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Abstract 

The term Internet of Things is a newly emerging term and includes many applications and 

devices under it. It depends primarily on the Internet, but it is tainted by some ambiguity in 

terms of its applications. These applications also depend for their services on cloud 

computing, which represents the new technological trend for future generations, and also 

provides services in various fields, and through this intervention we seek to clarify the true 

meaning of the Internet of Things and cloud computing while showing the relationship 

between them, and the reality of each of them in Algeria, where we reached a set of results, 

the most important of which is that most developed countries seek to employ Internet of 

things technology in all its organizations due to the latter's flexibility in work and efficiency 

in performance, And the adoption of cloud computing ensures keeping pace with the 

development in information systems technologies and the advantages it achieves that help 

organizations achieve their goals. 
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نت ي ظل أزمة كورونا إنتر
 
 األشياء والحوسبة السحابية ف

 

 حليمة بعيىس 

 جزإئرل، إإلمركز إلجإمعي مرسلي عبد هللا تيبإزة ،إلبإحثة

 صالحي أسماء 

 لجزإئر، إإلمركز إلجإمعي مرسلي عبد هللا تيبإزة إلبإحثة،

 

 الملخص

نتؤن مصطلح  إألشيإء مصطلح حديث إلنشأة وينطوي تحته إلعديد من إلتطبيقإت وإألجهزة فهو يعتمد بإلدرجة  ؤنتر

نتإألوه عل إؤل  ي خدمإتهإ عل نتر
، لكن يشوبه بعض إلغموض من حيث تطبيقإته،  كمإ تعتمد هذه إلتطبيقإت ف 

ي إلجديد لألجيإل إلقإدمة، و  ي تمثل إإلتجإه إلتكنولوج 
ي شتر إلحوسبة إلسحإبية إلتر

تقدم هي إألخرى خدمإت ف 

ي لكل من 
نتإلمجإإلت، ومن خالل هذه إلمدإخلة نسع ؤه ؤيضإح إلمعت  إلحقيقر إألشيإء وإلحوسبة إلسحإبية، مع  ؤنتر

ي إلجزإئر ;ودول إلعإلم خالل أزمة كورونإ 
ي تربط بينهمإ، ووإقع كل منهإ ف 

حيث توصلنإ ؤه مجموعة من ،ؤظهإر إلعالقة إلتر

نتمهإ أن أغلب إلدول إلمتطورة تسع لتوظيف تكنولوجيإ إلنتإئج أه ي جميع منظمإتهإ لمإ تقدمه هذه  ؤنتر
إألشيإء ف 

ي إألدإء، و 
ي إلعمل وكفإءة ف 

ة من مرونة ف  إلمعلومإت  أنظمة تقنيإت يف إلتطوريضمن موإكبة  إلسحإبية وسبةحلإ ينتبإألختر

 .تحقيق أهدإفهإ لإلمنظمإت ع تسإعد مزإيإ منتحققه  إملو

نت: الكلمات المفتاحية إمج ؤنتر  .إألشيإء، إلحوسبة إلسحإبية، إلتطبيقإت، إلت 

 

 :مقدمة

ي 
ية جمعإء وإلمتمثلة ف  ي تإري    خ إلبشر

مع نهإية إأللفية إلثإنية وبدإية إأللفية إلثإلثة ظهرت مرحلة جديدة ف 

ي بإتت جزءإ إل يتجزأ من إلحيإة إليومية لألفرإد 
نتوبظهور إؤل تكنولوجيإ إلمعلومإت إلتر وتطورهإ وإبتكإر إلويب، موإقع  نتر

هإ، حيث أصبح من إلصعب إإلستغنإء عنهإ وهذإ فتح إلمجإل  ، موإقع إليوتيوب، إلمدونإت ...وغتر إلتوإصل إإلجتمإعي

نتلظهور  ي يشإر ؤليهإ ب ؤنتر
نتإألشيإء إلتر ء     إنتر ي

 أي كل إألجهزة تستطيع إلعمل عل  Internet of evrythingsكل خر

نتشبكة إؤل  وتدع غإلبإ بإألجهزة إلمتصلة أو إلذكية ألنهإ تستطيع إلتوإصل مع إألجهزة إألخرى إلمرتبطة بهإ بعملية  نتر

ي ذلك، ، machine- to-machine   (M2M)تعرف بإتصإل آلة بآلة 
حيث تقوم بمعظم عملهإ دون تدخل يد إلبشر ف 

ة هذه إأليإم، وتتم عملية نقل وأصبح وجود مثل هذه إألجهزة ممكنإ بفضل عنإرص إ ة وإلمتوفرة بكتر لهإتف إلذكي إلصغتر

ي تعد نموذج 
ومعإلجة إلبيإنإت من آلة ؤه آلة )من إلحإسب ؤه وسيلة مركز إلبيإنإت( من خالل إلحوسبة إلسحإبية وإلتر

ك من إلموإرد إلمكو  ي يمكننإ من إلدخول ؤه إلشبكة من أي مكإن وعند إلطلب، وإه تجميع مشتر
نة للحوسبة، وإلتر

عت وطورت للحمإية من إلوبإء  هإ بشعة وإطالقهإ بأقل جهد، وخالل أزمة كورونإ إلحظنإ ظهور عدة أجهزة إختر توفتر
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هي 
ة إلحجر إلمت   نتمإ هو وإقع  :و ممإ سبق إرتأينإ طرح إؤلشكإلية إلتإلية ،وتسهيل إلحيإة إليومية خالل فتر إألشيإء  ؤنتر

ي 
 ظل أزمة كورونإ؟.  وإلحوسبة إلسحإبية ف 

  :وقد إعتمدنإ عل إلمحإور إلتإلية

نتمإهية  :إلمحور إألول  إألشيإء .  ؤنتر

: مفإهيم أسإسية حول إلحوسبة إلسحإبية .  ي
 إلمحور إلثإن 

نتعالقة  :إلمحور إلثإلث  إألشيإء بإلحوسبة إلسحإبية .  ؤنتر

نتوإقع  :إلمحور إلرإبع ي إلجزإئر وبعض دول إلعإلم خالل أزمة كورونإ.  إألشيإء و إلحوسبة ؤنتر
 إلسحإبية ف 

 

نتأوال: ماهية   األشياء  إنتر

نتحضيت  ي  ؤنتر
ي مجإل إلبحث وخإصة مع إلتطور إلصنإعي إلمهول ف 

ة بإهتمإم كبتر ف  ي إآلونة إألختر
إألشيإء ف 

ي لهإ قإبلية عل إإلتصإل عت  شبكة إ
نتؤل مجإل إلتقنية إلمتضمن تطوير إألشيإء إلتر وإلتفإعل مع إألشيإء إألخرى  نتر

نتإلمرتبطة بإؤل   وتسهيل إلحيإة إليومية.  نتر

نتنشأة  -1  األشياء  إنتر

نتتعتت        ي عإم  ؤنتر
وُيعد 9111إألشيإء مصطلح حديث إلنشأة، وقد تم وضعه من طرف إلعإلم كيفن إشتون ف 

ي 
ي مجإل إلتقنية، فهو مؤسس أول مركز بحتر

إد ف  ي معهد مإسإأشتون من إلروَّ
ي  ف 

تشوستس للتقنية، وهو متخصص ف 

ي مقإل 
ددإت إلالسلكية إلمتصلة بإلشبكة. وقد قإل إلعإلم كيفن أشتون ف    RFIDلمجلة  9111مجإل إلمعإيرة إآللية وإلتر

ء  ي
ي جمعوهإ  ،كتبت أشتون:" ؤذإ كإن لدينإ أجهزة كمبيوتر تعرف كل خر

يجب معرفته عن إألشيإء بإستخدإم إلبيإنإت إلتر

ء وحسإبة ،بدون أي مسإعدة منإ  ي
إستبدإلهإ أو  سنعرف متر تحتإج إألشيإء ؤه ،وتقليل إلتكلفة ،سنتمكن من تتبع كل خر

جإعهإ   ومإ ؤذإ كإنت متأخرة ".  ،ؤصالحهإ أو إستر

للتجمع إلمعلومإت، حتر يتمكنوإ من رؤية إلعإلم  نحن بحإجة ؤه تمكير  أجهزة إلكمبيوتر بوسإئلهإ إلخإصة

ي وتتيح تقنية إإلستشعإر ألجهزة إلكمبيوتر مرإقبة إلعإلم وتحديده وفهمه بدون 
وسمإعه بأنفسهم بكل مجده إلعشوإن 

ي يدخلهإ إؤلنسإن
 (3192)فرإنسيسكو،  قيود إلبيإنإت إلتر

نتومإ سإعد عل إنتشإر فكرة  إلتصإل إلحديثة مثل شبكإت تحديد إلهوية بموجإت إألشيإء هو تقنيإت إ ؤنتر

ء وتوصيلهإ مع إؤل  ي
ي إلمجإل إلقريب، حيث بإت دمجهإ بكل خر

نتإلرإديو، وشبكإت إإلتصإإلت ف  .  نتر
ً
 ومتإحإ

ً
 عمليإ

ً
أمرإ

ي أو ينبه صإحب إلمحل ؤن كإن 
ون  يد إؤللكتر فتخيل أن تطلب إلثالجة من إلمتجر مإ ينقصهإ من أصنإف عن طريق إلت 

نإ   ، أو أجهزة ذكية نرتديهإ وتخت 
ً
أحد محتويإتهإ قد إنتهت صالحيته، أو أن تكون هنإك سيإرإت تخإطب نفسهإ إلسلكيإ

 عن حيإتنإ وصحة أ
ً
إ إ قد توفره هذه إلتقنية لنإ ف  إلمستقبل إلقريب. كثتر  جسإمنإ، كلهإ أمثلة عمَّ

بتعيير  عنوإن إتصإإلت  IPv6كمإ يسمح لنإ  حيث إنخفض حجم وتكلفة أجهزة إلرإديو إلالسلكية بشكل هإئل،

ونية، كإت تقوم ببنإء شبكة  لمليإرإت إألجهزة إإللكتر ي مج Wi-Fiوأصبحت إلشر
موعة وإسعة من وإتصإل إلسلني خلوي ف 
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-https://www.abiresearch.com/press/over-5-billion) ، حيث تحسنت تغطية بيإنإت إلجوإلABI أجهزة

wireless-connectivity-chips-will-sh- ) 

ي صنإعة إألجهزة إلجوإلة، ؤه أن معدإلت إألجهزة إلمتصلة بإؤل 
نتوتشتر توقعإت إلمتخصصير  ف  زإدت من  نتر

ي عإم مليون جهإ 011
ي عإم  93.0م ؤه 3112ز ف 

ي 3191مليإر جهإز ف 
م 3190م، ويعتقد إلمتخصصون وصول عددهإ ف 

، وأن تتضإعف بحلول عإم  30ؤه أكتر من 
ً
مليإر جهإز، أي ؤن معدل نموهإ يفوق إلنمو إلمحتمل  01م ؤه 3131مليإرإ

 لعدد سكإن إلعإلم بأكتر من سبعة أضعإف. 

