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پیشگفتار
هایمحاسباتیبطورگسترده ایدرحالکاملشدنهستندتابتوانندپاسخگوینیازهایبشردر


سیستم
مسائلوکاربردهایمختلفعلمی،تجاری،اجتماعیو...باشند.اينتکاملدرابعادمختلفیصورتگرفته
دسترسپذيریبیشتر


طالعات،در
است.قدرتوتوانمحاسباتیوپردازشاطالعات،ظرفیتذخیرهسازیا

يکیازرويکردهای

هایمحاسباتیمحسوبمیشود.رايانشابری 


منابعو...ازابعادمختلفتکاملسیستم
جديدمحاسباتیاستکهدرچندسالاخیرموردتوجهبسیارقرارگرفتهاستوبطورفزايندهایدرحال

گسترشاست.امادرخصوصشناختصحیحاين سیستممحاسباتیبعنوانيکفناوریجديدوجايگاهآن

دربینديگرفناوریهایمحاسباتیابهاماتزيادیوجوددارد.
افرادی که در زمینه رايانش ابری فعالیت دارند ،به دلیل اينکه از حوزههای مختلف  ITنظیر نرمافزار،
داده،شبکهو...واردآنشدهاند،دارایديدگاههایمختلفیدرموردآنهستندکههمینموضوع


پايگاه
سببايجادتعاريفورويکردهایمختلفدرموردرايانشابریشدهاست.بههمیندلیلافرادیکهمطالعه
دراينزمینهراآغازمی کنند،درصورتیکهچندينمنبعيامقالهمختلفرامطالعهکنند،باابهاماتو

تعاريفمختلفیمواجهمی شوندکهممکناستدربسیاریازموارداينتعاريفقابلجمعشدنباهمديگر

نباشند.خصوصادرزمانیکهاليههایمختلفرايانشابریموردبررسیقرارمیگیرد،برقراریارتباطبین
تعاريفیکهازايناليههامیشودباهمديگربسیارچالشبرانگیرخواهدبود.
دراينکتابما سعیکرديمپسازيکمطالعهگستردهدربینمنابعوکتبمختلفیکهدرزمینهرايانش
ابری  منتشرشدهاست،ضمنارائهانواعمختلفتعاريفومعماریهايیکهبرایرايانشابری ارائهشده
است،شکلصحیحارتباطبینآنهارابیانکنیمتاابهاماتیکهدراينزمینهوجودداردبرایخوانندهگرامی
رفعگردد .لذادرايناثرماسعیداريمضمنبررسیوتشريحکاملاينفناوری،بهبررسیدقیقترنکات
فنی،خدماتارائهشده،مشکالتپیشرو،مسائلامنیتیو ...بپردازيم.البتهالزمبهذکراستکهدراين
نگارشازکتاب،ماتمرکزخودرابیشتربررویاليههایزيرساختوسرويسکهعمدهمباحثرايانش
باشدقراردادهايم.


مربوطبهآنهامی
ابری
امیداستکهدراينکارپژوهشیکهدرحالحاضرنگارشاولآندراختیارشماقرارگرفتهاست،توانسته
باشیمگامموثریدرمعرفیصحیحفناوریرايانشابری برداشتهباشیموشاهدکاربردهایسازندهآندر
ارتقایسطحعلمیکشورعزيزمانايراندرهردوبعدتئوریوعملیباشیم.
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فصل  -8مقدمه ای بر رایانش ابری
-

مقدمه
رايانشابریچیست
دگاههایمختلفدرخصوصرايانشابری
دي 
یسازیدررايانشابری
مجاز 
انواعمختلفتودههایابر،کاربردها،مزاياومعايب

بررسی
ابرهایخصوصیوابرهایعمومی
متگذاریمبتنیبراستفاده
مدلقی 
برخیمزاياومعايبرايانشابری
استانداردهاوقابلیتهمکاریدررايانشابری
نتیجهگیریوبحث

3
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 -8-8مقدمه
تلفنبهعنوانعنصراساسی


آنراپسازآب،برق،گازو
میتوان 
گونهایاستکه  
سیرتکاملیمحاسباتبه 

میکنند براساسنیازهايشانوبدونتوجهبهاينکهيک
پنجمفرضنمود.درچنینحالتی،کاربرانسعی 
میشود ،به آن دسترسی يابند .نمونههای متنوعی از
سرويس در کجا قرار دارد و يا چگونه تحويل داده  
سیستم هایمحاسباتیارائهشدهاستکهسعیدارندچنینخدماتیرابهکاربرانارئهدهند.برخیازاين

3
2
1
سیستمهایمحاسباتیعبارتنداز:محاسباتکالستری ،محاسباتتوری واخیراًمحاسباتانبوه کهازآن

میشود.محبوبیتاينسهرويکردمحاسباتی،ازديدموتورجستجویگوگل
بهعنوانرايانشابری نیزياد 
شکل 1-1نمايشدادهشدهاستوحاکیازآناستکه

گرفتهاستکهنتیجهیآندر


موردارزيابیقرار
محبوبیت رايانش ابری ،پس از ظهور مفاهیم اولیه آن در سال  ،2117با فاصله زيادی نسبت به ساير
رويکردهایمحاسباتیدرحالافزايشاست.

شکل  - 8-8بررسی گوگل از مقبولیت سیستمهای کالستری ،توری و ابری تا سال 0282

رايانههایمنفرد،
رودکهبهجایاجرابرروی 

افزارهايیپیشمی

سرعتبهسمتتوسعهن 
رم

دنیایمحاسباتبه
میشوند[.]1ازايننقطهنظر،محاسبات
هامصرفکنندهقرارداده 

بهعنوانيکسرويسدردسترسمیلیون

میتوانند به
ساختاریشبیهبهيکتودهابرداردکهبهواسطهآن 

انبوه(رايانشابری)ازديدکاربراننهايی
برنامههایکاربردیازهرجايیازدنیادسترسیداشتهباشند.


1

Cluster Computing
Grid Computing
3
Cloud Computing
2
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شبکهشده،
باکمکماشینهایمجازی 1

میتواند
امامحاسباتانبوهازديدفرآهمکنندگانمنابعزيرساخت ،
به عنوانيکروشجديدبرایايجادپوياینسلجديدمراکزداده،مورداستفادهقرارگیرد تابتواننديک

زيرساختقابلانعطافبرایارائهانواعمختلفخدماتمحاسباتیوذخیرهسازیدراختیارداشتهباشند.
در رويکرد اول (رايانش ابری از ديد ارائه سرويس و برنامههای کاربردی) تالش بر اين است که خدمات
اينترنتی بصورت يک رايانه واحد در اختیار تمام کاربرانی که به آن متصل هستند قرار بگیرد و
یتوان از
تکنولوژیهايی نظیر وب 2از عوامل مهم در نیل به اين هدف هستند .در اين رويکرد جديد ،م 

تهای
اليههایمختلفوقابلانعطافارائهشدهدرابراستفادهکردوخدماتیرافراهمآوردکهبتواندرساي 
تهابهاشتراکگذاشتهشودو
یتواندبینساي 
مختلفبهاشتراکگذاشت.بهاينترتیبکهمثالاطالعاتم 
فايلی کهدريک سايت قراردادهشدهاستبهراحتی دريک سايت ديگر قابلدسترسی باشد.در حقیقت
یکنددرحالاستفادهازکدامسايتاست.
یرودکهديگربرایکاربرفرقینم 
حرکتدرابربهسمتیپیشم 
یکند(شکل .)2-1
بلکه کاربر کل اينترنت را همانند يک رايانه شخصی در خدمت خود مشاهده م 
کاربرمیتواندکلیپیرادر

مصداقهایبسیارزيادیازاينرونددرحالحاضرقابلمشاهدهاست.برایمثال

سايتYoutubeمشاهدهنمودهوآنرادريکسايتديگرمثالFacebookبهاشتراکبگذارد.

شکل  -0-8یکپارچه سازی کلیه خدمات ارائه شده اینترنت از دید کاربر

مختلف،همانندکاربابرنامههای کاربردی مختلف

تهای 
کامالواضحاستکهدرچنین محیطی کارباساي 
یباشدوگرايش بهسمتی استکهديگر کاربرمرزی رابین اين خدماتاحساس
دريک رايانه شخصی م 
نکندوبتواندباهماندرجهآزادیکهدررايانهشخصیخوددارد،دراينترنتنیزبهفعالیتبپردازد.امااگر
بخواهیمبهچنینسطحیازانعطافپذيریدرارائهخدماتکاربردیبهکاربراندستپیداکنیم،نیازبه

زيرساختیقابلانعطافخواهیمداشتکهبراساسرويکرددوموتوسطفرآهمکنندگانمنابعزيرساخت
میتوانبهآندستپیداکرد.


)Virtual Machines (VMs

1
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 -0-8رایانش ابری چیست؟
ازديدزيرساخت،ابتدانگاهیبهسیرتکاملیسیستمهایمحاسباتیازابتدا

برایشناختبهتررايانشابری 
اندازيمتابتوانیمجايگاهآنرادربینديگرسیستمهاتشخیصدهیم .اگر Mainframeهارا


تاکنونمی
بعنوان نسل اول سیستمهای محاسباتی در نظر بگیريم ،ما با يک سیستم بسیار بزرگ مواجه بوديم که
همروراينسیستمهاکوچکترشدندوبا

کاربرانازطريقيکترمینالواحدبهآندسترسیپیدامیکردند.ب

بصورترايانههایشخصیدراختیارهمهکاربرانقرارگرفتند.سپس

توانپردازشیبیشتروقیمتکمتر ،
هایکوچک،شبکهایباتوانپردازشیبیشتر


ایازاينسیستم

اينامکانفراهمشدکهبااتصالمجموعه
فراهم نمود تا پاسخگوی نیازهای پردازشی بیشتر و سنگینتر باشند .اما نیازهای پردازشی به شکل
هایمحاسباتیبزرگتروقویتراحساسشد.بنابراينتعداد


ایدرحالافزايشبودندونیازبهسیستم

فزاينده
زيادیازاينشبکههابصورتاختصاصیدرسرتاسراينترنتبههممتصلشدندوشبکهمحاسباتتوریرا
بوجودآوردند.دراينبینمشاهدهشدکهمیلیونهاکاربردراينترنتوجوددارندکهدراکثراوقاتازتمام

توان رايانه خود استفاده نمیکنند و سیستم محاسباتی ديگری شکل گرفت تا کاربرانی که تمايل داشته
حاسباتیعامالمنفعههديهکنند.بنابراينتعدادبسیار

باشند،زمانهایبیکارسیستمخودرابرایکارهایم

زيادیمنبعمحاسباتیکوچکدرشبکهایتحتعنوانمحاسباتداوطلبانهبههمپیوستندوتوانپردازشی

عظیمیرابوجودآوردند.

Mainframe
PC

Cloud Computing

Network
& Cluster

Internet
& P2P

Grid Computing
& Volunteer Computing

شکل  - 3-8سیر تکاملی سیستمهای محاسباتی



اماهنوزمنابعبسیارزيادديگریدرسازمانهاومراکزداده اينترنتیوجودداشتکهتمامظرفیتآنهابطور

کاملبکارگرفتهنشدهبود.اينمنابعنمیتوانستنددرشبکهمحاسباتتوریبصورتاختصاصیبکارگرفته

شوند،زيرابرایآ نهاوظیفهديگریتعريفشدهبود.درعینحالامکاناستفادهازآنهادرشبکهداوطلبانه
هم وجود نداشت ،چون فلسفه وجودی آنها ،کاربردهای تجاری بود .به اين ترتیب رويکرد جديدی شکل
گرفت که بتوان با استفاده از فناوریهای مجازیسازی اين منابع را بصورت قابل انعطاف و پويا برای

 رایانش ابری
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کاربردهایمختلفمورداستفادهقراردادوازتمامظرفیتآنهابطورموثراستفادهکرد.اينفناوریرايانش

ابری  در اليه زيرساخت نام داشت که امکان استفاده از منابع محاسبات و ذخیره سازی را بصورت يک
سرويسبرحسبنوعنیازفراهممیآورد .در حقیقتباايجاديکاليهانتزاعیبررویکلیهمنابعفیزيکی

شکل.)4-1

سازی)امکانمديريتپويایمنابعفیزيکیحاصلمیشود(


خود(بهکمکمجازی

سرورها و مناب
م ازی

سرورها و مناب
فیزیکی

یه زیرساخت

Static Data Center

سرورها و مناب
فیزیکی

Dynamic Data Center

شکل  -4-8نمایی از انواع مرکزداده الف)بدون م ازی سازی یا مرکزداده معمولی ب) با م ازی سازی یا مرکزداده پویا

بهگونهای سیستمهای توزيعشده و موازی اطالق میگردد که
بنابراين رايانش ابری 1از ديد زيرساخت  ،
رايانههابطورپوياعرضه
میشود.اين 
رايانههایمجازیراکهبهيکديگرمتصلهستندشامل 
مجموعهایاز 
میشوند .اين
شده و به عنوان يک يا چند منبع محاسباتی يکپارچه براساس توافقات سطح سرويس ارائه  
دهندگانومصرفکنندگانبرقرارمیگردند.رايانشابریسعیدارد


مذاکراتسرويس
توافقاتدرطولانجام
ماشینهای مجازی شبکه شده

نسل جديدی از مراکز دادهای را ،با ارائه کردن سرويسها و خدمات در 
ارائهدهندگان خدمات کاربردی بتوانند سرويسها و برنامههای
گونهای ممکن سازد که  
بهصورت پويا ،به 

کاربردی را با انعطاف پذيری و سهولت بیشتری ارائه کنند و کاربران نیز بتوانند از هر جايی از دنیا به
برنامههایکاربردیدسترسیداشتهباشند.

هایشخصی،رايانههای


ازطريقابزارهایمختلف(نظیررايانه
میتوانند 
درتکنولوژیرايانشابری،کاربران 
هایتوسعهبرنامههای


سازی،پردازشوحتیسکو

ها،فضاهایذخیره

)بهبرنامه
همراه،تلفنهمراهوPDA
ازطريقسرويسهایارائهشدهتوسطرايانشابری،دسترسیداشتهباشند.بهاين

کاربردیدراينترنت ،
میگیرد.خدماتفراهمشدهازطريق
جایقرارگیریدرسمتکاربر،درسمتسرورهاقرار 


ترتیبمنابعبه
رايانشابری ازنوع Utility Computingاستوبهاينمعناستکهخدماتمورداستفادهمشترياندر
وپرداخت هادرآنهمانندسايرخدماتعمومی(برق،آب،تلفنو)...براساسسطح

میشود
سرورهاعرضه 
شکل5-1نشاندادهشدهاست،تحقیقبازارانجامشدهحاکی

.همانطورکهدر

میشود
استفادهافرادانجام 

Cloud Computing

1
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ازآناستکههزينهسرويسهایرايانشابری از 16میلیارددالردرسال 2118به 42میلیارددالردر

سال2112رشدخواهدکرد.

شکل  -5-8پیش بینی هزینههای فناوری اطالعات در بخش رایانش ابری و افزایش سهم هزینه ها به  1.5درصد[]0

هزينههایآب،برقوتلفناست.
يکمثالمعمولوسادهبرایرايانشابری مربوطبهمحاسبهوپرداخت  
شرکتی برای محاسبه و صدور صورتحساب و دريافت آن از مشتريان ،ممکن است از نرمافزارهای خاصی
دهکند.مثالنرم افزاریراتهیهورویسیستمخودنصبکندوهمراهآن،سختافزارهایالزمرانیز

استفا
میتواندبهاينصورتباشدکهيکشرکت
تهیهکردهوهزينههاینگهداریوارتقارابپردازد.اماروشديگر 

ايننرم افزاررارویسرورخودقراردهدونسبتبهنگهداریوتوسعهآناقدامکردهوهموارهسعیدر

ديگر
نرمافزارهايش داشته باشد .در اين شرايط تمام
بهره برداری از فنّاوری روز دنیا برای نگهداری و توسعه  
سازمان هايی که نیاز به صدور صورتحساب و دريافت مبلغ از مشتريان را دارند ،از طريق ارتباط با اين

میدهند.پرواضحاستکه
نرمافزارواستفادهازمنابعموجودرویسرورهایارائهشده،عملیاتخودراانجام 

افزارونرمافزارومنابع

هایاستفاده کنندهازاينامکانات،هیچمسئولیتیدرقبالنگهداریسخت


سازمان
مربوط به اين سیستم را نخواهند داشت و تنها از سرويسدهنده (سرور) خود انتظار دارند که بهترين
خدمات را بهصورتی کامال مطمئن ارائه کند  ،و در قبال استفاده از اين خدمات مبلغی را به او پرداخت
میکنند .اين يک نمونهی کامال کاربردی از تکنولوژی رايانش ابری است .حضور گسترده و روزافزون

شرکتهایبزرگینظیرSun،Amazon،Google،Microsoftو...درعرصهرقابتیرايانشابری،نشاناز

توسعهسريعوتسلطاينگونهازمحاسباتدردنیایفنّاوریاطالعاتدارد.يکیازمزايایمهمیکهمعماری

مکانهايی ازسطح
تودههای ابردر 
توسعهدهندگانآنفراهمکردهاست،امکانبرپايی  

رايانشابری برای 
بصرفهترهستند.اينکارموجبفراهمآمدنامنیت

جهاناستکهازنظرهزينهمکانومصرفبرقمقرون
میشود و امکان تعديل
بیشتر در خصوص سوانح طبیعی که ممکن استدر يک منطقه خاص رخ دهد  
بهکاربرنزديکترهستندرا

وجوهادرکالسترهايیکهازنظرفیزيکی
انجامپرس 

ترافیکوبارسیستمبرای
میکند[.]3
نیزفراهم 

 رایانش ابری
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 -3-8دیدگاههای مختلف در خصوص رایانش ابری
يدگاههای مختلفی در
میکنند از قبل دارای د 
محققان و متخصصانی که در زمینه رايانش ابری فعالیت  
دادهو...بودهاندوبنابراينهرکدامبررویرايانشابری


افزار،پايگاه
ینههایمحاسباتتوری،مهندسی 
نرم
زم 
میکند و اين يکی از علل عدم وجود يک ديدگاه مشترک نسبت به رايانش ابری
از ديدگاه خود کار  
بسیاربحثبرانگیزیاست.ازاينرو،محققان

است[.]4درحالحاضررايانشابری ازابعادمختلفموضوع
سازیوتکنولوژیهایاتوماسیونبررویبهبود


مجازی
تکنیکهای 

زيادیبهبررسیابعادآنپرداختهاند .
اينخدماتتمرکزکردهاند.مااطالعاتوبرنامههايیداريمکهالزماستهمیشهدردسترسباشند،بهاين

میتوانیمدرابرقراربگیريموآنچیزیکهدرابرقرارمیدهیم،بطورفراگیر،پايداروبرایهمیشه
ترتیب 
میتوانیمابر هارابکاربگیريمتاتکنولوژیرادراختیارافرادوگروههایوسیعتری
آنجاخواهدبود[ .]5ما 
میکنند.
بودنياگرانبودنآناستفادهن 


ازتکنولوژیبدلیلپیچیده
قراردهیم.حتیافرادیکهاحتماً
میرسند ،هرساعتهزاران
يکیازتأثیرهای تودهابریزمانیاستکهکاربرانشمااز 2511به  31111
میدهد .ابر
میشوند و رايانش ابری بر حسب حجم تقاضايی که داريد به شما پاسخ  
کاربر به آن اضافه  
ويژگیهای جديد را

میتواند موقعیت خوبی را برای نوآوران و کارآفرينان ايجاد کند تا بتوانند در بازار ،

میتواند ازمزايایابراستفاده
آزمايشکنند[.]5هرکسکهارزشيکپیشنهادباقیمتمتغییررابداند 
سازیمارابهجايیخواهدرساندکهمابههیچوجهدادههایمحرمانهياشخصیرا


کند.نهايتااينکهمجازی
ازدستنخواهیمداد،حتیاگرسیستمعاملبامشکلمواجهشود.

بهعنوانيکم فهومجديددرتکنولوژیوتجارتيادشدهاستکهبرایافرادمختلف
در[]6ازرايانشابری 
1
میشود که امکان
معانی مختلفی دارد .برای کاربران برنامههای کاربردی به مفهوم   ITaaSشناخته  
میکند .برای
ذخیرهسازی ،محاسبه و استفاده از برنامههای کاربردی را از طريق اينترنت فراهم  

افزاردرمقیاساينترنتبهحسابمیآيد؛


افزارومحیطاجراینرم

توسعهنرم
توسعهدهندگانوبيکسکوی

2
و برای مديران و فراهم کنندگان ارتباطات زيرساخت ،مانند يک زيرساخت مبتنی بر مراکز دادهای 
میباشدکهازطريقشبکهبههممتصلهستند.
توزيعشدهوعظیم 

درنتیجهمقايسهکاملیکهبینرايانشابریومحاسباتتوریدر[]7بهعملآمدهاستگفتهشدهاست
يژگیهایمشترکزيادیدرديدگاه،معماریوتکنولوژیدارندامادرمواردینظیرامنیت،مدل
کهايندوو 
برنامهنويسی ،مدلتجاری ،مدلمحاسباتی ،مدلداده وکاربردهاباهممتفاوتهستند.همچنین بهلزوم

يسها،مذاکرهدرخصوصخدمات،مانیتور
وجودپروتکلیبرایکاربرانوسرويسدهندگانبرایکشفسرو 
]مقايسهديگریبینديدگاههایمختلف

کردن ومديريت خدماتونیز پرداخت اشارهشدهاست .در[8
محاسباتی از يک بعد متفاوت انجام شده است و در آن نشان داده است که محاسباتابری در برخی از
مشابهتدارد.مثالويژگیهای

راودربرخیازويژگیهابامحاسباتفراگیر

هایسرويسگ


هابامحیط

ويژگی
IT as a Service
Data Center

1
2
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ورودی/خروجی آن مشابه محیطهای سرويسگرا است و مشخصههای ذخیرهسازی آن مشابه محاسبات
فراگیراست؛وازنظرپردازشوروشمحاسباتهرسهمشابههمهستند.
اليههاواجزایرايانشابریدرمقاالتمتعددیارائهشدهاستکهتاحدودیباهممتفاوتهستند.مثالدر

تريناينمعماریهادر


ایارائهشدهاستولیکامل
اليهایودر[]7يکمعماری 4
اليه
[]6يکمعماری 3
شکل.)6-1

]مشاهدهشدهاست،کهبطورمجتمعتماممعماریهایقبلرادربردارد(

[9
یه کاربردی
)(Software as a Service

یه پلتفرم و محیط نرم افزاری
)(Platform as a Service

یه زیرساخت نرم افزاری
ارتباطات

ذخیره سازی

مناب محاسباتی

)(Communication as a Service

)(Data as a Service

)(Infrastructure as a Service

شکل  - 6-8هستی شناسی یههای مختلف موجود در محیط رایانش ابری

اينمعماریدارای3اليهاصلیاستواليهزيرساختخودمیتوانديکیازسهزيراليهمشخصشدهباشد.
دراينمعماریبخش CaaSتقريباًبرایاولینبارمطرحشدهاستکهدرسايرمقاالتدربارهآنمطلبی
هایارتباطیکهازطريقتودههایابریفراهمشدهاست.


ارائهنشدهبودواشارهداردبهبرخیقابلیت

 -4-8م ازیسازی در رایانش ابری
است.مجازیسازیاينامکانرافراهم

،مجازیسازی 

يکیازتکنولوژیهایمورداستفادهدررايانشابری

آوردکهبتواندريکرايانهياسروربطورهمزمانچندينسیستمعامل،ياچندينبخشمختلفازيک


می
سیستمعامل را اجرا کرد .همچنین باعث تسهیل مقايسپذيری و انعطافپذيری در ايجاد و سرهم کردن

میشود که ممکن است بطور موقت يا در شرايط خاص (مثال در زمانهای اوج
منابع مورد نیاز مشتری  
میتواند
مصرف)انجامشود.يک ايستگاه مجازی شکلی انتزاعی ومجزا شدهازيک محیط اجرااستکه 
پروتکلهایمشخصدردسترسيککاربرمجازقراربگیرد.دراينايستگاهمجازی

بهصورتپوياوازطريق

نرمافزاری
حافظهرابهشکلدلخواهاختصاصدادويا تنظیمات  

میتوان منابعی نظیر میزان پردازندهويا 

1
مشخصیراانجامداد[.]3هرايستگاهمجازیتحتعنوانيکتصوير قابلايجادومديريتاست.
Image

1
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شکل  – 7-8نمایی از م ازیسازی :ای اد استقالل در برنامههای کاربردی ،سرویسها و سیستمهای عامل



از سختافزاری که در آن اجرا میشوند.

 -5-8بررسی انواع مختلف تودههای ابر ،کاربردها ،مزایا و معایب
میتوان گفت که ابرها يا کالسترهايی از
اگرچه هنوز تعريف استانداردی از رايانش ابری وجود ندارد ،اما  
دريکشبکه(خصوصااينترنت)فراهممیآورند.

هایتوزيع شده،منابعوخدماترابرحسبتقاضا 


رايانه
برایشناختبهترابرهاورايانشابری،مابايدابتدادونوعمختلفازابرهارابشناسیم[:]11
گونهای طراحی شدهاند که با
میکنند و به 
ودههای ابری که نمونههای محاسباتی را فراهم  
 -1ت 
افزايشتعدادنمونههایمحاسباتی،قابلیتمقیاسپذيریدارند.
هایابریکهظرفیتمحاسباتیرافراهممیآورندوباايجادمقیاسپذيریدرظرفیت،برای


توده
-2
میشوند.
پشتیبانیازبرنامههایکاربردیاستفاده 

هزينهای درحدود1.1
میباشد.يکنمونهمحاسباتی  EC2
خدمات EC2آمازون 1نمونههايیازگروهاول 
دالردرساعتداردوتوانمحاسباتیدرحدود 1.0- to 1.2-GHzپردازشگر Opteronيا Xeonبا 1.7
Gbytesحافظهو160 GbytesديسکسختوامکانمديريتعملکردI/Oرافراهممیآورد.ازنمونههای
میکند
میتوانبه2Eucalyptusاشارهکردکهنمونههایمحاسباتیبرحسبتقاضارافراهم 
کدمتنبازهم 
وواسط3APIمشابهتودهابریEC2آمازوندارد.
میتوانبهGoogle’s MapReduceاشارهکرد.سیستمMapReduceکه
ازنمونهسیستمهایگروهدوم 

شمايی از عملکرد آن در شکل  8-1نشان داده شده است ،يک چهارچوب نرمافزاری برای پشتیبانی از
میباشد .سیستم
رايانهای  
محاسبات توزيعشده بر روی مجموعههای عظیم داده موجود در کالسترهای  
راپیادهسازیکردهاست.

4HadoopازمحصوالتکدمتنبازیاستکهMapReduce
1

www.amazon.com/ec2
eucalyptus.cs.ucsb.edu
3
Application Programming Interface
4
http://hadoop.apache.org/core
2
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شکل  - 1-8نمایی از چگونگی عملکرد MapReduce



میتوان برایعرضهخدماتی
میکنند  ،
ازتودههایابریکهنمونههایمحاسباتیرابرحسبتقاضا فراهم 

2
1
نظیر  SaaSيا   PaaSاستفادهکرد؛کهازنمونهاولخدمات salesforce.comوازنمونهدومخدمات
Amazon’s EC2قابلذکراست.
میشود بخاطر سه ويژگی اصلی و متمايز آن
جهتگیریهايی که امروزه بر روی رايانش ابری انجام  
است[:]11
میکند.
 -1مقیاس:کهامکانتوسعهزيرساخترادرسطحچندينمرکزدادهفراهم 
توزيعشدهقبلیکهنوشتنکدبرایبازدهیباالپیچیدگیزيادی
روشهای 
 -2سادگی:برخالف 
میشودکهاينکاررانسبتاًساده-
بهمراهداشت،دررايانشابریازيکسریAPIاستفاده 
ترکردهاست.
.يعنیهمانطورکهقبالنیز

میشود
قیمتگذاری:درابرازمدل pay as you goاستفاده 

-3
میتوانیم 1111
میشود .مثال  
اشاره شد ،فقط برای سرويسهای موردنیاز پرداخت انجام  
نمونهمحاسباتیرابرایمدتيکساعتخريداریکنیمو هزينهاستفادهازاين1111
نمونهرافقطبهازایهمانيکساعتپرداختکنیم.


Software as a Service
Platform as a Service

1
2
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 -6-8ابرهای خصوصی 8و ابرهای عمومی

0

میشودکهبرایاستفادهاختصاصیوداخلیيکسازمانايجادشدهاستوممکن
ابرخصوصیبهابریگفته 
استتوسطخودسازمانيايکشرکتثالثايجادشدهباشد.درمقابلآنابرعمومیوجودداردکهتحت
میشود  و توسط يک سازمان ايجاد شده و خدمات ابری را برای
عنوان  Hosted Cloudنیز شناخته  
مشتريانمختلفبااستفادهازمنابعموجوددريکابريکسانفراهممیآورد.خدماتگوگلنظیر،GFS
MapReduceوBigTableدرزماننوشتهشدناينکتاببخشیازخدماتابرخصوصیگوگلهستندو
برای گروه های ديگر در دسترس نیستند .البته گوگل از اين ابرهای خصوص خود برای فراهم آوردن
.درمقابل،سرويسهای

میکند
برنامه هایکاربردیابریعمومیبرایکاربران،نظیرايمیلياآفیساستفاده 

هسرويسهایابرعمومیهستند.

EC2آمازونوSimpleDBازجمل

 -7-8مدل قیمتگذاری مبتنی بر استفاده
خدماترايانشابریمعموالدارایمدلمبتنیبراستفاده3هستندکهدرآنپرداختفقطبازایمنابعیکه
میگیرد  .در صورتی که نیاز به منابع بیشتری داشته باشید ،تا حد ظرفیت ابر
میشود انجام  
استفاده  
میتوانیددريافتکنید.بهاينويژگیدريافتمنابعبیشتردرصورتنیازElastic،ياUtility Computing

روشهای
میکنند .انواع  
میشود .خدمت S3و  EC2آمازون از اين مدل قیمتگذاری استفاده  
نیز گفته  
میتوانبهعدمنیازبهسرمايهگذاری
است.ازمزايایايننوعقیمتگذاری 


]بررسیشده
قیمتگذاریدر[11

میشود کهازيکسوتنها
اولیهودسترسیبهظرفیتموردنیازدرزماننیازاشارهکرد.اينمزاياباعث 
وقتینیازاحساسشدسرويسراتقاضاکردوازسویديگربتوانيکروزاز 111کاربروروزديگراز
کاربرپشتیبانیکرد.بهعنوانمثالفرضکنیدشمانیازبه111سروربرای3سالداريد.يکروش

11111
اين است که هر کدام از آنها را ساعتی  1.4دال ر اجاره کنید که تقريبا هزينهای به اين شکل خواهد
داشت[:]11
100 servers * $0.40 instance-hour * 3 years * 8,760 hours/year = $1,051,200

حالفرضکنیدکههرسروررابهقیمت 1511دالرخريداریکنید.بهاينترتیب 2نفربرایمديريتو
نگهداریشبکهنیازداريدکهفرضمیکنیمسالیانه111111دالردستمزدبگیرند.هريکازسرورها151
میکنند که با هزينه  1.1دالر بازای هرکیلووات ،سالیانه برای اين  111سرور  13141دالر
وات مصرف  
خواهدشد.بهاينترتیبخواهیمداشت:
100 servers * $1,500 + 3 years * $13,140 electricity/year + 3 years * 2 staff * $100,000
salary/year =$789,420

Private Clouds
Public Clouds
Usage-based model

1
2
3
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پس اگر قرار باشد که در طول اين مدت ،از  111درصد توان سرورها استفاده کنید ،خريد  111سرور
مناسبترخواهدبود.ولیاگرازکمتراز 75درصدتوانسرورهااستفادهکنید،استفادهازمدلبرحسب

تقاضامناسبترخواهدبود.چراکهدراينصورتهزينهاولحداقلبهمیزان25درصدکاهشخواهديافت:

$1,051,200 * 0.75% = $788,400

هادرنظرگرفتهنشدهاستودراينجا

اينهافقطتخمینهستندوهمههزينه
البتهالزمبهذکراستکه  
ايناعدادوارقامفقطبراینشاندادنتفاوتدرنحوهمحاسبه هزينههادرمدلبرحسبتقاضا نسبتبه
روشسنتیارائهشدهاست.
هاوسکوهای


،درحالتوسعهزيرساخت
درحالحاضرشرکتهایمختلفپیشرودرزمینهرايانشابری

محاسباتی خود هستند تا بتوانند خدمات مختلف سطح باال برای محاسبات ،ذخیرهسازی ،پايگاهداده،
ی،دادهپردازیو)...رافراهم

هایآفیس،مالی،چندرسانها


الکترونیکی،برنامه

هایکاربردی(نظیرپست

برنامه
.نمونهایازخدماتارائه

میکنند
].اکثراينخدماتازمدلقیمتگذاریمبتنیبراستفادهپیروی 

کنند[12
میکنید.
جدول1-1مشاهده 

شدهرادر
جدول  -8-8نمونه ای خدمات بر حسب تقاضای ارائه شده از طریق رایانش ابری

محصول/شرکت

مدل قیمتگذاری

نوع خدمت

یه خدمات
ابری

Amazon EC2, EC3,
سازی،پايگاهداده ،مبتنیبراستفاده


محاسبات،ذخیره
SimpleDB, SQS,
،صدورصورتحساب

 FPS, DevPayپرداخت

زيرساخت/
سکو1

تفرآيندکسبوکار

 Appian Anywhereمديري

مبتنیبراستفاده

کاربرد

Box.net
ذخیرهسازی


مبتنیبراستفاده

کاربرد

مبتنیبراستفاده

زيرساخت

مبتنیبراستفاده

زيرساخت

 FlexiScaleزيرساخت
 Google App Engineزيرساخت،کاربردهایوب
Gmail Drive
ذخیرهسازی،پستالکترونیک


 MuxCloudپردازش

فیلم،

استفاده

رايگان /مبتنی بر کاربرد
استفاده
از مبتنیبراستفاده

کاربرد

مبتنیبراستفاده

کاربرد

مبتنیبراستفاده

زيرساخت/سکو

عضويت

کاربرد

مبتنیبراستفاده

کاربرد

Amazon's EC2
Nirvanix
ذخیرهسازی


 Network.comزيرساخت
OpSource
صدورصورتحساب

Process Maker Live
مديريتفرآيندکسبوکار


Platform

1
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 Salesforce.comسکو

مبتنیبراستفاده

سکو/کاربرد

رايگان

کاربرد

SmugMug
اشتراکداده(تصوير)


عضويت

کاربرد

StrikeIron
سرويسهایوب


عضويت/مبتنی
استفاده

MS SkyDrive
ذخیرهسازی


Xdrive
ذخیرهسازی


 Xcalibreزيرساخت
 Zimory.comبازار

بر کاربرد

عضويت

کاربرد

عضويت

زيرساخت

قیمتگذاریپويا


کاربرد

 -1-8برخی مزایا و معایب رایانش ابری
میشود،تقريبادرهمهمقاالتيکساناست.مواردی
بهعنوانمزاياومعايبياد 
آنچهکهازرايانشابری  
نظیرکاهشهزينههایاولیه،موانعکمتربرایورودبهبازارويااستفادهازخدمات،مقیاسپذيریبرحسب

1
تقاضا ،فراهمکردن خدمات در مقیاس مراکز داده ،تضمین بهتر تداوم کسبوکار  ،امنیت نسبی بیشتر و
میشود.برخیازمعايبآننیزشاملمشکالت
ترحجمباالیدادهبهعنوانمزايایاصلیآنياد 

مديريتبه
دسترسی راه دور ،مشکالت ناشی از محدوديت پهنای باند ،تأخیر ،برخی مسائل امنیتی و فنی بخاطر
بهدادهها ومسائلیاز

اشتراکمنابعيکسانبینمشتريانمختلف،دسترسیفراهمآورندگانخدماتابری 
میشود.
اينقبیلراشامل 

 -9-8استانداردها و قابلیت همکاری در رایانش ابری
يکیازموضوعاتیکهدرخصوصبرنامههایمبتنیبرابربسیارموردبحثاست،ايناستکهبتوانبه

دهندهخدماتابری،بهسرويسدهندهديگرمنتقلکرد.مثالًAmazon


راحتیيکبرنامهراازيکسرويس
میکند که در حال حاضر به يک استاندارد غیررسمی تبديل شده است و
از يک سری  APIاستفاده  
2
برنامههايی که از اين APIها استفاده کنند با همديگر قابلیت جابهجايی و قابلیت همکاری را خواهند

وبرنامههايیکهدرسرويس EC2آمازون

میکند 
داشت.مثالًسیستماکالیپتوس ازاينAPIهااستفاده 
میتواننددراينمحیطنیزاجراشوند.
میشوند 
اجرا 
اگرچهممکناستهنوزبرایظهوريکاستانداردکاملخیلیزودباشد،ولیبرخیسازمانهانظیرانجمن

همکاریرايانشابری 3وکنسرسیوم 4Open Cloudدرحالکارکردنبررویاينموضوعهستند.دراين
1

Business Continuity
Interoperability

2

www.cloudforum.org
www.opencloudconsortium.org

3
4
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سرويسبهمنظورايجاديکاستانداردموردبحثقرارگرفتهاندکهبرای

هایمبتنی 
بر

بیناخیراًچهارچوب
2
1
افزاریبرایتوسعهسرويسهایمیانزبانی است.


يکچهارچوبنرم
میتوان Thriftرانامبردکه
مثال 

 -82-8نتی ه گیری و بحث
میشود،وضعیتتوسعه5حوزهمختلفمرتبطباتکنولوژیرايانشابریرا
شکل9-1مشاهده 

آنچهکهدر
3
میشود کهبرخی
میدهد کهدرسال 2118درجلسه تخصصی  ICWSارائهگرديد[.]6مالحظه 
نشان 
4
یقیمتگذاری ويامدلپرداخت  pay-as-you-goازجمله

مدلها
مباحثدرارتباطباهزينه،ازقبیل 
مباحثیاستکهامروزهبسیاربررویآنهاکارشدهاستامابرخیمواردنظیرمشکالتحريمخصوصی،
امنیتاطالعات،کارآيیسیستموقابلیتهمکاری 5ازمواردیهستندکههنوزبايدکاربسیاریبررویآنها
انجامشود.يکیديگرازموضوعاتمطرحدررايانشابری ،بحثامنیتدرداخلوخارجازتودهابراستکه
ویآنکارشدهاست.ازسویديگر،سازمانهانیزبهمنظوربکارگیریخدماتابرینیاز

امروزهبسیارکمبرر
بهتضمینامنیتکافیدارندتادارايیهایاطالعاتیسازمانشانبهمخاطرهنیفتد.
موضوعات مرتبط با تکنولوژی
هزينه
انعطافپذيری
حريمخصوصی
ايزولهکردنترافیک
استفادهازSLA
تاخیر

امنیت
عملکرد

انتخابفروشنده
امکانتحرکوجابجايیکار

قابلیتهمکاری

میزان بهبود و توسعه
شکل  -9-8وضعیت توسعه تکنولوژی در ابعاد مختلف رایانش ابری

سئواالتزيادیپیشمیآيد کهبايدسعیکنیمدرراستایبکارگیریموثرترفناوری رايانش

دراينبین
برایآنهاپاسخمناسبپیداکنیم.هريکازاينسئواالتخودبهتنهايیمیتواندموضوعيککار

ابری 
پژوهشیدراينحوزهباشد:
http://inclubator.apache.org/thrift
cross-language
IEEE International Conference of Web Services
Pricing
Interoperability

1
2
3
4
5
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-1

-2

-3

-4

میتوانند بطور پويا به توده ابر متصل شوند؟ اين کاردر
يتها  
چگونهدر رايانش ابری ،موجود 
میشود.درمحاسبات
يسهاانجام 
درانبارهی سرو 

سرويسگراباثبتسرويس جديد 

یطهای 
مح 
یطهای
میتواند از يک مکان به مکان ديگر حرکت کند و در مح 
فراگیر يک موجوديت سیار  
يتهای محاسباتی بايد بتوانندبطورپويا
مختلفقراربگیرد.بطورمشابهدررايانشابری ،موجود 
يسهای تجاری به ابر
يستگاههای کاری و سرو 

به ابرمتصل شوند .مثالً وقتی يک مجموعهازا
يتهایمحاسباتیبايدبطورکلیتغییرکند.چگونه
میشوند،وضعیتدسترسیبهموجود 
متصل 
يتهایناهمگنديگرآگاهشود؟
میتواندازحضورموجود 
برنامهیابری 
يک 
میکند و دوباره به آنها دسترسی پیدا
دادههای با حجم عظیم را ذخیره  
چگونه رايانش ابری  
یرهسازیمواجهاست،
میکند؟يکموجوديتسیاردرمحاسباتفراگیر،معموالًبامحدوديتذخ 

یرهسازی در
يتهای ذخ 
میکند.ظرفیت موجود 
اغلبدادههارادرمحیط اطرافذخیره  

بنابراين 
هر ابر نیز بطور فیزيکی متناهی است .بنابراين يک ابر  C1ممکن است برای استفاده از
یرهسازی بیشتر ،بطور اشتراکی از ابر  C2کمک بگیرد .اين اشتراک در
يتهای ذخ 
موجود 
میشود.بههرحالکاربرازاينتوزيعدادهآگاه
دادههادرچندينابر 
يتهامنجربهتوزيع 
موجود 
نخواهدشد.مثالًهنگامیکهبخواهدبهدادهدسترسیپیداکند،آنرامستقیماًازابرC1دريافت
دادههایتحويلدادهشدهبهC2خواهدبودودرنهايت
خودشمسئولجمعآوری 

میکندوC1

نتیجه را به کاربر تحويل خواهد داد .به اين ترتیب ابر از نظر مکان فیزيکی برای يک برنامه
،مکانذخیرهسازی،و

درمشخصههایI/O

یبايست 
کاربردی شفافاست.پاسخبهاين سئوالم 
قرارگیرد.
مکانمحاسباتموردبررسی 
يسگرا
یطهای سرو 
میکند؟ هممح 
چگونهيک تودهابرباتغییرات داخلی وخارجی تطبیق پیدا  
يسگراتنها
میتوانند باتغییرات محیط وفقپیدا کنند.يک برنامهسرو 
وهممحاسباتفراگیر  ،
است.نرمافزارفراگیرنیزباکیفیتواحدهایسیارکهتحتتأثیر

نگرانتغییرکیفیتهرسرويس
تغییر هستندمواجهاست.اماهروقتيک ابرتغییری رادرمحیط کشفکند،بايد بهآنپاسخ
یاسهای
دهد و خود را برای عملکرد بهتر در محیط جديد تنظیم کند .به اين ترتیب چه مق 
یمگیری در خصوص تأثیر تطبیق در رايانش ابری وجود دارد؟ استراتژی
مناسبی برای تصم 
مدلسازی ابردرجايی که ترکیبات داخلی فازی است بايد چگونه باشد؟ چگونه
مناسب برای  
میکنند؟
طراحانبرنامههایابریيکواحدمحاسباتیفازیومحیطفازیآنرامشخص 

یطهای
میتوانند کیفیت خود را اندازه بگیرند؟ کیفیت سرويس در مح 
چگونه تودههای ابری  
میتواند بطورمداومتغییر کند.درابرها
يسگرايا يک موجوديت سیار درمحاسباتفراگیر  
سرو 
میتواند
يتهای درگیر درابروکیفیت مختلفآنها،کیفیت ابرها 
نیز ،بدلیل انواعمختلفموجود 
شرکتهای

يستگاههای کاری که برای 

متفاوت باشد .برای مثال يک ابر حاوی تعداد زيادی ا
يانههای معمولی در
تجاری بزرگ فراهم شده است ،کیفیتی باالتر از ابر ايجاد شده توسط را 
یطهای آکادمیک دارد .هم وضعیت داخلی و هم محیط خارجی يک ابر بطور مداوم تغییر
مح 
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يژگیها توسط خود ابر ،اين فرصت را برای کاربران فراهم
میکند .توانايی تشخیص کیفیت و 

يتهایمحاسباتیاستفادهکنند.
یآوردتابطورموثرتروبهترازموجود 
م


دهیم،بلکهتنهاسعیکردهايمآنچهراکهدرحال


هايیازاينقبیلنمی

دراينکتابماپاسخیبهسئوال
بهشکلمناسبیمعرفیکنیم.بنابرايندربخشهایمختلفاينکتاببه

حاضرازرايانشابریوجوددارد
،تکنولوژی هایمرتبطباآنها،رويکردهایموجوددرهربخشومسائل

بررسیاليههایمختلفرايانشابری

وموضوعاتمطرحمرتبطباآنهاخواهیمپرداخت.
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پرسشهای مروری فصل 8
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7

مفهومUtility Computingراتوضیحدهید.
ماشینمجازیوتصويرماشینمجازیراتعريفکنید؟چهتفاوتهايیباهمدارند؟
علتوجودديدگاههایمختلفدرخصوصرايانشابریچیست؟
اليههایمختلفرايانشابریرانامببريدوتشريحکنید.

آبابانصبيکفوقناظربررویيکسرورفیزيکیويااجرایيکماشینمجازیبررویيک
سیستم،رايانشابریمحققخواهدشد؟
چهراهحلهايیبرایکاهشیريسکهایرايانشابریوجوددارد؟

مدلمبتنیبراستفادهدرابربهچهشکلاست؟


تحقیق و پژوهش فصل 8
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9

نقشوجايگاهرايانشابریدرمحاسباتفراگیرچگونهاست؟
درموردمفاهیمXaaSتحقیقکنید.
رايانشابریومحاسباتتوریراازدوبعدمقیاسپذيریوارائهسرويسمقايسهکنید.
هایسرويسگرامقايسهکنید.


بامحیط
رايانشابری
چندنمونهازمحصوالتیراکهدراليههایمختلفرايانشابریارائهمیشوندبررسیکنید.
چندنمونهمدلقیمتگذاریپويارادراينترنتپیدانمودهوباهممقايسهنمايید.
قابلیتهمکاریدرابربهچهمعناست؟چندنمونهمثالدرموردآنپیداکنید.
برایپیادهسازیديگرسیستمهایمحاسباتیتحقیقکنید.

درموردنحوهبکارگیریرايانشابری
در مورد مدل محاسباتی  Plura Processingتحقیق کنید و آن را با ديگر سیستمهای
محاسباتیمقايسهکنید.
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 -8-0مقدمه ای بر معماری های رایانش ابری
میتوان
میکند؟دريکتعريفساده 
مدلهایقبلیمتمايز 
سئوالايناستکهچهچیزیرايانشابریرااز 
قصدداردکهفنآوری اطالعاترابعنوانيک سرويس درشبکهارائهدهد.ماآنرا

گفتکهرايانشابری 
میکنیمکهبااستفادهازAPIهاازطريقشبکهدردسترسقرارگرفتهاست.اين
بصورتسرويسیتعريف 
میباشد.
ذخیرهسازی بهصورتسرويس  

تعريف  مشتملبراستفادهازهردونوعمنابعمحاسباتی ومنابع
میتواند
سیستمهای محاسباتی قرار دارد بطوری که  

رايانش ابری بر اساس اصل کارآيی باالتر از همه 
ابزارهای سطح باال برای انجام حدود  81درصد موارد مختلف را فراهم کند .اين در حالتی است که
کنندهایدرابرايجادشدهوبکارگرفتهشوند.

میتوانندبهسرعتخی 
ره
برنامههایکاربردی 

1
برنامههایکاربردیونیزارائهکارهایخالقانهبا
میتواندباعثافزايشسرعتتولیدواستقرار  
رايانشابری 
دارندوازجنبههایمختلفآن

هایگستردهایبهرايانشابری


یمختلفديدگاه
شرکتها

هزينهکمبشود.
مجازیسازی

ذخیرهسازی،شبکهوفناوری 

میتوان بهسرورها،تجهیزات
میکنند کهازآنجمله  
پشتیبانی 
میتوان يکسرورياهزارانسرورراکرايه
،نظروعقیدهایدارد .

اشارهکرد.هرکسدرموردرايانشابری
سیستمهايیکهموجودهستنداجرانمود.يااينکه

مدلسازی ژئوفیزيکرارویقويترين
کردويکبرنامه 
نرمافزار را روی آن قرار داد ،هر موقع که بخواهید آن را روشن و
میتوان يک سرور مجازی کرايه کرد  ،

خاموشکنیديااينکهآنرادههابارتکثی رکنیدتاتقاضایشمارابرآوردهکند.اينامکانوجودداردکه
برنامههای
حجم عظیمی از داده را روی آن ذخیره کرد و امن نگهداشت بطوری که تنها توسط افراد و  
پلتفرمیرافراهمکندکهشاملسیستم
میتواند 
کاربردیمجازقابلدسترسباشند.سرويسدهندهابری 
قابلیتهای ديگر ( Python ،Perlو

پايگاهداده (مانند  ،)MySQLو 
عامل ،سرور وب (نظیر  )Apacheو  
مقیاسپذير یآنبطورخودکارمتناسبباحجمدرخواستهاوجودداشتهباشد.

 PHPو)...باشدوامکان
ذخیرهسازیومحافظتازدادهدرزمان

برنامههایکاربردیموجوددراينترنتبرای
میتوانداز 
رايانشابری 
برنامههایتجاریو...میتواند درآنوجودداشته
سرويسها پشتیبانیکند.هرچیزینظیرايمیل ،

ارائه
دادههای شخصی ،تجاری و
ذخیرهسازی برای نگهداری  

میتوان به عنوان يک ابر 
باشد .همچنین از آن  
نامههایکاربردیاستفادهنمود.
بر 
دهندههایابریفراهم


سرويس
میتواندبااستفادهسرورهایمرکزدادهيکسازمانياازطريق
رايانشابری 
میشود  ايناستکهمنابعنامحدودهستند.درحالیکهاينمدلدرمراحلاولیهخود
شود و تصوریکه 
میباشد .مدلغالبرايانشابری،
است،امابهسرعتبسیارزيادیدرحالتوسعهدردنیایفناوریاطالعات 
برنامههای
سرويسها یزيرساختاست.دراينقسمتمالحظاتمعماریموردنیازکهدرزمانطراحی 

فناوریهايی

موردبحثقرارمیگیردومالحظهخواهیمکردکهچه

مبتنیبرابرالزماسترعايتشود،
برایپشتیبانیازآنوجوددارد.
Deployment
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 -0-0ماهیت رایانش ابری
میکند.رايانش
رايانشابری دريکجمله،زمانطراحیمعماریيکبرنامهراتانصبواستقرارآنکوتاه 
هایکدمتنبازرا

نرمافزار
سرويسها،و 

مجازیسازی،استقراربرحسبتقاضا،1ارائهاينترنتی

ابریترکیبیاز
بکار گرفته است .از يک جهت ،رايانش ابری  چیز جديد نیست ،زيرا رويکردهاو مفاهیمی که قبال وجود
داشتهاسترابکارگرفتهاست.ازجهتديگر،همهچیزجديداست،زيرارايانشابریشیوهساخت،توسعه،
برنامههایکاربریوزيرساختیکهرویآناجرا
ی،بهروزرسانی،نگهداریوپرداختبرای 
مقیاسپذير 

نصب،
میشوندراتغییردادهاست.


 -8-0-0ماشینهای م ازی
یازواحدهایاستانداردبرایاستقراربرنامههایکاربردیشدهاند.

ماشینهایمجازیيک

درچندسالاخیر،
میدهد که
سختافزار ،قابلیت انعطاف را تا جايی افزايش  

مجازیسازی 2بدلیل ايجاد يک سطح انتزاع از 

میتواند منجر به پويايی
مجازیسازی  

نرمافزار به نوع خاصی از سرورهای فیزيکی وابسته نباشد .
استقرار  
3
میشوند تابتوانندمتناسببانیاز
مرکزدادهشودبطوریکهسرورهابعنواناستخریازمنابع درنظرگرفته 

میتوانند
ذخیرهسازی تغییرکند،منابعشبکه 

بکارگرفتهشوند.بهاينترتیبوقتینیازمابهمحاسباتو
میتوان به
بطورپوياتغییرکنندتاهمتقاضایتجاریوهمحجمتقاضاراپاسخگوباشند.بهاينترتیب  
سرعتيکبرنامهرامتوقتکردويابرنامهديگریرابامقیاسگستردهتحويلدادونیازیبهآمادهسازی
سرورهایفیزيکینخواهدبود.
شدهاند.بهايندلیلکه
برنامهها  
ماشینها یمجازیتبديلبهيکسطحانتزاعیرايجوواحدیبرایارائه 

ماشینهای

میباشند.بابکارگیری
آنهاکوچکترينجزءواسطمشترکبینتوسعهدهندهوسرويسدهنده 
میتوان   81درصد موارد کاربرد را پاسخ داد و همچنین به برطرف کردن نیاز به توسعه و
مجازی  ،
میکنند.
برنامههایکاربردیکمک 
مقیاسپذيریسريع 

4
نرمافزار پیکربندیشدهبرایانجامکارخاصی
میشود کهشامل 
،بهماشینمجازی گفته 

ابزارهایمجازی
برنامههایکاربردیرا
پايگاهداده)هستند.اينابزارهایمجازی،توانايیايجادوارائهسريع 
(نظیرسروروبيا 
ماشینهای مجازی و ابزارهای مجازی بعنوان اشیاء استاندارد ارائه برنامه يکی از

بهبود داده اند .ترکیب 
ويژگیهایکلیدیرايانشابریاست.


1

On Demand Deployment
Virtualization
3
Pool of resources
4
Virtual Appliances
2
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ذخیرهسازیمجازیازطريقAPIهارابرای

ذخیرهسازیمکملابرهایمحاسباتیهستندکهامکان

ابرهای
1
فايلهای
ذخیرهسازیدرتصاويرماشینمجازی ،کهمنبع 

میآورند.اينAPIهاسببسهولت
آنهافراهم 
میشوند.
دادههایتجاریهستند ،
دادههایوضعیتبرنامهو 
وبسرور ،

 -0-0-0مدل مبتنی بر استفاده
ماهیترايانشابری،برحسبتقاضاومبتنیبراستفادهاست.ازديديکسازمان،ماهیتبرحسبتقاضای
میتوانند
ازاهدافسطحسرويسمربوطبهظرفیتوکارآيیپشتیبانیکند.سازمانها 

میتواند
رايانشابری 
مجازیسازی ويژگی کلیدی اين مدل است.

متناسب با حجم کارخود از سرويسها ابری استفاده کنند .
مجازیسازی امکان ايجاد سريع و آسان کپیهای مختلف از

سازمانهای  ITمدت هاست که فهمیدهاند 

میکند  تا بتوانند برای کارهای تست ،توسعه و نگهداری توالی کارهای خود
محیطهای موجود را فراهم  

استفادهکنندوبرایاينکارنیازبهمنابعجديدترینخواهندداشتوازهمانمنابعوسرورهایقبلی
میکنند.
استفاده 
یمجازیجديد،رویهمانسرورهایموجودايجاد

ماشینها

میتواننددر
برنامههایجديدنیز 
عالوهبراين ،
ازاينترنتقابلاستفادهباشدودرصورتیکهبرنامهدربازارموفق

ومستقرشوندوهمهاينبرنامهمیتوانند
برنامهها خواهد بود.
میتوان مقیاس آن را افزايش داد .اين روش يک مدل کم هزينه برای توسعه  
بود  ،
رايانشابری اينرويکردراازطريقاتوماتیککردنکارهاتوسعهدادهاست.بجایمذاکرهبايکسازمانIT
میتوان ازنمونههای
درخصوصمنابعموردنیازبرایارائهيکبرنامه،بااستفادهازيککارتاعتباری  
ماشینهای

محا سباتیيکابرمحاسباتیخريداریکردوبااستفادهازيکواسطوبيا APIبرایايجاد
مجازیواستقرارارتباطاتشبکهبینآنهااستفادهکرد.همچنینبهجایتنظیمقراردادهای طوالنیمدت
میتوان ازمدلمبتنیبراستفاده رايانشابری استفادهکردوبستهبهنوع
سرويسها  ،

برایکرايهگرفتن
برنامهچهدرحالتیکهچنددقیقهياچندساعتطولبکشد،يااينکهمدتیطوالنیزماننیازداشتهباشد،
منابع مورد نیاز را خريداری کرد .صورت حساب در ابرهای محاسباتی بر اساس مصرف منابع (نظیر
میشود.اينکهبتوانیم
ساعتهایاستفادهاز،CPUحجمدادهمنتقلشدهياحجمدادهذخیرهشده)صادر 

زيرساختهایبزرگرابرای

راتنهابرایمنابعیکهاستفادهمیکنیمانجامدهیم،ريسکخريد

پرداخت 
میکند.
میدهدواينريسکرابهسرويسدهندهابریمنتقل 
توسعهبرنامهکاربردیکاهش 

 -3-0-0زیرساخت قابل برنامهریزی
میکردندچگونهاجزایمختلفيک
درمعماریهایگذشته،اينوظیفهطراحانشبکهبودکهبايدتعیین 
مجموعهای  ازسرورهاقراربگیرند،چگونهبههممتصلشوند،چگونهامنشوند،چگونهمديريت

برنامهدر
میتواندخودشبااستفادهازAPIهایفراهم
شوندوچگونهتوسعهدادهشوند.امااکنونيکبرنامهنويس 
Virtual machine image
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ماشینهایمجازیايجادکند،بلکهچگونگیتوسعهدادنآنرادرزمان

برنامههایخودرادر
شده،نهتنها 
تغییرحجموترافیککار،مديريتکند.
برنامهنويسی جاوا
اينمثالرادرنظربگیريد:قباليکبرنامهنويسبرنامهایرامثال بااستفادهاززبان 
هایجديدايجادشودتابتوانفعالیتهای

میکرد کهچهزمان thread
مینوشتودرداخلآنمشخص 

سرويسهایفراهمشده،به

میتواندبااستفادهاز
مختلفرابصورتموازیپیشبرد.امروز،يکبرنامهنويس 
همانسادگیمشخصکندکهمثاليکبرنامهراتاحدیگسترشدهدکههزارانماشینمجازیرادربر
بگیردتايککارسنگینراانجامدهند.
میدهد.
پويایمعماریيکبرنامهکاربردی،قدرتزيادیرادردستانبرنامهنويسانقرار 

برنامهريزی
توانايی 
برایاستفادهموثرازرايانشابری ،يکبرنامهنويسبايديکمعمارهمباشدونیازخواهدداشتکهبرنامه
ای خود نظارتی و خود توسعه ای ايجاد کند .برنامه نويس/معمار بايد بداند که چه موقع الزم است يک
 threadجديدايجادکند،درمقابلاينکهچهموقعيکماشینمجازیايجادکندواينکهمتناسبباالگوی
میشوند.
معماری،چگونهآنهابههممتصل 
اگراينقدرتبهخوبیدرکشودومورداستفادهقراربگیرد،نتايجبسیارتماشايیخواهدبود.يکنمونهاز
میکند.
مجموعهای ازتصاويروموسیقیهاايجاد 

آنابزار Animoto's mashupاستکهيکويدئورااز
برنامهاينشرکتدرظرفسهروزاز51سرورتا3511سرورتوسعهپیداکردهاست.برایاينکار،برنامه
بگونهای ساختهشدهبودکهتوانستبطورافقی( 1بررویتعدادزيادیازنودهایمحاسباتی)توسعهپیدا

کندوبتواندوضعیتخودراازطريقAPIهایابریمديريتکند.البتهبازایهرمثالازنمونههایموفق،
مثالی هم از نمونه های ناموفق وجود دارد که برنامهای نتوانسته است به خوبی مقیاسپذيری خود را
مديريتکندونیازمشتریبرآوردهنشدهاست.

 -4-0-0ترکیب برنامهها و ای اد برنامههای جدید تر
میتوانند با ترکیب و پیکربندی
برنامههای کاربردی  
از ديگر نتايج استفاده از رايانش ابری اين است که  
برنامههای کاربردی و معماری هايی که بتوانند به اجزای
برنامههای کدمتن باز ايجاد شوند  .
ابزارها و  
پیادهسازیشوند.بههمینترتیب،اجزای
میتواننددرمدلرايانشابریبطورموفق 
استانداردتجزيهشوند ،
بگونهای  طراحیشوندکهآنهانیزقابلترکیببااجزایديگرباشندوبهراحتی
برنامههایکاربردیبايد 

برنامههایبزرگو
مصرفشوند.اينکارنیازبهتوابعسادهوواضحو APIهایمستندشدهدارند.ايجاد 
يکپارچه مربوط به گذشته است و امروز با استفاده از کتابخانه هايی که از ابزارهای موجود وجود دارد،
برنامههایبزرگتراستفادهکرد.
میتوانبرایايجاد 

میتوانند برای
پیادهسازی کدمتنباز ازمدل MapReduceاست ،
مثالابزارهايینظیر،Hadoopکهيک 
بخشهایکوچکتری
دادههایخوداينقابلیتراداردکه به 
زمینههایمختلفیکهيکمسئله بههمراه 

1

Horizontal Scaling
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شکستهشودتابطورموازیاجراگردند،بکارگرفتهشود.وقتیکهمثال New York Timesمیخواهد11
میلیونمقالهوتصويرآرشیوخودرابهفرمت PDFتبديلکندواينکارتوسطمنابع ITخودشانچند
میتوانداز111نمونهسرويسAmazon EC2کهبرنامهHadoop
هفتهزمانمیبرد،يکبرنامهنويس 
هزينهای کمتراز 311دالرانجامدهد(البته
درآنهااجراشدهاستاستفادهکندواينکاررا 24ساعتهبا 
میباشد).
ذخیرهسازی 

اينهزينه،صرفنظراززمانموردنیازبرایارسالتصاويرونیزهزينه
میتوانند از رايانش ابری برای حل بسیاری از مسائل خود در زمان کمتر و
شرکتهای بزرگتر هم  

حتی 
هزينهکمترنسبتبهمنابعمحاسباتیسازمانخوداستفادهکنند.

 -5-0-0مثالی از ارائه برنامههای وب
میتواند تحويل برنامه را ساده کند .يک نمونه ساختار
مجازیسازی  

میدهد که چگونه 
اين مثال نشان  
شکل1-2باشد.

میتوانددرابرشبیه
دواليهایوبرادرنظربگیريدکه 

-0
-2

-3
-4

-5

پايگاهداده راازکتابخانه
کنندهبار،1سرور وب،وابزارهای 


تعديل
يکتوسعهدهندهممکناست
ماشینهایمجازیازپیشپیکربندیشدهانتخابکند.

میتوان هربخشرامتناسببانیازپیکربندیکردتايکتصويرسفارشی ايجادشود.به
سپس  
پیکربندیخواهدشد،محتوایموردنظردرسروروبقراردادهشدهودر

کنندهبار


تعديل
اينترتیب
میشود.
پايگاهدادهنیزبامحتوایمربوطبهخودپر 
میگیردوابزارهای 
ذخیرهسازیقرار 

ابر
میکندتااجزایمختلف
توسعهدهنده،کدسفارشیخودرامتناسببامعماریجديداليهبندی 
بتوانندنیازمندیهارابرآوردهکنند.
یکند کهبراساسآنالگو،تصاوير مربوطبههراليه جهت
توسعهدهندهيک الگوراانتخابم 
شبکهامنیت ومسائلتوسعهبرنامهرامتناسبباآنالگو

استقرارانتخابخواهدشدوتنظیمات 
انجامخواهدشد.
بهاينترتیببرنامهایامن،باقابلیتدسترسیباالاجرامیشود.وقتیبرنامهنیازبهبروزرسانی

داشتهباشد،تنهاکافیستکهتصاويرماشینمجازیبهروزرسانیشوند(معموالبرای شناسايیو

هایمجازیمشابه،میتوانبههرکداميکشمارهنگارشاختصاصداد).رايانش


تفکیکماشین
فرضمی کندکههرچیزیموقتیاستواستقرارکلبرنامهازابتدابهآسانیاجرایيک

ابری 
2
ایازماشینهایمجازیخواهدبود.


بصورتدستیدرمجموعه
وصله 

load balancer
Patch

1
2
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شکل -8-0مثالی از استقرار یک برنامه وب سرور در معماری دو یه ای در ابر

مجموعهای ازاجزایاستانداردکه

دراينمثال،ماهیتانتزاعیتصاويرماشینمجازی،باتغییرمسئلهبه
بتوانندبهسرعتبرایاستقراريکبرنامهاستفادهشوند،ازبکارگیریيکرويکردترکیبیبرایتوسعهبرنامه
میتواندبدونصرفزمانبرایخريد،نصب،کابلکشی
پشتیبانیکردهاست.دراينمدل،نیازهایسازمان 
وپیکربندیسرورها،شبکهو...بهسرعتبرآوردهشود.

 -6-0-0سرویسها در شبکه ارائه میشوند
برنامههایکاربردیخودواقفاست.دراينصورت
هرسازمانتجاری،بهمزاياوارزشواسطتحتوببرای 
برنامهها راازطريقاينترنتدردسترسمشتريانخودقراردهدوهماينکهبرایکاربردهای
میتواندآن 
هم 
داخلی،امکاناستفادهازآنهابرایکاربرانمجاز،شرکایتجاری،تامینکنندگانومشاورانوجودداشته
میتوانندازهرجايیودرهرزماندردسترس
برنامهها 
د.زيبايیبرنامههایتحتوبايناستکهاين 

باش
قراربگیرند.

 -7-0-0نقش نرمافزارهای کدمتنباز
یتوان اجزای
میکنند.بهکمکاينابزارهام 
نرمافزارهایکدمتنباز نقشمهمیرادررايانشابری فراهم 

ماشینهای مجازی و ابزارهای مجازی -را ايجاد کرد .استفادهاز نرمافزارهای کدمتنباز

نرمافزاری–
اصلی  
تاثیربسیاریزيادیبررویمواردزيرخواهدداشت:
نرمافزار  MySQLدر سیستم
پايگاهداده شامل  
میتوانند يک ابزار  
توسعهدهندگان  

 برای مثال شکل.)2-2ابزارهايینظیراينامکان

عامل OpenSolarisايجادکنندوآنراسفارشیکنند(
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 رایانش ابری
برنامههای کاربردی ابری را فراهم
مقیاسپذيری بر حسب تقاضای  

ايجاد ،نصب ،استقرار و 
میکنند.

مونتاژوکنارهمقراردادناجزایکدمتنبازبرایايجاديکبرنامهبزرگودرنتیجهايجاداجزای
نرمافزارکدمتنبازرا
کدمتنبازبزرگترباسهولتبیشتریامکانپذيراست.اينموضوعاهمیت 
میدهد.
بیشترنشان 

شکل -0-0ابزارها میتوانند با چیدمان برنامه کدمتن باز در یک تصویر ماشین م ازی ای اد شده و سفارشی شوند.



در این مثال یک ابزارپایگاهداده با استفاده از  MySQLدر  OpenSolarisای اد شده است.

 -3-0مدلهای زیرساخت رایانش ابری
مدلهایابریبرويم،
وقتیکهمیخواهیمازيکمدلاستقرار برنامهدرسطحسازمانیبهسمتيکیاز 

میتوانابرهای
مالحظاتبسیاریدرخصوصمعماریهایرايانشابریوجودخواهدداشت.درحالتکلی 

خصوصیو عمومیداشتکهمزايایمکملهمدارند.درکلسهنوعمدلسرويساصلیوجودداردکهبايد
درنظرگرفت.

 -8-3-0ابرهای عمومی ،خصوصی و ترکیبی
برنامههایخودرابررویابرهایعمومی،خصوصیيا
میتوانند بستهبهنوعاستفادهخود ،
سازمانهای  IT

ترکیبیقراردهند.اصطالحاتعمومی،خصوصیوترکیبیبهمکانوابستهنیستند.البتهابرهایعمومی
معموالدراينترنتهستندوابرهایخصوصی معموالدريکمحدودهخاصقراردارند.ابرهایخصوصی
میتواننددرفضاهایاشتراکی1نیزقراردادهشوند.

شرکتها ممکناستدرزمانانتخابمدلرايانشابری خودمالحظاتزيادیرادرنظربگیرندوممکن

استبرایيکمسئله،بیشازيکمدلقابلاستفادهباشد.يکبرنامهکاربردیکهموقتاًموردنیازاست،
ممکناستبرایقرارگیریدرابرعمومی  مناسبباشد،زيرانیازبهخريدتجهیزاتاضافیرابرایيکنیاز

co-location

1

 رایانش ابری

29


.عالوهبراين،يکبرنامهایکهنیازمندیکیفیتسرويس،يانیازمندیخاصیدر

میکند
موقتیبرطرف 
مکاندادهازنظرجغرافیايیاست،شايدبهترباشددريکابرخصوصیياترکیبیقراربگیرد.

 -0-3-0ابرهای عمومی
برنامههایمشتريانمختلفباهمديگردرسرورهای
میشوندو 
بخشهایثالثايجاد 
ابرهایعمومیتوسط 
شکل.)3-2ابرهایعمومیاکثراًدرخارج

قرارمیگیرند(

ذخیرهسازیوشبکههایابری

سیستمهای

ابری،
ازمحلمشتریهستندوراهیبرایکاهشريسکوهزينهبافراهمآوردنيکتوسعهقابلانعطافويا
حتیموقتیبرایزيرساختسازمانهستند.
میشود بايد
برنامههايیکهدرابراجرا 
اگريکابرباکارآيیوامنیتمناسبايجادشدهباشد،وجودديگر 
میتوانند
همازديدمعمارابروهمکاربرنهايی،شفافباشد.يکیازمزايایابرهایعمومیايناستکهآنها 
بسیاربزرگترازابرهایخصوصی شرکتباشندوبرحسبتقاضا ،بزرگياکوچکشوندوبهاينترتیب
میکنند.
ريسکزيرساختراازدوشسازمانبهسرويسدهندهمنتقل 
میتواند  بطورانحصاریبرایاستفادهيککاربرخاصباايجاديکمرکزداده
بخشهايیازيکابرعمومی  

خصوصیمجازیقراربگیرد.بهاينترتیببجایاينکهمشتریمحدودبهقراردادنتصاويرماشینمجازی
میتواند ديد بهتری از زيرساخت فراهم شده برای خود داشته باشد .در اين حالت
در ابر عمومی باشد  ،
سیستمهای

میتوانندتصاويرماشینمجازیرامديريتکنند،بلکهامکانمديريتسرورها،
مشترياننهتنها 
ذخیرهسازی،تجهیزاتشبکهوتوپولو ژیشبکهرانیزخواهندداشت.ايجاديکمرکزدادهخصوصیمجازی

باهمهاجزايیکهدرمکانيکسانقراردارند،مشکلdata localityرانیزکاهشخواهدداد.



شکل -3-0یک ابر عمومی سرویسها را برای چند مشتری فراهم میکند و معمو در یک مکان اشتراکی قرار میگیرد
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 -3-3-0ابرهای خصوصی
میشوند بطوريکهبتواندبیشترينحدکنترلبر
ابرهایخصوصی برایاستفادهانحصاریيکمشتریايجاد 
روی داده ،امنیت و کیفیت سرويس را داشته باشد (شکل  .)4-2شرکت صاحب زيرساخت است و روی
برنامههایکاربردیکنترلدارد.ابرهایخصوصی ممکناستدرمرکزدادهيکسازمانقرار
چگونگیارائه 
میتوانند توسط بخش ITخود
داشتهباشد يا اينکهدر مکانی اشتراکی واقع شده باشد .ابرهای خصوصی  
سازمان يا اينکه توسط يک سرويس دهنده ابری ايجاد شده و مديريت شوند .در اين مدل يک شرکت
میتواند  زيرساختموردنیازبرایابرخصوصیرادرداخلمرکزدادهيکشرکتديگرنصب،پیکربندیو

میدهد.
شرکتها،سطحبااليیازکنترلرابررویاستفادهمنابعابریآنها 

اجراکند.اينمدلبه



شکل -4-0ابرهای خصوصی میتواند در مکانهای اشتراکی ،یا در مرکز داده یک سازمان میزبان شود .آنها ممکن است
توسط خود شرکت ،یک سرویس دهنده ابری یا بصورت برونسپاری توسط یک شرکت دیگر پشتیبانی شوند

 -4-3-0ابرهای ترکیبی
میشوند (شکل .)5-0توانايیترکیبيک
،هردومدل خصوصیوعمومیباهمترکیب 

درابرهایترکیبی
میتواندبرایتامینسطحسرويسموردنیازدرزمانمواجهبانواسان
ابرخصوصیبامنابعيکابرعمومی  
های حجم کار استفاده کرد .رايج ترين نمونه های مشاهده شده از اين مدل در بکارگیری ابرهای
پیکهایبار
میتواندبرایمديريت 
میباشد.يکابرترکیبی 
برنامههایوب 2
ذخیرهسازیبرایپشتیبانیاز 

1
میشود.محاسباتناگهانیبهاينمعناستکهيکابر
کاریاستفادهکردکهاغلبمحاسباتناگهانی نامیده 
میشود،انجامدهد.
عمومیبتواندبارکاراضافیراکهبهيکمرکزدادهياابرخصوصیتحمیل 
برنامههارابیندوابرعمومیوخصوصیتوزيع
پیچیدگیابرهایترکیبیبیشترازآنجهتاستکهچگونه 
کنیم.ازجملهموضوعاتیکهدراينخصوصبايدمدنظرقرارداد،ارتباطبیندادهومنابعپردازشیاست.

Surge Computing

1
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میتواند
اگردادهکمباشديانگهداریاطالعاتوضعیتبرایبرنامهاهمیتنداشتهباشد،يکابرترکیبی  
بسیارموفقترباشدنسبتبه حالتیکهحجمبسیارزيادیدادهرابرایاندکیپردازش،بخواهیمبهيکابر

عمومیمنتقلکنیم.

شکل -5-0ابرهای ترکیبی هر دو مدل ابر عمومی و خصوصی را با هم ترکیب میکنند و مخصوصاً زمانی موثر هستند
که هر دو نوع ابر در ت هیزات یکسانی قرار داشته باشند.
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 -4-0معماری یه ای رایانش ابری
سختافزار گرفتهتابرنامه

سرويسهایموجوددراليههایمختلف،از

میتواند برایتحويل
رايانشابری  
سرويسهایمختلفآنرا

کاربردیمورداستفادهقرارگیرد(شکل .)6-0درعمل،ارائهدهندگانرايانشابری
2
نرمافزار بهعنوانسرويس،1سکوبهعنوانسرويس وزيرساختبعنوان
کردهاند :
درسهگروه،دستهبندی 
میدهند.
باهمديگر،اليههایمختلفنمايشدادهشدهدرشکل 6-0راتشکیل 

گروهها
سرويس.3اين 

شکل -6-0رایانش ابری به معنای استفاده از زیرساخت  ITبه عنوان یک سرویس میباشد .این سرویس میتواند هر
چیزی باشد ،از کرایه سختافزار خام گرفته تا استفاده از  APIهای گروههای ثالث

 -8-4-0نرمافزار به عنوان سرویس ()SaaS
نرمافزار به عنوان سرويس ،شامل يک برنامه کامل است که بصورت يک سرويس برحسب تقاضا فراهم

میشود و به چندين کاربر نهايی يا مشتری سازمانی
نرمافزار روی ابر اجرا  
میشود .يک نمونه واحد از  

میدهد.
سرويس 
است.بااينحالمثالهایديگرینیزدربازار

شناختهشدهترينمثالاز SaaSسايت salesforce.com
میدهد.
یتجاریپايهنظیرپستالکترونیکیوواژهپردازیارائه 

سرويسها

وجوددارد.مثالGoogle Apps
اگرچه  Salesforce.comاز پیشگامان رايانش ابری  در چند سال اخیر است ،اما اکنون کار خود را به
میشود.
اندازهایگستردهکردهاستکهبهعنوانيکسکویارائهسرويس()PaaSشناخته 

1

Software as a service
Platform as a service
3
Infrastructure as a service
2
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 -0-4-0سکو به عنوان سرویس ()PaaS
بستهبندی شدهوبهعنوانيکسرويسفراهم
نرمافزار رابهصورت  
سکوبهعنوانسرويس،يکاليهاز 
سرويسهایسطحباالتراستفادهکرد.

میکندبطوریکهبتوانازآنبرایايجاد

سرويسها،حداقلدوديدگاهمختلفدرمورد

سرويسها وتولیدکننده 

مصرفکننده 

براساسدوديدگاه
PaaSوجوددارد.
میکند ،ممکناستسکویخودرابامجتمعسازیيکسیستمعامل،
 کسیکه PaaSتولید  میباشد) فراهم کند و بهاين ترتیب يک محیط توسعه را
نرمافزاری 
میانافزار (که يک برنامه  

میآورد.برایمثال،کسیکهيک PaaSايجادکردهاست،
بعنوانسرويسبرایمشتریفراهم 
TM
فوقناظرSun x VMقراردادهباشد
ماشینهایمجازی 

مجموعهایاز

ممکناستآنراروی
TM
TM
که شامل محیط توسعه يکپارچه   ،NetBeansپشته پروتکلی وب   ،Sun GlassFishو
برنامهنويسینظیرPerlياRubyباشد.
پشتیبانیاززبانهای 
بستهبندی شده را میبیند که از طريق يک
میکند ،يک سرويس  
 کسی که از  PaaSاستفاده    APIبرايشفراهمشدهاست.مشتریباسکوازطريق APIارتباطبرقرارکردهوهرچیزیکه
مقیاسپذير یبرایفراهمآوردنسطحسرويسموردنیازالزماستتوسطسکو

برایمديريتو
میتوانندبعنواننمونههايیازPaaSنامبردهشوند.بعنوانمثال
میشود.ابزارهایمجازی 
فراهم 
میکند وتنهايک
نرمافزاریخودراازديدمشتریپنهان 
يکابزارسوئیچمحتوا،همهاجزای 
APIياGUIبرایپیکربندیوارائهسرويسخودفراهمکردهاست.
نرمافزار ،تستيامواردتخصصیخاصنظیرمديريتمحتوا بکارگرفته
میتواند درهرفازازتوسعه 
  PaaS
برنامههابررویزيرساخت
شود.مثالهایتجاریازPaaSشاملGoogle Apps Engineاستکهمیزبان 

میتوانند يک مبنای قدرتمند برای
سرويسهای  PaaSنظیر   Google Apps Engine

میباشد .
گوگل  
توانايیهایارائهدهندهخدماتهستند.

استقراربرنامهکاربردیفراهمکنندامابههرحالمحدودبه

 -3-4-0زیرساخت به عنوان سرویس ()IaaS
سرويسهایاستاندارد

ذخیرهسازی اولیهرابهعنوان

قابلیتهای محاسباتیو

زيرساختبهعنوانسرويس،
سیستمهاباهمديگربه

رهسازی،سوئیچها،روترها،وديگر
سیستمهایذخی 

میدهد.سرورها،
درشبکهارائه 
برنامههایکاربردیکهبه
مجموعهای  ازمنابعدردسترسهستندتابارکاریوديگرنیازمندیهای 

عنوان
میتوان  Joyenetرانامبردکهمحصول
مثالهای تجاری  IaaS
توانبااليینیازدارندرامديريتکنند.از 
اصلی آنسرورهایمجازیشدهاستکهيکزيرساختبادسترسپذيریباالرابرحسبتقاضا فراهم
میکند.
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 -5-0واسطهای برنامهنویسی برنامههای ابری
میکندايناستکه
برنامههایاستانداردسازمانیمتمايز 
يکیازمشخصههایکلیدیکهرايانشابریرااز 
برنامهريزی است .بجای اينکه بصورت فیزيکی سرورها ،تجهیزات
خود زيرساخت رايانش ابری نیز قابل  
برنامهها یکاربردینصبوپیکربندینمود،برنامهنويسان
ذخیرهسازی ومنابعشبکهرابرایپشتیبانیاز 

میتوانندمعادلهماناجزارابصورتمجازیپیکربندینمودهوبههممتصلکنند.همچنینآنهابااستفاده

میکنندکهاجزاچهموقعوبهچهصورتارائهشوند.مثال
ازAPIهايیکهدراختیارشانقراردارد،تعیین 
هایکاربردیچگونهدرابرذخیرهسازیذخیرهشدهوازآن


هایبرنامه

اينکهتصاويرماشینمجازیوداده
بازيابیشوند.
دراستفادهازAPIهابرای کنترلزيرساختابریيکمشکلوجودداردوآنايناستکههنوزاستاندارد
سرويسهايشفراهمکردهاست.

شدهاند.بنابراينهرسرويسدهندهابری APIهایخودرابرایمديريت
ن 
اينوضعیتدرهرصنعتنوظهوریعادیاستکهدرآنهرفروشندهتکنولوژیاختصاصیخودراداردو
سرويسها یخودگیربیندازد.اينموضوعاستانداردنبودن APIهاباعث

سعیداردکهمشتریهارادر
شدهاستکهعوضکردنسرويسدهندهبامشکلهمراهباشد.
میدهند.
میشود کهدنبالسرويسدهندگانیبگرديدکهتاحدممکن APIهایاستانداردارائه 
پیشنهاد 
ذخیرهسازی استفادهشوند API.های

سرويسهای

میتوانندامروزبرایدسترسیبه
 APIهایاستاندارد 
برنامهها یکاربردینیزدرطولزماندرحالاستانداردشدنهستند.همچنینبه
استقرارومقیاسدادن 
دنبالسرويسدهندههايیباشیدکهکتابخانههايیجهتآرشیوکردنويااستفادهازابزارهایمجازی از
پیشپیکربندیشدهرافراهمکردهباشند.

 -6-0مزایای رایانش ابری از دید زیرساخت
یخودرابگونهای

برنامهها
توسعهدهندگان بايدبتوانندساختار 

بهمنظوراستفادهحداکثرازرايانشابری،
برنامهها
اصالحکنندکهبهبهترينشکلتوسطرويکردمعماریرايانشابریپشتیبانیشود.مزايایاستقرار 
بااستفادهازرايانشابری  شاملکاهشزماناجراوزمانپاسخ،حداقلکردنريسکآمادهسازیوارائه
میباشد.
زيرساختفیزيکی،کاهشهزينهورودوافزايشامکاننوآوری 

 -8-6-0کاهش زمان اجرا و زمان پاسخ
میتواند مستقیماً
میکنند،رايانشابری 
برنامههايیکهازابرخصوصاً برایکارهایدستهای1استفاده 
برای 
 1111سروررابکارگیردتايککاررادريکهزارمزمانیکهدريکسروربرایانجامهمانکارموردنیاز

batch jobs
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است،تکمیلکند.برایمثال New York Timesکهقبالنیزبهآناشارهشدهبود،يکمثالکاملاز
ایبااستفادهازابرکاهشمیيابد.


آنبطورقابلمالحظه
فعالیتهای

کارهایدستهایاستکهزمان

برنامهها ی کاربردی که الزم است زمان پاسخ مناسبی به مشتريان خود بدهند ،تغییرساختار برنامه
برای  
کاربردیبطوریکههروظیفه CPU-intensiveبهيک ماشینمجازی workerارسالشود،درحالیکه
بهینهسازی زمانپاسخکمککند.
میتواند به 
میشود ،
مقیاسآنبرحسبتقاضایموردنیازکاربرتعیین 
برنامههای
برنامه   Animotoکه قبال به آن اشاره شده بود يک مثال خوب از چگونگی مقايس پذيری  
میباشد.
کاربردیوتامینسطحکیفیتسرويسموردنیاز 

 -0-6-0کاهش ریسک زیرساخت
میتوانند ازابربرایکاهشريسکموجوددرخريدسرورهایفیزيکیاستفادهکنند.آيايک
سازمانهای IT

برنامهجديدموفقخواهدبود؟اگرهست،درزمانافزايشحجمکار،آيابهسرورهایبیشتریموردنیاز
میتواند درآنسرورهانصبوارائهشود؟واگرنیست،آيايکسرمايهگذاریبزرگ
خواهدبودوآيابرنامه 
درخريدسرورها،مقرونبصرفهخواهدبود؟اگرموفقیتبرنامهکوتاهمدتباشد،آياسازمان ITدرحجم
زيادیاززيرساختکهاکثراوقاتبیکاراست،سرمايهگذاریخواهدکرد؟
مقیاسپذير یوريسکخريدتعدادزيادوياتعدادکممنابع

وقتیکهبرنامهخودرادرابرقرارمیدهیم،

برنامهها،سرويسدهندهابریزيرساخت
میشود.باافزايشتعداد 
زيرساختبهسرويسدهندهابریمنتقل 
میتواند رشدتقاضاونقطهاوجمصرفهرمشتریراپشتیبانیکندوريسکمالی
عظیمیخواهدداشتکه 
کهباآنمواجههستندراکاهشدهد.
میدهد،بافراهمآوردنامکانمحاسباتناگهانی
راهديگریکهرايانشابری ريسکزيرساختراکاهش 
پیادهسازیشدهباشد)بتواندحجم
استکهمرکزدادهيکسازمان(کهممکناستيکابرخصوصیدرآن 
میتواند  خودشپاسخدهد،بايکطرحمشخصبهابرعمومی ارسالکند.
تقاضایبیشازحدیراکهن 
میتوانددرمحیطیکهکمبودمنابعدرآنوجودندارد،ومنابعبتوانند
مديريتچرخهعمربرنامهکاربردی 
بهتروباهزينهکمتریبانیازهایفوریتطبیقدادهشوند،بهترانجامشود.


 -3-6-0هزینه ورود کمتر
میکند.
رايانشابریمشخصههايیداردکهبهکاهشهزينهورودبهبازارکمک 
 بدلیل اينکهزيرساختبجای اينکهخريداری شود ،کرايه گرفته شده است ،هزينه قابل کنترلمیتواندصفرشود.عالوهبرهزينهکمتروتدريجی،مقیاسگسترده
استوسرمايهگذاریثابت 
میشود.
هزينههایورود 
سرويسدهندههایابرینیزمنجربهکاهشبیشتر 

میشوند ،نسبت به آنهايی که با
برنامههايی که با استفاده از قطعات از پیش ساخته ايجاد  

برنامههای
میشوند.اينتوسعهسريع 
میشوند ،سريعتروبیشترتوسعهداده 
برنامهنويسیتهیه 
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میشود وامکانرقابتبهتروپیشیگرفتنازرقبارا
کاربردیبهکاهشزمانارائهبهبازارمنجر 
میکند.
فراهم 

 -4-6-0افزایش نوآوری
شرکتهایتازه

میتواندبهافزايشنوآوریکمککند.قیمتپايینورودبهبازارهایجديدبه
رايانشابری 
میکند .اين موضوع به شرکتهای کوچک
کار در ارائه سريع محصوالت جديد با قیمت پايین تر کمک  
شاهدنوآوریهای

میتوان 
میدهد.درنتیجهرقابتبیشتر  ،
قديمیتررا 

امکانرقابتموثرترباسازمانهای 

بیشتریبودوکلصنعتازآننفعخواهدبود.
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 -7-0مالحظات معماری برای زیرساخت
 -8-7-0تغییر رویکردهای معماری
در، 1991صحبتبرسرآنبودکهچگونهيکبرنامهکاربردیرابهاجزایسازندهآنتجزيهکنیموسپس
مقیاسپذيری ،دردسترس

آن اجزای جداگانه را در سرورهای مختلف قرار دهیم تا نیازمندی هايی نظیر 
میتوانیميکمعماریبرنامهتجزيه
بودن ،قابلیتمديريتوامنیترابطوربهینهبرطرفکنیم.اماامروز،ما 
مجازیسازی ارائه

شدهرابههمانصورتداشتهباشیم،اماهمهآنهارادريکمعماریيکپارچهمبتنیبر
برنامهنويسی،
کنیم.رايانشابری  اينرويکردرابافراهمکردنراهیبرایارائهمعماریبرنامهبااستفادهاز 
میشود.بارايانشابری،کارآيیبسیارارزش
میکند کهدرنهايتمنجربهايجاديکمرکزدادهپويا 
فراهم 
میکند.
پیدا 

 -0-7-0تغییر طراحی برنامه کاربردی
مقیاسپذيری عمودی ،از عهده حجم کار

بگونهای ساخته می شدند که بتوانند با 
برنامهها  
در گذشته  ،
پردازندهها وحافظهبیشتردرسرورهابرایمديريتحجم

مقیاسپذيریباافزودن

بیشتریبربیايند.اين
رايانههاو...انجاممی
پايگاهداده برایافزايشبازدهی،اجرایکارهایسنگیندرابر 
بیشترترافیک،گسترش 
شد.
مقیاسپذيریباالاجراشوند،برنامهنويسان

برنامههاانتظارداشتهباشیمکهرویسرورهایبا
بجایاينکهاز 
مجموعهای ازسرورهااجراشوند.

