مقدمة:

إستكماال لبقية احملاضرات ونظرا للظرف الذي متر به البالد ،سنوجه لكم بقية احملاضرات مع العلم أنه مت تقدمي 05
حماضرات خالل شهري :فيفري ومارس.
كما نتمىن لكم ان تكون هذه احملاضرات يف املتناول من حيث الفهم وسهولة املراجعة.

احملاضرة 06شبكات املعلومات Network/ les Réseaux

 -1مفهوم الشبكة  :الشبكة هي نظام مرتبط بشكل معقد من األجسام أو الناس  .فالشبكات حتيط بنا كلي ا  ،و هي حىت يف داخلنا .فنظامنا
العصيب اخلاص وجهاز القلب مع األوعية الدموية هي شبكات  .و لنالحاْ بعض أنواع الشبكات يف حياتنا اليومية من الشكل التايل:

شبكات االتصاالت  ، Communicationsشبكات النقل ، Transportationnالشبكات االجتماعية  Socialالشبكات احليوية
،Biologicalشبكات املرافق العامة Utilities

 -2تعريف الشبكة املعلوماتية:
على أهنا جمموعة من احلواسيب تنظم معا  ،وترتبط خبطوط اتصال حبيث ميكن ملستخدميها املشاركة يف املوارد املتاحة وتبادل املعلومات فيما
بينها .وهي :
جمموعة من احلواسيب الشخصية املرتبطة معا أو حاسب كبري ترتبط به طرفيات ؛
تنظم معا فهي تشكل نظام واحد هي عناصره األساسية و قد يكون هذا النظام ليا كما قد يتسع ليغطي منطقة أو اكثر؛
خطوط االتصال اليت تربط عناصر النظام ببعضها  ،وقد تكون سلكية او السلكية وحتدد طريقة الربط شكل الشبكة وبنيتها؛ املوارد املتاحة ويقصد

هبا املعدات والربامج واملعلومات .

 -3أمهية الشبكات املعلوماتية:
 التشغيل االقتصادي لألجهزة وذلك للمشاركة يف استخدامها؛
 املشاركة يف املعلومات وقواعد البياانت؛
- التواصل عن بعد ،فالشبكة تتيح إمكانية التواصل بني املستخدمني فيمواقع خمتلفة مثالص ابستخدام الربيد اإللكرتوين؛
 - تطبق املاجل املوزعة اليت تعين توزيع املهام على عناصر الشبكة املختلفة مما يؤذي اىل سرعة اجنازها ورفع اقتصاد تشغيل هذه العناصر.
 -4أنواع وسائل االتصال يف الشبكات
* السلكية Wire
* الالسلكية Wireless
اجلدول رقم  :07وسائل نقل املعلومات
وسائل النقل

السرعة

التكلفة

األسالك اجملدولة

حىت سرعة 111ميغا هريتز يف الثانية

تكلفة قليلة

موجات دقيقة/مايكروويف

حىت سرعة 211ميغا هريتز يف الثانية

تكلفة أعلى

أقمار صناعية

حىت سرعة 211ميغا هريتز يف الثانية

تكلفة أعلى

الكابل احملوري

حىت سرعة 211ميغا هريتز يف الثانية

تكلفة أعلى

كابل األلياف الضوئية

حىت سرعة 6ترليون هريتز يف الثانية

عايل التكلفة

 -5انواع شبكات املعلومات الشخصية:
شبكات املناطق الشخصية ) )Wireless Personal Area Networkهي الشبكات اليت تصل بني أجهزة ضمن مساحة صغرية نسيب
ا  ،عادةر ما تكون هذه املساحة ضمن جمال ميكن لشخص الوصول إىل مجيع أجزائه .كمثال على ذلك ،فإن تقنية البلوتوث تقوم مثال بربط
حاسوب شخصي مع مساعات .وكذلك فإن تقنية اال  ZigBeeتدعم تطبيقات هذا النوع من الشبكات
 (LOCAL. Area-NETWORK) LANاحملليه)1
هي الشبكة اليت تربط بني عدة حاسبات يف مكان واحد  ،كأن تكون موزعة داخل مبىن أو عدة مبان متجاورة حبيث يتم ربطها مباشرة
ابستخدام نوع من الكابالت .
خمصصة ملساحة مكانية دودة ،مثل شبكة املعمل املدرسي للحاسب  ،أو قاعات كلية  ،أو مبىن شركة ويكون عدد األجهزة فيها دودا من
 511 .. 2جهاز و سرعة االتصال بني األجهزة عالية ؛ نظرا لقصر املسافات بني األجهزة التغطية اجلغرافية هلذا النوع من الشبكات على
األقصى حوايل  2111مرت أي ان االجهزةاملربوطة ابلشبكة سلكيا جيب ان تكون مسافة البعد بينها أقل من  2111مرت  .وابلنسبة لعدد
األجهزة اليت ميكن ان تربط هبذا النوع من الشبكات من حاسبني اىل مئات احلواسيب.

 )METROPALTN NETWORK( MANاالقليمية)3
هي شبكة من احلاسبات املوزعة يف منطقة معينة ،ويتم الربط فيما بينها عن طريق اهلاتف أو املايكروويف أو األقمار االصطناعية أو
كابالت االلياف البصرية.
 (Wide Area-NTEWORK) WANاىلشبكة الواسعة)0
هي الشبكة اليت يرتبط هبا كبري من احلاسبات املوزعة حول العامل يف نطاق جغرايف واسع.
 -6طريقة الربط بني احلواسيب حسب عالقة األجهزة مع بعضها داخل الشبكة  LANاحمللية

اجلدول رقم  :08طرق الربط يف الشبكات
الممي ازت

الهيكل

البنائي

الخطي
Bus

استخدام الكابالت يكون إقتصادياً

ومن ثم تعتبر الشبكة رخيصة نسبياً
.

الشبكة يمكن أن تسقط عند حدوث مرور
غزير لكم هائل من البيانات .

سهولة التعامل مع مكونات وعناصر الشبكة

من الصعوبة بمكان فصل المشاكل بمعنى

نظام التشغيل بسيط وموثوق به.

عند حدوث عطل في الكابل فإن ذلك يؤثر

يسهل مد الكابل األساسي بالشبكة وبالتالي

يمكن توسيع مدى الشبكة.

الحلقي
Ring

العيوب

يوفر النظام الفرصة لكافة أجهزة الكمبيوتر

المتصلة بالشبكة لكي تصل ألي مصدر متاح
لالستخدام المشترك عبر الشبكة.
مستوى أداء الشبكة ال يتأثر كثي اًر بعدد

المستخدمين للشبكة.

أن أي مشكلة تؤثر على الشبكة بأكملها .
على العديد من المستخدمين للشبكة .

حدوث عطل في أحد أجهزة الكمبيوتر يمكن

أن يؤثر سلباً على باقي األجهزة المتصلة
بالشبكة.

من الصعب جعل أي مشكلة ال تؤثر في

باقي الشبكة.

إعادة تهيئة الشبكة يمكن أن يؤدي
النجمي
Star

من السهولة بمكان إج ارء تعديل بالنظام

لتمزيقها.

من الممكن جعل م ارقبة وادارة الشبكة يتم

واإلدارة المركزية فإن ذلك يجعل الشبكة بأكملها

واضافة أجهزة كمبيوتر جديدة للشبكة .
مركزياً .

لو حدث إنهيار أو عطل في نقطة الم ارقبة

تسقط .

حدوث إنهيار في جهاز كمبيوتر واحد ال يؤثر

الخيطية
Mesh

مطلقاً على باقي الشبكة .

يقدم النظام المزيد من االعتمادية والوفرة

. Redundancy

يسهل حل المشاكل التي تحدث بأي

جزء بالشبكة.
 -8االنرتنت و األنرتانت و اإلكسرتانت:

عملية إقامة الشبكة مكلفة للغاية وذلك لكونها
تحتاج لكم هائل من الكابالت .

•  Internetاإلنرتنت
ميكن تعريف اإلنرتنت على أنره شبكة اترصاالت عاملية ميكن من خالهلا تبادل املعلومات والررسائل تبعا لوحدات مرتفق عليها .جعلت شبكة
اإلنرتنت العلم كلره مثل قرية صغرية حيث ميكن ألي شخص من أي مكان الرتواصل مع اآلخرين يف أي مكان من خالل جهاز احلاسب اآليل.
اتريخ اإلنرتنت :أنشىء مشروع اإلنرتنت عام  1083م ملساعدة اجليش األمريكي من خالل الرتواصل عرب أجهزة احلاسب اآليل .لكن مل يتم
هذا إال بعد أن أطلق مشروع أربنت عام 1060م من قبل وزارة دفاع الوالايت املتحردة األمريكة .ومن األمور اليت ساعدت ىف انتشار ومنو
شبكة اإلنرتنت هو ربط "املؤرسسة الوطنرية للعلوم" "جبامعات الوالايت املتحدة" حيث ساعدت الطلبة على تبادل الررسائل اإللكرتونرية وتبادل
املعلومات من خالل شبكة اإلنرتنت .ومن هنا تورسعت ال رشبكة حينما ضرمت كل اجلامعات واملؤرسسات وتطوررت حرتى أصبحت كما
حنن عليه اآلن.
انرتانت  Intranet:هي شبكة داخلية ضمن شركة أو مؤسسة .
 هدفها  :مشاركة املعلومات و املوارد للموظفني.
 هبا خدمة الربيد اإللكرتوين للموظفني.

•

 Extranetاكسرتانت
تشبه االنرتانت لكنها مفتوحة جزئيا على اخلارج اي تتيح مشاركة جزء من املعلومات مع وكاالت خارجية كالزابئن أو املوردين.لكن هلم مستوايت

وصول دودة مسبقا.

مما سبق نستطيع أن نقول أبن شبكات املعلومات جزء ال يتجزأ من ثورة املعلومات وبعبارة أوضح فإنه من دون شبكة املعلومات فلن تكون
هنالك ثورة للمعلومات.
فشبكة املعلومات تؤمن املعلومات املناسبة للمستفيد املناسب ويف الوقت املطلوب والسريع وكذلك تساعد يف استقبال البياانت واسرتجاعها
وطباعتها ونقلها بشكل الكرتوين.

احملاضرة :07أمن املعلومات
مع تطور أساليب االخرتاق والقرصنة  ،ومع زايدة االعتماد على قواعد البياانت املرتبطة ابالنرتنت ،أصبحت محاية قواعد البياانت ابالضافة
اىل نظام املعلومات عامة من التحدايت اليت تواجهها املنشآت واملؤسسات املختلفة السيما مع تزايد
أحداث وجرائم السرقات اإللكرتونية .
 -1مفهوم أمن املعلومات
يعين أمن املعلومات إبقاء معلوماتك حتت سيطرتك املباشرة والكاملة ،أي مبعىن عدم إمكانية الوصول هلا من قبل أي شخص آخر دون إذن
منك ،وان تكون على علم ابملخاطر املرتتبة عن السماح لشخص ما ابلوصول إىل معلوماتك اخلاصة.
)منع وصول األفراد الغري مصرح هلم – منع تعديل البياانت – منع أخذ املعلومات – محاية املصادر وذلك بعرقلة اهلجمات(
 -2عناصر أمن املعلومات:
الشكل رقم :26عناصر أمن املعلومات

من أجل محاية املعلومات من املخاطر اليت تتعرض هلا ال بد من توفر جمموعة من العناصر اليت جيب أخذها بعني االعتبار لتوفري احلماية
الكافية للمعلومات ،ولقد صنف تلك العناصر إىل مخسة عناصر وهي:
أوال :السرية أو املوثوقية  : (Confidentiality):وهي تعين التأكد من أن املعلومات ال ميكن االطالع عليها أو كشفها من قبل
أشخاص غري مصرح هلم بذلك ولتجسيد هذا األمر جيب على املؤسسة استخدام طرق احلماية املناسبة من خالل استخدام وسائل عديدة مثل
عمليات تشفري الرسائل أو منع التعرف على حجم تلك املعلومات أو مسار إرساهلا.
اثنيا :التعرف أو التحقل من هوية الشخصية : (Authentication):وهذا يعين التأكد من هوية الشخص الذي حياول استخدام
املعلومات املوجودة ومعرفة ما إذا كان هو املستخدم الصحيح لتلك املعلومات أم ال ،ويتم ذلك من خالل استخدام كلمات السر اخلاصة بكل
مستخدم ،وتوضح مؤسسة( )RSAألمن املعلومات  RSA Security Incثالث طرق للتحقق من الشخصية وهي:
 -1عن طريق شيء يعرفه الشخص مثل كلمة املرور .

 -2عن طريق شيء ميلكه مثل رسالة الشيفرة ( : (Tokenوهي عبارة عن كود يقوم إبدخاله املستخدم للحاسوب للحيازة على صالحيات
التشغيل أو الشهادة اإللكرتونية.

 -3عن طريق شيئ يتصف به الشخص من الصفات الفيزايئية مثل بصمة اإلصبع أو املسح الشبكي أو نربة الصوت ،وكل طريقة هلا إجيابيااها
وسلبيااها ،وتنصح مؤسسة  RSAابستخدام طريقتني مع بعضهما البعض من هذه الطرق الثالثة.
 .اثلثا :سالمة احملتوى : (Integrity) :وهي تعين التأكد من أن توى املعلومات صحيح ومل يتم تعديله أو تدمريه أو العبث به يف أي
مرحلة من مراحل املعاجلة أو التبادل سواء كان التعامل داخليا يف املشروع أو خارجيا من قبل أشخاص غري مصرح هلم بذلك ويتم ذلك غالبا
بسبب االخرتاقات الغري مشروعة مثل الفريوسات حيث ال ميكن ألحد أن يكسر قاعدة بياانت البنك ويقوم بتغيري رصيد حسابه لذلك يقع
على ع اتق املؤسسة أتمني سالمة احملتوى من خالل إتباع وسائل محاية مناسبة مثل الربجميات والتجهيزات املضادة لالخرتاقات أو الفريوسات.
رابعا :استمرارية توفر املعلومات أو اخلدمة : (Availability) :وهي تعين التأكد من استمرارية عمل نظام املعلومات بكل مكوانته
واستمرار القدرة على التفاعل مع املعلومات وتقدمي اخلدمات ملواقع املعلومات وضمان عدم تعرض مستخدمي تلك املعلومات إىل منع استخدامها
أو الوصول إليها بطرق غري مشروعة يقوم هبا أشخاص إليقاف اخلدمة بواسطة كم هائل من الرسائل العبثية عرب الشبكة إىل األجهزة اخلاصة
لدى املؤسسة.
خامسا :عدم اإلنكار : (No repudiation) :ويقصد به ضمان عدم إنكار الشخص الذي قام إبجراء معني متصل ابملعلومات هلذا
اإلجراء ،ولذلك ال بد من توفر طريقة أو وسيلة إلثبات أي تصرف يقوم به أي شخص للشخص الذي قام به يف وقت معني ،ومثال ذلك
للتأكد من وصول بضاعة مت شراؤها عرب شبكة اإلنرتنت إىل صاحبها ،وإلثبات حتويل املبالغ إلكرتونيا يتم استخدام عدة رسائل مثل التوقيع
اإللكرتوين واملصادقة اإللكرتونية.
- 3تصنيف املعلومات

الشكل رقم :27 :تصنيف املعلومات

-4اهلدف من التهديد:
 تدمري وإتالف األجهزة أو املعلومات.
 سرقة أو تعديل املعلومات.
 وضع أنظمة للتجسس واملراقبة ،ويتم مكافحة ذلك النوع ابلتأمني املادي لألجهزة.
 -5أنواع اهلجومAttacks

.1ھجوم التصنت على الرسائل:Interception Attacks .1
وفكرة عمل ھذا الھجوم :أن املھاجم يراقب االتصال بني املرسل واملستقبل للحصول على املعلومات السرية وھو مايسمى ابلتصنت على
االتصال ).(Eavesdropping
Interruption Attacks. 2ھجوم اإليقاف:وھذا النوع يعتمد على قطع قناة االتصال إليقاف الرسالة أو البياانت من الوصول إىل املستقبل وھو
ما يسمى أيضا برفض ) .( Denial of serviceاخلدمة
 :Modification Attacks .3هجوم يعدل على توى الرسالة فإنه وھان يتدخل املھاجم بني املرسل واملستقبل )يعترب وسيط بني املرسل
واملستقبل( وعندما تصل إىل ال  Attackerيقوم بتغيري توى الرسالة ومن مث إرسالھا إىل املستقبل  ،واملستقبل طبعا ال يعلم بتعديل الرسالة من قبل
املهاجم او املخرتق،
: Fabrication Attacks .4الھجوم املزور أو املفربك وھان يرسل املھاجم رسالة مفادھا انه صديقه ويطلب منه معلومات أو كلمات سرية خاصة
ابلشركة مثال .
-6املشاكل األمنية
حتدث املشكلة األمنية عندما يتم اخرتاق النظام لديك من خالل أحد املهامجني أو املتسللني )اهلاكر( أو الفريوسات أو نوع آخر
من أنواع الربامج اخلبيثة.
أوال:اهلاكر
اهلاكر هو الشخص الذي يقوم إبنشاء وتعديل الربجميات والعتاد احلاسويب .وقد أصبح هذا املصطلح ذا مغزى سليب حيث صار يطلق على الشخص
الذي يقوم ابستغالل النظام من خالل احلصول على دخول غري مصرح به لألنظمة والقيام بعمليات غري مرغوب فيها وغري مشروعة .غري أن هذا
املصطلح )هاكر( ميكن أن يطلق على الشخص الذي يستخدم مهاراته لتطوير برجميات الكمبيوتر وإدارة أنظمة الكمبيوتر وما يتعلق أبمن الكمبيوتر.
اثنيا :الربجميات اخلبيثة :
وهي عبارة عن ب رامج مت إعدادها من قبل مربجمني وذلك لغرض إحلاق الضرر ابلبياانت املستهدفة كتخريبها وإزالتها أو السيطرة عليها
وإحلاق الضرر هبا.
وتتميز هذه الربامج بقدراها على التناسخ واالنتشار واالنتقال من مكان آلخر.
وميكن تقسيم هذه الربامج إىل عدة أنواع وذلك حبسب سلوكها ومنها:
• الفريوسات ) ( virusهو برانمج صغري مكتوب ابحد للغات احلاسب ويقوم ابحداث اضرار ىف احلاسب واملعلومات
املوجودة على احلاسب وهو مصمم على ان يقوم ابعدة كتابة نفسة على امللفات املوجودة على احلاسب او اى حاسب اخر
يتم تبادل املعلومات بينه وبني احلاسب حامل الفريوس.و تكون أتثرياته كما يلي:
زايدة عدد العمليات الىت تتم اىل مالين العمليات فيتوقف احلاسب عن العمل
ملفات النظام

