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البنية المؤسسية للحكومة القطرية

 1مقدمة
توفر هذه الوثيقة للجهات الحكومية القطرية نموذ ًجا مرجعيًا أساسيًا للبنية التحتية والتصنيف ،وذلك كجزء من مجموعة النماذج المرجعية
للبنية المؤسسية الخاصة بالحكومة القطرية ( .)GEAالنموذج المرجعي للبنية التحتية  /النموذج المرجعي الفني ( )TRMهو نموذج
مرجعي قائم على التصنيف لتصنيف البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والمرافق والشبكات التي تستضيف البنية التحتية لتكنولوجيا
المعلومات .وتقدم الوثيقة إرشادات بشأن البنية األساسية المرجعية للبنية التحتية والمعايير ذات الصلة للجهات الحكومية القطرية.

وتعرف البنية التحتية في هذه الوثيقة على النحو التالي :المنصة [المنصات] العامة (األساسية) التي تتكون من األجهزة والبرمجيات ومنصة
التسليم التي قد يُنشر على أساسها قدرات محددة/مخصصة (الحلول والتطبيقات وخدمات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت) .ويشمل
فضال عن التكنولوجيا .ويشمل ذلك ً
ً
كال من إمكانيات البنية التحتية
مصطلح المنصة المستخدم في هذا السياق مكونات البنية التحتية المادية
المشتركة المقدمة على مستوى الحكومة بأسرها وكذلك اإلمكانيات الفردية للجهة الحكومية.

النموذج المرجعي للبنية التحتية
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البنية المؤسسية للحكومة القطرية

 2الهيكل
صيغت وثيقة النموذج المرجعي (الفني) للبنية التحتية ( )TRMكما هو موضح أدناه.


األهداف والفوائد  -تصف األهداف المحددة للنموذج المرجعي الفني والفوائد التي يمكن تحقيقها من خالل االستفادة من النموذج المرجعي
الفني من قبل كل من الحكومة بأسرها والجهات الحكومية



البنية األساسية للبنية التحتية  -تصف البنية المرجعية للبنية التحتية التي ستشكل األساس لبناء مكونات التطبيقات وخدمات األعمال



المعايير  -تسرد المعايير المتعلقة بالبنية التحتية



تصنيف البنية التحتية  -يصف الصيغة الموحدة المستخدمة لتصنيف خدمات البنية التحتية



كيف يُستخدم النموذج المرجعي؟  -يصف كيف يمكن للحكومة بأسرها وللجهات الحكومية استخدام النموذج المرجعي الفني لتحقيق الفوائد
الرئيسية



الملحق  :1كيف يمكن للجهات الحكومية إنشاء تطبيق وكتالوج أصول البنية التحتية  -مصفوفة تخطيط أصول البنية التحتية؟  -يوفر
المبادئ التوجيهية للجهات الحكومية الفردية حول كيفية إنشاء كتالوجات أصول للبنية التحتية تتماشى مع تصنيف النموذج المرجعي الفني
وأيضًا التطبيق  >-مصفوفة البنية التحتية باستخدام األدوات Archi



الملحق  :2معايير البنية التحتية السحابية  -تسرد المعايير والضوابط السحابية ( )SaaS ،PaaS ،IaaSذات الصلة



الملحق  :3معايير استخدام جهازك الشخصي في العمل  -يسرد المعايير والضوابط الخاصة باستخدام جهازك الشخصي في العمل ()BYOD



الملحق  :4المعايير الدولية المرجعية  -قائمة المعايير الداخلية التي يتم الرجوع إليها فيما يتعلق بالمعايير ذات الصلة بالحلول السحابية



الملحق  :5نموذج مصفوفة المسؤولية السحابية  -يوفر عينة لمصفوفة تستوعب مسؤوليات جميع العناصر الفاعلة السحابية في سياق
للحلول السحابية



مسرد المصطلحات – يسرد كل االختصارات المستخدمة في الوثيقة وتوسعاتها.

النموذج المرجعي للبنية التحتية
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البنية المؤسسية للحكومة القطرية

 3األهداف والفوائد
 1-3األهداف
الهدف من النموذج المرجعي للبنية التحتية هو تيسير ما يلي:


توفير إرشادات بشأن البنية األساسية المرجعية للبنية التحتية والمعايير المنطبقة



توحيد اللغة  /المصطلحات المتعلقة بتصنيف أصول البنية التحتية عبر الكيانات الحكومية



الروابط بين كيانات نماذج مرجعية أخرى مثل النموذج المرجعي لألعمال ( )BRMوالنموذج المرجعي للمعلومات ( )IRMوالنموذج
المرجعي للتطبيقات ( .)ARMويساعد ذلك في إجراء تحليل األثر عبر عناصر النموذج



التخطيط لمبادرات تحول البنية التحتية ،مثل :الحلول السحابية

 2-3الفوائد
يدعم النموذج تطوير وصيانة قدرات البنية التحتية المشتركة على مستوى الحكومة بأسرها.
وعلى مستوى الجهة الحكومية ،يصف النموذج أصول البنية التحتية للجهة الحكومية.
تتضمن فوائد النموذج المرجعي الفني ما يلي:
الحكومة بأسرها

فوائد النموذج المرجعي الفني



ستساعد الرؤية الكاملة لجرد أصول البنيات األساسية على
نطاق الحكومة في التخطيط إلستراتيجيات الحلول السحابية



تعزيز التوحيد وبالتالي تحسين اإلدارة الشاملة

النموذج المرجعي للبنية التحتية

الجهات الحكومية


إنشاء قائمة جرد كاملة ألصول البنية التحتية



االستفادة من أصول البنية التحتية المشتركة



تسهيل تحليل أثر البنية التحتية على الخدمات المقدمة



تحديد أصول نهاية العمر قبل أن تؤثر على الخدمات/التطبيقات
الضرورية للمهمة



تسهيل تخطيط عمليات ترحيل أصول البنية التحتية الداخلية إلى
الخدمة السحابية
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البنية المؤسسية للحكومة القطرية

 4البنية األساسية للبنية التحتية
تقوم البنية األساسية المرجعية للبنية التحتية للحكومة القطرية على المبادئ التالية.




يفرض الطابع المتغير الحتياجات خدمات الحكومة اإللكترونية أن تكون البنية التحتية:
o

مرنة وقابلة إلعادة التشكيل لدعم أنواع مختلفة من التطبيقات حسب الحاجة

o

داعمة لقدرات توفير المرونة لتلبية االحتياجات المتغيرة بسرعة (على سبيل المثال :تقديم الخدمات المعرفة بواسطة البرامج)

o

داعمة للقدرات الديناميكية للقياس اآللي

o

سهلة اإلدارة لدعم بيئة استباقية دون المساس باألداء

إن جودة الخدمة والكفاءة المتوقعة من البرامج الحكومية تعني أنه يجب على البنية التحتية أن تحقق ما يلي
o

دعم تسليم اتصال قوي باإلضافة إلى توافر  /مرونة كافية لتلبية أو تجاوز حاجة األعمال بأقل تكلفة ممكنة

o

استفادة مرتفعة لموارد البنية التحتية دون المساس بتقديم الخدمة  /األداء

o

تبسيط إدارة البنية التحتية من خالل استخدام األدوات المناسبة

ولتنفيذ هذه المبادئ بشكل فعال ،ستستفيد البنية األساسية المرجعية للبنية التحتية من اتجاهات التكنولوجيا الرائدة في مجال المحاكاة
االفتراضية ،وتوفير الموارد  /الحاويات المعرف بواسطة البرامج ،وخدمات إدارة الحلول السحابية.
وتقدَّم كتل بناء التكنولوجيا التي تشكل البنية األساسية المرجعية للبنية التحتية كخدمات مشتركة من قبل وزارة المواصالت واالتصاالت
على مستوى الحكومة بأسرها.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.
في هذا القسم ،سنناقش المكونات الرئيسية التي تشكل البنية األساسية المرجعية للبنية التحتية .يوضح الرسم البياني أدناه البنية األساسية
المرجعية للبنية التحتية.

النموذج المرجعي للبنية التحتية

8

البنية المؤسسية للحكومة القطرية

الشكل  - 1البنية األساسية المرجعية للبنية التحتية

وصف التعليق التفسيري:


المكونات المميزة باللون "األزرق" هي خدمات البنية التحتية الحالية التي تقدمها وزارة المواصالت واالتصاالت.



المكونات المميزة بلون "بني مائل إلى األحمر" هي القدرات الجديدة التي سيتم توفيرها من قبل وزارة المواصالت واالتصاالت.

وتُناقش أدناه العناصر المختلفة للبنية األساسية المرجعية.

 1-4العمالء
عمالء خدمات البنية التحتية هم


التطبيقات  -موارد التطبيق المختلفة التي تستفيد من خدمات البنية التحتية كإدارة ووجهة مضيفة .يمكن لفرق البنية التحتية للجهات الحكومية
االستفادة من  IaaSوخدمات البنية التحتية األخرى الستضافة وتشغيل هذه التطبيقات.



خدمات  - PaaSالخدمات المختلفة المقدمة كمكونات "منصة كخدمة ( ")PaaSباستخدام الخدمات األساسية لـ  .PaaSويمكن لمطوري
الجهة الحكومية االستفادة من خدمات  PaaSلتطوير تطبيقات جديدة.

 2-4الخدمة السحابية – أساس PaaS
ترد أدناه القدرات األساسية لخدمة "المنصة كخدمة" الالزمة إلنشاء سوق من الخدمات الوظيفية والفنية التي يمكن تقديمها عند الطلب من
قبل المستخدمين.


عامل ضبط الخدمة السحابية  -يدير نشر وإدارة التطبيقات المثبتة في منصة PaaS



وسيط الخدمة  -ستتطلب كل خدمة يتم توفيرها في منصة  PaaSمكون وسيط خدمة .ويعمل هذا المكون على تفسير طلبات التقديم (اإلنشاء)
والربط وإلغاء الربط وإلغاء التقديم (الحذف) واالحتفاظ بمثيل خدمة وتسليم المثيل المحفوظة للتطبيق صاحب الطلب



الحاويات  -توفر أوقات تشغيل عمليات تنفيذ الوحدات للتطبيقات في  .PaaSعلى سبيل المثال؛ Docker



منسق الحاويات  -يدير كيفية إنشاء حاويات متعددة ورفع مستواها وجعلها متاحة للغاية .كذلك يتحكم التنسيق في كيفية توصيل الحاويات لبناء
تطبيقات متطورة من حاويات متعددة.

النموذج المرجعي للبنية التحتية
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 3-4الخدمة السحابية – IaaS
قدرات خدمة "البنية التحتية كخدمة ( ")IaaSالمشتركة التي تسمح للجهات الحكومية بالحصول على موارد تكنولوجيا المعلومات الحاسوبية
بسهولة وسرعة أكبر .ستستفيد الخدمات السحابية  IaaSمن مكونات البنية التحتية المادية االفتراضية.


الحوسبة المعرفة بواسطة البرامج  -تمكن العديد من بيئات الحوسبة االفتراضية (سواء األجهزة االفتراضية أو الحاويات) من العمل بشكل
متزامن على نفس الخادم المادي المعدني الذي يوفر مستويات عالية من استخدام الخادم وقدراته.



التخزين المعرف بواسطة البرمجيات  -يتم تجميع وسائط التخزين المحلية للمضيفات المادية في شبكة منطقة تخزين افتراضية عالية األداء
والتوافر ومعرفة بواسطة البرامج.



الشبكات المعرفة بواسطة البرمجيات  -توفر تراكب شبكة يعكس الشبكة المادية بصورة افتراضية لتوفير عدد كبير من الشبكات المعرفة من
قبل العمالء ( )VxLANوالتوجيه الذكي للشبكات والتجزئة متناهية الصغر لتعزيز قدرات جدار الحماية.وهذا يوفر للبنية األساسية ميزات
مثل سرعة التقديم والنشر ،وإعادة التكوين وتدمير الشبكات االفتراضية عند الطلب.



النسخ االحتياطي كخدمة  -يوفر خدمات النسخ االحتياطي واالسترداد عند الطلب كخدمة سحابية.



التعافي من الكوارث كخدمة  -توفر التعافي من الكوارث وقدرات لمرونة األعمال كخدمة لتوفير تجاوز للفشل في حالة وقوع كارثة طبيعية
أو من صنع اإلنسان.

 4-4المرافق
المرافق والخدمات المرتبطة بها المقدمة كقدرة مشتركة للجهات الحكومية.


مركز البيانات الحكومي  -خدمة مشتركة حالية توفر مراكز البيانات الستضافة ومراقبة البنية التحتية للحوسبة والتخزين للجهات



مركز االتصال الحكومي  -خدمة مشتركة حالية توفر للجمهور نقطة اتصال واحدة لجميع االستفسارات والمشكالت المتعلقة بخدمات الحكومة
القطرية الرئيسية

 5-4إمكانية االتصال
خدمات إمكانية االتصال بالشبكة المقدمة على مستوى الحكومة بأسرها لجميع الجهات الحكومية الحكومية.


شبكة حكومية  -خدمة مشتركة حالية توفر إمكانية آمنة وموثوقة لالتصال بالشبكة بين الجهات الحكومية الحكومية



خدمات  - IoT Edgeخدمات  Edgeالالزمة ألجهزة إنترنت األشياء المستخدمة لتمكين الخدمات ذات الصلة ببرنامج األمة الذكية ( Smart
.)Nation
o

شبكات ( Edgeالثابتة  /الالسلكية)  -البنية التحتية التصاالت  Edgeالتي توفر االتصال بأجهزة وأجهزة استشعار IoT

o

أجهزة توجيه ( Edgeفي الداخل  /الخارج)  -أجهزة التوجيه المنتشرة في كل من البيئات الداخلية والخارجية
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 6-4اتفاقية إطار عمل تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت الحكومية
تساعد اتفاقية إطار عمل تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في شراء التراخيص المشتركة لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت (مثل
مايكروسوفت وأوراكل) مما يؤدي إلى انخفاض التكاليف وزيادة سرعة الشراء وتحسين الخدمات .وينبغي للجهات أن تستفيد من االتفاقية
الرامية إلى تحقيق االستفادة المثلى من المشتريات القياسية لخدمات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت.
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5

المعايير

بغية تحقيق أهدافها العامة ،يتعين على جميع الجهات الحكومية 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 حكومية 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 متف اوتة 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



موصى به



اختياري

 يجب دائ ًما اتباع المعيار سيكون لعدم االمتثال أثر سلبي شديد على مزايا برنامج البنية المؤسسية الخاصة بالحكومة يكون عدم االمتثال غير مقبول ينبغي اتباع المعيار سيؤثر عدم االمتثال بشك ٍل سلبي على مزايا برنامج البنية المؤسسية الخاصة بالحكومة ينبغي مراجعة  /تبرير عدم االمتثال 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
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 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 م عايير 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



ناضج



متدن
ٍ

 تم تعريف المعيار من قبل جهة حكومية في المجال مع ذلك ،هناك عدد قليل نسبيًا من عمليات شحن المنتجات التي تدعم المعيار الموردون الكبار لم يعتمدوا المعيار بعد المعيار ُمفضّل بشك ٍل عام في هذا المجال الموردون الكبار يدعمون المعيار يجري استبدال المعيار بمعيار مختلف -الموردون الكبار يتخلون عن المعيار

 3-5إمكانية االتصال
 1-3-5بروتوكوالت طبقة التطبيق
 1-1-3-5مراقبة الشبكة وإدارتها
االمتثال للخدمات
المعيار
بروتوكول إدارة الشبكات البسيطة
()SNMP

خارج الحكومة

عبر الحكومة

داخل الجهات
الحكومية

حالة دورة حياة
معيار تكنولوجيا
المعلومات

إلزامي

إلزامي

إلزامي

ناضج

يشكل بروتوكول إدارة الشبكات البسيطة جز ًءا من باقة بروتوكول اإلنترنت كما هو محدد من قبل فرقة عمل هندسة اإلنترنت (.)IETF
تستخدم أنظمة إدارة الشبكة بروتوكول إدارة الشبكات البسيطة لمراقبة األجهزة المتصلة بالشبكة للحاالت التي تستدعي اهتمام السلطات
اإلدارية .وهو يتألف من مجموعة من المعايير إلدارة الشبكة ،بما في ذلك بروتوكول طبقة التطبيق ومخطط لقاعدة البيانات ومجموعة من
مكونات البيانات.
ويتحقق التصميم الموسع لبروتوكول إدارة الشبكات البسيطة من خالل قواعد معلومات اإلدارة ( ،)MIBالتي تحدد بيانات إدارة النظام
الفرعي لألجهزة ،باستخدام مساحة اسم بتسلسل هرمي تحتوي على معرفات المكون ،يتم تنفيذها عبر .ASN.1
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يمكن وصف التسلسل الهرمي لقواعد معلومات اإلدارة على أنه شجرة ذات جذر مجهولة االسم ،ويتم تعيين مستوياته من قبل منظمات
مختلفة .وتنتمي معرفات مكونات قاعدة معلومات اإلدارة ذات المستوى األعلى إلى مؤسسات معايير مختلفة ،بينما يتم تخصيص معرفات
العناصر ذات المستوى األدنى من قبل المؤسسات ذات الصلة .يسمح هذا النموذج لإلدارة عبر جميع طبقات النموذج المرجعي التصال
األنظمة المفتوحة ،وتمتد إلى تطبيقات مثل قواعد البيانات والبريد اإللكتروني ،إلخ.
لمزيد من المعلومات حول المعيار ،يمكن للقراء المهتمين اتباع هذا الرابطhttp://www.ietf.org/rfc/rfc2571.txt :
 2-1-3-5نقل البيانات عبر اإلنترنت
االمتثال للخدمات
المعيار
بروتوكول النقل اآلمن ( )SSHللملفات
()SFTP

خارج الحكومة

عبر الحكومة

داخل الجهات
الحكومية

حالة دورة حياة
معيار تكنولوجيا
المعلومات

موصى به

موصى به

موصى به

ناضج

بروتوكول النقل اآلمن ( )SSHللملفات ( )SFTPهو بروتوكول آمن لنقل الملفات .وهو يعمل ببروتوكول  .SSHوهو يدعم وظيفة األمن
والتوثيق الكامل لبروتوكول .SSH
وبروتوكول  SFTPيحل محل بروتوكول  FTPكبروتوكول لنقل الملفات ،وهو يستبدل  FTP/Sبسرعة .وهو يوفر جميع الوظائف التي
تقدمها هذه البروتوكوالت ،ولكن بشك ٍل أكثر أمنًا وأكثر موثوقية ،مع تكوين أسهل .وال يوجد في األساس أي سبب الستخدام البروتوكوالت
القديمة بعد اآلن.
يعمل بروتوكول  SFTPأيضًا على الحماية من تمكين التعرف على كلمة المرور وهجمات الدخالء .وهو يحمي سالمة البيانات باستخدام
التشفير ووظائف تجزئة التشفير ،ومصادقة كل من الخادم والمستخدم.
لمزيد من المعلومات حول  ،SFTPيمكن للقراء المهتمين اتباع هذا الرابط:
https://www.ssh.com/ssh/sftp/
 3-1-3-5تسليم بيانات الوسائط المتعددة عبر اإلنترنت
االمتثال للخدمات
المعيار
بروتوكول بدء الجلسة ()SIP

خارج الحكومة

عبر الحكومة

داخل الجهات
الحكومية

حالة دورة حياة
معيار تكنولوجيا
المعلومات

اختياري

اختياري

اختياري

ناضج

بروتوكول بدء الجلسة ( )SIPهو بروتوكول للتحكم في (اإلشارة إلى) طبقة التطبيق إلنشاء وتعديل وإنهاء الجلسات التي يوجد بها واحد
أو أكثر من المشاركين .وتشمل هذه الجلسات المكالمات الهاتفية عبر اإلنترنت وتوزيع الوسائط المتعددة والمؤتمرات عبر الوسائط المتعددة.
ويتم استخدامه على نطاق واسع كبروتوكول إشارة النتقال الصوت عبر بروتوكول اإلنترنت ( ،)VoIPجنبًا إلى جنب مع  H.323وغيرها.
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ويستخدم عمالء  SIPعادة ً  TCPأو  UDPباستخدام منفذ  5060لالتصال بخوادم بروتوكول  SIPوغيرها من نقاط نهاية  .SIPيستخدم
 SIPبشك ٍل أساسي في إجراء وفصل المكالمات الصوتية أو مكالمات الفيديو .ومع ذلك ،يمكن استخدامه في أي تطبيق حيث يكون بدء
الجلسة هو أحد المتطلبات .وتشمل هذه االشتراك في الفعاليات واإلخطار بها ،وإمكانية تنقل المحطة الطرفية وما إلى ذلك .يتم إجراء جميع
االتصاالت الصوتية/الفيديو عبر بروتوكوالت جلسة منفصلة ،عادة ما تكون .RTP
لمزيد من المعلومات حول المعيار ،يمكن للقراء المهتمين اتباع هذا الرابطhttp://www.ietf.org/rfc/rfc3261.txt :
االمتثال للخدمات
المعيار
بروتوكول البث في الوقت الحقيقي
()RTSP

خارج الحكومة

عبر الحكومة

داخل الجهات
الحكومية

حالة دورة حياة
معيار تكنولوجيا
المعلومات

اختياري

اختياري

اختياري

ناضج

بروتوكول البث في الوقت الحقيقي ،أو  ،RTSPهو بروتوكول على مستوى التطبيق للتحكم في إيصال البيانات مع خصائص في الوقت
إطارا موسعًا للتمكين من إيصال البيانات المتحكم بها في الوقت الفعلي عند الطلب ،مثل الصوت والفيديو .ويمكن
الحقيقي .ويوفر RTSP
ً
أن تتضمن مصادر البيانات ً
كال من تغذيات البيانات المباشرة ومقاطع الفيديو المخزنة .ويهدف هذا البروتوكول إلى التحكم في عدة جلسات
إليصال البيانات ،وتوفير وسيلة الختيار قنوات إيصال مثل  UDPواإلرسال المتعدد  UDPو ،TCPوتوفير وسائل الختيار آليات اإليصال
على أساس (RFC 1889)RTP
لمزيد من المعلومات حول المعيار ،يمكن للقراء المهتمين اتباع هذا الرابطhttps://tools.ietf.org/html/rfc2326 :
االمتثال للخدمات
المعيار
 :H.323معيار البروتوكول التصاالت
الوسائط المتعددة السمعية والبصرية

خارج الحكومة

عبر الحكومة

داخل الجهات
الحكومية

حالة دورة حياة
معيار تكنولوجيا
المعلومات

اختياري

اختياري

اختياري

ناضج

لقد تم تصميم  H.323لدعم نقل بيانات الصوت والفيديو في الوقت الحقيقي عبر شبكات الحزمة مثل  .IPويتضمن المعيار عدة بروتوكوالت
مختلفة تغطي جوانب محددة من المهاتفة عبر اإلنترنت .وعادة ً ما يُستخدم  H.323في نقل الصوت عبر بروتوكول اإلنترنت ( ،VoIPأو
المهاتفة عبر اإلنترنت ،أو المهاتفة عبر بروتوكول اإلنترنت) وعقد المؤتمرات عبر الفيديو المستندة إلى بروتوكول اإلنترنت (.)IP
ً
مماثال لذلك الخاص ببروتوكول بدء الجلسة (.)SIP
والغرض منه يكون بالتالي
يدعم  H.323إجراء المكالمات وفصلها وإعادة توجيهها/تحويلها .والعناصر البنيوية للنظام القائم على  H.323هي المحطات الطرفية
ووحدات التحكم متعددة النقاط ( )MCUوالبوابات وحارس بوابة اختياري وعناصر حدودية .تعمل وظائف  H.323المختلفة باستخدام
 TCPأو .UDP

النموذج المرجعي للبنية التحتية

15

البنية المؤسسية للحكومة القطرية
لمزيد من المعلومات حول المعيار ،يمكن للقراء المهتمين اتباع هذا الرابطhttp://www.itu.int/rec/T-REC-H.323/e :
االمتثال للخدمات
المعيار