برنامهها راتغییردهندبطوريکهبتوانندبصورتافقیدر
میتوانندساختار 

اينتغییرساختاربرنامههمیشهآ ساننیست،تغییرساختارچهدربرنامهانجامشودوچهدردادهانجام
بخشهای کوچکتر شکسته
بگونهای باشد که هر دو پردازش بتوانند به  
شود ،بايد طراحی برنامه يا داده  
مثالهايیازاينرونددر
شوند.اينروندمعماری،کلیداصلیپیشبرندهدرپذيرشرايانشابریبودهاست .
زيرآمدهاست:
High Performance Computing -8-0-7-0
انجاممیشد،بااستفادهاز

کهبررویشبکهایازمنابعفیزيکی،سوپرکامپیتورهاياکالسترها

کارهایHPC
برنامههایخود
دادههای 
امکانپذير  است.برایمثال،دانشمندانراههايیرابرایشکستن 
تغییرساختار 
دادههابتواننددرتعدادزيادیسرورپخش
کردهاند ،بطوریکه 
مدلسازی سهبعدیآبوهواپیدا 
نظیر 
ازروشهايیاستکهقبلازرايانشابری مورداستفادهقرارمیگرفت،ودرآناز

شود.محاسباتتوری 
میآوردتابتوانندهمهباهمبرای
میشدکهچندينمجموعهفیزيکیازسرورهارافراهم 
ابزارهايیاستفاده 
حل مشکل کار کنند .بدلیل نیازبه محاسبات باال ،ارتباطات بین پردازش ها و نیاز به ورودی و خروجی،
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کردهاند.
کارهایHPCکانديدایخوبیبرایرايانشابریهستندکهزيرساخترابهصورتسرويسفراهم 
میشود.
خصوصااينکههرچهدسترسیمستقیمبهI/Oبیشترباشد،کارآيیبیشتر 
 -0-0-7-0سیستمهای مدیریت پایگاهداده
میتوانند در
مقیاسپذير ی افقی سرورها و تقسیم جداول بین آنها  ،

پايگاهداده با امکان 
سیستمهای  

نرمافزار
میشود کهبهچنديننمونهاز 
محیطهایرايانشابری اجراشوند.اينتکنیک sharding،نامیده 

میدهد.بجایاينکه
پايگاهداده(اغلب)MySQLامکانگسترشپیداکردنرادرمحیطرايانشابری 
های 
میتوانیم بر اساس اينکه داده در کدام
پايگاهداده مرکزی و واحد دسترسی داشته باشیم ،حال  
به يک  
پايگاهدادهقرارداشتهباشد،بهيکیازآنهادسترسیپیداکنیم(.شکل )7-0




شکل  Database sharding-7-0با تقسیم کردن جداول پایگاهداده به چند پایگاهداده دیگر ،از مقیاسپذیری افقی

میکند
پايگاههایدادهبزرگپشتیبانی 

 -3-7-0پردازش های CPU-intensive
بگونهای طراحیشوندکهبجای
میتوانند 
برنامههايیکهشاملکارهايینظیر frame renderingهستند ،

ايجاديک threadجديدبرایهرفريم،يکماشینمجازیمجزاايجادشودتاهرفريمراپردازشکندوبه
مقیاسپذيریافقیافزايشمیيابد.

اينترتیبکارآيیبا
 -4-7-0پردازش های Data-intensive
میکنند.
شدهاندکهبهپردازشحجمزياددادهکمک 
ابزارهایعمومیزيادیبصورتکدمتنبازتوسعهداده 
درچنینپردازشهايیمورد

میتواند
برایمثالHadoop،يکبرنامهکدمتنبازازMapReduceاستکه 
هرمجموعهدادهمیتوانددريکماشینمجازیموردپردازشقراربگیرد.

استفادهقراربگیرد.
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 -5-7-0هدف یکسان باقی می ماند
برنامههای کاربردی صورت گرفته است ،به پذيرش رايانش ابری
پیشرفت های بیشماری که در معماری  
کمککردهاست.اينپیشرفتهادرپشتیبانیازهدفتوسعهبهینهبرنامهکاربردیونیزانعطافپذيریو
مقايسپذيریآنهابطورخودکارنقشداشتهاست.اينروشازهمانمشخصههايیکهقبالبرایمامهم
میکند:
بودهاستپشتیبانی 
-

میشوند،بايدبتوانندباتوجه
برنامههایکاربردیکهبرایرايانشابری طراحی 
مقیاسپذیری :
مقیاسپذير باشندبطوريکهکارآيیوتوافق باسطحسرويسموردنظررا

بهتقاضاوحجمکار
دادههای آنها بايد با هم دارای کمترين
برنامهها و  
حفظ نمايند .به منظور نیل به اين هدف  ،
مقیاسپذيری به حداکثر خود برسد .اصطالح  elasticاغلب به قابلیت

جفتشدگی 1باشند تا 

برنامههای ابری اشاره دارد ،زيرا که آنها نه تنها بايد برای افزايش مقیاس آماده
مقیاسپذيری  

میآيد،کاهشدهندتاازصرف
باشند،بلکهبتوانندمقیاسخودرادرزمانیکهحجمکارپايین 
هزينهاضافیجلوگیریشود.

-

در دسترس بودن :چهدرصورتیکهبرنامهمورداستفاده،سرويسشبکهاجتماعیبهکاربران
بدهد و چهدر حالتی که يک زنجیره ع رضه را برای يک شرکت تولیدی بزرگ مديريت کند،
کاربراناينترنتیآنانتظاردارندکهسرويسموردنظرهمیشهآمادهودرحالاجراباشد.

-

قابلیت اطمینان  :تاکید ما در مورد قابلیت اطمینان در طول زمان تغییر کرده است .وقتی
سیستمهای چندپردازنده موازی بزرگ بودند ،قابلیت اطمینان به اين

برنامههای بزرگ نیازمند 

دادههاوبرنامه
معنابودکهاجزایسیستمدرصورتخرابشدنبتوانندبدونآسیبرساندنبه 
برنامههایکاربردیاصالازکار
اصلی،جايگزينشوند.امروز،قابلیتاطمینانبهاينمعناستکه 
دادهها ازبیننروند.روشیکهدرمعماریبرایاينويژگیطراحیشده
نیفتندومهمتراينکه 
ماشینهایمجازیاجرای

بگونهای طراحیکنیمکهبتوانندروی
برنامهها را 
استايناستکه 
برنامههارا
خودراادامهدهند.اگرزمانینگرانخرابیاجزایيکسرورخاصبوديم،امااکنونما 
دادههانرسد.
برنامههاو 
طوریمیسازيمکهاگرکلسرورهاهمخرابشوند،آسیبیبه 

-

برنامهها بايد تنهادر دسترس افراد و کاربران مجاز قرار بگیرند و کاربران بايد بتوانند
امنیت  :
دادهها یآنهاامنباقیمیماند.يکموردازاهمیتاينموضوعزمانی
اطمینانحاصلکنندکه 
1

loosely coupled
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استکهافراددراينترنتقصددارن دتوسطبرنامهای،اطالعاتمحرمانهرامثالبینشرکتو
محیطهایامروزیبااستفادهازروشهایاعتبارسنجیو

تامینکنندگانجابجاکنند.امنیتدر
سیستمهایعامل،

میشود کهدرشبکهها،
تصديقهويتوفرآيندهایحسابرسیقویانجام 
میشوند .امنیت بايد در هر جزء از يک برنامه
مههای کاربردی بکارگرفته  
میان افزارها و برنا 
کاربردی،معماریوفرآيندهایآناعمالشود
-

سازمانهایتجاریقصددارندخودرابطور

قابلیت انعطاف پذیری:اينمشخصهدرحالیکه
میکند.
سريعترباوضعیتدرحالتغییرکسبوکارتطبیقدهند،بطورفزايندهایاهمیتپیدا 
برنامههابهبازاربااستفادهازمناسبتريناجزایسازنده،
میتوانددراستقرارسريع 
رايانشابری 
نقشبسیارمهمیداشتهباشد.

-

میشود ،نیاز به نگهداری دارد .در
قابلیت سرویس دهی :وقتی که يک برنامه تحويل داده  
گذشتهاينمو ضوعبهمعنایاستفادهازسرورهايیبودکهبتوانندباکمترينمیزانdowntime
میتوانند
اماامروزاينکاربهاينمعناستکهاجزایزيرساختبرنامههایکاربردی 

تعمیرشوند.
بدونهیچگونهاختاللیدردسترسپذيریوامنیت،جايگزينشدهوياارتقادادهشوند.

-

مدلهای ديگر است.
کارآیی :اين مشخصه شايد يکی از ويژگیهای متمايز رايانش ابری از  
چنانچهبرنامهاینتوانددرابربهسرعتوسهولتتحويلدادهشود،کانديدایخوبیبرایاين
یاسپذيری
برنامههای ERPکهيکیازگزينههایمناسببرایمق 

مدلنخواهدبود .برایمثال
برنامههايی که داده را استخراج،
میتوانند از طريق مدل  SaaSارائه شوند  .
عمودی هستند  
میکنند نیزبرایاستقراردرابرمناسبهستند.
پردازشوارائه 

-6-7-0

یه انتزاعی پایدار

میدهد کههمهاجزابصوتانتزاعیومجازیباشندوبتوانند
بگونهای افزايش  
رايانشابری،سطحانتزاعرا 
برنامهها ياسکوهایسطحباالتریراتشکیلدهند.اگريکبخشنتوانداليه
سريعباهمترکیبشدهو 
انتزاعی باپايداریواستحکامکافیبرایکالينتهاياهمتاهایخودفراهمکند،برایرايانشابریمناسب
نخواهدبود.واحداستقراراستاندارد،يکماشینمجازیاستکهباتوجهبهماهیتخودبرایاجرابرروی
سختافزاری انتزاعی طراحی شده است .در رايانش ابری ،نگهداری تصوير ماشین مجازی به

يک سکوی 
میشود وتصويراز
تنهايیکافینیستونگهداریمدلاهمیتبیشتریدارد.درحقیقتمدلنگهداری 
میشود.
رویمدلايجاد 

 رایانش ابری

41


 -7-7-0استاندارد سازی برای کاهش پیچیدگی
مدلهای ديگر بر روی کارآيی تاکید دارد ،بنابراين در صورت رعايت برخی
رايانش ابری بیش از همه  
میکند .وجود
هزينههای استقرار و نگهداری کمک  
پیکربندیهای استانداردها به کاهش  

استانداردها و 
استانداردهايیکهاستقراربرنامهراآسانکند،مهمترازداشتنيکمحیطکاملبرایکارکردناست.قانون
81-21نیزدرموردرايانشابریبهاينصورتصادقاست:رايانشابریرویاستانداردهایاندکیتمرکز
میشودامانقطهشروع
میتواند81درصدازمواردراپشتیبانیکند.اينمسیربهمرورتخصصیتر 
داردکه 
آن بايد با يک استاندارد همراه باشد .برای يک سازمان که بخواهد به سمت رايانش ابری حرکت کند،
ماشینهایمجازیاستاندارد،ابزارها،وزبان

میتواندشاملنوعماشینمجازی،سیستمعاملدر
استانداردها 
برنامهنويسیپشتیبانیشدهتوسطآنباشد:
های 
-

انواع ماشینهای م ازی .تاثیرانتخابماشینمجازیدربرنامهکاربردیپشتیبانیشدهتوسط
میباشد .برایيکبرنامهشبکهاجتماعیکهنیازمندامنیتوانتزاعباالبرایقابلیتحمل
آن 
میشودوبرایيکبرنامهمحاسباتیکه
ماشینهایمجازیپیشنهاد 

میباشداستفادهازيکنوع

سختافزار

برنامههایبصریسازی،کهنیازبهدسترسیمستقیمبه
بهکارآيیبااليینیازدارديا 
ماشینهای مجازی نوع ديگری

میباشد ،ممکن است استفاده از 
برای کسب بیشترين کارآيی  
پیشنهادشود.


-

ماشینهایمجازی

نرمافزار در
سیستمهای ازپیش نصب شده و از پیش پیکربندی شده  .
سیستمهایعاملهنوزبايدبهروزرسانیشده

بگونهایمشابهسرورفیزکیتهیهشدهباشد.
بايد 
توسعهدهندگان

ووصله هایجديددرآنهانصبشود.انجامبرخیازپیکربندیهایاستانداردبه

ماشینهای مجازی پشتیبانی شده فعلی استفاده کنند .وقتی

میکند که بتوانند از 
کمک  
میشود ،بايد بتوان اين تغییرات را به تصاوير
پیکربندیهای پشتیبانی شده به روز رسانی  

برنامههايیکهنگارشفعلیآنهابتواندازطريق
ماشینهایمجازیاعمالنمود.اينموضوعبرای 

APIهایاستانداردپیکربندیشود،صادقاست.

-

آغازشکلگیری

میتوانند 
ابزارها و زبان ها  :استانداردسازیابزارهاوزبانهادررايانشابری  
پلتفرماست،بحساببیايند.
اليهبعدیکه 

 -1-7-0پشتیبانی تغییر ساختار برنامه با م ازیسازی و کپسوله سازی
مجموعهایازتصاويرماشینمجازی

میکندوباترکیبوپیکربندی
برنامههایکاربردیتغییر 
وقتیساختار 
میشوند ،تاکیدبررویاينموضوعخواهدبودکهيکماشینمجازیخاصچه
وابزارهایمجازی ايجاد 
مجازیسازی و کپسوله سازی ،جزئیات

پیادهسازی شده است .
میدهد نه اينکه چگونه  
کاری انجام  
میدهد.اين
واسطهاوتعاملبیناجزاسوق 
توسعهدهندگانرابرروی 

میکندوتمرکز
دهسازیرامخفی 
پیا 
برنامههایکاربردیرابه
توسعهدهندگان بتوانند 

اجزابايدواسطهایاستانداردیرافراهمکنندبطوریکه
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وحتیبرنامههايی

میشود 
برنامهنويسی انجام 
برنامههایکاربردیبا 
سرعتوسادگیايجادکنند.استقرار 
میتوانند کپسولهشوندبطوریکهبتوانندبعدا
میشوند نیز 
برنامههایکاربردیبکاربرده 
کهبرایاستقرار 
میتواندکپسوله
میکند 
اليهایوبراارائه 
مورداستفادهقراربگیرند.برایمثليکبرنامهکهزيرساختسه 

ماشینهای مجازی برای وب سرور ،برنامه

شود بطوری که پارامترهای آن شامل اشارهگرهايی به تصاوير 
برنامههایاستانداردرابدون
میتوانداجراشودتا 
پايگاهدادهباشد(شکل .)1-0اينالگویطراحی 
کاربردیو 
نیازبهطراحیمعماریشبکهموردنیازبرایپشتیبانیهراليه،ارائهدهد.

شکل -1-0یک الگوی استقرار برای استفاده م دد .در این مثال یههای وب ،برنامه کاربردی و پایگاهداده در یک الگو
مشخص شده است و تنها کاری که برای استقرار یک نمونه از آن نیاز است ،ای اد اشاره گرهایی به ماشینهای م ازی

مربوط به هر سه یه است .
برنامهها یکاربردی،اعمالوصلهنیست،بلکهاستقرارمجددآنهااست.
فلسفهرايانشابری براینگهداری 
مديريتمدلیکهيکتصويرماشینمجازیراايجادکردهاست-نهخودتصويرمجازیرا -ايناستقرار
آيدياانتشارنگارشهای


هاست.بااينکارحلمشکالتیکهبعدازاستقرارپیشمی
مجددراسادهکرد
ماشینها یمجازیوفراخوانیالگویطراحیبرایاستقرار

روزرسانی اجزای

برنامههایکاربردی،با 
به
جديد 
میکند،
.وقتیيکبرنامهنويس،رویيکماشینمجازیوصلهایرا اجرا 

میشود
مجدد،بهآسانیانجام 
فقط يک تصوير ماشین مجازی الزم است که ايجاد شود ،بقیه تصاوير با تکرار و استقرار مجدد بصورت
ماشینهایمجازیشمارهنگارشاختصاصدادهشودتادر

میشود.بهاينترتیببايدبه
برنامهنويسیانجام 

1
صورتنیازامکانبازگشتبهعقب نیزوجودداشتهباشد.

rollback

1
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 -9-7-0محاسبات بصورت  Loose-coupledو Stateless
کردهاند در
برنامههایتحتوببهسمت loose-coupledشدنو statelessشدنحرکت 
سالهاستکه 

شدهاند زيرارايانشابری ماهیتپويایبیشتریدارد.برروی تصاوير
رايانشابری،اينمشخصههامهمتر 
میشود  واشیاءدورانداختیهستندوبنابراينالزماستکه statelessباشند.اگر
برنامهها وصلهاینصبن 

يک ماشین مجازی از کار بیفتد ،برنامه بايد بتواند بدون وقفه به کار خود ادامه دهد .جفت شدگی بین
اجزایبرنامهبايدبسیارکمباشدبطوریکهخرابیهريکازاجزا،رویدسترسپذيریکلیبرنامهتاثیری
نداشتهباشد.
دادههايیراذخیرهکنندکهبايدفراترازهر
میتوانند  
هرچهناپايداریاجزایبرنامهکاربردیبیشترشود،ن 
برنامهها بايدتاحدممکن باقراردادناطالعاتوضعیتدرخارجاز
نمونهازآنبرنامهپايدارباقیبمانند .
بشوندوتاجايیکهامکاندارد،پردازشازدادهجداشود.تکنیکهايیکهبرایاينکار

برنامه stateless
میشود:
وجوددارد،شاملاينموارد 
1
کوکیها ياکدهایقراردادهشدهدرURLها
 قراردادنوضعیتدرسمتکاربربهشکل پايگاههایداده
 قراردادناطالعاتوضعیتدر  تهیهچندينکپیازداده،کهاستراتژیمورداستفادهتوسطHadoopاست.سختافزارهای

سختافزارهانیزدرنظرگرفتهشود.بهاينترتیب

تاثیرخطابررویعملکردبايددرمورد
ابرینیزبايدبدونوضعیتباشندوتنظیماتآنهابصورتمتاديتاذخیرهشودتادرزمانبروزمشکلبتوان
آنهارابازيابیکرد.

 -82-7-0مقیاسپذیری افقی
برنامههایکاربردیکهبتوانندازآناستفادهکنند،
مقیاسپذيریافقیبسیارزيادیرابرای 

رايانشابری 
میکند .گرايش به سمت طراحی و تغییر ساختار برنامهها بطوری که بتوانند در يک محیط قابل
فراهم  
برنامههای
برنامههايیاستکهبرایرايانشابریمناسباست .
گسترشاجراشوند،بهمعنایافزايشتعداد 
میکنند،بافرضاينکهممکناستهريکازاجزاازکار
مقیاسپذيریافقیاستفاده 

کاربردیکهازمزيت
مجموعهای

بیفتد،بايدرویدردسترسبودنکلبرنامهتمرکزداشتهباشند.اکثرسکوهایابریبرروی
میشوند  بطوريکهاگرهريکازسرورهایفیزيکیازکارافتاد،ماشینمجازی
مجازیازمنابعسرورايجاد 
میتوا ندرویيکسرورفیزيکیديگرمجدداًاجراشود.ترکیباجزای
کهدرآنقرارداشتهاست،بهآسانی 
مقیاسپذيری افقی امکان انجام اين کار را فراهم

برنامههای کاربردی با 
 statelessو   loose-coupled
2
میکند،بدوناينکهبهقابلیتاطمینانهريکازاجزاوابستهباشیم .


1

2بعنوانيکنمونهازپروژههایبامقیاسپذيریافقی[]4رامشاهدهنمايید.

cookie
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دادههایبرنامه،محاسباتناگهانی
مقیاسپذير یافقیبهيکابرواحدمحدودنیست.بستهبهاندازهومکان 

میتواند  برای توسعه توانايی ابر بکار گرفته شود تا بتوان افزايش موقتی حجم کار ابر را کنترل کرد.در

میشود،ممکناستدرصورتنیاز،منابعبیشتری
محاسباتناگهانی،يکبرنامهکهرویابرخصوصی اجرا 
راازيکابرعمومیکرايهبگیرد.
محاسباتناگهانی  بهشدتبهمیزانومحلدادهوابستهاست.درموردابرخصوصیکهبررویمرکزداده
يکسازمانقرارداردوبخواهدازابرعمومیکهدرجايیدراينترنتقراردارداستفادهکند،مقداردادهای
کهالزماستدرابرجابجاشودبايددرمعادلهاشارهشدهدربخش"فیزيکداده"ضربشود.امادرحالتی
کهابرخصوصی دريکفضایاشتراکیدرسمتسرويسدهندهابرعمومیقرارداشتهباشد،محلداده
هزينهاینخواهدداشتوبطورمجازینامحدوداست.
چندانمهمنخواهدبود،چراکهپهنایباند 

 -88-7-0موازی سازی
میتواند از
نرمافزار  
سپذيری افقی و موازی سازی با همديگر مورد استفاده قرار میگیرند .يک  
مقیا 
سیستمها یچندپردازندهایاستفادهکندوبااستفادهچندين threadوموازی

مقیاسپذيریعمودیدر

مقیاسپذيری

سازی،سرعتعملیاتوزمانپاسخراافزايشدهد.بههرحالدرمحیطمحاسباتیامروز،با
نرمافزاری که
میتوان موازی سازی رادر حد تعداد هستههای پردازندهسرورانجام داد .اما  
عمودی تنها  
مقیاسپذيری بیشتری نسبت به

میتواند 
بتواند از موازی سازی تعدادی زيادی سرور استفاده کند  ،
سیستمهایچندپردازندهداشتهباشد.


شکل  -9-0نمونه رای ی از بکارگیری موازی سازی و تعدیل بار ،با افزاش مقیاس افقی سرورها
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در دنیای فیزيکی ،موازی سازی معموال با تعديل بار يا توزيع درخواست ها در بین چندين سرور انجام
ياتوزيعدرخواستهادر

،موازیسازیمیتواندباتعديلبارابزارهایمجازی

میشود.دردنیایرايانشابری

هايیمیتوانندطراحیشوندکهمنابعبیشتررا


بینچندينسرورمجازیانجامشود.درهردوحالت،برنامه
برای تطبیق  با حجم کار زياد خود بکارگیرند .مثال ساده موازی سازی با تعديل بار ،تعدادی سرور وب
استکههمهبهداده هایيکسانیدسترسیدارندودرخواستهایورودیبینمجموعهسرورها

stateless
توزيعمیشود.

محیطهایرايانشابریوجوددارد.يکبرنامهکهپردازش

راههایبسیاریبرایاستفادهازموازیسازیدر
شکل11-2استفادهکند.يک

میدهد،ممکناستازمدلنشاندادهشدهدر
زيادیرویدادهکاربرانجام 
میدهد،سپسبرایهرکاريک
دادهها رادرانبارهدادهقرار 
میکند ،
زمانبندکارهایکاربررادريافت 
میدهدکهاجازهدسترسیبهداده
ماشینهایمجازیيکبلیط 

میکندوبههريکاز
ماشینمجازیاجرا 
مربوطبهخودراازانبارهدادهداشتهباشد.وقتیماشینمجازیکارخودراتمامکرد،بلیطرابهزمانبند

میگرداندتابتوا ندکارتمامشدهرابهکاربربدهدوماشینمجازیراخاموشکند.
بر 


شکل  -82-0مثال دیگری از موازیسازی که بصورت دستهای ،کارهای پردازشی بین ماشینهای م ازی توزی میشود

 -80-7-0روش تقسیم و حل
دادهها یآنهابتواندتقسیمشودوهرسیستممستقلبتواند
میتوانندموازیشوندکه 
برنامههاتنهاتاحدی 

رویهربخشازآندادهبطورموازیکارکند.يکمعماریکاربردیخوبشاملطرحیبرایاستفادهاز
مثالهایزيادیدردنیایواقعیازبکارگیریاينروشوجوددارد:
روشتقسیموحلاستو 
پیادهسازیالگویMapReduceاستومبتنیبرالگویموازیسازیبه
 Hadoopيکنمونهاز پیادهسازیشدهاست.
صورت master/slave
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میتواند ازطريقتکنیکهای تقسیمسازیمختلفیانجامشود.ازآن
  Database sharding
تقسیمبندی مبتنیبرمحدودهداده،يامبتنیبرفهرست

تقسیمبندی عمودی،

میتوان به
جمله  
میشودبهچگونگیاستفادهازدادهبستگیدارد.
اشارهکرد.نوعرويکردیکهبکارگرفته 
ونهای تغییردادهاندکهعملیات
موسسههایمالیبزرگالگوريتمهایتشخیصنفودخودرابگ 
میشود وامکانتحلیلبالدرنگ
سیستمها بصورتموازیانجام 

دادهکاویرویتعدادزيادیاز
امکانپذيراست.
دادههایورودی 


 -83-7-0فیزیک داده
میگیرد.ازآنجايی
میکنندرادرنظر 
فیزيکدادهرابطهبینعناصرپردازشیودادهایکهبررویآنکار 
میکنند (نه روی ديسک محلی يک سرور فیزيکی)
که اکثر ابرهای پردازشی ،داده را در ابر ذخیره  
میشودکهبیان
برگرداندندادهبهسروربرایپردازشزمانمیبرد.فیزيکدادهبايکمعادلهسادهتوصیف 

چقدرطولمیکشدکهمقدار یدادهبینجايیکهتولید،ذخیره،پردازشوآرشیوشدهاستجابجا

میکند

میدهند ،اماحجمزياددادهياپهنایباندکم،زمانانتقالداده
ذخیرهسازیدادهراخوبانجام 

شود.ابرها
میدهد:
راکاهش 

برنامههایطوالنیمدتمناسباستودر
اينمعادلههمبرایپردازشلحظهبهلحظهدادهوهمبرای 
پیادهسازیمحاسباتناگهانیدرحالتیکهانتقالدادهبهابرعمومیزمانزيادی
تعییناينکهمثالاستراتژی 
طولبکشد،منطقیخواهدبود.همچنیندرتعیینهزينهانتقالعملیاتازيکسرويسدهندهابریبه
میکند.
ديگریکمک 
میتواند  همبهصورتهزينهزمانوهمبصورتهزينهپهنایباندبیانشود.درمدلابر
هزينهانتقالداده 
ترکیبی کهدرشکل  5-0نشاندادهشدهاست،ابرخصوصی يکشرکتدرفضایاشتراکیسرويسدهنده
میتواند  درکاهشهزينهبسیارموثرباشد،چراکهپهنایبانددرتجهیزاتاشتراکی
ابرعمومی قرارداردو 
میباشد.
هزينهها 
صرفهجويیدر 
بسیارزيادورايگاناستواستراتژیخوبیبرای 

 -84-7-0رابطه بین داده و پردازش
ذخیرهسازی بهمحل پردازش،همنیازبهزمانداردوهمهزينه.برخینمونههایاين

انتقالدادهازمحل
میباشد:
ارتباطشاملمواردزير 
 دادهبدونتوانمحاسباتیدرنزديکیخود،ارزشمحدودیداردوسرويسدهندگانابریبايدبصورتشفاف،ارتباطاتشبکهبینايندورابرقرارکنند.ظرفیتانتقالآنهاچقدراست؟چقدر
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تاخیردارد؟قابلیتاطمیناناتصالچقدراست؟سرويسدهندگانابریبايدخودرابرایچنین
سئواالتیآمادهکنند.
سرويسها راتعیینکنندبطوریکهارتباطبین

معمارانابر،بايدبتوانندمحلاجزایمجازیو
ذخیرهسازیکهبايدبهآندسترسیداشتهباشندبخوبیتعريفشدهباشد.

ماشینهایمجازیو

سرويسدهندگانابریممکناستاينارتباطرابطورخودکاربرایمشتريانخودبهینهکنند،
بهینهسازیآنهابهبرنامهایبستگیداردکهدردستدارند.
امابايددرنظرداشتهباشندکه 
ذخیرهسازیرامحاسبهکنیم

دريکمحیطشبکهشده،شايدبهترباشدکهارزشبازيابیدادهاز
وبینپردازشدادهدرمحلوانتقالآنبهجایديگر،سبکوسنگینکنیم.

 -85-7-0استراتژی های برنامهنویسی
برنامهنويسی استفادهشودکهدرآنهاموضوعانتقال
میشود ازاستراتژیهايیبرای 
دررايانشابری سعی 
دادهدرنظرگرفتهباشد:
انتقالاشاره گرهامعموالبهترازانتقالخوددادهاست.مثالدرمدلنشاندادهشدهدرشکل

ذخیرهسازیمرکزیاستفادهشدهاستوبجایانتقال

میشودکهازيکسرويس
11-2مشاهده 
میشود.
دادهواقعیبیناجزایبرنامه،بلیطهايیجابجا 
بگونهایباشندکهامکانجعلآنهاوجودنداشتهباشديابسیارمشکلباشد.
 اشارهگرهابايد 2
1
 ابزارها و پروتکلهايی نظیر  RESTيا  SOAPبه کاهش وضعیت برنامه و مديريت انتقالمیکنند.
دادههایوضعیتکمک 


 -86-7-0قوانین و مقررات مرتبط با داده
تامینمطابقتبامقرراتدولتیونیازمندیهایصنعتسطحديگریازانتظاراترابهمديريتدادهاضافه
ذخیرهسازی دادهرا

محدوديتهایجغرافیايیوتوپولوژيکی

میکند.يکمعمارابریالزماستکهبتواند

ماشینهای مجازی که آن را

تعیین کند .يک سرويس دهنده ابری بايد امکان تعیین رابطه بین داده و 
میشودراتعیینکند:
دادههابطورفیزيکیذخیره 
میکندونیزجايیکه 
پردازش 
دادهها یشخصیافرادسروکاردارندممکناستملزمبهرعايتمقرراتدولتی
شرکتهايیکهبا 

میکنند،اگر
برایپردازشاطالعاتباشند.برایمثال،آنهايیکه دراتحاديهاروپاکسبوکار 
دادهها یخودرادراياالتمتحدهذخیرهکنند،شايدقوانینمحلیرابهمخاطرهبیندازند.زيرا

قوانینمحافظتازدادهدرآنجامتفاوتاست.درمواردیمشابهاين،سرويسدهندگانابریبايد
محدوديتهايیرادرچگونگیومحلانتقالدادهداشتهباشند.

امکانتعیین
1

Representational State Transfer
Simple Object AccessProtocol

2
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شرکتها يی که بايد استانداردهای صنعت خود را رعايت کنند ،نظیر آنهايی که با کارتهای

ذخیرهسازی دادهيا

محدوديتهايیدرمحلوچگونگی

اعتباری سروکاردارند،ممکناستبا
دادهها نابودشوندمواجهباشند.درحاالتیشبیهاين،ديسکهایآزادشدهنبايد
زمانیکهبايد 
ذخیرهسازی  مشتری ديگری ترکیب شود و قبل از اينکه دوباره مورد استفاده قرار

با فضای 
بگیرند،بايدبهشیوهامنیحذفشوند.
میکنید،نهتنهاقابلاطمینانبودنآنرا
ذخیرهسازیدادهانتخاب 

وقتیيکسرويسدهندهابریرابرای
درنظربگیريد،بلکهبررسیکنیدکهآيامجوزالزمرابراساساستانداردهابرایکاربردخاصدارنديانه.

 -87-7-0امنیت و ذخیرهسازی داده
شرکتهاهستندوبايدبااحتیاطبسیاربیشترینسبتبهدارايی

دادههامعموالازباارزشتريندارايیهای

میتوانگفتکهاينحساسیتازآنجهتمهماستکهيکنفوذگر
هایديگرمحافظتشوند.بهراحتی  
دادههایشرکتدسترسیپیداکند.بعضیگامهايیکهبرای
میتواند بطوربالقوهازهرجايیازاينترنتبه 

میباشد:
اينکارموردنیازاستبهاينترتیب 
ذخیرهسازی  داده بصورت رمز شده تا اگر نفوذگر توانست به داخل ابر نفوذ کند يا مشکالت

دادههادردسترسافرادغیرمجازقراربگیرد،امکانتفسیرآنهاوجود
پیکربندیباعثشدکهآن 
نداشتهباشد.
دادهها از
دادهها  بصورترمزشدهمنتقلشوند.برایدرکاينموضوعکافیستفرضکنیدکه 

طريقيکزيرساختعمومیانتقالدادهشوندوتوسطهرکسیدراينبینقابلمشاهدهباشد.
بخشهایشناختهشدهارسالشود.
 احرازهويتقویبیناجزایبرنامهبطوريکهدادهتنهابرای میشوندوباالگوريتمهایجديد
 توجهبهسیستمرمزنگاریواينکهچگونهالگوريتمهاشکسته میشوند.برایمثال،اکنونکه ثابتشدهاست MD5نسبتبهحمالت
درطولزمانجابجا 
آسیبپذيراست،ازيکتکنیکقويترنظیرSHA-256استفادهکنید.
میشود.
میکندوچگونهاينکارانجام 
 مديريتاينکهچهکسیبهبرنامهدسترسیپیدا  استفادهازاحرازهويتقویومبتنیبربلیطمیکندوآيا
 برایورودکاربران،درنظرداشتهباشیدکهچهکسیسروراحرازهويترامديريت درکنترلشرکتياسرويسدهندهابریهستيانه.

 -81-7-0شیوه های مناسب امنیت شبکه
پیادهسازی واستقرارآنواردشده
شیوههایمناسبامنیتی،درهر يکازجنبههایطراحیسیستم ،
میکنند،
دادههایمناسبرابرایکاربرانمجازارائه 
واسطهايیکهتنها 
است.کاربردهابايدبصورتامنوبا 
بايدمراقبکدهايیکهمنجربهآسیبپذيریابر

توسعهدهندگان 

پیادهسازی،
طراحیشدهباشند.درحین 
میشوند باشند.وقتیبرنامهارائهشد،
درمقابلتکنیکهايینظیر buffer overflowيا  SQL injection
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وصلههایامنیتی،بهروزنگهداشتهشود.
نرمافزار باآخرين 
سیستمهایعاملبايدامنشوندوهرسطحاز 

میشوند ،و هر تکنیک ساده امنیتی ،نظیر
محیطهای اشتراکی شبکه ارائه  

برنامهها در 
در رايانش ابری  ،
بخشهای معماری برنامه کاربردی ،نظیر
 VLANو  Port Filteringبرای جداکردنو محافظت از انواع  
میشود:
میشود.بعضیرويکردهایامنیتشبکهشاملمواردزير 
جداکردنکاربرانازهمديگربکاربرده 
ماشینهایمجازیباهمديگروسپسکنترلدسترسی

گروهبندی
استفادهازدامنههایامنبرای 

قابلیتهای  port flteringسرويسدهندهابری.برایمثال،ايجاديکدامنه

بادامنهازطريق
امن برای بخش  front-endسرورهای وب که تنها پورت های  HTTPو  HTTPSآن برای
بهبخشیکهشاملپايگاههای

دنیایبیرونبازباشدوفیلترکردنترافیکازدامنهامنسروروب
شکل.)11-2

دادهback-endباشد(
 کنترلترافیکبااستفادهازفیلترينگ مبتنیبرپورتتوسطسرويسدهندهابری،يابکارگیریامکانپذيراست.کنترلهایبیشترازطريق
مکانهایمناسب 
فیلترينگبستهياديوارهآتشدر 
نرمافزار در يک ماشین مجازی واحد
ويژگی خاصی بنام  ]8[ ISCبرای استقرار چندين اليه  
امکانپذيراست.


شکل  -88-0سرویس دهندههای ابری باید مکانیسم هایی داشته باشند ،نظیر دامنه های امن ،تا یک گروه ماشین
م ازی را امن نگهداری کنند و جریان ترافیک ورودی و خروجی به آن گروه را کنترل کنند.

51

 رایانش ابری

پرسشهای مروری فصل 0
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9
-11
-11

کاربردابرهایذخیرهسازیچیست؟
میشود؟
تعاملابرهایذخیرهسازیومحاسباتیبهچهشکلانجام 
انواعمقیاسپذيریراتعريفکنید.کدامروشهایمقیاسپذيریدرابرامکانپذيراست؟
نقشالگودراستقراربرنامههایکاربردیچیست؟

روزرسانیياتغییرپیکربندیبرنامههادرابرچگونهاست؟


مدلبه
محاسباتناگهانیراتوضیحدهید.
مزايایرايانشابریازديدزيرساختچیست؟
هابتواننددرزيرساختابریاجراشوند،بايدچهويژگیهايیداشتهباشند؟


برایاينکهبرنامه
ذخیرهسازیمدلدررايانشابریبهچهمعناست؟

مفاهیمstatelessوstatefullبهچهمعناهستند؟کدامحالتبرایرايانشابریمناسباست؟
چرا؟
بهچهشکلانجاممیشود؟

مديريتوصلهدررايانشابری

تحقیق و پژوهشی فصل 0
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7

چندنمونهابزارمجازیرامعرفینمودهومعماریآنهاراتشريحکنید.
درموردويژگی ISCتحقیقکنید.

قراردادنديوارآتشدريکماشینمجازیچهمزاياومعايبیدارد؟
مکانیزمهایامنیتیشرکتآمازونبرایبرقراریامنیتیسرورهایمجازیرابررسیکنید.

چگونهمیتوانيککالستررادريکزيرساختابریمستقرساخت؟

چند نمونه از ارائه دهندگان زيرساخت ابری را در اينترنت پیدا کنید و خدمات آنها را با هم
مقايسهکنید.
سرويسVirtual Computing Labرادراينترنتجستجوکنیدوموردبررسیقراردهید.اين
سرويس را با خدمات ديگر ارائه دهندگان خدمات زيرساخت که در تمرين قبل پیدا کرديد
مقايسهکنید.
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فصل  -3معماری برنامههای کاربردی
-

برنامههایابری
مقدمهایبرمعماری 
محاسباتتوری
محاسباتتراکنشی
ارزشرايانشابری
انتخابهایموجودبرایزيرساختIT
اقتصاد
سرويسهایوبAMAZON

مروریبر
سرويسS3آمازون
سرويسEC2آمازون

53

54

 رایانش ابری

 -8-3مقدمه ای بر معماری برنامههای ابری
مجازیسازی وجوددارد.دراينبخشمامیخواهیم

مقاالتبسیارزيادیدرخصوص SaaSوتکنولوژی
میتوانبرنامهاینوشتکهبهبهترينشکلبتواندازمزايایرايانشابریاستفادهکند.
ببینیمکهچگونه 

 -8-8-3محاسبات توری
میتواند در ابر قرار بگیرد .يک برنامه
سادهترين نوع معماری برنامه کاربردی است که  
محاسبات توری  ،
بخشهایپردازشیآنبهقطعات
نرمافزار یاستکهبهپردازشنیازداردوپسازآنکه 
محاسباتتوری ،
میشود.
کوچکترشکستهشد،هربخشبطورمجزاپردازش 
نوعخاصازبرنامههایمحاسبات توری

اگرتاکنوناز SETI@homeاستفادهکردهباشید،شمادريک
کردهايد  1SETI.دارایتلسکوپهایراديويیاستکهبطورمداومفعالیتهایفضايیرابررسی
شرکت 
میکنندکهايناطالعاتنیازبهپردازشبرایجستجویيک
میکند.آنهاحجمزيادیاطالعاتجمعآوری 

نشانهغیرطبیعیداردکهممکناستتالشیبرایبرقراریارتباطتوسطيکتمدنديگرباشد.اينکاربرای
يکرايانهمدتزمانزيادیطولمیکشدکهبتوانداينحجمزيادازدادهراپردازشکند،اماتعدادزيادی
میتوانندزمانبیکارپردازندهخودرابهاينکاراختصاصدهندتامسئلهزودترحلشود.
رايانه 

شکل  -8-3معماری برنامه توری ،هسته برنامه کاربردی را از نودهای پردازشی داده جدا میکند

Search for Extra-Terrestrial Intelligence

1

 رایانش ابری

55


میکنند (به صورت  .)desktopوقتی که
رايانهها ،برنامه  SETI@homeرا از روی شبکه اجرا  
همه اين  
امکان پردازش داشتند ،به سرورهای  SETIدرخواست مجموعه داده میفرستند .سپس مجموعه داده را
برمیگردانند.نتايجشماتوسطديگرشرکتکنندگاننیزدوبارهبررسی
پردازشکردهونتیجهرابه  SETI
1
میشود .
میشودونتايجیکهجالبباشد،بیشتربررسی 

رايانهها به هم متصل شدند تا
سیستمهای دولتی و تجاری زيادی برای ايجاد شبکه ای از ابر 

از  ،1991
محاسباتی با حجم زياد مشابه  SETI@homeرا انجام دهند .اخیراً مجموعه سرورهايی برای کارهای
رايانههاوهممجموعهسرورها،بسیار
محاسباتتوری نظیر video renderingنیزايجادشدهاست.همابر 
میکنند.رايانشابریانجاماينکار
گرانهستندوسرمايهزيادیبرایحلمسائلمحاسباتتوریتحمیل 
برنامههای کاربردی محاسبات توری را ايجاد کرد .وقتی شما
را ارزانتر و سادهتر کرده است تا بتوان  
دادههايیداريدکهبايدپردازششوند،بهآسانیسروریدراختیارخواهیدداشتتاآنهاراپردازشکند،بعد

دادههایديگریاختصاصدهید.شکل
میتوانید سرورراخاموشکنید ،يااينکهبهپردازش 
ازاتمامکار ،
میدهد.اول،يکسرورياکالستریازسرورها،
  1-3جريانفرآيندرادريکبرنامهمحاسباتتورینشان 
میکند.سپسکاریکهبايدانجامشودبهيکصفپیغام ارسال
دادهایکهبايدپردازششودرادريافت 
میکنند()2ومنتظر
میشوند)صفپیغامرامشاهده 
میشود(.)1ديگرسرورها(کهمعموالworkerنامیده 

رايانه که آن را ببیند ،آن راپردازش
میشوند .وقتی مجموعه داده ظاهر شد،اولین  
مجموعه داده جديد 
میتوانندبطورمستقلازهمکارکنند.
ونتايجرابهصفپیغاممیفرستد(.)3ايندوبخش 

میکند

محاسباتتوری بهبازارهایکوچکیمحدوداست(علمی،مالی،وديگر کاربردهایبادادهزياد)،امارايانش
دراينجابهکمکمحاسباتتوریمی آيد،زيراديگرنیازنیستوقتیدادهایبرایپردازشنداريد،

ابری 
دادههایبیشتریکه
میتوانید تعدادسرورهارابرایپشتیبانیازپردازش 
سروریداشتهباشید.همچنین 
رايانههایبیکار
برایکاربردخاصخودداريد،اف زايشدهید.بهعبارتديگر،بجایاينکهپردازشدادهرابه 
میکنند ووقتینرخ
بدهید،سرورهايیخواهیدداشتکهباتوجهبهسرعتورودداده،خودشانراروشن 
میکنند.
دادهکمشد،خودراخاموش 

 -0-8-3محاسبات تراکنشی

0

يکسیستمتراکنشی،سیستمیاستکهدرآنيکياچندبخشازدادهورودیباهمبصورتيکتراکنش
دادههای ديگری که قبال در
تراکنشهای مالی و تجاری) و ممکن است با  

میشود (مثال 
واحد پردازش  
رابطهای استکهروابط
داشتهباشد.هستهسیستمتراکنش،پايگاههایداده 

رابطهای 
سیستموجوددارد ،
شکل 2-3اليهبندیمنطقیيکسیستم

میکند.
میکند،مديريت 
دادههايیکهسیستمايجاد 
بینهمه 
دادهها را در
میدهد .در اين معماری ،يک برنامه سرور معموال  
تراکنش با دسترس پذيری زياد را نشان  
1
،میتوانیدبه" " Beyond Contactمراجعهنمايید[]2
برایکسباطالعاتبیشتردربارهSETI@homeوپروژه SETI

2

Transactional Computing
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میکند .اکثر
میدهد  و امکان دسترسی به آنها را از طريق يک واسط تحت وب فراهم  
پايگاهداده قرار  

سیستمهای تراکنشی

میگیرند ،نمونه ای از 
برنامههای وب که امروزه مورد استفاده قرار  
سايتها و  
وب 

میتوانند بصورت يک کالستر در پشت يک
هستند .برای دسترسپذيری باالتر ،همه اين اجزا  
سیستمهای توری کمی

کنندهبار 1قرار بگیرند .استقرار يک سیستم تراکنشی در ابر نسبت به 


تعديل
پیچیدهتر  است.درحالیکهعمرنودهادريکسیستمتوریکوتاهاست،نودهادريکسیستمتراکنشی

بايدعمرطوالنیتریداشتهباش ند.يکنکتهکلیدیبرایهرسیستمیکهدرزيرساختابری،نودهایبا
طولعمرباالنیازداشتهباشد،ايناستکهزمانبینبروزخطا(2)MTBFدرسرورهایمجازیبايدکمتر
میکند.در
سختافزارهایزيرينآنباشد.هرچهتعدادنودهایفیزيکیکمترشودMTBF،افزايشپیدا 

از
سیستمهای ابری راهکارهايی فراهم شده است که نه تنها به کاهش نرخ خطای کمتر در هر نود کمک

میدهد.
میکند،بلکهبصورتبالقوهMTBF،کلسیستمتراکنشیراافزايش 


شکل  -0-3یک برنامه تراکنشی ،برنامه کاربردی را به سه یه ارائه ،منطق کسب و کار و داده تقسیم میکند

load balancer
mean time between failures

1
2
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 -3-8-3ارزش رایانش ابری
سیستمهای SaaSرابرای

سختافزار ابریقراردهیدو

نرمافزار خودراروی
اگرشمابتوانیدهمهسیستم 
نرمافزار یخودبکاربگیريد،قادرخواهیدبودکهيکزيرساختابریکاملداشتهباشید.در جدول
بسته 
1-3اجزایمعمولیيککسبوکارکوچکتامتوسطلیستشدهاست.
جدول  -8-3زیرساخت قدیمی فناوری اطالعات در مقابل زیرساخت ابری

زیرساخت سنتی

زیرساخت ابری

File Server
MS Outlook, Apple Mail
SAP CRM/Oracle CRM/Siebel
Quicken/Oracle Financials
Microsoft Office/Lotus Notes
Stellent
Off-site backup
Server, racks, and firewall

Google Docs
Gmail, Yahoo, MSN
Salesforce.com
Intacct/NetSuit
Google Apps
Valtira
Amazon S3
Amazon EC2, GoGrid, Mosso


سازمانها ،باعثشدهاستکهديگرنیازبهخريديکسروريا

تاثیربالقوهابربسیارزياداست.برایبعضی
وجودنداشتهباشد.بهعبارتديگر،همهايننگرانیهاباهمديگرياکاهشپیدا

نرمافزار 
مجوزاستفادهاز 
کردهاستوياازبینرفتهاست:
فروشندههایSaaSاينکاررابهطورخودکاربرایشما

نرمافزارخودراارتقادهم؟
 چهموقعبايد میدهند.
انجام 
سختافزار یازکاربیفتدچهکاریبايدبکنم؟ابزارهایمديريتزيرساختابری،

 اگريکقطعهسیاستهایخودکاربازيابیورفعخطاهستند.

دارایاکثر
 چگونهبايددارايیهای ITخودرامديريتکنم؟وقتیشمادرابرهستید،شمادارايیهایIT(نظیررايانه،پرينترو)...اندکیداريدکهنیازبهمديريتداشتهباشند.
سختافزارخاصینخواهیدداشت،بنابرايننگرانیاز

سختافزارهایقديمیخودچهکنم؟شما

 بااينبابتنخواهیدداشت.
هزينههایشمابراساساستفادهازمنابعاست،
 چگونهاستهالکدارايیهایITرامديريتکنم؟ میشود.
هزينههایاستهالکآنهان 
بنابراينشامل 
میتوانید ظرفیترابر
میتوانم ظرفیتزيرساختخودراافزايشدهم؟درابر،شما 
 چهموقع اساسنیازکسبوکارخود،هروقتکهالزمبودافزايشدهیم.
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 -0-3انتخاب های موجود برای زیرساخت IT
میکند:
رايانشابریبادورويکردITرقابت 
 زيرساختداخلیITوپشتیبانیآنبصورتداخلی برونسپاریخدماتمديريتیدر مورد زيرساخت داخلی   ITو پشتیبانی آن ،شما مالک سرورها و تجهیزات هستید و بايد افرادی را
سیستمهاازکاربیفتداينشما

استخدامکنیدکه کارنگهداریومديريتآنهاراانجامدهند.وقتیيکیاز
هستید که متحمل خسارت می شويد و بايد هزينه جايگزينی آن را پرداخت کنید .برونسپاری خدمات
میکنید تا
هزينهای را بطورثابتبهکسیديگرپرداخت 
مديريتیمشابهرايانشابری استکهدرآنشما 
سرورهایشمارانگهداریوپشتیبانیکند.اگريکیازسرورهاازکاربیفتد،شرکتسرويسدهندهاستکه
بايدنگرانجايگزينیفوریآن(متناسببا) SLAباشد.آنهابايدافرادمتخصصموردنیازبرایاينکاررا
تامینکنند.درجدولمقايسهایبینسهرويکردزيرساختداخلی،برونسپاریوزيرساختابریانجامشده
است.
جدول -0-3مقایسه بین گزینههای مختلف زیرساخت فناوری اطالعات



زیرساخت داخلی

برونسپاری

زیرساخت ابری

سرمایه گذاری اولیه

زياد

متوسط

ناچیز

هزینههای پیش رو

متوسط

زياد

براساساستفاده

زمان تامین و تدارک

زياد

متوسط

ندارد

قابلیت انعطاف با تقاضا

محدود

متوسط

قابلانعطاف

تخصص مورد نیاز

زياد

محدود

متوسط(براساسنوعاستفاده)

قابلیت اطمینان و پشتیبانی

متغییر

زياد

متوسطبهباال

 -8-0-3اقتصاد
شايدبزرگترينمزيترايانشابری  نسبتبهزيرساختداخلی،صرفنظرازتکنولوژی،بحثمالیباشد.
مدلپرداختمبتنیبراستفادهبرایتامینزيرساختداخلیدررايانشابری،بسیارارزانترازمدلپرداخت
میباشد.
اولیهبرایهرچیزیکهموردنیازاست 
هزينهها یسرمايهگذاریاست.اينهزينه،پولنقدیاستکه
مشکلاصلیزيرساختداخلیازنظرمالی ،
میکنید.اگرشمايکسرورخريداریکنید،آن
برایدارايیهایخودپیشازعملیاتیشدن آنهاپرداخت  

کردهايد .سپسممکناستپساز
میآيد زيرادرابتداهزينهراپرداخت 
خريديکهزينهسرمايهبحساب 
سالبعد،نتیجهسرمايهگذاریخودرابدستآوريد.

استفادهازآندر2تا3
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هزينههای اولیه
شرکتها جذاب است زيرا  

برونسپاری زيرساخت و نیز خدمات ابری ،برای بسیاری از 
میکنید
هزينههایشما را دقیقا به آنچه که استفاده  
میتواند  
میکند .مدل ابری  
سرمايهگذاری راحذف  

یراهاندازیزيرساخت
هزينهها 
میشود.درجدول ،
هزينهها بهدرآمدهامتصل  
نگاشتکندبهاينمعناکه 
کنندهبارو


تعديل
دسترسپذيریباالبههمراهيک

برایپشتیبانیازيکبرنامهکاربردیوبتراکنشیبانیاز
هزينهها مربوطبهاواخلسال2118
پايگاهداده نشاندادهشدهاست.اين 
دوسرورکاربردیودوسرور 
است.
جدول -3-3مقایسه هزینهها در زیرساختهای مختلف IT



زیرساخت داخلی

برونسپاری

زیرساخت ابری

سرمایه گذاری اولیه

41111دالر

1دالر

1دالر

هزینههای راه اندازی

11111دالر

5111دالر

1111دالر

هزینه ماهیانه سرویس

1دالر

4111دالر

2411دالر

هزینه ماهیانه پرسنل

3211دالر

1دالر

1111دالر

هزینه خالص بعد از سه سال

149111دالر

129111دالر

116111دالر


اينجدولبراساسفرضیاتزيرايجادشدهبود:
ونمونههایHigh-end

سیستمهایسرور 1Uنسبتاًاستانداردنظیر DELL 2950

 استفادهازآمازون.
نندهباردرزيرساختداخلیوپیکربندیخدماتبرونسپاریشدهو
تعديلک 

سختافزار

 استفادهازکنندهباردرابر.


تعديل
نرمافزار
يک 
ذخیرهسازیخیلیزياد

 ناديدهگرفتنپهنایبانديا استفادهازابزارهایمديريتابرثالثنظیرenStratusياRightScaleمدلهانیرویتماموقتنیاز
 هزينهپرسنلبصورتپارهوقتمحاسبهشدهاست(درهیچکداماز میباشد)
ن 
اقتصادیتر

پیچیدهتر شود،تعییناينکهآيابرونسپاری،زيرساختداخلیوياابری

هرچهزيرساختشما
میشود.
پیچیدهتر 

است،مشکلترو
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 -3-3مروری بر سرویسهای وب Amazon
دراينجاقصدداريماصولاصلیموردنیازبرایهرمحیطابریراموردبررسیقراردهیموازAWSبرای
سرويسهای

میکنیم AWS .توضیحات چتری آمازون درباره همه 
مثالهايیدر اين زمینه استفاده  
ارائه  
سرويسها استوهمهآنهادرمفهومرايانشابری

میباشد کهشاملمجموعهوسیعیاز
مبتنیبروبآنها 
میشود:
سرويسهاشاملمواردزير 

فناوریهاو

قراردارند.اين

)Amazon Elastic Cloud Compute (Amazon EC2
)Amazon Simple Storage Service (Amazon S3
)Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS
Amazon CloudFront
Amazon SimpleDB

-


سیستمهایتراکنشیکاربردبسیاریدارند.بادرنظر

تکنولوژیها EC2،و،S3درزمینه

دوموردازاين
پايگاهداده قلب سیستمهای تراکنشی است ،به نظر میرسد که  Amazon
داشتن اين موضوع که  
برنامههای تراکنشی در ابر آمازون باشد.البته Amazon SimpleDB
 SimpleDBيکی از اجزایاصلی  
برنامههای تحت وب در
همانطور که از نامش نیز پیداست ،سیستم ساده ای است و مناسب بسیاری از  
پايگاهداده اختصاصیاست،ويکبرنامهکاربردیوابستگی
مقیاسبزرگنیست.عالوهبراين،يکسیستم 

میکند.
شديدیبهابرآمازونپیدا 
Amazon Elastic Cloud Compute (EC2) -8-3-3
 Amazon EC2قلبابرآمازوناستکهيک APIسرويسوببرایمديريتسرورهایمجازیدرداخل
میتواندبافراخوانیيکوبسرويس،
ابرآمازوناست.بهعبارتديگر،هربرنامهایدرهرجايیازاينترنت 
رویيکسرورمجازیآمازوناجراشود.درحالحاضرسرويسAmazon EC2درسهمرکزدادهدرشرق
میتوانیدبطورجداگانهبرای
سواحلاياالتمتحدهودومرکزدادهدراروپایغربیگستردهشدهاست.شما 
محیطها ی اروپايی و آمريکايی را با هم ترکیب کنید.

میتوانید 
يک حساب اروپايی ثبت نام کنید ،اما ن 
فوقناظرکدمتنبازXenهستند
میشوند،نگارشسفارشیشدهایاز 
محیطهااجرا 

سرورهايیکهدراين
میکنند.محیط Xenامکانتامینپويایسرورهاونیزامکاناتمورد
کهازPara Virtualizationاستفاده 
میکند.
محیطهایمحاسباتیرافراهم 

نیازبرایجداکردن
وقتیکهمی خواهیديکسرورمجازیرادرمحیطآمازونروشنکنید،يکنودجديدرا براساستصاوير

1
نرمافزارهای
میکنید AMI.شاملسیستمعاملوديگر 
ماشینمجازیازپیشتعريفشده() AMIاجرا 
ازپیشساختهشدهاست.اکثرمردمبايک AMIاستانداردمبتنیبرسیستمعاملموردعالقهخودشروع
Amazon Machine Image

1
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میکنند.
میکنند.آنگاهتصاويرسفارشیشدهرابررویسرورهایخوداجرا 
کردهوسپسآنراسفارشی 
ذخیرهسازیاست:

EC2شاملدونوعسرويس
ذخیرهسازی يکبارمصرف()Ephemeralکهبهنودپردازشیمتصلشدهووقتیکارآنتمام

ازبینمیرود.


شد،
ودرطولزمانثابتمیماند.

میکند
تودهای()BlockکههماننديکSANعمل 
ذخیرهسازی 

ذخیرهسازی  ثابترابراینودهایخودفراهمآوردهاندتاعملکردآنهاراشبیهبه

اکثررقبایآمازوننیز
مراکزدادهسنتیبکنند.
میتوانند به سرويس  S3آمازون برای
عالوه بر اين ،سرورها در – EC2شبیه ديگر سرورهای اينترنتی  -
اقتصادیتر و

ذخیرهسازی ثابتدسترسیداشتهباشند.خصوصاًاينکهسرورهای EC2دردسترسیبه S3

میکنند.
کارآمدترعمل 
میتوانیدقواعدديوارآتشمجازیراکهترافیکسمتنودهای
برایامننگهداشتنشبکهخوددرابر،شما 
گروههای امنیتی و
میکنند،کنترل کنید .میتونید قواعد مسیريابی را با ايجاد  
مجازی شما را تعیین  
میتوان يکگروه DMZايجادکردکهتنهاترافیک
گروهها تعیینکنید.برایمثال  
اختصاصقواعدبهآن 
بهسمتپورتهای81و443ازسمتاينترنتبهسرورهایآنبازباشد.
Amazon Simple Storage Service (S3) -0-3-3
ذخیرهسازی ابریاستکهبصورتبالدرنگازطريق APIهایمبتنیبر

سرويس S3آمازونيکسیستم
میتوانیدانواعمختلف
سرويسوبازهرجايیازاينترنتقابلدسترساست.بااستفادهازاين،APIشما 
اشیاء،از1بايتگرفتهتا5گیگابايترادريکفضاینامنسبتاًمسطحذخیرهکنید.مهماستکهدرمورد
  S3بعنوانيکسیستمفايلتصورنکنید.اولاينکهاينسرويسيکفضاینامدوسطحیدارد.درسطح
فهرستها) هستند که

دايراکتوریها (

سطلها شبیه 
اول ،شما يک سری سطل ( )bucketداريد .اين  
میتوانید
دايراکتوریهایمرسوم،شمان 

قرارمیدهیدذخیرهکنند.برخالف

دادههايیراکهدرS3
میتوانند 

میتوان يکسطل رادرداخلسطل ديگر
اينهارابصورتسلسلهمراتبیسازماندهیکنید.بعبارتديگرن 

قرارد اد.مهمترازهمهاينکهفضاینامسطلدربینهمهمشتریهایآمازونبهاشتراکگذاشتهشده
است.بنابراينالزماستکهدرطراحینامسطلدقتويژهایبکنیدکهباديگراسامیتداخلنداشتهباشد،
مثالاينکهشمانبايدسطلیبنام" "Documentsايجادکنید.نکتهمهمديگراينکهدرنظرداشتهباشیدS3
نسبتاًکنداست.درحقیقتبرایيکسرويساينترنتیخیلیسريعاست،امااگرانتظارداشتهباشیدکهبه
میتوانیدازS3آمازونبعنوان
سرعتيکديسکمحلیياSANپاسخدهد،ناامیدخواهیدشد.بنابراين،ن 
ذخیرهسازی برای کارهای عملیاتی استفاده کنید .نهايتاً اينکه دسترسی به  S3از طريق

يک وسیله 
بايدبگونهای

برنامهها 
میشود نهازطريقسیستمفايليا.WebDAVدرنتیجه ،
سرويسهایوبانجام 

دادههارادرS3ذخیرهکنند.
خاصنوشتهشوندکهبتوانند 
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دادهها را بصورت ثابتدر ابر برای
میتوان گفت که  S3به شما امکان قرار دادن  
گذشته از معايب   ،S3
دادههایخودرا
میکند.اينيکمزيتکلیدیاستکهشمامیتوانید بهسادگی 
بازيابیبعدیآنهافراهم 
در   S3قرار دهید بدون اينکه نگران کمبود فضا باشید .برای بسیاری از کاربران ،سرورهای  S3بعنوان
تهیهکپیپشتیبانکوتاهمدتيابلندمدتبحسابمیآيد.

تجهیزات
Amazon Simple Queue Service (SQS) -3-3-3
  SQSآمازوناساسهرکدامازفعالیتهایمبتنیبرمحاسباتتوری درآمازوناست.همانندهريکاز
میکند.يک
سرويسهایصفپیغام،اينسرويسپیغامهارادريافتکردهوآنهارابهسرورهایعضوارسال 

رايانه را قادر میسازد که ضمن بیخبری کامل از همديگر،
سیستم پیغام رسانی به صورت کلی چندين  
تبادلاطالعاتداشتهباشند.فرستندهبهآسانیپیغامخودرا(تا8کیلوبايتدر)SQSدرداخلصفارسال
.دريافتکنندهپیغامراازصفبرمیداردوبراساسمحتوایپیغامعمل

میدهد
میکندوبهکارخودادامه 

میتوانداينباشد" :مجموعهداده123.csvرادرسطلs3://fancy-bucket
میکند.برایمثاليکپیغام 

پردازشکنونتیجهرادرصفYقراربده" .يکمزيتسیستمصفپیغامايناستکهفرستندهنیازندارد
گیرندهراشناسايیکنديامديريتخطارادرارتباطباخطاهایارتباطیانجامدهد.دريافتکنندهنیزحتی
نیاز ندارد کهدر زمان ارسال پیغامحاضرباشد .سیستم  SQSآمازون بخاطر سادگیاش ،مناسب محیط
میکنند،تنهابهيک APIسادهبرای
ستمها کهازصفپیغاماستفاده 
رايانشابری آمازوناست.اکثرسی 
ثبتپیغامخودوبازيابیآننیازدارندواينکهبهحفظجامعیتپیغامدرداخلصفاعتماد داشتهباشند.
توسعهونگهداریچیزیبهاينسادگی،يککارخستهکنندهاست،امادرعینحالاستفادهازبسیاریاز
بستههایتجاریصفپیغام،خیلیپیچیدهوگراناست.

شکل -3-3نحوه عملکرد سرویس ]3[ Amazon SQS

Amazon CloudFront -4-3-3
 CloudFrontيکشبکهتوزيعمحتوا (  ) CDNمبتنیبرابراست.اينشبکهبرایشماامکانقراردادن
میکند ،بهاينمعناکهمحتواازنزديکترينمکانیکهکاربر
محتوایديجیتالیخودرادرشبکهفراهم 
1

content distribution network

1
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زلوسآنجلس

میشود.بهعبارتديگر،يکبازديدکنندهسايتا
درخواستکردهاست،بهاوتحويلداده 
میکند.شمامحتوارادر
میتواندهمانمحتوايیرامشاهدهکندکهيکبازديدکنندهازنیويورکمشاهده 

میشود.
مصرفکنندهبهنقاطلبهشبکهآمازونارسال 

واينمحتوابرایتحويلسريعتربه

میدهد
S3قرار 

شکل -4-3نحوه عملکرد سرویس ]4[ Amazon CloudFront

Amazon SimpleDB -5-3-3
ذخیرهسازی داده با قابلیت اطمینان باالتری نسبت به  MySQLيا

 SimpleDBيک ترکیب عجیب از 
رابطهایبسیار
مدلهایداده 
Oracleاست.اينسرويسبرایانجامکارهایپیچیدهوتراکنشیدرارتباطبا 
سیستمهای مديريت

محیطهای با درخواست های خواندن بسیار زياد نظیر 

قدرتمند است .همچنین در 
میباشد:
محتوانیزمناسباست.مزايایSimpleDBبهاينشرح 
پايگاهداده(.)DBA
 عدمنیازبهمدير پرسوجو.
 APIهایمبتنیبرسرويسوببسیارسادهبرایارسال  دسترسیبهيکسیستممديريتپايگاهدادهکالسترشده(.)DBMSذخیرهسازیداده.

مقیاسپذيریباالدر

رابطهای قوینیازداشتهباشید،شايد SimpleDBآمازونيکابزار مناسبنباشد.
پايگاهداده  
اگرشمايک 
پايگاهدادهيکdbaاست،اينسرويسبرایشمابسیارعالیخواهدبود.
ولیاگرايدهشماازبرنامه 
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 -4-3سرویس  S3آمازون
دائمیمبتنیبرابراست.اينسرويسمستقلازديگرسرويسهای

ذخیرهسازی 

سرويس S3يکسیستم
برایمیزبانیسايتخودمینويسیدبدوناينکهدرابر

.درحقیقت،برنامههايیکهشما 

میکند
آمازونکار 
ذخیرهسازی آسان

میتواننداز S3استفادهکنند.علتاينکهآمازوناز S3بهعنوانيک
قرارداشتهباشند ،
ويژگیهایآناست،نهسهولتاستفادهازآن S3.آمازونبهشمااينامکانرا

ناممیبرد،بخاطرمجموعه

میدهد که  دادهخودرابهسادگیرویابرقراردهیدويادوبارهازآنجابرداريد.نیازینیستکهدرباره

میشود چیزیبدانید.اشتباهبزرگدرمورد S3آناستکه
ذخیرهسازی آنيامحلیکهذخیره 

چگونگی
سادهترازيکفايلسیستماست.درحقیقت
آنرابعنوانيکفايلسیستمراهدوربحسابآوريدS3.بسیار 
سطلها ذخیره
میکنید.عالوهبراين،شمااشیاءرادر 
میکنید،بلکهاشیاءراذخیره 
شمافايلیراذخیرهن 
ها.اگرچهاينتمايزهاممکناستتنهايکتفاوتمعنايیباشد،اماتفاوتهای


نهدردايراکتوری
میکنید 

مهمیباهمدارند:
میتوانندبیشتراز5گیگابايتباشد
 اندازهاشیاءدرS3ن میتوانیدزيرسطل
سطلهادرفضایناممسطحواشتراکیبینهمهکاربرانS3قراردارد.شمان 

ايجادکنیدوبايدمراقبتداخلفضاهاینامباشید.
میتوانیدسطلواشیاءخودرابصورتعمومیدرمعرضديدهمهقراردهید.
 شما  برایاستفادهازS3بايدآنراmountکنید(البتهنهبهعنوانيک.)filesystem برایانجامبرخیکارهامثالmountکردنياsyncنمودنبايدازابزارهایثالثاستفادهکنید. -8-4-3دسترسی به S3
میتوانیدسرويس
قبلازدسترسیبهS3شمابايدبرایيکحسابکاربریدرآمازونثبتنامکنید.شما 
ذخیرهسازی  پیش فرض خود را در اياالت متحده يا اروپا انتخاب کنید .همانطور که قبال نیز گفته شد،

یدولتیياتجاریممکناستدراينتصمیمگیرینقشداشتهباشد.

سیاستها

قوانینو

 -0-4-3سرویسهای وب
آمازونسرويس S3راهمازطريق SOAP APIوهمازطريق REST APIفراهمکردهاست.اگرچه
توسعهدهندگان معموال با  SOAPبیشتر آشنا هستند ،اما بدلیل اينکه  SOAPبا اشیاء باينری بزرگ

میشود API.هایآمازونازکارهایزير
مشکالتیبههمراهدارد،استفادهاز RESTبیشترترجیحداده 
میکند:
پشتیبانی 
سطلهاواشیاء
 پیداکردن  کشفمتاديتاهایآنهاسطلهایجديد
 -ايجاد 
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 آپلوداشیاءجديدسطلهاواشیاء
 حذف میتوانید بهدلخواهمکانیراکهدرآنمحتوایسطلبايدذخیرهشودتعیین
میکنید ،
سطلهاکار 
وقتیبا 
میشود
کنید.مگردرمواردیکهشمابايدواقعاکنترلبسیارزيادیرویتعاملباS3داشتهباشید،پیشنهاد 
ازيکAPI wrapperبرایزبانموردعالقهاستفادهکنید(مثالJets3tدرمحیطجاوا)تاباسطحانتزاعی
میتوانید ازhttp://s3tools.logix.cz/s3cmd
تریاز S3 REST APIکارکنید.خطفرمان S3رانیز 
میتوانیديکwrapperبرایدسترسیبهS3درسطح
برایکارباS3دانلودنمايید.توسطاينخطفرمان 
خطفرمانداشتهباشید.اينابزاربهزبان Pythonنوشتهشدهاستوبهاينمعناستکهشمابهکدمنبع
میتوانيکبرنامهPythonبرایS3نوشت.
آننیزدسترسیخواهیدداشتتاببینیدکهچگونه 
BitTorrent -3-4-3
آمازون امکان دسترسی به  BitTorremtرا از داخل  S3فراهم کرده است BitTorrent .يک پروتکل
فايلهای
اشتراکگذاری  

اشتراک فايل  P2Pاست .بدلیل اينکه  BitTorrentيک پروتکل استاندارد برای 
دادهها را از طريق
باينری با حجم باال است ،تعدادی کالينت و برنامه کاربردی در بازار وجود دارند تا  
 BitTorrentمنتشرومصرفکنند.اگربرنامهشمابتوانداينويژگیفراهمشدهدرزيرساخترابکاربگیرد،
برنامههایتراکنشیوبدر
ازمزيتپشتیبانی BitTorrentدر S3استفادهکردهايد.البتهبهطورکلی ،
تعاملباS3استفادهایازBitTorrentندارند.

 S3 -4-4-3در عمل
درعمل،ماازابزارs3cmdبرایارسالودريافتفايلازS3استفادهکرديم.دفعهاولکه

برایمشاهدهS3
میکنید ،بايد آن را با کلیدهای دسترسی به  S3پیکربندی کنید .برای هر بار
شما اين ابزار را دانلود  
استفادهازاينابزارياهرابزارديگری،بايداينکلیدهارابهمنظوردسترسیبهسطلخصوصیخوددرS3
میخواهید
دراختیارداشتهباشید.اولینکاریکهبايددرS3انجامدهید،ايجاديکسطلاستکهدرآن 
میشود :
اشیاءخودراذخیرهکنید.اينکاربادستورزيرانجام 
s3cmd mb s3://BUCKET

میکند.همانطورکهقبالگفتهشد،فضاینام
ايندستوريکسطلباناممشخصشدهتوسطشماايجاد 
سطلها  در بین کاربران به اشتراک گذاشته شده است .در دستور فوق شما بايد بجای  BUCKETنام

سطلهایايجادشدهتوسطخود،يکنام
منحصربفردموردنظرخودراواردکنید.بسیاریازکاربرانبرای 
میکنند(مانندنامدامنه).
پیشوندمنحصربفردانتخاب 
وقتیشمايکسطلايجادکرديد،وقتآناستکهچیزیدرداخلآنقراردهید.
s3cmd put LOCAL_FILE s3://BUCKET/S3FILE
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مانندمثالزير:
s3cmd put home_movie.mp4 s3://com.imaginary.movies/home_movie.mp4

میتواندرS3قرارداد،همانطورکهقبالنیزگفتهشد5گیگابايتاست.برایدسترسیبه
حجماشیائیکه 
میتوانیدازدستورزيراستفادهکنید:
اشیاء S3
s3cmd get s3://BUCKET/S3FILE LOCAL_FILE

مانندمثالزير:
s3cmd get s3://com.imaginary.movies/home_movie.mp4 home_movies3.mp4

بهاينترتیببايدفايلموردنظررادوبارهدرمیزکارخوددريافتکردهباشید.نمونهایازديگردستورات
قابلاستفادهدرادامهآمدهاست:
سطلهاs3cmd ls:
 مشاهدهلیستهمه  مشاهدهمحتوایيکسطلخاصs3cmd ls s3://BUCKET: حذفيکشیءازيکسطلs3cmd del s3://BUCKET/S3FILE: -حذفيکسطلs3cmd rb s3://BUCKET:

 -5-3سرویس  EC2آمازون
معروف ترين سرويس آمازون در زمینه رايانش ابری  EC2است EC2 .شبکه مجازی شما را با همه
سرويسها

میکند.البتهاينسرويسازديگر
سرورهایمجازیکهدرآنشبکهدرحالاجراهستندارائه 
ماشینهایمجازیوديگر

ذخیرهسازی تصاوير

میکنید،برای
مستقلنیست.مثالوقتیاز EC2استفاده 
میتوانازS3استفادهکرد.
ذخیرهسازیهایموردنیاز ،


شکل  -5-3یک مرور از اجزای پشتیبانی شده توسط Amazon EC2

 رایانش ابری

67


 -8-5-3مفاهیم EC2
میدهدوچگونگیارتباط
شکل5-3همهمفاهیمیکهEC2راتشکیل 

پیچیدهترازS3است.

EC2کمی
میدهد.مفاهیماصلیبهاينترتیبهستند:
بینآنهارانشان 
 نمونه(:)Instanceيکنمونه EC2يکسرورمجازیاستکهسیستمعاملموردنظرشمابرکردهايددرآناجراشدهاست.
اساستصويریکهانتخاب 
میتوانید از آن برای تهیه و
 تصوير ماشین آمازون ( :)AMIيک کپی اولیه از سرور ،که شما  اجرایهرتعدادنمونهایکهبخواهیداستفادهکنید.اگربامفهومghostingآشناباشید،تصوير
میتوانید هرتعدادازسرورراايجاد
ماشینمجازیهمانندتصوير ghostاستکهازرویآن 

نمايید.بطورحداقل،يکتصويرماشینشاملهستهسیستمعاملبعالوهابزارهایازپیشنصب
میتواندشاملبرنامه
میباشد،يااينکهبراساساستراتژیاستقرارموردنظرتان ،
شدهبررویآن 
کاربردیوبازپیشايجادشدهشماباشد.آمازون  AMIهایازپیشايجادشدهایداردکه
میتوانیدبرایشروعکارخودازآنهانیزاستفادهنمايیدAMI .هایثالثزيادینیزوجودداردو

میتوانیدAMIموردنظرخودراازاولايجادنمايید.
يااينکهشما 
 آدرس آی پی  :Elasticاين يک آدرس آی پی  staticساده است که به شما اختصاص دادهمیشود.شايدواژهElasticکمیگیجکنندهباشد،امابهمعنایپويانیست.بطورپیشفرضهر

میکند کهپسازاينکهکارآن
میشود يکآدرسآیپیپويادريافت 
نمونهآمازونکهايجاد 
نمونه تمام شد ،ممکن است اين آدرس به شخص ديگری اختصاص داده شود .اما آدرسهای
همیشهازآنهااستفاده

میتوانید 
برایشمارزرومیشوند وهماننديکآدرس  static

 Elastic
کنید.
 منطقه (:) Regionيکگروهازنواحیدسترسیاستکهيککالسترواحدراازنظرجغرافیايیمیدهند.درحالحاضر،ضمانتسرويسآمازونبرایEC2حدود99.95درصدقابلیت
تشکیل 
دسترسیبرایحداقلدوناحیهدسترسیدريکگروهدريکدوره12ماههاست.
 نواحی دسترسی ( :)Availability zoneتقريبا مشابه مراکز داده است .دو ناحیه دسترسیشدهاند کهنقطهشکستمشترکیرابهاشتراکنداشتهباشند.آمازوندرحالحاضرسه
تضمین 
ناحیهدراياالتمتحدهداردکههمهدرسواحلشرقیهستند.همچنیندوناحیههمدراروپای
بهدلخواهناحیهدسترسیکهمیخواهیدنمونههایخودرادرآناجرا

میتوانید
غربیدارد.شما 
1
میتوانیدسطحموردنظرافزونگی برنامهخودراايجادکنید.
کنید،انتخابنمايید.بهاينترتیب 
بخشهای مجزای شبکه است که با
گروههای امنیتی ( :)Security Groupبسیار شبیه به  

میکنید و
گروههایامنیتیاجرا 
شدهاند.شمانمونههایخودرادرداخل 
ديوارآتش ازهمجدا 
میتواندبانمونههایشماصحبتکند.
میکنیدکهچهچیزی 
گروههایامنیتیتعیین 
در 
1

redundancy
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ذخیرهسازیدرسطحBlock

میتوانیداز
ذخیرهسازی :Blockشبیهبهاستفادهاز ،SAN

حجم
میتوانید هرگونهکه
میباشد .سپس 
استفادهکنیدکهقابل mountکردنبهنمونههای  EC2
میتوانیدازچنديندرايوبا
بخواهیددرايوخودرافرمتکنیديااينکهبررویآنبنويسید.حتی 
همديگربصورتيکRAIDمجازیاستفادهکنید.
میتوانید هر زمان که بخواهید از درايو خود کپی پشتیبان
لحظهای ( :)Snapshotشما  
تصوير 
میشوندوبرایايجاددرايوهای
تهیهکنیدياآنراتکثیرکنید.اينتصاويرفوریدرS3ذخیره 
جديدقابلاستفادههستند.

 -0-5-3دسترسی به EC2
شبیهبه،S3وسیلهاصلیدسترسیبهAPI،EC2هایمبتنیبرسرويسوبهستند.آمازونتعدادیابزار
حاورهاینیزدرباالیAPIها،ازقبیلمواردزيرفراهمکردهاست:
م 
شکل6-3رامشاهدهکنید)

کنسولسرويسهایوبآمازون(console.aws.amazon.com:

 افزونهElasticFoxدرمرورگرFirefox ابزارهایخطفرمانآمازوندرهنگاماستفادهازآمازون،ب هاحتمالزيادنیازخواهیدداشتکهازابزارهایمديريتزيرساختقوینظیر
 enStratusو  RightScaleنیزاستفادهکنید.اگرتازهشروعبهکارکردهباشید،شايدبخواهیدترکیبیاز
ابزارهایمختلفرانیزاستفادهکنید.برایکسباطالعاتبیشتردرخصوصاستفادهازابزارهایخطفرمان
به  http://developer.amazonwebservices.com/connect/entry.jspa?externalID=351مراجعه
کنید.دقتداشتهباشیدکهصرفنظرازابزاریکهنهايتامورداستفادهقرارخواهیدداد،همیشهبهيکخط
فرماننیازخواهیدداشت.

شکل  -6-3کنسول سرویسهای وب آمازون
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 -3-5-3راه اندازی یک نمونه
میتوان در  EC2انجامداد،اجرایيکنمونهاست.اينکاربصورتپويايکسروررا
سادهترينکاریکه  

میدهد.
راهاندازیکردهودردسترسشماقرار 

میکنید.آمازونتعدادیتصاويرماشینازپیشايجادشده
شمايکنمونهAMIذخیرهشدهراازS3اجرا 
میتوانید  نمونههایتجاریموردنظرخودرانیزخريداریکنید.حتی
برایشمافراهمکردهاستوشما  

میتوانیدتصاويرماشینخودراايجادوثبتکنید.

میتوانید يکنمونه EC2جديدرادر
میگیرند،شمان 
توجه:بدلیلاينکهتصاويرايجادشدهدر S3قرار 
زمانغیرفعالبودنS3ايجادکنید.
میتوانید تصاوير ماشین مجازی که برای شما در دسترس هستند
از طريق ابزارهای خط فرمان ،شما  
مشاهدهکنید:
ec2-describe-images -o amazon

بهخطفرمانمیگويدکهتمامتصاويریکهصاحبآنهاamazonاسترانشاندهد.

سوئیچ-o amazon
میتوانید ازتصاويراستانداردآمازونيايکفروشندهديگراستفاده
میکنید ،
وقتیکهتازهکارخودراشروع 
میتوانید آنهاراثبتکنید.برایاينکهببینیدکهچهتصاويریراتا
کنید،وپسازسفارشیکردنتصاوير ،
میتوانیدازدستورزيراستفادهکنید:
کردهايد ،
کنونثبت 
ec2-describe-images

خروجیدستورفوقمشابهاينخواهدبود:
IMAGE ami-225fba4b ec2-public-images/fedora-core4-apache-mysqlv1.07.manifest.xml amazon available public
i386 machine

میکند.عنصرسوم
عنصردومدرخروجی،شمارهشناسهتصوير()IDاستکهمقدارآنبهتصويراشاره 
میکند.اينفايلفهرست،تصويرماشینرا
شاملشیء  S3استکهفايلفهرستتصويرماشینراارائه 
میکند.دراينمثال ec2-public-images،نامسطلیاستکهدرآنتصويرذخیره
برای EC2توصیف 
شده است و  fedora-core4-apache-mysql-v1.07.manifest.xmlنام شیئی است که فايل فهرست
میدهد.
تصويردرآنقراردارد.چهارمینعنصرنامصاحبتصويراست.عنصرپنجموضعیتتصويررانشان 
میکندکه
میکندکهآياتصويرعمومیاستياخصوصی.عنصرهفتمi386،مشخص 
عنصرششممشخص 
معماریم ربوطبهآنتصويرچیست.آمازوندرحالحاضرازدومعماری32بیتیاينتل()i386و64بیتی
میتواند شامل
میکند .آخرين عنصر مشخص کننده نوع تصوير است که  
اينتل ( )x86_64پشتیبانی  
 ramdisk،machineيا kernelباشد.
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وقتیکهشماتصويرماشینموردنظرخودراانتخابکرديد،نوبتبهاجراکردننمونهسرورمجازیبر
اساسآنماشینمجازیمیرسد.
ec2-run-instances AMI_ID

برایمثالبااجرایدستورزير:
$ ec2-run-instances ami-1fd73376

میکنیديااطالعاتیدربارهوضعیترزرونمونهجديددريافتخواهیدکرد.
يايکپیغامخطادريافت 
RESERVATION r-3d01de54 1234567890123 default
INSTANCE i-b1a21bd8 ami-1fd73376
pending
0
m1.small 2008-10-22T16:10:38+0000 us-east-1a aki-a72cf9ce
ari-a52cf9cc

تمايزبینيکرزروويکنمونهدراينمثالسادهکهتنهايکنمونهشروعشدهاست،واضحنیست.وقتی
میتوانید تعدادحداقلوحداکثرنمونههايیکهاجراشودرا
شماتالشکنیدکهنمونههايیرااجراکنید ،
میدهد که چه تعداد نمونه بطور واقعی با
نیز تعیین کنید .در اين حالت ،خروجی اين دستور نشان  
درخواستشمااجراشدهاست.
برنامهها یسرورجديدیباشیدکهبهتوزيعباروبسايتدرزمانیاز
برایمثال،شايدشمادرحالاجرای 
میشود کمککند،اگربخواهیدکه 11نمونهرابرایاينمنظوراجراکنید،
روزکهترافیکآنسنگین 
شايدباشرايطیمواجهشويدکه 11نمونهجديددريکناحیهدردسترسنباشد.اگرشما 11نمونهرا
درخواست کرده باشید ولی هیچ کدام در دسترس نباشد ،درخواست شما شکست خواهد خورد .در اين
میتوانیدحداقل5وحداکثر11نمونهرادرخواستکنید.اگرحداقل5نمونهدردسترسباشد،اين
صورت 
دستورباموفقیتاجراخواهدشد.بنابراينمنظورازرزر و،تعدادنمونههايیاستکهباموفقیتاجراشده
میباشد:
است.بعضیازمواردمهمدرخصوصتوضیحاتدادهشدهبهاينشرح 
 : i-b1a21bd8شناسه نمونه .از آن به همراه ديگر دستورات و  APIها برای اشاره به نمونه مورد نظر
میشود.
استفاده 
میکنید.
:ami-1fd73376شناسهتصويرماشینAMIکهبرایاجراینمونهاستفاده 
میتواندشاملshutting down،runningو
میدهد.ديگرمقادير 
:pendingوضعیتفعلینمونهرانشان 
terminateباشد.
میدهد چقدر ،RAM
: m1.smallبیانگرايناستکهکدامنوعنمونه EC2درحالاجرااستکهنشان 
فضایديسکوCPUبهنمونهاختصاصدادهشدهاست.نوعm1.smallحالتبسیارپايهآناست.
میدهد.بدلیلاينکهمامحدوده
:us-east-1aمحدودهدسترسیکهدرآننمونههااجراشدهاسترانشان 
میکند.
دسترسیدرخطفرمانتعییننکردهايمEC2،بهترينمحدودهدسترسیراانتخاب 
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حالبايدحدود  11دقیقهصبرکنیدتانمونهانتخابشدهتوسطشمااجراشود.دراينحالت،آمازوندر
میتوانید وضعیترابااستفادهازدستورزير
حالاختصاصمنابعبراینمونهوراهاندازیآناست.شما 
بررسیکنید:
]ec2-describe-instances [INSTANCE_ID

برایمثالاجرایدستورزير:
$ ec2-describe-instances i-b1a21bd8

خروجیشبیهاينراخواهدداشت:
RESERVATION r-3d01de54 1234567890123 default
INSTANCE i-b1a21bd8 ami-1fd73376 ec2-75-101-201-11.compute-1.amazonaws.com
domU-12-31-38-00-9D-44.compute-1.internal running
0
m1.small 2008-08-11T14:39:09+0000 us-east-1c aki-a72cf9ce
ari-a52cf9cc

میدهد که نمونه در حال حاضر در وضعیت  runningاست .به عبارت ديگر ،شما
اين خروجی نشان  
میتوانید بهآندسترسیداشتهباشید،امايکمشکلکوچکوجودداردوآنايناستکهشماحساب

کاربریدرماشیننداريد.قبلازاينکاربهتراستببینیمچهاطالعاتبیشتریدربارهايننمونهدرحال
میتوان کسب کرد .خروجی دستور  ec2-describe-instancesتقريبا مشابه ec2-run-instances
اجرا  
میباشد بجزاينکهتوسطايندستور،آدرس  IPعمومیوخصوصینمونهرانیزمشاهدهخواهیدکرد،زيرا

اکنوننمونهدروضعیتاجرااست.وقتینمونهاجراشد،آمازونبصورتپويابهآنيکآدرسعمومیويک
میتوانید ازآدرسعمومیبرایدسترسیبهنمونهازخارجازابرو
میدهد.شما 
آدرسخصوصیاختصاص 
ازآدرسخصوصیدرداخلابراستفادهکنید.