الغاء بعض

زايدة حجم امللف ابعادة كتابتة على نفسة االف املرات
من تلقاء نفسة عند الدخول على االنرتنت مثال
اال BIOS

اغالق احلاسب

الغاء الربانمج املكتوب على

• ديدان االنرتنت)(worm
هى مثلها مثل الفريوس برانمج صغري مكتوب ابحد للغات احلاسب مصمم على ان يقوم ابعدة كتابة نفسة على امللفات املوجودة على
احلاسب او اى حاسب اخر ولكنها متميزة بكوهنا ترسل نفسها منفردة اىل قائمة الربيد االلكرتوىن او اىل كل جهاز ابلشبكة وهى تنتشر
بسرعة هائلة.
تكون أتثرياته كما يلي:
– زايدة عدد العمليات الىت تتم اىل مالين العمليات فيتوقف احلاسب عن العمل
– التحميل الزائد على الشبكة مما قد يبطئ العمل عليها متاما

– احداث البطئ الشديد ىف االنرتنت داخل املنشأة او على احلاسب الشخصى
احصنة طروادة () Trojan horse

•

هو برانمج حاسوب موضوع ىف احد الربامج الىت تستخدم مثل االلعاب ولكن بداخلها تكسر احلماية املستخدمة لديك كما تدمر امللفات.
 يقوم ابلغاء امللفات  -يرسل رسائل مزيفة منك اىل املوجودين ىف قائمةالربيد االلكرتوىن
 يفتح احلماية اخلاصه بك ملخرتقى احلاسوب•  Backdoor)):الباب اخللفي
وهي عبارة عن الثغرات املوجودة بقصد أو غري قصد يف أنظمة التشغيل ،ويعد هذا النوع هو األخطر واألكثر شيوعا لدى املخرتقني حيث
متكنهم من القدرة على الدخول والسيطرة على األجهزة كليا أو جزئيا وذلك حبسب الربانمج املستخدم.
اثلثا :االخرتاق((Penetration:
ويعرف االخرتاق ابلقدرة إىل الوصول إىل أهداف معينه بطريقه غري مشروعه ،وذلك عن طريق الثغرات املوجودة يف أنظمة تلك األهداف.
وتتنوع دوافع املخرتقني فمنهم من يتخذ االخرتاق لدافع سياسي وعسكري أو لدافع شخصي أو لدافع جتاري أو لدوافع انتقاميه وإىل غري
ذلك من الدوافع.
وميكن تقسيم االخرتاقات إىل ثالثة أقسام وذلك حبسب الطريقة املستخدمة:
 -1اولة التعرض للبياانت أثناء انتقاهلا و اولة فك شفرااها إذا كانت مشفره،ويستخدم املخرتقون هذه الطريقة للقيام بعدة أعمال كالقيام بكشف
األرقام السرية للبطاقات البنكية وبطاقات اإلئتمان.
 -2اخرتاق األجهزة الرئيسية )املزودات( للمنشات واملؤسسات،وغالبا ما تتم عن طريق انتحال الشخصية وهي ماتدعى أبسلوب احملاكاة
((spoofing.
-3اخرتاق األجهزة الشخصية ،وهي طريقه جدا شائعة وذلك لتعدد برامج االخرتاق وسهولة استخدامها.

رابعا :التجسس Espial
وهو أسلوب يشبه يف حد ذاته االخرتاق إال أن الغرض منه هو معرفة توايت األنظمة املستهدفة دون اإلضرار هبا،وغالبا ما تتم عن
طريق نوع من الفريوسات الذي يقوم إبرسال نسخ من املعلومات والبياانت أو التمكني من الدخول إىل األنظمة ومعرفة تواياها.
خامسا :الربيد اإللكرتوين
جيدر بنا أن نتذكر دائما إىل أن الربيد اإللكرتوين ال يضمن اخلصوصية ،فخصوصيته تشابه خصوصية البطاقة الربيدية .ويتنقل الربيد اإللكرتوين يف
طريقه إىل املستلم عرب العديد من اخلوادم حيث ميكن الوصول إليه من قبل األشخاص الذين يديرون النظام ومن األشخاص الذين يتسللون إليه
بشكل غري نظامي .والطريقة الوحيدة للتأكد إىل حد ما من خصوصية بريدك اإللكرتوين هو تشفريه.
سادسا :اهلجوم املادي
قيام موظفني يف ابلتفتيش يف خملفات املؤسسة من قمامة حبثا عن اي شيء يساعد على اخرتاق النظام مثال ورقة هبا كلمة سر او قرص
مضغوط مرمى اخل
اسرتاق األمواج او االلتقاط الالسلكي :يقصد هبا استعمال لواقط تقنية لتجميع املوجات املبعثرة من النظام.
االلتقاط السلكي :توصيل معدات سلكيا مع شبكة النظام لسرقة معلومات ما.
تعطيل النظام من خالل الضغط عليه على سبيل املثال ارسال االالف من الرسائل اىل بريد املؤسسة دفعة واحدة مما يتسبب يف تعطل النظام.

-7سياسات احلماية:
• مسح كلمة السر اخلاصة ابملوظف املنتھي عقدة فورا
)مثال كإجراء خالل سحب أوراقة من الشركة(.
•وضع حساسات Sensorsمياه أو حرائق قرب اجهزة ختزين البياانت.
• .استخدام اجلهاز اخلاص ابلشركة لالنرتنت ،ومينع استخدام جهاز غرية مثال كأن حيضر laptop
ال يسمح بتبادل الرسائل داخل الشركة اليت حتتوي على رسائل خاصة
• صالحيات كل مستخدم على البياانت املوجودة على قاعدة البياانت .
• الدخول للشركة عن طريق البطاقة اخلاصة.
• وضع مثال اجهزة التحقق من بصمة الشخص على اجهزة البياانت املهمة.
التأمني املادي لألجهزة واملعدات.
تركيب مضاد فريوسات قوي وحتديثه يف فرتات قصرية.
تركيب أنظمة كشف االخرتاق وحتديثها.
تركيب أنظمة مراقبة الشبكة للتنبيه عن نقاط الضعف التأمينية.
عمل سياسة للنسخ االحتياطي مع التحديث اليومي.
استخدام أنظمه قوية لتشفري املعلومات املرسلة.
التحديثات حافا على حتديث مجيع براجمك مبا يف ذلك أحدث نسخة من برانمج التشغيل الذي تستخدمه .وإذا كنت تستخدم التحديث التلقائي
الذي يقوم ابلبحث يوميا عن التحديثات عند بدء تشغيل اجلهاز ،فعليك إعادة تشغيل جهازك يومي ا .
) (Firewallجدار النار
برامج مراقبة بياانت الشبكةPacket Sniffers
التشفري
استعمال مضادات الفريوسات من أشهرها Kaspersky
وضع اخلادم داخل غرفه مغلقه حبيث ال يسمح ابلوصول إليه إال األشخاص املصرح هلم.
استخدام أجهزة مراقبه كأنظمة املراقبة عرب الفيديو

أجهزة أمان "الت أشرية" وتتعدد هذه األجهزة من بطاقات ومفاتيح تستخدم من أجل الوصول إىل أجهزة التشفري من كلمات مرور وغريها.
استخدام األجهزة البيولوجية -كفحص بصمة األصبع أو مسح شبكة العني.
سياسة تواجد أكثر من شخص يف غرفة اخلادم وخاصة عند عمل شخص مباشره على اخلادم
سياسة تفتيش املوظفني عند املغادرة من مقر املنشأة.
دراسة ومواكبة أساليب حيل االخرتاق.
الدراسة والفهم اجليد لنظم تشغيل وإدارة الشبكات.
الدراسة الدقيقة لربتوكوالت االتصاالت واإلحاطة بنقاط الضعف فيها.
توعية ورفع احلس األمين لدي املشرفني على أنظمة املعلومات.
استخدام خوارزميات تشفري قوية وتطويرها ما أمكن ذلك.
دراسة ومعاجلة أنظمة احلماية واالستغالل اجليد هلا.
اإلشراف الدقيق على صالحيات املستخدمني يف الدخول للشبكة والوصول للمعلومات.
عمل سياسات التأمني ومراجعتها كل فرتة.
 -8متطلبات أمن نظم املعلومات :
تعترب مسألة محاية أمن نظم املعلومات من املسائل اهلامة والضرورية واليت ينبغي على املؤسسة أخذها بعني االعتبار ووضع خطة محاية شاملة يف
حدود إمكانيااها التنظيمية واملادية وجيب أن تكون تلك احلماية قوية وليست ضعيفة ولذلك فإنه توجد عدة متطلبات حلماية أمن نظم املعلومات .
وضع سياسة محاية عامة ألمن نظم املعلومات تتحدد حسب طبيعة عمل وتطبيقات املنشأة.
جيب على اإلدارة العليا يف املنشأة دعم أمن نظم املعلومات لديها.
جيب أن توكل مسؤولية أمن نظم املعلومات يف املؤسسة ألشخاص ددين.
 حتديد احلماية الالزمة لنظم التشغيل والتطبيقات املختلفة.

 حتديد آليات املراقبة والتفتيش لنظم املعلومات والشبكات احلاسوبية.
 االحتفاظ بنسخ احتياطية لنظم املعلومات بشكل آمن.

 تشفري املعلومات اليت يتم حفظها وختزينها ونقلها على خمتلف الوسائط.
أتمني استمرارية عمل وجاهزية نظم املعلومات خاصة يف حالة األزمات ومواجهة املخاطر املتعلقة بنظم املعلومات.
-09

تصميم نظام األمن:

من منطلق أن اإلخالل ابألمن قد يكون مدبرا أو قد يكون حادثة غري مدبرة ،فعلى سبيل املثال احلريق كإحدى احلوادث املمكنة ميكن أن حيدث
نتيجة ماس كهرابئي فهو ابلتايل حادثة غري متعمدة ،أو أن ينتج بسبب أشخاص يتعمدون التخريب.
وعليه يتبني أن تصميم نظام األمن من املوضوعات املعقدة ،و مرورا ابلكثري من االجتهادات اليت وضعت تصاميم وخطوات واعتبارات عدة قد حدد خطوات
أو مراحل أسياسية هلذا التصميم تتخلص يف اآليت:

أوال :الوقاية  :وتعترب من أمثل املفاهيم النظرية ولكن يصعب تنفيذها وذلك لكثرة تكاليف االحتياطات اخلاصة هبا ولكنها رغم ذلك تعرب أهم م راحل
تصميم نظام األمن.
اثنيا :الكشف :وهو يوجد عديد من الوقاية يف نظام األمن ،فمثال قد يوفر النظام الوقاية ضد الدخول غري املسموح به كما يسجل اوالت الدخول
الفاشلة لكشف نوع النشاطات التخريبية وكذلك األشخاص القائمني هبذه النشاطات.
اثلثا :الردع  :حيب توفري الردع املناسب للنشاطات التخريبية ألن ذلك يؤدي إىل خوف املخربني من اكتشاف أمرهم و اسبتهم.
رابعا :استعادة األجزاء املفقودة :جيب اختاذ اإلجراءات الالزمة لسرعة استعادة األجزاء املفقودة من النظام ،وذلك ابستخدام النسخ االحتياطي.
خامسا :اإلبطال وإعادة اإلنتاج :عندما تفشل مجيع إجراءات األمن يف التغلب على اهديد معني فإن الوسيلة الوحيدة الباقية هي إعادة تصميم
النظام مرة أخرى مع اختاذ اإلجراءات األمنية اجلديدة اليت تعمل على منع مثل هذا التهديد.
الشكل رقم  :28عناصر السياسات األمنية لنظام املعلومات االلكرتوين

سياسات
حماية العتاد

سياسات حماية
البرامج؛

السياسات
األمنية

سياسات
األفراد؛

سياسات
حماية قواعد
البيانات؛

-10خماطر نظم املعلومات:

أوال :من حيث مصدرها :توجد عدت املخاطر نظم املعلومات ختتلف من حيث املصدر :

 :1خماطر داخلية :حيث يعترب موظفي املنشآت هم املصدر الرئيسي للمخاطر الداخلية اليت تتعرض هلا نظم املعلومات احملاسبية اإللكرتونية
وذلك ألن موظفي املنشآت على علم ومعرفة مبعلومات النظام وأكثر دراية من غريهم ابلنظام الرقايب املطبق لدى املنشآة ،ومعرفة نقاط القوة
والضعف ونقاط القصور هلذا النظام ويكون لديهم القدرة على التعامل مع املعلومات والوصول إليها من خالل صالحيات الدخول املمنوحة
هلم ،ولذلك فإن موظفي الشركة غري األمناء يستطيعون الوصول للبياانت وإمكانية تدمريها أو حتريفها أو تغيريها .
:2خماطر خارجية  :وتتمثل يف أشخاص خارج املنشأة ليس هلم عالقة مباشرة ابملنشأة مثل قراصنة املعلومات واملنافسني الذين حياولون
اخرتاق الضوابط الرقابية واألمنية للنظام هبدف احلصول على معلومات سرية عن املنشأة أو قد تتمثل يف كوارث طبيعية مثل الزلزال
والرباكني والفيضاانت واليت قد حتدث تدمري جزئي أو كلي للنظام يف املنشاة.

