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انتظارات از رایانش ابری بسیار زیاد است و یکی از بحییث برانگیزترییین اصییطلحات در میییان
مدیران ارشد اطلعاتی ،برنامهسازان و مدیران فناوری اطلعات است .اگرچه تبلیغییات در اییین
زمینه بیشتر از واقعیت است ،اما رایانش ابری قطعا امیدبخش خواهد بود.
یشک ،راییانش ابیری میدیریت فنیاوری
گارتنر سال  2010را سال رایانش ابری نامیده است .ب 
یکند تییا
یکند .این مقاله کوشش م 
اطلعات وعملیات مراکز دادهها را از نو تعریف )متحول( م 

فکننده به رایانش ابری نگاه کند.
از دید کارآفرین ،برنامهساز ،مدیر فناوری اطلعات و مصر 
اصول کلیدی ابر

پرداخت هزینه در ازای استفاده  -1در مقابل اسییتفاده از رایییانش ابییری ،مشییتریان تنهییا بییرای
یکنند .هیچ الزامی )تعهدی( برای پیییش پرداخییت در
منابعی که به کار بردهاند هزینه پرداخت م 
قالب هزینههای سرمایهگذاری اولیه وجود ندارد.

انعطاف پذیری  -2رایانش ابری برای برنامههای کاربردی این امکییان را فراهییم مییی سییازد تییا
مقیاس خود را تغییر )افزایش یا کاهش( دهند .همین توانایی به شکل پویا بیه انعطیاف پیذیری

یگردد.
باز م 

سلف-سرویس  -3بیشتر اریهدهندگان رایانش ابری پرتالها و داشییبوردهای سییلف سییرویس
سهای ابری ساده است و نیازمند تنظیمییات تخصصییی و
دارند .آماده سازی و پیکربندی سروی 
یباشد.
فنی پیچیده نم 

تهای قابل برنامهنویسییی برنامهسییازان را
قابلیت برنامهنویسی  -4رایانش ابری با ارایه زیرساخ 
تنویسی دارنید کیه
طهای رایانش ابری یک واسط  APIیا اسکریپ 
یسازد .بیشتر محی 
توانمند م 
سارایهشده را با برنامهنویسی مدیریت کرد.
یتوان سروی 
با آن م 

یگیرد بودجه فناوری اطلعات اسییت.
کارآفرین -مهمترین فاکتوری که هر کارآفرین در نظر م 
چالش ،بهینهسازی بودجه بین منابع انسانی و زیرساخت فنییاوری اطلعییات اسییت .بییه عنییوان
کارآفرین در شرکت نوپا ،شما ممکین اسیت ایییدهای نییوآورانه و یکییی از بهیترین میدل هیای

بوکار را داشته باشید .اما تعیین تعداد درست سرورها بییرای پیشییبرد اهییداف کییار آسییانی
کس 
یشییوید.
نیست .شما کم و بیش با ریسک زیاد یا کم هزینه کییردن بییرای زیرسییاخت مییواجه م 
فپییذیر اسییت .از دییید فنییی
یدهد .ابر ذاتیًا انعطا 
اینجاست که ابر ارزش واقعی خود را نشان م 
یتوانید ابتدا با یک سرور شروع کنید و به صورت بالقوه ظرفیت صییدها سییرور را نیییز بنییابه
م 
تقاضا دارید .یکی از اصول کلیدی ابر پرداخت هزینییه در قبییال اسییتفاده اسییت .از اییین طریییق

یکنند
تهایشان را به ابر منتقل کرده و تنها برای آنچه استفاده م 
یتوانند زیرساخ 
بوکارها م 
کس 
یتواننیید تصییمیم بگیرنیید کییه سییرورهای
بوکار ،م 
هزینه پرداخت کنند .بر اساس تقاضای کس 
سخود را افرایش دهند یا پس از انجییام کییار آن را
بیشتر را بنابهدرخواست »اجاره« کرده و مقیا 
کاهش دهند .این کار باعث تبدیل هزینهی سرمایه در بخش زیرساخت فنییاوری اطلعییات بییه
یتوانند از این ماهیت »انعطافی« ابر بییا پرداخییت
هزینهی عملیاتی خواهد شد .کارآفرینان نوپا م 
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یکنند ،بهره جویند .بنابراین اگر شما کارآفرین هستید باید بییه دنبییال
برای آنچه واقعًا استفاده م 
مدل پرداخت هزینه در ازای استفاده بگردید که تعدادی از فراهمکنندگان زیرساخت ابییری بییه
یدهنیید یکییی دیگییر از
عنییوان سییرویس  (IaaS) 7همچییون آمییازون  5و گوگرییید  6ارایییه م 
فسییرویس اسیت .بییرای میدیریت زیرسییاخت ابییر نیازمنیید اسییتخدام
یهای مهم ،ابر سل 
ویژگ 
سهای ابییر ،پورتالهییای
نهای فناوری اطلعات بصورت تماموقت نیسییتید .بیشییتر سییروی 
ادمی 
یشوند .این در مورد نرمافزار ابری به عنوان سرویس
فسرویس داند که بهآسانی مدیریت م 
سل 

