االتحــاد الـدولي لالتصــاالت

نشاط التنسيق املشرتك يف االحتاد
الدويل لالتصاالت بشأن احلوسبة
السحابية ()JCA Cloud

قطاع تقييس االتصاالت
باالتحاد الدولي لالتصاالت

التنسيق العاملي عامل أساسي للنجاح يف األعمال املتعلقة
باحلوسبة السحابية
بدأ نشاط التنسيق املشرتك يف االحتاد الدويل لالتصاالت بشأن
احلوسبة السحابية ( )JCA Cloudيف يناير  ،2012وهو مفتوح
ملشاركة أعضاء االحتاد واملمثلني املعنيني من منظمات وحمافل
وضع املعايري العاملة على موضوع احلوسبة السحابية.

tsbsg13@itu.int

http://www.itu.int/en/
ITU-T/jca/Cloud/

tsbpromo@itu.int

للمساعدة في هذا العمل ،يرجى االتصال كالتالي:

احلوسبــة السحابيــة
09.2012

ويوفر نشاط التنسيق املشرتك منصة عاملية لتبادل املعلومات
بشأن احلوسبة السحابية وحبث مسائل التنسيق الالزم لتجنب
تداخل اجلهود أو ازدواجيتها.

()ITU-T

خصائص احلوسبة السحابية

نظـ ــام احلوسبـ ــة السحابيـ ــة
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احلوسبة السحابية هي منوذج لتمكني مستعمل الشبكة من النفاذ
الشبكي من كل مكان ويف أي وقت بسهولة وعند احلاجة إىل
جمموعة مشرتكة من موارد احلوسبة القابلة للتشكيل (مثل ،الشبكات
واملخدمات والتخزين والتطبيقات واخلدمات) ،اليت ميكن توفريها
وتسليمها بسرعة مع أدىن حد من اجلهد اإلداري أو التدخل من
جانب مورد اخلدمة.

ويتسم منوذج احلوسبة السحابية

خبمس خصائص أساسية:
اخلدمة بناءً على الطلب
التسليم عرب نفاذ شبكي واسع
جتميع املوارد
سرعة املرونة
اخلدمات الذاتية واملقيسة











ومخس فئات خلدمة احلوسبة السحابية:
الربجميات كخدمة ()SaaS
االتصال كخدمة ()CaaS
املنصات كخدمة ()PaaS
البنية التحتية كخدمة ()IaaS
الشبكات كخدمة ( )NaaSومناذج النشر املختلفة (العامة
واخلاصة واهلجينة .)...
وكانت احلوسبة السحابية تعترب يف املاضي تكنولوجيا املعلومات
اليت تركز على اخلدمة وتسيطر عليها اجلهات الفاعلة املعنية
بشبكة اإلنرتنت .ومع ذلك ،بإمكان مقدمي خدمات
االتصاالت أداء دور هام يف النظام اإليكولوجي الناشئ للحوسبة
السحابية نظراً إىل أن شبكات االتصاالت تشكل جزءاً مركزياً
من البنية التحتية متعددة العناصر للحوسبة السحابية وتوفر
خدمات عديدة للعديد من املستعملني على أساس جودة اخلدمة
( )QoSواالستعمال األمثل للموارد.







ﺧﺪﻣﺔ اﳊﻮﺳﺒﺔ اﻟﺴﺤﺎﺑﻴﺔ
اﳌﺴﺘﻌﻤﻞ

ﺧﺪﻣﺔ اﳊﻮﺳﺒﺔ اﻟﺴﺤﺎﺑﻴﺔ
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جلنة الدراسات  13لقطاع تقييس
االتصاالت:
احلوسبة السحابية

جلنة الدراسات  - 13شبكات املستقبل وشبكات اجليل التايل
 وتتضمن فرقة عمل معنية باحلوسبة السحابية وتدرس ثالثمسائل يف إطار عملها يف جمال التقييس:

فرقة العمل " ،6/13احلوسبة السحابية" ،الرئيس :مجيل
شوقي (فرانس تليكوم أورانج ،فرنسا)

املسألة " 26/13النظام اإليكولوجي للحوسبة السحابية،
املتطلبات املشرتكة بني السحب واملتطلبات العامة" ،املقرر:
كانغشان يل (  ،ETRIكوريا)
املسألة " 27/13املعمارية الوظيفية يف احلوسبة السحابية ،البنية
التحتية والتوصيل الشبكي" ،املقرر :مينغدونغ يل ( ،ZTEالصني)
املسألة " 28/13إدارة املوارد يف احلوسبة السحابية
وإضفاء الصبغة االفرتاضية عليها" ،املقرر :ريتشارد براكين
(مايكروسوفت ،الواليات املتحدة األمريكية)
وأنيطت بفرقة العمل هذه مهمة إعداد توصيات  ITU-Tتضيف إىل
التقدم احملرز يف التقارير التقنية الصادرة عن الفريق املتخصص السابق
املعين باحلوسبة السحابية ()FG Cloud







()http://www.itu.int/en/ITU-T/focusgroups/cloud

لالطالع على مزيد من المعلومات بشأن
أنشطة لجنة الدراسات  13وبرنامج عملها،
يرجى زيارة الموقع اإللكتروني لقطاع تقييس
االتصاالت في العنوان:
()http://www.itu.int/ITU-T/studygroups/com13