اثنيا :من حيث املتسبب هلا
.خماطر انجتة عن العنصر البشري :وتلك األخطاء قد حتدث من قبل أشخاص بشكل مقصود وهبدف الغش والتالعب أو
1
بشكل غري مقصود نتيجة اجلهل أو السهو أو اخلطأ.
.2خماطر انجتة عن العنصر غري البشري :وهي تلك املخاطر اليت قد حتدث بسبب كوارث طبيعية ليس لإلنسان عالقة هبا مثل حدوث
الزالزل والرباكني والفيضاانت واليت قد تؤدي إىل تلف النظام ككل أو جزء منه اثلثا :من حيث العمدية )القصد(

.3خماطر انجتة عن تصرفات متعمدة)مقصودة( :و تتمثل يف تصرفات يقوم هبا الشخص متعمدا مثل إدخال بياانت خاطئة وهو يعلم
ذلك ،أو قيامه بتدمري بعض البياانت متعمدا ذلك هبدف الغش والتالعب والسرقة ،وتعترب هذه املخاطر من املخاطر املؤثرة جدا على
النظام
. 4خماطر انجتة عن تصرفات غري متعمدة )غري مقصودة( :وتتمثل يف تصرفات يقوم هبا األشخاص نتيجة اجلهل
وعدم اخلربة الكافية كإدخاهل م لبياانت بطريقة خاطئة بسبب عدم معرفتهم بطرق ادخاهلا أو السهو يف عملية التسجيل وتعترب هذه ،املخاطر
أقل ضررا من املخاطر املقصودة وذلك إلمكانية إصالحها.
رابعا:من حيث اآلاثر الناجتة عنها :تتعدد وتتفرق املخاطر من حيث اآلاثر الناجتة عنها :

. 1خماطر تنتج عنها أضرار مادية :وهي املخاطر اليت تؤدي إىل حدوث أضرار للنظام وأجهزة الكمبيوتر أو تدمري لوسائل ختزين البياانت
واليت قد يكون سببها كوارث طبيعية ال عالقة لإلنسان هبا أو قد تكون بسبب البشر بطريقة متعمدة أو عفوية:

. 2خماطر فنية ومنطقية :وهي املخاطر الناجتة عن أحداث قد تؤثر على البياانت وإمكانية احلصول عليها لألشخاص املخول هلم بذلك
عند احلاجة هلا أو إفشاء بياانت سرية ألشخاص غري مصرح هلم مبعرفتها وذلك من خالل تعطيل يف ذاكرة الكمبيوتر أو إدخال فريوسات
للكمبيوتر قد تفسد البياانت أو جزء منها وتلك املخاطر قد تؤثر على املوقف التنافسي للمنشأة وقد حتدث املخاطر السابقة من خالل
قيام املهاجم ابلبحث يف خملفات التقنية اخلاصة ابملؤسسة من قمامة وأوراق مرتوكة هبدف احلصول على أية معلومات قد تساعد على
اخرتاق النظام للحصول على كلمات السر املدونة على األوراق امللقاة أو األقراص الصلبة اليت يتم استبداهلا ،أو أي معلومة أخرى تساهم
يف اخرتاق النظام واليت تعرف بتقنية القمامة ،ونستطيع أن ندرك درجة خطورة تقنية القمامة من خالل معرفة ما حصل مع وزارة العدل
األمريكية.
حيث قامت وزارة العدل األمريكية ببيع خملفات أجهزة تقنية بعد أن تقرر إتالفها وكان من ضمن تلك املخلفات جهاز كمبيوتر حيتوي
قرصه الصلب على كافة العناوين اخلاصة بربانمج محاية الشهود وخوفا من نشر تلك املعلومات أو استثمارها ضد الوزارة فقد قامت وزارة
العدل بنقل كافة الشهود وتغيري مكان أقامااهم وهواياهم وهذا تطلب تكلفة مالية ضخمة وذلك بسبب اإلخفاق يف إتالف األقراص بطريقة
صحيحة.
خامسا :املخاطر من حيث عالقتها مبراحل النظام  :ملخاطر عالقة من حيث مراحل نظم املعلومات نذكر منها . 2خماطر املدخالت:
وهي املخاطر الناجتة عن عدم تسجيل البياانت يف الوقت املناسب وبشكلها الصحيح أو عدم نقل البياانت بدقة خالل خطوط االتصال
وتتمثل املخاطر املتعلقة أبمن املدخالت إىل أربعة أقسام أساسية وهي:
.1خلل بياانت غري سليمة:
ويتم ذلك من خالل خلق بياانت غري حقيقية ولكن بواسطة مستندات صحيحة يتم وضعها داخل جمموعة من العمليات دون أن
يتم اكتشافها ،ومثال ذلك استخدام أمس اء ويمية ملوظفني ال يعملون ابلشركة وإدراج تلك األمساء ضمن كشوف الرواتب وصرف رواتب
شهرية هلم أو إدخال فواتري ويمية ابسم أحد املوردين.
.2تعديل أو حتريف البياانت املدخالت:

ويتم ذلك من خالل التالعب يف املدخالت واملستندات األصلية بعد اعتمادها من قبل املسؤول وقبل إدخاهلا إىل النظام ،وذلك عن

طريق تغيري يف أرقام مبالغ بعض العمليات لصاحل احملرف ،أو تغري أمساء بعض العمالء أو معدالت الفائدة.
.3حذف بعض املدخالت :

وحيدث ذلك من خالل حذف أو استبعاد بعض البياانت قبل إدخاهلا إىل احلاسب اآليل ،وذلك إما بشكل متعمد ومقصود أو
بشكل غري متعمد وغري مقصود ،ومثال ذلك قيام املوظف املسؤول عن املرتبات يف املنشأة بتدمري مذكرات وتعديالت تفصيالت حساب
البنك حلساب آخر خاص ابملوظف احملرف.
 .4إدخال البياانت أكثر من مرة:
واملقصود بذلك قيام املوظف بتكرار إدخال البياانت إىل احلاسب إما بطريقة مقصودة أو غري مقصودة ،ويتم ذلك من خالل
إدخال بياانت بعض املستندات أكثر من مرة إىل النظام قبل أوامر الدفع وذلك إما بعمل نسخ إضافية من املستندات األصلية وتقدمي كل
من الصورة واألصل أو إعادة إدخال البياانت مرة أخرى إىل النظام.

. 1خماطر تشغيل البياانت :ويقصد هبا املخاطر املتعلقة ابلبياانت املخزنة يف ذاكرة احلاسب والربامج اليت تقوم بتشغيل تلك البياانت
وتتمثل خماطر تشغيل البياانت يف االستخدام غري املصرح به لنظام وبرامج التشغيل وحتريف وتعديل الربامج بطريقة غري قانونية أو عمل
نسخ غري قانونية أ و سرقة البياانت املوجودة على احلاسب اآليل ،ومثال على ذلك قيام املوظف إبعطاء أوامر للربانمج أبن ال يسجل أي
قيود يف السجالت املالية تتعلق بعمليات البيع اخلاصة بعميل معني من أجل االستفادة من مبلغ العملية لصاحل احملرف نفسه.
. 2خماطر خمرجات احلاسب :ويقصد هبا املخاطر املتعلقة ابملعلومات والتقارير اليت يتم احلصول عليها بعد عملية تشغيل ومعاجلة البياانت،
وقد حتدث تلك املخاطر من خالل طمس أو تدمري بنود معينة من املخرجات أو خلق خمرجات زائفة وغري صحيحة أو سرقة خمرجات
احلاسب أو إساءة استخدامها أو عمل نسخ غري مصرح هبا من املخرجات أو الكشف الغري مسموح به للبياانت عن طريق عرضها على
شاشات العرض أو طبعها على الورق أو طبع وتوزيع املعلومات بواسطة أشخاص غري مسموح هلم بذلك ،كذلك توجيه تلك املطبوعات
واملعلومات خطأ إىل أشخاص ليس هلم احلق يف االطالع على تلك املعلومات أو تسليم املستندات احلساسة إىل أشخاص ال تتوافر فيهم
الناحية األمنية بغرض متزيقها أو التخلص منها مما يؤدي إىل استخدام تلك املعلومات يف أمور تسيء إىل املؤسسة وتضر مبصاحلها.
سادسا :خماطر نظم املعلومات حسب الغرض منها
تتعرض نظم املعلومات احلاسوبية إىل العديد من األخطار واهديدات اليت قد اهدد أمن نظم معلومااها ،وقد تتنوع مصادر تلك اهديدات
حبسب األغراض اليت تقوم هبا تلك النظم وميكن تصنيف أنواع التهديدات واألخطار حبسب مصادرها إىل أربعة أنواع رئيسية:
خرق النظم احلاسوبية هبدف االطالع على املعلومات املخزنة فيها والوصول إىل معلومات شخصية أو أمنية عن شخص ما ،أو التجسس
الصناعي ،أو التجسس املعادي للوصول إىل معلومات عسكرية سرية.
 خرق النظم احلاسوبية هبدف التزوير أو االحتيال) التالعب ابحلساابت يف البنوك ،التالعب بفاتورة اهلاتف ،التالعب ابلضرائب ،تغيري
بياانت شخصية من السجل املدين أو السجل العام للموظفني ،إخل
خرق النظم احلاسوبية هبدف تعطيل هذه النظم عن العمل ألغراض ختريبية ابستخدام ما يسمى الربامج اخلبيثة) مثل الفريوسات ،الدودة،
حصان طروادة ،أو القنابل اإللكرتونية (إما من قبل األفراد أو العصاابت أو اجلهات األجنبية بغرض شل هذه النظم احلاسوبية) أو املواقع
على االنرتنت (عن العمل وخاصة يف ظروف خاصة أو يف أوقات احلرب.
 أخطار انجتة عن فشل التجهيزات يف العمل ،أعطال كهرابئية ،حريق ،كوارث طبيعية) فيضاانت ،زلزال

ومن خالل ماسبل تصنيف املخاطر اليت تواجه نظم املعلومات اإللكرتونية بشكل عام إىل أربعة أصناف رئيسية:

:1خماطر املدخالت :وهي املخاطر اليت تتعلق أبول مرحلة من مراحل النظام وهي مرحلة إدخال البياانت إىل النظام اآليل وتتمثل تلك املخاطر
يف البنود التالية:
اإلدخال غري املتعمد )غري املقصود( لبياانت غري سليمة بواسطة املوظفني.
اإلدخال املتعمد )املقصود( لبياانت غري سليمة بواسطة املوظفني.
 التدمري غري املتعمد للبياانت بواسطة املوظفني.

 التدمري املتعمد )املقصود( للبياانت بواسطة املوظفني

 :2خماطر تشغيل البياانت :وهي املخاطر اليت تتعلق ابملرحلة الثانية من مراحل النظام وهي مرحلة تشغيل ومعاجلة البياانت املخزنة يف ذاكرة
احلاسب وتتمثل تلك املخاطر يف البنود التالية:
املرور) الوصول (غري الشرعي )غري املرخص به( للبياانت والنظام بواسطة املوظفني.

 املرور غري الشرعي )غري املرخص به( للبياانت والنظام بواسطة أشخاص من خارج املنشأة.
اشرتاك العديد من املوظفني يف نفس كلمة السر.
إدخال فريوس الكمبيوتر للنظام احملاسيب والتأثري على عملية تشغيل بياانت النظام.
 اعرتاض وصول البياانت من أجهزة اخلوادم إىل أجهزة املستخدمني.

:3خماطر خمرجات احلاسب :وتلك املخاطر تتعلق مبرحلة خمرجات عمليات معاجلة وتشغيل البياانت وما يصدر عن هذه املرحلة من قوائم
للحساابت أو تقارير وأشرطة ملفات ممغنطة وكيفية استالم تلك املخرجات وتتمثل تلك املخاطر يف البنود التالية:
 طمس أو تدمر بنود معينة من املخرجات.

 خلق خمرجات زائفة /غري صحيحة.
سرقة البياانت /املعلومات.

 عمل نسخ غري مصرح )مرخص( هبا من املخرجات.
الكشف غري املرخص به للبياانت عن طريق عرضها على شاشات العرض أو طبعها على الورق.
 طبع وتوزيع املعلومات بواسطة أشخاص غري مصرح هلم بذلك.

 املطبوعات واملعلومات املوزعة يتم توجيهها خطأ إىل أشخاص غري خمول هلم /ليس هلم احلق يف استالم نسخة منها.
 تسليم املستندات احلساسة إىل أشخاص ال تتوافر فيهم الناحية األمنية بغرض متزيقها أو التخلص منها

: 4خماطر بيئية :وهي املخاطر اليت حتدث بسبب عوامل بيئية ،مثل الزالزل والعواصف والفيضاانت واألعاصري املتعلقة أبعطال التيار
الكهرابئي واحلرائق ،وسواء كانت تلك الكوارث طبيعية أو غري طبيعية فإهنا قد تؤثر على عمل النظام وقد تؤدي إىل تعطل عمل التجهيزات
وتوقفها لفرتات طويلة مما يؤثر على أمن وسالمة نظم املعلومات االلكرتونية.

احملاضرة :08مستودعات البياانت Data Warehouse

 مع الدخول واالنتشار الواسع لإلنرتنت وتكنولوجيا االتصاالت أصبحت الوسيلة سهلة لعملية تبادل وانتشار املعلومات.
 و ابلتايل أصبح هناك حاجة إىل توثيق تلك املعلومات بطريقة آلية وجتميعها يف قاعدة بياانت إلمكانية البحث يف تواها مع معاجلة تلك
البياانت ابستخدام تقنيات وأدوات فعلية متكننا من سرعة الوصول واإلسرتجاع للمساعدة يف الوصول إىل قرارات.
 من هنا ظهرت وتطورت قواعد البياانت تطورا كبريا منذ بدايتها حيت اآلن.
 كل هذا أدي إىل بروز حتدي جديد يف كيفية حتول البياانت من قواعد ختزين وحبث عن املعلومات إىل مستودعات بياانت Data
 warehousingنستنتج منها املعرفة للمساعدة يف اختاذ القرار.

 -1مفهوم مستودعات البياانت:
عبارة عن "جمموعة من بياانت دائمة اترحتية متكاملة تساعد يف اختاذ القرارات اإلدارية للمساعدة يف الوصول إىل البياانت ألغراض التحليالت

الزمنية واكتشاف املعرفة واختاا القرارات ،فهي مصممة خصيصا إلستخراج واستخالص البياانت ومعاجلتها وتقدميها ومتثيلها يف صورة
مناسبة هلذا الغرض  ،وتتضمن كميات ضخمة من البياانت تكون من مصادر خمتلفة ،أو من عدة قواعد خمتلفة من أنظمة وأماكن خمتلفة.

 -2اهداف مستودعات البياانت :
الشكل رقم  :25اهداف مستودعات البياانت

 -3أمهية مستودعات البياانت
 لقد بنيت مستودعات البياانت لدراسة بياانت املؤسسة خالل فرتة من الزمن حيث أن اختاذ العديد من القرارات يتطلب النظر إىل ما
وراء تفاصيل العمليات اليومية.

 على سبيل املثال:
 من االستعالمات الشائعة يف مستودع البياانت ذاك الذي يعرض تقريرا مببيعات أحد املنتجات على مدى األعوام اخلمساملاضية.
 يتطلب اجناز هذا النوع من التحليل أن يتم االحتفاظ ابلبياانت يف املستودع على فرتات طويلة من الزمن )غالبا  5أو 11سنوات(.
 إن الغاية من مستودع البياانت هي النظر إىل ما وراء البياانت سعيا للحصول على املعلومات و املعرفة مما يساهم يف دعم إختاذ
القرارات االسرتاتيجية.
 والنشاط األساسي فيه هو االستعالم عن البياانت أو قراءاها أما عملية التعديل فتتم فقط عند حتميل بياانت جديدة.
-4خطوات بناء مستودعات البياانت
خطوات بناء و تطوير مستودع بياانت من املشاريع الضخمة اليت حتتاج إىل ف ريق عمل ذو إمكانيات مميزة على جانيب التحليل و
الربجمة ،ابإلضافة لتوفر موارد مادية كبرية ،مث يتم اتباع اخلطوات التالياة:
 .1إنشاء مساحة للبياانت  Creating data preparation areaوهي قاعدة بياانت ذات سعة ختزين
عالية جدا تقوم بتخزين كافة البياانت القادمة من أنظمة التشغيل املختلفة لكي يتم تنقية وتعديل البياانت فيها قبل حتميلها يف
مستودع البياانت ،ويراعى فيها أن يكون تصميم قاعدة إعداد البياانت متوافقا مع تصميم مستودع البياانت.
 .2بناء مستودع البياانت  Creating data warehouseوفيها يتم إنشاء مستودع للبياانت بعد استخراجها وتنقيتها ،وتصمم
املستودعات دائما حبيث تسمح بوجود عالقات ذات أبعاد خمتلفة )سلعة – مثن – وقت – طبيعة زبون .(...
 .3جتزئة مستودع البياانت إىل جمموعة من متاجر البياانت  .4 .Data martsدمج وتنقية ونقل البياانت Data extraction
 & cleansing & transformationويف هذه املرحلة يتم جلب البياانت من مصادرها املختلفة إىل Data preparation
 ، areaونقوم بتحويلها من صورة إىل أخرى إذا تطلب األمر ذلك ،ويف أحيان كثرية تدمج بعض البياانت مع بعضها البعض ،أو نقوم
بتعريف بياانت جديدة مل تكن موجودة من قبل ،ابإلضافة إىل تنقية البياانت غري الصحيحة وحذف الغري مهم منها.
 .5حتميل البياانت يف مستودع البياانت  Loading data in data warehouseويف تلك املرحلة حتمل من Data
 preparation areaإىل مستودع البياانت ،ويتم فيها اختبار البياانت.
 .6حتليل البياانت وإنشاء تطبيقات نظم دعم اختاذ القرار  OLAP & creating DSS applicationsويف تلك املرحلة
تنفذ التطبيقات اخلاصة بعرض مستودع البياانت وحتليلها وتسمى  Online Analytical Processing Systemsوهذه
التطبيقات تقوم بعرض البياانت بعدة أبعاد أيضاُ يف تلك املرحلة تستخدم أدوات

 .Data mining toolsالتنقب عن البياانت

 -5قضااي جيب مراعاهتا عند بناء مستودعات البياانت
 استخالص البياانت من عدة مصادر قد تكون غري متجانسة و ابلتايل حتتاج إىل التهيئة لضمان انسجامها Consistency
داخل مستودع البياانت.
 تنظيف البياانت لضمان صحتها  ،Validityويتم من خالل قاعدة البياانت اليت أخذت منها البياانت.

 مراقبة وضبط حجم مستودع البياانت أثناء وبعد حتميله ابلبياانت.
 حتديث البياانت كل فرتة من الزمن.
 حتديد الوقت الالزم للبناء وما هي اجلدوى االقتصادية ابلنسبة للمؤسسة اليت سوف تستعمله.
 معظم أو غالبية املؤسسات تعتمد بنية  Three-tier architectureيف عمل مستودعات البياانت ،وفيها يقسم املستودع
إىل ثالثة مستوايت على النحو اآليت:
 مستوى األنظمة التشغيلية ومصادر البياانت املختلفة .Data sources and operation systems
 .Data warehouses tier مستوع مستودع البياانت
 مستوى تطبيقات العرض والتحليل .OLAP systems
 -6الصعوابت اليت تواجه تطبيل مستودعات البياانت
 اإلنشاء يستغرق بعض الوقت ابتداء من وضع اخلطط حوله وحىت االنتهاء من تطبيقه.
 إدارة املستودع صعبة نظرا للحجم الكبري وتعقيده ،ويتطلب ذلك تدريبا للقائمني عليه وخصوصا من انحية مراعاة
جودة البياانت.
 صعوبة التقدير الحتياجات املستخدم قبل البدء يف عملية اإلنشاء.
 ظهور أشكال ومواقع جديدة للبياانت بعد اإلنتهاء من إنشاء املستودع يزيد من صعوبة إدارته.

