصميم الخدمات الصغيرة عبر الموضوعات المتنوعة التي التعرض بالوصف لها سابقًا.

 1-1-9اعتبارات األعمال التجارية
قبل اختيار إستراتيجية تطوير قائم على الخدمات الصغيرة ،يجب على الجهات الحكومية اتخاذ القرارات الضرورة على مستوى األعمال
لضمان نجاح مشروعاتها على المدى الطويل .ويمكنها استخدام المبادئ التوجيهية التالية لمساعدتها في إعداد نهج التطوير الجديد وكذلك
لتحليل تطبيقات المرشحين أو الخدمات لتبني نمط بناء الخدمات الصغيرة.

تحتاج الجهات الحكومية إلى االستثمار في التطوير الجديد والعمليات ( )DevOpsواألدوات والتخصصات.
تتطلب جوانب عمليات التطوير الجديدة أدوات ترتكز بشكل كبير على استمرار التسليم واألتمتة ،والتي تسمح بعمليات تكرار سريعة
والتجريب منخفض المخاطر وإصدار مالحظات وتعليقات مستمرة وإدخال تحسينات باستمرار.

ينبغي على الجهات الحكومية االستثمار في إعادة التدريب أو الحصول على مهارات تطوير خدمات صغيرة جديدة في السوق من أجل تطوير
الخدمات الصغيرة.
تتضمن الخدمات الصغيرة استخدام أطر العمل الحديثة واللغات ومفاهيم عمليات التطوير مثل التسليم المستمر واالختبار المستمر وعمليات
النشر الحمراء/السوداء وما إلى غير ذلك .تحتاج فرق التطوير والعمليات إلى تحسين مهاراتها في هذه المساحات .ويجب كذلك أخذ
التغيرات الثقافية في االعتبار أثناء التدريب.

ينبغي على الجهات الحكومية تقييم األهمية اإلستراتيجية وعمر التشغيل والنمو المتوقع الخاص بالتطبيق الذي يتم بناؤه
يجب على الجهات الحكومية النظر في األهمية اإلستراتيجية ألحد التطبيقات – بما في ذلك عمر التشغيل المتوقع والنمو المتوقع – في حالة
األعمال إجماالً .والسبب في هذا أن تكاليف الصيانة الكمية وأسعار تغيير التطبيقات أصبحت غير دقيقة على المدى البعيد .ينبغي أن تصمم
تطبيقات إستراتيجية بالنسبة لعمليات األعمال الخاص بك أو بالنسبة إلى سمعة أعمالك مع ضرورة التزام المرونة ،وقم بتخصيص ميزانية
لعمليات تطويرها ودعمها باستمرار .ويعتبر نهج الخدمات الصغيرة أفضل وأنسب لهذا األمر.
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ينبغي على الجهات الحكومية تقييم تزايد طلبات العمالء وتوقعاتهم من أحد التطبيقات أو الخدمات
ينبغي على الجهات الحكومية مراعاة ضغوط السوق التي تمرون بها اآلن أو تتوقعونها من العمالء الحاليين أو الجدد .ومن الممكن أن يتضمن
هذا زيادة في الطلب على السرعة التي يمكن معها تسليم صفات مميزة جديدة عالية المرونة وقابلة للتطوير من قبل العمالء أو االرتفاعات
الحادة الموسمية أو غير القابلة للتنبؤ بها في أحجام المستخدمين (مثل الخدمات ذات الصلة باألحداث الرياضية)

ينبغي على الجهات الحكومية تقييم مدى حجم وتعقيد التطبيقات قيد النظر
تميل التطبيقات الكبيرة والمعقدة إلى أن تكون ترشيحات جيدة لتطوير الخدمات الصغيرة وتعديل كودها .عند تعريف التطبيقات وتصنيفها
بالنظر إلى درجة تعقيدها ،ينبغي مراعاة المعايير التالية:


البحث عن فجوة بين عدد عمليات النشر التي تتم كل عام في مقابل عدد العمليات التي ترغب فرق األعمال والتطبيقات في إجرائها .تجمع
كبيرا من التغييرات من خالل عدد صغير من نوافذ التغيير .وهذا يقلل من المرونة ويزيد بوجه عام
التطبيقات المعقدة على نحو نموذجي عددًا ً
من المخاطرة ،كما يزيد عادة ً تكاليف االختبار بشكل كبير.



استخدم نقاط الوظائف ونقاط تقييم القصة وتكاليف الصيانة وعدد العيوب لكل إصدار/كل سنة كمحدد لمدى تعقيد التطبيق.



مدى كبر مجهود االختبار عند بدأ تنفيذ أحد التغييرات؟ يرتبط مجهود االختبار عادة ً بمدى التعقيد بشكل مباشر.

