املديرية العامة لتطوير املناهج
دائرة العلوم التطبيقية
قسم تطوير مناهج مادة تقنية املعلومات

الوحدة الثالثة

للصف التاسع

النسخة التجريبية 2019/2018م

الوحدة الثالثة
الحوسبـة السحابيـة
مقــدمـة
مع تطور التقنيات املتاحة عىل شبكات الويب والزيادة املطردة يف رسعات اإلنرتنت ظهرت تقنية
الحوسبة السحابية  ،Cloud Computingالتي قدمت ملستخدميها مزايا عديدة تتمثل يف توفري
الربمجيات والشبكات وأنظمة التشغيل عرب االنرتنت ،باإلضافة إىل إمكانية تخزين املعلومات
ومعالجتها ومشاركتها يف أي وقت ومن أي مكان عرب أجهزة و خوادم خارجية متاحة عىل شبكة
االنرتنت.
تهدف هذه الوحدة إىل التعرف عىل تقنية الحوسبة السحابية وكيفية اإلستفادة من خدماتها،
واستخدام تطبيقاتها بطريقة آمنة مع اإللتزام بإجراءات الحامية املطلوبة مبا يضمن تحقيق الفائدة
املرجوة.

يتوقع منك عزيزي الطالب/عزيزيت الطالبة يف هذه الوحدة:
 التعرف إىل مفهوم الحوسبة السحابية وأنواعها ومكوناتها.
 استخدام أحد تطبيقات الحوسبة السحابية.
 إدراك أهمية الحوسبة السحابية يف حياتنا اليومية.
 إتباع إجراءات الحامية عند استخدام تطبيقات الحوسبة السحابية.
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دروس الوحدة وزمن التعلم

م

الدروس

عدد الحصص املقرتحة

1

مقدمة يف الحوسبة السحابية

2

2

خدمات الحوسبة السحابية

2

3

التخزين السحايب

3

4
5

النامذج اإللكرتونية
أمن الحوسبة السحابية

2
1
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الدرس األول :مقدمة يف الحوسبة السحابية
تقنية الحوسبة السحابية تهدف إىل توفري مجموعة
من الخدمات عرب شبكة اإلنرتنت ،وتشمل هذه
الخدمات تقديم املوارد الحاسوبية (الربمجيات
والعتاد) ،وتوفري مساحات لتخزين البيانات ،وعمل
النسخ االحتياطية ،والطباعة عن بعد وغريها .كام
تهدف إىل تقليل تكلفة رشاء املوارد الحاسوبية وتوفري
مستوى عا ٍل من األمن والخصوصية.

نشاط:1

نشأة الحوسبة السحابية

 ابحث عن اجابات األسئلة التالية ،وناقشها مع زمالئك:
 .1كيف ظهرت فكرة الحوسبة السحابية؟
 .2ملاذا نستخدم الحوسبة السحابية؟
 .3ما متطلبات الوصول للحوسبة السحابية؟
 .4هل ميكن أن تغنينا الحوسبة السحابية عن استخدام وحدات التخزين التقليدية؟ وملاذا؟
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مزايا الحوسبة السحابية
توجد العديد من املزايا التي تجعل استخدام الحوسبة السحابية رضوريا ومفيدا لألفراد
واملؤسسات ،منها:
خفض التكلفة املادية
تساهم يف الحد من نفقات رشاء وصيانة
األجهزة والربمجيات واملصادر املختلفة
مثل :الخوادم ،ووسائط التخزين.

التطوير والتحديث املستمر
توفر تطوير وتحديث الربامج والخدمات
األخرى املقدمة عرب السحابة بشكل
مستمر وتلقايئ ،وغالبا ما تكون هذه
الخدمات مجانية.
تبادل املعلومات ونرشها
تتيح نرش البيانات واملعلومات ومشاركتها
مع اآلخرين بشكل فوري ومرن.

نسخة تجريبية – 2019

تأمني وحامية املعلومات
تتيح عمل نسخ احتياطية للملفات لحفظ
البيانات وتجنب فقدانها ،وتوفري الدعم الفني
وصيانة الخوادم يف حال حدوث أي خلل
مفاجئ.
سهولة الوصول إىل البيانات
تتيح الوصول إىل بياناتك الخاصة بإستخدام أي
جهاز حاسوب شخيص يف أي وقت ومن
أي مكان.

