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الحوسبة السحابية 101: تحسين قيمة تكنولوجيا المعلومات

تقديم
في السوق سريع التغير وغير المستقر، أصبحت القدرة على تسخير تقنيات حديثة واستمرار التنافس أكثر أهمية من ذي قبل. 
ومع ذلك، في العديد من المؤسسات يوجد ِحس متباطئ بأن وظيفة تكنولوجيا المعلومات تركز على البنية التحتية لتكنولوجيا 

المعلومات وليس على تسخير المعلومات والمعرفة التي تقدمها االستثمارات في مجال تكنولوجيا المعلومات.

تتميز الحوسبة السحابية بإمكانية تحسين قيمة تكنولوجيا المعلومات. يوفر هذا المستند نظرة عامة حول الفوائد والتحديات 
واإلجراءات الالزمة لالستفادة من هذا االتجاه االنتقالي.

ما هي الخدمة السحابية؟
مثل العديد من المصطلحات المستوحاة من مجال تكنولوجيا المعلومات، يكون لمصطلح "الخدمة السحابية" القدرة على إرباك 
مجتمع المستخدمين. ففي جوهرها، ال تمثل الحوسبة السحابية أكثر من كونها حوسبة تعتمد على الويب. فإذا كنت قد قمت بأي 

شيء على الويب، فأنت تعد مستخدمًا للخدمة السحابية. فالخدمات المصرفية عبر اإلنترنت، ومتاجر التجزئة عبر اإلنترنت، 
والمقامرة عبر اإلنترنت تعد من األمثلة الشهيرة للحوسبة السحابية.

فيما يلي النقاط األساسية لفهم معنى الحوسبة السحابية.

	 يتم تقديم التطبيقات السحابية إلى المستخدم من خالل مستعرض ويب.

	 وال يحتاج المستخدمين أن يكون لديهم برامج محملة مسبقًا مثبتة على أجهزتهم.

	 فالمستخدمون ال يقومون بشراء تطبيق سحابي. يكون نموذج الدفع مجاني تمامًا )على سبيل المثال، البريد اإللكتروني المعتمد 
 ،)amazon.com (، أو حسب التحويل )على سبيل المثال مواقع البيع بالتجزئة مثلhotmail.com على الويب مثل 

.)wsj.com أو المعتمد على الخدمة )على سبيل المثال الخدمات المعلوماتية مثل

ومع ذلك، يكون أيضًا للخدمة السحابية القدرة على تقديم خدمات البنية التحتية للتكنولوجيا، مثل تخزين البيانات وقوة المعالجة. 
يمكن لمجموعة تكنولوجيا المعلومات الخاصة بك استخدام الخدمات القائمة على الخدمة السحابية كجزء من خطة استمرارية 

عمل الشركة من خالل تخزين البيانات في مكان ما بعيدًا عن المحيط الفعلي للمؤسسة.

لكن بعض األنشطة تتطلب قدرة معالجة أساسية، على سبيل المثال، التنبؤ بسعر سلعة أو محاكاة التصادم في سيارة اختبارية. 
في حالة طلب هذه األنشطة على فترات متباعدة فقط، فسيكون من المنطقي استئجار قدرة أحد األشخاص اآلخرين بداًل من شراء 

تقنية باهظة الثمن تنخفض قيمتها بسرعة وتكون غير مفيدة على اإلطالق.

من أحد المفاهيم الهامة األخرى هي تلك المتعلقة بالخدمة السحابية الخاصة. تستخدم الخدمة السحابية العامة الويب، بينما تستخدم 
ن؛ ومع ذلك، نظرًا لوجوب  الخدمة السحابية الخاصة شبكة المؤسسة الخاصة. من فوائد الخدمة السحابية الخاصة األمان المحسَّ

المحافظة على البنية التحتية الخاصة بك، ستخسر الميزات المحتملة للخدمة السحابية.
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وفقًا ألحدث استطالع للرأي شمل 30 مديرًا للمعلومات )CIO( من كبري المؤسسات العالمية الذين قاموا بحضور اجتماع 
Cisco CIO 2010، بدأت الحوسبة السحابية تسيطر على المؤسسات، لكنها تستخدم بشكل أساسي ُبنيات تحتية للخدمة 

السحابية الخاصة. بالنسبة لمديري المعلومات الذين تم استطالع آرائهم، يتم استخدام البنية التحتية للخدمة السحابية الخاصة 
للحوسبة األساسية، لكن ما يزال العديد يعمل على تقييم كٍل من الخدمات القائمة على الخدمة السحابية العامة والخاصة لتطبيقات 

.)ERP( العمل الهامة مثل تخطيط مورد المؤسسة

بأية حال، يمكن التفكير في الحوسبة السحابية كحوسبة تعتمد على المستعرض. فكل ما يحتاج إليه المستخدم للوصول العام أو 
الخاص هو جهاز كمبيوتر غير مكلف يعمل عليه برنامج مستعرض.