خارج الحكومة

عبر الحكومة

داخل الجهات
الحكومية

حالة دورة حياة
معيار تكنولوجيا
المعلومات

موصى به

موصى به

موصى به

ناضج

بروتوكول حجز الموارد ()RSVP

 ،RSVPالموضح في  ،RFC 2205هو بروتوكول طبقة شبكة يهدف إلى حجز الموارد عبر شبكة إلنترنت خدمات متكاملة .يوفر RSVP
إعداد يبدأه المستقبل لحجوزات الموارد لتدفقات بيانات متعددة أو أحادية اإلرسال ،مع تحديد القياس والقوة.
ويمكن استخدام  RSVPمن قبل المضيفين أو أجهزة التوجيه لطلب أو تقديم مستويات محددة من جودة الخدمة ( )QoSلتيارات أو تدفقات
بيانات التطبيق.ويحدد  RSVPكيف تضع الطلبات الحجوزات وكيف يمكن أن تتخلى عن الموارد المحجوزة بمجرد انتهاء الحاجة إليها.
وتؤدي عملية  RSVPعمو ًما إلى حجز الموارد في كل عقدة على طول المسار.
و RSVPليس بروتوكول توجيه في حد ذاته وقد تم تصميمه ليعمل بشك ٍل مشترك مع بروتوكوالت التوجيه الحالية والمستقبلية.
لمزيد من المعلومات حول المعيار ،يمكن للقراء المهتمين اتباع هذا الرابطhttp://www.ietf.org/rfc/rfc2205.txt :

 2-3-5بروتوكوالت الطبقة المادية
يسرد هذا القسم متطلبات أجهزة البنية التحتية للشبكة.
ويوصى بأن تكون أجهزة البنية التحتية قادرة على دعم البروتوكوالت الموضحة في هذا الفصل .قد تملي السياسات األمنية إذا ما كان يمكن
استخدام البروتوكوالت أم ال ،ولكن يجب أن تكون البنية التحتية لألجهزة قادرة على دعم جميع البروتوكوالت إذا كان أي منها مطلوبًا.
 1-2-3-5التحكم في الوصول إلى الوسائط المادية وتكنولوجيا الوسائط
االمتثال للخدمات
المعيار
اإليثرنت
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خارج الحكومة

عبر الحكومة

داخل الجهات
الحكومية

حالة دورة حياة
معيار تكنولوجيا
المعلومات

موصى به

موصى به

موصى به

ناضج
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إيثرنيت هي عائلة كبيرة ومتنوعة من تكنولوجيات شبكات الكمبيوتر القائمة على اإلطار والتي تعمل على العديد من السرعات لشبكات
المنطقة المحلية ( .)LANويأتي اسمها من المفهوم المادي لإليثر .وهو يحدد عددًا من معايير األسالك واإلشارات للطبقة المادية ،باستعمال
إمكانية الوصول إلى الشبكة في طبقة التحكم في الوصول إلى الوسائط (/)MACطبقة وصلة البيانات ،وتنسيق معالجة مشترك.
وقد تم توحيد إيثرنت في صورة  .IEEE 802.3وقد أصبحت توليفة إصدارات شبكة اإليثرنت باألزواج الملتوية لربط األنظمة النهائية
انتشارا المستخدمة منذ التسعينيات
بالشبكة ،مع إصدارات األلياف البصرية للخطوط الرئيسية للموقع ،هي تكنولوجيا  LANالسلكية األكثر
ً
إلى الوقت الحاضر ،وهي تحل إلى حد كبير محل معايير  LANالمتنافسة مثل شبكات اإليثرنت بالكابالت المحورية وToken Ring
و FDDIو.ARCNET
لمزيد من المعلومات حول المعيار ،يمكن للقراء المهتمين اتباع هذا الرابطhttp://www.ietf.org/rfc/rfc1042.txt :

 3-3-5بروتوكوالت طبقة النقل
 1-3-3-5نقل الحزمة الذي يوجهه االتصال
االمتثال للخدمات
المعيار
بروتوكول التحكم في النقل ()TCP

خارج الحكومة

عبر الحكومة

داخل الجهات
الحكومية

حالة دورة حياة
معيار تكنولوجيا
المعلومات

إلزامي

إلزامي

إلزامي

ناضج

 TCPهو واحد من البروتوكوالت األساسية لباقة بروتوكول اإلنترنت ،وغالبًا ما يشار إليه باسم  .TCP/IPوباستخدام بروتوكول ،TCP
يمكن للتطبيقات الموجودة على مضيفات الشبكات إنشاء اتصاالت ببعضها البعض ،والتي يمكنها عبرها تبادل تدفقات البيانات باستخدام
مآخذ توصيل التدفقات .ويضمن البروتوكول إيصال موثوقًا ومرتبًا للبيانات من المرسل إلى المتلقي .وكذلك يميز  TCPالبيانات التصاالت
متعددة من التطبيقات المتزامنة (مثل خادم الويب وخادم البريد اإللكتروني) التي تعمل على نفس المضيف.
يدعم  TCPالعديد من بروتوكوالت التطبيقات األكثر شعبية على اإلنترنت وما ينتج عنها من التطبيقات ،بما في ذلك الشبكة العالمية واسعة
النطاق ،والبريد اإللكتروني ،وبروتوكول نقل الملفات والقشرة اآلمنة.
في باقة بروتوكول اإلنترنت ،يكون  TCPعبارة عن طبقة وسيطة بين بروتوكول اإلنترنت ( )IPالموجود أسفله ،وتطبيق موجود فوقه.
وكثيرا ما تحتاج التطبيقات إلى اتصاالت موثوقة ببعضها البعض تشبه األنابيب ،في حين ال يوفر بروتوكول اإلنترنت مثل هذه التدفقات،
ً
بل ينجح فقط في إيصال البيانات بأفضل جهد (أي ،حزم غير موثوقة) .يقوم  TCPبمهمة طبقة النقل في نموذج اتصال األنظمة المفتوحة
المبسط لشبكات الكمبيوتر.
لمزيد من المعلومات حول المعيار ،يمكن للقراء المهتمين اتباع هذا الرابطhttp://www.faqs.org/rfcs/rfc793.html :
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 2-3-3-5نقل الحزمة دون اتصال
االمتثال للخدمات
المعيار

بروتوكول مخطط بيانات المستخدم
()UDP

خارج الحكومة

عبر الحكومة

موصى به

موصى به

حالة دورة حياة
داخل الجهات

معيار تكنولوجيا

الحكومية

المعلومات

موصى به

ناضج

 UDPهو أحد البروتوكوالت األساسية في باقة بروتوكول اإلنترنت .باستخدام بروتوكول  ،UDPيمكن للبرامج على أجهزة الكمبيوتر
المتصلة بالشبكة إرسال رسائل قصيرة تعرف أحيانًا باسم مخططات البيانات (باستخدام مآخذ توصيل مخططات البيانات) إلى بعضها
البعض.
 UDPال يوفر الموثوقية والترتيب الذي يوفره  .TCPحيث قد تصل مخططات البيانات غير مرتبة أو تبدو مكررة أو تُفقد دون أن
تُالحظ .دون الحمل الزائد للتحقق مما إذا كانت كل حزمة قد وصلت ً
فعال ،يُعد  UDPأسرع وأكثر كفاءة لكثير من األغراض الخفيفة أو
الحساسة للوقت .كذلك فإن طبيعته عديمة الحالة مفيدة للخوادم التي تجيب على استفسارات صغيرة من أعداد ضخمة من العمالء .بالمقارنة
مع  ،TCPيُعد  UDPالز ًما للبث (اإلرسال للجميع على الشبكة المحلية) واإلرسال المتعدد (اإلرسال إلى جميع المشتركين).
وتشمل تطبيقات الشبكة الشائعة التي تستخدم  UDPنظام أسماء النطاقات ( ،)DNSوتطبيقات وسائط البث مثل  ،IPTVونقل الصوت
عبر بروتوكول اإلنترنت ( ،)VoIPوبروتوكول نقل الملفات العادية ( )TFTPواأللعاب عبر اإلنترنت.
لمزيد من المعلومات حول المعيار ،يمكن للقراء المهتمين اتباع هذا الرابطhttp://www.faqs.org/rfcs/rfc768.html :

 4-3-5بروتوكوالت طبقة الشبكة
 1-4-3-5بروتوكول اإلنترنت لنقل البيانات
االمتثال للخدمات
المعيار

بروتوكول اإلنترنت ( )IPاإلصدار 4

خارج الحكومة

عبر الحكومة

إلزامي

إلزامي

حالة دورة حياة
داخل الجهات

معيار تكنولوجيا

الحكومية

المعلومات

إلزامي

ناضج

 IPv4هو التكرار الرابع لبروتوكول اإلنترنت ( )IPوهو اإلصدار األول من البروتوكول الذي سيتم نشره على نطاق واسع .بروتوكول
اإلنترنت هو بروتوكول يتعلق بالبيانات ويُستخدم في نقل البيانات عبر شبكة متصلة لتبادل حزم البيانات.
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بروتوكول  IPv4هو بروتوكول توجهه البيانات وهو مخصص الستخدامه على شبكة متصلة لتبادل حزم البيانات (مثل إيثرنت) .وهو
يعتبر بروتوكول يعمل بمبدأ أفضل جهد ألنه ال يضمن اإليصال .فهو ال يقدم أي ضمانات على صحة البيانات؛ وقد يؤدي إلى حزم مكررة
و/أو حزم غير مرتبة.
وتُعالج هذه الجوانب من قبل بروتوكول من الطبقة العليا (مثل  ،TCPوجزئيًا عن طريق  .)UDPبروتوكول اإلنترنت هو بروتوكول طبقة
شبكة في باقة بروتوكول اإلنترنت ويتم تضمينه في بروتوكول طبقة رابط بيانات (مثل إيثرنت) .وباعتباره بروتوكول طبقة أدنى ،يوفر
بروتوكول اإلنترنت خدمة معالجة سارية عالمية فريدة من نوعها عبر أجهزة الكمبيوتر.
يتم تغليف البيانات من بروتوكول الطبقة العليا داخل واحد أو أكثر من الحزم/مخططات البيانات .ليس هناك حاجة إلى إعداد الدائرة قبل أن
يحاول المضيف إرسال الحزم إلى مضيف آخر لم يتصل به من قبل ،لذا فإن بروتوكول اإلنترنت هو بروتوكول بدون اتصال.
وبسبب التجريد الذي يوفره التغليف ،يمكن استخدام بروتوكول اإلنترنت عبر شبكة غير متجانسة (أي أن الشبكة التي تربط جهازي كمبيوتر
يمكن أن تكون أي مزيج من اإليثرنت ،و ،ATMو ،Wi-Fiوما إلى ذلك) وال يُحدث أي اختالف في بروتوكوالت الطبقة العليا.
لمزيد من المعلومات حول المعيار ،يمكن للقراء المهتمين اتباع هذا الرابطhttp://www.ietf.org/rfc/rfc0791.txt :
االمتثال للخدمات
المعيار

بروتوكول اإلنترنت ( )IPاإلصدار 6

خارج الحكومة

عبر الحكومة

موصى به

موصى به

حالة دورة حياة
داخل الجهات

معيار تكنولوجيا

الحكومية

المعلومات

موصى به

ناشئ

 IPv6هو بروتوكول الجيل القادم الذي سيحل محل اإلصدار الحالي .IPv4 ،ويعالج اإلصدار  IPv6عددًا من المشكالت في اإلصدار
 ،IPv4مثل العدد المحدود لعناوين  IPv4المتاحة.
يدعم ( 232IPv4حوالي  4.3مليار) عنوانًا ،وهي غير كافية إلعطاء عنوان واحد لكل شخص حي ،ناهيك عن دعم األجهزة المدمجة
والمحمولة .ولكن  IPv6يدعم  2128عنوانًا؛ وهذا يبلغ حوالي  1028 × 5عنوانًا لكل من الـ  6.5مليار شخص تقريبًا الموجودين على
قيد الحياة اليوم ،أو ما يقرب من  7عناوين لكل ذرة من كل شخص على وجه األرض.
وباإلضافة إلى ذلك ،يضيف  IPv6أيضًا العديد من التحسينات على  IPv4في مجاالت مثل التوجيه والتكوين التلقائي للشبكة.
لمزيد من المعلومات حول المعيار ،يمكن للقراء المهتمين اتباع هذا الرابطhttp://www.ietf.org/rfc/rfc2460.txt :
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 2-4-3-5إنشاء رسالة خطأ في مخطط بيانات بروتوكول اإلنترنت
االمتثال للخدمات
المعيار

بروتوكول رسائل التحكم في اإلنترنت
()ICMP

خارج الحكومة

عبر الحكومة

إلزامي

إلزامي

حالة دورة حياة
داخل الجهات

معيار تكنولوجيا

الحكومية

المعلومات

إلزامي

ناضج

 ICMPهو أحد البروتوكوالت األساسية في باقة بروتوكول اإلنترنت .وهو يُستخدم ًمن قبل أنظمة تشغيل أجهزة الكمبيوتر المتصلة بالشبكة
إلرسال رسائل خطأ–تشير ،على سبيل المثال ،إلى أن الخدمة المطلوبة غير متوفرة أو أنه ال يمكن الوصول إلى مضيف أو جهاز توجيه.
ويختلف غرض  ICMPعن  TCPو UDPفي أنه ال يُستخدم عادة بشك ٍل مباشر من قبل تطبيقات شبكة المستخدم .أحد االستثناءات هو
أداة اختبار االتصال التي ترسل رسائل طلب ارتداد ( ICMPوتتلقى رسائل استجابة ارتداد) لتحديد إذا ما كان المضيف ً
قابال للوصول إليه
والمدة التي تستغرقها الحزم للوصول إلى هذا المضيف أو منه.
يتم إنشاء رسائل  ICMPفي طبقة بروتوكول اإلنترنت ،وعادة ما يكون ذلك من مخطط بيانات  IPعادي يكون قد أنشأ استجابة .ICMP
يقوم بروتوكول اإلنترنت بتغليف رسالة  ICMPالمناسبة برأس بروتوكول إنترنت جديد (إليصال رسالة  ICMPمرة أخرى إلى مضيف
اإلرسال األصلي) وينقل مخطط البيانات الناتج بالطريقة المعتادة.
وعلى الرغم من أن رسائل  ICMPتكون موجودة ضمن مخططات بيانات بروتوكول اإلنترنت القياسية ،فإن رسائل  ICMPتتم معالجتها
عادة كحالة خاصة ،وتتميز عن معالجة بروتوكول اإلنترنت العاديةً ،
بدال من معالجتها كبروتوكول فرعي عادي لبروتوكول اإلنترنت .في
العديد من الحاالت ،يكون من الضروري فحص محتويات رسالة  ICMPوإيصال رسالة الخطأ المناسبة إلى التطبيق الذي أنشأ حزمة
بروتوكول اإلنترنت األصلية ،وهو األمر الذي دفع إرسال رسالة .ICMP
لمزيد من المعلومات حول المعيار ،يمكن للقراء المهتمين اتباع هذا الرابطhttp://www.ietf.org/rfc/rfc792.txt :
 3-4-3-5تحليل عنوان  IPمن عنوان الجهاز
االمتثال للخدمات
المعيار

بروتوكول تحليل العنوان ()ARP
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خارج الحكومة

عبر الحكومة

إلزامي

إلزامي

حالة دورة حياة
داخل الجهات

معيار تكنولوجيا

الحكومية

المعلومات

إلزامي

ناضج
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 ARPهي طريقة العثور على عنوان جهاز المضيف عندما ال يعرف سوى عنوان طبقة الشبكة الخاص به فقط .بسبب االنتشار الساحق لـ
 IPv4و إيثرنت ،يتم استخدام  ARPفي المقام األول لترجمة عناوين  IPإلى عناوين للتحكم في الوصول إلى وسائط إيثرنت .كذلك فهو
يُستخدم لـ IPعبر تكنولوجيات شبكات  LANاألخرى ،مثل  Token Ringأو  FDDIأو  ،IEEE 802.11ولـ  IPعبر .ATM
يُستخدم  ARPفي أربع حاالت من مضيفين في حالة اتصال:


عندما يوجد مضيفان على نفس الشبكة ويرغب أحدهما في إرسال حزمة إلى اآلخر



عندما يوجد مضيفان على شبكات مختلفة ويجب استخدام بوابة/جهاز توجيه للوصول إلى المضيف اآلخر



عندما يحتاج جهاز التوجيه إلى إعادة توجيه حزمة لمضيف واحد عبر جهاز توجيه آخر



عندما يحتاج جهاز التوجيه إلى إعادة توجيه حزمة من أحد المضيفين إلى المضيف الوجهة على نفس الشبكة

يتم استخدام الحالة األولى عندما يكون المضيفان على نفس الشبكة المادية (أي ،يمكنهما االتصال مباشرة دون الحاجة إلى جهاز توجيه).
الحاالت الثالث األخيرة هي األكثر استخدا ًما عبر اإلنترنت حيث يكون أي اثنين من أجهزة الكمبيوتر على شبكة اإلنترنت مفصوالن عادة
بأكثر من  3وثبات.
لمزيد من المعلومات حول المعيار ،يمكن للقراء المهتمين اتباع هذا الرابطhttp://www.faqs.org/rfcs/rfc826.html :
االمتثال للخدمات
المعيار

بروتوكول تحليل العنوان العكسي
()RARP

خارج الحكومة

عبر الحكومة

اختياري

اختياري

حالة دورة حياة
داخل الجهات

معيار تكنولوجيا

الحكومية

المعلومات

اختياري

ناضج

 RARPهو بروتوكول طبقة شبكة يُستخدم لتحليل عنوان  IPمن عنوان جهاز معين (على سبيل المثال عنوان إيثرنت) .وقد أصبح متقاد ًما
بظهور  BOOTPو DHCPاألكثر حداثة ،حيث يدعم كالهما مجموعة ميزات أكبر بكثير من .RARP
وتتمثل القيود األساسية لبروتوكول  RARPهي أن كل عملية تحكم في الوصول إلى الوسائط يجب أن يتم تكوينها يدويًا على جهاز خادم
مركزي ،وأن البروتوكول ينقل فقط عنوان  .IPهذا يترك تكوين الشبكية الفرعية والبوابات ،وغيرها من المعلومات لبروتوكوالت أخرى
أو للمستخدم.
لمزيد من المعلومات حول المعيار ،يمكن للقراء المهتمين اتباع هذا الرابطhttp://www.ietf.org/rfc/rfc903.txt :
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 5-3-5خدمات الشبكة
 1-5-3-5طلب والحصول على عنوان  IPمن خادم
االمتثال للخدمات
المعيار
خارج الحكومة

عبر الحكومة

إلزامي

إلزامي

بروتوكول تكوين المضيف الديناميكي
()DHCP

حالة دورة حياة
داخل الجهات

معيار تكنولوجيا

الحكومية

المعلومات

إلزامي

ناضج

 DHCPهو عبارة عن مجموعة من القواعد التي تستخدمها أجهزة االتصاالت مثل الكمبيوتر أو جهاز التوجيه أو محول الشبكة للسماح
للجهاز بطلب والحصول على عنوان  IPمن خادم يحتوي على قائمة بالعناوين المتاحة للتعيين.
و DHCPهو بروتوكول يستخدم من قبل أجهزة الكمبيوتر المتصلة بالشبكة (العمالء) للحصول على عناوين  IPوغيرها من المعلمات
مثل البوابة االفتراضية ،وقناع الشبكة الفرعية ،وعناوين  IPلخوادم  DNSمن خادم  .DHCPوهو يسهل الوصول إلى الشبكة ألن هذه
اإلعدادات سيلزم القيام بها يدويًا حتى يتمكن العميل من المشاركة في الشبكة.
يضمن خادم  DHCPأن جميع عناوين  IPتكون فريدة ،على سبيل المثال أال يتم تعيين أي عنوان  IPإلى عميل ثان في حين أن تعيين
العميل األول ما يزال صال ًحا .وهكذا تتم إدارة تجمع عنوان  IPمن قبل الخادم وليس من قبل مسؤول شبكة بشري.
لمزيد من المعلومات حول المعيار ،يمكن للقراء المهتمين اتباع هذا الرابطhttp://www.ietf.org/rfc/rfc2131.txt :
 2-5-3-5ترجمة أسماء النطاقات إلى عناوين IP
االمتثال للخدمات
المعيار
خارج الحكومة

عبر الحكومة

إلزامي

إلزامي

خدمة اسم المجال ()DNS

حالة دورة حياة
داخل الجهات

معيار تكنولوجيا

الحكومية

المعلومات

إلزامي

ناضج

يعمل  DNSعلى تخزين وربط أنواع كثيرة من المعلومات مع أسماء المجاالت؛ واألهم من ذلك ،أنه يترجم أسماء المجاالت (أسماء
مضيفي الكمبيوتر) إلى عناوين  .IPوهو يسرد أيضًا خوادم تبادل البريد التي تقبل البريد اإللكتروني لكل مجال .وفي توفير خدمة إعادة
عنصرا أساسيًا في استخدام اإلنترنت المعاصر.
توجيه قائمة على الكلمات الرئيسية في جميع أنحاء العالم ،يُعد DNS
ً
وبصورة بارزة ،يجعل  DNSمن الممكن تخصيص وجهات اإلنترنت للمؤسسات البشرية أو االهتمام الذي تمثله ،بغض النظر عن التسلسل
الهرمي للتوجيه المادي الذي يمثله عنوان  IPالرقمي.
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يوزع  DNSأيضًا مسؤولية تعيين أسماء المجاالت وتحديد أماكنها على شبكات  IPعن طريق السماح لخادم مخول لكل مجال بتعقب
التغييرات الخاصة به ،وتجنب الحاجة إلى سجل مركزي ليتم الرجوع إليه وتحديثه باستمرار.
لمزيد من المعلومات حول المعيار ،يمكن للقراء المهتمين اتباع هذا الرابطhttp://www.ietf.org/rfc/rfc1035.txt :

 6-3-5طبولوجيا الشبكة
 1-6-3-5خدمة نقل بيانات الشبكة الواسعة ( )WANلعمالء نقل البيانات بالدوائر والحزم
االمتثال للخدمات
المعيار

تبديل التسمية متعدد البروتوكوالت
()MPLS

خارج الحكومة

عبر الحكومة

موصى به

موصى به

حالة دورة حياة
داخل الجهات

معيار تكنولوجيا

الحكومية

المعلومات

موصى به

ناضج

 MPLSهي آلية حمل بيانات تحاكي بعض خصائص شبكة نقل بيانات بالدوائر عبر شبكة نقل بيانات بالحزم .يعمل  MPLSفي طبقة
نموذج اتصال األنظمة المفتوحة الذي يعتبر عمو ًما واقعًا بين التعاريف التقليدية للطبقة ( 2طبقة رابط البيانات) وطبقة ( 3طبقة الشبكة)،
وبالتالي غالبًا ما يُشار إليها باسم بروتوكول "طبقة ."2.5
وقد تم تصميمه لتوفير خدمة موحدة لنقل البيانات لكل من عمالء نقل البيانات بالدوائر وعمالء نقل البيانات بالحزم مما يقدم نموذج خدمة
ً
فضال عن إطارات
مخطط بيانات .ويمكن استخدامه لنقل العديد من األنواع المختلفة من حركة نقل البيانات ،بما في ذلك حزم ،IP
 ATM SONETوإيثرنت.
لمزيد من المعلومات حول المعيار ،يمكن للقراء المهتمين اتباع هذا الرابطhttp://www.ietf.org/rfc/rfc3031.txt :
االمتثال للخدمات
المعيار

وضع النقل غير المتزامن ()ATM

خارج الحكومة

عبر الحكومة

موصى به

موصى به

حالة دورة حياة
داخل الجهات

معيار تكنولوجيا

الحكومية

المعلومات

اختياري

ناضج

 ATMهي تكنولوجيا تبديل وإرسال متعدد عالية األداء تدور حول الخاليا تستعمل حزم ذات طول ثابت لتحمل أنواعًا مختلفة من حركة
نقل البيانات ATM .هي تكنولوجيا من شأنها تمكين الناقالت لالستفادة من عدد من الفرص من خالل فئات خدمات  ATMالمتعددة؛
واتصال شبكة منطقة محلية ( )LANعالي السرعة؛ والصوت ،والفيديو ،وتطبيقات الوسائط المتعددة المستقبلية في أسواق األعمال على
المدى القصير؛ وفي األسواق المجتمعية والسكنية على المدى الطويل.
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في شبكات  ،ATMيتم تنسيق كل المعلومات في خاليا ذات طول ثابت تتكون من  48بت ( 8بت لكل بايت) من الحمولة و 5بت من رأس
الخلية .ويضمن حجم الخلية الثابتة أن المعلومات الحساسة من حيث الوقت مثل الصوت أو الفيديو ال تتأثر سلبًا بحزم أو أطر البيانات
الطويلة .ويتم تنظيم الرأس من أجل التبديل الفعال في تطبيقات األجهزة عالية السرعة ،ويحمل معلومات من نوع الحمولة النافعة ،ومعرفات
الدوائر االفتراضية ،وفحص أخطاء الرأس.
 2-6-3-5االتصال بالشبكة المنطقة المحلية والحضرية
االمتثال للخدمات
المعيار
شبكات المنطقة المحلية وشبكات المناطق
الحضرية ()802.1 LAN/MAN

