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 أ.د.مارتن يستعرض  تشفير البيانات في الحوسبة  السحابية وتحدياتها

 تقنيات يف يبحث الذي املؤمتر أهمية تأتيمعايل مديرة اجلامعة يف كلمتها مبؤمتر احلوسبة السحابية: 
التقنية علم يف املستجدات متابعة بأهمية اجلامعة ادراك  من انطالقا السحابية احلوسبة  

 

 ب عاية مااي  لزي  التاليم د. ،لل للحوسبة السحابيةنثين  فااليا  اؤمتمر  الولي  لأافتتحت صباح يوم اليوم الا

الوخيل، لأشار  مااي  موي ة الجاماة ف  كلرتها إيى إ  عقو هذا اؤمتمر  الذي يجرايا اليوم، هو أحو أشكال  عزام

اهترام جاماة لمنرة نوره بنت عبوال حرن  بوعم لتازيز اؤما فة بكل صورها، برا ف  ذلك دعم اؤمتمر ا  

أء البحث الالريلاؤملتقيا  الالرية ؤما لها من دلر ف  التبادل اؤما ف  لانث ا

لمأتي أهرية اؤمتمر  الذي يبحث ف  مقييا  الحوسبة السحابية انطالقا من  ادراك الجاماة بأهرية متاباة 

اؤمستجوا  ف  علم التقيية ... هذا الالم الذي ييس  ليسهل التاامل مع اؤما فة ليختص  اؤمسافا  ليلغ  الحولد 

ستوامة ليقلص الفجوة بن  مستويا  التقوم ف  اؤمجتر
ُ
اا  لذلك  للوصول اي  بياء اقتصاد ما ف  ُيحقق التيرية اؤم

ليضرن مستقبال اقتصاديا آميا للوطن . ليتيالل اؤمتمر  عوة محالر من خالل نخبه من الالراء لالخبراء البارزين ف  

حابية للنظرة اؤمجال الذين سيقومو  خبراتهم لمجاربهم لمقترحاتهم لمطلااتهم ف  مجال مقييا  الحوسبة الس

أالذكية لهيوسة البرمجيا  لالامصاال  لالشبكا  لادارة البيانا  لنظم اؤمالوما .

أ  لقوم د.محرو التركي رئيس جراية مهيوس ي الكه باء لالالكترلنيا  كلرته، لابتوأ البرنامج الالري للرتمر  

ياو أ.د.مارمن، رائو ف  ، ل بة السحابية الجلسة الافتتاحية عن  التشفنر ف  الحوسلمحوث :أ.د. كيث مارمن  ف  

التاليم عن باو لبرنامج ماجستنر أمن اؤمالوما  ف  رليال هولواي، جاماة ليو . لمهتم بتطبيقا  التشفنر ل مأمن  

الشبكا  خفيفة الوز ، لبن  أ  بيئا  الحوسبة السحابية ه  بيئا  مخزين البيانا  التي ال يركن دائرا أ  محظى  

لكاملة من أصحاب البيانا . فالتشفنر هو أداة طبياية النتشار هذه الحاال  ألنه يوف  مجروعة من آلاليا  بالثقة ا

الفيية التي يركن استخوامها لتوفنر خوما  لمن لساسية مثل الس ية لالنزاهة. مقييا  التشفنر التقليوية لها 

 . حولدها ، ألنها مريل إيى التركنز على موفنر لمن للتوا
ً
ط ق تشفنر البيانا  بيقاش صل  بن  ط فن  محودين مسبقا

أ.ف  الحوسبة  السحابية ،لمحوياتها
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أ 

عن محسن  مطبيقا  الحوسبة السحابية على البيانا ،   ل ه   اؤموي  الفني لف يق  لمحونثت د. أليسانورا ساال

 لالتي ه   يوا؛ حيث أشار  إيى الحوسبة السحابيةالبيانا  التحليلية،  لبحوث الارليا  ف  مختبرا  بيل ف   إي ل

برثابة بنية محتية جيوه الستضافة  عود من الخوما  لالتطبيقا  مع مختلف الاحتياجا . لمظه  امجاها  جويوه 

