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 Introduction   : المقدمـــــــة 1-1

، عممت المتاح اإلنترنت  تدّفق وتسارع الويب شبكة خالؿ مف المتاحة التقنيات تطور مع        الشركات لمعمـو

 العديد واسع نطاؽ عمى المستخدميف أفادت التقنية ىذه حديثة تقنية بإستخداـ اإلنترنت عبر تطبيقاتيا إتاحة عمى

 تتبع بيا تعمل التي الحاسوبية انظمتيا في كثيرة مشاكل مف تعاني النامية الدوؿ في خصوصآ الشركات مف

 الالزمة والتحديثات البرمجيات لتمؾ المناسبة التحتية البنية توفير عمي القدرة عدـ مف المشاكل تمؾ معظـ

 مع التعامل يستطيع لكي الحديثة التقنيات تمؾ كل مع مالـز مؤىل بشرؼ  كادر وجود يتطمب ما مف والمستمرة

 (حجميا كاف ميما الحاسوبية الموارد اف حيث االىـ النقطة ىي الموارد محدودية المستمر بتحديثيا التقنيات تمؾ
 مورد وكل موارد االمر نياية في فيي )الخ..وحجميا التخزيف وسائط وعدد وسرعتيا المتوفرة المعالجات عدد

 بما إستخداميا اؼ المورد مف النوع ذلؾ مع التعامل مع اليدؼ ىو األمثل اإلستخداـ فإف فبذلؾ بالندرة يتميز

 المعالجة نقل عمى تعتمد تكنولوجيا ىى السحابية الحوسبة ممكنة تكمفة وباقمة عالية بكفاءة االىداؼ يحقق

 طريق عف إليو الوصوؿ يتـ خادـ جياز وىى بالسحابة يسمى ما إلى بالحاسوب الخاصة التخزيف ومساحة

 نموذج تقدـ السحابية الحوسبة ، خدمات إلى منتجات مف المعمومات تكنولوجيا برامج تتحوؿ وبيذا اإلنترنت،

 وفق بيا لمعمل افترااياًا  و محدود غير)وتخزيف معالجة _ برامج منصة ( حاسوبية موارد تقديـ عمي يعمل عمل

  يرتبط ما مف العمل يحرر جديدة عمل فرص يفتح ما مف العمل يطمبة زماف اؼ وفي مكاف اؼ مف العمل حاجة

 غير بشكل ومدرب مييأ عمل فريق مف تظير العمل بيئة في االتكنولوجية المشاكل  والمكاف الزماف بعاممي

 القتناء المطموب والمجيود التكنولوجيا بيا تتغير التي السريعة الطريقة  لممعدات المرتفعة االسعار اصالًا  مدرب

.  التكنولوجية الموارد إدارة عمي المحافظة
: مشكمة البحث  1-2

 التغمب عمي تعقيدات التراخيص التي تواع في البرامج  .1
 صعوبة الوصوؿ الي البرامج والتطبيقات  .2
تفادػ الصعوبات الناتجة عف عممية تثبيت البرامج   .3
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: اهمية البحث  1-2

  انتشار مفيـو وخدمات الحوسبة السحابية .1
 اعتماد عدد كبير مف المؤسسات العالمية عمى خدمات الحوسبة السحابية .2
 توفير عدد كبير مف منصات الحوسبة السحابية بصورة مجانية عمى شبكة االنترنت  .3

: اهداف البحث  1-3

 تصميـ منصة برامجية الطالؽ تطبيقات الحوسبة السحابية .1
 تنزيل البرامج والكتب .2
  االحتياطي النسخ .3
 الحماية مف الفيروسات  .4
 تقديـ نظرة حوؿ الكيفية لعمل تطبيقات الحوسبة السحابية .5
  دراسة البنية الالزمة لعمل تطبيقات الحوسبة السحابية .6
 )مساحات التخريف(تقدـ البنية التحتية كخدمات  .7

 : ادوات البحث 1-4

php , Dreamweaver8 ,  Mysql  , UML  

  :حدود البحث   1-5        
ػ  :تنقسـ حدود البحث الي حدود زمانية ومكانية كاآلتي 

  2015 _2014حدود زمانية  . أ
حدود مكانية والية الخرطـو   . ب

 :منهجية البحث  1-6

  والوصفي والتاريخي والعممي يتبع ىذا البحث المنيج التطبيقي
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 : مصادر البحث 1-7

 والكتب واالنترنتيعتمد ىذا البحث عمي المراجع 

 -:هيـــــــــــــــــكل البحث  1-8

: يتكوف ىيكل البحث مف اآلتي 

 (اإلطار العام  )الفصل االول

 يشمل اىمية البحث و ايااًا ويشمل المقدمة واشكالية او مشكمة البحث واىداؼ البحث التي يجب تحقيقيا 
.   ومحدودية  ومنيجية البحث و مرجعية البحث ادوات الحثباإلاافة إلي 

 (اإلطار النظري )اما الفصل الثاني 

 ويتحدث عف الحوسبة السحابية والتقنيات المستخدمة فييا والشركات التي تخدـ خدمات الحوسبة السحابية 
. وتحميل حجـ المستخدميفوالتركيز عمي خدمة التخزيف السحابي وتقديـ الخدمة في المنصات السحابية 

 (التحميل)اما الفصل الثالث 

.  و ييتـ ىذا الفصل عمي تحميل المشكمة ومف ثـ التطرؽ إلي تحميل المدخالت والمخرجات والمعالجة

  (التصميم)الفصل الرابع   

 يحتوؼ عمى التصميـ والتنفيذ 

حتبار اداء التطبيق الشاشات و في ىذا الفصل يتـ تصميـ . تنفيذ شاشات التطبيق وا 

الفصل الخامس 

النتائج والتوصيات والخاتمة والمالحق   
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: تاريخ الحوسبة السحابية  2-1

في كتاب دوغالس بارخيل ،      بدأت فكرة الحوسبة السحابية تظير في فترة الستينات مف القرف العشريف 
ثـ بعد ذلؾ بدأت في التوسع واالنتشار مع ظيور ، " تحدؼ المرفق الحاسوبي  " 1966والذؼ نشره عاـ 

المواقع التي تتيح لؾ انشاء حساب بريد الكتروني مجاني و سمحت بسعة تخزينية لحفع ممفاتؾ في السحاب  
 vista)بعد ذلؾ اعمنت شركة مايكروسوفت عف اىتماىما بالحوسبة السحابية منذ اصدار نظاـ التشغيل فيستا 

حيث وردت معمومات باف شركة مايكروسوفت بصدر انشاء نظاـ تشغيل قادـ يستخدـ الحوسبة السحابية  ،  (
وصرحت حينيا اف ،  الستاافة تطبيقات العمالء عمى سيرفرات شركة مايكروسوفت  Cloudمف حزمة 

واف ىذا سيشمل كامل حزمة اوفيس ، البرنامج لف يثبت عمى الجياز بل ستعمل عميو مف خالؿ االنترنت 
  Windows7  , office live , SharePointوسيتـ التمويل مف خالؿ بدائل مثل االعالنات واالشتراؾ في 

 Cloud Computing: تعريف الحوسبة السحابية  2-2

 مصطمح يشير الي المصادر واألنظمة الحاسوبية المتوفرة تحت الطمب عبر شبكة     الحوسبة السحابية ىي
المحمية بيدؼ الحاسوبية المتكاممة دوف التقيد بالموارد اإلنترنت والتي تستطيع توفير عدد مف الخدمات 

مساحة تخزيف البيانات والنسخ االحتياطي والمزامنة الذاتية كما  التيسير عمى المستخدـ وتشمل تمؾ الموارد
ويستطيع المستخدـ  معالجة برمجية وجدولة لممياـ ودفع البريد اإللكتروني والطباعة عف بعد، تشمل قدرات

ُط وتتجاىل التفاصيل  طريق واجية برمجية عند اتصالو بالشبكة التحكـ في ىذه الموارد عف بسيطة ُتَبسِّ
 .والعمميات الداخمية 

ىى تكنولوجيا تعتمد عمى نقل المعالجة ومساحة التخزيف الخاصة بالحاسوب إلى ما يسمى السحابة وىى 
جياز خادـ يتـ الوصوؿ إليو عف طريق اإلنترنت، وبيذا تتحوؿ برامج تكنولوجيا المعمومات مف منتجات إلى 

وبذلؾ تساىـ ىذه التكنولوجيا في إبعاد مشاكل صيانة وتطوير برامج تقنية المعمومات عف الشركات . خدمات
 البنية فقط وتعتمدالمستخدمة ليا، وبالتالي يتركز مجيود الجيات المستفيدة عمى استخداـ ىذه الخدمات 

 .التحتية لمحوسبة السحابية عمى مراكز البيانات المتطورة والتي تقدـ مساحات تخزيف كبيرة لممستخدميف 
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: تعريف آخر لمحوسبة السحابية 

ىي تقنية تدعى بالحوسبة السحابية ويمكف اف نطمق عمييا معنى الخدمات الحاسوبية عبر االنترنت، 
 ممفاتؾ والجزء االساسي مف نظاـ تشغيمؾ وبرامجؾ فوبتعريف اكثر واوح وشمولية يمكننا القوؿ بانو أف تكو

 .عمى شبكة االنترنت

: تعريف المركز القومي لممعايير والتكنولوجيا  لمحوسبة السحابية

    نموذج لتوفير وصوؿ مناسب ودائـ في أؼ وقت إلى الشبكة، لمشاركة مجموعة كبيرة مف المصادر 
 الحوسبية والتي يمكف نشرىا وتوفيرىا بأدنى مجيود أو تفاعل  مع موفر الخدمة

 Cloud storageالتخزين السحابي   2-3

 ىونموذج لمتخزيف عمى شبكة االنترنت حيث يتـ تخزيف البيانات عمى خوادـ ظاىرية متعدده بدال مف 
استاافتيا عمى خادـ واحد، وتكوف عاده مقدمة مف طرؼ ثالث مثل كبريات شركات االستاافة التي تمتمؾ 

. مراكز بيانات متقدمة تقـو باستئجار مساحات تخزيف سحابية لعمالئيا بما يتوائـ مع احتياجاتيـ 

 Cloud: السحابة  2-4

ىي عبارة عف غيوـ او غماـ في السماء الطبيعية فالبعض ُيعرفيا بالسحب او سحب االمطار اؼ السماء ، 
 ىي ليست السحابة العادية بل ىي عبارة عف سحب إلكترونية يتـ فييا  Cloudولكف في الحقيقة فالسحابة 

تخزيف البيانات بشكل نباات كيروبائية يتـ الوصوؿ إلييا عف طريق اإلنترنت مف خالؿ جياز حاسب آلي 
. او اؼ جياز لو المقدرة عمي اإلتصاؿ باالنترنت 
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:  في مجال الحوسبة السحابية  التي تعمل الشركات بعض2-5
  :Googleشركة  .1

 تشتير شركة  بالواليات المتحدة االمريكية ساف فرنسسيسكوفيشركة لمحوسبة السحابية مقرىا الرئيسي 
” جوجل“اإلنترنت ومحرر تطبيقات  عمى” جوجل“في مجاؿ الحوسبة السحابية مع محرر مستندات ” جوجل“

 ”جوجل“في مراكز البيانات التي تدير  لتطوير واستاافة تطبيقات الشبكة العنكبوتية
أحد تطبيقات الحوسبة السحابية التي استفادت مف شركة جوجل، فمف  )Google docs(تعد خدمة جوجل 

خالؿ ىذه الخدمة يتمكف المستخدـ مف استخداـ مجموعة برمجيات معالجة النصوص بدوف الحاجة إلي توافر 
البرنامج عمي الحاسب الشخصي لو بل أياا تتيح الخدمة حفع الممفات بعد االنتياء منيا عمي حسابؾ 

: الشخصي ومشاركة تمؾ الممفات مع أشخاص آخريف وتوفر خدمة جوجل ثالثة تطبيقات ىي 
Google Documents  وىو محرر نصوص أشبو ببرنامج)word(  التي تتيحو شركة مايكروسوفت مف

خالؿ حزمة األوفيس 
Google Spreadsheets  وىو برنامج شبيو باإلكسل)Excel( لعمل الجداوؿ 
Google Presentations  وىو خاص بعمل العروض التقديمية مثل برنامج) PowerPoint( 
 :ما تقدمو جوجل مف خدمات 

 Google App Engine  
 Google Compute  Engine  
 Google Cloud Storage  
 Google Big Query  
 Google Cloud SQL 
 Google+ For Business 
 Google ADs 
 Google Analytics 
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 (Amazone) شركة امازون  .2
مكوناًا أساسياًا مف منصة الحوسبة السحابية الخاصة بشركة  Elastic cloud computing  “EC2″ تعد
 لممستخدميف تأجير الماكيناتوالتي تتيح ” الخدمات الشبكية الخاصة بأمازوف “المعروفة بإسـ  ”أمارزوف “

عمييا وأيااًا توفير محدود لمتطبيقات عبر  اإلفترااية والتي يقوموف بتشغيل تطبيقات الحاسب الخاص بيـ
لخمق  ”AMI صورة اآللة اإلفترااية أمازوف “المستخدـ مف تجييز  توفير خدمة عمى شبكة اإلنترنت تمكف

ويستطيع المستخدـ  .والتي تحتوؼ عمى كل البرامج المرجوة” نموذج“والتي تطمق عمييا أمازوف  آلة افترااية
. بدفع الحساب بالساعة عمى الخوادـ النشطة أف ينشأ، ويطمق وينيي نماذج الخادـ كما يحمو لو حيث يقوـ

التحكـ في الموقع الجغرافي لمنماذج والذؼ يتيح تحسيف األداء ومستويات  المستخدميف مف EC2″“ كما تمكف
نماذج لمخادـ منعزلة عف  فعمى سبيل المثاؿ ولتقميل وقت التوقف يقـو المستخدـ بإنشاء. مف الزيادة عالية

 .اآلخر في حالة حدوث فشل في التطبيق بعايا البعض في مناطق متفرقة كي يدعـ كالًا منيـ
:ماتقدمه أمازون من خدمات   

 Amazon Elastic cloud computing (EC2) 
 Amazon Elastic Map Reduce 
 Auto Scaling  
 Elastic Load Balancing 
 Elastic cloud Front  
 Relational DB services(RDS) 
 Elastic Cloud Search  
 Amazon Platform 
   Amazon Infrastructure 
 Amazon Green Cloud  
 Amazon App Scale  
 Amazon windows Azure  
 Cloud Stack  
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 :شركة مايكروسوفت  .3
لـ تعي مايكروسوفت إال مؤخراًا فكرة أف الحوسبة السحابية اصبحت جزءاًا ارورياًا تتجو إليو الشركات الكبرػ 

وىي منصة سحابية يمكف لممطوريف اف يبرمجوا نفس  Azure وأطمقت. والحقاًا األفراد لما لو مف مزايا ميمة
 خدمات  Azuer تقدـ منصة التطبيقات التي تعمل عمى نظـ تشغيل ويندوز، لتصير تعمل عمى السحاب

ستدعـ لينوكس  Azure وجرت شائعات مؤخراًا مفادىا أف. الوسائط المتعددة وبث الفيديو وبأسعار منافسة
وتممؾ . ايااًا، وىذا إف صح فيو سيشعل المنافسة بشكل أقوػ مع أمازوف وباقي الشركات المذكورة

.  و سكاؼ درايف لمتخزيف السحابي 360مايكروسوفت تطبيقاتيا الخاصة بالسحاب مثل اوفيس 
 مساحة تخزينية مجانية windows live messenger تقدـ شركة مايكروسوفت لممشتركيف فى برنامج 

.  جيجا بايت مجانا لممفات المستخدميف25 بحيث تتيح Sky Driveلممستخدـ مف خالؿ خدمة 
 :Rackspaceشركة  .4

 ىو تطبيق استاافة األمريكية شركة لمحوسبة السحابية مقرىا الرئيسي في ساف فرنسسيسكو بالواليات المتحدة
(web application hosting) عمى الشبكة  والذؼ يرتكز عمى  )السحابة مواقع(تزويد منصة السحابة
تعد  ) خوادـ السحابة (يوفر تخزيف ممفات السحابة والبنية التحتية ليا  أساس مف المنفعة الحوسبية وأيااًا 