ي     
كة وقد قإم قسم إألبحإث ف  نتبدرإسة حول  «Business Insider» شر إألشيإء ومدى شعة نموهإ  ؤنتر

ي هذإ إلمفهوم إلجديد هو قطإع إلصنإعة، حيث 
وإنتشإرهإ بير  قطإعإت إألعمإل، وأظهرت إلدرإسة أن أكت  إلمستثمرين ف 

بينمإ يحتل قطإع إلموإصالت م، 3192مليإر دوإلر بحلول إلعإم  911من إلمتوقع أن تصل أحجإم إستثمإرإته ؤه أكتر من 

ي ويليه قطإع إلمعلومإت، وأظهرت إلدرإسة أن قطإع إلتشييد يعد من إلقطإعإت إلمهتمة بتقنية 
وإلتخزين إلمركز إلثإن 

نت»  م3191مليإر دوإلر كإستثمإر بحلول إلعإم  21، وقد يضخ مإ يقإرب «إألشيإء ؤنتر

كة  ي شر
 عن مجلة « يسونأنإليسيس مإ»ويقول ستيف هيلتون، إلمحلل ف 

ً
ي لندن، نقال

لالستشإرإت إلتقنية ف 

ي يجري فيهإ تطبيق « كومبيوتر وورلد»
ونية بأن هنإلك إلعديد من إلصنإعإت إلتر نتإؤللكتر عد من  ؤنتر

ُ
ي ت

إألشيإء إلتر

ي قطإع إلطإقة، وإلمرإفق إلمختلفة، وصنإعة إلسيإرإت، وعمليإت إلنق
ل، إألحالم إلمستقبلية، فهي تستخدم وتطبق ف 

ونية، مثل  ي قسم إلعنإية إلصحية. وإذإ أضفنإ ؤه ذلك إلقإرءإت إؤللكتر
وإألمن وإإلستطالع. وهنإلك جزء صغتر يطبق ف 

ونية»أجهزة  ، بينمإ بأقل درجة. ولكننإ إل نجد «إآليبإد»و« إللوحإت إإللكتر
ً
ي إلقطإع إإلستهاللي أيضإ

، علمنإ بأنهإ تطبق ف 

نت ي إلسلع وإلمع ؤنتر
، ألنه إل يوجد سوق كإٍف لهإ، خإصة وأنه بحسب إألشيإء ف  ي إلوقت إلحإهي

لية إلرخيصة ف  دإت إلمت  

ي إلمستقبل
إ ف   كبتر

ً
تفع أسعإر مثل هذه إلسلع إرتفإعإ   .هيلتون، ستر

ي إلعديد من إألجهزة. 
إإلتصإل  سيكون هنإك مليإرإت إألشيإء وقد تم تحسير  ؤعإدة إلشحن بإلطإقة إلشمسية ف 

نتعل سبيل إلمثإل، مجموعة  لسنوإت إلعديدة إلقإدمةبإلشبكة خالل إ كة  ؤنتر ( IOTGو)Ciscoإألشيإء إلتإبعة لشر

. 9) .3131مليإر جهإز متصل بحلول عإم  01تتوقع وجود أكتر من 

http://www.cisco.com/web/about/ac79/docs/innov/IoT_IBSG_0411FINAL.pdf) 

نتمفهوم  -2  األشياء إنتر

( بأنه بنية  ITU  ( )International Telecommunication Unionعرفه إإلتحإد إلدوهي لالتصإإلت )      

ي بير  إألشيإء 
إض   ،تحتية عإلمية لمجتمع إلمعلومإت تمكن من تقديم إلخدمإت إلمتطورة عن طريق إلربط إلمإدي وإإلفتر

ي 
،  إستنإدإ ؤه تكنولوجيإ إلمعلومإت وإإلتصإإلت إلحإلية وإلمتطورة إلقإبلة للتشغيل إلبيت   (3192)إلشويمي

نتيقصد بهإ إلجيل إلجديد من إؤل  إبطة مع بعضهإ إلبعض عت   نتر إلذي يتيح إلتوإصل وإلتفإعل بير  إألجهزة إلمتر

نتبروتوكول إؤل  عرإت، إلحإسبإت، أدوإت إلذكإء إإلصطنإعي إلمختلفة و وتشمل هذه إألجهزة إألدوإت، إلمستش نتر

هإ، ومإ يمتر   نتغتر ي إألدوإت من  ؤنتر
إألشيإء أنهإ تتيح لإلنسإن إلتحرر من إلمكإن أي أن إلشخص بإستطإعة إلتحكم ف 

ي مكإن محدد للتعإمل مع جهإز معير  
 .دون إلحإجة ؤه إلتوإجد ف 

ونيإت  وتعرف أيضإ عل أنهإ شبكة من إألجهزة مثل ي تحتوي عل إإللكتر
لية إلتر إلمركبإت وإألجهزة إلمت  

مجيإت وإلمحركإت وإإلتصإل إلذي يسمح لهذه إألشيإء بإإلتصإل، إلتفإعل وتبإدل إلبيإنإت، أي توسيع نطإق  وإلت 
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نتإإلتصإل بإؤل  ي إل يمكن  نتر
إستخدإمهإ عت  بمإ يتجإوز إألجهزة إللوحية ؤه كل إألجهزة إلمإدية وإألشيإء إلعإدية إلتر

نتإؤل  ،   لتسهيل عملية إلمرإقبة وإلتحكم عن بعد.  نتر  (3191)يحي

نتكمإ يشتر مصطلح  إبطة من خالل  ؤنتر إألشيإء ؤه مجموعة من إلكيإنإت وإألشيإء إلمستخدمة بشكل يومي ومتر

 (3191); ،عبدهللا،  شبكة وإحدة وغإلبإ مإ تكون هذه إألجهزة مزودة بعنإرص ذكية. 

نت :خالل هذه إلتعإريف يمكن إستخالص إلتعريف إلتإهي من  إألشيإء هي شبكة إتصإل وتفإعل وتبإدل  ؤنتر

إلبيإنإت بير  إألجهزة إلمإدية وإلقيإسية، إلمستشعرإت، إلحسإسإت وأدوإت إلذكإء إإلصطنإعي إلمختلفة، وهذه إلشبكة 

 كم عن بعد . تتيح لإلنسإن إلتحرر من إلمكإن وتسهل له عملية إلمرإقبة وإلتح

نت. يوضح مفهوم  ي إلمستقبل إلقريب، ستصبح أغلب  ؤنتر
إألشيإء مدى تأثتر إلشبكة إلعنكبوتية عل إلعإلم ف 

ي، سوف تتمكن من إؤلبالغ عن أعطإلهإ بنفسهإ  ونية مستقلة بذإتهإ وإل تحتإج ؤه أي تدخل بشر إألجهزة إإللكتر

 (12، صفحة 3191)،عبدهللا،  وإصالحهإ. 

نت تطبيقات -3  :األشياء إنتر

نتأصبحت        ي كل إألجهزة دون إستثنإء، ؤنتر
نتحيث يرى إلمختصون أن تطبيقإت  إألشيإء جزء أسإخي ف   ؤنتر

ي هذإ إلمجإل
 لرئيس غوغل  ،إألشيإء إل حدود لهإ، وذهب إلبعض ؤه مإ هو أبعد من إلخيإل ف 

ً
ي   إريك شميدتووفقإ

ف 

نتسيكون هنإك كثتر من عنإوين إؤل «: »دإفوس»كلمته بإلمنتدى إإلقتصإدي إلدوهي  ، وهي مسميإت عددية نتر

مخصصة لكل آلة، وكثتر من إألجهزة إلذكية وأجهزة إإلستشعإر وإألدوإت إلتفإعلية لدرجة أنكم لن تشعروإ فيهإ بوجود 

نتإؤل  تصوروإ أن تدخلوإ ؤه غرفة »ثم يضيف: «. نشعر بذلك ، حيث ستصبح كإلهوإء إلذي نستنشقه من دون أننتر

ي هذه إلغرفة
ي ؤشإرة منه ؤه تطور إألجهزة «تفإعلية، وتتمكنوإ من إلتوإصل مع جميع إألجهزة إلذكية إلموجودة ف 

، ف 

نتإلذكية وتكنولوجيإ إألجهزة إلقإبلة لالرتدإء إلمتصلة بإؤل    .نتر

ي إلدول إلعربية وذلك لغالء هذه إألجهزة مقإرنة بإألجهزة ؤإل ؤن إنتشإر مثل هذه إألجهزة مإ     
زإل محتشمإ ف 

نتإلتقليدية وضعف إؤل  ي دول إلعإلم فإق إلتوقعإت. ومن أمثلة هذه إلتطبيقإت مإيلي نتر
  :، لكن إنتشإرهإ ف 

ل:  ي المت  
 
نتتمكن * ف إألشيإء إؤلنسإن من إلتحكم بشكل فعإل وسهل عن قرب وعن بعد مثال يستطيع  ؤنتر

ي وإجبإت إلغسيل بجهإز غسإلته، أيضإ إلتعرف عل محتويإت إلثالجة عن بعد من خالل إإلتصإل بإؤل 
نتإلتحكم ف   نتر

ي ؤل 
نتوهذإ إلشكل بدإن  م مع بعضهإ إلبعض بإستخدإم إألشيإء، أمإ إلشكل إألنضج فهو قيإم إألشيإء إلمختلفة بإلتفإه نتر

نتبروتوكول إؤل  ي، :، و أمثلة ذلكنتر إء إلمستلزمإت وتوصيلهإ بدون تدخل بشر ؤذ  مرإسلة إلثالجة مع مركز إلتسوق وشر

كة  نتمسونج بإبتكإر ثالجة متصلة بشبكة إؤل سإ قإمت شر  عت  تطبيق « تويتر »تقوم بإلتغريد عل  نتر
وتشغيل إلموسيقر

 (3190)إلشيخ،  بإندورإ »

أو أن ترفع ستإرة شبإك إلغرفة وإن يفتح إلتلفإز لعرض أخبإر إلصبإح حإل نهوضك من إلنوم صبإحإ، أو أن يفتح 