 مثل لظائف التحكم ف  الشبكة، إيى الوظائف ذا  لهرية الزميية مثل للااب أل الخوما  اؤمالية  لأ
ً
الف ص مبيية

حويا  البحثية لتحقيق حلول سحابية قادرة على ملبية احتياجا  التطبيقا  السحابية على نطاق لاسع. فإ  لالت

البيانا  ف  الوقت الحاي   ملاب دلرا هاما ف  تالم الاوامل السياقية من التطبيقا  اؤمختلفة لالاستفادة من ملك 

أالاستجابة على نحو استباق  الحتياجاتها.

ل  سالما ،  سحابة مقوي   خطأ البرنامج بياء على تالم خوارزمية آلالة، لياو أ.د.سالما   عريو لاستا ض  أ.د. ع

محالفا  البحوث ف  اقتصاد اؤما فة ف  جاماه مالنزيا التكيولوجية؛ حيث ألضح أ   البرمجيا  اليوم أخذ  ميرو 

 . فالتنبت برونثوقية البرمجيا  أصبحت أكثر ص
ً
 لتاقيوا

ً
، حجرا

ً
 امة. لسحابة اختبار البرمجيا  ه  لسيلة س ياا

شائاة  للكشف عن الخلل لكرا هو ما لف أنها عامل مهم ف  زيادة مكلفة التطوي .عيوما مكو  اؤمنزانية لالوقت 

محودين بحيث ال يسرح الختبار كامل اليظام ، يركن ؤموي ي البرامج استخوام منبت جودة البرمجيا . لتركنز  الاختبار 

ء من اليظام ل التي يبول أنها أكثر ع ضة للخطأ  لتحويو لللويا . مجال البرمجيا  السحابية لالتنبت على أجزا

بالخطأ ال يزال يااني من  محويا  ل لألسف الشويو جريع الاساليب التي  ط حت ف  السيوا  اؤماضية لم ملق أي 

و اليروذج للل على مهجن  خ يطة التيظيم ( يستي1نجاح فاقترحيا حلن  ل هرا نروذجا  ياتروا  على التنبت 

( اليروذج الثاني هو نظام خبنر يستيو إيى تازيز نظام اؤميطق الضبابي 2الذاتي لالشبكة الاصبية الاصطياعية 

ألالخوارزمية الجينية.

 أنحاء جريع من القادمة لللخبرا  لمطبيقاتها البحوث لنتائج اؤمبتك ة لألفكار ميصة اؤمتمر  يقوم نفسه الوقت ف 

ألمرتاا حافال ب نامجا للرتمر  اؤميظرة اللجية أعو  حيث. سواء حو على اؤمرنزة للنشاطا  ل الاالم،  يتضرن،

 الطالب ؤملصقا  لمسابقا  عرل، للرش علرية، لجلسا  ، مترنزل  باحثو أ يقومها ال ئيسية اؤمحاض ا 

يتالق با ض يقام محت رعاية مااي  لزي  التاليم لهو  متمر  دلي     ICCC 15الحوسبة السحابية متمر  ياو ل 

ؤمياقشتها لموظيف اؤما فة ف  بالدنا  ف  مجال الحوسبة السحابيةلفكار الالرية لالخاصة بالتقييا  الحويثة 

 للتبادل الالري بن  الباحثن  كرا ياتبر ف صة ،الطالبا  لاؤمجترع لبياء ش اكا  عاؤميةالطالب ل لاناكاساتها على 
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ألكاديرين  لرجال الصياعة للعرال.

تازيز البحث ف  مقييا  الحوسبة السحابية، لمطوي ها ف  لنظرة الذكية، لالبرمجيا ، ليهوف اؤمتمر  إيى:   

ع ض لفكار ، إضافة إيى لالامصاال  لالشبكا ، لإدارة البيانا  لنظم اؤمالوما ، إضافة إيى التقييا  الذكية

نشطة لتسليط الضوء على ل اؤمبتك ة ل مياقشتها، لنتائج البحوث ل التطبيقا  لالخبرا  من مختلف أنحاء الاالم، 

 اؤمتاودة ف  اؤمجاال  ذا  الصلة برحالر اؤمتمر .