 2-1-9دليل قرارات أسلوب البنية األساسية والتصميم
تقدم الخدمات الصغيرة ،بطبيعة الحال ،مناهج واعتبارات جديدة للبنية األساسية والتصميم .حيث تزداد أهمية األمان ،على سبيل المثال،
ويجب أن يكون مصم ًما مقد ًما وليس بعد فوات األوان .وبالمثل ،سيساعدك تحديد أنماط تصميم التطبيق األنسب لنوع وظيفة الخدمة الصغيرة
على تحقيق توازن بين المرونة وإمكانية التشغيل وإمكانية البقاء طويل األمد والتطوير الخاص بالتطبيق.
في هذا القسم ،قمنا بسرد العديد من أنماط واعتبارات التصميم والبنية األساسية الرئيسية التي ستتعرض لها في عملية تطوير الخدمات
الصغيرة.
 1-2-1-9النماذج البنائية للخدمات الصغيرة
تقدم النماذج األربعة التالية إطار عمل أساسي لتجميع تطبيق قائم على الخدمات الصغيرة.
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 .1تطبيق الصفحة الواحدة ( - )SPAمع ظهور برامج االستعراض األكثر قوة وتزايد الشبكات األسرع واللغات القوية من جانب العميل،
تحولت العديد واجهات الويب من تطبيقات موزعة متعددة الصفحات إلى تطبيقات الصفحة الواحدة .تطبيق الصحفة الواحدة عبارة عن واجهة
قائمة على الويب تمنح المستخدم نقطة دخول واحدة إلى التطبيق وال تقوم أبدًا بإعادة تحميل الصفحة أو تتجول خارج التجربة المبدئية .تم
تصميمها باستخدام مجموعة من لغة عالمات تكويد النصوص التشعبية و CSSو ،JavaScriptوتستجيب هذه التطبيقات إلدخال المستخدم
من خالل مكالمات الخدمة الديناميكية لدعم الخدمات القائمة على نقل الحالة التمثيلية التي تقوم بتحديث أجزاء من الشاشة بدالً من إعادة التوجيه
إلى صفحة جديدة تماما ً .غالبا ً ما تعمل بنية هذا التطبيق على تبسيط التجربة األمامية مع استبدال المزيد من المسؤولية على خدمات الدعم.
 .2النظام الخلفي للواجهة األمامية ( – )BFFمع االنتشار الواسع لتبني تطبيقات الصفحة الواحدة وواجهات تعامل برمجة التطبيق القائمة
على نقل الحالة التمثيلية ( ،)RESTظهر سريعًا تأثير سلبي في تجارب المستخدمين من خالل القنوات المختلفة .ولتطلبه العديد من خدمات
الدعم للملء ،يقوم تطبيق الصفحة الواحدة اآلن بتفويض هذه المسئولية إلى برنامج االستعراض إلدارة العديد من الخدمات القائمة على
 - RESTوالتي تؤدي غالبًا إلى تجارب سيئة جدًا عبر األجهزة .وكان الحل الشائع لهذه المشكلة هو تنفيذ خدمة تجميع النظام الخلفي التي
ستقلل بعد ذلك العدد اإلجمالي من المكالمات الواردة من برنامج االستعراض وبدورها ستعالج كمية اتصاالت خدمة الدعم الخارجية ،مما
يعيد طلب منفرد أسهل في اإلدارة إلى برنامج االستعراض.
وهذا النموذج تطور وأصبح معروفًا باسم نموذج النظام الخلفي للواجهة األمامية .يسمح النموذج لفرق الواجهة األمامية بنشر خدمة أداة تجميع
النظام الخلفي الخاصة بهم (النظام الخلفي للواجهة األمامية) والتي تعالج اتصاالت الخدمة الخارجية بالكامل والمطلوبة لتجربة المستخدم
الخاصة  -والتي غالبًا ما يتم بناؤها من أجل برنامج استعراض خاص أو بيئة تشغيل التليفون المحمول أو أجهزة إنترنت األشياء (.)IOT
يقوم نفس الفريق ببناء كال من تجربة المستخدم والنظام الخلفي للواجهة األمامية ،غالبًا بنفس اللغة ،مما يؤدي إلى زيادة في أداء التطبيق
اإلجمالي وأيضًا إلى تسليم التطبيق.
 .3الخدمات الصغيرة الخاصة باألعمال – تؤدي الخدمة الصغيرة الخاصة بعمل ما وظيفة عمل شاملة .وعلى الرغم من ذلك فإن اتخاذ القرار
بتجهيز كل كيان أعمال ليكون خدمة صغيرة ليس نهاية المطاف بالنسبة لمشكالت التصميم لديك .يجب عليك التفكير أيضًا في كيفية تجهيزك
للخدمة الصغيرة وكيفية ربط هذه الخدمة الصغيرة بالخدمات األخرى الموجودة في تطبيق األعمال الشامل الخاص بك.
تميل الخدمات الصغيرة الخاصة باألعمال إلى أن تكون محددة الحالة ،كما تميل كذلك إلى امتالك البيانات الخاصة بها في قاعدة بيانات تعمل
على إدارتها بنفسها.
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الشكل  - 6الخدمات الصغيرة الخاصة باألعمال
 .4خدمات المحول الصغيرة – تلتف خدمة المحول الصغيرة وتترجم الخدمات الحالية (القائمة عادة على الوظائف) إلى واجهة  RESTقائمة
على كيان .يتعامل هذا النوع من الخدمات الصغيرة مع كل واجهة كيان جديد باعتبارها خدمة صغيرة ويبنيها ويديرها ويقيسها بشكل مستقل.
وفي العديد من الحاالت ،تكون هذه عملية مباشرة لتحويل واجهة قائمة على الوظيفة (على سبيل المثال تلك التي تم بناؤها باستخدام )SOAP
إلى واجهة قائمة على مفهوم األعمال .وبالعديد من الطرق ،يمكن التفكير في هذا األمر على أنه انتقال من النهج (الوظيفي) القائم على الفعل
إلى نهج (كيان) قائم على االسم.
وغالبًا ،تكون الوظائف المعروضة في نقطة النهاية  SOAPمتوافقة واحدة إلى واحدة مع عمليات إدارة البيانات (( )CRUDاإلضافة،
العرض/القراءة ،التعديل ،الحذف) في نوع عنصر األعمال المنفرد ولذلك يمكن مناظرتها بسهولة إلى واجهة .REST
وهذه العمليات سترسل بعد ذلك رسائل  SOAPالمتوافقة بسهولة إلى نقطة نهاية  SOAPالحالية ثم تترجم أنواع بيانات  XMLمن عمليات
 SOAPالمتوافقة إلى أنواع بيانات  JSONلواجهة  RESTالجديدة.

الشكل  - 7الخدمات الصغيرة للمحول
يظهر الشكل أدناه كيف تبدوا أحد التطبيقات المستخدمة لهذه النماذج:
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الشكل  - 8التطبيق المصمم باستخدام نماذج خدمات صغيرة
 .5النموذج الخانق

يقوم هذا النموذج على التناظر مع كرمة تخنق الشجرة التي تلتف حولها .والفكرة هو أنك تستخدم هيكل تطبيق متراص لتقسيمه إلى نطاقات
وظيفية واستبدال هذه النطاقات بنطاق واحد بتجهيز جديد قائم على الخدمات الصغيرة على الفور .ويشكل هذان الوجهان تطبيقات منفصلة
تتواجد جنبًا إلى جنب في نفس المساحة .وبمرور الوقت ،يقوم التطبيق المعدل الكود حديثًا "بخنق" أو استبدال التطبيق األصلي حتى يمكنك
في نهاية األمر إغالق التطبيق المتراص .وهذا مفيد جدًا عند العمل بالتطبيقات القديمة أو حتى تطبيقات  .COTSتقوم بكتابة كود الواجهة
األمامية التي تمكنك من التقاط أو مقاطعة االتصاالت الواردة إلى النظام القديم .وهذا يسمح لك بتحديد ما إذا كنت تقوم بتوجيه هذه االتصاالت
إلى الكود القديم الحالي أو توجيهها إلى كود جديد ربما تكون قد كتبته .وهذا يسمح لك باستبدال الوظائف بمرور الوقت بدون تطلب إعادة
الكتابة بشكل كبير.
وبذلك تكون خطوات النموذج الخانق التحويل والتواجد والتخلص:
•

التحويل  -يتم إنشاء تطبيق جديد متوازي قائم على مناج حديثة أكثر

•

التواجد  -يتم ترك التطبيق الحالي حيث هو لفترة من الوقت .تقديم والتقاط وإعادة توجيه حركة إرسالة واستقبال البيانات بشكل
تدريجي إلى موقع جديد ألداء الوظائف المجهزة حديثًا.
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•

التخلص – التخلص بشكل تدريجي من الوظائف القديمة من التطبيق الحالي (أو ببساطة التوقف عن االحتفاظ بها) حيث يتم إعادة
توجيه حركة إرسال واستقبال البيانات بعيدًا عن هذا الجزء من التطبيق القديم.