المفتوح المصدر  Open Stack ، وتستمد قوتيا مف تطبيق بمثابة مزود لمسحاب Rack space شركة
 ويعتبر ىذا التطبيق لمحوسبة السحابية بمثابة نظاـ أندرويد لميواتف المحمولةلـ ترغب. إلنشاء السحب

Rack space بالدفع لشركات اخرػ مثل VMware مف أجل الحصوؿ عمى تطبيقات اليمكنيا التحكـ بيا .
 160 ىناؾ اليوـ اكثر مف  ،لذا تعاونت مع ناسا بعدما اخترعت األخيرة بعض تطبيقات السحاب الجيدة

 .ليبقى مجانياًا  Open Stack شركة وجية تتعاوف في برمجة
: ماتقدمو الشركة مف خدمات 

 Managed cloud , Hybrid cloud  
 Getting servers online  
 Turning server ON / Off 
 Cloud Hosting  
 Cloud servers  
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 Cloud Sites  
 Cloud control panel  
 Cloud Files  

5. : Vmware   
أحد الركائز  بالواليات المتحدة االمرريكية شركة لمحوسبة السحابية مقرىا الرئيسي في ساف فرنسسيسكو
شركة تشتير بتقديـ الحموؿ البرمجية والتي تسمح  األساسية في البنية التحتية اإلفترااية والحوسبة السحابية

، وبإنشاء بيئات استاافة سحابية افترااية، وتعمل برامجيا )Virtualization(بإنشاء بيئات عمل افترااية 
. عمى أنظمة ويندوز و لينوكس وابل ماؾ او اس، كما توفر أنظمة تشغيل سحابية تعمل عمى الخوادـ مباشرة

 ألف موظف، وتبمغ 11 في والية كاليفورنيا األمريكية ويعمل بيا اآلف أكثر مف 1998جاء تأسيسيا في عاـ 
 . مميار دوالر4.5قيمتيا السوقية أكثر مف 

: IBMشركة 
: ماتقدمو ىذه الشركة مف خدمات 

 Design a cloud  
 Build a cloud  
 Secure your cloud  
 Manage your infrastructure 
 Store your data in cloud  
 Access virtual infrastructure 
 Backup & Recover using cloud  
 Cloud computing with IBM (web sphere clouds) 

 :CSCشركة  .6
 CSC cloud computing Services  
 CSC cloud computing – IAAS 
 CSC cloud computing  DB – DB As Aservice  



10 
 

7. GoGrid :  
وىو خدمة مقدمة  األمريكية شركة لمحوسبة السحابية مقرىا الرئيسي في ساف فرنسسيسكو بالواليات المتحدة

والتي يتـ إدراتيا ” ويندوز”و” لينكس“لكل مف  مف البنية التحتية لمسحابة يقـو بإستاافة اآلالت اإلفترااية
 .وىو قائـ بذات المساحة المخصصة لإلستاافة عبر لوحة تحكـ متعددة الخوادـ

8. :    Salesforce 
والتي تقـو بتوزيع  األمريكية شركة لمحوسبة السحابية مقرىا الرئيسي في ساف فرنسسيسكو بالواليات المتحدة

بإستاافة التطبيقات المختمفة خارج موقعيا وتشتير بمنتجاتيا في  البرمجيات التجارية لمراغبيف بيا وتقوـ
 .عالقات العمالء مجاؿ ادراة

: األمثمة التالية ىي أمثمة قميمة جداًا مف بيف مئات اآلالؼ مف التطبيقات والخدمات السحابية المتوفرة
 خدمات البريد االلكتروني :Gmail, Yahoo, Hotmail 
 خدمات التخزيف السحابي :Google Drive, Drop box, Box, Sky Drive 
 خدمات الموسيقى السحابية :Google Music, Amazon Cloud Player, iTunes/iCloud 
 التطبيقات السحابية :Google Docs, Photoshop Express 

 Google Chrome OS, Jolicloud: أنظمة التشغيل السحابية

 
واح اىـ الشركات في مجاؿ الحوسبة   ت)1_2( رقـ صورة

 
 
 
 
 

http://www.bab.com/sites/default/files/news/nimg171020.png
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 :خصائص او مميزات الحوسبة السحابية هى  2-6

  مف خدمات وتوفير بعض Cloud Computing البد ىنالؾ خصائص تتمتع بيا الحوسبة السحابية 
-  :االحتياجات الخاصة والعامة ومف اىميا ما يمي

 .تقميل تكمفة تدريب البشر مثالًا البرمجة والتشغيل وغيرىا .1
 . تقميل تكمفة اخطاء البشر واالعتماد عمى قمة مؤىمو وقادرة .2
 .تقميل تكمفة والء البشر بتقميص االعتماد عمى قمة مخمصو .3
تقميل تكمفة ترخيص البرمجيات وذلؾ بتخطى ترخيص البرمجيات بالتعاقد مع مزود الخدمو مباشرة  .4

 .وىو بدوره سوؼ يربح مف تمؾ التراخيص لكثرة العدد المستخدـ لخدمتو
 .مرونة التخمص مف البشر او مزودػ الخدمة مف غير مغامرة كبيرة او تاثير سالب كبير .5
 .زيادة المخرجات و مااعفة االنتاجية زيادة مؤثرة بعدد قميل مف البشر  .6
فى حالة التقنية  (الطاقة التخزنية غير المحدودة كمما زادات حاجتؾ لمتخزيف زد مف ايجار التخزيف  .7

الغير سحابيو يتـ اقتناء حجـ تخزينى مااعف عف الحاجو حتى ال يدخل المستخدـ فى مشكمة 
 )نقص التخزيف و فى ىذا مف غير شؾ تبديد مالى 

بالتاكيد ميما نالت المؤسسو مف خبره فاف  ( اماف احسف انواع الخدمو لتخصص مزود الخدمو  .8
  .)مزود الخدمو سيكوف االفال لتخصصو و لخبرتو 

 )مرونة التعامل مع التغيرات المستقبميو  (مرونة التوسع او التقمص مع توسع او تقمص المؤسسو  .9
 مف غير تكاليف او خطط معقدة حيث  Disaster Recovery معالجة المخاطر الطارئو  .10

  .انتقمت تمؾ الميمو لمزود الخدمو
المحافظو عمى البيئو حيث تقمص عدد االجيزه مف مخدمات و وحدات تخزيف وغيرىا والتى  .11

 .ليا اثر سيىء عمى التربو و البيئو 
  .سيولو التعامل مع خدمات الحوسبة عف بعد .12
 .تقميل امكانيات االجيزة االلكترونية  .13
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 -:مساوئ الحوسبة السحابية  2-7

: كما اف لمحوسبة السحابية فوائد وايجابيات البد مف وجود سمبيات ومساوغ ليا ومف ىذه المساوغ 

بالرغـ مف وجود الشركات الكبيرة ذات الموثوقية العالية والسمعة الجيدة اال اف : المخاوؼ االمنية  .1
فمو تعرات اؼ شركة تقدـ الخدمة ، البيانات الخاصة تبقى معراة لالختراؽ والسرقة والاياع 

 .السحابية لالختراؽ قد تتعرض جميع معمومات المستخدميف لالختراؽ اياا

الخدمات والتطبيقات السحابية تحتاج الى توفر اتصاؿ باألنترنت بشكل مستمر وىذا غير متوفر في  .2
خصوصاًا اف ىناؾ مناطق كاممة محرومة مف خدمة االنترنت وبالتالي صعب ، بعض دوؿ العالـ 

 .يستفيدوا مف خدمات وتطبيقات الحوسبة السحابية 

معظـ المستخدميف العادييف اعتادوا عمى تطبيقات الحوسبة السحابية الى مستويات تااىي  .3
. وىذا يحتاج وقت حتى يعتادوا ىؤالء المستخدميف عمى التطبيقات السحابية ، التطبيقات التقميدية 

ــ :الحوسبة السحابية  (مشاكل)التحفظات عمى أو   2-8

 :االعتماد الكمى عمى االتصاالت و االنترنت    -1

قد يتعرض النظاـ او تتعرض الخدمو لتوقف تاـ او جزئى بسبب مشاكل فى االتصاالت او 
. االنترنت

الحمول  

.  البد مف عمل كل الخطوات الالزمو التى تجعل مشاكل االتصاالت واالنترنت قميمة التاثير

 :-االعتماد الكمى عمى مقدم الخدمه    -2

فانت اصبحتُ تممؾ ، البد اف نتنبو اننا اصبحنا نعتمد اعتماداًا كمياًا ليذه الخدمو عمى طرؼ ثانى 
عمى سبيل المثاؿ معموماتؾ الحساسو لطرؼ آخر او تعتمد عمى نظامؾ الحساس مثالًا االستشاره 

. الطبيو عمى طرؼ آخر
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الحمول  

 . البد مف التاكد الكامل و الموقف اف مقدـ الخدمو كفؤ و اميف 

  : External Attacksالهجوم الخارجى عمى الخدمه     -3

اف وجود الخدمو فى بيئة االنترنت يجعل ىذه الخدمو معراو لميجـو بواسطة الياكرز او غيرىـ مما 
. يعرض الخدمو سواء كانت تخزيف بيانات او برمجيات او غيرىا لالختراقات االمنيو المعروفو

الحمول  

عمل التحاليل العمميو الدقيقو عمى قدرة و كفاءة مقدـ الخدمو قبل التعاقد معو و عمل امانات 
. التامينات الكاممو

 :-ابتزاز مزود الخدمه    -4

قد يطمب مزود الخدمو بعد االعتماد الكمى عميو زياده فى االجره او تغير فى التعاقد او مبالغ غير 
. مناسبو عمى الصيانو او التحسينات السنويو 

الحمول  

.  عمل كل الامانات و المؤكدات التى تمنع ذلؾ فى العقد

 :-اهمال مقدم الخدمه    -5

قد ال يستجيب مقدـ الخدمو لتساؤالتؾ او طمباتؾ بالسرعو المطموبو او قد يجيب اجابات اعيفو عمى 
. تساؤلؾ

الحمول  

دراسة قدرات مقدـ الخدمو و متابعة ىذه القدرات بشفافيو كاممو فى اػ وقت مثل عدد العامميف و 
مؤىالتيـ و خبراتيـ و ىل مزود الخدمو يفقد اكفاء اـ ال ؟ و لماذا ؟ 
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 :-الدراسه الدقيقه الختيار مزود الخدمه   -6

ىناؾ متطمبات عمميو ااافيو لمقارنة مزودػ الخدمو مف حيث القدرات المينيو والكفاءه ومف حيث 
االلتزاـ االخالقى والزاؿ الكثيروف ليس ليـ الخبره الكافيو لمقياـ بيذا الدور لحداثة تجارب الحوسبة 

. السحابيو 

الحمول  

 . وعدـ االستعجاؿ كافياًا فى ىذه المرحمو البد اف تاخذ ىذه المقارنات وقتاًا 

 -:مكونات الحوسبة السحابية   2-9

1. Application:   ىي البرامج والخدمات التي يمكف اف يشغميا العميل في السحابة 

 ومع خدمة SAS         تـ تخفيف عبء الصيانة والتطوير عف المستخدـ 

2. Client :  المستخدـ حيث يستخدـ جيازه سواء كاف ىاتف محموؿ او كمبيوتر لالستفاده مف ىو
 الخدمة ومف الممكف اف يمتمؾ نظاـ تشغيل يدعـ السحابة او يستخدـ المتصفح فقط

3. Infrastructure  :  وىي البنية التحتية لمسحابة 
4. Platform    المنصو التي تستخدميا في السحابة وىي 
5. Service  :   وىي الخدمة التي تستخدميا عمى السحابة 

  -:عناصر الحوسبة السحابية   2-10

 جياز حاسب شخصي   .1
  نظاـ تشغيل يسمح باالتصاؿ بشبكة االنترنت  .2
  متصفح انترنت  .3
  توفر االتصاؿ بشبكة االنترنت  .4
 مزود خدمة الحوسبة السحابية   .5
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 -:انواع الحوسبة السحابية من حيث الخدمة   2-11

  ) .Private Cloud Computing (الحوسبة السحابيو الخاصو    -1
 .  ) Public Cloud Computing (الحوسبو السحابيو العامو      -2
  ) .Mobile Cloud Computing (الحوسبة السحابيو بالموبايل أو بالمشغل    -3
  ) .Hybrid Cloud Computing(الحوسبة السحابيو اليجيف    -4
  الحوسبة السحابيه الخاصة( Private Cloud Computing) :  

نما مغمقة لعدد محدد مف العمالء   ىي حوسبة سحابيو مف حيث المفيوـ التقني ولكنيا ليست مفتوحو لمعامو وا 
    الحوسبه السحابيه العامه( Public Cloud Computing )  : 

ىي حوسبة سحابيو متاحو لمجميع مف يريد الخدمة المقدمو وىي في الواقع ىي األصل وكل الميزات التي 
 السابقة تنطبق عمى القراتذكرت في الحوسبة السحابيو ، وكل العيوب التي ذكرت في الحوسبة السحابيو في 

 .ىذا النوع مف الحوسبة السحابيو 

  الحوسبة السحابيه بالموبايل أو بالمشغل( Mobile Cloud Computing ): 

ىذة الحوسبة ىي المتوقع تعميميا خالؿ األعواـ القميمو القادمو حيث تقوـ بالخدمة ىي نفس شركات الموبايل 
 .التي تقدـ خدمات المحادثات واإلنترنت 

  الحوسبة السحابيه الهجين(Hybrid Cloud Computing) :  
يمكف أف تكوف ىناؾ في مؤسسة واحدة حوسبة سحابيو عامو أو بالموبايل وحوسبة سحابيو خاصة 

.  لمتطبيقات الحساسة أو كتطبيق مساند إذا لـ تكف الثقة متوفرة في المؤسسة في الحوسبة السحابيو العامو 
   إف الحوسبة السحابيو اليجيف تعتبر أفال المعالجات العممية لتجاوز عيوب الحوسبة السحابيو 

العامة آنفة الذكر حيث يكف لممؤسسة أو الشركة عمل حوسبة سحابية خاصة كمساندة أو كتأميف إاافي 
. لمبيانات الحساسة إذا تخوفت مف اإلعتمادية الكمية عمى الخدمة العامة 
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ــ :الخدمات التي تقدمها الحوسبة السحابية  2-12

 

واح الخدمات السحابية  ت) 2_2(  رقـ صورة

1. Application as a services(AAS) 
2.   Platforms As Service (PAS) 
3. Infrastructure AS Service 

  :Application AS Services (AAS)مثال لحوسبة سحابيه في التطبيقات  

 التعامل مع نظاـ مالى او نظاـ رواتب او نظاـ مصرفى او غير ذلؾ عبر االنترنت  .1
  . عمل شبكة اتصاالت خاصة عبر االنترنت مثل الشبكات االجتماعية وغيرىا .2
 .عمل نظاـ انتاج تعاونى فى البرمجيات عبر االنترنت  .3
عمل محتوػ والولوج لمحتوػ عبر االنترنت مثل محتوػ عممى فى الحاسوب او غيره او محتوػ   .4

 .إجتماعى عف قبيمة او قرية او محتوػ سياسى او دينى او غيره 
  .)مراقبة أمنية(عمل تحكـ ىندسى عبر االنترنت او تحكـ أمنى  .5
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 : Platforms As Service (PAS)مثال لحوسبة سحابيه في المنصات  

 .التعامل المشترؾ مع قاعدة البيانات او ايجار قاعدة البيانات  .1
 او غيرىا مف الحـز البرمجية الجاىزة او برنامج SPSSالتعامل مع برنامج معيف مثل برنامج  .2

 .نظاـ التشغيل او برامج او ادوات حاسوبية 
التعامل مع وحدة تخزيف لتخزيف معموماتؾ او بياناتؾ الػ غرض مثل تخزيف مساند او حفع   .3

 .آمف او تخزيف بعض البيانات التاريخية لعدـ تمكنؾ مف حفع كل البيانات فى اجيزتؾ  
و التعرؼ عمى الشخصية عبر البطاقة  التعرؼ باليويو او استخراج اليوية مثل الجواز  .4

. اإللكترونية 

 : Infrastructure AS Serviceمثال لحوسبة سحابيه في البنية التحتية 

 .التعامل مع شبكات الحاسوب عبر االنترنت  .1
 .التعامل مع التخزيف الجماعى المشترؾ   .2
 .عمل حوسبة خاصة   .3