رسعة معالجة البيانات:
متكن أي كمبيوتر من القيام مبعالجات
معقدة،كام تتيح القيام بالعديد من
املهام برسعة هائلة ويعتمد ذلك عىل
رسعة االنرتنت.

الحوسبة السحابية |5

مكونات الحوسبة السحابية
للوصول إىل خدمات الحوسبة السحابية تحتاج إىل أربعة عنارص أساسية ،هي:

معلومة تهمك
 oمن األمثلة عىل الرشكات املزودة للخدمات السحابية:
رشكة أمازون ) ،(Amazon Web Servicesورشكة مايكروسوفت ) ،(Windows Azureورشكة
جوجل ).(Google Apps

 oيعتمد اختيارك ملزود الخدمة السحابية عىل نوع الخدمة التي تحتاج إليها.

نسخة تجريبية – 2019
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مناذج الحوسبة السحابية:
ظهرت الحوسبة السحابية بأنواع مختلفة لتلبية اإلحتياجات املتنوعة للمستخدمني،
حيث تم تصنيفها كام ييل:
-1مناذج خدمات السحابة :تعتمد عىل نوع الخدمة التي تقدمها السحابة ،حيث تختلف فيام
بينها يف الخدمات والصالحيات املتاحة للمستخدم التي يوفرها مزود الخدمة.
-2مناذج نرش السحابة :تعتمدعىل مدى انتشار املعلومات ونطاق الوصول إليها وفئة
املستفيدين منها  ،وتختلف فيام بينها يف مستويات األمن واإلدارة املطلوبة.
يوضح املخطط التايل مناذج الحوسبة السحابية:

مناذج خدمات السحابة

مناذج نرش السحابة

خدمة البنية التحتية

السحابة العامة

)(IaaS

Public Cloud

Infrastructure as a Service
خدمة املنصات

السحابة الخاصة

)(PaaS

Private Cloud

Platform as a Service
خدمة الربمجيات

السحابة الهجينة

)(SaaS

Hybrid Cloud

Software as a Service

نسخة تجريبية – 2019
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أنواع الحوسبة السحابية

نشاط:2

 اخرت أحد مناذج الحوسبة السحابية مستعينا باملخطط السابق ،وابحث عن تعريف
النموذج ومميزاته ،مع ذكر بعض األمثلة عليه .شارك زمالئك ما توصلت إليه من
معلومات.

فكر
 oأي من مناذج الحوسبة السحابية التي تعرفت عليها ميكن استخدامها عىل
النطاق الشخيص أو عىل نطاق مدرستك؟

نسخة تجريبية – 2019
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الدرس الثاين :خدمات الحوسبة السحابية
توفر الحوسبة السحابية مجموعة من الخدمات عرب شبكة
اإلنرتنت التي تستفيد منها فئات مختلفة من املستخدمني
هل عليهم استخدام التطبيقات
عند الطلب ،حيث تس ِّ
وتخزينها ومشاركتها وحاميتها .وتتضمن خدمات
الحوسبة السحابية تطبيقات ومنصات التطوير وأجهزة
وخوادم افرتاضية.

الفئات املستفيدة من خدمات الحوسبة السحابية
يوفر ُمزو ُد الخدمة مجموعة من خدمات الحوسبة السحابية لثالث فئات مختلفة من
املستخدمني ،يتم تصنيفهم كام هو موضح يف املخطط التايل:

األفـراد

املربمجني

املؤسسات

خدمات الربيد اإللكرتوين.

منصات افرتاضية لتطوير
الربمجيات وتحديثها.

بيئات افرتاضية لتقديم
خدمات التجارة االلكرتونية.

خدمات وسائل التواصل

بيئات اختبار للتأكد من خلو
الربمجيات من األخطاء.

مراقبة عمليات الرشكة
وتحسني اإلنتاجية.

االجتامعي.
خدمات التخزين السحايب.
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خوادم برسعات عالية مع توفري
مساحة تخزين عالية ودعم فني.