الفوائد
على الرغم من أن كافة المؤسسات ال تسارع بتضمين الحوسبة السحابية، أال أنهم يدركون الفوائد المحتملة جيدًا:

	 المرونة المؤسسية

	 تكلفة أقل للبنية التحتية

	 سهولة الحركة واالنتشار السريع

	 إعادة التركيز على موارد تكنولوجيا المعلومات

	 إنشاء نماذج عمل جديدة

دعنا نركز اآلن على لماذا تعد الحوسبة السحابية هامة للمدير التنفيذي ومدير المعلومات والمدير المالي.

في أي وقت وفي أي مكان: المرونة المؤسسية
تكمن حقيقة أن المستخدمين يحتاجون فقط إلى جهاز به مستعرض للوصول إلى التطبيقات التي يحتاجون إليها تعني أنهم يمكنهم 

الوصول إلى الخدمات وقتما وأينما يحتاجون إليها. وذلك يدعم العمل من المنزل، مما يتيح للعديد من أعضاء فريق العمل 
االستمتاع بجودة أفضل للحياة العملية. حيث يمكن أن يؤدي العمل من المنزل إلى اتباع أسلوب "المكتب المشترك" )المكاتب 

المشتركة بين األشخاص الذين يعملون في أوقات مختلفة(، والذي بدوره سيؤدي إلى حاجة أقل للمساحة المكتبية. لذا تكون 
التكلفة األقل والسجل البيئي المحسن جزًءا من نتائج الخدمة السحابية.

المعلومات وليس تكنولوجيا المعلومات: سهولة الحركة واالنتشار السريع
تعد المعلومات مصدًرا لقيمة األعمال. حيث تكمن القيمة المتزايدة في إدارة ما يعرفه األشخاص وكيفية مشاركتهم لما يعرفونه.

تعمل الحوسبة القائمة على الخدمة السحابية على تحرير قسم تكنولوجيا المعلومات من "قيود التقنية" حتى يمكنه التركيز على 
تقديم األدوات للبحث عن المعلومات والمعرفة التي تكمن داخل قواعد البيانات والملفات واألشخاص وتحليلها ومشاركتها.
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مدير مالي سعيد: تكلفة أقل للبنية التحتية
يقوم أسلوب الخدمة السحابية على تغيير التقنية التي تقوم باستهالك الميزانية والموجودة في بيانات الربح والخسارة. حيث إن 

األصول التكنولوجية تنخفض قيمتها بسرعة ولن يتم االستفادة منها بشكل كامل. لكن الخدمة السحابية تجعل من ذلك مشكلة 
شخًصا آخر. يجعل النموذج المعتمد على الخدمة من السهل التنبؤ بمتطلبات التدفقات النقدية والحصول على كفاءة أكبر عندما 

يقدم موفر الخدمة نموذج الدفع على حسب االستخدام. فلم تعد هناك حاجة إلى شراء أجهزة وتطبيقات مكلفة، مما يعني ال مزيد 
من ارتفاعات التكلفة في التدفقات المالية لتكنولوجيا المعلومات. وبالنسبة للحوسبة السحابية، يمتد الدفع بطول مدة الخدمة.

السماح للمتخصصين بمعالجة تكنولوجيا المعلومات: إعادة التركيز على موارد تكنولوجيا المعلومات
لم تعد أقسام تكنولوجيا المعلومات بحاجة إلى استثمار مبلغ كبير من الميزانية الخاصة بها للوصول إلى موارد مثل التطبيقات 
والبنية التحتية. حيث تضع الخدمة السحابية هذه الموارد، والتي كانت بداًل من ذلك يصعب الوصول إليها، سريًعا في متناول 

قسم تكنولوجيا المعلومات.

احتمالية عائد غير منتهي: إنشاء نماذج عمل جديدة
نظًرا ألن التطبيقات والموارد يمكن الوصول إليها بسهولة، يمكن للشركات أن تتفاعل بشكل سريع مع احتياجات العميل. وذلك 

يساعدهم على وضع إستراتيجيات لتشجيع االبتكار أثناء الدخول إلى أسواق جديدة محتملة.