 -4-5-3دسترسی به یک نمونه
میتوانید بهيکنمونه
همانطورکهقبالاشارهشد،تازمانیکهيکحسابکاربرینداشتهباشید،شمان 
  EC2جديددسترسیداشتهباشید.بنابراينآنراخاتمهدهیدونمونهديگریرااجراکنیدکهبتوانیدبه
آندسترسیداشتهباشید:
$ ec2-terminate-instances i-b1a21bd8

ازآنجايیکهشماازيکنمونهماشینازپیشساختهشدهاستفادهکرديد،مسلماًحسابکاربریدرآن
نداريد .عالوه براين اين يک حفره امنیتی بزرگ برای آمازون يا هر فروشنده ديگری خواهد بود که
میشود،تولیديکجفتکلیدSSH
حسابهایپیشفرضبارمزمشابهايجادکند.ترفندیکهبکارگرفته 

میشود کهاجرا
میگیرد وکلیدعمومیبهنمونهایارسال 
است.کلیدخصوصیدرهاردديسکشماقرار 
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برایهرکاربریکهکلیدخصوصیrootمیکندبطوريکهحسابکاربری
 نمونهراپیکربندیEC2.کردهايد

:بايديکجفتکلیدايجادکنید،قبلازاجرایيکنمونهجديد.شماراداشته باشیدفراهمشود
ec2-add-keypair KEYPAIR_NAME

:برایمثال
$ ec2-add-keypair mykeypair
KEYPAIR mykeypair 1f:51:ae:28:bf:89:e9:d8:1f:25:5d:37:2d:7d:b8:ca:9f:f5:f1:6f
-----BEGIN RSA PRIVATE KEY----MIIEoQIBAAKCAQBuLFg5ujHrtm1jnutSuoO8Xe56LlT+HM8v/xkaa39EstM3/aFxTHgElQiJLChp
HungXQ29VTc8rc1bW0lkdi23OH5eqkMHGhvEwqa0HWASUMll4o3o/IX+0f2UcPoKCOVUR+jx71
Sg5AU52EQfanIn3ZQ8lFW7Edp5a3q4DhjGlUKToHVbicL5E+g45zfB95wIyywWZfeW/UUF3LpGZ
yq/ebIUlq1qTbHkLbCC2r7RTn8vpQWp47BGVYGtGSBMpTRP5hnbzzuqj3itkiLHjU39S2sJCJ0TrJ
x5i8BygR4s3mHKBj8l+ePQxG1kGbF6R4yg6sECmXn17MRQVXODNHZbAgMBAAECggEAY1tsi
UsIwDl591CXirkYGuVfLyLflXenxfI50mDFms/mumTqloHO7tr0oriHDR5K7wMcY/YY5YkcXNo7mv
UVD1pMZNUJs7rw9gZRTrf7LylaJ58kOcyajw8TsC4e4LPbFaHwS1d6K8rXh64o6WgW4SrsB6IC
mr1kGQI73wcfgt5ecIu4TZf0OE9IHjn+2eRlsrjBdeORi7KiUNC/pAG23I6MdDOFEQRcCSigCj+4/m
ciFUSASWS4dMbrpb9FNSIcf9dcLxVM7/6KxgJNfZc9XWzUw77Jg8x92Zd0fVhHOux5IZC+UvSK
WB4dyfcItE8C3p9bbU9VGyY5vLCAiIb4qQKBgQDLiO24GXrIkswF32YtBBMuVgLGCwU9h9HlO9
mKAc2m8Cm1jUE5IpzRjTedc9I2qiIMUTwtgnw42auSCzbUeYMURPtDqyQ7p6AjMujp9EPemcSV
OK9vXYL0PtcoxW9MC0dtV6iPkCN7gOqiZXPRKaFbWADp16p8UAIvS/a5XXk5jwKBgQCKkpHi2
EISh1uRkhxljyWCiDCiK6JBRsMvpLbc0v5dKwP5alo1fmdR5PJaV2qvZSj5CYNpMAy1/EDNTY5O
SIJU+0KFmQbyhsbmrdLNLDL4+TcnT7c62/aH01ohYaf/VCbRhtLlBfqGoQc7+sAc8vmKkesnF7Cq
CEKDyF/dhrxYdQKBgC0iZzzNAapayz1+JcVTwwEid6j9JqNXbBc+Z2YwMi+T0Fv/P/hwkX/ypeOX
nIUcw0Ih/YtGBVACDQbsz7LcY1HqXiHKYNWNvXgwwO+oiChjxvEkSdsTTIfnK4VSCvU9BxDbQ
HjdiNDJbL6oar92UN7VrBYvChJZF7LvUH4YmVpHAoGAbZ2X7XvoeEO+uZ58/BGKOIGHByHBD
iXtzMhdJr15HTYjxK7OgTZmgK+8zp4L9IbvLGDMJO8vft32XPEWuvI8twCzFH+CsWLQADZMZK
SsBasOZ/h1FwhdMgCMcY+Qlzd4JZKjTSu3i7vhvx6RzdSedXEMNTZWN4qlIx3kR5aHcukCgYA9
T+Zrvm1F0seQPbLknn7EqhXIjBaTP8TTvW/6bdPi23ExzxZn7KOdrfclYRph1LHMpAONv/x2xALIf
91UB+v5ohy1oDoasL0gij1houRe2ERKKdwz0ZL9SWq6VTdhr/5G994CK72fy5WhyERbDjUIdHaK
3M849JJuf8cSrvSb4g==
-----END RSA PRIVATE KEY-----

 شما هرگز کلید عمومی را که برای استفاده از.میکند
  اين دستور برای شما يک کلید خصوصی فراهم
اينکلیدراکپیکنیدوازجايیکهباخط،میشودنخواهیدديد
 هابهحسابسرويسوبشمااضافه


نمونه
-----END RSA PRIVATE ""شروعشدهاستتاخط----BEGIN RSA PRIVATE KEY-----"
:بهتراستکهنامزوجکلیدرانیزدرنامفايلقراردهید(مثال."  رادررايانهخودذخیرهکنیدKEY---بگونهایتعیینکنیدکهفقطخودتانبتوانیدآنرا
 )ومجوزهایدسترسیبهفايلراid-rsa_mykeypair
میتوانیدازدستورزيربرایاين
 ،Mac OS Xسیستمهایمبتنیبريونیکسنظیرلینوکسو

در.بخوانید
:کاراستفادهکنید
$ chmod 400 id_rsa-mykeypair
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میتوانیدنمونهایراکهمرتبطبازوجکلیدشمااستاجراکنید:
حاال 
$ ec2-run-instances -k mykeypair ami-1fd73376
RESERVATION r-8a01de64 1234567890123 default
INSTANCE i-a7d32cc3 ami-1fd73376
pending
mykeypair
m1.small 2008-10-22T16:40:38+0000
us-east-1a aki-a72cf9ce ari-a52cf9cc

کردهايد.
دقتکنیدکه سوئیچ –kنامزوجکلیدشمااست،تانامفايلیکهکلیدخصوصیرادرآنذخیره 
خروجیمانندحالتقبلاستبجزاينکهشمايکشمارهشناسهرزروجديدويکشمارهشناسهنمونه
جديدداريد.همچنین0ازاجراقبلیباعبارتmykeypairجايگزينشدهاستکهنشاندهندهايناست
کهنمونهتوسطکلیدعمومیبرایآنزوجکلیداجراشدهاست.کلیدعمومیبهحسابکاربری rootدر
میتوانید از SSHبرایاتصالبهنمونهاستفاده
میشود.بهعبارتديگر،شما 
نمونهجديداختصاصداده 
کنید،بدوناينکهنیازبهاستفادهازاطالعاتورود(احرازهويت)داشتهباشید.اينکاربصورتامنانجام
میتوانید به
کردهايد .البته عمال هنوز ن 
میشود زيرا شما کلید خصوصی خود رادر ماشین محلی ذخیره  

ماشیندسترسیداشتهباشید،زيراقواعدپیشفرضبرایهرگروهامنیتیدر،EC2مانعرسیدنترافیک
میشود.
شبکهبهنمونههایهرگروهامنیتی 

 -5-5-3گروههای امنیتی
مثالهای ما بصورت
آخرين قسمت نمايش لیسترزروهادر ( ec2-describe-instancesکه تا اينجا در  
گروههایامنیتیبسیارشبیه
پیشفرضبودهاست)نامگروهامنیتیاستکهدرآننمونهاجراشدهبود .
میشود.درحالتپیشفرض
ديوارههایآتشمحافظت 
بخشهايیازشبکهاستکهدردنیایواقعیتوسط 

میشود ،يکقاعدهدرآنوجودداردکهازورودهمهترافیکازهرمبدابههر
وقتیيکديوارآتشايجاد 
میکند.
مقصدبررویهمهپورتهاجلوگیری 
بهنمونهایکهدريکگروهامنیتیجديدیقرار

میتوانید 
تاثیراستفادهازگروهامنیتیايناستکهشمان 
دارد،بههیچطريقیدسترسیداشتهباشید،تازمانیکهتوسطدستور ec2-authorizeمجوزدسترسیرا
بدستآوريد.
]ec2-authorize GROUP_NAME [OPTIONS

برایبهدستآوردندسترسیshellبهنمونهجديد،بايدپورتSSHرابازکنید:
FROM CIDR 0.0.0.0/0

22

22

$ ec2-authorize default -p 22
PERMISSION default ALLOWS tcp

اگرنمونهشمايکوبسرورباشد،الزماستکهدسترسیHTTPوHTTPSآنبازشود:
FROM CIDR 0.0.0.0/0

80

80

$ ec2-authorize default -p 80
PERMISSION default ALLOWS tcp
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FROM CIDR 0.0.0.0/0

443

443

$ ec2-authorize default -p 443
PERMISSION default ALLOWS tcp

بررویپورتهایخاصیازهرمکان

میدهد کهدسترسیبهگروهامنیتیپیشفرض
اينخروجینشان 
اينترنت()FROM CIDR 0.0.0.0/0 means any IP addressايجادشدهاست.
نکته:دراينمثال،دسترسیبه SSHبرایهمهمبداًهابازشدهاست،امااينکارمناسبینیست.بطورکلی
تا جايی که امکان دارد ،قواعد تعريف شده بايد مبداً خاصی را مشخص کنند .واضح است که  HTTPو
  HTTPSدرحالتکلیبرایهمهبازهستند،اماتقريباًهرچیزديگریبايدياکامالبستهباشديابطور
انتخابی،اجازهداشتهباشد.
برای کاهش دسترسی به يک بخش خاص از ترافیک ورودی ،شما بايد آدرس  IPيا ماسک زيرشبکه را
تعیینکنید:
$ ec2-authorize default -P tcp -p 22 -s 10.0.0.1/32

میتوانید
ايندستور،اجازه TCPرابررویپورت 22تنهابرایمحدوده 10.0.0.1صادرکردهاست.حال 
بااستفادهازSSHبهسرورخوددسترسیداشتهباشید:
ssh -i PRIVATE_KEY_FILE root@PUBLIC_IP


میتوانیددستورزيرراواردکنیدتابعنوانکاربرrootواردنمونهجديدبشويد:
دراينمثالشما 
$ ssh -i id_rsa-mykeypair root@ec2-75-101-201-11.compute-1.amazonaws.com


گروههای
میتوانید با استفاده از   ec2-add-group
شما به يک گروه امنیتی واحد محدود نیستید .بلکه  
امنیتیبیشتریايجادکنید:
ec2-add-group GROUP -d DESCRIPTION

برایمثال:
$ ec2-add-group mygroup -d MyGroup
GROUP mygroup MyGroup

میتوانید مجموعه قواعد مختلفی را برای انواع مختلف نمونه ها (مثال
با استفاده از چندين گروه ،شما  
دسترسیHTTP/HTTPSرابرایگروه load balancerبازکنیددرحالیکهايندسترسیبهگروهسرور
برنامهکاربردیبستهشدهباشدوتنهادسترسیماژولTomcat modjkازگروهload balancerبهآنباز
باشد).
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 -6-5-3نواحی دسترسی
يکیازمفاهیمیکهاخیرادرموردآنصحبتشد،نواحیدسترسیبود.يکناحیهدسترسی،کامالبرروی
میشود.مثالآمازونسهناحیهدسترسیدراياالتمتحدهودوناحیهدراروپایغربی
يکمرکزدادهنگاشت 
دارد .مهمترين ويژگی يک ناحیه دسترسی اين دست که هر دو ناحیه زيرساخت کامال متمايزی دارند،
بنابراينبروزمشکلدرهربخشياکليکناحیهدسترسی،تاثیری روینواحیديگرنداردوبقیهنواحی
میتوانندبهارائهسرويسادامهدهند.

سطحتوافقسرويسآمازون،دسترسی99.95درصدیراباحداقلدوناحیهدسترسیتضمینکردهاست.
مثالهایاخیر،ماناحیهدسترسیus-east-1aرامشاهدهکرديم.اينشناسهبرایهرمرکزدادهنیست.
در 
 us-east-1aبرایحسابآمازونشما،شايدبا us-east-1aدرحسابشخصديگرمتفاوتباشد.شناخت
ناحیههایدسترسیبنابهداليلیاهمیتزيادیدارد:
میکنید ونمونهديگریرادرناحیهدوم،
 وقتیشمانمونهایرادريکناحیهدسترسیاجرا کردهايد.بههمیندلیلمطمئنهستید کهيکنمونه،خرابی
افزونگی1درزيرساختخودايجاد 
نمونهديگرراجبرانخواهدکرد.
میکنید.بهعبارتديگر،اگرشما
 شمابرایترافیکبینهردوناحیهدسترسیهزينهپرداخت  يکMySQLاصلیدريکیازنواحیدسترسیداشتهباشیدويکSlaveدرناحیهديگر،بازای
میکنید،بايدهزينهپهنایباندپرداختکنید،اما
همهترافیکیکهبینmasterوslaveمبادله 
اگرهردودريکناحیهدسترسیيکسانقرارداشتهباشند،هزينهترافیکنخواهیدداشت.از
سویديگر،شمامزيتقابلیتدسترسیبسیارباالیmaster/slaveرادرحالتیکههردورادر
يکناحیهيکسانقراردهید،ازدستخواهیدداد.

 -7-5-3آدرسهای  IPایستا
میکنید،آمازونبصورتپويابهآنهمآدرس IPايستاوهم
هروقتشمايکنمونهجديددر EC2اجرا 
هدشدکهنیازبهآدرسهای IPايستارا

روشهايی نشاندادهخوا
میدهد.بعدا 
آدرس IPپويااختصاص 
وبسايتيکآدرسIPثابت
میرود.برایمثال،شمابرایيک 
میدهداماايننیازهیچگاهازبینن 
کاهش 
میخواهیدکهتوسطيکسرور  DNSمشخصشدهباشد.آمازونايننیازرابااستفادهاز Elstic IPها
میتواند  5آدرس IPايستا()elasticايجادکند.شمابرایاين
میکند.يکحسابآمازونجديد 
برطرف 
آدرسهای  IPايستايکیاز

میکنید.
هزينهای پرداخت ن 
آدرسهاتازمانیکهواقعاًآنهاراايجادنکنید ،
میکنید،بايدهزينهشانراپرداختکنید.
معدودچیزهايیاستکهحتیدرحالتیکهازآنهااستفادهن 

1
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آدرسهای  IPايستاتنهادر

بدلیلاينکهآدرسهای  IPدراينترنتدرحالتمامشدنهستند،از

نکته :
زمانیاستفادهکنیدکهواقعابهآنهانیازداشتهباشید.نگويیدکهIPv6مشکلراحلخواهدکرد،زيرابايد
نرمافزار رانصب
نگارشهایجديد 

زمانزيادیراصرفکنیدتاايدهجديداستفادهازآنرايادبگیريدو
آدرسهای

پیکربندیها یسرورهاراازاولانجامدهید.آمازوننیزدرحالحاضرمسیريابیخارجی

کنیدو
میکند.
IPv6راپشتیبانین 
میتوانیدازدستورزيراستفادهکنید:
برایاختصاصيکآدرسIPايستایجديد 
$ ec2-allocate-address
ADDRESS 67.202.55.255

اينآدرساکنونمتعلقبهشماستتابهيکنمونهEC2اختصاصبدهید:
$ ec2-associate-address -i i-a7d32cc3 67.202.55.255
ADDRESS 67.202.55.255 i-a7d32cc3

آدرسهایIPرااختصاصدادهشدهرامشاهدهکنید:

میتوانیدلیستهمه
توسطدستورزير 
$ ec2-describe-addresses
ADDRESS 67.202.55.255 i-a7d32cc3
ADDRESS 75.101.133.255 i-ba844bc3

ايستارابهيکنمونهاختصاصمیدهید،آدرسعمومیقبلیآنباآدرسجديد

وقتیشمايکآدرس IP
میتوانیديکنمونهجديدرااجراکنیدوهمان
میشود.اگرآننمونهبههردلیلازبینبرود،شما 
جايگزين 
میتوانیددسترسیعمومیرابهسیستمخودازطريقتنها
آدرسرابهآناختصاصدهید.درنتیجه،شما 
يکآدرس IPواحدوايستاتامیننمايید.توجهداشتهباشیدکهآدرسIPخصوصبرایيکنمونههمیشه
ادرزماناجراباقیمیماند.

بصورتيکآدرسپوي
 -1-5-3ذخیرهسازی داده در EC2
ذخیرهسازیرادرزيرساختابریخودفراهمکردهاست:

آمازونسهنوعمختلف
•Persistent cloud storage
•Ephemeral instance storage
•Elastic block storage

سرويسS3آمازونمکانیزمیاستکهازطريقآنسرويسpersistent cloud storageراارائهکردهکرده
جديداجرامیکنید،همراهآن

استويکنوعسرويسذخیرهسازیدائمیاست.وقتیشمايکنمونهEC2

 ephemeral instance storageخواهد بود که زمان عمر آن با نمونهای که پشتیبانی میکند ،منطبق
است .به عبارت ديگر  ،اگر شما نمونه را از دست بدهید يا آن را  terminateکنید ،هر چیزی که در
ephemeral storageقرارداردراازدستخواهیدداد.آخريننوع)elastic block storage (EBSاست.
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 EBSيک دستگاه ذخیرهسازی مبتنی بر شبکه شبیه به  SANدر يک زيرساخت فیزيکی است .شما
می توانیددرايوهايیباظرفیتيکگیگابايتتايکترابايتايجادکنیدوهرتعدادازآنهارابهيکنمونه

منتصبکنید.البتهشمانمیتوانیدايندرايوهارابصورتمستقیمبیندونمونه EC2بهاشتراک

 EC2
بگذاريد.
جدول  - 4-3مقایسه گزینههای ذخیرهسازی EC2

Amazon S3

Instance

Blockstorage

پايین

غیرقابلپیشبینی

باال

قابلیت اطمینان

متوسط

باال

باال

دوام

خیلیباال

خیلیپايین

باال

پايین

متوسط

باال

باال

پايین

باال

هزینه

متوسط

پايین

باال

قدرت

مديريت

دادههایگذرا


دادههایعملیاتی


ضعف

دادههایعملیاتی


دادههایغیرگذرا


تعدادعملیاتI/Oزياد
(بااندازهکوچک)

سرعت

قابلیت انعطاف
پیچیدگی


ذخیرهسازی بصورتهوشمند

میتوانید ازهمه اينسهنوعسیستم
دريکزيرساختمناسبابری،شما 
استفاده کنید و هر کدام را در جايی که مناسب است بکار بگیريد .جدول  4-3انواع مختلف امکانات
ذخیرهسازیدادهرامقايسهکردهاست.

 -9-5-3تنظیم درایو EBS
برایشروعکاربا،elastic block storageيکدرايوEBSايجادکنید:
ec2-create-volume --size SIZE_GB -z ZONE

میکند.
ايندستوريکدرايوEBSبااندازهمشخصدرناحیهدسترسیموردنظرايجاد 
يکنیازمندیکلیدیدرايوEBSايناستکهبايدحتماًدرهمانناحیهدسترسیباشدکهنمونهEC2در
آنقراردارد.
$ ec2-create-volume --size 10 -z us-east-1a
VOLUME vol-9a773124 800 creating 2008-10-20T18:21:03+0000
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قبل از اينکه درايو را به  EC2اختصاص دهید  ،بايد صبر کنید تا درايو شما آماده شود .اين بررسی را
میتوانیدبادستورec2-describe-volumesانجامدهید:

$ ec2-describe-volumes vol-9a773124
VOLUME vol-9a773124 800 available 2008-10-20T18:21:03+0000

میکند،اماهنوزتوسطهیچنمونهایمورداستفاده
حال،آمازونشروعبهشارژکردنشمابخاطرايندرايو 
قرارنگرفتهاست.برا یاينکهيکنمونهبتواندازآناستفادهکند،بايدآنرابهيکنمونهخاصدرهمان
ناحیهمتصلکنید:
$ ec2-attach-volume vol-9a773124 -i i-a7d32cc3 -d /dev/sdh
ATTACHMENT vol-9a773124 i-a7d32cc3 /dev/sdh attaching 2008-10-20T18:23:27+0000

میگويدکهدرايوجديدرابهيکنمونهخاصمتصلکندوآدرس/dev/sdhرابهآن
ايندستور،به EC2
درايواختصاصدهد sdh(.نامرايجبرایدستگاههای SCSIدرلینوکساست).اگرنمونهدريکناحیه
ديگرقرارداشتهباشديااينکهدرايوتوسطنمونهديگریدرحالاستفادهباشد،پیغامخطادريافتخواهید
میتوانید آنرا
کردهايد و 
کرد،درغیراينصورت،دراينلحظهشمايکدستگاهرابهنمونهخودمتصل 
mountکردهوبههرشکلکهبخواهیدفرمتکنید.فرمترايجدرلینوکسext3است(اگرازفرمتXFS
میتوانید فايلسیستمرا  freezeنیزبکنید).برایانجاماينچندکار،بهنمونهخودSSH
استفادهکنید ،
کنیدودستوراتزيررااجرانمايید:
$ mkdir /mnt/myvolume
$ yes | mkfs -t ext3 /dev/sdh
$ mount /dev/sdh /mnt/myvolume

بهاينترتیبشمايکدرايو 11گیگاباتیداريدکهبصورت ext3فرمتشده استوبرایاستفادهبههر
شکلدلخواهآمادهاست.

 -82-5-3مدیریت درایو
همانندهردستگاهديگری،اگرEBSبطورصحیحقطعنشود،امکانخرابشدنيکدرايوEBSنیزوجود
دارد.
پايگاهدادهروی
نکته:شمابايدهمیشه،يکدرايوEBSراقبلازdetachکردنunmount ،کنید.اگريک 
کردهايد،همیشهبايداولسرويسآنراخاموشکنیدوسپسدرايوراunmountکنید.
آندرايواجرا 
بعنوانبخشیازفرآيندخاموشکردنسیستم،نمونهشمابايدکامالدرايوهارا unmountکند.اگرقصد
داريد که درايو را خارج از فرآيند عادی خاموش شدن سیستم قطع کنید ،بايد ابتدا بطور دستی آن را
unmountکنید:
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$ umount /mnt/myvolume

میتوانید  باآرامشخاطر،درايوراقطعکنیدبطوریکهبرایيکنمونهديگرقابلاستفاده
دراينلحظه ،
باشد:
$ ec2-detach-volume vol-9a773124 -i i-a7d32cc3
ATTACHMENT vol-9a773124 i-a7d32cc3 /dev/sdh detaching 2008-10-20T18:55:17+0000

میتوانیدآنرابهيکنمونهديگرمتصلکنید.
حال 

 -88-5-3تصاویر ()snapshots
میتوانید ازدرايوخودهر
ويژگیهایخوبدرايوهای EBSاست.شما 

امکانتهیهتصويرازدرايويکیاز
میکند،بنابراينيکالگوی
زمانکهبخواهیدتصويرتهیهکنیدEC2.بطورخودکار،تصاويررادرS3ذخیره 
تهیهکپیپشتیبانقویخواهیدداشت.
میآيند،امادرنظرداشتهباشیدکه
نکته:اگرچهتصاويرEBSيکمکانیزمقویبرایکپیپشتیبانبحساب 
میتوانید تصاوير EBSخودراازابرآمازونخارجکنید.حتیاگر
آنهاکامالغیرقابلحملهستند.شمان 
میتوانیدازآنهااستفادهکنید.
بتوانید،ن 
میشود.قبلازاينکهيکتصويرايجاد
ايجاديکتصويربااستفادهازدستور ec2-create-snapshotانجام 
کنید،شايدبخواهیدمطمئنشويدکهدرايویکهمیخواهیدازآنتصويرتهیهکنید،دريکحالتپايدار
قراردارد.بهعبارتديگر،عملیاتنوشتندرآنمتوقفبشود.اينکهچگونهاينکارراانجامبدهید،بستگی
فايلها،درخصوصوجود
بهبرنامهایداردکهرویدرايومینويسد.بزرگتريننگرانیباپايداریسیستم 
میباشد .يقیناً متوقف کردن همه عملیات نوشتن قبل از تهیه تصوير بسیار
پايگاهداده بر روی درايوها  

ضروریاست.
برایايجاديکتصويرازدستورزيراستفادهکنید:
$ ec2-create-snapshot vol-9a773124
SNAPSHOT snap-21ab4c89b vol-9a773124 pending 2008-10-20T19:02:18+0000

میتوانید بالفاصلهنوشتنبررویدرايورادوبارهآغازکنیدونیاز
وقتیکهشمايکتصويردرستکرديد ،
نیستکهصبرکنیدتاتهیهتصويرکاملشود.تهیهتصويرکاملفرآيندی زمانبراستودرپسزمینه
میتوانید برای آگاهی از زمان تکمیل تصوير ،از دستور ec2-describe-snapshots
میشود .شما  
انجام  
استفادهکنید.
$ ec2-describe-snapshots snap-21ab4c89b
SNAPSHOT snap-21ab4c89b vol-9a773124 pending 2008-10-20T19:02:33+0000 20%
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میکند .تصوير به تنهايی
وقتی کار انجام شد ،فیلد وضعیت از حالت  pendingبه  completedتغییر  
دادههای آن دسترسی داشته باشید،
بصورت يک درايو قابل استفاده نیست ،اما وقتی که بخواهید به  
میتوانیدازرویآنيکدرايوايجادکنید:

$ ec2-create-volume --snapshot snap-21ab4c89b -z us-east-1a
VOLUME vol-13b692332a 800 creating 2008-02-15T19:11:36+0000

دادههایموجوددردرايوقبلیخودخواهیدداشتکه
سپسشمايکدرايوازپیشفرمتشدهباهمه 
میتوانیدهرتعداددرايورابراساسيک
برایاستفادهتوسطيکنمونهجديدEC2قابلاستفادهاست.شما 
میدهد:
توانايیهایزيادی 

تصويرمشابهايجادنمايید.اينويژگیايجادتصويربهشما
 ايجادسريعنسخهدومازيکمحیطبرایتستسیستم،تستبار،ياديگراهدافیکهبهنسخهفعلیبرنامهنیازدارند.
 تهیهکپیپشتیبانباکمترينتاثیربررویمحیطتولید.میشوند.بهعبارتديگر،اگرشماتصويریاز
ويژگیجالبديگرايناستکهتصاويربصورتافزايشی1ايجاد 
ازيکدرايو21گیگابايتیدرساعت18:11ايجادکنیدوتصويرديگریدرساعت18:11ايجادنمايید،در
نهايتدرS3فقطيکدرايو21گیگابايتیبهعالوهتغییراتانجامشدهبینساعت18:11تا18:11ذخیره
میکنند.
کپیهایپشتیبانمداومازدرايوهارافراهم 
خواهدشد.اينتصاويرافزايشیامکانايجاد 
 -80-5-3مدیریت AMI
میتوانید درشروعکاراز  AMIهایعمومیکهازپیشموجودهستندبرایانجامکارخوداستفاده
شما 
میتوانید  کتابخانه تصاويرخود را ايجاد ومديريت کنید .جزئیات مديريت تصاوير بعدا با
کنید .همچنین  
جزئیاتبیشترتشريحخواهدشدامادراينجافعالاق داماتاولیهایکهبرایايجادوثبتتصاويرنیازاست
میشود.
شرحداده 
میباشد.اينتصويرشاملچیزیاز
يکتصويرماشینآمازونشاملفايلسیستمريشهبراینمونهشما 
میباشد.برایايجاديکیAMIشمابايد
فايلهایذخیرهشدهتوسطشما(کهمعموالدر/mntقراردارد)ن 

يککپیازگواهینامه وکلیدخصوصیخودراداشتهباشید.هردوفايلدارایپسوند.pemهستندکهدر
میشوند.ايندوفايلرادر /mntقراردهید.بهاينترتیب
زمانايجادحسابکاربری Amazonدريافت 
میتوانید
صرفهجويیکنید ،
میشوند.اگربخواهیددرفضایS3نیز 
کلیدهادرAMIهابطوردائمیتعبیهن 
پايگاهداده روی
پوشههای /tmpو  /var/tmpرانیزتمیزکنید.درنهايت،اگردرحالاجرایيکنمونه 
پارتیشنريشههستید،آنرامتوقفکنید.

incremental
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برایآمادهسازیتصوير،فرآيندیاستکهازآنتحتعنوان  bundles upيا bundling

اولینکارشما 
تصويرنامبردهمیشود:
$ cd /mnt
$ sudo mkdir ami
\ $ sudo ec2-bundle-vol -d /mnt/ami -k /mnt/pk-ZZZ.pem
-c /mnt/cert-ZZZ.pem -u 1234567890123 -r i386 -p myami

میشود.اين
اينکارزمانزيادیطولمیکشد  وبرایمدتممکناستبهنظربرسدکهکاریانجامن 
بخشهای کوچکتر می شکند و در
میکند ،آن را به  
دستور فايل سیستم شما را   bundles up
بخشهای مختلف
میکند .وقتی کار انجام شد ،شما يم فايل لیست شامل  
 /mnt/ami/myamiذخیره  
AMIخودخواهیدداشت/mnt/ami/myami/myami.manifest.xml:
میتوانیدAMI bundleخودرادرS3قراردهید:
دراينلحظه ،
$ s3cmd mb s3://myami
\ $ sudo ec2-upload-bundle -b myami -m /mnt/ami/myami.manifest.xml
-a ACCESS_KEY -s SECRET_KEY

میگیرند،کلیدهای
نکته:کلیددسترسیوکلیدمحرمانهکهبرایآپلودکردن bundleمورداستفادهقرار 
S3هستندنهکلیدهایEC2کهدرزمانايجادbundleاستفادهشدند.
بخشها رادر S3قراردهد.اگردرحیناينکار،کپیبههردلیلی
ايندستورمدتیزمانمیبردتاهمه 
متوقفشد،ک افیستدستوررادوبارهاجراکنید.قبلازاينکهبتوانیدازتصويراستفادهکنید،يکمرحله
ديگرباقیمیماندوآنثبتAMIدرEC2است:
$ ec2-register myami/myami.manifest.xml
IMAGE ami-33a2d51c

میتوانیدازاينAMI IDبرایانتخابنمونهجديدخود
میکنید،شما 
وقتیشمانمونههایجديدرااجرا 
استفادهکنید.
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پرسشهای مروری فصل 3
-1
-2
-3
-4
-5
-6

استفادهاززيرساختابریرابااستفادهاززيرساختداخلیيکسازمانمقايسهکنید.
نواحیدسترسیراتعريفنمايید.مزاياومعايبآنهارابررسینمايید.
بهچهمعناسب؟چهويژگیهايیدارد؟

نمونه()instance
هایموقتیرادرابربررسیکنید.برایرفعمشکالتآنهاچهراهحلهايی


مزاياومعايبحافظه
وجوددارد؟
فرآيندBundlingراتوضیحدهید؟
تصويرلحظهایسیستمچیست؟چهکاربردهايیدارد؟


تحقیق و پژوهشی فصل 3
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9

يکنمونهبرنامهتعديلکنندهبارابریرانامبردهومعماریآنراموردبررسیقراردهید.
نحوهعملکردسرويسSQSآمازونرابررسیکنید.
CDNچیست وازطريقآنمحتوابهچندشکلقابلارائهاست؟ايجادCDNدرابرچهتفاوتی
درمقايسهبانمونههایغیرابریدارد؟

نحوه عملکرد سیستم  Bittorrentرا بررسی کنید و چگونگی استفاده از آن را در ابر آمازون
بررسیکنید.
معماریاستقرارمدلMapReduceرابررویابربررسیکنید.
درموردنحوهعملکردbundlingومزاياومعايبآنتحقیقکنید.
هایابریمیکنند.چندنمونهپلتفرمابریرامورد


هایابریچهکمکیبهارائهبرنامه

پلتفرم
بررسیقراردهیدوباهممقايسهکنید.
یهایارائهشدهبرایOpenCloudتحقیقکنید.
درخصوصمعمار 
سرويسیراارائهکردهاستکهازطريقآنکاربرانمیتوانندبانصبيکنرمافزار،

شرکت X
منابعموجوددررايانهخودراباهمديگربهاشتراکبگذارند.سرويساينشرکتمشابهکداميک
ازسیستمهایمحاسباتیاست؟  چنانچهاينشرکتبرایسرويسدهیبهتردرارائهخدمات
هايیپیشرودارد؟

خودبخواهدازمحاسباتابریاستفادهکند،چهراه 
حل
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فصل  -4رایانش ابری از دید SaaS
-

مقدمهایبهرايانشابری
آيابرایاستفادهازرايانشابریآمادههستید؟
سرويسهایابری

توسعه
رايانشابریبرایخانوادهها
گروهها
رايانشابریبرای 
شرکتها

رايانشابریبرای
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 -8-4مقدمه ای رایانش ابری از دید SaaS
برنامهها یکاربردیواسنادمختلفازرايانهرومیزیشمادرحال
روشهایمحاسباتیدرحالتغییر است ،

فايلها در
برنامهها و 
تودههایابرهستند.صحبتمادربارهرايانشابری است،جايیکه 
حرکتبهداخل 
رايانه  وسرورکهبههممتصلهستندقرارگرفتهوازطريقاينترنتقابل
داخلابرهايیمتشکلازهزاران 
برنامههای رومیزی ،از طريق
میداديد ،بجای  
دسترس هستند .با رايانش ابری ،هرچه که تا کنون انجام  
رايانهایکهبه
برنامهها واسنادخودازهر 
میتوانید بههمه 
میباشد.شما 
برنامههایتحتوبقابلانجام 

اينترنتمتصلباشد،دسترسیداشتهباشید.
میدهد؟بعنواناولیننمونه،شماديگربهيک
میدانید کهرايانشابری چگونهشیوهکارشماراتغییر 
آيا 
میتوانید کارخودرادرهرجاانجامدهید،زيراهمیشهازطريقوبدر
رايانه وابستهنخواهیدبود.شما 

هاست،بطوريکههمه

دسترسخواهدبود.عالوهبراين،رايانشابری شیوهکارگروهیرانیزتسهیلکرد
برنامههاواسناديکسانازهرجايیکهقرارداشتهباشند،دسترسیداشتهباشند.
میتوانندبه 
اعضایگروه 
رايانه و اينترنت را متحول
گرايشها ی جديددر تکنولوژی است که شیوه ارتباط با  

رايانشابری يکی از 
ذخیرهسازی اطالعات و اجرای

خواهد ساخت .اين تحول به اين دلیل است که تغییر عمده در چگونگی 
رايانه رومیزی،همهچیز
دادهها رویيک 
برنامهها و 
میگیرد.بهاينترتیببهجایاجرای 
برنامهها صورت 

میشود وازطريقاينترنتقابلدسترسیخواهدبود.رايانشابری بهشما
میگیرد ومیزبانی 
درابرقرار 
برنامهها  و اسناد خود از هرجای دنیادسترسی داشته باشید ،شما رااز
میدهد که بتوانید به همه  
اجازه  
میکند  وامکانانجامکارهایگروهیرابرایاعضایيکگروهاز
محدوديتهایيکرايانهرومیزیرها 

میکند.
مکانهایمختلففراهم 

میتوانید مانندشبکهبرقدرنظربگیريد.قبلازظهورتاسیساتالکتريکی،درهر
ظهوررايانشابری را 
میشد،اماپسازايجادشبکهبرق،
کسبوکار،برقموردنیازتوسطژنراتورهایاختصاصیخودشانتامین 
ژنراتورهای اختصاصی کنارگذاشته شد ،و هر کسب و کار،برق مورد نیاز خود را با قیمت کمتر و قابلیت
میکرد.
اطمینانبیشترازشبکهبرقخريداریکردهوتامین 
فناوریها یمحاسباتیاتفاقافتادهاست.تصورمحاسباتیکهدرحالحاضرمبتنی

مشابههمینحالتبرای
یرومیزیاست،آمادهاستکهبهسمتدسترسیجهانی24،ساعتهدر7روزهفته،بااطمینان

رايانهها
بر 
باالوقابلیتهمکاریفراگیرحرکتکندکهتحققاينامرتوسطرايانشابریفراهمشدهاست.

 -8-8-4رایانش ابری ،چه چیزی هست و چه چیزی نیست؟
رايانههایخوداجرا
نرمافزاریرارویهريکاز 
برنامههای 
کپیهایمختلفاز 
درمحاسباترومیزی،شما 
میشوند .اگرچه اسناد
شدهاند ،ذخیره  
رايانهای که ايجاد  
میکنید .اسنادی که ايجاد کردهايد در همان  

رايانهها یمتصلبهشبکهمورددسترسیقرارگیرند،امادسترسیبهآنهاتوسط
میتوانند ازطريقديگر 
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مدلهايی را مبتنی بر رايانه شخصی يا PC Centric
امکانپذير نیست .چنین  
رايانههای خارج شبکه  

میتواننامگذاشت.

میشوند،درعوضدرسرورهايیقرارگرفته
نرمافزاریازرايانهشخصیشمااجران 
برنامههای 
بارايانشابری ،
نرمافزارها هنوز در
اند که از طريق اينترنت در دسترس هستند .اگر رايانه شما با مشکلی مواجه شود  ،
مجموعهای از

فايلها در 
فايلها و اسناد هم صادق است  .
دسترس خواهند بود .همین موضوع در مورد  
میتوانبهآنهادسترسیداشت.هرکسمجوزداشتهباشد،نه
میشوندکهازطريقاينترنت 
سرورهاذخیره 
میتواند  آنهاراويرايشکندويادرآنهابصورت
میتواند بهاسناددسترسیداشتهباشد،بلکهحتی 
تنها 
سیستمهای محاسباتی سنتی ،اين مدل رايانش ابری ،مبتنی بر

بالدرنگ مشارکت داشته باشد .برخالف 
رايانهای که
میباشد کهبهاينترتیب 
میباشد،بلکهمبتنیبرسنديا  document-centric
رايانهشخصین 
میگیرد،مهمنیست.
برایدسترسیبهفايلياسندمورداستفادهقرار 

 -0-8-4رایانش ابری ،چه چیزی نیست
برنامهها ويااسنادرویيک
اولاينکه رايانشابری يکشبکهمحاسباتینیست.دريکشبکهمحاسباتی ،
سرورمیزبانی شده واز طريق شبکهدر دسترس قرار میگیرند .رايانش ابری خیلی بیشتر ازاينهاست و
سرويسهای ابری و

میشود .عالوه بر اين ،برخالف شبکه عادی ،
شامل چندين شبکه و چندين سرور  
امکانپذيراست.
ذخیرهسازیابریازهرجايیدردنیاوبواسطهاتصالاينترنتی 


 -3-8-4رایانش ابری ،چه چیزی است
رايانههایمتصلبه
نکتهکلیدیدرتعريفرايانشابری،خودواژه"ابر"است.دراينجاابر،گروهیبزرگاز 
میتوانندعمومی
رايانههایشخصیياسرورهایشبکهباشند.همچنینآنها 
میتوانند 
رايانهها 
هماست.اين 
رايانههای شخصی است و هم
يا خصوصی باشند .برای مثال ،گوگل میزبان ابری است که شامل هم  
سرورهایبزرگتر.تودهابریگوگليکنمونهابرخصوصیاستکهتنهاگوگلمالکآناستامابصورت
عمومیتوسطکاربرانگوگلدردسترساست.
دادههايیکهرویابر
برنامههایکاربردیو 
میرود .
رايانهها فراترازيکشرکتياسازمان 
اينتودهابریاز 
فرمهایمختلففراهمشدهاستو
پلت 
میشود،توسطگروهیوسیعازکاربران،بینسازمانیوبین 
میزبانی 
برنامهها ازهررايانهوباهرنوع
میتواند بهايناسنادو 
ازطريقاينترنتدردسترساست.هرکاربرمجاز 
اتصالاينترنتیدسترسیداشتهباشد.مسئلهمهمايناستکهبرایکاربرنهايی،فناوریوزيرساختزيرين
ويژگیهای

ابر ،پنهان است .گوگل به عنوان يکی از پیشتازان رايانش ابری 6 ،مشخصه اصلی را بعنوان 
رايانشابریدرنظردارد:
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 رايانشابریکاربرمحوراست .هربارکهشمابهعنوانيککاربربهابرمتصلشويد،هرچهکهدربرنامهها و  -...متعلق به شماست .عالوه براين ،شما
آن ذخیره شود –اسناد ،پیغامها ،تصاوير  ،
دادههاراباديگرانبهاشتراکبگذاريد.
میتوانید 

میدهد،
 رايانشابری وظیفه محوراست .بجایتمرکزبررویبرنامهکاربردیوکاریکهانجام میتواند آنرابرایشماانجام
تمرکزروینیازیکهشماداريدواينکهچگونهبرنامهکاربردی 
برنامههایسنتی-واژهپرداز،صفحهگسترده،ايمیل،و -...اهمیتکمترینسبت
میباشد .
دهد 
میکننددارند.
بهاسنادیکهايجاد 
 رايانشابری قدرتمنداست .اتصالصداياهزارانرايانهباهمديگربهابر،يکقدرتمحساباتیامکانپذيرنیست.
بسیارزيادايجادکردهاستکهبايکرايانهرومیزی 
میتوانند
میشود،کاربران 
 رايانشابری دردسترساست.بدلیلاينکهدادهدرداخلابرذخیره بطور سريع و فوری اطالعات زيادی را از چندين انباره داده بازيابی کنند .برخالف يک رايانه
رومیزی،شماديگرمحدودبهيکمنبعدادهنخواهیدبود.
 رايانشابری هوشمنداست.باهمهنوعدادهذخیرهشدهدرابر،چنانچهبخواهیمهوشمندانه بهدادههاضروریخواهدبود.
دادههادسترسیداشتهباشیم،دادهکاویوتحلیل 

برنامهريزیاست.بسیاریازوظايفدررايانشابریبايدبصورتاتوماتیکانجام
 رايانشابریقابل شود.برایمثال،برایمحافظتازجامعیتداده،اطالعاتذخیرهشدهدريکرايانهواحددرابر،
رايانههاازشبکهخارجشود،
بايدرویچندينرايانهديگرنیزتکرارشود.بهاينترتیباگريکیاز 
میکنند.
برنامهريزیاتوماتیکابر،دادههایآنرايانهرادررايانهجديدتوزيع 

الزمبهتوضیحاستکهازديدفنیومهندسینسبتبهديدکاربرنهايی،تعاريفمتفاوتیازرايانشابری
میدهند،رايانشابری يک
میکنند ياتوسعه 
رايانهایرامديريت 
وجوددارد.برایافرادی کهسیستمهای 
مقیاسپذير ی افقی در توانايی سرور است .چالش فنی در اين حالت ،توسعه سیستم عامل ها و

نوع 
مقیاسپذيریاستدرحالیکهمکانیسمانجامکاربرایکاربر

برنامههایکاربردیبرایمديريتايننوعاز

نهايیپنهانباقیبماند.

 -4-8-4از همکاری مشارکتی تا ابر :تاریخی مختصر از رایانش ابری
میآيند.
محاسبات Client/Serverومحاسباتتوزيعشده Peer-to-Peerازاجدادرايانشابری بحساب 
ذخیرهسازی متمرکز،مشارکتگروهیراتسهیل

اينهادرارتباطبااينموضوعاتهستندکه چگونه
همه  
میتوانندکارکنندتاتوانمحاسباتیافزايشدادهشود.
کردهوچگونهچندينرايانهباهمديگر 

 -5-8-4محاسبات  :Client/Serverبرنامههای مترکز و ذخیرهسازی متمرکز
فناوریهای محاسباتی (پیش از  )1981همه چیز به صورت مدل کالينت/سرور عمل

سالهای اولیه 
در  
رايانههایبزرگ Mainframeقرار
دادهها،وهمهکنترلهاروی 
نرمافزاری،همه 
برنامههای 
میکرد.همه 
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میشدند .اگر يک کاربر بخواهد که به داده خاصی
داشت که به عبارت ديگر به عنوان سرورها شناخته  
دسترسیداشتهباشديايکبرنامهرااجراکند،مجبوربودتابهmainframeمتصلشود،دسترسیمناسب
رابدستآوردوسپسکارخودراانجامدهد.
رايانهها
میشدند.اين 
میشد متصل 
ايستگاهکاری کهکالينتنامیده 

کاربرانبهسرورازطريقيکپايانهيا
ذخیرهسازی و يا محاسباتی زيادی نداشتند ،و صرفاً برای اتصال کاربران به

اغلب حافظه و يا فضای 
میشدند.
mainframeبکارگرفته 
میکند،اماازرايانشابری متفاوت
ذخیرهسازی متمرکزمشابهفراهم 

مدلکالينت/سروردرحالیکهنوعی
است،زيراکهيکديدکاربرمحورندارد.درمحاسباتکالينت/سرور،همهکنترلتوسطmainframeاست.


 -6-8-4محاسبات  :Peer-to-Peerاشتراکگذاری مناب
رايانهها
میشود .همه ارتباطات بین  
مدلهای  Client/Serverدر سمت سرور يک نوع گلوگاه ايجاد  
در  
میتواندباعثناکارآمدیمدلشود.
مجبورهستندکهاولبهسمتسروربروندکه 
ضرو رتاتصاليکرايانهبهيکرايانهديگر،بدوناينکهاولمجبورباشدبهسراغسروربرود،سببتوسعه
مدلمحاسباتنظیربهنظیريا)P2P( peer to peerشد.محاسبات P2Pيکمعماریشبکهراتوصیف
میکند کهدرآنهررايانهوظايفوتوانايیمشابهديگراندارد.ايندرنقطهمقابلمعماریکالينت/سرور

میشود.
قرارداردکهدرآنيکياچندرايانهبرایسرويسدادنبهديگراناختصاصداده 
رايانههادرشبکهبعنواننودهایمشابه
درمحیط، P2Pهررايانهيککالينتوسروراست.باشناختهمه 
میکند.بهاينترتیبنیازیبهسرورمرکزی
سرويسهارافراهم 

ياهمتاP2P،امکانتبادلمستقیممنابعو
رايانههايی
نیزنخواهدبود P2P.بهمعنایغیرمتمرکزسازینیزهست.کنترلبهصورتغیرمتمرکز،درهمه 
میشود.محتوانیزبینچندينرايانههمتا،پخششدهاست.هیچسرور
میکنندانجام 
کهبصورتمعادلکار 
سرويسهانخواهدبود.

مرکزیمسئولمیزبانیمنابعو
میکنندکهاينترنت
پیادهسازیمحاسباتP2Pاينترنتباشد.بیشترکاربرانامروزهفراموش 
شايدمهمترين 
درابتدایشروعخودبصورت،ARPAnetبهصورتسیستمی P2Pبودکهمنابعمحاسباتیرادراياالت
بههمديگربصورتهمتامتصلبودند،نه

سايتهایمختلف ARPAnet
متحدهبهاشتراکمیگذاشت .
بصورتکالينت/سرور.
بهتريننمونهازماهیت P2Pدراوايلظهوراينترنت،شبکه Usenetبود.اينشبکهدر 1979ايجادشدو
رايانهها بودکهبهاينترنتمتصلبودندوهريکمیزبانکلمحتوایشبکهبود.پیغام
بهصورتشبکهایاز 
میشد،کاربرانمتصلبههريکازسرورهای Usenetبههمهيابخشیاز
رايانههایهمتامنتشر 
هابین 
پیغام های پست شده به يک سرور دسترسی داشت .اگرچه اتصال کاربران به سرور  Usenetاز نوع
کالينت/سروربود،اماارتباطبینسرورهایUsenetبصورتP2Pبود.
باظهوروب،ارتباطاتدراينترنتبهسمتمدلکالينت/سرورحرکتکرد.دروب،هرسايتتوسطگروهی
برنامههایکالينتبناممرورگروببرایدسترسیبه
میشود وبازديدکنندگانسايت،از 
رايانههامیزبانی 
از 
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میکنند.تقريباهمهمحتوا بصورتمتمرکزوهمهکنترلبصورتمتمرکزاستوکالينتها
آناستفاده 
هیچاستقاللياکنترلیدراينفرآيندندارند.

 -7-8-4محاسبات داوطلبانه :توان محاسباتی بیشتر
رايانههایبیکاردريک
مجموعههایمدل P2Pمحاسباتتوزيعشدهاست،کهدرآن 

يکیازمهمترينزير
میشوندتاتوانمح اسباتیبااليیرابرایپروژههاینیازبهپردازشزيادفراهم
شبکهيااينترنت،بکارگرفته 
کنند.
میکند.اکثر
يکرايانهشخصی،که24ساعتهدر7روزهفتهروشنباشد،توانمحاسباتیزيادیرافراهم 
شانبالاستفاده


،امابخشقابلتوجهیازمنابعرايانه
میکنند
رايانههایخودبصورت7/24استفاده 
مردماز 
باقیمیماند.درمحاسباتداوطلبانههدفمااستفادهازآنمنابعاست.
میشود که
نرمافزاریرویآننصب 
میکند ،
وقتیيکرايانهبرایيکپروژهمحاسباتداوطلبانه ثبتنام 
میتواند فعالیت های پردازشی مختلفی را در طول دوره هايی که رايانه بیکار است ،انجام دهد .نتیجه

رايانهها
میشودوبانتايجمشابهازديگر 
پردازشهایانجامشدهبصورتدورهایبهشبکهمحاسباتیارسال 
رايانههایکافیبکارگرفتهشوند،توانپردازشی Mainframeهاو
میشود.درنتیجهاگر 
درپروژهترکیب 
یکنندکهبرایبرخیپروژههایمحاسباتیخیلیبزرگوپیچیده
شبیهسازی م 
ايانههایبزرگتریرا 
ابرر 
ضروریاست.
برایمثال،تحقیقاتژنتیکنیازبهحجمزيادیازتوانمحاسباتیدارد.بااستفادهازابزارهایسنتی،ممکن
سالها طولبکشد.امابااتصالهزارانويامیلیونهارايانهشخصیبههمديگر،
استحلمسائلرياضیاتی 
میشودتانتیجهدرزمانکوتاهتریبدستآيد.
توانبیشتریبکارگرفته 
اولین پروژهبزرگمبتنیبراينترنتمحاسباتداوطلبانه distributed.net،در 1997بودکههزارانرايانه
شخصیرابکارگرفتهتايککد رمزنگاریرابازکند.يکنمونهبزرگتر SETI@home،دراواسط1999
استکهمیلیونهارايانهشخصیرابرایجستجویزندگیهوشمندانهدرفضاهایديگربکارگرفتهاست.
سازمانهایبزرگوبااستفادهازشبکههایمعمولیمتصلبه

بسیاریازپروژههایمحاسباتداوطلبانهدر
بگونهای
رايانههایکاربراناينترنترا 
میشوند.ديگرپروژههایبزرگتر ،
شبکهمحاسباتداوطلبانههدايت 
میشود و سپس وقتی به اينترنت متصل
میگیرند که محاسبات اغلب بصورت آفاليندر آنها انجام  
بکار  
میشود.
شدند،نتايجبهشبکهارسال 

 -1-8-4محاسبات مشارکتی :کار گروهی
ازروزهایاولیهمحاسباتکالينت/سرورتاتحوالت،P2Pاينتمايلوجودداشتهاستکهکاربرانمختلف
بتوانند با هم بصورت همزمان و روی يک پروژه مبتنی بر رايانه يکسان کار کنند .اين نوع از محاسبات
مشارکتینیرویمحرکرايانشابریاست.
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میشدند.هدفاين
امکانپذير 
مشارکتهایگروهیاولیهتوسطترکیبیازچندينتکنولوژیP2Pمختلف 
بودکهچندينکاربرانقادرباشندکهباهمديگررویيکپروژهآنالينبصورتبالدرنگکارکنندوهنوز
همهدفهمیناست.
محیطهایامروزی،اين

برایهمکاریرویهرپروژهای،کاربرانبايدابتدابتوانندباهمصحبتکنند.در
توانايیهایصوتیوتصويریاختیاریانجام

نرمافزارهایپیغامرسانهابرایارتباطات متنیبا
کاربوسیله 
گزينههایصوتیوتصويریبرایکنفرانسهای
سیستمهایمشارکتی،محدودهمتنوعیاز 

میشود.اکثر

فايلهایخودرابهاشتراکبگذارندو
میکنند.عالوهبراين،کاربرانبايدبتوانند 
ويدئويیچندکاربرهفراهم 

1
چندينکاربرانرویيکسنديکسانبطورهمزمانکارکنند.وايتبورد هایبالدرنگنیزمخصوصادر

شرکتهارايجاست.

محیطهایآموزشیو

میتوان به  موارد بسیار ساده ( نظیر  Lotus Notesو
سیستمهای مشارکتی  ،

بعنوان نمونه هايی از 
)Microsoft NetMeetingتانمونههایبسیارپیچیده()Groove Networks Systemاشارهکرد.اکثر
میگیرند ومحدودبهفعالیتدرشبکهخصوصیهمانشرکت
شرکتهایبزرگمورداستفادهقرار 

آنهادر
است.

 -9-8-4رایانش ابری :گام بعدی در کار مشارکتی
بارشداينترنت،ديگرنیازیبهمحدودبودنکارگروهیدريکمحیطشبکهسازمانینیست.کاربراناز
چندينمکاندرشرکتوازچندينسازمان،تمايلدارندتارویپروژههايیکهبینشرکتیومحدوده
هایجغرافیايیمختلفهمکاریکنند.برایاينکار،پروژههابايدد رابراينترنتمیزبانیشوندوازهر
مکانبااتصالاينترنتیدردسترسباشند.
مفهوم اسناد و خدمات مبتنی بر ابر نیز با توسعه سرورهای بزرگ نظیر آنچه که توسط گوگل و ديگر
ازسرورهارادراختیارداشت

مجموعهای

شرکتهایموتورجستجوراهاندازیشد،شکلگرفت.گوگلقبال

کهبرایقدرتمندکردنموتورهایجستجویخودبکارمیگرفت.چراازاينتوانمحاسباتیبرایتوسعه
برنامهها یتحتوباستفادهنکند.دراينحالتسطحجديدیازهمکاریکارهایمشارکتی
مجموعهایاز 

اينترنترافراهمآورد.
ايندقیقاهمانچیزیاستکهاتفاقافتاد.اگرچهگوگلتنهاشرکتینیستکهخدماترايانشابریفراهم
سختافزار الزمبرایايجادشبکههای

شرکتهایبزرگ،

میکند.ازديدزيرساخت SUN،IBM،وديگر

سرويسهای

برنامههای ابری و 
شرکتهای زيادی هستند که  

نرمافزار ،
میکنند .از ديد  
ابری را فراهم  
میدهند.
ذخیرهسازیابریراتوسعه 


 1وايتبوردجايیاستکهيکياچندکاربرمیتوانندرویيک تختهمجازیکهتوسطهمهاعضایگروهقابلمشاهده
است،ترسیمکنند.
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اشتراکگذاری،جستجووسازماندهی

ذخیرهسازی ابریبرایايجاد،به

سرويسهایابریو

امروزهمردماز
میکنند  .امروزه اين قابلیت نه تنها برای کاربرانی که از رايانه استفاده
اطالعاتدر انواع مختلف استفاده  
میکنند  ،بلکه حتی برای کاربرانی که از دستگاه های ديگر نظیر موبايل ،تلويزيون و  ...برای اتصال به

میکنندفراهماست.
اينترنتاستفاده 

 -82-8-4شبکه ،رایانه است :رایانش ابری چگونه کار میکند
رايانه است" واينشعارمناسبترينتعريفبراینحوهعملکرد
شعارشرکت Sunايناستکه"شبکه ،
برنامههای
دادههاو 
رايانهدرنظرگرفتهشودکه 
میتواندماننديک 
رايانهها 
رايانشابریاست.يکشبکهاز 
آدرسهای  IPکهمابعنوان

میکند.شبکهموجوددرابریاز
کاربردیرابرایکاربراناينترنتنگهداری 
میکند و امکان کار گروهی در سطح
ذخیرهسازی انبوهی فراهم  

اينترنت میشناسیم ،توان محاسباتی و 
گسترده  ایرافراهممیآورد.امااينيکتوصیفبسیارسادهاست.حالبیايیدعملکردرايانشابری رابا
جزئیاتبیشتربررسیکنیم.

 -88-8-4شناخت معماری ابر
رايانههایشخصیاستکهبصورت
کلیدرايانشابری در"ابر" استکهيکشبکهانبوهازسرورهاياحتی 
میشودتا
میشوندومنابعهريکباهمترکیب 
انههابصورتموازیاجرا 
شبکهبههممتصلهستند.اينراي 
ذخیرهسازیزيادیرافراهمکنند.

توانمحاسباتیو
رايانههاوسرورهاکهبصورتعمومیازطريقاينترنتدردسترسهستندو
مجموعهایاز 

ابردقیقاًچیست؟
میتوانندهرنوعسیستمعاملیاجراشود.درحقیقت
اشینها 
دريکياچندمرکزدادهقراردارند.دراينم 
دسکتاپآنها.
ماشینهامهماست،نهظاهرصفحه 

توانپردازشی
رايانه ياوسیلهقابلحملخودواز
میتواند با 
شکل 1-4نشاندادهشدهاست،هرکاربر 

همانطورکهدر 
طريق اينترنت به اب ر متصل شود .برای اين کاربران ،ابر مانند يک برنامه کاربردی ،وسیله يا فايل قابل
میکند)
سختافزاریرامديريت 

سختافزارداخلابر(وهمچنینسیستمعاملیکهاتصاالت

مشاهدهاست.
ازديدکاربرپنهاناست.
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شکل -8-4نحوه اتصال کاربران به ابر

رايانهها بههمديگرو
معماریابراگرچهسادهبهنظرمیرسد،امانیازبهمديريتهوشمندبرایاتصالهمه 
شکل2-4نشاندادهشدهاست،همهچیزبايکواسط

تخصیصوظايفبسیارزيادیدارد.همانطورکهدر
میشود .از طريق اين واسط کاربران يک وظیفه يا سرويس را
میشود که توسط کاربران مشاهده  
شروع  
میکنند  (مثال اجرای يک برنامه يا بازکردن يک سند) .تقاضایکاربر به سیستم مديريتی ارسال
انتخاب  
سرويسهامنابع

میشوند.اين
سرويسهایمناسبفراخوانی 

میشوندکهدرآنجامنابعمناسبپیداشدهو

میکنند ويااينکهسندهایموردنیازراايجاد
برنامههایوبمناسبرااجرا 
موردنیازرادرابرپیداکرده ،
بخشهاینظارتیواندازهگیریسیستمدرحین
میکنند.بعدازاينکهبرنامهوباجراشد ،
کردهياباز 
میکنند.
اختصاصمنابعبهکاربرانبهنحوهاستفادهازابرنظارت 

شکل -0-4معماری پشت یک سیستم ابری
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میشود،نکتهکلیدیدررايانشابری،انجامخودکاربسیاریازوظايفمديريتیاست.
همانطورکهمشاهده 
اگرسیستمنیازبهمديريتانسانبرایتخصیصمنابعوفرآيندهاداشتهباشد،ديگريکابرنخواهدبود.اگر
بخواهیميکسیستموضعیت ابریداشتهباشد،مديريتدستیبايدبافرآيندهایخودکارجايگزينشوند.

 -80-8-4شناخت ذخیرهسازی ابری

8

دادهها بجای
ذخیرهسازی ابری ،

ذخیرهسازی دادهاست.در

يکیازاستفادههایاصلیرايانشابری برای
اينکه مشابه شبکه های  معمولی روی يک سرور اختصاصی ذخیره شوند ،روی چندين سرور متعلق به
میشوند.
گروههایمختلفذخیره 

میشود.اماآن
ذخیرهسازیداده،کاربريکسرورمجازیرامیبیندکهمعموالبايکنام،مشخص 

درحین
مکان در واقعیت وجود ندارد ،بلکه تنها يک نام مستعار برای اشاره يک فضايی مجازی در ابر است .در
رايانه  موجوددرابرذخیرهشدهباشد.باتوجهبهاينکه
حقیقت،دادهکاربرممکناسترویيکياچند 
ذخیرهسازی ممکناست

میشود،بنابراينمکانواقعی
ذخیرهسازی موجوددرابربطورپويامديريت 

فضای
حتیروزبهروزيادقیقهبهدقیقهتغییرکن د.امابااينحال،مکانمجازیاستوکاربرآنرابصورتايستا
ذخیرهسازی متعلقبهخودرامانندرايانهشخصیخود

میتواند فضای
میکند و 
برایدادهخودمشاهده 
مديريتکند.
ذخیرهسازی  درابر،هممزايایمالیداردوهممزايایامنیتی.ازنظرمالی،منابعمجازیدرابرمعموال

دادههای
رايانه شخصی دارند .از نظر امنیتی  ،
ارزانتر از منابع فیزيکی اختصاصی متصل به يک شبکه يا  
کپیهایمختلفآندر
سختافزاریمصوناست،زيرا 

ذخیرهشدهدريکابرازحذفتصادفیياسوانح
میشود،ابر
چندينماشینفیزيکیتکرارشدهاست.ازآنجايیکهچندينکپیازدادهبطورمداومنگهداری 
میتواند حتیدرحالتیکهچندينماشینآنازشبکهخارجشودنیزبهعملکردعادیخودادامهدهد.اگر

میشود.
ماشینهایديگرکپی 

يکماشینبامشکلیمواجهشوند،دادهروی

 -83-8-4شناخت سرویسهای ابری

0

میشود.
هربرنامهياسرويسمبتنیبروبکهازطريقرايانشابری ارائهشود،يکسرويسابرینامیده 
میتوانند شامل هر  چیزی باشند .از يک تقويم يا برنامه مديريت تماس گرفته تا واژه
سرويسهای ابری  

شرکتها یمحاسباتیبزرگامروز،ازگوگلتاآمازونتامايکروسافت،درحال

پردازیوارائه.تقريباًهمه
سرويسهایابریهستند.

توسعهانواعمختلف
میشوند.يککاربربرنامهراازطريقاينترنتو
سرويسهایابریدرداخلابرمیزبانی 

برنامههایمربوطبه

میکند .مرورگربهسرويسابریمتصلشدهويکنمونهازبرنامهدر
بااستفادهازيکمرورگروباجرا 

Cloud Storage
Cloud Service

1
2
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میشود.بهم حضاجرا،برنامهتحتوبماننديکبرنامهاستانداردرومیزیعمل
داخلپنجرهمرورگرباز 
میکند  .تنها تفاوت اين است که برنامه کاربردی و اسناد در حال کار ،روی سرورهای میزبان ابری باقی

خواهندماند.
سرويسها یابریمزايایزيادیدارند.اگررايانهکاربرازکار بیفتد،رویبرنامهمیزبانويااسنادبازشده

میتواند به
تاثیرینخواهدداشت.هردوبدونهیچمشکلیدرابرباقیمیمانند.عالوهبراين،يککاربر 
برنامهها واسنادخودازيکمکانديگرويکرايانهديگردسترسیپیداکند.اومجبورنیستتايککپیاز

میرود (منزل،اداره)...،همراهداشتهباشد.نهايتا اينکهبدلیلاينکه
برنامهوفايلراباخودشهر جاکه 
میتوانند بصورتمشارکتیرویاسناديکسانهمزمان
میشوند،چندينکاربر 
اسناددرداخلابرمیزبانی 
کار کنند .به اين ترتیب اسناد ديگر وابسته به ماشین نیستند و همیشه برای کاربران مجاز در دسترس
خواهندبود.

 -84-8-4شرکتها در ابر :رایانش ابری امروز
سرويسهایابریامروز

مادرحالحاضردرروزهایاولیهانقالبرايانشابری هستیم.اگرچهبسیاریاز
میشودکهرايانشابریامروزدر
برنامههایجالببیشتریهنوزدرحالتوسعهاست.گفته 
فراهماست،اما 
مدلهایتجاری
شرکتهادرصنعتمحاسباتاستوهمهآنهاامیدوارندکه 

حالجذببهترينوبزرگترين
مفیدیرادرابرپايهگذاریکنند.
همانطورکهاخیرادراينفصلصحبتشد،شايدمهمترينشرکتیکهدرحالحاضرمدلرايانشابری را
برنامههای
مجموعهای قوی از  

بخشهای ديگر خواهید ديد که گوگل 
احاطه کرده است ،گوگل باشد.در  
میدهند.هرچهکهبخواهید،واژهپردازورد
میکندکههمهآنهادرمعماریوبسرويس 
تحتوبرافراهم 
نرمافزار ارائه(،)Google Presentationايمیل(،)Gmailزمانبندیو
مبتنیبرابر( ،)Google Docs
تقويم()Google Calendarو...توسطگوگلفراهمشدهاست.مهمترازهمهاينکهگوگلبینهمهاين
سرويسها یابریبتوانندبرایاستفادهکاربرباهمديگردرارتباط

برنامهباهمديگرواسطقراردادهاستتا
باشند.
سرويسهایابریهستند.مثالمايکروسافت،مجموعه Windows

شرکتهایبزرگنیزدرگیرتوسعه

ديگر
برنامههایکاربردیتحتوبهستندونیز  Live Meshراکهامکاناتصالهمهنوعوسايل،
 Liveراکه 
میکند،ارائهکردهاست.آمازونتوده
برنامهها یکاربردیرادرسکویمشترکمبتنیبرابرفراهم 
دادهو 
ابریمحاسباتی  EC2خودراداردکهيکسرويسوبابریبرایارائهظرفیتمحاسباتیقابلتغییربرای
میباشد IBM .يک مرکز رايانش ابری را راه اندازی کرده است که
برنامههای کاربردی  
توسعهدهندگان  

برنامههایتحتوبخود
شرکتهایکوچکبیشماری 

میدهد.همچنین
سرويسابریرابهکالينتهاارائه 
سرويسهایوباستفادهکنند.

کردهاندتاازماهیتمشارکتی
راراهاندازی 
شرکتها ومحصوالتآنهارابررسیخواهیمکرد.تنهاچیزیکهفعال

بخشهایديگر،بسیاریازاين
مادر 
بايدبدانیدايناستکهرايانشابریآيندهبزرگیدارد.
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 -85-8-4چرا رایانش ابری مهم است
توسعهدهندگان وجوددارد.برای

مفاهیمزيادیازتکنولوژیمحاسباتیابریبرایهمکاربراننهايیوهم
برنامههايیکه
میکند تا 
ذخیرهسازی وتوانپردازشیزيادیرافراهم 

توسعهدهندگان،رايانشابری مقدار

میکنند درآناجراکنند.همچنینمحاسباتیابریراههایجديدیرابرایدسترسیبهاطالعات،
طراحی 
پردازشوتحلیلداده،ومتصلکردنافرادومناب عازدرمکانیدردنیامیسرساختهاست.بارايانشابری،
محدوديتهایفیزيکیمواجهنخواهندبود.

توسعهدهندگانديگربا

برایکاربراننهايی،فوايدبیشترازايننیزوجوددارد.يکشخصبااستفادهازيکبرنامهتحتوب،ازنظر
برنامهها واسنادخودهر
میتواند به 
فیزيکیمحدودبهيکرايانهشخصی،مکانخاصياشبکهنیست.او 
دادهها در
جايی  کهباشد،وهرزمانکهبخواهددسترسیداشتهباشد.همچنینازترسازدستدادن 
میشود .اسنادقراردادهشدهدرابرهمیشهآنجاخواهندبودواهمیتی
حالتیکهرايانهاشخرابشود،رها 

نداردکهچهات فاقیبرایماشینکاربربیفتد.همچنینمزيتکارگروهینیزوجودخواهدداشت.کاربراناز
برنامهها وپروژههایمشابهبصورتبالدرنگدسترسیداشتهباشند.اين
میتوانند رویاسناد ،
سراسردنیا 
يکدنیایکامالجديدازمحاسباتمشارکتیاستکهتوسطرايانشابریفراهمشدهاست.
اشتراکگذاریمنابعرابهترازشبکه

میکند،زيراابرامکان
اينهاراباهزينهاندکیفراهم 
رايانشابریهمه 
سختافزار الزمنیستکهازنظرفیزيکی کنارشرکتيامراکز

میکند.بارايانشابری،
هایمعمولیفراهم 
میتواندهرجايی قراردادهشود،خصوصاًمناطقیباهزينهمکانوبرقارزانتر.
دادهباشد.زيرساختابری 
سازمانهایITمجبورنیستندکهنگرانظرفیت اوجمصرفمنابعخودباشند،زيرااوجمصرف

عالوهبراين،
تها
بخشها یمختلفابرتوزيعشودومنابعبیشتردرابرهمیشهآمادههستند.شرک 
میتواندبین 
وترافیک 
مجبورنیستندبرایوظايفمحاسباتیسنگینیکهبهندرتدارند،اقدامبهخريدمنابعبکنندزيرااگرشما
توانپردازشیبیشترینیازداشتهباشید،همیشهدرابروجودخواهدداشتباهزينهبسیارمناسبقابل
دسترساست.
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 -0-4آیا برای استفاده از رایانش ابری آماده هستید؟
میشود که برای همه مناسب باشد .برای
اگرچه فناوری رايانش ابری ،تحول بزرگی است ،اما اين باعث ن 
بررسی اينکه آيا رايانش ابری  برای ما مناسب است ،ما بايد ابتدا مزايا و معايب آن را بشناسیم و انواع
کاربرانیکهازآنذينفعهستندتحلیلکنیم.

 -8-0-4رایانش ابری :مزایا
میکنیم.
دراينجاابتدامزايایرايانشابریرابررسی 

-

رایانههای با هزینه کمتر برای کاربران
ازنظرمالی،مزايایقابلتوجهیوجوددارد.شمانیازنداريدکهيکرايانهباقدرتباالوطبیعتاً
برنامههایکاربردی
باقیمتزيادخريداریکنیدتايکبرنامهمبتنیبروبرااجراکنید.زيرا 
رویابرهستند،نهرویرايانهرومیزی،ورايانهرومیزیبهتوانپردازشیيافضایديسکزياد
رايانههایکالينتدررايانش
نرمافزارهایسنتیموردنیازبوداحتیاجندارد.بنابراين 
کهتوسط 
بابهرهوریبیشتر

پردازندههای

میتواندقیمتکمتر،باديسکسختکمتر،حافظهکمترو
ابری 
ویدی
دیيادی 


داشتهباشند.درحقیقت،يکرايانهکالينتدراينسناريوحتیيکدرايوسی
نرمافزاریرانصبکندوياسندیراذخیرهکند.
نیزنیازندارد،زيرامجبورنیست 

-

کارآیی بهبود یافته
بیايیدبهنتايجاينکهمجبورنباشیمدررايانهرومیزیبرنامهایراذخیرهويااجراکنیمنگاه
وواضح
میشود  
برنامهها یکمتربررویرايانه،حافظهکمتریمصرف 
بیندازيم.بانصبواجرا 
میشود که سیستم
است که کاربران کارآيی بهتری از رايانه خود خواهند ديد .اين کار باعث  
وپردازههایکمتریوجوددارد

برنامهها 
سريعترروشنشودوکارهاراسريعترانجامدهدزيرا 
کهبايددرحافظهبارگذاریشود.

-

هزینههای زیرساخت  ITکمتر
هزينههایکمتریراباپذيرشرايانشابری مشاهده
میتواند  
دريکسازمانبزرگتر،گروه  IT
میتوانند از توان
کند.بجای سرمايه گذاریدر تعداد زيادی از سرورهایپرقدرت ،پرسنل   IT
شرکتهايی

محاسباتیابربرایتکمیلوياجايگزينیمنابعمحاسباتیداخلیاستفادهکنند.آن
کهداراینیازهایاوجمصرفوترافیکهستند،ديگرنیازبهخريدتجهیزاتبیشتربرایمديريت
ايانهها و
میتواند به آسانی توسط ر 
زمان هایاوج ترافیک نیستند .نیاز محاسباتی اوج مصرف  
سرورهادرابرمديربتشود.

-

موضوعات نگهداری کمتر
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نرمافزار و
میتواند کاهش زيادی در نگهداری  
هزينههای نگهداری ،رايانش ابری  
در خصوص  
سختافزار کمتر (سرورهای

سازمانهای با اندازه های مختلف داشته باشد .با 

سختافزار برای 

میآيد .همچنین در خصوص
کمتر) مورد نیاز در سازمان ،هزينههای نگهداری بسیار پايین  
برنامهها یابریدرجایديگریقراردارندوبنابراين
نرمافزار،بیادداشتهباشیدکههمه 
نگهداری 
رايانههایسازمانوجودنداردکهنیازبهنگهداریداشتهباشد.
نرمافزاریدر 


-

هزینههای نرمافزار کمتر
نرمافزار یجداگانهبرایهررايانهدرسازمان،تنهاالزماستکهيکبرنامه
بجایخريدبستههای 
برنامهها ی درون ابر داشته باشیم .حتی اگر هزينه استفاده از
مرورگر جهت دسترسی به  
نرمافزارهایرومیزیباشد(کهاحتماالنیست)پرسنلIT
برنامههایمبتنیبروبمشابهباهزينه 

برنامهها روی هر رايانه رومیزی در سازمان
نههای نصب و نگهداری آن  
میتوانند در هزي 
هنوز  
صرفهجويیکنند.


-

به روز رسانی فوری نرمافزار
هزينههای
نرمافزار دررايانشابری ايناستکهکاربرانباموضوعاتو 
يکیازمزايایمرتبطبا 
میتواند
روزرسانیها  

مربوطبهبهروزرسانیمواجهنیستند.وقتیبرنامهمبتنیبروباست ،
به
میکند ،برايشدر دسترس
بطور خودکار انجام شود و برای دفعه بعد که کاربر برنامه را اجرا  
میکند،آخرين
خواهدبود.بهاينترتیبهربار کهشمابهيکبرنامهتحتوبدسترسیپیدا 
نگارشآنرامشاهدهخواهیدکرد.

-

افزایش توان پردازشی
اينموضوعبسیارواضحاست.وقتیشمابهسیستمرايانشابریمتصلهستید،شماتوانايیکل
ابررادراختیارداريد.شماديگرمحدودبهيکرايانهرومیزینیستیدوقادرخواهیدبودتاتوان
هزارانرايانهوسروررابکارگرفتهووظايفیرابامحاسباتبسیارزيادانجامدهید.

-

ظرفیت ذخیرهسازی نامحدود
ذخیرهسازینامحدودیرابطورمجازیدراختیارشماقرار

همانندظرفیتمحاسباتی،ابرظرفیت
ذخیرهسازی مواجهشود.ظرفیت

میدهد.زمانیرادرنظربگیريدکهرايانهشماباکمبودفضای

در حد  211گیگابايت يک هارد ديسک با ظرفیتی در حدود  111ها پتابايت (يک میلیون
میتوانیدذخیره
گیگابايت)موجوددرابرقابلمقايسهنیست.هرچهراکهبخواهیدبهاينترتیب 
کنید.

-

امنیت داده بیشتر
دادههایباارزش
میتواند همه 
میشود ،
درمحاسباترومیزی،وقتیکهيکهاردديسکخراب 
دادههایذخیرهشده
رايانه،تاثیریدر 
شمارانابودکند.امادررايانشابری،ازکارافتادنيک 
میشوندوبنابراينچیزی
دادههادرابربطورخودکارتکثیر 
شمانخواهدداشت.علتايناستکه 
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میرود  .همچنین به اين معناست که اگر رايانه شخصی شما نیز از کار بیفتد ،همه
از دست ن 
دادههایشماهنوزدرابر  قرارداردوهنوزقابلدسترساست.دردنیايیکهکاربرانکمیاز

دادههاراامننگهدارد.
میتواند 
دادههایخودکپیپشتیبانتهیهمیکنند،رايانشابری 

-

سازگاری بیشتر بین سیستم عامل ها
دررايانشابری  ديگرمهمنیستکهسیستمعاملشماويندوزاستيالینوکسيامکینتاشيا
میتوانید بااستفادهازويندوزبهابرمتصل
هرچیزديگر.درابرسیستمعاملمهمنیست.شما 
رايانه هایديگریکهدارایسیستمعامللینوکسيامکینتاشيايونیکس
شويدويکسندرابا 
هستندبهاشتراکبگذاريد.درابردادهاهمیتداردنهسیستمعامل.

-

بهبود سازگاری فرمت سند
رايانههایديگر
شمانیازینداريدکهنگرانسازگاریاسنادیکهدررايانهخودايجادمیکنیدبا 
رايانهای که  word
میتواند در  
باشید.در وضعیتی که يک سند ايجاد شده با word 2007ن 
میتواندتوسطهرکاربر
برنامههایتحتوب ،
میشود،همهاسنادايجادشدهدر 
2003داردبازن 
میکند،خواندهشود.دراينحالتوقتیافراداسنادو
ديگریکهبهآنبرنامهدسترسیپیدا 
برنامههارابهاشتراکمیگذارند،ناسازگاریفرمتپیشنخواهدآمد.


-

کار گروهی آسانتر
میشودکهبتوانبطورمستقیمرویآنهامشارکتداشت.درحال
اشتراکگذاریاسنادسبب 

به
میتوانند به اسناد يک پروژه بطور همزمان
حاضر با استفاده از رايانش ابری افراد مختلف  
دسترسیداشتهباشند.ويرايشانجامشدهتوسطيککاربربطورخودکاربرویآنچهکهديگران
میکنند منعکسخواهدشد .هماکنوناينامکانوجودداردکهپروژههایگروهیدر
مشاهده 
نقاطجغرافیايیمختلفانجامشودوديگرنیازینیستکهافرادهمهدريکسازمانباشند.

-

دسترسی جهانی به اسناد
آياپیشآمدهاستکهازسرکاربهخانهبرويدومتوجهشويدکهيکسندمهمرادرمحلکار
جا گذاشتهايد؟ يا اينکه به يک کنفرانس رفته باشید و متوجه شويد که ارائه خود را فراموش
کرديدهمراهخودببريد؟
بارايانشابری ،نیازینیستکهشمااسنادخودراهمراهخودداشتهباشید.درعوض،آنهادرابر
رايانه ويکاتصالاينترنتیداشته
میتوانید بهآنهاازهرجايیکهيک 
خواهندبود،جايیکه 
باشید،دسترسیپیداکنید.همهاسنادشمافوراازجايیکههستیدقابلدستیابیهستند.

-

فراهم بودن آخرین نگارش
فايلها است .وقتی شما يک سند را در خانه
اين يک مزيت ديگر رايانش ابری در ارتباط با  
میکنید ،آننسخهويرايششدههمانچیزیخواهدبودکهوقتیسندرادرادارهباز
ويرايش 
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میکند مشاهدهخواهید کرد.ابر همیشه میزبانآخرين نگارش از اسناد شماخواهد بود .شما

هرگزدرخطراستفادهازيکنگارشقديمیترمواجهنخواهیدبود.

-

حذف وابستگی به دستگاه های خاص
نهايتا اينکهشمابهيکرايانهيايکشبکهخاصوابستهنخواهیدبود.رايانهخودراتغییردهیدو
برنامههاواسنادشمادنبالشمادرابرخواهندآمد.


 -0-0-4رایانش ابری :معایب
داليلیوجودداردکهممکناستسببشودتارايانشابری براینیازخاصشمامناسبنباشد.دراينجا
میگیرد.
ريسکهایمربوطبهرايانشابریموردبررسیقرار 


-

نیاز به اتصال اینترنتی دائم
رايانش ابری در حالتی که شما نتوانید به اينترنت متصل شويد ،غیرممکن است .زيرا شما از
میکنید و اگر اينترنت
برنامهها و هم دسترسی به اسناد استفاده  
اينترنت هم برای اتصال به  
میتوانید بهچیزیدسترسیداشتهباشید،حتیاسناد خودتان.درمناطقیکه
نداشتهباشید،ن 
میتوان از رايانش
دسترسی به اينترنت محدود است يا اتصال اينترنتی قابل اطمینان نیست ،ن 
میکند.
ابریاستفادهکرد.بعبارتیديگروقتیشماofflineهستید،رايانشابریکارن 
کردهايدکهاز
اينيکاشکالعمدهاستکهشماممکناستبهآنفکرکنید.مسلماشماعادت 
وهمدرسرکاراستفادهکنید،اماچهجایديگریممکن

يکاتصالاينترنتیثابتهمدرمنزل
استبخواهیدازرايانهخوداستفادهکنید؟اگربخواهیدرویاسنادخوددرعرشهکشتیاستفاده
يادراتومبیلتانممکناستنتوانیدبهاسنادو

رفتهايد
کنیديادرحالیکهبراینهاربهرستوران 
برنامههایابریخوددسترسیداشتهباشید.

شدهاند که
برنامههایتحتوبدرحالحاضربصورتیطراحی 
الزمبهذکراستکهبرخیاز 
شمابتوانیدازآنهادررايانهرومیزیدرزمانیکهبهاينترنتمتصلنیستیدنیزاستفادهکنید.
برنامههای تحت وب گوگل را
برنامهها  Google Gearsاست که امکان استفاده از  
نمونه اين  
بصورتمحلیفراهممیآورد.

-

با اتصا ت با سرعت پایین به خوبی کار نمیکند
بطورمشابهباموردقبلی،يکاتصالاينترنتباسرعتکمنظیرdial-upاستفادهازرايانشابری
برنامههای تحت وب و نیز
میکند  .
میکند و اغلب آن را غیرممکن  
را با زحمت زياد مواجه  
فايلها یبزرگ،پهنایباندزيادیبرایدانلودشدننیازدارند.بهعبارتديگر،رايانشابریبرای

اتصاالتباسرعتپايینمناسبنیست.

-

میتواند کند باشد
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برنامههای تحت وب ممکن استدر برخی موارد
حتیدر حالتاستفاده از يک اتصال سريع  ،
کندتر از دسترسی به نمونه مشابه آن در يک رايانه رومیزی باشند .علت اين موضوع به خود
برنامهمیگرددکههرچهدرارتباطباآناست،ازواسطبرنامهگرفتهتاسندیکهباآنکار
میکنید  میبايستبینرايانهشماوابرجابجاشود.اگرسرورهایابریدرآنلحظهدرحال

تهیهکپیپشتیبانباشند،يااينکهسرعتاينترنتدرآنروزکندباشد،شمادسترسیسريعبه
برنامههانخواهیدداشت.
اسنادو 
-

ویژگیها ممکن است محدود باشد
برنامههای تحت وب به اندازه
اين اشکال خاص در حال تغییر است اما امروزه بسیاری از  
ويژگیهای  Google Presentationنسبت به

برنامههای رومیزی قوی نیستند .مثال مجموعه 

ويژگیهایپايهدرهردويکساناستامابسیاری

Microsoft PowerPointبسیارکمتراست.
یپیشرفتهدربرنامههایتحتوبموجودنیست.

ويژگیها

از
برنامههايی
بنابرايناگرشمايککاربرپیشرفتههستید،شماممکناستنخواهیدفعالازچنین 
ويژگیهایپیشرفته

برنامههایتحتوبدرطیزمان
میشودکهبسیاریاز 
استفادهکنید.گفته 
میکنند .مثال  Google Docsو  Spreadsheetsدر حال حاضر بسیاری از
بیشتری را اضافه  
شدهاند.اماهنوزالزم
ويژگیهایخاصیکهدر Microsoft Wordو Excelوجوددارد،شامل 

برنامههایتحت
ويژگیهايشانرابررسیکنیدومطمئنشويدکه 

استکهقبالازاستفادهازآنها
میدهند.
میتوانندهرچیزیکهنیازداريدانجام 
وب 

-

دادههای ذخیره شده ممکن است امن نباشند
میشود.اينخوباستاماچقدرداخلابرامناست؟
دادههادرابرذخیره 
دررايانشابری،همه 
اينهاهمهسئواالت
دادههایمحرمانهدسترسیداشتهباشد؟  
میتواند به 
آيايککاربر غیرمجاز 
مهمیاستونی ازبهبررسیبیشتردارد.بههمیندلیلاينموضوعرابطورجداگانهدربخش
بعدی"امنیتآگاهانه"بحثخواهیمکرد.

-

اگر دادههای شما در ابر از دست برود!
دادههای ذخیرهشدهدرابربطورفوقالعادهامناستوبینچندينماشینتکرار
ازنظرتئوری ،
دادهها ازدستبرود،شماکپیپشتیبانمحلیيافیزيکی
میشود.امااگرازرویبدشانسیآن 

نخواهیدداشت(مگراينکهبطورمنظمهمهاسنادخودراازرویابربررویرايانهرومیزیدانلود
کنید).

 -3-0-4چه کسانی میتوانند از رایانش ابری استفاده کنند
همانطورکهمشاهدهشد،رايانشابری برایهمهمناسبنیست.حالبايدببینیمچهکاربرانیبرایاستفاده
ازآنمناسبهستندوچهکاربرانیمناسبنیستند.
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کاربرانی که با هم مشارکتی کار میکنند
میکنید ،يک کانديدای مناسب برای
اگر شما معموال با ديگران روی يک پروژه گروهی کار  
اشتراکگذاریوويرايشاسنادبصورتبالدرنگبینچندکاربريکی

رايانشابریاست.توانايیبه
میباشد.مثالکاربررویيکارائهبصورتمشترکتوسط
برنامههایتحتوب 
ازمزايایاصلی 
میکند که همه از آخرين تغییرات مطلع
برنامه  Google Presentationاين امکان را فراهم  
برنامههای زمانی همديگر را به
میتوانند در برنامه   Google Calendar
باشند .يا اينکه افراد  
گروهها و
برنامههایخودبپردازند.بهطورمشابه ،
اشتراکبگذارندوبهخوبیبهتنظیموقتو 
میتوانند ازتقويمهایتحتوببرایاطالعدادنبهاعضایخوددرخصوص
تیمهایورزشی 
رويدادهاوفعالیتهایپیشرواطالعدهند.اگراعضایمجازگروهياتیمبتوانندآيتمهایمورد
برنامهريزیها
نظرخودرابهتقويماضافهکنند،اينامکانبرایکلگروهوجودخواهدداشتکه 
رابدونتداخلزمانیانجامدهند.

-

کاربرانی که زیاد در رفت و آمد هستند
مناسبهستند،کسانیهستندکهزياددررفتوآمدهستند.

گروهديگرکهبرایرايانشابری 
میکنید،وروزبعددرشهرديگری
میکند،روزبعددرمنزلکار 
وقتیشماامروزدرادارهکار 
برنامههای خود را پیگیری کنید .بنابراين شما
هستید ،الزم است که بتوانید همه اسناد و  
میتوانید  به يک نگارش واحد از اسنادتان از هر مکانی دسترسی داشته باشید .با استفاده از

محاسباتیابری،شمامجبورنیستیدکهيککپیازسندخودراباخودبههمراهداشتهباشید.
رايانههایشمانصبهستيانه.
شماحتینگرانايننخواهیدبودآيايکبرنامهخاصدرهمه 

-

کاربرانی که هزینهها برایشان مهم است
هزينهها
ديگر گروه از کاربران که بايد به سمت رايانش ابری جذب شوند آنهايی هستند که  
صرفهجويی
نرمافزار  
سختافزار و 

هزينههای
میتوانید در 
برايشانمهماست.بارايانشابری شما 
سختافزار،نیازینیستکهرویديسکهایزياديا CPUهایبسیارسريع

کنید .درخصوص
میتوانید يک
میشود.شما  
میشود و اجرا  
سرمايه گذاری کنید زيرا هرچیزیدر وب ذخیره  
رايانهباامکاناتکمتروقیمتپايینترخريداریکنیدبدوناينکهنگرانکارآيیآنباشید .به
نرمافزارهایتحتوبنظیر
صرفهجويی کنید.بسیاریاز 
نرمافزار نیز 
میتوانید در 
همیناندازه 
Spreadsheets،Google DocsوPresentationرايگانهستند.
وقتیبودجهشمامحدوداست،رايگانبودنمحصوالتخیلیبهترازهزينهصدهاياهزاراندالر
خواهد بود .اين علتی است که بسیاری از دانشگاه ها در حال ترک مايکروسافت هستند و در
میآورند.هزينههمیشهدردانشکدههامحدوداست.
برنامههایگوگلروی 
عوضبهمحصوالتو 
برنامههای سنتی انجام
برنامههای تحت وب بسیاری از کارهايی که  
در حالی که بسیاری از  
راهحلرايگاناستفادهکرد؟
میدهد،چرانبايدازيک 
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-

بخشهای  ITکه هزینه برایشان مهم است
عالقهمندشدنبهمدلرايانشابریهستند.اگرچهآنهاممکن
بخشهایITدرحال 
بسیاریاز 
صرفهجويی قیمت ها بطوريکه پیش از اين بحث کرديم تقدير کنند ،ولی برای آنها
است از  
میباشد.
صرفهجويیاصلیدرخريدسرورهایمرکزیکمتر 

میشود کهبیشترمحاسباتدرسرورهایمرکزیقراردادهشدهدر
درشبکه شرکتهامالحظه 
میشود .وقتی کاربران نیاز به توان محاسباتی بیشتر داشته باشند ،نیاز
سازمانها انجام  

شبکه 
استکهسرورهایبیشتریخريداریشود.
نیازبرایتوانمحاسباتیبیشتر،درزمانیکهسازمانازرايانشابریاستفادهکند،ديگرموضوع
مهمینخواهدبود.بجایخريديکسرورجديد،پرسنل ITفقطتقاضایمحاسباترابهسمت
میفرستند.سرورهايیکه درابرقراردارند،بهاندازهکافیظرفیتدارندتابتوانندنیازفزاينده
ابر 
سازمانهارامديريتکنند.