ء ي
،  بإب إلبيت عند توجهك له لمعرفته بشيخصيتك دون أن تفعل أي خر  (3191)يحي

كة غوغل أكتر من  كة  2.3وقد أنفقت شر إء شر ألجهزة تنظيم إلحرإرة ليتم  إلمنتجة«نيست»مليإرإت دوإلر لشر

إلئه ل بإإلعتمإد عل إلعإدإت إليومية لت   كمإ يمكن أيضإ لرذإذ إلمإء أن ينطلق بنإء عل أمر من حسإس  ،ضبط حرإرة إلمت  

 إلرطوبة وإلحرإرة . 
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ي السيارة
 
ي كمإ يستطيع  :* ف يستطيع إلمستخدم تشغيل محرك سيإرته وإلتحكم فيهإ من جهإزه إلحإسون 

إسل عن بعد مع سيإرتك لكشف إلعطب فيهإ دون حإجة إلسيإرة  ي ورشة صيإنة سيإرإت من إلتر
حإسوب متخصص ف 

و إإلصطفإف من دون لزيإرة إلورشة، و أن تتعرف إلسيإرة عل حوإف وأرصفة وإشإرإت إلطرق وإتخإذ قرإرإت بإلستر أ

 (3190)إلشيخ،  تدخل إلسإئق

نتوهي ختر دليل عل مدى تحويل   e-ink Displayعن   CES2019ولقد أعلنت جوجل خالل مؤتمر       ؤنتر

نتإألشيإء لكل مإ هو بسيط ألجهزة ذكية، مثال: ربط شإشة بسيطة و بدإئية للغإية بسعر زهيد لكن بفضل إؤل  إألشيإء  نتر

إ بمسإعد جوجل إلشخصي لتكون قإدرة عل عرض إلتإري    خ وإلوقت وحإلة إلطقس وإلحإلة إلمرورية دون يمكن ربطه

نت إلحإجة ألن تملك جهإز ذكي   (3192إلعربية .، -وإللغة-إألشيإء-) ؤنتر

 : كات التأمي   ي شر
 
كإت إلتأمير  من تقنية  ف نتإستفإدت شر كإت مإ يشبه  ؤنتر إألشيإء، ؤذ إبتكرت ؤحدى إلشر

كة إلتأمير  وإخبإرهإ ؤن كإنت قيإدة إلسإئق آمنة، وذلك « إلصندوق إألسود» ي إلسيإرة، يقوم بإرسإل معلومإت ؤه شر
ف 

إكإت إلمبنية عل تلك إلتقنية، معتمدة عل  كإت إلتأمير  أنوإع من إإلشتر . حيث قدم عدد من شر لتخفيض رسوم إلتأمير 

ي إلسيإرة. إل
ي تم جمعهإ عن طريق إلجهإز إلمثبت ف 

 بيإنإت إلمرسلة إلتر

ي 
 
ي يمكنهإ تحديد مإ ؤذإ كإنت إألّشة  :اإلدارة الصحية ف

بدأت بعض إلمستشفيإت من إستخدإم"إألّشة إلذكية "إلتر

أيضإ بضبط نفسهإ  كمإ يمكن أن تستخدم أيضإ لمعرفة مإ ؤذإ كإن إلمريض يحإول إلنهوض، ويمكن أن تقوم شإغرة أم إل،

 لضمإن إلضغط إلمنإسب وتقديم إلدعم للمريض. 

كة  وهو عبإرة عن أسورة « فيويل باند»للمالبس إلريإضية بإبتكإر ربإط يد أطلقت عليه إسم « نايكي »وقإمت شر

تتعقب حركة إلمستخدم أينمإ ذهب، وتحتوي عل عدإد يحسب عدد إلسعرإت إلحرإرية ويوفر ؤحصإءإت ومعلومإت 

ة ؤه إؤل  نتيومية ترسل مبإشر ي إلمستشفيإت لمتإبعة  نتر
 ف 
ً
بشكل متوإصل، ويمكن إإلستفإدة من هذه إلتقنية مستقبال

، حيث يمكن للمريض ؤرسإل تقرير مبإشر عن وضعه إلصحي وقيإس إلضغط وإلسكر ؤه إلمستشق   حإلة إلمرض 

نتإلمركزي عت  إؤل  ي حإلة إلخطر ، ويمكن للمستشق  متإبعة حإلته وإلتوإصنتر
ة ف  نت ل معه مبإشر -وإللغة-إألشيإء-) ؤنتر

 (3192إلعربية .، 

ي 
ه ف  ك بموعد تنإول إلدوإء وإرسإل رسإلة بريدية ؤه طبيبك لتخت  لك بتذكتر  

ي مت 
أيضإ تقوم إلصيدلية إلشخصية ف 

 (3190)إلشيخ،  حإل عدم تنإولك له. 

ي أن يجري عملية جرإحية كإملة 
ي مقإطعة مختلفة عن مكإن كمإ إستطإع طبيب صيت 

نإجحة ألحد إلمرض  ف 

نتؤقإمته من خالل إإلتصإل بنظإم جرإجي كإمل قإئم عل إؤل  نتإألشيإء وبمسإعدة شعإت إؤل  نتر من إلجيل  نتر

نت 5Gإلخإمس  (3192إلعربية .، -وإللغة-إألشيإء-) ؤنتر

كة مإشينإ لألبحإث ي تستخدم  أن عدد إألجهزة (Machina Research) لقد قدرت شر
نتإلتر ي  ؤنتر

إألشيإء ف 

نتنحو ستة مليإرإت جهإز، وأن حجم مبيعإت  3190إلعإلم بلغ نهإية عإم   .3190مليإر دوإلر عإم  001إألشيإء بلغ  ؤنتر

كة أن تصل قيمة إلسوق إلعإلمية ؤل  نتوتتوقع إلشر إألشيإء ؤه ثالثة تريليونإت دوإلر، وأن يبلغ عدد إألجهزة  نتر

ي تستخدم 
نتإلتر كة آي دي خي 3130مليإر جهإز عإم  30إألشيإء  ؤنتر كة إألكتر تحفظإ، فشر . وتعتت  تقديرإت هذه إلشر
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نتلألبحإث تتوقع أن تصل قيمة سوق  -what-is-internet-of) .3131تريليونإت دوإلر عإم  0.9إألشيإء ؤه  ؤنتر

things.html ،3192) 

نتتبقر تطبيقإت  ي  ؤنتر
ي مجإإلت متعددة ومتنوعة وإل يمكن ؤحصإئهإ بإلكإمل وهي ف 

إألشيإء إل تحص وإل تعد وف 

 تطور دإئم. 

نتتطبيقات  01 :الشكل رقم  األشياء إنتر

 

 things.html-of-internet-is-http://www.gantechs.com/2018/09/what :المصدر

 

نتكيفية عمل  -1   :األشياء إنتر

نت نتفنجدهإ متصلة بإؤل  ،إألشيإء يتضمن دمج عدة أجهزة وبرمجيإت و شبكإت معإ  ؤنتر عت  إتصإإلت  نتر

نتإؤل  ، Bluetooth ،Zigbeeو Wi-Fiو NFCو RFIDإلالسلكية وإلسلكية بإستخدإم أنوإع إإلتصإإلت إلمحلية مثل  نتر

 .LTEو  2Gو  GPRSو GSMوإتصإل وإسع إلنطإق مثل 

  :ويشمل أرب  ع مكونإت رئيسية

  :أجهزة استشعار ) أو أي نوع من األجهزة المادية ( *

ي 
إز وإلحركة ودرجة إلحرإرة ف  نتيقوم كل جهإز إستشعإر بمرإقبة حإلة معينة مثل إلموقع وإإلهتر  كمإ ،إألشيإء  ؤنتر

ي تقدم إلمعلومإت من خالصإت بيإنإت إلمستشعر،و 
تقوم أجهزة إإلستشعإر هذه بإإلتصإل ببعضهإ إلبعض وإألنظمة إلتر

كة وإلنإس.   توفر هذه إلمستشعرإت معلومإت جديدة ؤه أنظمة إلشر

نت* اتصال بشبكة اإل  نتعت  إتصإإلت إؤل  :نتر يمكن لهذه إلمجسإت إستخدإم مختلف أنوإع  إلالسلكية وإلسلكية.  نتر

 .Zigbeeو Bluetoothو  Wi-Fiو  NFCو  RFIDإإلتصإإلت إلمحلية مثل 

ي ضبط * برنامج لمعالجة البيانات 
ي إلتطبيق لالستفإدة منهإ ف 

: يقوم بجمع إلبيإنإت وتخزينهإ ومعإلجهإ ليتم تحويلهإ ف 

 إلعملية. 

ي  :المستخدم* واجهة 
ي إلعملية أو آخر مكون إلذي يسإعد عل وصول إلمنتج إلنهإن 

ي آخر مرحلة ف 
وتتمثل ف 

نإت إألشيإء.  ي ألنتر
 للمستخدمير  ومن خالل هذه إلوإجهة نستطيع إستعمإل إلمنتج إلنهإن 

ت ( ؤه إلسحإبة حيث تبدأ أجهزة إإلستشعإر بجمع إلبيإنإت من إلبيئة إلمتوإجدة فيهإ ثم يتم ؤرسإلهإ ) إلبيإنإ

cloud  كإت وذلك بإرتبإط أجهزة ي تقدم خدمإت مختلفة إألفرإد وإلشر
وهي شبكة ضخمة من إلخوإدم إلخإرقة إلتر

نتإؤل  ،إألقمإر إلصنإعية ،إإلستشعإر بإلخوإدم بطرق مختلفة قد تشكل ) إلهوإتف إلذكية إلبلوتوث  ،wifiإلالسلني  نتر
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هإ وبمجرد وصول إلبيإنإت ؤه إل سحإبة يتم معإلجتهإ بإستخدإم ؤحدى برمجيإت تحليل إلبيإنإت مهمإ كإنت عملية وغتر

إ ترسل إلنتإئج ؤه  ،إلمعإلجة بسيطة أو معقدة ي تم إلحصول عليهإ وأختر
ويعتمد عل نوعية وكمية إلبيإنإت إلتر

ي شكل تنبيه معير  
ي ف 
ة إإلستشعإر وأحيإنإ يتم  حتر يقوم إلمستخدم بتغيتر أو تعديل ؤعدإدإت أجهز  ،إلمستخدم إلنهإن 

ي   (3192)سليم،  Zigbeeإلتعديل بشكل أوتومإتيمي دون إلحإجة للتدخل إلبشر

 

 الحوسبة السحابية  :ثانيا

ي عإلم تكنولوجيإ إلمعلومإت    
ويعت  بتقديم إلتقنيإت إلحإسوبية  وتعتت  "إلحوسبة إلسحإبية" مفهومإ حديثإ ف 