 2-2-1-9كيف تصمم المستوى الصحيح من الخدمات الصغيرة عند إنشاء تطبيق جديد غير مطور في السابق؟
ما الذي يجعل "خدمة صغيرة" جيدة تكون مدفوعة بمبدأين بنائيين رئيسيين  -االقتران غير المقيد واالتساق العالي.
االقتران غير المقيد  -عندما تكون الخدمات مقترنة بشكل غير مقيد ،ال ينبغي عند التغيير ألحد الخدمات طلب تغيير في أخرى .واألمر برمته
بالنسبة للخدمة الصغيرة أن تكون قادرة على إدخال تغيير على إحدى الخدمات ونشره،
االتساق العالي – يساعد االتساق العالي على بقاء التصرفات المرتبطة بموقع واحد معًا والتصرفات غير المرتبطة في موقع آخر .إذا أردنا
تغيير تصرف معين ،نريد أن نكون قادرين على تغييره في مكان واحد وإطالق هذا التغير في أقرب وقت ممكن
لتحديد الخدمة الصغيرة الصحيحة ،تحتاج الجهات الحكومية إلى تطبيق مبادئ التصميم الموجه بالنطاق .يركز كتاب إيريك إيفانز التصميم
الموجه بالنطاق (أديسون-ويسلي) على كيفية إنشاء نظم تعمل على نمذجة نطاقات العالم الواقعي .يساعد التصميم الموجه بالنطاق في تحديد
"السياقات المحددة" داخل أحد النطاقات .وتكمن الفكرة في أن أي نطاق معين يتكون من سياقات محددة متعددة وموجود به "أشياء" ال تحتاج
إلى توصيلها بالخارج وكذلك أشياء يتم مشاركتها خارجيًا مع غيرها من السياقات المحددة .ولكل سياق محدد واجهة صريحة حيث يتقرر بها
أي النماذج يتم مشاركتها مع غيره من السياقات.
عند التقاط السياقات المحددة والموجودة في هيئتك ،ينبغي عليك التفكير ليس فيما يتعلق بالبيانات التي تم مشاركتها ولكن في اإلمكانيات التي
تمنحها هذه السياقات إلى بقية النطاق .وعند النمذجة كخدمات ،تصبح هذه اإلمكانيات العمليات الرئيسية التي يتم عرضها عبر الوصلة السلكية
إلى المساعدين.
وبمجرد أن يكون لديك سياقات محددة ومصممة بشكل جيد ،تصبح مالئمة بشكل جيد جدًا ألن تكون مرشحة للخدمات الصغيرة .وتصبح
واجهات اإلمكانيات التي تقدمها واجهات تعامل برمجة التطبيق للخدمات المعروضة بواسطة الخدمات الصغيرة.
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 3-1-9كيف تحدد الخدمات الصغيرة المناسبة عند تعديل كود تطبيق موجود متراص الوحدة من أجل الوصول إلى أسلوب
بناء قائم على الخدمات الصغيرة؟
من الممكن للهيئات تطبيق نفس مبادئ التصميم الموجه بالنطاق لتحديد الخدمات الصغيرة عند تعديل كود نظام متراص موجود .تعتبر أحد
األهداف المبدأية تعريف السياقات المحددة .ربما تساعد أدوات تحليل التبعية الموجودة مثل  JDependفي التوصل إلى حدود نظام طبيعية.
الخطوة التالية هي تحليل النظام المتراص إلى عناصر بناء على السياقات المحددة .والهدف من هذا النشاط هو ضمان أن كل خدمة لها مسئولية
منفردة .يجب أن تكون الخدمات قابلة لالستبدال وقابلة للتطوير بشكل مستقل.
فيما يلي بعض الممارسات الجيدة لالتباع عند إجراء هذه العملية:


محاولة فصل قواعد البيانات قبل فصل الخدمات.



ضمان أن العمليات الحالية مستمرة التواجد داخل خدمة منفردة أو إعادة التصميم الستخدام التعويض و/أو االتساق النهائي.



النظر في هياكل الفريد الحالي ومواقعهم الجغرافية الموزعة.



بناء خصائص جديدة بينما تكون الخدمات الصغيرة حول نظام متراص موجود حاليًا.

 1-3-1-9ما هو النهج الموصى به لتصميم واجهة تعامل برمجة التطبيق المعروضة بواسطة خدمة صغيرة وما هي نماذج التصميم
الموصى بها؟
عند تصميم واجهة تعامل برمجة تطبيق خاصة بخدمة صغيرة ،ينبغي على الوكاالت مراعاة المناهج التالية:
تنفيذ عقود قوية
يجب أن تقدم الخدمة الصغيرة عقود محددة جيدًا وذات إصدارات لعمالئها ،وهذه تعتبر خدمات صغيرة أخرى .يجب أال تقوم أي خدمة بخرق
هذه العقود ذات اإلصدارات حتى يُعلم عدم وجود خدمة صغيرة أخرى تعتمد على عقد خاص بإصدارات.
يجب تجنب الواجهات الثرثارة
آثارا مضرة
الواجهات الثرثارة هي تلك الواجهات التي تتطلب منك أداء اتصاالت متعددة إلنجاز مهمة .ففي النظام الموزع ،ربما يكون لذلك ً
على أداء خدمتك أو إتاحتها.
تكوين تسلسل للرسائل
هناك العديد من العوامل المهمة الواجب أخذها في االعتبار لنسق تكوين التسلسل :من هم المستخدمين وما مقدار البيانات التي يتم تحويلها في
كل طلب ،وهل يمكن ضغط البيانات؟  JSONهي النسق الشهير في الوقت الحالي لواجهات تعامل برمجة التطبيق للخدمات الصغيرة ،والتي
يمكن تحليلها لغويًا بطريقة مباشرة إلى رسم بياني كائني ،إال أن  JSONليست نسق ضغط .ربما تقود متطلبات األداء مصمم واجهة تعامل
برمجة التطبيق إلى وضع تنسيقات أخرى.
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 1-1-3-1-9نماذج تصميم واجهة تعامل برمجة التطبيق
تكون نماذج التصميم التي تبلغ تصميم واجهة تعامل برمجة التطبيق للخدمات الصغيرة على النحو التالي:
نموذج نقطة اتصال واجهة تعامل برمجة التطبيق
تستخدم نقطة اتصال واجهة تعامل برمجة التطبيق الختصار االتصال بين تطبيقات العميل والخدمات الصغيرة الداخلية .تسمح نقطة اتصال
واجهة تعامل برمجة التطبيق بتركيب الخدمات الصغيرة في الخدمات المجهزة للعميل.

الشكل  - 9نموذج نقطة اتصال واجهة تعامل برمجة التطبيق

نموذج اكتشاف الخدمات الصغيرة
يزيل نموذج اكتشاف الخدمات الصغيرة االقتران بين الخدمات الصغيرة وتطبيقات العميل .عن طريق تسجيل الخدمات الصغيرة على نحو
متغير في توصيف الشكل العام للمشروع ،نسمح لتطبيقات العميل والخدمات األخرى باكتشاف الخدمات الصغيرة على نحو متغير والتكيف
مع التغييرات .يتجنب هذه النمط أيضًا نموذج السجل المركزي الخاص بملحقات خيار الخدمة (.)SOA
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الشكل  - 10نموذج اكتشاف الخدمات الصغيرة
نموذج وصف الخدمات الصغيرة
يعبر نموذج وصف الخدمات الصغيرة عن خصائص الخدمات الصغيرة في نسق وصفي يمكن فهمه بواسطة تطبيقات العميل .كما أنه
يعرض أيضًا وسيلة إلدارة بيانات التعريف الخاصة بالخدمات الصغيرة.
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الشكل  - 11نموذج وصف الخدمات الصغيرة
 2-3-1-9ما هي اعتبارات التأمين التي يجب مراعاتها عند تصميم الخدمات الصغيرة؟
يعتبر موضوع التأمين موضوع مهم للغاية وشامل ومتطور باستمرار بالنسبة ألي نظام تكنولوجيا المعلومات ،بما في ذلك تلك قامئة على
بنية الخدمات الصغيرة األساسية.
وباإلضافة إلى ممارسات وإدارة هندسة تأمين الجهات الحكومية القائمة على سياسات تأمين المعلومات الوطنية وضوابطها ،يجب مراعاة
االعتبارات الداخية والخارجية التالية المتعلقة بتأمين الخدمات الصغيرة .وبعضها قائم على ممارسات ومعايير ناشئة وستستمر في التطور.
 1-2-3-1-9االعتبارات الداخلية (والتي تكون داخل مركز أو شبكة بيانات ذاتية):