-

کاربران با نیازهای فزاینده
سختافزار یدرموردکاربراننهايینیزصادقاست.مثالنیازبهفضای

هزينههای
صرفهجويیدر 

میتوانید يکديسک
فايلهای.MP3شما 
ذخیرهسازی تصاويرديجیتالو 

ديسکبیشتربرای
ذخیرهسازی باهزينهکمويااغلبرايگان

سختجانبیخريداریکنیديادرعوضازفضاهای
رايانشابری  استفادهکنید.ويابهعنوانمثالديگرممکناستنیازبهاجرایآخريننسخهاز
میتوانید ازيکبرنامه
يکبرنامهموردعالقهخودراداشتهباشیدکهنیازبهتوانزيادیداردو 
تحتوبباتوانکمتریبجایآناستفادهکنید.يااينکهممکناستکهنیازبهمحاسباتزياد
میتوانیدازتوانابربرایانجاممحاسبات
برایحليکمسالهپیچیدهخاصراداشتهباشیدکه 
رايانهموجوددرآناستفادهکنید.
بهکمکهزاران 

 -4-0-4چه کسانی نباید از رایانش ابری استفاده کنند
حاال بیايید آن طرف سکه را ببینیم .اگر محاسباتی ابری برای همه مناسب نیست ،برای چه
گروههايیقابلاستفادهنیست؟


-

کاربرانی که اتصال اینترنتی مناسب ندارند
بهدلیلاينکهرايانشابری  مبتنیبرابراينترنتاستووابستهبهدسترسیاينترنتیاست،اگر
شمادسترسیبهاينترنتنداشتهباشید،بدشانسخواهیدبود.بدوندسترسیبهاينترنت،شما
میتوانید يکبرنامهتحتوبرااجراکنیدياسندیراکهدروبذخیرهشدهاستبازکنید.به
ن 
برنامههای مبتنی بر رايانش ابری
میتوانند از  
اين ترتیب کاربران بدون دسترسی به اينترنت ،ن 
استفاده کنند .همچنین اگر شما يک اتصال اينترنتی کند مانند  dial-upداشته باشید نیز با

114

 رایانش ابری
مش کلمشابهمواجهخواهیدشد.يکاتصالکندبهترازايناستکههیچاتصالینداشتهباشید
برنامههاواسنادزماننیازدارد.
ولیبااينحالزمانزيادیبرایبارگذاری 

-

کسانی که بصورت  Offlineکار میکنند
میکند،شايدکانديدای
هرکسکهبطوردائمدريکمحیطبدوناينترنتبصورتOfflineکار 
مناسبی برای رايانش ابری  نباشد .مثال کسانی که در محل کار يا منزل به اينترنت دسترسی
ندارنديااينکهدرزمانمسافرتهیچتضمینیبرایدسترسیآنهابهاينترنتوجودنداشتهباشد
میتوانندازاينخدماتاستفادهکنند.
ن 

-

کاربرانی که امنیت برایشان مهم است
میتوانیمآنراضمانتکنیم.يقیناممکن
امروز،مافکرمیکنیمکهرايانشابری امناست،امان 
سیستمها یابریبتوانندهکشوندواسنادمبتنیبرابرتوسطکاربرانغیرمجازمورد

استکه
دادههایشمادرزمانارسالبینرايانهوابر با
دسترسیقرارگیرد.همچنینممکناستکه 
میتوانداتفاقبیفتد.
مشکلمواجهشوند.شايدبعیدباشد،اما 
اگراسنادشمامحرمانههستند،شماشايدنخواهیدکهبهرايانشابریاعتمادکنید.يااينکهاگر
نخواهیداسنادمحرمانهخودراازيکشبکهعمومی،نظیرWi-Fiمنتقلکنید،شمانبايداسناد
خ ودرادرابرقراردهید.وقتیموضوعاتامنیتیوجودداشتهباشد،ريسکنکنید.

-

کسانی که نمیتوانند از نرمافزارهای موجود جدا بشوند
برنامههایتحتوبباشد.شماازبرنامه
اينموضوعشايدمهمتريندلیلبرایعدماستفادهاز 
رنامههای تحت وبکامال با فرمت ها فايل
میکنید .بسیاری از ب 
 Microsoft Officeاستفاده  
مايکروسافت سازگارنیستند.معنایآنايناستکهاگرنتوانفايلورديااکسلخودرابابرنامه
تحتوببازکرديابرعکس،کارسختخواهدشد.
يکموضوعديگرنیزوجوددارددرزمانیکهشمااسنادیراباديگرانبهاشتراکبگذاريدکهاز
میتوانید
میکنند .اگرشماازيکبرنامهآناليناستفادهکنید،آيا 
نرمافزار مايکروسافت استفاده 

سندخودرابصورتفرمتمايکروسافت برایدوستانوهمکارانخودارسالکنید؟بنابراينقبل
برنامههایشماکامالباهمسازگارنیستند،
استفادهازمحصوالتابریآنهاراآزمايشکنید.اگر 
بهتراستکهازرايانشابریاستفادهنکنید.

 -5-0-4ابرهای تیره :موانعی برای استفاده از برنامههای تحت وب
همانطورکهدراينبخشبحثشد،رايانشابری يکسریمعايبدارد.اينمعايبمانعبزرگیدرمقابل
میتوانبهچندگروهکلیطبقهبندیکرد:
گسترشپذيرشرايانشابریهستند.اينموانعرا 
مسائل فنی:راهاندازیيکسیستمرايانشابریيکچالشفنیاست.صدهاياهزارانرايانهشخصیيانرمافزارهایغنیتحتوببايدتوسعهداده
سروربايدبههممتصلشوندومديريتشوند.عالوهبراين ،
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شرکتهای

شودوبرایارائهخدمتبهکاربران  24/7آمادهباشند.همهاينهامنابعزيادینیازدارندکه
کوچکممکناستنتوانندازآنبربیايند.
میکنند؟درحالحاضر
شرکتهاازارائهخدماترايانشابریدرآمدکسب 

مسائل مدل ت اری :چگونهمیکندکهيکراهمشکلبرایکسبدرآمداست.حتیاگريکشرکت
گوگلخدماتخودرارايگانعرضه 
میکند؟
هزينهای دريافتکند،چگونهآنهاراقیمتگذاری 
ذخیرهسازی خود 

برایخدماتابریومنابع
نحوهکسبدرآمدازهرتکنولوژیجديديکمسالهاست.
 موضوعات اینترنتی :بدلیلاينکهرايانشابری تنهاوقتیمناسباستکهکاربران دسترسیپايداروباسرعتباالبهاينترنتداشتهباشند.
ذخیرهسازی  درابرامناست؟اگرشماسندمبتنیبروبخودرادرسیستم

 موضوعات امنیتی :چقدرابری ذخیره کنید ،آيا تضمینی وجود دارد که سند شما همیشه آنجا باقی بماند؟ و کاربران غیرمجاز
میتوانندبهآندسترسیداشتهباشند؟
ن 
 موضوعات سازگاری :اگرهر کسدرشرکتشماازبرنامهمايکروسافت ورداستفادهکند،شمانیزازبرنامهها تحت وب
همان برنامه استفاده خواهید کرد.سوئیچ کردن بین پلتفرم واقعاً مشکل است و اگر  
فايلهایموجودمايکروسافتسازگارنباشد،اينجابجايیصورتنخواهدگرفت.
کامالبا 
برنامهها  واسنادمابصورتفیزيکیدررايانهخودمانقرارداشتهباشدوما
 موضوعات اجتماعی :اينکه بتوانیمبادستانمانآنهارالمسکنیمبسیارمتفاوتاستبااينکهاسناددرجايیديگردرابرذخیرهشود.
میکنند .اين تغییر تقريبا
خیلی کاربران ممکن است به چیزی که نبینند يا نتوانند لمس کنند اعتماد ن 
برنامههایکالينت/سروربهبرنامهرومیزیسوئیچکردند.
مشابهزمانیاستکهدر1981کاربراناز 

میکنند.اماجالب
سازمانهابهکندیتغییر 

رايانشابریيکفناوریمتحولکنندهاست.خیلیکاربرانو
استکهمايکروسافت نیزنهايتابهسراغرايانشابری رفتو Live Meshشروعآنبود.البتهدردنیايی
میتواند
سیستمها یرومیزیاست،تضمینیوجودنداردکهمالکابرنیزباشدکهاين 

کهمايکروسافتمالک
دلیلکافیبرایرقبایمايکروسافتباشدکهبهسمتاينتکنولوژیجديدحرکتکنند.
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 -3-4توسعه سرویسهای ابری
برنامههایتحتوبیکهدرابر
ديدگاهبسیاریازافرادبهرايانشابری ازديدکاربرنهايیاستکهبرروی 
نرمافزار نیزقابلبررسیاست.اکنونآنها
توسعهدهندگان  

قرارداردتمرکزدارد.امارايانشابری ازديدگاه
امههایتحتوبیطراحیکنندکهازمزايایقدرترايانشابریمنتفعباشند.
میتوانندبرن 

شرکتها یمشهورنظیرآمازونوگوگلدرحالتخصیصمنابعبسیارزيادبرای

برایاينمنظور،بسیاریاز
توسعهابزارهایرايانشابریهستندکهدرادامهدراينخصوصبیشترصحبتشدهاست.

 -8-3-4چرا توسعه برنامههای تحت وب؟
ذخیرهسازیدادهرابرایهمه

بخشهایITبهگونهایاستکهآنهابايدتوانپردازشیو
نیازهایمعمولی 
کاربرانداخلشرکتفراهمکنند.اينکاربايدباتوجهبهبودجهتعیینشدهانجامشود.نیازهایمربوطبه
مديريت اوج مصرف و اوج ترافیکاستفاده از خدمات يا افزودن ظرفیت به کاربران موجود معموال باعث
شرکتها،مقرونبهصرفهنیستکهبهظرفیتیکهتنهادر

هزينههایITباالبرود.برایبیشتر
میشودکه 

برخیزمانهایمحدودوخاصموردنیازاضافهکنند.چیزیکهآنهانیازدارندراهیاستکهبتوانندظرفیت
نرمافزارها،
وتوانايیرابدون سرمايهگذاریبررویسرورهای  جديدياخريدمجوزهایبیشتراستفادهاز 
افزايشدهد.
برنامههایتحتوبمتمرکز،ازمواردیهستندکهتوجهحرفهایهایITرابه
سرويسهایابریبهشکل 

کپیهایمجزای
میکند  .مديريتيکنمونهازبرنامهقراردادهشدهدرابر،ارزانتروآسانتراز 
خودجلب 
رايانهها یرومیزیکاربراناست.ارتقایيکبرنامهتحتوب
نرمافزارهایمشابهنصبشدهرویهريکاز 

نرمافزار
رايانههايیکه 
برنامههایمعمولیبايدبرایهريکاز 
میشود،درحالیکهارتقای 
تنهايکبارانجام 
درآنهانصباستانجامشود.
شرکتهایکوچکقابلتوجهاستکهبودجهيامنابعکافی

سرويسهایابریخصوصابرای

مزايایتوسعه
شرکتهای

برنامههایتحتوبتوسعهدادهشدهدرداخلابر،
برنامههایبزرگندارند.بامیزبانی 
ياتوسعه 
نرمافزارهای مشابه اجتناب خواهند کرد .اکثر
سختافزارهای گران برای میزبانی  

کوچک از هزينه خريد 
برنامههايشانراندارنديا
سختافزاريابودجهایبرایتوسعهونگهداری 

شرکتهایکوچک،کارمند،منابع،

میآيند.
اينکهازعهدهبسیاریازمسائلامنیتیبرن 

 -0-3-4مزایا و معایب توسعهی سرویسهای ابری
سرويسهاابریتوسعهدهید؟چنديندلیل

برنامههایجديدخودرابااستفادهازمدل
چرابايدشماتوسعه 
خوببرایانجاماينکاروجودداردوالبتهچنديندلیلهمهستکهنیازبهکمیتوجهبیشتردارد.
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 -3-3-4مزایای توسعهی سرویسهای ابری
مقیاسپذيریاقتصادیآناست.بااستفادهازمزيتزيرساختفراهمشدهتوسط

يکیازمزايایتوسعهابر،
برنامهها یمطمئنتر،ارزانتروبهتریراايجادکند.اينبرنامه
میتواند  
رايانشابری،يکتوسعهدهنده 
میتواند درصورتنیازازکلمنابعابربهرهبرداریکندبدوناينکهالزمباشدشرکتبررویمنابعفیزيکی

معادلآنسرمايهگذاریکند.
میکنند،بطوريکههزينهبه
سرويسها یابریازمدليکبهچندپیروی 

ماازهزينهصحبت کرديم،زيرا
میکند .بجای خريد يا دريافت مجوز
طور بسیاری زيادی نسبت به ارائه هر برنامه رومیزی کاهش پیدا  
برنامههایابریمعموالبر
نرمافزاری(يکمجوزبازایهررايانه)،هزينه 
استفادهازنسخههایمختلفبرنامه 
میشود .اينبیشازيکمدلعضويتاستکهدرآنيکموردخاصبرای
اساسهرکاربرقیمتگذاری 
هزينهها بطور
میشود  و نیازمند سرمايه گذاری از قبل و پیش بینی جريان  
دوره ای مشخص خريداری  
میباشد.
ماهیانه 
برنامهها یابریدارند،زيراهمهفعالیتهایمديريتیبجایچندين
بخشهای ITبهاينعلتتمايلبه 

میشود کهپرسنل ITبهبرنامهاز
میشود.اينباعث 
ايستگاهکاری،ازيکمکانمرکزیمديريت 

سايتيا
مقیاسپذيریرانیزباالمیبرد.

راهدوروازطريقوبدسترسیداشتهباشند.همچنیناينموضوعقابلیت
شرکتهافقطکافیست

ذخیرهسازیبیشترياپهنایباندبیشترنیازداشتهباشند،

مثالاگرکاربرانبهمنابع
کهيکسرورمجازیديگرراازابراضافهکنند.اينخیلیراحتترازخريد،نصبوپیکربندیيکسرور
میباشد.
جديد 
برنامههایمعمولیرومیزیاست.بجایاينکه
برنامههایابریراحتتراز 
توسعهدهندگان نیزارتقای 

برای
ويژگیهای

روزرسانی شود ،

رايانههای سازمان قرار دارد  
به
بطور دستی هر برنامه ای که روی هر يک از  
روزرسانیگردد.بايکسرويس

میتواندبهسرعتوبهآسانیباارتقاینسخهمتمرکز ،
به
برنامههایکاربردی 

ابری،يکتغییرکوچکرویبرنامهایکههريکازکاربراندرحالاجرادارد،اعمالخواهدشدکهبهاين
توسعهدهندگانبسیارکاهشپیداخواهدکرد.

ترتیببارکاری

 -4-3-4معایب توسعهی سرویسهای ابری
برنامههایبصورتبالقوهبرایمدت
برنامههایابریمربوطبهامنیتآنباشد .
شايدبزرگتريناشکالتوسعه 
میدهند که
شرکتها ترجیح  

بودهاند .به همین دلیل ،بسیاری از 
ريسکهای امنیتی  

های طوالنی دارای 
دادههاوفعالیتهایITتحتکنترلخودشانانجامشود.
برنامهها ،

ذخیرهسازی ابریديده

برنامههایتحتوبو
تاکنوننمونههایاندکیازخرابیدادهوگمشدنآندر 
میتوان گفت کهعملیات يک میزبان ابری بزرگنسبت به يک سازمانمتوسط ،دارای
شدهاست .حتی  
امنیتدادهبیشتروابزارهایافزونگیبهتریاست.
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ديگراشکالبالقوهايناستکهاگر میزانابریازشبکهخارجشدچهاتفاقیمیافتد.اگرچهاکثرشرکتها
میگويندکهاينغیرممکناست،اماايناتفاقافتادهاست.برایمثالسرويس EC2آمازوندر 15فوريه
دادهها یبرخیمشتريانازبینبرود.اينموضوعبخاطر
 2118بطورگستردهایقطعشدوباعثشدکه 
پلتفرم ابریيک
نرمافزاریبود .بهاينترتیباگريکشرکتبه 
نرمافزاریبودکهدارایمشکل 
توسعه 
دادههای خود اعتماد کند ،بدون اينکه کپی پشتیبان فیزيکی ديگری نداشته
شرکت ديگر برای میزبانی  
باشد،آندادهدرخطرقراردارد.


 -5-3-4انواع توسعه سرویسهای ابری
میشود .بیايید انواع مختلف راه هايی که يک
سرويسهای ابری شامل چندين نوع توسعه  

مفهوم توسعه 
میکندبررسیکنیم.
برنامههایکاربردیکسبوکارخوداستفاده 
شرکتازرايانشابریبرایتوسعه 

 -6-3-4نرمافزار بعنوان سرویس ()Software as a Service
سرويسهایوب.باSaaSيکبرنامهواحد

نرمافزاربهعنوانسرويسياSaaSشايدرايجتريننوعازتوسعه

میکنند،درعوض
هزينهایراپرداختن 
نرمافزار 
میشود.مشتريانبرایمالکیت 
بههزارانکاربرتحويلداده 
1
میکنند.کاربرانبهبرنامهازطريقيک APIکهازطريقوبدر
آنهاهزينهاستفادهازآنراپرداخت 
تقسیمبندیشدهاست.بهاينترتیبهر

میشوند.سرورهایفروشندگانبطورمجازی
دسترساست،متصل 
میکند.
سازمانبايکنمونهازيکبرنامهمجازیسفارشیشدهکار 
توسعهدهندگان

نرمافزارندارد.برای
برایمشتريان SaaS،نیازبهسرمايهگذاریازقبلدرسرورهايامجوز 
میدهند.
نیزتنهايکبرنامهوجودداردکهکارنگهداریآنرابرایچندينمشتریانجام 
برنامهها بااستفادهازمدل SaaSهستند.شايدازشناختهشدهترين
بسیاریازشرکتهادرحالتوسعه 
برنامههایGoogleرانامبرد.
برنامههایSaaSبتوان 


 -7-3-4سکو بعنوان سرویس ()Platform as a Service
میشود.
پلتفرم ،محیط توسعه ای است که به عنوان يک سرويس فراهم  
در اين مدل ،سکو يا  
برنامههایسفارشی
محیطهایتوسعه ،

توسعهدهندگان  بااستفادهازاجزایفراهمشدهتوسطفروشندگان

میکنند.اينيکنوعازايجادبرنامهبااستفادهازلگواست.ايجاديکبرنامهبهاينترتیببا
خودراايجاد 
استفادهازاينکدهاواجزایازپیشآمادهشده،بسیارآسانترخواهدشد،اگرچهمعموالبرنامهایکه
میشودبهاجزایازپیشآمادهشدهتاحدیمحدودشدهاست.
ساخته 
1يک  APIيکواسطاستکهامکانبرقراریارتباطازراهدوررابايکبرنامهفراهممیکندتابتوانازمنابعياديگر
سرويسهایآناستفادهکرد.
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 -1-3-4سرویسهای وب ()Web Services
میکند .وبسرويسدرحالت
يکسرويسوب،برنامهایاستکهدريکشبکه(وعموماًاينترنت)کار 
میتوان به آن از طريق اينترنت دسترسی داشت .اين سرويس سپس روی
عمومی يک  APIاست که  
میشود.
سیستمراهدورکهمیزبانسرويسبودهاستاجرا 
برنامههاازاول،ازقابلیت
میدهدکهبجایتوسعه 
توسعهدهندگاناينامکانرا 

ايننوعازAPIهایوببه
هاووظايفبهاشتراکگذاشتهشدهدراينترنتاستفادهکنند.نتیجه اينکاريکبرنامهتحتوبسفارشی
میشود.بنابراينتوسعهبرنامه
بخشهایثالثارائه 
گروهها و 
بخشهایبزرگیازآنتوسط 
شدهاستکه 
میشودوبرنامهسفارشیبهپهنایباندکمترینیازخواهدداشت.
ساده 
سرويسهایوب mashups،استکهتوسطکاربران Google Maps APIايجادشده

يکمثالخوباز
میشوددر
توسعهدهندگانفراهم 

میشودتوسط
دادههايیکهبهنقشهداده 
برنامههایسفارشی ،
است.بااين 
حالیکهموتورايجادنقشهتوسطگوگلفراهمشدهاست.بهاينترتیبتوسعهدهندهالزمنیستکهکديا
سروربرنامهنقشهراخودشداشتهباشد.همهچیزیکهاوبايدانجامدهدايناستکهاز APIوبفراهم
شدهتوسطگوگلاستفادهکند.
بهاينترتیبمزايایوبسرويسشاملتوسعهسريعتربرنامه،سبکترشدنبرنامهوکاهشفضایمورد
توسعهدهندگان مجبور

شدهاند که
سرويسها باعث 

میباشد.وب
ذخیرهسازی وپهنایباندکمتر 

نیازبرای
نباشندبرایتوسعههربرنامهجديد،دوبارهچرخرااختراعکنند.

 -9-3-4محاسبه بر حسب تقاضا ()On-Demand Computing

8

میکند (پردازنده،
بستهبندی  
همانطور که از نام آن پیداست ،محاسبات بر حسب تقاضا ،منابع رايانه را  
حافظهو)...وازآنهابعنوانواحداندازهگیریاستفادهازسرويسهمانندسايرخدماتعمومینظیربرقو
کردهاند،حتیاگر
میکنند.دراينمدل،مشتريانتنهابرایمقداریازمنابعکهاستفاده 
آبوتلفناستفاده 
میدهند.
خیلیکمباشد،پرداختانجام 
شرکتها يیکهدورههایاوجمصرفمعدودیدارندوحالتهایاستفادهعادیآنهاخیلیبیشتراست،

میشود منتفعشوند.بهاينترتیبشرکت
میتوانندازاينمدلکهبهآن utility computingنیزگفته  

میدهد.
تنهابرایزماناوجمصرفکمیبیشترپرداختانجام 
بهاينترتیبمشتريانيکسرويسمحاسباتی،بجایسرمايهگذاریبررویزيرساختفیزيکیخود،بر
میکنند .محاسبات برحسب
اساس مدل  pay-as-you-goاز خدمات يک سرويس دهنده ابری استفاده  
تقاضابهخودیخوديکمفهومجديدنیست،اماباظهوررايانشابری شکلجديدیبهخودگرفتهاست.
سالهایقبل،محاسباتبرحسبتقاضا توسطيکسروروبصورتنوعیترتیباشتراکزمانیفراهم
در 
 1محاسبهبرحسبتقاضا،تحتعنوان utility computingهمشناختهمیشود.شرکتهايیچون،Amazon
Sun،IBMو...چنینخدماتیارائهمیدهند.
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رايانهها استکهبصورتيکابرواحدعمل
می شد.اماامروزه،اينسرويسمبتنیبرشبکهایبزرگاز 
میکنند.


 -82-3-4کشف خدمات و ابزارهای توسعه سرویسهای ابری
شرکتهای کوچک و

رايانش ابری  در مراحل اولیه توسعه خود است .اين موضوع از مشاهده بسیاری از 
کردهاند،قابلدرکاست.درصنعتهايیکهجاافتاده
سرويسهایابری 

بزرگیکهشروعبهتوسعهوارائه
شرکتهایبزرگتریکهدرعرصهوجوددارند،شکستمیخورند.

هستند،فعاالنکوچکترسرانجامبخاطر
شرکتهایمختلفکوچکوبزرگارائه

سرويسهایابریتوسط

درحالحاضرخدماتوابزارهایتوسعه
برنامههای
میتوان نامبردکهبرایاستقرارساير 
سادهترينحالت،میزبانیمبتنیبرابریرا 
میشود.در 

برنامههایازپیشساخته
میرود.نمونههایغنیترشاملابزارهايیبرایتوسعهو 
توسعهدادهشدهبکار 
برنامههایجديد
میتوانند  ازآنهابهعنواناجزایسازندهبرایتوسعه 
توسعهدهندگان  

شدهنیزهستندکه
خوداستفادهکنند.

 -88-3-4آمازون ()Amazon
سرويسهای

آمازونيکیازبزرگترينخردهفروشاناينترنتیاست.همچنینيکیازفراهمکنندگاناصلی
توسعهابریاست.آمازونزمانوهزينهزيادیراصرفراهاندازیتعدادزيادیسرورجهتارائهخدماتدر
توسعهدهندگاننیز

سختافزاریرادراختیار

سايتهایخودکردهاستودرحالحاضراينمنابعگسترده

قراردادهاستتامورداستفادهقراردهند.
میشود کهيکسرويسوب
سرويسارائهشدهتوسطآمازون Elastic Compute Cloudيا EC2نامیده 
میتوانند ظرفیت محاسباتی سرورهای ابری
شرکتها  

توسعهدهندگان و 

تجاری است که به واسطه آن 
آمازونراکهدرحالحاضريکیازبزرگترينمجموعهسرورهارادردنیادارد،کرايهکنند.سرويسEC2
ماشینهای

میکند به اين ترتیب که مشتريان تعداد 
مقیاسپذير فراهم  

برنامهها بصورت 
امکان توسعه  
میتوانندهربرنامهایراکهبخواهنددرآنهابارگذاری
میکنندوسپس 
مجازیموردنیازخودرادرخواست 
میتوانند نمونههایسرورمجازیدراختیارخودرابرحسبتقاضا ايجادواجرا
کنند.درنتیجهمشتريان 
میتوانگفتکهاينيکعملیاتقابلانعطاف()elasticاست.
کننديابهکارآنهاخاتمهدهندکهحقیقتاً 
میدهدکهسهنوعسرورمجازیراانتخابکنند:
سرويسآمازونبهمشترياناجازه 
 کوچک،کهمعادلبايکسیستميا 1.7گیگابايتحافظه 161،گیگابايتديسکسختويکمیباشد.
پردازنده32بیتی 
 بزرگ ،که معادل با يک سیستم با  7.5گیگابايت حافظه 851 ،گیگابايت ديسک سخت و دوپردازنده64بیتیاست.
 خیلیبزرگ،کهمعادلبايکسیستمبا15گیگابايتحافظه1.7،ترابايتديسکسختوچهارپردازنده64بیتیاست.
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میدهد.
میکنیدوبقیهکارهاراآمازونانجام 
بهعبارتديگر،شمااندازهوتوانموردنظرخودراانتخاب 
1
توسعهدهندگان امکان

سرويسهایوبآمازون( )AWSاستکهبرای

سرويس EC2بخشیازمجموعه
میکنند.بهاينترتیببااستفادهازتوان
ماشینهایآمازونرافراهم 

نرمافزار هاو
دسترسیمستقیمبه 
امههایتحتوبقوی،قابلاطمینانوبا
میتوانندبرن 
توسعهدهندگان 

محاسباتیفراهمشدهتوسطآمازون،
هزينهکمتولیدکنند.
میکند کهبازاریبابیشاز
 AWSشايدمحبوبترينسرويسرايانشابری تابهامروزباشد.آمازونادعا 
شرکتهایديگر)دارد.

توسعهدهندگانو

331111مشتری(شامل

 -80-3-4موتور برنامههای گوگل ()Google App Engine
سرويسهایتوسعه

میباشدبنابراينجایتعجبنیستکهاينشرکت
برنامههایتحتوب 
گوگلپیشروی 
میشود که امکان ايجاد
سرويسها در شکل  Google App Engineارائه  

ابری را نیز ارائه دهد .اين 
توسعهدهندگان  را با بهره برداری از زيرساختی با قدرت مشابه آنچه که برای ديگر

برنامههای دلخواه 

میشود،فراهممیآورد.
برنامههایگوگلاستفاده 

برنامهها یکاربردیکاملاست.بااستفادهازابزارهایتوسعهو
 Google App Engineيکمحیطتوسعه 
برنامههادر App Engineبسیارسادهاستوهمچنیننگهداریوتوسعهآنهانیزساده
ابرمحاسباتی،ايجاد 
خواهد بود.تمامکاریکهبايدانجامدهیدايناستکهبرنامهخودرابااستفادهازAPIهایگوگل(کهبه
میباشد)ايجادکنیدوآنرادرابرApp Engineقراردهید.ازآنجابهبعد،آن
برنامهنويسی Python
زمان 
2
برنامهآمادهاستفادهتوسطکاربراناست .
میباشد:
ويژگیهایزير 

محیطتوسعهایکهگوگلارائهکردهاست،شامل
 ارائهخدماتوبپوياتکنولوژیهایوبرايج

 پشتیبانیکاملازهمهتراکنشها

مرتبسازیو
پرسوجوها ،
دادهایبا 
پايگاه 
ذخیرهسازی 

مقیاسپذير

 تعديلبارخودکارو APIهايیبرایاحرازهويتکاربرانوارسالايمیلبااستفادهازحسابهایگوگلمیتواند Google App
عالوهبراين،گوگليکمحیطتوسعهمحلیباامکاناتکاملفراهمکردهاستکه 
شبیهسازیکند.
Engineرادريکرايانهرومیزینیز 
میزبانیهایتوسعهابری،سرويس Google App Engineدريکسطحپايهکامالرايگان

برخالف ديگر
ذخیرهسازی دارد و به اندازه کافی

است .يک حساب  App Engineرايگان حدود  511مگابايت فضای 
هایوبآمازونمیتوانیدبهaws.amazon.comمراجعهکنید.


برایکسباطالعدرخصوصسرويس
1
 2برای کسب اطالعات بیشتر در مورد  Google App Engineبه سايت code.google.com/appengine
مراجعهنمايید.
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 CPUوپهنایباندداردکهبتواندماهیانهحدود  5میلیونمشاهدهازصفحهراجوابگوباشد.اگرشمافضا
میتوانیدآنهارابدستآوريد.
ياظرفیتبیشترینیازداريد،باپرداختهزينهآن 
IBM -83-3-4
حلهايی ارائه داشته است .اين
راه 
رايانه در سطح سازمانی  
سختافزار  

 IBMشرکتی است که در زمینه 
سرويسهایبرحسبتقاضایابریبااستفادهاز

شرکتکسبوکارهایکوچکومتوسطرابامجموعهاز
محصولBlue Cloudخودموردهدفقراردادهاست.
میباشدکهامکانتوزيعنیازهایمحاسباتیيکسازمانرا
سرويسهایابری 

Blue Cloudمجموعهازای
میکند.يکیازاينمحصوالتمجموعه
دريکشبکهازمنابعکهبطورسراسریدردسترسهستند،فراهم 
ويژگیهای

دادهها،ايمیلوآرشیو،و
 Express Advantageاستکهشاملتهیهکپیپشتیبانوبازيابی 
میباشد.
بخشهای IT
اينهاعمدهکارهایمربوطبهدادهدر 
میباشدکه 
امنیتداده 
نرمافزار زمانبندیبارکاری Hadoopرابصورتکدمتنباز
سختافزار ابریخود ،

 IBMبرایمديريت
مجازیسازی

میباشد .همچنینازابزارهای
برنامهنويسی   MapReduce
ارائهکردهاستکهبراساسمدل 
1
نرمافزارمديريتمرکزدادهTivoliخوداستفادهکرداست .
PowerVMوXenبههمراه 
Salesforce.com -84-3-4
میباشد و يکی از
نرمافزارهای مديريت فروش  
شرکت  salesforce.comشناخته شده ترين شرکت در  
میباشد.معماریرايانشابری اينشرکت Force.comنامیدهشده
پیشتازاندرتوسعهرايانشابری نیز 
میشود.همچنین
پلتفرمفراهمشدهتوسطشرکتکامالبرحسبتقاضااستوبررویاينترنتاجرا 
است .
برنامهنويسی وتوسعهرانیزفراهمکردهاست.
 APIهای Force.comومجموعهابزارهایموردنیازبرای 
مدلقیمتگذاریآنبراساستعداد log-inاست.مکمل AppExchange،Force.comاستکهيک
برنامههایAppExchangeکهتوسط
میتواننداز 
توسعهدهندگان 

میباشد.
برنامههایتحتوب 
فهرستاز 
برنامههای
برنامههای خود را به اشتراک بگذارند ،يا  
ديگر کاربران قرار داده شده است استفاده کنند  ،
شرکتها ومشتريانمجازدردسترسباشد.بسیاریاز

خصوصیخودرامنتشرکنندبطوريکهفقطبرای
برنامهها درکتابخانه AppExchangeرايگانهستندوبقیهرامیتوان باخريديادريافتمجوزازتوسعه

دهندهاصلیتهیهکرد.
برنامههایموجوددر AppExchangeابزارهایمرتبطبافروشهستندکهشاملابزارهایتحلیلی،
اکثر 
پلتفرم
میتواننداز 
شرکتها 

میشود.اما
برنامههایتحلیلمالیو ...
سیستمهایبازاريابیازطريقايمیل ،

 Force.comبرایتوسعههرنوعبرنامهایاستفادهکنند.درآوريل  2118مقالهایدرمجلهPC World
منتشرشدهبودازشخصیبنام Snyderکهنوشتهبود:ماشرکتخودرا 11کارمندتاسیسکرديماما

1برایکسباطالعاتبیشتردرموردIBM Blue Cloudبهwww.ibm.comمراجعهنمايید.
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منابعکافیبرایخريدسرورهاوانجامهمهکارهاازاولرانداريم،ودراينحالتForce.comبرایمايک
شروعخیلیخوببود.

 -85-3-4دیگر ابزارهای توسعه سرویسهای ابری
توسعهدهندگان

شرکتهايی نیستند که ابزارهايی برای 

آمازون ،گوگل IBM ،و  Salesforce.comتنها 
میکنند.اين
شرکتهایکوچکنیزهستندکهدراينحوزهفعالیت 

کردهاند.تعداد
سرويسهایابریفراهم 

میشود:
شرکتهاشاملمواردزير 

  )www.3tera.com( 3teraسیستم عامل  AppLogicو معماری  Cloudwareرا برایمحاسباتبرحسبتقاضاارائهکردهاست.
برنامههایکاربردی
توسعهدهندگان جهتايجاد 

پلتفرمیبرای
  )www.10gen.com( 10genمقیاسپذيرارائهکردهاست.

پلتفرم سرور مجازی
   )www.cohesiveft.com( Cohesive Flexible TechnologiesElastic Server On-Demandراارائهکردهاست.
مقیاسپذيریرابنامAccelerator

)www.joyent.com( Joyentزيرساختبرحسبتقاضاو

برنامههایتحتوبارائهکردهاست.همچنینمجموعه Connectorبرای
توسعهدهندگان  

برای
شرکتهایکوچکاستارائهکرداست.

کهشامليکسریبرنامهتحتوببرای
مقیاسپذيری

 )www.mosso.com( Mossoيکسرويسمیزبانیابریدرسطحسازمانیراباخودکارفراهمکردهاست.
توسعهدهندگان فراهم

ذخیرهسازی ابریبرای

 )www.nirvanix.com( Nirvanixيکسکویکردهاست.همچنین Nirvanix Web Servicesراکهيکسرويسمديريتفايلاسترااز
مجموعهایازAPIهایاستانداردفراهمکردهاست.

طريق
 )www.skytap.com( Skytapيکآزمايشگاهمجازیتحتوببرحسبتقاضا استکهبرایماشینهای

محیطهای آزمايشگاهی را با استفاده از 

توسعهدهندگان امکان ايجاد و پیکربندی 

مجازیازپیشپیکربندیشدهفراهمکردهاست.
سرويسهایوب،بههمراه

پلتفرم ابریبرایارائه
 )www.strikiron.com( StrikeIronيک توسعهدهندگان خودشان

برنامههايیکه
سرويسهای Live Dataبرایيکپارچهشدن در 

انواع
کردهاند،فراهمکردهاست.
ايجاد 
عالوه براين ،شرکت  Sunيک پروژه  R&Dدارد که  Project Carolineنامیده شده است
پلتفرم میزبانکدمتنبازاستکهبرایتوسعهو
(.)www.projectcaroline.comاينپروژهشامليک 
برنامههایتحتارائهشدهاست.دسترسیبهپروژهبرایهمهآزاداست.
ارائه 
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 -86-3-4سطح تکامل سرویسهای ابری
نرمافزارهایمیزبان
ابریمینامیم،بهتکامل 

سرويسها 

برنامههایتحتوبرا
شناختبهترعلتاينکهما 
برمیگردد.مايکروسافتدراينخصوصچهارسطحتکاملیراتعريفکردهاست:
برنامههای سنتی ()ASP
نرمافزار سرويس دهنده های  
 سطح اول از تکامل شامل مدل ارائه  میشود.دراينسطح،هرکاربربرنامهمیزبانیسفارشیشدهخودش
میباشدکهبه1991مربوط 

میکرد.
برنامههایدلخواهخودرادرسرورمیزاناجرا 
راداشتو 
 س طح دوم تکامل زمانی اتفاق افتاد که فروشنده يک نمونه مجزا از برنامه را برای هر مشتریپیادهسازی يکسانیداشتند.کدآنبرایهرکاربر
میکرد.دراينسطح،همهنمونهها 
میزبانی 
گزينههایپیکربندیدرداخل
سفارشینشدهبوددرعوضامکانشخصیسازیدرجزئیاتو 
خودبرنامهفراهمبود.
برنامههابود.دراينسطح،فروشندهيک
 سطحسومتکامل،يکتغییربزرگدرچگونگیمیزبانی میکرد کهبههمهکاربرانسرويسمیداد.برایهرکاربرمتاديتا
نمونهواحدازبرنامهرااجرا 
سیاستهایامنیتیواحرازهويت برایجدانگاهداشتن

هایقابلپیکربندیفراهم شدهبودو
میشد.
دادههایکاربرانازهمديگربکارگرفته 

 درنهايتدرسطحچهارمتکامل،فروشندهچندينکاربررارویمجموعهازنمونههایمشخصمیتواند در
میکند.بدلیلاينکهتعدادسرورها(ونمونهها) 
بصورت load-balancedمیزبانی 
مقیاسپذيری

صورتنیا زافزايشياکاهشدادهشودتاباتقاضامنطبقشود،ايننوعازسیستم
میتواندبرایمجموعههمه
روزرسانی 

درحدتعدادزيادیکاربررادارد.عالوهبراين،بستههای 
به
سرويسهای ابری در آن جهت حرکت

کاربرها به سادگی اعمال شود .در اين سطح است که 
میکند.
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 -4-4رایانش ابری برای خانواده ها
میتوانید ازرايانشابری برای
راتاحدیشناختهايد.بیايیدببینیمکهچگونهشما 

تااينجارايانشابری 
مثالهايیازنمونههایواقعیاستفادهازمزايایرايانشابریتوسط
کارهایخوداستفادهکنید.دراينجاما 
کاربرانراارائهخواهیمکرد.
برنامههایمختلفتحتوب
میتوانداز 
میکنیمکهچگونهيکخانواده 
مامثالخودرابهاينترتیبشروع 
میتواند به يک
برای اهداف گوناگون استفاده کند .همانطور که خواهید ديد که چگونه محاسبات در ابر  
خانوادهدربرقراریارتباطاتوهمکاریکمککندواعضایخانوادهرانزديکهمنگاهدارد.

 -8-4-4متمرکزسازی ارتباطات ایمیل
میتواند  به خانواده ها کمک کند تا مهارت های ارتباطی خود را بهبود ببخشند .نکته
محاسبات در ابر  
سرويسهایايمیلمبتنیبرابردرحال

کلیدیدراينجادسترسیدرهرزمانوهروقتبهايمیلاست.از
سرويسهاصندوقپستیشمارا

میتوانبهLive Hotmail،GmailوYahoo! Mailنامبرد.اين
حاضر 
میتوانید بهآنازطريقهررايانهمتصلبهاينترنتدسترسیداشتهباشید.بهاين
میدهند.شما 
درابرقرار 
میکنیدوابستهنخواهند
وديگربهرايانههايیکهازآنهااستفاده 

میگیرد
ترتیبپیغامهایشمادرابرقرار 
بود.1
میتوانید هر جا که باشید در تماس با همه اعضای خانواده خود باشید .همسر شما
به اين ترتیب شما  
میتوانید
میتواند  برایشماايمیلارسالکند،بدوناينکهنیازباشدبداندشمادقیقاکجاهستید.شماهم 

صندوقپستیخودراد رهمهجابررسیکنید.چهدرمحلکارباشید،چهدرجادهو....فقطکافیست
مطمئنشويدکهبهاينترنتمتصلهستید.

 -0-4-4مشارکت در زمان بندی
درارتباطاتبسیاریازخانوادههازمانبندیاهمیتدارد.مثالآيامادرجمعهوقتمانآزاداست؟بازی
فوتبال بعدی يکی از اعضای خانواده چه موقع است؟ عوض ديگر خانواده چه موقع با دندانپزشک قرار
میآيد؟آياهمهمابرایتعطیالتتابستانوقتمانآزاد
گذاشتهاست؟تعمیرکارماشینلباسشويیچهموقع 

است؟
برنامههاراتنظیمکرد.تقويممبتنی
هرچهخانوادهبزرگترباشد،مشغلهبیشتراستومشکلاستکهبتوان 
برنامهريزی استبطوريکهبتوانبهراحتیآنرابهروزنگهداشتوهمهاز
راهحلمناسببرای 
بروبيک 
هرجايیدرتکمیلآنمشارکتداشتهباشند.برایمثال)calendar.google.com( Google Calendar
  1درخصوصاستفادهازبرنامههایايمیلتحتوبدربخشهمکاریازطريقابزارهایارتباطیتحتوببیشتر
صحبتخواهیمکرد.
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میدهند .نه تنها چنین تقويمی
يا  )calendar.yahoo.com( Yahoo! Calendarچنین سرويسی ارائه  
بگونهایپیکربندیشود
میتواند 
برایهرکس،درهر جاودرهرزمانازطريقوبدردسترساست،بلکه 
کههر کسدرخانوادهشمابتواندرويداددلخواهخودرانیزبهآناضافهکند.مثالوقتیهمسرشمابرنامه
ایرادرتقويماضافهکند،آنبرنامهبطورخ ودکاردرتقويمشمانیزاضافهخواهدشدوديگراعضایخانواده
میتوانندآنرامشاهدهکنند.
نیزبههمینترتیب 
تنهاکاریکهبايدانجامدهیدايناستکهيکتقويمعمومیايجادکنیدواجازهدسترسیرابرایهمه
اعضایخانوادهبهآنبدهید.سپسوقتیآنهادرسايتتقويمواردشوند،همهرويدادهایزمانبندیشده
میتوانند رويدادهایجديدخودرانیزاضافهکنند.وبههمینترتیبوقتی
جاریرامشاهدهخواهندکردو 
میکنید ،سريعخواهیدديدکهآياآنروزيازمانخالیاستياپراست.
شمايکرويدادرااضافه 
میتوانید به آن از هر جايی
نکته ديگری که در خصوص تقويم تحت وب وجود دارد اين است که شما  
میتوانید شب پنجشنبه تا
دسترسی داشته باشید .مثال در سر کار هستید و می خواهید بدانید که آيا  
1
ديروقتکارکنیديانه؟وقتکافیستتقويمخودرامشاهدهکنیدوببینیدآياآنزمانخالیاستيانه .
میشود وهمهاعضایخانواده بهآخريننسخهبرنامهشما
بهاين ترتیبهرتغییریبسیارسريعاعمال 
دسترسیخواهندداشت.

 -3-4-4مشارکت در لیست خرید
دراينجاموردیوجودداردکهممکناستحتینتوانیدفکرآنرابکنید.اگرشماعضویازيکخانوادهپر
مشغلهباشید،ممکناستنتوانیدبطوردستیر ویلیستخريدهماهنگکنید.همسرشماممکناست
شامپونیازداشتهباشد،امااگرقبلازاينکهشماسرکاربرويد،نتواندبهشمابگويد،شماممکناستدر
مغازههمهچیزبخريد،ولینیازهمسرتانراندانید.
یکهدراينجاوجوددارداستفادهازيکبرنامهواژهپردازتحتوباستکهلیستخريدشمارا

راهحل

میتوانید از برنامه ای شبیه  )docs.google.com( Google Docsبرای ايجاد يک سند
مديريت کند  .
استفادهکنیدواجازهدسترسیبهآنرابرایهردونفرتنظیمکنید.سپسلیستآيتمهایموردنیازبهدر
آنواردکنید.بهاينترتیبهردرطولهفت ههربارچیزینیازداشتید،مرورگرخودرابازکنیدوآنرابه
لیستاضافهکنید.آخرهفته  کهخواستیدبهخريدبرويد،بهاينترنتمتصلشدهولیستخريدخودرا
چاپکنید...

 1درخ صوصاستفادهازبرنامههایتقويمتحتوبدربخشهمکاریبررویتقويم،زمانبندیومديريتوظايف
بیشترصحبتخواهیمکرد.
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 -4-4-4مشارکت در لیست وظایف ()Do-Do Lists
يکلیستخريد،نوعازلیستانجاموظايفاست.اگرشماتعدادزيادیکارهایروزمرهداريدکهبايدانجام
دهید،بنابراينلیستانجاموظايفطوالنیایخواهیدداشت.
میتوانید  بررویلیستوظايفبااستفادهازيکبرنامهپردازشمتنتحتوببههمان
شماوهمسرتان 
برنامهريزیبصورتآنالين
برنامههایمختص 
صورتکهقبلازاينشرحداديم،همکاریداشتهباشید.البته 
میتوان)planner.zhoho.com(Zoho Plannerرانامبرد
برنامهها 
هموجوددارد.بعنواننمونهایازاين 
میتوانیدايمیليادآورنیزبرای
میدهد.حتیشما 
کهبهشماامکانايجادانواعلیستهایوظايفرادروب 
رويدادهاتنظیمکنید.1
سادهترنیزاستفادهکنید.مثال
میتوانیدازنمونههای 
برنامههابراینیازشماخیلیپیشرفتههستند ،
اگراين 
 )www.rememberthemilk.com( Remember the Milkو يا )www.tadalist.com( Ta-da List
برنامهها یبسیارسادهایشبیهبرنامهيادداشتويندوزهستند.برخیازآنهابهشماامکانافزودنوظايفاز

میدهند.
طريقايمیلودسترسیبهآنهاازطريقتلفنهمراهراهم 

 -5-4-4مشارکت در هزینههای خانواده
هزينههايی
کنترلجريانمالیدربرخیخانوادههابسیاراهمیتدارد.مثالبسیارمفیداستکهبدانیدچه 
میکندکهشما
میدهدکهمثالهمسرشماهزينهزيادی 
رابايدچهموقعپرداختنمايید.مشکلوقتیرخ 
کردهايد.
برنامهريزین 
خبرنداريدوبرایآن 
میتوان
هزينههایخانوادهبهحداقلبرساند.برایاينکار 
میتوانیدايننوعازمشکالترابامشارکتدر 
شما 
به سادگی از يک برنامه صفحه گسترده تحت وب نظیر Google Spreadsheetsکهبخشی از مجموعه
هزينههایخودراايجادکنید.شماو
)docs.google.com( Google Docsاستاستفادهکنیدتاشرح 
میتوانید آيتمهایهزينهرابطورجداگانههروقتکهخواستیدواردکنید.
همسرتان 
مثالوقتیيکهزينهپیشرورادرحالیشمادريکجلسهدرسرکارهستیدبیادمیآوريدفقطکافیست
هزينههایخودواردکنید.يااينکهتلويزيون شمانیازبهتعمیرداردوآنرا
آنرابصورتآناليندرلیست 
میکنید .بهاينترتیبوقتیشمالیستخودراهمیشهوهمهجابهروزنگهداری
بهراحتیبهلیستاضافه 
میشود.
میکنید،کنترلهزينههابسیارساده 

همکاریدرهزينهمیتواندبصورتتعاملیانجامشود.شايدشماخريديکتلويزيونرادرلیستقراردهید
میتواندهزينهآنراکاهشدهدو
وهمسرشمادرخصوصاهمیتياهزينهآنمخالفباشد،اوبهراحتی 
2
يااينکهآنراازلیستحذفکند!

1درخصوصبرنامههایبرنامهريزیتحتوبدربخشهایبعدصحبتخواهیمکرد.
 2دربخشهایبعدیدرخصوصبرنامههایصفحهگستردهتحتوببیشترصحبتخواهیمکرد.
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 -6-4-4مشارکت در لیست تماسها
تماسهایمهمخودرامثالدر Microsoft

تماسهایخانوادههمیشهسادهنیست.بلهشما

مديريتلیست

تماسهای

میکنید،اماآنلیستفقطدررايانهشماقراردارد.
برنامههايیشبیهآننگهداری 
 Outlookيا 
تماسهایکاریشماهم

تماسهایهمسرتاندررايانهخودشاستولیست

شمادررايانهخودتاناستو
میتوانید همهايننامهاراباهمادغامکنیدومثالبرایيک
احتماالدررايانهشرکتقراردارد.شماچگونه 
تماسهایاعضایمختلف

راهحلخوببرایمديريت
روزتعطیلکارتتبريکبرایهمهارسالکنید؟يک 
خانوادهاستفادهازبرنامهتحتوباست.برایاينکارچندراهمختلفوجوددارد.
اول اينکه شما از برنامه ايمیل تحت وب ( Yahoo! Mail ،Gmailو  )...بعنوان برنامه مديريت تماس
تماسها را
برنامهها  بهشماامکانايجادوذخیرهکردناطالعاتکاملدرخصوص 
استفادهکنید.همهاين 
فراهممیآورد  (آدرسايمیل،آدرسپستی،تلفنو.)...تنهامشکلاستفادهازآنهاايناستکهامکان
راهحل ديگراستفادهازيکبرنامهمخصوصمديريتتماس
مديريتآنبصورتمشارکتیوجودندارد.يک 
برنامههانظیر)www.myevents.com(MyEventsبرایکاربرانخانگیمناسباست
است.بعضیازاين 
برنامههانظیر)www.highrisehq.com(Highrise
وبرایارسالکارتتبريکبسیارايدهعالاست.ديگر 

ويژگیهایمديريتارتباطبامشترینیزهستند .هربرنامهایکهمورد

دارایامکاناتپیشرفتهترنظیر
استفادهقراربدهید(حتیممکناستيکبرنامهصفحهگستردهباشد)میبايستبرایتمامیاعضایمجاز،
تماسهایخودرابهآناضافهکنندو
میتوانندلیست 
درآنحقدسترسیتعريفکنید.بهاينترتیبهمه 
1
يااينکهمثالازبرنامهMicrosoft Outlookبهآنواردکنند .

 -7-4-4مشارکت در پروژه های مدرسه
میرود وپروژههایزيادیرابايددرمدرسهانجامدهد.بسیاری
فرضکنیدکهفرزندیداريدکهبهمدرسه 
برنامههای
ازاينپروژههابصورتپروژهگروهیهستندوراهآسانتربرایمشارکترویپروژهگروهیبجز 
تحتوبوجودندارد.
فرض کنید که فرزند شما در گروهی قرار دارد که قرار است يک ارائه آماده کنند .امروزه بسیاری از
میتوانند ازخانهواز
شآموزاننحوهاستفادهاز Microsoft PowerPointراياددارند.بنابراينبچهها 
دان 
برنامههايیکهدرحالحاضربرایايجادارائه
طريقوببررویايجادارائهمشارکتکنند.يکیازبهترين 
وجود دارد  Google Presentationاست که بخشی از مجموعه )docs.google.com( Google Docs
است.بااستفادهازاينابزارايجادوويرايشاساليدهابرایهريکازاعضایگروهبسیارسادهخواهدبود.
میتوانند آن را به سرعت در صفحه
میکند ،ديگر اعضای تیم  
وقتی يکی از اعضا اساليد جديدی اضافه  
نمايشخودمشاهدهکنند.

مشارکتدرمديريتتماسها" بیشترصحبتخواهیمکرد.

1درموردبرنامههایمديريتتماسدربخش"
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برنامههایايمیلتحتوبنظیر Gmailبرای
میتواند از 
برایتسهیلارتباطاتدرطولپروژه،فرزندشما 
تبادلپیامنیزاستفادهکند.حتیبهترازآنايناستکهازيکبرنامهپیغامرساننظیرGoogle Talkيا
Yahoo! Messengerبرایتبادلپیغاممتنیبصورتبالدرنگاستفادهکند.
برنامهها برای همه اجزای پروژه نیز وجود خواهد داشت.
اگر پروژه پیچیده باشد ،امکان هماهنگ کردن  
میتواند توسط برنامه تقويم تحت وب نظیر  Google Calendarيا يک
سادهترين شکل مديريت پروژه  

برنامهريزی ساده نظیر  )planner.zoho.com( Zoho Plannerانجام شود .برای پروژه های
نرمافزار  

میتوان  از يک برنامه اختصاصی مديريت پروژه نظیر Basecamp
پیچیدهتر با وظايف بیشتر  ،

() www.basecamphq.comاستفادهکرد.هربرنامهایکهاستفادهکنند،اينامکانوجودداردکهپروژه
بخشهایکوچکترشکستوهربخشرابهيکنفراختصاصدادتادرزمانمشخصانجامدهد.
رابه 
برنامههای
میتواناز 
البتهبیشترپروژههاعالوهبرتهیهارائهنیازبهنوشتنگزارشنیزدارند.برایاينکار 
میتواند
پردازشمتنتحتوبنظیر Google Docsاستفادهکرد .بهاينترتیبهريکازدانشآموزان 
بخشهای مربوط به خود را بصورت آنالين بنويسد و سند نهايی بطور اتوماتیک و فوری به روز رسانی

میشود.فقطبايددرپايانکارنسخهنهايیراچاپکنید.

وقتی که تهیه ارائه تمام شد ،چندين گزينه وجود دارد .اگر در کالس اتصال اينترنتی خوب وجود دارد
میتوان
میتواند از Google Presentationبرایارائهنهايیاستفادهکرد.اگرچنیناتصالیوجود نداشت ،

خروجیبرنامهرابصورتPPTدريافتکردوآنرابصورتآفاليندرکالسنمايشداد.

 -1-4-4اشتراک تصاویر خانوادگی
چیزیکهدراکثرخانوادههازيادوجوددارد،تصاويرخانوادگیاست.دردنیایديجیتالامروز،تصاويرنیز
میتوانآنهاراازطريقايمیلياوببهاشتراکگذاشت.
بگونهایکه 
شدهاند 
ديجیتالی 
وقتیشماتصاويریداريدکهمیخواهیدآنهاراباخانوادهودوستانبهاشتراکبگذاريد،بهترينکاراستفاده
سايتها موجوداستکه
سرويسها یاشتراکتصويرتحتوباست.درحالحاضرتعدادزيادیازاين 

از
سايتهايینظیرShutterfly
سايتهایغیرتجارینظیر)www.flicker.com( Flickerتا 
دراينبیناز 
سايتها
میتواننامبرد.هرکدامازاين 
میدهند 
()www.shutterflyکهبهشماامکانپرينتگرفتنهم 
میدهند.سپسشما
آلبومها را 
آلبومهایدلخواهوقراردادنتصاويرديجیتالیدرآن 
بهشماامکانايجاد 
میتوانندتصاويرشمارابصورتآنالين
میتوانید آدرسآلبومخودرابرایدوستانوخانوادهبفرستیدوآنها 

1
میدهند .
سايتهابهبازديدکنندگانخودامکانچاپتصاويرراهم 
مشاهدهکنند.بسیاریازاين 
میدهند،امابهتراستبرای
سايتهایاشتراکتصويربهشماامکانويرايشعکسراهم 
اگرچهبسیاریاز 
برنامههای تحت وب مخصوص اين کار نظیر Adobe Photoshop Express
ويرايش تصاوير خود از  
برنامهها بسیاریسادهاستوعالوهبر
()www.photoshop.com/expressاستفادهکنید.استفادهازاين 
1دربارهبرنامههایاشتراکتصويروويرايشتصويردربخش"اشتراکتصاويرديجیتالی"بیشترصحبتمیکنیم.

121

 رایانش ابری

میکنند.مهمتريناينکهآنهامبتنیبرابرو
اينبهشمادرمديريتتصاويرموجوددررايانهتاننیزکمک 
میتوانیدازهررايانهمتصلبهاينترنتازآنهااستفادهکنید.
اغلبرايگانهستندو 
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 -5-4رایانش ابری برای گروهها
رايانشابری  فقطبرایکاربرانخانگینیست.فوايدزيادیازآنبرایکلجامعهوجوددارد،ازتیمهای
برنامههای
ورزشیگرفتهتامدارس.هرزمانکهگروهیازافرادنیازبهارتباطاتوهمکاریداشتهباشند ،
تحت وب راهی برای اينکار خواهند بود .در اين بخش نگاهی به برخی کاربردهای محاسباتی ابری برای
گروههاوانجمنهامیاندازيم.


 -8-5-4ارتباطات در گروهها
میشود نیستزيرابسیاریاز
ارتباطاتيکیازاجزایهرگروهاست.اينکاربههمینسادگیکهگفته 
میگیرد.يعنیجدایازفعالیت
میشوددرزمانفراغتآنهاصورت 
فعالیتهایگروهکهتوسطافرادانجام 
هایمعمولیزندگیوکارآناست.بنابراينآنهاممکناستدرزمانکاريادرمنزليادرهرزمانديگری
کهوقتآزادیپیداکنند،بهکارهایگروهياانجمنبپردازند.
راهحل  برای ارتباطات در يک گروه استفاده از يک برنامه ايمیل تحت وب نظیر Gmail
بهترين  
( )mail.google.comيا  )mail.live.com( Windows Live Hotmailيا Yahoo! Mail
میتوانند  از هر رايانه متصل به اينترنت مورد استفاده قرار
برنامهها  
میباشد .اين  
(  )mail.yahoo.com
میشود وازآندرهرجاوهرزماندر
بگیرند.هرچیزیکهارسالکنیديادريافتکنیددرابرذخیره 
دسترسخواهدبود.

 -0-5-4همکاری در برنامهریزی ها و زمان بندی ها
وقتیکهمیخ واهیمچندينشخصياخانوادهرابرایفعالیتهایگروههماهنگکنیم،کاریبسیارمشکل
خواهدبود.چهبرنامهتیمورزشیباشد،يايکبرنامهدرمدرسهيا...اينکهببینیمچهکسیوقتشآزاد
استوچهکسینیست،بسیارزمانمیبردمگراينکهازابزارهایزمانبندیتحتوباستفادهکنیم.
میتوان برای اين کار استفاده کرد ،تقويم تحت وب Google Calendar
بهترين ابزارهايی که  
( ،)calendar.google.comيا  )calendar.yahoo.com( Yahoo! Calendarيا CalendarHub
میباشد.فقطکافیستکهيکتقويمعمومیايجادکنیدآدرسآنرابههمه
( )www.calendarhub.com
اعضایگروهياتیمبدهید.بعدازآنهمهفعالیتهایگروهرابهتقويماضافهکنید.اعضایتیمبهراحتی
برنامههاوتغییراتآنرامشاهدهکنند.
میتوانند 

برنامههای سايت ساز مخصوصی وجود دارد که دارای
گروهها مثال تیم های ورزشی  
البته برای بعضی از  
فايلهاو....همچنین
میباشند.مثالبرایزمانبندی،پرو 
ابزارهايیمخصوصفعالیتهایتیمهایورزشی 
برنامههای
میتوان  طرحسايترامتناسببارنگوآرمتیمورزشیتغییرداد.نمونههایزيادیازچنین 

تحت وبی برای طراحی سايت وجود دارد .مثال ،www.leagueathletics.com ،www.eteemz.com
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 www.leaguelineup.comو  .www.teamsnap.comدر شکل نمونه ای از بکارگیری سايت ساز
میکنید.
تیمبیسبالمشاهده 

Athleticsرابرایيک


شکل -3-4استفاده از سایت ساز  Athleticsبرای ای اد سایت اختصاصی یک تیم بیس بال



برنامههایمختلفمدرسهنیزکاربرددارد.چهمربوطبهتکالیفيک
تقويمهایتحتوببرایپیگیری 
درسخاصباشدوچهمربوطبهرويدادهایکلیمدرسه.برایيکمعلمسادهاستکهيکبرنامهرادر
تقويمتحتوبمدرسهپستکند.

 -3-5-4مدیریت رویدادها و برنامهها
برنامههایيکرويداد
میتوانید از  تقويمهایتحتوببرایپستکردنوياجستجویتاريخهاو 
شما 
عمومی خاص استفاده کنید .برای مثال  )zvents.com( Zventsيک موتور جستجوی برای رويدادهای
پايگاهداده  Zventsقراردهیدوسپسهرکسدرمحدودهشما
محلیاست.برنامهرويدادهایخودرادر 
میتوانند رويدادهارا
میدهد.کاربران 
میتواند ازآنباخبرشود.شکليک نمونهصفحه Zventsرانشان 

براساسنوع،مکانوتاريخجستجوکنند.
برنامهها یديگریبرایمديريترويدادهاوجوددارد.برایمثالبرنامه)www.serviceu.com(ServiceU

برنامهريزیبرایسازمانهایکوچکو
برنامههابرایارائهرويدادها،منابعوتسهیلدر 
شامليکمجموعهاز 
بزرگاست.
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 -4-5-4مشارکت در رویداد ها و پروژه های گروهی
گروهها وپروژههایگروهیکارهایبسیاریاستکهبايدانجامشود.هرکسمسئولیتیدارد
دربسیاریاز 
کهبايدبهموقعانجامدهد.اينکهچگونههمهاينفعالیتهارامديريتکنیمدردنیایرايانشابری به
امکانپذيراست.
برنامههایتحتوببهراحتی 
کمک 

 -5-5-4لیست وظایف مشارکتی
میباشد .اين لیست ها
سادهترين شکل مديريت وظايف ،استفاده از يک لیست وظايف (  )To-Do List

میتواندتوسطاعضایمختلفگروهبهصورتآنالينوازطريقمرورگروبدردسترسقراربگیرد.وظايف

درآنواردشدهووقتیانجامشدندتیکمیخورند.
برنامههای لیست وظايف آنالين شامل Ta-da List ،)www.blablalist.com( Bla-Bla List
بعضی از  
( )www.voo2do.com( Voo2Do ،)www.tudulist.com( Tudu List ،)www.tadalist.comو
برنامههابسیارساده
میباشد.کارکردنباهمهاين 
 )www.rememberthemilk(Remember the Milk
میدهند ويا
است.برخیازآنهاحتیبهشماامکاناضافهکردنوظايفرابااستفادهازايمیلآدرسنیز 
میتوانیدازطريقتلفنهمراهبهلیستوظايفدسترسیداشتهباشید.
اينکه 

 -6-5-4مشارکت در مدیریت وظایف
برنامههای
میتوان از 
برایمديريتوظايفپیچیده،يکبرنامهلیستوظايفشايدکافینباشد.درعوض 
بخشهایکوچکترومديريتآنها
تحتوبمديريتوظايفاستفادهکردکهبهشماامکانشکستنپروژهبه 
میدهند.
را 
برنامههايینظیر)www.hitask.com( HiTaskو Zoho
میتواند توسط 
مديريتوظايفدرحالتپايه 
برنامههایمختصاين
میتوان از 
پیچیدهتر  

)planner.zoho.com( Plannerانجامشود.برایپروژههای
کارنظیر)www.basecamphq.com( Basecampبا)www.goplan.com( Goplanاستفادهکرد.در
بخشهای کوچک بشکنید ،زمان انجام هر بخش را
میتوانید پروژه را به  
برنامهها شما  
هر کدام از اين  
میتوانند بصورتآنالين
مشخصکنیدوهروظیفهرابهيکیازاعضایگروهاختصاصدهید.اعضایگروه 
بهبرنامهدسترسیداشتهباشندووضعیتپیشرفتخودرادربرنامهواردکنند.

 -7-5-4مشارکت در مدیریت رویدادها
وقتیکهرويدادبسیاریمهمینظیرکنسرتيا کنفرانسپیشروداريد،بامسائلجديدیروبروخواهید
شد.نهتنهابايدکارهایمربوطبهآنرويدادرامديريتکنید،بلکهبايدبتوانیدثبتنامشرکتکنندگان،
تبلیغ ،فروش بلیط و  ...را نیز مديريت کنید .اين های کارهای بسیاری زياد و وقت گیری هستند که
برنامههایمديريترويداد
میتوانند توسطابزارهایمديريترويدادتحتوبتاحدیآسانترانجامشوند.با 


124

 رایانش ابری

میتوانندهر چیزیکهنیازداشتهباشید،اززمانبندیوتبلیغاترويدادگرفته
میزبانهایابری 

تحتوب،
میتوانیديکتقويمرويدادآنالين
تاثبتنام،پرداخت وديگرکارهایمهمرامیزبانیکنند.برایمثالشما 
ايجادکنیدبطوريکهشرکتکنندگانبتوانندبرایکسباطالعاتبیشتريارويدادهایآتیازطريقوبدر
بخشها ی ثبت نام  و پرداخت تحت وب داشته باشید ،درخواست های رزرو هتل ،بلیط
آن عضو شوند  ،
میتوانند چنین
برنامههای رايجی که  
هواپیما و کرايه اتومبیل را مديريت کنید .بعنوان مثالی از بعضی  
میتواناز)www.regonline.com(RegOnline،)www.cvent.com(Cventو
کارهايیراانجامدهند 
امههای تحت وب ،اين
 )www.rmkr.com/viewcentral( ViewCentralنام برد .برخالف برخی از برن 
برنامهها  رايگان نیستند و برای استفاده از آنها و مديريت جزئیات يک رويداد خاص بايد هزينه پرداخت

نمايید.

 -1-5-4مشارکت در تبلیغ و بازاریابی رویدادها
میکنند.اماوقتینیازبه
برنامهها یمديريترويدادهاامکانتبلیغرويداددرحالسادهرافراهم 
بسیاریاز 
تبلیغ رويدادهای يک گروه می رسد ،ممکن است تبلیغات ساده برای شما کافی نباشد .برایمثال شايد
برنامههايی
بخواهیدبروشورياآگهیکاغذیبرایاعالنرويدادايجادکنید.اينکاردردنیایابریتوسط 
میتوانید آگهیياديگرآيتمرا
نظیر)docs.google.com( Google Docsقابلانجاماست.بهکمکآن 
ايجادکنیدوآنرابصورتآناليندراختیارهمهقراردهیدتابتوانندآنراببینندوحتیدرصورتتمايل
نظرخودرانیزبررویآنبیانکنند.البتهدقتکنیدکهدراينمواردبرایافرادغیرمجازامکاندسترس
فقطخواندنراقراردهیدزير اشايدمناسبنباشدکهشخصیخارجازگروهبصورتآنالينبتواندکارهای
شماراتغییردهد.
سايتهایجستجویمحلینظیر)www.zvents.com( Zventsنیزبرایارسال
میتوانید از 
طبیعتاًشما 
سايتهایرسانههایاجتماعی
میتوانیداز 
آگهیهایمربوطبهرويدادهایگروهخوداستفادهکنید.حتی 
ياشبکههایاجتماعیمبتنیبرابرنظیر Facebookو MySpaceنیزبرایتبلیغاتآنالينرويدادخود
میتوانید تصاويرمربوطبهآنرادرسايتاشتراکتصوير
استفادهکنید.نهايتااينکهبعدازبرگزاریرويداد 
امکانپذيراست!
گروهخودنظیر)www.flickr.com(Flickrقراردهید.همهاينکارهابخاطروجودابر 

 -9-5-4مشارکت در هزینهها
هزينهها یخودشرادارد.درخصوصرويدادهایمربوطبهيکگروه،آنهزينه
هررويداد،کوچکوبزرگ ،
میباشد.برایرويداد
میشود وهرکسمسئولبخشیازکارهایگروه 
اغلبتوسطاعضایگروهمديريت 
میتوانید با استفاده از برنامه صفحه گسترده ساده تحت وب ،نظیر  Google
های ساده شما  
هزينههامشارکتداشتهباشید.فقطکافیستکهيکسندصفحهگستردهسادهايجاد
Spreadsheetsروی 
هزينهها رابرعهدهدارندفعال
کنیدوحقدسترسیبهآنرابرایهريکازاعضایگروهکهمسئولیت 
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میتواندآيتمهایهزينه
دادهها رابصورتآناليناضافهکنیدبهاينترتیبهريکازاعضا 
نمايیدوسپس 
مربوطبهخودراواردکند.
برنامههای مديريت
ويژگیهای موجود در اکثر  

میتوانید از 
پیچیدهتر و بزرگتر ،شما  

برای رويدادهای 
میتوان به
برنامهها یحسابدارینیزوجودداردکهبعنوانمثالیازآنها 
رويدادهااستفادهکنید.همچنین 
برنامههای تحت
 )www.salesforce.com/appexchange/( AppExchangeاشاره کرد .بعضی از اين  
گروههاوانجمنهامناسبهستند.
وبنسبتاًارزانهستندوبرایبسیاریاز 
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 -6-4رایانش ابری برای شرکتها
شرکتهای بزرگ و کوچک

گروههايی بودند که از رايانش ابری استفاده کردند .
بنگاه های تجاری اولین  
صرفهجويی  وبهبودکارآيیرابااستفادهازابزارهایتحتوببرایمديريتپروژهها،همکاریو
اهمیت 
ردهاند.رايانش
تماسها وزمانبندیدرسطحسازمان،و...درکک 

مشارکتدراسنادوارائهها،مديريت
میدهد کهبابودجهمحدودکارهایزيادیانجامدهند.عالوهبراين،مزيت
شرکتها اينامکانرا 

ابری به
برنامهها بهرايانه
برنامهها یتحتوببرایکاربرانسیارحرکتثابتشدهاست.بجایوابستگیاسنادو 

محلکار،قادرخواهندبودازهرجايیکهباشندوالزمبود،درمحلکاريامنزلياجادهدسترسیداشته
میتوانندازرايانشابریاستفادهکنند
شرکتهاوکارمندانشان 

باشند.دراينبخشبسیاریازراههايیکه
راموردبررسیقرارمیدهیم.

 -8-6-4مدیریت زمان بندی
اگرشمادريکشرکتبزرگکارکردهباشید،خواهیددانستکهحتیزمانبندیيکجلسهسادهچقدر
مشکلاست.يکنفردرسهشنبهساعت9وقتآزاددارد،يکیديگربیرونازادارهاستونفربعدیازقبل
برنامهريزی کردهاست.عالوهبراينشماحتیمطمئننیستیدکهکداميکازاتاق
برایيکجلسهديگر 
میکنیدتابتوانیدزمانیپیداکنیدکههمه
هایجلسهدرآنزمانخالیاست.نهايتاًچندبارايمیلردوبدل 
برنامههایزمانبندیتحتوباست.
آزادباشند.امابرایاينکارراهبهترینیزوجودداردکهآناستفادهاز 
میکند.بنابرايننیازبهايمیليا
برنامهمبتنیبرابربهترينزمانبرایهمهافرادديگردرجلسهراپیدا 
میشود .بسیاریاززمانبندیهاتوسط
تماستلفنینخواهدبودوهمهچیزبطورخودکاردرابرانجام 
میشود .مثال  )calendar.google.com( Google Calendarو
برنامههای تقويم ساده تحت وب انجام  

برنامههایتقويمهستند.امابرایاستفادهاز
)calendar.yahoo.com(Yahoo! Calendarنمونههايیاز 
میباشد .از اين نمونه
برنامههای زمان بندی با قدرت بیشتری  
ويژگیهای زمان بندی خودکار ،نیاز به  

AppointmenrQuest
(،)www.hitappoint.com
hitAppoint
میتوان
 
برنامهها

()www.appointmentquest.comو)www.schedulebook.com(Schedulebookرانامبرد.طبیعتاً
هزينههايیهستند.
برنامههایدرسطحسازمانیرايگاننبودهودارای 
اين 

 -0-6-4مدیریت لیست تماسها
تماسها یبسیارزيادیسروکارداشتهباشند.نهتنهادفترچهآدرسآنهاپراست،

فروشندگانمجبورندبا
تماسها

بلکهالزماستبدانندکهچهموقعالزماستبايکمشتریخاصتماسبگیرند،چهموقعپیگیری
برنامههایمديريتتماسرومیزیسادهنظیرMicrosoft Outlookبسیارمشکل
الزماستو....اينکاربا 
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میباشد.همچنینمشکلاستکهوقتیدرجادهقرار
تماسها  

است.زيراصرفاًماننديکانبارازنامهاو
داريدبتوانیدبهآنهادسترسیداشتهباشید.
راهحل اينکاريکبرنامهمديريتتماستحتوبيابرنامهمديريتارتباطبامشتری()CRMاست.اين

ويژگیهای کاملی در خصوص زمان

برنامهها  متناسب با نیازهای يک فروشنده پرمشغله هستند و دارای 

بندیفعالیتها،يادآورمالقاتهایحضوری،الگوهایپستالکترونیکیو...میباشند.ازجملهرايجترين
برنامهها  )www.highrisehq.com( Highrise ،)www.bigcontacts.com( BigContactsو
اين  
قابلیتهای اضافه

برنامهها شامل 
میباشند .بسیاری ازاين  
  )www.salesforce.com( Salesforce.com
گزارشها فروش و

سازمانهای فروش بزرگ ،نظیر مديريت حساب ها ،

ديگری برای استفاده توسط 
میباشند.
ويژگیهایمختلفمديريتتیمی 

بعنوانيکفروشنده،يکروزکاریعادیرافرضکنیدکهدرمسافرتهستید.شماصبحدرهتلازخواب
میکنید وبااستفادهازاتصالاينترنتیبیسیمهتلواردسايت
بیدارمیشويدورايانههمراهخودراروشن 
تلفنهايیکهبايدامروزتماس
میکنید.سپسبهلیست 
 CRMمیشويدوبهلیستوظايفامروزنگاه 
میکنید .اگراطالعاتبیشتریدرمورديکمشتریخاصداشتید،تنهاکافیسترویلینک
بگیريدنگاه 
مربوطبهآنمشتریکلیککنید.هرچیزیکهدربارهيکمشتریواردکنید،ذخیرهخواهدشدوبصورت
میتوانیدرویلینکديگریکلیککنیدتااطالعاتمربوطبه
آنالينوفوریدردسترسخواهدبود.حتی 
محلمشتریراروینقشهمشاهدهکنید1.
میکنید بايدويژگیهایبیشتری
طبیعتاًهرچهاطالعاتجزئیترینیازداشتهباشید،برنامهایکهاستفاده 
میشود و شما
میشود و در آن مديريت  
د اشته باشد .نکته مهم اين است که همه چیز در ابر ذخیره  
میتوانیدبهاطالعاتتماسازهرجاوهرزمان دسترسیداشتهباشید.تنهاچیزیکهنیازداريديکاتصال

میباشد.
اينترنتی 

 -3-6-4مدیریت پروژه ها
میشود کهچنديننفرکارمنددرچندينبخشمختلفوشايد
شرکتها پروژههايیاجرا 

دربسیاریاز
چندينمکانمختلفدرآندرگیرهستند.چنینپروژههايیپیگیریهمهوظايفاشخاصبسیارمشکلو
وقت گیر است .انجامچنین کاری با استفادهاز برنامهمديريتپروژه تحت وب ساده خواهد بود .اعضای
میتوانند وظايفراايجاديا
میتوانند ازهرج ايیبهفايلاصلیپروژهدسترسیداشتهباشند.آنها 
پروژه 
شدهاند رامشخصکنند،جزئیاتاطالعاتصورتحساببرایکارهایخاص
حذفکنند،کارهايیکهتمام 
میتواند نمودارگانتيا
میشود،هرعضوتیم 
راواردکنندو...وبهدلیلاينکههمهچیزدرابرمیزبانی 
میشود.
PERTرامشاهدهکندوچنانچهويرايشیانجامشود،بهروزرسانیفوراًانجام 
ریدربخشهمکاریبررویمديريتتماسهابیشتر

 1درموردبرنامههایمديريتتماسومديريتارتباطبامشت
صحبتخواهیمکرد.
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ويژگیهایمناسببیشترینیزهستند.

برنامههایمديريتپروژهبرایپروژههایگروهیشامل
بسیاریاز 
ويژگیها شامللیستهای،To-Doامکاناشتراکفايلتحتوب،صفحهپیغامها،پیگیریزمانو

اين
میکنندکهبهاين
میشود .نمونههایقويترامکانمديريتچندينپروژهرابطورهمزمانفراهم 
هزينهو ...
ترتیبکاربرانقادرخواندبودزمانخودراچندينپروژهمديريتکنندومطمئنشوندکهبطورهمزماندو
میدهند.
کارراانجامن 
برنامهها یسادهاینیستند.بنابراينهزينهاستفادهازآنهازياداستو
همانطورکهبهنظرمیرسد،اينها 
اغلب ياد گرفتن آنها نیز مشکل است .رايج ترين اين برنامه ،)www.aceproject.com( AceProject
 )www.onproject.com( onProject ،)www.basecamphq.com( Basecampو Project Insight
میباشد.
( )www.projectinsight.com

 -4-6-4مشارکت روی گزارشات
میکنید ،گزارشهایزيادیوجودداردکهبايدتهیهکنید.بسیاریاز
شرکتهایبزرگکار 

وقتیکهشمادر
گزارشها  اغلب بايد با مشارکت ديگر همکاران تهیه شود .برای مثال ،شايد الزم باشد يک گزارش

اين 
بخشها یبازاريابی،فروشومالیدريافتکنید.يا
ورودیهايیرااز 

پیشرفتماهیانهتهیهکنیدکهبايد
بخشهایشرکتباشد.
شايددرحالآمادهکردنيکطرحتجاریباشیدکهشاملقسمتهایزيادیازهمه 
خالصه اينکه  نیاز به روشی خواهید داشت که با ديگر همکاران در زمان نوشتن گزارش مشارکت داشته
باشید.
فايلهایوردازطريق
خوشبختانه،مشارکتآنالينيکیازمزايایاصلیرايانشابری است.بجایارسال 
برنامههايی نظیر  )docs.google.com( Google Docsيا Zoho Writer
میتوان از  
ايمیل در شرکت  ،
میکند،
برنامهها ،هر کسی که در گزارش همکاری  
( )writer.zoho.comاستفاده کرد .با يکی از اين  
میتواند بهنسخهاصلیويکسانیازسندبصورتآنالينوبطوربالدرنگدسترسیداشتهباشد.وقتیکسی

میکند،همهکارمندانديگرنسخهبهروزشدهرابه
درسازمانمربوطبهخود،بخشیرابهسنداضافه 
میکنند.
سرعتمشاهده 
مشارکترویيکسندمبتنیبروببسیارآساناست.اکثرپروژهتوسطسرگروهتیموباايجاديکسند
بخشهای
میشوند.سپسسرگروه 
آنالينومناسبکردنظاهرآن(معموالباافزودنمحتواوالگو)شروع 
میدهد.اينافرادسپس
میدهد وآدرسسندرادراختیارآنهاقرار 
مختلفگزارشرابهافراداختصاص 
بخشهاکاملشد،سرگروه
میتوانندباورودبهسنداصلی،رویبخشمربوطبهخودکارکنند.وقتیهمه 

میکند.
میکند،درصورتنیازبرایايجاديکپارچگیآنراويرايش 
بهکلسندنگاه 
میکنند.شما
برنامهها یواژهپردازیآنالينامکانافزودنتصويروديگراشیاءگرافیکیرانیزفراهم 
اکثر 
فايلها یصفحهگستردهنیزبعنوانبخشیازسنداصلیاستفادهکنید.نتیجهآنيکسندبا
میتوانید از 

میباشد.
کیفیتخواهدبودکهبیانگرماهیتواقعیکارمشارکتیبررویپروژه 
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 -5-6-4مشارکت روی مناب تبلیغاتی
میتوانند از فوايد مشارکت مبتنی بر استفاده کنند .مثال برای جمع آوری يک
بازاريابی و تبلیغات نیز  
بخشهایمختلفسازماندارد.وقتیمیخواهیممنابعبازاريابیرا
کاتالوگکهنیازبهاطالعاتمختلفاز 
میباشد .طبیعتاً ،ايمیل تحت وب
برنامههای تحت وب  
ايجاد کنیم ،بهترين رويکرد بکارگیری ترکیبی از  
برنامههایمديريتپروژهتحت
میتوانید از 
میکند.شما 
بخشهایمختلفسازمانراساده 
ارتباطاتبین 
میتوانند بااستفادهازيک
وببرایهماهنگکردنکارهایمختلفنیزاستفادهکنید.خودمنابعبازاريابی 
میکند تا
برنامهواژهپردازیايجادشوند.اينکارنسخهاولیهآنهارادروببرایهمهاعضایتیمايجاد 
میتوان آنرابرایانتشارچاپکرديا
بتوانندآنهارامشاهدهکنندونظربدهند.بعدازنهايیشدنکار ،
درسايتقرارداد.

 -6-6-4مشارکت روی گزارش هزینه
هزينههایخود
میکنید  ،مسئول آنخواهید بود .به همین علت بايد برای  
اگر شماپول شرکت را خرج 
برنامههایصفحهگستردهکارمشکلی
هزينهها بااستفادهاز 
بتوانیدگزارشتهیهکنید.تهیهيکگزارشاز 
گزارشها یالکترونیکیياکاغذیدرشرکتشماممکناستدر

نیستاماهمیشهاينبهترينراهنیست.
سطوحمختلفیجابجاشود:رئیسشما،رئیسرئیسشما،بخشحسابداریو...تانهايتاباشماتصفیه
حسابشود.
گزارشدهیرادروبانجامدهند.کارمندان

شرکتهاايناستکهاينکار

راهحلبهتربرایخیلیاز
يک 
میتواند
هزينههارادرآنواردکنند.اينکار 
میتوانندبهسايتدسترسیپیداکردهو 
مکانهایمختلف 
از 
هزينههابصورتالکترونیکیبینافرادیکهبايدآنراتايید
حتیدرحینسفرنیزانجامشود.سپسگزارش 
میتواندبجایآنيکايمیلارسالشودکهحاویلینکیبهصفحهشامل
میآيديااينکه 
کنندبهگردشدر 
میشود.بهاين
گزارشباشد.درنهايت،بعدازتأيید نهايی،بخشحسابداریمطلعشدهوچکشماصادر  
میشودوتاخیربهحداقلخودمیرسد.
ترتیبهیچکاغذیجابجان 
میتوانبهراحتیمطمئنشدکههمهکارمنداناز
هزينههاازطريقوبايناستکه 
ديگرمزيتمديريت 
میکنند.فقطکافیستواسطمديريتمبتنیبرقواعدخودراايجادکردهوکارمندان
قوانینشرکتپیروی 
هزينههاراواردکنند.
ازطريقآناطالعات 
هزينههایتحتوبدرسطحسازمانیشاملExpensAble،
گزارشدهی  

برنامههای
بعضیازمشهورترين 
Concur
(،)www.expensepoint.com
ExpensePoint
(،)www.expensable.com
میباشند .بسیاری از
( )www.concur.comو   )www.timeconsultant.com( TimeConsultant
گزارشهایهزينهنیزهستند

برنامههایمديريتاداریومديريتجريانکار،شاملماژول
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 -7-6-4مشارکت بر روی تنظیم بودجه
شرکتهاوجود

میشود ،پروژهایبزرگترتنظیمبودجهسالبعددربسیاریاز
وقتیدرموردپولصحبت 
سازمانها  مديران هر بخش بايد بودجه ها کامل بخش خود را مشخص کنند.

ندارد .در بسیاری از 
میشود ولیبهندرتبهاينشکلاولیهقبول
مجموعهاينبودجههاسپستوسطبخشمالیجمعآوری 

میشودتاآنهانیزاصالحاتموردنیازخودرا
بخشهافرستاده 
میشود.بهاينترتیبپسازاصالحدوبارهبه 

میشودواينکاريک
انجامدهند وبودجهخودرادوبارهثبتکنندکهدرنهايتبودجهکلشرکتتدوين 
فرآيندطوالنیاست.
میکندکهسپساينفايلبرای
بطورسنتیهرسازمانرویفايلصفحهگستردهمربوطبهبودجهخودکار 
میشود.اگرچهاينکاربهترازارسالبرگههای
بخشهایديگربهبخشمالیايمیل 
يکپارچهشدنبافايل 
میتواندبهترازاينهمانجامشود.
کاغذدرادارهاستاما 
فايلهایصفحهگستردهجداگانهکهبعداقراراست
رايانشابری رويکردبهتریاستکهبجایکارروی 
شمامیت وانیدازبرنامهتحتوببرایايجاديکسندواحدبرایهمهبخشاستفادهکنید.

ترکیبشوند ،

اينهاهمهبصورتبالدرنگ
میکند.بهاينترتیبتجمیع  
دادههایمربوطبهخودراوارد 
رئیسهربخش 
میشود .بهاينترتیبهراصالحاتیکهچهازسطوحپايینوچهازسطوحباالیمديريتانجامشود،
انجام 
بهسرعتقابلمشاهدهاست.
میتواند توسط يک برنامه صفحه گسترده ساده نظیر Google
اين نوع از تنظیم بودجه بصورت آنالين  
 )spreadsheets.google.com( Spreadsheetsيا با يک برنامه مخصوص نظیر Host Budget
()www.hostanalytics.com/budgeting-planning-software.htmlانجامشود.عالوهبراينبسیاریاز
برنامههایمديريتپروژهواتوماسیوننیزاينماژولرادربردارند.


 -1-6-4مشارکت بر روی ارائه ها
میشود.برایمعرفیيکمحصولجديد،برای
شرکتها ازارائههای PowerPointزياداستفاده 

امروزهدر
بحثدرخصوصوضعیتاستخدامنیرویکار،برایارائهوضعیتمالیيکماههاخیربهمديران،و...کهدر
اينها شمانیازداريدکهاساليدهايیراآمادهکنیدوازطريقيکلپتاپيارايانهرومیزینمايش
همه  
دهید.
مشکلتهیهارائههایطوالنیوبزرگايناستکهشمااغلبنیازداريداطالعاتیراازبیشازيکنفر،يک
بخش يا يک اداره دريافت کنید .مثال اگر مسئول بخش فروش هستید ،بايد اطالعات محصوالت را از
میتوان يکسندواحد
بخشها یمختلفجمعآوریکنید.درچنینمواردیبااستفادهازرايانشابری  

میتواند مستقیماًسنداصلیراازهرجايیويرايشکند.
میکند  
ايجادکردوسپسهرکسیکههمکاری 
میتواندظاهرارائهراکنترلکندوبااعماليکقالبکلی،فايلنهايیراآمادهکند.
رهبرپروژه 
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برنامههای تهیه ارائه در حال حاضر  Google Presentationاست که بخشی از مجموعه
پرکاربردترين  
ويژگیهای برنامه

میباشد .اين برنامه شامل بسیاری از 
  )docs.google.com( Google Docs
ايلهایبافرمت PowerPointراباآنواردکردياازآنباهمین
میتوان ف 
 PowerPointاستوحتی 
میتوان به Preezo
برنامهها ی ديگری نیز برای تهیه ارائه آنالين وجود دارد که  
فرمت خروجی گرفت  .
()www.preezo.comو)show.zoho.com(Zoho Showاشارهکرد.

 -9-6-4ارائه در همه جا
فايلهایارائهخوددر
میتوانید 
يکیازامکاناتیکهرايانشابریبرایمافراهمکردهاستايناستکهشما 
هرجادراختیارداشتهباشیدبدوناينکهنیازباشدآنهاراهمراهخودببريد.تنهاکافیستوقتیبهمقصد
رسیديد،رايانههمراهخودرابهاينترنتمتصلکنید،ارائهتحتوبخودرابازکنیدوارائهرابصورتزنده
میتوانیدازهر
بهمخاطبانارائهدهید.درحقیقتحتیالزمنیستکهرايانههمراهرانیزباخودببريد.شما 
رايانهایکهدرمحلوجودداردبرایدسترسیبهارائههایخودونمايشآنهااستفادهکنید.

میدهند.بهعبارت
برنامههایارائهتحتوببهشماامکانارائهبدوننیازبهحضورفیزيکیراهم 
بسیاریاز 
فايلهاخودبرایافرادیکهدرسمینارشرکت
میتوانیدارائهراازراهدورانجامدهید.کافیستبه 
ديگرشما 
میکنند،دسترسیفقطخواندنی() read-onlyبدهیدتاهمهآنهانیزبتوانندبطورهمزماناساليدهایشما

میتوانند يکارائهيکسانراباهمديگر
رامشاهدهکنند.بهاينترتیبهمهشرکتکنندگانازهرمکانی 
مشاههکنند.
ويژگیهایبیشترینیزبرایارائهراهدوردارند.برایمثالZoho Showامکانيکپارچه

بعضیازاينبرنامه
میکند .شرکت
شدن با  Zoho Chatرا برای تعامل متنی بصورت همزمان با ارائه با مخاطبین فراهم  
میتوانیدهمزمانجواببدهید.
میتوانندسئوالبپرسندوشمانیز 
کنندگاندرطولارائه 
برنامههایتحتوبديگرینظیر)www.webex.com( Cisco's WebExو Microsoft Offile Live

برنامهها امکان برگزاری
 )office.microsoft.com/en-us/livemeeting( Meetingنیز وجود دارند.اين  
میکنند .همه اعضای گروه
جلسات و ارائه های زنده را بصورت کنفرانس تحت وب در اينترنت فراهم  
میتوانندپسازورودبهسايتمربوطه،بطوربالدرنگباصوتوويدئوباهمگفتگوکنند.
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پرسشهای مروری فصل 4
-1
-2
-3
-4
-5
-6

وب2چیست؟
نقشوب2دررايانشابریچیست؟
مزاياومعايبرايانشابریازديدارائهسرويسچیست؟
موانعاستفادهازبرنامههایابریرانامببريد.
درچهحوزههایمختلفیقابلاستفادهاست؟

رايانشابری
انجامکارهایمشارکتیدررايانشابریبهچهمعناست؟

تحقیق و پژوهشی فصل 4
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9
-11


گیریگروههاوانجمنهایمجازیتحقیقکنید.


درشکل
درخصوصنقشرايانشابری
شرکتمجازیراتوضیحدهید.رايانشابریچهمزاياومعايبیبرایچنینشرکتیدارد؟
مجازیسازیچهفوايدیبرایارائهسرويسهایابریدارد؟
برایشمامناسباست؟کداميکازمزاياومعايبرايانشابری شاملحالشما

آيارايانشابری 
میشود.