الامصاال  ل ، ل البرمجيا لنظرة الذكية لهيوسة ، لمقييا  الحوسبة السحابيةليتيالل اؤمتمر  محالر عوة ف  

أادارة البيانا  لنظم اؤمالوما ل . الشبكا 

مجروعة من البرمجيا  لاؤموارد اؤمتوف ة عبر الشبكة لالتي تغني اؤمستخوم عن التقيو  تاني الحوسبة السحابيةل 

لالتي  الشبكة برصطلح يشنر إيى اؤمصادر للنظرة الحاسوبية اؤمتواف ة محت الطلب علهذا اؤمبروارده اؤمحلية 

تستطيع موفنر عود من الخوما  الحاسوبية اؤمتكاملة دل  التقيو باؤموارد اؤمحلية بهوف التيسنر على اؤمستخوم، 

مساحة لتخزين البيانا  لالنسخ الاحتياطي لاؤمزامية الذامية، كرا تشرل قورا  ماالجة ب مجية لتشرل ملك اؤموارد 

التحكم ف  هذه  بالشبكة لجوللة للرهام لدفع البريو إلالكترلني لالطباعة عن باو، ليستطيع اؤمستخوم عيو امصاله

 لمتجاهل الكثنر من التفاصيل لالارليا  الواخلية
ُ
ط ِّ

َبس 
ُ
أ.اؤموارد عن ط يق لاجهة ب مجية بسيطة م

أ

أ

أليشارك ف  اؤمتمر  عود من اؤمتحونثن  لهم : 

ل هو رائو ف  التاليم عن باو لبرنامج ماجستنر أمن اؤمالوما  ف  رليال هولواي، جاماة  كيث مارمن أ.د. -

 ليو . مهتم بتطبيقا  التشفنر ل مأمن  الشبكا  خفيفة الوز .

ل ه   اؤموي  الفني لف يق البيانا  التحليلية،  لبحوث الارليا  ف  مختبرا  بيل ف     أليسانورا ساالأد.  -

 إي ليوا.

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D9%8A%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D9%8A%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D9%8A%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D9%8A%D8%AA
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ل هو عريو محالفا  البحوث ف  اقتصاد اؤما فة ف  جاماه مالنزيا التكيولوجية. كرا  سالما عل   أ.د. -

 يشغل ميصب أستاذ ف  هيوسة البرمجيا  ف  كلية الحاسبا ، بالجاماة.

ل هو رئيس قسم علوم الحاسب  كونيكتيكت أستاذ علوم الحاسب لالهيوسة بجاماة رضا عرارأ  أ.د. -

ل يرثل حاليا، جهة التواصل لالش اكة  )يوكن ( بالواليا  اؤمتحوة لم يكية.كونيكتيكت لالهيوسة بجاماة 

 لجاماة  كونيكتيكت ف  الش ق للسط لشرال أف يقيا.

أستاذ مساعو ف  قسم نظم اؤمالوما ، لكلية الحاسبا  لمقيية اؤمالوما ، جاماة  عونا  مصطفى البارأ د. -

 ACM، لهو عضو ف  IEEEية الساودية. . الوكتور البار هو عضو بارز ف  اؤملك عبو الازيز، اؤمرلكة الا ب

. مهتم بأنظرة مالوما  الش كا ، لالهيوسة اؤمارارية اؤمشاريع، لإدارة عرليا  لعرال لمبني ISACAل

 التقييا  على اؤمستوى التيظيري.

سية خبرة إدارية ف  اؤمشاريع الصياعية عل   11مستشار مفاهيم الحلول اؤمبتك ة ألكثر من  عراد عبادي د. -

نطاق لاسع عرل بجاماة ألكسفورد رائوا ألنشطة  مأسيس الجيل القادم لبنية  محتية جوي ة بالثقة  

 ع
ً
 لمبتك ا

ً
 جويوا

ً
ن أمن الحوسبة للحوسبة السحابية، أنثياء عرله بجاماة ألكسفورد  طور د.عبادي مق را

أالسحابية لقو قام بتوريس اؤمق ر كجزء من ب نامج اؤماجستنر )أمن لنظرة ( بجاماة ألكسفورد .