ي أي 
وقت وبإستخدإم أجهزة إلكمبيوتر بمختلف أنوإعهإ أو إلهوإتف إلذكية بشكل آمن فقط عند إلحإجة كخدمإت وف 

نتوكذلك فإن "إلحوسبة إلسحإبية" هي عبإرة عن حوسبة مبنية عل إؤل  ،وبأقل إلتكإليف.  حيث يمكن بفضلهإ  ،نتر

مجيإت وتطبيقإت إلتخزين عت  أجهزة  كة كإلخوإدم وتطبيقإت إلت 
إلوصول  ؤه عدد كبتر من إلموإرد إلمحوسبة إلمشتر

نتإلكمبيوتر وأجهزة أخرى عت  إؤل  فهو إل يعت  بمكإن وجود  ،وبإلنسبة للمستخدم إلمستفيد من هذه إلخدمإت كلهإ  نتر

ي إلسحإب( عت  إؤل ،أو صيإنتهإ  هذه إلموإرد أو كيفية ؤدإرتهإ 
نت، فهي بإلنسبة له موإرد )ف  ، عدم ذكر إلسنة( (نتر   )علي

 :نشأة الحوسبة السحابية -1

ي وتعود فكرة إلحوسبة إلسحإبية ؤه 
إلذي أشإر ؤه )ؤمكإنية تنظيم إلحوسبة إلسحإبية لني تصبح  جون مكارث 

ي يوم من إأليإم  وكإن أول إستخدإم لمفردة إلحوسبة إلسحإبية عل يد إلعإلم 
ي عإم  رامنيت شيالباعإمة ف 

ي 9110ف 
م  ف 

إت ي  بد،ؤحدى إلمحإرص 
 إلتطبيق إلفعلي سوى ف 

إيإت إأللفية ؤإل أن هذه إلفكرة لم تخرج من ؤطإرهإ إلنظري ؤه حتر 

، بعدهإ جإء دور مإيكروسوفت حيث توسع مفهوم كريستوف بيسيغلياإلثإلثة عل يد مهندس برمجيإت يدع 

مجيإت من خالل شبكة إلويب كإت إلتقنيإت إألخرى مثل    ،إستخدإم إلت  تدخل حلبة  Hpو Apple،IBMثم بدأت شر

طالق إلعديد من إلخدمإت مستفيدة من إلتقنية إلتصنيع وإلتطوير كمنإفس لمإيكروسوفت وإستطإعت )جوجل( ؤ

ي نتعإمل معهإ إليوم
ي تشكيل خدمإت إلحوسبة إلسحإبية إلتر

كة أمإزون دور كبتر ف  ي  ،إلجديدة، وكإن لشر
حير  أطلقت ف 

ي  Amazon Web Servicesخوإدم إلويب إلخإصة بأمإزون  3112إلعإم 
ظهرت تطبيقإت غوغل إلسحإبية  3110وف 

كة  ،تقويمهعت  بريد غوغل و  ت كل من شر بإؤلضإفة ؤه  IBMو GOOGLEمستندإته وبقية حزمة إلتطبيقإت، فقد بإشر

ي عن إلحوسبة إلسحإبية 
وع بحتر  .عدد من إلجإمعإت مشر

ي إلعإم  
كإت إلرإغبة  Open Nebula نيبوالظهر برنإمج  3112وف  ي يسمح للشر

إلذي كإن أول برنإمج مجإن 

ة وتطور خدمإت إلسحب  هجينة عت  إلحوسبة إلسحإبية،بتقديم خدمإت إلسحب إلخإصة وإل ي مستر
وكإن له تأثتر كبتر ف 

ونية.   إؤللكتر

ي 
كة آبل ف  كة مإيكروسوفت  I Cloudعن سحإبتهإ إلخإصة أي كالود ) 3199كمإ أعلنت شر (، وبعدهإ قيإم شر

ة عت  سح 220بإطالق خدمة أوفيس  ي تقدم من خاللهإ برإمجهإ إلمكتبية إلشهتر
 (3192)سليم، إبتهإ وإلتر

  :مفهوم الحوسبة السحابية -2

ية        ي تنقسم ؤه كلمتير   cloud computingؤن إلمصطلح بإللغة إإلنجلتر 
جم ؤه إلحوسبة إلسحإبية إلتر ويتر

ي  إلسإبق
ي تعت  عن مإ كإن يشتر ف 

ؤه  إألوه إلحوسبة وهي تعت  عن إلحإسبإت أمإ إلكلمة إلثإنية فهي إلسحإبة وإلتر
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نتإؤل  ي إلجإنب  نتر
ي ف 
وتعرف برسم أوهي لسحإبة يتم إستخدإمهإ لتمثيل نقل إلبيإنإت من مرإكز إلبيإنإت ؤه موقعهإ إلنهإن 

 إآلخر من إلسحإبة . 

ي 
إلحوسبة إلسحإبية هي مصطلح يشتر ؤهي إلمصإدر وإألنظمة إلحإسوبية إلمتوإفرة تحت إلطلب عت  إلشبكة وإلتر

إلخدمإت إلحإسوبية إلمتكإملة دون إلتقيد بإلموإرد إلمحلية بهدف إلتيستر عل إلمستخدم تستطيع توفتر عدد من 

،كمإ تشمل قدرإت معإلجة برمجية وجدولة للمهإم  وتشمل تلك إلموإرد مسإحة لتخزين إلبيإنإت وإلنسخ إإلحتيإطي

 (2015 ,دمحمإلحلو) وإلطبإعة عن بعد. 

يتم  ،نقل إلمعإلجة ومسإحة إلتخزين إلخإصة بإلحإسوب ؤه جهإز خإدمكمإ تعرف بأنهإ تكنولوجيإ تعتمد عل 

نتإلوصول ؤليه عن طريق إؤل   (     Tuncay,2010 ومن ثم تتحول برإمج تكنولوجيإ إلمعلومإت ؤه منتجإت وخدمإت.)،نتر

سوب ؤه مإ ؤذن إلحوسبة إلسحإبية هي تكنولوجيإ تعتمد عل نقل إلمعإلجة ومسإحة إلتخزين إلخإصة بإلحإ   

نتيسم إلسحإبة وهي جهإز خإدم يتم إلوصول ؤليه عت  إؤل  ي غت  عن إلمستخدم إلذي يقوم بتخزين إلبيإنإت  نتر
فهي ف 

عل أجهزة إلخإصة وعدم إلحإجة ؤه برإمج متنوعة أو معقدة وب  هذإ تتحول برإمج تكنولوجيإ إلمعلومإت من منتجإت ؤه 

ة خدمإت وتعتمد إلبنية إلتحتية للحوس ي تقدم مسإحإت تخزين كبتر
بة إلسحإبة عل مرإكز إلبيإنإت إلمتطورة إلتر

إمج كخدمإت للمستخدمير  .   للمستخدمير  كمإ أنهإ توفر بعض إلت 

 

 الحوسبة السحابية  (2) :الشكل رقم

 

 

 

 للحوسبة إلسحإبية ثالث أنوإع إلسحإبة إلعإمة وإلخإصة وإلهجينة أنواع الحوسبة السحابية:  -3

نتويطلق عليهإ أيضإ إلخإرجية ويتم توفتر إلحوسبة فيهإ بشكل حيوي عت  إؤل  :Public cloud* السحابة العامة   نتر

وتعمل إلسحإبة إلعإمة من قبل ثإلث  ،عن طريق تطبيق إلويب أو خدمإت إلويب من مزود طرف ثإلث خإرج إلموقع

 ،معإ عل خوإدم إلسحإبة وأنظمة إلتخزين وإلشبكإت طرف ويحتمل أن تكون تطبيقإت إلعمالء إلمختلفير  وإلمختلطة

كة مقدمة خدمإت إلحوسبة إلسحإبية ي هذإ إلنموذج تكون خدمإت إلحوسبة إلسحإبية مملوكة ومدإرة بوإسطة إلشر
 ،وف 

كة كإت أخرى غتر مملوكة   Third-partyوعإدة مإ يشإر ؤه هذه إلشر كة تقدم خدمإت إلحوسبة إلسحإبية لشر أي أن إلشر

ي عإدة ل
ي إلمقإبل تحصيل رسوم إلستخدإم إلخدمة   وعإدة مإ يتم إلوصول للخدمة عن طريق تطبيقإت إلويب وإلتر

هإ ف 

 (3192)علي إ.،  مإ يتم تشغيلهإ من خالل إلمتصفح . 
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 :Private cloud* السحابة الخاصة 

إلمستخدمة حرصيإ بوإسطة وإحدة وتشتر ؤه موإرد إلحوسبة إلسحإبية  ويطلق عليهإ أيضإ إلسحإبة إلدإخلية

كإت أخرى من  كإت بإستخدإم شر كة إلمإلكة أو قد تقوم بعض إلشر ي إلشر
ويمكن أن تتوإجد موإرد إلسحإبة إلخإصة ف 

مركز  مقدمي خدمة إلحوسبة إلسحإبية إلستضإفة إلسحإبة إلخإصة بهم ويمكن أن يعتت  هذإ إلنموذج عبإرة عن

 (3192)طه،  .للبيإنإت

كة    Community cloud :السحابة المجتمعية*  إلسحإبة إلمجتمعية هي شبيه بإلسحإبة إلعإمة ولكنهإ تكون مشتر

ي إلسحإبة  بير  مجموعة من إألعضإء غإلبإ مإ يكون لديهم أهدإف
ك ف  ي تشتر

كة، هذه إلمنظمإت إلتر ومهإم مشتر

ي تكون متإحة للجم
ي نفس إلوقت يريدون (3192)طه، يع إلمجتمعية إل تريد إستخدإم إلسحإبة إلعإمة إلتر

، وف 

ي توفرهإ إلسحإبة إلخإصة
 فمن هذإ إلمنطلق إل تريد كل منظمة تحمل تكإليف بنإء سحإبة خإصة بل، إلخصوصية إلتر

 (3192)علي إ.،  يريدون إلتشإرك وتقإسم إلمسئولية فيمإ بينهم. 