رموز تمييز ويب  :(JWT ) JSONلقد أصبحت رموز تعريف ويب  JSONالمعيار السائد لتمثيل المطالبات بين طرفين .وهذه الرموز
المتميزة القياسية المفتوحة هي األساس لكل من بروتوكول  OAuthوإطار عمل  .OIDCيستخدم بروتوكول  OAuthلتقديم توثيق األمان
وانتهاء الرمز المتمير وإبطال الرمز المتميز للتوصل OIDC .يمنحكم طبقة توثيق األمان أعلى  .OAUTHيقوم انتشار كود التعريف بين
الخدمات الصغيرة ،وقرارات التوثيق الناتجة ،بشكل كامل على رموز تعريف ويب  JSONبدالً من مناهج الملكية أو غيرها من معايير الرمز
المتميز الخاص "بالوزن األثقل" مثل .SAML

النموذج المرجعي للتطبيق

57

البنية المؤسسية للحكومة القطرية


يظل بروتوكول أمن مستوى النقل (( )TLSالمعروفة سابقًا ببروتوكول طبقة المقابس اآلمنة ) )(SSLالطريقة المهيمنة لتأمين اتصاالت (حركة
إرسال واستقبال البيانات)  HTTPبين جميع العناصر بما في ذلك بين الخدمات الصغيرة .يستخدم بروتوكول أمن مستوى النقل ( )TLSبنية
تحتية للمفاتيح العامة ( )PKIإلنشاء جلسات آمنة باستخدام تشفير غير متناظر يتضمن استخدام الشهادات الرقيمة التي يصعب جدًا المساس بها.
ويُنصح باستخدام بروتوكول أمن مستوى النقل ثنائي االتجاه  -مما يعني أن كال من القائم بالطلب وجهة اإلتاحة لديهما شهادة رقمية خاصة
بكليهما ،وبذلك يستطيع كال الطرفان الوثوق في ماهية الطرف اآلخر.



مفاتيح واجهة تعامل برمجة التطبيق وأسرارها المشتركة :يتم تأمين واجهات تعامل برمجة التطبيق والخدمات الصغيرة بشكل إضافي غالبًا
من خالل استخدام تشفير بدون بروتوكول أمن مستوى النقل الذي يستخدم تشفير متناسق .يتطلب التشفير المتناسق من كال الطرفين استخدام
نفس المفتاح (وهو "سر مشترك") لتشفير وفك تشفير رسائلهم .إذا كنت تخطط الستخدام مفاتيح واجهة تعامل برمجة التطبيق لتوثيق والتحقق
من صالحية المكالمات التي تتلقاها خدمة صغيرة ،تأكد من اتباع ممارسات آمنة إلنشاء وتوزيع المفاتيح وكذلك تحديث (تدوير) المفاتيح بشكل
دوري ،وإال فسوف يتم اإلضرار بتأمينك في حالة تمكن موظف شيء أو مخترق من التوصل إلى المفاتيح بطريقة أو أخرى.



البيانات في وضع النقل والتوقف :بينما يعتبر أمن مستوى النقل معيار ممتاز لتشفير حركة إرسال واستقبال البيانات بين العناصر  -بما في ذلك
البيانات في وضع النقل  -بعض البيانات تكون ذات أهمية بالغة بما يكفي ألن تتطلب ضوابط إضافية مثل ترميزها برموز متميزة .تستبدل عملية
الترميز برموز متميزة قيمة رقم أمان اجتماعي ،على سبيل المثال ،أو رقم بطاقة ائتمان برمز متميز يمكن للطرف المستقبل بعد ذلك البحث
عنه للحصول على قيمة فعلية .وكذلك تعتبر عملية تشفير البيانات (كأن يكون ذلك عبر مناهج السر المشترك المذكور آنفًا) داخل الجلسة المشفرة
خيارا لمزيد من التأمين الموجه للبيانات الحساسة حال النقل .وتعتبر عملية تشفير البيانات حال التوقف (وتتم عندما تكون
بأمن مستوى النقل
ً
البيانات موجودة داخل قاعدة بيانات أو نظام الملفات) مهمة أيضًا كما أنها ستحرك الحاجة إلى وحدات خدمة إدارة المفاتيح لتخزين مفاتيح
التشفير وسياسات تدويرها .فكر في استخدام منتجات تشفير تجاري.



إدراج في قائمة السماح :إدراج التطبيق أو الخدمة الصغيرة في قائمة السماح هي عملية تحديد قائمة من التطبيقات والخدمات المعتمدة المسموح
لها باستدعاء خدماتك الصغيرة .ومن الممكن أيضًا أن إدراج بروتوكول اإلنترنت أو المضيف ،وهو ما يزيد من إضافة قيود على أي الخدمات
المسموح لها باالتصال بخدماتك الصغيرة .يتم إدراج قائمة السماح باإلضافة إلى العمليات األخرى مثل بروتوكول أمن مستوى النقل ثنائي
االتجاه .ف ّكر في إدراج قائمة السماح للبيئات التي تتطلب تأمينًا عاليًا استثنائيًا.



إدراج في قائمة الحظر :عملية اإلدراج في قائمة الحظر هي عكس عملية إدراج قائمة السماح .فهي تحدد التطبيقات والخدمات الصغيرة ووحدات
الخدمات التي ال يمكنها الوصول إلى خدمتك الصغيرة .يتم تطبيق عملية إدراج قائمة الحظر عن طريق مجموعة شبكة االتصال الخاصة بك
مستقلة عن التطبيقات أو الخدمات الخاصة كوسيلة لتقييد المواقع الفاسدة أو المستخدمين السيئين من الوصول إلى بيئة تكنولوجيا المعلومات
الخاصة بك .من الممكن لمجموعة شبكة االتصال الخاصة بك االشتراك في جهات إتاحة البيانات المسترجعة لقائمة الحظر المتنوعة.



سالسل األدوات :تعد عملية تأمين سلسلة أدوات عمليات التطوير من األهمية بمكان في عالم الخدمات الصغيرة .وعلى الرغم من أن عمليات
التطوير مهمة للخدمات الصغيرة ،إال أنه يجب عليك عدم إنشاء ثغرات أمنية من غير قصد في أدوات عمليات التطوير .تأكد من اتباع توصيف
السرية الموصى به من قبل المورد والممارسات التشغيلية وتأكد ذلك من تضمين سلسلة األدوات الخاصة بك في اختبارات االختراق األمني
االحترافية.



واجهة تعامل سطر األمر ( :)CLIsتما ًما كما في سلسلة عمليات التطوير الخاصة بك ،تأكد من أن كون أي أداة من أدوات واجهة تعامل سطر
األمر الي تستخدمها مؤمنة طبقًا إلمكانات األداة أو عن طريق وحدة العمل الخاصة بك أو ضوابط أمن الخادوم .ربما تحتاج إلى االستثمار في
أدوات إدارة أكواد تعريف ذو صالحية تقوم بمراقبة استخدام جلسة المستخدم الكتشاف االستخدام المصرح به.
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نشر كود التعريف :تعتبر عملية نشر كود التعريف مهمة للغاية في عالم الخدمات الصغيرة .على سبيل المثال ،ربما يستدعي أحد المستخدمين
الذين تم تسجيل دخولهم إلى أحد التطبيقات خدمة صغيرة وينتهي األمر باالتصال بخدمة صغيرة أخرى .ومن المحتمل أن تحتاج كال الخدمتين
الصغيرتين إلى معرفة كود تعريف المستخدم صاحب الطلب .استخدم مناهج معايير الصناعة مثل رموز تعريف ويب  JSONالموصوفة أعاله
لنشر كود التعريف بأمان.