المخاوف
إن فوائد الحوسبة السحابية تبدو رائعة، وبشكل خاص بالنسبة لهؤالء الذين لديهم تحفظات كبيرة حول قدرة مجموعة تكنولوجيا 

المعلومات على الوفاء باحتياجات العمل. وبالفعل يعد استئناف إستراتيجية الخدمة السحابية العامة ضرورًيا مثل االستعانة 
بمصادر خارجية. ومع ذلك، ال يعد االستعانة بمصادر خارجية بشكل كامل تحرك ذكي، كما تعلمت العديد من المؤسسات خالل 
الفترة التالية إلدارة األعمال عبر اإلنترنت. وعندما يمكن ألي مستخدم حاصل على بطاقة ائتمانية شراء الخدمات التي يريدها، 

تصبح المشكلة أكثر سوًءا.

لذا كن مدرًكا لما يلي.

شعور بعض مديري المعلومات بالتهديد
تهدد الحوسبة المتعمدة على الخدمة السحابية بإحداث تأثير كبير في خفض عدد الخوادم وموارد فريق العمل. فبالنسبة لمديري 

المعلومات هؤالء الذين ترقوا في المناصب خالل مشوار عملهم في إدارة التكنولوجيا، تسلب الخدمة السحابية بشكل أساسي 
إدارة التكنولوجيا، مما يدع مديري المعلومات يتساءلون حول دورهم. ولكن ذلك يمثل فرصة لمديري المعلومات ليصبوا 

اهتمامهم على اإلستراتيجية وليس على التكنولوجيا.

فالتركيز على اإلستراتيجية يتطلب من مدير المعلومات تطوير مجموعة جديدة كاملة من المهارات، ويجب وضع ذلك في 
االعتبار عند االنتقال إلى الحوسبة السحابية. بالتأكيد يوجد العديد من مديري المعلومات الطموحين الذين ينظرون إلى الخدمات 

القائمة على الخدمة السحابية كفرصة نظًرا ألنها تتيح المرونة وتوفير التكلفة.
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ستتزايد مخاطر األمان
إن استخدام الخدمة السحابية العامة تعني أن الكثير من البيانات الخاصة بك ستنتقل عبر شبكة عامة وبالتالي خارج التحكم 

المباشر لوظيفة تكنولوجيا المعلومات الخاصة بك. وفًقا القتراع تم إجراؤه أثناء منتدى Cisco CIO، اعتبر 51 في المائة 
من الحضور أن األمان والتوافق التنظيمي من التحديات الرئيسية التي يواجهونها مع الحوسبة السحابية. وذلك هو السبب في أن 

العديد من مديري المعلومات يختارون الخدمات السحابية الخاصة لمساعدتهم على إدارة األمان.

سيعد انقطاع خدمة اإلنترنت مشكلة خطيرة
ستكون المنظمة الخاصة بك تحت رحمة اإلنترنت، والتي باعتراف الجميع أصبحت أكثر موثوقية. ومع ذلك، في حالة نشوب 

مشكلة بسبب قيام أحد عمال المرافق بالحفر في الكبل الموجود بالشارع، لن يكون لألشخاص لديك أية حيلة للقيام بعملهم.

ال تالئم كافة األشياء الخدمة السحابية
قد يكون لدي المؤسسات تطبيقات تم تطويرها لتالئم احتياجاتهم الخاصة. لكن هذه التطبيقات ال تالئم االستعانة بمصادر خارجية. 
فلن يجد موفري الخدمات القائمة على الخدمة السحابية أية فائدة في قبول تطبيق واحد، حيث إن النموذج الخاص بهم يعتمد دائًما 

على تطوير أحد التطبيقات مرة واحدة وبيعه عدة مرات.

مشكالت الحوكمة
 لقد قام المستند التقني الحديث – )"الخدمة السحابية: التي يتم تشغيلها بواسطة الشبكة: ما الذي يجب أن يعرفه مسؤول العمل"( – 

الخاص بمدير المعلومات بشركة Padmasree Warrior" Cisco" – بتذكير مديري المعلومات بأن الخدمات القائمة 
على الخدمة السحابية ستعمل على حث المؤسسات على إعادة التفكير في عمليات الحوكمة الخاصة باستهالك موارد تكنولوجيا 

المعلومات وتوفيرها وإدارتها. تتوفر الخدمات السحابية لتمويل المالكين في المؤسسة من خالل تمرير البطاقة االئتمانية. 
 )SLA( ستتطلب أقسام اإلدارة القانونية وإدارة المخاطر معايير لضمان األمان والخصوصية وتأكيد اتفاقية مستوى الخدمة

والتوافق مع المعايير والقواعد التنظيمية.