ي هذإ إلنموذج يتم إلجمع  Hybrit-cloud* السحابة الهجي   
بير  إلسحإبة إلخإصة وإلعإمة حيث يتم إلربط بير  ف 

إلخدمإت مع بعض بإستخدإم إلتقنيإت إلحديثة بحيث يتمكن مستخدمو إلسحإبة من إلوصول ؤه خدمإت مقدمة 

ي إلسحإبة إلخإصة.  ،بشكل عإم
 (3192)طه،  . وعإدة مإ تستخدم هذه إلخدمإت خدمإت أخرى موجودة ف 

 

   :خصائص الحوسبة السحابية -4

 :تمتإز إلحوسبة إلسحإبية بعدد من إلخصإئص وهي كإلتإهي 

: بمجرد إتصإل إلمستخدم بإلسحإبة يصبح مإلكإ لمإ يخزنه عليهإ من مستندإت وتطبيقإت * مركزية المستخدم

نتويستطيع مشإركتهإ عت  إؤل  ه.  نتر  مع غتر

ي ومإ : بدإل من تركتر  إلسحإبة عل إلتطبيقإت كمعإلجة إلنصوص مركزية المهام *
ون  يد إإللكتر وجدإول إلبيإنإت وإلت 

هإ عل إحتيإجإت إلمستخدمير  وكيفية تلبية هذه إلتطبيقإت لهإ.   يمكنهإ إلقيإم به، ينصب تركتر 

كتر  عل إلمتطلبإت إألسإسية للمؤسسة،  تهإ : يسإعد عل إلتحرر من أعبإء ؤنشإئهإ وإدإر مركزية البنية التحتية*  
وإلتر

ي ؤجرإء إلعمليإت إلمعقدة بمإ تتطلبه من أجهزة عإلية إلموإصفإت، حيث توفر إلسحإبة إلخ
ي تسإعد ف 

وإدم إلضخمة إلتر

 وتعمل عل زيإدة إلقدرة عل إلتحميل. 

مجيات والتطبيقات والمستندات *  : حيث يتم تشغيلهإ وتخزينهإ وتحريرهإ بخوإدم إلسحإبة من خالل أي مركزية التر

نتجهإز حإسب متصل بخط   وفر لهإ إؤلتإحة إلدإئمة. ممإ ي ؤنتر

ي تنتج من خالل إرتبإط مئإت أو آإلف من أجهزة إلحإسب وإلخوإدم معإ. طاقة الحوسبة* 
 : وإلتر

دإد إلمزيد من إلمعلومإت من عدد مختلف من الوصول *  ي إلسحإبة للمستخدمير  إستر
: حيث يتيح تخزين إلبيإنإت ف 

 إلمستودعإت. 

 ل إلبيإنإت إلضخمة إلمخزنة عل مختلف خوإدم إلسحإبة. : إلمطلوب إلستخرإج وتحليالذكاء* 
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مجة ورية بإلسحإبة مثل حمإية إمن إلمعلومإت. * التر : وهي مطلب أسإخي عند إلتعإمل مع إلعديد من إلمهإم إلرص 

 (3191)خولة.، 

 

 خدمات الحوسبة السحابية  -5

ي للمعإيتر )Finn ,3193تعتمد هيكلية إلحوسبة إلسحإبية كمإ أشإر ؤليهإ فير  وأخرون )     
; وإلمعهد إلوطت 

 Lozano ,3191; ومإرك ولوزنو ) (Grance & Me1, ;ميل وجرإنس( NIST,3199وإلتكنولوجيإ للحوسبة إلسحإبية )

& Marks ( ،مجيإت كخدمة : تقديم إلت  مجيإت كخدمة، وتقديم علي إلطبقإت إألسإسية، وهي وتقديم منصإت إلت 

 Jennings ,3111; جنينحز )(Armando & Furht ,3191إلبنية إلتحتية كخدمة، ويضيف كل من فورهت وإرمإندو)

 (3192)خليفة،  إلطبقإت إآلتية، تقديم إإلتصإإلت كخدمة، وتقديم إلمشإهدة وإلمرإقبة كخدمة. )

مجيات كخدمة   Software as a service Saas :* التر

إمج عت  إؤل  ي توزي    ع إلت 
إمج عت  إلسحإبة وتجعلهإ نموذجإ يحتذى به ف  نتتقدم إلت  مع إلعلم إن إلزبإئن إلذين يدفعون  نتر

ي يستخدمونهإ. 
إمج إلتر  ثمن إإلستخدإم إل يمتلكون هذه إلت 

إلسيطرة عل إلبنية إلتحتية للسحب ولكن إل تعىط للمستفيد :Plateforme as a service Paasالمنصة كخدمة * 

ي تم نقلهإ للسحإبة
  .فقط إلتحكم عل إلتطبيقإت إلتر

ي يتم  Infrastructure as service Iaas :البنية التحتية كخدمة* 
إضية إلتر تقدم إلموإرد عل شكل إألنظمة إإلفتر

نتإلوصول ؤليهإ من خالل إؤل    communications service  provider(csp) ويمتلك موفر إلخدمة إإلتصإل نتر

 (3192)طه،  . للسيطرة عل إلموإرد إألسإسية. 

 

 : خدمات الحوسبة السحابية 33الشكل رقم 

               

                                                                                                                   

 

 

                                               

 

                                                                           

البرمجيات 

كخدمة  

saas 

النظام كخدمة 

paas 

البنية التحتية 

 laasكخدمة 

 ألانترنات

 

  

مزود خدمة 

 الحوسبة السحابية

 الكمبيوتر الشخصي

 الكمبيوتر المحمول
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Source: Ministry of Information and Communications Technology, cloud computing ebook. Qatar, 

available on line [www.ictqatar.qa/sites/default/files/cloud_computing_ebook.pdf ]بترصف 

 :مزايا الحوسبة السحابية -6

  :هنإك إلعديد من إلمزإيإ لحوسبة إلسحإبية غتر خدمة تخزين إلملفإت أهمهإ   

إضية(.  - ي )إلفصول إإلفتر
ة أو بشكل مجإن  ي ميدإن إلتعليم بتكلفة صغتر

 ؤمكإنية إستخدإمهإ ف 

ل مزإمنة إلملفإت: عند رفع ملف أو تعديله يمكن أن تصل ؤه هذإ إلملف من أي جهإز حإسوب أو لوجي أو نقإ - 

 تستخدمه. 

ونية إل يمكن أن تتجإوز  - وهذإ يعتت  مشكلة لألشخإص إلذين   30MBمشإركة إلملفإت: ؤن حجم إلرسإلة إؤللكتر

يد  ي ثم نقوم بإرسإل رإبطهإ عت  إلت  ة عل موإقع تخزين سحإن  ة لهذإ يمكن رفع إلملفإت إلكبتر يرسلون ملفإت كبتر

 . ي
ون   إإللكتر

إء  -  كإت ؤه شر  عتإد جديد وبذلك تقلص حجم تكنولوجيإ إلمعلومإت لديهإ. إل تحتإج إلشر

نتإلوصول ؤه جميع إلتطبيقإت من أي مكإن وزمإن عت  إؤل  -  إلن إلمعلومة غتر مخزنة عل إلقرص إلصلب بل عل  نتر

كة إلمقدمة للخدمة.   خوإدم إلشر

ي تقدمهإ إلخدمإت إلسحإبية للقيإم بإإلختبإرإت وإلتجإرب إلعلمية فبعض   - 
إإلستفإدة من إلبت  إلتحتية إلضخمة إلتر

كإت مثل غوغل وأمإزون  إلحسإبإت إلمعقدة تحتإج ؤه سنوإت ؤلجرإئهإ عل أجهزة إلكمبيوتر إلعإدية بينمإ تتيح شر

ي دقإئق أو إلمؤلفة من آإلف إلخدمإت إلمرتبطة ببعضه تهإ سحإبإ
إ إلبعض ؤلجرإء مثل هذه إلعمليإت إلحسإبية ف 

 (3191)خولة.، سإعإت. . 

 

نتعالقة  :ثالثا  :األشياء والحوسبة السحابية إنتر

نتتكامل  -1  :األشياء والحوسبة السحابية إنتر

ك بير     
نتؤن إلقإسم إلمشتر نتإألشيإء و إلحوسبة إلسحإبية هو إؤل  ؤنتر نتف ،وإلتوإصل إلشبمي  نتر إألشيإء  ؤنتر

نتتستخدم إؤل  نتلتوصيل إألجهزة بإلمخدمإت إلمركزية وإلحوسبة إلسحإبية تستخدم إؤل  نتر  لتوصيل إلخدمإت .  نتر

ي وهذإ بدوره      ي مجإل إلحوسبة إلسحإبية وإلتخزين إلسحإن 
ة زإدت إإلستثمإرإت إلعإلمية ف  ي إآلونة إألختر

وف 

ة  نتيدعم بصورة كبتر نتل أجهزة إلعإلم بإؤل إألشيإء وربط ك ؤنتر وإلوصول ؤه بيإنإتهإ سحإبيإ .وحسب مإ يسع ؤليه  نتر

ي يتم إلتحكم فيهإ بوإسطة شبكة إؤل 
نتإلبإحثون مستقبال بإنشإء إلمدن إلذكية وإلتر ويتم تخزين بيإنإتهإ سحإبيإ  نتر

ي إلمستشفيإت وإلمصإنع ومحطإت إلطإقة و 
إلسيإرإت وإلقطإرإت وإلتحكم إلرقمي بهإ وتستخدم هذه إلتقنية ف 

هإ  ل من مصإبيح وتلفإز وأجهزة إلتكيف وغتر وقد إنطلق بإلفعل هذإ  ،وإلطإئرإت وحتر إألجهزة إلكهربإئية دإخل إلمت  

رغم بعض إلمقإومإت من بعض إلمستخدمير  ؤإل أن تلك إلتقنيإت  ،إلتكإمل بير  إلتكنولوجيتير  ليخدم إلمدن إلذكية

 (3190)إلفإروق،  إقتحمت بإلفعل حيإتهم دون سإبق ؤنذإر. 