العمل عن بعد
واالجتامعات املبارشة.
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نشاط:3

تطبيقات الحوسبة السحابية

 اخرت إحدى الخدمات السحابية التالية ،وتصفح رابط املوقع اإللكرتوين للتعرف عىل نوع
الخدمة التي يقدمها .استعن باملرفق ( )Cloud Applications.pdfلإلجابة عن األسئلة
التالية وشارك اإلجابات مع بقية زمالئك:
OneDrive

Outlook

https://onedrive.live.com/about/ar-145/

https://outlook.live.com/owa/

Chromium OS

Amazon Cloud Player

https://www.chromium.org/chromium-os

https://music.amazon.com/home

Renderores

Google Calendar

https://www.renderforest.com/ar/video
-maker


https://calendar.google.com/calendar/r

 صف الخدمة التي يقدمها املوقع
ال يتطلب إنشاء حساب
 كيفية وصولك للخدمة  :يتطلب إنشاء حساب
 ما مدى استفادتك من املوقع؟ وهل يغنيك عن استخدام تطبيق مشابه له مثبت عىل جهاز
الحاسوب؟
مدفوعة
مجانية
 هل الخدمة التي يقدمها املوقع:
 صنف نوع الخدمة التي يقدمها املوقع إىل أحد األنواع التالية:
بريد اإللكرتوين.

تخزين سحايب.

تطبيقات وبرامج سحابية.

صوتيات سحابية.
أنظمة تشغيل سحابية.

ابحث
 oمواقع أخرى تقدم خدمات سحابية مامثلة.
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الدرس الثالث :التخزين السحايب
يعد التخزين السحايب  Cloud storageأحد الخدمات التي تتيح لك
حفظ ملفاتك عىل خادم مزود الخدمة عرب اإلنرتنت ،وتسمح لك
مبزامنة امللفات لتستطيع الوصول إليها عند الطلب ،وتعترب خدمة
التخزين السحايب أحد األمثلة عىل منوذج خدمة البنية التحتية
(.)IaaS

نشاط:4

خدمة التخزين السحايب

 شاهد مقطع الفيديو املرفق (التخزين السحايب) ،ثم ناقش مع زمالئك األسئلة التالية:
 مفهوم التخزين السحايب.
 مزايا خدمة التخزين السحايب.
 املقصود باملزامنة التلقائية للملفات.
 أمثلة لبعض التطبيقات املتخصصة يف التخزين السحايب.

خدمة Google Drive
يعد تطبيق  Driveالذي تقدمه رشكة  Googleأحد األمثلة عىل تطبيقات خدمة التخزين
السحايب التي ميكن االستفادة منها إلنشاء وتعديل و تحميل امللفات وتخزينها يف
السحابة ،باإلضافة إىل إمكانية مشاركتها .وهو تطبيق متاح يف جميع أنظمة التشغيل.

نسخة تجريبية – 2019
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للوصول إىل هذه الخدمة ،اتبع ما ييل:


افتح الصفحة الرئيسية ملوقع  Googleعرب الرابط. www.google.com :

قم بتسجيل دخول Sign In
لحساب الربيد اإللكرتوين
الخاص بك

انقر زر تطبيقات
Google apps

اخرت تطبيق Drive

نسخة تجريبية – 2019
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ستظهر لك صفحة واجهة تطبيق  Driveالتالية :

استكشف
استعرض واجهة خدمة  ،Google Driveونفذ ماييل:
 oتغيري لغة واجهة الخدمة.
 oتغيري طريقة عرض امللفات عىل شكل شبكة أو قامئة.
 oالبحث  Searchعن ملف داخل التطبيق.
 oترقية املساحة التخزينية املتاحة .Upgrade Storage

التعامل مع املجلدات وامللفات
يتيح لك تطبيق  Driveإنشاء وتحميل امللفات بكافة أنواعها (مستندات وصور وصوت
وفيديو)  ،باإلضافة إىل عرضها وتعديلها ومشاركتها.
نسخة تجريبية – 2019
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إلنشاء مجلد جديد:

انقر عىل السهم
إلظهار القامئة املنسدلة

اخرت مجلد جديد
New folder

من النافذة التي ستظهر:

أعد تسمية املجلد وليكن
)مرفقات الحوسبة السحابية(

انقر زر إنشاء Create

ستالحظ ظهور املجلد عىل
واجهة تطبيق Drive

نسخة تجريبية – 2019
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لتحميل ملف بداخل املجلد:
 افتح مجلد (مرفقات الحوسبة السحابية) ،الذي أنشأته يف الخطوة السابقه.