خارج الحكومة

عبر الحكومة

داخل الجهات
الحكومية

حالة دورة حياة
معيار تكنولوجيا
المعلومات

موصى به

موصى به

موصى به

ناضج

 IEEE 802.1تشير إلى عائلة من معايير  IEEEتتعامل مع شبكات المناطق المحلية وشبكات المناطق الحضرية .وبشكل أكثر تحديدًا،
تقتصر معايير  IEEE 802.1على الشبكات التي تحمل حزم متغيرة الحجم.
الخدمات والبروتوكوالت المحددة في  IEEE 802.1ترتبط بالطبقتين المنخفضتين (رابط البيانات والطبقة المادية) من النموذج المرجعي
التصال األنظمة المفتوحة المكون من سبع طبقات.
لمزيد من المعلومات حول المعيار ،يمكن للقراء المهتمين اتباع هذا الرابطhttp://www.ieee802.org/1/ :
 3-6-3-5شبكة المنطقة المحلية االفتراضية
االمتثال للخدمات
المعيار
شبكة  LANاالفتراضية ()802.1Q

خارج الحكومة

عبر الحكومة

داخل الجهات
الحكومية

حالة دورة حياة
معيار تكنولوجيا
المعلومات

إلزامي

إلزامي

إلزامي

ناضج

 IEEE 802.1Qهي آلية قياسية تسمح لشبكات مرتبطة متعددة بمشاركة نفس وصلة الشبكة المادية بشفافية دون تسريب المعلومات بين
الشبكات IEEE 802.1Q .هو أيضًا االسم المستخدم في الغالب لبروتوكول التغليف المستخدم لتنفيذ هذه اآللية عبر شبكات اإليثرنت.
يحدد  IEEE 802.1Qمعنى شبكة  VLANاالفتراضية فيما يتعلق بالنموذج المفاهيمي المحدد الذي يدعم االتصال عند طبقة التحكم في
الوصول إلى الوسائط والبروتوكول الشجري .ويسمح هذا البروتوكول للشبكات المحلية االفتراضية الفردية باالتصال ببعضها البعض
باستخدام جهاز توجيه (شبكة) من الطبقة .3
لمزيد من المعلومات حول المعيار ،يمكن للقراء المهتمين اتباع هذا
الرابطhttp://standards.ieee.org/getieee802/download/802.1Q-2005.pdf :
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 4-6-3-5الشبكة االفتراضية الخاصة
االمتثال للخدمات
المعيار
أمن طبقة النقل ()TLS

خارج الحكومة

عبر الحكومة

داخل الجهات
الحكومية

حالة دورة حياة
معيار تكنولوجيا
المعلومات

إلزامي

إلزامي

إلزامي

ناضج

كثيرا ما يشار إليهما باسم " ،"SSLوهما من بروتوكوالت التشفير
أمن طبقة النقل ( )TLSوسابقتها ،طبقة مآخذ التوصيل اآلمنة (ً ،)SSL
التي توفر أمن االتصاالت عبر شبكة الكمبيوتر.
تعرف  TLSآلية لتشفير والحفاظ على سالمة البيانات لالتصاالت عبر شبكة افتراضية خاصة ( .)VPNويمكن استخدامه إما لعمل نفق
لحزمة الشبكة بأكملها ،كما هو الحال في مشروع ( OpenVPNوهو معيار  VPNمفتوح) ،أو لتأمين ما هو في األساس وكيل ويب.
لمزيد من المعلومات حول المعيار ،يمكن للقراء المهتمين اتباع هذا الرابطhttps://tools.ietf.org/html/rfc5246 :
 5-6-3-5منفذ التحكم في الوصول إلى الشبكة
االمتثال للخدمات
المعيار
منفذ التحكم في الوصول إلى الشبكة
()802.1X

خارج الحكومة

عبر الحكومة

داخل الجهات
الحكومية

حالة دورة حياة
معيار تكنولوجيا
المعلومات

موصى به

موصى به

موصى به

ناضج

يوفر  IEEE 802.1Xالمصادقة على األجهزة المتصلة بمنفذ  ،LANوإنشاء اتصال من نقطة إلى نقطة أو منع الوصول من هذا المنفذ
في حالة فشل المصادقة .وهو يُستخدم لبعض نقاط الوصول الالسلكية المغلقة ،ويستند إلى بروتوكول المصادقة الموسعة (.)EAP
يتوفر  802.1Xفي بعض مفاتيح الشبكة ،ويمكن تهيئته لمصادقة المضيفات المزودة ببرنامج عميل ،ومنع الوصول غير المصرح به إلى
الشبكة في طبقة رابط البيانات.
عند الكشف عن العميل الجديد ،سيتم تمكين المنفذ على مفتاح التبديل (عامل المصادقة) وتعيينه إلى حالة "غير مصرح به" .في هذه الحالة،
سيتم السماح فقط بحركة نقل بيانات 802.1X؛ وسيتم حظر أي حركة أخرى لنقل البيانات ،مثل  DHCPو ،HTTPفي طبقة رابط
البيانات.
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سيقوم المصادق بإرسال هوية طلب بروتوكول المصادقة الموسعة إلى مقدم الطلب ،وسيقوم العميل بعد ذلك بإرسال حزمة استجابة
بروتوكول المصادقة الموسعة التي سيقوم المصادق بإرسالها إلى خادم المصادقة.
يمكن لخادم المصادقة قبول أو رفض طلب بروتوكول المصادقة الموسعة؛ فإذا قبل الطلب ،فسيقوم المصادق بتعيين المنفذ إلى وضع
"مخول" وسيتم السماح بحركة نقل البيانات العادية.
عندما يقوم مقدم الطلب بتسجيل الخروج ،فسيقوم بإرسال رسالة تسجيل الخروج طلب بروتوكول المصادقة الموسعة إلى المصادق .ثم
يقوم المصادق بعد ذلك بتعيين المنفذ إلى الحالة "غير مخول" ،مما يحظر مرة أخرى جميع حركة نقل البيانات غير التابع لبروتوكول
المصادقة الموسعة.
لمزيد من المعلومات حول المعيار ،يمكن للقراء المهتمين اتباع هذا الرابط:
http://standards.ieee.org/getieee802/download/802.1X-2001.pdf
 6-6-3-5اتصال الشبكة الالسلكية
االمتثال للخدمات
خارج الحكومة

عبر الحكومة

داخل الجهات
الحكومية

حالة دورة حياة
معيار تكنولوجيا
المعلومات

شبكة المنطقة المحلية الالسلكية
()802.11g

موصى به

موصى به

موصى به

ناضج

شبكة المنطقة المحلية الالسلكية
()802.11b

اختياري

اختياري

اختياري

ناضج

شبكة المنطقة المحلية الالسلكية
()802.11a

اختياري

اختياري

اختياري

ناضج

المعيار

 IEEE 802.11يدل على مجموعة من معايير شبكات المنطقة المحلية الالسلكية ( )WLANوهو معروف كذلك بالعالمة التجارية .Wi-Fi
وتضم عائلة  802.11حاليًا ستة أساليب لتعديل البث الهوائي التي تستخدم جميعها نفس البروتوكول .وأكثر األساليب شيوعًا هي تلك
التي تحددها التعديالت  bو aو gعلى المعيار األصلي؛ وقد تم تضمين األمن في األصل وتم تعزيزه الحقًا من خالل التعديل .802.11i
مؤخرا؛ والمعيار ال يزال قيد التطوير ،على الرغم من أن المنتجات المصممة استنادًا إلى
 802.11nهو أسلوب تعديل آخر تم تطويره
ً
مسودات إصدارات المعيار تُباع اآلن.
المعايير األخرى في المجموعة ( )j ،h ،c-fهي تحسينات للخدمة أو تمديدات أو تصحيحات للمواصفات السابقة.وكان  802.11bهو
أول معيار مقبول للشبكات الالسلكية على نطاق واسع ،يليه  802.11aو.802.11g
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ويستخدم ك ٌل من المعيارين  802.11bو 802.11gالمجال  2.40جيجا هرتز ،الذي يعمل (في الواليات المتحدة) بموجب الجزء  15من
قواعد ولوائح لجنة االتصاالت الفيدرالية .وبسبب هذا االختيار لنطاق التردد ،يمكن أن تتسبب األجهزة التي تستخدم معيار 802.11b
و 802.11gفي حدوث تداخل من أفران الميكروويف والهواتف الالسلكية وأجهزة البلوتوث واألجهزة األخرى التي تستخدم نفس المجال.
يستخدم معيار  802.11aالمجال  5جيجا هرتز ،وبالتالي ال يتأثر بالمنتجات التي تعمل على المجال  2.4جيجا هرتز.
لمزيد من المعلومات حول المعيار ،يمكن للقراء المهتمين اتباع هذا الرابط:
http://standards.ieee.org/getieee802/802.11.html
االمتثال للخدمات
المعيار
شبكة المنطقة الحضرية الالسلكية
()802.16

خارج الحكومة

عبر الحكومة

داخل الجهات
الحكومية

حالة دورة حياة
معيار تكنولوجيا
المعلومات

موصى به

موصى به

موصى به

ناضج

 IEEE 802.16هو أحد المواصفات الرسمية لالنتشار العالمي لشبكات المناطق الحضرية الالسلكية عريضة النطاق (.)WMAN
على الرغم من أن عائلة معايير  802.16تسمى رسميًا  ،WirelessMANإال أنه قد أطلق عليها اسم " "WiMaxمن قبل مجموعة
صناعية تسمى .The WiMax Forumوتتمثل مهمة  Forumفي تعزيز وإقرار التوافق وقابلية التشغيل البيني للمنتجات الالسلكية
عريضة النطاق .يشير االختصار  WiMaxإلى "قابلية التشغيل البيني في جميع أنحاء العالم لوصول الموجات متناهية الصغر".
لمزيد من المعلومات حول المعيار ،يمكن للقراء المهتمين اتباع هذا الرابط:
http://standards.ieee.org/getieee802/802.16.html
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االمتثال للخدمات
المعيار
الوصول المحمي لشبكة WiFi
()WPA/WPA2

خارج الحكومة

عبر الحكومة

داخل الجهات
الحكومية

حالة دورة حياة
معيار تكنولوجيا
المعلومات

إلزامي

إلزامي

إلزامي

ناشئ

 WPAو WPA2هما فئة من أنظمة تأمين شبكات الكمبيوتر الالسلكية ( .)Wi-Fiوقد تم إنشاؤه استجابة لعدة نقاط ضعف خطيرة وجدها
الباحثون في النظام السابق ،خصوصية تكافئ االتصال السلكي ( .)WEPوينفذ  WPAغالبية معيار  ،IEEE 802.11iوكان مخصصة
كقياس متوسط ليحل محل  WEPبينما كان  802.11iقيد اإلعداد .وقد تم تصميم  WPAللعمل مع كافة بطاقات واجهة الشبكة الالسلكية،
ولكن ليس بالضرورة مع الجيل األول من نقاط الوصول الالسلكية.
يطبق  WPA2المعيار الكامل ،ولكن لن يعمل مع بعض بطاقات الشبكة القديمة WPA2 .يطبق العناصر اإللزامية للبروتوكول .802.11i
على وجه الخصوص ،باإلضافة إلى  TKIPوخوارزمية  ،Michaelفإنه يُدخل خوارزمية جديدة تقوم على  ،AESوهي  ،CCMPالتي
واعتبارا من  13مارس  ،2006أصبحت شهادة  WPA2إلزامية لجميع األجهزة الجديدة التي ترغب في أن تكون معتمدة
تعتبر آمنة تما ًما.
ً
من .Wi-Fi
لمزيد من المعلومات حول المعيار ،يمكن للقراء المهتمين اتباع هذا الرابط:
http://standards.ieee.org/getieee802/download/802.11i-2004.pdf

 4-5البنية األساسية
 1-4-5بنية المعالج
االمتثال للخدمات
المعيار
x86

خارج الحكومة

عبر الحكومة

داخل الجهات
الحكومية

حالة دورة حياة
معيار تكنولوجيا
المعلومات

موصى به

موصى به

موصى به

ناضج

 x86هو االسم العام لبنية معالج متناهي الصغر ،تم تطويره وتصنيعه ألول مرة من قبل شركة .Intel
وقد تم تمديد البنية مرتين إلى حجم كلمة أكبر .وفي عام  ،1985أصدرت شركة  386Intelبإصدار  32بت ليحل محل  286بإصدار 16
بت .هذا التمديد إلى بنية  x86يسمى عادة ( IA-32اختصار لبنية  32 ،Intelبت) ،ولكن يشار إليها أيضًا باسم  ،x86-32 ،I386أو
ببساطة بنية .Intel
وفي عام  ،2003قامت شركة  AMD inc.بتمديد البنية إلى  64بت ،وسميت على نحو مختلف بـ  ،x86-64و( AMD64العالمة
التجارية لـ  ،)AMDو( Intel 64العالمة التجارية  ،Intelسابقًا  EM64Tأو  )IA-32eو ( x64نظام تسمية موحد محايد لموردي
 Microsoftو.)Sun Microsystemsال ينبغي الخلط بين  Intel 64مع بنية  IA-64التي ليست لها عالقة به.
لمزيد من المعلومات حول المعيار ،يمكن للقراء المهتمين اتباع هذا الرابطhttp://www.x86-guide.com/ :
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االمتثال للخدمات
المعيار

خارج الحكومة

عبر الحكومة

داخل الجهات
الحكومية

حالة دورة حياة
معيار تكنولوجيا
المعلومات

اختياري

اختياري

اختياري

ناضج

بنية الطاقة

بنية الطاقة هي مصطلح واسع لوصف مجموعات تعليمات  RISCالمماثلة للمعالجات متناهية الصغر المطورة والمصنعة من قبل شركات
مثل آي بي إم.
 IBM System zأو إصدارات  IBM eServer zSeriesاألقدم ،هي عالمات تجارية معينة من قبل آي بي إم إلى جميع أجهزة الكمبيوتر
المركزية / Z.البنية األساسية ،في البداية وباختصار تسمى تمديدات تشكيالت  ، (ESAME)ESAيشير إلى بنية حوسبة آي بي إم 64
بت للجيل الحالي من أجهزة الكمبيوتر المركزية التابعة لشركة آي بي إم.
إيتانيوم هي عائلة من معالجات  Intel 64بت التي تنفذ بنية إنتل إيتانيوم (التي كانت تسمى سابقًا  .)IA-64ويتم تسويق المعالجات
الستخدامها في خوادم البنية المؤسسية وأنظمة الحوسبة عالية األداء .نشأت البنية في شركة هوليت باكارد ( ،)HPوتم تطويرها في وقت
الحق بشك ٍل مشترك من قبل  HPو.Intel
ً
أصال باسم  ،Alpha AXPهو بنية مجموعة تعليمات ( )ISAلكمبيوتر مجموعة تعليمات مخفضة  64بت
وكان  ،Alphaالمعروف
( )RISCطورتها شركة ديجيتال إكوبمينت ( .)DECيدعم ً Alpha
كال من نظام التشغيل  OpenVMSو.Tru64 UNIX
لمزيد من المعلومات ،يمكن للقراء المهتمين اتباع هذا الرابط:
بنية الطاقة http://www-03.ibm.com/technology/power/
إيتانيوم http://www.intel.com/products/processor/itanium/
الكبيوتر المركزي http://www-03.ibm.com/systems/z/

 5-5الخدمة السحابية –  IaaSوPaaS
ترد في الملحق  2ضوابط ومعايير البنية التحتية السحابية التي يتعين على الجهات الحكومية الحكومية اتباعها أثناء اعتماد  /تطبيق
تكنولوجيات الحوسبة السحابية.

 6-5ضوابط ومعايير استخدام جهازك الشخصي في العمل
ترد في الملحق  3معايير اعتماد استخدام األجهزة الشخصية في العمل ( )BYODفي الجهات الحكومية الحكومية.

النموذج المرجعي للبنية التحتية
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 6التصنيف المرجعي للبنية التحتية
يشكل التصنيف المرجعي للبنية التحتية خمسة نطاقات للبنية التحتية ،تنقسم بدورها إلى مجاالت للبنية التحتية .وسيشرح هذا القسم نطاقات
البنية التحتية ومجاالت التجميع.
حيث تشير المجاالت الوظيفية المميزة باللون األزرق إلى مجاالت التركيز للحكومة بأسرها والمرشحين الجيدين لخدمات البنية التحتية
المشتركة التي تقدمها وزارة المواصالت واالتصاالت.بقية المجاالت الوظيفية (المرمزة باللون األبيض) هي مجاالت تركيز محددة حسب
كل جهة حكومية فردية.

الشكل  - 2نطاقات البنية التحتية

يبين الشكل أدناه نطاقات البنية التحتية الخمسة عالية المستوى.
النطاق

الوصف
تتضمن البنية التحتية التي تجمع بين المزيج الصحيح من تكنولوجيا المعلومات التقليدية ،والخدمات

البنية التحتية المختلطة لتكنولوجيا
المعلومات

السحابية المدارة والعامة لتلبية أهداف األعمال وتكنولوجيا المعلومات ،لتكون قادرة على دمج
التكنولوجيات الجديدة عند الحاجة والحفاظ على النظم القديمة حيثما كان ذلك مناسبًا
تشمل إمكانية االتصال التي تصف المساحات الالزمة للسماح بالتواصل الفعال بين األجهزة عبر البريد
اإللكتروني ،والرسائل الفورية ،وغرف الدردشة ،والهاتف ،والمكالمات الهاتفية عبر الفيديو،

إمكانية االتصال

والمؤتمرات عبر الفيديو .وتتيح الشبكة مشاركة الملفات والبيانات وأنواع المعلومات األخرى التي
تعطي للمستخدمين المصرح لهم إمكانية الوصول إلى المعلومات المخزنة على أجهزة كمبيوتر أخرى
على الشبكة .وهي تتضمن أيضًا المفهوم الجديد للمستويات المتعددة للشبكة االفتراضية.

المرافق

تتناول كيف و/أو أين يتم حيازة أصول معينة ونشرها وتشغيلها.
تشمل األجهزة التكنولوجية أو األساليب أو اإلنجازات التي تستخدم أحدث تطورات تكنولوجيا

التكنولوجيات الناشئة

المعلومات عالية المستوى والتي سيكون لها تأثير مباشر على كيفية قيام تكنولوجيا المعلومات بتقديم
الخدمات إلى األعمال على مدى السنوات القليلة المقبلة
تشمل أجهزة المستخدم النهائي التي توفر الواجهات المادية بين المستخدمين النهائيين والباقة المقدمة

أجهزة المستخدم النهائي

النموذج المرجعي للبنية التحتية
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البنية المؤسسية للحكومة القطرية
ويوضح الرسم البياني أدناه التصنيف المرجعي الكامل للبنية التحتية.

الشكل  - 3تصنيف البنية التحتية
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البنية المؤسسية للحكومة القطرية

 1-6البنية التحتية المختلطة لتكنولوجيا المعلومات

الشكل  - 4نطاق البنية التحتية المختلطة لتكنولوجيا المعلومات

الوصف

االسم

يتضمن بنية تحتية مختلطة تجمع بين المزيج الصحيح من تكنولوجيا المعلومات التقليدية ،والخدمات
 1نطاق البنية التحتية المختلطة
لتكنولوجيا المعلومات

 1-1البنية التحتية االفتراضية

السحابية المدارة والعامة لتلبية أهداف األعمال وتكنولوجيا المعلومات ،لتكون قادرة على دمج التكنولوجيات
الجديدة عند الحاجة والحفاظ على النظم القديمة حيثما كان ذلك مناسبًا
تتضمن موارد البنية التحتية االفتراضية مثل منصة األجهزة أو نظام التشغيل ( )OSأو جهاز التخزين.
تتضمن موارد الحوسبة التي يمكن إدارتها برمجيًا ،مما يسمح بمراقبة الموارد والتحكم فيها باستخدام واجهة

 2-1حوسبة SD

برمجة التطبيقات .وهذا يعني أنه يمكن إعداد المورد للعمل ضمن المبادئ التوجيهية والسياسات والقيود
التي تحددها الشركة .وعالوة على ذلك ،يكون من الممكن تغيير السياسات والقيود ،وتغيير بيئة الحوسبة
نفسها في وقت التشغيل

 3-1تخزين SD

يشمل عمليات تقديم وإدارة تخزين البيانات المستندة إلى السياسات بشك ٍل مستقل عن األجهزة األساسية
تشمل البنية التحتية كخدمة ( ،)IaaSوهو نموذج خدمة يوفر البنية التحتية للكمبيوتر على أساس االستعانة

 4-1البنية التحتية كخدمة ()IaaS

بمصادر خارجية لدعم العمليات المؤسسية .وعادة ما يوفر  IaaSاألجهزة والتخزين والخوادم وأماكن مركز
البيانات أو مكونات الشبكة

النموذج المرجعي للبنية التحتية
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ويشمل المنصة كخدمة ( )PaaSأو منصة التطبيقات كخدمة ( ،)aPaaSوهي فئة من خدمات الحوسبة
 5-1المنصة كخدمة ()PaaS

السحابية التي توفر منصة تتيح للعمالء تطوير وتشغيل وإدارة التطبيقات دون تعقيد بناء وصيانة البنية
التحتية التي عادة ً ما تكون مرتبطة بتطوير وإطالق التطبيق

 6-1البرنامج كخدمة ()SaaS

يتضمن البرنامج كخدمة ( ،)SaaSوهو نموذج توزيع للبرامج يقوم فيه مزود خارجي باستضافة تطبيقات
وجعلها متاحة للعمالء
يتضمن مكونات تكنولوجيا الحاويات .توفر الحاويات طريقة مالئمة للقيام بالعزل في كل عملية ،مما يجعلها

 7-1الحاويات

مناسبة تما ًما لتطوير الخدمات الصغيرة ،حيث يتم تشكيل الطلبات كمجموعة من الخدمات الصغيرة التي
تعمل كعمليات منفصلة وتتواصل من خالل آليات خفيفة تعتمد على الشبكة.
يتضمن مكونات حوسبة  .Edgeحوسبة  Edgeهي وسيلة لتحسين أنظمة الحوسبة السحابية عن طريق

 8-1حوسبة Edge

إجراء معالجة البيانات على حافة الشبكة ،بالقرب من مصدر البيانات .وهذا يقلل من عرض نطاق
االتصاالت الالزم بين أجهزة االستشعار ومركز البيانات المركزي عن طريق إجراء التحليالت وتوليد
المعارف عند مصدر البيانات أو بالقرب منه

 9-1الحوسبة التقليدية

 10-1التخزين التقليدي

 11-1نظام التشغيل

خوادم أجهزة حوسبة معدنية تقليدية مخصصة
التكنولوجيا التقليدية التي تتكون من مكونات الكمبيوتر ووسائط التسجيل المستخدمة لالحتفاظ بالبيانات
الرقمية.
يشمل برامج الكمبيوتر التي تُنفذ في أي من البرامج أو البرامج الثابتة ،والتي تعمل كوسيط بين مستخدمي
الكمبيوتر وأجهزة الكمبيوتر.
تغطي األجهزة المتخصصة األجهزة الطرفية على نطاق صناعي تتصل بشبكات مثل :طابعات التصنيع

 12-1األجهزة المتخصصة

ثالثية األبعاد ،واألدوات واآلالت الصناعية ،والطابعات التجارية كبيرة الحجم ،والماسحات الضوئية بالرنين
المغناطيسي ،والتلسكوبات الراديوية وما إلى ذلك.