احملاضرة  :09برامج ختطيط موارد املؤسساتEnterprise ressources Planning
أتيت كلمة  ERPاختصارا ال  Enterprise Ressource Planningأما ابلنسبة للفرنسية فهي اختصار لكلمة
 Progiciels de Gestion Intégrésأو ختطيط موارد الشركات  ،وميكن أن تتخيلها كأمتتة ألعمال الشركات مهما كان نشاطها
(صناعية  ،مبيعات  ،مجعيات خريية  ،مستشفيات …(
 -1تعريف :نظام متكامل مبين على قاعدة بياانت مركزية يهدف إىل إدارة املوارد املالية و البشرية و إدارة مهام ومشاريع املؤسسة بطريقة مرنة تضمن
سهولة تدفق املعلومات بني مجيع األطراف وإجناز املعامالت املختلفة جبودة عالية  .وميكن تعريفه أيضا أبنه "حزمة متكاملة من األنظمة احملاسبية

واملالية واإلدارية" إلدارة موارد الشركة والتخطيط االسرتاتيجي ملعلومات الشركة الضخمة و يعتمد على قاعدة بياانت موحدة.

الشكل رقم :20نظام ERP

 -2خصائص نظام الـERP
 نظام واحد جممع  ،ساهم يف إعداده مجيع املستخدمني
 نظام قابل النسياب العمليات وتدفق العمل.
 القابلية للمشاركة يف البياانت بسهولة بني اإلدارات املختلفة ابملنظمة.
 تقدمي تقارير أنية
 -3أهداف نظام ختطيط موارد املؤسسات(ERP
 إجياد قاعدة للعمل بطريقة مركزية ومرنة.

 أداء املهام بطريقة تعاونية شفافة ومجاعية .
 تبسيط العمليات واملهام واإلسراع يف إجنازها وضمان جودة املعامالت املالية.
 إدارة املشاريع ومتابعة تنفيذها وتوثيقها.
 االحتفاظ بسجل حي للمراسالت و الواثئق وغريها .
 توفري خدمة اإلطالع على اخلدمات الذاتية للموظفني .
 تسهيل عملية التواصل مع املؤسسات اخلارجية.
 -4وظائف نظام ختطيط موارد املؤسسات(ERP):
• خدمة إدارة املشاريع :اليت متكن املوظفني من إعداد مجيع املشاريع واملهام  ،وتصور أعباء العمل وحتديد األولوايت وإعداد
التقارير وتساعد يف إعطاء مؤشرات األداء الوظيفي .
• خدمة إدارة املوارد البشرية :اليت تتيح تفعيل دور وقيمة املوارد البشرية وكل ما حتتص ابملوظفني من توظيف وتدريب وغريها
.
• خدمة إدارة املوا رد املالية :اليت تساعد يف تسهيل القيام ابملعامالت املالية وإجنازها يف فرتة زمنية قصرية .
• خدمة إدارة املشرتايت والعقود :اليت تسهل عمليات الشراء والتعاقد ومتابعة املناقصات وغريها .
• خدمة إدارة اخلدمات اللوجيستية :اليت متكن من إدارة املخازن بطريقة فعالة .
• خدمة إدارة األنشطة التشغيلية اليومية.
 -5الفوائد املتوقعة من تطبيل نظام ختطيط موارد املؤسسة:
الفوائد اليت حيق للمؤسسة أن تتوقعها من تنفيذ نظام ختطيط موارد املؤسسات هي نوعني ،من جهة الفوائد املرتبطة ابإلنتاجية اإلدارية،
واليت تعترب ملموسة ،و من جهة أخرى الفوائد التشغيلية األخرى من خالل نوعية جيدة للقرار واإلنتاج ،ترتبط هذه األخرية ابلعمليات الوظيفية،
وابلتايل فهي غري ملموسة.
بسبب عمليات الدمج واحليازة املتتالية اجملموعات الكبرية كونت نظم معلومات يف كثري من األحيان غري متجانسة وغري متكاملة ،األمر يتعلق
ابلتجميع ،ما ميكن تسميته اخلليط التطبيقي ) ،(patchworkوهذا أمر مرفوض أساسا للدوران السلس للمعلومات عرب العمليات
 -1-5اإلسهامات امللموسة  :يف كثري من األحيان ،الشركات الكبرية لديها تطبيقات ددة لكل جمال وظيفي )مثل اإلنتاج ،احملاسبة،
واخلدمات اللوجستية ،اخل( وقامت بتألية املعاجلات و العمليات املتكررة ،و ابلتايل توليد مكاسب إنتاجية يف كل جمال و بشكل مستقل عن
اجملاالت األخرى.
هذا األسلوب يف إعداد نظام معلومات حسب اجملال يشكل اخلليط التطبيقي ،تقنيات التواصل تعوض جزئيا فقط يف هذا التفكك ،ألن
نوعية واتساق و ت رابط املعلومات اليت تنتقل من نظام إىل آخر ميكن أن تكون يف بعض األحيان ضعيفة ،وتتوفر لكن بشكل متأخر .يتم
حل هذه السلبيات من خالل التكامل الوظيفي الذي يقدمه  ،ERPفهذا النظام يسمح بتحقيق فوري تقريبا للفوائد املرتبطة ابإلنتاجية اإلدارية
.

يف الواقع ،التكامل الوظيفي يسمح أبمتتة وتوحيد إنتاج املعلومات من خالل ضمان املصداقية ،االتساق و بتكلفة أقل ،كل هذه املكاسب
ممكنة من خالل االنضباط الطبيعي الذي فرضه نظام ختطيط موارد املؤسسات وتشمل ما يلي:
• معلومات مراقبة من املصدر :الذي سيتطلب األخذ يف االعتبار القيود األخرى من حيث سالسة واتساق املعلومات ؛
• مستودع واحد  ،على األقل داخل النطاق املايل أو التحليلي ،والذي سوف يؤدي إىل توحيد امللفات الرئيسية أثناء التثبيت؛
• إزالة الكثري من الواجهات حسب طبيعة نظام ختطيط موارد املؤسسات.
وهذا يؤدي ابلتايل إىل زايدة اإلنتاجية اإلدارية من خالل إلغاء كافة األنشطة اليدوية للبحوث ،املقارنة ،املقاربة  ،ودعائم أخرى .من املهم
أيضا أن نالحا أن تركيب نظام ختطيط موارد املؤسسات ،سوف يسمح من خالل تنسيق التطبيقات املعلوماتية حول نفس التكنولوجية،
من تعظيم تكلفة صيانة نظام املعلومات.
هذا االخنفاض يف تكلفة امللكية يرجع حقيقة إىل :
• تقليل تكاليف صيانة الواجهات وتكاليف التشغيل املقابلة هلا ؛
• القدرة على تركيز اخلربات ملختلف املتخصصني ؛
• تقرير حول املستخدم جلزء من صيانة نظام ختطيط موارد املؤسسات.
لشكل): (21النسب املئوية للفوائد امللموسة احملققة يف املؤسسات
34%
33%

تقليل الموظفين
تقليل الجرد
تحسين اإلنتاجية

26%
19%

تسريع غلق الدفاتر المحاسبية

14%
13%
11%
10%
10%
8%
6%
6%

تحسين دورة الطلبية-زبون
تخفيض تكاليف التموين
تخفيض تكاليف المعلوماتية
تحسين تسيير الخزينة
تحسين العائد و المردودية
تخفيض تكاليف الصيانة
تحسين أجال التسليم
تخفيض تكلفة النقل و اإلمداد

يبني الشكل نتائج استطالع للمؤسسات اليت طبقت نظام ختطيط موارد املؤسسة و يتعلق األمر فقط ابلفوائد امللموسة.
-2-5اإلسهامات الغري ملموسة:
من الواضح أن تنفيذ نظام ختطيط موارد املؤسسات يؤدي إىل حتقيق منافع مباشرة ،ولكن ال ينبغي أن نغفل أنه جيب أن يرافق تنفيذها
إبدارة التغيري .اهلدف الرئيسي هلذا املنهج هو أن نقبل أبن املعلومات ليست ابلضرورة مفيدة للشخص الذي أدخلها.على عكس اإلنتاجية
اإلدارية ،زايدة القدرة التنافسية من خالل نظام ختطيط موارد املؤسسات هو شيء غري ملموس،الفوائد التشغيلية تسمح بتحسني نوعية وسرعة
اختاذ القرار وطريقة العمل يف املؤسسة.
جيب أوال أن نالحا أنه ميكن أن حتدث بعض حاالت الفشل يف عملية نظام معلومات املؤسسة ،األسباب غالبا ما تكون إما نتيجة لقصور يف
نظام املعلومات املوجود  ،أو نتيجة أعمال مصلحة أخرى ال توفر املعلومات املنتظرة يف الوقت املناسب،

وابلتايل ،فإن تنفيذ نظام ختطيط موارد املؤسسات حيل جزءا كبريا من هذا النوع من احلاالت ،وابلتايل تقليل التكاليف املتعلقة هبا .من انحية
أخرى ،تركيب نظام ختطيط موارد املؤسسة هو يف كثري من األحيان فرصة إلدخال الطرق و امليزات اجلديدة ،خصوصا وجها لوجه لإلمكانيات
املمكنة عن طريق التكامل بني خمتلف اجملاالت  .ابلنسبة للمالية ،الفوائد غري امللموسة هامة  :تنفيذ الكتابة التلقائية ،مبا يف ذلك الربط
والتكامل بني احملاسبة العامة وتقييم املخزون ،مراقبة فواتري الشراء ،تسيري الفرتات احملاسبية ،قدرات النقل بني القيود.
يف جمال اإلنتاج و اللوجستيك  ،وكثريا ما تشرتط نظم ختطيط موارد املؤسسات أنظمة تسمح بتسيري املنتجات املعقدة ابستخدام
الرسومات ،املتغريات ،توقعات اإلنتاج و التصنيع ،ويستند هذا النظام على تسلسل أسلوب  MRPأو  MRP IIابلتنسيق مع
) PICاملخطط الصناعي و التجاري( و ) PDPاملخطط التوجيهي لإلنتاج( .
ابلنسبة للمبيعات واملشرتايت هي القدرة على تسيري العالقات والعقود مع العمالء أو املوردين بشكل جيد.
بصفة عامة املكاسب اآلتية من املركزية يف كثري من األحيان تكون مقابل اخلدمات املالية و الشراء  ،اليت ميكن أن تكون مركزية لتحقيق
وفورات احلجم.
أخريا ،عنصر أساسي يتعلق بتنفيذ نظام ختطيط موارد املؤسسات يقوم على التنسيق والرمسلة ألفضل ممارسات العمل )وتسمى أيضا أفضل
املمارسات  ، (Best Practicesيتم هذا التجانس إما يف سياق دويل ،يف الفروع املختلفة  ،أو على الصعيد الوطين لتوحيد عمل خمتلف
الكياانت اليت حتاول أن تتحد يف جمموعة يتطلب بقوة استخدام .ERP
يبني الشكل املوايل نتائج استطالع للمؤسسات اليت طبقت نظام ختطيط موارد املؤسسة و يتعلق األمر فقط ابلفوائد الغري امللموسة.
يف اخلتام ،لتحقيق الفوائد املختلفة املذكورة أعاله  ،فإن نظام املعلومات جيب أن يلعب دور احملفز أو امليسر الذي سيقود تنظيم عمل جديد
ودائم ؛ هذا التنظيم اجلديد سيكون يف الواقع السبب احلقيقي للفوائد اجلديدة للمؤسسة .
الشكل ): (22النسب املئوية للفوائد الغري امللموسة احملققة يف املؤسسات
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التكامل
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تحسن هيكل التكاليف
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االنتقال الى السنة الجديدة
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العولمة
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األداء التجاري
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تحسين أداء ?SC

5%

نموذج العمل الجديد

يف الواقع ،الفوائد التشغيلية املتوقعة من هذه التغريات ال تعود كلها مباشرة لتنفيذ نظام ختطيط موارد املؤسسة  ،ابملقابل هذا األخري يصبح الوسيلة
لتحقيقها .مزيج هذه الفوائد هو الذي ميكن من حتسني سلسلة القيمة للمؤسسة ويساهم يف متييزها االسرتاتيجي عن طريق زايدة اجلودة واإلنتاجية
وكفاءة منتجااها أو خدمااها هذا ما يبينه الشكل املوايل.

الشكل :23املؤثرات التكنولوجية يف ميدان األعمال
ERP

التحسين
المساهمة في التغييرات التنظيمية للحفاظ عليها
استخدام هذه المعلومات لتحسين أداء المؤسسة
الحصول على معلومات موثوق بها وذات صلة بأقل تكلفة
Technologie

تجديد وتوفير قاعدة نظام معلومات مشتركة وقابلة للتطوير

نظام العلومات
الموجود
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خطوات إختيار نظام متميز إلدارة املوارد يف املنظمة “”ERP

أوال :التخطيط اإلسرتاتيجي اثنيا :إستعراض اإلجراءات اثلثا :مجع البياانت وأرشفتها
رابعا :التدريب واإلختبار خامسا :إعتماد النظام والتقييم
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عوامل جناح ERP

•

إعداد وثيقة املتطلبات بشكل جيد بعد فهم طبيعة العمل أبدق تفاصيله

•

فرز املشاكل اليت تطمح الشركة ابلتخلص منها من جراء تركيب نظام. ERP

•

الرؤية املستقبلية البعيدة للشركة وأخذها بعني االعتبار لدى اختيار الربانمج املناسب.

•

توفري الدعم القوي من قيادة املنشأة ملدير املشروع أو املطبق.

•

التنسيق بني أطراف املشروع )االستشاريني وفرق العمل(.

•

توفري فرق عمل مؤهلة للعمل مع الشركة االستشارية.

•

مشاركة فرق العمل يف مراجعة املخرجات و تقدمي املالحظات.

•

مشاركة فرق العمل من خالل االلتزام واحلضور الدائم يف خمتلف مراحل املشر وع.

•

تدريب املستخدمني على االنظمة وإجراءات العمل اجلديدة.

•

ادارة عملية التغيري ومتابعة املوظفني .

الشكل) : (24أبعاد تطبيل نظام ختطيط موارد املؤسسة

البعد االستراتيجي
الرؤية المستهدفة
بعد الهيكل

بعد األعمال

مركز الكفاءات

إعادة تنظيم العمليات
عوامل نجاح تطبيق
ERPال

البعد الثقافي

البعدالتسويقي

معايير و قيم

ERPإدراك ال

بعد نجاح نظام المعلومات
رضا المستخدمين

 -8أهم أسباب فشل تطبيل نظام ERP
 عدم معرفة املتطلبات
 عدم وجود االستشاريني اخلارجيني
 مقاومة التغيري من قبل املوظفني واإلدارات
 التدريب غري الكايف )للمستخدمني الرئيسيني واملستخدمني النهائيني ال حيصلون على التدريب
 ثقافة املنشأة و عدم دعم االدارة العليا
 التوقعات الغري واقعية من الربانمج
 كثرة التعديالت على النظام
 عدم املرونة يف اجلدول الزمين ) سوء حساب الوقت واجلهد(

 سوء البنية التحتية التقنية
 سوء اختيار نظام ERPاختيار املنتج اخلاطئ،
 عدم مالئمة تطبيق الربامج مع إجراءات العمل
 سوء االتصال والتواصل
 إرتفاع تكلفة االستشاريني الباهظة.
 -9نصائح ادارة مشروع :erp
.مدير مشروع تطبيق نظام  ERPيقدم نصائح ال تتهاون بتنفيذها تتمثل يف :
 حدد اهلدف والغرض الذي تود ألجله تطبيق برانمج ERP
 ممتهل قبل البدء يف شراء أو تطبيق النظام
 احصل على دعم اإلدارة العليا
 أحسن معاجلة عملية التغيري تفحص النظام قبل
إقفال املشروع

أتكد من انسيابية مدخالت النظام وأتكد من جودة خمرجاته من تقارير ومطبوعات ،وسرعة األداء
 وأخريا … ال تبدأ قبل أن ججتهج ز
فال ميكنك البدء وقرارات اإلدارات متذبذبة ،أو الرؤاي غري واضحة واالسرتاتيجيات متعثرة ،و األهداف غري مرسومة.
موقع ال  ERPابلنسبة للمفاهيم اجلديدة:
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تتمثل هذه املفاهيم يف :

-

؛ (SCM) Supply Chain Management -إدارة سلسلة التوريد
؛ (CRM) Customer Relationship Management -إدارة عالقات العمالء
األعمال اإللكرتونية E-business -؛  -تطبيق تكامل املؤسسة Enterprise Application -
 Integrationالذي ميكن أن يتنافس مع نظام ختطيط موارد املؤسسات وميكن أن تتجاوزها .

و تبقى نظم ختطيط موارد املؤسسة رائدة من حيث مفهوم التكامل .
 :SCMو• ERP
وميكن تلخيص املقارنة بني هاتني األداتني يف اجلدول التايل :

)(EAI

اجلدول) :(09مقارنة بني نظام ختطيط موارد املؤسسات و إدارة سلسلة التوريد
SCM
العمل

حتسني التسيري اللوجستيكي،التوزيع  ،اإلنتاج  ،اخل.