: باالضافة المثمة الحوسبة السحابيه 

  نظاـ التشغيلOperating System As Service (OAS)  
  خدمة البرمجياتSoftware As Service (SAS) 
  خدمة الطباعةPrinting As Service (PAS) 
  خدمة رسوميةGraphic As Service (GAS)  

 :   التهديدات أالمنية فى إستخدام الحوسبة السحابية 2-13
نموذج " hp"لذلؾ قدمت شركة " التأميف"أكد الخبراء أف أكبر مشكمة أماـ الحوسبة السحابية ىى عممية 

" الحوسبة العامة"ليكونوا مطمئنيف عمى بيانات ومعمومات الشركة، وىناؾ أيااًا " الحوسبة الخاصة"
ويرجع اإلستخداـ لمنموذجيف حسب أىمية المعمومات المواوعة عمى السحابة، ومف الممكف أف يصَمـ 

 .نظاـ يوازف بيف الحوسبة الخاصة والعامة
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ال تكتمل الصورة عف التيديدات األمنية التي تواجو بيئات الحوسبة اإلفترااية إال إذا تذكرنا اإلتجاه 
فالحوسبة . مف قبل المؤسسات واألفراد، عمى حد سواء" الحوسبة السحابية"المتصاعد لتبني مفيـو 

السحابية تعني تشجيع جميور العصر المعموماتي ومؤسساتو عمى واع المعمومات والبيانات عمى شبكة 
محممة بالمعمومات عمى الفااء اإلفترااي وناسو وشركاتو " سحابة"اإلنترنت، التي تصبح ىى 
 .ومؤسساتو ونشاطاتو وغيرىا

: االمن في الحوسبة السحابية  2-14

    يثير مواوع أمف معمومات السحب اإللكترونية الكثير مف الجدؿ، فالبعض يرػ أف المعمومات ال 
تكوف آمنة إال عندإدارتيا في شبكة داخمية، والبعض اآلخر يرػ أف السحب اإللكترونية تستطيع توفير 
األمف الالـز لاماف حفع المعمومات وسالمتيا،ويمكف القوؿ أف مشاكل أمف المعمومات في السحب 

موفر الخدمة والعميل، لكف الحمل األكبر دائما يقع عمى عاتق موفر : اإللكترونية تأتي مف جيتيف
الخدمة، فيو الممـز بتوفير بنية تحتية قوية وأدوات ومستودعات تخزيف آمنة، خصوصا اذا ما كاف سيأخذ 

 .مقابالًا ماديا عمييا

حيث يركز من يقوموا بتقديم خدمة الحوسبة السحابية عمي العناصر التالية من اجل ضمان حفظ 
 :المعمومات وهي

 :حماية البيانات

وىذا العنصر يقـو عمي عالقة تشاركية بيف العميل ومقدـ الخدمة حيث اف كل منيـ لو دور ىاـ جدا 
فييا، فمف جية العميل عند القياـ بأؼ عممية معالجة وتخزيف لمبيانات ينبغي عميو التأكد مف جودة 

اتصالو باالنترنت وأنو قاـ فعال بتخزيف الممف عمى الشبكة وأف معمومات حسابو ال يعمميا أحد سواه، 
ـٍ الخدمة فإنو سيحرص دائما عمى حفع معمومات العميل وعدـ تسربيا  .ومف جية مقد
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 :نظام إدارة الهوية

وىو نظاـ معمومات ييدؼ إلى التحقق مف ىوية المستخدـ والتأكد مف أنو الصاحب الحقيقي لمحساب، 
في منشأة تعمل عمى  )الموظف(ولزيادة الحماية يمكف أف يكوف موجودا بشكل أفال مف طرؼ العميل 

 .السحب اإللكترونية

 :أمن التطبيقات

في السحب اإللكترونية التي تقـو بتوفير أدوات معالجة البيانات واألدوات البرمجية التي تساعد المستخدـ 
عمى تطوير أؼ كود برمجي وتجربتو ينبغي أف تكوف ىذه األدوات دائما عمى قدر عالي مف الكفاءة، 

ة وعدـ حفع البيانات غير الميمة وتشتيت المستخدـ بما ال ينفع، ـحيث يجب أف يتميز أداءىا بالسال
 .حيث يمكف ليذه األدوات أف تكوف أداة في تسرب أؼ بيانات ميمة لممستخدـ

 :الخصوصية

تبقى ىي السمة األبرز التي يجب أف يحرص كل مقدـ لمخدمة عمى توفير السياسات واإلجراءات 
المناسبة التي تصاحبيا لما في ذلؾ مف حفع لحقوؽ العميل ومزود الخدمة، كما أنيا تعطي اجماال 

 رسالة وااحة عف احترافية وقوة مزود الخدمة وعدـ تياونو في االحتياط مف محاوالت العابثيف

 -:تحميل الخدمات  2-15

 :حجم المستخدمين  2-15-1

 نتائج استطالعيا لمرأؼ حوؿ مدػ جاىزية أقساـ إدارة خدمات تكنولوجيا Axios Systemsنشرت 
% 51المعمومات في الشركات حوؿ العالـ إلدارة خدمات الحوسبة السحابية، وأظيرت نتائج اإلستطالع أف 

مف خبراء تكنولوجيا المعمومات يعتقدوف بعدـ إمكانية ادارة شركاتيـ لخدمات الحوسبة السحابية،  بينما 
مف المستطمعة آراؤىـ عف اعتقادىـ بجاىزية شركاتيـ إلدارة خدمات الحوسبة السحابية، وقاؿ % 26أبدؼ 

. بعدـ تأكدىـ مف جاىزية شركاتيـ % 23
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مف الشركات تستخدـ حالياًا أدوات مخصصة إلدارة خدمات % 8كما أظيرت نتائج اإلستطالع أف 
عف اعتقادىـ بأف األدوات المتوفرة حالياًا في شركاتيـ يمكنيا دعـ % 19الحوسبة السحابية، فيما أعرب 

 عف% 13واشار عمميات ادارة خدمات الحوسبة السحابية، وأشاروا إلى أنيـ لـ يبدأوا بإستخداميا بعد، 
 بعدـ% 42 ، ولكف اكداقتناعيـ بعدـ قدرة األدوات المتوفرة حالياًا عمى ادارة خدمات الحوسبة السحابية

. تأكدىـ مف إمكانية دعـ األدوات لمحوسبة السحبية أو عدميا
مف المستطمعة آراؤىـ فقد أواحوا بدء شركاتيـ بواع خطط إلعتماد استراتيجية % 28أما 

 اف% 5اواح الحوسبة السحابية في قطاع أو آخر مف أماكف عمميا، أما فيما يتعمق بالخطط المستقبمية 
 بأف% 16 ، وقاؿ شركاتيـ بصدد تطوير خطط إلستخداـ الحوسبة السحابية خالؿ األشير الثالثة المقبمة

أف شركاتيـ قد تتجو % 20 أشير، وقاؿ أكثر مف 6-3لدػ شركاتيـ خططاًا لمتحوؿ لمحوسبة السحابية بيف 
إلستخداـ الحوسبة السحابية بعد ستة أشير مما يواح اتجاىات األسواؽ بشدة نحو الحوسبة السحابية، 

. أف ال خطط حالية لشركاتيـ إلستخداـ الحوسبة السحابية% 32واعتبر 
" جارتنر"ونشرتو مؤسسة " ديفيد ميتشل سميث"كما جاء في تقرير خاص بالحوسبة السحابية أعده 

بشكل عاـ، نحف نرػ أف الحوسبة السحابية في قطاع األعماؿ وخدمات تكنولوجيا  : "2010في يوليو 
المعمومات مازالت في طور النشوء ومع ذلؾ فإف الزخـ الدائر حوؿ استخداـ الحوسبة السحابية سيؤدؼ لدفع 
عجمة استخداـ مجاالت الحوسبة السحابية  وتكنولوجيا المعمومات بشكل أسرع مف العناصر النموذجية التي 

 سنوات ستكوف ىناؾ تحوالت كبرػ ونسب أعمى لتبني خطط 5نتبعيا عادة، ليذا نعتقد بأنو في أقل مف 
 ".الحوسبة السحابية

أنظمة " فإف Axios Systemsلػ  )نائب الرئيس التنفيذؼ(" ماركوس سيميونايدس"أما عف ما ذكره 
ادارة خدمات تكنولوجيا المعمومات ومكتبة البنية التحتية لتكنولوجيا المعمومات تمعب دوراًا حاسماًا في ادارة 

خدمات الحوسبة السحابية، فالعديد مف المنظمات التي نتعامل معيا يتفيموف سمسمة دعـ خدمات تكنولوجيا 
". المعمومات ويدركوف الحاجة لإلطالع عمى كيفية بناء خدمات األعماؿ الخاصة بيـ

، فمف المتوقع أف تنمو السوؽ العالمية لمخدمات "جارتنر"ووفقاًا ألحدث التقارير التي أصدرتيا شركة 
مما سيتسبب في تحوالًا كبيراًا في الطريقة التي . 2014 مميار دوالر بحموؿ عاـ 150السحابية لتصل إلى 

وستكوف ىذه الفرص بمثابة حافز يغير في . يقدـ بيا مزودو الخدمة خدمات تكنولوجيا المعمومات لمعمالء
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ستخداميا مف قبل كل شخص تقريباًا في العالـ، مما يعزز مف التحوؿ  النياية طريقة تقديـ الخدمات وا 
 .الجوىرؼ في نماذج األعماؿ واإليرادات

: طريقة التعاقد وتكمفة الخدمة  2-15-2
:- يتـ قديـ الخدمة باالتفاؽ مع مقدـ أو مزود الخدمة ويمكف أف يكوف بأحدػ الطرؽ التالية

.  الزمف المستخدـ حقيقة]الثانية- اليوـ–بالزمف مثل الدقيقة / 1
 .بالعمل / 2
. باإليجار الشير ؼ أو اليومي / 3

 .تزيد تكمفة الخدمة كمما زاد ربحية المؤسسة وكمما كبرت حجـ المالي لممؤسسة
تحميل الحوسبة السحابية فى الدول العربية واالفريقية مقارنة بمجموعة اسيا والصين وأوربا  2-16

: وأمريكا 

نجد أف الشركات العربية التقنية اذا لـ  تقـ بتبني مواوع الحوسبة السحابية و خدماتيا فستقوـ ىذه الشركات 

بالبحث عف بديل وسيكوف ىذا البديل بعيد جغرافياًا وأيدولوجياًا عف المنطقة العربية، وىذا ما يجعل بيانات 

 .شركات األعماؿ في الشرؽ األوسط بيد شركات اجنبية 

وتصبح كل معموماتنا بيد الشركات األجنبية بحيث اليتاح لنا سمطة عمييا، لذلؾ ينبغي عمى الشركات التقنية 

 الميـ أف تتبنى المواوع بطريقتيا بحيث التقمد بشكل اكبر ومفالعربية أف تتبنى المواوع وتيتـ فيو 

 .الخدمات التي تقدميا الشركات الغربية، فالمنطقة العربية بحاجة لتطبيقات و إمكانيات ال يحتاجيا الغرب

فالدور الذؼ يجب أف تمعبو الشركات التقنية الاخمة وىي شركات اإلتصاالت غالباًا ألنيا مادية وفنياًا أقوػ 

وما يحدث أف بعض الشركات العربية التي تبنت خدمات الحوسبة السحابية   مف الشركات التقنية األخرػ 

 ومف النصائح الموجية أف تعمل الشركات العربية عمى مفيـو الحوسبة السحابية تقدميا بطريقة تقميديةو

 وتبسطو أكثر حتى يالقي الرد واإلستقباؿ المناسب عند الشركات ومدارء تقنية المعمومات بالشركات الكبيرة 
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كما ينبغي نشر الوعي بشكل اكبر حوؿ ىذه الخدمة وعرايا بطريقة توفر التكاليف وانيا استثمار في البنية 

التحتية وليست تكاليف غير مجدية ، ومف ابرز الشركات التي قد تخدميا خدمات الحوسبة السحابية فيي 

الشركات النفطية، واليقتصر االمر عمى ذلؾ فيي مجدية ايااًا لمشركات المتوسطة أو الصغيرة فيمكنيا 

استئجار خدمة حوسبة بمواصفات تكفييا بدالًا مف شراء مخدمات و توظيف ميندسيف وخبراء و رواتب ودعـ 

 .فني وصيانة وغيره 

: إندماج الخدمات السحابية والحوسبة المحمولة والشبكات االجتماعية وتطورها 2-17

 عمى مدػ السنوات IDCتكرر مواوع التحوؿ في التوقعات الصادرة عف شركة األبحاث العالمية 

العديدة المااية وبرزت في تمؾ األثناء موجة مف التقنيات الثورية نتيجة لماغوط التي فراتيا التحديات 

 وما بعدىا أف تشيد الساحة التكنولوجية ناوج وتطور 2011االقتصادية العالمية، وتتوقع الشركة في عاـ 

ىذه التقنيات الثورية، المتمثمة في الخدمات السحابية والحوسبة المحمولة والتواصل االجتماعي لتكوف منصة 

 .رئيسية جديدة لقطاع تقنية المعمومات والقطاعات التي تخدميا

إف اإلنفاؽ عمى الخدمات المرتكزة عمى الحوسبة السحابية العامة سوؼ تشيد نمواًا بنسبة تبمغ أكثر 

% 30 تبمغ  بزيادة2011المعمومات خالؿ عاـ مف خمسة أاعاؼ معدؿ نمو اإلنفاؽ عمى قطاع تقنية 

وسيزداد . ، وذلؾ بتوجو الشركات إلى نقل تطبيقاتيا إلى منصات الحوسبة السحابية2010مقارنة مع عاـ 

 وذلؾ في ظل  ،2011خالؿ عاـ إستخداـ تقنيات الحوسبة السحابية مف قبل الشركات الصغيرة والمتوسطة 

 الشركات األمريكية المتوسطة مع بيف% 33يصل الي اإلقباؿ عمى تبني بعض المصادر السحابية الذؼ 

 .نياية العاـ
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 بإستخداـ العديد مف األجيزة المتنوعة ومف 2011أما الحوسبة النقالة فسوؼ تواصل تقدميا في عاـ 

كما . خالؿ مجموعة مف التطبيقات الجديدة، لتشكل بذلؾ عنصراًا حاسماًا آخر في المنصة التقنية الجديدة

حظيت برامج التواصل االجتماعي التجارؼ بزخـ كبير في قطاع الشركات عبر األشير الفترة المااية، ومف 

خالؿ عاـ % 38 بنمو سنوؼ مركب بنسبة IDCالمتوقع أف ينمو ىذا التوجو كما جاءت توقعات شركة 

، وفي مؤشر وااح أف التواصل االجتماعي أصبح جزءاًا مف ىذه التقنية الجديدة، ومف المتوقع أيااًا 2014

أف إستخداـ المنصات االجتماعية مف قبل الشركات الصغيرة والمتوسطة سيشيد تسارعاًا ممحوظاًا مع قياـ 

مف الشركات الصغيرة والمتوسطة بإستخداـ شبكات التواصل االجتماعي لغايات ترويجية مع % 40أكثر مف 

. نياية العاـ

 أف التقنيات الثورية إندمجت أخيراًا مع بعايا البعض، حيث الحوسبة 2011إف أىـ ما يميز عاـ 

السحابية مع األجيزة المحمولة، واألجيزة المحمولة مع الشبكات االجتماعية، والشبكات االجتماعية مع أدوات 

.   تحميل البيانات القادرة عمى تحميل فورؼ لكميات كبيرة لمبيانات في الوقت الحقيقي

": الحوسبة السحابية"أما بالنسبة لما جاء في أحدث إستطالعات الرأى الخاص بتقنية  2-18

 نتائج استطالعيا لمرأؼ حوؿ مدػ جاىزية أقساـ إدارة خدمات تكنولوجيا Axios Systemsنشرت 

% 51المعمومات في الشركات حوؿ العالـ إلدارة خدمات الحوسبة السحابية، وأظيرت نتائج اإلستطالع أف 

مف خبراء تكنولوجيا المعمومات يعتقدوف بعدـ إمكانية ادارة شركاتيـ لخدمات الحوسبة السحابية،  بينما أبدؼ 

