پیادهسسسسازی رایسسسانش ابسسسری در مرکسسسز شسسسما بسسسا اسسسستفاده از
تهای فناوری اطلعسسات سسسازمان ،بسسدون نیسساز بسسه تغییسسر،
زیرساخ 
تافزار خاص یا پیکربندی دوباره .ما منسسابع مرکسسز داده شسسما
سخ 
از جمله سرورها ،شبکه و تجهیزات ذخیرهسازی را بسسه اْبسسری کسسه
نرا کنسسترل و
بتسسوان از طریسسق بخسسش فنسساوری اطلعسسات خسسود آ 
ینماییم.
یسازی نمود ،تبدیل م 
شخص 

رایانش اْبری  ۱چیست؟
رایانش اْبری ،رایانشی برپایه شبکه یا اینترنت است ،که بوسیلهی آن منابع به
تافزاری و نرمافزاری یا منابع پععردازش اطلعععات
اشتراک گذاشته شدهی سخ 
یشوند ،روش
برای کاربران ،کامپیوترها و دیگر وسایل بنابهدرخواست فراهم م 
یتواند مثالی مناسب باشد.
استفاده ما از برق و پرداخت در ازای مصرف آن ،م 
یشععوند :زیرسععاخت
خدمات رایانش ابری بععه سععه دسععته گسععترده تقسععیم م 
۳
بهعنععوان سععرویس ) ،(۲ IaaSبسععتر بهعنععوان سععرویس ) ( PaaSو نرمافععزار
بهعنوان سرویس ).(۴ SaaS
هر سرویس ابری سه مشخصه آشکار دارد که آنععرا از میزبععانی) (Hostسععنتی
یسازد.
متمایز م 
•

یشود ،گععاهی حععتی براسععاس دقیقععه یععا
بنابهدرخواست فروخته م 
ساعت؛

•

یتواند  ،چه کم و چه زیاد ،از هععر سععرویس
منعطف است ،کاربر م 
هر زمان که بخواهد داشته باشد؛

یشود) .مشتری جععز
• سرویس کامل توسط فراهم کننده مدیریت م 
یک رایانه شخصی و اینترنت چیزی نیازی ندارد(.
عشده به همراه دسترسی
یسازی و رایانش توزی 
یهای چشمگیر در مجاز 
نوآور 
بهتر به اینترنت پرسرعت و نیز اوضععاع بععد اقتصععادی گرایععش بععه اسععتفاده از
رایانش ابری را شتاب بخشیده است.
یتواند خصوصی یا عمومی باشد .ابر عمومی خدمات را به هر کسی روی
اًبر م 
مکننععده ابععر عمععومی
گتریععن فراه 
ماکنون آمععازون بزر 
یفروشد) .ه 
اینترنت م 
است (.ابر خصوصی شبکهای اختصاصی است ،کلسععتر یععا مرکععز دادهای کععه
یآورد.
سهای میزبانی شده را بععرای شععمار محععدودی از افععراد فراهععم م 
سروی 
یگیرد تا ابر
هنگامیکه یک فراهم کنندهی سرویس ،منابع ابر عمومی را بکار م 

خصوصی خود را بسازد نتیجه را » ابر خصوصععی مجععازی« ) (۵ VPCگوینععد.
خصوصی یا عمععومی ،هععدف رایععانش ابععری فراهععم کععردن دسترسععی آسععان،
سپذیر و بنابهدرخواست به منابع رایانشععی مقععاوم در برابععر خطععا ویععا بععا
مقیا 
سهای فناوری اطلعات است.
کارایی بال و نیز دیگر سروی 
چهکسانی و چرا به ابر خصوصی نیاز دارند؟

نگیری ،وب ،داده ،ارتباطععات،
یشععدهی پشععتیبا 
هر کسی کععه خععدمات میزبان 
۶
رایانامه ،پیغامدهی ،ذخیرهسازی soft-switch ،و یععا خععدمات  VOIPارایععه
یتواند از ابر خصوصی بهره ببرد حتی با برپا کردن یک ابر کمینععه
یدهد ،م 
م 
وکوچک.
فپععذیری
یتععی شععما چععابکی و انعطا 
تهای آ 
ابرهای خصوصی به زیععر سععاخ 
یتوان بکارگیری رایانش ابری امن را پشععت
یدهند .با برپایی ابر خصوصی م 
م 
نهععا را
یتوان workloadها را آماده کععرده و آ 
دیواره آتش خود تجربه کرد .م 
شبینععی
یتوان بععرای پاسععخگویی بععه نیازهععای پی 
درجا اجرا نمود .همچنین م 
نشدهی برنامههای کاربردی ،توانایی رایانشی خود را افزایععش یععا کععاهش داد.
تافزار جدیععد
یتوان بععدون از بیععن بععردن سععاختار موجععود یععا خریععد سععخ 
م 
برنامههای کاربردی جدیععد را آزمععوده و تجربععه کععرد .مزایععای گونععاگونی کععه
یدهند:
ابرهای خصوصی بدست م 
•

یتوان زیرساخت ابری کوچک خود  ،برای آغاز کار،
آمادهسازی :م 
را در اندک زمانی برپا ساخته و سپس بنععا بععه نیععاز بععه آن گععره یععا
دستگاههای بیشتر یا منابع دیگر را افزود.