 13-1األجهزة األمنية

النموذج المرجعي للبنية التحتية
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 2-6إمكانية االتصال

الشكل  - 5مجال االتصال

الوصف

االسم

تشمل إمكانية االتصال التي تصف المساحات الالزمة للسماح بالتواصل الفعال بين األجهزة عبر البريد
اإللكتروني ،والرسائل الفورية ،وغرف الدردشة ،والهاتف ،والمكالمات الهاتفية عبر الفيديو ،والمؤتمرات
 2إمكانية االتصال

عبر الفيديو .وتتيح الشبكة مشاركة الملفات والبيانات وأنواع المعلومات األخرى التي تعطي للمستخدمين
المصرح لهم إمكانية الوصول إلى المعلومات المخزنة على أجهزة كمبيوتر أخرى على الشبكة .وهي تتضمن
أيضًا المفهوم الجديد للمستويات المختلفة لتكنولوجيات الشبكة االفتراضية
تتضمن الشبكات االفتراضية .تقوم الشبكة االفتراضية ( )NVبإنشاء أجزاء منطقية في شبكة موجودة عن
طريق قسمة الشبكة منطقيًا على مستوى التدفق .الشبكة االفتراضية هي تراكب؛ وتشبه النفقً .
بدال من

 1-2الشبكة االفتراضية

التوصيل المادي لمجالين في شبكة ،تقوم الشبكة االفتراضية بإنشاء نفق من خالل الشبكة الحالية لتوصيل
المجالين .وتعتبر الشبكة االفتراضية قيمة ألنها توفر على المسؤولين االضطرار إلى توصيل كل مجال جديد
بشك ٍل مادي باستخدام األسالك ،وخاصة بالنسبة لألجهزة االفتراضية التي يتم إنشاؤها
تشمل وظائف الشبكة االفتراضية .المحاكاة االفتراضية لوظائف الشبكة ( )NFVهي وظائف طبقات الشبكة
 7-4مثل جدار الحماية أو  ،IDPSأو حتى موازنة الحمل (وحدات التحكم في إيصال محتوى التطبيق).

 2-2المحاكاة االفتراضية لواائف

تستخدم المحاكاة االفتراضية لوظائف الشبكة أفضل الممارسات كسياسات أساسية وتكوينات لعناصر الشبكة

الشبكة

المختلفة .إذا كان لديك نفق معين تقوم بمده عبر البنية التحتية ،فيمكنك إضافة جدار حماية أو IDS/IPS
لذلك النفق فقط .وتتمثل الوظائف الشهيرة لهذا في جدران الحماية وأنظمة  IDS/IPSمن شركات مثل
 PLUMgridأو .Embrane

النموذج المرجعي للبنية التحتية

34

البنية المؤسسية للحكومة القطرية
يشمل شبكات مقدمة ومحددة برمجيًا .تستخدم الشبكات المعرفة بالبرمجيات ( )SDNعمليات جاهزة لتوفير
الشبكة .تعمل الشبكات المعرفة بالبرمجيات على جعل الشبكة قابلة للبرمجة عن طريق فصل مستوى التحكم
 3-2الشبكات المعرفة بالبرمجيات

(إخبار الشبكة بموقع كل مكون) من مستوى البيانات (إرسال الحزم إلى وجهات محددة) .وهي تعتمد على
المفاتيح التي يمكن برمجتها من خالل وحدة تحكم  SDNباستخدام بروتوكول مراقبة معيار الصناعة ،مثل
.OpenFlow

 4-2الشبكات التقليدية

 5-2شبكة Edge

 6-2أجهزة االتصاالت

وتشمل البنية التحتية التقليدية للشبكة المادية ،وهو مصطلح واسع يغطي مختلف أشكال األجهزة والبرمجيات
األساسية التي تشكل أساس الشبكة
تشمل تكنولوجيات الشبكات الالسلكية ونقاط االتصال بين شبكتين لتوصيل أجهزة  IoTوأجهزة االستشعار
بمراكز البيانات
سا إلنشاء وصلة إلى الشبكة من المستخدم
تشير أجهزة االتصاالت بشكل عام إلى األجهزة المخصصة أسا ً
أو جهاز حاسوبي آخر .على سبيل المثال :الهوائي ،الراديو ،األقمار الصناعية ،روابط البيانات التكتيكية

 3-6المرافق

الشكل  - 6المرافق

االسم
 3المرافق

الوصف
سا إلنشاء وصلة إلى الشبكة من المستخدم
تشير أجهزة االتصاالت بشكل عام إلى األجهزة المخصصة أسا ً
أو جهاز حاسوبي آخر .على سبيل المثال :الهوائي ،الراديو ،األقمار الصناعية ،روابط البيانات التكتيكية
مركز البيانات هو مرفق يستخدم الحتواء أنظمة الكمبيوتر والمكونات المرتبطة بها ،مثل أنظمة االتصاالت

 1-3مركز البيانات

السلكية والالسلكية والتخزين .واعتمادًا على الطبقة ،فإنه يشمل عمو ًما إمدادات الطاقة الزائدة أو االحتياطية،
ووصالت اتصاالت البيانات الزائدة عن الحاجة ،والضوابط البيئية

النموذج المرجعي للبنية التحتية
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وتشمل األشياء التي يتم دفع ثمنها ،ولكن ال تُستخدم حقا  -يمكن العثور عليها في مراكز البيانات الموجودة
 2-3القدرات غير المستخدمة

بالموقع وعلى الحل السحابي .يجب على قادة تكنولوجيا المعلومات أن يتعلموا التركيز ليس فقط على وقت
التشغيل والتوافر ،ولكن أيضًا على القدرات واالستخدام والكثافة .ويمكن أن يؤدي القيام بذلك إلى إطالة عمر
مركز البيانات الحالي وتقليل نفقات التشغيل من مقدمي الخدمات
يهدف مركز العمليات إلى رصد أصول تكنولوجيا المعلومات المنشورة في أماكن أخرى على الشبكة

 3-3مراكز العمليات

المؤسسية .وهناك العديد من أنواع مراكز العمليات ،بما في ذلك "مركز عمليات الشبكة" ( )NOCومركز
العمليات األمنية (.)SOC

 4-3مركز االتصال

هو مرفق يوفر قدرات مركز االتصال  /مكتب االتصال للمستخدمين النهائيين أو المستخدمين الداخليين
لالتصال والحصول على معلومات أو اإلبالغ عن المشكالت
المكتب هو أي موقع  /مبنى فعلي يقصد به أن يكون مقصدًا لألفراد الفعليين لتقديم تقارير منتظمة عن

 5-3المكتب

سا للبحث والتطوير و  /أو العلوم.
وظائف العمل ،بما في ذلك المواقع المخصصة أسا ً

 6-3المرافق الميدانية

ويشمل الميدان أي نشر نشط خارج مرافق هيكلية التقليدية ،بما في ذلك أي شيء من جسور الطرق السريعة
إلى البحث في الموقع وجمع البيانات.

 4-6التكنولوجيات الناشئة

الشكل  - 7مجال التكنولوجيات الناشئة

الوصف

االسم

تشمل األجهزة التكنولوجية أو األساليب أو اإلنجازات التي تستخدم أحدث تطورات تكنولوجيا المعلومات
 4التكنولوجيات الناشئة

عالية المستوى والتي سيكون لها تأثير مباشر على كيفية قيام تكنولوجيا المعلومات بتقديم الخدمات إلى
األعمال على مدى السنوات القليلة المقبلة

 1-4إنترنت األشياء
 2-4األجهزة المتخصصة لسلسلة
الحركات
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وتشمل أجهزة تكنولوجيا األعمال الروتينية ،التي تشمل أنشطة مثل اإلشراف على برامج االستثمار
 3-4األعمال الروتينية

الرأسمالي الجارية ،ورصد التقدم المحرز في المشاريع ،وإدارة صيانة البنية التحتية القائمة ،والتعامل مع
المهام في المناطق الخطرة وإجراء مخزونات األصول
يتضمن الواقع المعزز ( ،)ARوالذي ينطوي على تراكب معلومات أو صور على طريقة عرض المستخدم

 4-4الواقع المعزز

للعالم المادي .ومن خالل تقديمها عبر األجهزة المتصلة ،يكون لخاصية "تعزيز" العالم الحقيقي مجموعة
واسعة من االستخدامات المحتملة في مشاريع البنية التحتية ،وال سيما في مرحلة التخطيط

 5-6أجهزة المستخدم النهائي

الشكل  - 8مجاالت أجهزة المستخدم النهائي

االسم
 5أجهزة المستخدم النهائي

الوصف
تشمل أجهزة المستخدم النهائي التي توفر الواجهات المادية بين المستخدمين النهائيين وباقة مقدمة من
تطبيقات المستخدمين.
يشمل استخدام األجهزة الشخصية في العمل ([ )BYODويُسمى أيضًا استخدام التكنولوجيات الخاصة في
العمل ( ،)BYOTواستخدام الهاتف الشخصي في العمل ( ،)BYOPواستخدام الكمبيوتر الشخصي في

 1-5استخدام األجهزة الشخصية في
العمل

العمل ( ])BYOPCويشير إلى سياسة السماح للموظفين بجلب أجهزتهم الشخصية (أجهزة الكمبيوتر
المحمولة ،واألجهزة اللوحية ،والهواتف الذكية) إلى مكان عملهم ،واستخدام تلك األجهزة للوصول إلى
معلومات وتطبيقات الشركة ذات االمتيازات .ويُشار إلى هذه الظاهرة عادة بأسبقة استهالك تكنولوجيا
المعلومات
تشمل أجهزة المستخدم التي يتم تصميمها عادة ألداء وظيفة معينة تعمل في مكتب وتصلها الطاقة من خط

 2-5األجهزة المكتبية
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وتشمل األجهزة الطرفية للمستخدم ،وهي أجهزة الكمبيوتر التي ليست جز ًءا من الكمبيوتر األساسي (أي
الذاكرة والمعالجات متناهية الصغر) .األجهزة الطرفية للمستخدم تكون خارجية .ويمكن وصف وسائط
 3-5األجهزة الطرفية للمستخدمين

اإلنسان-الكمبيوتر كنقطة اتصال بين المستعمل البشري والكمبيوتر ،وعلى هذا النحو ،تجمع هنا جميع
األجهزة التي تسهل هذه التفاعالت الجارية في المقام األول مثل :الطابعات وأجهزة المسح الضوئي
أجهزة التنقل المقدمة من الجهة الحكومية والتي تشمل أجهزة الكمبيوتر المحمولة ،واألجهزة اللوحية،

 4-5أجهزة التنقل

النموذج المرجعي للبنية التحتية
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 7كيفية استخدام النموذج المرجعي؟
 1-7إنشاء خطة ومخزون كامل إلدارة أصول تكنولوجيا المعلومات لمشاريع تحسين البنية التحتية
سوف تعمل أصول البنية التحتية للجهة الحكومية التي تمت مواءمتها مع تصنيف النموذج المرجعي الفني المشترك على إنشاء مخزون
إلدارة أصول تكنولوجيا المعلومات على مستوى الجهة الحكومية .وسيساعد هذا في تحديد التكرارات وفرص التوحيد أيضًا.
عند دمجها مع النموذج المرجعي لألعمال ( ،)BRMيمكن إجراء تحليالت لتحديد جودة الخدمة  /تكنولوجيا المعلومات لمتطلبات الخدمة
والتخطيط للترقيات  /التحسينات.ويمكن إجراء تحليل األثر باالقتران مع النموذج المرجعي لألعمال ( ،)BRMوالنموذج المرجعي
للمعلومات ( ،)IRMوالنموذج المرجعي للتطبيق ( )ARMبحيث يتم تنفيذ مشاريع التحسين مع الحد األدنى من االضطرابات في البيئة
الحالية.

 2-7تحديد فرص خدمات البنية التحتية المشتركة والمبادرات السحابية
إن وجود رؤية كاملة ألصول البنية التحتية داخل الجهات الحكومية وكذلك عبر الجهات الحكومية سيساعد مخططي إدارة البنية التحتية
على التخطيط الفعال لفرص التوحيد والمشاركة والترحيل للخدمات السحابية الجديدة.

النموذج المرجعي للبنية التحتية
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 8الملحق  :1كيف يمكن للجهات الحكومية إنشاء تطبيق وكتالوج أصول البنية التحتية -
مصفوفة تخطيط أصول البنية التحتية؟
يقدم هذا القسم مبادئ توجيهية للجهات الحكومية الفردية بشأن كيفية إنشاء
.1

كتالوجات أصول البنية التحتية الخاصة بالجهة الحكومية والتي تتماشى مع تصنيف النموذج المرجعي الفني

.2

مصفوفة تستوعب العالقات بين التطبيقات وأصول البنية التحتية التي تستضيف التطبيقات.

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 3.0
لتوضيح عملية إنشاء الكتالوج والمصفوفة للجهة الحكومية .ومع ذلك ،قدت شتري حكومة قطر أداة نمذجة ذات خاصية مميزة ممتدة تستند إلى معايير
ترميز .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 أصول البنية التحتية الخاصة بالجهة الحكومية
يوفر هذا القسم تعليمات مفصلة حول كيفية إنشاء كتالوج أصول للبنية التحتية متماشي مع التصنيف المرجعي للبنية التحتية باستخدام أداة .Archi

النموذج المرجعي للبنية التحتية
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 1-1-8إنشاء قائمة بأصول البنية التحتية للجهة الحكومية
.1

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

.2

سترون نماذج مرجعية كما هو موضح أدناه في األداة.

.3

يتم توسيع بنية المجلد التكنولوجيا المكونات المادية  >-الكتالوج  >-وإنشاء مجلد جديد اللتقاط حافظة من التطبيقات التي تديرها الجهة
الحكومية .لنطلق عليها اسم "( "Agency A infrastructure assetsأصول البنية التحتية للجهة الحكومية أ)

.4

يتم بدء إنشاء أصول البنية التحتية للجهة الحكومية تحت هذا المجلد عن طريق النقر بزر الماوس األيمن على المجلد الجديد "Agency A
( "infrastructure assetsأصول البنية التحتية للجهة الحكومية أ)  >-جديد  >-خدمة التكنولوجيا.

.5

يتم إعطاء أصول البنية التحتية الجديدة اسم ،للتوثيق (نص وصفي) .ومن المستحسن تقديم معرف رقمي أو أبجدي رقمي كجزء من أصل
البنية التحتية .على سبيل المثال( A.1.9 Virtualized Intel Blade server farm :أ 9-1-مزرعة خوادم شفرات إنتل االفتراضية) .يتم
النقر فوق عالمة التبويب ( Propertiesالخصائص) وإضافة الخصائص المخصصة التالية  -الجهة الحكومية :اسم الجهة الحكومية.

النموذج المرجعي للبنية التحتية
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.6

يتم تكرار الخطوات من  4إلى  5حتى يتم تعريف جميع التطبيقات التي تشكل جز ًءا من مخزون أصول البنية التحتية للجهة الحكومية.

 2-1-8يتم تصنيف أصول البنية التحتية للجهة الحكومية وف ًقا للتصنيف المرجعي للبنية التحتية
ويتم التصنيف من خالل إنشاء عالقة "ربط" بين أصول البنية التحتية للجهة الحكومية وفئات التصنيف المرجعي للبنية التحتية .وترد
أدناه إرشادات تفصيلية.
.1

يتم االنتقال إلى مجلد ( Viewsطرق العرض) ( Taxonomy >-التصنيف) والنقر بالزر األيمن على ""Performance Taxonomy
(تصنيف األداء) وتحديد "( "Duplicateتكرار) .يتم إنشاء نسخة من العرض .يتم نقل النسخة التي تم إنشاؤها حديثًا للتصنيف إلى طرق
العرض  >-مجلد كتالوج وإعادة تسميته إلى "( "Agency A infrastructure assets catalogueكتالوج أصول البنية التحتية للجهة
الحكومية أ).

.2

ثم نفتح العرض الذي تم إنشاؤه حديثًا .يتم االنتقال إلى التكنولوجيا المكونات المادية  >-الكتالوج  >-أصول البنية التحتية للجهة الحكومية أ
وسحب وإسقاط جميع أصول البنية التحتية من المجلد إلى طريقة العرض التي تم إنشاؤها حديثًا.

.3

الخطوة التالية هي إقامة عالقات بين أصول البنية التحتية للجهة الحكومية وفئة التصنيف .على لوحة الجانب األيمن ،يتم تحديد العالمة
السحرية
(األيقونة األولى) يتم النقر على الكيان المصدر  -أصول البنية التحتية للجهات الحكومية (على سبيل المثال :أ 9-1-مزرعة خوادم شفرات
إنتل االفتراضية)  -ومن ثم الكيان المستهدف  -فئة التصنيف التي تتطابق بشكل وثيق كتصنيف ألصول البنية التحتية (على سبيل المثال :في
هذه الحالة  1-1البنية التحتية االفتراضية) .ستطالبكم العالمة السحرية بتحديد نوع العالقة .يتم اختيار "مرتبط بـ" .ويتم تلقائيًا تأسيس العالقة
بين الكيانين.

النموذج المرجعي للبنية التحتية
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.4

يتم إعادة الخطوة  3حتى يكتمل تعيين جميع أصول البنية التحتية لفئات التصنيف المناسبة.
يعمل هذا على إكمال إنشاء كتالوج أصول البنية التحتية الخاصة بالجهة 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 التطبيق  -مصفوفة أصول البنية التحتية
.1

يتم االنتقال إلى طرق العرض  >-المصفوفات وإنشاء عرض "أصول البنية التحتية  -تطبيق الجهة الحكومية أ".

.2

يتم سحب جميع تطبيقات الجهة الحكومية أ من التطبيق  >-الكتالوجات  >-كتالوج تطبيقات الجهة الحكومية أ إلى طريقة العرض الجديدة.

.3

يتم سحب جميع أصول البنية التحتية المستخدمة من قبل الجهة الحكومية أ من التكنولوجيا المكونات المادية  >-الكتالوجات  >-أصول البنية
التحتية للجهة الحكومية أ في طريقة العرض الجديدة.

.4

باستخدام العالمة السحرية من اللوحة ،يتم النقر على أحد التطبيقات (أ نظام إدارة الوثائق) وأصول البنية التحتية التي تستضيف التطبيق
(على سبيل المثال :أ 9-1-مزرعة خوادم شفرات إنتل االفتراضية) ثم نحدد "تتلقى الخدمة من" كنوع العالقة .من المفترض أن تظهر عالقة
مثل العالقة الموضحة أدناه.

النموذج المرجعي للبنية التحتية

43

البنية المؤسسية للحكومة القطرية
.5

نكرر الخطوة  6حتى يتم تعيين كافة التطبيقات إلى أصول البنية التحتية التي تستضيفها.

وهذا يُكمل مصفوفة أصول التطبيقات  -البنية التحتية للجهة الحكومية.
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 9الملحق  :2معايير وضوابط البنية التحتية السحابية
يتأثر تصنيف وتجميع معايير البنية التحتية السحابية بالبنية األساسية المرجعية للحوسبة السحابية ()CCRA

 1-9إطار عمل البنية األساسية المرجعية للحوسبة السحابية
البنية األساسية المرجعية للحوسبة السحابية ( )CCRAهي مخططات إلنشاء البنية األساسية لحلول حوسبة السحابية .وهي توفر تصنيفًا
بسي ً
طا ال لبس فيه لثالثة نماذج خدمة متاحة لمستهلكي الخدمة السحابية :البرمجيات السحابية كخدمة ( ،)SaaSالمنصة السحابية كخدمة
( ،)PaaSوالبنية التحتية السحابية كخدمة (.)IaaSكذلك فإنها تحدد خمسة عناصر فاعلة رئيسية :مستهلك الخدمة السحابية ومزود الخدمة
السحابية وناقل الخدمة السحابية ومدقق الخدمة السحابية ووسيط الخدمة السحابية.

الشكل  - 9البنية األساسية المرجعية للحوسبة السحابية

وأخيرا ،يوفر التعريف رؤية موحدة لخمسة خصائص أساسية تظهر جميع الخدمات السحابية :الخدمة الذاتية عند الطلب ،والوصول إلى
ً
الشبكة على نطاق واسع ،وتجميع الموارد ،والمرونة السريعة ،والخدمة المقاسة.
قمنا بتنظيم الضوابط السحابية لحكومة قطر عبر  10نطاقات تغطي الجوانب الفنية واألمنية واإلدارة للبنية التحتية المختلطة لتكنولوجيا
المعلومات.
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الشكل  - 10نطاق ضوابط الخدمة السحابية

وفيما يلي وصف موجز للنطاقات العشرة المحددة.


اإلدارة :إدارة الحوسبة السحابية هي عرض للجهات الحكومية (بما في ذلك وزارة المواصالت واالتصاالت وغيرها من الجهات
الحكومية) وهي تركز على المساءلة ،وتحديد حقوق القرار وتحقيق التوازن بين الفائدة أو القيمة والمخاطر والموارد في بيئة تشمل
الحوسبة السحابية.وتؤدي إدارة الحوسبة السحابية إلى وضع سياسات ومبادئ تقوم على أساس األعمال وتحدد درجة مناسبة من

االستثمارات والتحكم في عملية دورة الحياة لخدمات الحوسبة السحابية.


العناصر الفاعلة السحابية :تصف العناصر الفاعلة السحابية خمسة عناصر فاعلة رئيسية بأدوارها ومسؤولياتها باستخدام تصنيف
الحوسبة السحابية الذي تم تطويره حديثًا والذي سيكون بمثابة الجوهر للمساهمين الحكوميين في الحوسبة السحابية ،وسيضطلع هؤالء
األفراد األساسيون بأدوار رئيسية في مجال الحوسبة السحابية .كل عنصر فاعل هو كيان (شخص أو منظمة) يشارك في معاملة أو

عملية و/أو يؤدي مهام في الحوسبة السحابية.
العنصر الفاعل

التعريف

مستهلك الخدمة السحابية

الشخص أو المؤسسة التي تحتفظ بعالقة عمل مع ،وتستخدم خدمة من ،مقدمي الخدمة السحابية.

مقدم الخدمة السحابية

الشخص أو المنظمة أو الكيان المسؤول عن تقديم الخدمة إلى األطراف المعنية.

مدقق الخدمة السحابية

طرف يمكنه إجراء تقييم مستقل للخدمات السحابية وعمليات نظام المعلومات واألداء واألمن لتنفيذ الخدمة
السحابية.

وسيط الخدمة السحابية

كيان يدير استخدام وأداء وتسليم الخدمات السحابية ،ويتفاوض على العالقات بين مقدمي الخدمة السحابية
ومستهلكي الخدمة السحابية.

ناقل الخدمة السحابية

وسيط يوفر إمكانية التوصيل ونقل الخدمات السحابية من مقدمي الخدمات السحابية إلى مستهلكي الخدمات
السحابية.
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تنسيق الخدمات السحابية :يعتبر تنسيق الحوسبة السحابية سير عمل أوتوماتيكيًا من طرف إلى طرف أو عملية تنسق العديد من
عمليات التشغيل اآللي ذات المستوى األدنى لتقديم مورد أو مجموعة من الموارد "كخدمة" .وعادة ما يتم تسليم تنسيق الخدمات
السحابية بواسطة منصة إدارة الخدمة السحابية ( ،)CMPوالتي تتضمن عددًا من طبقات الوظائف:
o

واجهة برمجة التطبيقات والوصول إلى الكتالوج  /البوابة اإللكترونية

o

طبقة إدارة الخدمة التي تعرض عروض الخدمات وتسمح للمستخدمين أو عمليات التشغيل اآللي بتخصيص عروض
الخدمة هذه في الوقت الفعلي قبل النشر

o

طبقة تنسيق تتعامل مع عناصر التحكم واإلدارة والتنسيق في عمليات تقديم الخدمات

o

طبقة إلدارة الموارد تعالج الواجهات المفتوحة والمستخرجة لجميع الموارد سواء كانت خوادم معدنية أو شبكات أو
شبكات افتراضية أو خدمات أو تطبيقات ،إلخ ...



قابلية التشغيل البيني  /قابلية النقل :ينبغي أن تُدمج آليات دعم قابلية التشغيل البيني وقابلية النقل في الحلول السحابية من جانب
مقدمي الخدمات .قابلية نقل البيانات هي قدرة مستهلكي الخدمة السحابية على نسخ مكونات البيانات داخل أو خارج الخدمة
السحابية أو استخدام قرص لنقل البيانات بشك ٍل مجمع .قابلية التشغيل البيني للخدمة هي قدرة مستهلكي الخدمة السحابية على
استخدام بياناتهم وخدماتهم عبر مزودي الخدمات السحابية المتعددين باستخدام واجهة إدارة موحدة .تسمح قابلية نقل النظام
بترحيل صورة جهاز أو مثيل جهاز افتراضي تم إيقافه بالكامل من أحد مقدمي الخدمة إلى آخر أو ترحيل التطبيقات والخدمات
ومحتوياتها من مقدم خدمة إلى آخر.



