
 

 

  



 

 

 

 فني دعم فريق

النظام عمل لمتابعة  
المستخدمين عدد الحماية بيانات قاعدة   الخادم 

 فني دعم فريق

 كالساليت

Classlight 

احتياطية نسخة  

CLOUDFLARE 

361: الطالب عدد  

 هيئة أعضاء عدد

  13:التدريس

9:اإلداريين  

MYSQL سحابي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 النظام تطوير معايير (1
 
 :النظم لهندسة القياسية واألدوات الطرق باستخدام التطبيقات تطوير يتم «

o Pattern Design MVC 

o python 

o Process Development Incremental 

o Standards W3C 

 Standards Application and Design Web 

 CSS3 & HTML5 

 Architecture Web 

 Technology XML 

o Practices Best & Standards Design 2.0 Web 

 جميع - النظام وظائف جميع لتنفيذ عليها والتدريب العمل يسهل لكي األنظمة لكافة موحدة تطبيقات واجهة استخدام «

 .النظام مديري لواجهة وأيضا النهائيين للمستخدمين النظام مع للتعامل ويب واجهة على تعتمد األنظمة شاشات

 اتصالحي حسب وتظهر بسهولة االختيارات تلك بتنفيذ تسمح النظام اختيارات قوائم في ومرنة سهلة آلية وجود «

 النظام مستخدم

o النظام داخل المستخدم خطوات تتبع خاصية (Navigation Breadcrumb.) 

o المعلومة أو ةللصفح الوصول بوتصع المستخدم تشتت والتي القوائم في المتعددة الفرعية التشعبات عن االبتعاد 

 (.Menus Launch Quick) السريع الوصول خاصية على واالعتماد المطلوبة

o شخص كل صالحيات بحسب المحتوى تخصيص ( to according Personalization Content

Level Permission.) 

 بيانات دةقاع استخدام ويتم لمعلوماتا أو العمليات في تكرار يحدث ال بحيث باإلدارة الخاصة التطبيقات جميع تكامل «

 واجهات خالل من فيها التحكم يمكن المتغيرات هذه جميع تكون بحيث األنظمة متغيرات وحفظ في للتحكم موحدة

 .نظام كل في اإلدارة

 .خارجية أنظمة مع للربط اإلمكانية مراعاة مع داخليا بعضها مع تتكامل األنظمة جميع «

 ندع استرجاعها إمكانية مع وبسهولة طريقة من بأكثر للبيانات دورية احتياطية نسخ حفظ إلمكانية النظام تضمن «

 .الكوارث من واالسترجاع االحتياطي النسخ خطة خالل من ذلك ويتم الحاجة

 في البيانات كافة وضع إتاحة مع األولي للتشغيل األساسية البيانات سوى النظام داخل ثابتة بيانات أي وجود عدم «

 .والتعديل والحذف باإلضافة بمرونة معها التعامل كنيم جداول

 الحالية تالبيانا معدالت لكبر طبقا ومتزايد كبير بيانات حجم مع التعامل في عالية قدرات ذات بيانات قواعد استخدام «

 خرىأل سنة من البيانات قاعدة مع المتعاملين عدد زيادة مع متناهية ودقة سرعة في المقبلة السنوات خالل والمتوقعة

 خادم من أكثر على البيانات قواعد توزيع ويتم Cluster) BXtraD (Percona بيانات قواعد استخدام ويتم

Clustering اتإمكاني بإضافة الرأسي التوسع إمكانية مع البيانات قواعد خوادم بين األحمال توازن مفهوم وتطبيق 

 Cluster ال إلى جديدة خوادم بإضافة األفقي التوسع أو البيانات قواعد خوادم إلى جديدة

 

 

 



 

  النظام تطوير منهجية 1.1
 
 
  : التالية التدفق خريطة وفق النظام تطوير منهجية تتم
 

  



 

  



 

  األخرى األنظمة مع والتواصل الربط إمكانية 1.2
 

 Web) مما يميز كالسيرا هو سهولة التواصل مع األنظمة األخرى وذلك من خالل خدمات الويب

