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 :لمحوسبة السحابية جديدة مهمةتكشف عن  كبرى أخرىشركات و إنتل 
 مراكز البيانات المفتوحة

 
 النقاطأبرز 
  بين  التعامل القدرة عمى": 5102ثالثة عناصر رئيسية ضمن رؤيتيا "السحابة  تحددإنتل

 "وسحب "تستطيع التعرف ،وتحرك "آلي" لمتطبيقات البرمجية والموارد ،"االتحاديةالسحب "
الواجب المعالجة  تحديد عممياتبحيث يمكنيا  ياوتميز بين الطرفيةاألجيزة و  الحواسيب عمى

في السحابة من تمك التي يجب أن تتم في حاسوبك المحمول أو ىاتفك الذكي أو  تنفيذىا
 غير ذلك من األجيزة.

 اتحاد مراكز البيانات المفتوحة  إنتل تعمن عن(Open Data Center Alliance) الذي يتكوَّن من ،
دتيا إنتل لوضع خريطة طريق تعزز  01أكثر من  المشترك  التعاملشركة عالمية كبرى وحَّ

وتتجاوز استثمارات من مراكز البيانات.  المقبلوالجيل  لمسحبوالمرونة والمعايير الموحدة 
 مميار دوالر 21 مبمغ لدييم البيانات المفتوحة في تقنية المعمومات اتحاد مراكز أعضاء
 .سنوياً 

  إنتل تكشف عن بناة سحابة إنتل(Intel® Cloud Builders) أبرز شركة من  01، التي تضم
 لتحفيز االبتكار وجعل السحب الكافية الذين سيخصصون المواردو ، صناع العتاد والبرمجيات

 واالستخدام والمشاركة. في التنفيذلة و سي أكثر

  المعالجاتIntel® Xeon®تشتمل خوادم، والتي  من كل عشر 1وجودة فعميًا في نحو ، الم
 ®Intel)خصائص مثل الكفاءة الذكية في استيالك الطاقة وتقنية التمثيل االفتراضي  عمى
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Virtualization Technology)  وتقنية التنفيذ الموثوق(Intel® Trusted Execution Technology)  تعتبر
 محوسبة السحابية.ل األمثل

 
 Globe)العمم واالبتكار  عالم ضمن فعالياتعقدت  مناسبةفي  – 8202أكتوبر  82  ،سويسرا ،جنيف

for Science and Innovation) المنظمة األوروبية لألبحاث النووية لدى (CERN) كشفت إنتل اليوم عن ،
التي تيدف لجعل حوسبة اإلنترنت  (Cloud 2015)" 5102عدة مبادرات جديدة ضمن رؤيتيا "السحابة 

 .وبساطةوأكثر أمنًا  التعامل فيما بينيا، قدرة عمىالمرتكزة إلى السحب أكثر 
 

" تسمح لمشركات اتحاديةثالثة عناصر رئيسية: سحابة " Cloud 2015 5102 مسحابةلوتضم رؤية إنتل 
وشبكة "آلية" تسمح بالحركة اآلمنة  ،البيانات عبر السحب الداخمية والخارجية بالتشارك عمىالكبرى 

وسحب  ،بشكل كبير كفاءة استيالك الطاقة في مراكز البياناتلمتطبيقات والموارد من أجل تحسين 
نوع التطبيقات واألوامر بحيث يمكنيا معرفة  يا" وتميز بينالطرفيةالتعرف عمى األجيزة "تستطيع 
إجراؤىا في السحابة أو في حاسوبك المحمول أو ىاتفك الذكي أو غير ذلك من  الواجب اتوالمعالج
 ،المستخدم والخصائص الفريدة لجياز معين احتياجات وبالتالي فيي تأخذ في الحسبان –األجيزة 

 اإلنترنت مثالية إلى أقصى الحدود. استخدام لجعل تجربة
 

وبناء قدرات جديدة في المعالجات  البرمجيات المناسبةوستدعم إنتل ىذه األىداف من خالل ابتكار 
Intel® Xeon® والتي تشتمل عمى خصائص مثل تقنية التمثيل االفتراضي ،Intel® Virtualization 

Technology (Intel® VT)  وتقنية التنفيذ الموثوقIntel® Trusted Execution Technology (Intel® TXT)  التي
 الحوسبة السحابية اليوم. أسستشكل 

 
 ت المفتوحةاتحاد مراكز البيانا
، ساعدت إنتل في بناء اتحاد مراكز البيانات المفتوحة "5102السحابة تحيق مبادرة "في خطوة باتجاه 

Open Data Center Allianceفي تبمغ استثماراتيا مجتمعة  ،شركة رائدة 01أكثر من  يضمائتالف  و، وى
شمل ت. و لدييا إجراء أبحاث أو مشاريع سحابيةوتقوم ب سنوياً  مميار دوالر 21 مبمغ المعموماتتقنية 
بي إم دبميو* وتشاينا شركات  (Alliance Steering Committee)أعضاء لجنة التوجيو في االتحاد قائمة 