خدمات استمرارية األعمال ومرونتها :خدمات استمرارية األعمال ومرونتها المصممة للمساعدة في الحفاظ على عمل إجراءات
األعمال الحرجة تحت أي ظروف تقريبًا (على سبيل المثال سرعة التعافي من الكوارث ،والحد من تأثر األعمال بالكوارث،
وضمان توافر العمليات والنظم والبيانات بشك ٍل كبير وتحسين المرونة واألداء التشغيلي ،ووضع المنظمة من حيث النمو) .تمتثل
الحلول السحابية للجهات الحكومية القطرية مع الضوابط والمعايير الخاصة باتفاقيات مستوى الخدمة  ،BCRSومراكز البيانات
المعرفة بالبرمجيات ،وتقنيات قدرات مراكز البيانات غير المستخدمة.



إدارة الخدمات السحابية (خدمات دعم العمليات) :تعمل خدمات دعم العمليات على إظهار المكونات داخل كل فئة من فئات
المكونات المتصلة بأنظمة الدعم التشغيلي.
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الشكل  - 11نموذج مكونات خدمات دعم العمليات



إدارة الخدمات السحابية (خدمات دعم األعمال) :تعمل خدمات دعم األعمال على إظهار المكونات داخل كل فئة من فئات
المكونات المتصلة بأنظمة دعم األعمال .يتيح نظام دعم األعمال ( )BSSالمحاسبة وإعداد الفواتير باستخدام الموارد متعددة
المستويات .ويشمل نظام دعم األعمال المكونات التالية التي ينبغي اعتمادها تدريجيًا داخل الخدمة السحابية الحكومية لتقديم نهج
متعدد المستويات ومتعدد المستخدمين مع تمكين الخدمة الذاتية متعدد المستويات.

الشكل  - 12نموذج مكونات خدمات دعم األعمال
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نماذج الخدمات السحابية:
 oالبرنامج كخدمة ( :)SaaSالقدرة المقدمة للمستهلك هي استخدام تطبيقات مقدم الخدمة التي تعمل على بنية تحتية
سحابية .يمكن الوصول إلى التطبيقات من أجهزة العميل المختلفة من خالل واجهة عميل مختصرة ،مثل متصفح ويب
(على سبيل المثال البريد اإللكتروني المستند إلى الويب) أو واجهة برنامج.
ال يقوم المستهلك بإدارة أو التحكم في البنية التحتية السحابية األساسية بما في ذلك الشبكة أو الخوادم أو أنظمة التشغيل
أو التخزين أو حتى قدرات التطبيق الفردية ،مع االستثناء المحتمل إلعدادات تكوين التطبيقات المحددة الخاصة
بالمستخدم.
o

المنصة كخدمة ( :)PaaSتتمثل القدرة المقدمة للمستهلك في النشر على تطبيقات البنية التحتية السحابية التي يتم
إنشاؤها أو الحصول عليها باستخدام لغات البرمجة والمكتبات والخدمات واألدوات التي يدعمها مقدم الخدمة.

وال يقوم المستهلك بإدارة أو التحكم في البنية التحتية السحابية األساسية بما في ذلك الشبكة أو الخوادم أو أنظمة التشغيل
أو التخزين ،ولكن يمكنه التحكم في التطبيقات التي تم نشرها وربما إعدادات التكوين لبيئة استضافة التطبيقات.
o

البنية التحتية كخدمة ( :)IaaSتتمثل القدرة المقدمة للمستهلك في توفير المعالجة والتخزين والشبكات وموارد الحوسبة
قادرا على نشر وتشغيل برامج عشوائية يمكن أن تشمل أنظمة التشغيل
األساسية األخرى حيث يكون المستهلك
ً
والتطبيقات.
وال يدير المستهلك البنية التحتية السحابية األساسية أو يتحكم فيها ،ولكنه يتحكم في أنظمة التشغيل والتخزين والتطبيقات
المنتشرة ،وربما يكون لديه سيطرة محدودة على مكونات الشبكات المحددة (على سبيل المثال ،جدران الحماية
للمضيف).
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الشكل  - 13نماذج الخدمات السحابية

األمن :يجب أن تتعامل األنظمة القائمة على الخدمة السحابية في الحكومة مع المتطلبات األمنية مثل المصادقة ،والتصريح،
والتوافر ،والسرية ،وإدارة الهوية ،والنزاهة ،ومراجعة الحسابات ،ومراقبة األمن ،واالستجابة للحوادث ،وإدارة سياسة األمن.
وفي حين أن هذه المتطلبات األمنية ليست جديدة ،تناقش هذه الوثيقة الجوانب والضوابط الخاصة بالخدمات السحابية للمساعدة
في مناقشة وتحليل وتنفيذ األمن في أي نظام سحابي.

 2-9الضوابط المطلوبة مقابل الضوابط الموصى بها
يتم تحديد أولويات الضوابط على أنها إما "مطلوبة" أو "موصى بها".


الضوابط المطلوبة

تشير الضوابط المدرجة بتصنيف أولوية "مطلوب" إلى أن الضوابط يجب أن يكون لها ممارسات البنية التحتية لتكنولوجيا
المعلومات للجهة الحكومية  /وزارة المواصالت واالتصاالت الحالية المتوافقة مع مواصفات التحكم أو يجب أن يتم اعتماد
مواصفات التحكم ضمن بيئة تكنولوجيا المعلومات كمواصفة تحكم جديدة.
ويجب أن تقوم مؤسسة إدارة تكنولوجيا المعلومات داخل الجهة الحكومية بوضع عملية لتسوية األولويات من أجل فرز األولويات
لتنفيذ الضوابط المطلوبة بنا ًء على مجموعة محددة من المعايير .وفي نهاية المطاف ،سيتعين تنفيذ جميع الضوابط المطلوبة
على جدول زمني تحدده مؤسسة إدارة تكنولوجيا المعلومات.


الضوابط الموصى بها
تشير الضوابط المدرجة مع تصنيف أولوية "موصى بها" إلى أنه ينبغي تنفيذ الضوابط لزيادة تعزيز ودعم عمليات  /إدارة البنية التحتية
لتكنولوجيا المعلومات للجهة الحكومية/وزارة المواصالت واالتصاالت والتقدم المحرز في مستوى نضج الحل السحابي.
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 3-9ضوابط البنية التحتية السحابية

يصف هذا القسم الضوابط الالزمة لنجاح أي حل سحابي في الحكومة القطرية .ومع ذلك ،تجدر اإلشارة إلى أنه لن تكون هناك حاجة إلى
جميع الضوابط المدرجة ،حيث يمكن ببساطة التوصية ببعضها لضمان تحقيق الفوائد الكاملة لتنفيذ الحل السحابي.
وتشير الجهات الحكومية الحكومية إما إلى وزارة المواصالت واالتصاالت أو أي جهة حكومية حكومة أخرى في قطر.ويشير مقدم الخدمة
السحابية ( )CSPإلى الكيان الذي يقدم الخدمات السحابية ( ،IaaSو ،PaaSو.)SaaS

 1-3-9اإلدارة والعناصر الفاعلة

نطاق إدارة البنية التحتية

إدارة الخدمة السحابية والعناصر الفاعلة

النطاقات ذات الصلة

على المستوى األكثر تجريدًا ،تسعى اإلدارة إلى ضمان قيام الجهات الحكومية الحكومية باألمور الصحيحة بشك ٍل صحيح
(هل نفعل األشياء الصحيحة؟ هل نقوم بها بشك ٍل صحيح؟ وكيف نعلم؟) ،مما يضمن أن جميع نفقات المشاريع المتعلقة
بالخدمة السحابية تتماشى مع أهداف العمل ،وتعزيز سالمة البيانات في جميع أنحاء المؤسسة ،وتشجيع االبتكار ،والتخفيف
الهدف من المعايير

من مخاطر فقدان البيانات أو عدم االمتثال للوائح .وهي تدرك أن الحوسبة السحابية تزيد من الطبيعة السائدة لتكنولوجيا
المعلومات وتضمن أن صناع القرار على مستوى المؤسسة قادرون على معالجة االستثمار الكلي في تكنولوجيا المعلومات
واالحتياجات من الموارد والفرص للقيمة وآثار المخاطر  -بغض النظر عن المؤسسة أو مقدم الخدمة السحابية.

مجال الضابط رقم 1

جوانب دورة حياة الحوسبة السحابية
وفي حين أن المبادرات السحابية تميل إلى أن تكون لها دورات حياة خاصة بها ،فإن اإلدارة يجب أن تكون شاملة في جميع
المبادرات على أساس مستمر طوال الوقت .ولذلك ،فإن إدارة الحوسبة السحابية ليس لها دورة حياة (بداية ونهاية) بحد

الهدف

ذاتهاً .
وبدال من ذلك ،تُجرى إدارة الحوسبة السحابية عبر دورة الحياة لجميع المبادرات السحابية.
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مواصفات الضابط

رقم الضابط

األولوية

تقوم الجهات الحكومية بوضع والحفاظ على وإنفاذ السياسات والقواعد للتأكد من أن جميع
CCRAG-Gov.1.1

العناصر الفاعلة السحابية المعنية تعي مسؤولياتها والضوابط الموصى بها للوفاء بتلك

مطلوب

المسؤوليات المعلنة .ويرد في الملحق  5نموذج لمصفوفة مسؤولية.

يجب على الجهات الحكومية وضع سياسات وقواعد لتأكيد تعريفات الخدمات من خالل
ضمان أن مقدم الخدمة السحابية يمكن أن يوسع نطاقه لتلبية متطلبات العميل (الجهات
CCRAG-Gov.1.2

الحكومية).

مطلوب

تنفيذ عقد خدمة مع تطبيق نموذج التمويل المناسب ودعم الخدمة بإثباتات الصحة المناسبة.

تضع لجهات الحكومية السياسات والقواعد لتحقيق أقصى قدر من االستخدام المناسب
CCRAG-Gov.1.3

للخدمات في الخدمة السحابية الحكومية ،وتجنب الخدمات الزائدة عن الحاجة ،وضمان

مطلوب

تسجيل الخدمات المناسبة في كتالوج الخدمة.

تضع الجهات الحكومية السياسات والقواعد لضمان أن توقف الخدمة السحابية يكون وفقًا
CCRAG-Gov.1.4

للعقد ،واآلثار المترتبة على المستهلكين (داخل وخارج الجهة الحكومية) ومساءلة مقدمي

مطلوب

الخدمات.

تضع الجهات الحكومية سياسات وقواعد لتحديد كيفية ضمان المستهلكين أن الخدمة تقوم
CCRAG-Gov.1.5

بما يتوقعه المستهلك .وهذا ينطوي على تسجيل قياسات ذات مغزى حول سلوك الخدمة،
والجمع بين ذلك وبين التحليل الذي يمكنه تحديد استثناءات اتفاقية مستوى الخدمة ،وكذلك

مطلوب

اإلجراءات المتخذة لحل االستثناءات.

تضع الجهات الحكومية سياسات وقواعد لضمان وجود رصد مستمر للحوادث واألحداث
CCRAG-Gov.1.6

مع إجراء القياسات المناسبة التي تضيف السياق مع التحليل الالحق للتأثير على اتفاقيات
مستوى الخدمة .يتم اتخاذ اإلجراءات المناسبة من قبل المستهلك ومقدم الخدمة لتحقيق نتائج

مطلوب

أعمالهم.

تضع الجهات الحكومية سياسات وقواعد لتحديد الخدمات المتقادمة ،وإعالم أصحاب
CCRAG-Gov.1.7

المصلحة ،ودفع قرار التقاعد بناء على تقييم األثر .إنهاء الخدمات بأقل قدر من التأثير على

مطلوب

قاعدة المستهلكين الحالية من خالل اتخاذ التدابير المناسبة لتخفيف المخاطر.
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تعتمد الجهات الحكومية مقاييس إدارة الحوسبة السحابية التالية وتطوير تقنية التتبع المقابلة:


مستوى اعتماد الحوسبة السحابية  -يمكن تتبع المقاييس التالية لتحديد مدى
اعتماد الحوسبة السحابية عبر المؤسسة:



o

 ٪من المشاريع القائمة التي ال تشكل جز ًءا من التحول السحابي

o

 ٪من الخدمات السحابية المؤسسية التي تم االشتراك بها

o

متوسط عدد المشتركين بكل خدمة

o

االستهالك الفعلي في مقابل المتوقع

o

النسبة المئوية ألنماط االستهالك ( IaaSو SaaSو)PaaS

o

معدل التغيير في عدد المشتركين

مستوى إدارة الحوسبة السحابية  -تساعد المقاييس أدناه على تحديد مدى
تطبيق إدارة الحوسبة السحابية في المؤسسة



o

 ٪من مراجعات القدرة السحابية ال ُمجراة

o

 ٪من مراجعات توافق الخدمة ال ُمجراة

o

 ٪من مراجعات استخدام مقدم الخدمة ال ُمجراة

o

نسبة الخدمات السحابية المخططة مقابل الخدمات الفعلية

o

معدل تكرار االستثناءات

الكفاءة التشغيلية  -يمكن استخدام هذه المقاييس لتتبع المعامالت التي تقود
الكفاءة التشغيلية للدعم المستمر لمكونات التطبيقات والهياكل األساسية في
الخدمة السحابية:

CCRAG-Gov.1.8



o

 ٪من الحوادث المبلغ بها

o

متوسط وقت النشر

o

متوسط وقت اإلطالق

خفض التكلفة  -يمكن استخدام هذا المقياس لدفع تمويل تحوالت الحوسبة
السحابية عبر المؤسسة:
o



 ٪من الميزانية المخصصة لتكنولوجيا المعلومات

محاذاة قيمة األعمال  -يمكن استخدام هذه المقاييس لدفع المدى الذي يتالءم
فيه اعتماد الحوسبة السحابية مع أهداف األعمال العامة للمؤسسة:



o

 ٪من الخدمات الضائعة المخفضة

o

 ٪من متطلبات مستوى خدمات األعمال المستوفاة

o

نسبة عدد االشتراكات/عدد إلغاء االشتراكات

o

عدد مجموعات المستهلكين/مقدمي الخدمات المتأثرة باالستثناءات

التكامل القائم على الخدمة  -يمكن استخدام هذه المقاييس لتتبع مدى اعتماد
نشر الحوسبة السحابية على النظام الحالي القائم على الخدمات داخل المؤسسة:



o

 ٪من استثناءات مقدم الخدمة/تكامالت مقدم الخدمة

o

 ٪من الخدمات المؤسسية التي تم االشتراك بها

o

عدد اتفاقيات مستوى الخدمة المتأثرة باالستثناءات

تخفيف المخاطر  -يمكن استخدام هذه المقاييس لدفع التدابير الوقائية التي يمكن
اتخاذها لتجنب المخاطر المحتملة الناتجة عن اعتماد الحوسبة السحابية:
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o

 ٪من االمتثال للسياسات األمنية

o

 ٪من التباين في الجدول الزمني

o

عدد الحوادث المتعلقة بإلغاء االشتراك

o

درجة خطورة االستثناءات

المراجع:

The Open Group, COBIT 5, ITIL v3, ISO/IEC 38500:2015

مجال الضابط رقم 2

األدوار والعناصر الفاعلة السحابية

الهدف

الهدف هو تعريف األدوار والعناصر الفاعلة السحابية الرئيسية التي تؤثر على رحلة اعتماد الجهات الحكومية للخدمة
السحابية
مواصفات الضابط

رقم الضابط

األولوية

تحدد الجهات الحكومية العناصر الفاعلة/األدوار السحابية التالية ضمن التسلسل الهرمي
للمؤسسة والجهات الحكومية الخارجية:


مستهلك الخدمة السحابية :الشخص أو المؤسسة التي تحتفظ بعالقة عمل مع،
وتستخدم خدمة من ،مقدمي الخدمة السحابية (على سبيل المثال الجهات
الحكومية).



مقدم الخدمة السحابية :الشخص أو المنظمة أو الكيان المسؤول عن تقديم الخدمة
للمستهلكين السحابيين (تقديم الخدمات السحابية من األطراف الثالثة الخارجية

CCRAG-CA.2.1

أو وزارة المواصالت واالتصاالت باالشتراك مع أطراف خارجية).


مطلوب

مدقق الخدمة السحابية :طرف يمكنه إجراء تقييم مستقل للخدمات السحابية
وعمليات نظام المعلومات واألداء واألمن لتنفيذ الخدمة السحابية.



وسيط الخدمة السحابية :كيان يدير استخدام وأداء وتسليم الخدمات السحابية،
ويتفاوض على العالقات بين مقدمي الخدمة السحابية ومستهلكي الخدمة
السحابية.



ناقل الخدمة السحابية :الوسيط الذي يوفر إمكانية التوصيل ونقل الخدمات
السحابية من مقدمي الخدمات السحابية إلى مستهلكي الخدمات السحابية.
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CCRAG-CA.2.2

ينبغي للجهات الحكومية أن تعرف وتحدد مدقق خدمة سحابية خارجي لتقييم الضوابط
األمنية لمقدم الخدمة السحابية ()CSP

مطلوب

تحدد الجهات الحكومية مسارات التعامل/االتصاالت المدعومة بين العناصر
الفاعلة/األدوار السحابية المختلفة ووضع سيناريوهات حاالت استخدام مختلفة لهذه
التعامالت .وفيما يلي مثال على حاالت االستخدام:


CCRAG-CA.2.3

يريد مستهلك الخدمة السحابية استخدام التطبيق/الخدمة لتشغيل إجراءات
األعمال.



مطلوب

يريد مستهلك الخدمة السحابية تطوير واختبار ونشر وإدارة التطبيقات
المستضافة في النظام السحابي المدار من قبل الجهة الحكومية.



يريد مستهلك الحل السحابي إنشاء/تثبيت وإدارة ومراقبة خدمات البنية التحتية
لتكنولوجيا المعلومات.

المراجع:

NIST, The Open Group

 2-3-9تنسيق الخدمات السحابية
نطاق إدارة البيانات

تنسيق الخدمات السحابية

النطاقات ذات الصلة

يهدف تنسيق الخدمة السحابية إلى تحديد مجموعة األدوات والضوابط لتنفيذ سير العمل اآللي من البداية إلى النهاية عبر
الهدف من المعايير

منصة إدارة الخدمة السحابية (.)CMP
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مجال الضابط رقم 1

الهدف

واجهة برمجة التطبيقات والوصول إلى الكتالوج  /البوابة اإللكترونية وإدارة الخدمة
موقع إلكتروني حيث يتمكن مستهلكو الخدمة السحابية من الوصول إلى كتالوج الخدمات السحابية الخاصة بالجهة
الحكومية واستهالك األصول المتاحة.

مواصفات الضابط

رقم الضابط

األولوية

تُوصى الجهات الحكومية باختيار حل مقدم خدمة سحابية لتصميم الموقع لمستهلكين الخدمة
السحابية باستخدام معايير  .OpenStackيقوم تصميم بوابات/خدمات الوصول للخدمة
السحابية ما يلي:

CCRASO.1.1



التوافق مع واجهة برمجة تطبيقات OpenStack



اتباع مبادئ نقل الحالة التمثيلية ()REST



السماح بالتوسع

تعمل لوحات التحكم المعتمدة على واجهة برمجة تطبيقات ( OpenStackاألفق) على تزويد

موصى به

المسؤولين والمستخدمين بواجهة رسومية للوصول ،وتوفير ،وأتمتة نشر الموارد القائمة
على الخدمة السحابية .يستوعب التصميم منتجات وخدمات الطرف الثالث ،مثل الفوترة
والرصد ،وأدوات اإلدارة اإلضافية .تكون لوحة التحكم أيضًا قابلة للحصول على العالمة
التجارية لمقدمي الخدمات والموردين التجاريين اآلخرين الذين يرغبون في االستفادة منها.

تعتبر لوحة التحكم واحدة من عدة طرق يمكن للمستخدمين من خاللها التعامل مع موارد
 .OpenStackيمكن للمطورين أتمتة الوصول أو أدوات البناء إلدارة الموارد باستخدام
واجهة برمجة التطبيقات  OpenStackاألصلية أو واجهة برمجة التطبيقات المتوافقة مع
.EC2
المراجع:

مجال الضابط رقم 2

الهدف

التنسيق
طبقة تنسيق تتعامل مع عناصر التحكم واإلدارة والتنسيق في عمليات تقديم الخدمات وهي تتعامل عبر التجريدات
باستخدام الموارد األساسية.

مواصفات الضابط

رقم الضابط

األولوية

تُوصى الجهات الحكومية باختيار حل مقدم خدمة سحابية يوفر تكنولوجيا التنسيق لتطوير
خدمات الكتالوج السحابي التي تستوفي المتطلبات التالية:
-

CCRASO.2.1

التوافق مع واجهة برمجة تطبيقات نقل الحالة التمثيلية األصلية لـ

 OpenStackوواجهة برمجة تطبيقات استعالم متوافق مع تشكيل الخدمة السحابية
-
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موصى به

اتباع مبادئ نقل الحالة التمثيلية ()REST
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( OpenStackالحرارة) الذي يستند إلى معيار تخصيص بنية وتنسيق التطبيقات السحابية
هو خدمة لتنسيق تطبيقات سحابية مركبة متعددة باستخدام القوالب ،من خالل كل من واجهة
برمجة تطبيقات نقل الحالة التمثيلية األصلية لـ  OpenStackوواجهة برمجة تطبيقات
استعالم متوافق مع تشكيل الخدمة السحابية.
المراجع:

تخصيص بنية وتنسيق التطبيقات السحابية ()TOSCA

مجال الضابط رقم 3

إدارة الموارد

الهدف

طبقة إلدارة الموارد تعالج الواجهات المفتوحة والمستخرجة لجميع الموارد سواء كانت خوادم معدنية أو شبكات أو
شبكات افتراضية أو خدمات أو تطبيقات ،إلخ.

مواصفات الضابط

رقم الضابط

األولوية

تُوصى الجهات الحكومية باعتماد منصة سحابية تلبي المتطلبات التالية للتكنولوجيا المنفذة
لتوفير وتكوين استخراج الموارد والتحكم بها:
-

جميع مراقبي األجهزة االفتراضية تدعم واجهات/تكامل OpenStack

حوسبة ( OpenStackنوفا) هي وحدة تحكم ببنية حوسبة سحابية ،والذي يعتبر الجزء
الرئيسي من نظام  .IaaSوهي مصممة إلدارة وأتمتة مجموعات من موارد الكمبيوتر
ً
فضال عن تكوينات
ويمكنها العمل مع التكنولوجيات االفتراضية المتاحة على نطاق واسع،
الحوسبة المعدنية عالية األداء (.)HPC
شبكة ( OpenStackنيوترون) هو نظام إلدارة الشبكات وعناوين بروتوكول اإلنترنت.
توفر شبكة  OpenStackنماذج شبكات لمختلف التطبيقات أو مجموعات المستخدمين.

CCRASO.3.1

وتشمل النماذج القياسية الشبكات المسطحة أو الشبكات المحلية االفتراضية ( )VLANالتي

موصى به

تفصل بين الخوادم ونقل البيانات.

يوفر تخزين كتلة ( OpenStackسيندر) أجهزة تخزين على مستوى كتلة ثابتة لالستخدام
مع مثيالت حوسبة  .OpenStackويدير نظام تخزين الكتلة إنشاء وإرفاق وفصل أجهزة
الكتلة من الخوادم.