بقسم هيوسة الحاسب  بجاماة أم الق ى بركة اؤمك مة باؤمرلكة الا بية الساودية. ل  لتي طوالبة أ.د. -

  لبرنامج اؤماجستنر براهو نييورك للتقيية ،
ً
جاماة ديبول لأيضا بجاماة لمنرة سرية  عرل أستاذ متاالنا

 للتقيية.

هو عضو هيئة التوريس بكلية علوم الحاسب لاؤمالوما  بجاماة اؤملك ساود. عريو  د. عصام الوقيت -

 التاامال  إلالكترلنية  لالامصاال  ل عريو عرادة التالم إلالكترلني لالتاليم عن باو بجاماة اؤملك ساود.

لشتل  مقيية اؤمالوما ، أمانة محافظة جوة. أستاذة علوم  محافظة جوةبة رئيس نائأرلى لعرى  أ.د. -

 ف  مجاال  التقيية مكللة بالخبرة الالرية اؤمتخصصة، مطرح د.  الحاسب
ً
بخبرة مفوق الانثين  لعش ين عاما

 ميصب مساعو 
ً
أرلى للرشاركة الفاالة ف  مطوي  لطنها اؤمرلكة الا بية الساودية. تشغل د. أرلى حاليا

 ف  مقيية لمن  لشتل  مقيية اؤمالوما  بأمانة محافظة جوة، لمكو  بذلك ألل ام أة تش
ً
 قياديا

ً
غل ميصبا

اؤمالوما  ف  الجها  الحكومية غنر لكاديرية ف  اؤمرلكة. كرا أنها قو شغلت ميصب ألل لكيلة لكلية 

 حاسوبية باؤمرلكة.

،أستاذ مساعو ف  علوم الحاسب لتشغل كذلك ميصب لكيلة كلية الحاسبا  لمقيية  صالحة الزه انيد. -

بجاماة اؤملك عبو الازيز باؤمرلكة  أستاذ مشارك تور دانيال الغزاليألوكاؤمالوما  بجاماة الطائف ل 

بحثا ل كتابا علريا  ف  مجاال  اؤمباني الذكية لالتالم إلالكترلني لأمن   06له  أكثر من  الا بية الساودية.

أاؤمالوما .

 لمختبرا  بيل. GTE telecomعرل على اؤمشاريع اؤمرولة مع الامصاال   ناص  الوين ريكلى أ.د. -



 
 إدارة اإلعالم

 جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن

بجاماة اؤملك ساود باؤمرلكة الا بية الساودية، عضو لجية   أستاذ مشارك مزنة عبوهللا ال لضا  د.ا -

كرا شاركت  ف  الاويو من اؤمتمر ا  الوللية  (Elsevier)التح ي  ف  عوة مجال  علرية متخصصة، كرجلة 

أاؤمتخصصة.

 لمع لاؤمستجوا  الااؤمية التقييا  من ICCC 15 اؤمتمر  اسم اختيار هذا لياو اؤمتمر  الالل ف  اؤمجال التقني، لمم

 مفايل ل بالبحث للنهوض لأهوافها الجاماة رسالة مع مراشيا هذا يأتي التقييا  ل هذه من اؤمجترع يتطلبه ما

 ميصة . ف  الوقت نفسه يقوم اؤمتمر  ايجابية اناكاسا  اؤمتمر  لهذا سيكو أ حيث. اؤمجترع لخومة الش كا 

 حو على اؤمرنزة للنشاطا  ل الاالم، أنحاء جريع من القادمة لللخبرا  لمطبيقاتها البحوث لنتائج اؤمبتك ة لألفكار

ألمرتاا حافال ب نامجا للرتمر  اؤميظرة اللجية أعو  حيث. سواء  باحثو أ يقومها ال ئيسية اؤمحاض ا  يتضرن،

أالطالب ؤملصقا  لمسابقا  عرل، للرش علرية، لجلسا  ، مترنزل 

 