 2-2-3-1-9االعتبارات الخارجية (وهي االتصال بالمستخدمين اآلخرين أو األنظمة األخرى على اإلنترنت):


أمن مستوى النقل :كما في االعتبارات الداخلية ،ينبغي استخدام أمن مستوى النقل لتشفير حركة إرسال واستقبال البيانات .ربما ال يكون لديك
القدرة ،رغم ذلك ،على فرض أمن مستوى النقل ثنائي االتجاه للمستخدمين النهائيين ،حيث إن برامج استعراض اإلنترنت ال يكون بها عادة ً
شهادات رقمية مركبة للفرد .تمتلك وحدات الخدمة عادة ً شهادات أصلية مركبة.



معروضة للعامة أو خلف جدران حماية فقط :عند عرض الخدمات الصغيرة مثل واجهات تعامل برمجة التطبيق من الممكن أن يكون الموضع
البنائي األساسي آللية االتصال الخاصة بواجهة تعامل برمجة التطبيق الخاصة بك أمام أو خلف جدران الحماية .وعندما تكون في األمام ،تحتاج
آلية االتصال إلى التقوية على معايير المنطقة منزوعة السالح.

 4-1-9المبادئ التوجيهية للتجهيز وأفضل الممارسات
تحتاج الجهات الحكومية إلى النظر في خيارات واعتبارات التجهيز المتنوعة عند إنشاء الخدمات الصغيرة.
 1-4-1-9متى يكون من المناسب استخدام بروتوكول غير متزامن للخدمات الصغيرة الخاصة بك؟
ينبغي أن يكون استخدام بروتوكول غير متزامن استثنا ًء ال قاعدة ً لعدد من األسباب:


نقل الحالة التمثيلية األصلية ( )RESTبسيطة االستخدام  -هناك وحدات تابعة  HTTPلكل لغة.



 RESTبها اختيال كما في لغة المطبوعات الفنية الجيدة.



تسهل بنية الويب األساسية ،داخليًا وخارجيًا ،من عملية تأمين وإدارة اتصاالت .HTTP

هناك مواقف يكون فيها الحل المنتظر (وسيط رسائل مثل برنامج  )Rabbit MQهو األفضل .وهذه المواقف تحدث عندما:


وانس)
يكون االتصال غير متزامن بشكل طبيعي (أطلق
َ



إنك تتعامل مع عمليات طويلة األجل (لكن استخدم إعادة االتصال بدالً من نهج اقتراع متزامن زائف)

وعندما يتوجب عليك استخدام بروتوكول غير متزامن ،فمن األفضل استخدام معايير مثل  Kafkaأو  AMQPإن أمكن .التزم بتصميم
الوصف المنطقي الذي قمت باستخدامه لــ RESTإلعادة استخدام الكثير من  DTOsبقدر اإلمكان .تجهيز الواجهات التي تكون على قائمة
االنتظار باعتبارها خدماتها الصغيرة المستقلة ،بحيث يمكنك قياسهم وإدراتهم بشكل منفصل.
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 2-4-1-9التنسيق مقابل تصاميم الحركات
مع التنسيق ،نعتمد على عقل مركزي لتوجيه وتشغيل العمليات ،تما ًما مثل قائد أحد الفرق الموسيقية.
وتعتبر أحد الجوانب السلبية بالنسبة لنهج التنسيق هو إمكانية أن تصبح الخدمة المنسقة ذات صالحية حاكمة مركزية كبيرة .ويمكن أن تصير
لوحة الوصل في منتصف أحد شبكات اإلنترنت ونقطة مركزية عندما يبدأ المنطق في التشغيل.

مع تصاميم الحركات ،نقوم بإخبار كل خدمة مشاركة في إحدى عمليات مهمتها ،ونسمح لها بإيجاد التفاصيل مثل الراقصون الذين يعمل
جميعهم على إيجاد طريقهم والتفاعل مع اآلخرين من حولهم في الباليه .ويعتبر هذا النهج أكثر إلغا ًء لالرتباط على نحو ملحوظ .إذا دعت
الحاجة إلى إضافة مزيد من الخدمات األخرى إلى العملية؛ فكل ما تحتاجه هو اشتراكها في األحداث والقيام بوظيفتها عند الحاجة .ويكمن
التأثير السلبي في عدم توفر المشاهدة الواضحة لعملية األعمال .وهذا يعني ضرورة وجود عمل إضافي لضمان قدرتك على مراقبة وتعقب
حدوث األشياء الصحيحة.

وبوجه عام تكون األنظمة التي تميل أكثر إلى النهج المصمم مقترنة على نحو غير مقيد وأكثر مرونة وأكثر استجابة للتغيير .وعلى الرغم من
كبيرا إلى أن تكون هشة
ذلك فإنك تحتاج لبذل مزيد من األعمال لمراقبة وتعقب العمليات عبر حدود النظام .تميل التجهيزات المنسقة تنسيقًا ً
للغاية مع ما تكلفة من أثمان باهظة عند التغيير.
ينبغي على الجهات الحكومية أن تفضل بقوة النظام المصمم حيث تتمتع كل خدمة بالذكاء الكافي لفهم دورها في العملية بالكامل.

 3-4-1-9ما هو النهج الموصى به لمعالجة حاالت فشل المعاملة التي تتضمن أكثر من خدمة صغيرة؟
يرتبط هذا الموضوع على معامالت حالة الرجوع واالتساق واالنعزال والقدرة على الصمود المتضمنة أكثر من خدمة صغيرة واحدة .هناك
العديد من الطرق لمعالجة هذه المعامالت.


التناسق النهائي :في حالة سماح عملية األعمال بذلك ،استخدم تقنية االتساق النهائي حيث يمكن إعادة محاولة المعاملة الفاشلة ويصبح النظام
متسقًا في النهاية.



معامالت تعويضية :في حالة فشل جزء من إحدى المعامالت ،يمكن إطالق المعامالت التعويضية لتراجع التغييرات إلى معامالت متعهدة أخرى.



عمليات إدارية خلفية :من الممكن تصميم العمليات اإلدارية للبحث عن النواحي غير المتسقة في حاالت المعاملة والتمكن من إعادتها إلى الحالة
المستقرة.



إعادة تصميم الخدمة الصغيرة :في حالة عدم جدوى أي من هذه التقنيات ،فكر في إعادة تصميم الخدمة الصغيرة بحيث يمكن إدارة معاملة
 ACIDفي إطار سياق خدمة صغيرة منفردة.
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 4-4-1-9ما هو سجل الخدمة ومتى أحتاج إليه؟
سجل الخدمة عبارة عن مستودع تخزين المعلومات المتعلقة بالخدمات .وبأدنى حد ،يقوم السجل بالتخطيط بين كود تعريف فريد ومثال
إحدى الخدمات إللغاء ارتباط العنوان المادي الخاص بالخدمة من كود التعريف.
وغالبًا ما تضيف سجالت الخدمة بيانات التعريف األخرى حول الخدمة مع العنوان المادي مثل اسم الخادم العام (وهذا مفيد عندما يكون
لديك أمثلة متعددة من خدمة ما) والمعلومات الصحية مثل الحالة أو وقت المتابعة.
ليس كل الخدمات الصغيرة تتطلب سجل خدمات .إذا كان لديك عدد قليل من الخدمات في تطبيقك ،تكون عملية إعداد وإدارة بنية السجل
األساسية غالبًا أكثر تعقيدًا مما تستحق .أما إذا كان لديك أكثر من ست خدمات ،فربما يكون ذلك مفيدًا عندما تصبح الطرق البديلة إلدارة
موقع الخدمة (مثل ملفات التوصيف) معقدة أو مرهقة.
 5-4-1-9ما هي العوامل التي يجب أن أضعها في االعتبار عند تحديد إطار عمل خدمة صغيرة؟
إن عملية بناء نظام باستخدام أسلوب بنائي للخدمات الصغيرة يفرض عددًا من التحديات النمطية المتعلقة بتصميم النظم الموزعة .وتعتبر
عميلة تبني إطار عمل خدمة صغيرة للتعامل مع بعض هذه المخاوف المتداخلة للنظامك ممارسة شائعة ومرحب بها.
ينبغي عليك مراعاة النواحي غير الوظيفية التالية عند تحديد إطار العمل الخاص بك:
أ)