توفر صورة ( OpenStackلمحة) خدمات االكتشاف والتسجيل والتسليم للصور القرص
والخادم .ويمكن استخدام الصور المخزنة كقالب .ويمكن أيضًا أن تُستخدم لتخزين وفهرسة
عدد غير محدود من النسخ االحتياطية.توفر واجهة برمجة تطبيقات خدمة الصور واجهة
قياسية لنقل الحالة التمثيلية األصلية لالستعالم عن معلومات حول صور القرص وتتيح
للعمالء بث الصور إلى خوادم جديدة.
المراجع:
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 3-3-9قابلية التشغيل البيني/قابلية النقل

نطاق إدارة البنية التحتية

ضوابط قابلية التشغيل البيني وقابلية نقل الخدمة السحابية

النطاقات ذات الصلة

ينبغي أن يهدف حل الحوسبة السحابية للجهات الحكومية إلى تجنب مشكلة التقيد ،حيث يكون خطر االرتباط بمورد
معين بسبب صعوبة وتكاليف التحول إلى استخدام خدمات سحابية مكافئة من موردين آخرين .وللتخفيف من مخاطر
الهدف من المعايير

التقيد ،حددنا أدناه ضوابط للجهات الحكومية لتقييم ووضع إستراتيجية لتحقيق مستويات عالية من قابلية التشغيل البيني
وقابلية النقل ،مما سيسمح للجهات الحكومية باالستفادة على أفضل وجه من الخدمات السحابية المتنوعة المتعددة التي
يمكن أن تتعاون وتعمل باالشتراك معًا وهو أمر بالغ األهمية بالنسبة العتماد الخدمات السحابية في المستقبل وتحقيق
فوائد الحوسبة كمرفق.

النموذج المرجعي للبنية التحتية

58

البنية المؤسسية للحكومة القطرية
مجال الضابط رقم 1

البنية التحتية كخدمة ()IaaS

الهدف

تحديد ضوابط التشغيل البيني وقابلية النقل ذات الصلة بنموذج الخدمة السحابية .IaaS

مواصفات الضابط

رقم الضابط
CCRAInterOperIaaS.1.1

األولوية

يوصى بالجهات الحكومية باختيار حل مقدم خدمة سحابية يستخدم واجهات برمجة تطبيقات
مفتوحة ومنشورة لضمان دعم التشغيل البيني بين المكونات وتسهيل التطبيقات المرحلة.

موصى به

تعتمد الجهات الحكومية منصة سحابية تتوافق مع واجهة الحوسبة السحابية المفتوحة
معيارا مفتو ًحا لواجهة إدارة موارد IaaS
( )OCCIمن المنتدى الشبكي المفتوح الذي يعد
ً
CCRAInterOperIaaS.1.2

ويتيح إمكانية التشغيل البيني بين الواجهات السحابية الثالثة (الواجهة الوظيفية وواجهة

مطلوب

اإلدارة وواجهة األعمال) على أساس بروتوكول مشترك مثل  REST/JSONأو
.SOAP

ستستخدم الجهات الحكومية منصة افتراضية معترف بها في الصناعة وأشكال افتراضية
قياسية (على سبيل المثال )OVF ،للمساعدة في ضمان قابلية التشغيل البيني ،وتوثق
CCRAInterOperIaaS.1.3

التغييرات المخصصة التي تم إجراؤها على أي مراقب أجهزة قيد االستخدام وجميع
مواضع

اإلضافة

االفتراضية

الخاصة

بالحلول

المتاحة

لمراجعة

مطلوب

الجهات

الحكومية/المستهلكين.
تعتمد الجهات الحكومية منصة سحابية تتوافق مع واجهة إدارة البيانات السحابية ()CDMI

الذي يعتبر ً
مثاال على كل من واجهة إدارة التخزين إلى جانب واجهة وظيفة التخزين.
CCRAInterOperIaaS.1.4

والهدف من ذلك هو دعم قابلية نقل البيانات وخدمات قابلية التشغيل البيني من منظور

مطلوب

التخزين استنادًا إلى بروتوكول مشترك مثل  REST/JSONأو .SOAP
المراجع:

مجلس عمالء المعايير السحابية NIST
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مجال الضابط رقم 2

المنصة كخدمة الحاوية كخدمة

الهدف

تحديد ضوابط التشغيل البيني وقابلية النقل ذات الصلة بنموذج الخدمة السحابية للمنصة كخدمة والحاوية كخدمة.

مواصفات الضابط

رقم الضابط

األولوية

تُوصى الجهات الحكومية ووزارة المواصالت واالتصاالت باعتماد منصات خدمات
دعم األداء التي توفر بنية أساسية مرنة لنشر التطبيقات وإدارتها ،وتسمح بالتكامل مع
أدوات الطرف الثالث وغيرها من المنصات.

 Cloud Foundry :Cloud Foundryهو منصة كخدمة ( )PaaSيجعل من السهل
CCRAInterOper-

حقًا للمطورين تشغيل تطبيقاتهم في الحل السحابي دون الحاجة إلى القلق بشأن البنية

PaaS.2.1

التحتية األساسية .ميزة  Cloud Foundryعندما يتعلق األمر بتجميع التطبيقات هو

موصى به

أنه سهل االستخدام للغاية بالنسبة للمطورين.

كذلك فإنه يوفر للعمالء النهائيين القدرة على تحديد المكان الذي يرغبون في دمج
األدوات التي قد تكون محدودة أو غير محلية في النظام األساسي (مثل خدمة الهوية،
والتسجيل ،والرصد ،والمعالجة الوظيفية ،وخدمات تحليل البيانات ،وما إلى ذلك)

تُوصى الجهات الحكومية ووزارة المواصالت واالتصاالت باعتماد منصات حاويات
كخدمة مثل  Dockerالذي يركز على العزل وتعددية االستخدام وقابلية نقل التطبيق.

CCRAInterOper-

 :Dockerتتكون حاوية  Dockerمن نظام تشغيل وملفات مضافة من المستخدم

PaaS.2.2

وبيانات وصفية  -وهي في األساس طريقة لتشغيل أنظمة تشغيل مصغرة في نظام

موصى به

تشغيل المضيف مع ضمانات قوية للعزل .تتألف حاوية  Docker Engineفقط من
التطبيق وتبعياته .وهو يعمل كعملية معزولة في مساحة المستخدم على نظام التشغيل
المضيف ،ومشاركة النواة مع حاويات أخرى.

وتُوصى الجهات الحكومية ووزارة المواصالت واالتصاالت بتبني طبقة محرك تنسيق
حاوية مرنة.

 Magnumهي خدمة واجهة برمجة التطبيقات  OpenStackالتي وضعها فريق
حاويات  OpenStackالذي يصنع حاويات محركات التنسيق مثل Docker Swarm
و Kubernetesو Apache Mesosالمتاحة كموارد من الدرجة األولى في
.OpenStack

CCRAInterOperPaaS.2.3

ويتيح  Magnumمزايا األمن وموازنة التحميل واختيار نوع الحوسبة لمحركات
تنسيق الحاويات ( )COEsالمتكاملة.

موصى به

 :Apache Mesos / Kubernates / Docker Swarmتُوصى الجهات
الحكومية ووزارة المواصالت واالتصاالت باختيار أو الجمع بين محركات تنسيق
الحاويات المتاحة ألنها ستدعم نشر تطبيقات سحابية مرنة وقابلة للتشغيل البيني.
الميزات الرئيسية التي ينبغي النظر فيها:
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التصميم اإللزامي مقابل التصميم التعريفي



دعم التطبيق القديم مقابل تحديد أولوية الخدمة السحابية األصلية



نطاق واسع من العقد (أكثر من  2000عقدة) مقابل كمية صغيرة نسبيًا من
العقد ( 2000عقدة أو أقل)

المراجع:

مجلس عمالء المعايير السحابية NIST

 4-3-9إدارة الخدمة السحابية (خدمات دعم العمليات  /خدمات دعم األعمال)

خدمات دعم العمليات/خدمات دعم األعمال التي تعتمد على

نطاق إدارة البنية التحتية

الخدمة السحابية

النطاقات ذات الصلة

الهدف من هذا المعيار هو أن يكون العنصر النائب للمفهوم الناشئ الجديد لترحيل كل من خدمات دعم العمليات
وخدمات دعم األعمال لتكون نموذج خدمة.

وستحتاج الجهات الحكومية وأي جهات خارجية تعمل كمقدم للخدمات السحابية إلى ضوابط وسياسات لتنفيذ خدمات

الهدف من المعايير

دعم العمليات/خدمات دعم األعمال كخدمة تقدم للمستهلكين المزيد من المنتجات والخدمات المستندة إلى الخدمة
السحابية ،مما يتيح لهم أنظمة دعم مستندة إلى الخدمة السحابية من ناحية األعمال (مثل وظائف تحديد التكاليف
واألسعار والفواتير ())C-R-B

مجال الضابط رقم 1

الهدف

خدمات دعم العمليات/خدمات دعم األعمال التي تعتمد على الخدمة السحابية
إدراج مجموعة من الضوابط والسياسات للتحضير لتحويل خدمات دعم العمليات/خدمات دعم األعمال كخدمة أو ببساطة
ترحيل خدمات دعم العمليات/خدمات دعم األعمال إلى الحل السحابي
مواصفات الضابط

رقم الضابط

األولوية

تُوصى الجهات الحكومية باعتماد منصة مشتركة للحوسبة السحابية ( )CCMPتدعم ما يلي:


سا
القدرة على تصميم الخدمات السحابية على نطاق "مبدأ الكفاءة" ،الذي يهدف أسا ً
إلى خفض التكاليف ووقت االستجابة بترتيب من حيث الحجم من خالل االستفادة
من خصائص الخدمة السحابية مثل المرونة ،والوصول إلى الخدمة الذاتية،
والمصادر المرنة.

CCRABO_SS-1.1



دعم "المبدأ الخفيف" وسياسات وعمليات وإجراءات إدارة الخدمة الخفيفة محدودة

موصى به

الفاقد .مما يسمح بالتوحيد القياسي في البيئات السحابية للحد من تكاليف اإلدارة.


تحقق أقصى قدر من مشاركة مكونات اإلدارة والبنية التحتية والمنصة عبر الخدمات
السحابية .وتتيح مشاركة المكونات هذه تخفيض التكاليف والوقت لتسويق مبدأ
"وفورات الحجم".



"مبدأ العمومية" الذي يسمح لقوالب الخدمة بإدارة حاالت الخدمة بشكل عام طول
دورة حياتها .يسمح هذا التصميم العام للمكونات بوجود منصة إدارة واحدة.
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واجهة خدمة ذاتية سهلة االستخدام وكتالوج عرض خدمات يمكن من خاللها
للمستهلكين اختيار وتكوين وترتيب السداد مقابل الخدمات السحابية ووقفها.



أعمال سحابية ذاتية الخدمة تشمل عمليات تنفيذ التسعير والعقود واالتفاقيات،
والفواتير ،والمقاصة والتسوية اآللية المستندة إلى القواعد .توفر خدمات دعم
العمليات قدرات إلدارة األعمال ،بما في ذلك إدارة العروض والعمالء والمشتركين
والترتيب والوفاء واالستحقاق .وهذا يتيح جانب األعمال من نموذج الخدمات
السحابية.

يجب أن يكون مكون خدمة الفواتير من خدمات دعم األعمال قادرة على إصدار فواتير الستهالك
CCRABO_SS-1.2

موارد الجهاز االفتراضي ومنصة وسيطة بقدرات متعددة المستخدمين (منصة كخدمة) وتطبيق

موصى به

متعدد المستخدمين مثل التعاون أو إدارة عالقات العمالء (البرمجيات كخدمة)

تتضمن المنصة المشتركة للحوسبة السحابية مكون إلنفاذ السياسات وإدارة السياسات لدعم
نموذج النشر السحابي المختلط.


وتسمح إدارة السياسات بوضع سياسة لعبء العمل من أجل خدمة سحابية معينة.



يُضاف عنصر إنفاذ السياسة للسماح بإنفاذ السياسات الموضوعة في إدارة
السياسات.

CCRABO_SS-1.3

يجب على الجهات الحكومية محاذاة عمليات تنفيذ كتل بناء الحلول القياسية الخاصة بالمنصة

موصى به

المشتركة للحوسبة السحابية استنادًا إلى بنيات أساسية مرجعية مثل البنية المرجعية للمنصة
المشتركة للحوسبة السحابية من آي بي إم ،منصة أتمتة الشبكة المفتوحة ( .)ONAPويُظهر
الرسم التوضيحي أدناه مخط ً
طا توضيحيًا للمنصة المشتركة للحوسبة السحابية الخاصة بوزارة
المواصالت واالتصاالت.

المراجع:

التكامل السحابي الهجين والمراقبة مع ) ،IBM WebSphere Cast Iron (redbookومشاريع مؤسسة Linux
()ONAP
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الشكل  - 14مخطط توضيحي للمنصة المشتركة للحوسبة السحابية الخاصة بوزارة المواصالت واالتصاالت

 5-3-9نماذج الخدمات السحابية

نطاق إدارة البنية التحتية
الهدف من المعايير

نماذج الخدمات السحابية

النطاقات ذات الصلة

الهدف من تحديد الضوابط الخاصة بنماذج الخدمات السحابية هو دعم رؤية الجهات الحكومية لدعم االعتماد لمستويات
النضج التي تم ّكن الخدمة السحابية والخدمات السحابية األصلية.
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مجال الضابط رقم 1

كل شيء كخدمة ()XaaS

الهدف هو إدراج الضوابط التي ينبغي أن تستوفيها الجهات الحكومية لدعم مرونة اعتماد نماذج الخدمة السحابية الجديدة

الهدف

عند نشوئها.

مواصفات الضابط

رقم الضابط

األولوية

ينبغي للجهات الحكومية أن تنشئ فريقًا للتخطيط ،وتحديد خرائط الطريق ،ودعم اعتماد
CCRACSM-

نموذج كل شيء كخدمة.

XaaS.1.1



ينبغي وضع خطط للرصد كخدمة



ينبغي وضع خطط للتواصل كخدمة



ينبغي وضع خطط للتعافي من الكوارث كخدمة

موصى به

بالنسبة لنموذج خدمة البنية التحتية كخدمة ،يجب أن يغطي ً
كال من القدرة والعقد المقدم
للعميل ما يلي:


توفير المعالجة والتخزين والشبكات وموارد الحوسبة األساسية األخرى حيث
قادرا على نشر وتشغيل برامج عشوائية يمكن أن تشمل أنظمة
يكون المستهلك ً

CCRACSM-

التشغيل والتطبيقات.

XaaS.1.2


مطلوب

وال يدير العميل البنية التحتية السحابية األساسية أو يتحكم فيها ،ولكنه يتحكم
في أنظمة التشغيل والتخزين والتطبيقات المنتشرة ،وربما يكون لديه سيطرة
محدودة على مكونات الشبكات المحددة (على سبيل المثال ،جدران الحماية
للمضيف).

بالنسبة لنموذج خدمة المنصة كخدمة ،يجب أن يغطي ً
كال من القدرة والعقد المقدم للعميل
ما يلي:


النشر على تطبيقات البنية التحتية السحابية التي يتم إنشاؤها أو الحصول عليها
باستخدام لغات البرمجة واألدوات التي يدعمها مقدم الخدمة.

CCRACSMXaaS.1.3



دعم حزم التكنولوجيا المتعددة ( ،Net. ،Javaإلخ  )...على مستوى الحاويات.



وال يقوم المستهلك بإدارة أو التحكم في البنية التحتية السحابية األساسية بما في

مطلوب

ذلك الشبكة أو الخوادم أو أنظمة التشغيل أو التخزين ،ولكن يمكنه التحكم في
التطبيقات التي تم نشرها وربما تكوينات بيئة استضافة التطبيقات.


دعم العمالء مع القدرة على التخطيط لمكافحة احتمالية انقطاع الخدمات
السحابية.
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بالنسبة لنموذج خدمة البرنامج كخدمة ،يجب أن يغطي ً
كال من القدرة والعقد المقدم للعميل
ما يلي:


إمكانية الوصول إلى التطبيقات من أجهزة العميل المختلفة من خالل واجهة
عميل مختصرة ،مثل متصفح ويب (على سبيل المثال البريد اإللكتروني
المستند إلى الويب).

CCRACSMXaaS.1.4



ال يقوم المستهلك بإدارة أو التحكم في البنية التحتية السحابية األساسية بما في

مطلوب

ذلك الشبكة أو الخوادم أو أنظمة التشغيل أو التخزين أو حتى قدرات التطبيق
الفردية ،مع االستثناء المحتمل إلعدادات تكوين التطبيقات المحددة الخاصة
بالمستخدم.


اكتمال وتوافر التطبيقات عند الطلب للعمالء (على سبيل المثال البريد
اإللكتروني كخدمة ،مزامنة الملفات كخدمة ،وما إلى ذلك).

تقوم الجهات الحكومية بوضع خطة لتقييم مراكز البيانات السحابية الحالية وأيضًا إجراء
تقييم صحي دوري في مقابل مستويات التحليل التالية والتخطيط وفقًا لذلك لخرائط طريق
اعتماد تمكين الخدمة السحابية والخدمات السحابية األصلية:

CCRACSMXaaS.1.5



فحص جاهزية البيئة المعرفة بواسطة البرمجيات لتحديد إذا ما كانت البنية

موصى به

التحتية تستوعب عبء العمل أم ال.


تقييمات عبء عمل مركز البيانات وعبء العمل على مستوى التطبيق
وأنواع/معايير عبء العمل.

المراجع:

البنية األساسية المرجعية للحوسبة السحابية الخاصة بالمعهد الوطني للمعايير والتكنولوجيا ()NIST

 6-3-9خدمات استمرارية األعمال ومرونتها

نطاق إدارة البنية التحتية

خدمات استمرارية األعمال ومرونتها ()BCRS

النطاقات ذات الصلة

الهدف من خدمات استمرارية األعمال ومرونتها هو المساعدة في التخطيط للحفاظ على عمل إجراءات األعمال الحرجة
الهدف من المعايير

تحت أي ظروف تقريبًا (على سبيل المثال سرعة التعافي من الكوارث ،والحد من تأثر األعمال بالكوارث ،وضمان توافر
العمليات والنظم والبيانات بشك ٍل كبير وتحسين المرونة واألداء التشغيلي ،ووضع المنظمة من حيث النمو).
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مجال الضابط رقم 1

استمرارية األعمال ومركز البيانات كخدمة

الهدف
مواصفات الضابط

رقم الضابط

األولوية

يجب تأمين خدمات المرافق والظروف البيئية الخاصة بمراكز البيانات (مثل التحكم في المياه والطاقة
CCRABCRSDCAAS-1.1

ودرجة الحرارة والرطوبة واالتصاالت السلكية والالسلكية واالتصال بشبكة اإلنترنت) ومراقبتها
وصيانتها واختبارها من أجل استمرار فعاليتها على فترات زمنية محددة لضمان الحماية من التلف أو

مطلوب

المقاطعة غير المصرح بها ،وتصميمها مع آلية تجاوز الفشل أو التكرارات األخرى في حاالت تعطل
األعمال المخطط أو غير المخطط لها.

يجب تصنيف األصول من حيث درجة األهمية لألعمال وتوقعات مستوى الخدمة ومتطلبات االستمرارية
التشغيلية .يتم االحتفاظ بسجل مخزون كامل للموجودات ذات األهمية الحيوية في جميع المواقع و/أو
CCRABCRSDCAAS-1.2

المواقع الجغرافية واستخدامها مع مرور الوقت وتحديثه بانتظام ،وتخصيص الملكية من خالل األدوار
والمسؤوليات المحددة.

مطلوب

تقوم الجهات الحكومية بدعم ووضع السياسات واإلجراءات الخاصة بالنموذج السحابي المختلط كأسلوب
الستمرارية األعمال.

CCRABCRSDCAAS-1.3

ويتعين استخدام معرفات األجهزة اآللية كوسيلة لمصادقة االتصال .ويمكن استخدام تكنولوجيات معرفة
الموقع للتحقق من سالمة مصادقة االتصال استنادًا إلى مواقع األجهزة المعروفة.

موصى به

تقوم وزارة المواصالت واالتصاالت بتطبيق تقييم مستوى النضج لمركز البيانات المعتمد على الحل
السحابي ( )CeDCللوكاالت واألطراف الثالثة ،وفيما يلي عرض نمط مكبر لمركز بيانات معتمد على
حل سحابي من آي بي إم والذي يساعد على تطوير تقييم النضج.

CCRABCRSDCAAS-1.4
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تحدد الجهات الحكومية السياسات والضوابط الالزمة لتغطية االحتياجات غير الوظيفية المعتادة باإلضافة
إلى ما يلي:


CCRABCRSDCAAS-1.5





الموثوقية والتوافر والصالحية التشغيلية
o

توافر ومرونة عالية إلدارة الخدمة السحابية والبنية التحتية المدارة

o

التعافي من الكوارث إلدارة الخدمة السحابية والبنية التحتية المدارة

القابلية للتوسع
o

توصيل مراقبي أجهزة افتراضية جديدة

o

توسيع الخدمة بإجراءات جديدة

o

تخصيص واجهات المستخدم

o

تعدد المستخدمين

مطلوب

موازنة حمل استيعاب عبء العمل عبر مراكز البيانات السحابية

يتم وضع السياسات واإلجراءات وتنفيذ عمليات دعم األعمال والتدابير الفنية ،من أجل اإلدارة المناسبة
CCRABCRSDCAAS-1.6

لتكنولوجيا المعلومات وإدارة الخدمات لضمان التخطيط المناسب وتقديم ودعم قدرات تكنولوجيا المعلومات
في المؤسسة التي تدعم وظائف األعمال والقوى العاملة و/أو العمالء على أساس معايير الصناعة المقبولة

مطلوب

(مثل  ITIL v3و .)COBIT 5باإلضافة إلى ذلك ،تتضمن السياسات واإلجراءات األدوار والمسؤوليات
المحددة التي يدعمها التدريب المنتظم للقوى العاملة.

المراجع:

 :IBM SmartCloudإنشاء مركز بيانات ُمم ّكن سحابي
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 7-3-9األمن
نطاق إدارة البنية التحتية

ضوابط أمن الخدمة السحابية

النطاقات ذات الصلة

تكتسي أهداف األمن اإللكتروني الثالثة ،وهي ضمان السرية والنزاهة وتوافر المعلومات ونظم المعلومات ،أهمية خاصة
ألنها تعتبر الشواغل ذات األولوية العالية والمخاطر المتصورة المتعلقة بالحوسبة السحابية.

إن خصائص الحوسبة السحابية ،من تعدد المستخدمين الكبير ،وآثار نماذج الخدمة الثالثة ونماذج النشر المدعومة من
الهدف من المعايير

الحكومة ،تزيد من الحاجة إلى التفكير في حماية البيانات والنظم في سياق الحدود المنطقية والمادية.

وبالنسبة لمبادرات الحوسبة السحابية لحكومة قطر ،تم تحديد قائمة الضوابط التالية استنادًا إلى مصفوفة الضوابط السحابية
صا لتوفير مبادئ أمنية أساسية لتوجيه مقدمي
صمم خصي ً
المعيارية الخاصة بتحالف أمن الحوسبة السحابية ( )CCMالذي ُ
الخدمات السحابية ومساعدة عمالء الخدمة السحابية المستقبليين على تقييم إجمالي المخاطر األمنية لمقدم الخدمة السحابية.

مجال الضابط رقم 1

تعدد المستخدمين
يعني تعدد المستخدمين في الخدمة السحابية مشاركة الموارد والخدمات لتشغيل حاالت البرمجيات التي تخدم الجهات
الحكومية ووزارة المواصالت واالتصاالت (المستخدمين).وهذا يعني مشاركة الموارد المادية (مثل الحوسبة ،والشبكات،

الهدف

والتخزين) والخدمات ،كما يمكن أيضًا مشاركة الوظائف اإلدارية والدعم.

ويتمثل الشاغل الرئيسي في كيفية ضمان األمن والعزلة المناسبين لحماية عمالء أو مستخدمي هذه الخدمات من المخاطر
التي يشكلونها على بعضهم البعض.
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مواصفات الضابط

رقم الضابط

األولوية

تقوم الجهات الحكومية يجب بإدارة مخاطر فشل العزل في التخزين وتكنولوجيا
المحاكاة االفتراضية.


تجزئة األجهزة االفتراضية :تعتبر تجزئة األجهزة االفتراضية والعزل
شر ً
طا أساسيًا بالنسبة إلى األجهزة االفتراضية التي تحتوي على بيانات
ذات صلة باالمتثال ،ويجب تنفيذ أسلوب جدار حماية لمراقب أجهزة
افتراضية إلدخال التجزئة لموارد مستخدمي البنية التحتية كخدمة حيث
يمكن استضافة األجهزة االفتراضية ضمن نفس مضيف الجهاز
االفتراضي أو مجموعة مضيف األجهزة االفتراضية.