Services)  وواجهة برمجة التطبيقات(Application Programming Interface - API  ) والتي

تتيح اإلنتقال اآلمن للبيانات من قاعدة بيانات كالسيرا ألي نظام آخر والعكس مع تزويد الجهة التي سيتم الربط 

 .SSLمعها بمعلومات الدخول المناسبة وتأمين الدخول عليها من خالل 

كتروني   ة للتعليم والتدريب اإللالرسم التالي يوضح آلية التواصل بشكل مختصر بين بوابة المنصة الوطني

 .وقاعدة بيانات كالسيرا

 

 Azureويتوفر تسجيل الدخول من خالل حسابات  Opend IDكما يدعم نظام كالسيرا تسجيل الدخول عبر  

Active Directory وGoogle Accounts  . كما يدعم نظام كالسيرا نموذج المرجعية الكائنية للمحتوى

كما يدعم نظام كالسيرا معيار التفويض . مشاركة مفردات المساق التفاعلية لدعم( SCORM)المشترك 

 Open Authorization (OAuth2)المفتوح 

 

  

NELC 



 

 WEB CACHING SUPPORT المخبأة البيانات نسخ دعم 1.3
 

 وذلك لتفعيل خاصية االحتفاظ بالنسخ المخبأة من" نسخ البيانات المخبئة"يتم اعتماد أفضل حلول تقنية 

 .المعلومات لتسريع عملية الدخول وتحميل البيانات والمعلومات التي يتم استخدامها كثيرا

 

للتخزين المؤقت للمعلومات والبيانات لتقليل عدد مرات طلب البيانات  Memcached  نظام يتم استخدام

بالنسبة  مما يؤدي إلى تسريع عملية التصفح بشكل كبير. APIمن مصدر خارجي كقاعدة البيانات أو 

للمستخدم، وكذلك تقليل عدد االتصاالت المرسلة لقاعدة البيانات مما يوفر طاقة استيعاب لعدد أكبر من 

 .المستخدمين في نفس الوقت

 

تمكننا هذه التقنية من عمل أكثر من نسخة مخبأة من المعلومات على أكثر من خادم ويب وبذلك يتم توزيع 

ويمكن أيضا تفعيل خيار االحتفاظ بنسخ محلية للمعلومات على جهاز المستخدم األحمال بين الخوادم المختلفة 

 .وذلك لتسريع دخوله على المعلومات التي يستخدمها كثيرا

 

إلدارة خوادم نسخ البيانات المخبئة  Amazonمن شركة أمازون  Elastic Cacheيتم استخدام خدمة 

(Caching Cluster.) 

 

 :التعامل مع طلب أي محتوى من العميل مع نظام كالسيرا لنسخ البيانات المخبئةالرسم التالي يوضح آلية 

 

 
 
 

  



 

 النظام وهيكلية بنية وصف 1.4
 

بحيث يتم توزيع الخوادم على عدة مناطق ( Availability)كالسيرا تطبيق أعلى معايير توفر األنظمة 

توزيع طلبات القراءة والكتابة على قواعد ومراكز بيانات مختلفة وتوزيع األحمالي عليها، باإلضافة إلى 

البيانات بشكل متسواي على عدة خوادم موزعة بين مراكز البيانات المختلفة بحيث تقوم جميع الخوادم 

بشكل لحظي لضمان وجود أكثر من نسخة لقواعد  بعمليتي القراءة والكتابة والمزامنة بين جميع الخوادم 

ت على النظام لتفادي فقد أي بيانات في حال توقف أحد أو بعض خوادم البيانات محدثة إلى آخر عملية تم

من ( الكاش)باإلضافة إلى اإلستعانة بخوادم نسخ البيانات المخبأة . قاعدة البيانات ألي سبب من األسباب

على عدة خوادم لضمان سرعة تصفح الموقع  APIأجل تسريع عملية استعادة البيانات، وتوزيع طلبات الـ 