دعم المجتمع وتبني الصناعة

ب) ثبات الكود

ويرتبط اختيار إطار العمل كذلك بوقت التشعيل المحدد للخدمة الصغيرة.
اإلمكانيات التقنية الشائعة التي ينبغي عليك وضعها في االعتبار هي:
أ)

معالجة المصدر ،على سبيل المثال مواقع شبكات االتصال الخاصة بالخدمات الخارجية مثل قواعد البيانات وmessage brokers

ب) األمن
ج) المراقبة والتسجيل لعرض رؤية تتعلق بالذي يقوم به التطبيق وكيف يؤدي مهامه

يعد إطار عمل الخدمات الصغيرة جزئًا من منصة قطر إلنشاء خدمات الجيل الجديد وتسليم الخدمات.
 6-4-1-9ما هي االختيارات الرئيسية المكونة لحزمة تصنيع الخدمات الصغيرة؟
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التوجيه و االكتشاف:
أ)

البرمجيات مفتوحة المصدر  – Netflixإطارات عمل  Eurekaو Ribbonو  Zuulالتي تكون جز ًءا من حزمة البرمجيات مفتوحة المصدر
 Netflixالتي توفر هذه اإلمكانية .استخدم هذا في حالة كنت تخطط لبناء الخدمات الصغيرة فقط في  Javaوإذا كنت تستخدم أجزاء أخرى من
حزمة البرمجيات مفتوحة المصدر  Netflixو.Spring Cloud

ب)  - Amalgam8يوفر إمكانيات توجيه واكتشاف .استخدم  Amalgam8عند التخطيط لبناء خدمات صغيرة باستخدام لغات برمجة متعددة.
ج)  - Apache Zookeeperالمستخدم على نطاق واسع ،خدمة تنسيق عالية األداء للتطبيقات الموزعة ZooKeeper .هو خدمة مركزية للحفاظ
على معلومات التوصيف والتسمية وتوفير التزامن الموزع وتقديم خدمات المجموعة.

التسجيل والتحليالت:
أ)

) – Elastic Search, Logstash, Kibana (ELKحزمة  ELKهي حزمة شهيرة للتسجيل والتحليالت .فهي بمثابة اختيار جيد لتسجيل
الخدمات الصغيرة وتحليالتها.

ب)  – Splunkاستثمرت العديد من المشروعات في  . Splunkاستخدم  Splunkإذا كان قياسي شركة ومتاح.

التسجيل والمراقبة والتنبيه:
أ)

 - Graphiteهي أداة مراقبة على مستوى أحد المشروعات معروفة باألداء الجيد في األنظمة محدودة المصادر .حيث تعمل على تخزين بيانات
سالسل الوقت الرقمية وتحويل الرسومات البيانية لهذه البيانات حسب الطلب .ال تتولى أداة  Graphiteتجميع بيانات المراقبة.

ب)  - Grafanaتُستخدم بشكل أكثر شيوعًا إلعطاء تصور لبيانات التسلسل الخاصة بتحليالت البنية األساسية والتطبيقات عبر اإلنترنت
ج)  - Collectdتعمل على تجميع مقاييس من مصادر متنوعة؛ على سبيل المثال ،نظام التشغيل والتطبيقات وملفات السجالت واألجهزة الخارجية،
كما تعمل على تخزين هذه المعلومات أو تتيحها عبر شبكة االتصال .ويمكن استخدام هذه اإلحصائيات لمراقبة األنظمة واكتشاف عوائق األداء
(مثل تحليل األداء) والتنبؤ باألحمال المستقبلي على النظام.

برنامج الرسائل:
أ)

 - Kafkaهي بيئة تشغيل مفتوحة المصدر لمعالجة تدفق المرسالت تم تطويرها من قِبل  ،Apache Software Foundationوالتي تتيح
معدل إنتاجية فائق وبيئة تشغيل تتميز بزمن وصول منخفض لمعالجة وحدات البيانات المسترجعة المتزامنة .طبقة مساحة التخزين الخاصة بها
عبارة عن صف رسائل عامة/فرعية قابل للتطور بشكل كبير ومخطط على هيئة سجل عمليات موزعة.

ب)  - RabbitMQهو برنامج وسيط رسائل مفتوح المصدر يتولى عمليات تجهيز بروتوكول صفوف الرسائل المتقدم ( ،)AMQPومصمم في
إطار عمل قائم على بيئة تشغيل مفتوحة لالتصاالت عن بُعد بغرض التجميع وتجاوز الفشل.
ج) واجهة تعامل برمجة تطبيق  - MQ Lightواجهة تعامل برمجة تطبيق لبرنامج المراسالت قائم على بروتوكول  .AMQPيمكنك كتابة
التطبيقات التي يتم تشغيلها محليًا في الشبكة السحابية أو إلى جانب مجموعة برامج  MQمن أي بي إم.
د)

محور الرسائل من أي بي إم  -يمثل حاوية لمصادر الرسائل موزعة وقابلة للتطور وعالية اإلنتاجية توجد في الشبكة السحابية ،قائمة على بيئة
تشغيل  ،Apache Kafkaوتتاح على هيئة خدمة تُدار بالكامل عبر بيئة تشغيل  Bluemixالسحابية.

السرية:
أ)

السرية األساسية  -تتمثل في التوثيق األساسي التقليدي عبر بروتوكول  HTTPالذي ال زال يُنفذ على نطاق واسع في التطبيقات اليوم،
ولكن قلما يتم دعمه في أحد أساليب بناء الخدمات الصغيرة الموزعة.
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ب)  – OAuth2وسيلة لتجهيز السرية قائمة على بروتوكول مفتوح تتيح تجربة مستخدم مماثلة ،مزودة بمكونات أسلوب بناء شائعة ،وتُستخدم
عبر تطبيقات اإلنترنت وبيئات تشغيل التليفون المحمول واألجهزة التي تدعم إنترنت األشياء ( .)IoTيتطلب بروتوكول  OAuthمكونات
أسلوب بناء محددة لدعم عملية التجهيز ،ولكن توجد العديد من العروض مفتوحة المصدر وعروض المؤسسات لتصميم ميزة السرية من
األلف إلى الياء.
صا رأسية قائمة على معايير مفتوحة تسمح لجميع
ج) رموز اإلنترنت بتنسيق  - JSONامتداد لنموذج  OAuthومفهومه ،حيث تُعد نصو ً
وحدات االستخدام الموجودة في أسلوب بناء الخدمات الصغيرة بالتحقق من الصحة والصالحية وتكوين الصالحيات .واستنادًا إلى JSON
بشكل مبدئي ،يمكن استخدام هذه المحددات عبر العديد من التطبيقات التي ال تعتمد على لغة  JavaScriptأيضًا.
د)

السرية القائمة على شهادة  -يتم تجهيزها على غرار بروتوكول ( Secure Sockets Layerطبقة قواعد التوصيل المؤمنة) وبطريقة
أكثر شيوعًا على غرار بروتوكول ( Transport Layer Securityسرية طبقة النقل) ،وهي سرية قائمة على شهادة تسمح للمطورين
مشفرا تضمن سرية االتصال عند االنتقال عبر أي من واجهات شبكات
بتأمين مكونات أسلوب البناء لديهم باستخدام مفاتيح مؤمنة تأمينًا
ً
االتصال.