مجازیسازیدراليهسرويسچهارتباطیبهمجازیسازیدراليهزيرساختدارد؟
تواندراليهسرويسسیستمعاملبهکاربرانارائهداد؟چرا؟


آيامی
فرمهایابریرادراليهسرويسبررسیکنید.
نقشپلت 

چندنمونهپلتفرمارائهسرويسراموردبررسیقراردهیدوباهممقايسهکنید.
هایپرداختباسرويسهایمورداستفادهدرابروجوددارد؟


هاومدل

چهارتباطیبینهزينه
درخصوصفرآيندتحلیلکسبوکار()Business Impact Analysisتحقیقکنیدونقشآن
رادراستفادهازخدماتSaaSرايانشابریموردبررسیقراردهید.
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فصل  -5استفاده از سرویسهای ابری



مشارکتدرتقويم،زمانبندیومديريتوظايف
مشارکتدرمديريترويدادها
تماسها

مشارکتدرمديريت
مشارکتدرمديريتپروژه
مشارکتدرواژهپردازی
مشارکتدرصفحاتگسترده
پايگاهداده
مشارکتدر 
مشارکتدرارائه
فايلهاوديگرمحتواهایآنالين
اشتراکگذاری 

ذخیرهسازیوبه

اشتراکگذاریتصاويرديجیتال

به
دسکتاپهایتحتوب
کنترلهمهچیزبا 
ديگرراههایمشارکتآنالين
مشارکتازطريقشبکههایاجتماعیوگروهافزارها
مشارکتازطريقبالگهاوويکی
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 -8-5مشارکت در تقویم ،زمان بندی و مدیریت وظایف
برنامههایتحتوبیکه
دراينبخشازکتابنگاهیبهانواعمختلفکارهایمحاسباتیتجاریوشخصیو 
میتوانند بعنوانيککاتالوگازبهتريننمونه
بتوانندآنهاراتسهیلکنندمیاندازيم.ازجهتیاينفصل 
سیستمهایدررايانشابری درنظرگرفت.کاربردیکهدنبالآنباشید،اينشانسوجودداردکه

های
بتوانیدچیزیدرابرپیداکنیدکهآنکاررابرایشماانجامدهد.
برنامهريزی وسازماندهیوظايف(نظیرتقويم،
برنامههايیکهبرای 
سرويسهایابریرابا 

ماارزيابیاين
زمانبندی،مديريتوظايفو)...هستندشروعمیکنیم.

 -8-8-5بررسی برنامههای تقویم آنالین
میدهند.اگرچههنوزروشسنتی
رايانههایخودانجام 
برنامهريزیوپیگیریکارهايشانرادر 
اکثرکاربران ،
استفاده از تقويم ديواری هنوز وجود دارد ،اما به نظر می رسد پیگیری مالقات ها و رويدادها بصورت
نرمافزاری نظیر  Microsoft Outlookو
برنامههای  
میباشد .مشکلاستفادهاز  
سادهتر  
الکترونیکی بسیار 
  Windows Calendarاين است که همه مالقات ها و رويدادها در يک رايانه قرار دارد .اگر يک تقويم
میتوانید  درمحلکاريادرحینمسافرتبهآنمراجعهکنید.اين
شخصیدررايانهمنزلداشتهباشید،ن 
برنامههای تقويم تا حدودی بدون کاربرد باقی بمانند .و اين علتی است که
میشود که  
محدوديت باعث  
برنامههایتقويمکهبهيکرايانهوابستهباشند،درحالحرکتبهسمت
بسیاریازکاربرانبجایاستفادهاز 
میتواندتقويمهایشمارادراينترنت
استفادهازتقويمهایتحتوبهستند.يکسرويستقويمتحتوب 
ذخیره کند ،بطوريکه بتوانید از هر جايی که اتصال اينترنتی فراهم باشد بتوانید به آنها دسترسی داشته
میکند کهمثالهنگامیکهدرجادههستیدبتوانیدبرنامهزمانیخودراچک
باشید.اينکاربهشماکمک 
کنید.حتیاگردستیارشمادرادارهياهمسرتاندرخانه آيتمجديدیرابهآناضافهکردهباشد،بتوانید
آنهارامشاهدهکنید .استفادهاز تقويمهایتحتوبوبهاشتراکگذاشتنآنهاباديگرکاربرانبینهايت
میباشند.
آساناستبههمینعلتابزارهامناسبیبرایپروژههایمشارکتی 
میکنیم.اگرچهنمونههايیوجودداردکه
مادراينجابعضیازمعروفترينتقويمهایآنالينرابررسی 
استفادهازآنهامستلزمهزينهاست،امانمونههایرايگاننیزوجوددارد.يکیازبهتريننمونههایموجود
 Google Calendarو  Yahoo Calendarاست.همچنینتقويمجديد  Appleبهنام  MobileMeنیز
جديدابسیارموردتوجهقرارگرفتهاست1.

1برایآگاهیازآخريناخباردرخصوصتقويمهایآنالينبهwww.calendarreview.comمراجعهکنید.
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Google Calendar -8-8-8-5
میباشد که
مشهورترينتقويم تحتوبدرحالحاضر )calendar.google.com( Google Calendar
میباشد.اينبرنامهبهشماامکانايجاد
ويژگیهایبسیاراستواستفادهازآننیزآسان 

يکبرنامهرايگانبا
گروههایتجاری،خانوادگیيا
میدهد کهبرایپیگیریزمانبندیدر 
تقويمهایشخصیواشتراکیرا 
میباشد.
اجتماعیمناسب 
میکنیدGoogle Calendar،بسیارشبیههرتقويمديگریاستکهتا
شکل 1-5مشاهده 

همانطورکهدر
میشود مستقیماًدرتقويم
کردهايد.شماقرارمالقاتخودراکهدررويداد()eventنامیده 
کنونمشاهده 
میتوانیددر
میتواندبصورتروزانه،هفتگیياماهانهنمايشدادهشود.همچنین 
میکنید.نمایتقويم 
وارد 
صورتتمايلخالصهبرنامههفتگیخودرارویيکصفحهنیزمشاهدهکنید.

شکل -8-5واسط بسیار ساده برنامه Google Calendar



میشود(درايننمونه،تودهابرتوسط
شبیههمهتقويمهایتحتوب،همهرويدادهایشمادرابرذخیره 
میتوانید بهتقويم
شبکهسرورهایگوگلايجادشدهاست)،نهدررايانهشما.اينبهاينمعناسبکهشما 
خودازهرر ايانهدرهرجایدنیادسترسیداشتهباشید.همچنینبدلیلاينکهتقويمگوگلتحتوباست،
میتوانید تقويم
میتواند  ازآنبرایايجاديکتقويمخصوصیبرایخوداستفادهکنید،بلکه 
شمانهتنها 
هایعمومیبرایکارهایشرکتياسازمانو...نیزداشتهباشید.يکتقويمعمومیايجادکنیدوهمه
میتوانند بهآنازطريقوبدسترسیداشتهباشند.عالوهبراين،ويژگیدعوت
کارمندانودعوتشدگان 
برایرويدادخاص،امکاندعوتکردنديگرانرابهيکرويداد–خصوصیياعمومی -بهسادگیفراهم
میباشد:
کردهاست.انواعتقويمهايیکهمیتوانباGoogle Calendarساختبهاينترتیب 
 تقويمشخصی:کهشبیهبهتقويمپیشفرضشمااست. تقويمعمومی:کهديگرانبتوانندبهآنازطريقوبدسترسیداشتهباشند. تقويمدوستان:کهبتوانیدتقويمدوستانخودرانیزمشاهدهکنید.میکند.
 -تقويمروزهایتعطیل:کهتعطیلیهایملیرابهتقويمعادیاضافه 
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نکتهقابلتوجهاينکهتقويمگوگلباسرويسپستالکترونیکیگوگليکپارچهاست.توسطتقويمگوگل
میتوانید  پیغام های ايمیل خود را که دارای تاريخ و زمان هستند به طور خودکار پیمايش کنید و

رويدادهايیراکهدرمحتوایپیغامهایشمااسترابهتقويمخوداضافهکنید.همچنینوقتیشمايکی
میتوانید از
میکنید کهدارایاطالعاتیدرخصوصيکرويدادخاصاست ،
ايمیلرادر Gmailمطالعه 
میکند.
منوی More Actionگزينه Create Eventراانتخابکنید.اينکاريکپنجرهرويدادجديدباز 
میتوانیداطالعاتموردنیازرادرآنواردکنیدودکمهSave Changesراکلیککنیدتارويداد
حالشما 
بهتقويمشمااضافهشود.
Yahoo! Calendar -0-8-8-5
يکیازرقبایاصلیتقويمگوگل)calendar.yahoo.com( Yahoo! Calendar،است.ظاهراينتقويمو
عملکردآنکامالشبیهبهتقويمگوگلاستواستفادهازآننیزبرایهمهرايگاناست.شباهتتقويمياهو
شکل  2-5مشاهدهکنید.درواقعاکثرتقويمهایتحتوبازنظر

میتوانید در
نسبتبهتقويمگوگلرا 
میدهد تقويم
ظاهرشبیههمهستند.يکتفاوتدرتقويمياهو،وجوددکمه Add Taskاستکهنشان 
میتوانید وظايفراهم
میکند.شما 
ياهوعالوهبرافزودن رويدادها،امکانافزودنوظايفرانیزپشتیبانی 
برنامهريزیهایدرازمدتانجامدهید.
برنامهريزیروزانهوهمبصورت 
بصورت 
اشتراکگذاری  تقويمهایياهوباديگرکاربرانبصورتمشارکتینیزوجوددارد.درحالحاضر،

امکانبه
میدهد.تمامرويدادها،چهخصوصیوچهعمومیبايددرهمین
تقويمياهوتنهاامکانافزودنيکتقويمرا 
يکتقويمذخیرهشوندوامکانايجادتقويمهایمتنوعبرایکاربردهایمختلفوجودندارد.


شکل -0-5واسط برنامه Yahoo! Calendar



 رایانش ابری

139


Windwos Live Calendar -3-8-8-5
تقويمهایگوگلوياهوهردومبتنیبروبهستند.سومینرقیببعديعنیمايکروسافت نیزسرويس
 )mail.live.com/mail/calendar.aspx( Windwos Live Calendarخود را مبتنی بر وب و بعنوان
بخشی از سرويس پست الکترونیکی  Windwos Live Hotmailعرضه کرده است .ظاهر تقويم
مايکروسافت  نیزشبیههردورقیبقبلیاست.دراينتقويمهمامکانافزودنوظايفوهمامکانزمان
میتوانید تقويم های خود را نیز با
بندی جلسات با ديگر کاربران فراهم است (شکل  .)3-5طبیعتاً شما  
کاربرانمجازبرایمشارکتگروهیبهاشتراکبگذاريد.

شکل -3-5زمان بندی یک جلسه گروهی با Windwos Live Calendar



Apple MobileMe Calendar -4-8-8-5
برنامههایتحتوباستکهشامل
)www.me.com( Apple's MobileMeيکرقیبجديددربازار 
میباشد.ما
ذخیرهسازیفايل 

تماسهاوتقويمونیزاماناتگالریتصويرآنالينو
پستالکترونیکیآنالين ،
میکنیم اما االن روی بخش تقويم  MobileMeتمرکز
ديگر اجزای اين محصول را در جای خود بحث  
میکنیم.

میتواند از هر رايانه متصل به اينترنت در
 MobileMe Calendarنیز يک تقويم تحت وب است که  
دسترسباشد.اماچیزیکهآنرامتفاوتوپرکاربردکردهاست،امکاندسترسیبهآنازطريق Apple's
میتوانید
میباشد کهآنرادرحقیقتيکتقويمسیارنمودهاست.همانندتقويمهایرقیب،شما 
 iPhone
شکل 4-5نیزنشان

  MobileMeرابصورتنمايشروزانه،هفتگیياماهیانهتنظیمکنید.همانطورکهدر
دادهشدهاست MobileMe،بهشماامکانايجادچندينتقويمونمايشهمهآنهادريکصفحهيکسانبا
میتوانیدتقويمهایMobileMeخودراباتقويم
میدهد.شما 
استفادهازرنگهایمختلفبرایهرتقويم 
های Apple's iCalو Microsoft Outlookنیزهمزمانکنید.اگرچهتقويم MobileMeنوآوریهای
برنامههایآنالين،خصوصاًبرایکاربرانغیرتجاری
زيادیندارد،ولیمتعلقبهيکیازرقبایاصلیدربازار 


میباشد.
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شکل -4-5یکی از جدید ترین تقویم ای تحت وب با نام Apple's MobileMe Calendar



AOL Calendar -5-8-8-5
میتواند به)calendar.aol.com( AOL Calendarدسترسیداشتهباشد.اين
هريکازکاربران  AOL

محصولهمباسرويسپیغامرسان()AIMوهمباسرويسپستالکترونیکیAOLيکپارچهاست.همانند
اشتراکگذاریتقويمهاباکاربرانمجازياايجادتقويمهایخصوصیو

ديگررقبا،تقويمAOLنیزامکانبه
عمومیرافراهمکردهاست.
CalendarHub -6-8-8-5

ويژگیهای

سايتهایمستقبنیزتقويمهایتحتوببا
شرکتهایگوگل،ياهوواپلو،...بسیاریاز 

بجز
سايتهاCalendarHub ،
میکنند .شايد قابل توجه ترين اين  
بسیار زياد عرضه  
شکل5-5نشاندادهشدهاست.

()www.calendarhub.comباشدکهدر
 CalendarHubهمهويژگیهايیکهدرتقويمهایقبلیاشارهکرديمدارد(تقويمهایخصوصیوعمومی،
اشتراکگذاری،ايجادچندتقويم،لیستوظايفو.)...عالوهبراينبهشماامکانانتشارتقويمهايتانرادر

به
گروهها،تیمهاورزشیو...بسیارمناسباست.
سايتهای 
میکندکهبرایايجاد 
وبسايتفراهم 
وبالگيا 
میتوانندثبتنامکنندتاايمیلهایاطالعرسانیدرخصوصرويدادهایجديدرادريافت
ديگرکاربراننیز 
کننديااينکهدرخبررسان  RSSهرنمایدلخواهیازتقويمعضوشوند.الزمبهذکراستکهتماماين
خدماترايگاناست.
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شکل  CalendarHub-5-5یکی از کاملترین برنامههای تقویم تحت وب

Hunt Calendars -7-8-8-5
سايتهايی است که تقويم های تحت وب مبتنی بر
 )www.huntcal.com( Hunt Calendarsنیز از  

ويژگیها ی مفید آن شامل ايمیل های يادآور ،اطالع رسانی در خصوص رويدادهای

میکند .
رويداد ارائه  
میباشد.
متداخل،اطالعرسانیدرخصوصرويدادهایبهروزشدهياجديدو...مواردديگرشبیهاين 
میدهد کهبهاينترتیب
اينسايت  بهشماامکانافزودنلینکهایوبوتصاويررابهرويدادهایتقويم 
میکند.همچنینامکانسفارشیسازیرنگها،الگویسايتوگرافیکآن
آنراازديگرتقويمهامتفاوت 
شکل.)6-5اينويژگیباعثشدهاست

نیزوجودداردتابتوانیدظاهرآنرامتناسبباسازمانخودبکنید(
گروههاوکسبوکارهاجذابترباشد.
کهاينتقويمبرای 



شکل  -6-5یک تقویم سفارشی شده برای موزه  Santa Cruzبا استفاده از سایت Hunt Calendars
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Famundo -1-8-8-5

اگر شما زمان  بندی يک گروه يا انجمن را بر عهده داريد ،بد نیست که نگاهی هم به Famundo
() www.famundo.comبیندازيد.اينسايتيکتقويمتحتوبرايگانمناسببرایمدارس،کلیساها،
شکل7-5يک

میدهد.مثالدر
اينهابانامFamundo for Organizationsارائه 
تیمهایورزشیونظاير 
تقويمنمونهبرایمدرسهنشاندادهشدهاست.اينشرکتهمچنینسرويسFamundo for Familiesرا
میدهد که يک نگارش شخصی از تقويم سازمانی آنها است .اين نگارش شامل يک دفترچه آدرس
ارائه  
میباشد.
خانوادگیوصفحهپیغام 



شکل  -7-5یک تقویم مدرسه ای اد شده توسط سرویس Famundo for Organizations

eStudio Calendar -9-8-8-5
 )www.same-page.com/calendar-software.html( eStudio Calendarبطور خاص برای استفاده

هایتجاریطراحیشدهاست.شماسهنوعتقويمرادريکواسطخواهیدداشت:
  : Member Eventبرای کمک به کاربران در مديريت زمان پرسنل آنها و پیگیری جلسات باديگرانو...
 :Team Eventبرایزمانبندیفعالیتهایيکگروه.برنامهها
 :Supervisorبرایارائهگزارشبهمديراندربارهفعالیتهایشرکتو میتوانید از   eStudio Calendartبرای ارسال گسترده اطالعات فعالیت های گروه از
عالوه بر اين،شما  
میتواندبطورخودکاردروب
طريقايمیلوزمانبندیجلساتاستفادهکنید.اطالعاترويدادهایشرکت 
سايتشمانیزمنتشرشود.
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30Boxes -82-8-8-5
نام )www.30boxes.com( 30Boxesبه  31کادر نمايش داده شده در يک تقويم ماهیانه اشاره دارد.
میتواند باديگر
کل.)8-5همهرويدادهایشما 
خودسايتيکظاهرسادهبرایافزودنرويدادهادارد(ش 
کاربران به اشتراک گذاشته شود به اضافه اينکه شما يک لیست وظايف ،يک لینک به  Gmailو ديگر
ويژگیهایمفیدديگرخواهیدداشت.


شکل  -1-5واسط ساده و آسان برای وارد کردن رویدادها در تقویم 30Boxrs



Trumba -88-8-8-5
سازمانها،انجمنها،مدارسوديگر

)www.trumba.com( Trumbaيکتقويمتحتوبمناسببرای

مواردعمومیمشابهارائهکردهاست.



شکل  -9-5تعدادی از اشیاء  Trumbaکه میتوانید در سایت خود اضافه کنید
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میکنید در
شکل 9-5مشاهده 

دراينجاشماامکانافزودناشیاءشخصی(بنام)spudsنظیرآنچهکهدر
وبسايتخودخواهیدداشت.ايناشیاءبهکاربرانامکانمشاهدهکلتقويم،افزودنرويداد،دريافتايمیل
میدهد.
اطالعرسانیو...را 
Calendars Net -80-8-8-5
شرکتهاواشخاصیاستکه

)www.calendars.net(Calendars Netيکتقويمتحتوبرايگانبرای
میتواند بهراحتیدر
میخواهنديکتقويمتعاملیباوبسايتخودداشتهباشند.يکتقويممعمولیآن 
میکند.شما
يکفريمازسايتشماقراربگیرد.اينسايتامکانمیزبانیتقويمشخصیرادرابرفراهم 
میتوانید  درخصوصاينکهکاربرانمختلفچگونهبتوانندتقويمرامشاهدهکنند،چهارسطحمختلفاز

امنیترابکاربگیريد،رويدادهارااضافهياويرايشکنیدوياحتیتنظیماتعمومیتقويمراتغییردهید.
Jotlet -83-8-8-5

میتواند به يک سايت اضافه شودJotlet .
اين مورد نیز يکی ديگر از تقويم های تحت وب است که  
میتوانیدبرایايجادقابلیت
()www.jotlet.comيکAPIجاوااسکريپتاستوکتابخانهایغنیداردکه 
تقويمدرصفحهوبخودبکاربگیريد.اگرشمادر HTMLمهارتداشتهباشید،اينگزينهخوبیخواهدبود
کهبتوانیدصفحهمبتنیبرتقويمايجادکنید.استفادهاز Jotlet APIبرایکاربردهایغیرتجاریرايگان
سايتهایتجاریبصورتآزادقابلدسترساست.
استوبرای 

 -0-8-5بررسی برنامههای زمان بندی آنالین
میتواندکاریخستهکنندهباشد.
همانطورکههرکسدريکادارهبزرگمیدارند،زمانبندیيکجلسه 
نهتنهاشمابايدزمانزمانآزاهمهافرادراداشتهباشید،بلکهبايدمطمئنشويدکهاتاقجلسهمناسبنیز
میتوانیداينمشکالتراکاهش
برنامههایتحتوب 
درزمانمشخصشدهدردسترساست.بااستفادهاز 
برنامههای خود را تقويم های
برنامهها نیازمند آن هستند که همه کاربران  
دهید .در حالت عمومی اين  
میکنید،اولینزمانخالیهمه
شخصیخودازقبلواردکردهباشند.وقتیشمايکجلسهرازمانبندی 
میشود .سپس بطور خودکار ايمیلی را برای آگاه
شرکت کنندگان توسط خود برنامه بطور خودکار پیدا  
میکند  وتايیديهآنهارانیزدرصورتپذيرشدعوتنامهپیگیری
کردنآنهاازدرخواستجلسهارسال 
میکند.

میکنند،بامشکلزمانبندیمشابهاين
افرادمشاغلمختلفیکهقرارمالقاتشانرابامشتريانخودتنظیم 
برنامهها یزمانبندیمجزايیبصورتتحتوبوجوددارندکهتمرکز
مواجههستند.برایاينمنظورنیز ،
بیشتریرویمالقاتحضوریبامشتریدارند.
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Jiffle -8-0-8-5
میکنیم
حلها یتحتوببرایزمانبندیجلساتبپردازيم.اولینبرنامهایکهمعرفی 
راه 
بیايیدنگاهیبه 
میتوان برای زمان بندی جلسات و تنظیم قرار مالقات در
 )www.jifflenow.com( Jiffleاست که  
میتواند بطور يکپارچه با
محیطها ی سازمانیاستفاده شود .برایپیگیری وقتآزاد کارمندان،اين برنامه  

Microsoft OutlookوGoogle Calendarهمزمانشود.
میدهد کهبازههایزمانیمناسبرادرتقويمخودشمشخص
 Jiffleبهکاربرشروعکنندهاينامکانرا 
کند (شکل  )11-5سپس  آن را باشرکت کنندگان مورد نظر از طريق يک ايمیل حاوی دعوت نامه که
میکنند و
توسطخود Jiffleتولیدشدهاست،بهاشتراکبگذارد .شرکتکنندگاندعوتنامهرامشاهده 
میشوند  وسپسبازهزمانموردنظرخودرااززمانهایدرنظرگرفتهشدهانتخاب
واردسايت  Jiffle
.براساسپاسخها Jiffle،بهترينزمانرابرایجلسهانتخابکردهوبهصورتخودکارباايمیلبه

میکنند

اطالعهمهشرکتکنندگانمیرساند.

شکل  -82-5زمان بندی یک جلسه با Jiffle



شرکتهایبزرگتر،طرحهای

شرکتهایکوچکتر Jiffle،برای 11جلسهدرماهرايگاناست.برای

برای
Jiffle PlusوJiffle ProوJiffle Corporateارائهشدهاست.
Presdo-0-0-8-5
برخالف  ،Jiffleبرنامه  )www.presdo.com( Presdoابزاری است که محدود به يک شرکت نیست.

 Presdoبهشماامکانزمانبندیجلساتورويدادهاباهرکسیکهآدرسايمیلداشتهباشدفراهمکرده
میکنید،افزودنيکرويدادبهسادگیواردکردنتوضیحاتدر
شکل11-5مشاهده 

است.همانطورکهدر
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میکنیدوPresdoايمیلهای
يککادرمتنیاست.سپسشماآدرسايمیلديگرشرکتکنندگانراوارد 
میکند .وقتیشرکتکنندگانپاسخدادند،بطوراتوماتیکبهلیستمهمانهای
حاویدعوتنامهراارسال 
رويداداضافهخواهندشدوبرایراحتیهمهشرکتکنندگانيکدکمهوجودداردکهبتوانندرويداداخیر
رادرYahoo! Calendar،Google Calendar،Microsoft OutlookياتقويمApple iCalخودوارد
کنند.

شکل  -88-5مشاهده یک رویداد زمان بندی شده در Presdo



Diarised -3-0-8-5
 )www.diarised.com( Diarisedشبیه  Presdoيک برنامه ايجاد کننده جلسات تحت وب است که
میکندکهبهترين
میتوانندازآناستفادهکنند.اينبرنامهبهشماکمکمی 
شرکتهایمختلف 

کاربراناز
زمانبرایيکجلسهراباارسالايمیلبهدعوتشوندگانواينکهآنهابتوانندبهترينزمانهایخودرا
میشودوشمازمان
میکند،سپسخالصهایازبهترينزمانهایآنهابرایشماارسال 
انتخابکنندفراهم 
میدهد.
نهايیراانتخابخواهیدکرد.سپساينبرنامهازطريقايمیلبههمهاطالع 
Windows Live Events-4-0-8-5
 )home.services.spaces.live.com/events( Windwos Live Eventsيک نگارش سفارشی شده از
Live Spacesاست.اينبرنامهبهکاربران Live Spacesامکانسازماندهیرويدادهاوبهاشتراکگذاشتن
میدهد.
فعالیتهابینشرکتکنندگانرا 
میکنید و سپس ايمیلی که حاوی لینکی به
برای زمان بندی يک رويداد ،شما لیستی از مدعوين تهیه  
میشود( .همه جزئیات رويداد بصورت خبرخوان  RSSنیز موجود
سايت  Live Eventشما است ارسال  
میشودکهبعداشرکت
میگیردوفضايیبهآناختصاصداده 
است).اطالعاتدربارهرويداددرسايتقرار 
کنندگانبتوانندتصاوير،فیلمهاويادداشتهایدربارهآنرويدادرادرآنبهاشتراکبگذارند.
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ويژگیهایکاربرپسندیکهدر Live Eventsوجوددارد،ولیاينبرنامهبهاندازهکافیبرایاکثر

علیرغم
کاربرانتجاریمناسبنیستوبرایکارهایشخصیوغیررسمیمناسباست.
Schedulebook -5-0-8-5
سرويسهایزمانبندیتحتوب

)www.schedulebook.com(Schedulebookچنديننوعمختلفاز
میتوانید از  Schedulebookبرای زمان بندی رويدادهای مربوط به
میدهد .بسته به کاربرد ،شما  
ارائه  
میدهد:
گروههایموردعالقهاستفادهکنید.اينشرکتسهنوعپیشنهادارائه 
کارمندان،مشتريانياديگر 
برنامهريزی با رويکرد
  Schedulebook Professionalsکه يک برنامه برای زمان بندی/تقويم /تجاریاست.
  Schedulebook Officeکهامکانزمانبندیاستفادهازهرمنبعبهاشتراکگذاشتهایرامیکند(.نظیراتاقهایجلسه)
فراهم 
  Schedulebook Aviationکه توسط صنعت هوايی برای زمان بندی پرواز هواپیما ،آموزشمیشود.
سرويسهایمشابهديگراستفاده 

پروازو
Acuity Scheduling -6-0-8-5
اگرشماصاحبيکبنگاهتجاریهستیدکهنیازبهزمانبندیقرارمالقاتبامشترياناستAcuity ،
میتواند بهشمادرتسهیلاينکارکمککندAcuity .
 )www.acuityscheduling.com(Scheduling

میدهدکهزمانمالقاتخودرابصورت24/7ازطريقيکواسطوب
Schedulingبهمشتريانشمااجازه 
انتخابکنندوديگرنیازینیستکهشمابصورتدستیقرارمالقاتیراتنظیمکنید.



شکل  -80-5صفحه زمان بندی یک مشتری عادی در Acuity Scheduling
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میتوانید کارهایزمانبندیرابهصورتسادهيابههرپیچیدگیکهبخواهیدايجادکنید.برایمثال
شما 
بعضیازبنگاههاممکناست فرماطالعاتمشتریجديدرابعنوانبخشیازفرآيندزمانبندیآناليندر
میکنید وآنرابرایزمان
نظربگیرند.الزمبهذکراستکهاينبرنامهازتداخلزمان هانیزجلوگیری 
بندیکارهاشمامناسبمیسازد.
AppointmentQuest -7-0-8-5
برنامه  ،)www.appointmentquest.com( AppointmentQuestمشابه برنامه Acuity Scheduling
برایحلمشکالتزمانبندیافرادحرفهایوپرمشغلهطراحیشدهاست.اينبرنامهنهتنهاامکانثبت
میکند،بلکهبهشماامکانمديريتکارمندان،زمانها
زمانازطرفمشتریوتايیدازطرفشمارافراهم 
میدهد.
وديگرآيتمهایمرتبطباتقويمرانیز 
hitAppoint -1-0-8-5

میکنیم )www.hitppoint.com( hitAppointاستکهامکانرزرو
آخرينبرنامهزمانبندیکهمعرفی 
برنامهها یقبل،اينبرنامهنیزبرایبنگاههایتجاریکهنیاز
ازطرفمشتریرانیزفراهمکردهاست.مانند 
به تعیین قرار مالقات از طرف مشتری دارند –سلمانی ،پزشکان و دندان پزشکان ،مشاوران ،تعمیرکار
اتوموبیل،تکنسینرايانهو-...بسیارمناسباست.

 -3-8-5بررسی برنامهریزی آنالین و مدیریت وظایف
برنامهريزی  ومديريتوظايفبهشماامکانمديريتهرچیزیراازوظايفسادهگرفتهتاوظايف
ابزارهای 
امکانپذير
میشوند  کههمهاينکارهاازطريقاينترنتوبامشارکتديگرکاربران 
گروهیپیچیدهشامل 
است.
iPrioritize -8-3-8-5

گروههاوکسبوکارهامهماست.لیستشماممکناستبه
اشتراکگذاریلیستوظايفبرایخانوادهها ،

سادگیلیستخريديابهپیچیدگیلیستفعالیتهابرایيکبرنامهگروهیياپروژهتجاریباشد.درهر
صورت،برنامه)www.iprioritize.com( iPrioritizeيکمديرسادهخوباست.همانطورکهدر شکل
میتوانند يکلیستوظايفايجادکنندوآيتمهارابهآنلیستاضافه
میشود،کاربرانمجاز 
 13-5ديده 
کنند،سپساولويتوظايفراباجابجاکردنآنبهباالوپايینلیستمشخصکنید.هرکاریکهتمامشد
کافیستآنرادرلیستعالمتبزنید.
میتوانید آنراچاپکنید،برایشخصديگریايمیل
دراينبرنامهوقتیشمايکلیستداشتهباشید ،
کنید،برایآگاهیازتغییراتآندرخبرخوانRSSعضوشويدوحتیلیستراازطريقتلفنهمراهخود
مشاهدهکنید.
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شکل  -83-5یک لیست وظایف تحت وب ساده از iPrioritize



Bla-Bla List -0-3-8-5
برنامههایسادهمديريتوظايفازطريقوباست.
)www.blablalist.com(Bla-Bla Listيکیديگراز 

میتوانید لیست های خود را بصورت  RSSمنتشر کنید بطوری که خانواده و
به کمک اين برنامه شما  
همکارانبتوانندبهاصالحاتسريعدسترسیداشتهباشند.
Hiveminder -3-3-8-5
) www.hiveminder.com(Hiveminderشبیهبههمهلیستهایقبلیاستامانکتهجالبیکهدرباره

میتوانید  آيتمهایلیسترابههرشکلدلخواهیواردکنیدوبرنامهبه
آنوجودداردايناستکهشما 
میکند.
شمادرايجادواولويتبندیلیستبراساستخیالتشماکمک 
Remember the Milk -4-3-8-5
شما وقتی به برنامه  )www.rememberthemilk.com( Remember the Milkنیاز داريد که در يک
میتوانید يادآورهای
میکنید ،
فروشگاهخواروبارفروشیباشید.وقتیشمايکلیسترادراينبرنامهايجاد 
میتواندبصورتايمیل،پیغامرسان،ياپیغاممتنیبهتلفنهمراهباشد،تنظیمکنید.
آنراکه 
Ta-da List -5-3-8-5
برنامههایمديريتلیستوظايفاستکهبهشماامکان
)www.tadalist.com(Ta-da Listيکیديگراز 
میتوانید لیست ها را با دوستان ،خانواده و همکاران به اشتراک
میدهد .شما  
ايجاد همه نوع لیستی را  
بگذاريد.
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Tudu List -6-3-8-5
برنامهها یلیستوظايفمتفاوتاست.اينبرنامهدارای
)www.tudulist.com(Tudu Listکمیازديگر 

میباشد .آيتمهایهمبهلیستوظايف،وهمدرتقويمبرایروزیکهبايدانجام
يکتقويمتحتوبنیز 
میگیرند.
شوندقرار 
TaskTHIS -7-3-8-5
برنامههایقبلیاستاماقابلیتافزودنيادداشت
برنامه)taskthis.darthapo.com(TaskTHISشبیهبه 

میتوانید وظايفرابصورت RSSمنتشرکنیدياباديگراناز
هایاضافهرابههريکوظايفدارد.شما 
طريقوببهاشتراکبگذاريد.
VitaList -1-3-8-5
میتواند همه نوع وظايف و پروژه هايی را
شبیه ديگر لیست ها )www.vitalist.com( VitaList ،نیز  
سازماندهی کند .اين برنامه از جهتی منحصربفرد است زيرا از يک متدولوژی جريان کار بنام  GTDيا
میکند.
Getting Things Doneاستفاده 
TracksLife -9-3-8-5
دادهای استکهدرآنهرtrack
پايگاه 
)www.trackslife.com( Trackslifrيکبرنامه مديريتوظايف 
میتواند يادآورهایمربوطبهرويدادهایحساسراازطريقايمیل
پايگاهدادهجداگانهاست.اينبرنامه 
يک 
ياRSSارسالکند.
Voo2Do -82-3-8-5
 ) www.voo2do.com( Voo2Doاز يک برنامه مديريت وظايف سادهفراتر رفته است و تبديل به يک

برنامهمديريتپیچیدهشدهاست.اينبرنامهتحتوببهشماامکانايجادانواعمختلفپروژه،سازماندهی
وظايفپروژه،پیگیریزمانصرفشدهوباقیماندهدرخصوصيکوظیفهخاصازپروژه،انتشارلیست
میکند.
وظايفوحتیافزودنوظايفازطريقايمیلرافراهم 
میشود Voo2Do،امکانپیگیریوظايفکاملشدهيادرحالانتظاررا
شکل14-5ديده 

همانطورکهدر
میکند.
ازطريقيکصفحهگزارشسادهفراهم 
HiTask -88-3-8-5
برنامههایقبلباشد.اينبرنامه
پیچیدهتر از 

میتواند 
مديريتوظايفدر )www.hitask.com( HiTask

میتوانند با برچسب های رنگی به تقويم اضافه شوند .برنامه مديريت
دارای رويکرد تجاری است .وظايف  
میتوانیدتخصیصوظايف
میشوندوشما 
وظايفوزمانبندی،درزمانجابجاکردنوويرايشبکارگرفته 
وپروژهرابهگروهیازافرادبهراحتیازطريقوبانجامدهید.
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شکل  -84-5مشاهده وظایف و پروژه ها با Voo2Do

Zoho Planner -80-3-8-5
پیچیدهترينبرنامهمديريتوظايفباشدکهتاکنونارزيابی

)planner.zoho.com(Zoho Plannerشايد
برنامههایمديريتپروژهنزديکشده
توانايیهایآنتاحدیپیشرفتهاستکهبه 

ويژگیهاو

شدهاست.
است.

شکل  -85-5مشاهده وظایف برای یک پروژه خاص در Zoho Planner



152

 رایانش ابری

میکنیدايجادکنید
میتوانید يکصفحهجديدبرایهرپروژهایکهرویآنکار 
باZoho Plannerشما 
میتوانیدلیستهايیباآيتمهایوظايفمخصوصبهخودايجاد
شکل.)15-5سپسبرایآنپروژه 

(مانند
میتوانیدهرصفحهپروژهرا
میتواندشاملتوضیحاتبیشتروياتصويرنیزباشد.شما 
کنید.هرآيتملیست 
میشود.
باکاربرانبهاشتراکبگذاريد.عالوهبراينهرآيتموظیفهدرتقويممرکزینیزنمايشداده 
میکندمناسباست.البتهشايد
 Zoho Plannerبرایهرکسیکهپروژههایکوچکتامتوسطرامديريت 
برنامههای
کارهای آن برای موارد ساده بیش از حد نیاز باشد که در عوض در اين موارد بهتر است از  
 iPrioritizeيا  Remember the Milkاستفادهکنید.همچنیناينبرنامهبرایپروژههایشرکتیبزرگ
نیزبهاندازهکافیقوینیست.امابرایپروژههایدرحدمتوسطيکابزارايدهعالاستوبهاندازهکافی
تطبیقپذيرهستکهبتواندانواعمختلفپروژهرامديريتکندوبرایکاربرانغیرفنینیزخیلیپیچیده
نیست.
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 -0-5مشارکت در مدیریت رویدادها
زمانبندیجلساتشرکتيکمسئلهاست،انجاميکرويدادبزرگنظیرکنفرانسياسمیناريانمايش
تجاریيکمسئلهديگراست  .انجامچنینکارهايیمستلزمبیشازخالیکردنزمانوکسباطمیناناز
خالیبودناتاقکنفرانسبرایيکزمانخاصاست.يکرويدادبزرگماننديکپروژهبزرگباکارهای
بسیاراست.
برایموفقشدندرچنینرويدادهايیشمابايدآنرابهشرکتکنندگانمعرفیوتبلیغکنید،ازآنهاثبت
نامکردهوهزينهپرداخت  آنرادريافتکنید،مطئنشويدکهمکانواتاقهایکنفرانسبهخوبیزمان
برنامهها یهتلراتنظیمکنید،کارهایپذيرششرکتکنندگانرادرزمانورودشانانجام
شدهاند ،
بندی 
دهید،ديگرپرسنلرامديريتکنیدومطمئنشويدهمهچیزدرطولبرگزاریرويدادبهموقعوسروقت
میشود.
انجام 
برنامههای مديريت رويداد تحت وب ارائه داده اند .چیزی که در خصوص میزبانی اين
چندين شرکت  
میتوانید درهرحالت،چهدرادارهقبلازرويدادوچهپشت
برنامهها درابرجالباستايناستکهشما 

پايگاهدادهيکسانواصلیکارکنیدوبرای
میزپذيرشدرزمانبرگزاریرويدادقرارداشتهباشید،رویيک 
میتوانیدازيکر ايانههمراهمتصلبهاينترنتنیزاستفادهکنید.هرچیزیکهنیازداشتهباشیدواز
اينکار 
میتوانیدهمهجابهآندسترسیداشتهباشید.
آناستفادهکنیددرابرمیزبانیشدهاستوشما 

 -8-0-5شناخت برنامههای مدیریت رویداد
برنامههایباپیچیدگیکمتررویيکياچندکار
میدهد؟ 
يکبرنامهمديريترويداددقیقاًچهکاریانجام 
برنامهها یباپیچیدگیبیشتروکاملترشاملمديريت
کردهاند .
نظیرتسهیلثبتناميافروشبلیطتمرکز 
میشوند.ابتداببینیمچهچیزهايی
تحلیلهایبعدازرويدادراشامل 

هرچیزیازپیشازرويدادگرفتهتا
نیازداريم.
 -8-8-0-5برنامهریزی رویداد و مدیریت جریان کار
برنامههایمديريت
برنامهريزی وظايفهستندکهمشابه 
برنامههایمديريترويدادشاملماژولهای 
اکثر 
میباشند .شمانهتنهامیبايستبتوانیدهرکاربابصورتيکلیستاز
برنامههایمديريتپروژه 
وظايفيا 
وظايفپیگیریکنید،بلکههمچنینبايدبتوانیدجريانکارهارانیزمديريتکنید.يعنیاينکهشمانیاز
داريدبدانیدچهکارهايیبايدقبلازاينکهيککارديگرشروعشود،تمامشدهباشند.شمابايدبدانیدکه
برنامهريزی
میدهد .بهعبارتديگرشمانیازبهقابلیتمديريتجريانکارو 
چهکسی،چهکاریراانجام 
داريدبطوريکهبتوانیدافرادرابشکلموثرتریمديريتکنید.
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 -0-8-0-5معرفی و تبلیغ رویداد
برنامهها یمديريترويدادشاملماژولهايیهستندتابهشمادرتبلیغرويدادتانکمککنند.
بسیاریاز 
برنامهها
میدهند.بعضیديگراز 
برنامهها یتحتوبروشهایتبلیغباايمیلراارائه 
برایمثالبسیاریاز 
میدهند کهبهمعرفیرويدادتانکمک
بهشماامکانايجادوبسايتاختصاصیبرایرويدادموردنظررا 
میکند.

 -3-8-0-5تقویم رویداد
برنامههای
میکندکه 
بخشديگریازتبلیغرويداددرتقويمترکیبشدهاست.تقويمآنالينبهشماکمک 
مختلف در طول رويداد را به راحتی نمايش دهید .اين قابلیت وقتی مفید است که کنفرانس يا نمايش
تجاریشدهشاملتعدادزيادیپانل،جلسهيابرنامهمختلفباشد.شمامتیوانیدبهآسانیهربرنامهرابه
تقويماصلیرويدادارسالکنیدتاتوسطشرکتکنندگانازطريقيکمرورگردردسترسباشد.
-4-8-0-5تسهیل زمان بندی
اگردررويدادخود نیازبهاستفادهازاتاقهاوسالنهایزيادیداريد،بايدبتوانیدکهايناتاقهارابرای
بخشها یمختلفرويدادزمانبندیکنید.وقتیيکشرکتکنندهياگروهتقاضایاتاقداشتهباشد،بايد

برنامههایمديريترويداد
بتوانیدببینیدکهکدامهادرچهزمانیدردسترسهستند.برایاينمنظور،اکثر 
میکنند.
يکماژولزمانبندینیزدارندوبرایشماامکانزمانبندیاتاقهاوسالنهارافراهم 
 -5-8-0-5پیش ثبت نام
میتوان ماژولثبتنام
اکثررويدادهایبزرگترنیازبهپیشثبتنامشرکتکنندگاندارند.بدينمنظور 
میتوانند
برنامهها یمديريترويدادمشاهدهکردکهتوسطآنشرکتکنندگان 
تحتوبرا نیزدراکثر 
ثبتنامکردهودرصورتنیازهزينهآنرانیزبپردازند.اطالعاتشرکتکنندهنیزدرداخلفرموبوارد
میتوانیددرهرزمانازرايانهخودبهآناطالعات
میشوند.شمانیز 
شدهوسپسدرسرورهایابریذخیره 
دسترسیداشتهباشید.
قابلیتهای  بیشترینیزدارند.برایمثالشايدمخواهیداطالعات

پیچیدهتر،

بعضیازماژولهایثبتنام
برنامهريزی جهت بعضی
خاصی را در مورد شرکت کننده دريافت کنید و سپس از آن اطالعات برای  
برنامههای خاص رويداداستفاده کن ید يا اينکه ماژول ثبت نام با ماژول رزرو هتل يکپارچه شده باشد تا

افرادیکهنیازدارندبتوانندبطورخودکارهتلرانیزرزروکنند.
-6-8-0-5فرآیند پرداخت
بخشهایکلیدیاست.الزماستکهبرنامهمديريت
جمعآوریاطالعاتپرداختبرایثبتنامنیزيکیاز 
رويداد،بتواند بخشفرآيندپرداخترانیزبطوريکپارچهبافرآيندثبتنامبطوريکپارچهارائهکند.اين
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فرآيندنیزممکناستازروشهایمختلفیبرایپرداختپشتیبانیکند،مثالکارتاعتباری PayPal،يا
روشهایپرداختیکهموردقبولشماباشد.
ديگر 
 -7-8-0-5مدیریت مسافرت
میتواند
میباشد کهدربرخیرويدادهاموردنیازاست.اينکار 
سرويسهایمسافرتنیزازجملهخدماتی 

بصورتخیلیسادهنظیرفراهمآوردنسرويسجابجايیزمینی(تاکسی،اتوبوسو)...بینفرودگاهمحلیو
هتلمحلبرگزاریرويدادباشد،يابصورتپیشرفتهنظیراتصالبهسايت مسافرتآنالينياسیستمرزرو
برنامههایمديريترويدادچنینقابلیتیراندارند.
هوايپابرایرزروبلیطباشد.بههرحالبسیاریاز 
 -1-8-0-5مدیریت اسکان
يکیديگرازماژولهایموردنیازايناستکهبتوانیدشرکتکنندگانرادراتاقهایموجوددرهتلمحل
میدهندکهمیزبانرويداد،رزروهتلآنها
برگزاریرويداداسکاندهید.بسیاریازشرکتکنندگانترجیح 
رانیزبرعهدهبگیردبطوريکهدرنهايتشمابتوانیدتمامنیازهایشرکتکنندگانرابرطرفکنید.بهترين
برنامهها یمديريترويدادلینکمستقیمیازبخشثبتناموپرداختبهسیستمرزروهتلدارندوبهشما

میدهند.
امکانتايیدنهايیاتاقهارا 
-9-8-0-5پذیرش  /ثبت نام در محل
میکنند ،اماوقتیدرمحلحضورپیداکردند،شماالزماستکه
شرکتکنندگانمعموالازقبلثبتنام 
میتوانندتوسطماژول
آنهاراپذيرشکنید،بستهخوشآمدگويیرابرايشانفراهمکنیدو...همهاينکارها 
ثبتنامدرمحلبرنامهمديريترويداد،مديريتشوند.
 -82-8-0-5مدیریت تماس
میآورند.بااستفاده
برنامههایمديريترويدادبرایشرکتکنندگانفراهم 
اينسرويسیاستکهبسیاریاز 
میتوانیدسرويسمديريتتماسرابرایکمکبهشرکتکنندگانبرایدرتماس
پايگاهدادهاصلی،شما 
از 
بودنباهمديگرفراهمکنید.درنهايت،برنامهمديريترويدادشمابايدامکانچاپيانمايشآنالينيک
فهرستاصلیازشرکتکنندگانراداشتهباشدکهبعنوانبخشیازبستهخوشآمدگويیارائهشود.
 -88-8-0-5مدیریت بودجه
هزينهای
همانطورکهگفتهشدبرگزاریيکرويداد،کاریپیچیدهاست.بودجهکلیشماشاملصدهاآيتم 
است.بدينمنظوربرنامهمديريترويدادشمابايددارایماژولمديريتبودجهوحسابدارینیزباشدتا
هزينههاودرآمدهایشمارادنبالکند.
بتواند 
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 -80-8-0-5تحلیل و گزارش گیری بعد از رویداد
وقتیرويدادتمامشد،کارشم اهنوزتمامنشدهاست.نهتنهاشمابايددفاترخودراترازکند،بلکهبايد
برنامههای
بتوانید نگاهی به کل رويداد بیندازيد و ببنید که چقدر موفق بوده است .اين علتی است که  
برنامههاحتیبهشماامکانارسال
مديريترويداددارایابزارهایتحلیلوگزارشگیرینیزهستند.بعضیاز 
میدهند که بازخورد با ارزشی از آنهايی خواهد بود که حضور
و پردازش نظرسنجی شرکت کنندگان را  
داشتند.

 -0-0-5برنامههای مدیریت رویداد
میدانید .بنابراين بیايید به محبوب ترين اين
برنامههای مديريت رويداد را  
االن شما علت استفاده از  
برنامههایتحتوبنگاهیبیندازيم.

123 Signup-8-0-0-5
میدهدEvent  :
شرکت  )www.123signup.com( 123 Signupچهار برنامه کاربردی مختلف ارائه  

.Member Directory،Training Manager،Association Manager،Managerازبیناينها،برنامه
ایکهموردنظرمااستEvent Managerاست1.
میتواندبرایهمرويدادهایکوچک(مانند
بگونهایکه 
مقیاسپذيراست 

123 Event Managerبرنامهای
جلسات)وهمبرایرويدادهایبزرگتر(مانندنمايشهایتجاری،کنفرانسهاو)...بکارگرفتهشود.
میدهد.وظايف front-officeشامل
اينبرنامهترکیبیازوظايف front-officeو back-officeراانجام 
میکندو
میباشدکهصفحاتوباطالعاتیوفرمهایثبتنامرابطورخودکارتولید 
معرفیوتبلیغرويداد 
میدهد.وظايفback officeشاملثبترويداد،چاپبرچسب،جمع
تبلیغرويدادراازطريقايمیلانجام 
گزارشهایبالدرنگازوضعیتثبتنام،

میتواند
میباشد.برنامهرويداد 
پايگاهداده 
آوریپرداختومديريت 
هزينههایجمعآوریشدهوفاکتورهایکلیدیديگرارائهدهد.
شرکتکنندگان ،
میدهد.شرکتکنندگانبالقوهاطالعاتمربوطبهرويداد،
شکل 16-5يکصفحهثبتنامآغازیرانشان 

میکنند.
يکلینکبهنقشهونیزلینکیجهتافزودنرويدادبهتقويم Microsoft Outlookرامشاهده 
برایشروعفرآيندثبتنام،کافیسترویآيکنRegisterکلیککنید،سپسازشمانامواطالعاتتماس
ونیزروشپرداختسئوالخواهدشد.

  123 Signup 1ادعامیکندکهيکیازبزرگترينبرنامههایمديريترويداداستکهبیشازنیممیلیوننفردرآن
ثبتنامکردهاندوبیشازيکمیلیونتراکنشرامديريتمیکند.
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شکل  -86-5شروع فرآیند ثبت نام در یک رویداد از طریق سایت 123 Signup

Acteva -0-0-0-5
میکند .با
 )www.acteva.com( Actevaسايتی است که امکانات ثبت نام و پرداخت آنالين فراهم  

میتوانید ثبتنامدررويداد،فروشبلیطوپرداختازطريقانواعمختلفکارتهای
استفادهاز  Acteva
اعتباریرابطورمستقیمازطريقسايتخودانجامدهید.شماباايجاديکActive Pageبرایرويدادخود
میکنید  کهيکصفحهوبسادهباامکانپردازشدادهوانجامپرداختاست.بعدازايجادوانتشار
شروع 
میتوانید ازسرويس EventMailبرایمطلعشدنازشرکتکنندگاندررويداد
صفحهرويدادخود،شما 
خود استفاده کنید .هر کسی که از طريق  Active Pageشما ثبت نام کرده و هزينه را پرداخت کند،
میشود ودرنهايتيکايمیلجهتاطالعشمابازایهر
پردازشوتايیدثبتنامتوسط Actevaانجام 
تماسهای

میتوانیدازابزارمديريترويدادActevaبرایتولیدلیست
شرکتکنندهارسالخواهدشد.شما 
آتی،لیستغذاها،برچسبهایاسامیومواردمشابهديگراستفادهکنید.
Conference.com -3-0-0-5
برنامههای مديريت رويدادی
سايت  )www.conference.com( Conference.comيک از کامل ترين  

است که تا کنون وجود داشته است .با استفاده از سرورهای ابری  ،Conference.comانواع رويدادهای
دادههایشمادرسرورهایامنConference.comمیزبانیشده
کوچکوبزرگقابلمديريتخواهندبود .
وازهرجايیکهاتصالاينترنتیوجودداشتهباشدقابلدسترسیهستند.
میتوانید رويدادخودرابا
میدهد.شما 
اينشرکتويژگیهای کاملیبرایرويدادهایبزرگوکوچکارائه 
استفاده از يک   wizardايجاد کنید ،صحت کارت اعتباری را بصورت بالدرنگ بررسی کنید ،صفحات و
فرمهایسفارشیداشتهباشیدو....وقتیيکشرکتکنندهدررويداد،ثبتنامخودراازطريقفرموب
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پايگاهداده را در سرورهای  conference.comبه روز
میدهد ،برنامه بطور خودکار  
سفارشی شده انجام  
میکندبطوريکهاطالعاتشماهمیشهبهروزباقیبماند.
رسانی 
برنامه  Event Manager Systemsيک مجموعه از ماژول های به هم متصل است که در نمودار شکل
میباشند:
17-5نمايشدادهشدهاست.اينماژولهابهاينترتیب 
میباشد.اينماژولبه
 ،Appointment Managerيکبرنامهزمانبندیجلساتبصورتآنالين میدهد کهجلساتيکبهيکراباديگرشرکتکنندگاندررويدادبه
شرکتکنندگاناجازه 
دلخواهخ ودتنظیمکنند.البتهاينکاررادربازههایزمانیایقابلانجاماستکهشماازقبل
میکنید.
تعیین 
-

، Credit Card Managerيکماژولبررسیصحتکارتاعتباریبصورتبالدرنگاستکهدر
میشود.
فرآيندثبتناميکپارچه 

-

،Email Managerيکابزارارسالگستردهايمیلاستکهبطوراسامیراازاطالعاتثبتنام
میکند.
استخراج 

شکل  -87-5ماژول های مدیریت رویداد Conference.com

-

،Export Managerيکابزار export/importاستکهبهشماامکانکپیکردندادهازديگر
میدهد.
پايگاهدادهخودياازآنبهديگررويدادها 
رويدادهارابه 
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-

، Hotel Managerيکابزارمديريتاتاقحرفهایاستکهباماژولمديريتثبتنامشرکت
میتواند هريکازاجزایاتاقرامديريتکند.هرنوعاتاقمیتوندبا
يکپارچهشدهاست.سیستم 
قیمتوتوضیحاتتعیینشود.وقتیاتاقیفروختهشد Nightly inventory،برایآننوعاز
میشود.
تاقبطورخودکارتنظیم 

-

میکند و
، Lead Track Managerازتکنولوژیبارکدبرایبررسیحضوردرجلساتاستفاده 
امکانپیگیریخدماتبهارائهدهندگانرافراهممیآورد.

-

دادههایاعضا،مشتريان،کارمندانوشرکتکنندگانرابافرآيندثبت
پايگاه 
 Profile Manager
میکندبطوريکهشرکتکنندگانبتواننددرصفحهورودبهسايتاحراز
نامکنفرانسشمامتصل 
هويتشوند.

-

 Registration Managerيکماژولمهمدرسیستم Event Managerاستکهشاملموتور
قابلیتهايیاستکهبا

شهایگرافیکیوديگر
حسابداری،موتورگزارشگیریوکتابخانهگزار 
ديگرماژولهایاينمجموعهيکپارچهشدهاست.

-

میدهد.همچنین
  Survey Managerبهشماامکانايجادنظرسنجیهایباظاهرحرفهایرا 
برایشماامکانارسالايمیلهایدعوتنامهحاویلینکیبهفرمنظرسنجیرانیزفراهمکرده
است.

-

سرويسهایجابجايیزمینیبینفرودگاههاوهتل

،Travel Managerکهبهشمادرمديريت
محلبرگزاریرويدادرافراهممیآورد.

میتواند
کردهاند که 
رویهمرفتهاينمجموعهازماژولهايکبرنامهمديريترويدادکاملراايجاد 
نیازهرنوعرويدادیراباهراندازهایمرتفعکند.
Cvent -4-0-0-5
)www.cvent.com( Cventيکیازرقبای Conference.comدرسیستممديريترويداداست.بهطور
میشود:
مجموعهایازابزارهایمرتبطبههماستکهشاملمواردزير 

مشابهCventنیز
  ، Event Registrationشامل ثبت نام آنالين ،وب سايت ،جمع آوری داده ،و تولید برچسباسامیوبرچسبپستیاست.
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  ، Email Marketingمربوط به ارسال دعوت نامهاتوماتیک ،يادآور شرکت در رويداد،دريافتتايیديهوارسالپیغامتشکراست.
امکانپذيرش همه نوع کارت اعتباری و نیز ارائه
   ،Secure Online Payment Processingمیکند.
میکنندفراهم 
تخفیفبرایآنهايیکهزودترثبتنام 
 ،Housing and Travel Managementفرآينديکمرحلهثبتنام،پرداخت،رزرواتاقوبلیطمیباشد.
هواپیماودريافتهمهارتباطاتپیگیریمرتبط 
  ،Contact Managementيک فهرست از اطالعات همه شرکت کنندگان در رويداد ايجادمیکند.

میکند.
 ،Budget Managementبهشمادرايجاد،پیگیریوتحلیلبودجهرويدادکمک   ،Custom Event Websitesبه شما در ايجاد يک سايت سفارشی برای رويدادتان کمکمیکند.

برنامهريزیرويدادازشروع
 ،Event Workflow Managementبهشمادرمديريتکلفرآيند میکند.
تاپايانکمک 
میدهد.
 ،Event Calendarيکتقويمتحتوبکههمهرويدادهاجهتثبتنامرانمايش  ،On-Site Functionalityبهشماامکانبررسیشرکتکنندگاندرزمانورودآنها،کیوسکهایثبتنام  ،پرينتلیستشرکتکنندگاندريکجلسه،ايجادبرچسباسامیبارکددارو

میدهد.
پرداختبااستفادهازکارتاعتباریرا 
 ، Event Reportingبهشماامکاندسترسیبهاطالعاترويدادبصورتبالدرنگازطريقيکمیدهد.
کتابخانهازگزارشاتاستانداردوسفارشیرا 
قابلیت Cventممکناستحتیاز Conference.comهمبیشترباشد،اگرقراراستيکرويدادبزرگو
پیچیدهرامديريتکنید،بايدايندورابهطوردقیقتریمقايسهکنید.
Event Wax -5-0-0-5
) www.eventwax.com(Event Waxيکبرنامهمديريترويدادمانندنمونههایديگریکهبررسیشد

نیست.درحقیقتاينبرنامهواقعاًبرایمديريترويدادهایبزرگیچوننمايشهایتجاریوکنفرانسها
طراحینشدهاست،بلکهدرعوض Event Wasبرایرويدادهایبامقیاسکوچکداخلینظیرجلسات
میباشد.
شرکت،مهمانیهاو ...
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شکل  - 81-5بررسی فروش بلیط با Event Wax

میتوانید چندينرويدادرا
میدهد.شما 
برنامههایقبلراانجام 
 Event Waxبسیاریازکارهایمشابهبا 
زمانبندیکنید،ايمیلدعوتنامهارسالکنید،صفحاتوبايجادکنید،امکانثبتنامرابرایشرکت
میتوانید انواعمختلفبلیطباقیمتهایمختلفراهم
کنندگانفراهمکنیدوکارهایمشابهديگر.شما 
شکل.)18-5

برایرويدادخودبفروشید(
Eventsbot -6-0-0-5
ديگربرنامهمديريترويداد)www.eventsbot.com( eventsbotاستکهامکانثبتناموفروشبلیط
برنامهريزی ومديريترويدادخوداستفاده
میتوانید از eventsbotبرای 
آنالينرافراهمکردهاست.شما 
کنید،بلیطرابراس اسواحدپولیدلخواهخودبفروشید،پرداخت هایکارتاعتباریرادريافتکنیدو
فهرستهاثبتومعرفیکنید.

حتیرويدادخودرادرموتورهایجستجویبزرگو

شکل  – 89-5یک صفحه رویداد نمونه ساخته شده در  eventsbotبرای یک کنفرانس
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وبسايت مبتنیبر
ايجاديکرويداددر  eventsbotبهآسانیپرکردنچندفرموباست.بااينکاريک 
میتوانیدبخشفروشبلیطرافعالکنید.ازاين
شکل.)19-5سپسشما 

میشود(
برایرويدادشماايجاد 
بهبعدEventsbotمديريتبلیطهاوشرکتکنندگانرويدادشمارابرعهدهخواهدگرفت.
RegOnline -7-0-0-5
شبیه،eventsbotبرنامه)www.regonline.com( RegOnlineنیزامکانثبتنامپرداخت وپرداخت
میکنید،سپس
وبسايتبرایرويدادخودايجاد 
آنالينرافراهمکردهاست.بااستفادهازRegOnlineيک 
میتوانید فرمهایثبتنامراايجادکنید،پرداختهارامديريتکنید،يادآوردهایايمیلوتايیدهبصورت

خودکار ارسال کنید ،و همه نوع گزارش دلخواهی تهیه کنید .اين برنامه کار رزرو اتاق های هتل را نیز
میتواندانجامدهد.

شکل21-5نشاندادهشدهاستکهشروعکارباRegOnlineچقدرسادهاست.اينصفحهسازشمارا

در
میکند.اطالعاتمربوطهراتکمیلکنیدتايک
درمراحلايجادرويدادبااستفادهازيکسریفرمراهنمايی 
قابلیتهایموردنظربرایرويدادشماايجادشود.

صفحهوببا

شکل  - 02-5استفاده از صفحه ساز  RegOnlineبرای ای اد یک رویداد جدید
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Setdot -1-0-0-5
 ) www.setdot.com( Setdotبه شما امکاناستفاده از الگوهای مختلف را برای ايجاد سايت رويدادتان
میتوانیدازنقشهوراهنمانیزاستفادهکنید.البتهاينسايتعمدتاًبرایرويدادهای
فراهمکردهاست.حتی 
کوچکقابلاستفادهاست.
Tendenci -9-0-0-5
 ) www.tendenci.com( Tendenciابزار جديد ديگری برای مديريت رويداداست که يک برنامه تقويم

تحتوبرابافرآيندثبتناموپرداختترکیبکردهاست.شمامیتواينديکتقويمبرایرويدادايجادکنید
میتوانددرسايتشماقراردادهشود.وقتیشخصیرویلینکرويدادکلیککرد،بهصفحه
(شکل)....که 
میتواندبصورتآنالين
مخصوصهمانرويدادمنتقلخواهدشدودرآناطالعاتبیشتررامشاهدهکردهو 
ثبتنامکند.کارهایديگرنظیرمديريتشرکتکنندگانوچاپبرچسبهایاسامیو...نیزازطريقآن
امکانپذيراست.


شکل  – 08-5یک نمونه تقویم ای اد شده توسط برنامه Tendenci
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 -3-5مشارکت در مدیریت تماسها
رايانهای
تلفنهای 
تماسهایکاریو...رادرنوعیدفترچه 

اکثرافراد،اطالعاتمربوطبهدوستان،خانواده،
میکنند.شايددر Address Bookويندوزباشد،وشايددر،Microsoft Outlookامادرهر
نگهداری 
تماسها یمادريکفايلدررايانهمانقراردارد.مشکلايناستکهوقتیمابه

حالت،تماماطالعات
شمارهخاصنیازداشتهباشیم  ،بهرايانهخوددسترسینداشتهباشیم.مثالسرکارباشیموبهتلفنيکیاز
اعضایخانوادهنیازداشتهباشیمياشايددرخانهباشیموآدرسياتلفنيکیازهمکارانخودرابخواهیم.
میباشد تابتوانیمبههمهاطالعاتاز
يکايدهخوببرایرفعاينمشکلقراردادناطالعاتتماسدرابر 
میدهدکهکارشمابهاطالعاتتماس
هرجايیدسترسیداشتهباشیم.اينحالتوقتیاهمیتخودرانشان 
میتوانید نوعیمديريتارتباطبامشتری()CRMراتصورکنیدکهيک
خیلیوابستهباشد.دراينحالت 
برنامههایمديريتتماسوCRM
نمونهبرنامهمناسببرایقرارگرفتندررايانشابری است.اينبخش 
میدهد.
هایتحتوبراموردبررسیقرار 
 -8-3-5شناخت مدیریت تماس و CRM
میباشد.چهمايکبرنامهساده
میشودبراساسمفهوممديريتتماس 
هرچیزیکهدراينبخشصحبت 
دفترچه تلفن داشتهباشیم و چه يک برنامه پیچیدهاتوماسیون فروش ،همه آن ها در خصوص چگونگی
میشود.
استفادهازاطالعاتکاربرانبرایکاربردهایمختلفاستکهبهطورکلیمديريتتماسنامیده 

 -0-3-5درباره مدیریت تماس
ذخیرهسازی اطالعاتدرمورددوستان،خانوادهوهمکاراناستبرایاينکهبتوانبعداً

مديريتتماسعمل
میتواند شاملنام،آدرسپستی،آدرسايمیل،
بهراحتیبهايناطالعاتدسترسیداشت.ايناطالعات 
ذخیرهسازی

میتواند بهشمادر
تلفنها ومواردیازاينقبیلباشد.نمونه هایبهترمديريتتماس 
شماره 
میتواند شاملاطالعاتشخصیبیشتر(نظیرتاريخ
جزئیاتبیشتریازدوستانتانکمککند.اينجزئیات 
تولد،ن امهمسر،نامفرزندان،رستوانموردعالقهو،)...اطالعاتتجاری(سازمان،مسئولیت،و)...وموارد
سیستمهایمديريتتماسمعموالًمیتوانند  اطالعاتشخصیوکاریرابااجزایديگری

ديگرباشد.اين
نظیرتقويمومديريتوظايفترکیبکنند.
 -3-3-5درباره CRM
شرکتها نیازبهاستفادهعملیتریازاطالعاتتماسدارند.برایآنهاالزماستکهاطالعات

بسیاریاز
تماسبتوانددرفرآيندهایمختلفوخودکاربکاربردهشودتاروابطموثرتریرابامشتريانداشتهباشند.
میتوانند  نیازها ،خواسته ها و الگوهای خريد مشتريان را مديريت کند که به آن مديريت
اين فرآيندها  
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میکند که نیازهای فعلی و آينده
شرکتها کمک  

میشود CRM .به 
ارتباط با مشتری ( )CRMگفته  
مشتريانرادرککنندوپیشبینیکنند.اينيکابزارقویبرایايجادارتباطاتقویبامشتریاست.
میکند،بلکههمهاطالعاتمربوطبهيکمشتری
نرمافزارCRMنهتنهااطالعاتتماسمشتریراذخیره 

میتواند  جمعآوریوتحلیلکندوسپسازآنهابرایتعییناينکهچگونهبامشتریبهترارتباط
خاصرا 
میتوانید ازبرنامه CRMبرایکشفمشتريانیکهبیشتراز
میکند.برایمثالشما 
برقرارکنیماستفاده 
کردهانداستفادهنمو دهوسپسبطورمنظمبرایتماستلفنیباآنهاياارسالايمیلبه
همهازشرکتخريد 
میتوانیداز CRMبرایپیداکردنمشتريانیکهبابخشپشتیانیفنیشما
آنهاشمارامطلعکند.يااينکه 
تماسهایپشتیبانیآتیرابافراهمآوردناطالعات

بودهاند استفادهکنیدوسپسنیازبه
بیشتردرتماس 
فنیويابرگزاریسمینارهایفنیبرایآنهامرتفعکنید.
مجموعهای از  CRMرا که اتوماسیون بخش

میشود ،شما زير
وقتی  CRMتوسط بخش فروشاستفاده  
برنامههای SFAهمهکارهایمرتبطبامشتریراکهازيک
میشود ()SFAخواهیدداشت .
فروشنامیده 
میتوانیدازبرنامهSFA
میدهد امابارويکردخاصفروش.برایمثالشما 
برنامهCRMانتظارمیرودانجام 
برایپیگیریزمانیکهبايدتماسفروشراپیگیریکنیديابرایفراهمآوردناطالعاتبیشتردرخصوص
مشتريهایکلیدیاستفادهکنید.
شدهاند.همانطورکه
برنامههای CRMو SFAمدتهاستکهوجودداشتهاند.امااخیراًبهداخلابرمنتقل 

میشود که اطالعات کلیدی
میتوانید تصور کنید ،تبديل  CRMو  SFAبه شکل مبتنی بر وب ،باعث  

تماسوفرآيندهایاتوماتیکهمیشهوهمهجابرایماومشترياندردسترسباشد.

 -4-3-5بررسی برنامههای  CRMو مدیریت تماس
برنامههایمديريتتماسCRM،وSFAآنقدرمشخصنیستکهبتوانآنهارابهراحتیاز
تفاوتبین 
میکنیم و در ابتدا با
هم جدا کرد .بدين منظور ما همه اين سه نوع برنامه را با هم بررسی  
میباشدشروعمیکنیم.
Salesforce.comکهيکیازپیشگامهادرعرضهاينمحصوالت 
Salesforce.com -8-4-3-5
میباشد.اينشرکت
مشهورترينبرنامهمديريتتماس CRM/موجوددرحالحاضر  salesforce.com
سرويسهایابریراارائهمیهد:

چنديننوعمختلفاز
  ،Salesforce.comيک برنامه  CRMاز نوع  SaaSاست که برای فروش ،بازاريابی،خدماتمشتریواستفادههایديگرطراحیشدهاست.
برنامههایسفارشیخودرا
توسعهدهندگانیاستکهمیخواهند 

  ،Force.comيکسکو برایتولیدکنند.
نرمافزارهای افزودنی برای Salesforce.com
  ،AppExchange.comيک فروشگاه آنالين از  شرکتهایمستقلتوسعهدادهشدهاست.

استکهتوسط
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برنامههایآموزشیو
سرويسهایابریتوسطيکگروهپشتیبانیمشتملبرانجمنها،بالگها ،

همهاين
میشوند.برنامهاصلیشرکت salesforce.comنامیدهشدهاستودرعین
مواردمشابهديگرپشتیبانی 
میکند که شامل موارد زير
برنامههای تجاری بر حسب تقاضا را نیز میزبانی  
مجموعهای از  

حال شرکت 
میباشد:

 ،Sales Force Automationکهشاملفعالیتمديريت،مديريتمنطقه،پیشبینی،دسترسیشرکتها دربهبودفروشوکسبدرآمد

سیار،الگوهایايمیل،تحلیلبالدرنگو...استکهبه
میکند.
بیشترکمک 
سازمانها

 ،Service & Supportيکسرويسمشتریاستبرایمرکزتماس ،Partnersيکبرنا مهمديريتارتباطباشرکایتجاریاستکهامکانمشارکتوهمکاریراباشرکایخودفراهممیآورد.
برنامههایتجاریچندکانالهاست.
 ،Marketingشاملابزارهايیبرایاجرا،مديريتوتحلیل شرکتهاراقادرمیسازدکهاسنادوديگرمحتواهارادرسازمانبهاشتراکبگذارند.

 ،Contentمیکندکهيکجامعهآنالينبامشتريان،شرکاوکارمندانايجادکند.
 ،Ideasبهشرکتکمک  ، Analyticsامکانگزارشگیریومحاسباتبالدرنگرابرایکمکبه فرآيندتصمیم گیریواختصاصمنبعفراهممیآورد.



شکل – 00-5پیگیری متریک های کلیدی از طریق یک داشبود سفارشی شده در Salesforce
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عالوه بر اين   Salesforce.comمشتريان را قادر می سازد که برنامه هیا سفارشی خود را ايجاد کنند.
برنامهها بکارگرفته
برنامههایازپیشساختهشدهراکهبتوانددرمعماریاصلی 
شرکتنیزمحدودهایاز 
شودفراهمآوردهاست.
میکند که مرور سريع همهآنها مشکلاست ،اما
برنامههای مناسب ديگری را نیزپیشنهاد  
  Salesforce
برنامههایفراهمشده،بیايیدنگاهیسريعبهبخش Activity Managementاز
بعنوانيکمثالازانواع 
برنامهها یخاصپیشنهادشدهدراينبخششاملپیگیریو
ماژولSales Force Automationبیندازيم .
همکاری(برایپیگیریوظايف،زمانبندیجلساتوايجادالگوهایاتوماتیکبرایکارهایتکراری)،زمان
بندیفعالیت(شاملانتشارتقويمبرایمنابعبهاشتراکگذاشتهوتعیینيادآوربرایقرارهایمالقات)،
گزارشهایفعالیتفرو ش،کارهایمديريتتیمی(تخصیصومديريتيکتیمبرایمسئولیتهایبزرگ

میباشد.همهاينوظايفبهفروشندگانومديرانفروشدر
میکند) 
کهوظايفهرعضوتیمرامشخص 
میکنند.
مديريتروابطپیچیدهمربوطبهمشتریکمک 
گزارشهای dashboardسفارشیشدهمديريتشود.هر

میتواند بااستفادهاز
اکثرکارهای  Salesforce
میتوانیدداشبوردهای
میباشد.شما 
 dashboardشامليکنمايشتصويریازمتريکهایکلیدیفروش 
سفارشیبرایاندازهگیریآنفعالیتهاکهاهمیتبیشتریبرایشرکتيابخششمادارندايجادکنید.
میدهد.
شکل22-5يکسریازمتريکهایکلیدیرانشان 

برایمثال،داشبوردنشاندادهشدهدر
bConnections -0-4-3-5
برنامههای تحت وب ديگری نیز برای  CRMموجود
اگرچه  Salesforce.comبسیار معروف است ،اما  
هستند)www.bconnections.com( bConnections.يکبرنامهمديريتتماساستکهدارایوظايف
میباشد.
شرکتهایکوچکومتوسط 

مهمCRMبرای

شکل  - 03-5وارد کردن اطالعات تماس در bConnections
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تماسهایمربوطبه
میکنید ولیست 
شرکتهايیکهشماباآنهاکار 

برنامه bConnectionsبالیستیاز
شکل23-5يکنمونهازصفحهوروداطالعاتتماسرامشاهدهکنید.برنامه

میشود.در
شرکتهاشروع 

آن
میتواندازآنبرایمديريتفعالیتهااستفادهکنند.به
شامليکتقويمتحتوباستکهمديريتفروش 
میتوان فرصتهایفروشومواردمختلفراپیگیریکردو بهپیشبینیبهترفروشنیزکمک
کمک 
میشوند.
میکند.همهفعالیتهادرداشبودExecutive Summaryبرنامهبطورخالصهگزارش 

BigContacts -3-4-3-5
گروههای
)www.bigcontacts.com( BigContactsيکبرنامهمديريتتماستحتوباستکهبرای 
ويژگیهایآنشامل

گروههابزرگدرحدود2111نفرقابلاستفادهاست.
کاریکوچکازدونفرگرفتهتا 
میباشد .قابلیت  CRMآن
دفترچه آدرس ،تقويم گروهی ،مديريت وظايف و لیست های وظايف   to-do
میباشد.سیستمقیمتگذاریآن
شاملپیگیریفروش،گزارشفعالیتها،مديريتتیمودسترسیسیار 
میباشد.
بهازارهرکاربر 
eStudio Contact Manager -4-4-3-5
میتوانید برنامه www.same-( eStudio Contact Manager
سادهتر  ،
برای مديريت تماس  

) page.com/contact-management.htmlرامشاهدهنمايید.اينبرنامهيکدفترچهآدرسآناليناست
میتواند توسطکاربرانمختلف
تماسهایتجاریطراحیشدهاست.دفترچهآدرس 

کهبطورخاصبرای
شرکتهای

مورددسترسیقرارگیردوبرایمديريتتماسبالدرنگتوسطتیمفروش،پروژههایگروهیو
کوچکمناسباست.
میتواننددرپوشههایسلسلهمراتبیسازماندهی
تماسها  

میکنید،
شکل 24-5مشاهده 

همانطورکهدر
میتوانید
میتوانند بامروردرپوشهها،بامرورالفبايی،ياباجستجوپیداشوند.شما 
تماسهایخاص 

شوند.
هرپارامتریرانظیرنام،سازمان،عنوان،تلفنو...راموردجستجوقراردهید.

شکل  – 04-5مشاهده اطالعات تماس بصورت پوشه ای در eStudio Contact Manager
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Highrise -5-4-3-5
سايت  )www.highrisehq( Highriseيک برنامه مديريت تماس بسیار پیچیده است .هر رکورد تماس
فايلهای ضمیمه ،تصاوير ،لینک به
میتواند شامل اطالعات پايه (نام ،آدرس ،ايمیل و  ،)...يادداشت  ،

میتوانید حتی وظايفی را که بايددر ارتباط با هر
فايلهای صوتی و تصويری ،ايمیل ها و  ...باشد.شما 

شخص (تماس ،ايمیل ،ارسال يادداشت تشکر و  )...انجام شود را نیز اضافه کنید .اين وظايف در صفحه
میشود.
تماسهرشخصونیزلیستوظايفاصلیشمانشانداده 
میتوانند توسطشرکترویصفحاتخاصی
اطالعاتتماس(شامليادداشتهاوايمیلهایهرشخص) 
شبیه آنچه در شکل  25-5نمايش داده شده است مجتمع شوند .اطالعات کلیدی در صفحه داشبورد
میدهد.
شدهاندونمايیازآخرينوظايفیکهبايدانجامدهیدراارائه 
شخصیشماخالصه 

شکل  - 05-5مشاهده دادههای تماس برای یک شرکت خاص در Highrise

Apple MobileMe Contacts -6-4-3-5
قبالدربخشمشارکتدرتقويم،زمانبندیومديريتوظايفصحبت

مادرخصوصتقويم MobileMe

کرديم.برنامه MobileMe Contactsيکبرنامهمديريتتماسمبتنیبروبجديداز Appleاستکه
میتواند مورداستفاده
توسطسیستمعاملهایويندوزيامکینتاشياهرکسیکه iPhoneداشتهباشد 
شکل.)26-5

قرارگیرد(

171

 رایانش ابری

شکل  - 06-5برنامه  Apple's MobileMe Contactsنمایش داده شده در یک iPhone

برنامههایمديريتتماسيکقدمبهجلو
برنامه)www.me.com( MobileMe Contactsدرخصوص 
میشود.اينبرنامهيکدفترچهآدرساستکهدرابرAppleقرارگرفتهاستوباهروسیلهایکه
محسوب 
برنامههای ، Apple's Address Book
میتواند با  
میشود  .همچنین  
از آن استفاده کنید همزمان  
 Outlook Express،Microsoft Outlookو  Windows Contactsهمزمانگردد.همچنیننکتهجالب
میشود.
مکانهاومسیرهااستفاده 
قابلیتيکپارچهشدنآنباGoogle Mapsاستکهبرایپیداکردن 

MyEvents -7-4-3-5
برنامه   )www.myevents.com( MyEventsترکیبی از مدير تماس ،تقويم تحت وب ،مدير وظايف و

میباشد .تقويمبرایهمرويدادهایشخصیوهمگروهیازطريقتقويم
گروههایمباحثهآنالين 
سازنده 
اشتراکگذاری فايلفراهم

ذخیرهسازی وبه

هایعمومیمناسباست.عالوهبراينکهشمافضايیبرای
گروههایمباحثهواتاقهایگفتگونیزداشته
میتوانید آلبومهایتصاويرديجیتال،صفحاتوب ،
میکند ،

باشید.
Plaxo -1-4-3-5
)www.plaxo.com( Plaxoيکدفترچهآدرسآناليناست .وقتیاطالعاتيکتماسخاصتوسطيک

کاربربهروزرسانیشد،آناطالعاتبهروزشدهبطورخودکاردرکتابآدرستمامکاربرانديگرکهآن
شکل27-5نمونهایازصفحهتماسيک

میشود.در
کردهاند،بهروزرسانی 
شخصرادرلیستخوداضافه 
سرويسهایخودامکاناتشبکههایاجتماعیو

میکنید.اخیراً Plaxo،به
شخصرادر Plaxoمشاهده 
تقويمتحتوبرانیزاضافهکردهاست.
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شکل  – 07-5نمونه پروفایل یک تماس در Plaxo

People Matrix -9-4-3-5
)www.wolfereiter.com/peoplematrix.aspx(People Matrixيکبرنامهسادهمديريتتماستحت

میگیرد.
دادههایتقاضایکاررادربر 
میگیردو 
وباستکهبیشتربعنوانمنابعانسانیمورداستفادهقرار 
میدهد کهدرخصوصشغلهایپستشدهبصورتانبوهايمیلارسال
بهاينترتیببهکاربرانامکان 
شرکتهای موجود در سايت

میتوانید از اين برنامه برای پس کردن اطالعیه های شعلی به 
کنند .شما  
تماسها

استفادهکنید،درخواستهایشغلیرابصورتآنالينبپذيريدوتاريخچهارتباطاتخودباهريک
پیگیریکنید.
PipelineDeals -82-4-3-5
)www.pipelinedeals.com(PipelineDealsيکبرنامهCRMتحتوبسادهاست.اينبرنامهبهشما

میکند.همانطور که
دادههایکلیدیرافراهم 
تماسها،معامالتوضعیتهایمهموديگر 

امکانپیگیری
فايلها (ورد،
دادهها و 
میتوانید همه 
میدهد ،تمرکزبرنامهبیشتربررویمعاملهاست.شما 
نامآننشان 
اکسلو)...رادرخصوصهريکازمعاملههایجاریدرحالانتظاربهيکصفحهخاصضمیمهکنید.
ويژگیهای مهم گزارش گیریدر آن  Deal Home Pageاست که يک داشبود شامل تصويری

يکی از 
سريعازوضعیتمعاملهوفعالیتهایپیشرواست.رويدادهاوفعالیتهاهمچنیندرتقويمبرنامهنیز
میشود.
نمايشداده 
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SalesBoom -88-4-3-5
)www.salesboom.com( SalesBoomيک  CRMتحتوباست کهدرنسخه هایمختلفوبرای

میشود:
شرکتهایبااندازههایمختلفارائه 

سازمانهای بزرگ ،شامل مديريت موجودی ،مديريت محصول،

  Enterprise Editionبرای حسابداریومديريتمنابعانسانی
شرکتهایمتوسطشاملاتوماسیونبازاريابی،اتوماسیونفروش،

  Professional Editionبرایخدماتمشتریوپشتیبانی
شرکتهای کوچک ،شامل اتوماسیون فروش ،مديريت تماس ،خدمات

  Team Editionبرای مشتریوپشتیبانی
حلهایاتوماسیونفروش  SalesBoomشاملمديريتمشتری،مديريتتماس،مديريتحساب،
راه 
همه 
میشوند.درنگارش Enterpriseمديريتپیشنهاد(،)quote
قابلیتهای پیشبینی 

مديريتفرصتهاو
پايگاهدادهمحصولنیزوجوددارد.
مديريتقرارداد،مديريتکمیسیونهاويک 
SalesJunction.com -80-4-3-5
 SalesJunction.comيکبرناه CRMو SFAتحتوباستکهبراساسمدلقیمتگذاریبازایهر
ويژگیها یمنحصربفردآنشاملمديريتموردهایخدمت،ايمیلانبوهبرایفرصتهای

میکند.
کاربرکار 
شکل28-5يکگزارشSales Funnelرامشاهده

میباشد.در
فروشوخطوطفروش( )sales pipelines
میدهد.
میکنیدکهيکنمونهشکستنفعالیترادريکخطفروشنشان 

شرکتهاامکانايجاد،تخصیصوکار

ويژگیهایمديريتمنطقهاستکهبه

نگارشحرفهایشرکتشامل
میتواند به مناطق مختلف اختصاص داده شود و
میدهد .هر کاربر  
با مشتريان در يک منطقه خاص را  
میتوانندبرایمديريتمناطقمختلفمنسوبشوند.
مديراننیز 

شکل  -01-5پیگیری فعالیت خط فروش از طریق گزارش  Sales Funnelدر SalesJunction.com

 رایانش ابری

173


SalesNexus-83-4-3-5
برنامهمديريتتماستحتوببعدی)www.salesnexus.com( SalesNexusاستکهبرایمديريت
هرچهکهموردنیازيکفروشنده،مديرفروشوبازارياباستطراحیشدهاست.
ذخیرهسازیطرحهایپیشنهادی،تخمینها،پیشنهادهای

ويژگیهایSalesNexusشاملتوانايیايجادو

گزارشهایفعالیت،مديريتاتوماتیکفرصتهای

قیمت،برگههایفروش،خطفروشسفارشیشدهو
میباشد.
تبلیغاتايمیلیو ...
میتواند واسطیبرایسیستمايمیلشرکتشماباشدبطوريکههمه
تماسهای  SalesNexus

پايگاهداده 

ايمیلورودیوخروجیبینيکفرد(تماس) وهرکسیدرسازمانشمابطوراتوماتیکبهرکوردآنفرد
میتواند  ازتلفنهمراهودستگاههایديجیتالدستینیزپشتیبانی
میشود.همچنیناينبرنامه 
پیوست 
تماسها،تقويمووظايفMicrosoft Outlookهمزمانشود.
میتواندبابخش 
میکندوبا 

Zoho CRM -84-4-3-5

آخرينبرنامهمديريت تماسو CRMبرنامه Zoho CRMاستکهدرسهنگارشمختلفموجوداست.
میکند ،نگارشحرفهایونگارشسازمانی.اينبرنامهشامل
نگارشرايگانکهتاسهکاربرراپشتیبانی 
میباشد:
ماژولهایزير 
کهفروشها،فرصتها،مشتريان،خطفروشوپیشبینیهارا بطور

  Sales and Marketingيکپارچهدربرگرفتهاست.
Inventory Management -کهيکسیستممديريتموجودیيکپارچهاست.

شکل  – 09-5پیگیری فرصت های فروش در برگه  Potentialsبرنامه Zoho CRM
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يکپارچهسازی فرآيند

حلهايی را برای 
راه 
  Customer Support and Serviceکه موردها و  دادههایفروشبکارگرفتهاست.
پشتیبانیمشتریبا 
  Reports and Dashboardsکهبهشمادرتحلیلفروش،روندهایبازاريابیومتريکهایمیکند.
کلیدیکمک 
اينبرنامهشامليکافزودنیبرایبرنامهOutlookاستکهامکانهمزمانکردنآنراباتماسها،وظايف،
میکند.
تقويموايمیلهادرZoho CRMفراهم 
بخش Sales and Marketingيکبرنامه CRM/SFAکاملاستکهشاملمديريتمشتری،مديريت
شکل29-5

میباشد.مثالًدر
فرصت،مديريتحساب،مديريتتماس،مديريتفعالیت،مديريتفروشو ...
میکند.
برگهPotentialsنشاندادهشدهاستکهفرصتهایفروشراپیگیری 
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 -4-5مشارکت در مدیریت پروژه
میتوانید  کاری با جزئیات فراوان باشد .حتی کوچک ترين پروژه ها دارای
مديريت يک پروژه بزرگ  
بخشها یبسیارزيادیهستندکهبايدباترتیبصحیحوبرطبقجدولزمانی،به موقعوباهزينهتعیین

بخشهاازقلمبیفتد،ممکناستکلپروژهبامشکلمواجهشود.
شدهانجامشوند.اگريکیاز 
پیچیدهتر

مکانهای مختلف باشند،از اين هم 
فرآيند مديريتپروژه وقتی که شرکت کنندگان در آن از  
است  .چگونه وظايفی که بايد توسط يک نفر انجام شود را وقتی که آن شخص در جای ديگری است،
بخشهايیبايدتوسطتامینکنندگانبیرونانجامشود؟
میکنید؟ياچه 
پیگیری 
میتوانند بهشمادرکاهشمشکالتناشیازايننوعپیچیدگیهایمديريتپروژهکمککند.
رايانشابری 
بخشهایپروژهرا
میتوانیدبهراحتیهمه 
وقتیشمايکبرنامهمديريتپروژهتحتوبرابکارمیگیريد ،
پايگاهدادهمتمرکزوواحد
مديريتکنید.مهمايننیستکهسايراعضاکجاهستند،زيراپروژهشمادريک 
میشودکهتوسطهمهقابلدسترساست.
درابرمیزبانی 

 -8-4-5آشنایی با مدیریت پروژه
برنامهريزی،سازماندهیومديريتمنابعبرایانجاميکپروژهمشخصاست.خود
مديريتپروژهبهمعنای 
میتواند هر چیزی باشد  ،از تولید بروشور يک محصول جديد گرفته تا راه اندازی خط تولید يک
پروژه  
محصولجديد.چیزیکههمهپروژههابطورمشترکدارند،ايناستکهآنهايکنقطهشروعويکنقطه
پايانمشترکدارندوشماتاآننقطهپايانیبايدپروژهرامديريتکنید.
مسئلهايناستکهبتوانپروژهرادرتاريخمقرروبابودجهتعیینشدهبهاتمامبرسانید.کلیداينکاردر
مديريتقویهريکازوظايفموجوددرپروژهاست.اگرهمهکارهاسروقتويابودجهمشخصتمامشود،
میشود.اگريکياچندوظیفهازقلمبیفتد وشما
برنامهريزی شدهاستتمام 
کلپروژهنیزهمانطورکه  
نتوانیدآنرابهموقعجبرانکنید،درپروژهتاخیرخواهدافتاد.
مجموعهای  ازمنابعمشتملبرافراد،پول،مواد،فضاو...را

برایمديريتهروظیفهدرپروژه،بايدبتوان
مديريتکرد.مديريتمنابعبرایاطمینانازموفقیتنهايیپروژهمهماست.
کلیدمديريتموثرپروژهاستفادهازهمهابزارهاوتکنیکهايیاستکهتیمپروژهراقادربسازدتاکارخود
برنامههایمديريتپروژهتحت
محدوديتهایپروژهفايقآيند.1يکیازاينابزارها ،

راسازماندهیکنندوبر
وباست.

اينمحدوديتهاشاملهدف،زمانوهزينهمی باشدکهاغلبازآنهابهعنوانمثلثمديريتپروژهنامبردهمیشودو

1
هروجهمثلثبیانگريکمحدوديتاست.
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 -0-4-5بررسی برنامههای مدیریت پروژه
نرمافزار مديريتپروژهبهمديرانپروژهواعضایتیمدرسازماندهیوپیگیریانواعوظايفموجوددرپروژه

نرمافزار  معموال شامل زمان بندی ،مديريت بودجه و تخصیص منابع
میکند .برای اين کار ،يک  
کمک  
میدهند وامکاندسترسی
برنامههایمديريتپروژهتحتهمهاينکارهارابصورتآنالينانجام 
میباشد .