% 23مف المستطمعة آراؤىـ عف اعتقادىـ بجاىزية شركاتيـ إلدارة خدمات الحوسبة السحابية، وقاؿ % 26

. بعدـ تأكدىـ مف جاىزية شركاتيـ 
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مف الشركات تستخدـ حالياًا أدوات مخصصة إلدارة خدمات % 8كما أظيرت نتائج اإلستطالع أف 

عف اعتقادىـ بأف األدوات المتوفرة حالياًا في شركاتيـ يمكنيا دعـ % 19الحوسبة السحابية، فيما أعرب 

 عف% 31بعد واشار عمميات ادارة خدمات الحوسبة السحابية، وأشاروا إلى أنيـ لـ يبدأوا بإستخداميا 

بعدـ تأكدىـ % 42اقتناعيـ بعدـ قدرة األدوات المتوفرة حالياًا عمى ادارة خدمات الحوسبة السحابية، ولكف أكد 

. مف إمكانية دعـ األدوات لمحوسبة السحبية أو عدميا

مف المستطمعة آراؤىـ فقد أواحوا بدء شركاتيـ بواع خطط إلعتماد استراتيجية الحوسبة % 28أما 

 شركاتيـ اف% 5اواح السحابية في قطاع أو آخر مف أماكف عمميا، أما فيما يتعمق بالخطط المستقبمية 

بأف لدػ شركاتيـ % 16بصدد تطوير خطط إلستخداـ الحوسبة السحابية خالؿ األشير الثالثة المقبمة، وقاؿ 

أف شركاتيـ قد تتجو إلستخداـ % 20 أشير، وقاؿ أكثر مف 6-3خططاًا لمتحوؿ لمحوسبة السحابية بيف 

% 32الحوسبة السحابية بعد ستة أشير مما يواح اتجاىات األسواؽ بشدة نحو الحوسبة السحابية، واعتبر 

. أف ال خطط حالية لشركاتيـ إلستخداـ الحوسبة السحابية

في " جارتنر"ونشرتو مؤسسة " ديفيد ميتشل سميث"كما جاء في تقرير خاص بالحوسبة السحابية أعده 

بشكل عاـ، نحف نرػ أف الحوسبة السحابية في قطاع األعماؿ وخدمات تكنولوجيا  : "2010يوليو 

المعمومات مازالت في طور النشوء ومع ذلؾ فإف الزخـ الدائر حوؿ استخداـ الحوسبة السحابية سيؤدؼ لدفع 

عجمة استخداـ مجاالت الحوسبة السحابية  وتكنولوجيا المعمومات بشكل أسرع مف العناصر النموذجية التي 

 سنوات ستكوف ىناؾ تحوالت كبرػ ونسب أعمى لتبني خطط 5نتبعيا عادة، ليذا نعتقد بأنو في أقل مف 

". الحوسبة السحابية
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أنظمة " فإف Axios Systemsلػ  )نائب الرئيس التنفيذؼ(" ماركوس سيميونايدس"أما عف ما ذكره 

ادارة خدمات تكنولوجيا المعمومات ومكتبة البنية التحتية لتكنولوجيا المعمومات تمعب دوراًا حاسماًا في ادارة 

خدمات الحوسبة السحابية، فالعديد مف المنظمات التي نتعامل معيا يتفيموف سمسمة دعـ خدمات تكنولوجيا 

". المعمومات ويدركوف الحاجة لإلطالع عمى كيفية بناء خدمات األعماؿ الخاصة بيـ

، فمف المتوقع أف تنمو السوؽ العالمية لمخدمات "جارتنر"ووفقاًا ألحدث التقارير التي أصدرتيا شركة 

مما سيتسبب في تحوالًا كبيراًا في الطريقة التي . 2014 مميار دوالر بحموؿ عاـ 150السحابية لتصل إلى 

وستكوف ىذه الفرص بمثابة حافز يغير في . يقدـ بيا مزودو الخدمة خدمات تكنولوجيا المعمومات لمعمالء

ستخداميا مف قبل كل شخص تقريباًا في العالـ، مما يعزز مف التحوؿ  النياية طريقة تقديـ الخدمات وا 

 .الجوىرؼ في نماذج األعماؿ واإليرادات

:  بمصر والعالم  في عيون الخبراء" الحوسبة السحابية"مستقبل  2-19

فريقيا " EMC"نائب رئيس شركة " فريدريؾ ديسورت"أكد  العالمية لمنطقة أوروبا والشرؽ األوسط وا 

عمى أف مدػ مكانة مصر في المنطقة في مجاؿ تكنولوجيا المعمومات يجعميـ يتطمعوف لإلستثمار واخ 

 .المزيد مف اإلستثمارات فييا حيث المزايا التي تتمتع بيا مصر مقارنة بمنافسييا مف الدوؿ المحيطة

 فيو يرػ أف الحوسبة السحابية ستوفر الكثير عمى الشركات المصرية بإختالؼ أحجاميا مؤكداًا أف 

فريقيا مشيراًا إلى  مصر بيا مؤىالت كثيرة إلستاافة مراكز الحوسبة السحابية لخدمة منطقة الشرؽ األوسط وا 

. أننا إذا تأخرنا في إدخاؿ ىذه التكنولوجيات الجديدة سناطر إلى شرائيا مف دوؿ محيطة أقل تكنولوجياًا 

ويرػ أيااًا أف الحوسبة السحابية ستغير شكل العمالة الماىرة في مصر، ويطمِئف بأف إيجاد وظائف جديدة 
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في أوروبا ليس معناه بطالة في الشرؽ األوسط، كما شدد عمى أىمية دور الحكومة التثقيفي الذؼ يجب أف 

. يمتد ليشمل خدمات تمس إحتياجات األفراد وتكوف مبنية عمى الحوسبة السحابية

ذا لـ  فالحوسبة السحابية ىى التوجو الرئيسي في العالـ كمو حالياًا، وىى ليست مواة تكنولوجية وا 

ستفدنا منيا سنتخمف عف ركب التطور التكنولوجي الذؼ تشيده أغمب دوؿ  نتحدث عنيا في الوقت الحالي وا 

العالـ فالحوسبة توجو حقيقي سيغير شكل صناعة البرمجيات وتكنولوجيا المعمومات في العالـ، وبالتالي 

سيتغير شكل البيزنس بمشاركة جميع القطاعات سواء الحكومة أو الصحة أو التعميـ وستكوف ىى طريقة 

 .الحياة في المستقبل مثميا مثل اإلنترنت

إف مصر ستصبح مف بيف الدوؿ الثماني الكبرػ في عدد السكاف لذا البد مف اإلستعداد مف اآلف، 

حيث أف إستخداـ التكنولوجيا الحديثة واليواتف الذكية سيخمق كـ مف المعمومات كبيراًا جداًا، والذؼ مف المقدر 

 مرة، ولذلؾ فالبد مف 44 عاماًا المقبمة مف بداية تاريخ البشرية حتى اآلف بػ 19لو أف يتااعف خالؿ الػ 

. اإلستعداد لكل ىذا مبكراًا، خاصة إذا لـ تكف ىناؾ وسائل تخزينية مناسبة لكل ىذه المعمومات والبيانات

 إف الحوسبة السحابية تحتاج إلى ثالثة أقداـ حتى تعمل: 

 . VMwareالبنية اإلفترااية وىى متوافرة    -1

 .الشبكات لدػ سيسكو   -2

 . EMCتخزيف البيانات في    -3

كل الشركات العالمية بأف تنظر إلى التشريعات المختمفة في الدوؿ " فريدريؾ ديسورت. "ونصح د

التي تعمل فييا والبد مف طرح أجيزة وتعامالت تكوف متوافقة مع تشريعات ىذه الدوؿ المعموؿ بيا والبد مف 
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 تعتبر نفسيا شركة محظوظة فبفال التحالف EMCبناء بوابات تتماشى مع تكنولوجيات الشركات األخرػ و

. ستصبح نظاـ التشغيل العالمي المعتمد في الحوسبة السحابية" VMware"مع 

بالشرؽ األوسط وتركيا  التي تزود " إنتراكتيف إنتيميجانس"أما شاىيف حق، المدير اإلقميمي لشركة 

برمجيات وخدمات اإلتصاالت التجارية في إنديانابوليس فقد أكد أف اإلتصاالت عبر الشبكة السحابية ليست 

وأغمب . منتجاًا يبحث عف مشكمة بل حل يتمتع بالكثير مف المزايا، مما يجعميا حالة تجارية جذابة لمغاية

. مديرؼ ورؤساء أقساـ تقنية المعمومات جاىزوف لإلستفادة مف خدمات الحوسبة السحابية

في الشرؽ األوسط وشماؿ إفريقيا ذكر أنو " سمانتيؾ"المدير اإلقميمي لشركة " جوني كـر"وبالنسبة لػ 

بات مف الميـ جداًا أف تسعى الشركات لتحقيق قيمة أكبر مف إستثماراتيا التقنية فمف خالؿ دراسة وتفيـ 

التحديات والمخاطر والتيديدات، يمكف لمشركات تخطيط وتنفيذ الكثير مف المبادرات اإلستراتيجية التقنية 

سترجاع البيانات، واألرشفة  كالتقنيات اإلفترااية، وأمف التقنيات الجوالة وتقنيات التشفير والنسخ اإلحتياطي وا 

داراتيا بشكل أكثر فعالية وكفاءة  2011كما رأػ أنو في عاـ . والحوسبة السحابية بيدؼ حماية بياناتيـ وا 

يتوجب عمى مديرؼ تقنيات التخزيف إستعادة السيطرة عمى المعمومات والتخمي عف العقمية القديمة والبدء 

بتصنيف المعمومات وفقاًا لألولوية واألىمية، ألنو دوف ذلؾ ستستمر تكاليف التخزيف في اإلرتفاع وستواجو 

الشركات أوقاتاًا عصيبة إلسترجاع البيانات، كما أنيا لف تتمكف مف التوافق مع المعايير والتشريعات التنظيمية 

". سيمانتيؾ"بما في ذلؾ قوانيف الخصوصية واإلستكشاؼ اإللكتروني وذلؾ وفقاًا لتقرير 

مع الييئات المكمفة رسيماًا " Cisco"كما تعمل الشركات الرائدة في قطاع الشبكات الرقمية مثل 

بتحديد المعايير، بيدؼ صوغ بروتوكوالت محددة ليذا السوؽ، وبالتالي تحقيق الرؤية الواسعة لمحوسبة 

ومف المحتمل أف يؤدؼ ذلؾ إلى إعطاء منطقة الشرؽ األوسط أفامية كبرػ في بناء قواعد بيانات . السحابية
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كما يمكف أف تساىـ الحوسبة السحابية في تزويد الشركات المحمية . متطورة تستند إلى بيئات إفترااية كمياًا 

واإلقميمية في المنطقة العربية بالمحتوػ العالمي، مع اإلحتفاظ بالطابع اإلقميمي، مما يزيد سرعة الوصوؿ إلى 

. البيانات كما يرفع كفاءة إستخداميا والثقة بيا مف الجميور عربياًا وشرؽ أوسطياًا 

ماجد عثماف وزير اإلتصاالت وتكنولوجيا المعمومات السابق فقد أكد أف الوزارة تشجع .أما  د

كما أشار .  عمى إنشاء مراكز لمحوسبة السحابية ليا في مصرIBMالشركات العالمية ومنيا مايكروسوفت و

إلى إنشاء أوؿ مركز تميز إسترشادؼ لمحوسبة السحابية بجامعة أسيوط بالتعاوف مع إحدػ شركات القطاع، 

وىيئة تنمية صناعة اإلتصاالت وتكنولوجيا المعمومات، لإلستفادة مف القًادرات والميارات المتميزة لشباب 

. الجامعات في صعيد مصر

وبذلؾ نالحع أف تولي إىتماماًا كبيراًا لمحوسبة السحابية التي تعد مف أحدث التقنيات عمى مستوػ 

العالـ وأصبحت مف أولويات تنمية قطاع اإلتصاالت وتكنولوجيا المعمومات في مصر خالؿ المرحمة القادمة، 

وأنيا تبنت التوعية بأىمية المفاىيـ الجديدة ليذه الصناعة الواعدة والعمل عمى تنمية الكوادر البشرية المتميزة 

. في مجاؿ التطبيقات عمى الحوسبة السحابية

أيااًا نجد أف اإلستثمار في البحث العممي ىو أمر إستراتيجي بالنسبة لمصر وبخاصة قطاع 

اإلتصاالت وتكنولوجيا المعمومات، والذؼ يعد حمقة مشتركة بيف البحث العممي والتعميـ، السيما وأنو أحد 

مجاالت التعاوف المشترؾ بيف وزارتي اإلتصاالت والتعميـ العالمي وىو إستثمار سيكوف لو مردود إيجابي عمى 

 .االقتصاد والتنمية بمصر

في مصر خالؿ السنوات المقبمة سياعيا أماـ " الحوسبة السحابية"وأااؼ أف تفعيل خدمات 

التحديات التي يجب أف تستعد لمواجيتيا، مشيراًا إلى أىمية التعرؼ عمى التجارب األخرػ لمدوؿ المتقدمة في 
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بيدؼ توفير رؤية وااحة تاع مصر عمى الطريق الصحيح منذ البداية إلقتحاـ " الحوسبة السحابية"مجاؿ 

كما أااؼ أف الوزارة ستتبنى التوعية . ىذا المجاؿ الحيوؼ، والتي أصبحت لغة العالـ المتقدـ في المستقبل

بأىمية المفاىيـ الجديدة ليذه الصناعة الواعدة والعمل عمى تنمية الكوادر البشرية المتميزة في ىذا المجاؿ، 

 وشركة   "Microsoft"مثل شركة وتشجيع الشركات العالمية عمى إنشاء مراكز لمحوسبة السحابية ليا في 

"IBM "وغيرىا مف الشركات العالمية. 

ف تبني ىذا التوجو الجديد و اإلعتماد عميو بقوة مف وجية نظر آخريف ال يخمو مف الشوائب، كما إ

أكد المتخصصيف عمى ارورة أال تتعرض مصر إلنقطاع اإلنترنت ألف موارد الشركات المعموماتية مف 

تطبيقات وبرامج ستكوف في مخازف رقمية عمى اإلنترنت يمكف لكثيريف أف يتشاركوا فييا وربما ينتيؾ البعض 

أسرار غيره مف الشركات وخصوصيتيا وقد تتوقف تماماًا الشركة عف العمل وال تفي بإحتياجات عمالئيا عند 

.   أثناء الثورة المصرية2011 يناير 28حدوث انقطاع لإلنترنت كما حدث في يـو 

ولذلؾ فالبد مف التعامل مع تمؾ المخاوؼ والتعامل معيا بوسائل تمنع مف حدوثيا، باإلاافة إلى 

أىمية واع مشروع حوسبة سحابية واحدة لجميع الجيات الحكومية لتستفيد منو جميع وزارات الحكومة 

وىيئاتيا بأقل التكاليف دوف أف تتجو كل جية أو وزارة منفردة بشراء بنية معموماتية وبرامج وتطبيقات خاصة 

بيا، وذلؾ مع واع التشريعات الالزمة لعمل الحوسبة السحابية في مصر فالبد أف يكوف ىناؾ رقابة 

قاائية عمى عمل تمؾ الخدمات في مصر وخصوصاًا أف الحوسبة اإللكترونية ال تحتاج لرأس ماؿ كبير وال 

. تحتاج لجيد كبير
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- :(  php)لغة البي اتش بي   2-20

  :php (personal home page) الـتعريف لغة 2-20-1

ىى احدػ لغات النصوص البرمجية المصممة خصيصا الستخداميا عمى الويب وىي كذلؾ االداة التي سيتـ 
ـ مف قبل 1994في عاـ " بي اتش بي" وقد كاف اوؿ ظيور ؿ.استخداميا النشاء صفحات الويب الديناميكية 

. الدنماركي راسموس لرورؼ واقتبس معظـ اكوادىا مف سي والجافا

زتشير وقد كاف يطمق  وتتميز بالصفات التي مف شانيا المساعدة عمى تصميـ الويب وبرمجتيا بصورة ايسر
 phpالي .hypertext preprocess page عمييا مف قبل بداية انشائيا ادوات 

 Personal home page لكف تـ تغير اسميا بعد ذلؾ ليتوافق مع امكانياتيا المطورة بعد اف