كما تتم عملية مراقبة الخوادم وسرعة . ثوان ٥إلى  ٢تتراوح سرعة تحميل الصفحة في المتوسط من حيث 

الخدمة لدى المستخدمين بشكل مستمر خالل ساعات اليوم المختلفة وإجراء التدخل المطلوب في حال 

 .الخبيثة كما يتم تطبيق أعلى معايير األمان لضمان حماية الخوادم من البرمجيات . استدعى األمر

ساعة وذلك من خالل نظام تذاكر الدعم الفني  ٢٤يتم الرد على تذاكر الدعم الفني خالل فترة ال تتجاوز 

 .الداخلي التابع لنظام كالسيرا

يوجد آلية واضحة للتعامل مع الكوارث ال سمح هللا وإعادة الخدمة للعمل خالل دقائق معدودة وذلك بتطبيق 

شكلة، كما يتم اإلحتفاظ بنسخ إحتياطية من البيانات بشكل يومي للرجوع إليها عدة إجراءات بحسب سبب الم

 .عند الضرورة

 .توفر كالسيرا خدمات الصيانة والتحديث بشكل دوري وفق اإلحتياج

 .يتم توفير بيئة خاصة لإلختبار منفصلة عن بيئة اإلنتاج الفعلية

 

 



 

 
 

o يتم استخدام التشفير اآلمن للبيانات SSL  

o  بناء الحل ليكون قابالً للتوسع أفقياً ورأسياً وفق عدد المستخدمين واستهالك موارد الخوادمتم. 

o ال يتطلب النظام تحميل أي برامج أو إضافات. 

o لدينا نظام اإلصالحات السريعة (HotFixes)  للقيام بإجراء التحديث وسد أي ثغرات في أسرع

 .وقت ممكن



 

o Classlight Security Measures 

o We apply the highest security measures across both network and application 

levels, starting by enforcing encrypting all requests by SSL, preventing XSS 

and SQL injection, hashing confidential information, to the access control 

which ensures that only authorized people can access the data and functions 

that should be accessible by them to ensure data privacy. 

o Autoscaling and threat detection services are also configured to mitigate 

DDoS or any unplanned attacks. 

o 1. All passwords, API keys, credentials, etc. shall be changed periodically. 

SSL certificate to be renewed yearly. 

o 2. The solution uses AES128 & SHA1 for all encryption purposes. 

o 3. The solution applies high-security standards for all servers and best 

practices for their configurations including Web/DB/Caching/APIs/Workers, 

etc. 

o 4. Sensitive data such as passwords are automatically encrypted and full 

disk encryption is also provided as an optional feature. 

o 5. The solution provides different analytics tools for system and user metrics, 

including traffic analytics, users engagement, system performance and 

availability, etc. 

o 6. The solution offers dynamic module management for all system features 

to enable/disable any module or feature on different levels including 

(School/Role/User). 

o 7. The solution architecture is designed using Micro-services architecture 

and each service is deployed to be scalable to handle the increased traffic at 

any time automatically using Auto-scaling and scale-sets mechanisms, The 

solution uses scalable databases including (MySQL, Percona XtraDB 

Cluster, MongoDB, Cassandra, Redis & ElasticSearch). The solution 

DevOps operations are continuously optimized to be automated with the 

latest techniques and tools to ensure system integrity and availability. Refer 

to the architecture design for more details on this. 

o 8. The solution infrastructure is periodically revised by solution architect 

consultants from Microsoft to make sure that it follows the latest standards 

and utilizes the latest technologies. 

o 9. Automatic backups are scheduled on a daily and weekly basis with the 

ability to restore data if needed. 

o 10. The solution logs all user actions and provides an easy way to track user 

actions and search logs to trace a certain action. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

o اليت كالس بنظام الخاصة واألمان الحماية إجراءات 

o مستوى علي سواء بالنظام الخاصة مستويات كافة كل على األمان إجراءات و معايير اعلى نطبق نحن 

 او التطبيق

o بواسطة الطلبات جميع تشفير فرض من بدًءا الشبكات، اتصال SSL ، ومنع XSS و SQL ، تشفير و 