انقر زر جديد New

اخرت تحميل ملف
File upload
من مربع الحوار فتح : Open

حدد امللف املرفق
) ،(Google Drive .pdfمن
املجلد ()Cloud Storage
ثم انقر فتح Open

ستالحظ بدء عملية تحميل
امللف وظهور عالمة" " بعد
اإلنتهاء من التحميل0
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عند تحميل امللفات
يف تطبيق ، Drive
ستالحظ انها تشغل
حيزا من املساحة
التخزينية املتاحة لك.
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كرر الخطوات السابقة لتحميل بقية امللفات من املجلد املرفق ( ،)Cloud storageلتظهر لك الواجهة
كام ييل:

جرب إعادة ترتيب امللفات تصاعديا أو تنازليا.

استكشف
 oطرق أخرى لتحميل امللفات يف تطبيق .Drive
 oحجم املساحة التخزينية  Storageالتي شغلتها امللفات التي قمت برفعها من
املساحة املتاحة لديك .
 oكيفية تنزيل ملف .download

لنقل ملف ( )cloud computing.docمن مجلد (مرفقات الحوسبة السحابية) إىل النافذة
الريئسية يف تطبيق  ،Driveاتبع ما ييل:
انقر امللف بالزر األمين
للفأرة

اخرت أمر
نقل إىل Move to
نسخة تجريبية – 2019
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من النافذة التي ستظهر لك:
انقر زر رجوع Back

اخرت  ،My Driveثم انقر
نقل هنا Move Here

ستالحظ انتقال امللف إىل واجهة تطبيق  ،Driveكام ييل:

نسخة تجريبية – 2019
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إلنشاء نسخة مللف (:)cloud presentation.pptx
انقر امللف بالزر
األمين للفأرة

اخرت إنشاء نسخة

ال ميكنك انشاء نسخة
ملجلدات Google
 Driveولكن ميكنك
انشاء نسخة للملفات
التي بداخلها فقط.

Make a copy

ستالحظ ظهور نسخة من امللف بنفس اإلسم مع إضافة (.)copy of
 أعد تسمية النسخة الجديدة.

استكشف
 oكيفية حذف امللفات من تطبيق  Driveواستعادة العنارص املحذوفة.

مشاركة املجلدات وامللفات
ميكنك مشاركة امللفات واملجلدات التي خزنتها يف  ،Google Driveكام ميكنك تحديد
صالحيات املستخدمني للتعامل مع هذه امللفات سواء تعديل امللف أو التعليق عليه أو
عرضه فقط.

نسخة تجريبية – 2019
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ملشاركة اآلخرين صورة ( )cloud-applications.pngاملخزنة يف مجلد (مرفقات الحوسبة
السحابية) ،اتبع ما ييل:

إذا قمت مبشاركة
امللفات مع مستخدمني
لحسابات بريد إلكرتوين
غري ،Googleسيتمكن
املستخدم من عرض
امللف فقط ،ولن يتمكن
من التعليق عليه أو
تعديله.

انقر الصورة بالزر
األمين للفأرة ،واخرت
أمر مشاركة Share

ستظهر لك نافذة مشاركة مع اآلخرين :Share with other

ادخل أسامء أو
عناوين الربيد
اإللكرتوين
لألشخاص الذين
تود مشاركتهم
حدد الصالحيات التي ترغب مبنحها
للمستخدمني ،وليكن للتعديل Can Edit

ستالحظ ظهور رمز املشاركة

انقر عىل تم Done

بجانب امللف.

جرب مشاركة عدة ملفات يف نفس الوقت.

نسخة تجريبية – 2019
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معلومة تهمك
 oعند مشاركة امللفات ميكنك تحديد الصالحيات التي متنحها للمستخدمني ،كام ييل:
العرض : Viewيتيح للمستخدمني االطالع عىل امللف ،دون إمكانية تغيريه أو مشاركته مع
اآلخرين.
التعليق  : Commentيتيح للمستخدمني إدخال تعليقات واقرتاحات دون إمكانية تغيري امللف أو
مشاركته مع اآلخرين.