مبادئ التحسني

القدرة على تغطية وإدماج كافة الوظائف )إدارة
التسيري التجاري ،الصناعي ،املايل  ،اخل(.

البحث على خلفيات و أفق خمتلفة لتحديد أفضل البحث عن احللول املثلى املمكنة و حتسني الفردي
سيناريو ،واهدف إىل حتسني مجيع العمليات مع أخذ للوظائف
القيود ابحلسبان ،اكتشاف الطلبيات و االستجابة هلا
يف أقصر مدة ممكنة.

الغاية

•

ERP

يساعد على القرار  ،احملاكاة والتحسني األمثل جلميع تسيري املؤسسة من خالل الوظائف التنفيذية و
التخطيط
عناصر سلسلة التوريد

 :E-businessوERP
نقطة القوة الرئيسية يف األعمال اإللكرتونية تكمن يف انفتاحه و سعته الكبرية ،حيث يسمح ابلوصول الفوري ومنخفض التكلفة
لكمية كبرية من املعلومات بسبب هذه الثروة جيب على نظام ختطيط موارد املؤسسات أن يبدأ ابلتكيف واالندماج من خالل الوصول
عن طريق الشبكة العنكبوتية ،وللقيام بذلك ،جيب أن يكون له تطبيقات متوافقة مع الشبكة .األعمال اإللكرتونية تشكل منعرجا مهم
جيب اختاذه من أجل ال ERP.

•

 : CRMوERP
 CRMهو وفرة حقيقية من األدوات املتباينة اخلاصة ابالحتياجات و العروض ،لوضع العمالء يف قلب املؤسسة ،وهو حتتلف يف ذلك
عن نظام ختطيط موارد املؤسسات ،إىل حد أنه يطبق األعمال اإللكرتونية اليت تساعد على معرفة وتوقع احتياجات العمالء احلاليني واملستقبليني
؛ التكامل يلعب دور أساسي ويتيح لنظام ختطيط موارد املؤسسات البقاء و االستمرار يف ظل وجود أدوات أكثر ختصص و نوعية.

•

: ERP

وEAI

ال  EAIهو بنية معلوماتية هدفها هو مواجهة قواعد البياانت املوجودة.
و  EAIسيكون النموذج املثا يل للتكامل والتنوع ،يعاجل يف الواقع مجيع التطبيقات يف تطبيق واحد وترتابط لتحقيق أفضل التطبيقات يف
كل جمال  :تسيري سلسلة التوريد  ،املوارد البش رية ،إدارة عالقات العمالء  ،اخل.

احملاضرة  :10البياانت الضخمة  BIG DATAمن يملك المعلومة يملك القوة
 -1مفهوم البياانت الضخمة:
هي بياانت تولدت من خالل استخدامنا املتزايد لألجهزة الرقمية ،واألدوات واملنصات املدعومة من شبكة اإلنرتنت يف حياتنا اليومية.
ويف أي حلظة معينة ،يستخدم مئات املاليني من األفراد يف أحناء العامل بع ضا من اهلواتف احملمولة يف العامل –البالغ عددها من سبعة
مليارات إىل مثانية مليارات هاتف– إلجراء مكاملات ،أو إلرسال رسائل نصية أو بريد إلكرتوين .وقد حيولون أمواال  ،أو يشرتون كتب ا،
أو يبحثون يف اإلنرتنت ،أو يدفعون مثن وجبة ببطاقة ائتمان ،أو ِّحيحدثون احلالة على صفحااهم يف ’فيسبوك‘ ،أو يرسلون تغريدات ،أو
وتش كل هذه املعلومات
يرفعون ملفات فيديو على موقع ’يوتيوب‘ ،أو ينشرون تدوينات ،وهلم جرا .كل هذه األنشطة يرتك أث را رقمياِّ .ح
الرقمية يف جمموعها اجلزء األكرب من البياانت الضخمة.
ومنذ عام  ،2112جيري إنتاج أكثر من  2.1زيتاابيت من البياانت سنواي؛  2111ابيت ،أو ما يكفي مللء  81مليار جهاز ’آي فون‘
تش كل على امتدادها أكثر من  111دورة حول األرض() .بل إن حجم هذه البياانت يف منو سريع[11].
سعة  16جيجاابيت )اليت قد ِّح
لذلك فإن احلجم ،والسرعة ،والتنوع هي ’اخلصائص‘ الثالث اليت متيز البياانت الضخمة ،وغالب ا ما يضاف إليها القيمة اليت ميكن استخراجها
منها ابعتبارها اخلصيصة الرابعة.
حبلول العام  2121سيحتوى الفضاء األلكرتوىن على مايقرب من  111،41زيتاابيت من البياانت اجلاهزة للتحليل وأستخالص
املعلومات من ملف نصى بسيط يقدر حجمه بعده كيلوابيتات مرورا مبقطع صوتى ابمليجاابيت أو فيديو ابجليجاابيت إىل ماليني
اهلواتف الذكية الىت تبث كميات
• يف  ،2112قامت جارتنر بتحديث تعريفها للبياانت الضخمة ليصبح كالتايل“ :البياانت الضخمة هي أصول معلومات كبرية احلجم،
عالية السرعة ،و/أو عالية التنوع تتطلب أشكال جديدة من املعاجلة لتعزيز عملية صنع القرار والفهم العميق وحتسني العملية”
 -2خصائص البياانت الضخمة:
كثري منا يعتقد أبن البياانت الضخمة تصنف وفقا للحجم فقط ،يف احلقيقة هي تصنف وفقا ملبدأ ) )3V'sو يتكون من:
•  Volume:احلجم
و هي حجم البياانت املستخرجة من مصدر ما ،وهو ما حيدد قيمة وامكاانت البياانت لكي تصنف من ضمن البياانت الضخمة؛
و قد يكون اخلاصية األكثر أيم ية يف حتليل البياانت الضخمة .كما أن وصفها ابلضخمة ال حيدد كمية معينة؛ فكما ذكران آنفا أبن
احلجم يقاس عادة ابلبيتا ابيت او ابإلكسا ابيت .و للمعلومية حبلول العام  2121سيحتوى الفضاء اإللكرتوين على ما يقرب من
 111.41ميتاابيت من البياانت اجلاهزة للتحليل واستخالص املعلومات؛ ويقدر أن  01من البياانت املوجودة يف العامل اليوم قد
استحدثت خالل السنتني األخريتني ،بواسطة أجهزة وعلى أيدي بشر ساهم كاليما يف تزايد البياانت.
•  Variety:التنوع
و يقصد هبا تنوع البياانت املستخرجة ،واليت تساعد املستخدمني سواء كاموا ابحثني أو للني على اختيار البياانت املناسبة جملال
حبثهم و تتضمن بياانت مهيكلة يف قواعد بياانت و بياانت غري مهيكلة أتيت من طابعها غري املمنهج ،مثل :الصور ومقاطع وتسجيالت
الصوت وأشرطة الفيديو والرسائل القصرية وسجالت املكاملات وبياانت اخلرائط (GPS)...وضريها الكثري؛ وتتطلب وقتا وجهدا
لتهيئتها يف شكل مناسب للتجهيز والتحليل.
•  Velocity:السرعة

و يقصد هبا سرعة إنتاج واستخراج البياانت لتغطية الطلب عليها؛ حيث تعترب السرعة عنصرا حامسا يف اختاذ القرار بناء على
هذه البياانت ،وهو الوقت الذي نستغرقه من حلظة وصول هذه البياانت إىل حلظة اخلروج ابلقرار بناء عليها .سابقا كانت الشركات
تستخدم ملعاجلة جمموعة صغرية من البياانت املخزنة يف صورة بياانت مهيكلة يف قواعد بياانت عملية تسمى ابل ” Batch
“ Processحيث كان يتم حتليل كل جمموعة بياانت واحدة تلو األخرى يف انتظار وصول النتائج .مع االزدايد الضخم يف حجم
البياانت وسرعة تواترها أصبحت احلاجة أكثر إحلاحا اىل نظام يضمن سرعة فائقة يف حتليل البياانت الضخمة يف الوقت
اللحظي “ “Real Timeأو سرعة تقارب الوقت اللحظي .أدت تلك احلاجة اىل ابتكار تقنيات وحلول مثل  Apacheو
SAP HANAو Hadoopوغريها الكثري.

الشكل رقم  :25خصائص البياانت الضخمة

 -3جماالت استخدام البياانت الضخمة:
•

جمال الصحة

• اجملال السياسي
• جمال مكافحة اجلرائم
• مراكز االزمات و الكوارث
• سلوك املستهلك
• التسويل
• إدارة االعمال.

 -4مصادر البياانت الضخمة:
قامت اللجنة االقتصادية ألورواب ،بتقدمي تقرير بعنوان” ماذا تعنيه البياانت الضخمة لإلحصاءات الرمسية “آذار مارس و قد أوردت فيه تصنيفا
ملصادر البياانت الضخمة على النحو التايل:
• املصادر الناشئة عن إدارة أحد الربامج ،سواء كان برانجما حكوميا أو غري حكومي ،كالسجالت الطبية اإللكرتونية وزايرات املستشفيات
وسجالت التأمني والسجالت املصرفية وبنوك الطعام.
• املصادر التجارية أو ذات الص لة ابملعامالت ،الناشئة عن معامالت بني كيانني ،على سبيل املثال معامالت البطاقات االئتمانية واملعامالت
اليت جترى عن طريق اإلنرتنت بوسائل منها األجهزة احملمولة.
• مصادر شبكات أجهزة االستشعار ،على سبيل املثال ،التصوير ابألقمار الصناعية ،وأجهزة استشعار الطرق ،وأجهزة استشعار املناخ.
• مصادر أجهزة التتبع ،على سبيل املثال تتبع البياانت املستمدة من اهلواتف احملمولة والنظام العاملي لتحديد املواقع.

• مصادر البياانت السلوكية ،على سبيل املثال ،مرات البحث على اإلنرتنت عن منتج أو خدمة ما أو أي نوع آخر من املعلومات ،ومرات
مشاهدة إحدى الصفحات على اإلنرتنت.
• مصادر البياانت املتعلقة ابآلراء ،على سبيل املثال ،التعليقات على وسائط التواصل االجتماعي.
 -5خماطر وحتدايت Big Data
-1احلقوق الفردية
 -2اخلصوصية
-3اهلوية
 -4األمن
 -5املوثوقية.

 -6أمثلة من الواقع على البياانت الضخمة:
 لدى واتس آب أكثر من مليار مستخدم ،و يتم تداول اكثر من  42مليار
رسالة و حوايل  6.1مليار صورة بشكل يومي.

 فيسبوك تتعامل مع أكثر من  50مليار صورة من مستخدميها.
 جووجل  Googleتتعامل مع حوايل  100مليار عملية حبث يف الشهر.

احملاضرة 11احلوسبة السحابية Cloud Computing
 -1مفهوم احلوسبة السحابيةCloud Comupting

يعرف املعهد الوطين للمعايري والتكنولوجيا ) (NISTسحب

احلوسبة اب "النموذج املريح لتمكني الوصول ،وحسب الطلب إىل شبكة االتصال مبجموعة مشرتكة من موارد احلوسبة القابلة للتكوين )مثل شبكات
امللقمات ،التخزين ،والتطبيقات واخلدمات( بشكل سريع وأبدىن جهد من اإلدارة من موفر اخلدمة التفاعلية" .وبرز هذا التعريف ،جنبا إىل جنب مع
اخلدمات املرتبطة هبا لتحديد وجهت هذه الصناعة ومستقبلها.
كما تعين احلوسبة السحابية أو  CLOUD COMPUTINGحسب عمار البيايت أن احلاسبات تعمل يف السحاب أو تبقى
لحِّقه يف الفضاء بينما يصل إليها املستخدمون أما ابلنسبة ملعناها احلقيقي فهو يتلخص يف أهنا على عكس ما حتتاجه احلوسبة التقليدية
اليت نستخدمها من وجود كل من البياانت اليت يستخدمها ويصنعها املستخدم وكل
الربامج اليت يستخدمها املستخدم فإن احلوسبة السحابية تقوم على عدم حاجة املستخدم لتخزين اي من بياانته على جهازه الشخصي وعدم
حاجته إىل برامج منوعه أو معقده رمبا حيتاج فقط ما حيدث من عمليات وكل ما يستخدم من الربامج
ووصوله إىل ملفاته وبياانته املخزنه على حاسبات يف شبكات بعيده عنه .و تعرفها موسوعة  Wikipediaأبهنا مصطلح يشري إىل
املصادر واألنظمة احلاسوبية املتوافرة حتت الطلب عرب شبكة اإلنرتنيت واليت تستطيع توفري عدد من اخلدمات احلاسوبية املتكاملة دون التقيد
ابملوارد احمللية هبدف التيسري على املستخدم وتشمل تلك املوارد مساحة لتخزين البياانت والنسخ االحتياطي واملزامنة الذاتية كما تشمل قدرات
معاجلة برجمية وجدولة للمهام ودفع الربيد اإللكرتوين والطباعة عن بعد ،ويستطيع املستخدم عند اتصاله ابلشبكة التحكم يف هذه املوارد عن
ط وتتجاهل الكثري من التفاصيل والعمليات الداخلية .و ميكن تعريفها ببساطة أبهنا تقدمي خدمات الربجمة
طريق واجهة برجمية بسيطة ِّ
اتبح س ُ
و البيئة التحتية و التخزين عرب شبكة اإلنرتنيت.

و إبمكان مستخدمي احلوسبة االستفادة من املؤسسات اليت تقدم اخلدمات املرتبطة ببيااناهم دون احلاجة إىل متلك أو تشغيل األجهزة
املعتادة )كاخلوادم مثال( أو الربامج )كالربيد اإللكرتوين(.
و تعترب احلوسبة السحابية هي اخلطوة التالية يف تطور اإلنرتنيت حيث انه ميكن من خالهلا الوصول إىل أي خدمة يف أي زمان و
مكان ،من قدرة احلوسبة و حىت البىن التحتية و التطبيقات و العمليات التجارية.
الشكل ) :(26خدمات احلوسبة السحابية املقدمة على شبكة اإلنرتنيت.

كما ميكن للحلول اليت تقدمها احلوسبة السحابية أن تبسط العمليات التجارية  ،خصوصا من حيث احتياجات األجهزة و املكوانت
املادية .ومن خالل احلوسبة السحابية يصبح ابإلمكان االتصال ابلشبكة و احلصول على املعلومات املرغ وبة و ذلك من أي مكان من العامل و
هو ما يوضحه الشكل أدانه:
الشكل ) (27تنصيب تطبيقات التكنولوجيا قبل و بعد احلوسبة السحابية.

 -2العناصر الرئيسية للحوسبة السحابية:
تتطلب احلوسبة السحابية توفر مخسة عناصر هي

:

• جهاز حاسوب شخصي :أي جهاز ميكن من خالله االتصال ابالنرتنت؛
• أي نظام تشغيل يس مح ابالتصال ابالنرتنت :أي نظام ميكنه أن يسمح ابالتصال ابالنرتنت وهي خاصية متاحة يف كل األنظمة
التشغيل املعمول هبا حاليا؛
• متصفح إنرتنت :ال يش ترط نوع املتصفح املستخدم يف احلوسبة السحابية؛
• توفري اتصال بشبكة االنرتنت :اتصال شبكه االنرتنت ،و يف ر ضل أن يكون ذو سرعه عالية فهو حلقة الوصل بني املستخدم وبني
كل بياانته وكل الربامج اليت يستخدمها ؛
• مزود خدمه احلوسبة السحابية :يف معظم خصائصه هو يشبه مزود خدمة استضافة املواقع ولكن بزايدة يف بعض اخلصائص لكي يسمح
لكل من املطورين واملستخدمني من استخدام املوارد املتاحة يف اخلوادم بكفاءة أفضل حيث أن بقاء كل من املستخدمني ومطوري
التطبيقات سيكون أطول على خوادم مزودي خدمات احلوسبة السحابية .
 - 3طريقة عمل احلوسبة السحابية:
ٍ
ٍ
إلكرتوين ما ،ميكن وقوع عدة أمور .فعلى سبيل املثال ميكن استخدام آي يب )(IP
سحابة ما ملوق ٍع
عندما يصل املستخدم إىل
إلنشاء مكان تواجد ذلك املستخدم )املوقع اجلغرايف( .حيث ميكن االستفادة بعد ذلك من خدمات نظام أمساء النطاقات ) (DNSيف توجيه
ٍ
جمموعة من اخلدمات القريبة من املستخدم واملرتبطة به ،ومن مث ميكن الولوج إىل املوقع اإللكرتوين بسرعة بواسطة استخدام لغته
املستخدم إىل
احمللية اخلاصة به .وهنا نالحا أن املستخدم ال يقوم ابلولوج إىل اخلادم ،إال أنه يقوم ابلولوج بدال من ذلك إىل اخلدمة اليت يقومون ابستخدامها
من خالل احلصول على هوية اجللسة ) (session idو /أو سجل التتبع ) (cookiesوالذي يتم ختزينه يف متصفح الويب اخلاص هبم.