 اصبحت لغة متطورة تماما

 -: مزايا لغة البي اتش بي 2-20-2

: السرعة  والمجانية  .1

 اـ اؿ وتعتبر مجانية المكانية ؼتتميز لغة البي اتش بي  بقصر زمف استجابتيا النيا مامنة فى كود اتش ت
. دوف دفع اؼ مقابل اًا الحصوؿ عمييا مجاف

: سيولة االستخداـ .2

تامف لغة البي اتش بي العديد مف السمات والدواؿ االزمة النشاء مواقع ويب ديناميكية فقد تـ تصميميا 
. عمى اف يتـ تامينيا  داخل ممف اتش تي اـ اؿ بسيولة 

 : واالماف التشغيلامكانية العمل فى العديد مف نظـ  .3

منة حيث ال يستطيع المستخدـ العادؼ آ مثل ويندوز ولينكس وتكوف التشغيلتعمل عمى العديد مف نظـ 
. االطالع عمى كود البي اتش بي
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: التصميـ مف اجل دعـ قواعد البيانات  .4

لقد تـ تصميـ امكانية البي اتش بي بحيث تتفاعل مع عدد مف قواعد بيانات معينة وىي بذلؾ تريح المستخدـ 
. مف معرفة التفاصيل التقنية المطموبة لمتفاعل مع قواعد البيانات 

: امكانية التخصيص  .5

 برامج بي انش بي وااافة سمات او لممبرمجيف بتعديل يمكف الترخيص المجاني العاـ والخاص بالبرامج 
. تعديميا حسب الحاجة بما يتوافق مع بيانات العمل لدييـ

 

 - :Mysqlلغة  2-21

يعتبر ماؼ اس كيو اؿ مف انظمة ادارة قواعد البيانات االرتباطية التى تتميز بسيولة وسرعة االستخداـ 
ونظرا الف السرعة كانت مف االىداؼ االساسية بالنسبة لمطورؼ ىذا . الموجودة في كثير مف مواقع الويب 

ويمكف تثبيت .مشتمال عمى جميع السمات التي يحتاج الييا غالبية مطورؼ قواعد البيانات .النظاـ مف البداية 
المنافسة كما اف الفرؽ في ،عميو الحاؿ في المنتجات التجارية .ماؼ اس كيو اؿ واستخدامة بشكل ايسر عما 

قامت شركة ماؼ اس كيو اؿ اؼ بي السويدية  بانشاء نظاـ ماؼ اس كيو اؿ .السعر دوف شؾ لصالحو
. وتسويقو وتدعيمو

 :  Mysqlمزايا نظام  2-21-1

يعتبر نظاـ ماؼ اس كيو اؿ بمثابة قاعدة بيانات  شائع استخداميا بيف مطورؼ الويب نظرا لسرعتيا وصغر 
فيما ،ااافة عمى ذلؾ حقيقة انيا قابمة لمتطوير .حجميا مما يجعميا مناسبة الستخداـ عمى اؼ موقع ويب 

:- بعض مزاياىا 

السرعة    -1
رخص السعر    -2
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سيولة االستخداـ    -3
  التشغيلامكانية العمل عمى العديد مف نظـ    -4
االماف    -5
دعـ قواعد البيانات الاخمة    -6
امكانية التخصيص    -7

 

 :Adobe Dreamweaver  الدريم ويفرنبذة عن   2-22

 ماكروميديا شركة أنتجتو ويب تطوير برنامج (Adobe Dreamweaver ) : ويفر باإلنجميزية  دريـ أدوبي
  2005 .عاـ في ماكروميديا أدوبي اشترت أف بعد أدوبي ممكية إلى انتقل ثـ

دارة إلنشاء متخصص برنامج ىو و  البرنامج ىذا لنا ويسمح .. معيا والتعامل الويب ومواقع تطبيقات وا 
 ASP و ASP مثل حالياًا  المتاحة الشييرة المغات مف أؼ باستخداـ جداًا  قوية ويب وتطبيقات مواقع بإنشاء
.net و PHP األخرػ  المغات مف العديد إلى باإلاافة ..  

 مواقع تصميـ في خبرتؾ بمستوػ  االرتقاء عمى تساعدؾ التي األدوات مف متقدمة مجموعة البرنامج يقدـ كما
  .. اإلنترنت

 إلنتاج لمعناصر Animation التحريؾ وعمل .. Interactivity التفاعمية الخواص إاافة مف يمكننا حيث
دارة وتعديل إنشاء لكيفية التاـ واإلتقاف . متميزة إنترنت ومواقع صفحات   . الويب وصفحات مواقع وا 

 - : الدريم ويفرمميزات 2-22-1

 الذيف لممستخدميف والمواقع الصفحات تصميـ ويفر دريـ يتيح الويب صفحات تحرير برامج مف كغيره الميزات
 .إؿ إـ تي اإلتش يتقنوف  ال
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 والجافا إؿ إـ تي اإلتش تستخدـ عادة إاافية ووظائف مياـ ألداء "امتدادات" إنشاء أياا ويفر دريـ يتيح
 عمى مثبتة تكوف  أف بشرط المتصفحات، مف العديد في الصفحة معاينة إمكانية إلى باإلاافة ىذا . سكربت

  .المستخدـ الحاسوب
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 -:التحميل  تعريف 3-1

ىو عممية تفكيؾ وحدات النظاـ الي وحدات اقل او الي اجزاء اصغر بيدؼ دراستيا ومعرفة مكوناتيا وتحديد 
وحدات النظاـ بالتفصيل لتحقيق اىدافو  

او ىو تفكيؾ المشكمة الي مشكالت صغيرة بيدؼ حميا ومف ثـ تجميع تمؾ الحموؿ بغرض الوصوؿ الي 
. الحل االمثل لممشكمة 

 :- النظام المقترح 3-2

تقدـ  خدمات الحوسبة   Dreamweaver 8 , php , Mysqlتصميـ منصة برامجية مقترحة بإستخداـ 
 السحابية

 :- وصف النظام المقترح 3-3

دراسة البنية التحتية الالزمة لعمل في ىذا البحث تـ تصميـ منصة برامجية تدعـ خدمات الحوسبة السحابية و
 وخدمات تنزيل البرامج تقديـ نموذج لبرامج تطبيقية عمي شبكة اإلنترنت و تطبيقات الحوسبة السحابية

والمكتبة االلكترونية ومنح المستخدميف صالحيات محددة لموصوؿ الي خدمات الحوسبة في المنصة واستعادة 
كممات المرور الخاصة بالمستخدميف وذلؾ عف طريق البريد االلكتروني الخاص بكل مستخدـ  لمحفاظ عمي 

 :- عمي مجموعة مف المدخالت وىي  المقترحيحتوؼ النظاـالسرية التامة في الحوسبة السحابية و 

  التخزيف  شاشة خدمة .1
 شاشة خدمة تنزيل البرامج .2
 شاشة خدمة المنصة البرامجية  .3
 شاشة المكتبة االلكترونية  .4
 شاشة مدير السحابة .5
  والمقترحات ػشاشة الشكاو .6
 شاشة مدير السحابة .7
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 شاشة استعادة كممة المرور .8
 شاشة اتصل بنا  .9

 

 - :تحميل المخرجات 3-4

 في شكل شاشات لمنظاـ المقترح  اف تكوف و يمكفىي وصف تفصيمي لمخرجات النظاـ 

  -:تحميل المدخالت  3-5

وىي وصف تفصيمي عف وحدات االدخاؿ عمي الشاشة وتقدير حجميا وتكرار االدخاؿ عف طريق تحديد 
. كمية البيانات الداخمة  لمنظاـ 

 -:يجب مراعاة االتي في المدخالت 

 .صحة ودقة المخرجات  .1
 .اف تكوف المدخالت كافية العطاء المخرجات المطموبة  .2
 .اف يراعي التناسق والخمفيات والجماليات في الشاشات  .3
 .استخداـ القوائـ المنسدلة لتقميل مف عممية االدخاؿ  .4
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 -:جدول المستخدمين  3-6

المالحظات حجـ الحقل نوع الحقل رمز الحقل اسـ الحقل 
 Pk 10رقمي  IDرقـ 

 - 30 نصي Usernameاسـ المستخدـ 
 - 50نصي  E-Mailالبريد االلكتروني 
 - 60نصي  Passwordكممة المرور 

 - 20نصي  Levelمستوؼ العاوية 
 - 5نصي  Genderالنوع 

 - 15تاريخ  R_Dateتاريخ التسجيل 
 يواح جدوؿ المستخدميف )1_3(الشكل رقـ 

 

 -:جدول خــــــدمة التخزين  3-7

المالحظات حجـ الحقل نوع الحقل رمز الحقل اسـ الحقل 
 - 5رقمي  Noرقـ الخدمة 

_  30نصي  Nameالدرجة الوظيفية 
 - 20نصي  Typeنوع الممف 

 - 40نصي  E-mailالبريد االلكتروني 
_  15تاريخ  S_Dateتاريخ التخزيف 

 يواح جدوؿ خدمة التخزيف )2_3(الشكل رقـ 
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 -:جدول الشكاوي والمقترحات  3-8

المالحظات حجـ الحقل نوع الحقل رمز الحقل اسـ الحقل 

 - 5رقمي  Noرقـ الوظيفة 
 - 30نصي  Nameاسـ الوظيفة 
 - 50نصي  Complianceالشكوؼ 

 - 50نصي  E-Mailالبريد االلكتروني 
يواح جوؿ الشكاوؼ والمقترحات   )3_3(الشكل رقـ 
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 -:قاموس البيانات  3-9

نوع الحقل رمز الحقل اسـ الحقل اسـ الجدوؿ 
حجـ 
 الحقل

المالح
ظات 

 
جدوؿ 

المستخدميف 

 Pk 10رقمي  IDرقـ 
 - 30نصي  usernameاسـ المستخدـ 
 - 50نصي  E-Mailالبريد االلكتروني 
 - 60نصي  Passwordكممة المرور 

 - 20نصي  Levelمستوؼ العاوية 
 - 5نصي  Genderالنوع 

 - 15تاريخ  R_Dateتاريخ التسجيل 

 
 

جدوؿ خدمة 
التخزيف 

 - 5 رقمي Noرقـ الخدمة 

 - 30نصي  Nameالدرجة الوظيفية 
 - 50نصي  E-mailالبريد االلكتروني 
 - 15نصي  Typeنوع الممف 

 - 15تاريخ  S_Dateتاريخ التخزيف 

 
 

جدوؿ الشكاوػ 

 - 5رقمي  Noرقـ الوظيفة 
 - 30نصي  Nameاسـ الوظيفة 

 - 50نصي  E_mailالبريد االلكتروني 
 - 200نصي  Complianceالشكوػ او المقترح 

 يواح قاموس البيانات )4_3(الشكل رقـ 
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 -:تحمل امنية النظام  3-10

 -:ىي الوسائل الالـز توافرىا لاماف حماية المعمومات مف االخطار الداخمية والخارجية وتتمثل في االتي 

  حماية البيانات مف التمف. 
  استخداـ كممات المرور لمدخوؿ. 
  عمل النسخ االحتياطي. 
  التوثيق والتشفير. 
  اماف تشغيل االجيزة وبرمجياتيا. 
 استعادة كممات المرور. 

 -:الجدوي االقتصادية  3-11

تعرؼ دراسة الجدوؼ االقتصادية بانيا اسموب عممي لتقدير احتماالت نجاح فكرة النظاـ قبل التنفيذ الفعمي 
وذلؾ في اوء قدرة النظاـ عمي تحقيق االىداؼ المرجوه منو وبالتالي فإف دراسة الجدوؼ االقتصادية تعد اداة 

 .عممية تجنب النظاـ المخاطر وتحمل الخسائر حيث يسبق الدراسة اتخاذ اؼ قرار بخصوص النظاـ 

السعر الكمي سعر الوحدة   المواصفاتالعدد االجيزة 
 Toshiba core i5 4000 4000 1المخدـ 

 HP Ml 240  3200 3200 2جياز الب توب 
 HP Laser Jet 1700 1700 1طابعة 
 46bits 7000 1400 2 7ويندوز

 10300    التكمفة الكمية
 جنيو سوداني   10100جممة المبمغ الكمي ىو 

 يواح الجدوؼ االقتصادية )5_3(الشكل
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 -:الجدوي الفنية  3-12

دراسة الجدوؼ الفنية ىي تعرؼ بانيا تمؾ الدراسة التي تيتـ بعممية تنفيد واختبار النظاـ واالجيزة والمعدات 
والجدوؿ ادناه المستخدمة في النظاـ وجميع الوسائل المستخدمة في النظاـ سواء اف كانت تقنية او غير ذلؾ 

 :-يواح ذلؾ 

 تحميل المعالج (انظمة التشغيل)تحميل البرمجيات  (جهاز سيرفر بالمواصفات )تحميل االجهزة 

Toshiba Satellite L755 زويندو Windows 7  AMD2 
HD 640G فيرشواؿ ماشيف VMware  
RAM 4G   نظاـ تشغيل افترااي لينكس
Core i5  Dreamweaver 8 & Mysql  

جياز زيف راوتر مزود خدمة انترنت تتراوح 
 في الثانية mbs 21 _ 7.1السرعة مابيف 

 

PhotoshopCC & CSS  

 يواح الجدوؼ الفنية )6-3(الشكل 
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 -: الجدوي الزمنية  3-13

تعرؼ دراسة الجدوؼ الزمنية بانيا تمؾ الدراسة التي تيتـ او تقوـ بتحديد الزماف والمكاف الذؼ يتـ فيو النظاـ 
 :والزمف المناسب لممشروع الجدوؿ ادناه يواح ذلمؾ  بشكل صحيح وفعاؿ

 الزمن باالسبوع المرحمة
 ثمانية اسابيع تحميل النظاـ
 اربعة اسابيع تصميـ النظاـ 

  ستة اسابيع البرمجة
 اسبوعيف  التنفيذ واالختبار

 اسبوع التوثيق 
 واحد وعشروف اسبوع   الزمف الكمي

 يواح الفترة الزمنية لممشروع )7-3(الشكل 

 

  : - UML تحميل النظام بالـ 3-14

ىي لغة نمذجة رسومية تعمل عمي توفير صيغة لوصف العناصر الرئيسية لالنظمة البرمجية وتسمي ىذه 
تعتبر لغة النمذجة الموحدة واحدة ، العناصر مشغوالت وتتجو بطبيعتيا نحو بناء البرمجيات كائنية المنحى 

ولقد ظيرت بواسطة  ثالثة مف اشير اصحاب ، مف اكثر المنيجيات شيوعآ لترميز العمميات البرمجية 
تقدـ لغة . المنيجيات العالمية ووجدت قبوالًا واسعاًا لدؼ الميتميف ببناء البرمجيات عمي اختالؼ منيجياتيـ 

النمذجة الموحدة وسيمة رمزية مبسطة لمتعبير عف مختمف نماذج العمل وحتي البرمجي يسيل بواسطتيا عمي 
ذوػ العالقة مف محمميف ومصمميف ومبرمجييف بل المستفيديف لمتخاطب فيما بينيـ وتمرير المعمومات في 

 .صيغة نمطية موحدة وموجزة تغنييـ عف الوصف المغوػ المعتاد 

فيي مثل مخططات البناء التي يتبادليا المساحوف والمعماريوف وميندسو التشييد او مخططات الدوائر 
 الكيربائية وااللكترونية التي اليمكف الؼ كاف في ىذا المجاؿ اف يفيميا ويتعامل معيا وفيما يمي المخططات  
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 : Use Case Diagramمخطـــــــــــط واقعــــة االستخدام  3-15

فيي ذات فائدة خالؿ .  ىي وصف لسموؾ النظاـ مف وجية نظر المستخدـUse Caseواقعة االستخداـ 
  .مراحل التحميل و التطوير، و تساعد في فيـ المتطمبات

 
 

 Use Case Diagramيواح مخطط واقعة االستخداـ  )8_3(الشكل رقـ 
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  Activity Diagramمخطـط النشاطات  3-16

ىو عبارة عف مخطط يواح او يصف النشاطات التى يقـو بيا النظاـ وىو عبارة عف شكل يبداء برمز يمثل 
حالة البداية وينتيى برمز يمثل حالة النياية ويمثل كل نشاط في شكل مستطيل افقي والنشاط يمثل تصرؼ 