التحرير  :Editيتيح للمستخدمني إجراء تغيريات وقبول االقرتاحات أو رفضها ومشاركة امللف مع
اآلخرين.

استكشف
 oطريقة مشاركة امللفات مع اآلخرين من خالل رابط أو إرسال دعوة.
 oخيارات التحكم يف مدى مشاركة امللف مع اآلخرين ومن لديه حق الدخول للملف.

نقل ملكية امللفات
ميكنك نقل ملكية ملف أنشأته يف  Google Driveإىل مستخدم آخر لديه حساب
يف Googleبعد مشاركة امللف.
ولنقل ملكية ملفك إىل شخص آخر ،اتبع ما ييل:
 حدد الصورة ( )cloud-applications.pngالتي شاركتها مسبقا ،ثم اضغط رمز املشاركة
يف اعىل النافذة

نسخة تجريبية – 2019
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من نافذة شارك مع اآلخرين :Share with others

إذا نقلت عدد كبري من
امللفات واملجلدات
دفعة واحدة ،فقد
يستغرق بعض الوقت
حتى تظهر لك
التغيريات.

انقر عىل خيارات متقدمة
Advanced

ستظهر لك نافذة إعدادات املشاركة : Sharing Settings

انقر عىل السهم،
ثم اخرت املالك
Is owner

انقر عىل حفظ التغيريات
Save changes

معلومة تهمك
 oعندما تجعل شخصا آخر مالكا ألحد مجلداتك ،تظل أنت مالك امللفات التي
يحويها املجلد ،حتى يقرر املالك الجديد تغيري مستوى وصولك.
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الدرس الرابع :النامذج اإللكرتونية
تعد النامذج اإللكرتونية أداة سهلة لجمع املعلومات
وحفظ البيانات بشكل تلقايئ وتنظيمها يف جدول
عرب اإلنرتنت ،حيث ميكنك إنشاء مناذج متنوعة
تساعدك يف إنجاز العديد من املهام مثل :منوذج
إتصال،أو استبيان ،أو اختبار الكرتوين .وتوجد عدة
أمثلة لتطبيقات ومواقع تقدم خدمة تصميم النامذج
اإللكرتونية كخدمة سحابية ،مثل،Google Forms :
 ،Survey Monkey ،Microsoft Formوغريها.

مزايا استخدام النامذج اإللكرتونية
سهولة التصميم.

إمكانية املشاركة مع اآلخرين

سهولة جمع البيانات وتحليلها

إضافة التقييم التلقايئ لألسئلة

خدمة مناذج Google
تعترب مناذج  (Google Forms) Googleأحد الخدمات املدمجة ضمن خدمة التخزين
السحايب Google Driveالتي تستخدم لتصميم اإلستبانات واالختبارات اإللكرتونية بسهولة،
مع امكانية متابعة وتحليل ردود املشاركني التي يتم تخزينها بشكل تلقايئ يف جدول
بيانات ملحرر مستندات .Google
نسخة تجريبية – 2019
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استكشاف واجهة مناذج Google
للوصول إىل خدمة مناذج  ،Googleاتبع ما ييل:
 انقر عىل  ،Google Driveوسجل دخول إىل حساب  Gmailالخاص بك.
انقر خيار جديد New

اخرت منوذج فارغ
Blank From

انقر خيار
Google Forms

اخرت مزيد More

ستظهر لك واجهة مناذج  ،Googleاملكونة مام ييل:
1
2
3

4
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 1منطقة إدارة النموذج  : Form management Areaتتضمن عنوان النموذج باإلضافة إىل
مجموعة خيارات متكنك من التحكم بسامت وخصائص النموذج وغريها من اإلعدادات ،باإلضافة
إىل زر إرسال ملشاركة النموذج.
 2منطقة العمل  :Work Areaوتحتوي عىل تبويبني:
 تبويب األسئلة  :Questionsيتضمن مساحة لعنوان ووصف النموذج ،وحقول األسئلة ،ويسمح
للمستخدم التحكم يف خصائص األسئلة كنسخها وحذفها وترتيبها.
 تبويب الردود  :Responsesيتيح لك إمكانية مشاهدة الردود عىل النموذج وربطها بجدول بيانات
باإلضافة إىل خيارات أخرى إلدارة هذه الردود.
 3رشيط أدوات السؤال  : Question Toolbarيتيح لك إضافة عنارص مختلفة إىل جزء السؤال مثل:
سؤال جديد و صورة و مقطع فيديو و قسم جديد.
4

زر املساعدة والتعليقات  : Help & Feedbackيتيح لك معرفة نبذة مخترصة حول بعض أزرار

النموذج ،واإلبالغ عن أي مشكلة قد تواجهك ،باإلضافة إىل اإلجابة عن استفساراتك و إمكانية
الرجوع إىل النامذج السابقة.