ٍ
جمموعة من خوادم شبكة اإلنرتنت .وتتسم خويدمات شبكة اإلنرتنت
يرد إليه من
فما يشاهده املستخدم على متصفحه غالبا ما ُ
رك املستخدم مع الواجهات التفاعلية اليت يتم استخدامها جلمع األوامر أو التعليمات من املستخدم )نقرات الفأرة،
تلك بتشغيل الربامج اليت ت ْش م
الكتابة والتحرير ،عمليات رفع امللفات ،إخل( .حيث يتم تفسري تلك األوامر بعد ذلك بواسطة خويدمات شبكة اإلنرتنت أو يتم معاجلتها بواسطة
خوادم )مزودي( التطبيقات املختلفة .مث يلي ذلك ختزين املعلومات على أو اسرتجاعها من خوادم قواعد البياانت أو حىت خويدمات امللفات،
ٍ
صفحة َّد ٍثة  .ولنا أن نالحا أن البياانت عرب اخلويدمات املختلفة تكون متزامن ة حول العامل
حيث حيدث يف النهاية أن حيصل املستخدم على
.
أمجع هبدف السماح لكافة املستخدمني يف خمتلف بقاع العامل ابلوصول إليها والولوج إىل املعلومات املتوفرة عربها
و لدى احل ديث عن احلوسبة السحابية تظهر عدة أشكال من احلوسبة ينبغي التمييز بينها على ما بينها من التشابه يف بعض
اخلصائص:
 .1احلوسبة الالإرادية  (Autonomic Computing)-هي عبارة عن "أنظمة احلاسوب القادرة على اإلدارة الذاتية ".
 .2منوذج زب ٍون-خادم – ) (Client-server modelيشري مصطلح حوسبة الزبون -اخلادم بصورٍة و ٍ
اسعة إىل تطبيق موزٍع يقوم
ابلتمييز بني موفري اخلدمة )امللقمات( وطاليب اخلدمة )العمالء أو الزابئن).
 .3احلوسبة الشبكية – هي عبارةٌ عن "صورٍة من صور احلوسبة املوزعة و احلوسبة املتوازية؛ ٍحيث يتك ٍون هنا "كمبيوتر عمالق أو افرتاضي"
ضخمة وكبريةٍ
ٍ
من عنقود وسب من أجهزة احلاسوب املتشابكة معا واملتزاوجة حبرية فضفاضة واليت تعمل يف تناغ ٍم معا للقيام مبهام
.

حاسوب ٍ
ٍ
قوية تستخدم أساسا من ِّ
قبل املنظمات العمالقة هبدف القيام ابلتطبيقات احلرجة،
 .4احلاسوابت الكبرية – هي عبارةٌ عن أجهزة
واليت عاد ة ما تكون عبارة عن معاجلة للبياانت الضخمة واليت منها على سبيل املثال تعدادات
السكان ،الصناعة واإلحصائيات االستهالكية ،ختطيط موارد املؤسسات ،ومعاجلة املعامالت املالية
(transaction processing).

ٍ
 .5احلوسبة األداتية – )ٍ (Utility computing
"عملية تعبئة املوارد احلاسوبية) ، (computing resourcesواليت
تشري إىل
منها احلوسبة والتخزين كخدمة ٍ
مقاسة شبيهة مبرافق اخلدمات العامة التقليدية ،مثل الكهرابء؛
بنية توز ٍ
 .6الند للند – تشري إىل ٍ
يعية بدون احلاجة إىل ٍ
تنسيق مركز ٍي ،مع كون املشاركني ميثلون يف الوقت ذاته أدوار موفري ومستهلكي
املصادر )وهذا يعترب نقيضا لنموذج الزبون -اخلادم التقليدي(.
ٍ
خدمات
 .7حوسبٍة خدمية التوجه – ) (Service-oriented programmingتوفر احلوسبة السحابية
مرتبطة ابحلوسبة ،يف حني وبصورةٍ متبادلٍة ،فإن احلوسبة خدمية التوجه تتكون من األساليب احلوسبية اليت تعمل

 (software-as-a-service).على الربجميات – املثيلة – ابخلدمة

 -4العالقة بني البنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات و"احلوسبة السحابية":

إن البنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات تزداد تعقيدا بسبب التغريات اهلائلة املوجودة يف السوق حاليا مثل ارتفاع عدد األجهزة وزايدة
استهالك الطاقة واحلاجة إىل تبين التكنولوجيا اخلضراء أو إىل بناء بيئات عمل مرتابطة ومتصلة تساهم يف حتسني اإلنتاجية وخفض التكاليف.
فمساعدة الشركات يف بناء البنية التحتية األساسية للحوسبة السحابية ،يكون من خالل دراسة احتياجااهم أوال  ،مث تقدمي خريطة طريق هلم
وأفضل طرق العمل ،مؤكدين هلم أن النظام اجلديد من املمكن أن يوفر أكثر من  51من تكلفة التخزين التقليدية .كما أن احلوسبة تشجع
املوظفني على تنمية مهارااهم وهذا ما حنتاجه للتعامل مع هذه التكنولوجيا اجلديدة.

 -5مزااي استخدام احلوسبة السحابية:
• تقليل التكاليف الرأمسالية و حتسني إمكانية التنبؤ ابملصاريف التشغيلية املستمرة؛
• مت ركن املوظفني من العمل من أي مكان؛
• الوصول إىل البياانت يف أي وقت و بدون خماطر مرتبطة ابلتخزين املادي ،حيث تتم إداراها عن طريق مزودي احلوسبة السحابية؛
• جتنب اخلطط املعقدة لتفادي الكوارث ،النشغال مزودي احلوسبة السحابية بذلك؛
• الوصول إىل نفس مستوايت التكنولوجيا اليت يستخدمها املنافسون األكثر حجما زو قوة؛
• قيام مزودي احلوسبة السحابية بصيانة خادم الشبكة؛
• حتسني مراقبة املستندات ،حبيث توجد كل املستندات يف موقع مركزي مورحد ،مما يسمح للمستخدمني ابلعمل من نسخة مركزية واحدة.
عالوة على كل ما سبق ،فإن هناك فوائد أخرى عديدة للحوسبة السحابية تساعد يف حتسني أداء األعمال و تساعد املؤسسات خصوصا
الصغرية و املتوسطة على تقليل التكاليف اخلاصة ابلبىن التحتية و املهارات الداخلية لتكنولوجيا املعلومات.
و يف مسح مت إجراؤه عام  2112من طرف تكسوب قلوابل ) (TechSoup Globalيبحث يف مزااي احلوسبة السحابية أظهرت
نتائجه أن:
 .1مزااي اإلدارة 70:و يتمثل يف:

•

الوصول للربجميات بشكل أسهل؛

•

األمن من الكوارث بشكل أسهل؛

•

تقليل إدارة النظام؛

•

سرعة االنتشار.

 .2مزااي التكلفة62 :

و يتمثل يف:

•

إخنفاض استثمار رأس املال؛

•

االحتياج إىل عدد أقل من املوظفني يف جمال تكنولوجيا املعلومات؛

•

حتويل املصاريف الرأمسالية إىل مصاريف تشغيلية.

 .3مزااي الشراكة61 :

و تتمثل يف:

•

حتسني التعامل؛

•

سهولة الشراكة مع املؤسسات األخرى.

 .4مزااي البياانت54 :

و تتمثل يف:

•

حتسني أمن البياانت؛

•

حتسني تنظيم البياانت؛

•

التحكم يف البياانت و مراقبتها.

 -6مساوئ احلوسبة السحابية:
كما ان للحوسبة السحابية فوائد واجيابيات فإن هلا سلبيات ومساوئ ومن هذه املساوئ :
• املخاوف األمنية  :ابلرغم من وجود الشركات الكبرية ذات املوثوقية العالية والسمعة اجليدة إال أن البياانت اخلاصة تبقى معرضة
لالخرتاق والسرقة والضياع  ،فلو تعرضت أي شركة تقدم اخلدمة السحابية لالخرتاق قد تتعرض مجيع معلومات املستخدمني
لالخرتاق أيضا.
• اخلدمات والتطبيقات السحابية حتتاج إىل توفر اتصال ابالنرتنت بشكل مستمر :وهذا غري متوفر يف بعض دول العامل  ،خصوصا
أن هناك مناطق كاملة رومة من خدمة االنرتنت وابلتايل صعب يستفيدوا من خدمات وتطبيقات احلوسبة السحابية .
• معظم املستخدمني العاديني اعتادوا على تطبيقات احلوسبة السحابية إىل مستوايت تضاهي التطبيقات التقليدية :وهذا حيتاج
وقت حىت يعتادوا هؤالء املستخدمني على التطبيقات السحابية .
 -7أنواع خدمات احلوسبة السحابية

تتمثل أهم أنواع احلوسبة السحابية يف:

 البنية التحتية كخدمة ) (Infrastructure As A Service IAASوهي يف الغالب تكون بنية افرتاضية  ،فبدال من شراء التوصيالت واجهزة اخلوادم و امللقمات والربجميات
ومعدات الشبكة املختلفة  ،تقوم هذه املؤسسات ابستخدام االجهزة االفرتاضية املوجوده على السحابة  ،حبيث تقوم الشركات
واملؤسسات بشراء تلك املصادر كخدمة من الشركات اليت تقدم هذه اخلدمة مثل شركات :
 OP source - HP - Verizon - Amazon :ومن
االمثلة على استخداماهتا

• التعامل مع شبكات احلاسوب عرب االنرتنت .
• التعامل مع التخزين اجلماعي املشرتك .

.1

)  (Platforms As A Service PAASاملنصات كخدمةهي عبارة عن برجميات موجهة للمصممني واملطورين واملربجمني اليت ميكن من خالهلا القيام ببناء قواعد بينات لعمل املؤسسة ،
وتصميم مواقع خاصة للمؤسسة.مبعىن آخر استفيد من هذه الربجميات لتطوير برجميات اخرى.

من خالل السحابة االلكرتونية ممكن ان تنشئ اعمال او قواعد بياانت احرتافية مثل تصميم قواعد البياانت ونظم قواعد البياانت .ومن
األمثلة على استخدامااها :
• التعامل املشرتك مع قاعدة البياانت او اجيار قاعدة البياانت .
• التعامل مع برانمج معني مثل برانمج  SPSSاو غريها من احلزم
الربجمية اجلاهزة او برانمج نظام التشغيل او برامج او ادوات حاسوبية .
 .الربجميات كخدمة ) : (Software As A Service SAASوهي خدمة تقوم على أساس ان املستخدم يستأجر الربجميات واالجهزة مقابل كلفة بسيطة و حيقق االستثمار من خالل هذه
االجهزة أينما كانت موجودة  ،ويف هذه احلالة ممكن ان يقوم املستخدم بتطوير براجمه أبقل تكلفة .
امليزة االفضل انه اي خاصية او ملف ننشئه ممكن ان نعمل له مشاركة ملن نريد .
ومن االمثلة على استخدامااها :
 التعامل مع نظام ماىل او نظام رواتب او نظام مصريف او غري ذلك عرب االنرتنت .عمل شبكة اتصاالت خاصة عرب االنرتنت مثل الشبكات االجتماعية وغريها .
و وفقا الستطالع حديث للرأي قامت به Ciscoمشل  31مديرا للمعلومات من مؤسسات عاملية كربى ،فإن احلوسبة
السحابية بدأت تنتشر يف املؤسسات لكنها تستخدم بشكل أساسي بنيات حتتية للخدمة السحابية اخلاصة
للحوسبة األساسية ،لكن ما يزال العديد يعمل على توفري اخلدمات القائمة على اخلدمة السحابية العامة و املتعلقة بتطبيقات العمل اهلامة مثل
ختطيط موارد املؤسسة ).(ERP
الشكل ) (28املكوانت الرئيسية للسحابة اإللكرتونية

 -8تصميمات احلوسبة السحابية:
أهم تصميمات احلوسبة السحابية:

.2

 : Public Cloud 1سحابة عامة
وفيها تكون اخلدمات والبىن التحتية مفتوحة ومتاحة جلميع الفئات بشكل عام .

ممكن ان يديرها او يشغلها قطاعات معينة حكومية او تربوية او جتارية  ،وابلتايل يتم فيها توفري املصادر عرب
شبكة االنرتنت من خالل تطبيقات الويب وخدمااها  ،وعادة يكون طرف خارجي مزود للخدمة ويتم حتصيل النفقات فيها بناءا على اساس
احلوسبة اخلدمية .
ولكن املشكلة ان وجود اخلدمة يف بيئة االنرتنت جيعل هذه اخلدمة معرضه للهجوم بواسطة اهلاكرز او غريهم مما يعرض اخلدمة
سواء كانت ختزين بياانت او برجميات او غريها لالخرتاقات األمنية املعروفة.
 : Community Cloud -2سحابة مشرتكة
وفيها تكون اخلدمات مقتصرة على مؤسسات او شركات هلا نفس اهلدف من اخلدمة  ،حيث تكون هناك مؤسستني او
اكثر هلا نفس اهلدف وتسعى لتحقيقه من خالل احلوسبة السحابية .
تشرتك هذه الشركات يف النفقات واملصروفات مقابل توفري امن املعلومات بشكل كبري.

-3

 : Private Cloudسحابة خاصة
وفيها تكون اخلدمات مقدمة اىل مؤسسة واحدة تدار من قبل عدة زابئن  ،حبيث ممكن ألي مؤسسة ان تشرتيها وتديرها .

 -4سحابة هجينة : Hybrid Cloud
وفيها تكون اخلدمات مقدمة من مزودي اخلدمة وهي عبارة عن خليط فيما بني السحب العامة واخلاصة ،
ويعترب هذا التصميم هو االكثر انتشارا بني االنواع االخرى حبيث تكون البنية التحتية خليط بني مضيف السحابة واخلوادم املخصصة لإلدارة؛
وهو االكثر شيوعا واجنازا من عنقود الويب واليت فيها يتم تشغيل بعض العقد على عتاد فيزايئي حقيقي والبعض االخر يتم
تشغيله على مناذج خوادم السحابة .
 -5اجلانب االقتصادي الستخدام تقنية "احلوسبة السحابية":
إن احلوسبة تستهدف تطبيق مبدأ "الدفع بعد االستخدام" مما يساهم وبشكل كبري يف توفري النفقات مع استخدام أحدث التطبيقات وأدوات
اإلدارة املتقدمة ،وعلى سبيل املثال جند أن نظام الرواتب الشهرية التابع ألي كيان اقتصادي مهما كان حجمه االقتصادي أو قيمته السوقية
ال يستخدم سوى يوم واحد فقط يف الشهر ،ويف حالة االعتماد على مفهوم احلوسبة فسوف يتم خفض التكلفة العائدة من االستثمار يف
مثل هذا الربانمج.
فرغم حالة التقشف اليت تعاين منها دول العامل وفرض سياسات تقشفية على ميزانيااها احلكومية توقعت شركة أحباث عاملية أن يبلغ حجم
اإلنفاق العاملي على تقنية املعلومات  1،6تريليون دوالر يف هناية العام أي ما يعادل منو بنسبة  5،7مقارنة مع سنة .2111
أما ابلنسبة ملشكلة التأمني فهي ليست وليدة اللحظة ومفهوم العمل بنظام احلوسبة السحابية موجود لدى الشركات العاملية منذ أكثر من
11سنوات تقريبا  ،واألسباب احلقيقية وراء أتخريها تعود إىل أنظمة التأمني ومحاية البياانت
واملعلومات ،ويف الوقت الراهن استطاعت الشركات والتكنولوجيات املتقدمة أن توفر برامج محاية تقرتب من  00،0مما ساهم يف اإلقبال
على اعتماد تطبيقااه ا وأنظمتها وإدارة التكنولوجيا من خالهلا ،والبد من األخذ يف االعتبار أنه كلما قمنا أبنظمة حديثة ومتطورة للتأمني برع
ومتيز القراصنة واملخرتقون يف أنظمة اهلجوم اإللكرتوين على البياانت واملعلومات و خري دليل ما حدث مؤخرا ملوقع "ويكيليكس" رغم التأمينات
واالحتياطات واإلجراءات االحرتازية املتخذة.