•

فسرویس که محیط
فوریت :فراهم کردن قابلیت منعطف  ITو سل 
یکند.
آمادهسازی و تست برنامههای کاربردی را بهسرعت آماده م 

•

یتوانند درون ابر به شععکلی پویععا منععابع
فپذیری :برنامهها م 
انعطا 
بیشتری را بکار بگیرند ،این کار با اطمینان از برآورده شدن درجای
یپذیرد.
نیازهای دیگر کاربران صورت م 

•

سازگاری :با بکارگیری فناوری و  ۷ APIهای یکسچچان بچچا آنچچچه در

•

سرشکن شدن :برنامههچچایی کچچه درون ابچچر خصوصچچی شچچما اجچچرا

یشچچود ،همچچچون سچچرویس
ابرهای عمومی پیشتاز و فراگیر ارایچچه م 
یتچچوان برنامههچچای کچچاربردی و یچچا ابزارهچچای
 ۸ EC2از آمچچازون ،م 
مجازی خود را بگونهای ساخت تا بر روی هردو بستر اجرا شوند.

یتوان گسترش داد تا منچچابع
یشوند و دارای بار اضافه هستند را م 
م 
دیگر ابرهای عمومی سازگار را بکاربگیرند.
•

تافزارها و زیرسچچاخت شچچبکه
نپذیری :بچچا بکچچارگیری سچچخ 
امکا 

•

تافزار کمچچتری را
یدهد تا سخ 
سبز بودن :به کاربران این توان را م 

چه برنامههایی توانایی اجرا درون ابر را دارند؟

یتواند در ابر اجرا شود البته این بدین معنا نیست کچچه هرچیچچزی
هر چیزی م 
باید در ابر اجرا شود .هر نرمافزاری که مزیتش بودن بر روی رایانه رومیزی یچچا
ایستگاه کاری است بهتر است که همانجا بماند .همچنیچچن دادههچچای حسچچاس
مشتریان نیز نباید روی ابر عمومی قرار بگیرند.
بوکار ،بهچچرهوری،
ابر برای برنامههایی که با مدیریت فنچچاوری اطلعچچات ،کس چ 
ساخت و آمادهسازی نرمافزار ،ظرفیت رایانشی )سرور یا فضچچای ذخیرهسچچازی(
سروکار دارند ،جایگاه مناسبی است.

یتچچوان کلسچچتری بچچا زمچچان بچچالبودن ۹۹.۹۹٪
معمولی یا موجود م 
ساخت؛ در حالیکه هزینه نگهداری و پشتیبانی به مراتب کمتر شده
یدهد .
و در نتیجه بازگشت سرمایه موجود بیشتری بدست م 

بکار گرفته و در نتیجه با مصرف کمتر انرژی ،میزان تولید گازهچچای
گلخانهای را کاهش داده و در کاهش گرمشدن زمین و هچچدر رفتچچن
منابع رایانشی نقش بسزایی داشته باشند.
•

امنیت :دادههای حساس و محرمچچانه ،اطلعچچات مشچچتریان و اسچچرار

•

لهای ناب و پایدار همچون Debian
معام 
آزادی :بکارگیری سیست 

تجچچاری پشچچت دیوارههچچای آتچچش روی زیرسچچاخت درون سچچازمان
تگذاری
نگهداری شده و در نتیجه نیچچاز کمچچتری بچچه تغییچچر سیاس چ 
یباشد.
فرآیندهای امنیتی و احراز هویت کنونی م 

نهای مجازی مطمئن و نیز
 Ubuntu ، Gentooو … یا ماشی 
نرمافزارهای آزاد/بازمتن شچچما را از امضچچای توافقنامههچچا ،مجوزهچچا ،
یسازد.
هزینههای تمدید سالنه و بهروز رسانی آزاد م 

سرنامها:
Cloud Computing
Infrastructure as a Service
Platform as a Service
Software as a Service
Virtual Private Cloud
Voice Over IP
Application programming Interface
Amazon Elastic Compute Cloud

درباره ُاپاتان رایانش
شرکت اپاتان رایانش شییرکتی اسییت دانییش بنیییان،
پیشتاز و منحصربفرد در زمینه راییانش ابیری بیرای
نها ،خییدمات برپییایی و پشییتیبانی سییرورهای
سییازما 
لینییییوکس و نییییز ارایییییه راهکارهییییای مبتنیییی بییییر
مافزارهای آزاد/بازمتن.
نر 
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