استكشف
 oطرق أخرى للوصول إىل خدمة مناذج .Google

معلومة تهمك
 oعند إنشاء اإلستبيان ،احرص عىل إضافة البيانات التالية:
 معلومات حول اإلستبيان لتساعدهم عىل فهم الغرض منه.
 عدد األسئلة التي تتضمنها االستبانة.
 املدة الالزمة لإلجابة عىل األسئلة.
نسخة تجريبية – 2019
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تصميم منوذج استبانة
للبدء يف تصميم منوذج استبانة حول (تأثري استخدام وسائل التواصل االجتامعي عىل
املستوى التحصييل لطلبة املدارس) ،اتبع ما ييل:
انقر زر تخصيص املظهر
 ،Customize themeوغري
سامت النموذج مبا تراه مناسبا

ادخل اسام للنموذج وليكن
"وسائل التواصل االجتامعي"

حدد عنوان
للنموذج
عزيزي/عزيزتي :نضع بين ايديكم استبانه لمعرفة مدى استخدامكم لشبكات التواصل االجتماعي وتأثيرها
على مستواكم الدراسي ،راجين منكم االجابه عنها بكل صدق وشفافية  ،مع العلم ان جميع اجابات االستبانه
ستستخدم الغراض البحث فقط.

اكتب وصفا مناسبا
للنموذج

عــنــد إدخــال اســــم
الــنــمــوذج ،يــقــوم
التطبيق بــإضــــافتــه
كعنوان للنموذج بشكل
افرتايض.

ستالحظ انه يتم حفظ العمل يف مناذج  Googleبشكل تلقايئ.

لتغيري مكان حفظ النموذج:
 انقل النموذج إىل مجلد(مرفقات الحوسبة السحابية) الذي أنشأته سابقا يف  Google Driveبالنقر
عىل زر نقل إىل مجلد  Move to folderاملوجود يف منطقة ادارة النموذج.
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تحرير األسئلة
تتيح لك مناذج  Googleإمكانية إضافة أنواع مختلفة من األسئلة مثل :االختيار من متعدد،
وإجابات قصرية وغريها .باإلضافة إىل إمكانية إضافة الصور ومقاطع الفيديو.
إلضافة قسم خاص ببيانات املشاركني ،اتبع ما ييل:
 تأكد من تنشيط تبويب األسئلة .Questions

انقر عىل زر
إضافة قسم
Add section

البيانات الشخصية

غري عنوان القسم وليكن
"البيانات الشخصية"

عند تصميمك للنموذج استبيان
يجب مراعاة تقسيمه إىل أجزاء
مختلفة طبقا لطبيعة البيانات
املطلوبة من املشاركني ،ليتم
طرح األسئلة يف محاور واضحة
و مستقلة ،ليسهل عليك تجميع
الردود وتحليل النتائج.

 ابدأ بكتابة البيانات الشخصية املطلوب تعبئتها من املشاركني ،كام ييل:
انقر زر إضافة سؤال
Add question

اخرت نوع السؤال اجابة قصرية
Short answer

تأكد من عدم تفعيل خاصية مطلوب Required
نسخة تجريبية – 2019

قم بكتابة (اإلسم)
يف خانة السؤال

عند تفعيلك لخاصية
مطلوب  Requiredفإنك
تلزم الشخص عىل
اإلجابة عىل السؤال قبل
النقر عىل التايل.
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إلضافة بقية البيانات الشخصية املطلوبة ،اتبع ما ييل:
 أضف سؤال جديد من رشيط أدوات السؤال.
اكتب السؤال
اخرت نوع السؤال
القامئة املنسدلة
Drop down
ادخل خيارات
إجابة السؤال