CCRAS-



MultiT.1.1

تجزئة قاعدة البيانات :تلزم تجزئة قاعدة البيانات في البرنامج كخدمة -

مطلوب

حيث يتشارك المستخدمون قاعدة بيانات ً
بدال من بنية تحتية ،يرجى
الرجوع إلى وثيقة معايير البيانات واألمان لمعرفة ذلك.


استبطان األجهزة االفتراضية :يتيح ( )VMIجمع المعلومات حول
األجهزة االفتراضية ،وأمن الشبكات االفتراضية ،وإعدادات بيئة
افتراضية دون استخدام وكالء المعلومات .لذلك ،يقوم مقدم الخدمة
السحابية ببناء سياسات أمنية تستند إلى معلمات استبطان األجهزة
االفتراضية لتأكيد المستويات العالية للتجزئة والعزل بالنسبة إلى الجهاز
االفتراضي الضيف أو مستخدمي الخدمات السحابية.

المراجع:

تحالف أمن الحوسبة السحابية (مصفوفة الضوابط السحابية)

مجال الضابط رقم 2

االستعانة بمصادر خارجية
تعتمد الجهات الحكومية على االستعانة بمصادر خارجية لبعض المكونات والخدمات المتعلقة بالخمة السحابية (مثل مكان
مركز البيانات) ،ومن ثم فإن االعتبارات الرئيسية تشمل إذا ما كانت الخدمة التي يتم االستعانة بمصادر خارجية بشأنها
مهمة لألعمال ،إلى جانب حساسية البيانات التي يتم االستعانة بمصادر خارجية بشأنها .وهناك أيضًا عدد من التحديات

الهدف

والمسائل القانونية التي تنشأ في اتفاقيات االستعانة بمصادر خارجية المتعلقة بالحوسبة السحابية والتي تحتاج إلى دراستها
بعناية وإدارتها من أجل التخفيف من المخاطر المالزمة لهذه المعامالت.

رقم الضابط
CCRASOutSrc.2.1

CCRASOutSrc.2.2

CCRASOutSrc.2.3

مواصفات الضابط
تضع الجهات الحكومية تدابير للتخفيف من مخاطر قيام مقدم الخدمة السحابية بتغيير اتفاقية
مستوى الخدمة أو شروط العمل أو بقية االتفاقية ضد رغبات العميل.

األولوية
مطلوب

ستتاح حقوق الوصول وسجالت المشغل المتعلقة ببيئات الجهات الحكومية  /العمالء
لموظفي مقدمي الخدمة السحابية عند الطلب إذا لزم األمر .يمكن حظر مقدم الخدمة

موصى به

السحابية من بيئات العمالء (باستثناء المتطلبات القانونية).

تضع الجهات الحكومية سياسة تتعلق بإزالة البيانات من المنتجات الملغاة واألجهزة
االفتراضية غير النشطة.
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CCRASOutSrc.2.4

CCRASOutSrc.2.5

CCRASOutSrc.2.6

CCRASOutSrc.2.7

سيضمن مقدم الخدمة السحابية إبالغ تغييرات سياسة األمن ،وحالة األمن ومتطلبات األمن
للعمالء .وسيتم إعالم العمالء بتغييرات سياسة األمن مع التأثير المادي.

مطلوب

تعتزم الجهات الحكومية االستعانة بطرف ثالث إلجراء عمليات التدقيق األمني وتقييمات
الضعف وإبالغ النتائج للعمالء المعنيين .ينبغي أال تتضمن تقارير مراجعة الحسابات

مطلوب

معلومات قد تؤدي إلى اإلضرار باألعمال.

تضع الجهات الحكومية سياسة إلعالم العمالء في حالة خرق الخصوصية أو حدوث خرق
أمني أو عطل فني قد يؤثر على العميل .سيتم اإلبالغ بسياسة سجالت األخطاء وسيتم

موصى به

توفير السجالت ذات الصلة للعمالء عند الطلب.
يجب تأمين تطبيقات الويب العامة وواجهات برمجة التطبيقات المتعلقة بالخدمة السحابية.
يتم إجراء االتصاالت على أساس كلمات مرور قوية واتصاالت مشفرة.

CCRAS-

ال يتم تنفيذ الطلبات الواردة من موظفي العميل إال إذا كان هذا الشخص قد تم تفويضه بناء

OutSrc.2.8

على مستوى التفويض المحدد مسبقًا له .وينبغي التدقيق في هذه الصفقة ألغراض التتبع.

مطلوب

موصى به

ينبغي وضع مجموعة من القواعد بالنسبة لضوابط الوصول إلى واجهة اإلدارة


يكون لواجهات إدارة العمالء نموذج رسمي لمراقبة الدخول يتميز بوجود
إمكانية الوصول الفردي فقط.



CCRAS-

وستتاح عمليات فحص إضافية في حالة اإلجراءات التي يمكن أن تؤدي إلى
تدمير البيانات.

OutSrc.2.9



موصى به

يتم تنفيذ التخفيضات في حقوق الوصول بسبب إنهاء عقد أو تخفيض حقوق
فورا وبشكل كامل.
الوصول المتعلقة بموظف العميل ً



وسيتم توفير المعلومات عن استخدام حقوق الوصول لموظفي العمالء عند
الطلب.

المراجع:

تحالف أمن الحوسبة السحابية (مصفوفة الضوابط السحابية)
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مجال الضابط رقم 3

الهدف

التدقيق
وظائف التدقيق داخل الخدمة السحابية هي الطرف واألساليب واألدوات التي تقوم بتقييم مستقل للخدمات السحابية
وعمليات نظام المعلومات واألداء واألمن لتنفيذ الخدمة السحابية.

مواصفات الضابط

رقم الضابط

األولوية

ويجب فصل وتقييد إمكانية الوصول إلى أدوات التدقيق التي تتعامل مع نظم المعلومات
CCRAS-Aud.3.1

الخاصة بالمنظمة واستخدامها على النحو المالئم ،لمنع الكشف غير المالئم والتالعب

مطلوب

ببيانات السجل.
يجب تطوير خطط التدقيق وصيانتها لمعالجة تعطل عمليات األعمال.

CCRAS-Aud.3.2

تركز خطط التدقيق على مراجعة فعالية تنفيذ العمليات األمنية .يجب أن يتم االتفاق على

مطلوب

جميع أنشطة التدقيق قبل تنفيذ أي عمليات تدقيق.

تتم المراجعات والتقييمات المستقلة بصورة سنوية على األقل للتأكد من أن الجهات
CCRAS-Aud.3.3

الحكومية والموردين يتعاملون مع حاالت عدم االمتثال للسياسات والمعايير واإلجراءات

مطلوب

الموضوعة وااللتزامات المتعلقة باالمتثال.

يجب على الجهات الحكومية توفير مستويات الضمان المطلوبة لحماية وإدارة دورة حياة
سجالت التدقيق والتقيد بالتزامات االمتثال القانونية أو التشريعية أو التنظيمية السارية
CCRAS-Aud.3.4

وتوفير مساءلة فريدة لوصول المستخدم للكشف عن السلوكيات المشبوهة المحتملة على

موصى به

الشبكة و/أو الحاالت الشاذة المتعلقة بسالمة الملف ،ودعم قدرات التحقيق الجنائي في
حالة حدوث خرق أمني.
المراجع:

تحالف أمن الحوسبة السحابية (مصفوفة الضوابط السحابية)
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مجال الضابط رقم 4

إدارة استمرارية األعمال ومرونتها
توفر إدارة استمرارية األعمال ومرونتها الخط الرئيسي لتوفير الخدمات أثناء الكوارث .ويلزم تحديد الضوابط األمنية

الهدف

المتعلقة بإدارة استمرارية األعمال ومرونتها وتطويرها للجهات الحكومية لضمان توافر الخدمات واستمراريتها.

مواصفات الضابط

رقم الضابط

األولوية

تخضع خطط استمرارية األعمال واالستجابة للحوادث األمنية لالختبار على فترات
CCRAS-

مخطط لها أو عند إجراء تغييرات تنظيمية أو بيئية هامة .وتشمل خطط االستجابة للحوادث

BCRM.4.1

العمالء المتأثرين (المستخدمين) وعالقات العمل األخرى التي تمثل تبعيات حرجة لسلسلة

مطلوب

التوريد داخل عمليات األعمال.

يجب توفير وثائق نظام المعلومات (مثل أدلة المشرف والمستخدم ومخططات البنية
CCRAS-

األساسية) للموظفين المصرح لهم لضمان ما يلي:

BCRM.4.2



تكوين وتثبيت وتشغيل نظام المعلومات



استخدام ميزات األمان للنظام بشكل فعال

مطلوب

من المفترض توقع الحماية المادية من األضرار الناجمة عن األسباب والكوارث الطبيعية،
ً
فضال عن الهجمات المتعمدة ،بما في ذلك الحرائق والفيضانات وعمليات التفريغ الكهربائي
CCRAS-

في الغالف الجوي والعاصفة الشمسية المغناطيسية التي تسببها العواصف والرياح

BCRM.4.3

والزالزل والتسونامي واالنفجار والحوادث النووية والنشاط البركاني والخطر البيولوجي

مطلوب

واالضطرابات المدنية ،واالنزالق الطيني ،والنشاط التكتوني ،وغير ذلك من أشكال
الكوارث الطبيعية أو التي من صنع اإلنسان ،وتصميمها وتطبيق تدابير مضادة.

CCRASBCRM.4.4

يتم وضع السياسات واإلجراءات ودعم عمليات األعمال وتنفيذ التدابير الفنية ،وصيانة
المعدات لضمان االستمرارية وتوافر العمليات وموظفي الدعم.

مطلوب

يجب أن تكون هناك طريقة محددة وموثقة لتحديد أثر أي انقطاع لألعمال على المؤسسة
(مقدم الخدمة السحابية ،عميل الخدمة السحابية) التي يجب أن تتضمن ما يلي:


تحديد المنتجات والخدمات الضرورية



تحديد جميع التبعيات ،بما في ذلك العمليات والتطبيقات وشركاء األعمال
ومقدمي خدمات الطرف الثالث

CCRAS-



فهم التهديدات للمنتجات والخدمات الضرورية

BCRM.4.5



تحديد التأثيرات الناجمة عن االضطرابات المخطط لها أو غير المخطط لها

مطلوب

وكيفية تغيرها مع مرور الوقت


تحديد الحد األقصى من الفترة المسموح بها النقطاع األعمال



وضع أولويات للتعافي



تحديد أهداف وقت التعافي الستئناف المنتجات والخدمات الحرجة في غضون
الفترة القصوى المسموح بها من تعطل األعمال


المراجع:

تقدير الموارد المطلوبة الستئناف األعمال

تحالف أمن الحوسبة السحابية (مصفوفة الضوابط السحابية)
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مجال الضابط رقم 5

أمن مركز البيانات السحابي الحكومي

الهدف
مواصفات الضابط

رقم الضابط

األولوية

يجب تأمين خدمات المرافق والظروف البيئية الخاصة بمراكز بيانات وزارة المواصالت
واالتصاالت (مثل التحكم في المياه والطاقة ودرجة الحرارة والرطوبة واالتصاالت
CCRAS-GCDC.5.1

السلكية والالسلكية واالتصال بشبكة اإلنترنت) ومراقبتها وصيانتها واختبارها من أجل
استمرار فعاليتها على فترات زمنية محددة لضمان الحماية من التلف أو المقاطعة غير

مطلوب

المصرح بها ،وتصميمها مع آلية تجاوز الفشل أو التكرارات األخرى في حاالت تعطل
األعمال المخطط أو غير مخطط لها.

يجب تصنيف األصول من حيث درجة األهمية لألعمال وتوقعات مستوى الخدمة
CCRAS-GCDC.5.2

ومتطلبات االستمرارية التشغيلية .يتم االحتفاظ بسجل مخزون كامل للموجودات ذات
األهمية الحيوية في جميع المواقع و/أو المواقع الجغرافية واستخدامها مع مرور الوقت

مطلوب

وتحديثه بانتظام ،وتخصيص الملكية من خالل األدوار والمسؤوليات المحددة.

يتم تنفيذ محيطات األمن المادي (مثل األسوار والجدران والحواجز والحراس والبوابات
CCRAS-GCDC.5.3

والمراقبة اإللكترونية وآليات التوثيق المادية ومكاتب االستقبال والدوريات األمنية) لحماية

مطلوب

البيانات الحساسة ونظم المعلومات.

CCRAS-GCDC.5.4

يجب الحصول على تصريح قبل نقل أو تغيير موقع األجهزة أو البرامج أو البيانات إلى
أماكن خارج الموقع.

مطلوب

يتم وضع السياسات واإلجراءات للتخلص اآلمن من األجهزة (حسب نوع األصل)

المستخدمة خارج مباني المؤسسة .ويشمل ذلك حل مسح أو عملية تدمير تجعل استرجاع
CCRAS-GCDC.5.5

ً
مستحيال .ويتكون المحو من استبدال كامل لمحرك األقراص لضمان تحرير
المعلومات

مطلوب

محرك األقراص الممحو إلى المخزون إلعادة االستخدام والنشر ،أو تخزينه بشكل آمن
حتى يمكن تدميره.

CCRAS-GCDC.5.6

يجب تقييد الوصول المادي إلى أصول المعلومات ووظائفها من قبل المستخدمين وموظفي
الدعم.

مطلوب

تجب مراقبة نقاط الدخول والخروج مثل مناطق الخدمة والنقاط األخرى التي يمكن أن
CCRAS-GCDC.5.7

يدخل فيها الموظفون غير المصرح لهم إلى المباني ،والسيطرة عليها ،وإذا أمكن ،عزلها
عن مرافق تخزين البيانات ومعالجتها للحيلولة دون فساد وضرر وفقدان البيانات غير

مطلوب

المصرح به.
المراجع:

تحالف أمن الحوسبة السحابية (مصفوفة الضوابط السحابية)
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مجال الضابط رقم 6

المحاكاة االفتراضية وتصميم البنية التحتية

الهدف
مواصفات الضابط

رقم الضابط

األولوية

يجب على مقدمي الخدمات السحابية ضمان سالمة جميع صور الجهاز االفتراضي
في جميع األوقات .يجب تسجيل أي تغييرات يتم إجراؤها على صور الجهاز
CCRAS-IV.6.1

االفتراضي وإصدار تنبيه بغض النظر عن حالة التشغيل (على سبيل المثال ،سكون
أو إيقاف تشغيل أو تشغيل) .يجب أن تتوافر نتائج تغيير أو نقل الصورة والتأكد من

مطلوب

سالمة الصورة الحقًا للعمالء على الفور من خالل الوسائل اإللكترونية (على سبيل
المثال ،البوابات أو التنبيهات).

يتعين استخدام مصدر توقيت خارجي موثوق به ومتفق عليه بصورة متبادلة لمزامنة
CCRAS-IV.6.2

ساعات النظام لجميع نظم معالجة المعلومات ذات الصلة لتيسير تعقب الجداول الزمنية

مطلوب

لألنشطة وإعادة تشكيلها.

CCRAS-IV.6.3

يتعين على المنفذين ضمان استيعاب أدوات أو خدمات تقييم الثغرات األمنية
للتكنولوجيات االفتراضية المستخدمة (على سبيل المثال ،الوعي االفتراضي).

مطلوب

يتم تصميم بيئات الشبكة والمثيالت االفتراضية وتكوينها لتقييد ومراقبة نقل البيانات
CCRAS-IV.6.4

بين االتصاالت الموثوقة وغير الموثوقة .تتم مراجعة هذه التشكيالت بصورة سنوية
على األقل ،ودعمها بمبررات موثقة الستخدامها في جميع الخدمات والبروتوكوالت

مطلوب

والمنافذ المسموح بها ،وعن طريق ضوابط التعويض.

يجب تقوية كل نظام تشغيل لتوفير المنافذ والبروتوكوالت والخدمات الضرورية لتلبية
CCRAS-IV.6.5

احتياجات العمل ،كما يجب أن يكون هناك دعم للضوابط الفنية مثل :مكافحة
الفيروسات ،ومراقبة سالمة الملفات ،والتسجيل كجزء من قالب أو معيار بناء التشغيل

مطلوب

األساسي.

يتم فصل البيئات اإلنتاجية وغير اإلنتاجية لمنع التغيير أو الوصول غير المصرح به
CCRAS-IV.6.6

إلى أصول المعلومات .وقد يشمل فصل البيئات ما يلي :جدران الحماية التفتيشية ذات
الحاالت الخاصة ،ومصادر مصادقة المجال/النطاق ،والفصل الواضح بين واجبات

مطلوب

الموظفين الذين يصلون إلى هذه البيئات كجزء من واجباتهم الوظيفية.
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يتم تصميم وتطوير ونشر وتكوين التطبيقات ونظام البنية التحتية ومكونات الشبكة
(المادية واالفتراضية) متعددة المستخدمين المملوكة أو ال ُمدارة من قِبل المؤسسة،
بحيث يكون وصول مستخدمي الجهات الحكومية مجزأ ً بشكل مناسب من المستخدمين
اآلخرين ،استنادًا إلى االعتبارات التالية:

CCRAS-IV.6.7



السياسات واإلجراءات المعمول بها



عزل األصول الحساسة لألعمال و/أو بيانات المستخدم الحساسة،

مطلوب

والجلسات التي تفرض ضوابط داخلية أقوى ومستويات عالية من الضمان


االمتثال لاللتزامات القانونية والتشريعية والتنظيمية لالمتثال

تُستخدم قنوات االتصال المضمونة والمشفرة عند ترحيل الخوادم أو التطبيقات أو
CCRAS-IV.6.8

البيانات المادية إلى الخوادم االفتراضية ،وستستخدم ،حيثما أمكن ،شبكة مفصولة عن

مطلوب

شبكات مستوى اإلنتاج لمثل هذه الترحيالت.

يجب أن يقتصر الوصول إلى جميع وظائف إدارة مراقبي األجهزة االفتراضية أو
وحدات التحكم اإلدارية لألنظمة التي تستضيف النظم االفتراضية على الموظفين على
CCRAS-IV.6.9

ً
امتيازا ودعمها من خالل الضوابط الفنية (على سبيل المثال،
أساس مبدأ األقل

مطلوب

المصادقة ثنائية العوامل ،ومسارات التدقيق ،وتصفية عنوان بروتوكول اإلنترنت،
وجدران الحماية ،واتصاالت أمن طبقة النقل المغلفة إلى وحدات التحكم اإلدارية).

تحدد مخططات البنية األساسية للشبكة بوضوح البيئات وتدفقات البيانات عالية
المخاطر التي قد تكون لها آثار قانونية على االمتثال .تُنفذ التدابير الفنية وتطبق أساليب
الدفاع المتعمق (مثل تحليل الحزم العميقة وتقييد نقل البيانات وخلق أماكن فقد للبيانات)

CCRAS-IV.6.10

للكشف واالستجابة في الوقت المناسب للهجمات القائمة على الشبكة المرتبطة بأنماط

مطلوب

حركة الدخول أو الخروج غير العادية (على سبيل المثال ،انتحال التحكم في الوصول
وهجمات تسميم بروتوكول تحليل العنوان) و/أو هجمات الحرمان من الخدمة الموزعة
(.)DDoS
المراجع:

تحالف أمن الحوسبة السحابية (مصفوفة الضوابط السحابية)
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مجال الضابط رقم 7

قابلية التشغيل البيني وقابلية النقل

الهدف
رقم الضابط

CCRASInterPorta.7.1
المراجع:

مواصفات الضابط

األولوية

يتعين على الجهات الحكومية استخدام بروتوكوالت شبكة موحدة مؤمنة (على سبيل
المثال ،نصية غير واضحة ومصدقة) الستيراد وتصدير البيانات وإدارة الخدمة ،وأن توفر

مطلوب

وثيقة للعمالء توضح معايير التشغيل البيني وقابلية النقل ذات الصلة.
تحالف أمن الحوسبة السحابية (مصفوفة الضوابط السحابية)
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 10الملحق  :3ضوابط ومعايير استخدام جهازك الشخصي في العمل
 1-10استخدام األجهزة الشخصية في العمل
نطاق إدارة البنية التحتية

تمكين استخدام األجهزة الشخصية في العمل

النطاقات ذات الصلة

تقوم وزارة المواصالت واالتصاالت حاليًا بتشجيع موظفي الحكومة على استخدام نماذج استخدام األجهزة الشخصية
الهدف من المعايير

في العمل ( )BYODوالتي تسمح للموظفين باستخدام أجهزتهم الخاصة ألغراض شخصية وألغراض العمل ( ً
بدال من
االحتفاظ بأجهزة منفصلة مخصصة للعمل توفرها المؤسسة).يحول نهج استخدام األجهزة الشخصية في العمل ثقافة
الشركات التقليدية للمؤسسة من خالل توسيع نطاق العمل من أي مكان وفي أي وقت وعلى أجهزتهم التي يختارونها.

مجال الضابط رقم 1

الهدف

تمكين استخدام األجهزة الشخصية في العمل
تم وضع الضوابط المذكورة أدناه وفقًا لسياسات وزارة المواصالت واالتصاالت فيما يتعلق باستخدام األجهزة الشخصية
في العمل )".("cs-csps_byod_policy_v1.0.pdf" & "cloudsecuritypolicy_2014_-_en.pdf

مواصفات الضابط

رقم الضابط

األولوية

ينبغي للجهات الحكومية استهداف سياسات تسجيل بسيطة ،وينبغي دعم كل من التسجيل
الجماعي  /الذاتي.

بمجرد أن يتم التعرف على األجهزة المراد تسجيلها ،ينبغي أن يستخدم برنامج استخدام
األجهزة الشخصية في العمل تكنولوجيا تسمح للمستخدمين بالتسجيل بطريقة سهلة وبسيطة.

CCRABYOD-E.1.1

ينبغي أن تكون العملية بسيطة ومحمية ،وتعمل على تكوين الجهاز في نفس الوقت.

موصى به

في سيناريو مثالي ،يجب أن يكون المستخدمون قادرين على متابعة نص أو رابط عبر
البريد اإللكتروني يؤدي إلى ملف إدارة األجهزة المتنقلة ( )MDMالتي يتم إنشاؤها
على أجهزتهم  -بما في ذلك قبول اتفاقية سياسة الحكومة المهمة فيما يتعلق باستخدام
األجهزة الشخصية في العمل.

يجب على الجهات الحكومية وضع أسلوب لدعم تكوين استخدام األجهزة الشخصية في
العمل عبر البث الهوائي لتحسين الكفاءة لكل من تكنولوجيا المعلومات ومستخدمي
األعمال على حد سواء.

وبمجرد قبول المستخدمين التفاقية سياسة الحكومة فيما يتعلق باستخدام األجهزة
CCRABYOD-E.1.2

الشخصية في العمل ،تقوم المنصة بتقديم جميع الملفات الشخصية ،وبيانات االعتماد،

موصى به

واإلعدادات التي يحتاجها الموظف للوصول إليها بما في ذلك:
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ينبغي للجهات الحكومية أن تضع سياسة إلدارة استخدام البيانات على  .BYODوسواء
CCRABYOD-E.1.3

كانت الحكومة هي من تدفع الرسوم أو الموظفين ،ينبغي أن يكون هناك آلية تتبع
الستخدام البيانات داخل الشبكة والتجوال على األجهزة وإصدار التنبيهات إذا كان

موصى به

المستخدم يتجاوز حد استخدام البيانات.

يجب على الجهات الحكومية تحديد شخصيات الموظفين الحكوميين وتجميعهم لتطبيق
سياسات استخدام األجهزة الشخصية في العمل .على سبيل المثال:


تحديد خدمات تكنولوجيا المعلومات األساسية الالزمة لقيام الموظفين بعملهم



تحديد البيئة وتوجهات الموظفين



وضع الموظفين الذين لديهم متطلبات متشابهة فيما يتعلق بتكنولوجيا
المعلومات ومواقع العمل في مجموعات

CCRABYOD-E.1.4


موصى به

التحقق من متطلبات تكنولوجيا المعلومات وشرائح الموظفين من خالل
إجراء استطالعات أو مقابالت مع المستخدمين



تعيين الشرائح إلى فئات الموارد البشرية التقليدية مثل الدور الوظيفي ووحدة
األعمال



المراجع:

استخدام شريحة الموظفين لتحديد أهداف عمليات نشر التكنولوجيا الجديدة

سياسات باستخدام األجهزة الشخصية في العمل الخاصة بـ IBM
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 11الملحق  :4لمعايير الدولية المرجعية
لقد تمت اإلشارة إلى العديد من المعايير واألطر المعترف بها دوليًا من مؤسسات  DMTFو OGFو SNIAو OASISو ETSIأثناء
تطوير معايير البنية التحتية السحابية.