* نالإنترناشيو ن* وشركة ماريوت * ولوكييد مارتسيبي مورغان تش وياليف* ودويتشو بنك* وج
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االتحاد متطمبات العتاد  وسيضعمارك* ويو بي إس*. يوبنك أستراليا الوطني* وشل* وتير 
 التعامل فيما بينيا، القادرة عمىالمستقبمية التي تقود إلى مزيد من السحب المفتوحة  والبرمجيات

في ت حمول مراكز البيانات. وتقوم إنتل بدوٍر استشاري فريد في االتحاد، حيث ركز المزيد من و 
وليس  المستفيدة من تقنيات الحوسبة السحابيةشركات البوضوح عمى  استقطاب األعضاء األوائل

 موفري التقنيات. عمى
 

وتخطط لتوفير  Open Data Center Allianceوتتبنى إنتل رؤية وأىداف اتحاد مراكز البيانات المفتوحة 
العتاد  من مصنعييذه األىداف. وستعمل إنتل مع شركائيا ل المناسبةالمنتجات والحمول 

عًا لممرحمة توفر مدخاًل سريل، وستدفع الصناعة نحو االبتكار وفق المعايير المفتوحة، والبرمجيات
جيل  ما يتيح طرح ،نيالتعامل فيما بيا وقادرة عمىمفتوحة آمنة  وسحبًا حوسبية التالية من اإلنترنت

 .المستقبميةخدمات ويب و جديد من األعمال واألفالم واأللعاب والموسيقى والوسائط االجتماعية 
  

إنتل:  لدىن، نائب الرئيس والمدير العام لمجموعة مراكز البيانات قال كيرك سكوجفي ىذه المناسبة و 
، وتسريع انتشارىا cloud computingابية الحوسبة السح لتعزيز قدرات مواتية "إن أمام الصناعة فرصة

توفير اقتصاديات أفضل لمصناعة من خالل ىذا التحوُّل. ومع اتحاد مراكز البيانات المفتوحة بيدف 
anceOpen Data Center Alli  تكون أفضل الشركات في العالم اآلن قد ركَّزت وشاركت بفعالية مع إنتل

تقنيات الحوسبة وصناعة التقنية الرفيعة في تسريع إيجاد حمول لمتحديات الرئيسية التي تواجو 
في العام  Intel Pentium® Proقطاع الخوادم منذ تقديم المعالج عمى تحول مذىل  طرأ. لقد السحابية

 جديدةفي توفير اقتصاديات  cloud computingوىدفنا ىو ضمان أن تستمر الحوسبة السحابية  ،0112
لتعامل فيما عمى ا والقدرةاالبتكار في المعايير المفتوحة  –ذاتيا اعتمادًا عمى المبادئ األساسية 

 ".بينيا
 

 بناة سحابة إنتل
رؤية السحابة تحقيق ىو توفير مسار ل )Intel® Cloud Builders(ىدف برنامج بناة سحابة إنتل إن 

 الشركاء في حمولأبرز يجمع معًا بحيث ليذا البرنامج  كبير. وقد أعمنت إنتل عن توسع 5102
كيفية  عن دليل عمميتقديم و  لمسحب المعموماتية،لتوفير وصفات بناء مثبتة  والبرمجيات،األنظمة 
 إلى الحدود المثالية. لمسحب المعموماتيةنشر وصيانة وتحسين البنية التحتية تنفيذ و 
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) Intel، فإن برنامج بناة سحابة إنتل لمسحبيحدد االتحاد المتطمبات المستقبمية لمبنية التحتية  وبينما

)Cloud Builders ويمتمك الالزمة الحمول الكاممة توفير سيساعد عمى تحقيق ىذه المتطمبات مع .
قريبًا. وىو يمثل مجتمعًا من  المزيدتظر إضافة معمارية مرجعية وين 51البرنامج اآلن ما مجموعو 

ي السحابية ات الحوسبةتقنيأىم موفري  ، بما في ذلك كانونيكال* وسيسكو* وسيتريكس* وديل* وا 
يكواليبتوس سيستمز* وجي بروكسي* وىيوليت باكارد* وآي بي إم* ينومالي* وا   إم سي* وا 

ي إم ڤباراليمز* وريدىات* ويونيفا* و ل* و يت* ونوفيب* ونت سو آوجوينت* ومايكروسوفت* ونت 
 وير*.

 
 عن إنتل

في بورصة ناسداك( رائدة عالميًا في ابتكارات الحوسبة،  INTC تعتبر شركة إنتل )المدرجة بالرمز
حيث تصمم الشركة وتقدم التقنيات األساسية الالزمة لصناعة أجيزة الحوسبة في العالم. وتتوفر 

وفي مجموعة المدونات  www.intel.com/pressroomفي الموقع معمومات إضافية عن إنتل 
blogs.intel.com 
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في الواليات المتحدة وبمدان  Intel Corporationوشعار إنتل ىي عالمات تجارية لشركة إنتل  Intel, Xeon اءسمإن األ
 أخرى.

 والعالمات التجارية األخرى قد تكون ممكًا ألصحابيا المعنيين.* األسماء 
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