میکند.
متمرکزبهفايلپروژهرابرایهمهاعضایتیمفراهم 
بخشزمانبندیبرنامهمديريتپروژهبهمديردرزمانبندیمجموعهرويدادهایموجوددرکلپروژه
میکند.اينکاربايدشامللیستوابستگیها(کارهايیکهبايدقبلازشروعيککارديگر،تمام
کمک 
شدهباشند)نیزباشد.برنامهمديريتپروژهبايدبتواندمسیربحرانیپروژهرامحاسبهکند.اينمسیرشامل
میکنند.
آنرويدادهايیاستکهطولکلپروژهراتعیین 
برنامهريزیپروژه،نوبتبهاجرامیرسد.برنامهمديريتپروژهاينکارراباايجادلیستوظايفبرای
بعداز 
اعضایتیم،زمانبندیمنابعپروژه،مروراطالعاتبرایمديرتیموصدورهشدارهایالزمدرحینپیشرفت
میکنند.درادامهمهمترين
برنامههایتحتوبمديريتپروژهبطورمشابهیکار 
میدهد.اکثر 
پروژه،انجام 
آنهارابررسیمیکنیم.
@task-8-0-4-5
ويژگیهایمديريتپروژهسنتیرادربر

برنامهمديريتپروژه)www.attask.com( @taskبسیاریاز
شکل،)31-5تحلیلمسیربحرانی،نمايشmilestone

دارد.اينبرنامهشامليکنمودارگانت 1تعاملی(
میتوانندازراهدوراز
میباشد.وظايف 
هایپروژه،زمانبندیمنابع،مديريتمسائلوتقويمنمايشوظايف 
نرمافزاریويژهApple's iPhoneقابلدسترسیومديريتهستند.
طريق wideget

شکل – 32-5نمودار گانت  drag-and-dropدر برنامه @task

 1نمودارگانت()Gantt Chartيکنمودارمیلهایاستکهزمانبندیيکپروژهرانمايشمیدهد.هروظیفه
بصورتيکنوارمجزاروینمودارنمايشدادهمیشود.وظايفوابستهبهانتهایوظايفقبلیخودمتصلمیشوند.
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AceProject -0-0-4-5
)www.aceproject.com( AceProjectيکبرنامهمديريتتحتوببااستفادهآساناست.اينبرنامه
میتواندازطريقفیلترهای
میکند.وظايف 
امکانمديريتهمزمانچندينپروژهبامنابعمشترکرافراهم 
مختلف پیگیری شوند .اين برنامه توانايی ارائه انواع مختلف پزارش ها و آمار ها را دارد .همچنین دارای
میباشد کهزمانشروعو
قابلیتارسالايمیلجهتاطالعرسانیازموعدانجاموظايفوتقويمماهیانه  

شکل.)31-5

پايانهرکاربهترتیببارنگهایسبزوقرمزدرآننشاندادهشدهاست(

شکل – 38-5تقویم پروژه مبتنی بر وب AceProject



Basecamp -3-0-4-5
میباشد.ماهیت
برنامههایمديريتپروژه 
)www.basecamphq.com( Basecampيکیازمعروفترين 

تحتوبآنسببشدهاستبرایپروژههایمختلفمناسبباشد.مديريتپروژهتوسطآنبااستفادهاز
میشود .اينداشبوردهاهمهپروژههاومشتریهارادريکصفحه
شکل)32-5فراهم 

داشبودهایويژه(
میدهد.
واحدنمايش 

شکل – 30-5داشبورد مدیریت پروژه Basecamp



178

 رایانش ابری

عالوهبراين،دارایامکاناتاستانداردم ديريتپروژهنظیرپیگیریزمانهاومقاطعمهم،لیستوظايف،
میباشد.
ويژگیهایهمکاریگروهی 

اشتراکگذاری فايل،صفحهپیغامها،اسناد،wikiوديگر

امکانبه
همهصفحاتوبايجادشدهتوسطاينبرنامهبهطورکاملقابلسفارشیشدنهستند.
يکیازموضوعاتBasecampکهآنراجذابکردهاست،قیمتآناست.اينشرکتسهبرنامهمختلفدر
اينخصوصدارد(،Plus،Basicو)Maxکهازقیمتثابت24دالردرماهتا149دالردرماهقیمتگذاری
میباشد.قیمت
برنامههایمشابهکهمبتنیبرهرکاربرهستند ،
شدهاند.اينروشقیمتگذاریمتفاوتبا 

سازمانها یباهراندازهایمناسبباشد.فقطبايدتعداد

هایثابت Basecampباعثشدهاستکهبرای
پروژههایهمزمانوفضایموردنیازرادرانتخابنوعمحصولدرنظرگرفت.
Copper Project -4-0-4-5
میتواند همدرسرورهایشرکتو
 )www.copperproject.com( Copper Projectبرنامهایاستکه 

همدرسرورهایخودشمامیزبانیشود.هردونگارشدارایقابلیتمشارکتتحتوبهستند.
ويژگیهایمناسبینظیرdrag-and-dropزمانهابصورتهفتگیياماهیانه،مديريتمنابع،

Copperشامل
میباشد.نماش
گزارشها یآماری،وابزارمديريتزمانشخصیمنحصربهفرد 

ايمیلهایهشداردهنده،
میتوانیدبراساس
میدهد.شما 
Springboardبرنامهبهشماامکانمشاهدهچندينپروژهرادريکصفحه 
نوعمشتریياپروژهواردجزئیاتبشويد.
eStudio TaskTracker -5-0-4-5
برنامه)www.same-page.com/online-project-management-07.html( TaskTrackerيکبرنامه

مديريت پ روژه آنالين با استفاده بسیار آسان است .اين برنامه شامل امکاناتی نظیر لیست وظايف (شکل
قابلیتهای زيرپروژه،پیگیریهزينهو

) 33-5گزارشکار،مديريتمسائل،وابستگیهایوظايفخودکار،
میباشد.
گزارشهایمديريتی 

بودجه،نمودارگانتوانواع

شکل – 33-5لیست وظایف در eSudio TaskTracker
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onProject -6-0-4-5
برنامههای آنالين مديريت پروژه  )www.onproject.com( OnProjectاست .سرويس
يکی ديگر از  
 myonProjectاينشرکتبصورتعضويتقابلاستفادهاست.فضایکاریبرنامهامکاندسترسیبههمه
ويژگیهایمفیدشاملنمودارگانت،پیگیریزمانو

میکند.ديگر
کارهایکلیدیرادريکصفحهفراهم 
هزينه،پیگیریمسائل،تقويموظايفتحتوب،مديريتتماسوگزارشگیریپروژهاست.مدلقیمت
گذاریآنمبتنیبرهرکاربراست.
Project Drive -7-0-4-5
ويژگیهای

برنامه  )www.project-drive.net( Project Driveعالوه بر قابلیت مديريت پروژه ،شامل 
میباشد .کاربران به يک داشبود خالصه قابل سفاشی سازی ،الگوهايی برای اجرای
ارتباطات و همکاری  
اشتراکگذاری اسناد ،ابزارهای

سريع پروژه ،نمودار گانت ،مديريتوظايف،اختصاص منابع ،مديريت و به 
ارتباطاتخودکار،تقويمگروهی،تحلیلهزينهوبودجه،وانواعگزارشاتمديريتیدسترسیدارند.
Vertabase -1-0-4-5
برنامه  )www.vertabase.com( Vertabaseيک برنامه مديريت پروژه تحت وب است .اين برنامه يک

داشبورد خالصه اجرايی ،چندين نمای زمانبندی ،نمونه کارهای پروژه ،نمودار گانت بین پروژه ای،
برنامهريزی منابع،کمترلهزينه،پیگیریمسائلوزمانبندیجزئیاتپروژهفراهممیآورد.

Wrike -9-0-4-5
) www.wrike.com(Wrikeيکبرنامهمديريتپروژهاستکهروشیمتفاوتوجديدبرایايجادوظايف

پروژهارائهکردهاست.اينبرنامهمبتنیبرايمیلاست.ايمیلهایارسالشدهازاعضایپروژهبطورخودکار
میشود Wrike.بطورخودکاربهکارمنداندرخصوصوظايفمعوقهاطالع
بهوظايفپروژهمرتبطاضافه 
میکند.
میکندونمودارگانتهرپروژهراايجاد 
میدهد،کارهایهرشخصرازمانبندی 

Zoho Projects -82-0-4-5

آخرينبرنامهمديريتپروژهکهبررسیمیکنیم)projects.zoho.com( Zoho Projectsاست.اينبرنامه
شکل 34-5نمايشدادهشده

میباشد.لیستوظايفآندر
نیزشاملابزارهایاستانداردمديريتپروژه 
میباشد.
فايلهانیز 
اشتراکگذاری 

است.همچنیندارایقابلیتبه
  Zohoچندين نگارش از اين برنامه را ارائه داده است .نگارش يک پروژه ای آن رايگان است و نگارش
میدهدوتا81دالردرماهمیرسد.
Enterpriseآنبهشماامکانمديريتتعدادنامحدودیپروژهرا 
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شکل – 34-5نمای لیست وظایف در Zoho Projects
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 -5-5مشارکت در واژه پردازی
برنامههایواژهپردازینظیروردنیزکارکردهاست.شمااز
میکند،با 
معموالهرکسیکهازرايانهاستفاده 
میکنید.بهاين
برنامهها یواژهپردازیبراینوشتنگزارش،نامه،يادداشت،فاکس،خبرنامهو...استفاده 

تريبواژهپردازيکبخشجدايیناپذيراززندگیمحاسباتیماست.
میکنید اگربرنامهواژهپردازشماهمراهتاننباشد؟يااينکهسیستمیکهباآنمیخواهیدکارکنید
اماچه 
برنامهواژهپردازنداشتهباشد؟يااينکهدرمسافرتباشیدورايانههمراهتانراباخودنبردهباشیدوالزم
باشد  کهخیلیفوریمثالًيکنامهاداریبنويسید؟يااينکهدانشآموزباشیدوبخواهیدتکالیفخودرا
دانشکدهانجامدهیددرحالیکهرايانهخودرادرخوابگاهگذاشتهباشید؟
برنامهها یواژهپردازیمبتنیبرابرنهفتهاست.تعدادزيادیبرنامه
راهحلاينکاردراستفادهاز 
خالصهاينکه 
واژهپردازمبتنیبرابروجوددارد.همهاينبرنامهبهشماامکاننوشتننامهوگزارشرابدوناينکهنیاز
میشود.
میکنیددرابرمیزبانی 
میکنند.هرسندیکهايجاد 
باشدبرنامهایرانصبکنیدفراهم 

 -8-5-5برنامههای واژه پرداز تحت وب چگونه کار میکنند
برنامههای
میشود.در مقابل ،
نرمافزار یاست کهدر رايانه شماو بر روی ديسک سختنصب  
برنامه ورد  ،
نهدرديسکسخترايانهشما.بههمینترتیباسنادیکهبااينبرنامهها

میشود
تحتوبدرابرمیزبانی 
ويژگیهایMicrosoft Wordتقلید

برنامههایتحتوباز
میکنیدنیزبههمینترتیبهستند.اين 
ايجاد 
کردهاند.


 -0-5-5مزایای برنامههای واژه پردازی تحت وب
میتواندبهاسنادخودازهرجايیودرهر
سرويسهایابری،ايناستکهشما 

مهمترينمزيتاستفادهاز
میتوانید اسنادخودرابهسادگیبا ديگرانبه
رايانهای دسترسیداشتهباشید.ديگرانیکه 
زمانتوسطهر 
میکند.اينمزايايیاست
اشتراکبگذاريد.اينکارامکانمشارکتگروهیبالدرنگراازهرجایدنیافراهم 
میباشد.
امکانپذيرن 
برنامههایرومیزیمانند Microsoft Word
کهبااستفادهاز 
ديگرمزايایتحتوببودنايناستکهشما–ازنظرتئوری -کارهایخودراهیچوقتازدستنمی
میکنیدمشخصکرديد،واژهپردازتحتوبفايلشمارادر
دهید.بعدازاينکهنامفايلیراکهرویآنکار 
.ازآنبهبعد هرتغییریکهرویسندتانانجاممیدهید،بطورخودکار

میکند
تودهابریخودشذخیره 
میشود.اگرمرورگرتانراببنديديابهيکسايتديگربرويد،ياحتیرايانهخود
رویسرورهایابریذخیره 
راخاموشکنید،چیزیراازدستنمیدهید.
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بهتر از همه اينکه ،برخال مجموعه  Microsoft Officeکه قیمت آن مدام افزايش پیدا مکند ،اکثر اين
میدهند وبهاين
برنامهها یتحتوبرايگانهستند.اينبرنامهتقريباًتمام کارهایاصلیوردراانجام 

محیطهایتجاریکوچکبسیارمناسبهستند.

ترتیببرای

 -3-5-5آیا باید از واژه پردازهای تحت وب استفاده کنیم
برنامهها یتحتوباستفادهکنید،بايدبدانیدکهآياآنهامناسبکارشماهستنديانه.
قبلازاينکهازاين 
يیاستفادهکنند،آوردهشدهاست.

برنامهها
درادامهداليلیکهکاربرانممکناستازچنین 
-

کاربران تازه کار  .اگر شما تازه می خواهید از واژه پردازها استفاده کنید جايی بهتری از
برنامههایابری،برای
قابلیتهایتقريباًمحدوداين 

برنامههایتحتوببرایشروعوجودندارد.

گزينههایپیشرفتهسردرگمنخواهید
يادگیریکاربرانتازهکارمناسباست.زيراباقابلیتهاو 
شد.بعالوهاينکهاستفادهازاکثراينواژهپردازهایتحتوببینهايتسادهاست.

-

برنامههايی
استفاده های موقتی .يکواژهپردازتحتوببرایکسانیکهبطورموقتازچنین 
میکنندمناسباست.
براینوشتنمثالًيکنامهاستفاده 

-

هر کسی که میخواهید به اسناد خودش از چندین جا دسترسی داشته باشد .اگرشما
میکنید،خواهیددانستکهجابجا
دادهها یيکسانیدرخانهوشرکت(يادرمسافرت)کار 
روی 
کردندادهازيکرايانهبهيکرايانهديگروهمزماننگهداشتنآنهاچقدرخسته کنندهاست.
میکند.هرجاکهباشید(خانه،اداره،درجاده)همیشه
يکواژهپردازتحتوباينمشکلراحل 
بهنسخهيکسانیازسندخودکهدرابرذخیرهشدهاست،دسترسیخواهیدداشت.دراينحالت
میکنید.
مشکلهمزمانکردننیزنخواهیدداشتوهرجابرويدرویيکفايليکسانکار 

-

هر کسی که می خواهد فایلی را با دیگران به اشتراک بگذارد .بعضیاوقاتنیازداريدکه
میکنید و شما و
ديگران نیز کار شما را مشاهده کنند .مثال روی فايل هزينه خانواده کار  
همسرتانالزماستباهمآنراببینید.شايدفايلزمانبندیيکتیمورزشیراداريدوديگران
نیزالزماستکهآنراببینند.چیزیکهدراينحالتنیازداريد،يکواژهپردازتحتوباست
اشتراکگذاریسند راباهرکسیکهبخواهیددراينترنتفراهمکند.

کهبهشماامکانبه

-

اشتراکگذاری

هرکسی که بخواهد اسنادش را در یک محیط مشارکتی ویرایش کند .به

يکچیزاست،وي رايشمشارکتیيکچیزديگراست.اگرالزمباشدکهچندينکاربرباهمبه
میتواند
دادهها یيکسنددسترسیداشتهباشندوباهمويرايشکنند،يکواژهپردازتحتوب 

امکانپذير
بهشمااجازهبدهدکهچنینکارهايیانجامدهیددرحالیکهبا Microsoft Word
نیست.
علیرغمهم هاينموارد،واژهپردازتحتوببرایهمهمناسبنیست.بیايیدببینیمکهچهکسانینبايداز
برنامههااستفادهکنند.
اين 
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-

کاربران پیشرفته .اگرشماسندهاوالگوهایسفارشیخودرادربرنامهMicrosoft Word
کردهايد ،خصوصاًاينکهازماکروهاومواردینظیرآناستفادهکردهباشید،يکواژهپرداز
ايجاد 
ويژگیهای پیشرفته  Word

برنامههای تحت وب از 
تحت وب برای شما مناسب نیست .اکثر  
میکند.
پشتیبانین 

-

هر کسی که می خواهد کارهای چاپی پیچیده ان ام دهد .اکثرواژهپردازهایتحتوب
میکنند .بنابراين اگر بخواهید
ويژگیهای فرمت بندی پیچیده پشتیبانی ن 

امروزی از برخی از 
برنامههایتحتوبناامیدخواهیدشد.
کارهایچاپیپیشرفتهانجامدهید،احتماالًازاستفادهاز 

-

هرکسی که روی یک سند حساس کار میکند.اگرشرکتشمااسنادمحرمانهایداردکه
برنامههایتحتوب(وسندهایذخیرهشدهدروب)ابزارهای
میخواهدمحرمانهباقیبمانند ،
سازمانها  نیزممکناستکارمندانخودراازکارکردنرویاسنادیکه

خوبینیستند.بعضی
رویسرورهایامنخودشانقرارندارد،منعکنند.

-

هر کسی که زم است با اسناد خود وقتی که به اینترنت متصل نیست کار کند .کامال
میتوانیدبابرنامهتحتوبخودکارکنید.در
واضحاستکهاگرشمابهاينترنتمتصلنباشید،ن 
دسکتاپ معمولی نظیر Microsoft Wordاستفاده
برنامههای  
حالت آفالين نیاز داريد که از  
کنید.

 -4-5-5بررسی برنامههای واژه پرداز تحت وب
برنامهها یتحتوببسیارخوبیوجودداردکهپیشتازآنهاGoogle Docsاستومابررسیخودرا
امروزه 
میکنیم.
بااينبرنامهشروع 
Google Docs -8-4-5-5
 ) docs.google.com( Google Docsمشهور ترين برنامه واژه پرداز در حال حاضر است Docs .در
برنامههای  Google Spreadsheetsو  Google
برنامهها است که شامل  
مجموعهای از  

حقیقت 
برنامههای
میباشد.خودبرنامهDocsدراينمجموعه،برنامهواژةپردازاست.شبیههمه 
Presentationنیز 
،GoogleواسطGoogle Docsنیزتمیزوسادهاست.قالببندیهایسادهبهاندازهکافیسادههستندو
اشتراکگذاری

ذخیرهسازی  برایاسنادشمانیززياداستوکنترلنگارشسندجهتهمکاریوبه

فضای
میشود.
نیزفوریانجام 
میکنید .اين صفحه
وقتی شما وارد  Google Docsمی شويد ،يک صفحه نظیر شکل  35-5مشاهده  
فايلهایواژهپردازی،صفحهگستردهوارائه).همه
میباشد(شامل 
برنامههای Google Docs
خانگیهمه 
میشود.
کردهايددراينصفحهلیست 
اسنادیکهقبالايجاد 
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شکل  – 35-5صفحه خانگی  – Google Docsمشاهده لیست همه سندهای ای اد شده

يلها رادرپوشهها
میتوانید فا 
میکند.شما 
فايلهايتانکمک 
قسمتسمتچپبهشمادرسازماندهی 
ذخیرهکنید،سندهارابراساسنوعمشاهدهکنید،وسندهایبهاشتراکگذاشتهشدهباافرادخاصرا
نمايشدهید.
میشوند .همانطور که
اسناد موجود در پوشه يا فیلتر انتخاب شده در قسمت اصلی پنجره نمايش داده  
،هرنوعسند،باآيکنمتنا ظرباآننمايشدادهشدهاست.برایبازکردنهرسندکافیست

میکنید
مشاهد 
میشود.برایحذفيکآيتم،آنرا
رویعنوانآنکلیککنید.بهاينترتیبسنددريکپنجرهجديدباز 
انتخابکیدوسپسرویدکمهDeleteکلیککنید.
برایايجاديکسندمتنیجديد،رویدکمهNewکلیککنیدوDocumentراانتخابکنید.سندجديد
شکل.) 36-5سندشماشبیهيکفضایسفیدبزرگدرپنجرهمرورگر

میشود (
دريکپنجرهجديدباز 
استويکنوارمنوونوارابزاردرباالیآنوجوددارد.

شکل  – 36-5یک سند متنی جدید در Google Docs



میکنید،در
همانندهمهواژهپردازهایتحتوب،وقتیشمايکسندجديدرابا Google Docsايجاد 
کردهايد (دقیقاًماننديکصفحهوب).همهانواعفرمتبندی HTMLدر
حقیقتيکفايل HTMLراباز 
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میشود.ولی
سندشماازطريقواسطGoogle Docsموجوداست.خودسندنیزبافرمتHTMLذخیره 
میتوانیدآنرابهفرمتهایمختلفنظیرDocياPDFدانلودکنید.
درهرصورتشما 
ويژگیهایGoogle Docsتوانايیبهاشتراکگذریيکسندباديگرکاربراناست.چه

يکیازمفیدترين
اشتراکگذاری يکسندکافیسترویدکمهShare

برایمشاهدهوچهبرایويرايشمشارکتی.برایبه
کلیک کنید و سپس  Share with othersرا انتخاب کنید .اين صفحه در شکل  37-5نشان داده شده
است1.

شکل – 37-5به اشتراکگذاری یک سند در  Google Docsبا دیگر کاربران



در کار   Invite Peopleآدرس ايمیل افرادی که میخواهید سند را باآنها به اشتراک بگذاريد وارد کنید
(آدرسهاراباعالمتکاماازهمجداکنید).اگرمیخواهیدکهديگرانفقطبتوانندسندرامشاهدهکنند
وامکانويرايشآنرانداشتهباشند،گزينه  As Viewersراانتخابکنید.اگرمیخواهیدآنهانیزبتوانند
سندراويرايشکنند،گزينهAs Collaboratorsراانتخابکنید.سپسرویدکمهInviteکلیککنیدتا
دعوتنامههاارسالشود.بهاينترتیبکاربرانموردنظردعوتنامهایراازطريقايمیلدريافتخواهند
میباشد.باکلیکبررویآنلینک،سنددريک
کرد.ايندعوتنامههاشامليکلینکبهسنداشتراکی 
میتوانندفايلرامشاهدهکنندودر
شدهاند 
پنجرهجديدبازخواهدشد.افرادیکهبعنوانViewerدعوت 
صورتتمايلآنرادرGoogle Docsخودذخیرهکردهيادانلودکنند.افرادیکهبعنوانCollaborator
میتوانند  همزمانرویفايلکارويرايشیانجامبدهند.دقیقاًمثلايناستکهشماکنار
شدهاند ،
دعوت 
میکنید!
همديگرنشستهايدوهمهبايکصفحهکلیديکسانبطورهمزمانکار 
نهايتاًاينکهويژگینسبتاًجديدیدر  Google Docsوجودداردکهبرخیکاربرانممکناستبرايشان
مفیدباشد.اينويژگیتوانايیکاربصورتآفالينبدوناتصالبهاينترنتاست.برایاستفادهاز Google
 Docsبصورتآفالينبايدرویلینک Offlineدرباالیصفحهکلیککنیدتابرنامه Google Gearsدر
  1شمامیتوانیدفايلهايیکهقبالبطورعادیايجادکردهايدرانیزدر Google Docsمورداستفادهقراردهید.
فقطکافیسترویدکمهUploadکلیککنیدوفايلموردنظرراانتخابکنید.
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برنامههایرومیزیمعمولی
برنامههایآنالينگوگلرابه 
رايانهشمانصبشود.اينبرنامهابزاریاستکه 
1
میکند .
نگارشهایآنالينوآفالينرابطورخودکارفراهم 

میکندوامکانهمزمانسازیبین
تبديل 
Adobe Buzzword -0-4-5-5
)buzzword.acrobat.com(BuzzwordبرنامهایاستکهتوسطشرکتAdobeواردبازارواژهپردازها

میکند که ممکن است برای
شده است .برخالف  ،Google Docsبرنامه  Buzzwordتحت فلش کار  
پیادهسازی فلشسبب
کاربرانیکهدارایاتصالاينترنتیکندیباشندمشکلايجادکند.ولیبااينحال 
ويژگیهای پیشرفته ويرايشی و قالب بندی داشته

شده است که  Buzzwordيک واسط بسیار جالب با 
باشد.
شکل38-5نشاندادهشدهاست،واسطBuzzwordيکسروگردنازGoogle Docsدر

همانطورکهدر
عالوهبراين Buzzword،بهشماامکانقالببندیکاملپاراگرافومتن،

مطلوبیتواسطآنباالتراست .
سربرگهاوپابرگها،شمارهگذاریصفحه  ،پاورقیوکلیدهایمیانبررافراهمکردهاستکهدرحال
حاضرهیچکدامازآنهادرGoogle Docsوجودندارد.شماهمچنینيکword countوغلطيابداريد
کهدرحینکاربامتنفعالهستند.توانايیدرجتوضیحوايجادتاريخچهويرايشهایانجامشدهدريک
ويژگیهايیهستندکهبرایحرفهایهامناسباست.

فايلديگر

شکل – 31-5واسط زیبای تحت وب Adobe Buzzword



1وقتیرویاسناد Googleبصورتآفالينکارمیکنید،بعضیازويژگیهایقالببندیونیزويرايشیکهاغلبدر
حالتگروهیمفیدهستندبرايتانغیرفعالخواهدشد.
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میتوانیدتصاوير GIF،JPGو PNGرادر
 Buzzwordدرزمانکارباتصاويرنیزبسیارجالباست.شما 
سند Buzzwordواردکنیدوسپساندازهومحلآنتصاويررامشخصکنید Buzzword.متنرادور
میدهد(حتیبهترازورد).
تصويرقراردادهشدهبهخوبیقرار 
میکنید،کنترلبسیاردقیقیرویهرکاریکهديگران
موقعیکهباديگرکاربرانبصورتمشارکتیکار 
میتوانند انجام دهند داشته باشید .اينکه بتوانند فقط بخوانند ،فقط بررسی کنند يا در نوشتن مشارکت

داشتهباشند.ساختاردرجتوضیحاتبرایمشارکتکنندگاننیزخیلیجالباست.تنهاکاریکهبايدانجام
دهیدايناستکهبخشموردنظرازمتنراانتخابکنیدوسپسيکيادداشتديجیتالیرادرحاشیه
درجکنید.
ajaxWrite -3-4-5-5

میکند.
برنامههایواژهپردازیتحتوب)www.ajaxwrite.com( ajaxWrite،با IEکارن 
برخالفاکثر 
درعوضشمابايداز Firefoxاستفادهکنید.ظاهرساده ajaxWriteوفضایکاریتمیزآنسببشده
میکنید،
است بسیاری از کاربران آن را دوست داشته باشند .همانطور که در شکل  39-5مشاهده  
ajaxWriteبسیارشبیهبرنامهMicrosoft Wordاست.سندهایجديدکامالبههمانصورتکهدرورد
میشوند.
وجودداشت،درپنجرهخودشانباز 

شکل  – 39-5واسط شبیه به برنامه ورد در ajaxWrite



برنامههایديگریکهپیشازاين
چی زديگریکهدراينجاوجودندارد،قابلیتکارگروهیاست.برخالف 
اشتراکگذاریرانداردوکامالتککاربرهاست.

صحبتکرديم،درajaxWriteامکانکارمشارکتیيابه
Docly -4-4-5-5
 )www.docly.com( Doclyيک برنامه جالب است که خصوصاً برای حرفه ای ها طراحی شده است.
برنامههایتحتوبجداکردهاست،تمرکزآنبررویمديريتحقکپیاست.
چیزیکهDoclyراازديگر 
اينکاربهاينمعناسبکهنهتنهافقطشماحقبهاشتراکگذاشتنوانتشاراسنادخودراداريد،بلکه
میتوانیدآنهارابفروشید.
حتی 
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میکنید Docly،يکرويکردحداقلبهويرايشوفرمتبندیدارد.
شکل 41-5مشاهده 

همانطورکهدر
پنجرهويرايشیخودشنسبتاًکوچکاست.ظاهرآنخیلیزيبانیست،امابرایکارهایپايهمناسباست.

شکل  – 42-5واسط کوچک برنامه Docly



Glide Write -5-4-5-5
برنامههای تحت وب Glide Business
 )www.glidedigital.com( Glide Writeبخشی از مجموعه  
برنامههایمجموعهنظیر emailئ
است  Glide Write.خودشيکبرنامهواژهپرداززيباستکهباديگر 
تلفنهای
میتواند رویتعدادیاز 
میکند.عالوهبراين  Glide documents،
 chatبصورتيکپارچهکار 
همراهنظیرiPhoneنیزکارکند.
میشود.شمانوار
میکنید،يکسندGlide Writeدرپنجرهجديدباز 
شکل41-5مشاهده 

همانطورکهدر
قابلیتهای فرمت بندی و ويرايش را در باال داريد .در کنار سه برگه برای ايمیل ،به

ابزار معمولی و 
میشودکهدر
اشتراکگذاری،يکپنجرهظاهر 

اشتراکگذاریوگفتگووجوددارد.باکلیکبررویبرگهبه

میتوانید  مشخصکنیدسندراباچهکسانیمیخواهیدبهاشتراکبگذاريد.آنهاسپسايمیلدريافت
آن 
میکنندکهشامللینکیبهسندتحتوباست.


شکل – 48-5ویرایش یک سند در Glide Write
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iNetWord -6-4-5-5
برنامه  ) www.inetword.com( iNetWordواژه پردازی با امکانات کامل است .همانطور که در شکل
ويژگیهای iNetWordشامل يکواسطاستکههرسندبابرگهمخصوصبه

میکنید،
 42-5مشاهده 
شمارهگذاریصفحات،جداول،تصاوير


حاشیه،
میتوانیدازپسزمینهصفحه،
میشود.شما 
خودشمشخص 
میباشد.
و...استفادهکنید.حتیدارایتعدادیالگویازپیشآمادهشدهبرایاسناد 
میدهد.تغییرات
تراکگذاریيکسندياکليکپوشهرا 
برایکارگروهیiNetWord،بهشماامکانبهاش 
نگارشهایقبلینیز

میشود وامکانبازگرداندنبه
ايجادشدهتوسطديگرکاربراندرصفحهنشانداده 
وجوددارد.

شکل – 40-5واسط برنامه iNetWord



KBdocs -7-4-5-5
شکل43-5نشاندادهشدهاست،برنامه)www.kbdocs.com(KBdocsيکبرنامهواژه

همانطورکهدر
ويژگیهای به

پرداز بسیار ساده است .در اينجا تنها تعداد کمی گزينه فرمت بندی وجود دارد و حتی 
سادهترينبرنامهواژهپردازتحتوب
اشتراکگذاری  وهمکاریدرآنوجودندارد.بهنظرمیرسدکهآن 

باشد،خصوصاًبرایتازهکارها.فقطکافیستيکنامکاربریوکلمهعبورداشتهباشید.

شکل – 43-5واسط ساده برنامه KBDocs
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Peepel WebWriter -1-4-5-5
برنامههایتحتوبشبیهoffice
برنامه)www.peepel.com( Peepel WebWriterبخشی ازمجموعه  

شکل 44-5واسطآننشاندادهشدهاستکهتاحدودیغیرمعمولاست.هرسندپنجرهخودش

است.در
را دارد .در صفحه پنجره اصلی نوار ابزار و برگه هايی برای ويرايش و فرمت بندی سند وجود دارد.
میتوانبهامکانويرايشسندبصورتآفاليناشاره
ويژگیهایجالبیدرPeepleوجودداردکهبرایمثال 

کرد.

شکل – 44-5واسط غیرمعمول برنامه Peepel WebWriter

امکانمشارکتگروهینیزوجوددارد.پسازاينکهسندخودراذخیرهکرديد،رویبرگهSharingکلیک
گزينههای بهاشترکگذاریرامشاهدهکنیدوحقدسترسیخواندنونوشتنرابهکاربران
کنیدتاهمه 
مختلفبدهید.
ThinkFree Write -9-4-5-5
برنامه)www.thinkfree.com(ThinkFree Writeيکواژهپردازآنالينمبتنیبرجاوااست.اينبرنامه

میشود.نوار
شکل.)45-5هرسندجديدیدرپنجرهخودشباز 

ظاهر Word 2003راتقلیدکردهاست(
ابزارهایقالببندیوويرايشینیزکامالًشبیهورداستوامکانتعیینسبک،نشانههایويرايشی،فیلدها،
تصحیحخودکارو...رادارد.
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شکل  – 45-5واسط برنامه  ThinkFree Writeکه بسیار شبیه برنامه  Wordاست

WriteBoard -82-4-5-5
برنامه) www.writeboard.com( WriteBoardيکبرنامهمناسببرایکارمشارکتیاست.اينبرنامه
ويژگیها یيکواژهپردازرانداردامامشارکتبینافرادرابطورقابلتوجهیسادهکردهاست.همانطور

اکثر
میکنید،واسطWriteBoardواقعاًسادهاست.کدهایقالببندیبايددرکادر
شکل46-5مشاهده 

کهدر
متنیواردشوند(شبیهبرنامه WordStarدر  25سالپیش).اماايجادسندهایزيباهدفWriteBoard
نیست.درحقیقتاينبرنامهيکويرايشگرمتنیگروهیباسبکWikiاست.بعدازاينکهشمايکسندرا
نگارشهایمختلفسندرامقايسهکنید.

میتوانید بهسادگی
ايجادکردهوباديگرانبهاشتراکگذاشتید ،
میشودوبه
هرزمانشماياشخصديگریتغییراتیرااعمالوذخیرهکرد،يکنگارشجديدازسندايجاد 
میتوانید عضو خبرخوان  RSSسندتان شويد و بطور خودکار از
میشود .شما حتی  
نوار کناری لینک  
تغییراتمطلعشويد.

شکل  – 46-5واسط برنامه WriteBoard
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Zoho Writer -88-4-5-5
میباشد.همانطورکهدر
برنامه)writer.zoho.com( Zoho Writerدرحالمسابقهبا  Google Docs

شکل 47-5نمايشدادهشدهاست،چندينسنددريکپنجرهنمايشدادهشدهاستوظاهرآنمبتنیبر

ويژگیهای قالب بندی و فرمت بندی استاندارد نظیر شماره گذاری صفحات،

میباشد .شما همه 
برگه  
برنامههایواژه
ويژگیهایپیشرفتهایراکهممکناستدرديگر 

سربرگوپابرگ،پاورقی،فهرستوديگر
پردازتحتوبپیدانشود.



شکل  – 47-5واژه پرداز  Zoho Writerبا امکانات بسیار زیاد

میتوانید
اشتراکگذاریرانیزارائهکردهاست.شما 

ويژگیهایهمکاریوبه

طبیعتاًبرنامهZoho Writer
اشتراکگذاری به

يکسندراباهرکسياگروهیبصورتفقطخواندنیيانوشتنیبهاشتراکگذاشت.به
سادگی کلیک کردن بر روی برگه  Shareاست .اين موضوع در شکل  48-5نشان داده شده است .تنها
کافیستآدرسايمیلديگرانيانامگروهآنهاراواردکنیدوسطحدسترسیراتعیینکنید،سپسروی
دکمهShareکلیککنید.

شکل  – 41-5به اشتراکگذاری یک سند در Zoho Writer
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 -6-5مشارکت در صفحات گسترده
برنامهها یواژهپردازتحتوبرابررسیکرديم.بسیاریازآنهابخشیازمجموعهبزرگتر
دربخشقبل،ما 
برنامههای  officeداشته باشد ،صفحه گسترده
 officeبودند .اگر واژه پرداز بیشترين استفاده را در بین  
گزارشهای

یبودجهومالی،ايجاد

برنامهها
مههایصفحهگستردهبرایتهیه 
دومینبرنامهمهماست.ازبرنا 
میشود .وقتیاين
تحلیلهای"  "what ifوديگرکارهايیکهبااعدادسروکاردارند،استفاده 

هزينه،انجام
برنامهها  رادرابرقراربدهیم،قادرخواهیمبودکهاعدادراباديگرکاربراندراينترنت بهاشتراکبگذاريم.

میشود کهاز جمله آنها
برنامههای صفحه گسترده نیز عنوان  
همه مزايایواژه پردازهای تحتوب برای  
میتوان بهقابلیتکارگروهیومشارکتی،دسترسیازهرجاوهرزمان،قابلیتحملو...اشارهکرد.


 -8-6-5برنامههای تحت وب صفحه گسترده چگونه کار میکند
نرمافزاریاستکهبهشماامکان
میکنید،بابرنامهExcelآشناخواهیدبود Excel.
اگرهمیشهبااعدادکار 
میکنیدو
میدهد .شمااعدادرابصورتمرتبدررديفهاوستونها،واردهريکازسلولها 
کارباعدادرا 
میکنید.
سپسازفرمولهاوتوابعبرایانجاممحاسباتبررویآناعداداستفاده 
ويژگیهای پرکاربرد برنامه  Microsoft Excelنظیر

میتوانند اکثر 
برنامههای صفحه گسترده تحت وب  

استفاده از انواع توابع ،نمودار و  ...را انجام دهند .بنابراين اگر شما نحوه استفاده از Excelرا بدانید،در
استفادهازنمونههایتحتوبآنمشکلینخواهیدداشت.

 -0-6-5مزایای استفاده از برنامههای صفحه گسترده تحت وب
میتواندمزايایزيررادربرداشتهباشد:
يکبرنامهصفحهگستردهتحتوب 
رايانهایکهدارایاتصالاينترنتیباشدمورددسترسیقراربگیرد.
میتواندازهر 
 صفحاتشما فايلهای شما هنوز همدر
 اگر برای رايانه شما يا هارد ديسک رايانه تان مشکلی پیش بیايد  ،دسترسخواهندبود.
میتوانید  بهآسانیصفحاتگستردهخودراباديگرانبهاشتراکبگذاريدوبهاينترتیب
 شما امکانپذيرخواهدبود.
مکانهایمختلف 
امکانکارگروهیباکاربراناز 
شرکتهايی که

عالوه براين ،اکثر صفحات گسترده تحت وب  امروز رايگان است .اين موضوع برای 
میتواندبسیارمفیدباشد.
هزينههابرایآنهابسیارمهماست ،
صرفهجويیدر 


 -3-6-5آیا برنامههای صفحه گسترده تحت وب برای شما مناسب است؟
يکبرنامهصفحهگستردهتحتوببرایهمهمفیدنیست.خصوصاًآنهايیکهنیازمندیهایپیچیدهای
برنامههايیمفیداست.
دارند.بنابراينبايدببینیمکهچهموقعاستفادهازچنین 
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کاربران تازه کار .اگرشماتازهمیخواهیدازصفحاتگستردهاستفادهکنیدجايیبهتریاز
برنامههای ابری،
قابلیتهای تقريباً محدود اين  

برنامههای تحت وب برای شروع وجود ندارد .

نسبت به برنامه   Excelبرای يادگیری کاربران تازه کار مناسب است .زيرا با قابلیت ها و
گزينهها یپیشرفتهسردرگمنخواهیدشد.بعالوهاينکهاستفادهازاکثراينصفحهگستردههای

تحتوببینهايتسادهاست.

-

استفاده های موقتی .يک صفحه گسترده تحت وب برای کسانی که بطور موقت از چنین
برنامهها يی برای محاسبه مثالً جمع يک سری اعداد يا ايجاد يک يا چند لیست بودجه ساده

میکنندمناسباست.
استفاده 

-

هر کسی که میخواهید به اسناد خودش از چندین جا دسترسی داشته باشد .اگرشما
میکنید،خواهیددانستکهجابجا
دادهها یيکسانیدرخانهوشرکت(يادرمسافرت)کار 
روی 
کردندادهازيکرايانهبهيکرايانهديگروهمزماننگهداشتنآنهاچقدرخستهکنندهاست.
میکند.هرجاکهباشید(خانه،اداره،درجاده)
يکصفحهگستردهتحتوباينمشکلراحل 
همیشهبهنسخهيکسانیازصفحاتخودکهدرابرذخیرهشدهاست،دسترسیخواهیدداشت.
دراينحالتمشکلهمزمانکردننیزنخواهیدداشتوهرجابرويدرویيکفايليکسانکار
میکنید.


-

هر کسی که می خواهد فایلی را با دیگران به اشتراک بگذارد .بعضیاوقاتنیازداريدکه
ديگراننیزکارشمارامشاهدهکنند.چیزیکهدراينحالتنیازداريد،يکصفحه گسترده
اشتراکگذاری صفحهراباهرکسیکهبخواهیددراينترنت

تحتوباستکهبهشماامکانبه
فراهمکند.

 هرکسی که بخواهد اسنادش را در یک محیط مشارکتی ویرایش کند .وقتیکهرویيکدادههایصفحهگسترده
میکنید،معموالًالزماستکهچندينکاربرباهمبه 
پروژهگروهیکار 
میتواندبهشمااجازه
دسترسیداشتهباشندوباهمويرايشکنند،يکصفحهگستردهتحتوب 
بدهدکهچنینکارهايیانجامدهید.
 علیرغمهمهاينموارد،صفحهگستردهتحتوببرایهمهمناسبنیست.بیايیدببینیمکهچهکسانی
برنامههااستفادهکنند.
نبايدازاين 
-

کاربران پیشرفته .اگر شما صفحات سفارشی خود را در برنامه  Microsoft Excelايجاد
کرده ايد،خصوصاًاينکهازماکروهاومواردینظیرآناستفادهکردهباشید،يکصفحهگسترده

ويژگیهای پیشرفته  Excel

برنامههای تحت وب از 
تحت وب برای شما مناسب نیست .اکثر  
میکند.
پشتیبانین 
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-

هر کسی که می خواهد کارهای چاپی پیچیده ان ام دهد .اکثرصفحهگستردههایتحت
میکنند.بنابرايناگربخواهید
ويژگیهایفرمتبندیپیچیدهپشتیبانین 

وبامروزیازبرخیاز
برنامههایتحتوبناامیدخواهیدشد.
کارهایچاپیپیشرفتهانجامدهید،احتماالًازاستفادهاز 

-

هرکسی که روی یک سند حساس کار میکند .اگر شرکت شما اسناد ،و اعداد و ارقامو
برنامههای تحت وب (و صفحه
محاسباتی  محرمانه ای دارد که میخواهد محرمانه باقی بمانند  ،
سازمانهانیزممکناستکارمندانخود

هایذخیرهشدهدروب)ابزارهایخوبینیستند.بعضی
راازکارکردنرویصفحاتیکهرویسرورهایامنخودشانقرارندارد،منعکنند.

-

هر کسی که زم است با اسناد خود وقتی که به اینترنت متصل نیست کار کند .کامال
میتوانیدبابرنامهتحتوبخودکارکنید.در
واضحاستکهاگرشمابهاينترنتمتصلنباشید،ن 
دسکتاپ معمولی نظیر Microsoft Excelاستفاده
برنامههای  
حالت آفالين نیاز داريد که از  
کنید.

 -4-6-5بررسی برنامههای صفحه گسترده تحت وب
میآيند.مهمترين
چندينبرنامهصفحهگستردهتحتوبوجودداردکهرقیبMicrosoft Excelبحساب 
برنامههایقابلتوجهديگرینیز
میکنیم.اما 
آنها Google Spreadsheetsاستکهابتداآنرابررسی 
برنامههارا
وجودداردکهاگرشماواقعاًعالقهداريدکهاعدادوتحلیلآنهارابهداخلابرمنتقلکنید،اين 
بررسیکنید.
Google Spreadsheets-8-4-6-5
  Google Spreadsheetsاولینبرنامهازمجموعهآفیسگوگلبودکهدرابرقرارگرفت.اينمجموعهدر

ابتدا  Google Docs & Spreadsheetsنامیده شده بود ولی االن فقط  Google Docsنام دارد .اين
همچنین تنها برنامه ای است که توسط گوگل بصورت داخلی توسعه داده شده استGoogle  .
برنامههایتحتوباست.
پیچیدهترين 

Spreadsheetsاز
میتوانیدازطريقصفحهاصلی)docs.google.com(Google Docsبهاسنادموجودخوددسترسی
شما 
پیداکنیدياصفحهگستردهجديدیايجادکنید.برایايجاديکصفحهگستردهجديد،رویدکمهNew
میشود
کلیک کنید و  Spreadsheetرا انتخاب کنید .صفحه گسترده جديدی در يک پنجره جديد باز  
شکل.)49-5فضای Google Spreadsheetsبسیارشبیههربرنامهصفحهگستردهديگریاستکهتا

(
کردهايد.
حاالاستفاده 
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شکل  – 49-5واسط برنامه Google Spreadsheets

میباشد و به شما
قابلیتهای  Excelنظیر فرمول نويسی و توابع  

 Google Spreadsheetsشامل اکثر 
قابلیتهای  Excelنظیرماکروهاpivot ،

میدهد.البتهبعضی
امکانايجادچندينبرگهدريکسندراهم 
میتوان ازطريق gadgetsهايیکه
 tableهابطورمستقیمدر Google Spreadsheetsوجودنداردولی 
توسطديگرانتوسعهدادهشدهاست،برخیازاينقابلیتهانظیرpivot tablesرانیزدراختیارداشت.
میتوانید
دادهها نیزوجوددارد.برایايجادنمودار 
در Google Spreadsheetsامکانرسمنمودارازروی 
دادهها یموردنظرخودراانتخابکردهوسپسازمنوی Insertدستور Chartراانتخابکنید.بهاين

شکل.)51-5سپسنوعنمودارموردنظرخودرا

ترتیبپنجره Create Chartرامشاهدهخواهیدکرد(
انتخابکنیدومشخصاتآنراواردکنید.باکلیکبررویدکمه Save Shartنمودارايجادخواهدشد.
میتوانیداندازهومکاننموداررانیزتغییردهید.
میکنید.دراينجا 
شکل51-5مشاهده 

نتیجهآنرادر

شکل  – 52-5ای اد نمودار در Google Spreadsheets
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شکل  – 58-5یک نمودار ای اد شده در Google Spreadsheets



ا لبتهيکیازداليلاستفادهازبرنامهصفحهگستردهتحتوبايناستکهبتوانصفحاتراباديگرکاربران
بهاشتراکگذاشت(برایمشاهدهيابرایويرايشمشارکتی).اينکارباGoogle Spreadsheetsبهآسانی
امکانپذيراست.فقطکافیسترویدکمهShareدرگوشهباالسمتراستصفحهکلیککنیدواطالعات

میتوان بصورتفقطخواندنیو
اشتراکگذاری صفحهراواردکنید.صفحهراهم 

درخواستشدهبرایبه
()As Viewersهمبصورتقابلويرايش()As Collaboratoesيابصورتفرم()To Fill Out a Form
قابلیتهایبسیارمفیددرGoogle Spreadsheetsايناستکهبرنامهنويسان

بهاشتراکبگذاريد.يکیاز
میشوند و
برنامهها تحت عنوان  gadgetشناخته  
برنامههای دلخواه خود را ايجاد کنند .اين  
میتوانند  

1
میتوانند در صفحات مورد استفاده قرار بگیرند  .برای مثال گدجت  Gantt Chartبه شما امکان رسم

میتوانیدازگدجتهایpivot tables
میدهد.همچنین 
کردهايد 
نموداریسادهبراساساعدادیکهوارد 
دادهها یخودورسمانواعنمودارهااستفادهکنید.برایمشاهدهگدجتهایقابل
برایايجادنقشههايیاز 
استفادهازمنویInsertدستورGadgetراانتخابکنید.
برنامههایصفحهگستردهدرحالحاضر
نهايتاًاينکهبرنامه Google Spreadsheetsيکیازکاملترين 
استوبرایهمکاربرانتازهکاروهمکاربرانحرفهایمناسباست.
EditGrid -0-4-6-5
نگارشها یقبلیبرنامهاکسلآشناباشید،خواهیدديدکه)www.editgrid.com( EditGrid

اگرشمابا
شکل.)52-5دراينبرنامهشمابیشاز51

میباشد (
نگارشهایقبلاز 2117برنامه اکسل 

بسیارشبیه
میتوانیدمورداستفادهقراردهید.
میکرديدرانیز 
کلیدمیانبرراکهقبالدراکسلاستفاده 

(Gadget1گدجت)يکبرنامهتکوظیفهایاستکهمیتوانددرهرصفحهوبیقراردادهشود.
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شکل  – EditGrid – 50-5برنامه صفحه گسترده شبیه به اکسل بصورت آنالین

ويژگیها يیداردکهدرنسخهرومیزیاکسلوجودندارد.اينبرنامهعالوهبرامکانبه

برنامه EditGrid
میتوان
اشتراکگذاری  و همکاری گروهی ،امکان گفتگوی زنده را نیز فراهم کرده است .در اين برنامه  

میتوانید صفحات گسترده خود را
محیطهای کاری سازماندهی کرد و  

صفحات و کاربران مختلف را در 
دادههایوببهروزرسانیکنید(مثالنرخارز،قیمتسهام يا
بصورتبالدرنگوازراهدوربااستفادهاز 
مواردیازاينقبیل).نتیجهآنيکصفحهگستردهقویاستکهبرایکاربرانعادیکامالًرايگاناست.
eXpresso -3-4-6-5
صفحه گسترده  )www.expressocorp.om( eXpressoکه در شکل  53-5نشان داده شده است،

ويژگیها ی سادهو اولیه صفحه گسترده به همراهابزارهای پیشرفته مشارکتی را در بر دارد .خود صفحه

ويژگیها ی زيای ندارد .امکان استفاده از نمودارها يا فرمت بندی پشرفته ندارد .اما ويژگهای

گسترده 
اشتراکگذاری

ويژگیهایپیچیدهبه

مشارکتیآنشاملدرجيادداشت،ارسالايمیل،گفتگویآنالينو
فايلهایصفحهگستردهبرنامهاکسلرادرآنوارد
میباشد.بهترينکاربردیاينبرنامهشايداينباشدکه 

کردهوسپسآنهاراازطريقابزارهایمشارکتیاينبرنامهبهاشتراکبگذاريد.

شکل  – 53-5واسط ساده برنامه eXpresso
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Glide Crunch -4-4-6-5
برنامه  )www.glidedigital.com( Glide Crunchمشابه واژه پرداز  Glide Writeبخشی از مجموعه
برنامههای تحت وب  Glide Businessاست .خود  Glide Crunchتحت وب نیست بلکه يک برنامه

قابلیتهایتحتوبرا

میشود.وقتیبهاينترنتمتصلشويدCrunch،
رومیزیاستکهرویرايانهنصب 
میشود .اين برنامه با  iPhoneو ديگر
بدست می آورد و بطور خودکار با  Glide Webtopهمزمان  
میتواندکارکند.
دستگاههایسیارنیز 

میکنید بسیارشبیه Microsoft Excel 2007است
شکل 54-5مشاهده 

واسطبرنامهراهمانطورکهدر
کهيکريبونازدکمههاوابزارهادرباالیآنقراردارد Crunch.بسیاریازامکاناتاکسلونیزويژگی
pivot tableآنراارائهکردهاست.



شکل  – 54-5برنامه صفحه گسترده  Glide Crunchکه بصورت ترکیبی آنالین  /آفالین کار میکند

توانايیايجادصفحاتگستردهبصورتآفالينامکانبسیارخوبیاستبرایکاربرانیکههمیشهدسترسیبه
اينترنت ندارند .به اين ت رتیب وقتی شما به وب متصل می شويد ،همه مزايای برنامه تحت وب نظیر به
اشتراکگذاری،مشارکتوهمزمانیفايلراخواهیدداشت.

Num Sum -5-4-6-5
شکل55-5

)www.numsum.com( Num Sumيکبرنامهصفحهگستردهسادهاست.همانطورکهدر
اشتراکگذاری ومشارکتروی

میکنید،ظاهرآنبسیارسادهاست.اينبرنامهبهشماامکانبه
مشاهده 
صفحات گسترده را فراهم کرده است ولی با اين حال به علت ويژگهای محدودی که دارد برای کاربران
پیشرفتهمناسبنیست.
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شکل  – 55-5واسط ساده برنامه Num Sum



Peepel WebSheet -6-4-6-5
در بخش واژه پردازها ما در مورد برنامه  Peepel WebWriterصحبت کرديم که عضوی از مجموعه
)www.peepel.com( Peepel Online Officeبود.صفحهگستردهبخشديگریازاينمجموعهاست
کهPeepel WebSheetنامیدهشدهاست.
میکنید،ظاهرآنبسیارشبیهPeepel WebWriterاست.هرصفحه
شکل56-5مشاهده 

همانطورکهدر
میشودونوارابزاروبرگههادرصفحهاصلیقراردارد.
گستردهدرپنجرهخودشنمايشداده 

شکل  – 56-5واسط برنامه Peepel WebSheet
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گزينههایفرمتبندیجالبیداردولیامکاندرججدول
مجموعهایازتوابعو 

برنامهPeepel WebSheet
اشتراکگذاری ومشارکتبررویصفحاتگستردهرانیزبرایشمافراهمکرده

درآنوجودندارد.امکانبه
است.
Sheetster -7-4-6-5
برنامه)www.sheetster.com(Sheetsterيکصفحهگستردهتحتوباستکهباجاوااسکريپتنوشته

ويژگیهای به

میکنید .اين برنامه اگرچه از 
شده است .محیط اين برنامه را در شکل  57-5مشاهده  
میکند وامکاناستفادهازخبرخوان  RSSنیزدرآنوجوددارد،
اشتراکگذاری وکارمشارکتیپشتیبانی 

ويژگیهایاولیهاستوممکناستکاربرانراناامیدکند.

ولیبسیارسادهاستوفاقدبسیاریاز

شکل  – 57-5برنامه صفحه گسترده ساده Sheetster



ThnkFree Calc -1-4-6-5
برنامه)www.thinkfree.com(ThinkFre CalcنیزمشابهThinkFree Writeيکبرنامهآنالينمبتنی

شکل)58-5وهرصفحه

نگارشهایقبلاز2117برنامهاکسلاست(

برجاوااست.اينبرنامهتقريباًمشابه
میشود.
گستردهدرپنجرهخودشباز 
قابلیتهای کاملاست.

نامههایقبلی ThinkFree Calc،يکبرنامهصفحهگستردهبا
برخالفبرخیازبر 
ويژگیها یقالببندیوانواعمختلفنمودارهاوتصاويردسترسی

شمابهاکثرتوابع(بیشاز،)311تمام
داريد.اينبرنامهدرستمثلExcelاستبجزاينکهدروبقراردارد.
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شکل  – 51-5واسط برنامه  ThinkFree Calcبا قابلیتهای کامل

شکل59-5نشانداده

میشودکهدر
اشتراکگذاریدراينبرنامهازطريقMy Office Webtopانجام 

به
شدهاست.فقطکافیستازمنویپايینافتادنیکهدرکنارنامفايلقراردارد،گزينه Shareراانتخاب
میتوانید اسامیکسانیکهبینندهياويرايشگرقصدداريددعوتکنیدراواردنمايید.البتهاين
کنید.سپس 
افرادنیزبايدازکاربرانThinkFreeباشند.

شکل  – 59-5به اشتراکگذاری فایل از طریق  My Office Webyopدر برنامه ThinkFree Calc
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Zoho Sheet -9-4-6-5
برنامه  )sheet.zoho.com( Zoho Sheetبرنامه صفحه گسترده تحت وب  Zohoاست .شبیه همه
اشتراکگذاری ومشارکت

قابلیتهای به

ويژگیهایکاملبههمراه

برنامههای Zohoاينبرنامهنیزدارای

گروهیاست.
میتوانچندينبرگهدر
میکنید،اينبرنامهبسیارشبیهExcelاست .
شکل61-5مشاهده 

همانطورکهدر
گزينههایفرمتبندیکهنیازداريددراينبرنامه
يکفايلداشت.انواعتوابع،اکثرتصاويرگرافیکیوهمه 
میتوانید صفحات را بصورت فقط
میدهد .شما  
لهای شما نشان  
موجود است .کادر سمت چپ همه فاي 
میتوانیدبهراحتیوبطور
خواندنیويابصورتقابلويرايشباديگرکاربرانبهاشتراکبگذاريد.همچنین 
مستقیميکصفحهراباگروهیازکاربرانبهاشتراکبگذاريد.
فايلهایXLSاکسلونیزانواعمختلف
Zoho Sheetبهشماامکانخارجکردنصفحاتگستردهبصورت 
میتوانید بهآسانیصفحاتخودرادروبيادرسايتياوبالگخود
میدهد.همچنینشما 
فرمتهارا 
میشود.
منتشرکنید.اينکاربايکدکمهبهراحتیانجام 

شکل  – 62-5برنامه صفحه گسترده  Zoho Sheetبا امکانات کامل
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 -7-5مشارکت در پایگاهداده
پايگاهداده است .البته
مجموعههای آفیس ،بعد از واژه پرداز و صفحه گسترده  ،

سومین برنامه مهم در 
برنامههای ارائه و ايمیل چقدر
پايگاهداده  جزء سه برنامه مهم قرار بگیردبستگی به اين دارد که شما از  

پايگاهدادهبزرگبايدبصورتداخلیومعموالًرویيکسروربزرگمیزبانی
استفادهبکنید.درگذشته،يک 
میکرد .اين
پايگاهداده را برای کاربرانی که بیرون از شرکت بودند محدود  
می شد .اين کار دسترسی به  
پايگاهدادهدربعضیمواردبدونکاربردباقیبماند.
دادههایموجوددر 
میشد 
محدوديتطبیعتاًباعث 
میتواندبجایاينکهدريکمکانفیزيکیواحد
پايگاهداده 
دادههایموجوددر 
امروزه،باکمکرايانشابری 
میشود کهکاربرانداخلوخارج
مجموعهایازسرورهایوب).اينکارباعث 

باشد،درابرذخیرهشود (در
ازشرکتبتواننددرهرلحظهازشبانهروز،بهدادهيکسانیدسترسیداشتهباشند.

 -8-7-5آشنایی با مدیریت پایگاهداده
پايگاهدادهتحتوبراموردبررسیقراربدهیم،بهتراستکمیدرمورد
برنامههایمديريت 
قبلازاينکهما 
میتوانبهسادگیماننديکمجموعهازدادهدرنظرگرفت.البته
پايگاهدادهرا 
پايگاهدادهبیشتربدانیم .
خود 
پايگاهدادهچیزیبیشترازاينتعريفسادهاست.


 -0-7-5پایگاهداده چگونه کار میکند
میدهدامااينکارهارابهشیوهمتفاوتی
پايگاهدادهبسیاریازکارهارامشابهيکصفحهگستردهانجام 
يک 
پايگاهداده
شرکتهایکوچکازصفحاتگستردهبرایکارهايیشبیه 

میدهد.درحقیقتبسیاریاز
انجام 
میکنند.
استفاده 
پايگاهداده يککمدبايگانی
میتوانید  اينگونهفرضکنید،اگريکصفحهگستردهيکلیستبزرگاست ،

میتواندشاملچندينلیست(جدول)باشد.
پايگاهدادهاستکه 
بزرگاست.هرکمدبايگانیماننديکفايل 
میشوند.درهررکورد،آيتمهایاطالعاتیدرداخل
هرجدولشاملرديفهايیاستکهرکوردنامیده 
میشوند.
فیلدهایآنرکوردوارد 
میشود
ذخیرهسازی هرچیزیکهشاملمقدارزيادیداده 

پايگاهداده برایايجادو
میتوانید ازبرنامه 
شما 
مجموعههای صوتی يا

دادهايجاد کنید که شامل اطالعات 
میتوانید يک پايگاه 
استفاده کنید .برای مثال  
پايگاههای داده شامل حجم
میباشد .برای کارهای تجاری  ،
تصويری يا سی دی های مورد عالقه شما  
میباشد.يکبرنامهمديريت
دادهها یاطالعاتیمربوطبهمشتريان،کارمندانواطالعاتفروش 
بیشتریاز 
بلکهورود،بازيابیوتحلیلدادهرانیزبطورخودکارانجام

میکند 
دادهها راذخیره 
پايگاهداده نهتنها اين 

کردهاندبطوريکهخود
دادههايشانايجاد 
پايگاه 
برنامههایسفارشیخودرابرای 
شرکتها 

میدهد.بسیاریاز
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میکننديا
پايگاهداده تاحدیپنهانشدهاست.کاربرانتنهاواسطنهايیراکهاطالعاتراازطريقآنوارد 

میکنند.
میخوانندرامشاهده 


 -3-7-5پایگاهداده آنالین چگونه کار میکند
دادههایمتصل
پايگاه 
میشود.درمورد 
دادههایمربوطبهيکشرکتذخیره 
پايگاهداده محلیتنها 
دريک 
میشوند و توسط هم
رايانهها يا سرورهای متصل به آن شبکه ذخیره  
دادهها در داخل  
به يک شبکه  ،
پايگاهداده آنالينياتحت
میباشد.نهايتاًاينکهدرمورديک 
رايانههایمتصلبهآنشبکهقابلدسترسی 

میشوندکهتوسطهرکاربر
دادهها درداخلابریازسرورهايیکهجايیدراينترنتقراردارندذخیره 
وب ،
مجازکهبهاينترنتمتصلباشدقابلدسترسیاست.
پايگاهداده  تحتوبايناستکهدادهبهآسانیباتعدادزيادیازکاربرانبهاشتراکگذاشته
مزيتاصلی 
میشود ومهمنیستکهآنهاکجاهستند.بدلیلاينکهخوددادهدرابرذخیرهشدهاست،وقتیکسیازيک

میتوانددادهجديدرامشاهدهکند.
میدهد،هرکسی 
جارکوردیراتغییر 

 -4-7-5بررسی برنامههای پایگاهداده تحت وب
پايگاهداده در حال حاضر
برنامههای رومیزی پیش روی در زمینه  
در دنیای محاسبات رومیزی ،از جمله  
برنامههای
پیچیدهتریمواجههستنداز 

سازمانهایبزرگترکهباحالتهای

Microsoft Accessاست.در
میشود.
ديگرینظیرMicrosoft SQLياOracleاستفاده 
شرکتهایمعروف،بصورتتحتوبنیستند.بسیاریاز

پايگاهداده متعلقبه
برنامههای 
هیچکدامازاين 
شدهاند.
شرکتهایديگرايجاد 

برنامههايیتوسط
چنین 
Blist -8-4-7-5
يکیازتازهواردينبهبازارپايگاهداهتحتوب)www.blist.com( Blist،است Blist.برنامهنسبتاًساده
ایاستکهبرایتاجرينغیرفنیطراحیشدهاست.درحقیقت،شرکتبرنامهایحدواسطصفحهگسترهو
میکنید واسطآنشبیهبهيکصفحه
شکل 61-5مشاهده 

پايگاهداده طراحیکردهاست.همانطورکهدر

شکل.)62-5

یتوانیددرزمانوروددادهبهواسطمبتنیبرفرمآننیزسوئیچکنید(
گستردهاست.شمام 
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شکل  – 68-5واسط شبیه به یک صفحه گسترده در برنامه Blist

شکل  – 60-5استفاده از واسط مبتنی بر فرم در  Blistبرای ورود داده





میتوانید
پايگاهداده را نیز فراهم کرده است .شما  
گزارشدهی و مديريت  

 Blistبرخی امکانات قوی 
میتوانندفقطخواندنی
پايگاههای داده 
پايگاهداده  خودرابطورکاملياباافرادخاصبهاشتراکبگذاريد .

باشنديااينکهکاربرانبتواننداطالعاتجديدبهآناضافهنمودهويااطالعاتقبلیراحذفکنند.
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Cebase -0-4-7-5
پايگاهداده جديد با چند کلیک ماوس را
برنامه  )www.cebase.com( Cebaseبه شما امکان ايجاد  
میدهد .تمامکاریکهبايدانجامدهیدايناستکهاندکیتنظیمجزئیانجامدهید.وروددادهازطريق

میتوانید از
میشود.مشا 
دادههایشمادرصفحهگستردهنمايشداده 
میشود وسپس 
فرمهایآنانجام 
شکل.)63-5

مرتبسازی،فیلترينگوگروهبندیدادهبههرشکلکهبخواهیداستفادهکنید(
امکانات 

شکل  – 63-5مشاهده داده در پایگاهداده Cebase



امکانپذير است.پسازتعیین
اشتراکگذاری باکلیکبرروی،لینک Shareدرباالیهرصفحهداده 

به
میتوانید سطحدسترسیآنهارانیزتعیین
ايمیلکاربرانیکهبايدبرایآنهالینکاشتراکیارسالشود ،
کنید.
Dabble DB -3-4-7-5
میتوانازآنبهسادگیبرای
برنامه)www.dabbledb.com(Dabble DBنیزشبیهبهCebaseاستو 

میتواننددرنماهایمختلفنظیرصفحهگسترده
دادههایشما 
ايجادپايگاهوواردکردندادهاستفادهکرد .
مرتبسازی ،گروهبندی و فیلتر کردن
قابلیتهای  

میتواند از 
شکل )64-5نمايش داده شوند .همچنین  

(
دادههایخودنمودار،تقويمويانقشهترسیم
گزارشها راايجادکنید،ازروی 

دادهنیزاستفادهکنید،انواع
کنید.
میدهد .گزينه  Pagesبهشماامکانجمعآوری
اشتراکگذاری دادهبهشما 

 Dabble DBسهروشبه
میدهد.گزينهUsersبهکاربرانديگرامکان
پايگاهدادهرا 
اطالعاتراازديگرانکاربرانبدوندسترسیبه 
میدهد.گزينهSchemaبااستفادهازDabble DB JavaScriptبه
پايگاهدادهرا 
دادههایخام 
دسترسیبه 
میدهد.
سايتهارا 
دادههایشمادرديگران 
ديگرانامکانتعاملديگرانبا 
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شکل  – 64-5مشاهده داده در پایگاهداده Dabble DB



Lazybase -4-4-7-5
پايگاهداده آنالينسادهاستکهبرایکاربردهایشخصی
برنامه)www.lazybase.com( Lazybaseيک 
شکل.)65-5افزودن

پايگاهداده جديددرآنبهآسانیپرکردنيکفرماست(
مناسباست.ايجاديک 
دادههایشمادرصفحاتوبقابلنمايشهستند.
رکوردجديدنیزدرآننیزبههماناندازهآساناست .
سهولتورودونمايشدادهتوسطLazybaseآنبهاندازهکافیبرایاکثرکاربرانخانگیمناسباست.

شکل  – 65-5ای اد یک پایگاهداده جدید در Lazybase



میتوانیدبا
میکنیدرا 
پايگاههایدادهسادهایکهايجاد 
ويژگیهایخوبLazybaseايناستکه 

يکیاز
میتوانید آنهارادرهرصفحهوبیواردکنیدويا
هرکسیکهبخواهیدبهاشتراکبگذاريد.همچنینشما 
پايگاهدادهشماذخیره
اينکهازخبرخوانهای RSSاستفادهکنیدتاچنانچهازهرصفحهوبیاطالعاتیدر 
شد،مطلعشويد.
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MyWebDB -5-4-7-5
پايگاهدادهدروب2
برنامه)hu.onetramtech.com/mywebdb.html(myWebDBيکبرنامههمهکاره 
بهشماامکانايجادبرنامههایقوی

پايگاهدادهکهصحبتکرديمmyWebDB،
برنامههای 
است.شبیهديگر 
میکند.
رابااستفادهازBuilder Wizardبدوننیازبهکدنويسیفراهم 
برنامههایتولیدشدهتوسط
دادههاطراحینمود .
میتوانيکبرنامهمتناسببانیاز 
بهکمک myWebDB
 myWebDBدارایظاهرهایمناسبیهستندوامکانافزودنمنوهایپیمايش،ديتاگريدهایقابلويرايش
میکند.
میکنید،رافراهم 
شکل65-5مشاهده 

شکل66-5

وصفحههایوروددادهنظیرآنچهدر

شکل  – 66-5ورودی داده با استفاده از فرم تحت وب myWebDB



QuickBase -6-4-7-5
پايگاهدادهاست.
برنامههای 
برنامه)quickbase.intuit.com(QuickBaseيکیازقديمیترينوکاملترين 

میتوانیدپیداکنید.
برنامههایتحتوبیهستکه 
همچنینيکیازقابلاطمینانترين 
پايگاهدادهاست،بلکهسايتی
اينبرنامهبسیارپیچیدهاست.درحقیقتاينبرنامهنهتنهايکبرنامهمديريت 
برنامههای  workgroupآنالينرابه
اشتراکگذاری  

استکهبهشماامکانانتخاب،سفارشیسازیوبه
راهحل
میکند تا بتوانیدبااعضای تیم خود کار کنید .يک برنامه  ،workgroup
سرعت وسهولت فراهم  
بهرهوری تیمرا
اشتراکگذاری اطالعاتاستکهبهنوبهخود 

تحتوببرایسازماندهیتیم،پیگیریوبه
پايگاهدادهخودراطراحیکنید.
میتوانیدبرنامه 
میدهد.بااستفادهاز QuickBase
افزايش 
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برنامهها یازپیشآمادهآناستفادهکنیدوسپسبرنامهرا
شروعاستفادهازQuickBaseباانتخابيکیاز 
میتوانید
برنامههایموجودمناسبشمانبودند ،
متناسببامشخصاتموردنیازخودسفارشیکنید.اگر 
برنامهخودراازابتداايجادکنید.
گزارشهایموردنیازخود

میتوانید
هربرنامهداراینماهایجدولیوفرمهایمخصوصبهخوداست.شما 
میتوانید برایهربرنامه،داشبوردهای
دادهها راباديگرکاربرانبهاشتراکبگذاريد.حتی 
راتولیدکنیديا 
دادههایکلیدیخود
شکل  67-5ايجادکنیدتابتوانیدنمایاجمالیبهتریاز 

قابلسفارشیسازیمانند
داشتهباشید.

شکل  – 67-5یک نمونه داشبورد مدیریت برنامه در QuickBase



گاهداده تحت وب باالتر است ،اما
برنامههای پاي 
توانايیهای  QuickBaseيک سروگردن از بقیه  

اگرچه 
برنامهها یابریرايگاننیست.قیمتگذاریآنبرمبنایکاربراست
استفادهازآنبرخالفبسیاریازديگر 
میشود.
واز249دالردرماهبرای11کاربرشروع 
TeamDesk -7-4-7-5
برنامه)www.teamdesk.net(TeamDeskمشابهQuickBaseيکبرنامهمديريتپايگاهقدرتمنداست

برنامههایازپیشساختهبرایبسیاری
میتوانیدبا 
برنامههایپیچیدهراتسهیلکردهاست.شما 
کهتوسعه 
برنامههایسفارشیدلخواهخودراايجادکنید.
ازکارهایتجاریاستفادهکنیدويااينکه 
برنامههايی برای مديريت پروژه ،بازاريابی ،فروش ،پشتیبانی مشتری،
کتابخانه برنامه  TeamDeskشامل  
شکل68-5يکبرنامهپیگیری

منابعانسانی،صدورصورتحسابوديگرکارهایتجاریاست.برایمثالدر
دادههایموجوددرآنبصورتجدولینمايشدادهشدهاست.
میکنیدکه 
قراردادهایفروشرامشاهده 
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شکل  – 61-5یک برنامه ت اری از پیش ساخته شده موجود در کتابخانه برنامههای TeamDesk

Trackvia -1-4-7-5
پايگاهدادهباتوجهبه
برنامه)www.trackvia.com(TrackviaشبیهبهTeamDeskبهشماامکانايجاد 

میتوانید برای هر
میکند .همچنین شما  
برنامههای نمونه يا ايجاد آن از اول را فراهم  
مجموعهای از  

گزارشهایسفارشیدلخواهخودرابسازيد.

گزارشهایازپیشتعريفشدهاستفادهکنیديا

پايگاهداده از

شکل69-5استفادهکنید.

میتوانیدازصفحهوبنمايشدادهشدهدر
برایايجاديکگزارشسفارشیشما 
فقطکافیستستونهايیکهمیخواهیددرگزارششماباشدانتخابکنید.


شکل  – 69-5ای اد یک گزارش سفارشی با Trackvia
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میدهدو
برنامهTrackviaبهشماامکانايجادفرمهايیکهمیخواهیددروبسايتخودنمايشدهیدرا 
پايگاههای داده
میتوانید  
دادههایخودراازآنطريقواردکنند.همچنین 
میتوانند 
بنابراينکاربرانشما ،
خودراباکاربرانموردنظربهاشتراکبگذاريد.امکاناستفادهازسطوحدسترسیمختلفنیزوجوددارد.
Zoho Creator -9-4-7-5
میدهدZoho Creator:و.Zoho DB & Reportsازايندو
دادهایمختلفارائه 
Zohoدومحصولپايگاه 
Zoho Creatorبرایاستفادهآسانتراست.
 ) creator.zoho.com( Zoho Creatorيک انباره داده متنوع است که در آن از فرم های ورود داده و
میشود.اينبرنامههمساده استوهمبهاندازهکافیقویهستکهبتواند
نماهایصفحهگستردهاستفاده 
میتوانید ازابتداشروعکنیديااز
پايگاهداده  
پايگاهداده سادهشمارانیزايجادکند.برایايجاد 
برنامههای 

دادهها را در فرم های وب وارد کنید (شکل .)71-5
میتوانید  
الگوهای پیش ساخته استفاده کنید .شما  
میتوانید فرمهای
امکانپذيراست.شما 
دادهها درنماهایمختلفصفحهگسترده،جدولیوخالصه 
نمايش 
وروددادهرادرسايتياوبالگخودنیزاستفادهکنید.

شکل  – 72-5وارد کردن داده در فرم Zoho Creator



Zoho DB & Reports -82-4-7-5

میتوانید بهسراغ)db.zoho.com( Zoho DB & Reports
پايگاهداده قویترینیازداشتهباشید ،
اگر 
گزارشهای بسیار قوی تری از  Zoho Creatorدارد که شامل نمودار،

برويد Zoho DB  .امکان ايجاد 
شکل 71-5يکنمونهازنمودارتولیدشدهتوسط Zoho

میشود.
گزارشها  

 Pivot Tablesوديگرانواع
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برنامههایشماونیزاز
میدهد.عالوهبراين Zoho DBاز APIهایوببرایاستفادهدر 
 DBرانشان 
میکند.
پرسوجوهایقویترپشتیبانی 
SQLبرایايجاد 
دادهها
میتوانید 
میتواندازهرجايیمورددسترسیقراربگیرد.شما 
Zoho DBهمشبیه Zoho Creator
گزارشهادرسايتخود،بهاشتراکبگذاريد.خالصه

وگزارشهارابرایتوسعههمکاری،تحلیلياقراردادن
پیچیدهتر داريديابه

اينکهاگرنیازبهيکبرنامهسادهداريداز Zoho Creatorواگرنیازبهيکبرنامه
کردهايد،از Zoho DB & Reportاستفاده
برنامههايینظیر SQL Server،Accessومشابهآنهاعادت 

کنید.

شکل  – 78-5یک نمودار پیچیده تولید شده توسط Zoho DB & Reports
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 -1-5مشارکت در ارائه
يکیازديگراجزایمهموپراستفادهدرمجموعه Officeکهبهابرمنتقلشدهاست،برنامهارائهاست.
برنامهها یرومیزیرابهخوداختصاصدادهاستوواضح
برنامه Microsoft Powerpointدراينزمینه 
برنامههایتحتوبارائهکرد.ضمناينکهاساليد
میتوان مزايایرقابتیخاصیرادر 
استکهبهسختی 
میشوند .از بازيگران مهمی که در اين زمینه فعالیت
های با گرافیک بزرگ به کندی ارسال يا دريافت  
میکنند Zoho،و  Googleهستند.چندبرنامهديگرنیزوجودداردکهارزشبررسیکردنرادارند .به

میتوانید ارائهخودراهمیشههمراهخودداشتهباشیدويادرهرجايیبهايجاديا
برنامههاشما 
کمکاين 
ويرايشآنهابپردازيد.

 -8-1-5تهیه ارائه بصورت آنالین
مکانهایمختلف
برنامههایتحتوبتفاوتیندارد.کاربراناز 
کاربايکبرنامهآنالينارائهباکارباديگر 
میتوان ندمستقیماًبهارائهدسترسیداشتهباشندوامکانايجادارائهراازطريقهمکاریگروهیراتسهیل

میتواند توسطافراد
شرکتها  

برنامههایارائهتحتوباستکهارائههای
کردهاست.اينويژگیاصلی 
سازمانها یمختلفايجادشود.برایمثالشايدنیازباشدکهقسمتیازارائهتوسط

بخشها و
مختلفاز 
بخشبازاريابیايجادشود،قسمتديگرآنتوسطبخشحسابداریيامالیوقسمتديگرتوسطبخش
فروشتکمیلشود.بايکبرنامهرومیزینظیرPowerPointاينکارباارسالفايل(مثالازطريقايمیل)و
همزمانکردنيکياچندفايلمختلفدريکپروسهزمانبرانجاممیشد.امابايکبرنامهتحتوب،هر
میتواندکارخودرارویفايلاصلیبطورهمزمانانجامدهد.
بخش 
ديگرمزيتبرنامهارائهتحتوبايناستکهوقتیبهيکجلسهمیرويد،شمانیازنیستنگراناينباشید
رايانهای که اتصال
میتوانید از هر  
که فايل ارائه حتما از طريق رايانههمراه شما نمايش داده شود .بلکه 
اينترنتیداشتهباشد،برایدسترسیبهارائهخودونمايشآناستفادهکنید.
فايلها یارائهموجوددررايانهتانرانیزدارند.بهاين
برنامههایارائهتحتوبحتیامکانمیزبانی 
اکثر 
میتوانید ازاينپسبهفايلها یقبلیخودنیزازطريقوبدسترسیداشتهباشید.تنهامشکل
ترتیب 
میکند
برنامهها ارائه تحت وب  اين است که امکانات گرافیکیو نمايشی که آنها برایشما فراهم  
برخی  
برنامهها،
بسیارکمتراز PowerPointاست.بنابراينبايدمطمئنشويدکهقبلازاستفادهازهريکازاين 
گزينههایموردنیازشمادربرنامهموجوداست.


 -0-1-5ارزیابی برنامههای ارائه تحت وب
برنامههایارائهوجودندارد.بعضیازکاربران
برنامههایديگر،پیشتازشاخصیدرعرصه 
برخالفبرخیاز 
عالقهمندیهای
برنامهGoogle PresentationsوبرخیديگرZoho Showرادوستدارند.برخیديگر 
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ويژگیهای

میشود بهخوبیدقتکنیدتا بتوانید
برنامههايیکهدرادامهمعرفی 
ديگریدارند.بنابراينبه 
موردنیازخودراانتخابکنید.
BrinkPad -8-0-1-5
میکند.اين
برنامه)www.brinkpad.com( BrinkPadيکبرنامهجاوا استکهدرهرمرورگروبیکار 
میدهد .همچنین امکان به
برنامه به شما امکان انتشار ارائه ها و نمايش های اساليد را در وب  
اشتراکگذاریومشارکتدرارائهرافراهمکردهاست.

میکنید ،نسبتاً خالقانه است .اما الگوهای از پیش آماده
واسط  BrinkPadکه در شکل  72-5مشاهده  
زيادینداردوامکاناعمالافکتبیناساليدهاونیزاستفادهازابزارهایرسمجدولونموداردرآنوجود
ندارد .شما تنها تعدادی ابزار ترسیم ساده داريد که امکان ترکیب شکل ها ،متن و تصاوير ديجیتالی را
میتواند جانشین خوبی برای
توانايیهای محدودی دارد و هنوز ن 

میدهند .بنابراين  BrinkPad

PowerPointباشد.

شکل  – 70-5واسط ساده برنامه BrinkPad



Empressr -0-0-1-5
برنامههایمشابه
توانايیهایبیشترینسبتبهBrinkPadو 

برنامه)www.empresse.com(Empressr
میتوانید متن،شکل،جدول،نموداردر
ديگردارد.واسطاينبرنامهبه PowerPointشبیهتراست.شما 
میتوانیدتصاويرپسزمینهسفارشیايجادکنید.
اساليدخودقراردهید.حتی 
برنامههایارائهتحتوب،به
میکنیدEmpressr،برخالفبسیاریاز 
شکل73-5مشاهده 

همانطورکهدر
ويژگیها باعثشدهاست

میدهد.اين
شماامکانايجادنمودارونیزاستفادهازانواعافکتبیناساليدهارا 
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برنامههای تحت وب
که  Empressrگزينه خوبی برای کاربران  PowerPointباشد که می خواهند به  
سوئیچکنند.

شکل  – 73-5ای اد یک اسالید جدید با  Empressrبا افکت و نمودار



Google Presentations -3-0-1-5

امههایارائهآنالينوجودداشتهباشد،شايدبتوانGoogle Presentationsرانام
اگرپیشتازیدربازاربرن 
برنامههای تحت وب  officeاست Google Presentations .يکی از
برد .علت آن تسلط گوگل بر ديگر  
میتوانندارائههایجديدايجادکنندويا ارائه
برنامههایديگردرمجموعه Google Docsاست.کاربران 

هایموجودراازصفحهاصلی)docs.google.com(Google Docsبازکنند.بازکردنيکارائهباکلیک
میشود .ايجاد يک ارائه جديد با انتخاب دکمه  Newو سپس گزينه
بر روی عنوان يا آيکن آن انجام  
میشود.
امکانپذيراست.ارائهشدهبهاينترتیبدريکپنجرهجديدباز 
 Presentation
نگارشهای

میکنید ،واسط  Google Presentationsبسیار شبیه 
همانطور که در شکل  74-5مشاهده  
ويژگیها است.دراينبرنامهامکاناستفادهازمتن،تصويروشکل

قبلیPowerPointاستامافاقدبرخی
میکند.
دريکاساليدوجوددارداماقابلیتدرجنمودارراندارد.همچنینازانیمیشنهانیزپشتیبانین 
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شکل  – 74-5ویرایش اسالید ها با Goole Presentations

مجموعهای

دراينبرنامه،يکصفحهمرتبکنندهاساليدشبیهآنچهکهدر PowerPointوجودداشت،و
شکل )75-5فراهمشدهاست.توانايیانتشارفايلدروبيادانلودآن

ازالگوهایازپیشطراحیشده(
برنامههایتحت
اشتراکگذاریوهمکاریبهسرعتوسادگی،شبیهديگر 

بصورتPPTياPDFوامکانبه
یديگرآناست.

ويژگیها

وبGoogleاز

شکل  – 75-5بعضی الگوهای از پیش طراحی شده در Google Presentations
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میکنیدGoogle Presentations،انتخابطبیعیشما
برنامههایGoogle Docsاستفاده 
اگرشماازديگر 
ويژگیهایارائهپیشرفتهممکناستباعثشودکاربرانحرفهایدنبالبرنامهديگری

خواهدبود.امافقدان
برایارائههایآنالينخودبگردند.
Preezo -4-0-1-5
میتوانید
ويژگیهای آن کمی از  Google Presentationsبیشتر باشد  ،

اگر دنبال برنامه ای هستید که 
 )www.preezo.com( Preezoرا امتحان کنید .اگرچه  Preezoشبیه  Google Presentationsامکان
افزودنChartندارد،اماامکانافزودنافکتهایبیناساليددرآناضافهشدهاست.
میکنید Preezo،بسیارشبیه Google Presentationsاست.کادر
شکل 76-5مشاهده 

همانطورکهدر
گزينههایويرايشیوقالببندیرادرنوارابزارومنوهادراختیار
 Slide Sorterرادرسمتچپ،وهمه 
میباشد.
داريد.افکتهایاساليدهاشاملSplits،Flades،Wipesو Pushes

شکل  – 76-5ویرایش یک ارائه در Preeo

Presentation Engine -5-0-1-5
برنامه)www.presentationengine.com(Presentation Engineيکبرنامهارائهپیشرفتهاستکهدر

آناستفادهازتصاويروافکتهایتعويضاساليدنیزدرنظرگرفتهشدهاست.سطحپیچیدگیگرافیکی
میشود.
برنامههایرقیبديدهن 
ارائهشدهدراينبرنامهدرهیچيکاز 
میکنید.سپس
شکل77-5شروع 

شماکارخودرانتخابيکسبکطراحیازلیستنمايشدادهشدهدر
میتوانید  موسیقیزمینهورنگالگویارائهخودراانتخابکنیدوسپسشروعبهافزودنمتناساليدها

میتواندبصورتيکفايلاجرايیدروباجرا
شکل78-5استکه 

بنمايید.نتیجهيکارائهچندرسانهشبیه
شودويادررايانهخوددانلودنمايید.
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شکل  – 77-5انتخاب یک سبک طراحی در Presentation Engine

شکل  – 71-5ویرایش یک ارائه در Preeo

البتهدر  Prsentation Engineشماانعطافپذيریزيادینداريد.مثالامکانافزودننموداردرآنوجود
ندارد.امامشخصاتبصریآنشايدبرایبسیاریازکاربرانمناسبباشد.
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PreZentit -6-0-1-5
ويژگیهایجديدیدرآن

برنامه)www.prezentit.com( PreZentitيکبرنامهباظاهرجذاباستکه

میتوانید درزمینهاساليدهااستفادهکنید.
میتوان يافت.شمايککتابخانهازتصاويرگرافیکیداريدکه 

اشتراکگذاری ومشارکت

شکل)79-5درآنوجودداردوامکانبه

گروهیازافکتهایتعويضاساليد(
برنامههایديگرامکانايجادنموداروجودندارد.
باکاربرانمجازدرآنوجوددارد.البتهدرآننیزمانند 

شکل  – 79-5افکت های تعویض اسالید موجود در PreZentit



میتوانید بافرمت HTMLذخیرهکنید.نمايشارائههاهم
میکنید را 
ارائههايیکهبا PreZentitايجاد 
دروبوهمبصورتآفالينازرویرايانهقابلانجاماست.
SlideRocket -7-0-1-5
برنامههایارائهتحتوباست.همانطورکه
)www.sliderocket.com(SlideRocketيکیازجديدترين 

يژگیهایپیشرفتهبسیاردارد.
میکنیدSlideRocket،يکواسطجذابباو 
شکل81-5مشاهده 

در
برنامههای ديگر وجود ندارد.
ويژگیهايی که در  SlideRocketبدست می آوريد در  

بسیاری از 
  SlideRocketالگوهایثابتومتحرکوافکتهایازپیشطراحیشده،افکتهایسهبعدیوامکان
افزودنصداوويدئووانیمیشنبهاساليدهایشماراارائهاست.همچنینبرنامهايجادنمودارقویوامکان
کارمشارکتیگروهیدرايجادارائهدرآنفراهمشدهاست.اگرشمايککاربرحرفهایPowerPoint
هستیديانیازهایپیشرفتهایداريدSlideRocket،برایشماارزشامتحانکردنرادارد.
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شکل  – 12-5برنامه  SlideRocketیکی از پیشرفته ترین برنامههای ارائه تحت وب



ThinkFree Show -1-0-1-5
برنامه)www.thinkfree.com( ThinkFree Showيکیازاجزایمجموعه ThinkFreeاست.همانطور

میکنید،ظاهرآنبسیارشبیهنگارشقبلاز2117برنامهPowerPointاستو
کل81-5مشاهده 
کهدرش 
میتوانید ازافکتهایبیناساليدونیز
البتهقابلیترسمنمودارنیزدرآنوجودندارد.دراينبرنامههم 
میتوانشکلهاوجداولمختلف
انیمیشنبرایمتنواشیاءموجوددريکاساليدموجوددارد.همچنین  
رارسمنمود.

شکل  – 18-5ظاهر شبیه به  PowerPointبرنامه ThinkFree
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میتوانیدديگران
میشودکهدرآن 
اشتراکگذاریازطريقThinkFree's My Office Webtopانجام 

به
میتوانیدارائهرابرایفقطبراینمايشيابرایويرايش
اسناد ThinkFreeرانیزبهاشتراکبگذاريد.شما 
گروهیبهاشتراکبگذاريد.
Thumbstacks -9-0-1-5
برنامه)www.thumbstacks.com( Thumbstacksيکبرنامهارائهبسیارسادهاست.استفادهازواسط
میکنید،بسیارآساناست.دراينبرنامهشمابهافزودنمتنساده
شکل82-5مشاهده 

آنهمانطورکهدر
محدودخواهیدبود.امکاناستفادهازافکت،رسمنموداروياجدولدرآنوجودندارد.

شکل  – 10-5ظاهر بسیار ساده Thumbstacks

Zoho Show -82-0-1-5
برنامه  )show.zoho.com( Zoho Showکه در شکل  83-5نشان داده شده است ،شايد ضعیف ترين

میتوانید
برنامهدرمجموعه Zoho Officeباشد.شبیه Google Presentationو Zoho Showدرآن 
میباشد.
قابلیتهایرسمنمودار،جدولياافکت 

اساليدهایمتنیباظاهرمناسبدرستکنیدولیفاقد
اشتراکگذاری و

برنامههای تحت وب  Zohoيکپارچه است و امکان به 
برنامه  Zoho Showبا ديگر  
مشارکترافراهمکردهاست.بنابرايناگرمیخواهیديکارائهخوبوسادهباپیچیدگیهایکمدرست
میتوانیداينبرنامهراامتحانکنید.
کنید ،
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شکل  – 13-5برنامه ارائه تحت وب Zoho Show
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 -9-5ذخیرهسازی و به اشتراکگذاری فایلها و دیگر محتواهای آنالین
ذخیرهسازیاسناد،يابعنوانيکدرايو

میتواندبرای
برنامههادرابرنیست.ابر 
رايانشابریتنهادسترسیبه 
فايلهایشمابکاررود.
ذخیرهسازی 

برایتهیهکپیپشتیبانيابعنوانمنبعاصلی
سايتهایموردعالقهخوداستفاده
اشتراکگذاری 

ذخیرهسازیوبه

میتوانیدازابربرای
عالوهبراين،شما 
میتوانید آنها را با ديگر دوستان خود نیز به
عالقهمندی های شما بصورت آنالين باشد  ،
کنید .چنانچه  
اشتراکبگذاريد(دراينحالتنیازبهارسالايمیليااستفادهازپیغامرساننیزنیست).درعینحال،وقتی
میتوانید بهآنها از هررايانه ديگری نیز دسترسی داشته
عالقهمندی های شمادر ابر ذخیره شده باشد  ،

ذخیرهسازیابریبیشترآشناخواهیمشد.

