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یها و گونههای آن از سوی مؤسسلله ملللی
ماکنون بهترین تعریف رسمی از رایانش ابری ،ویژگ 
ه 
یآید:
استاندارد و فناوری آمریکا ) (NISTارایه گردیده است که در زیر این تعریف م 
گوشزد  :۱رایانش ابری هنوز مفهومی در حال رشللد و پللرورش اسللت .تعریللف ،مللوارد کللاربرد،
شهللای خصوصللی و
ثهایی داغ توسللط بخ 
یهای آن در بح 
یهای زیربنایی ،مسایل و برتر 
فناور 
یها به مرور زمان رشد و تغییلللر
تها و ویژگ 
فها ،خاصی 
عمومی بهبود داده خواهد شد .این تعری 
خواهد کرد.
لها ،ارایهدهنللدگان و بللازار را
گوشزد  :۲صنعت رایانش ابری اکوسیستمی بزرگ از بسیاری مد 
یکند که تمام رویکرهای ابری مختلف را در بر بگیرد.
یکند .این تعریف تلش م 
ارایه م 

تعریف رایانش ابری:
ش شللبکه بلله
رایانش ابری مللدلی اسللت بللرای داشللتن دسترسللی فراگیللر ،آسللان و بنابهسللفار ِ
یپللذیر )مثللل :شللبکهها ،سللرورها ،فضللای ذخیرهسللازی،
مجموعهای از منابع رایانشللی پیکربند 
سها( که بتواننللد بللا کمللترین کللار و زحمللت یللا نیللاز بلله دخللالت
برنامههای کاربردی و سروی 
مکننده سرویس به سرعت فراهم شده یا آزاد )رها( گردند .این مدل ابللری از در دسللترس
فراه 
سدهی و چهللار شسسکل
بودن پشتیبانی کرده و از پنج ویژگی اساسی ،سلله شکل سسسروی 
آمادهسازی ترکیب یافته است.

یهای اساسی:
ویژگ 
کسللویه امکانللات رایانشللی
یتوانللد ی 
فسرویس درخواستی )بنابهسفارش( :مشللتری م 
سل 
مکننللده بلله
نکلله نیللاز بللود از هللر فراه 
همچون سرور و فضای ذخیرهسللازی در شللبکه را همی 
تخودکار و بدون نیاز به دخالت انسان بدست آورد.
صور 
یتوان با سللازوکارهایی
دسترسی گسترده شبکه :امکانات روی شبکه در دسترس هستند و م 
نها دست یافت ،سللازوکارهایی کلله اسللتفاده شللدن بللرای بسللترهایی نللاهمگون
استاندارد به آ 
پهللا و PDAهللا( را پشللتیبانی
پتا 
یهای موبایللل ،ل 
تهای ضللعیف و قللوی )مثللل :گوش ل 
کلین 
یکنند.
م 
ککاسه شللدهاند تللا بللا بکللارگیری مللدل
ی فراهم کننده ی 
ککاسهسازی منابع  :منابع رایانش ِ
ی 
ترسانی کنند ،این کار بوسیله منابع فیزیکللی یللا مجللازی
چندمشتریه به چندین مشتری خدم 
یگیرد.
یشوند صورت م 
سگرفته م 
مختلف که به شکلی پویا و بنابهدرخواست مشتری واگذار و پ 
حالتی از ناوابستگی به مکان وجود دارد که در آن مشتری معمول کنترل یا دانشی درباره محللل
دقیق منابع فراهم شده ندارد ولی ممکن است در سطوح بالتر انتزاعی بتوانللد محللل را تعییللن
کند )مثل :کشور ،استان یا مرکز داده( .بللرای نمللونه منللابع شللامل فضللای ذخیرهسللازی ،تللوان
یشود.
نهای مجازی م 
پردازشی ،حافظه ،پهنای باند شبکه و ماشی 
فپذیرانه ،در بعضی موارد
یتوان امکانات را به سرعت و انعطا 
فپذیری سریع )درجا( :م 
انعطا 
به صورت خودکار ،بدست آورد تا به سرعت گسترش داده شده )از دید مقیللاس( یللا درجللا آزاد
شوند تا به سرعت به مقیاس کوچکتری دست یابند .از دید مشتری امکاناتی کلله بللرای بدسللت
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یتوانند به هر مقدار و در هر زمللان
یآیند و م 
آمدن در دسترس هستند اغلب نامحدود به نظر م 
خریداری شوند.
یکننللد،
مهای ابری منابع را خودکار کنترل و بهینلله م 
سهای اندازهگیری شده :سیست 
سروی 
ایللن کللار بللا بکللارگیری توانللایی انللدازهگیری در سللطحی از تجریللد کلله مناسللب گللونهی آن
سرویس)مثل :فضای ذخیرهسازی ،توان پردازشی ،پهنای باند و شماِر کاربران فعال( است انجللام
یتوانللد بلله شللکلی شللفاف هللم بللرای مشللتری و هللم بللرای
یشود .میزان استفاده از منللابع م 
م 
مکننده زیر نظر گرفته ،کنترل شده و گزارش داده شود.
فراه 