 المعلومات

o ذلك و اليها الوصول الي قادر من فقط هو للمعلومة للوصول المخول الشخص ان لضمان هذا كل و السرية 

o المعلومات خصوصية علي للحفاظ . 

o التهديدات واكتشاف تلقائي بشكل التحية البينية إمكانيات زيادة و التلقائي القياس خدمات أيضا نستخدم كما 

o هجمات من للتخفيف DDoS لها مخطط غير هجمات أي أو 

o 1 

o 1 . ومفاتيح المرور كلمات لجميع دورية تغيير بعملية نقوم API كما .ذلك إلى وما االعتماد وبيانات 

o المصادقة شهادة تجديد يتم SSL سنويًا. 

o 2 

o 2 . اليت كالس نظام يستخدم AES128 و SHA1 التشفير أغراض لجميع. 

o 3 

o 3 . األمنية الممارسات وأفضل الخوادم لجميع التأمين معايير اعلى اليت كالس نظام يطبق 

o تشمل التي و النظام إلعدادات Web / DB / Caching / APIs / Workers ، إلخ. 

o 4 

o 4 . الصلب القرص تشفير توفير يتم كما تلقائيًا المرور كلمات مثل الحساسة البيانات تشفير يتم 

o اختيارية كميزة بالكامل. 

o 5 

o 5 . وسجل النظام أداء من لكل القياس و للمتابعة مختلفة تحليل أدوات اليت كالس نظام يوفر 

o ومشاركة للمستخدمين، الخروج و الولوج حركة تحليالت ذلك في بما ، المستخدم عمليات 

o ذلك إلى وما ، الساعة مدار على وتوافره النظام وأداء ، المستخدمين. 

o 6 

o 6 . النظام لمدير تسمح والتي النظام خصائص لجميع ديناميكية إدارة وحدة اليت كالس نظام يوفر 

o )الدور / المدرسة( ذلك في بما مختلفة مستويات على ميزة أو وحدة أي )تعطيل / تنشيط 

o للنظام النهائي المستخدم / الوظيفي(. 

o 7 

o 7 . كل تعمل حيث .الصغيرة الخدمات بنية اساس على اليت كالس لنظام التحتية البنية تصميم تم 

o من ومجموعة تلقائية قياس اليات يستخدم مكون كل و منفصل فرعي كمكون صغيرة خدمة 

o الخدمة هذه على تعمل التي الخوادم استيعاب زيادة و للتطوير قابلة لتكون المختلفة المقاييس 



 

o تلقائيًً بشكل وقت أي في المتزايدة الطلبات مع التعامل على قادرة خدمة كل يجعل وذلك فقط 

o ذلك في بما للتطوير قابلة المصدر مفتوحة بيانات قواعد اليت كالس نظام يستخدم كما 

o ( MySQL و Percona XtraDB Cluster و MongoDB و Cassandra و Redis و 

ElasticSearch ) 

o عمليات تحسين تتم كما DevOps واألدوات التقنيات أحدث باستخدام نقوم بحيث باستمرار 

o وتوافره النظام تكامل لضمان. 

o 8 

o 8 . من المتكاملة للحلول تقنين مستشارين بواسطة دوري بشكل للنظام التحتية البنية مراجعة تتم 

o شركة Microsoft نتماشى لكي وذلك الحلول استضافة في التقنيات أحدث نطبق أننا من للتأكد 

o بهم الخاصة المنصة على االستضافة لحلول الدولية المعايير مع. 

o 9 

o 9 . البيانات استعادة إمكانية مع وأسبوعي يومي أساس على التلقائية االحتياطية النسخ بأخذ نقوم 

o األمر لزم إذا. 

o 10 

o 10 . للتتبع سهلة طريقة ويوفر المستخدمين بها يقوم التي العمليات جميع اليت كالس نظام يسجل 

o قد عملية اي لمتابعة بسيطة و سهلة البحث عملية يجعل وذلك المسجلة السجالت في البحث و 

o النظام علي تمت. 