:Config
.a

 - Spring Cloud Configيتيح لوحدة الخدمة وبرامج الوحدة التابعة دعم التوصيف الخارجي في نظام موزع .ويتيح مكانًا
مركزيًا إلدارة الخصائص الخارجية للتطبيقات عبر جميع البيئات .عند انتقال تطبيق خالل مسار اتصال عملية النشر ،من بيئة النشر
إلى بيئة االختبار ثم اإلنتاج ،يمكنك إدارة التوصيف بين تلك البيئات والتأكد من توفر كل ما يلزم لتشغيل التطبيقات عند نقلها.

.b

 – etcdوحدة إدارة أخرى مفتوحة المصدر لعملية التوصيف الخارجي ،إذ تتيح هذه الوحدة التخزينية الموثوقة ذات القيمة المهمة
نطاقًا من القيود اللغوية أكثر اتساعًا وأدا ًء أفضل يدوم لفترة أطول وتجميعًا أكثر سهولة .وتتوفر عادة ً على هيئة خدمة مقدمة من
جهة إتاحة خدمة الحوسبة السحابية.

.c

 – Consulتتيح إمكانيات اكتشاف خدمة جهة اإلتاحة .ت ُعد  Consulوسيلة تخزين أخرى ذات قيمة أساسية على نطاق كبير من
األهمية غير محددة للغة ومزودة بواجهات تعامل  RESTوميزة دعم اللغة على نطاق واسع.

7-4-1-9

ما نماذج تصميمات أساليب البناء القائمة على الخدمات الصغيرة التي تتميز بالمرونة والموصى بها؟

نموذج قاطع الدائرة

نموذج قاطع الدائرة هو محول يتوقف عن التشغيل ذاتيًا عند وجود تحميل زائد أو قصر في الدائرة الكهربائية .في النظام البيئي للخدمات
الصغيرة ،يمكن تفعيل قاطع الدائرة عندما تصبح الخدمة بطيئة في االستجابة أو معطلة تما ًما ،وذلك للحيلولة دون التعرض لمزيد من
الطلبات المتعلقة بتشغيلها.
كما يسمح قاطع الدائرة بالتحقق من توفر الملحقات الخارجية قبل التوصيل بالنظام الخارجي فعليًا ،وذلك من خالل تعليمات برمجية
للمستخدم.
يتتبع قاطع الدائرة مسار الخدمات المعطلة ويقرر ما إذا كان يجب استخدام الخدمة أم ال ،وذلك بنا ًء على حدود التحمل .كما يعمل قاطع
الدائرة على تالشي التعقيدات عن التعليمات البرمجية للمستخدم .إذ ال يدع وجودًا لإلحصائيات ويتيح إجابة بسيطة :متاح أو غير متاح
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ويمكن وضع قاطع الدائرة في أي مكان بين المستخدم وجهة إتاحة واجهة تعامل برمجة التطبيقات .يُفضل وضعه على مسافة أقرب إلى
المستخدم لاللتزام بمبدأ اإلبالغ السريع عن الفشل:

الشكل  - 12نموذج قاطع الدائرة
نموذج تبادل تأكيد االتصال

من خالل التحقق من قدرة المكون على العمل لفترة أطول قبل تنفيذ مهام العمل ،تتوفر للنظام طريقة لتمهيد توقفه .إذا تزاحمت المهام المراد
تنفيذها من المكون ،فيمكن تبليغ الوحدات التابعة بإبطاله حتى تعود له القدرة على التعامل مع المزيد من الطلبات.
مغايرا لنموذج قاطع الدائرة الموضح أعاله ،مستحدثًا حالة "تشغيل جزئي" ،وبعيدًا عن حالتي"تشغيل" و"إيقاف
ويمكن اعتبار هذا النموذج
ً
التشغيل" الخاصتين بقاطع الدائرة العادي.
نموذج الحاجز

يعمل نموذج الحاجز على منع تأثير حدوث األخطاء في أحد أجزاء النظام من تعطيل النظام بأكمله .ويرد المصطلح من السفن .حيث تنقسم
السفينة إلى أجزاء مستقلة ومضادة لتسرب الماء للحيلولة دون أن يتسبب خرق أحد هياكل السفينة في إغراقها بأكملها؛ فالماء لن يغمر سوى
حاجز واحد.
وبنا ًء على نوع األخطاء التي تريد حماية النظام منها ،قد تتخذ عملية تجهيز هذا النموذج أشكاالً عديدة.
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 Hystrixمن نيتفليكس هي واحدة من أشهر عمليات تجهيز نموذج الحاجز .يعمل تجهيز الحاجز باستخدام  Hystrixعلى الحد من عدد
االستجعاءات المتزامنة للمكون .وبهذه الطريقة ،تم الحد من عدد المصادر (سالسل العمليات غالبًا) قيد انتظار الرد من المكون.
يشتمل  Hystrixعلى نهجين مختلفين لتجهيز الحاجز :عزل سلسلة العمليات وعزل إشارة التحكم.
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 10الملحق  :3سيناريوهات استخدام أسلوب البناء المرجعي
يقدم هذا السيناريو تعليمات حول كيفية االستفادة من كتل البناء المتنوعة في مجال التكنولوجيا لتكوين تطبيقات قائمة على الخدمات الصغيرة
وتطبيقات تحليلية.

 1-10التطبيقات القائمة على الخدمات الصغيرة
يوضح الرسم البياني أدناه المكونات التكنولوجية (المميزة بحدود صفراء) التي يمكن للوسطاء االستفادة منها في تكوين تطبيقات ،مما يدعم
العمليات والخدمات (المميزة بحدود زرقاء سماوية) باستخدام نهج قائم على الخدمات الصغيرة.

الشكل  - 13أسلوب البناء المرجعي للتطبيق  -مشاهدة تطوير الخدمات الصغيرة
.1

سوف يتاح للوسطاء تكوين عمليات تصاميم حركات جديدة ودعم واجهات تعامل برمجة تطبيقات لخدمة األعمال وعرضها من خالل مواقع
اإلنترنت الموجودة والجديدة لديهم .قد تستهلك العمليات أيضًا خدمات مشتركة موجودة مثل مدخل الدفع أو مدخل خدمة الرسائل القصيرة.

.2

ولتكوين واجهات تعامل برمجة تطبيقات ،يمكن للوسطاء تنفيذ ما يلي
أ.

عرض إمكانيات األعمال التجارية الموجودة من خالل مكون "إدارة واجهة تعامل برمجة التطبيق" من أنظمة قديمة أو أنظمة جاهزة
للبيع .وإذا لزم إجراء عملية تحويل  /وساطة ،فيمكنهم استخدام مكون "محور خدمة المشروع"

ب .تكوين خدمات صغيرة أصلية سحابية عن طريق االستفادة من مكوني "بيئة تشغيل الخدمات الصغيرة" و"تقديم نظام التشغيل
كخدمة" .قد تكون عمليات تشغيل  PaaSعمليات تشغيل برمجية (مثل ،nodeJS :و ،javaوغير ذلك) أو عمليات تشغيل قاعدة
البيانات (مثل ،Cloudant :و)GraphDB
.3

إلنشاء تصاميم حركات عمليات األعمال ،يمكن االستفادة من إمكانيات تصاميم الحركات القائمة على "محور األحداث" .يتيح ذلك نه ًجا مقترنًا
غير مقيد وغير متزامن يضمن تصميم حركات خدمات األعمال األساسية .كما يمكن االستفادة من مكون "آلية القواعد" لجعل قواعد األعمال
خارجية ،إذا لزم األمر.
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.4

وسيتيح مكون " "DevOpsإمكانيات مستمرة الفعالية في التكامل  /االختبار  /النشر تضاف إلى عملية التطوير.