باشید.دراينبخشباايندونوعاز

 -8-9-5آشنایی با ابر ذخیرهسازی
ذخیرهسازی ()cloud storageاستکه

میکنیم،ابر
ذخیرهسازی دادهتحتوبکهبررسی 

اولینشکلاز
میگیرد.
فايلهادرچندينسرورمجازیقرار 
دادههاو 


 -0-9-5ابرذخیرهسازی چیست؟
میشود کهدارایمراکز
شرکتهايیمديريت 

ذخیرهسازی ابرمعموالًتوسط

سرورهایمورداستفادهبرای
ذخیرهسازی رااز

ابریعضومیشويد،فضای

ذخیرهسازی 

داده بزرگیهستند.وقتیشمادريکسرويس
میتوانیدبهآنفضاازطريقاينترنتدسترسیداشته
کردهايد.سپسشما 
ذخیرهسازیابریکرايه 

سرويس
باشید.
چیزیکهدراينحالتشمامیبینید،شبیهبهيکسرورياديسکسختاست،امااينفضادرحقیقت
مکانهایمختلفقرار
دادهها یشماممکناستدرچندينسرورکهمعموالًدر 
يکسرورمجازیاستو 
ذخیرهسازی ابربسیار

دارند،ذخیرهشدهباشد .اينفضایپراکندهازديدشمايکسرورواحداست.قدرت
میتواندبهچندينپتابايت1برسد.
زياداستو 
ذخیرهسازی ابردرحالحاضر ) Simple Storage Service (S3نامداردکه

شناختهشدهترينسرويس
شرکتهایديگرنظیر

ذخیرهسازی ابریتوسطبسیاریاز

توسط Amazon.comايجادشدهاست.البته
میشود.
EMC،Google،IBMو...نیزارائه 

 -3-9-5چرا از ابر ذخیرهسازی استفاده کنیم؟
ابرذخیرهسازیسهمزيتاصلیدارد:


هرهزارگیگابايت ،معادليکترابايتوهرهزارترابايتمعادليکپتابايتاست.
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-

میتوانیدبههراندازه(چه
میکنید ،
ذخیرهسازیابریراکرايه 

مقیاسپذیری:وقتیشمافضای
زيادوچهکم)فضانیازداشتهباشید،انتخابکنید.دراينمحیطتغییرسرويسوافزايشفضای
رايانههایاضافیبرای
امکانپذير است.شمانیازبهخريد 
موردنیازدرهرلحظهمتناسببانیاز 
میتوانیدازفضایموجوددرابراستفادهکنیدوهر
دادههایبیشترنداريد،امادرعوض 
میزبانی 
قدرفضاکهبخواهیدبدستآوريد.

-

قابلیت اطمینان  :اگر تا به حال سرورهای شرکت شما از کار افتاده باشند ،اهمیت داشتن
میتواندبعنوانيکدرايوتهیهکپی
ذخیرهسازیابری 

میدانید.
دادههایخودرا 
کپیپشتیباناز 

دادههای
ذخیرهسازی  

پشتیبانآنالينمورداستفادهقرارگیرد.اگرشمابهسرويسابریبرای
اصلیاعتمادکنید،مطمئنخواهیدبودکهدادهشمارویچندسرورتکثیرشدهاست.

-

ذخیرهسازی هر ترابايت داده می پردازيد؟ حتی با اينکه

هزینه کمتر :چه مقدار هزينه برای 
میآيد ،هنوز  استفاده از سرورهای مجازی در ابر ارزانتر است.
هزينه ديسک سخت پايین  
میتوانند نرخپايین تری ارائه کنند،زيرا آنها بطور مؤثرتری از
ذخیرهسازی ابری 

سرويسهای 

میکنند  وفضابرحسبتقاضایکاربران،بهآنهااختصاص
فضایسرورهايیکهدارنداستفاده 
میشود .بههرحالخريدفضایاضافهدرابرارزانتراستازاينکهيکسرورجديدياديسک
داده 
سختجديدخريداریکنیم.

 -4-9-5خطر ذخیرهسازی داده در ابر
ذخیرهسازیابری،مخاطراتیوجودداردکهبیشترموردبحثهستند:

سرويسهای

درخصوصاستفادهاز
-

ذخیرهسازی

ذخیرهسازی ابری قابل اطمینان تر از 

قابلیت اطمینان :بیاد بیاوريد که گفتیم 
میکنید اگرسرويسدهندهابریبامشکل
فیزيکیسنتیاست.اماهمهموضوعايننست.چه 
دادههای خود دسترسی
میتوانید به  
فنی مواجه شود يا اينکه آفالين شود که به اين ترتیب ن 
دادههایخودراازدستبدهید.اينموضوعقبالپیش
داشتهباشیدياحتیممکناستواقعاً 
ذخیرهسازی ابریآمازونقطعشد.اگريکسرويس

آمدهاست.درفوريه 2118برقسرويس
دادهها تهیه نکرده
ذخیرهسازی  ابری ،زيرساخت مناسب نداشته باشد يا چند کپی پشتیبان از  

دادههادرخطرخواهندبود.
باشد ،

-

سیستمهايشان

ذخیرهسازی ابریمیگويوندکه

امنیت :درحالیکههمهسرويسدهندههای
امناست،اماهنوزامکاناين وجودداردکهسارقینباتکنولوژیبابتوانندواردسیستمشوندو
دادهها یحساسرابربايند.تقريباًهمیشهامنیتدادهایکهبطورفیزيکیبرآنکنترلینداريد،

پايینتراست.

-

خطای کاربران :همهبحثقابلیتاطمینانابربهسرويسدهندهبرنمیگردد.باتوجهبهاينکه
امکا ن بروز اشتباهات انسانی وجود دارد ،فرض کنید بعلت اشتباه مدير سیستم ،کلمه عبور

226

 رایانش ابری
دادههادرمعرضدسترسی
سیستمبهسرقتبروديااشتباهديگرینظیراين.همینکافیستکه 
کاربرانغیرمجازقرارگرفتهيابطورکاملحذفشوند.

-

میکند،
دادههایخودازطريقاينترنتدسترسیپیدا 
مشکالت دسترسی :بدلیلاينکهشمابه 

مشکل اصلی شما وقتی خواهد بود که سرعت آن اتصال پايین بیايد يا با مشکل مواجه شود.
تاخیر در دسترسی با داده يک موضوع اساسی در هر اتصال اينترنتی است که حتی برای
سريعترينآنهاممکناستاتفاقبیفتد.
دادههایخودحداقلدردومکانکپیپشتیبان
میشود کهاز 
باهمهاينپیشبینیها،اينحسايجاد 
میکنید،درجایديگریکه
داشتهباشیدوانحصاراًبهابراعتمادنکنید.بهتراستهرچهراکهدرابرذخیره 
دسترسیبهآنداشتهباشیدنیزذخیرهکنید.

 -5-9-5بررسی سرویسهای ذخیرهسازی و به اشتراکگذاری فایل
میکنید،برايتاناهمیتدارد؟بیايید
دادههایخودبصورتآناليناستفاده 
ذخیرهسازی 

چقدرجايیکهبرای
ذخیرهسازی ابری نگاهی بیندازيم .بسیاری از آنها قابلیت به

سرويسهای 

به بعضی از مشهورترين 
کردهاند.
اشتراکگذاریفايلرانیزفراهم 

Amazon S3 -8-5-9-5
ذخیرهسازینامحدودرافراهمآوردهاست.شما

سرويس)Amazon Simple Storae Service (S3امکان

دادهها یذخیرهشدهخودازطريقيکواسطوبسادهدسترسیداشتهباشید S3.درمارس
میتوانید به 

ذخیرهسازیآناليندربازارامروزباشد.

سرويسهای

2116راهاندازیشدوشايديکیازمهمترين
هزينههای   Amazonبر اساس مقدار داده ذخیره شده شده و پهنای باند مورد استفاده جهت ارسال و

میشود.دراياالتمتحده،هزينهآن 0.15دالربازایهرگیگابايتبهاضافه 0.10تا
دريافتداده،محاسبه 
میباشد.
0.17دالربازایانتقالهرگیگابايتداده 
میکند که
ذخیرهسازی قابلانعطافیاستفاده 

يکیازنکاتفروش S3ايناستکهآنازهمانزيرساخت
سرويسها ی تجارت الکترونیکی جهانی خودش مورد استفاده قرار داده

 Amazon.comبرای راه اندازی 
میتوانیدبهAmazon S3ازطريقaws.amazon.comدسترسیداشتهباشید.
است.شما 
Egnyte -0-5-9-5
اشتراکگذاری آنالين

ذخیرهسازی،تهیهکپیپشتیبانوبه

سرويسهای

)www.egnyte.com( Egnyte

وپوشههایخاصیرا

فايلها
میتوانیدبهراحتیکاربرانمجازیراکهمیخواهید 
رافراهمآوردهاست.شما 
میشود.
فايلهانیزبطورخودکارانجام 
باآنهابهاشتراکبگذاريدمشخصکنیدومديريتنگارش 
امکانپذير
میکنید  
دسترسی به سرويس  Egnyteاز طريق واسط ساده ای که در شکل  84-5مشاهده  
میتوانید يکفايلسرورآنالينمجازیراهاندازیکنیدومتناسببانیازهایخودآنراپیکربندی
است.شما 
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فايلها  و پوشه های به اشتراک گذاشته شده را با سطوح دسترسی مختلف
میتوانید  
کنید .همچنین  
فايلهابهسهولتچندکلیکسادهاست.
مشخصکنید.آپلودکردن 

شکل  – 14-5مدیریت فایلهای آپلود شده با Egnyte



ElephantDrive -3-5-9-5
) www.elephantdrive.com( ElephantDriveيکبرنامهآنالينباظاهرکاربرپسنداستکهسرويس

میدهد :نسخه
میدهد .اين سايت سرويس خود را در سه نسخه مختلف ارائه  
ذخیرهسازی آنالين ارائه  

ذخیرهسازی و انتقال متفاوتی دارد .برای

خانگی ،نسخه  ،Proو نسخه  .Pro Plusهر نگارش محدوديت 
کاربرانخانگیاينقیمتدرحدود9.95دالردرماهاست.
Microsoft Offile Live Workspace -4-5-9-5
بخشهای
مادر خصوص )workspace.office.live.com( Microsoft Office Live Workspaceدر  

ذخیرهسازی ابریخاصفکرکنید.شما

قبلصحبتکرديم.به Live Workspaveبهعنوانيکسرويس
فايلهای Officeخوداستفادهکنید.محدوديتتعداداسنادیکه
ذخیرهسازی سندهاو 

میتوانید ازبرای

میتوانیدذخیرهکنید1111،سندبازایهرکاربراست.

نکته جالبی که در خصوص  Offile Live Workspaceوجود دارد ،رايگان بودن آن است (البته بايد
مجموعه Officeراداشتهباشیدتابتوانیداسناد Officeخودراايجادکنید).اينباعثشدهاستکهاين
فايلهایورد،اکسلوارائههایشماباشد.
ذخیرهسازی نسخهاصلیياکپی 

سرويسبسیارمناسبیبرای
میتوانید  ازهرجايیبهاسنادخوددسترسیداشتهباشید.چهدرادارهباشید،چهدرخانهويادر
شما 
1
میتوانیداسنادغیرOfficeرادرآنذخیرهکنید .
جاده.محدوديتاصلیکهوجودداردايناستکهشمان 
  1اگرمیخواهید اسنادخودراباديگرانبه اشتراکبگذاريد،سریبه Microsoft SharedViewبزنیدکهيکمیزکارراهدوروسیستم
کنفرانساستکهبهشماامکانبهاشتراکگذاریونیزگفتگویزندهرابا15نفربطورهمزمانمیدهد.هرکسبرایاستفادهازاينسیستم،بايد
نرمافزار  SharedViewرادررايانهخودشنصبکند.عملکردايننرمافزار،شبیهبهيکبرنامهپیغامرساناستوروشیرابرایبهاشتراک
گذاریاسنادفراهمکردهاست)connect.microsoft.com/site/sitehome/aspx?SiteID=94(.
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myDataBus -5-5-9-5
اشتراکگذاری

ذخیرهسازی ابریوسرويس

سرويس)www.mydatabus.com( myDataBusترکیبیاز

اشتراکگذاری

فايلهایشخصیخوديابه
ذخیرهسازی  

میتوانید از myDataBusبرای
فايلاست.شما 
تصاوير ،فیلم ها و موسیقی ها با دوستان و خانواده خود استفاده کنید .اين سرويس همچنین ابزارهای
سايتهایمشابهراهم
يکپارچهسازیباLiveJournal،MySpace،Facebookوديگر 

مشارکتگروهیو
میکند.
فراهم 
Nirvanix -6-5-9-5

میتوانید از  )www.nirvanix.com( Nirvanixاستفاده
ذخیرهسازی بیشتری نیاز داشته باشید  ،

اگر به 
فايلهایبزرگومشترياندرسطحسازمانی
ذخیرهسازیابریاستکهبرای 

کنیدNirvanix.يکسکوی
ذخیرهسازی رادر بهترين

مناسباست .شبکه Nirvanic Storage Deliveryبطور هوشمند تقاضاهای 
مقیاسپذيراست.

ذخیرهسازیدراينسیستمبرحسبتقاضاوبطورکامل

میدهد.
مکانازشبکهانجام 
steekR -7-5-9-5

میکنید )www.steekr.com( steekR ،برای مصرف کنندگانی
همانطور که در شکل  85-5مشاهده  
فايلها یچندرسانهایخودرابصورتآنالينبهاشتراکبگذارند.
طراحیشدهاستکهمیخواهنداسنادو 
تماسهایشما

میتوانید آنراباهرکسديگریکهدرلیست
بعدازاينکهيکفايلخودراآپلودکرديد ،
میتوانیدتعیینکنیدکهيکفايلتوسطديگرانقابلويرايشباشديااينکه
باشدبهاشتراکبگذاريد.حتی 
فقطخواندنیباشد.

شکل  :steekR – 15-5یک سرویس ذخیرهسازی ابری برای کاربران خانگی



سرويسهایپولیآنتا111گیگابايتوجوددارد.

سرويسپايهsteekRبايکگیگابايترايگاناستو
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Windows Live SkyDrive -1-5-9-5
سومینسرويسابریمايکروسافت)skydrive.live.com( Windows Live SkyDrive،نامداردکهبا
میتوانید هرنوعفايلیراذخیرهکنید.
 Office Live Onlineمتفاوتاست.بهکمکاينسرويسشما 
فايلهایآپلودشدهراباديگرکاربران
میتوانیدبهراحتی 
شما25گیگابايتفضایرايگاندراختیارداريدو 
فايلها قابل
مجازبابصورتعمومیبهاشتراکبگذاريد.پوشههایشخصینیزبرایخصوصینگهداشتن 
استفادههستند.
فايلها ازطريقداشبوردگرافیکی
ذخیرهسازی ومديريت 

میکنید،
شکل 86-5مشاهده 

همانطورکهدر
میشود .فقطکافیسترویيکپوشهکلیککنیدتامحتوایآنرامشاهدهکنیديايک
سادهایانجام 
فايلخاصرابازکنید.اينسرويسخیلیسادهاستوبرایکارهایخانگیوبعضیکاربردهایتجاری
کوچکمناسباست.

شکل – 16-5مدیریت فایلهای آپلود شده با Windwos Live SkyDrive



 -6-9-5بررسی سرویسهای نشانه گذاری آنالین
سايتهایموردعالقهتانرابا
اشتراکگذاری يادداشتهاو 

سرويسهایابریبهشماامکانبه

ايننوعاز
میکنند.
)فراهم 
میکنید 
دوستانوهمکارانياحتیخودتان(درصورتیکهازبیشازيک رايانهاستفاده 
میگیردکهآن
میکنیدوتصمیم 
عملکردآنهابهاينصورتاستکهشماازيکسايتموردعالقهبازديد 
رابرایخودنشانهگذاری 1کنیديابهشخصديگریمعرفیکنید.بدلیلاينکهنشانههافقطدريکرايانه
میتوانید آنرابههمراهيادداشتدريکسايتنشانهگذاریآنالينذخیرهکنید.اين
میشوند،شما 
ذخیره 
میتوانید لینکآنرابرایدوستانخود
میکند.سپس 
کارنشانههاويادداشتهایشمارادرابرذخیره 

1

Bookmark
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سايتهایدفتريادداشت 1نیزبهشکلمشابهعمل
ايمیلکنیدياخودتانبعداًبهآنمراجعهداشتهباشید .
میتوانید بهآنهاازطريقوب
میکنند .فقطکافیستيادداشتهایخودرادرسايتقراردهیدوسپس 

سايتهاینشانهگذاریويادداشترايج
دسترسیداشتهباشیديابهاشتراکبگذاريد.درادامهبرخیازاين 
میکنیم.
رابررسی 
BlinkList -8-6-9-5
)www.blinklist.com(BlinkListيکسايتنشانهگذاریبسیاریسادهاست.وقتیشماعضوسرويس
میشود.ايناپلتيکلینکBlink This Site
رايگانآنبشويد،يکافزونهکوچکدرمرورگرشمانصب 
میکند.وقتیکهخواستیدسايتموردعالقهخودراذخیره
عالقهمندیهایمرورگرشمااضافه 
بهلیست 
شکل.)87-5يادداشتمورد

میشود(
کنید،باکلیکبررویاينلینکيکصفحه Blinkingنمايشداده 
میتوانیدازاينکادر
نظرخودرادربارهسايتواردکنیدوسپسرویدکمهBlinkکلیککنید.همچنین 
سايتهای
برایارساللینکبهدوستانوخانوادهنیزاستفادهکنید.بهاينترتیباينسايتبههمراهديگر 
کردهايد،درصفحهBlinkList My Listشماظاهرخواهدشد.
موردعالقهتانکهقبالآنهارا blink

شکل – 17-5سایت  BlinkListبرای ذخیرهسازی عالقهمندی ها



notebook

1
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ClipClip -0-6-9-5
 ) www.clipclip.org( ClipClipبیش از يک سايت نشانه گذاری ساده است .اين برنامه بهشماامکان
سايتها  ووبالگهارادريکدفتريادداشتآنالينفراهم
انتخابکردنوذخیرهکردنمتنوتصاويراز 
میتوانید اينيادداشتهارابرایاستفادههایآتی،ذخیرهکردهوسازماندهیکنید(اينکار
میکند.شما 

برایفعالیتهایتحقیقیبسیارمناسباست).يااينکهباديگرانبهاشتراکبگذاريد.تنهاکافیستتصاوير
ومتنهایموردنظررابااستفادهازماوسدرمرورگرانتخابکنیدوسپسرویدکمهيالینکClipClip
میکنید
شکل88-5مشاهده 

میشود.در
کلیککنید.سپسمواردانتخابشدهدرسايتClipClipذخیره 
میشوند.
کهچگونهفطعههایذخیرهشدهدرClipClipنمايشداده 

شکل – 11-5مشاهده صفحات وب ذخیره شده با ClipClip



Clipmarks -3-6-9-5
میتوانید هر نوع
میکند .شما  
 )www.clipmarks.com( Clipmarksبسیار شبیه  ClipClipعمل  
محتوايیازصفحاتوبرادر Clipmarksذخیرهکنید.مواردذخیرهشدهبعداًازطريققابلدسترسی
خواهندبودوخواهیدتوانستآنهاراباديگرکاربراننیزبهاشتراکبگذاريد.
del.icio.us -4-6-9-5
شکل89-5نمايشدادهشدهاست.اينسايتخودرا

del.icio.usکهآدرسآننیزبههمینناماست،در
يکنوعسايت  social bookmarkingيايکنوعسايتنشانهگذاریکهبصورتشبکهاجتماعیعمل
سايتها را با همديگر بهاشتراک
میتوانند نشانه های  
میکند مطرح کرده است بطوريکهکاربراندرآن  

سايتهاینشانهگذاریباشدکهبیشاز3میلیون
بگذارند.درحقیقتdel.icio.usشايدمحبوبتريناين 
کاربروبیشاز111میلیوننشانهURLدارد.مالکیتاينسايتدرحالحاضرباشرکت!Yahooاست.
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شکل – 19-5محبوب ترین سایت نشانه گذاری بصورت یک شبکه اجتماعی



سايتهایمشابهديگرdel.icio.us،بهکاربرانامکاناستفادهازبرچسببرایپیداکردن
همانندبسیاریاز 
میکنید (باکلیکبررویدکمه
بهترنشانههارافراهمکردهاست.وقتیشمايکسايترانشانهگذاری 
میتوانید چندکلمهکلیدیبرایتشريحآنسايتواردکنید.ديگر
 del.icio.usقراردادهشدهدرسايت) ،
سايتهاینشانهگذاریشدهراکهمنطبقبا
میتوانندمناسبترين 
کاربرانباجستجویآنکلماتکلیدی 
نیازآنهاباشدپیداکنند.
Feedmarker -5-6-9-5
)www.feedmarker.com(Feedmarkerيکسايتنشانهگذاریديگراست.اينسايتويژگیجديدی

میتواندبعنوانخبرخوانRSSوAromعملکندولینکآنهارانیزبهنشانههای
داردوآنايناستکه 
خوداضافهکنید.
SharedCopy -6-6-9-5
میشود و
)www.sharedcopy.com( SharedCopyبعنوانسرويسدرجتوضیحاتمشارکتی 1شناخته 
میتوانید يککپیازهرصفحهوبرادر SharedCopyذخیرهکنیدوهرنوع
بهاينمعناستکهشما 
میتوانید صفحهایکهدرآنتوضیحاترا
يادداشتوعالمتگذاریرادرآنصفحهانجامدهید.سپس 
کردهايدراباديگرانبهاشتراکبگذاريد.
اضافه 

Collaborative annotation

1
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Tagseasy -7-6-9-5
ذخیرهسازی

)www.tagseasy.com( Tagseasyيکبرنامهترکیبیازنشانهگذاری،يادداشتوسرويس
سايتها یدلخواهخودرانشانهگذاریکنیدوبادوستانوهمکارانبهاشتراک
میتوانید  
ابریاست.شما 
میتوانید تاظرفیت 1گیگابايتفايلآپلودکردهوبهاشتراکبگذاريد.اينسرويسرايگان
بگذاريد.حتی 
استوارزشامتحانکردنرادارد.
Yahoo! MyWeb -1-6-9-5
میتوانید
)myweb.yahoo.com( Yahoo! MyWebيکسرويسنشانهگذاریآنالينسادهاست.شما 
رايانهای دسترسی
بهسادگیهرنشانهایرادرسايت MyWebذخیرهکنیدوسپسبهآنازطريقهر 
داشتهباشیدويااينکهبادوستانوهمکارانبهاشتراکبگذاريد.
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 -82-5به اشتراکگذاری تصاویر دی یتال
اشتراکگذاری همهنوع

ذخیرهسازی وبه

سايتهايیکهبتوانیدازآنهابرای
دربخشقبلمادرخصوص 
اکگذاری فايلکهموضوعاينبخش
سايتهایاشتر 
فايلیاستفادهکنید،صحبتکرديم.يکنوعخاصاز 
ذخیرهسازی تصاوير دجیتال شما و به

سايتها به شما امکان 
است ،مربوط به تصاوير است .اين  
میکنند.
اشتراکگذاریآنهابادوستانوخانوادهفراهم 

کردهاند .مطمئناً
سايتهايی نیز هستند که امکان ويرايش تصاوير را هم فراهم  
فراتر از اشتراک تصاوير  ،
میکند،زيرايک
نرمافزارهایرومیزینظیر Adobe Photoshopبرابرین 
سايتها هیچوقتبا 
قدرتاين 
میتواند بستریبرایانجامکارهایويرايشیسادهنظیرتنظیم
سايتويرايشتصويربصورتآنالينفقط 
نور،تنظیمرنگ،برش،ايجادقابومواردیازاينقبیلرافراهمکند.

 -8-82-5بررسی برنامههای ویرایشگر تصویر آنالین
برنامهها يیشروعکنیمکهبرایويرايشتصاويرديجیتالمورداستفادهقرارمیگرند.
درابتدامیخواهیمبا 
برنامههایرومیزیوجود
میتوانید تقريباًهمهکارهایسادهواولیهایکهدر 
برنامهها شما 
ازطريقاين 
دارد،انجام دهید.مثالتصاويررابرشدهید،بچرخانید،رنگآنهاراتصحیحکنید،مشکلقرمزیچشمرا
رفعکنید،کنتراستوروشنايیراتنظیمکنید،حتیامکانترکیبچندتصويرباهمديگرنیزدربرخیاز
آنهاوجوددارد.
برنامههایابری،مجبورهستیدکهابتداتصاويرموردنظرخودرابهسايتارسالکنید.
برایکاربااکثر 
میباشند.
میتوانید ويرايشهایموردنظرراانجامدهید.پسازآنتصاويرويرايششدهقابلدانلود 
سپس 
Adobe Photoshop Express -8-8-82-5
میتوانگفتکهبهترينآنهانیزهستAdobe .
میکنید ،
اولینبرنامهويرايشگرتصويرتحتوبکهبررسی 

نرمافزار
 )www.photoshop.com/express( Photoshop Expressدارای سابقه زياد در زمینه تولید  
میباشدکههمهکنترلهای
ويرايشگرتصويراست.اينبرنامهنگارشیسادهازبرنامهکامل Photoshop CS
میگیرد،دربردارد.ازهمهمهمتر
ويرايشیسادهآنراکهبرایرفعاکثرمشکالتتصويرمورداستفادهقرار 
میشود.
اينکهاينسرويسبطوررايگانعرضه 
برایشروعکاربا Photoshop Expressتصاويرخودراکهقصدويرايشآنهاراداريدبهسايتارسالکنید
شکل) 91-5تادرکتابخانهآنالينظاهرشود.سپسبررویآيکنتصويردرکتابخانهآناليندابلکلیک

(
شکل.)91-5

میشود(
کنید.پنجرهويرايشگرPhotoshop Expressباز 
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شکل – 92-5تصاویر ارسال شده در کتابخانه آنالین Photoshop Express

شکل – 98-5ویرایش یک تصویر با Photoshop Express





میدهد .شبیه هر برنامه تحت وب ويرايش
ذخیرهسازی تا  2گیگابايت تصوير را  

 Adobeبه شما امکان 
تصويرديگری Photoshop Express،با  Flickrنیزيکپارچهاستبطوریکهبتوانیدتصاويرويرايششده
رامستقیماًدرسايتFlickrنیزقراردهید.
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ForoFlexer -0-8-82-5
)www.fotoflexer.com( FotoFlexerشبیه Photoshop Expressيکبرنامهرايگاناست.اينبرنامه

گزينههایويرايشیمشابهPhotoshop Expressفراهمکردهاستوالبتهيکسریابزارهایبیشترهمدارد.

میکنید،پنجرهويرايشی FotoFlexerتصويرارسالشدهفعلیرادر
شکل 92-5مشاهده 

همانطورکهدر
میدهد  .هر برگه برای يک کار خاص طراحی شده است و دارای ابزارهای
يک واسط برگه ای نمايش  
میکنید.برگههایديگر
میباشد.مثالدرشکلبرگه Basicرامشاهده 
مخصوصبهخوددرقسمتباال 
شامل ( Effectافکت های تصويری)( decoration ،تزيین تصوير)( animation ،متحرک سازی) ،و
میباشند.برگه  Layersبهشماامکانکاربررویتصويربهصورتچنداليهای
( distortionتغییرشکل) 
میدهد.
جهتويرايشواعمالجلوههایتصويریراهم 

شکل – 90-5برگه ویرایش  Basicدر FotoFlexer



Picnik -3-8-82-5
برنامههای ويرايش تصوير است .همانطور که در شکل
سادهترين  
 )www.picnik.com( Picnikيکی از  

میدهد.امکاناستفادهازجلوههایويژهنیزبا
میکنید،اينبرنامهکارهایسادهایانجام 
 93-5مشاهده 
کلیکبررویبرگه  Createوجوددارد.جلوههايینظیرسیاهسفید،قلمکاری،دانهبندیفیلم،و...از
جملهمواردموجوددرآناست.برایاعمالهرکدامکافیستبررویApplyکلیککنید.
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شکل – 93-5کارهای ویرایشی ساده در Picnik



Picture2Life -4-8-82-5

میکنید )www.picture2life.com( Picture2Life ،ترکیبی از
همانطور که در شکل  94-5مشاهده  
گزينههایسادهآنشاملبرش،تغییراندازه،
کارهایويرايشیسادهوجلوههایويژهراارائهکردهاست .
میباشد.جلوههایويژهآنشاملتارکردن،نرمکردنلبه،
چرخش،تنظیمروشنايی،کنتراستورنگو ...
فايلهای
میباشد .عالوه بر اين  Picture2Lifeبه شما امکان ايجاد کوالژ و  
 pixelate ،embossو   ...
متحرکتGifرابااستفادهازتصاويریکهداريد 
میدهد.

شکل – 94-5ویرایش یک تصویر در Picture2Life
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Pkifx -5-8-82-5
سادهتر ينبرنامهآنالينازنظرسهولتاستفادهباشد.همانطورکهدر
)www.pikifx.com( Pikifxشايد 

گزينهها یاولیهويرايشیدرباالیتصويروجوددارد،اعمالهر
میکنید،بسیاریاز 
شکل 95-5مشاهده 

امکانپذيراست.
جلوهباکلیکبررویتصويرآندرنوارکناریسمتچپ 



شکل – 95-5اعمال جلوه با Pikifx

Preloadr -6-8-82-5
)www.preloadr.com( Preloadrبهدودلیلبرنامهجالبیاست.اولاينکهبا Flickrبهخوبیيکپارچه

است (شکل  )96-5و در حقیقت شما در حساب  Flickrخود وارد می شويد تا به بخش ويرايشگر
میدهد
Preloadrدسترسیداشتهباشید.دوماينکه Preloadrابزارهایويرايشیحرفهایمتنوعیراارائه 
سايتهایديگروجودندارد.نظیراليههاhistogram،cureves،و...
کهدربسیاریاز 
بعدازاينکهواردبرنامهشديد،لیستیازهمهتصاويرراکهقبالدر Flickrقراردادهايدمشاهدهخواهید
میتوانید  هرکدامازآنهارابااستفادهازواسطسادهياابزارهایپیچیدهويرايشکنید.بعداز
کرد.سپس 
میتوانید آنرابانسخهقبلیدر Flickrجايگزينکردهياتحتعنوانيک
اينکهتصويرراويرايشکرديد ،
نسخهجديدذخیرهکنید.



شکل – 96-5استفاد ه از ابزارهای ویرایشی پیشرفته Preloadr
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Phixr -7-8-82-5
شکل97-5مشاهده

قابلیتهایسادهاست.در

)www.phixr.com(Phixrيکويرايشگرتصويرآنالينبا
گزينههای
برنامههایرايجويرايشتصويراست .
میکنید کهواسطاينبرنامهشبیهبرنامهفتوشاپوديگر 

امکانپذيراست.
ويرايشیازطريقدکمههایواقعدرسمتچپتصويراصلی 

شکل – 97-5واسط ویرایشی  Phixrشبیه به فتوشاپ



میتوانید رنگتصويررا
میدهد.همچنین 
 Phixrبهشماامکانچرخاندان،برش،و flipکردنتصويررا 
تنظیمکنید،آنراسیاهسفیدکنید،متنياحباببهآ ناضافهکنیدوياازجلوههایتصويریبررویآن
استفادهکنید.
Pixenate -1-8-82-5
برنامه)www.pixenate.com( Pixenateواسطويرايشیمبتنیبردکمهارائهدادهاست.همانطورکهدر

میکنید ،برایاعمالهرجلوهتصويریبايدرویدکمهمربوطبهآندرسمتچپ
شکل 98-5مشاهده 

تصويرکلیککنید.اگرازنتیجهراضینبوديدبررویUndoکلیککنیدتابهحالتاولبرگردد.
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شکل  – 91-5برای اعمال هر جلوه روی دکمه مربوطه در  Pixenateکلیک کنید



Snipshot -9-8-82-5
برنامه  )www.snipshot.com( Snipshotکه قبال تحت عنوان  Pixohشناخته می شد ،يک واسط
میکنید،وقتیرویيکدکمهاز
شکل99-5مشاهده 

ويرايشیبسیارجالبارائهدادهاست.همانطورکهدر
میشود .مثالً با کلیک بر روی دکمه
باالی تصوير کلیک کنید ،کنترلهای مربوط به آن در صفحه ظاهر  
، Effectsکنترلهایمربوطبهاعمالافکتهایتصويریرامشاهدهخواهیدکرد.
شما همه کنترل های ساده ويرايش تصوير و انواع مختلفی از افکت های تصويری را در اختیار خواهید
سرويسهایديگر Snipshot،بهشماامکانويرايشتصويربسیاربزرگ(تا11

داشت.برخالفبرخیاز
میدهد.
مگابايتبااندازه5000*5000پیکسل)راهم 

شکل  – 99-5واسط ویرایشی بسیار جالب Snipshot
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 -82-8-82-5بررسی ان من های به اشتراکگذاری تصویر
رايانهایانجامدهید
میتوانیدويرايشتصويرراازهر 
ويرايشتصاويربايکبرنامهتحتوبسادهاست.شما 
اشتراکگذاریتصاويرباديگرانازطريق

میباشد.حتیراحتازآنتوانايیبه
نرمافزارینیزن 
ونیازبهنصب 
اشتراکگذاریتحتوباست.

گروههایبه
ابروبواسطهانجمنهاو 
اشتراکگذاری تصويرشبیههمهستند.شما تصاويرخودرابرایارسالبهسايت

سايتهایبه
همهاين 
میتوانید شخصی بودن يا
میکنید و سپس  
آلبومها سازماندهی  
میکنید ،آنها را در پوشه ها يا  
انتخاب  
میدهند.بعضی
سايتهابهدوستانشمااجازهدانلودتصاويررا 
عمومیبودنآنهارامشخصکنید.بعضیاز 
یدهند .ازطريقبعضیديگرامکاناتچاپتصويربادريافتهزينهنیز
ديگرفقطاجازهمشاهدهآنهارام 
1
گروههاوانجمنهاموضوعبندیشدههستند .
سايتهایقویتردارای 
فراهمشدهاست .
Apple MobileMe Gallery -88-8-82-5

برنامههای تحت وب  ،Apple MobileMeبرنامه MobileMe Gallery
يک بخش جالب از مجموعه  
میتوانیدتصاويرراازرايانهياiPhoneخودبهMobile Me Galleryارسال
()www.me.comاست.شما 
کنید.بهاينترتیباينتصاويربعداًتوسطهرکسیکهشمادعوتکنیدقابلمشاهدهخواهدبود.شکل
آلبومهایوبسازماندهی
میدهد کهچگونه MobileMe Galleryتصاويرشمارا 
 111-5بهشمانشان 
میکند .هزينه کل مجموعه  MobileMeسالیانه  99دالر است و در مجموع  21گیگابايت فضای

میکند.
ذخیرهسازیفرام 


شکل  – 822-5آلبوم تصاویر  Onlineدر Apple MobileMe Gallery



  1اکثراينسايتهاامکانعضويترايگانرافراهمکردهاندکهالبتهاغلببرخیمحدوديتهارالحاظمیکنند.
بعضیسايتهاامکانعضويتباد ريافتهزينهرابههمراهويژگیهایپیشرفتهفراهممیکنند.ديگرسايتهزينه
هایخودراازطريقسرويسهایچاپتصويرياتبلیغاتدريافتمیکنند.
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dotPhoto -80-8-82-5
سايت)www.dotPhoto.com(dotPhotoبرایکاربرانخانگیرايگاناستولیبرایسفارشهایچاپ

میتواننداز dotPhotoبرایمیزبانیتصاويریکهدروب
میکند.عکاسانحرفهای 
تصويرهزينهدريافت 
میدهنداستفادهکنندوسپسسفارشهایچاپراازطريقdotPhotoانجامدهند.
سايتخودنمايش 
DPHOTO -83-8-82-5
)www.dphoto.com( DPHOTOدوسطحازعضويترافراهمکردهاست.نگارش Liteبهشماامکان

ذخیرهسازی نامحدودرا

میدهد.نگارش Proامکان
ذخیرهسازی تا 1111تصويربازای 3دالردرماهرا 

سايتهایديگر DPHOTO،بهشماآدرسوب
بازای 7دالردرماهفراهمکردهاست.شبیهبسیاریاز 
میدهد.
اختصاصیبرایتصاويرتانبهشکل yourname.dphoto.com
Flickr -84-8-82-5

میتوان گفتکهمشهورترينآنها)www.flickr.com( Flickr
سايتهایاشتراکتصوير  ،
نسبتبههمه 
شکل111-5مشاهدهکنیدFlickr.بههرعکاسيکصفحهخانگیاختصاص

میتوانیدآنرادر
است.شما 
میدهد.


شکل  – 828-5صفحه یک کاربر در Flickr
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بعدازاينکهحسابکاربردیخودرابطوررايگاندر Flickrايجادکرديد،ارسالتصاويردرآنبهسادگی
چندکلیکاست.فقطبهصفحهخانگی  Flickrبرويدورویلینک Upload Photosکلیککنید.سپس
میتوانید  فايلموردنظرخودراجهتآپلودانتخابنمودهوبرچسبها(تگها)وتوضیحاتموردنیازرا

مشخصکنید.بهاينترتیبتصويردرصفحهشخصشماقرارخواهدگرفتودرصورتیکهآنرابصورت
میتوانندآنرامشاهدهکنند.
تصويرخصوصیتنظیمکردهباشید،کاربرهایتعیینشدهتوسطشما 
میدهند.اگرنیازبهارسالتصاوير
حسابهایرايگانFlickrبهشماامکانارسال111مگابايتدرهرماه 
میتوانید بازای
بیشتریداشتید،يااينکهبخواهیدکنترلبیشتریبرروینحوهتصاويرخودداشتهباشید ،
ذخیرهسازی نامحدود و

 24.95دالر در ماه از حساب  Proاستفاده کنید .به اين ترتیب امکان ارسال و 
مجموعههاراخواهیدداشت.

توانايیسازماندهیتصاويردر
يکی از بهترينموضوعاتمربوط به  ،Flickrانجمن های آن است که امکان درج توضیحاتدر خصوص
تصاويروبحثوگفتگویاعضارافراهمساختهاست.اگرشمابهعکاسبهعنوانيکسرگرمیياحرفه
عالقهداريدFlickr،انتخابخوبیبرایشماخواهدبود.
Fotki -85-8-82-5
)www.fotki.com(FotkiشبیهFlickrهمحسابهایرايگانوهمغیررايگانرافراهمآوردهاست.يک
میکند .حساب های غیررايگان آن با  31دالر در سال امکان
حساب رايگان آن  51مگابايت فضا فراهم  
ويژگیهای ديگر نظیر فروش تصاوير از طريق سايت  Fotkiرا فراهم

ذخیرهسازی نامحدود و بسیاری از 

میکند.

MyPhotoAlbum -86-8-82-5
میدهد ،روی نمايش
 )www.myphotoalbum.com( MyPhotoAlbumهمانطور که نام آن نشان  

آلبومها یتصويریآنالينتمرکزکردهاست.شمايکآدرسوبمنحصربهفرد
تصاويرديجیتالشمادر 
میتوانید آنرابادوستانوخانوادهبهاشتراک
برایآلبومخودخواهدداشتکهبهاينترتیببهراحتی 
میتوانید آلبومخودرا باقالبهاواليههایمختلفسفارشیکنید.مهمترازهمهاينکه
بگذاريد.حتی 
همهاينخدماترايگاناست.
Photobucket -87-8-82-5
میتوانید
اشتراکگذاری رايگانديگراست.شما 

)www.photobucket.com( Photobucketيکسايت

آلبومها یتصويریايجادکنیدکهدرخوداينسايتويادرصفحاتبالگيا FacebookياMySpace

شمانمايشدادهشود.
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Picasa Web Album-81-8-82-5
اشتراکگذاری تصويراست.

)picasaweb.google.com( Picasa Web Albumمحصولگوگلدربازار

نرمافزار ويرايش تصوير  Google Picasaيکپارچه است .اين خدمات
خدمات  Picasa Web Albumبا  
رفتهايد دريکنقشه
میشود واينامکان نیزوجودداردکهبتوانیدمحلیکههرعکسراگ 
رايگانارائه 
مشخصکنید.
Pixagogo -89-8-82-5
میتوانیدازفضای
میشود.بااينهزينه 
)www.pixagogo.com(Pixagogoباقیمت5دالردرماهارائه 

ذخیرهسازی تصويرنامحدودآناستفادهکنید.همچنینگالریتصويرشخصیخودراخواهیدداشت.امکان

سفارشچاپتصاويرنیزدرسايتفراهمشدهاست.
PictureTrail -02-8-82-5
 ) www.picturetrail.com( PictureTrailامکان اشتراک تصاوير را با نمايش های آنالين جذاب و

میدهد .عضويت در اين سايت
ويرايشگر تصويری آن امکان افزودن تصاوير تفننی را به عکس های شما  
رايگاناست.
SmugMug -08-8-82-5
اشتراکگذاریتصاويراستکهباهدفرقابتمستقیم

)www.smugmug.com(SmugMugيکانجمن
ذخیرهسازی نامحدودباهزينه39.95

با Flickrايجادشدهاست SmugMug.واسطنسبتاًبهتروامکان
دالردرسالرافراهمکردهاست.بعنوانيکیازمزايایرايانشابری الزمبهذکراستکهاينسايتسه
میکند.
کپیازتصاويرشمارارویسرورهایخوددرنقاطمختلفنگهداری 
WebShots -00-8-82-5
ويژگیهای آن

 )www.webshots.com( WebShotsيک انجمن اشتراک تصوير است که بسیاری از 
مشابه  Flickrاست.حسابکاربریرايگانآنبهشماامکانذخیرهسزایتا 1111تصوير(بهاضافه111
اشتراکگذاری 5111

میدهد .حساب های غیر رايگان آن امکان 
تصوير بیشتر بازای هر ماه عضويت) را  
میکند.
تصوير(بهاضافه511تصويربیشتربرایهرماهعضويت)باهزينه2.59دالردرماهرافراهم 
Zenfolio-03-8-82-5
ذخیرهسازی،نمايشو

)www.zenfolio.com(Zenfolioبعنوانفضايیبرایعکاسانحرفهایبهمنظور

فروش کارهايشان طراحی شده است .اين سايت سه طرح میزبانی مختلف دارد 1( Basic .گیگابايت
ذخیرهسازی نامحدود بازای  41دالر در سال) ،و

ذخیرهسازی بازای  25دالر در سال)( Unlimited ،

لهایبزرگتربازای111دالردرسال).
ذخیرهسازینامحدودباحجمفاي 

(Premium
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Zoto -04-8-82-5
ذخیرهسازی

میکنیم )www.zoto.com( Zotoاستکهامکان
آخرينسايتاشتراکتصويریکهمعرفی 
ذخیرهسازی و به

نامحدود را بازای  19.95دالر در سال فراهم می آورد Zoto .به کاربران اجازه 
میتوانید تصاويریراکهدرZoto
میدهد.همچنینشما 
بومها  
اشتراکگذاری تصاويررادرانواعمختلفآل 

قراردادهايدرادرFlickrيابالگخودمنتشرکنید.
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 -88-5کنترل همه چیز با دسکتاپ های تحت وب
سرويسها یابریرابررسیکرديم.ازتقويمهایتحتوب

بخشهایقبلاينفصل،ماهمهنمونههای
در 
برنامههایارائهآنالين.امايکگروه
برنامههایمديريتتماسگرفتهتاواژهپردازها،صفحاتگستردهو 
و 
برنامههایقبلرادريک
میتواند همه 
برنامهها وجودداردکههنوزبررسینشدهاست.اينگروه 
ديگراز 
پنجرهواحدباهمديگردربربگیرد.
ويژگیهای پايه

سیستمهای عامل کوچکی هستند که 

اين نوع از برنامه در اصل برنامه نیستند .آنها 
میدهند بعالوهاينکهويژگیاصلیآنهااين
سیستمها یعامل(نظیرويندوز،لینوکسومکینتاش)راارائه 

دسکتاپ
میتوانیمآنرا 
میکنیم که 
استکهيکسرويسابریهستند.مادرخصوصچیزیصحبت 
(میزکار)تحتوببنامیم.

 -8-88-5شناخت میزکار تحت وب
دسکتاپاستکهدرداخلمرورگرنمايش
يکمیزکارتحتوبياwebtopدرحقیقتشکلمجازیيک 
سیستمهایعاملباشدوشامل

میتواند شبیهويندزو،مکینتاشياديگر
میشود.ظاهرگرافیکیآن 
داده 
برنامههایآنبههمراهتنظیماتشخصیشما(مثالنحوه
برنامههایکاربردینیزباشد webtop.وهمه 

1
میشوند،بطوريکهبتوانیدبهآنازطريقوبدسترسیداشتهباشید .
نمايشمیزکار)درابرذخیره 
میتواند  شاملمرورگر،برنامهايمیل،تقويموشايدبرنامهپیغامرسان
میزکارتحتوبدرحالتعمومی 
برنامههایارائهرانیزدر
نامههایواژهپرداز،صفحهگستردهوحتی 
میتوانبر 
فوریباشد.درخیلیازحالت ،
میتوانندازطريقيکمیزکارتحتوبدرهمه
برنامههایموردنیازشما 
آنهاپیداکرد.بعبارتديگر،همه 
جادردسترسشماباشند.
البته،مزيتاصلیمیزکارتحتوبايناستکهشمامحیطشخصیمحاسباتیخودراخواهیدداشتکهاز
میکند وحتیباموبايلهانیزسازگاراست.تمامکاریکهبايدانجامدهید
يکرايانهبهرايانهديگرتغییرن 
برنامهها و
اين است که از طريق مرورگر وارد میزکار خود شويد و هر کاری که انجام دهید ،به همراه  
فايلهایشماآنجاخواهدماند.تماممحی طمیزکارشاملرنگها،تصاويرزمینهوديگرمشخصههایآننیز

قابلسفارشیکردنخواهدبود.
قابلیتهایآنهاشبیه

میکنندزيرا
بعضیازمردمبهمیزکارتحتوببهعنوانسیستمعاملتحتوبياد 
میتوان اينموضوعرادرستدانست،زيرااينسیستم
يکسیستمعاملاستکهدروبقراردارد.البتهن 
میتواند جايگزينسیستمعاملفعلیشماشود،بلکهبررویسیستمعاملشماويابهتربگويیمدر
عاملن 
میشوند.
داخلمرورگرشمااجرا 
  1برایاينکهبتوانیدبامیزکارتحتوبکارکنید،بهتراستکهمرورگرخودرادرحالتتمامصفحه()fullscreen
قراردهید.

 رایانش ابری

247


بسیاریازمیزهایکارتحتوبظاهریشبیهسیستمعاملويندوزدارندکهدرقسمتپايیننوارکارو
میتوانید  webtopمورد
کردهاند.طبیعتاًشما 
منوی Startنیزقراردارد.بعضیديگرظاهرمتفاوتیايجاد 
دلخواهخودراانتخابکنید.

 -0-88-5بررسی انواع میزکار تحت وب
تعدادزيادیمیزکارتحتوبوجودداردکهدرحالرقابتباهمهستند.برخیازآنهارايگانهستندو
میکنند.دراينجامشهورترينآنهارابررسیخواهیمکرد.
برخیديگرهزينهعضويتدريافت 
ajaxWindows -8-0-88-5
قابلیتهای کامل  )www.ajaxwindows.com( ajaxWindowsاست که چندين

يک نمونه میزکار با 
برنامهکلیدینظیر ajaxSketh،ajaxWriteو ajaxPresentدرآنيکپارچهشدهاست.همانطورکهدر
میکنید ،واسط  ajaxWindowsبسیار شبیه ويندوز است که بنابراين برای تازه
شکل  112-5مشاهده  
قابلیتهای استانداردمیزکارويندوزدرآنتکرار

کارهاکارکردنباآنبسیارسادهخواهدبود.بسیاریاز
میتوانید
شدهاست(مانندآيکنهایمیزکار،منویشروع،نواروظیفه،نوارwidgetهایکناری).البتهشما 
برنامهها  دلخواهخودرانیزبهمیزکاراضافهکنیدوتصويرزمینهوالگویرنگیآنرابهدلخواهسفارشی

کنید.

شکل  ajaxWindows – 820-5یک میزکار م ازی شبیه ویندوز

ذخیرهسازی) رايگان است و

برنامهها و فضای 
قابلیتهای آن (مشتمل بر  

ثبت نام در اين سايت با تمام 
بنابراينيکانتخابخوببرایهمهکاربرانخواهدبود.
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Deskjump -0-0-88-5
شکل113-5

میدهد.
برنامههایتحتوبراارائه 
مجموعهای از 

)www.deskjump.com( Deskjump

میدهد .شما يک برنامه ساده واژه پرداز ،صفحه
برنامههای رايج نشان  
صفحه آن را به همراه برخی از  
گسترده ،کالينت ايمیل ،دفترچه آدرس ،تقويم تحت وب ،نمايشگر تصوير و مديريت فايل به همراه 1
برنامههای
ويژگیهایآناست.اگرچه 

وبسايت شخصیازجمله
ذخیرهسازی ووبالگو 

گیگابايتفضای
میدهد،امااستفادهازآنسادهورايگاناست.
پیچیدهترراارائهن 

بسیار

شکل – 823-5میزکار تحت وب به همراه برنامه اولیه در Deskjump



Desktoptwo -3-0-88-5
 )www.desktoptwo.com( Desktoptwoهمانطور که در شکل  114-5نشان داده شده است ،به

هزينهاينسرويس
استثنایپنجرههایتبلیغاتیآزاردهندهایکهدرآناست،يکمیزکارمرتباست .
برنامهها يیکهدرآنوجودداردبهاندازهبعضیازمیزکارهایديگرزيادنیست.ازاينبین
رايگاناست .
میتوانبهبرنامهايمیل،تقويم،دفترچهآدرس،پیغامرسان MP3 Player،ويکدفترچهيادداشت.امادر

حالحاضربرنامهواژهپردازوصفحهگستردهندارد.
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شکل  Dewsktoptwo– 824-5یک میزکار کامل ولی با تبلیغات آزار دهنده



eyeOS -4-0-88-5
برنامههای پرکاربرد نظیر واژه پرداز ،صفحه
مجموعهای از  

میزکار  )www.eyeos.org( eyeOSشامل 
برنامهها بافرمت
گسترده،ارائه،ايمیل،مديريتتماس،تقويم،نمايشگرتصويرومديريتفايلاست.همه 
میکنید،
شکل 115-5مشاهده 

فايلهایموجوددر Microsoft Officeسازگارهستندهمانطورکهدر

میکند.
میزکارآنخیلیسادهاستويکصفحهشروعداردکهبهکاربرانتازهکارکمک 

شکل – 825-5میزکار مرتب  eyeOSبه همراه صفحه شروع
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g.ho.st -5-0-88-5
اين برنامه مخفف " "globally hosted operating systemاست و آدرس سايت نیز به همین صورت

ذخیرهسازیفايلوامکاندسترسیبصورتFTPراخواهیدداشتو

است.دراينجاشما5گیگابايتفضای
برنامهها یديگرینظیرپیغامرسان،کالينتايمیلومرورگروبنیزدراختیارشماخواهدبود.برنامهمفید

میباشد.همچنینانواعمختلف
ديگرآنازمجموعهZohoاستکهشاملZoho Writerو Zoho Sheets
شکل.)116-5

widgetهانیزدرآنموجوداست(

شکل  – 826-5میزکار نامنظم  g.ho.stبا انواع مختلف  widgetها



Glide -6-0-88-5
برنامههایتحتوب Glideراقبالبررسیکرديم.ترکیبهمهآنهادريکمیزکارتحت
ماانواعمختلف 
عنوان  )www.glidedigital.com( Glide OSقابل دسترس است Glid OS .را همانطور که در شکل
میکنید ،شامل برنامه واژه پرداز ( ،)Writeصفحه گسترده ( ،)Crunchبرنامه ارائه
 117-5مشاهده  
میباشد.
(،)Presentويرايشگرتصوير،تقويم،کالينتايمیل،پخشرسانه،ديسکمجازیو ...

شکل  – 827-5میزکار  Glide OSبا قابلیتهای کامل
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Nivio -7-0-88-5
میزکار  )www.nivio.com( Nivioب ايد برای اکثر کاربران رايانه آشنا باشد .در شکل  118-5مشاهده
میتوانیدبااستفادهاز
میکنیدکهظاهرآنبسیارشبیهويندوز2111استکهدروبمیزبانیشدهاستو 

مرورگروببهآندسترسیداشتهباشید.هزينهآنماهیانه4.99دالراست.بهاينترتیبشمانگارشتحت
وب  Nevio Windows 2000به همراه مجموعه  ،Microsoft Officeبرنامه ،Microsoft Explorer
برنامهها یمعروفرادراختیارخواهیدداشت.شايدبتوانگفتکهNivio
برنامهAdobe Readerوديگر 
کاملترينمیزکارتحتوبباشد.

شکل  – 821-5میزکار  – Nivioشبیه ویندوز  0222در ابر



StartForce -1-0-88-5
 )www.startforce.com( StartForceيک میزکار شبیه ويندوز فراهم کرده است (شکل  .)119-5اين

نامههایپیغامرسان،مرورگروب،پخش
برنامههایZohoيکپارچهشدهاستوهمچنیندارایبر 
میزکاربا 
میباشدوامکانآپلودفايلبصورتانبوهرادارد.
رسانه 

شکل  – 829-5میزکار  ،StartForceبه همراه برنامههای Zoho
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YouOS -9-0-88-5

میکنیم YouOS ،است که يک میزکار ساده نسبت به ديگر
آخرين برنامه میزکار تحت وب که معرفی  
میکنید،اينمیزکار
شکل 111-5مشاهده 

مواردیاستکهپیشازاينبررسیکرديم.همانطورکهدر
شامليکويرايشگرمتنساده،برنامهمديريتفايل،مرورگروب،برنامهگفتگو/پیغامرسانويادداشت
میباشد.دراين  محیطامکانسفارشیسازیزيادیوجودندارد.ارزشاينسايتبیشترازآنجهتاست

میشود بطوريکه برنامه
که بعنوان يک انجمن برنامه کاربردی " "application communityشناخته  
برنامههاياwidgetهایخودرادرYouOSايجادکنند.
میتوانند 
توسعهدهندگان 

نويسانو

شکل  – 882-5میزکار نسبتاً ساده YouOS
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 -80-5دیگر راه های مشارکت آنالین
ذخیرهسازی ابریفراتررفتهبهبهسراغابزارهایارتباطیمیرويم.

سرويسهایابریو

دراينبخش،میاز
اگرچههمهاينابزارهامبتنیبرابرنیستند(بعضیاز آنهادرسرورهایاختصاصیبصورتکالينت/سرور
میشوند.بعضیديگربصورت  p2pهستند)،اماهمهآنهامبتنیبروببودهوبهمشارکتگروهی
میزبانی 
برنامههایرايانشابریاست.
میکنند.ايندوويژگیاصلی 
کمک 
سرويسهای پیغام رسانی

سرويسهای ايمیل تحت وب ،

سه نوع مختلف ازابزارهای ارتباطی وجود دارد :
میتوانندازاينابزارهابرای
گروههايیکهدرهرجایدنیاقرارداشتهباشند ،
فوری،وابزارهایوبکنفرانس .
برقراریارتباطباديگراعضایگروهاستفادهکنند.

 -8-80-5بررسی سرویسهای ایمیل تحت وب
میکنند
برنامههایکالينتنظیرMicrosoft Outlookبرایدريافتوارسالايمیلاستفاده 
بعضیافراداز 
میکنند.
میگیرند  
کهپروتکلهايینظیر  POP3رابرایدريافتايمیلهاازصندوقپستالکترونیکیبکار 
میشوند.
برنامهها  ايناستکهافرادتاحدیبهبرنامهايمیلنصبشدهدريکرايانهوابسته 
مشکلاين 
میشود  ومعموالًوقتیدورازرايانهخودهستید،ممکناست
پیغامهایدريافتشدهدرآنرايانهذخیره 
سرويسهایابریرا

برنامهها ويژگیهمهجاوهمهوقت
نوانیدبهراحتیآنهادسترسیداشتهباشید.اين 
ندارند.
سرويسهای ايمیلتحتوباست.بر

راهبهتریکهبرایمديريتايمیلهایشماوجوددارد،استفادهاز
رايانهایوباهرمرورگریمورداستفادهقرار
میتوانندازهر 
خالفايمیلهای،POP3ايمیلهایتحتوب 
میشود.
نرمافزاراضافهایموردنیازن 
میشود.مشابهيکسرويسابری ،
گیرندوهمهپیغامهادروبذخیره 
میکند.
اينکاربهشماامکانبازيابیومديريتايمیلهايتانراهرجاکهباشیدفراهم 
سادهتر است.
برنامهها یرومیزیمتنوعتراست،بلکهاستفادهازآننیز 
نهتنهاايمیلتحتوب،نسبتبه 
میتوانیدازطريقوبوارد
همهکاریکهبايدانجامدهیدايناستکهIDوکلمهرمزخودرابدانید.سپس 
صفحهصندوقپس تالکترونیکیخودشويد،پیغامهایدريافتیرابخوانیدوپاسخبدهید،پیغامجديدايجاد
میتوانیدبهسرويس
کنیدوياپیغامهایدريافتیرادرپوشههايیسازماندهیکنید.حتیدربرخیموارد 
 POP3خودکهدرسرورديگریممکناستقرارداشتهباشد،بطورمستقیمازطريقوبدسترسیداشته
باشید.
میباشند.عالوهبرايناکثر
سهسرويسدهندهبزرگايمیلتحتوب،Microsoft،Google،و! Yahoo
سرويسهایايمیلتحتوباختصاصیخودرادارند.

برنامههایرومیزیکهدربخشقبلبررسیکرديم،
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Gmail -8-8-80-5
میشود.اينسرويسرايگاناستوواسطآن
سرويسايمیلگوگل)mail.google.com( Gmailنامیده 

میباشد.
میکنید،بسیارشبیهسايررقبا 
شکل111-5مشاهده 

همانطورکهدر

شکل  – 888-5صندوق پستی Gmail

میکند.اولاينکه
ويژگیهایمنحصربفردینیزداردکهآنراازديگرسرويسدهندههامتمايز 

اماGmail
میتوانیدايمیلهارادرداخلپوشههاقراردهیددر
میکند.باGmailشمان 
Gmailازپوشههااستفادهن 
صورتیکهاينکاردرديگرسرويسدهندهقابلانجاماست.درعوضGmailازايدهجستجوخودبرایپیدا
میتوانیدهريکازپیغامهارابااستفادهاز
میکند.دراينسیستم 
کردنپیغامهایموردنظرتاناستفاده 
میتوانیدپیغام
برچسبها،يکياچندنشانه() tagبگذاريد.اينکارمانندايجادپوشههایمجازیاست،و 
هارابراساسبرچسبهايشانجستجوکنیديامرتبکنید.
مجموعهایتحتعنوانconversationsکنارهمقرار

عالوهبراينGmail،پیغامهایمرتبطبههمرادر
میشود و همه پاسخ های ارسال شده و
میدهد .هر  conversationمعموال با يک پیغام آغازين شروع  

میتواندهمهپیغامهايیکهروزانهازيکمنبعخاص
میشود.يکمکالمه 
دريافتشدهبعدیبهآنمتصل 
میآيدرادربربگیرد.
بايکعنوانمشخص 
Gamilرايگاناستوازاوايلسال،2118حدود6گیگابايتفضابرایهريکازکاربرانخودفراهمکرده
استوالبتهاينبهمرورافزايشپیداکردهاست.
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Yahoo! Mail -0-8-80-5
سرويسهای ايمیل تحت وب است که توسط سايت

 )mail.yahoo.com( Yahoo! Mailيکی ديگر از 
سرويسهایغیررايگاننیزداردکه

! Yahooارائهشدهاست.نسخهساده Yahoo! Mailرايپاناستاما
میشود  وبهشماامکانارسالايمیلهایبزرگترونیزامکاندرتسیآفالين
 Yahoo! Mail Plusنامیده 
میدهد.
بهايمیلهابااستفادهازکالينتهایPOP3را 
چهازسرويسرايگاناستفادهکنیدوچهازسرويسغیررايگان Yahoo! Mail،بهشمافضايینامحدود
میتوانید ازسرويسپستیياهوبعنوانسیستمکپیپشتیبانيا
میدهد کهبهمعنایايناستکهشما 

فايلهایموردنظرتانراکه
ذخیرهسازی فايلاستفادهکنید.تمامکاریکهبايدانجامدهیدايناست که 

میخواهیدذخیرهکنید،بهخودتانايمیلکنید.
قابلیتهای

میکنید،واسطکاربریYahoo! MailنسبتبهGmail
شکل112-5مشاهده 

همانطورکهدر
بیشتریدارد.امکانسازماندهیپیغامهادرساختارسنتیمبتنیبرپوشهدراينجافراهماست.دراين
میشود.
سرويسپستیازفیلترياوهنامهSpamGuardوويرويسيابشرکتNortonاستفاده 

شکل  – 880-5مشاهده پیغام ها در Yahoo! Mail
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Windows Live Hotmail -3-8-80-5
 Hotmailيکیازاولینسرويسدهنده هایپستالکترونیکیبودکههنوزهميکیازبزرگترينآنهاست.

سرويسهایآنالينWindows Live

میشود.مايکروسافت آنرابهمجموعه
اماديگر Hotmailنامیدهن 
1
میشود .
خودمنتقلکردهاست.اکنونWindows Live Hotmailنامیده 
رايانهای بصورت
میتواند توسط وب و از هر  
شبیه هر سرويس پست الکترونیکی ديگری Hotmail ،نیز  
ذخیرهسازی آن  5گیگابیت است .همانطور که در شکل 113-5

رايگان مورد استفاده قرار بگیرد .حجم 
برنامههای مديريت
میکنید  ،واسط جديد آن بسیار جالب توجه است .اين سرويس همچنین با  
مشاهده  
تماسوتقويمWindows Liveيکپارچهشدهاست.

شکل  – 883-5واسط جدید سرویس پست الکترونیکی Windows Live Hotmail

Apple MobileMe Mail -4-8-80-5

برنامههای  ،MobileMeشرکت اپل سرويس MobileMe Mail
بعنوان بخشی از مجموعه  
سرويسهای

()www.me.comرا نیزارائهدادهاست.چیزیکه MobileMe Mailراتاحدیازديگر
میتوانید ازدستگاههای
پستیمتمايزساختهاست،ايناستکهتنهابهرايانهکاربرانمحدودنبوده،بلکه 
iPhoneوiPodوازطريقشبکهموبايليابیسیمازسرويسپستیخوداستفادهکنید.
برنامههایايمیلتحتويندوزنظیر
میتواند ازطريق 
 MobileMe Mailيکسرويستحتوباستکه 
میتوانید در شکل 114-5
 Outlookيا سیستم عامل های ديگر مورد استفاده قرار بگیرد .واسط آن را  
مشاهدهکنید.

Hotmail1از1996بعنوانيکشرکتمستقلشروعبهکارکردنو1997توسطماکروسافتخريداریشد.
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شکل  MobileMe Mail – 884-5در  iPhoneشرکت اپل

سرويسهایپستیکهاينجابررسیکرديم MobileMe Mail،رايگاننیستبلکهبخشیاز

برخالفديگر
میباشد.
برنامههایMobileMeاستکهقیمتاستفادهازآنها99دالردرسال 
مجموعه 
 -5-8-80-5دیگر سرویسهای پستی تحت وب
 Yahoo! Mail ،Gmailو  Windows Live Hotmailسه تا از بزرگترين سرويس دهنده های پست
الکترونیکی هستند و البته  MobileMe Mailنیز رقیب آنهاست ،اما در حقیقت صدها سرويس پست
برنامههای خود سرويس پست
الکترونیکی مستقل ديگر نیز وجود دارد .مثال شرکت  Zohoدر مجموعه  
میتوان اينسرويسرايافت.لیستیازديگر
الکترونیکیرانیزداردويادراکثرمیزکارهایتحتوبنیز  
میکنید:
سرويسدهندهبزرگپستالکترونیکیرادرزيرمشاهده 
 )mail.aol.com(AOL Mail )www.bigstring.com(BigString )mail.excite.com(Excite Mail )www.flashmail.com(FlashMail )www.gmx.com(GMX Mail )www.inbox.com(Inbox.com )www.mail.com(Lycos Mail )www.mail.com(Mail.com)zoho.mail.com(Zoho Mail -
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 -0-80-5بررسی سرویسهای پیغام رسان فوری
ايمیلتنهايکیازراههایبرقراریارتباطآناليناست.برایبسیاریازکاربران،پیغامرسانیفوری 1راه
میتوانید متن را بصورت
بهتری برای گفتگو و صحبت است .سرويس پیغام رسانی ،سريعتر است ،زيرا  
بالدرنگ برای دوستان و همکارانخود بفرستید .نیاز نیست منتظرشويد تا ديگران بهايمیل شما پاسخ
میتوانیدبااينابزاريکمکالمهيکبهيکداشتهباشید.
دهند،وقتیهردوطرفهمزمانآنالينهستند ،
AOL Instant Messenger -8-0-80-5

میشود)www.aim.com( AOL ،استکه AIMنیز
برنامههایپیغامرسانیکهزياداستفاده 
يکیاز 
میکندبیشاز61میلیونکاربرداردکهبهاينترتیببعداز!Yahooرتبهدوم
میشودAOL.ادعا 
نامیده 
ويژگیهايییکه

شکل115-5نشاندادهشدهاست،همهنوع

سرويسهایIMداردAIM.کهدر

درزمینه
میتوانید فايل به اشتراک بگذاريد ،عضو
در يک پیغام رسان متنی ساده مورد نیاز است دربر دارد .شما  
خبرخوان  RSSشويد،بصورتگروهیگفتگوکنید،بااستفادهازگوشیموبالپیغامبفرستیديادريافت
میتوانید بااستفادهازانواعمختلفافزودنیهاکه
کنید،بصورتصوتیياتصويریگفتگوکنید.همچنین 
ويژگیهایبیشتریرانیزبهAIMبیفزايید.

توسطکاربرانايجادشدهاست،

شکل  – 885-5برقراری ارتباط با استفاده از )AOL Instant Messenger (AIM

Google Talk -0-0-80-5
میتوانید اين
 Google Talkهمنامشبکهپیغامرسانیگوگلاستوهمنامبرنامه IMآناست.شما 

برنامهراازسايتtalk.google.comدريافتنمودهونصبکنید.

)Instant Messaging (IM

1
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میتوانید ازگدجتتحتوب Google Talkاستفادهکنید،هميک
برایاستفادهاز Google Talkهم 
میتوانید از
برنامهکالينترومیزیبرایآنوجوددارد(شبیهبه AIMو)Yahoo! Messengerوهم 
داخل صندوق پست الکترونیکی گوگل ( )Gmailبه آن دسترسی داشته باشید .در رقابت با ديگر
میدهد.در
سیستمهایGoogle Talk،IMبهشماامکانارسالودريافتهممتنوهمصدا()VoIPرا 

شکل.)116-5

نرمافزار نداريد(
صورتیکهازگدجت Google Talkاستفادهکنید،نیازبهدانلودونصب 
برایاجرایآنبهآدرسwww.google.com/talk/start.htmlرفتهودکمهLaunch Google Talkرا
میکنید،امکانگفتگویگروهینیزدراينگدجتوجوددارد.
کلیککنید.همانطورکهدرتصويرمشاهده 

شکل  – 886-5گدجت تحت وب برنامه پیغام رسان Google Talk

میتوانید برنامهرومیزی Google Talkرادانلودو
قابلیتهای بیشترینظیرتبادلفايلداشتید ،

البتهاگر
میتوانید باهمديگربه
نرمافزار  Google Talkرانصبکردهباشد ،
نصبکنید.اگرطرفمقابلشماهم 
سرويسهای  ،AIMهنوز از  Google Talkبطور گسترده

تبادل فايل بپردازيد 1.البتهدر رقابت با ديگر 
یشود.
استفادهنم 
ICQ -3-0-80-5
برنامههایپیغامرسان)www.icq.com(ICQاستICQ.2درسال1996متولدشدامادر
پدربزرگهمه 
 1998توسط American Onlineخريداریشد.درحالحاضر AOLدوبرنامه AIMو ICQرابعنوان

 Google Talk 1بهشبکهپیغامرسانی AOLنیزپیوستهاست.بنابراينمیتوانیداز Google Talkبرایارسال
پیغامبهکاربرانAIMنیزاستفادهکنید.
میباشد.
ICQ2مخففعبارت I seek you
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دوبرنامهجداگانهدراختیاردارد.البتهشبکهايندوازهمجدااستوبنابراينکاربران  ICQوAIM
برنامههایپیغامرسانICQ،نیزکامالًرايگاناست.دراينبرنامه
میتوانندباهمصحبتکنند.شبیهاکثر 
ن 
امکانمکالمهگروهی،ارسالصدا،مشاهدهتصويرو...وجوددارد.
Windows Live Messenger -4-0-80-5
مههایپیغامرسانشرکتدارد.برنامهپیغامرسانآندر
جایتعجبنیستکهمايکروسافتهمدربازاربرنا 
حال حاضر  Windows Live Messengerنام دارد .اين برنامه همه کارهای اصلی  AIMو  !Yahoo
میدهدبیشاز27میلیونکاربردارد1.
Messengerراانجام 
Yahoo! Messenger -5-0-80-5
Yahoo! Messengerبابیشاز91میلیونکاربر،مشه ورترينبرنامهپیغامرساندرحالحاضراست.در

سرويسهایپیغامرسانیواتاقهای

میتوانیدتصويرآنرامشاهدهکنید.اينبرنامهعالوهبر
شکل 117-5

گفتگو،امکاندريافتآخرينقیمتهایبورس،تیترآخريناخبار،نتايجورزشی،پیشبینیهواو اطالع
رسانیدرخصوصپیغامهایدريافتیجديددرصندوقپستیرانیزفراهمکردهاست.

شکل  Yahoo! Messenger – 887-5مشهور ترین سرویس پیغام رسانی در حال حاضر

 -3-80-5بررسی ابزارهای کنفرانس وب
ايمیلبرایارتباطاتيکبهيک کهدرآنهازمانزياداهمیتندارد،مناسباست.پیغامرسانفوریبرای
ارتباطاتيکبهيکزندهوبالدرنگکهزماناهمیتداردمناسباست.امااينارتباطاتهنوزيکبهيک
است.وقتیکهالزمباشدبیشازدونفردرارتباطاتحضورداشتهباشندياوقتیمیخواهیديکارائهبه
 Windows Live Messenger 1قبالتحتعنوان MSN Messengerو Windows Messengerشناخته
میشد.

 رایانش ابری

261


گروهیازافرادبدهیدکهدريکمکانيکسانحضورندارند،يکابزارارتباطیمتفاوتديگرنیازاست.اين
ابزارجديدweb conferenceنامداردوراهیبرایبرگزاریجلساتوارائههایزندهدراينترنتاست.
در يک برنامه کنفرانس وب ،هرشرکت کننده پشت رايانه خود نشسته است .رايانه هر شرکت کننده از
میتواند ارائه را در صفحه نمايش خود بصورت زنده
طريق اينترنت به کنرانس متصل است و هر کدام  
مشاهدهکند.
میتواند  يکطرفه(وقتیکهارائهدهنده،درحالنمايشاساليديافايلPowerPoint
يککنفرانسوب 
است)يادوطرفه(وقتیکههرشرکتکننده بتواندمحتوایموردنظرخودرانمايشدهد)باشد.ارتباطات
میتواندفقطصوتی(بصورتجريانیازصدايا)VoIPياصوتیتصويری(بااستفادهاز
بینشرکتکنندگان 
)webcamباشد.
میشوند.معموالًشمابايدازقبلباآنها
سرويسها یکنفرانسوبدرسرورهایفروشندگانمیزبانی 

اکثر
میتوانديکسرويسپرهزينه
میدهند.بستهبهفروشنده،اينکار 
هماهنگیکنیدوآنهابقیهکارهاراانجام 
سازمانها یبزرگمناسباست.مطمئنباشیدکهقبلازهرکاریقیمتهارابررسی

باشدکهفقطبرای
کردهايد.

میتوانیدازيکسرويسکنفرانسوبانتظارداشتهباشید،بهاينترتیبهستند:
ويژگیهايیکه 

اشتراکگذاری برنامه :بطوری که ارائه دهنده و شرکت کنندگان همه بتوانند از يک برنامه

 به يکسانبصورتبالدرنگاستفادهکنند.اينويژگیبرایجلساتگروهیکوچککههمهشرکت
میکنند،مناسباست.
کنندگانرویيکپروژهکار 
اشتراکگذاری  میزکار:شبیهبهموردقبلاستامااينبارکلمیزکارتوسطشرکتکنندگان

 بهقابلمشاهدهودردسترساست.
اشتراکگذاری  فايل :به اين ترتیب که بتواند فايل يا سند خاصی را برای همه باز کرد تا

 به ويرايشکنند.اينويژگینیزبرایکارهایگروهیمشارکتیمفیداست.
فايلهایPowerPoint
 ارائهاس اليد:بخشاصلیهرارائهایاستبطوريکهارائهدهندهبتواند خودرابصورتزندهباکلیهجزئیاتآن(مثالانیمیشنها)وبااستفادهازصداارائهدهد.
میدهدکهدرطولدرس،يادداشتبرداریکند.
 يادداشتهایارائهدهنده:بهارائهدهندهاجازه میدهد کهسندياارائهبهاشتراکگذاشتهشده
 توضیحات(:)Annotationبهارائهدهندهاجازه رابااستفادهازابزارهایترسیمدرصفحهعالمتگذاریکند.
میتوانند درآنترسیم
 تختهسفید:يکصفحهخالیاستکهارائهدهندهياشرکتکنندگان کنندياعالمتگذاریکنند.
میدهد.
 گفتگویمتنی:بهشرکتکنندگاناجازهبحثباهمديگررابصورتزنده  کنفرانسصوتی:امکاناضافهکردنفايلصوتیرابهارائه PowerPointوپخشآندرحینمیتوانندصحبکنند.
میدهد.همچنینهمهشرکتکنندگان 
ارائهرا 
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میشود کهاين
 کنفرانستصويری:کهتصويرارائهدهندهدرگوشهصفحهکنفرانسنمايشداده میشود .در صورتی که دو طرفه باشد ،تصاوير شرکت
صفحه معموال توسط  webcamتولید  
میشود.
کنندگاننیزنمايشداده 
میدهد.
 نظرسنجی(رایگیری):بهارائهدهندهامکانپرسیدنسئوالراازحاضرين میدهد.نتايجمعموالبصورتزندهدر
 کوئیز:بهشرکتکنندگانامکانپاسخدادنبهسئواالترا میشود.
يکجدولنمايشداده 
اينهارادارند.
مجموعهایاز 

ويژگیهارادارند.بعضیديگرزير

سیستمهایکنفرانسوب،همهاين

بعضیاز
ويژگیهایآنهارامتناسببانیازخودبررسیکنید.

بنابراينپیشازتهیهسرويس،
Adobe Acrobat Connect -8-3-80-5
برنامه  )www.adobe.com/products/acrobatconnect( Adobe Acrobat Connectسرويس اتاق

میکند .در اين سرويس،
سازمانهای بزرگ بازای  39دالر در ماه (به باال) فراهم  

های جلسه را برای 
اشتراکگذاریصفحه،تختهسفیدوقابلیتگفتگوفراهمشدهاست.

کنفرانسصوتی/تصويری،
میدهد .در
شکل 118-5صفحه يک کنفرانسوب برگزار شده با استفاده Acrobat Connectرا نشان  

پنجرهاصلیآنيکبرنامهبهاشتراکگذاشتهشدهاستکهمیزکارارائهدهندهاست.ارائهدهندهازطريق
 webcamدرگوشهباالسمتچپپنجرهظاهرش دهاستوگفتگویمتنیافراددرپنجرهزيرآننمايش
میشود.
داده 

شکل  – 881-5سرویس کنفرانس وب Adobe Acrobat Connect
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Convenos Meeting Center -0-3-80-5
برنامه)www.convenos.com(Convenos Meeting Centerيکسرويسکنفرانستحتوباستکه
اشتراکگذاریفايلوسند،ارائه

میشود.بازایآنقیمت،شماامکانبه
قیمتآناز31دالردرماهشروع 
هایآنالين،تختهسفیدونظرسنجی(رایگیری)خواهیدداشت.اينسرويسبابرنامهکنفرانسصوتی
Skypeنیزيکپارچهاست.
Genesys Meeting Center-3-3-80-5
ويژگیهای مشابه  Convenosرا ارائه

برنامه  )www.genesys.com( Genesys Meeting Center
اشتراکگذاری فايلوسند،گفتگو،نمايش

میکند Genesys.بهشماامکانارائه PowerPointآنالين،به

میشود.
میدهد.قیمتآنبراساسدرخواستارائه 
ويدئويیمیزکار،تختهسفید،رایگیریوکوئیزرا 
Glance -4-3-80-5
)www.glance.net(Glanceيکسرويسکنفرانستحتوباستکهقیمتپايهآن49.95دالردرماه

نرمافزار درسمتکالينت
اشتراکگذاری سادهتصويربدوننیازبهنصب 

است.تمرکزاصلیآنبررویبه
است.
IBM Lotus Sametime -5-3-80-5
نگارشهای

سرويسکنفرانس IBMکه)www.ibm/com/sametime( Lotus Sametimeنامدارد،در

میشود Advanced ،Standard ،Entry .و  .Unyteسرويس کنفرانس وب آن دارای
مختلف عرضه  
برنامههای
ويژگیهایپیغامرسانیفوری،گفتگویچندطرفهVoIP،وتصويرنقطهبهنقطهاستوبااکثر 

میباشد.
رومیزیيکپارچهاست.قیمتآنباتوجهبهاندازهشرکت،متفاوت 
Microsoft Office Live Meeting -6-3-80-5
برنامه)office.microsoft.com/en-us/livemeeting( Microsoft Office Live Meetingدونگارش

قابلیتهای کنفرانس صوتی/تصويری ،نمايشگر ،PowerPoint

موجود است (استاندارد و حرفه ای) .
ويژگیهایآن

اشتراکگذاری برنامهومیزکارو...از

يکپارچهسازی با،Microsoft Outlookقابلیتبه

میشود.
است.قیمتآنبازایهرکاربرتعیین 
Persoy Web Conferencing -7-3-80-5
سرويسها)www.persony.com(Persony Web Conferencing،هزينهماهیانهدريافت

برخالفديگر
میکنید و ديگر بابت
نرمافزار (حدود  995دالر) پرداخت  
میکند .در عوض شما يک هزينه اولیه برای  
ن 
میکند.شمانیاز
میکنید.بعبارتیديگر Personyکنفرانسوبشمارامیزبانین 
هزينهای ن 
استفادهازآن 
راکگذاری
داريدکهرویسرورهایشرکتخودتانمیزبانیکنفرانسراانجامدهید.امکاناتآنشاملاشت 
میباشد.
اشتراکگذاریعکس،VoIP،ارسالفايلوگفتگو 

صفحه،ارائه،تختهسفید،
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Pixion PictureTalk -1-3-80-5
) www.pixion.com( Pixion PictureTalkبرنامهکنفرانسباچهارطرحمختلفاست.طرحدقیقهای

کهبازایهردقیقهاستفاده،بايدهزينهپرداخت کنید.طرحفردیکهبازایهريکاتاقکنفرانسمجازی
میکنیدوطرح
 11نفره،بايدهزينهبدهید.طرححرفهایآنبراساسهرنفرشرکتکنندههزينهپرداخت 
میکند.همهطرحها
سازمانیآنکهبهشماامکانمیزبانیسرويسرادرسرورهایسازمانخودتانفراهم 
کگذاری برنامهومیزکار،تختهسفید،رایگیریوکوئیز،گفتگوو،VoIPکنفرانس
دارایامکاناتبهاشترا 
صوتیو...هستند.
WebEx -9-3-80-5
) www.webex.com( Cisco WebExشايدپراستفادهترينبرنامهکنفرانسوبدرحالحاضرباشد.

سازمانهایبزرگوکوچکموجوداست.

نگارشها یمختلفوطرحهایقیمتگذاریمختلفیازآنبرای

ويژگیهایآنشاملپشتیبانیاز، VoIPصداوتصويريکپارچه،اشتراکبرنامه،درجتوضیحاتبالدرنگ،

میکنید.دراين
شکل 119-5يکنمونهارائه WebExرامشاهده 

میباشد.در
ضبطوپخشجلسهو ...
مثال،توضیحاتبررویيکارائه PowerPointتوسطارائهدهندهترسیمشدهاستدرحالیکهديگر
میتواننددرحینارائهيادداشت
شرکتکنندگاندرحالگفتگوباهمهستند.ارائهدهندهدراينحالت 
میشود.
بردارد.اينيادداشتهادرصفحهمربوطبهخوددرقسمتپايیننمايشداده 

شکل  – 889-5یک ارائه  WebExبه همراه درج توضیحات و گفتگوی بالدرنگ
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Yugma -82-3-80-5
) www.yugma.com( Yugmaسهطرحمختلفراارائهکردهاستوبراساساينکهچهتعدادشرکت
میشود وتا 899.85دالر
میکنند،قیمتآنهااز 199.95دالردرسالشروع 
کنندهدرجلسهحضورپیدا 
اشتراکگذاری میزکار،کنفرانسراهدور،گفتگویخصوصیو

ويژگیهایآنشاملبه

درسالمیرسد.
عمومی،درجتوضیحاتوتختهسفیداست.
Zoho Meeting-88-3-80-5
میکنیم)meeting.zoho.com(Zoho Meetingاستکهدرحالحاضريک
آخرينبرنامهایکهمعرفی 
اشتراکگذاریبرنامهومیزکار،گفتگو،

ويژگیهایبه

سرويسکنفرانسوبرايگاناست.اينسرويسشامل
يکپارچهشدهباSkypeوامکانکنترلازراهدوررايانهاست.
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 -83-5همکاری از طریق شبکه های اجتماعی و گروه افزارها
وقتی نوبت به همکاری با گروهی از افرادی می رسد که ممکن است در مکان فیزيکی يکسانی نباشند،
میباشد.وقتیهمهاعضایتیمبهاينترنتدسترسیداشتهباشند،چرانبايداز
گرايشطبیعیبهسمتوب 
اشتراکگذاری

آنبرایمتصلکردناعضایگروهاستفادهکردتابتوانازاينبستربرایبرقراریارتباط،به
فايلوکارهايیازقبیلاستفادهنمود.درا ينبخشمادرخصوصابزارهايینظیرشبکههایاجتماعیو
گروهافزارهایآنالينکهدرچنینبستریقابلاستفادهاستصحبتخواهیمکرد.شبکههایاجتماعی
قابلیتهای زيادیدارندومعموالًقیمتباالترینیز

رايگانهستندولینسبتاًمحدودترنداماگروهافزارها
دارند.

 -8-83-5ای اد گروه در شبکه های اجتماعی
شايدازقبلباشبکههایاجتماعینظیرFacebookوMySpaceآشناباشید.شبکهاجتماعیيکسايت
میتواندپروفايلشخصیخودشرا
استکهباهدفتشکیلجامعهایازکاربرانايجادشدهاست.هرکسی 
میتوانداطالعاتیرادرپروفايلخودشقراردهدتاکاربرانباعاليقمشابهبتواننداو
داشتهباشد.هرکاربر 
را بعنوان دوستدر اين جامعه انتخاب کنند ،و مجموعه دوستانی داشته باشند که در ايجاد يک جامعه
میتواند شامل بالگ ،تاالر بحث و فضای گفتگو
میکنند .صفحات مختلف پروفايل  
شخصی موفق کمک  
میباشد بطوريکه دوستان بتو انند با پروفايل شخص ارتباط برقرار کنند .استفاده صحیح از شبکه های

گروههاداشتهباشد.
شرکتهاو 

میتواندفوايدوارزشزيادیبرایخانوادهها،
اجتماعی 
سايتها ی شبکه های اجتماعی به شما امکان ايجاد گروهی با عنوان دلخواه شما را فراهم
بسیاری از  
میدهدکهعقیدهمشابهیدارند.اعضای
مجموعهایازکاربرانیتشکیل 

میکنند.دراينحالت،يکگروهرا

میتوانند ازطريقبخشگفتگوباهمارتباطبرقرارکنند،تصاويروويدئوهاراباهمبهاشتراکبگذارند
گروه 
فايلهاراارسالويادريافتکنند.بهعبارتديگر،يکگروهشبکهاجتماعیشبیهيک
وحتیاسنادراديگر 
میتوانید
اتاقجلسهياانجمنمجازیاست.بجایپستکردناطالعیههادريکبورداعالناتفیزيکی،شما 
میتوانید
آنهارادريکبوردپیغاممجازیقراردهید.همچنینبجایتبادلبروشوروکاغذبصورتدستی ،
فايلها رادرساي تارسالکردهوآنهارابرایهمهبهاشتراکبگذاريد.بدلیلاينکه
تصاويرواسنادوديگر 
اکثرشبکههایاجتماعیبرایاستفادههمهرايگانهستند(درقبالآندرصفحات،تبلیغاتنمايشداده
میشود)،يکراهارزانبرایبهروزنگهداشتنوسازماندادنبهاعضایگروهاست.

قابلیتهایکافی

گروهها،دوستانوخانوادههامناسبهستند.درآنها
شبکههایاجتماعیبطورخاصبرای 
آنقدرفراهمشدهاستکههمهبتوانندباهمديگربدونهزينهدرتماسباشند.هیچپشتیبانیITموردنیاز
میباشد.سايتشبکهاجتماعیخودشمسئولیتنگهداری
میباشد ونیازبهکرايهکردنفضایوبنیزن 
ن 

 رایانش ابری

267


سايتها واستفادهازآنهانیزبسیارساده
تکنولوژیهایمرتبطرابرعهدهدارد.عضويتدراين 

سرورهاو
گروههایبااعضایغیرفنینیزمناسباست.
استکهبنابراينبرای 
ويژگیهای همکاری

شرکتهای بزرگ تر کارآيی کمتری دارند زيرا فاقد 

گروههای شبکه اجتماعی برای 

پ یشرفته برای پیگیری پروژه های گروهی هستند .عالوه براين تبلیغات موجود در صفحات نیز برای آنها
شرکتهاتمايلیبهانجامکارهایتجاریخوددريک

ناخوشايند()anathemaاست.نهايتااينکهبسیاریاز
گروههایديگراستندارنددرستهمهمیناستکه اينکارانجامنشود،
سايتغیرامنکهمتعلقبه 
خصوصاًوقتیکهراههایامنترینیزوجودداشتهباشد .بادرنظرگرفتنهمهاينمطالب،بیايیدنگاهی
ويژگیهایآنهابیندازيم.

سايتهایشبکهاجتماعیو
سريعبهدوموردازمشهورترين 
Facebook -8-8-83-5

سايتهایشبکهاجتماعی)www.facebook.com(Facebook،ازهمهدرزمینهکارگروهی
دربینهمه 
جدی تر کار کرده است.در مقايسه با  ،MySpaceسايت Facebookبیشتر برای grown-upsمناسب
استوMySpaceبرایجوانهاوpreteensمناسباست.
شکل 121-5خواهیدداشت.

میکنید،يکصفحهگروهیشبیه
وقتیشمايکگروهدر Facebookايجاد 
ويژگیهایمشارکتیزيراست:

گروهFacebookشامل
 اخبارجديد-

بوردمباحثه

-

ارسالفیلمهاوتصاوير

-

امکانپستصفحاتوب

-

ديوار(مشابهصفحهگفتگو)

شکل  – 802-5یک صفحه گروهی Facebook
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میتوانید باز(عمومی)يابسته(فقطبرایاعضابادرخواستعضويت)يامحرمانه(فقطبرایاعضا
گروهشما 
اشتراکگذاریفايلندارند.