كما ذكرت شركة  IDCاملتخصصة يف أحباث التقنية أن اخلدمات املرتكزة على احلوسبة السحابية العامة تشهد منوا بنسبة تبلغ أكثر من
مخسة أضعاف معدل منو اإلنفاق على قطاع تقنية املعلومات يف الفرتة احلالية بزايدة تبلغ  31مقارنة مع السنوات القليلة املاضية وذلك
بتوجه املزيد من الشركات إىل نقل تطبيقااها إىل منصات احلوسبة السحابية و ازداد استخدام تقنيات احلوسبة السحابية من قبل الشركات
الصغرية واملتوسطة وذلك يف ظل اإلقبال على تبين بعض املصادر السحابية الذي يصل إىل  33بني الشركات األمريكية املتوسطة.
إن مفهوم احلوسبة السحابية ظهر كأحد مكتسبات األزمة االقتصادية العاملية لتحقيق العديد من األهداف أيمها خفض تكاليف تشغيل إدارة
تكنولوجيا املعلومات يف الشركات الصغرية واملتوسطة ابإلضافة إىل الكياانت االقتصادية الكبرية واملؤسسات احلكومية واملصرفية رافعني شعار
"احلاجة أم االخرتاع" ومع اجتياح رايح الثورات املنطقة العربية واألسواق النامية اعترب املتخصص ون "احلوسبة السحابية" طوق النجاة للخروج
اآلمن من تداعيات عدم االستقرار السياسي واالقتصادي يف املنطقة.
فالقيمة املضافة من االعتماد على تطبيقات احلوسبة السحابية تظهر واضحة يف عدة اور رئيسية أيمها اجلوانب االقتصادية وذلك اعتمادا
على قانون االخنفاض املوجه بسبب املستهلك يف املكوانت اإللكرتونية ومراكز البياانت اليت حتوي مواقع الويب الكبرية وتكاليف التشغيل
املنخفضة الناجتة عن احملاكاة االفرتاضية وامليكنة.
ومن العوامل اهلامة أيضا منو و انتشار األجهزة حيث أشا تر التوقعات إىل وصول عدد األجهزة املتصلة ابإلنرتنت إىل  51مليار جهاز يف
 ، 2113ويعادل ذلك سبعة أجهزة لكل شخص على األرض ،أما ابلنسبة حلركة البياانت العاملية فتم توقع وصول حجم حركة البياانت
العاملية عرب بروتوكول اإلنرتنت إىل  56إكساابيت )ما يعادل  8.12مليار إسطوانة دي يف دي( يف الشهر يف عام  ،2113وأخريا الفيديو
حيث أشارت التوقعات إىل أن يشكل  01من حجم بياانت املستهلكني عرب اإلنرتنت يف .2113
 -06نظم إدارة أتمني املعلومات كأحد متطلبات محاية املعلومات يف احلوسبة السحابية:
وضع ائتالف أمن احلوسبة السحابية )  (Cloud Security Alliance CSAأرضية تتعلق أبمن املعلومات يف احلوسبة السحابية
أمساها إطار الشهادة املفتوحة )  (Open Certicate framework OCFابلشراكة مع املؤسسة الربيطانية للمعايري ) British
 ( Standards Institution BSIو تسهر هذه الشراكة على مدى مطابقة هذه األرضية للمعايري الدولية مرتكزة على صريورة متكاملة
للمطابقة.
و قد متت هيكلة هذه األرضية )  (Open Certicate framework OCFإىل ثالثة مستوايت من شأن كل منها أن ميننح ثقة و
شفافية أكرب ألنشطة مزودي خدمة ا حلوسبة السحابية من جهة ،و مستوى أعلى من الثقة ملستخدم هذه اخلدمة.
يتمثل املستوى األول من هذه الصريورة يف التقييم التلقائي ) :( Auto-évaluation CSA STARحبيث ميكن ملزودي خدمة
احلوسبة السحابية إرسال تقارير للسجل  CSA STARإلثبات مطابقة هذه التقارير مع أحسن املمارسات CSA؛
يف حني ميثل املستوى الثاين شهادة املطابقة  ،CSA STARو هي عبارة عن تقييم يقوم به طرف خارجي مستقل؛ و ترتكز هذه الشهادة
على متطلبات و شروط املعيار  ISO/IEC27001:2005مع املصفوفة ) .(CSA Cloud Control CCMو يتم إجراء
هذا التقييم من طرف هيئات تقييس معتمدة؛ و قد مت اعتماد هذا املستوى منذ 2113/10/1؛
أما املستوى الثالث  :فإن شهادة املطابقة  STARسيتم تدعيمها مستقبال بعملية رقابة دائمة معتمدة على شهادة املطابقة )و هذا
املستوى ال يزال قيد اإلعداد و التطوير(.

:ISO/IEC 27001
متثل املواصفة  ISO 27001املعيار العاملي الذي يتم من خالله تقييم نظام إدارة أمن املعلومات؛ و هي عبارة عن متطلبات و أفضل
املمارسات بغرض الوصول إىل مقاربة منهجية لتسيري معلومات األفراد و املؤسسات .و ترتكز على تقديرات دورية للمخاطر و اليت مت
اعتمادها )أي ( ISO 27001لصد املخاطر والتهديدات اليت تتطور بشكل مطررد و مستمر .
 -07حتدايت احلوسبة السحابية:

-

األمن :ان احلوسبة السحابية تستند على جمهز اخلدمة بشكل اتم وما يوفره من مستوى أمين مثل تشفري

املعلومات ووضع السياسات و االجراءات للوصول اىل السحابة وهذا يؤدي اىل ااثرة جمموعة من األسئلة مثل :
هل ستكون البياانت آمنة؟ من يستطيع الوصول اليها؟ هل تتأثر ابلربجميات اخلبيثة و الفريوسات؟.

-

املوثوقية و التوافقية :يقودان هذا اىل السؤال :هل ميكن ان تليب احلوسبة السحابية احتياجات املنظمة يف كل األوقات دون
انقطاع؟

-

السيطرة :تصبح بياانت املؤسسة حتت سيطرة مقدم اخلدمة.

 -08أمثلة للحوسبة السحابية:
SkyDriveخدمة تقدمها شركة مايكروسوفت جلميع املشرتكني ىف خدمة : Windows live
•

اخلدمة جمانية

•

مساحة ختزين جمانية 25GB

•

اليزيد حجم امللف عن  ،51MBميكنك رفع  5ملفات من جهازك ىف نفس الوقت.

•

إمكانية مشاركة امللفات مع االخرين) (Public files

•

ختزين جمموعات من الصور ىف جملدات يقوم ابنشائها املستخدم ومشاركتها مع االخرين.

•

•

إمكانية انشاء وتعديل وختزين العديد من املستندات اخلاصة بربانمج  Microsoft Officeمثل مستندات وورد واكسل وعروض
بوربوينت والسماح لالصدقاء مبشاهداها وتعديلها
الشرتاك ىف خدمة اخلالصات  RSS feedاخلاصة ابمللفات العامة  Public filesالىت يقوم برفعها االخرون حيث ميكنه مشاهدة
ايقوانت او صور حتدد اسم امللف ونوعه وروابط التحميل اخلاصة ابمللفات.

Google chrome OSجووجل كروم أو إس هو ابلفعل جتربة تستحق االحرتام ،فالنظام مت بناؤه ليتم تنصيبة يف دقائق معدودة على عدد كبري من أنظمة التشغيل وهو
يتيح للمستخدم أن يستخدم واجهة تشغيل تتماثل حلد كبري مع املتصفح جووجل كروم وهو يقوم على مفهوم احلوسبة السحابية فقط حيث
أن النظام ما هو إال انفذة متصفح تتيح للمستخدم استخدام كل التطبيقات املتاحة

على االنرتنت واملوجوده على جووجل ويب ستور  Google Web Storeالذي يثبت جنا حا هائال يف تقدمي تطبيقات وبرامج تغطي كل
الوظائف اليت نقوم هبا على أنظمة التشغيل العادية بداية من كتابة رسائل التذكري وحىت أنتاج األفالم.
Windows Azureهو جتربة متميزة أي ضا يف عامل األنظمة السحابية ومتيزه أييت من األساليب املستخدمة يف تطوير التطبيقات اخلاصة به فلكي يقوم مطور
ابنشاء برانمج أو تطبيق ليعمل على  Windows Azureكل ما حيتاجة هو استخدام نفس التقنيات اليت لطاملا استخدمها املطورون
يف انشاء براجمهم مثل  ++Cو  NET.و  Microsoft SQLو  PHPو Java
والعديد من التقنيات املألوفة لدي معظم املطورين .ابإلضافة لذلك فإن النظام ميثل حل رائع لكل األعمال مهما كان حجمها صغ يرا أو كب
يرا وهو يعتمد على تقليل الوقت املنقضي لكي تصل اخلدمات لكل املستخدمني أسرع وبكفائة أعلى.
Pixlr Editorهو رر صور يعمل ابحرتافية عالية لتصميم وحترير الصور على االنرتنت دون تنصيب أو حتميل أو شراء أو اشرتاك فهو جماين متا ما ومتاح لكل
املستخدمني على مجيع املتصفحات وأنظمة التشغيل وال حيتاج إال إىل مشغل فالش  Flash Playerلكي يعمل على املتصفح .امكانيات
الربانمج هائلة وال يستغرق إال بضعة ثو ٍان لكي يعمل على اتصال انرتنت ذو سرعة قليلة .وميكن استخدامه لتحرير الصور املخزنة يل ا أو من
رابط خارجي وميكن للمستخدم أن يق وم بتسجيل حساب ويقوم بتخزين صوره على حسابه ليمكنه من حتريرها يف أي وقت .إمكانيات
الربانمج تضاهي يف قواها  Adobe Photoshopولكن جمان ا ومن أي مكان.
Google Drive
هو جمموعة مكتبية متاحة جماان متاما من جووجل جلميع مستخدميها وهي مضمنة اخلدمات داخل  Gmailحيث ميكن لكل املستخدمني
من مشاهدة مرفقااهم على االنرتنت دون احلاجة لتحميلها .اجملموعة تضم برامج املكتب املهمة :
للكتابة وعمل عروض تقدميية وعمل جداول احلساابت واملخططات واالستباانت وكل هذا بشكل متزامن مع حساب جوجل واباتحة
صالحيات خمتلفة لكل مستند ومشاركته مع األخرين.
Jaycut
هو برانمج ميكن املستخدمني من انشائ أفالم فيديو دون حتميل وعناء فهو يعمل على االنرتنت وال حيتاج مواصفات خاصة ليعمل فهو ال
حيتاج إال متصفح ومشغل فالش  Flash Playerوهو مل ابلعديد من الوظائف يف انتاج وحترير األفالم منها التسجيل من كامريا الويب
وتصدير األفالم مباشر ة إىل يوتيوب وهو متاح ابلعديد من اللغات لسهولة االستخدام.
Aviary Music Creator
هو برانمج ميكنك من انتاج مقاطع املوسيقى من البداية حىت تصنع مقطوعات كاملة فمن خاللة ميكن تقطيع األصوات واضافة مؤثرات
واضافة آالت موسيقية وحتديد فرتات لعمل كل آلة موسيقية على حدة ،هو ابلفعل يقدم العديد من املزااياالحرتافية يف عامل برامج انتاج
املوسيقى وهو ابلفعل منوذج انجح لربامج الوسائط املتعددة واليت تعمل على السحابة علىشبكة االنرتنت.

احملاضرة 12التجارة االلكرتونية يف اجلزائر:
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تعري ف التج ارة االلكرتوين ة :إهنا استخدام االنرتنت يف أي عملية جتارية وتتضمن حتويل ونقل امللكية أو حقوق استخدام السلع
واخلدمات .كما تعرف على اهنا  -تنفيذ بعض أو كل العمليات التجارية يف السلع واخلدمات عرب شبكة االنرتنيت و الشبكات التجارية
األخرى.
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انواع التجارة االلكرتونية:

للتجارة االلكرتونية أكثر من نوع بناءا على العالقة بني أطرافها الرئيسية وهي)الشركة أو وحدة أعمال  ،مستهلك وإدارة لية أو حكومية(.
ومن أنواع التجارة االلكرتونية :
الشكل رقم  :30اشكال التجارة اإللكرتونية

أ(-التجارة االلكرتونية بني وحدات األعمال :business to business
هي جتارة تقدم بواسطة شبكات االتصاالت وتكنولوجيا لتقدمي طلبات الشراء إىل مورديها وتسليم القوانني والدفع .
يقتصر التعامل فيها على شركة أو مؤسسة مع مورديها أو زابئن ددين .
وذلك ابستعمال احتياطات أمان للحفاظ على )خصوصية وسرية املعلومات ،صحة الرسالة ،التأكيد على مسؤولية البائع واملشرتي
حنو العقد .
وهي أكثر األنواع انتشار يف الوقت احلايل يبلغ حجمها حوايل 85من حجم التجارة االلكرتونية.
ب( -التجارة االلكرتونية بني وحدات أعمال ومستهلك: b-to c
يطلق عليها اسم التسوق االلكرتوين  ،أو جتارة التجزئة االلكرتونية و تتوجه حنو املستهلك يف متاجر إلكرتونية افرتاضية على شبكة الويب
 .يبلغ حجمها حوايل 15من حجم التجارة االلكرتونية اإلمجايل احلايل .
ج(-التجارة االلكرتونية بني وحدات أعمال واإلدارة احمللية b-to administration
تغطي مجيع التحويالت مثل الضرائب و التعامالت بني الشركات وهيئات اإلدارة احمللية احلكومية دون اللجوء إىل املكاتب احلكومية.

د(-التجارة االلكرتونية بني املستهلك واإلدارة احمللية احلكومية :.administration-cosumer
تتضمن جمموعة من األنشطة مثل:دفع ا لضرائب واستخراج األوراق واملستندات إلكرتونيا.
ه(-املستهلك للمستهلك :c to c
وتتجلى ذلك من خالل بيع املستهلك ملستهلك آخر مباشرة مثل بيع أغراض شخصية أو اخلربات...
و( -املستهلك للشركة : c-to b
ينطوي حتتها األفراد الذين يبيعون منتجات أو خدمات للشركات.
ك)-جتارة الكرتونية غري رحبية :كثري من املؤسسات ذات الطابع غري رحبي مثل املؤسسات الدينية واالجتماعية تعمل ابلتجارة االلكرتونية خلفض
تكاليف إدارة املؤسسة أو لتحسني إدارة املؤسسة وخدمة الزابئن.
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التجا رة اإللكرتونية واألعمال اإللكرتونية

رديفا الصطالح األعمال اإللكرتونية E-
يشيع لدى الكثريين استخدام اصطالح التجارة اإللكرتونيةE- COMMARCE
 BUSINESSغري ان هذا خطأ شائع ال يراعي الفرق بينهما  ،فاألعمال االلكرتونية أوسع نطاقا وامشل من التجارة االلكرتونية  ،وتقوم اإلعمال
اإللكرتونية على فكرة أمتتة األداء يف العالقة بني إطارين من العمل  ،ومتتد لسائر
األنشطة اإلدارية واإلنتاجية واملالية واخلدماتية  ،وال تتعلق فقط بعالقة البائع او املورد ابلزبون  ،اذ متتد لعالقة املنشأة بوكالئها
وموظفيها وعمالئها  ،كما متتد إىل أمناط أداء العمل وتقييمه والرقابة عليه  ،وضمن مفهوم األعمال االلكرتونية  ،يوجد املصنع االلكرتوين املؤمتت ،
والبنك االلكرتوين  ،وشركة التأمني االلك ترونية  ،واخلدمات احلكومية املؤمتتة واليت تتطور مفاهيمها يف الوقت احلاضر حنو مفهوم أكثر مشوال هو
احلكومة االلكرتونية وأية منشأة قد تقيم شبكة ) انرتانت مثال ( إلدارة أعماهلا وأداء موظفيها والربط بينهم  .يف حني ان التجارة االلكرتونية نشاط
جتاري وبشكل خاص تعاقدات البيع والشراء وطلب اخلدمة وتلقيها آبليات تقنية وضمن بيئة تقنية.
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نظم الدفع االلكرتوين:

تعرف النقود االلكرتونية على أهنا جمموعة من الربوتوكوالت والتوقيعات الرقمية اليت تتايح للرساالة االلكرتونياة أن حتال فعلياا ل تبادل املعلومات
التقليدية.
وبعبارة أخرى فإن النقود االلكرتونية أو الرقمية هي املكافئ االلكرتوين للنقود التقليدية اليت اعتدان تداوهلا.
وتكون على عدة أشكال نذكر منها ما يلي :

 .1بطاقات البنوك أو بطاقات النقود البالستيكية املمغنطة:

وتدعى ابالنقود البالساتيكية نظارا ملاادة صانعها مثال النقاود الورقياة واملعدنياة  ،وهاي نقاود مدفوعاة سالفا تكاون القيماة املالياة خمزنة
فيها و ميكن استخدامها للدفع عرب االنرتنت وغريها من الشبكات كما تستعمل للدفع يف نقاط البيع التقليدية.
وميكن ذكر مزااي النقود االلكرتونية :
_ تكلفة تداوهلا زهيدة  :حتويل النقاود االلكرتونياة أي الرقمياة عابر االنرتانت أو الشابكات األخارى أرخاص كثايرا مان اساختدام األنظمة
البنكية التقليدية.
_ ال ختضع للحدود  :ميكن حتويلها من أي مكان واىل أي مكان يف العامل ويف أي وقت.

_ بسيطة وسهلة االستخدام.
_ تسرع عمليات الدف ع .و تنقسم إىل :
• بطاقات الدف ع  :تعتمد على وجود أرصدة فعلية للعميل لدى بنك يف احلساابت اجلارية ملقابلة املسحوابت املتوقعة للعميل.
• بطاقات االئتم ان  :وسيلة سهلة وسريعة إلمتام صفقات البيع والشراء عرب شبكة االنرتنت ،و ترتبط املواقع االلكرتونية اليت تقبل
الدفع ببطاقات االئتمان خبادم مؤمن .
• بطاقات الصرف البنكي :ختتلف عن بطاقات االئتمان أن فرتة االئتمان ال تتجاوز الشهر.
 .2اخلدمات البنكية احلديثة :مع تطور التكنولوجيا وتوسع استخدامها  ،أصدرت البنوك وسائل الكرتونية للدفع

والسداد منها :اهلاتف املصريف،أوامر الدفع ،خدمات املقاصة االلكرتونية ،االنرتنت املصرفية ،بطاقات فيزا خاصة
وذلك لتشجيع العمالء على دخول عامل التجارة االلكرتونية .