8

بوکار شییرکت مایکروسییافت  9کییه
) (SaaSارایهشییده همچییون بسییتهی بهییرهوری کس ی 

یکند .نتیجه اینکه -ابر
یدهد نیزصدق م 
سهای پیامرسانی و همکاری را برپایه ابر ارایه م 
سروی 
سانداز کنند.
یکند تا پیش هزینههای زیرساخت را پ 
به کارآفرینان کمک م 
برنامهسازان :بستر ابری به عنوان سرویس

10

) ،(PaaSبرنامهسازان را هدف قییرار داده اسییت.

یباشند .در دنیای ایده آل ،برنامهسازان هرگییز
معروفترین بسترهای برنامهسازی  .Netو جاوا م 
نگران آمادهسازی وساخت زیرساخت نیستند .بستر به عنوان سیرویس ،ابیر را بیه برنامهسیازان
نزدیک می کند تا نگرانی آنها را در مورد آمادهسییازی و کارهییای روتییین و سییخت مییدیریت

یها
فناوری اطلعات برطرف سازد .بستر به عنییوان سییرویس فراهییم سییازی بهییترین توانمنیید 
سپذیری ،قییابلیت اطمینییان ،دسترسییی و امنیییت در قبییال برنامهسییازان را متعهیید
همچون مقیا 

نهای محلی ارزان که
یشود .از این طریق برنامهسازان برنامههای کاربردیشان را بر روی ماشی 
م 

توانایی اجرای پشتهی انتخاب هایشان را دارد ،طراحی ،ساخت ،ایجییاد ،اشییکالزدایی و تسییت
خواهند کرد .زمانی که مطمئن شدند ،کدهایشان را برای اجییرا بییر روی بهییترین مراکییز دادهی

یکنند ،منتقل خواهند کرد .بستر ابری مایکروسافت
سهای اثبات شده را اجرا م 
جهان ،که سروی 
ویندوز اژور

11

و

12

 App Engineگوگل از خدمات پرطرفدار بستر بییه عنییوان سییرویس

یدهیید تییا برنامهسییازان
تهای ساخت نرمافییزار) (SDKرا ارایییه م 
هستند .هر دو ،ابزارها و کی 
بتوانند بهصورت محلی از محیط ابر برای ساخت نرمافزار بهرهجویند .با توسعه بییر روی بسییتر

ابری مایکروسافت ویندوز اژور ،برنامهسازان ،برنامههای کاربردیشییان را در همییان زیرسییاخت

یکنند که بینگ  ،13ویندوز لیو  14و دیگر سرویس های وب از مایکروسییافت را قییدرت
اجرا م 
یدهد.
م 
پیادهسازی ابر
یشییود کییه در مراکییز دادهی قییوی
ابر عممومی :ابییر عمییومی توسییط فروشییندگانی پیییاده م 

سرمایهگذاری کردهاند .ابر عمومی توسط چندین مشتری که هر کدام برای منابعی کییه مصییرف

یشود.
یکنند هزینه پرداخت می کنند ،به اشتراک گذاشته م 
م 
ابر خصوصی :زمانی که محیط رایانش ابری در یک سازمان فراسوی دیواره آتش اجرا شود،
یدهد منتها درون
یشود .ابر خصوصی تمامی تواناییهای ابر را ارایه م 
ابر خصوصی نامیده م 

مرزهای سازمانی.
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مدیران فناوری اطلعات :ابر برای سازمان ها به یکییی از دو صییورت ابییر خصوصییی یییا ابییر
عمومی در دسترس است .ابر خصوصی فواید رایانش ابییری را از طریییق اجییرا درون مرزهییای
یآورد .ابر عمومی توسط فروشندگانی که از طریق اشییتراک خییدماتی را ارایییه
سازمان فراهم م 
یشییود .مییدیران فنییاوری عمییدتا بییا راه انییدازی و نصییب یییک ابییر
یدهند مدیریت و اجرا م 
م 