النظاـ في حالة معينة وترتبط ىذه النشاطات مع بعايا البعض بواسطة اسيـ تواح االنتقاؿ مف نشاط الى 
  .نشاط اخر واياا يواح ىذا المخطط المقارنات التى تتـ نشاط يقبل حالتيف في شكل معيف 

 
 :Active Diagram يواح مخطط النشاط  )9_3(الشكل رقـ 
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 Sequence Diagramمخطـط التتابع اوالتسمسل  4-17
ىو عبارة عف مخطط يواح او يصف الكائنات التى ليا دور في العمميات مع توايح الرسائل المتبادلة بيف 

الكائنات والعممية الواحدة خالؿ وحدة الزمف كما يعمل عمي وصف كيفية تفاعل الكائنات في النظاـ فيما 
 .بينيا عبر الزمف 

 
   Sequence Diagramيواح مخطط التسمسل  )10_3(الشكل رقـ 
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 :- التصميم 4-1

  الشاشة الرئيسية لمموقع او المنصة 4-2

 صــــــــــــــــــــــــــــورة

الصفحة 
 الرئيسة

خدمة  المنصة

 التخزين
الشكاوي  التنزيل

 والمقترحات
 إتصل بنا عن الموقع

 مساحة إعالنية شاشات الموقع
 وبعض مما يتعلق بالحوسبة 

 صورة متحركة

  برامج تعليمية

 

 نص متحرك برامج وتطبيقات

 

 

يوضح الشاشة الرئيسية للموقع او المنصة ومن خاللها يمكن ان يحصل المستخدمين علي  (1-4)الشكل 

 فرصة انشاء حساب جديد واالطالع علي الخدمات الموجودة في الصفحة
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 : شاشة مدير السحابة 4-3

 
 صـــــــــــــــورة

 
 

شاشة مدير السحابة                            

 

 
                      إسم المستخدم 

 
                      كلمــة المـرور

 
 
 
 
 
 
 
 

 رجوع للصفحة الرئيسة

 

يوضح شاشة مدير السحابة من خالل هذه الشاشة يمكن مدير السحابة ان يضيف مستخدم جديد  (2-4)شكل

 او استعادة كلمة مرور خاصة بالمستخدم ويمكن ايضآ اضافة خدمة جديدة

 

 

 

 

 اضافة مستخدم جديد استعادة كلمة المرور

 دخول

 اضافة خدمة
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 : شاشة المنصة البرامجية 4-4

 
 شاشة المنصة البرامجية

 الصفحة الرئيسة

  مساحة اعالنية
                   واتساب                   فوتوشوب 

 برامج حماية
 
 

 سي           انتي فايروس               8دريم ويفر 
 ++ 
 
 
 برامج متعددة

 
 إنشاء حساب جديد 
 روابط 
 
 

 

يوضح شاشة المنصة البرامجية من خالل هذه الشاشة يمكن تنزيل البرامج والتطبيقات وتوجد  (3_4)شكل

 روابط صفحات اخري للزيارة او االستفادة
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 : شاشة خدمة التخزيف 4-5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يواح شاشة خدمة التخريف السحابي مف خالؿ ىذه الشاشة يمكف اف يخزف المستخدـ جميع  )4-4(الشكل
 ممفاتة المختمفة في السحابة

 

 

 

 

  

 

 شاشة خدمة التخزين

 
 
 

 :  إســم المستـــــخدم 
 

 :   البريد اإللكتروني 
 

 :  نوع الملـــــــــف 
 

  
 
 
 

 للرجوع الي الصفحة الرئيسة

 رفع الملف

 

 اختيار الملف
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 : شاشة تسجيل مستخدـ جديد 4-6

 
 شاشة تسجيل مستخدم جديد

 

 
 
 

 :                      إسـم المستــــخدم 
 

 :                     البريد اإلكترونـي 
 

 :                     كلمـــــة المــرور 
 

 :                     مستوي العضوية 
                     

 ذكر :                           النــــــــــوع
 

                                        انثي
 
 

 
  

 للرجوع الي الصفحة الرئيسة
 
 
 
 

 

يوضح تسجيل مستخدم جديد من خالل هذه الشاشة يمكن المستخدم ان ينشئ حساب جديد  (5_4)الشكل

 خاص به مع الصالحيات المحددة

 

 

 إرسال
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 : شاشة الدخول 4-7

 
 

 
 صورة

 
 شاشة الدخول

 
 

 
 

                       
 :                     إسـم المستــــخدم 

 
 :                          كلمـــــة المــرور 

 
 
 
 
 

 للرجوع الي الصفحة الرئيسة

 

يوضح دخول مستخدم من خالل هذه الشاشة يمنح المستخدم صالحية الدخول الي المنصة علي  (6_4)شكل 

 .حسب نوع الصالحية الممنوحه له 

 

 

 دخول
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 : شاشة استعادة كممة المرور4-8

 
 

 صورة

 شاشة إستعادة كلمة المرور

 

         
           

   :  اسم المستخدم             
 
 
 

         
 :  ملحوظة 

 
 !         سوف يتم ارسال كلمة المرور الخاصة بك الي البريد االلكتروني الخاص بك 

 

                       

يوضح استعادة كلمة المرور الخاصة بالمستخدم  يمكن المستخدم ان يعيد كلمة المرور  (7_4)الشكل

 الخاصة به من خالل هذه الشاشة

 

 

 

 

 إرسال
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 : شاشة المكتبة االلكترونية 4-9

 

يوضح شكل المكتبة  االلكترونية  من خالل هذه الشاشة يمكن المستفيد ان يحصل علي كتب  (8_4)شكل

 الكترونية

 

 

 مكتبتي
 صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــورة

 

 اتصل بنا تصنيف الكتب رفع كتب تنزيل كتب الصفحة الرئيسة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 صور متحركة 

 

 نص متحرك 

 

 فالشات 

 

 روابط اخري

 نص متحرك
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 : شاشة الشكاوؼ والمقترحات4-10

 
 شاشة الشكاوي والمقترحات

 

 
 :                      إسـم المستــــخدم 

 
 :                     البريد اإللكـتروني 

 
 :                     إســـــم الشـــــكوة 

 
                

 
 
 

 :                   اإلقتـــراحـــــــات 
 
 
 

  
 

 
  

 للرجوع الي الصفحة الرئيسة
 

 

 يوضح الشكاوي والمقترحات من خالل هذه الشاشة يستطيع المستخدم ارسال المقترحات (9_4)شكل

 إرسال
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 : شاشة االتصاؿ بنا 4-11

 شاشة االتصال بنا

 
E-mail : Captenhema1991@gmail.com  

 
 

E-mail :  mohamedalhafiz87@gmail.com   
 
 

Face book : Hema Technology   
 

Face book : Mohamed Al hafiz  
 

Tel : +249111 220 229        +2499 130 30 222  
Tel : +249129 235 248        +2499 113 13 640 

 

 

 للرجوع الي الصفحة الرئيسة 

 

 يوضح شاشة االتصال بنا تتيح هذه الشاشة فرصة للمستخدم باالتصال باالدارة (10_4)شكل

 

 

mailto:Captenhema1991@gmail.com
mailto:mohamedalhafiz87@gmail.com
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 :- تنفيد شاشات النظام 12- 4

 : تنفيذ الشاشة الرئيسية 4-13

 

 يواح تنفيذ الشاشة الرئيسية )11_4(الشكل 
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 : تنفيذ شاشة المدير4-14

 

 يواح تنفيذ شاشة المدير )12_4(الشكل
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 : تنفيذ شاشة رسالة ترحيبية بالمدير4-15

 

 يواح رسالة ترحابية بالمدير )13_4(الشكل 
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 : تنفيذ شاشة البرامج 4-16

 

 

 يواح تنفيذ شاشة البرامج )14_4(الشكل 
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 : تنفيذ شاشة كيفية التخريف السحابي 4-17

 

 

 يواح كيفية التخزيف السحابي )15_4(الشكل 
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 : شاشة تنفيذ المكتبة االلكترونية 4-18

 

 يواح تنفيذ شاشة المكتبة االلكترونية )16_4(الشكل 
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 : تنفيذ شاشة تسجيل مستخدـ جديد4-19

 

 يواح  تسجيل مستخدـ جديد )17_4(الشكل 
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 : تنفيذ شاشة ترحيبية بالمستخدـ الجديد4-20

 

 يواح اكتماؿ عممية التسجيل بنجاح )18_4(الشكل
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 : تنفيذ شاشة تسجيل الدخوؿ4-21

 

 يواح تسجيل الدخوؿ )19_4(ىالشكل
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 : تنفيذ شاشة  رسالة خطأ4-22

 

 يواح  رسالة خطأ عند التسجيل )20_4(الشكل
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 : تنفيذ شاشة التخزيف السحابي4-23

 

 يواح التخزيف السحابي )21_4(الشكل 
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 : تنفيذ شاشة التخريف السحابي والعمل في المنصة البرامجية4-24

 

 

 يواح التخزيف السحابي في المنصة البرامجية )22_4(الشكل 
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   تنيذ شاشة اختيار نظاـ التشغيل مف المنصة 4-25 

 

 يواح كيفية اختيار نظاـ التشغيل مف المنصة ) 23-4(الشكل 
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 : تنفيذ شاشة الشكاوؼ والمقترحات4-26

 

 يواح شاشة الشكاوؼ والمقترحات )24_4(الشكل
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 : تنفيذ شاشة االتصاؿ بنا4-27

 

 يواح شاشة االتصاؿ بنا )25_4(الشكل
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  تنفيذ شاشة استعادة كممة المرور 4-28

 

 يواح شاشة استعادة كممة المرور )26-4(الشكل 
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 :- النتائج 5-1

 :-تتمثل نتائج البحث في االتي 

 تصميـ منصة برامجية لتقديـ خدمات الحوسبة السحابية  )1
 النظاـ ال يسمح لممستخدميف الغير مصرح ليـ بالولوج الي المنصة  )2
 تطبيق كود التخزيف السحابي  )3
تدعـ قوقل درايف  تعمل كمنصة برامج تطبيقية عمي اإلنترنت  Web Siteعمل ويب سايت  )4

)(Google Drive 
 ربط الموقع بالمنصة البرامجية  )5
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 :- التوصيات 5-2

 :تتمثل التوصيات في االتي 

 يوصي الباحثوف بتطبيق منصة برامجية مجانية لخدمات الحوسبة السحابية  )1
 تطوير الموقع حسب االحتياجات التي قد تظير في المستقبل  )2
 دراسة البنية التحتية الالزمة لعمل تطبيقات الحوسبة السحابية  )3
 تطبيق نموذج لبرامج تطبيقية تعمل عمي االنترنت تدعـ خدمات الحوسبة السحابية  )4
 يوصي الباحثوف بتطبيق عمل اعطاء مساحة تخزينية محددة لكل عميل وتعديميا مع الحوجة )5
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 :- الخاتمة 5-3

قدمنا ىذه المنصة البرامجية بإذف هللا بصورة وااحة تعبر عف اىمية الحوسبة السحابية التي تتيح لممستخدـ 
 .اف يشارؾ العمل في البنية التحتية وبعض المنصات المجانية 

في نياية القوؿ نسأؿ هللا اف نكوف قد  وفقنا في انجاز ىذه المنصة البرامجية و ربطيا بالموقع وتطبيق عمييا 
خدمات التخزيف السحابي وبعض الخدمات التي تقدميا الحوسبة السحابية لقد قدمنا لممستخدميف رؤية 

 .وااحة وكافية عف الحوسبة السحابية ونختـ مشروعنا بشكر هللا تعالي الذؼ ما توفيقنا  اال بو 
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 :- المراجع والمصادر 5-4

    القرآف الكريـ  -1
 )105(  سورة التوبة االيو 

    الكتب -2

 دار النشر المريخ لمنشر  ، 1/1/2002تاريخ النشر ، بني كنداؿ ، تحميل وتصميـ 

    المواقع  -3

 موقع  w3schools.com ص11:30 الساعة 21/3/2015 زمن الدخول . 

 موقع  /www.3arrafni.com   الساعة10/4/2015زمن الدخول . م4:30

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%88%D8%B3%D8%A8%D8%A9_%D8%B3%D8%AD%D8%A7%

D8%A8%D9%8A%D8%A9 

http://emag.mans.edu.eg/index.php?page=news&task=show&id=365  

http://www.arageek.com/tech/2015/05/04/a-study-about-cloud-computing-part1.html 

www.amazon.com/clouddrive  

www.dorpbox.com 

www.skydrive.live.com 

www.box.com 

www.icloud.com 

 

 

http://www.listenarabic.com/ar/www.w3schools.com
http://www.listenarabic.com/ar/www.w3schools.com
http://www.listenarabic.com/ar/www.w3schools.com
http://www.3arrafni.com/
http://www.3arrafni.com/
http://www.3arrafni.com/
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%88%D8%B3%D8%A8%D8%A9_%D8%B3%D8%AD%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%88%D8%B3%D8%A8%D8%A9_%D8%B3%D8%AD%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://emag.mans.edu.eg/index.php?page=news&task=show&id=365
http://www.arageek.com/tech/2015/05/04/a-study-about-cloud-computing-part1.html
http://www.amazon.com/clouddrive
http://www.dorpbox.com/
http://www.skydrive.live.com/
http://www.box.com/
http://www.icloud.com/
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:-المالحق  5-5  

 كود الشاشة الرئيسية 

!<DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" 
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd>" 

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" dir="rtl>" 

 --!<DW6>--  

<head> 

 --!<Copyright 2005 Macromedia, Inc. All rights reserved>-- . 

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1256>/ " 

<title />الصفحة الرئيسة لموقع الحوسبة السحابية< title> 

<link rel="stylesheet" href="3col_rightNav.css" type="text/css>/ " 

<style type="text/css>" 

--!< 

.style1{  

 font-size: x-large; 

 color: #FF0000; 

} 
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.style3 {font-size: large; color: #0000CC} ; 

.style4 {font-size: large; color: #FF0033} ; 

body{  

 background-image: url;() 

} 

.style5 {font-size: x-large; color: #FF0033} ; 

.style6 {font-size: 16px} 

.style7 {font-size: large} 

.style8 {font-size: x-large} 

.style10 {font-size: small} 

.style14 {font-size: large; color: #FFFFFF} ; 

.style15 {color: #000000} 

.style16 {color: #CCFF00} 

.style17 {color: #FFFF00} 

>-- 

/<style> 

<script type="text/JavaScript>" 

--!< 



77 
 

function MM_preloadImages() { //v3.0 

  var d=document; if(d.images){ if(!d.MM_p) d.MM_p=new Array;() 

    var i,j=d.MM_p.length,a=MM_preloadImages.arguments; for(i=0; i<a.length; 
i(++ 

    if (a[i].indexOf("#")!=0){ d.MM_p[j]=new Image; d.MM_p[j++].src=a[i}};] 

} 

 

function MM_swapImgRestore() { //v3.0 

  var i,x,a=document.MM_sr; for(i=0;a&&i<a.length&&(x=a[i])&&x.oSrc;i++) 
x.src=x.oSrc; 

} 

 

function MM_findObj(n, d) { //v4.01 

  var p,i,x;  if(!d) d=document; if((p=n.indexOf("?"))>0&&parent.frames.length{ ( 

    d=parent.frames[n.substring(p+1)].document; n=n.substring(0,p};( 

  if(!(x=d[n])&&d.all) x=d.all[n]; for (i=0;!x&&i<d.forms.length;i++) x=d.forms[i][n;] 

  for(i=0;!x&&d.layers&&i<d.layers.length;i++) 
x=MM_findObj(n,d.layers[i].document;( 
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  if(!x && d.getElementById) x=d.getElementById(n); return x; 

} 

 

function MM_swapImage() { //v3.0 

  var i,j=0,x,a=MM_swapImage.arguments; document.MM_sr=new Array; 
for(i=0;i<(a.length-2);i+=3( 

   if ((x=MM_findObj(a[i]))!=null){document.MM_sr[j++]=x; if(!x.oSrc) x.oSrc=x.src; 
x.src=a[i+2};] 

} 

>--// 

/<script> 

/<head> 

<body 
onload="MM_preloadImages('images/imagesh.jpg','images .اغفل/ png','images/cloud
ddddd.png>"(' 

<div id="masthead>" 

<  p align="center>" 

<    map name="Map" id="Map>" 

