شركت هيزة جقدن الخدهاث السحابيت هحمياً لهدة جزيد عو عان
 1ىوفهبر ( 0212الدوحت):كبيح شرنج يٖزث اهيزّّد هخديبح ّدوّل خنٌّهّجٖب اهيؾوّيبح ّ
يلرُب دّهج كعر تتٌبء يجيّؽج ُبئوج يً اهلدراح ّاإلينبٌٖبح يٌذ اٌعالكِب فٕ ؽبى  8002فٕ
يجبل اهخديبح اهشدبتٖج اهذٔ خخيٖز تَ اهشرنج ،دٖد اشخعبؽح شرنج يٖزث يً خالل خؾبيوِب يؼ

شرنبء يذل يبٖنرّشّفح خلدٖى خديبح اهدّشتج اهشدبتٖج هؾدد يً اهؾيالء اهيدوًٖٖ يٌذ ؽبى
.8002

ٖؾد إدرار ضدٖفج شٖشنًّ ) (Sys-Conاهيُخخضج تخديبح اهدّشتج اهشدبتٖج ألشميبء 850
شرنج يً أفظل يزّدٔ اهخديبح اهشدبتٖج ّزٖبدث دجى اهلبئيج اهخٕ نبٌح خدخمّٔ ؽومٓ 050

اشيبً خى خددٖدُى فٕ شِر ٌٖبٖر يً اهؾبى اهيبظٕ نشبُد ّدهٖل يبدٔ ؽوٓ خعّر خديبح اهدّشتج
اهشدبتٖج ؽوٓ يشخّْ اهؾبهىّ ،خخشرف شرنج يٖزث تئدراجِب ظيً كبئيمج أفظمل  850يمزّد

خديبح فٕ يجبل اهدّشتج اهشدبتٖج اهؾبهيٖج.

فظال ؽً ذهم خى خضٌٖف شرنج يٖزث ظيً أفظل  25يزّد هخديبح اهدّشتج اهشدبتٖج دشمة
يب ٌشرخَ يجوج داخبيٖشً ) .(Datamationدٖد ذنرح اهيجوج" :ؽوٓ اهرغى أً يؾغى يمزّدٔ
خديبح اهدّشتج اهشدبتٖج األفظل فٕ اهؾبهى ٖخّاجدًّ داخل اهّالٖبح اهيخددث األيرٖنٖمج ،إال أً

ٌُبم ؽدد كوٖل يً اهشرنبح فٕ يٌعلج اهشرق األّشع كد دخوح دٖز اهيٌبفشج ،خخٖخ شرنج يٖزث
هؾيالئِب إينبٌٖج خشغٖل اهخعتٖلبح اهشتنٖج يً خالل اشخظبفخِب فٕ يرنز اهتٖبٌبح األددد اهخبص
تبهشرنج اهذٔ ٖلؼ داخل ّادج كعر هوؾوّى ّاهخنٌّهّجٖب".نيب خُؾد شرنج يٖزث اهشرنج اهّدٖدث فمٕ

يٌعلج اهشرق األّشع ّشيبل أفرٖلٖب اهخٕ خى خضٌٖفِب ظيً كبئيج أفظل  25شرنج ؽوٓ يشخّْ
اهؾبهى فٕ ُذا اهيجبل.
نيب خى خنرٖى ّيٌخ ييذوٕ شرنج يٖزث جبئزث أفظل يزّد جدٖد هخديبح اهدّشتج اهشدبتٖج خالل
يٌخدْ اشخراخٖجٖبح يرانز اهتٖبٌبح اهذٔ ؽلد فٕ أتّ غتٕ -يبّٖ  8000تفظل اإلشِبى اهتمبرز

اهذٔ خلديَ اهشرنج هخعّٖر اهخديبح اهشدبتٖج فٕ اهيٌعلج.
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اضتخ كعبػ اهيشبرٖؼ اهضغٖرث ّاهيخّشعج األنذر عوتب هوخديبح اهشدبتٖج  ،دٖد خؾخيمد ُمذٍ
اهخديبح ؽوٓ خلدٖى اهخنٌّهّجٖب ّخعتٖلبخِب ؽتر اإلٌخرٌحٖ ّ ،شخعٖؼ أضدبة ُذٍ اهيشبرٖؼ خلوٖل

خنبهٖف اهتدء ّاهخشغٖل ّيخبتؾج شٖر اهؾيل تيرٌّج ؽً عرٖق شراء اهتريجٖبح فٕ ضّرث خديبح
خلّى ؽوٓ االشخرام أّ االشخظبفج دًّ اهدبجج إهٓ خديل خنبهٖف اظبفٖج ّ ،تذهم ٖخى اهخّشؼ فٕ

اكخٌبء خديبح اهدّشتج اهشدبتٖج يً جبٌة اضدبة ُذٍ اهيشبرٖؼ.