ي  -2
 
نتدور الحوسبة السحابية ف  :األشياء إنتر

 األجهزة الذكية
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ي إلتخزين وإلمعإلجة عند إلطلب    
ي تولدهإ  ،يمكن إستخدإم إلحوسبة وفقإ ؤلمكإنيإتهإ ف 

لتحليل إلبيإنإت إلتر

نترإض إؤل أغ ي  نتر
ي صيغتر

-Pay-as-youوقد قلل نموذج " إدفع حسب إإلستخدإم "   Streamو   Batchإألشيإء ف 

gop) فضال عن ؤنشإءإت  ،( إلمعتمد من قبل مزودي إلحوسبة إلسحإبية من كلفة إلحوسبة وتخزين إلبيإنإت وتحليلهإ

نتؤجرإئية ذإت كفإءة لبنإء تطبيقإت  ة إلمرونة إلسحإبة مع محركإت معإلجة  ،إألشيإء  ؤنتر ويمكن لمتر 

إت مهمة إلتسإمح مع إلخطأ  Processing Engines(spe Stream)إلمسإر   Fault-toleranceإلموزعة أن تنفذ متر 

ي إلسحإبة مركز إلهتمإم إألبحإث.  ،بإلنسبة ؤه أحمإل إلعمل إلمتقطعة
 وأصبح تطوير إلتطبيقإت ف 

ح  ي سيإق إؤل ومن إلبإحثير  من يقتر
نتؤطإرإ يدعم تجميع بيإنإت إلحسإسإت ف  إلذي يعتمد عل إلسحإبة ويبت   نتر

هذإ إؤلطإر عل إلبت  إلخدمية وإلموجة بإألحدإث ويعرف من إلطبقة إإلستدإللية إلمسئولة عن معإلجة إألحدإث 

ح آخرون تعددية إلمستخدمير  حال أخر وهو عبإرة عن منصة كخدمة   ،ومنطقهإ 
 platformasa serviceكمإ يقتر

paas  نتلتوظيف تطبيقإت إضية معزولة يمكن تخصيصهإ ألجهزة  ،إألشيإء  ؤنتر نتيجهز إلمستخدمون بخدمة إفتر  ؤنتر

 إألشيإء خإصتهم بينمإ يتشإركون إلبنية إلتحتية للسحإبة مع إلمستخدمير  إآلخرين . 

ي  Parwekarونإقش 
نتأهمية تحديد هوية إألجهزة ف  ح ؤضإفة طبقة خدمة جديدة لتظهر  إألشيإء و  ؤنتر إقتر

حت أيضإ بنية بسيطة  ،مهمتهإ تحديد هوية إإلجهزة ،كيفية تعريف خدمة قإئمة عل عينإت إلوسم ضمن إلسحإبة وإقتر

 وإلشبكة وطبقإت إلبيإنإت .  M2Mلتحقيق إلتكإمل بير  منصإت 

نتكمإ يمكن لتطبيقإت  إرد إلتخزين وإلحوسبة لتقإبل إألشيإء تسختر خدمإت إلسحإبة وإستخدإم مو  ؤنتر

. وإن أسإليب إلتصميم إلشإئعة حإليإ لتحقيق إلتكإمل بير  Compute-intensiveمتطلبإت إلمعإلجة كثيفة إلحوسبة 

نتإلسحإبة و  تتألف إلطبقة إلسفل من  Three-tier or architectureقإئمة عل بت  ثالث طبقإت  ،إألشيإء  إنتر

نتأجهزة  نتوتؤمن إلطبقة إلوسىط إتصإل إؤل  ،إألشيإء  ؤنتر ي حير  إلطبقة إلثإلثة تستضيف إلتطبيقإت إلمختلفة  نتر
ف 

وتوكوإلت عإلية إلمستوى ؤن إستخدإم هذه إلطريقة لتصميم إلحوسبة إلسحإبية وتكإملهإ مع  ،ومن نإحية أخرى ،وإلت 

نت ي  ؤنتر
ي يكون فيهإ تصغتر إلتأختر إلحإصل إألشيإء يحد إإلستفإدة إلكلية وإلعملية من إلحوسبة إلسحإبية ف 

إلحإإلت إلتر

وتحإفظ عل  ،هو إلهدف ويمكن إعتمإد برمجية وسيطة خفيفة لحل هذه إلمشكلة  end to end delayبير  نهإيتير  

إألقرب بذكإء ممإ يقلل من إلتأختر  centent Distribution Net work (CDN)إلسيإق وتختإر شبكة توزي    ع إلمحتوى 

 (3191)خإلد،  لكن إل يتغلب عليه عل نحو كإمل.  ،لإلكلي إلحإص

 

نتواقع كل من  :رابعا ي الجزائر  وبعض دول العالم خالل أزمة كورونا.  إنتر
 
 األشياء والحوسبة السحابية ف

ين  /تشر صنف إلتقرير إلسنوي لقيإس مجتمع إلمعلومإت; إلصإدر عن إإلتحإد إلدوهي لالتصإإلت شهر نوفمت 

ي 
ي إلمرتبة إل  ، 3190إلثإن 

ي هذإ  913إلجزإئر ف 
ي أن إلجزإئر مإزإلت ضمن إلدول إلمتأخرة ف 

، مإ يعت 
ً
 وإلثإلثة ؤفريقيإ

ً
عإلميإ

 (3192)بورنإن،  إلمجإل عل إلمستوى إلعإلمي 

نتواقع  -1 ي الجزائر قبل أزمة كورونا إنتر
 
 :األشياء ف
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ي إلجزإئر عل زيإدة ؤنتإجه  ، نوكيإ، أنه WING Business Line، مؤسس ورئيسأنكور بهانأوضح 
سإعد مزإرعإ ف 

ه عل إلبيئة وخفض تكإليف إلري، تتيح هذه إلتقنية إلذكية للمستخدمير  تتبع كل مإ و  من فإكهة إلخوخ، وتقليل تأثتر

 .يحدث عت  إلكمبيوتر ؤلرسإل وإستقبإل إلبيإنإت إلمفيدة إلتخإذ إلقرإرإت

نتمن خالل  هإ ؤنتر بة وأنمإط إلميإه وإلملوحة وغتر
وأنشأت نوكيإ  .إألشيإء صإر إلمزإرع قإدرإ عل تتبع رطوبة إلتر

نتأول شبكة من نوعهإ عل مستوى إلعإلم لشبكة  نتلدعم مختلف تطبيقإت  (WING) إألشيإء ؤنتر  .إألشيإء ؤنتر

نتإ ومنصة وقإل أنكور بهإن: يتم تقديم إلبنية إألسإسية إلسحإبية إلموزعة عإلمي إألشيإء إلوحيدة كخدمة  ؤنتر

نتولم يكن إلمزإرع بحإجة ؤه معرفة . وتوفر وصوإل عإلميإ خإرج إلحدود ي مجإل  ؤنتر
ته إلعميقة ف  إألشيإء، لكنه قدم خت 

، يثبت إؤلمكإنإت غتر   Djezzyإلزرإعة بينمإ قدمت نوكيإ و إلتكنولوجيإ وإإلتصإل، لقد كإن سينإريو مربًحإ للجإنبير 

نتإلمحدودة ؤل  هإ إلكبتر عل إؤلنسإنية نتر   .إألشيإء وتأثتر

نتإل يزإل مفهوم  ي هذإ إلمجإل إلتزإل تجإرب نإشئة فنجد بعض  ؤنتر
ي إلجزإئر وإلتجإرب ف 

إألشيإء جديدإ ف 

ة لبعض إلبإحثير  منهإ   :إلتجإرب إلنتر

كته إلنإشئة ي شر ي عإم  " Goutraقطرة "أطلق مصطق  لخرص 
، وقد إستغرق إألمر سنوإٍت لتطوير 3191ف 

، وإل مسإعدة بنيوية وإل تبإدل للمعرفة مع   مخّصصة للصإنعير 
ٌ
ه لم يكن يوجد مسإحإت

ّ
ر للميإه، ألن

ّ
إلصنبور إلموف

ي إلبدإية، إلصإنعير  إآلخرين، وبإلطبع إل خيإرإت تمويلية لم
 للغإية ف 

ً
ه "كإن صعبإ

ّ
وع، ويقول عن هذإ إألمر أن ثل هذإ إلمشر

ي 
ي إلخإرج إلتر

كإت إلنمذجة إألولية ف  ل وطلب إلتعإمل مع شر ي إلمت  
ي ف   لتأسيس مختت  إلهوإة إلخإّص ن 

ُ
فقد إضطررت

 ." ف إلكثتر
ّ
 تكل

كة ي أطلقت شر
 ؤيمإن مإلك إلتر

ّ
للكشف عن تلّوث إلميإه بعد إلتخّرج من  Aquasafe "أكوإسإيف" كمإ أن

 إلجإمعة، قد وإجَهت إلمشإكل عينهإ. 

ضت إلدولة إ
ّ
ه "مع إنخفإض أسعإر إلنفط، خف

ّ
ي ؤه أن ي ؤه تطوير ويشتر لخرص 

ّ
إد، مإ يؤد لجزإئرية من إإلستتر

 تستند عإدة ؤه إألجهزة و 
ً
نتإلقطإعإت إلمحلية، وهذإ إلتطّور يتطلب حلوال   إنتر

ً
 حقيقية

ً
ل فرصة

ّ
ي تشك

إألشيإء إلتر

كإت إلنإشئة  (3190)وإئل،  للشر

ي الجزائر قبل أزمة كورونا    -2
 
  :واقع الحوسبة السحابية ف

، فؤن إلجزإئر  3190حسب إلتقرير إلعإم لتكنولوجيإ إلمعلومإت لسنة  إلصإدر عن إلمنتدى إؤلقتصإدي إلعإلمي

ة من حيث جإهزيتهإ و  فحسب إلتقرير تحتل إلجزإئر إلمرتبة  ،عل تكنوإوجيإ إلمعلومإت إعتمإدهإ تحتل إلمرإتب إألختر

ي مؤشر مدى جإهزية إلشبكإت .  922من ترتيب  931
 ف 

  2315إىل 2313: ترتيب الجزائر حسب مؤشر جاهزية الشبكات من 31جدول رقم 

 

تيب السنة  التر
-1التقييم )

7) 

 2.8 (144)من 131 2313

http://www.rimakjournal.com/
http://www.goutra.com/
http://www.goutra.com/
http://www.wamda.com/ar/memakersge/2016/07/%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B4%D9%8A%D8%A7%D8%A1-%D9%87%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%91%D8%A9-%D9%84%D9%85%D8%A7-%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%91%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%B0%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B4%D8%A6%D8%A9
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 3.3 (148)من  129 2314

 3.1 (143) من 123 2315

 2315المصدر: تقرير تكنولوجيا المعلومات الصادر عن المنتدى االقتصادي العالمي لسنة 

: ترتيب الجزائر حسب مؤشر جاهزية الشبكات بالنسبة لبعض الدول العالم32جدول رقم   
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 1
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48 
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Source: World Economic Forum and INSEAD, The Global Information Technology Report 2015, World 

Economic Forum, Geneva, 

p: 8. Available on line [http://www3.weforum.org/docs/WEF_Global_IT_Report_2015. Pdf]. 