<      area shape="rect" coords="672,10,767,39" href="program.html>/ " 
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<      area shape="rect" coords="544,15,659,40" href>/ "#"= 

<      area shape="rect" coords="409,14,533,38" href>/ "#"= 

<      area shape="rect" coords="326,14,396,43" href>/ "#"= 

<      area shape="rect" coords="250,11,316,39" href>/ "#"= 

<      area shape="rect" coords="155,11,236,36" href>/ "#"= 

/<    map> 

<    img src="images/llll.png" width="866" height="125" id="Image3" 
onmouseover="MM_swapImage('Image3','','images/cloudddddd.png',1)" 
onmouseout="MM_swapImgRestore()" /></p> 

<  div id="globalNav"> <span class="style8"><a href="about.php />عف الحوسبة<" a>  
</span><span class="style6">| </span><a href="program.html"><span 
class="style8 />المنصة البرامجية<" span></a>  <span class="style6">| </span><span 
class="style7"><span class="style8"><a href="admin/upload/stor.php التخزيف <"
/>السحابي a> </span></span><span class="style6">| </span><a 

href="libr.html"><span class="style8 />المكتبة االلكترونية<" span></a>  <span 
class="style6">| </span><span class="style8"><a href="program.html تنزيل <"
/>برامج a>  </span><span class="style6">| </span><span class="style8"><a 

href="sagg.php />الشكاوػ والمقترحات<" a> </span><span class="style6">| 
</span><span class="style8"><a href="contact.php />اتصل بنا<" a> </span> </div> 

<  h2 class="style5" id="pageName"><img src="images .الصفحة الر/ png" width="148" 
height="40" /></h2> 
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<  div id="breadCrumb"> <a href="https://www.facebook.com/">Facebook</a> / 
<a href="https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox">E_Mail</a> / <a 
href="https://www.google.com/">Google</a> / </div> 

/<div> 

<div id="headlines>" 

<  h3 class="style5"><img src="images .س/ png" width="180" height="45" /> </h3> 

<  p><marquee direction="up"><img src="images/imagesw.jpg" width="193" 
height="140>/ " 

/<  marquee> 

<    img src="images .ش/ png" width="208" height="53>/ " 

<  div id="advert >" 

<    img src="images/imagesg.jpg" width="163" height="118" id="Image2" 
onmouseover="MM_swapImage('Image2','','images .اغفل/ png',1)" 
onmouseout="MM_swapImgRestore>/ "() 

<  span class="style4 />خدمات قوقل درايف لتخزيف الممفات<" span> </div> 

/<div> 

 --!<end masthead>--  

<div id="content>" 
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<  div class="feature"><img src="images/imagesd.jpg" width="259" height="194" 
id="Image1" onmouseover="MM_swapImage('Image1','','images/imagesh.jpg',1)" 
onmouseout="MM_swapImgRestore>/ "() 

<    h3><span class="style5 />ػػ:تاريخ الحوسبة السحابية <" span><span 
class="style10"><br>/  

/<    span><span class="style14"><span class="style15 >بدأت  فكرة<" a href >"#"=
/>الحوسبة السحابية a في كتاب دوغالس  بارخيل والذؼ نشره ، تظير في فترة الستينات مف القرف العشريف < 

quot; <a href &1966عاـ  />تحدؼ المرفق الحاسوبي<"#=" a> &quot ثـ بعد ذلؾ بدأت  في ; ، 
>التوسع واالنتشار مع ظيور المواقع التي تتيح لؾ  a href />انشاء حساب بريد الكتروني مجاني<"#=" a  >
/>و سمحت بسعة تخزينية لحفع ممفاتؾ في السحاب   بعد ذلؾ اعمنت شركة span> </span></h3> 

/<  div> 

<  div class="style5>" 

<  marquee direction="right>" 

<  img src="images .حق/ png>/ " 

/<  marquee > 

/<  div> 

<  div class="story>" 

<    p class="style5 style16"><marquee direction="up"><img src="images صورة /
.برامج png" width="454" height="727" /></marquee>    </p> 

/<  div> 
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/<div> 

 --!<end content>--  

<div id="navBar>" 

<  div id="search>" 

<    form action>"#"= 

<      label><span class="style4 />بحث<" span></label> 

<      input name="searchFor" type="text" size="10>/ " 

<      input name="goButton" type="submit" value <" /ذىاب="  

/<    form> 

/<  div> 

<  div id="sectionLinks>" 

<    h3 class="style1"><img src="images .شش/ png" width="155" height="47" /></h3> 

<    ul class="style3>" 

<      li><a href="admin/admins.php />شاشة مدير السحابة<" a> </li> 

<      li><a href="admin/users/regis.php />تسجيل مستخدـ جديد<" a><a href المنصة <"#="
/>البرامجية  a> </li> 

<      li><a href="admin/users/login.php />تسجيل دخوؿ<" a> </li> 

<      li><a href="contact.php />االتصاؿ باالدارة<" a> </li> 
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<      li><a href="contact.php />اتصل بنا <" a></li> 

<      li><a href="ssssss.pdf />ااافة<" a> </li> 

/<    ul> 

/<  div> 

<  div class="relatedLinks>" 

<    h3 class="style1 />روابط برامج تعميمية <" h3> 

<    ul class="style3>" 

<      li><a href />فوتوشوب<"#=" a></li> 

<      li><a href />دريـ ويفر <"#=" a></li> 

<      li><a href />كامتاسية ستديو <"#=" a></li> 

<      li><a href />كوراؿ دورو <"#=" a></li> 

<      li><a href />تعديل الصور <"#=" a></li> 

<      li><a href />برامج اخرؼ  <"#=" a></li> 

/<    ul> 

/<  div> 

<  div class="relatedLinks>" 

<    h3 class="style4 />برامج الجيزة الكمبيوتر والياتف < " h3> 

<    ul class="style4>" 
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<      li><a href />برامج حماية <"#=" a></li> 

<      li><a href />متصفحات<"#=" a></li> 

<      li><a href />برامج دردشات <"#=" a></li> 

<      li><a href />برامج تعميمية <"#=" a></li> 

<      li><a href />صانع سيمات <"#=" a></li> 

<      li><a href />برامج اخرؼ <"#=" a></li> 

/<    ul> 

/<  div> 

/<div> 

--!<end navBar div>--  

<div id="siteInfo"> <img src="" width="44" height="22" /> <a href />اعدادت<"#=" a> | 
<a href />ىيما<"#=" a> | <a href />موقع الحوسبة <"#=" a >ااالبالغ عف مشكممة < | a 
href="#"></a> | &copy;2015 Hema & Medo Cloud </div> 

<br>/  

/<body> 

/<html> 
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 كود المنصة البرامجية

!<DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" 
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd>" 

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" dir="rtl>" 

 --!<DW6>--  

<head> 

 --!<Copyright 2005 Macromedia, Inc. All rights reserved>-- . 

<title />شاشة تنزيل البرامج< title> 

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1256>/ " 

<link rel="stylesheet" href="mm_health_nutr.css" type="text/css>/ " 

<script language="JavaScript" type="text/javascript>" 

--!< 

 ---------------//LOCALIZEABLE GLOBALS---------------  

var d=new Date;() 
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var monthname=new 
Array("January","February","March","April","May","June","July","August","September","O
ctober","November","December;(" 

//Ensure correct for language. English is "January 1, 2004" 

var TODAY = monthname[d.getMonth()] + " " + d.getDate() + ", " + 
d.getFullYear;() 

   ---------------//END LOCALIZEABLE---------------    

 

function MM_preloadImages() { //v3.0 

  var d=document; if(d.images){ if(!d.MM_p) d.MM_p=new Array;() 

    var i,j=d.MM_p.length,a=MM_preloadImages.arguments; for(i=0; i<a.length; 
i(++ 

    if (a[i].indexOf("#")!=0){ d.MM_p[j]=new Image; d.MM_p[j++].src=a[i}};] 

} 

 

function MM_swapImgRestore() { //v3.0 

  var i,x,a=document.MM_sr; for(i=0;a&&i<a.length&&(x=a[i])&&x.oSrc;i++) 
x.src=x.oSrc; 

} 
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function MM_findObj(n, d) { //v4.01 

  var p,i,x;  if(!d) d=document; if((p=n.indexOf("?"))>0&&parent.frames.length{ ( 

    d=parent.frames[n.substring(p+1)].document; n=n.substring(0,p};( 

  if(!(x=d[n])&&d.all) x=d.all[n]; for (i=0;!x&&i<d.forms.length;i++) x=d.forms[i][n;] 

  for(i=0;!x&&d.layers&&i<d.layers.length;i++) 
x=MM_findObj(n,d.layers[i].document;( 

  if(!x && d.getElementById) x=d.getElementById(n); return x; 

} 

 

function MM_swapImage() { //v3.0 

  var i,j=0,x,a=MM_swapImage.arguments; document.MM_sr=new Array; 
for(i=0;i<(a.length-2);i+=3( 

   if ((x=MM_findObj(a[i]))!=null){document.MM_sr[j++]=x; if(!x.oSrc) x.oSrc=x.src; 
x.src=a[i+2};] 

} 

>--// 

/<script> 
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<style type="text/css>" 

--!< 

.style1 {font-size: 16px} 

.style2 {font-size: 14px} 

>-- 

/<style> 

/<head> 

<body bgcolor="#F4FFE4" 
onload="MM_preloadImages('images .ويب/ png','images/ss.png>"(' 

<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0>" 

<  tr bgcolor="#D5EDB3>" 

<    td width="382" colspan="2" rowspan="2"><img src .ج=" png" width="562" 
height="172" border="0" usemap="#Map2" id="Image1" /></td> 

<    td width="378" height="50" id="logo" valign="bottom" align="center" 
nowrap="nowrap"><marquee direction="right"><img src="images .موقع/ png" 
width="412" height="58" /></marquee></td> 

<    td width="100%">&nbsp;</td> 

/<  tr> 
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<  tr bgcolor="#D5EDB3>" 

<    td height="51" id="tagline" valign="top" align="center"><img src="tt.png" 
width="334" height="66" border="0" usemap="#Map3" id="Image2" /></td> 

 <td width="100%">&nbsp;</td> 

/<  tr> 

 

<  tr> 

<    td colspan="4" bgcolor="#5C743D"><img src="mm_spacer.gif" alt="" width="1" 
height="2" border="0" /></td> 

/<  tr> 

 

<  tr> 

<    td colspan="4" bgcolor="#99CC66" background="mm_dashed_line.gif"><img 
src="mm_dashed_line.gif" alt="line decor" width="4" height="3" border="0" /></td> 

/<  tr> 

 

<  tr bgcolor="#99CC66>" 

<  td>&nbsp;</td> 
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   <td colspan="3" id="dateformat" 
height="20"><a href="javascript:;"><img src="images .الصفحة الر/ png" width="148" 
height="40" border="0" usemap="#Map" /></a>&nbsp;&nbsp;::&nbsp;&nbsp; 

<    script language="JavaScript" type="text/javascript>" 

      document.write(TODAY); </script> </td> 

/<  tr> 

 

<  tr> 

<    td colspan="4" bgcolor="#99CC66" background="mm_dashed_line.gif"><img 
src="mm_dashed_line.gif" alt="line decor" width="4" height="3" border="0" /></td> 

/<  tr> 

 

<  tr> 

<    td colspan="4" bgcolor="#5C743D"><img src="mm_spacer.gif" alt="" width="1" 
height="2" border="0" /></td> 

/<  tr> 

< tr> 

<    td width="40">&nbsp;</td> 

<    td colspan="2" valign="top">&nbsp;<br>/  
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&    nbsp;<br>/  

<    table border="0" cellspacing="0" cellpadding="2" width="610>" 

<        tr> 

<          td colspan="7" class="pageName">PAGE NAME HERE</td> 

/<        tr> 

  <tr> 

<          td width="22%" height="110"><a href="source.html"><img 
src="images/index.jpg" width="110" height="110" border="0" /></a></td> 

  <  td>&nbsp;</td> 

  <  td width="22%" 
height="110"><a href="source.html"><img src="images/45.jpg" width="110" 
height="110" border="0" /></a></td> 

  <  td>&nbsp;</td> 

  <  td width="22%" 
height="110"><a href="source.html"><img src="images/5.jpg" width="110" 
height="110" border="0" /></a></td> 

  <  td>&nbsp;</td> 
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  <  td width="22%" 
height="110"><a href="source.html"><img src="images/1.jpg" width="110" 
height="110" border="0" usemap="#Map4" /></a></td> 

/<        tr> 

  <tr> 

<          td class="detailText" valign="top" nowrap="nowrap"><a href="javascript:;" 
class="style1 >/7ويندوز<" a><br>/  

    Price: $0.00</td> 

  <  td>&nbsp;</td> 

  <   td class="detailText" 
valign="top" nowrap="nowrap"><a href="source.html />واتساب<" a><br>/  

    Price: $0.00</td> 

  < td>&nbsp;</td> 

  <   td class="detailText" 
valign="top" nowrap="nowrap"><a href="source.html />تويتر<" a><br>/  

    Price: $0.00</td> 

  < td>&nbsp;</td> 

  <   td class="detailText" 
valign="top" nowrap="nowrap"><a href="javascript:;" class="style1 />قوقل<" a><br>/  
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    Price: $0.00</td> 

/<        tr> 

  <tr> 

   <td 
colspan="7">&nbsp;</td> 

  /<tr> 

 

  <tr> 

<          td height="110"><a href="source.html"><img src="images .طكممف/ jpg" 
width="110" height="110" border="0" usemap="#Map7" /></a></td> 

  <  td>&nbsp;</td> 

  <  td height="110"><a 
href="source.html"><img src="images .رؤبل/ jpg" width="110" height="110" border="0" 
usemap="#Map6" /></a></td> 

  <  td>&nbsp;</td> 

  <  td height="110"><a 
href="source.html"><img src="images .اغفل/ png" width="110" height="110" border="0" 
usemap="#Map5" /></a></td> 

  <  td>&nbsp;</td> 
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  <  td height="110"><img 
src="images/32.jpg" width="110" height="110" border="0" usemap="#Map8" /></td> 

/<        tr> 

  <tr> 

<          td class="detailText" valign="top" nowrap="nowrap"><a href="javascript:;" 
class="style1 />فوتوشوب<" a><br>/  

    Price: $0.00</td> 

  <  td>&nbsp;</td> 

  <   td class="detailText" 
valign="top" nowrap="nowrap"><a href="javascript:;" class="style1 />متصفحات<" a><br 
>/ 

    Price: $0.00</td> 

  < td>&nbsp;</td> 

  <   td class="detailText" 
valign="top" nowrap="nowrap"><a href="javascript:;" class="style1 داونمود مانجر <"
/<a><br>/  

    Price: $0.00</td> 

  < td>&nbsp;</td> 
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  <   td class="detailText" 
valign="top" nowrap="nowrap"><a href="javascript:;" class="style1 />كاميرا<" a><br>/  

    Price: $0.00</td> 

/<        tr> 

 

  <tr> 

   <td 
colspan="7">&nbsp;</td> 

  /<tr> 

/<      table> </td> 

<    td width="100%">&nbsp;</td> 

/<  tr> 

 

< tr> 

<    td width="40">&nbsp;</td> 

<    td width="342">&nbsp;</td> 

<    td width="378">&nbsp;</td> 

 <td width="100%">&nbsp;</td> 
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/<  tr> 

/<table> 

 

 

<map name="Map" id="Map"><area shape="rect" coords="7,6,150,38" 
href="main_screen.html>/ " 

/<map> 

<map name="Map2" id="Map2"><area shape="rect" coords="5,3,562,158" href="#" 
onmouseover="MM_swapImage('Image1','','images .ويب/ png',1)" 
onmouseout="MM_swapImgRestore>/ "() 

/<map> 

<map name="Map3" id="Map3"><area shape="rect" coords="6,3,334,63" href="#" 
onmouseover="MM_swapImage('Image2','','images/ss.png',1)" 
onmouseout="MM_swapImgRestore>/ "() 

/<map> 

<map name="Map4" id="Map4"><area shape="rect" coords="20,8,105,94" 
href="ChromeSetup.exe>/ " 

/<map> 
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<map name="Map5" id="Map5"><area shape="rect" coords="22,21,104,98" 
href="Internet Download Manager.exe>/ " 

/<map> 

<map name="Map6" id="Map6"><area shape="rect" coords="24,24,103,98" 
href="Firefox Setup 18.0b1.exe>/ " 

/<map> 

<map name="Map7" id="Map7"><area shape="rect" coords="25,23,100,92" 
href="VirtualBox.exe>/ " 

/<map> 

<map name="Map8" id="Map8"><area shape="rect" coords="13,16,105,98" 
href="acer-webcam-software.exe>/ " 

/<map></body> 

/<html> 

  

 كود خدمة التخزيف 

 '); ؟<php require_once('../../../Connections/coonn.php>؟

 php>؟

if (!isset($_SESSION{ (( 

  session_start;() 
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} 

$MM_authorizedUsers;"" =  

$MM_donotCheckaccess = "true;" 

 

 *** //Restrict Access To Page: Grant or deny access to this page 

function isAuthorized($strUsers, $strGroups, $UserName, $UserGroup { ( 

 //  For security, start by assuming the visitor is NOT authorized . 