 1-11فرقة العمل المعنية باإلدارة الموزعة ()DMTF
تخلق فرقة العمل المعنية باإلدارة الموزعة معايير إدارة مفتوحة تغطي مختلف البنيات التحتية لتكنولوجيا المعلومات الناشئة والتقليدية بما
في ذلك الخدمات السحابية واالفتراضية والشبكات والخوادم والتخزين .وتتعاون الشركات األعضاء وشركاء التحالف في جميع أنحاء العالم
على وضع معايير لتحسين إدارة تكنولوجيات المعلومات القابلة للتشغيل البيني .تم تطبيق معايير  DMTFالتالية:
الجدول  :4معايير  DMTFالمستخدمة في SQIS

الوصف

المعيار

النطاق الفني

التنسيق االفتراضي المفتوح هو معيار مفتوح لتعبئة وتوزيع األجهزة االفتراضية ،أو
بشكل أعم ،البرمجيات التي سيتم تشغيلها في األجهزة االفتراضية .ويصف المعيار

"تنسيق مفتوح وآمن ومحمول وفعال وقابل للتوسيع لتعبئة وتوزيع البرامج الحاسوبية البنية التحتية المختلطة
OVF

التي سيتم تشغيلها في أجهزة افتراضية" .ال يرتبط معيار  OVFبأي مراقب أجهزة لتكنولوجيا المعلومات  /أجهزة
افتراضية معين أو بنية أساسية لمجموعة تعليمات .وحدة التعبئة والتوزيع هي ما يسمى المستخدم النهائي
بحزمة  OVFوالتي قد تحتوي على واحد أو أكثر من النظم االفتراضية يمكن نشر

كل منها على جهاز افتراضي.
تسعى العديد من المؤسسات جاهدة إلى وضع إدارة تكنولوجيا المعلومات على قاعدة
بيانات إلدارة التكوين ( .)CMDBتحتوي قاعدة بيانات إدارة التكوين على بيانات
تصف الموارد المدارة مثل أنظمة الكمبيوتر وبرامج التطبيقات ،وعناصر العمليات
مثل الحوادث ،والمشاكل وسجالت التغيير ،والعالقات بين هذه الكيانات .يمكن أن
تكون قاعدة بيانات إدارة التكوين جز ًءا من نظام إلدارة التكوين .ويمكنها أن تدمج

CMDBf

مستودعات بيانات أخرى لإلدارة ( ،)MDRsبما في ذلك قواعد بيانات إدارة التكوين البنية التحتية المختلطة
األخرى .والهدف من  CMDBfهو توحيد مستودعات بيانات اإلدارة غير المتجانسة ،لتكنولوجيا المعلومات  /أجهزة
بما في ذلك الربط بين جميع البيانات المتعلقة بمورد تكنولوجيا المعلومات ،حتى عندما

المستخدم النهائي

تكون البيانات الخاصة بالمورد مشتتة عبر عدة مستودعات بيانات لإلدارة.
تتضمن موارد تكنولوجيا المعلومات عناصر تهيئة (مثل أجهزة الكمبيوتر والبرمجيات
والخدمات والمباني) ،وعناصر العمليات (مثل سجالت الحوادث وطلب نماذج
التغيير) والعالقات بينها .قد يكون لكل مورد ،بما في ذلك العالقات ،دورة حياة تدار

بشكل منفصل وقد تكون حالته ممثلة بمجموعة من الخصائص.

يحدد معيار اتحاد بيانات التدقيق السحابي ( )CADFنموذج الحدث الكامل الذي يمكن البنية التحتية المختلطة
CADF

ألي شخص استخدامه لملء البيانات األساسية الالزمة إلصدار الشهادات واإلدارة لتكنولوجيا المعلومات  /أجهزة
الذاتية وتطبيق التدقيق الذاتي في البيئات السحابية.
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 2-11مؤسسة النهوض بمعايير المعلومات المهيكلة المتقدمة ()OASIS
تدعم منظمة  OASISوضع معايير مفتوحة لمجتمع المعلومات العالمي وتقاربها واعتمادها .مصدر العديد من المعايير األساسية المستخدمة
اليوم ،ترى  OASISالحوسبة السحابية كامتداد طبيعي لملحق خيار الخدمة ( )SOAونماذج إدارة الشبكة.
الجدول  :5معايير  OASISالمستخدمة في SQIS

الوصف

المعيار

النطاق الفني

الهدف من تخصيص بنية وتنسيق التطبيقات السحابية ( )TOSCAالتابعة لمؤسسة
 OASISهو تعزيز قابلية نقل التطبيقات السحابية وخدمات تكنولوجيا المعلومات التي
تخصيص بنية

تتألف منها وتعمل على البرمجيات المعقدة والبنية التحتية لألجهزة.

التطبيقات

وسيعمل  TOSCAعلى تسهيل هذا الهدف من خالل تمكين وصف التشغيل البيني البنية التحتية المختلطة
للخدمات السحابية للتطبيق والبنية التحتية والعالقات بين أجزاء الخدمة والسلوك لتكنولوجيا المعلومات /

السحابية

التشغيلي لهذه الخدمات (مثل النشر والتصحيح واإلغالق) بشكل مستقل عن المورد أجهزة المستخدم النهائي

وتنسيق

()TOSCA

الذي ينشئ الخدمة ،وأي مقدم معين للخدمة السحابية أو تكنولوجيا االستضافة .كذلك
يعمل  TOSCAعلى تمكين ربط هذا السلوك التشغيلي عالي المستوى مع إدارة البنية

التحتية السحابية.

النموذج المرجعي للبنية التحتية
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 3-11رابطة صناعة شبكات التخزين ()SNIA
رابطة صناعة شبكات التخزين ( )SNIAهي رابطة من المنتجين والمستهلكين لمنتجات شبكات تخزين بيانات الكمبيوتر .ويكرس أعضائها
ً
حلوال كاملة وموثوقة عبر مجتمع تكنولوجيا المعلومات".
مجهوداتهم "لضمان أن تصبح شبكات التخزين
الجدول  :7معايير  SNIAالمستخدمة في SQIS

الوصف

المعيار

النطاق الفني

تحدد واجهة إدارة البيانات السحابية بروتوكول للتوفير الذاتي وإدارة والوصول إلى
التخزين السحابي .تحدد واجهة إدارة البيانات السحابية عمليات RESTful HTTP
CDMI

لتقييم قدرات نظام التخزين السحابي وتخصيص والوصول إلى الحاويات والمكونات
وإدارة المستخدمين والمجموعات وتنفيذ التحكم في الوصول وإرفاق البيانات الوصفية
باستخدام مرفق التسجيل والفوترة ونقل البيانات بين األنظمة السحابية وتصدير البيانات

البنية التحتية المختلطة

لتكنولوجيا المعلومات /
أجهزة المستخدم النهائي

عبر بروتوكوالت أخرى مثل  iSCSIو.NFS

النموذج المرجعي للبنية التحتية

81

البنية المؤسسية للحكومة القطرية

 4-11المنتدى الشبكي المفتوح ()OGF
المنتدى الشبكي المفتوح ( )OGFهي مؤسسة رائدة لتطوير المعايير تعمل في مجاالت الخدمات الشبكية والسحابية واألشكال ذات الصلة
من الحوسبة الموزعة المتقدمة .يقوم مجتمع المنتدى الشبكي المفتوح بمتابعة هذه الموضوعات من خالل عملية مفتوحة للتنمية ،وإنشاء
وتعزيز المواصفات وحاالت االستخدام ذات الصلة.

الجدول  :8معايير  OGFالمستخدمة في SQIS

المعيار

النطاق الفني

الوصف

OCCIهي مجموعة من المواصفات ذات األغراض العامة للتعامالت القائمة على البنية التحتية المختلطة
OCCI

الخدمة السحابية باستخدام الموارد بطريقة صريحة مستقلة عن المورد ومحايدة ففيما لتكنولوجيا المعلومات /
يتعلق بالمنصة ويمكن توسيعها لحل مجموعة واسعة من المشاكل في الحوسبة السحابية .أجهزة المستخدم النهائي

 5-11المعهد األوروبي لمعايير االتصاالت السلكية والالسلكية ()ETSI
يصدر المعهد األوروبي لمعايير االتصاالت السلكية والالسلكية ( )ETSIمعايير مطبقة عالميًا لتكنولوجيات المعلومات واالتصاالت
( ،)ICTبما في ذلك التكنولوجيات الثابتة والمتنقلة والالسلكية والتقاربية والبثية وتلك الخاصة باإلنترنت.

الجدول  :9معايير  OGFالمستخدمة في SQIS
المعيار

الوصف

ETSI GS
NFV-EVE

المحاكاة االفتراضية لوظائف الشبكة ( )NFVاإلصدار 3؛ تطور المحاكاة االفتراضية

007 V3.1.2

لوظائف الشبكة والنظام اإليكولوجي؛ مواصفات متطلبات التشغيل البيني لألجهزة

)(2017-03

النموذج المرجعي للبنية التحتية

النطاق الفني
البنية التحتية المختلطة
لتكنولوجيا المعلومات  /إمكانية
االتصال
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 12الملحق  :5نموذج مصفوفة المسؤولية السحابي
المكونات
كود
التعريف
.0
1-0
2-0
3-0
4-0
5-0
6-0

اتفاقية شبكة االتصال
دعم الوصالت عن بعد
إعداد البنية التحتية الفنية
مراقبة شبكة االتصال واسعة النطاق
إتاحة المراقبة وإعداد التقارير
اتصال البيانات المتكررة بمركز البيانات
األجهزة والدعم والوصالت السلكية والمهايئات وقطع الغيار

-1
1-1
2-1
3-1

إدارة عمليات االسترداد في حاالت الكوارث واألجهزة
مراقبة األجهزة
تفعيل الخدمة الفنية في حالة حدوث مشكالت
الصيانة والخدمة المطلوبة من جهة التصنيع

4-1
5-1
6-1
7-1
8-1
2
1-2
2-2
3-2
4-2
5-2
3
1-3
2-3
3-3
4-3
5-3
6-3
7-3

المكون

مخطط مركز البيانات
توزيع مخطط النظام عبر مراكز بيانات وزارة المواصالت واالتصاالت/الجهة
الحكومية/طرف خارجي
عكس البيانات المتزامنة بين مراكز بيانات وزارة المواصالت واالتصاالت/الجهة
الحكومية/طرف خارجي
الحماية من الحريق ومراقبته
مصدر إمداد الطاقة الزائد
وحدة خدمة النمط االحتياطي للبيانات غير العاجلة والتخزين
إدارة نظام التشغيل
مراقبة نظام التشغيل
تحليل نظام التشغيل والقضاء على المشكالت المحتملة
تنفيذ برامج تصحيحية لنظام التشغيل
ترقية أنظمة التشغيل
مراقبة المكونات الفنية لعمليات األعمال
مراقبة أنظمة الملف
توسيع أنظمة الملف أثناء االستخدام

7
1-7

تحسين األنظمة المستضافة وصيانة المعامالت وفقًا لمتطلبات اتفاقية مستوى
الخدمة

النموذج المرجعي للبنية التحتية

نموذج خدمة االتفاقية
IaaS/PaaS/SaaS

اسم المشروع/كود تعريف
المشروع

إعداد بنية تحتية للنسخ االحتياطي واالستعادة وتنظيمها
تخطيط السعة وتحديد حجم األجهزة
تخطيط عمليات االسترداد في حاالت الكوارث
ترقية األجهزة في حالة تحسين النظام
التنبيه والمراقبة االستباقية اآللية

تحسين األداء والنظام

2-7

MoTC_CSP

مصفوفة المسؤولية السحابية
يشير Fإلى النموذج المدار بالكامل و Jللنموذج المدار بشكل مشترك
3rd
Agency_Consumer
MoTC_Consumer
Agency_CSP
Party_CSP

تحليل األنظمة المستضافة فيما يتعلق بإمكانية إدخال تحسين محدد للتطبيق وفقًا
لمتطلبات اتفاقية مستوى الخدمة
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المكونات
كود
التعريف
8
1-8

المكون

اختبار استراتيجية النسخ االحتياطي واالستعادة لتنفيذها على أساس ربع سنوي

2-8

9

تشغيل النظام ومراقبته

1-9

مراقبة سجالت النظام وتعريف المتطلبات الرئيسية لبيئة النظام/تعريف برنامج
الرسائل وإجراء التصعيد
تحليل سجل النظام ،بحثًا عن أخطاء وظيفية

2-9
3-9
4-9
5-9
6-9
10
1-10
2-10
3-10
4-10
11
1-11
2-11
3-11

تثبيت بيئة النظام ،بما في ذلك مخطط النقل
إنشاء خطط لبدء التشغيل/إيقاف التشغيل ،وفقًا لدليل العمليات
تخطيط نوافذ الوقت لبدء التشغيل/إيقاف التشغيل
إعادة بدء النظام في حالة الفشل
إدارة المستخدمين
إنشاء الهيكل القياسي للمستخدم
إنشاء المستخدم المسؤول والسياسات
إدارة المستخدمين (القفل/إلغاء القفل)
إدارة التغيير الوظيفي ودعم مجموعات نشاط/أدوار/ملفات تعريف التصريح
التشغيل الدفعي (األساس)
جدولة وظائف الخلفية الدفعية القياسية ،وفقًا لدليل العمليات
جدولة وظائف الخلفية الخاصة بالتطبيقات اإلضافية
فحص سجالت وظائف الخلفية الخاصة بالتطبيقات

4-11

إدارة وظائف الخلفية الخاصة بالتطبيقات ومعالجة األخطاء

12
1-12
2-12
3-12

التشغيل الدفعي (التطبيق)
نظام المهمة الخارجي
تعريف وظائف التطبيق
جدولة وظائف الخلفية

4-12
5-12
6-12
7-12

النموذج المرجعي للبنية التحتية

نموذج خدمة االتفاقية
IaaS/PaaS/SaaS

اسم المشروع/كود تعريف
المشروع

النسخ االحتياطي واالستعادة

النسخ االحتياطي لمكونات التطبيق (قاعدة البيانات وتوصيف التطبيق ونظام
التشغيل ،وغيرها) كما هو محدد في استراتيجية النسخ االحتياطي بدليل العمليات
النسخ المتماثل على اإلنترنت ،كما هو محدد في دليل العمليات
النسخ المتماثل دون االتصال باإلنترنت ،كما هو محدد في دليل العمليات
االستعادة في حالة الفشل
عمليات النسخ االحتياطي الخارجية أو اإلضافية

3-8
4-8
5-8
6-8

MoTC_CSP

مصفوفة المسؤولية السحابية
يشير Fإلى النموذج المدار بالكامل و Jللنموذج المدار بشكل مشترك
3rd
Agency_Consumer
MoTC_Consumer
Agency_CSP
Party_CSP

فحص تنفيذ الوظيفة الصحيحة ،إذا كانت محددة بواسطة خدمات التطبيق
فحص سجالت وظيفة الخلفية
إدارة وظائف الخلفية الخاصة ومعالجة األخطاء
المراقبة والتنبيه بواسطة البريد اإللكتروني أو خدمة الرسائل القصيرة
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المكونات
كود
التعريف
13
1-13
2-13
3-13

ترخيص البرامج و/أو البرنامج كخدمة
أنظمة التشغيل (AIXو Linuxو)Windows
قاعدة البيانات
تكنولوجيات البرامج الوسيطة

14
1-14
2-14
3-14
4-14
5-14
6-14
7-14

إعداد التقارير
تقارير اتفاقية مستوى الخدمة الشهرية
تقارير إضافية
نظام بطاقة طلب الخدمة من مركز االتصال القائم على شبكة اإلنترنت
االجتماع االستشاري للتطبيق
اجتماع عالقة العمالء ربع السنوية
االجتماع االستشاري للتبادل الهندسي
االجتماع االستشاري لتبادل التطبيق

15
1-15
2-15
3-15
4-15
5-15
6-15
7-15

خدمات دعم التطبيق
تثبيت البرامج
ترقية البرامج /تثبيت ميزات إضافية
إنهاء/نقل األنشطة من مورد استضافة أو موقع آخر
اختبار التطبيق في البيئات الجديدة
فحص مرحلة اإلطالق
التحسينات الوظيفية للتطبيق
تكامل التطبيق

8-15

المكون

نموذج خدمة االتفاقية
IaaS/PaaS/SaaS

اسم المشروع/كود تعريف
المشروع

توصيف التطبيق والمزايا ،والتخصيص ،والدعم ،والتطوير

16
1-16
2-16
3-16

إدارة السجل
مراقبة سجالت النظام
تحليل إدخاالت سجل النظام
معالجة إدخاالت سجل النظام

17
1-17
2-17
3-17

تحليل عمليات إحباط البرامج
مراقبة عمليات إحباط العملية وإعداد التقارير للعميل
تحليل عمليات إحباط العملية
معالجة خطأ العمليات المحبطة

النموذج المرجعي للبنية التحتية

MoTC_CSP

مصفوفة المسؤولية السحابية
يشير Fإلى النموذج المدار بالكامل و Jللنموذج المدار بشكل مشترك
3rd
Agency_Consumer
MoTC_Consumer
Agency_CSP
Party_CSP
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 13مسرد


 :AESمعيار التشفير المتقدم



 :AMD Incأدفانسد مايكرو ديفايسز إنكوربوريتد



 :aPaasمنصة التطبيق كخدمة



 :ARالواقع المعزز



 :ARCTNETشبكة كمبيوتر الموارد المرفقة



 :ARMالنموذج المرجعي للتطبيقات



 :ARPبروتوكول تحليل العنوان



 :ASNترميز الصيغة التجريدي



 :ATMوضع النقل غير المتزامن



( :BCRSآي بي إم) خدمات التعافي واستمرارية األعمال



 :BOOTPبروتوكول نظام تمهيد تشغيل الكمبيوتر



 :BRMالنموذج المرجعي لألعمال التجارية



 :BSSخدمات دعم األعمال



 :BYODاستخدام األجهزة الشخصية في العمل



 :BYOPاستخدام الهواتف الشخصية في العمل



 :BYOPCاستخدام أجهزة الكمبيوتر الشخصية في العمل



 :BYOTاستخدام التكنولوجيا الشخصية في العمل



 :CADFاتحاد بيانات التدقيق السحابي



 :CCMمصفوفة الضوابط السحابية



 :CCMPالمنصة المشتركة للحوسبة السحابية



 :CCRAالبنية األساسية المرجعية للحوسبة السحابية



 :CDMIواجهة إدارة البيانات السحابية



 :CeDCمركز البيانات المعتمد على الحل السحابي



 :CMDBقاعدة بيانات إدارة التكوين



 :CMPمنصة إدارة الخدمة السحابية



 :COBITأهداف مراقبة المعلومات والتكنولوجيات المتصلة بها



 :COEمحركات تنسيق الحاويات



 :CSPمقدم الخدمات السحابية



 :DBقاعدة البيانات



 :DCمركز البيانات



 :DDoSالحرمان من الخدمة الموزعة



 :DECشركة ديجيتال إكوبمينت



 :DHCPبروتوكول تكوين المضيف الديناميكي

النموذج المرجعي للبنية التحتية

86

البنية المؤسسية للحكومة القطرية


 :DMTFفرقة العمل المعنية باإلدارة الموزعة



 :EAPبروتوكول المصادقة الموسعة



 :EC2الخدمة السحابية للحوسبة المرنة



 :ESAMEتمديدات تشكيالت ESA



 :ETSIالمعهد األوروبي لمعايير االتصاالت السلكية والالسلكية



 :FCCلجنة االتصاالت الفيدرالية (الواليات المتحدة األمريكية)



 :FDDIواجهة البيانات موزعة األلياف



 :FTPبروتوكول نقل الملفات



 :FTP/Sبروتوكول نقل الملفات  /النقل اآلمن للملفات



 :GEAالبنية المؤسسية للحكومة (القطرية)



 :GHzجيجا هيرتز



 :HPهوليت باكارد



 :HPCالحوسبة عالية األداء



 :HSBNشبكة األعمال عالية األمان (آي بي إم)



 :IAبنية Intel



 :IaaSالبنية التحتية كخدمة



 :IBMالشركة الدولية للحاسبات اآللية



 :ICMPبروتوكول رسائل التحكم في اإلنترنت



 :ICTتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت



 :IDPSأنظمة كشف ومنع التسلل



 :IDSنظام كشف التسلل



 :IEEEمعهد مهندسي الكهرباء واإللكترونيات



 :IETFفرقة عمل هندسة اإلنترنت



 :IPبروتوكول اإلنترنت



 :IPSنظام منع التسلل



 :IPTVتليفزيون يعمل ببروتوكول إنترنت



 :IRMالنموذج المرجعي للمعلومات



 :ISAالبنية األساسية لمجموعة التعليمات



 :iSCSIواجهة أنظمة الكمبيوتر الصغيرة لإلنترنت



 :ITتكنولوجيا المعلومات



 :ITILمكتبة البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات



 :LANشبكة المنطقة المحلية



 :LAN/MANشبكات المنطقة المحلية وشبكات المناطق الحضرية



 :MACالتحكم في الوصول إلى الوسائط



 :MCUوحدات التحكم متعددة النقاط



 :MDMإدارة األجهزة المتنقلة

النموذج المرجعي للبنية التحتية
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 :MDRمستودعات بيانات اإلدارة



 :MIBقواعد معلومات اإلدارة



 :MoTCوزارة المواصالت واالتصاالت (القطرية)



 :MPLSتبديل التسمية متعدد البروتوكوالت



 :MRIالتصوير بالرنين المغناطيسي



 :NFSنظام ملفات الشبكة



 :NFVالمحاكاة االفتراضية لوظائف الشبكة



 :NOCمركز عمليات الشبكة



 :NVالشبكة االفتراضية



 :OASISمؤسسة النهوض بمعايير المعلومات المهيكلة المتقدمة



 :OCCIواجهة الحوسبة السحابية المفتوحة



 :OGFالمنتدى الشبكي المفتوح



 :ONAPمنصة أتمتة الشبكة المفتوحة



 :OSنظام التشغيل



 :OSIالتوصيل البيني لألنظمة المفتوحة



 :OSSخدمات دعم العمليات



 :OVFالتنسيق االفتراضي المفتوح



 :PaaSالمنصة في شكل خدمة



 :QoSجودة الخدمة



 :RARPبروتوكول تحليل العنوان العكسي



 :RISCحوسبة مجموعة التعليمات المخفضة



 :RSVPبروتوكول حجز الموارد



 :RTPبروتوكول الوقت الحقيقي



 :RTSPبروتوكول البث في الوقت الحقيقي



 :SaaSالبرنامج كخدمة



 :SANشبكة منطقة التخزين



 :SDNالشبكات المعرفة بالبرمجيات



 :SFTPبروتوكول نقل الملفات SSH



 :SIPبروتوكول بدء الجلسة



 :SLAاتفاقية مستوى الخدمة



 :SNIAرابطة صناعة شبكات التخزين



 :SNMPبروتوكوالت إدارة الشبكات البسيطة



 :SOAالبنية األساسية الموجهة حسب الخدمة



 :SOCمركز عمليات األمن



 :SONETالشبكات البصرية المتزامنة



 :TCPبروتوكول التحكم في النقل
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البنية المؤسسية للحكومة القطرية


 :TFTPبروتوكول نقل الملفات العادية



 :TKIPبروتوكول سالمة المفتاح المؤقت



 :TOSCAتخصيص بنية وتنسيق التطبيقات السحابية



 :TRMالنموذج المرجعي الفني



 :UDPبروتوكول مخطط بيانات المستخدم



 :VLANشبكة  LANاالفتراضية



 :VMجهاز االفتراضي



 :VMIاستبطان األجهزة االفتراضية



 :VoIPنقل الصوت عبر بروتوكول اإلنترنت



 :VPNالشبكة االفتراضية الخاصة



 :VxLANشبكة  LANاالفتراضية القابلة للتوسيع



 :WEPخصوصية تكافئ االتصال السلكي



 :WiMaxقابلية التشغيل البيني في جميع أنحاء العالم لوصول الموجات متناهية الصغر



 :WMANشبكات المنطقة الحضرية الالسلكية



 :WoGالحكومة بأسرها



 :WPAالوصول المحمي لشبكة WiFi



 :XaaSكل شيء كخدمة
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