یکننیید .پیس از پییایلوت ،ابیر
یکنید ،شیروع م 
خصوصی که به عنوان بسیتر آزمایشییی عمیل م 
یدهند تا توسط چندین تیم داخلی استفاده شود .ابر خصوصییی سییربار
خصوصی را گسترش م 
یدهد.
زمانی و مدیریتی که در تهیه و تدارک سرورهای جدید وجود دارد را به شدت کاهش م 
نها را به صورت مؤثری بهینه کنند .نصب و راهاندازی
یتوانند وقت ادمی 
پس مدیران فناوری م 

سرورهای جدید که تهیه و تدارک آنها ممکن است هفتهها وقت بگیرد ،در ابر خصوصییی بییه
یشییان
ییابد .گروههایی مجزا برای پیکربندی و کنییترل نیازهییای زیرساخت 
چند ساعت کاهش م 
یتوانیید برپییایه مایکروسییافت وینییدوز  Hyper-Vیییا
توانمند خواهند شیید .ابییر خصوصییی م 
یتواند دادهها و امور
 Vmwareباشد .با توجه به توافق و قوانین ،مدیریت فناوری اطلعات م 
رایانشی حجیم را به ابر عمومی انتقال دهد.
فکنندگان :با دسترسی وسیع به اینترنت ،بیشتر امور سنتی کارمندان و مشتریان دانشی در
مصر 

حال انتقال به ابر است .نرمافزار ابری به عنوان سرویس شکلی از ابر است کییه کییاربران نهییایی
یکنند .در رویکرد سنتی ،مشییتریان مجبورنیید نرمافییزار و مجوزهییای آن را خریییداری
تجربه م 
یها
نمایند که این ممکن است منجر به صرف سرمایه بسیار زیاد گردد .سرانجام نیز برای ویژگ 

یکنند که ممکن است خیلی به نییدرت از آنهییا اسییتفاده کننیید.
و محصولتی هزینه پرداخت م 
یشود ،مشتریان گزینهی اشتراک
زمانی که همین نرمافزار به عنوان یک سرویس روی ابر ارایه م 
یها/محصولت که نیاز دارند را خواهند داشت .این منجییر بییه بازگشییت بهییتر
آندسته از ویژگ 

یشود Saleseforce.com .از سال ) 2001تا کنییون( در کسییب و کییار مییدیریت
سرمایه  15م 
ارتباط با مشتری  16است .آنها در عرضه سیستم مدیریت ارتباط با مشتری سیینتی بییه صییورت
اشتراک نخستین بودند .اخیرًا  Zohoو گوگل  Docsنیز به عنوان عرضه کنندگان نرمافزار بییه
یروییم ،بیشیتر بسیتههای اداری و
عنوان سرویس به مشتریان محبوب هسیتند .هرچیه پییش م 
ُاپاتسسسسان رایسسسسانش ،شسسسسرکتی اسسسسست
شبنیسسسسان ،پیشسسسستاز و خسسسسبره در
دان 
زمینه پیادهسازی رایانش ابری بسسرای
نها و مراکسسسز داده ،خسسسدمات
سسسسازما 

برنامههای کاربردی خطوط کسب و کار

17

) (LoBبه صیورت نرمافیزار بیه عنیوان سیرویس
18

عرضه خواهند شد .مایکروسافت آفیس  2010برنامههای کاربردی آفیییس وب رایگییان دارد.
دیگر سرویس های معروف از مایکروسییافت شییبیه Exchange Server، SharePoint،
 Live Meetingبصورت اشتراک به همراه دیگر سرویس های مشابه همچییون

19

BPOS

برپسسسسسایی و پشسسسسستیبانی سسسسسسرورهای

یشوند.
ارایه م 

مافزارهسسای
راهکارهسسای مبتنسسی بسسر نر 

خلصه اینکه ،برای هرکس روی ابر چیزی وجود دارد .مدیران فناوری اطلعات با زیرسییاخت
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فکنندگان نیز نرمافزار ابری بییه عنییوان سییرویس ارایییه
یشوند و سرانجام برای مصر 
حمایت م 

لینسسسسسسوکس ،و مشسسسسسساوره و ارایسسسسسسه
آزاد/بازمتن.

info@opatan.ir

یشوند در حالیکه برنامهسازان با بستر ابری به عنییوان سییرویس
ابری به عنوان سرویس تأمین م 
یشود.
م 
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1. Pay-By-Use
2. Elasticity
3. Self-Service
4. Programmability
5. Amazon
6. GoGrid
7. Infrastructure as a Service (IaaS)
8. Software as a Service (SaaS)
9. Microsoft Business Productivity Suite
10. Platform as a Service (PaaS)
11. Microsoft Windows Azure
12. Google App Engine
13. Bing
14. Windows Live
15. Return on Investment
16. Consumer Relationship Management
17. Line of Business
18. Office Web Applications
19. Business Productivity Online Suite (BPOS)

4