تأكد من تفعيل خاصية
مطلوب Required

إلضافة أسئلة االستبانة:
 أضف قسم جديد ،وغري اسمه إىل (أسئلة االستبانة).
 افتح املجلد املرفق ( ،)Google Formsواستعن باملرفق ( )social media questionnaire.docإلضافة
بقية األسئلة.
 تأكد من تفعيلك لخاصية مطلوب  Requiredيف جميع األسئلة.
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سيظهر لك منوذج االستبانة ،كام ييل:

استكشف
 oبقية انواع األسئلة التي توفرها مناذج .Google
 oكيفية إعادة ترتيب األسئلة بعد إنشائها.

 افتح املجلد املرفق ( )Google Formsوأدرج صورة ( )social-media.jpgبجانب السؤال الرابع يف
النموذج.

نسخة تجريبية – 2019

الحوسبة السحابية |28

 أعد تحجيم الصورة وضبط محاذاتها يف الوسط  ،center alignلتبدو كاميي:

معاينة ونرش النموذج
املخصصة ،بإتباع ما ييل:
بعد االنتهاء من تصميم النموذج ،قم بضبط اإلعدادات
َّ
 انقر عىل خيار إعدادات Settings

 ،لتفتح لك نافذة اإلعدادات.

من نافذة اإلعدادات:
انقر تبويب عام
General

تفعيلك لخيار تقييد عدد مرات
الرد ملرة واحدة ،يُلزم
املشاركني يف تعبئة النموذج
عىل تسجيل الدخول لحساب
 ،Googleويسمح لكل مشارك
بتعبئة النموذج مرة واحدة
فقط.

فعل خيار تقييد عدد مرات تعبئة
النموذج ملرة واحدة فقط

نسخة تجريبية – 2019
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انقر تبويب العرض التقدميي
Presesntation

ادخل نص رسالة
التأكيد التي ستظهر
للمشارك بعد ارسال
النموذج ،ولتكن " شكرا
لك ،تم إرسال إجابتك".
شكرا لك ،تم إرسال إجابتك
ً

انقر حفظ Save

استكشف
 oالخيارات املوجودة يف تبويب االختبارات . Quizzes

للتأكد من ضبط اإلعدادات ومعرفة كيف سريى اآلخرون النموذج ،قم مبعاينته قبل نرشه .ولعمل
ذلك اتبع ما ييل:
 انقر عىل أداة املعاينة Preview
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سيظهر لك منوذج اإلستبانة بالشكل الذي ستقوم بإرساله لآلخرين.
ميكنك النقر عىل زر تعديل هذا النموذج
، Edit this formلتحرير النموذج وتعديل
األخطاء إن وجدت

استكشف
 oكيفية تعيني محررين وتحديد صالحياتهم للمشاركة يف تحرير النموذج.
لتتمكن من الحصول عىل الردود حول أسئلة منوذج االستبانة الذي أنشأته ،عليك أن تشاركه مع
اآلخرين باستخدام الطرق التالية:
املشاركة عن طريق الرابط  : URL Linkميكنك الحصول عليه من أسفل الشاشة.
املشاركة بتضمني  :HTMLعن طريق أخذ الرمز الخاص باالستبيان وتضمينه يف مواقع اإلنرتنت أو
وسائل التواصل االجتامعي.
املشاركة عن طريق الربيد اإللكرتوين . Email
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ملشاركة النموذج عن طريق الربيد اإللكرتوين ،اتبع ما ييل:
 انقر زر إرسال  Sendاملوجود يف الجزء العلوي للنموذج.

من نافذة إرسال النموذج :Send form
انقر عىل تبويب االرسال عن
طريق الربيد اإللكرتوين Email

اضف عناوين الربيد
اإللكرتوين لألشخاص
الذين تود مشاركة
النموذج معهم

انقر إرسال Send

نشاط:5

نرش النموذج

 شارك منوذج االستبانة الذي أنشأته مع زمالئك ،واطلب منهم تعبئة النموذج وإعادة
ارساله لك .ميكنك االستعانة بوسائل التواصل االجتامعي كالفيسبوك  Facebookوالتويرت
 Twitterيف نرش النموذج.
نسخة تجريبية – 2019

الحوسبة السحابية |32

تجميع الردود
توفر لك مناذج  Googleإمكانية تجميع الردود وتخزينها بشكل تلقايئ يف تبويب الردود  ،Responsesمع
إظهار الرسومات البيانية وقوائم اإلجابات.