المخاطر القانونية
قد يؤدي تضمين الحوسبة السحابية إلى مخاطر قانونية. حيث تقوم العديد من تطبيقات الخدمة السحابية بقطع الوصول إلى 
البيانات من تخزين البيانات. بمعنى آخر، ال يعرف المستخدمون )وفي معظم األحوال ال يهتمون بذلك( أين توجد البيانات 

الخاصة بهم.

على سبيل المثال، قد يقول أحد موردي الخدمة السحابية أن البيانات الخاصة بك تم تخزينها على الخوادم الخاصة به الموجودة 
في المملكة المتحدة، لكن هذه الخوادم المصنفة بكونها في المملكة المتحدة توجد في الواليات المتحدة. لكن المؤسسة الخاصة بك 

تخضع للوائح بيانات تتعلق بمكان تواجد البيانات الخاصة بك فعلًيا. فقد تقوم بغير قصد بخرق بعض قوانين دولة أخرى.

مورد أم شريك؟
تعد الخدمة السحابية من السلع االستهالكية. لذا ستكون نماذج العمل الخاصة بالموردين هي تسجيل العمالء حتى النقطة التي 
 يوفر بها كل عميل تاٍل ربح صاف تقريًبا. لكن مثل هذا النموذج ال يعد مناسًبا للوفاء باالحتياجات الخاصة للعمالء الفرديين. 

لذا من المحتمل أن يكون موفري التكنولوجيا الخاصين بك موردين أكثر من كونهم شركاء عمل.

وذلك ال يعد بحد ذاته مشكلة، وبشكل خاص إذا قمت بالتفكير بالخدمات السحابية بمفهوم نفعي.
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اإلجراءات الكبرى
إن فوائد االنتقال إلى الخدمات القائمة على الخدمة السحابية واضحة، لكن لن يكون هذا االنتقال بدون مخاطر. ستساعدك 

اإلجراءات التالية على تحقق الحد األقصى من الفوائد وتقليل المخاطر.

تأكد من أن مدير المعلومات الخاص بك متعاوًنا
إن الحد الذي يقوم فيه مدير المعلومات الخاص بك بتضمين الحوسبة السحابية هو مقياس لمدى كونه/ها استراتيجًيا ومتصاًل 
بالمستخدم. في حالة الشعور بمقاومة، حينئذ ال يكون مدير المعلومات محترًفا، وهو مدير فعلي لتكنولوجيا المعلومات بشكل 

كبير. قد تحتاج إلى تضمين قسم الموارد البشرية؛ سواء كان التركيز على تعليم مهارات جديدة أو التعيين فإن ذلك يعتمد على 
الملف التعريفي لمدير المعلومات.

ال يقدر بعض مسؤولي تكنولوجيا المعلومات أن تكنولوجيا الخدمة السحابية توفر فقط المعلومات التي يحتاج إليها المستخدمون. 
بمعنى آخر، أن المعلومات هي مصدر قيمة األعمال، وليس التكنولوجيا. تدعم الحوسبة السحابية هذا النهج، لذا سيري مسؤولي 

تكنولوجيا المعلومات المدركين لهذه القيمة الخدمة السحابية كإحدى الفرص.

إدارة بنية المؤسسة
تأكد من أن بنية المؤسسة الخاصة بك موثقة ومتالحمة. حيث يجب إجراء عمليات شراء الخدمة السحابية من داخل إطار بنية 

المؤسسة. أي أنه إذا كانت الخدمات القائمة على الخدمة السحابية توفر تحسًنا لعمليات العمل لقسم خاص، يجب األخذ بذلك فيما 
يتعلق ببنية المؤسسة. فبمجرد بدء تراكم مستودعات البيانات غير المتوافقة، سيصبح لديك مشكلة خطيرة. وبالعكس، إذا قمت 

باالستفادة للحصول على هذا الحق، قد تحصل قريًبا على ميزة تنافسية هامة.