 2-10التطبيقات التحليلية
يوضح الرسم البياني أدناه المكونات التكنولوجية التي يمكن للوسطاء االستفادة منها (المميزة بمربعات صفراء) لتكوين تطبيقات وخدمات
(المميزة بمربعات زرقاء سماوية) تحليلية وفقًا للهيكل المرجعي للتطبيقات التي تقدمها .GEA

الشكل  - 14أسلوب البناء المرجعي للتطبيق  -مشاهدة تطوير التحليالت
.1

يمكن للوسطاء أو وزارة المواصالت واالتصاالت تكوين استعراضات بيانية جنبًا إلى جنب مع واجهات تعامل برمجة تطبيقات داعمة .ويمكن
أن تتيح واجهات تعامل برمجة تطبيقات التحليالت للمعلومات المهنية نوعًا من المعلومات التحليلية أو تعرض إمكانيات تحليلية متقدمة (مثل:
التحليالت التنبؤية ،وتحليالت التشغيل األمثل).

.2

يمكن تكوين متاجر بيانات حاالت االستخدام المحددة عن طريق معالجة البيانات الواردة من "مستودعات البيانات القومية الضخمة متباينة
المصادر" إلى مكون "مستودع البيانات" .كما يمكن معالجة المعلومات المستمدة من ملفات تخزين البيانات القديمة الموجودة في نطاق الوسطاء
ودمجها في مكون "مستودع البيانات" عن طريق االستفادة من إمكانيات مكون "االستخراج والتحويل والتحميل (/)ETLالدفعات".

.3

ويمكن االستفادة من إمكانيات العلوم القائمة على البيانات واالكتشاف وتحليالت المعلومات المهنية والتحليالت المتقدمة التي يتيحها مكون "تقديم
نظام التشغيل كخدمة" الذي يدعم "األدوات التحليلية" في تكوين رؤى تحليلية.

.4

حيث يمكن عرض الرؤى التحليلية على هيئة واجهات تعامل برمجة تطبيقات باستخدام مكون "إدارة واجهة تعامل برمجة التطبيقات".
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 11مسرد


 :ACIDأولية وتناسق وعزل وتحمل



 :AIذكاء اصطناعي



 :AMQPبروتوكول صفوف الرسائل المتقدم



 :APIواجهة برمجة التطبيقات



 :APPبروتوكول النشر األولي



 :ARMالنموذج المرجعي للتطبيقات



 :BFFنظام خلفي للواجهة األمامية



 :BIمعلومات مهنية ()Business Intelligence



 :BPMNترميز نموذج عملية األعمال



 BRMالنموذج المرجعي لألعمال التجارية



 :CCXMLلغة عالمات التكويد الموسعة لعناصر التحكم في االستدعاء



 : CLIواجهات تعامل سطر األوامر



 :COTSمنتج متاح تجاريًا



 :CRMإدارة عالقات العمالء



 :CRUDتكوين وقراءة وتحديث وحذف



 :CSSصفحة األنماط المتتابعة



 :CVSنظام النُسخ المتزامنة



 :DAMإدارة األصول الرقمية



 :DBMSنظام إدارة قاعدة البيانات



 :DMZمنطقة منزوعة السالح



 :DNSنظام أسماء النطاقات



 :DOMنموذج عنصر الوثيقة



 :DTOعنصر نقل البيانات



 :ECMإدارة محتوى المشروعات



 Elasticsearch :ELKو LogstashوKibana



 :ERPتخطيط مصادر المشروعات



 :ETLاستخراج  /تحويل  /تحميل



 :G2Bالحكومة للعمل التجاري



 :G2Cالحكومة للمواطن



 :G2Gالحكومة للحكومة



 :GDXتبادل البيانات الحكومية



 :GEAالبنية المؤسسية للحكومة (القطرية)



 :HRالموارد البشرية



 :HRMSنظام إدارة الموارد البشرية
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 :HTMLلغة عالمات تكويد النصوص التشعبية



 :HTTPبروتوكول نقل النص التشعبي



 :IBMالشركة الدولية للحاسبات اآللية



 :ICTتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت



 :IDEبيئة تشغيل متكاملة للتطوير



 :IoTإنترنت األشياء



 :IRMنموذج مرجعي للبنية األساسية



 :ISAMطريقة التوصل المتعاقبة المفهرسة



 :ISOالمنظمة الدولية للمعايير



 :ITتكنولوجيا المعلومات



 :IVRاستجابة صوتية تفاعلية



 :JSONترميز كائن JavaScript



 :JSRطلب محددات Java



 :JWTرموز اإلنترنت بتنسيق JSON



 :KPIمؤشرات األداء الرئيسية



 :LDAPبروتوكول التوصل البسيط إلى األدلة ()Lightweight Directory Access Protocol



 :MMEوزارة البلدية والبيئة (قطر)



 :MoIوزارة الداخلية (قطر)



 :MoTCوزارة المواصالت واالتصاالت (القطرية)



 :MQصف الرسائل



 :MRCPبروتوكول التحكم في مصادر الوسائط



 :OASISمؤسسة النهوض بمعايير المعلومات المهيكلة المتقدمة



 :OAuthصالحيات مفتوحة



 :OIDCطبقة توثيق OpenID Connect



 :OSنظام التشغيل



 :OSSبرامج مفتوحة المصدر



 :PaaSالمنصة في شكل خدمة



 :PBFTنظام بيزنطي عملي للتفاوت المسموح للخطأ



 :PCالكمبيوتر الشخصي



 :PKIبنية أساسية للمفاتيح العامة



 :RESTنقل الحالة التمثيلية



 :RSSملخص موقع غني



 :SAMLلغة عالمات تكويد تأكيد السرية



 :SDKمجموعة تطوير البرامج



 :SGMLلغة الترميز القياسية المعممة



 :SMSخدمة الرسائل القصيرة
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 :SOAأسلوب البناء الموجه حسب الخدمة



 :SOAPبروتوكول الوصول إلى كائن بسيط



 :SOEبيئة التشغيل القياسية



 :SoRأنظمة السجالت



 :SPAتطبيق منفرد الصفحة



 :SSLبروتوكول طبقة قواعد التوصيل المؤمنة



 :SSOتسجيل الدخول الموحد



 :SVGبيانيات المتجهات القابلة للتطور



 :SysMLلغة نماذج األنظمة



 :TCP/IPبروتوكول التحكم في النقل /بروتوكول اإلنترنت



 :TLSأمن مستوى النقل



 :UMLلغة النموذج الموحد



 :UTFنسق تحويل Unicode



 :VUIواجهة تعامل المسخدم الصوتية



VoiceXML :VXML



 :W3Cرابطة الشبكة العالمية



 :WoGالحكومة بأسرها



 :WS-BPELلغة تنفيذ عمليات األعمال القائمة على خدمات اإلنترنت



 :WSIAخدمات اإلنترنت للتطبيقات التفاعلية



 :WSRPخدمات اإلنترنت لمدخل البوابة عن بُعد



XML+VXML :X+V



 :XaaSالبرنامج كخدمة



 :XHTMLلغة عالمات تكويد النص التشعبي الموسع



 :XLIFFنسق الملفات القائم على الترجمة بلغة XML



 :XMLلغة الترميز الموسعة



 :XULلغة واجهة تعامل مستخدم XML
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