ابالنرتنت ،

 .3الشيك االلكرتون ي  :يستعمل لتلبية رغبات الشراء ودفع قيمة املشرتايت بشيك الكرتوين بدال من بطاقة االمتان وحتويل الشيكات
عرب حساابت خمتلفة وإصدار الفواتري  ،وإمتام عملية البيع مباشرة .
 .4النقود الرقمي ة :تقوم إبصدارها بنوك وت عمل على كمبيوتر املشرتي بربامج خاصة يف صورة وحدات لعمالت صغرية القيمة ولكل
عملة رقم أو عالمة خاصة من البنك املصدر هلا  ،تعمل أبسلوب و نظام عمل العمالت التقليدية صغرية القيمة .
 .5البطاقات الذكية :هي عبارة عن بطاقة حتوي معاجل دقيق يسمح بتخزين األموال من خالل الربجمة األمنية وهذه البطاقة تستطيع التعامل
مع بقية الكميونرات وال تتطلب تفويض أو أتكيد صالحية البطاقة من أجل نقل األموال من املشرتي اىل البائع ،وقدراها االتصالية
الفائقة متنحها األفضلية على الشريط املغناطيسي لبطاقات القيمة املخزون ة -5 .

مزااي وعيوب التجارة االلكرتونية

 -5مزااي التجارة االلكرتونية
كثرية هي الدراسات واملقاالت اليت تتناول مميزات التجارة االلك ترونية وأيمية اللجوء إليها واعتمادها منطا رئيسا للنشاط التجاري
يف عصر طريق املعلومات فائق السرعة  ،وميكننا إبجياز عرض ابرز مميزات التجارة االلكرتونية  -تلك اليت اهمنا أكثر يف البيئة العربية -
املستقاة من خالصات الدراسات والتقارير املشار إليها على النحو التايل :
 إجياد وسائل اجتار توافل عصر املعلومات :ففي عصر املعلومات واالجتاه حنو قضاء ساعات طويلة أمام أجهزة الكمبيوتر ومواقع االنرتنت  ،تعدو احلاجة ملحة إىل
توافق األمناط التجارية مع مسات هذا العصر وسلوكياته  ،من هنا مكنت التجارة االلكرتونية من خلق أمناط مستحدثة من وسائل إدارة النشاط
التجاري  ،كالبيع عرب الوسائل اإللكرتونية ) ( RETIL E- commerceوالتجارة اإللكرتونية بني قطاعات األعمال (E-
) commerce business-to- businessويف كال امليدانني أمكن أحداث تغيري شامل يف طريقة أداء اخلدمة وعرض املنتج وحتقيق
العرض الشامل خليارات التسوق.

-

الدخول إىل األسواق العاملية وحتقيل عائد اعلي من األنشطة التقليدية:

إن الصفة العاملية للتجارة اإللكرتونية ألغت احلدود والقيود أمام دخول األسواق التجارية  ،وبفضلها حتول العامل إىل سوق مفتوح أمام
املستهلك بغض النظر عن املوقع اجلغرايف للبائع أو املشرتي  ،وإذا كانت اتفاقيات التجارة الدولية ) جات  ،جاتس  ،تربس ( تسعى إىل حترير
التجارة يف البضائع واخلدمات  ،فان التجارة اإللكرتونية بطبيعتها حتقق هذا اهلدف دون احلاجة إىل جوالت توافق ومفاوضات  ،من هنا قيل إن
التجارة اإللكرتونية تستدعي جهدا دوليا مجاعيا لتنظيمها ابتداء ألهنا بطبيعتها ال تعرتف ابحلدود والقيود القائمة وتتطلب ان ال تقيدها أية قيود.

تلبية خيارات الزبون بيسر وسهولة:متكن التجارة اإللكرتونية الشركات من تفهم احتياجات عمالئها وإاتحة خيارات التسوق أمامهم بشكل واسع  ،وهذا بذاته حيقق نسبة
رضاء عالية لدى الزابئن ال تتيحه وسائل التجارة التقليدية  ،فالزبون ميكنه معرفة األصناف واألسعار وميزات كل صنف واملفاضلة وتقييم املنتج
موضوع الشراء من حيث مدى تلبيته لرغبة وخيارات املشرتي.
تطوير األداء التجاري واخلدمي:
فالتجارة اإللكرتونية مبا تتطلبه من بىن حتتية تقنية واسرتاتيجيات إدارة مالية وتسويقية وادارة عالقات واتصال ابآلخرين  ،تتيح الفرصة لتطوير أداء
املؤسسات يف خمتلف امليادين  ،وهي تقدم خدمة كربى للمؤسسات يف ميدان تقييم واقعها وكفاءة موظفيها وسالمة وفعالية بنيتها التحتية التقنية
وبرامج التأهيل اإلداري.
 .1الصعوابت اليت تواجهها التجارة االلكرتونية:
على الرغم من االنتشار الواسع على حنو مستمر ألنشطة التجارة اإللكرتونية إال أهنا ال تزال تواجه الكثري من العوائق املتمثلة يف انتشار
الفريوسات وسرقة أرقام بطاقات االئتمان وعدم كفاية القوانني والتشريعات حلل النزاعات التجارية الناشئة بسبب التعامل التجاري عرب اإلنرتنت،
وكذلك معاقبة مرتكيب اجلرائم الذين يقومون ابقتحام املواقع والسطو على املعلومات أو نشر الفريوسات أو تدمري قواعد البياانت أو ابتزاز
املشروعات التجارية .
ومن ضمن املشاكل األكثر بروزا على الساحة اإللكرتونية تلك املشكلة املتصلة ابلتقاضي ،حيث إنه يكون يف كثري من األحيان من
املستحيل حتديد اجلهة اليت متتلك السيادة أوالسلطة حملاكمة القائمني ابنتهاك القوانني أوارتكاب اجلرائم عرب
اإلنرتنت ،حيث إن ذلك يرتبط مبكان وقوع اجلرمية ومكان وجود املتهم ومكان وجود الضحية وهذه ميكن أن تتم يف دول خمتلفة مما ي ؤدي
إىل تنازع القوانني واالختصاصات .
وهناك مشاكل أخرى تت صل مبدى حجية املستندات اإللكرتونية والتوقيع ات اإللكرتونية والعقود اإللكرتونية ومدى صالحيتها من

الناحية القانونية وكيفية ضماان صحة بيااناها واحلفاظ عليها ووصوهلا إىل الشخص املطلوب وصوهلا إليه-6 .

واقع

التجارة

االلكرتونية يف اجلزائر:
 .2واقع الدفع االلكرتوين يف اجلزائر:
بتاريخ الثالاثء  14أكتوبر  2116اباجلزائر العاصامة إشاارة االنطاالق الرمساي خلدماة االدفع االلكاتروين ماع  11بنكاا و  0مؤسسات
ابالضافة اىل بريد ااجلزائر،اذ توفر هذه اخلدمة لزابئنها فيما سينضم آخرون قريبا هلذه اآللية اجلديدة يف الدفع.
اذن على كل زبون يف أحد البنوك املشاركة يف العملية الدخول إىل موقع بطاقيت و وضع طلب للبطاقة اضافة إىل الرقم السري الذي يستخدم يف
الدفع االلكرتوين ،وبعدها سيتم تسليم البطاقة و الرقم السري من طرف البنك املعاين ،وسنوضاح عملية التسجيل يف املوقع.
-ابلنسبة لزابئن بريد اجلزائر فعليهم الدخول اىل موقع املؤسسة و طلب البطاقة الذهبية متثل خدماهتا يف:

•

اإلطالع على احلساب الربيدي اجلاري.

•

حتويل األموال من حساب آلخر.

•

سحب األموال من ماكينات بريد اجلزائر و البنوك.

•

دفع الف واتري عرب االنرتنت.

•

تسديد فواتري اهلاتف النقال.

•

تعبئة احلساب من البنك.

-ا القطاعات املعنية بنظام التسديد اآليل:

•

فواتري الغاز و الكهرابء

•

فواتري املاء

•

فواتري اهلاتف و االنرتنت

•

فواتري اهلاتف النقال للمتعاملني الثالثة،

•

تذاكر السفر) الطائرة(

•

شركة ميرتو اجلزائر

 .1ابلنسبة للبيئة القانونية للتجارة اإللكرتونية يف اجلزائر:
فقد صادق جملس الوزراء اجملتمع يوم األربعاء  14اكتوبر  2117برائسة رئيس اجلمهورية على مشروع قانون حول التجارة االلكرتونية.

و أوضح بيان جملس الوزراء أن هذا النص يهدف إىل تزويد هذا النشاط املوجود يف بلدان بقاع دة قانوين ة و إرس اء من اخ ثق ة كفي ل
بتوس عه.كم ا يرم ي إىل تط وير االقتص اد الرقم ي يف ال بالد و ت وفري محاي ة للمستهلكني و تقنني قمع الغش يف هذا اجملال اجلديد.و
للتذكري ،فقد مت تسجيل أزيد من  111.111صفقة منذ إطالق خدمة الدفع االلكرتوين يف أكتوبر .2116
قريادت نشااط التجاارة اإللكرتونياة ابِّ  40مادة ،ويف الواقع ،جيب على الراغبني يف أن يندجموا يف التجارة اإللكرتونية أن يسجلوا يف السجل
التجاري وأن يطلقوا موقعا ُمستضافا بنطاق “dz” .أو “com” .كما سايتم إنشااء “بطاقاة وطنياة للتااجر اإللكاتروين” مان قبل املركاز
االوطين للساجل التجاري .وال ميكان ممارساة نشااط التجارة االلكرتونياة إال بعاد تسجيل اسم النطاق يف املركز الوطين للسجل التجاري والتحقق
من صحته.
• املُستحضرات الصيدالنية وبعض األنواع من املُعدات األخرى ممنوعة:
ِّوحيظرالقاانون ،يف نشااط التجاارة اإللكرتونياة؛ الرهاان والقماار؛ املشاروابت الكحولياة والتباغ ،املستحضارات الصايدالنية؛ املنتج ات ال يت
تنته ك امللكي ة الفكري ة أو الص انعية أو التجاري ة؛ أي خدم ة أو بض ائع حيظره ا الق انون الساري ،أو اخلدمات واملنتجات اليت قد
تُعرض الدفاع الوطين والنظام واألمن الوطين للخطر.

كما يسمح القانون ابإلعالانت اإللكرتونية شرط أال ُحتا رل اإلعاالن ابألخالقياات العاماة و النظاام العاام وأال ينتهاك خصوصاية أو بياانت
شخصية.
• عقوابت قد تصل إىل  1مليون دينار جزائري يف حالة التجاوز أو اإلنتهاكات:
وينص قانون التجارة اإللكرتونية على عقوابت تؤثر مباشرة عالى الشاؤون املالياة .والواقاع أن املشاغل اإللكاتروين حتضاع يف مجياع حاالت
االنتهاك تقريب ا لغراماة تصال إىل ملياوين ديناار إذا أقادم املشاغل عالى بياع املنتجاات احملظاورة .وهكاذا ميكان للقاضاي أن أيمر
إبغالق املوقع اإللكرتوين وش رل اسم النطاق يف السجل التجاري.
• ابلنسبة ملدى جاهزية املؤسسات:
و مت إدراج مادة  115يف قانون املالية لعام  ،2118و الذي يوجب على مجيع املتعاملني اإلقتصااديني طبقاا للقاانون رقام  12-14يف
إطار مقدمي اخلدمات )إتصاالت اجلزائر ،سونلغاز ،سيال و اجلزائرية للمياه ،العيادات اخلاصة …( و مالك احملالت التجارية و خمتلف
املهنيني تقدمي اطت الدفع اإللكرتوين كوسيلة للدفع للزابئن.
القانون سيدخل حيز التطبيق بداية من العام املقبل ،و خمالفي هذا القانون سيتعرضون لغرامة مالية بقيمة  111،51دينار جزائري ،و
سيتوىل أعوان و ضباط الشرطة القضائية و أعوان مصاحل الضرائب مهمة مراقبةتطبيق القانون.

كما اكدت الوزارة املعنية انه سيتم نشر شبكة واسعة لألجهزة اخلاصة ابلدفع االلكرتوين من خالل اعتزام بريد اجلزائر اقتناء  51ألف جهاز
للدفع االلكرتوين وذلك إلشراك التجار يف إجناح هذا املسعى ،مشرية إىل منحهم مهلة سنة
لتنصيب هذه األجهزة يف فضاءااهم التجارية ،فيما حتتار املستهلك املعاملة التجارية االلكرتونية أو الدفع نقدا ،مربزة مزااي الدفع االلكرتوين الذي
جينب املواطن مشكل نقص السيولة يف املؤسسات املالية ويقلل من تداول األوراق النقدية املزورة.
 .3االسباب احلقيقية اليت حالت دون املشي قدما يف عمليات التجارة االلكرتونية يف اجلزائر؟
 الفجوة اإللكرتونية؛
 األمن اإللكرتوين؛
 الثقافة التكنولوجية للمجتمع اجلزائري.
 .3.1الفجوة الالكرتونية:يعرب مفهوم الفجوة أو اهلوة الرقمياة عان الفاارق يف حياازة تكنولوجياا املعلوماات و االتصااالت بشاكلها احلديث و حيازة
املهارات اليت يتطلبها التعامل معهاا ابين االدول املتقدماة املنتجاة هلاذه التكنولوجياات و لرباجمهاا و حملتوايااها و بني الدول النامية اليت ال
تساهم يف إنتاج هذه التكنولوجيات و يف صياغة تواياها.
 .3.2.1اسباب الفجوة االلكرتونية يف اجلزائر:

•
•

صناعة تكنولوجية تشمة؛

•

ضعف الثقافة التقنية والوعي التكنولوجي بني أفراد اجملتمع ،

•
•

عدم وجود نسبة كافية من الكوادر البشرية املتخصصة و املؤهلة يف جمال تقنيات املعلومات حسب املعايري العاملية؛

ضعف البىن التحتية التكنولوجية) رغم اجلهود املبذولة من طرف الدولة(.

هج رة األدمغ ة والكف اءات يف املج ال ) 61ابملئ ة م ن املختص ين يف التكنولوجي ات احلديث ة للمعلوم ات واالتص ال
يهاجرون إىل اخلارج(

•

ضعف انتاج املخابر البحثية يف جمال التكنولوجيا؛

•

عدم القدرة على مواكبة التطورات السريعة؛

•

وجود فراغ او فجوة قانونية ) غياب التشريعات يف هذا اجملال(؛

•

 85ابملئة من توى االنرتنت هو ابللغة االجنليزية اذا يعترب عائق اللغة ايضا مهم.

 .3.1االمن اإللكرتوين:

•

لقد تعددت اساليب اخرتاق احلواسيب اذ اصبحت التطبيقات اليت حنملها على هواتفنا الذكية هي اسهل طرق اخرتاق معلوماتنا
الشخصية ،اذ اصبحت املؤسسات او االشخاص الذين يصنعون هذه التطبيقات يدرجون يف

شروط تثبيت التطبيق ) واليت ال يطلع اغلبنا عليها( عالى اهلااتف او احلاساوب شارط الساماح هلام اباالطالع او نساخ

كل املعلومات املوجودة ابهلاتف اضافة اىل امكانية تشغيل الكامريا ،و الكثري منا يضغط مباشرة عالى زر موافاق عالى الشروط دون قراءاها.

•

ابلنسبة للربيد االلكرتوين فيتم اخرتاقه بسهولة وعليه يقوم القرصان بسرقة ارقام بطاقات االئتمان ،مث يقوم بفتح مواقاع مشاهبة للبنوك
اليت تنتسب هلا هاته البطاقات وعلياه يقوم ابرسال رسالة اىل امييل الشخص الذي مت اخرتاقه على اهنا رسالة من البنك تطلب

معلومات مثال الرقم السري  ،القرصان هنا يقوم إبرسال االالف من الرسائل وينتظار فريساته يف الوقاوع يف الفاخ .وماا دام أن هنااك
مهاامجني ترفاين و عالى درجاة كبايرة مان املهاارة ،و ماا دام أن هناك أنظمة حاسوبية تطور دون االلتزام مبعايري أمن املعلومات،
فإن التحدايت واملخاطر لن تزول.
اذن على الدولة او ابألحرى البنك املركزي بناء نظام أمن الكرتوين قوي حلماية أموال اجلزائريني.
 .3.3الثقافة التكنولوجية للمجتمع اجلزائري
تعترب من اهم التحدايت اليت تواجه الدولة اجلزائرية من أجل تبين التجارة االلكرتونية و هذا راجع اىل ما يلي:

•

ضعف الثقافة التكنولوجية لنسبة كبرية من اجملتمع) خاصة ما يتعلق ابألمن اإللكرتوين(؛

•

 61ابملائة من التجار ال يعرفون استعمال تقنيات اإلعالم األيل ،

•

ازمة ثقة بني الدوالة و اجملتماع مان حياث املساؤول عان محااية اماوال اجلزاائريني مان القرصانة و االخاتالس ،وتعتابر هاذه النقطة املسؤولة
عن أتخر انطالق مشروع البيع االلكرتوين الذي اعلن عنه يف اكتوبر .2116