ّفٕ خضرٖخ هوشٖد راشد اهٌؾٖيٕ رئٖس يجوس ادارث شرنج يٖزث " :إٌَ يً دّاؽٕ اهفخر هٌب أً
ٖخى خضٌٖف شرنخٌب نبهيزّد اهرئٖشٕ هخديبح اهدّشتج اهشدبتٖج فٕ يٌعلج اهشرق األّشع ّشيبل

أفرٖلٖب تّاشعج يضدر يؾرّف يذل ضدٖفج شٖشنًّ ) ،(Sys-Conخوؾة خنٌّهّجٖب اهيؾوّيبح
دّرا ُبيب فٕ اهٌجبح ّاهخعّر اهيشخير هدّهج كعر ّاهيٌعلج ،دٖد ٖدخبر كعبػ األؽيبل تضفج
خبضج اهدضّل ؽوٓ افظل اهخديبح ّ اهخعتٖلبح ّاهتٌٓ اهخدخٖج ؽوٓ يشخّْ اهؾبهى هخدؽٖى

اهخعّر اهشرٖؼ فٕ اهٌيّ ّاإلتداػُّ ،ذٍ ُٕ االدخٖبجبح اهخٕ خشؾٓ شرنج يٖزث هوّفبء تِب  .نيب
خؾد خديبح اهدّشتج اهشدبتٖج إددْ خديبح خنٌّهّجٖب اهيؾوّيبح ّاهدوّل اهخٕ ٌشخعٖؼ خلدٖيِب
هؾيالئٌب هيشبؽدخِى فٕ االرخلبء اهشرٖؼ تأؽيبهِى".

اهجدٖر تبهذنر اً شرنج يٖزث خلدى خديبح خنٌّهّجٖب اهيؾوّيبح هؾدد نتٖر يً اهؾيالء داخل دّهج

كعر يذل فّدافًّ كعر ،دّدج الٌد ،االشاليٖج هوخأيًٖ  ،دهخب دّح ،اهؾيبدٔ هويشبرٖؼ ّآخرًّ.
إٖظبدبح خبضج تبهيدرر:

شرنج يٖزث :

شرنج يٖزث ُٕ يشرّػ يشخرم يؼ يؤششج كعر ِٖدف اهٓ خلدٖى اهدوّل فٕ يجبل خنٌّهّجٖب
اهيؾوّيبح ّخلدٖى اهخديبح اهيدارث  ،دٖد خلدى يجيّؽج ّاشؾج يً اهخديبح يً خالل اٌشبء
ّادارث اهتٌٖج اهخدخٖج هخنٌّهّجٖب اهيؾوّيبح ّخلدٖى اهدوّل اهخلٌٖج ّ اهخديبح اهشدبتٖج هوؾيالء
تِدف خؾزٖز يشٖرث اهخٌيٖج هيجخيؼ االؽيبل اهشرٖؼ اهخعّر فٕ دّهج كعر يً خالل خلدٖى خديبح

ّدوّل ؽبهيٖج اهيشخّْ.
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خلدى شرنج يٖزث اهخديبح اهيدارث ّاهخديبح اهخبضج تيرانز اهتٖبٌبح ّاهخديبح اهشدبتٖجّ ،

ٖضٌف يرنز اهتٖبٌبح اهخبص تشرنج يٖزث  M-VAULTخضٌٖفب ؽبهيٖب دٖد ٖلدى خديبح ادارث
خخزًٖ اهتٖبٌبح ّادارث اهشتنبح ّديبٖخِب ّاهلدرث ؽوٓ اهخؾبفٕ يً اهنّارد  ،نيب أّجدح شرنج
يٖزث يرنز اهخدنى ّاألّاير اهخبص تِب هيراكتج جيٖؼ اهخديبح اهيلديج هوؾيالء ٖ .خى دبهٖبً اٌشبء
يرانز تٖبٌبح اخرْ جدٖدث فٕ دّهج كعر)(M-VAULT 2/M-VAULT 3

تدٖد خنًّ

يخراتعج ّفٕ يٌبعق جغرافٖج يخٌّؽج ،نيب خؾختر شرنج يٖزث يرنزاً فرٖداً هخلدٖى اهخديبح

اهشدبتٖج هوؾيالء فٕ أٌدبء اهيٌعلج.

خؾيل شرنج يٖزث يؼ ؽيالئِب هفِى نبيل يخعوتبخِى فٕ يجبل خنٌّهّجٖب اهيؾوّيبح اهيوٕء
تبهخددٖبح ّ ،خلدى خديبح فؾبهج يً دٖد اهخنوفج هيشبؽدث ؽيالئِب اهخرنٖز ؽوٓ اؽيبهِى األشبشٖج
ّاهركٕ تِب تشنل يشخير يً خالل خلدٖى أؽوٓ يشخّٖبح اهديبٖج ّخلوٖل اهيخبعر اهيرختعج

تبؽيبهِىّ ،اهؾيل ؽوٓ خخفٖط اهٌفلبح ّ خشرٖؼ ّخٖرث فخخ اشّاق ؽيل جدٖدث .
لمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع اإللكتروني

www.meeza.net

ٌتذث ؽً شٖشنًّ ):(Sys-Con
خى خأشٖس شٖشنًّ يٖدٖب فٕ ؽبى ّ ،0221خؾتر أُى شرنبح اهٌشر اهؾبهيٖج هيجالح خنٌّهّجٖب

اهيؾوّيبح ّاهٌشراح األهنخرٌّٖج ّاهضدف األختبرٖج اهيخخضضج تخنٌّهّجٖب اهيؾوّيبح ّتّاتبح

اهّٖة اهخؾوٖيٖج ّاألٌخرٌح .

هيزٖد يً اهيؾوّيبح ٖرجٓ زٖبرث اهيّكؼ اإلهنخرٌّٕ
http://web2.sys-con.com/node/1386896
http://itmanagement.earthweb.com/netsys/article.php/11075_3835941_3/85-Cloud-ComputingVendors-Shaping-the-Emerging-Cloud.htm
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