ملعاينة ردود املشاركني ،اتبع ما ييل:
من منطقة العمل:
انقر تبويب الردود Responses

الحظ عدد الردود
التي وردتك

 تصفح الرسومات البيانية وقوائم اإلجابات التي ظهرت معك بصفحة الردود.
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الدرس الخامس :أمن الحوسبة السحابية
ب
مع انتشار استخدام الحوسبة السحابية ،و َ
ج َ
عىل مزودي الخدمة اتخاذ التدابري األمنية الالزمة
لحامية األنظمة والتطبيقات والبيانات املخزنة يف
السحابة ،بهدف ضامن تقديم الخدمة بشكل آمن
والتصدي للتهديدات التي قد تواجه الحوسبة
السحابية مثل اخرتاق الحسابات ورسقة البيانات
وحجب الخدمة وغريها.

عنارص أمن الحوسبة السحابية
تعتمد كفاءة تقديم خدمة الحوسبة السحابية عىل مدى توفر عدة عنارص يف األمن،
منها:
إدارة الهوية
عملية إدارة تسجيل دخول
املستخدم إىل السحابة،
والتحقق من صحة هويته.

أمن التطبيقات
رفع مستوى نظم األمن
والحامية عند تطوير التطبيقات
من قبل املربمجني ملنع
اخرتاق السحابة.
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حامية الخصوصية
توفري مزود الخدمة السياسات
واإلجراءات املناسبة لحفظ
حقوق املستخدم عند
استخدام بياناته .

حامية البيانات
تقييد الوصول إىل البيانات
واملعلومات الشخصية لغري
املرصح لهم ،سواء كان من قبل
مزود الخدمة أو املستخدم .
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تهديدات أمن الحوسبة السحابية
بالرغم من الخدمات التي تقدمها الحوسبة السحابية ،إال أن هناك العديد من التهديدات
األمنية التي يواجهها كال من املستخدم ومزود الخدمة ،ومن األمثلة عليها:
فقدان البيانات

هجامت حجب الخدمة

Data Loss

Denial of Service Attacks

فقدان املستخدم لبياناته يكون إما بسبب
اإلخرتاق أو أخطاء من مزود الخدمة مام
يؤدي إىل تبعات مالية وقانونية لإلفراد أو
الرشكات املزودة للخدمة.

يتم فيها إرسال هجامت عن طريق
أجهزة مصابة بربامج ضارة بهدف التحكم
بالسحابة مام يؤدي إىل بطء الخدمة أو
منع وصول املستخدم إليها.

أخطار موظفي الخدمة

التطبيقات غري اآلمنة

Malicious Insiders

Insecure APls

يكمن الخطر يف قدرة املوظفني من
الوصول إىل األنظمة الداخلية ملزود
الخدمة ومعرفة نقاط ضعفها ،مام
يؤدي إىل إنتهاك خصوصية
املستخدمني وترسيب بياناتهم.

قيام املخرتقني ببناء تطبيقات غري آمنة
بهدف إلحاق الرضر ببيانات
املستخدمني ،من خالل استغالل واجهة
برمجة التطبيقات.
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نشاط :6

مخاطر الحوسبة السحابية

 تأمل املخطط التايل الذي يوضح فيه محاولة أحد املخرتقني إخرتاق حسابات أحد
مستخدمي الحوسبة السحابية ،ثم أجب عن األسئلة التالية:

 هل ميكن إخرتاق السحابة؟ وملاذا؟
 ما املخاطر التي سيتعرض لها املستخدم إذا تم اخرتاق السحابة؟
 ما التدابري األمنية التي تتخذها الرشكة املزودة للخدمة لحامية املستخدمني يف
حالة حدوث ثغرة أمنية أو اخرتاق لحساباتهم الخاصة؟
 من خالل املهارات التي اكتسبتها يف مجال أمن املعلومات وحامية البيانات ،ما
التدابري األمنية التي يجب عليك أن تتبعها كمستخدم لحامية بياناتك؟
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