سدهی:
لهای سروی 
شک 
نرمافزار ابری به عنوان سرویس ) .(SaaSچیزی کلله بللرای مشللتری فراهللم شللده اسللت
ی فراهم کننده است کلله بللر روی زیرسللاخت ابللری ،در حللال اجراسللت .ایللن
برنامههای کاربرد ِ
ت مختلف از طریق یک رابط برای کلینت ضعیف
برنامههای کاربری توسط دستگاههای کلین 
همچون مرورگر وب )مثل :ایمیل وبی( در دسللترس اسللت .مشللتری زیرسللاخت ابللری ،شللبکه،
مهای عامل ،فضای ذخیره سازی زیرین یا حتا نرمافزار کللاربردی را مللدیریت یللا
سرورها ،سیست 
یهای برنامه در سطح کاربر.
یکند ،البته به جز تنظیمات محدود پیکربند 
کنترل نم 
بستر ابری به عنوان سرویس ) .(PaaSمشتری امکان دارد که برنامههای کاربردی ساخته
شده یا خریداری شده توسط خود را بلر روی زیرسلاخت ابللری قلرار دهلد .ایلن برنامههللا بلا
یشللوند سللاخته
مکننده پشتیبانی م 
نهای برنامهنویسی و ابزارهایی که توسط فراه 
استفاده از زبا 
شدهاند .مشتری زیرساخت ابری از جمللله شللبکه ،سللرورها یللا فضللای ذخیرهسللازی زیریللن را
یکند اما بر روی برنامه کاربردی قرارداده شده و احتمال پیکربندی محیط
مدیریت یا کنترل نم 
میزبانی )هاست( برنامه کنترل دارد.
زیرساخت ابری به عنوان سرویس ) .(IaaSامکانی که بللرای مشللتری فراهللم آوری شللده
توان پردازشی ،فضای ذخیرسازی ،شبکهها و دیگر منابع پایهای رایانشی اسللت بلله گللونهای کلله
مهای عاملل و برنامههلای
یتوانلد شلامل سیسلت 
یتواند نرمافلزار دلخلواه خلود کله م 
مشتری م 
کاربردی باشد را قرار داده و اجرا کند .مشتری زیرسلاخت ابلری زیریلن را ملدیریت یلا کنلترل
مهای عامل ،فضای ذخیرهسازی ،برنامههای قللرارداده شللده کنللترل
یکند ولی بر روی سیست 
نم 
ش میزبان(.
دارد و احتمال کنترل محدود در گزینش اجزا شبکهبندی )مثل :دیوارههای آت ِ

لهای آمادهسازی:
شک 
یکنللد و
ابر خصوصی ) .(Private cloudزیرساخت ابری تنها برای یک سازمان کللار م 
یتوانللد درون یللا بیللرون
ممکن است توسط خود سازمان یا شرکتی دیگر مدیریت شود ،نیللز م 
سازمان جای بگیرد.
ابر گروهی ) .(Community cloudزیرساخت ابری بین چنللد سللازمان بلله اشللتراک
گذاشته شده و یک گروه مشخص که وظیفهایی مشللترک )مثللل :مللاموریت ،نیازهللای امنیللتی،
یتوانلد توسلط ایلن
یکنلد .ایلن ابلر م 
تگذاری و ملحضات قانونی( دارند را پشلتیبانی م 
سیاس 
یتواند درون یللا بیللرون سللازمان جللای
نها یا یک شرکت دیگر مدیریت شود ،همچنین م 
سازما 
بگیرد.
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ابر عمومی ) .(Public cloudزیرساخت ابللری بللرای عمللوم یللا بللرای دسللته بزرگللی از
یفروشد.
مشتریان در دسترس است و مالک آن سازمانی است که این خدمات ابری را م 
ابر آمیخته ) .(Hybrid cloudزیرساخت ابری آمیزهای است از دو یا بیشللتر ابللر )خصوصللی،
ی
یهللا 
یدارنللد ولللی بوسللیلهی فناور 
یهای یکتای خللود را نگلله م 
گروهی یا عمومی( که هر کدام ویژگ 
یکنللد بلله یکللدیگر
استاندارد شده یا انحصاری که دادهها و برنامههای کاربردی را جابجاپذیر )پرتابللل( م 
وصل شدهاند cloud bursting ) .برای همسنگ)متعادل( کردن بار بین ابرها(

یبخش باشد:
یتوند یار 
بر اساس این تعریف و برای فهم بهتر این چارت م 

شرکت اپاتننان رایننانش شننرکتی اسننت دانننش بنیننان ،پیشننتاز و خننبره در زمینننه
نها ،خدمات برپننایی و پشننتیبانی سننرورهای لینننوکس و
رایانش ابری برای سازما 
مافزارهای آزاد/بازمتن.
نیز ارایه راهکارهای مبتنی بر نر 

شننرکت اپاتنننان رایننانش شنننرکتی
است دانش بنیان ،پیشتاز و خننبره
در زمیننننه راینننانش ابنننری بنننرای
نها ،خنننندمات برپننننایی و
سننننازما 
پشتیبانی سرورهای لینوکس و نیز
ارایننننه راهکارهننننای مبتنننننی بننننر
مافزارهای آزاد/بازمتن.
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