 

ي وهذإ رإجع لقلة إؤل       نتمن خالل إلجدولير  تظهر إلجزإئر بعيدة كل إلبعد عن إلتطور إلتكنولوج  حيث  نتر

نوإؤل   5Gبينمإ إلدول إألوه تعتمد عل  3Gإلزإلت إلجزإئر تعتمد عل  إل تنقطع ومعظم سكإنهإ مستفيدين من  تنتر

نتإؤل  ي إل تزإل إؤل  نتر
نتبعكس إلجزإئر إلتر حكر عل طبقة معينة من إلنإس وإل يستطيع إلجميع إإلستفإدة منهإ  نتر

ي مستخدميهإ من إإلنقطإع وقلتهإ . 
 ومعظم إلوقت يعإن 

ي تقدم خدمإت إلحوس
ى إلتر كإت إلعإلمية إلكت  بة إلسحإبية بشكل مبإشر لهإ فروع هنإك عدد قليل جدإ من إلشر

ي إلجزإئر مثل 
ي أصبحت  Mivrosoft، Fujitsu(Azure)ف 

عل غرإر بعض إلدول إلعربية كإؤلمإرإت وإلسعودية ومرص إلتر

ي هذإ إلمجإل
ي  ،تنإفس إلدول إلعظم ف 

كإت إلعإلمية ف  ي إل تزإل عبإرة عن وسيط ينوب عن إلشر
عل عكس إلجزإئر إلتر

ي إلخإرج . 
كإت إألم إلمتوإجدة ف   World Economic Forum) تقديم مختلف إلخدمإت أي أن إلبت  إلتحتية تخص إلشر

and INSEAD ،3190) 

كإت إلجزإئرية إلنإشئة ؤه ؤنشإء مرإكز تخزين إلب ي إلجزإئر،   (Data Centers )يإنإت لكن سعت بعض إلشر
ف 

كإت إلفكرة مؤقتإ  وإلبعض إآلخر أجلهإ وأصبح  (Netsine )ونتيجة لبعض إلعرإقيل إؤلدإرية ألغت بعض هذه إلشر

وع مستقبلي مثل 
ي إلجزإئر خدمة إلحوسبة إلسحإبية من نوع Beyteيطرحهإ كمشر

، كمإ يقدم متعإملي إلهإتف إلنقإل ف 

Saas  ؤه مستوى إلخدمإت إلمهنية أو خدمإت إلبت  إلتحتية مثل أوريدو تقدم خدمة لكنهإ إل ترفر Cloud ي تضم
 :إلتر

ي  
ون  ي  ،ؤنشإء موقع إلكتر

ون  ي  ،بريد إلكتر
ي وإلمرن 

وسإت ،إلتخإطب إلصونر وموبيليس  ،و حمإية إلملفإت من إلفتر

ي تشمل Cloud by Mobilisتقدم خدمة 
ي  :وإلتر

ون  يد إإللكتر إلمحإدثة إلفورية رفع إلملفإت وتسكير  إلموإقع وتبقر  ،إلت 

ي ؤطإر نموذج 
فتتطلب بنية تحتية بمولصفإت تقنية  laasو   paasأمإ بقية إلنمإذج إألخرى  Saasهذه إلخدمإت كلهإ ف 

نتعإلية إل تتوفر بإلجزإئر ) شعة إؤل  إلرقمية، شبكإت شبكإت إلهإتف  ،وإنتظإمهإ، أنظمة إإلرسإل وإإلستقبإل إلهوإئية نتر

 إلكهربإء إلدإئمة ...(

نتواقع  -3  األشياء والحوسبة السحابية خالل أزمة كورونا إنتر

يف "مإ إنزل هللا دإء ؤإل وأنزل  ي إلحديث إلشر
لقد أثبتت إلصير  علميإ وعمليإ قوة إإلعتقإد بإلشفإء إلذي ورد ف 

ي ذلك عل 
إتيجية إلموإجهة لهذإ معه إلدوإء، علمه من علمه وجهله من جهله" معتمدة ف  ي ؤستر

إلعلم وإلتكنولوجيإ ف 

6.0 

5.6 

3.1 

2.9 

2.3 
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ي مرإحل إلذروة، ؤإل أن هذإ إلتوجه أعىط 
ي أصإبت أغلب إلدول بإلذهول وإإلستسالم وخإصة ف 

إلوبإء رغم إلصدمة إلتر

وس إلصغتر إلذي دمر  سة ضد ذإك إلفتر ي تلك إلمعركة إلشر
إقة أمل للعإلم من خالل إلدفع بإلتقنية للوإجهة ف  إشر

ية. إل  بشر

  :  ومن إهم هذه إلطرق مإيلي

:هي روبوتإت متنوعة ومعززة بتقنيإت عإلية إلذكإء وإلدقة، فمن إلروبوت الروبوتات الذكية متعددة الخدمات -

ي إلشوإرع ويعىطي إلنصإئح  91إلممرض إلذي يفحص 
ي وقت وإحد، ؤه إلروبوت إلجوإل إلذي يفحص ف 

أشخإص ف 

إلطلبإت ويقوم بإلتعقيم، ؤه إلسيإرإت إلخدمية ذإتية إلقيإدة، ؤه إلمستشق   إلصوتية، ؤه إلروبوت إلذي يوصل

ي إلذكي إلذي يتم تنفيذ خدمإته إلطبية عت  إلروبوت وأجهزة 
نتإلميدإن   31إألشيإء، ؤذ يمكنه تقديم إلخدمة لنحو  ؤنتر

وس و كيفيإت إلتعإمل معه وكذإ فحص  ألف مريض مثل توصيل إلطعإم وإلدوإء وتقديم إلمعلومإت إألسإسية عن إلفتر

ي تحتوي عل 
إلمرض  بوإسطة موإزين إلحرإرة إلمتصلة بتقنية إلجيل إلخإمس، مع إرتدإء إلمرض  لألسإور إلذكية إلتر

إمنة مع منصة إلذكإء إإلصطنإعي للتعرف إلشي    ع عل إلحإإلت.   أجهزة إستشعإر متر 

ة) الدرونز(:  -4 ي إلصير  تعد ؤحدى أهم الطائرات المست 
ي موإجهة إلوبإء ف 

ت آإلف  ،إلتكنولوجيإت إلفعإلة ف  ؤذ نشر

ي كل أنحإء إلصير  
ة ف  إت تقرب  ،إلطإئرإت إلمستر ي عدة مجإإلت مثل تنفيذ دوريإت إلمرإقبة عت  كإمتر

حيث إستخدمت ف 

ستلزمإت ضعفإ تمكن من كشف إألشخإص إلمخإلفير  لإلجرإءإت إلوقإئية،ضبط حركة إلمرور، نقل إلم 21إلصورة ب 

إت صوت، وتعقيم إألمإكن إلعإمة عت  رش  ، نشر إلتعليمإت إليومية بوإسطة مكت  إلطبية وعينإت إلكشف إلصحي

 إلمطهرإت بإنتظإم وإمكإنية إلكشف عن إألشخإص إلمصإبير  بتقنية إلتصوير إلحرإري عت  إألشعة تحت إلحمرإء. 

: ا -5 للبيإنإت وإلمعلومإت من خالل خوإرزمية ذكية تجمع بير  إعتمدت إلصير  عل إلحجم إلهإئل لذكاء الصناعي

ي وخإرطة إلسفر عت  وسإئل إلنقل إلعإمة للكشف عن إلمصإبير  وإؤلشإع بإلحجر إلصحي 
إلسجل إلصحي وإلملف إلجنإن 

، وهي أشع  وس وكيفية إنتشإره كخوإرزمية إلىطي إلخىطي ي تحليل بنية إلفتر
من عليهم، كمإ تم إستخدإم تقنيإت ذكية ف 

ي  931إلخوإرزميإت إلسإبقة ب 
مرة، وتطوير إإلستشعإر إلحرإري بإألشعة تحت إلحمرإء للكشف عن إلمصإبير  ف 

ي إلدقيقة 311إألمإكن إلعإمة، حيث إستطإعت إلكشف عن 
كة ورجإل إؤلطفإء إلخوذإت   ،شخص ف  كمإ إستخدمت إلشر

إت حرإرية للكشف عن بعد مجهزة بدقة عإلية وبنسب  . %12تعرف تصل ؤه  إلذكية وكإمتر

قإمت إلحكومة إلصينية بإطالق تطبيقإت لهوإتف ذكية تدع كإشف إإلتصإل إلوثيق  الهواتف والتطبيقات الذكية:  -6

وس وإلتنبؤ بإلمصإبير  ومسح إألشخإص إلمحيطير  بهم بإستعمإل إلكود إلصحي وإعتمإد نظإم  تعمل عل تعقب إلفتر

،أصفر و  -تصنيف صحي مرمز بإأللوإن  ؤدخإل إإلسم يوميإ بمجرد يمكنه إلكشف عن ماليير  إألشخإص -أحمرأخرص 

إز منهم  ي إإلحتر
ي ؤصإبتهم وبإلتإهي إؤلشإع ف 

ي للشخص حتر يتم كشف خإرطة إألشخإص إلمشكوك ف 
وإلرقم إلوطت 

 (3131)حمدإدوش،  وعزلهم وإلتكفل بهم. 

، حيث     ي منقطع إلنظتر
كمإ فجرت أزمة كورونإ طإقإت إلعديد من إلموإهب إلشبإب، إلذين أبإنوإ عن حس وطت 

ي مكنتهم من إبتكإر 
ي إلهإئل ومإ أفرزه من خدمإت، وكذإ تكنولوجيإت إإلتصإل إلحديثة، إلتر إستغلوإ إلتطور إلتكنولوج 

ي  محإرصة إلوبإء، ب
ي إلوقت  دهإ إعتمإإلعديد من إإلبتكإرإت، سإهمت ف 

من طرف إلسلطإت بإتخإذ أنجع إلقرإرإت ف 

 .إلمنإسب
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ي مخناش
، وإحد من إلشبإب إلجزإئريير  إلذين أبدعوإ، وقدموإ للوطن خدمة جليلة، من خالل وضعه دمحم لطف 

ي إتخإذ جملة من إلتدإبتر إإلستعجإلية، من أجل 
منصة رقمية عل مستوى وزإرة إلصحة، سإهمت بشكل كبتر ف 

ي بدإية إنتشإرهمحإرصة 
 .إلوبإء وإلتحكم فيه بشكل فإعل ف 

ي قإم بتطويرهإ رفقة فريق مخناشويقول إلمهندس 
، وهو خري    ج جإمعإت بإب إلزوإر بإلعإصمة، أن إلمنصة إلتر

إ ؤه أنه يحرص  لتطوير نظإم من  ، مشتر ي إلقطإع إلصحي
ي إتخإذ إلقرإر إلصإئب ف 

وع، سإهمت ف  ي إلمشر
إلعمل إلمسإهم ف 

 .إلصنإعي للكشف إلمبكر عن إلشطإنإلذكإء 

ي تملكنهم حير  إؤلعالن عن أوه   
فإلكثتر من إلجزإئريير  لن تمح من ذإكرتهم حإلة إلرعب وإلخوف إلتر