يجب مرور طلبات الحوسبة السحابية من خالل قسم تكنولوجيا المعلومات لتقليل مخاطر بنية المؤسسة. وبالمثل، ستعمل عمليات 
العمل اآللية غير المدروسة بعناية على تحسين عدم الكفاءة فقط. بينما يمتلك مورد الخدمات السحابية نهًجا أفضل )على سبيل 

المثال، فوترة اإلدارة(، ثم التفكير بشكل جدي في إعادة هندسة العمليات المصاحبة لتخطيط الدخول في الخدمة.

مشاركة المحامين
كما ذكرنا، توجد مخاطر قانونية فيما يتعلق بتخزين البيانات. وكن أيًضا مدرًكا أن الكشف اإللكتروني أصبح مشكلة في النموذج 

المعتمد على الخدمة السحابية. على سبيل المثال، إذا قام أحد العمالء بالشكوى من أن أحد األشخاص من فريق العمل تواصل 
معه بشكل غير مناسب، إلى أي مدى سيقوم الموفرين بتزويدك بنسخ من رسائل البريد اإللكتروني والرسائل النصية والفيديو 

المتبادل؟

حيث إن الفشل في تقديم دليل يعد مساوًيا للجرم. ويحتاج فريق العمل القانوني للتأكد من أن المشكالت القانونية قد تمت معالجتها 
عند اختيار الخدمات السحابية.
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7 مستند تقني

تجنب "االنفجار العظيم"
تجنب االستعانة بمصادر خارجية بشكل كامل. يوصي باتباع نهج مختلط. بمعنى آخر، تعد مجموعة من التطبيقات داخل الشركة 

تقليدية وتطبيقات الخدمة السحابية الخاصة والعامة نقطة بداية جيدة. قم بتغيير توزيع المجموعة عندما تصبح المؤسسة أكثر 
خبرة في االستعانة بمصادر خارجية وفي استخدام الخدمات السحابية العامة. من المبادئ العامة الجيدة هي أن تتيح للمؤسسات 

األخرى توفير "دمى اختبار التصادم". تجنب أن تكون األول في اختيار خدمة سحابية معينة،ما لم تكن فوائد أن تكون األول 
تفوق منحنى تعلم الصعوبات المصاحب.

ضع العميل في اعتبارك
يجب وضع العميل في االعتبار عند نقل أية خدمات قائمة على الخدمة السحابية. تتميز الخدمة السحابية باحتمالية مساعدة 

المؤسسة على تقديم الكثير مقابل القليل من التكلفة. لذا تأكد من أن اختيار الخدمات السحابية يحدث فقط عند إدراك التأثير على 
العميل بشكل كامل.

تعرف على نقطة البداية
ينصح Padmasree Warrior بطرح األسئلة التالية لتحديد نقطة البداية؛ حيث أن إجابات هذه األسئلة ستشكل إستراتيجية 

الخدمة السحابية الخاصة بك.

	 ما هو التأثير المتوقع من الحوسبة السحابية على عملك؟

	 أي التطبيقات يمكنني نقلها بل ويجب نقلها إلى الخدمة السحابية؟

	 ما نوع نموذج نشر الخدمة السحابية المناسب بشكل أفضل لكل من تطيبقاتي؟

	 كيف أقوم بنقل التطبيقات الحالية إلى الخدمة السحابية؟

	 كيف أحافظ على األمان والتوافق مع السياسية في الخدمة السحابية؟

	 كيف أقوم بنقل المؤسسة الخاصة بي لالستفادة بشكل أفضل من الحوسبة السحابية؟

الخاتمة )الخالصة(
إن الحوسبة السحابية من األمور الرائعة التي ال يمكن تجاهلها. فهي اليوم قد توفر ميزة تنافسية. وغًدا قد تكون شرًطا للدخول 

في أي سوق تنافسي. لذا السؤال هو متى بداًل من أي االثنين.

بالنظر إلى التأثير الهائل للخدمات القائمة على الخدمة السحابية في العمل والمجتمع، سيتطلب االنتقال إلى الخدمة السحابية قيادة 
.CIO رقمية حازمة. وال يمكن االستعانة بمصادر خارجية للحصول على القيادة الرقمية من أجل مدير

للحصول على مزيد من المعلومات
حيث أنك تبدأ رحلتك في مجال الحوسبة السحابية، فإننا ندعوك إلى مناقشة النهج المناسب للمؤسسة الخاصة بك مع مدير 

حساب ®Cisco الخاص بك، وشركاء العمل، ومستشاري تكنولوجيا المعلومات اآلخرين. للحصول على معلومات إضافية 
http://www.cisco.com/go/cloud حول الخدمات القائمة على الخدمة السحابية، يرجي زيارة
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