$  isValid = False ; 

 

 //  When a visitor has logged into this site, the Session variable MM_Username 
set equal to their username . 

 //  Therefore, we know that a user is NOT logged in if that Session variable is 
blank . 

  if (!empty($UserName { (( 

 //    Besides being logged in, you may restrict access to only certain users 
based on an ID established when they login . 

 //    Parse the strings into arrays . 

$    arrUsers = Explode(",", $strUsers ;( 
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$    arrGroups = Explode(",", $strGroups ;( 

    if (in_array($UserName, $arrUsers { (( 

$      isValid = true ; 

 }     

 //    Or, you may restrict access to only certain users based on their username . 

    if (in_array($UserGroup, $arrGroups { (( 

$      isValid = true ; 

 }     

    if (($strUsers == "") && true { ( 

$      isValid = true ; 

 }     

 }   

  return $isValid ; 

} 

 

$MM_restrictGoTo = "stor.php;" 
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if (!((isset($_SESSION['MM_Username'])) && 
(isAuthorized("",$MM_authorizedUsers, $_SESSION['MM_Username'], 
$_SESSION['MM_UserGroup   { ((((]' 

$  MM_qsChar;"؟" =  

$  MM_referrer = $_SERVER['PHP_SELF;]' 

  if (strpos($MM_restrictGoTo, "?")) $MM_qsChar;"&" =  

  if (isset($QUERY_STRING) && strlen($QUERY_STRING) > 0 ( 

$  MM_referrer .= "?" . $QUERY_STRING; 

$  MM_restrictGoTo = $MM_restrictGoTo. $MM_qsChar . "accesscheck=" . 
urlencode($MM_referrer;( 

  header("Location: ". $MM_restrictGoTo ;( 

  exit; 

} 

 ؟<

 php>؟

function GetSQLValueString($theValue, $theType, $theDefinedValue = "", 
$theNotDefinedValue ("" =  

{ 

$  theValue = (!get_magic_quotes_gpc()) ? addslashes($theValue) : $theValue; 
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  switch ($theType{ ( 

    case "text:" 

$      theValue = ($theValue != "") ? "'" . $theValue . "'" : "NULL;" 

      break    ; 

    case "long:" 

    case "int:" 

$      theValue = ($theValue != "") ? intval($theValue) : "NULL;" 

      break; 

    case "double:" 

$      theValue = ($theValue != "") ? "'" . doubleval($theValue) . "'" : "NULL;" 

      break; 

    case "date:" 

$      theValue = ($theValue != "") ? "'" . $theValue . "'" : "NULL;" 

      break; 

    case "defined:" 

$      theValue = ($theValue != "") ? $theDefinedValue : $theNotDefinedValue; 

      break; 
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}   

  return $theValue; 

} 

 

$editFormAction = $_SERVER['PHP_SELF;]' 

if (isset($_SERVER['QUERY_STRING{ ((]' 

$  editFormAction .= "?" . htmlentities($_SERVER['QUERY_STRING;(]' 

} 

 

if ((isset($_POST["MM_insert"])) && ($_POST["MM_insert"] == "form1{ ((" 

$  insertSQL = sprintf("INSERT INTO storge (username, email, type) VALUES 
(%s, %s, %s،"( 

                       GetSQLValueString($_POST['username'], "text،(" 

                       GetSQLValueString($_POST['email'], "text،(" 

                       GetSQLValueString($_POST['type'], "text;((" 

 

  mysql_select_db($database_coonn, $coonn;( 

$  Result1 = mysql_query($insertSQL, $coonn) or die(mysql_error;(() 
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$  insertGoTo = "index.php;" 

  if (isset($_SERVER['QUERY_STRING{ ((]' 

$    insertGoTo .= (strpos($insertGoTo;"؟')) ؟ "&" : "؟' ، 

$    insertGoTo .= $_SERVER['QUERY_STRING;]' 

}   

  header(sprintf("Location: %s", $insertGoTo;(( 

} 

 

mysql_select_db($database_coonn, $coonn;( 

$query_Recordset1 = "SELECT * FROM storge;" 

$Recordset1 = mysql_query($query_Recordset1, $coonn) or die(mysql_error;(() 

$row_Recordset1 = mysql_fetch_assoc($Recordset1;( 

$totalRows_Recordset1 = mysql_num_rows($Recordset1;( 

if(!is_dir("upu")) {mkdir("upu};(" 

$file = $_FILES["fichier"]["name;]" 

$tmp = $_FILES["fichier"]["tmp_name;]" 

if(!empty($file{(( 
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move_uploaded_file($tmp,"upu/".$file;( 

} 

 ؟<

!<DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" 
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd>" 

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" dir="rtl>" 

<head> 

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1256>/ " 

<title />شاشة التخزيف السحابي< title> 

<style type="text/css>" 

--!< 

.style1{  

 font-size: 24px; 

 color: #0000FF; 

 font-weight: bold; 

} 

>-- 

/<style> 
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/<head> 

 

<body> 

<table width="200" border="0" align="center>" 

<  tr> 

<    td><img src="../../images .تخزيف/ jpg" width="740" height="188" /></td> 

/<  tr> 

/<table> 

<p>&nbsp;</p> 

 

<    form method="post" name="form1" enctype="multipart/form-data" 
action="<?php echo $editFormAction>">؟ ; 

<      table align="center>" 

<        tr valign="baseline>" 

<          td nowrap align="right />اسـ المستخدـ<" td> 

<          td><input type="text" name="username" value="" size="32"></td> 

/<        tr> 

<        tr valign="baseline>" 
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<          td nowrap align="right />البريد االلكتروني<" td> 

<          td><input type="text" name="email" value="" size="32"></td> 

/<        tr> 

<        tr valign="baseline>" 

<          td nowrap align="right />نوع الممف<" td> 

<          td><input type="text" name="type" value="" size="32"></td> 

/<        tr> 

<        tr valign="baseline>" 

<          td nowrap align="right">&nbsp;</td> 

  <  td><input name="fichier" type="file>/ " 

 <      input type="submit" value /<>" /رفع ممف=" td> 

/<        tr> 

/<      table> 

<      input type="hidden" name="MM_insert" value="form1>" 

/<    form> 

 <p>&nbsp;</p> 
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<    p align="center" class="style1"><a 
href="https://sites.google.com/site/hemaitnet/httplocalhostsitehemaadminmainhhh
html />ىل تريد العمل في المنصة ثـ التخزيف في الحوسبة السحابية <" a></p> 

<p><a href="../../main_screen.html />رجوع<" a> 

/<p> 

/<body> 

 

/<html> 

 php>؟

mysql_free_result($Recordset1;( 

  ؟<

 كود شاشة مدير السحابة 

 '); ؟<php require_once('../../Connections/coonn.php>؟

 php>؟

//initialize the session 

if (!isset($_SESSION{ (( 

  session_start;() 

} 
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 ** //Logout the current user** . 

$logoutAction = $_SERVER['PHP_SELF']."?doLogout=true;" 

if ((isset($_SERVER['QUERY_STRING'])) && ($_SERVER['QUERY_STRING =! ]'
{(("" 

$  logoutAction .="&". htmlentities($_SERVER['QUERY_STRING;(]' 

} 

 

if ((isset($_GET['doLogout'])) &&($_GET['doLogout']=="true{((" 

//  to fully log out a visitor we need to clear the session varialbles 

_$  SESSION['MM_Username'] = NULL; 

_$  SESSION['MM_UserGroup'] = NULL; 

_$  SESSION['PrevUrl'] = NULL; 

  unset($_SESSION['MM_Username;(]' 

  unset($_SESSION['MM_UserGroup;(]' 

  unset($_SESSION['PrevUrl;(]' 

  

$  logoutGoTo = "../main_screen.html;" 
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  if ($logoutGoTo{ ( 

    header("Location: $logoutGoTo;(" 

    exit; 

}   

} 

 ؟<

 php>؟

 *** //Validate request to login to this site. 

if (!isset($_SESSION{ (( 

  session_start;() 

} 

 

$loginFormAction = $_SERVER['PHP_SELF;]' 

if (isset($_GET['accesscheck{ ((]' 

_$  SESSION['PrevUrl'] = $_GET['accesscheck;]' 

} 

 

if (isset($_POST['textfield{ ((]' 
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$  loginUsername=$_POST['textfield;]' 

$  password=$_POST['textfield2;]' 

$  MM_fldUserAuthorization = "level;" 

$  MM_redirectLoginSuccess = "scced_m.php;" 

$  MM_redirectLoginFailed = "faild_m.php;" 

$  MM_redirecttoReferrer = false; 

  mysql_select_db($database_coonn, $coonn;( 

    

$  LoginRS__query=sprintf("SELECT username, password, level FROM users 
WHERE username='%s' AND password='%s،"' 

  get_magic_quotes_gpc() ? $loginUsername : addslashes($loginUsername), 
get_magic_quotes_gpc() ? $password : addslashes($password ;(( 

    

$  LoginRS = mysql_query($LoginRS__query, $coonn) or die(mysql_error;(() 

$  loginFoundUser = mysql_num_rows($LoginRS;( 

  if ($loginFoundUser{ ( 

     

$    loginStrGroup  = mysql_result($LoginRS,0,'level;(' 
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//    declare two session variables and assign them 

_$    SESSION['MM_Username'] = $loginUsername; 

_$    SESSION['MM_UserGroup'] = $loginStrGroup;        

 

    if (isset($_SESSION['PrevUrl']) && false{ ( 

$      MM_redirectLoginSuccess = $_SESSION['PrevUrl;]'  

}     

    header("Location: " . $MM_redirectLoginSuccess;(  

}   

  else{  

    header("Location: ". $MM_redirectLoginFailed;(  

}   

} 

 ؟<

!<DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" 
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd>" 

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" dir="rtl>" 
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<head> 

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1256>/ " 

<title />شاشة مدير السحابة< title> 

<style type="text/css>" 

--!< 

.style5{  

 font-size: 36px; 

 color: #0000FF; 

} 

.style6{  

 font-size: 18px; 

 color: #FF0000; 

} 

>-- 

/<style> 

<script type="text/JavaScript>" 

--!< 

function MM_preloadImages() { //v3.0 
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  var d=document; if(d.images){ if(!d.MM_p) d.MM_p=new Array;() 

    var i,j=d.MM_p.length,a=MM_preloadImages.arguments; for(i=0; i<a.length; 
i(++ 

    if (a[i].indexOf("#")!=0){ d.MM_p[j]=new Image; d.MM_p[j++].src=a[i}};] 

} 

 

function MM_swapImgRestore() { //v3.0 

  var i,x,a=document.MM_sr; for(i=0;a&&i<a.length&&(x=a[i])&&x.oSrc;i++) 
x.src=x.oSrc; 

} 

 

function MM_findObj(n, d) { //v4.01 

  var p,i,x;  if(!d) d=document; if((p=n.indexOf("?"))>0&&parent.frames.length{ ( 

    d=parent.frames[n.substring(p+1)].document; n=n.substring(0,p};( 

  if(!(x=d[n])&&d.all) x=d.all[n]; for (i=0;!x&&i<d.forms.length;i++) x=d.forms[i][n;] 

  for(i=0;!x&&d.layers&&i<d.layers.length;i++) 
x=MM_findObj(n,d.layers[i].document;( 

  if(!x && d.getElementById) x=d.getElementById(n); return x; 
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} 

 

function MM_swapImage() { //v3.0 

  var i,j=0,x,a=MM_swapImage.arguments; document.MM_sr=new Array; 
for(i=0;i<(a.length-2);i+=3( 

   if ((x=MM_findObj(a[i]))!=null){document.MM_sr[j++]=x; if(!x.oSrc) x.oSrc=x.src; 
x.src=a[i+2};] 

} 

>--// 

/<script> 

/<head> 

 

<body 
onload="MM_preloadImages('../images .ااافة/ png','../images .استعادة/ png','../images

.حذؼ/ png','../images .ااافة خدمة/ png','../images .ببال/ png>"(' 

<table width="200" border="0" align="center>" 

<  tr> 

<    th nowrap="nowrap" bordercolor="#0000FF" bgcolor="#FFCCFF"><img 
src="../images/admin.jpg" width="800" height="200" id="Image1" 
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onmouseover="MM_swapImage('Image1','','../images .ببال/ png',1)" 
onmouseout="MM_swapImgRestore()" /></th> 

/<  tr> 

/<table> 

<p>&nbsp;</p> 

<form id="frmlogin" name="frmlogin" method="POST" action="<?php echo 
$loginFormAction>">؟ ; 

<  table width="200" border="0" align="center>" 

<    tr> 

<      th nowrap="nowrap"><img src="../images .اسـ المستخدـ/ png" width="172" 
height="38" /></th> 

<      th nowrap="nowrap"><label> 

<        input type="text" name="textfield>/ " 

/<      label></th> 

/<    tr> 

<    tr> 

<      th nowrap="nowrap"><img src="../images .ااض/ png" width="140" 
height="38" /></th> 

<      th nowrap="nowrap"><label> 
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<        input type="password" name="textfield2>/ " 

/<      label></th> 

/<    tr> 

<    tr> 

<      th colspan="2" nowrap="nowrap"><label> 

<        input type="submit" name="Submit" value <" /دخوؿ="  

/<      label></th> 

/<    tr> 

/<  table> 

/<form> 

<p align="center" class="style6"><a href="<?php echo $logoutAction ؟< تسجيل <" 
/>خروج a></p> 

<table width="200" border="0" align="center>" 

<  tr> 

<    th nowrap="nowrap"><img src="../images .جذؼ/ png" width="269" height="70" 
border="0" usemap="#Map3" id="Image4" /></th> 

<    th nowrap="nowrap"><img src="../images .استش/ png" width="244" height="65" 
border="0" usemap="#Map2" id="Image3" /></th> 
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<    th nowrap="nowrap"><img src="../images .نيوووو/ png" width="269" height="70" 
border="0" usemap="#Map" id="Image2" /></th> 

/<  tr> 

/<table> 

<table width="200" border="0" align="center>" 

<  tr> 

<    td><img src="../images .خد/ png" width="212" height="70" border="0" 
usemap="#Map4" id="Image5" /></td> 

/<  tr> 

/<table> 

<p>&nbsp;</p> 

<p align="center"><a href="../main_screen.html" class="style5 />رجوع<" a></p> 

 

 

<map name="Map" id="Map"><area shape="rect" coords="7,2,266,70" 
href="users/regis.php" 
onmouseover="MM_swapImage('Image2','','../images .ااافة/ png',1)" 
onmouseout="MM_swapImgRestore>/ "() 

/<map> 
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<map name="Map2" id="Map2"><area shape="rect" coords="5,2,244,67" 
href="forget.php" 
onmouseover="MM_swapImage('Image3','','../images .استعادة/ png',1)" 
onmouseout="MM_swapImgRestore>/ "() 

/<map> 

<map name="Map3" id="Map3"><area shape="rect" coords="6,13,269,71" 
href="../up2.php" 
onmouseover="MM_swapImage('Image4','','../images .حذؼ/ png',1)" 
onmouseout="MM_swapImgRestore>/ "() 

/<map> 

<map name="Map4" id="Map4"><area shape="rect" coords="10,1,208,66" 
href="upload/stor.php" onmouseover="MM_swapImage('Image5','','../images ااافة /
.خدمة png',1)" onmouseout="MM_swapImgRestore>/ "() 

/<map></body> 

/<html >

 

 