إؤلصإبإت بوبإء كورونإ، بوإلية إلبليدة، ومإ ترتب عنهإ من إتخإذ تدإبتر إستعجإليه، منهإ توقيف إلدرإسة وغلق 

بوية وإلمسإج ، بسبب هذإ إلوبإء إلفتإك وإلمجهول آنذإكإلمؤسسإت إلتر ي
 .د وتقليص إلعمإل، وفرض حجر كلي وجزن 

 (3131)منرص، 

إستنفإر منقطع إلنظتر عل مستوى إلمؤسسإت إؤلستشفإئية، من أجل إلبحث عن حلول لمحإرصة إلوبإء   

ى دول إلعإلم.. هذه إلوضعية دفعت بمجموعة من  ي كت 
إت إألشخإص ف  إلشبإب ؤه وضع نظإم إلذي فتك بعشر

ي خدمة وزإرة إلصحة، حيث ؤن هذه إلمنصة إلرقمية كإنت معدة سلفإ 
ي منصة رقمية وضعت ف 

، تمثل ف  ي
معلومإنر

ية، حيث مكنت أصحإب إلقرإر من  لتقديم خدمإت ضمن أنظمة معلومإت قإدرة عل تسيتر إلموإرد إلمإلية وإلبشر

إلمنصة للمستشفيإت إلحصول عل نتإئج إلفحوصإت من معهد حيإزة خإرطة وإضحة ودقيقة للوبإء، كمإ سهلت 

ة بعد خروجهإ  .بإستور مبإشر

رإ من     ي إتخإذ أشع للقرإرإت، وإلعمل عل محإرصة إلوبإء، لتكون إلجزإئر من إلدول إألقل ترص 
وقد كإنت سببإ ف 

ي وضعية إلوبإء بشكل فعإل، وبأقل إلتكإليف وإلخسإئر
 .وبإء كورونإ، وتحكمت ف 

ي  دمحم وهشام    
همإ من إلشبإب بإنشإء مؤسسة نإشئة متخصصة ف  شإبإن من وإلية سيدي بلعبإس، قإمإ كغتر

ونية.  ، مكنهإ من خلق مؤسسإت شيعة  مجل إلتجإرة إؤللكتر ي ذكي
إإلستثمإر إلذي إنطلق دون رأسمإل، وبكمبيوتر وهإتق 

 .تلف إلسلعإلنمو، من خالل خدمة إلتوصيل عن بعد و تلقيهم طلبإت حول مخ

، حيث تمكنإ من توسيع  دمحميقول  كة تضإرب رقم أعمإلهإ خالل أزمة كورونإ وتدإبتر إلحجر إلصحي ؤن إلشر

ي وقت أقفلت إلعديد من إلمؤسسإت 
إيدة، ف  كة، وإقتنإء عدد من إلدرإجإت إلنإرية لتلبية إلطلبإت إلمتر  نشإط إلشر

إعإت و  .أبوإبهإ  (3131مبإدرإت عربية لموإجهة كورونإ. ، ) من إلمعإنإة يولد إإلبدإع..إختر

 

 خامسا: الخاتمة: 

نتتظهر هذه إلدرإسة أن هنإك عالقة وثيقة بير        إألشيإء وإلحوسبة إلسحإبية وذلك من خالل آلية عمل  ؤنتر

نت ي تحليل إلبيإنإت وتخزينهإ ومعإلجتهإ .  ؤنتر
ي تعتمد بشكل هإم عل إلحوسبة إلسحإبية ف 

 إألشيإء إلتر

ي ترتيب دول إلعإلم من حيث إستخدإمهإ لتكنولوجيإ إلمعلومإت، ؤإل أنهإ 
ورغم أن إلجزإئر تحتل مرإتب متأخرة ف 

ي أموإإل طإئلة عل إلمستوى 
ي هذإ إلمجإل من جت 

كإت أو إلمنظمإت إلمختصة ف  تعد سوق خصب بإستطإعته تمكير  إلشر

ي منإفسة شديدة مع مثيالتهإ 
ي إلبعيد ممإ سيجعلهإ تدخل ف 

ية إلتر كإت إلعإلمية نظرإ للطإقإت وإلكفإءإت إلبشر من إلشر
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كإت لعنرص إلمخإطرة إلذي يرتبط بإلتقنية ورة مرإعإة هذه إلشر وأزمة كورونإ كإنت من أهم  ،تحوز عليهإ إلجزإئر، مع رص 

ي ؤبرإز هذه إلموإهب وإلطإقإت. 
ي سإهمت ف 

 إلعنإرص إلتر

 

 :النتائج -1

  نتيوفر ي تقديم خدمإت معلومإت بطرق غتر تقليدية، وهذإ  ؤنتر
ي تسإهم ف 

إألشيإء إلعديد من إلتطبيقإت وإلفرص إلتر

ي رفع أدإء وكفإءة إألفرإد;
 بدوره يسإهم ف 

  نتسهولة إستخدإم تقنيإت وأجهزة ي تبسيط إلحيإة إليومية لألفرإد;  ؤنتر
 إألشيإء تسإهم بشكل كبتر ف 

 نتوظيف تكنولوجيإ ؤن أغلب إلدول إلمتطورة تسع لت ة من  ؤنتر ي جميع منظمإتهإ لمإ تقدمه هذه إألختر
إألشيإء ف 

ي إألدإء;
ي إلعمل وكفإءة ف 

 مرونة ف 

  تسإعد مزإيإ من تحققه إملوإلمعلومإت تقنيإت أنظمة  يفإلتطور يضمن موإكبة وسبة إلسحإبية حلإ ينتبأن 

 أهدإفهإ; تحقيق عل إلمؤسسإت

 ي أي منظمة  وسبة إلسحإبيةحلإ ينتب
إلمعلومإت كإلخوإدم و إألجهزة لتكنولوجيإ تحتية بنية أو إمتالك  ريعن توفيغت 

 إلجديدة إلمتطورة;

 إلذي إلمعلومإت ألمن إلجودة بإلتقنيإت عإلية إ تهعلى قوإعد بيإنإألي منظمة إلحفإظ وسبة إلسحإبية يضمن حلإ ينتب

 إلخدمة;يضمنه مزود 

 مجيإت إلدإئم وإإلتصإل بقوإعد إلبيإنإت إئم دوسبة إلسحإبية إتصإل حلتضمن إ من أي مكإن وزمإن فقط توفر بإلت 

نتؤل جهإز موصول بإ  ;نتر

  من قبل إلمؤسسإت،  إعتمإدهإ يخضع إستخدإم تكنولوجيإ إلحوسبة ؤه مجموعة من إلضوإبط وإآلليإت ؤذإ مإ تم

ي 
ي تتمتر  بيإنإتهإ وإلمعلومإت إلتر

تحوزهإ عل جإنب كبتر من إلشية  وخإصة بإلنسبة للمؤسسإت إلحكومية إلتر

 وإلخصوصية. 

تيب إلعإلمي إلستخدإم تكنولوجيإ إلمعلومإت ؤإل أن إلمستقبل سيكون  ي إلتر
ة ف  عل إلرغم من تقلد إلجزإئر إلمرإتب إألختر

ي هذإ إلمجإل،
ي تقوم بهإ ف 

ي تحوز عليهإ بالدنإ وإلبحوث إلتر
ليل من حيث إل ينقصهإ ؤإل إلق أفضل، نظرإ للكفإءإت إلتر

 إلدعم من طرف إلدولة . 

 

 التوصيات:  -2

  ي تتسم
ورة حتمية إلبد منهإ، تستدعيهإ متطلبإت إلمرحلة إلرإهنة، إلتر ؤن إلولوج ؤه عإلم إلتكنولوجيإ أصبح رص 

ي إلمتسإرع إلذي يجتإح إلعإلم; ي إلضخم، مع إلتقدم إلتكنولوج 
 بإإلنفجإر إلمعرف 

  وجب ترسيخ مفهوم ثقإفة إلتغيتر وإلتطوير وإقنإع إلمجتمع وإألفرإد بأنه صإر مطلب أسإخي تمليه ظروف إلحيإة

 إليومية إلعرصية; 

  نتإإلستفإدة من إستخدإم تقنيإت وأجهزة ي تبسيط إلحيإة إليومية لألفرإد; ؤنتر
ي تسإهم بشكل كبتر ف 

 إألشيإء إلتر
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 ي تعتمد عل تطوير إلمنتجإت وإلخدمإت إإلهتمإم أكتر بإلطإقإت إلشبإبية م
ن قبل إلحكومة، وإلموإهب إلنإشئة إلتر

ي مشإريعهإ;
 من خالل إستغاللهإ لتكنولوجيإت إقتصإد إلمعرفة وإلحوسبة إلسحإبية ف 

  عت وطبقت تكنولوجيإ إلحوسبة إلسحإبية و ي شر
إت إلدول إلتر نتإإلستفإدة من تجإرب وخت   إألشيإء; ؤنتر

  ي إلنهوض بإلبنية إلتحتية للبالد،وضع طرق وأسإليب
 جديدة ومتطورة  تسإعد ف 

   ي تعيق إستخدإم إلتكنولوجيإ
إمج إلقديمة إلتر تشجيع إإلبتكإر وإؤلبدإع دإخل إلمؤسسإت، وإقإمة تعديل لكل إلت 

ي كل زمإن ومكإن. 
 وتكريس فكرة إلتحديث إلدإئم ف 
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 .64 ,(2) 14 , وإإلقتصإدية

نتمإ هو  .(01 05 ,2019) .م ,يحي   Récupéré sur .؟ ومإ هي تطبيقإته؟ وهل يغتر حيإتنإ لألفضل؟ IoTإألشيإء  ؤنتر

 .موقع عرب هإردوير

 .2315تقرير تكنولوجيا المعلومات الصادر عن المنتدى االقتصادي العالمي لسنة 

ي  91 -كورونإ )كوفید(. إلتصدي للوبإء إلعإلمي  3131نرص إلدین منرص. )  
( من خالل وسإئل إلضبط إؤلدإري إلعإم ف 

 .22 (،91إلقإنون و جإئحة كوفید  :)عدد خإص 22 ،9إلجزإئر. حولیإت جإمعة إلجزإئر 

http://www.rimakjournal.com/
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إعإت ومبإدرإت عربية لموإجهة كورونإ. ) دإد من 3131، 93 39.من إلمعإنإة يولد إإلبدإع..إختر (. تم إإلستر

www.du.com. 
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