درحالحاضرگروههایFacebookامکانآپلودوبه

باارسالدعوتنامه)باشد.
MySpace -0-8-83-5
تهایبیشتریدارد.در
يکگروهدر)www.myspace.com( MySpaceنسبتبه Facebookمحدودي 

میتوانند تصاوير گروهی ارسال کنند .در اين
اين سايت امکان آپلود فايل وجود ندارد ولی اعضای گروه  
سايتامکانپستکردناطالعیههایگروهوبوردهایمباحثهوجوددارد.البتهدروسطصفحهگروهخود
شکل.)121-5

بايدپیغامهایتبلیغاتیراتحملکنید(

شکل-121-5يکصفحهگروهیدرMySpace




 -3-8-83-5دیگر گروههای وب
سايتهای ديگر نیز گروه ايجاد کردGoogle Groups .
میتوان در  
عالوه بر شبکه های اجتماعی  ،
يتهايی است .شما يک انجمن مباحثه خواهید داشت و
( )groups.google.comيک مورد از چنین سا 
اشتراکگذاری  آنهاونیزايجادصفحاتباموضوعخواصراخواهیدداشت.اعضای

امکانارسالفايلوبه
میتواندعمومیيامحدودباشد.
میتوانندازوقايعجديدبادريافتايمیلمطلعشوند.يکگروه 
جديد 
میباشد که امکاناتی نظیر
مشابه  ،Google Groupsسايت   )groups.yahoo.com( Yahoo Groups
اشتراکگذاری،ايندو

کتابخانهتصاوير،تقويمگروهیونظرسنجیرانیزدارد.بدلیلامکانآپلودفايلوبه
گروهممکناستازبرخیجهاتبرایکارگروهیازنسبتبهFacebookوMySpaceمفیدترباشند.
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 -0-83-5بررسی گروه افزارهای آنالین
شرکتها یبزرگ،شايديکگروهمبتنیبرشبکهاجتماعیکافینباشد.چیزیکهدراين

برایبسیاریاز
حالتموردنیازاستيکمجموعهازابزارهایمشارکتیتحتوباستکهبهاعضایتیمهمدربرقراری
ارتباطبايکديگروهمدرمديريتپروژههایگروهیکمککند.
میشوند.به
نامدارندووقتیدرابرقرارمیگیرند،گروهافزارآناليننامیده 

ايننوعازابزارها،گروهافزار 1
گروههای کاری است .گروه افزار
نرمافزار جهت انجام کارهای مشارکتی در  
طور خالصه ،گروه افزار يک  
میدهدکهازهر
آنالينمحدوديتفیزيکیگروهافزارهایمعمولیراازبینمیبرد،وبهاعضایگروهاجازه 
جايیبهمنابعگروهدسترسیداشتهباشند.گروهافزارآنالينمعموالشاملبرخیازابزارهایزيرياهمهآنها
میشود:

اشتراکگذاریفايلوسند

 ارسالوبه تقويموب مديريتوظیفه/پروژه تختهپیغام اتاقگفتگو/پیغامرسانیفوری صفحاتمشارکتیشبیهبهويکی بالگمیگیرد و
فايلها)دريکمکانقرار 
علتاستفادهازگروهافزارآنالينايناستکههمهارتباطاتگروه(و 
آنمکانازهرجايیقابلدسترسیاست(بهشرطآنکهيکاتصالاينترنتوجودداشتهباشد).ضمناينکه
تماسهایتلفنیو

میدهد وبهاينترتیبتعدادجلساتوکنفرانسها،
گروهافزارارتباطاترا افزايش 
میدهد.
بهرهوریاعضایتیمراافزايش 
حجمايمیلهاکاهشمیيابد.درنتیجههمهاينموارد 
میتوانید ازگروهافزارآنالينبرای
میکنید.شما 
برایمثال،فرضکنیديکگروهغیرانتفاعیرامديريت 
میتوانیدطرحها،ايدههاوپیشنهادهاوديگر
اتصالبهديگرمديرانوداوطلبانگروهاستفادهکنید.شما 
اسناد را با همه به اشتراک بگذاريد و از گروه افزار برای درخواست و دريافت صورت حساب از تامین
میتوانید همهاينکارهاراازرايانهخودانجامدهیدوبه
کنندگاناستفادهکنید.مهمترازهمهاينکهشما 
تماسها یتلفنی،جابجايیبااتوموبیلوجلساتغیرضروریکمتریداشتهباشیدودروقتو

اينترتیب
میکنیم.
صرفهجويیکنید.درادامهبرخیازاينابزارهارامعرفی 
هزينه 
AirSet -8-0-83-5
میتواند شامل
وبسايت ابریبرایگروهشماست.سايت AirSetشما 
)www.airset.com( AirSetيک 

اعالنات گروه ،يک تقويم وب ،لیست تماس ،لیست وظايف ،پیغام رسانی فوری ،ويکی برای انتشارات
1

groupware
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ذخیرهسازی واشتراکفايل،آلبومتصويرولیستپخشموسیقیباشد.بعالوهاينکهوقتی

مشارکتی،بالگ،
میتواننداطالعاتبهروزشدهرامشاهدهکنند.
يکیازاعضایگروهتغییریبدهد،همه 
ContactOffice -0-0-83-5
 )www.contactoffice.com( ContactOfficeيک سیستم مديريت داده تحت وب است که به شما

میدهد .شما
تماسها  ،وظايف ،قرارهاو اسناد را با ديگر اعضای گروه  
اشتراکگذاری ايمیل ها  ،

امکان به
میتواندبهشماکمککندتا
گروههایبینسازمانی 
گروههایداخلیيابینسازمانیايجادکنید .
میتوانید 

با مشتری ها ،تامین کننده ها و ديگر افرادی که بیروناز ادارهشما قرار دارندارتباط برقرار کنید .شما
شکل 122-5بهشما

همچنینيکتقويم،دفترآدرس،تاالرخبری وامکانگفتگویزندهخواهیدداشت.
میدهد.
صفحهاولیهيکاتاقکارمجازیرادرContactOffuceنشان 

شکل-122-5دفترکارمجازیContactOffice

Google Sites-3-0-83-5
 )sites.google.com( Google Sitesکه قبال با عنوان  Jotspotشناخته می شد ،به شما امکان ايجاد

میتوانیددر
میدهد.نمونهایازاينصفحاترا 
میشودرا 
صفحهوبگروهیکهتوسطخودگوگلمیزبانی 
میکنید .اينصفحهبصورتکاملقابلسفارشیسازیاست.ارسالفايل،اعالنات
شکل 123-5مشاهده 

میباشدGoogle Sites.
ويژگیهایآن 

گروهی،مديريتوظايف/پروژه،لیستپستی،تقويمگروهیو...از
برنامههایآنالينگوگلنیزيکپارچهاست(نظیر Google Docs،Calendar،Gmailو Google
باديگر 
)Talkوهماننداکثرمحصوالتگوگل،اينسرويسنیزکامالًرايگاناست.
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شکل-123-5يکصفحهگروهدرGoogle Sites

Huddle -4-0-83-5
اشتراکگذاریسندرا

)www.huddle.com(Huddleمحیطیاستکهمشارکتآنالين،مديريتپروژهو
میتوانید شبکه ای از فضاهای کاری تیمی مشارکتی
با ساختار شبکه اجتماعی ترکیب کرده است .شما  
ذخیرهسازی آنالين،

میتوانید ازسرويس
میشود.شما 
ايجادکنیدکهتوسطيکداشبوردمتمرکزمديريت 
تقويم پروژه  ، RSSايمیل اطالع رسانی ،تخته سفید ،ويکی و ديگر ابزارهای مشارکتی  Huddleاستفاده
کنید.
Nexo -5-0-83-5
میدهد.
)www.nexo.com(Nexoبهشماامکانايجاديکسايتگروهیکامالشخصیشدهورايگانرا 
میتواند شاملتصوير،فیلم،انجمن،صفحهپیغام،تقويمتعاملی،نظرسنجیورایگیریولیست
اينسايت 
گروهها ارائهکردهاست.البتهبرای
های to-doباشد Nexo.سرويسخودرابرایخانوادهها،دوستانو 
شکل124-5میتوانیديکنمونهسايتايجادشده

میتواندمناسبباشد.در
گروههایتجاریکوچکنیز 

1
برایتیمورزشیبچههارامشاهدهکنید .

1اينسرويساخیراًتوسطShutterflyخريداریشدهاست.
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شکل  -804-5یک سایت گروهی  Nexoبرای تیم ورزشی بچه ها

OpenTeams -6-0-83-5
شرکتها یبزرگترمناسباست.امکانايجادپوشهای

)www.openteams.com( OpenTeamsبرای

میکند کههمهتوسطيکصفحه Navigatorسفارشیقابل
ازتیمها،بالگوصفحاتويکیرافراهم 
میتوانید
میکنید .از اين جا شما  
مانیتور کردن است .صفحه  Navigatorرا در شکل  125-5مشاهده  
اعضایکلیدیتیمرامديريتکنید،منابعرانشانهگذاریوسازماندهیکنید،درمباحثههاشرکتکنید،و
محتوایجديدارسالشدهتوسطاعضارامانیتورکنید.مدلقیمتگذاریاينسايتبراساسکاربرومیزان
میشود.
استفادهاستکهاز1.99دالربازایورودکاربردرهرروزشروع 

شکل  OpenTeams Navigator -805-5به شما امکان مانیتور کردن اعضا و محتوا را میدهد
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ProjectSpaces -7-0-83-5
گروهها طراحی
 )www.projectspaces.com( ProjectSpacesيک فضای کاری آنالين است که برای  
شدهاست.شمايککتابخانهآنالينسند،لیستمباحثهايمیلی،مديريتوظايف،اعالناتگروهیازطريق
ايمیلو،RSSتقويمگروهیواسنادگروهیخواهیدداشت.
teamspace-1-0-83-5

آخرين برنامه گروه افزار آنالين ما  )www.teamspace.com( teamspaceاست که با حرف  tکوچک
میشود .اينبرنامهمديريتوظیفهوپروژه،مديريتتماس،تقويمآنالين،تاالرپیغام،صفحهاطالعیه،
شروع 
اشتراکگذاری فايل،گفتگویمتنیوامکانهمزمانیبا Microsoft Outlookرافراهمکردهاست.مدل

میباشد.
قیمتگذاریآنبراساسهرعضو،باهزينهاضافیبازایفضایمورداستفاده 
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 -84-5همکاری از طریق بالگ ها و ویکی ها
درهمهپروژههایگروهیمشارکتوارتباطاتوجوددارد،بنابراينافراددراينپروژههاازهرراهممکنی
برنامههایگفتگووپیغام
میتواند ازطريقايمیل  ،
میکنند.اينکارمعموال 
برایبرقراریارتباطاستفاده 
میشود .اما راه های بیشتری نیز برای
گروههای شبکه های اجتماعی و گروه افزارها انجام  
رسان فوری  ،
میشوند،هردوتحتوب
مديريتارتباطاتگروهیوجوددارد.دوروشارتباطیکهدراينبخشبررسی 
هستندوالبتهممکناستهمیشهبعنوانرايانشابری محسوبنشوند.بالگهاوويکیها،بستهبهنوع
میتوان ندهمدرسرورهایابریوهمدرسرورهایاختصاصیمیزبانیشوند.امانکتهاينجاستکه
سرويس ،
میکنند.درادامهاينموضوعرابیشتربررسی
هردوآنهاتحتوبهستندومشارکتگروهیراتسهیل 
میکنیم.


 -8-84-5بررسی بالگها برای کارهای مشارکتی
با اصطالح بالگ ،در اينترنت زياد مواجه میشويم .يک بالگ (يا وبالگ) نوعی ژورنال آنالين است که
میکنند.
نويسندههاآنهارابطورمداومبااطالعاتوmusingsهایجديدبهروزآوری 
مجموعهای از پیغام ها و پست های شخصی است .پست ها با ترتیب

در اصطالح سازمانی ،يک بالگ 
میگیردوبهاين
میشوندبطوريکهپستهایجديددرباالیقبلیهاقرار 
chronologicalمعکوسمرتب 
میشود .پست های قديمی تر در آرشیو بالگ قرار
ترتیب پیگیری و دنبال کردن آخرين مطالب ساده  
میگیرند وازطريقلینکهايیکهمعموالًدرنوارکناریبالگقراردارد،قابلدسترسیهستند.درانتهای

هرپستيکلینکبرایدرجتوضیحاتونظرات()commentsوجودداردکهبااستفادهازآنخوانندگان
میتوانندنظرشخصیخودرادربارههرپستاعالمکنند.
مطلب 
اماچیزیکهبالگهاراواقعاًقدرتمندکردهاستايناستکهدرآنهاامکانهمکاریبیشازيکنويسنده
نیزوجوددارد.اينموضوعبالگرابرایپیگیریپیشرفتيکپروژهگروهیبسیارمناسبکردهاست.به
میزبانهایمعروف(نظیرBlogger

میتوانیدوبالگخودرادرسرورهایشرکتتانيادر
اينترتیبکهشما 
میتوانید آن را بعنوان يک وبالگ خصوصی مشخص نموده و حق
يا  )WordPadايجاد کنید .همچنین  
میتواندشروعکنندهيکپستباشدويا
نوشتنرابهاعضایتیمخودبدهید.بهاينترتیبهرکسدرتیم 
درپستديگراننظربدهد.
میکنید.ديگراعضای
وقتیمیخواهیممطلبمهمیرابهگروهبگويید،يکپستجديددربالگايجاد 
میکنیدو
میتوانندرویپستشمانظربدهند.مثالشمايکپستدرخصوصزمانبندیجلسهايجاد 
تیم 
میتوانندبرایديدنمطالبجديد،يادرصفحهوبپیمايشکنند
میدهند.اعضایگروهشما 
ديگرانپاسخ 
میشود،مطلعشوند.
يااينکهعضوخبرخوانRSSسايتشوندتاهرزمانکهپستجديدیانجام 
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میتواندمیزبانیشدهباشد؟اگربرایيکشرکتبزرگ
حالسئوالايناستکهبالگشمادرچهجاهايی 
میکنید،ازبخش  ITسازماندرخصوصمیزبانیبالگشمادرسرورهایشرکتسئوالکنید.درغیر
کار 
میزبانهايیکهدرادامهلیستشدهاستاستفادهکنید.همهآنهابهشمااجازهايجاد

میتوانیداز
اينصورت 
میدهند.
بالگهایگروهیاختصاصیرا 
Blogger -8-8-84-5
) www.blogger.com(Bloggerيکمیزبانبالگمتعلقبهگوگلاستودرحالحاضربامیزبانیبیش

میشود.همهباگهای
میزبانهایبالگدراينترنتمحسوب 

از 8میلیونبالگدرآنيکیازبزرگترين
Bloggerرايگانهستندکههمینموضوعسببمحبوبیتآنشدهاست.
شکل126-5نشاندادهشدهاست،جايیاستکهشماهمهفعالیتهایبالگرا

داشبوردBloggerکهدر
میتوانید يک پست  جديد ايجاد کنید ،نظرات مربوط به پست های خود را
مديريت کنید .از اينجا شما  
ويرايشکنید،حسابکاربریوپروفايلخودرامديريتکنیدوبهسیستمراهنمای Bloggerدسترسی
میتوانیديکوبالگجديدنیزايجادکنید.
داشتهباشید.همچنینازاينجاشما 

شکل  – 806-5مدیریت بالگ شما از طریق داشبورد Blogger



ايجاديکبالگجديددر Bloggerبهآسانیپرکردنيکفرماست.بعدازاينکهرویلینکايجادBlog
میشود کهعنوانبالگوآدرسمتناظرباآنرا
در Blogger Dashboardکلیککرديد،ازشماخواسته 
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میتوانیدالگوی
میباشد)مشخصکنید.1سپس 
(کهبطورپیشفرضيکURLدرسايت blogspot.com
مجموعهای ازقالبهایازپیشطراحیشدهبااليهبندیهاوترکیبرنگهاوفونت

وبالگخودراازبین
میتوانیدشروعبهارسالپستکنید.
هایمتنوعانتخابکنید.حالبالگشماايجادشدهاستوشما 
میتوانید بالگخودراباهرشکلدلخواهیوهرنوع
میدهد.شما 
شکل 127-5يکنمونهبالگرانشان 

میتوانیدازگدجتهاوديگرعناصرصفحهوببهآناضافهکنید.
قالبیسفارشیکنید.همچنین 



شکل  – 807-5یک نمونه بالگ ای اد شده در  Bloggerکه متعلق به یک نویسنده کتاب است

میتوانند بهوبالگ شما
میتوانید سفارشی کنید ،لیست افرادیاست که  
مورد ديگری که شمادر بالگ  
میشودبطورکاملعمومیاستوهرکسیاز
دسترسیداشتهباشند.بطورپیشفرض،هربالگیکهايجاد 
میتوانیدبالگخودراخصوصیکنیدبطوريکهفقطافرادمورد
میتواندآنرابخواند.اماشما 
طريقاينترنت 
نظرشمابتوانندآنرامشاهدهکنند.برایاينکاربهBlogger Dashboardبرويدورویلینک Manage:
Settingsکلیککنید.سپسلینکPermissionsراکلیککنید.درصفحهبعددربخشBlog Readers
میتوانید  کسانیکهاجازهدسترسیبهبالگشمارادارندراانتخابکنیدکهسه گزينهدراختیارشما

میباشد:همه(،)Anybodyفقطافرادمشخصشده()Only People I Chooseيافقطنويسندگانبالگ


 1بطورپیشفرض Blogger،میزبانبالگشمامیشودويکآدرس URLبهآندر blogspot.comاختصاص
میدهد.همچنیناينامکانوجودداردکهمیزبانیبالگرادرسايتخودتانبرعهدهبگیريد.
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میتوانید گزينه سوم را انتخاب کنید .برای مشخص
( .)Only Blog Authorsبرای يک بالگ گروهی  ،
کردنسايرنويسندگانوبالگرویدکمهAdd Authorsکلیککنید.
TypePad -0-8-84-5
میتوانید بالگخودراباطرحهاو
)www.typepad.com( TypePadبسیارشبیه Bloggerاست.شما 
 widgetهای مختلف سفارشی کنید و افراد مختلفی را بعنوان نويسنده همکار خود انتخاب کنید .اما،
میکنید،ماهیانهبین4.95دالرتا89.95دالر
ويژگیهايیکهانتخاب 

TypePadرايگاننیستوبستهبه
هزينه دارد .برای اينکه بتوانید از ويژگی چند نويسنده آن استفاده کنید بايد حداقل مدل  Proآن را
خريداریکنیدکه14.95دالردرماهقیمتآناست.
WordPress -3-8-84-5
برنامههایمیزبانبالگمعروفاست.اينبرنامهنیز
)www.wordpress.com(WordPressيکیديگراز 
میتوانگفتکهقابلیتسفارشیآنتاحدیبیشترازآندو
بسیارشبیهBloggerوTypePadاستاما 
است.اينسايتبرایشماالگوهاوقالبهایبسیارزيادبههمراهWidgetهايیکهبتوانیددرنوارکناری
میتوانیدچندينبالگايجادکنیدويااز
گزينههایمخصوصاعضافراهمکردهاست.همچنین 
قراردهیدو 
چنديننويسندهاستفادهکنیدWordPress.نیزمانندBloggerکامالرايگاناست.

 -0-84-5بررسی ویکی ها برای همکاری
میکنیم.شايدبدلیلاستفادهازWikipediaکهيکی
ويکیآخرينروشکارهایمشارکتیاستکهمعرفی 
سايتها ی ويکی است ،با مفهوم ويکی از قبل آشنا باشید .ويکی پديا
از مشهورترين  
( ) www.wikipedia.orgيک دايره المعارف بسیار بزرگ آنالين است.محتوای آن توسط کاربران سايت
میآيد.مقاالت
میشود کهدرنتیجهيکیازبزرگتريننمونهکارهایمشارکتیآناليندردنیابحساب 
ايجاد 
ويکیپدياتوسطافرادازهمهاقشارمختلف(ازدانشآموزگرفتهتامتخصصانومحققانحرفهای)نوشته
میشودوبهمعنایواقعیيککارمشارکتیاست.
شدهوويرايش 
میتواند
میشود کههرکاربری 
میتوان گفتکهويکیبهيکمجموعهازصفحاتوبگفته 
بهاينترتیب  
رویمحتوایآنمشارکتداشتهباشدياتغییردهد.اولینويکی WikiWikiWebنامداشتيکدرسال
رايانهای تاسیسشد.ويکیهمهکاربرانراقادرمی
 1995بهمنظورتسهیلتبادلايدهبینبرنامهنويسان 
سازدکهنهتنهابتواننديکمقالهجديدبنويسند،بلکهبتواندرویمقاالتديگرنظربدهندياآنهاراويرايش
کنند1.

بهمعنایسريعمیباشد.

1کلمهويکیدرزبانHawaiian
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میکنند.
برنامههايیجهتانجامکارهایمشارکتیاستفاده 
سازمانها ازويکیهابعنوان 

امروزهبسیاریاز
میتواند بصورت عمومی (برای همه باز باشد) مانند ويکی پديا ،يا بصورت خصوصی
يک ويکی گروهی  
سازمانها)باشد.

(مناسببرایپروژههایگروهی،بنگاههایتجاریوديگر
يکی ويکی خصوصی از همه اعضای گروه برای ايجاد صفحات جديد در سايت ويکی يا ويريش صفحات
نرمافزار
میشود ونیازبهنصب 
میکند.همهنوشتنهاوويرايشهاازطريقمرورگرانجام 
موجوددعوت 
مجموعهای  از مقاالت و سندهايی است که بصورت مشارکی نوشته شده است.

اضافی نیست .نتیجه آن 
نگارشهایهرمقالهرا

میکند وکنترل
نرمافزار ويکی،مقاالترادرپشتصحنهسازماندهیومديريت 

شدهاند.
ويسهایويکیمعرفی 
میدهد.درادامهنمونهایازسر 
انجام 
PBwiki -8-0-84-5
میدهد.ويکیهایکوچک(با
)www.pbwiki.com( PBwikiسطوحمختلفازمیزبانیويکیراارائه 

میشوند.
يکتاسهکاربر)رايگانهستند.نمونههایبزرگترازقیمت 4دالربازایهرکاربردرماهشروع 
میتوانید
میتوانید 
ايجادويکیبسیارسادهاستوامکاناستفادهازالگوهایمتنوعنیزوجوددارد.همچنین 
ذخیرهسازی آنالينفايلبرایسازماندهیبهترديگراسنادخودبعنوانبخشیازويکیاستفادهکنید.

از
Versionate -0-0-84-5
 ) www.versionate.com( Versionateبرای کارهای گروهی و تجاری بسیار مناسب است .امنیت آن
میشود  وکنترلکاملیبررویسطوحدسترسیوکارهایويرايشیوجوددارد.شما
توسط SSLفراهم 
فايلهایورد،اکسل،ارائهو  PDFرادرداخلويکیهایخودواردکنید.اينشرکتبهچندين
میتوانید  

خیرهسازی،نسخهشخصیبا2
میدهد.نسخهرايگانآنبا 511مگابايتفضایذ 
شکلمحصولخودارائه 
گیگابايتفضا(ماهیانه2دالر)،نسخهتجاریبافضاینامحدود(ماهیانه25دالر)ونسخهسازمانبافضای
میباشند.
نامحدود(ماهیانهبازایهرکاربر2دالر) 
Wikihost.org -3-0-84-5
سايت   wikihost.orgامکان میزبانی رايگان ويکی ها را فراهم کرده است .ايجاد ويکی از طريق موتور
پايگاهداده محلی،مديريتکاربرانوحقوقدسترسی،خبرخوان ،RSS
میشود کهيک 
 GeboBeboانجام 
اطالعرسانیازطريقايمیلبرایمقاالتجديديابهروزشدهوامکانارسالفايلوتصويررافراهمکرده
است.
Wikispaces -4-0-84-5
ويژگیهای

 )www.wikispaces.com( Wikispacesادعا کرده است که بیش از  451111ويکی دارد .
استانداردشاملتصوير،ارسالفايل،widget،استفادهازچندرسانهای،خبرخوان ،RSSاطالعرسانیاز
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میباشد .اين سايت طرح های
ويژگیهایآن  

بخشهای مباحثه و امار جزئی از کاربران از 
طريق ايمیل  ،
میدهد.ازساده(رايگان)گرفتهتاطرحهايیبا811دالردرماه.
میزبانیمختلفیپیشنهاد 
Zoho Wiki -5-0-84-5
برنامههايیکهارائهکردهاست،برنامه)wiki.zoho.com( Zoho Wikiرانیزراه
 Zohoنیزدرکنارساير 
اندازی کرده است .آنها سرويس میزبانی ويکی خود را با قابلیت ويرايش  ،WYSIWYGامکان کنترل
کردهاند.مديريتويکیاز
نگارشها یهرصفحه،وتوانايیعمومیياخصوصیکردنويکیبطوررايگانارائه 

میشود .فقط روی آيکن  New Pageکلیک کنید تا
شکل )128-5انجام  

طريق صفحه داشبورد شبیه (
صفحهجديدبهويکیاضافهشود.

شکل  – 801-5استفاده از داشبورد  Zoho Wikiبرای مدیریت یک ویکی
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پرسشهای مروری فصل 5
-1
-2
-3
-4
-5

-6

مديريترويداددرابرفرآيندیاستکهنیازبهپردازشزياددارد.خدماتزيرساخترايانشابری
چگونهمیتوانددرارائهاينسرويسمورداستفادهقرارگیرد.

ايجادCRMدرابرچهمزايایدارد؟
استفادهازبرنامههایSaaSچهمزاياومعايبیدارد.

آياامکانارائهبرنامههایابریبصورترومیزیامکانپذيراست؟اينکاررابابرنامههایتحت

وبمقايسهکنید.
چگونهمیتواند

دفتريادداشتهایابریچهمزاياومعايبیدارند؟خدماتزيرساخترايانشابری
درارائهاينسرويسمورداستفادهقرارگیرد.اينسرويسچهتفاوتیباسرويسمديريترويداد
دارد؟
میزکارهایتحتوبچهتفاوتیباسیستمعاملهایمجازیدارند؟


تحقیق و پژوهشی فصل 5
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9
-11

درخصوصدودستهبندیاصلیخدماتSaaSتحقیقکنید.
چهعاملی(عواملی)باعثکمکبهگسترشتوسعهSaaSشدهاست؟
درزماناستفادهازرايانشابری،کاربردرکدامقسمت(ها)تقريباًکنترلیندارد؟
رابعنوانيکنمونهازسرويسدهندگانخدماتSaaSموردبررسیقرار

خدماتSugar CRM
دهیدوباديگرنمونههایارائهشدهدراينبخشمقايسهکنید.
سرويس ) Office Live Workspace (workspace.office.live.comمايکروسافت را مورد
بررسیقراردهیدوباخدماتتحتوبمشابهمقايسهکنید.
مجازیسازیچگونهمیتوانددرارائهخدماتسطحسرويسمورداستفادهقرارگیرد.

درخصوصجديدترينخدماتارائهشدهازنوعSaaSتحقیقکنید.
معماریمورداستفادهبرایيکیازبرنامههایسطحسرويسراتااليهزيرساختموردبررسی

قراردهید.
میتواندداشتهباشد؟
پلتفرممورداستفادهبرایتوسعهيکمیزکارتحتوبچهخصوصیاتی 
سايت Tonidoرادراينترنتجستجوکنید.اينسايتکدامنوعسرويسرايانشابری راارائه
دهد؟تفاوتآنبانمونههایارائهشدهدراينفصلچیست؟


می
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فصل  -6م ازیسازی
-

مجازیسازی

مقدمهایبر
مجازیسازی

مفاهیممرتبطبا
مجازیسازی

تکنولوژیهای

مجازیسازیمنابعفیزيکی

برنامههایکاربردی
مجازیسازی 

سختافزاری

مجازیسازی

ذخیرهسازی

مجازیسازیفضای

تکنولوژیهای

مجازیسازی

نرمافزارهای
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 -8-6تعریف م ازیسازی
مجازیسازی به معنای ايجاد يک سطح

مجازیسازی وجود دارد .در يک تعريف کلی ،

تعاريف زيادی از 
سختافزار،برنامه

رايانهقابلاعمالاست.سطوح
انتزاعیازمنابعمحاسباتیاستکهدرسطوحمختلفيک 
میتواند درآنهاانجامشود.آنچهکهدر
کاربردیوسیستمعاملبرخیازمواردیهستندکهايجادانتزاع 
مجازیسازی سیستم عامل است که از آن تحت عنوان  server

اينجا بیشتر مورد بحث است ،
1
مجازیسازی بهفرآيندايجاداستقالليکسیستمعاملاز

میشود.دراينحالت
 virtualizationنیزياد 
میشود.دراينحالتماشینمجازیشاملسیستمعامل،برنامه
میشودگفته 
سختافزاریکهدرآناجرا 

سختافزاریفیزيکی

فوقناظروظیفهنگاشتمنابع
دادههایمربوطبهآنمیباشدواليهایبنام 
کاربردیو 
(حافظه،ديسک،و)...رابهمنابعمجازی(حافظهمجازی،ديسکمجازیو)...برعهدهدارد.



شکل -8-6نمایی کلی از ساختار م ازیسازی

رايانهایمطرحبودهاستکهنمونههايیازآنبه
سیستمهای 

مجازیسازیازجهاتمختلفدر

دستیابیبه
میباشد:
اينشرح 
2
java
تکنولوژیهايیمانند virtual machine

برنامهها بااستفادهاز
مجازیسازی 

-

3

مجازیسازیصفحهنمايشکاربر بااستفادهازابزارهايیمانندVNC

4

-

رهسازی بااستفادهازروشهایRAIDياlogical volumes
مجازیسازیفضایذخی 


-

مجازیسازیماشین

مجازیسازیسیستمعاملو


مجازیسازی که در مورد آخر به آن اشاره شده استXen Virtual Machine  ،

مواردی از اين نمونه 

سیستمهای

میگیرد و
 Monitorو VMware ESX serverهستندکهيکسطحزيرسیستمعاملقرار 
1

Virtualization
Application virtualization
3
Desktop
4
storage Virtualization
2
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میشود که
فوقناظر 2گفته 
میتوانند رویآناجراشوند.بهاينسطحزيرينسیستمعامل 
عاملمهمان  1
سیستمهایعاملمهماناجازه

فوقناظربه
مجازیسازیدرنظربگیريد .

میتوانیدآنرابعنوانهستهاصلی

3
میزبانها مهاجرت کنند.

میدهد که منا بع را به اشتراک بگذارند ،ايجاد شوند ،حذف شوند يا به ديگر 

میکنند.نمونهاين
مجازیسازیامکانکنترلريزدانهبیشتریراازچگونگیاستفادهازمنابعفیزيکیفراهم 

میکنید.
شکل2-6مشاهده 

موضوعرادر

شکل  -0-6سرورهای م ازی اجرا شده بر روی یک سختافزار فیزیکی[]3

شدهاند.ايننوعايجاد
میدهدکهچندينسیستمعاملمهمانرویيکسروريکساناجرا 
شکلفوقنشان 
انتزاعمزايایزيادیرادربردارد:
 کارآيیدراستفادهازمنابع:دلیلیوجودنداردکهکليکسروررابرایاجرایيککارکوچک،مثال سرويس ايمیل شرکت هدر دهیم .اگر منابع ،CPUحافظه يا ديسک اضافه وجود داشته
سرويسهاقرارداردبطوریکهازمنابعاستفادهبهتریشود.

میتوانآنهارادراختیارديگر
باشد ،

1

Guest
Hypervisor
3
Host
2
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مجازیسازی برایيکپارچهکردنچندينسروربررویيکسرور

سازمانها از

بههمیندلیل،
میکنند(شکل.)3-6
استفاده 

شکل  -3-6تاثیر م ازیسازی در کاهش تعداد سرورهای فیزیکی

-

قاب لیتحملوتحملخطا:وقتیيکمیزبانفیزيکیبهانتهایظرفیتخودمیرسد،يادچار
(وبارمربوطبهآن)میتواندبهراحتی

افزاریمیشود،يکسیستمعاملمهمان 


مشکلسخت
رویيکمیزبانديگرمنتقلشود.

-

 Sandboxهای توسعه :به دلیل اينکه کل سیستم عامل میتواند بدون صدمه زدن به محیط
میزبان،ايجادشودوياازبینبرود،مجازی سازیبرایايجادچندينمحیطتوسعهکهنیازبه

سیستمعاملهایمختلف،هستههایسیستمعاملياپیکربندیهایسیستمیمختلفدرآنها

احساسمیشود،بسیارايدهآلاست.بهاينترتیباگريکمشکلبزرگاتفاقبیفتدکهبستر

تستراازکاربیندازد،مشکلیپیشنخواهدآمد.زيرامیتوانبهراحتیآنرادوبارهايجادکرد.


-

مجازیسازی بهشماامکانيکپارچهکردنچندينسروربامنابعبیکاررادر

سربارمديريتکمتر:
میدهد .اين کار سبب مصرف توان کمتر و اشغال فضای
يک سرور با بهرهوری منابع بیشتر  
سختافزار،کاهشتعدادقطعاتیاست

میشود.ديگرمزيتکاهش
فیزيکیکمتردرمرکزداده 
کهامکانخرابشدنآنهاوجوددارد،نظیرديسکها CPU،هاومنابعتغذيه(توان).البته،
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میتواند باعثافزايش 1 SPOFشود،
نقطهمقابلاينکارايناستکهيکپارچهکردنسرورها ،
سختافزار فیزيکی هستند .بسته های

سرويسهای بیشتری وابسته به يک 

زيرا تعداد 
ماشینهاراازيکسروربهسرورديگر

مجازیسازیبرایحلاينمشکلبالقوه،امکانمهاجرت

میکند.
(برایبازيابیازسوانحوتعديلبارمجدد)فراهم 
سختافزار کمتر،کاربیشتریانجامدهید.

میکند تابتوانیدبا
مجازیسازی اينشرايطرابرایشمافراهم 

میشود.تعییناينکهکداممنبعمجازیاستفاده
پیچیدهتر شدناندازهگیریهاهم 

البتهاينمزيت،باعث
میشود،زيراکهاليهانتزاع،سطحديگریازواحدهای
میتواندباعثسردرگ 
شدهاستوکداممنبعفیزيکی 
میدهد.
اندازهگیریراارائه 

شکل -4-6شمای کلی م ازی سازی مرکزداده

دادهایداشتهباشیم
سازی،مامیتوانیممرکز 


توانگفتکهبراساسرويکردمجازی

بنابراينبطورخالصهمی
شکل،)4-6بصورتانتزاعیازيکديدسطح

کهکلیهمنابعفیزيکیآندارایيکاليهفوقناظرباشند (

شوندوبهاينترتیبمنابعسختافزاریبشکلمجازی،بصورتسرويس،برحسبتقاضاو


باالترمديريتمی
ختیارکاربرانقراردادهمیشوند.

باسهولتبیشتریدرا

1

single-point-of-failure
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 -0-6تکنولوژیهای م ازیسازی
میکنیم.الزمبهذکراستکه
تکنولوژیها رابررسی 

دراينقسمت،بعضیازرايجترينوپرکاربردترين
شرکتهای  VMwareو  Microsoftجای پای بزرگی در تکنولوژیهای مجازیسازی دارند و شايد

شنا خته شده ترين شرکتها در اين حوزه باشند .در هر صورت ،با توسعه مجازیسازی و شناخت مزايای
شرکتهای ديگر نیز در اينحوزه قدم گذاشته اند که با برخیاز آنها نیزآشنا

مختلف آن ،بسیاریاز 
هايیکهارائهکردهاندراموردبررسیقرارمیدهیم.


خواهیمشدومحصوالتوفناوری

 -8-0-6م ازی سازی در لینوکس ()Linux Virtualization
توزيعهایرايگانمجموعه
شدهترين 
لینوکسيکسیستمعاملمبتنیبريونیکساستکهيکیازشناخته 

سیستمهای

میآيد.باتوجهبهماهیتکدمتنبازآن،بسیاریازانواعمختلف
برنامههایکدمتنبازبحساب 

توزيعهایآنشامل Red Hat،DebianوUbuntu
عامللینوکسبوجودآمدهاند.بعضیازمشهورترين 
تکنولوژیهای

سیستمها یعاملمبتنیبرلینوکسياازتکنولوژیPara-virtualizationويااز

است.اکثر
سیستمهای عامل لینوکس در مقايسه با ديگر

میکنند .عالوه بر اين ،
سختافزاری استفاده  

مجازیسازی 

تکنولوژیها

میدهند.اين
مجازیسازی رانیزارائه 

تکنولوژیهای

سیستمهایعامل،برخیازانواعمختلف

شدهاند:
درادامهتوضیحداده 
 -8-8-0-6م ازی سازی جزئی ()Para Virtualization
میکرد.زيراپردازشهایCPUبطور
مجازیسازیپشتیبانین 

سختافزارx86ازاستراتژیهای

درگذشته
میتوانست
متفاوتبستگیبهاينداشتکهدرحالتprivilegedباشديانهويکپردازندهمجازیشدهن 
درحالت  privilegedکارکند(زيرااولويتباالترازپردازندهفیزيکیبدستمیآوردوباعثيکريسک
میکردوآنها
مجازیسازیبايدبادستوراتازماشینمهمانکار 

نرمافزار
امنیتیمیشد).بههمینعلت ،
سختافزار ماشین

میکرد که مطمئن باشد به درستی توسط 
را با مجموعه دستورات جديدی جايگزين  
دستورالعملها ازپردازندهماشینمجازیمهمانسربارزيادیرا

میشود.درنتیجهبازنويسی
فیزيکیخوانده 
میشدکارهاکندانجامشودPara-virtualization.يکتغییردرسیستمعاملبود
میکردکهباعث 
ايجاد 
سختافزار واقعیدر ماشینفیزيکیشودوکارآيیبیشتری

(معموالدرسطحهسته)بطوريکهبیشترشبیه
راهحل  Para-virtualizationکامال کارآمد است ،اما سیستم عامل
مجازیسازی بدست بیايد .اگرچه  

در 
میکنند،کهاينمشکلاصلیآناست.
هایکمیازآنپشتیبانی 
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 -0-8-0-6م ازی سازی به کمک سخت افزار ()Hardware assisted Virtualization
میکنند.
مجازیسازیاستکهاکثرسیستمعاملهایمبتنیبرلینوکسازآناستفاده 

راهحل
ايننوعدوم 
برایاستفادهازاينتکنولوژیيابايدپردازندهمجهزبهIntel VTياپردازندهمجهزبهAMD-Vدراختیار
میتوانندبدون
پردازندهها،دستورات 

داشتتابتوانويژگیموردنظررادرآنهافعالکرد.بااستفادهازاين
هیچگونه جايگزينی از ماشین مجازی مهمان خوانده شوند .واضح است که اين روش نسبت به حالت
میتوانند روی ماشینهای
سیستمهای عامل ها بدون تغییر  

دستورالعملها کارآمدتر است و 

جايگزينی 
پردازندههایمجازیکارکند(بجای

دستورالعملهای

میتواند با
مجازینصبشوند،زيراپردازندهفیزيکی 
اينکهباهستهسیستمعاملکارکند).درحالحاضر دوتکنولوژیمبتنیبرلینوکسوجودداردکههر
دادهاند.ايندوتکنولوژیXenوKVMنامدارند.
سختافزاریراانجام 

مجازیسازیکامل

دویآنها
Coopvirt-3-8-0-6
مجازیسازی Para-

مجازیسازی ترکیبی است که در آن هر دو نوع 

 1 Coopvirtيک شکل از 

 virtualizationو  hardware-assisted full virtualizationبکار گرفته شده است .يعنی هم سیستم
میشود Coopvirt.هنوزدردورهظهورخود
عاملکارآمدشدهاستوهمپردازندهبطورموثربکارگرفته 
مجازیسازیراافزايشدهد.

میتواندبهشکلقابلتوجهیکارآيی
قراردارد،اما 
 -4-8-0-6حامل ها ()Containers
راهحل
مجازیسازی درسطحسیستمعاملنیزناممیبرندودرحقیقتيک 

ازاينتکنولوژیتحتعنوان
محیطها ی کاربر مجزا هستند اما همه در يک هسته واحد اجرا

مجازیسازی نیست Container .ها 

میشوند.بهاينمعناکهآنهابطورکاملازهممجزانیستند.امانکتهخوبآنهاايناستکهcontainerها

میکنند،زيرانیازینیستکهکلهسته،
مجازیسازی تحمیل 

حلهای
راه 
کمترينسرباررادرمقايسهبا 
میتوانند در containerهایمختلفنصب
توزيعهایمختلفلینوکس 
شبیهسازی کنند .
پردازندهها و...را 

شوندکهيکمزيتخوبديگربرایآنهاست.
مجازیسازی واقعی

تکنولوژیهای مبتنی بر لینوکس مختلفی وجود دارد .

همانطور که مشاهده کرديد ،
میتواننددرجایخودبرای
سختافزاری.درعینحالcontainerهاهم 

بدستنمیآيدمگرباروشهای

سازمانهایکوچکياکاربرانخانگیبرایايجادفضاهایکاریمختلفدرماشینفیزيکیشان،بدوننیاز

مجازیسازیوهدردادنبخشیازمنابعخوداستفادهشوند.

بهسايرروشهای

1

Cooperative Virtualization
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 -0-0-6م ازی سازی میزکار () Desktop Virtualization
میشود تا
میشود.اينکارباعث 
سیستمهایکاربراننهايیانجام 

مجازیسازی محیطکار()Desktopدر

ماشینها ی کاربران نهايی را مديريت کنند و محیط مربوط هر کاربر را از راه دور سفارشی

مديران بهتر 
مجازیسازی  Desktopوجود دارد .يکی از آنها  Client-Hosted Desktop

کنند .امروزه دو نوع از 
1
Virtualizationاستوديگری VDIنامدارد.
Client-Hosted Desktop Virtualization -8-0-0-6

نرمافزار مجازی (نظیر  )Microsoft Virtual PCبر روی ماشین
مجازیسازی که شامل نصب  

نوعی از 
میتوانند برای اهداف مختلف ايجاد
میشود.در اين ماشین ،چندين ماشین مجازی  
فیزيکی کاربر نهايی  
نرمافزارجديداستفادهشوددرحالیکه
میتواندبرایمحیطتستيک 
شوند.برایمثاليکماشینمجازی 
مجازیسازیواضحاست.برایمثال

ديگریفقطبرایکاربرانخاصیقابلدسترسیباشد.مزيتايننوعاز
میتواند رویيکماشینفیز يکیاجراشوندوهمهازهمايزولههستند.بهرحال،
چندينمحیطرومیزی 
ماشینهای

فايلهای
يکاشکالاستفادهازClient-Hosted Desktop Virtualizationايناستکههمه 
مجازیموجودبررویيکماشینفیزيکی ،برایهرکاربریکهازآنماشینفیزيکیاستفادهکندقابل
میتوانديکريسکبحساببیايد،زيراهر
مشاهدهاست.درمحیطیکهامنیتبسیارضروریباشد،اينکار 
ماشینهایمجازیرابهيکديسکقابلحملکپی

میتواند کل
کسکهواردسیستمعاملمیزبانشود ،
راهحلاينمشکلاستفادهازVDIاست.
کند .

Virtual Desktop Infrastructure

1
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شکل – 5-6نمونه ای از Desktop Virtualization

(منب ) http://web.ccsu.edu/neasc/selfstudy/virtual desktop infrastructure - vmware.htm:

Virtual Desktop Infrastructure (VDI) -0-0-0-6
میباشد .اين روش
مجازیسازی نسبتا جديد است که بر اساس مدل   thin client

 VDIيک تکنولوژی 

میباشد کهبررویسرورذخیره
ذخیرهسازی محیط desktopکاربرنهايیرویيکماشینمجازی 

شامل
رايانههای
سیستمهای thin clientيا 

میتواند بهمحیطکارخودازطريقاستفادهاز
شدهاست.يککاربر 
شخصیدسترسیداشتهباشدVDI.شبیهتکنولوژی remote desktopاست.تنهاتفاوتآنايناستکه
میکند.مزايایبسیاریدراستفادهاز VDIوجوددارد.
کاربربهيکمحیطکامالمجازیدسترسیپیدا 
محیطهای desktopراکنترلومديريتکنند.امنیتافزايشمیيابدزيرا

میتوانند بطورمتمرکز
مديران 
ماشینها یمجازیرویسرورهایمتمرکزقراردارند.تنهاعیبکارايناستکه VDIبارزيادیبر

همه
مجازیسازیراانجام

میباشدکههم
سختافزارسرورقدرتمند 

میکندوبنابرايننیازمند
رویسرورتحمیل 
ماشینهایکاربران

دهدوهمهدرخواستهایورودبهdesktopهایمجازیرامديريتکند.دراينروش
ارزانتر باشند زيرا به توان محاسباتی زيادی نیاز ندارند .بنابراين در دراز مدت
میتوانند  
نهايی هم  
هزينههابرایيککسبوکاردربرداردبهاينترتیبکهکمیبیشتربررویسرورها
صرفهجويیزيادیدر 

میکند.
رايانههای desktop
صرفهجويیزيادیدر 
میکندو 
هزينه 
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 -3-0-6م ازی سازی جزئی ()Para-Virtualization
پردازندههای x86باتوجهبهشیوهعملکردشانبسیارمشکل است.

شبیهسازی 
همانطورکهقبالاشارهشد ،
دستورالعملهارابهخوبیتفسیرکند،بايدبتوانددسترسی

هستهيکسیستمعاملمیزبانبرایانکهبتواند
سختافزارداشتهباشد.دريکمحیطمجازیهستهيکسیستمعاملمهماندسترسیمستقیم

مستقیمبه
ورالعملها ی خاصی بايد تغییر کنند يا جايگزين شود ،تا اينکه

به پردازنده فیزيکی ندارد ،بنابر اين دست
دستورالعملها قبال

شناختصحیحیبینسیستمعاملمهمانوپردازندهفیزيکیبوجودبیايد.اينتغییر
محیطهایمجازی

میشدندوخودسیستمعاملنقشیدراينکارنداشت.بنابراين
توسطنرمافزارانجام 
مجازیسازی کندبودودر

خیلیکارآمد نبودندوسرباربسیارزيادیداشتند.اينيکیازداليلیبودکه
راهحل برای اين مشکل ارائه شدند که بسیار کارآمدتر بودند:
بسیاری از موارد قابل استفاده نبود .دو  
hardware-assisted virtualizationو.Para-virtualization

شکل  -6-6تصویری کلی از روش Para-Virtualization

سختافزار فیزيکی برای

روش  Hardware-assisted virtualizationهمانطور که از نامش پیداست ،از 
میکند .در روش Para-
مجازیسازی از روی نرمافزار و سیستم عامل استفاده  

برداشتن حجم کار 
سختافزارینیست،درعوضباتغییرهستهسیستمعاملکارآيیآنرا

 virtualizationنیازیبهپشتیبانی
میشود کهبتواندبهخوبیدر
بگونهای تغییرداده 
میدهند.بهاينترتیبهستهيکسیستمعامل 
افزايش 
سیستمهایعاملازاينروش

يکمحیطمجازیعملکند.البتهاشکالاينروشايناستکهتنهابرخی
نرمافزار وجودندارد
کردهاند.درعوضدر Hardware-assisted virtualizationنیازیبهتغییر 
پشتیبانی 
سختافزارهایx86پشتیبانیکنندسازگاراست.

سیستمهایعاملکهاز

وباهمهنوع
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 -4-0-6م ازی سازی سخت افزاری ()Hardware Virtualization
روشهایمجازیسازینرمافزاریبهصورتکارآمدوجودنداشت.مشکلاصلی
درگذشتهامکانپیادهسازی 
درعملکردپردازندههای  x86بودزيراسربارزيادیدراثرارتباطبینماشینمجازیوپردازندهفیزيکی

مجازیسازی وجودآمد.ايندوروششامل

راهحل برایرفعاينمشکلوکارآمدکردن
بوجودمیآمد.دو 
 Para-virtualizationو  Hardware virtualizationبود .الزم به ذکر است که  hardware-assisted
رايانههایmainframeدردهههایگذشته
virtualizationيکتکنولوژیکامالجديدنیستوقبالتوسط 
سختافزاری را در

مجازیسازی 

مورد استفاده قرار میگرفت .در سال  Intel ،2115و  AMDتکنولوژی 
سختافزاریاينتلتحتعنوان Intel

مجازیسازی

پردازندههایx86و AMDخودبکارگرفتند.فناوری

پردازندههاانجامبخشی

میشود.اين
یشودوفناوریAMDتحتعنوانAMD-Vشناخته 
VTشناختهم 
1
میشدرابرعهدهگرفتند.بدلیلاينکهپردازندهبطور
فوقناظريا VMMانجام 
ازکارهايیکهقبالتوسط 
نرمافزارانجامشدهو
مجازیسازیراانجاممیداد(کهدرغیراينصورتبايدتوسط 

مستقیمفرآيندهایمهم
میشود و بسیار
مجازیسازی تحمیل  

میشد) ،سربار کمتری به کل فرآيند 
سختافزار ارسال  

سپس به 
سختافزاریموردنیاز

شبیهسازی
مجازیسازی،میزان 

کارآمدترخواهدبود.يکیازمزايایعمدهاينروش
میکند.
میکند،بنابراينکارآيیوعملکردنیزبهبودپیدا 
استکهبسیارزيادکاهشپیدا 
سختافزاریدسترسیداشته

سیستمهایعامل x86نیازدارندکهبهطورمستقیمبهمنابع

بطورسنتی
شبیهسازی
نرمافزار نیاز به  
مجازیسازی  

حلهای 
راه 
باشند تا بتوانند بدرستی اجرا شوند .در گذشته  
سختافزاری

مجازیسازی بطورپايدارانجامشود.اينکارمنابعفیزيکی

سختافزار بطورکاملداشتندتا

میتوانستند در جايی ديگر به شکل بهینه مورد استفاده قرار بگیرند .روش
زيادی را هدر میداد که  
سختافزاریموردنیازراکاهشداد،

شبیهسازی 
 Hardware-assisted virtualizationبطورعمدهمقدار 
میتواندبطورمستقیمبامحیطمجازیتعاملداشتهباشد.واضحاستکهاينکار،
زيرااکثراوقاتپردازنده 
میدهد.
مجازیسازیراموثرترانجام 


1
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شکل  -7-6تصویری کلی از روش hardware-assisted virtualization



میشودو
نکتهجالبدرخصوصhardware-assisted virtualizationايناستکهبطوراتوماتیکانجام 
مجازیسازیخودرابهروزرسانیکنیديادرسیستمعاملخودتغییردهید.تنها

نرمافزار
نیازینیستکه 
سختافزاریپشتیبانیکند.دراينصورت

مجازیسازی

کافیستبررسیکنیدکهپردازندهشماازتکنولوژی
میکند.
مجازیسازیکمک 

اگراينويژگیازطريق BIOSفعالشود،پردازندهبهطورخودکاربه

 -5-0-6م ازی سازی مناب ()Resource Virtualization
میتواند شامل
مجازیسازی يک يا چند منبع سیستمی است .اين کار  

مجازیسازی منابع شامل 

مجازیسازی کلمنابع

ذخیرهسازی يامنابعشبکهباشدبااينکهشامل

مجازیسازی يکمنبعخاصنظیر

فیزيکینظیرسرورهاياايستگاههایکارینهايیباشد.
مجازیسازیمنابع

هزينههایزيرساختITخودهستند.
سازمانهابطورمداومدنبالراههايیبرایکاهش 

میتواند بطورعمده
يکیازاينراههااست.باگروهبندیوبهاشتراکگذاشتنمنابع،ITيککسبوکار 
مجازیسازی حاصل

سختافزار  و زيرساخت خود را کاهش دهد .مزايای ديگری نیز از طريق 

هزينههای 

میشود.برایمثالقابلیتانعطاف کسبوکارافزايشمیيابد،زيرابررویتوانپردازشیکنترلدارند،

ماشینهايیکهدرحالاستفاده

میتوانند منابعرابینسرورهایمختلفباسهولتجابجاکنندوحتیتوان

میتوانند
برنامههایکاربردیمختلفومنابعیکهمعموالباهمدرتداخلهستند 
نیستندراپايینبیاورند .
مجازیسازی منابع مديريت و کنترل آنها را برای

روی ماشین فیزيکی يکسان قرار بگیرند .نهايتا اينکه 
میتوانند  چندينسرورراازيکماشینواحدمديريتومانیتور
میکند.برایمثالمديران 
مديرانساده 
میتواننديکمنبعمجازیخاصرابهسادگیتکثیرکنند.
کننديااينکه 

 رایانش ابری

295


 -6-0-6م ازی سازی پردازنده ()Processor Virtualization
مجازیسازی يک پردازنده فیزيکی است

مجازیسازی پردازنده همانطور که از نامش پیداست ،شامل 

بطوريکهچندينماشینمجازیبتوانندرویيکماشینفیزيکیاجراشوند.
چندوظیفهای

چندوظیفهای يا تکنولوژی Hyper-Threadingنیست .

مجازیسازی پردازنده شبیه فرآيند 

میتوانندرویيکپردازندههمزماناجراشوند.اينکارشايدشبیه
فرآيندیاستکهدرآنچندينبرنامه 
میتوانند به
چندوظیفهای ن 

برنامههای 
مجازیسازی باشد ولی در حقیقت متفاوت است .به اين دلیل که  

خروجیها دسترسیداشتهباشند.فقطهستهسیستم

محدودههای privilegedازسیستمنظیرورودیو
راهحلچندوظیفهتنهايکهسته
میتواندبهاينمحدودههایسیستمدسترسیداشتهباشد.دريک 
عامل 
میگیرد و به اين
مجازیسازی چندين هسته سیستم عامل را دربر 

سیستم عاملدر حال اجرا است اما 
ماشینهای فیزيکی مجزا

معناست که هر ماشین مجازی بطور کامل از ديگری مجزا است ،مانند اينکه 
هستند.
مجازیسازی نیست.درHyper-

تکنولوژی Hyper-Threadingنیزاگرچهمفهومیمشابهدارد،امامانند
تقسیمبندیيکديسکاستکهدر

میشود.مانند
Threadingيکپردازندهبصورتچندپردازندهمعرفی 
میتوانند
میشود .با اين کار ،يک پردازنده  
آن يک ديسک بصورت چند ديسک فیزيکی مجزا مشاهده  
بخشها یمختلفکدبرنامه)راهمزماناجراکند.بهاينترتیبHyper-Threadingيک
چندين (thread
مجازیسازیواقعی

مجازیسازی نیستچراکهتنهايکهستهسیستمعاملدرحالاجراوجوددارد.

روش
نرمافزار است.يعنیتعدادزيادیسیستمعاملبتوانندرویيک
سختافزار و 

شاملرابطهيکبهچندبین
ماشینواحداجراشوند.
پردازندههایفیزيکیخودبکارگرفته

مجازیسازیدر

امروزههمIntelوهمAMDابزارهايیرابرایبهبود
مجازیسازی

میشوند.اينتکنولوژی
اند.اينابزارهابهترتیبتحتعناوينIntel VTوAMD-Vشناخته 
مجازیسازیراکارآمدترازقبلساختهاست.علتايناستکهبا

سختافزار(کهاز2115بهبعدرخداد)

شبیهسازی صحیح
مجازیسازی پردازنده ،يک سیستم عامل بار کمتری را برای  

استفاده از ابزارهای 
برنامههایکاربرصرفکند.
میتواندمنابعخودرادرجایبهتریبرای 
میشودو 
سختافزارمتحمل 

میآيد ،افراد
پردازندهها هر سال پايین تر  

از آنجايی که توان پردازشی بهبود پیدا کرده است و هزينه 
مجازیسازی استفادهکنند.اينکارنهايتا منجر

ماشینهايیدارندکهقادرندازروشهایمختلف

بیشتری
مجازیسازی درجهانخواهدشدکهنهتنهادرکسبوکارهابلکهدر

تکنولوژیهای

بهپذيرشگسترده
بینکاربرانخانگینیزرواجخواهدداشت.

 -7-0-6م ازی سازی برنامه کاربردی ()Application Virtualization
مجازیسازی برنامهکاربردیبهمعنایمجزاکردنيکبرنامهنسبتبهسیستمعاملیاستکهبررویآن

برنامهها یخاصکهمنابعسیستمیيکسانیرابهاشتراکمیگذارندباهم
میشود.بسیاریاوقات ،
نصب 
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برنامهها  ممکناستازدرايوريکسانیاستفادهکننديامقداررجیستری
میکنند.برایمثال 
تداخلپیدا 
برنامهها ياهردویآنهاازکارمیافتنديا
يکسانیراتغییردهند.معموالوقتیايناتفاقمیافتد،يکیاز 
میکنند.
قفل 
برنامهها راتستکنندولی
سازمانها برایاجتنابازمشکلفوق،ايناستکهبطورگسترده 

يکراهبرای
میدهد.همچنیناگردوبرنامهباهم
میشودومنابعسازمانرانیزهدر 
اينکارزمانبراستوگرانتمام 
تداخلداشتهباشند،بايدآنهارادردوماشینجداگانهيادوديسکمجزاقراردهند.البتهاينراهمعموالراه
چندانخوبینیست.مثاليککاربرمجبوراستبیندوماشینمختلفيابینديسکهایمختلفسوئیچ
برنامههایمختلفدسترسیداشتهباشد.
کندتابه 
کپیهای
مجازیسازیبرنامهکاربردیباايجاد 

مجازیسازیبرنامهکاربردیاست.

يکروشبهتراستفادهاز
میشود.برایمثالهربرنامهکاربردی
برنامههایمجزافراهم 
مجزاازمنابعبهاشتراکگذاشتهشدهبرای 
برنامهها بهاشتراکمیگذارد
يککپیازدرايورها،رجیستری DLL،هاوديگرمنابعیکهمعموالباديگر 
میکند.بنابرايناز
میشود،منابعخاصخودشرافراخوانی 
خواهدداشت.وقتیيکبرنامهمجازیاجرا 
میتوانندبطورکاملمجزاازهمديگراجراشوند،حتیاگررویيک
میشودو 
برنامههاجلوگیری 
تداخلبین 
میشوندتحتعنوان
برنامههایرویآناجرا 
محیطهایمجزايیکهاين 

سیستمعامليکساننصبباشند.
سازمانها دربردارد.

مجازیسازی برنامهکاربردیمزايایزيادیبرای

میشود.
 virtual bubblesشناخته 
میباشد:
بعضیازاينمزايابهاينشرح 
برنامههایويندوزرویMac
برنامهها یغیربومیبررویسیستمعامل.مثالاجرا 
 توانايیاجرای يابرعکس.
-

برنامههایمخربيابدافزارها
امکانايزولهکردن 

-

برنامههایکاربردیکهباهمديگرتداخلدارند
امکاناجرای 

-

ماشینها

برنامههارویتعدادزيادیاز
توانايیاستقرارسريعوآسان 

-

برنامههاباکنترلدسترسیکاربرانومجوزهایاجرا
توانايیمديريتمتمرکز 

نرمافزار
برنامههامعموالمجبورهستندتابا 
برنامههایکاربردیايناستکه 
مجازیسازی 

شايدتنهامشکل
1
بستهبندی شوند،تابتوانندبهدر ستیدرمحیطمجازیاجراشوند.اگرچهشايداينکاردر
مجازیسازی  

ابتدااندکیزمانببرد،امادرکلاينکارچندانمشکلینیستوبهاندازهکافیمزايابرایانجامآنوجود
دارد.

Packaging
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 -1-0-6م ازی سازی نرم افزار ()Software Virtualization
هایرايانه است.تفاوتعمدهبین


سازیبرنامهکاربردیيابرنامه

افزارنوعیديگرازمجازی

سازینرم

مجازی
مجازیسازی نرمافزار و مجازی سازی برنامه کاربردی اين است که در مجازی سازی برنامههای کاربردی،

افزارمنابعمورداستفادهبرنامهنیزمجازیمیشوند.

اجرایبرنامهمجازیمیشودولیدرمجازیسازینرم

يکی از رايج ترين اين نمونه برنامهها SVS ،است که توسط  Altirisتوسعه داده شده است .اين مفهوم
استکهدرآنماشینفیزيکیبصورتيکماشینمجازیشبیهسازی

مشابه Hardware virtualization
سازینرما فزارشاملايجاديکاليهمجازیيافضایديسکسختمجازیاستکهبرنامه


شود.مجازی

می
توانندهمانندبرنامههایعادیکهرویسیستم


هامی

بتوانددرآننصبشود.ازاينفضایمجازی،برنامه
عاملمیزباننصبشدهاست،اجراشوند.
نرساند،میتواندآنراخاموشکند.وقتیبرنامه

وقتیکهيککاربراستفادهازيکبرنامهکاربردیرابهپايا
خاموشاست،هرتغییریکهدرسیستمعاملمیزباندادهاست،کامالبرگرداندهمیشود.اينتغییرشامل

باشدبطوریکههیچردیازبرنامهایکهنصبشدهبوديااجراشدهبود


وپوشههاینصبمی
رجیستری 
باقینماند.
افزارمزايایزيادیدارد.برخیازاينمزايابهاينشرحمیباشد:


سازینرم

مجازی
امکاناجرایبرنامههایکاربردیبدونتغییردائمیرجیستریياکتابخانهها

-

امکاناجرایچنديننسخهازيکبرنامهيکسان

-

امکان نصب برنامههايی که ممکن است با همديگر تداخل داشته باشند (با ايجاد چندين اليه
مجازی)

-

امکانتستبرنامههایجديددريکمحیطايزولهشدهومجزا



سازیمیشود.يکمزيتجالبايناستکه


افزاریمزايایزيادیداردوبهسادگیپیاده

سازینرم

مجازی
سازینرمافزاریراخودتانبادريافتونصببرنامه Altiris SVSبطورکامالرايگان


توانیدمجازی

شمامی
امتحانکنید.

 -9-0-6م ازی سازی ذخیره سازی ()Storage Virtualization
ذخیرهسازیفیزيکیاست.اينتکنیکیاستکهبه

مجازیسازیتجهیزات

ذخیرهسازیشامل

مجازیسازی

میدهد تا بدون در نظر داشتن محل تجهیزات
برنامههای کاربردی مختلف اين امکان را  
کاربران و  
میشود،همانند
ذخیرهسازیمجازی 

ذخیرهسازی ونوعآنها،بتوانندبهآنهادسترسیداشتهباشند.وقتی

ذخیرهسازی

میشود،حتیاگراينفضای
ماشینهایمیزبانمشاهده 

يکحافظهاستانداردومحلیبرای
مکانهایمختلفقرارداشتهباشدوازانواعمختلفباشد.
بصورتتوزيعشدهدر 

298

 رایانش ابری

ماشینها وسرورهایمختلفرابه

ذخیرهسازی ايناستکهامکاندسترسی

مجازیسازی 

بزرگترينمزيت
ذخیرهسازی توزيعشدهفراهممیآورد.بهاينترتیبيکماشینکهبهآنفضادسترسیپیدا

تجهیزات
ذخیرهسازیبسیاربزرگ(هماننديکديسکواحدبسیارحجیم)میبیندنه

میکند،آنراماننديکفضای

بهصورتتعدادیديسکپراکنده.
ذخیرهسازی  ايناستکهامکانمحدودکردنبخشیازفضايادرايوهارابرای

مجازیسازی 

ديگرمزيت
ماشینهای خاص فراهم میآورد که اي ن ويژگی برای افزايش امنیت و نیز امکان افزودن حجم

برخی 
میتوان به
ذخیرهسازی  بصورتبالدرنگمناسباست.همچنیناگريکسرورباکمبودفضامواجهشود  ،

سرعتوباچندکلیکفضایآنراافزايشداد.


شکل  -1-6نمونه ای از م ازیسازی فضای ذخیرهسازی با استفاده از تکنولوژی ]5[ SAN

مجازیسازی 1 SAN ،است .همانطور که از نام آن

يکی از نمونه های رايج استقرار اين نوع تکنولوژی 
ذخیرهسازی معموالدر

ذخیرهسازی است.اينتجهیزات

پیداست،يک SANيکشبکهبزرگازتجهیزات
میشوند ومستقلازهرسرورياماشینیهستندودرعوضبطورمستقیمبهشبکهسازمان
rackنگهداری 
متصلهستند.بااستفادهازSANيککسبوکارمیتواندقابلیتانعطافراافزايشدهد.برایمثالاندازه
حلهای
راه 
میتوانندبعنوان 
میتواندبهآسانیباافزودنديسکهایجديدافزايشپیداکند.آنها 
يک SAN
دادههادريکمکاندور
میتوانکپیپشتیباناز 
مناسبتهیهکپیپشتیبانمورداستفادهقراربگیرند.مثالً 
ذخیرهسازی فراهمکنند.

بهرهوری بهتریراازفضای
میتوانند  
ازسازمانتهیهکرد.نهايتااينکه SANها 
Storage Area Network

1
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دادههارادرچندين
میتواند 
معنایآنايناستکهبجایداشتنيکديسکسختدرهرسرور،يکسرور 
ديسک سخت يا درايو پخش کند .اين بسیار کارآمدتر از استفاده از هارد ديسک ها است ،زيرا چندين
میتوانند  بارکاریخودرابهاشتراکبگذارندکهبهاينترتیبطولعمرهريکازهارد
ديسکسخت 
میکند.
ديسکهاافزايشپیدا 

 -82-0-6م ازی سازی ذخیره سازی داده ()Data Storage Virtualization
ذخیرهسازیدادهيکیازنیازمندی هایهرکسبوکاراستوحجمايندادهبهمرورافزايش

ازآنجايیکه
حلها
راه 
تکنولوژیها و 

میشود.بههمینترتیببهمرورزمان
میکند،مديريتآنبهمرورمشکلتر 
پیدا 
زيادی برای غلبه بر اين مشکالت توسعه داده شدهاند که در نهايت به گونهای متحول شدند که  Data
راهحل،حذفاختالفبینمنابعمحلیوشبکه
Storage Virtualizationنامگرفت.اولینمرحلهبرایاين 
ذخیرهسازی  شبکهشدهمانندمنابعمحلیبرایيکماشینقابلاستفادهخواهند

است.بااينکار،منابع
ماشینها به سادگی مورد

میتوانند بصورت عادی توسط هريک از 
ذخیرهسازی  

بود .سپس اين منابع 
دسترسیقراربگیرند.
ذخیرهسازی داده در يک محل متمرکز

شرکتها واضح است .اول اينکه کل فضای 

مزيت اين کار برای 
کپیهای
میکند و همچنین تهیه  
سادهتر  
میشود .اين کار مديريت داده را برای مديران بسیار  
نگهداری  
ذخیرهسازی()SANبا

میکند.دوماينکهشبکه
سادهتر 
مختلف،تهیهکپیپشتیبانیياآرشیودادهرانیز 
راهحلهايیکهنیازبهفضای
سازمانها امکاناجرای 

میتواند ايجادشود.اينشبکهبه
حجمبسیارزيادی 
میتواندتعدادیديسکسختداشتهباشداما
میدهد.برایمثال،يکسرور 
ذخیرهسازیزيادیدارندرانیز 

میتوانندشامل
میتواندپشتیبانیکندمحدوديتوجوددارد.اماSANها 
نهايتادرتعدادديسکهايیکه 
تعدادی  rackباشندکهدرهرکدامتعدادزيادیديسکوجودداردومحدوديتیدرتعداد rackهاونیز
تعداد ديسک ها وجودنخواهد داشت .تنها محدوديتی که در اين حالت برای سازمان وجود دارد ،میزان
میدهند.
ذخیرهسازیاختصاص 

ينهایاستکهبرایتهیهفضای
هز 
سازمانها  مفیدباشند،اماضرورتاًکارهارابرایکاربرانسادهتر

میتوانند خیلیبرای
امااگرچه SANها 
میگیرد و هنوز بايد مکان
میکنند  .زيرا پروتکل های مختلف برای استفاده از آنها مورد استفاده قرار  
ن 
میتواندمورداستفادهقرار
ذخیرهسازی 

مجازیسازیفضای

فیزيکیدادهمشخصباشد.اينجاستکهمفهوم
پیکربندیهانشوند.درحقیقتدراينروشيکاليهبینفرآيندهای

بگیردتاکاربراندرگیرپروتکلهاو
میکند بطوريکهازديدمنطقی
میگیرد وهمهچیزرا استاندارد 
ذخیرهسازی دادهقرار 

فیزيکیومنطقی
کارهادربر
مزايایزيادیبرایکسبو 

ذخیرهسازی

مجازیسازیفضای

همهفضابصورتيکپارچهديدهشود.
میباشد:
دارد.برخیازمزايایاصلیبهاينشرح 
-

امکان مدیریت سادهتر راهحلهای ذخیرهسازی داده :بهکمکاينروشپیچیدگیهايی
حلهای
راه 
دادههایباحجمزيادمعموالپیشمیآيدبسیارکاهشمیيابدو 
کهدربرخوردبا 

311

 رایانش ابری
پیادهسازی خواهند
دادهها یحجیمازطريقيکبستراستانداردبهراحتیقابل 
مختلفکاربا 
بود.

-

سختافزارهايی

مستقل از فروشنده شدن تکنولوژیهای ذخیرهسازی :درگذشتهSANها
پیادهسازی آنها
میشدند و  
تکنولوژیهای مختلف ارائه  

بودند که توسط فروشندگان مختلف با 
میتواناستفادهاز
مجازیسازی 

میکردند.با
خیلیسادهنبودوازپروتکلهایمختلفیاستفاده 
تکنولوژیها  را ساده کرد زيرا در نهايت همه چیز بصورت استاندارد مورد استفاده قرار

اين 
میگیرد.


-

ذخیرهسازیفیزيکیهنوزهمدرمراکزدادهيککار

امکان صرفهجویی در هزینهها :مديريت
مجازیسازی

میتواندبصورتمفیدتربکارگرفتهشود.با
خستهکنندهاست.زمانومهارتافراد 
میتوان بصورت کارآمد نیاز به متخصصین  ITرا برای انجام کارهای دستی مديريت
داده  
سختافزار الزمنیستوابستهبهيک

ذخیرهسازی فیزيکیبرطرفکرد .نکتهديگرايناستکه

فروشندههایمختلفخريداری

ذخیرهسازی رااز

تکنولوژیهای

میتوان 
فروشندهخاصباشدو  
کرد.

-

شرکتهایمهمبسیاریدرگیرتوسعه

شرکتهای بسیاری از این روش پشتیبانی میکنند:
میتوانبهEMC،VMware،HPو
شدهاندکه 
ذخیرهسازی 

مجازیسازیفضای

تکنولوژیهای

ذخیرهسازی را در برخی از

مجازیسازی 

 IBMاشاره کرد .برای مثال   VMwareتکنولوژی 
راهحل خود را بنام
محصوالت خود نظیر  VMware Workstationبکارگرفته است  EMC .
مجازیسازیداده

راهحل
 Information Lifecycle ManagementارائهکردهاستIBM.هم 
کردهاند که
خودرابنام Total Storageتوسعهدادهاست.آنهايککنترلر SANخاصراارائه 
میتواندبسیاریازکارهایمديريتSANراانجامدهدوبارکاریمديرانمرکزدادهرابهشدت
میآورد.
بهرهوریبیشترراازنظرزمانومنابعفراهم 
میدهدوامکان 
کاهش 

 -88-0-6م ازی سازی سیستم عامل ()OS Virtualization
مجازیسازی سیستم عامل اگرچه شبیه به روش  full virtualizationاست اما در حقیقت کامال با آن

سختافزار يکماشیناست.سپسهر

مجازیسازی کل

متفاوتاست.روش full virtualizationشامل
مجازیسازیدرسطحسیستم

میشود.اما
محیطمجازیدرسیستمعاملخودوهستهمربوطبهخوداجرا 
محیطها (کهبهآن ها

محیطهایمجزا،هستههایمجزاندارند،بلکههمه

عاملمتفاوتاستودرآن
میشوند.
میشود)دريکهستهواحداجرا 
containerگفته 
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مجازیسازی سیستمعاملازديگر containerهاايزولهخواهدبودوماننديک

محیطهر containerدر
میتوانند اجراشوند.نتیجهنهايیدراين
برنامهها  
میکند.درمحیطيک  container
سرورفیزيکیعمل 
مجازیسازی

مجازیسازی شبیه  full virtualizationاست ،اما روند انجام کار متفاوت است .

سطح از 
سیستمعاملچندنمونهتجربهعملیدارد.اينروشمدتهادرمحیطهایمیزبانیمجازیمورداستفاده
قرارمیگرفتهاست.میزبانی مجازیشاملمیزبانیبیشازيکنامدامنهبررویيکماشینفیزيکیيکسان
محیطهایمجزاوامنیرا

میتوانستند
میزبانهایوب 

مجازیسازیسیستمعامل،

بودهاست.بااستفادهاز
برای نام های دامنه مختلف ايجاد کنند .اين کار واقعا سودمند است زيرا اگر منابع فقط به يک دامنه
اختصاصدادهشود،بخشعمدهآنبههدرمیرود.

شکل -9-6نمونه ای از  OS Virtualizationتوسط نرمافزار ]7[ Parallels Virtuozzo

نامهها با امکان مديريت آسان منابع
مجازیسازی سیستم عامل شامل تفکیک بر 

ديگر مزايای استفاده از 
برنامهها رادر  containerهای مختلفدستهبندیکنید ياجدا
میتوانید يکگروهاز 
است.برایمثال 
برنامهها با هم در يک محیط قرار داشته
نرمافزاری نسبت به حالتی که همه  
کنید .به اين ترتیب منابع  
مجازیسازیسیستمعاملبسیارمفیدبودهاست

باشند،بهترقابلمديريتخواهندبود.بهنظرمیرسدکه
سازمانها امروزهبجایآناز full virtualizationاستفاده

وشايدجایتعجبداشتهباشدکهچرااکثر
راهحلاگرچهباهممتفاوتندولینتیجهيکساندارندوهردومزاياومعايبخودشانرانیز
میکنند.هردو 

دارند.
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مجازیسازیسیستمعاملبرfull virtualizationايناستکهسرباربسیارکمتریداردودر

مزيتاصلی
سختافزارندارد.ازطرفیاشکالآنايناست

شبیهسازی
نتیجهبهرهوریآنبسیاربیشتراستزيرانیازبه 
سیستمها یعاملیغیرسیستمعاملمیزبانرااجراکند.اگربخواهیديکمحیطلینوکسیرا

میتواند
کهن 
مجازیسازیسیستمعاملبرایشمامناسبنخواهدبود.

درسیستمعاملويندوزاجراکنید،
میتواند هستهخودرامستقیما
محدوديتهايینیزدارد.برایمثال،يک Containerن 

محیط Container
میتوان ديگرفعالیتهایسطحباال
فايلها را  mountيا dismountکردون 
میتوان سیستم 
تغییردهد.ن 
راانجامداد.يکروش full virtualizationبهکاربردسترسیبدونمحدوديتیرابهمحیطیکهدرآن
میدهد.بنابراينقابلیتانعطافfull virtualizationباعث
میتواندنصبشود 
سیستمعاملهایمختلف 
تکنولوژیهای ديگر

مجازیسازی تبديل شود .همراه با 

راهحل استاندارد برای 
شده است که به يک  
hardware-assisted virtualizationو،Para-assisted virtualizationاينروشکارآيیوبهرهوریدر
مجازیسازی سیستمعامل

مجازیسازی  سیستمعاملرابدستآوردهاست.امابااينحالتکنولوژی

حد
میگیرد و در آينده نیز
محیطهای میزبانی وب) مورد استفاده قرار  

هنوز بطور گسترده (برای مثال در 
استفادهخواهدشد.
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 -3-6سایر مفاهیم مرتبط با م ازیسازی
 -8-3-6چگالی م ازی سازی ()Virtualization Density
هایمجازیسازیبکارمیرود.اينعبارتاغلب


یعبارتیاستکهباتعدادیازتکنولوژی
چگالیمجازیساز

کندکهمیتواننددريکماشینفیزيکیيا rackقراربگیرند.هرچه

بهتعدادماشینهایمجازیاشاره 
می

تعدادماشین هایمجازیکهيکماشینفیزيکیبتواندپشتیبانیکندبیشترباشد،چگالیبیشتریدارد.

همچنینگاهیبهتوانايیيکشرکتبرایايجاديکزيرساختشبکهباتعدادماشینهایفیزيکیکمتراز

طريق استفاده از  VLANو تکنولوژیهای مجازیسازی نیز گفته میشود .اصطالح چگالی مجازیسازی
ممکناستبرایتوصیفتعدادبرنامه هایکاربردیمجازیشدهکهبتواندبطورموثررویيکماشیناجرا

شوندنیزبکاررود.
بطور کلی ،وقتی اصطالح چگالی مجازیسازی استفاده میشود ،در حقیقت برای تعداد يک تکنولوژی
مجازی سازیخاص(چهماشینمجازیباشد،چهبرنامهکاربردیيا)....کهبتواندبطورموثردريکمحیط

خاصاجراشود،قابلاستفادهخواهدبود.هرچهتعدادبیشترباشد،چگالیمحیطبیشتراست.

 -0-3-6سطح م ازی سازی ()Virtualization Level
سازیفضایذخیرهسازی


تواننددرزمانمجازی

شودکهمی

سازیبهسطوحمختلفیگفتهمی

سطوحمجازی
توانندشاملمجازیسازیدر سطحهاردديسک(با


کنندومی

اعمالگردند.اينسطوحباهمديگرفرقمی
روشهایفوق)تامجازی سازیکاملدرسطحسیستمفايلانجامشود.چهارسطحاصلیوجودداردکهبه

اينشرحمیباشد:

-8-0-3-6سطح سرور ()Server Level
اينسطحتاحدیخودتعريفاست.دراينسطحمديريتهاردديسکهایفیزيکیدرمحیطسیستم
تواندشاملتقسیمبندیفیزيکیهاردديسکشود.


.برایمثالمی
عاملسرورانجاممیشود

 -0-0-3-6سطح دستگاه سازی ()Storage Device Level
اينسطحمجازیمیتواندشاملتکنیکهايینظیرdata mirroringوdata stripingباشد.شناختهشده

استفادهمیکنندکهدراين

تريننمونهاينسطحازمجازیسازی RAIDاست RAID 0.از stripping

هادرچندينديسکنوشتهمی شوند،اماکاربرنهايیبهگونهایبهدادهدسترسیپیداخواهد


روشداده
کرد که به نظر در يک درايو محلی واحد قرار دارند .برخی شکلهای ديگر ( RAIDمثال  )RAID 1از
کنندکهدرآندادهرویدوديسکمجزاهمزماننوشتهمیشود.دربرخیانواع


استفادهمی
 mirroring
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 RAIDاز ترکیب   stripingو  mirroringاستفاده میشود که يک روش بسیار موثر در مجازیسازی
دستگاههایذخیرهسازیوروشهایتهیهکپیپشتیبانیاست.

Fabric Level -3-0-3-6

شودکهبطورمستقلازسختافزاريا


سازیاجازهدادهمی

سازیبهدستگاههایذخیره

اينسطحمجازی
در
سرورفیزيکیعملکنند.بهاينمعناکهاستخریعظیمازفضاهایذخیرهسازیايجادخواهدشددرحالی

که بطور منطقی به صورت يک فضای واحد ديده میشوند .معموال يک واسط مديريت برای مديريت
هایذخیره سازیدراينسطحموردنیازاست،زيراازسرورمديريتیمستقلهستند.يککنترلر


سیستم
تواندمجازیسازیدراينسطحراانجامدهد.

 SAN
می
 -4-0-3-6سطح سیستم فایل ()File System Level

سازیبهنهايتحدمجازیسازیخود


شتزيراذخیره
اينسطحبیشترينمزايارابرایکاربرانخواهددا
میرسد .دادهها می توانند به اشتراک گذاشته شوند ،محافظت شوند و  ...با استفاده از اين سطح از
مجازیسازی ،اندازه استخر داده مجازی شده میتواند به هر شکل دلخواه مديريت شود .همچنین

هایمختلفدادهمیتوانندا زيکمحلبهمحلديگربصورتدرايوهایمجازیباسهولتبسیار


مجموعه
منتقلشوند.
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 -4-6ابزارهای م ازیسازی مناب فیزیکی
( Ubuntu -8-4-6نسخه سرور)
نگارشهایمختلفیازUbuntu

Ubuntuيکیازسیستمعاملهایمبتنیبرلینوکسبسیارمحبوباست.
نظیرنگارشDesktopونگارش Serverو...وجوددارد.نکتهاصلیآنايناستکهکامالکدمتنبازاست
وتعدادزيادیبرنامهازپیشنصبشدهوواسطگرافیکیداردکهازداليلعمدهمحبوبیتآناست.
راهحل
فوقناظر بنام 1 KVMنیز ارائه شده است KVM.در اصل  
در نسخه سرور Ubuntuيک نسخه  
توسعهدهندگان

مجازیسازی کاملمتعلقبهلینوکساست.بخاطرماهیتکدمتنباز لینوکس،بسیاریاز

میتواندهمبا
کردهاند KVM.
روزرسانی 

کردهاندوآنرابطورمداومبهینهکردهو 
به
رویاينتکنولوژیکار 
2
سختافزاری در

مجازیسازی 

سختافزاری  Intelو هم  AMDکار کند .

جازیسازی 
تکنولوژیهای م 

سختافزار(معموالپردازنده)

نرمافزاریمجازیشدهاستکهبرایعملکردبهترخوداز
حقیقتيکمحیط 
پردازندههای x86جديددر Intelو

میکند.اکثر
مجازیسازی راکارآمدتر  

میگیرد.اينکارفرآيند
کمک 
میکنند.
AMDاينتکنولوژیراپشتیبانی 
میتواند چندينماشینمجازیراباسیستمعاملهایمیهمانمختلفاجراکند.همچنین
فوقناظر LVM

پیادهسازی شدهاست،کارآيیبیشتریداشته ونیازبه منابع
بدلیلاينکه KVMدرهستهسیستمعامل 
نرمافزاریيک
سختافزاریو 

کمیدارد.هستهبخشحیاتیيکسیستمعاملاستکهارتباطبیناجزای
میتواند بطور مستقیم با
میکند .همچنین بعلت اينکه بخشی از سیستم عامل است  ،
ماشین را فراهم  
سختافزارارتباطبرقرارکند.

مجازیسازی و ديسک فیزيکی يا شبکه

تکنولوژیهای 

 KVMاز واسط  VirtIOبرای تبادل داده بین 
میشود .برای مثال ،بطور
سختافزار  

شبیهسازی برای 
میکند .اين موضوع سبب کاهش میزان  
استفاده  
شبیهسازی شود تابتوانددادهرابا
سنتی،يککارتشبکهمجازیبههمراهکلهستهسیستمعاملبايد 
شبیهسازیندارد،زيرVirtIO
کارتشبکهفیزيکیمبادلهکند.امابااستفادهاز،VirtIOکلهستهنیازبه 
يکواسطمشترکبرایتبادلفايلبینبسیاریازسیستمعاملهافراهمکردهاست.
Red Hat -0-4-6
Red HatيکسیستمعاملمبتنیبرلینوکسمشابهUbuntuاستوهمانندآنکدمتنبازاست.اولین
نگارشآندر1994منتشرشدتا2113بهانتهایچرخهعمرخودرسید(نگارش،9آخريننسخهآنبوده
است).سپسبانسخه Red Hat Enterpriseجايگزينشدکهآخريننسخهآن 5.2بودودرمی2118

1
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منتشرشد.همانند اکثرسیستمعاملهایمدرنامروز،آخريننسخه،Red Hat Enterpriseپشتیبانی
میکرد وتعداد
مجازیسازی  رافراهمکردهبود.تکنولوژیآنازسرورهايیباهراندازهپشتیبانی 

قویاز
میکرد.همچنینبرایکاربرانرومیزی،تاچهارفضایمجازیرا
نامحدودمهمان(فضایمجازی)رافراهم 
میکرد.
باانتخابگزينهMulti-OSارائه 
میکردPara-Virtualized:وFull-Virtualized
Red Hatاز2نوعاصلیمهمانمجازیپشتیبانی 
میتوانستباهرنوعپردازندهایکارکند.اما
میشدو 
درPara-Virtualizedبیشتريننرخکارآيیفراهم 
مجازیسازیفقطمحدودبهنسخههای4وRed Hat Enterprise 5بعنوانسیستمعاملمهمان

ايننوع
میشود.
ماشینهایمجازیبودوازسیستمعاملهایديگردرحالحاضرپشتیبانین 

در
میشود.تنهامشکلايننوعايناستکهنیاز
درFull virtualizationازهرنوعسیستمعاملیپشتیبانی 
سختافزاردارد.بهعبارتديگربايدپردازندهازتکنولوژیIntel VTياAMD-Vپشتیبانیکند.

بهکمک
پردازندهها یامروزی،اينتکنولوژیرادارندومشکلچندانمهمینیست.

البتهاکثر
میباشد:
ويژگیهایاصلیRed Hat Enterpriseبهاينترتیب 

بعضیاز
ماشینهایمجازی

 امکانمهاجرتزنده-

ماشینهایمجازیبهآسانی

امکانتهیهکپیپشتیبانوبازيابی

-

سختافزارهای 64بیتی

ماشینهای32-bit Para-Virtualizedبرروی

امکاناجرای

-

ماشینهایمجازیوسیستمعاملمهمانازطريقابزارهایگرافیکی

امکانمديريتآسان

میتواند تعداد
مجازیسازی است .برای مثال  

تکنولوژیهای 

مزايای  Red Hat Enterpriseمشابه ديگر 
میتوانند روی
برنامههایقديمی 
سیستمهایعاملو 

ماشینهایفیزيکیيککسبوکارراکاهشدهد.

میشوند و زمان  uptimeبسیار افزايش
سختافزار جديد اجرا شوند .منابع با سهولت بیشتری مديريت  

میتوانند درفضاهایمجازیخودايزولهشوندکهاينکار امنیترا
دادهها  
برنامهها و 
میيابد.نهايتااينکه 
میشود.
میدهدوسببتسهیلخطايابی 
افزايش 

 -3-4-6ویندوز سرور
ويندوزسرور،سیستمعاملبرترمايکروسافتاست.نسخهآخرآن(نسخه)2118اولیننسخهازويندوز
میشود.عالوهبر
مجازیسازیکاملاست.اينويژگیتحتعنوان1 WSVشناخته 

استکهدارایويژگی
نگارشهایقبلیسرورقرارداشت،نقش Hyper-Vنیزبهنگارشسرور 2118افزوده

نقشهايیکهدر
میدهد.دراينمحیطشما
شدهاست.انتخابايننقشبهشماامکانايجادمحیطسرورمجازیشدهرا 
میتوانید چندين سرور مجازی ايجاد کنید Hyper-V .بسیار کارآمدتر از سرورهای مجازی مبتنی بر

برنامههایکاربردیاست،زيرادرداخلخودسیستمعامليکپارچهشدهاست.

Windows Server Virtualization
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میکند.برایمثالازمزايایآن
مجازیسازیانتظارداريدرافراهم 

WSVمزايایمختلفیکهازتکنولوژی
سروروامکانتهیهتصويرلحظهای برایاهدافکپیپشتیباناشارهکرد.البته

میتوان بهاستقرارسريع

میتواندتا32گیگابايتحافظهRAMوتا4پردازندهبههر
ويژگیهایاضافهديگریهموجوددارد.مثالً 
سیستمعاملمهمان اختصاصدهد.همچنیناز LANهایمجازیدرهردو حالتماشینمجازی32
میتواندبطورقابلانعطافمديريتشود.
میکندWSV.مزايایزيادیداردو 
بیتیو64بیتیپشتیبانی 
مجازیسازیهستند

اينهاتکنولوژیهایقوی
رقیباصلیWSVمحصولVMware ESXاست.هردوی 
مجازیسازی بدستآوردهاند.مزيتاصلی WSVايناستکهدر

وهردوشرکتجايگاهمهمیبربازار
میکند.بهمحضاينکهويندوزسرور
سختافزاربیشترینسبتبهVMware ESXپشتیبانی 

حالحاضراز
ويژگیهای

 2118رارویيکماشیننصبکرديد،قادرخواهیدبودWSVرااجراکنید.البته VMWare
مجازیسازی

بیشترینسبتبه WSVدارد.رقابتايندوشرکتدرآيندهدرخصوصتوسعهتکنولوژیهای
جالبخواهدبود.

 -4-4-6م ازی سازی ویندوز بر روی فدورا
  Fedoraيکیازچندينتوزيعسیستمعاملهایمبتنیبرلینوکساست.درگذشته،اجرای( Fedoraيا
تقسیمبندی منطقیديسکسختآنماشین

توزيعها یلینوکس)وويندوزرویيکماشین،نیازبه
ديگر 
میتوانستیديکیازايندوسیستم
میشدکهدرآن 
داشت.اينکارسببايجاديکحالتراهاندازیدوگانه 
میتوانستندباهمديگرهمزمان
عاملرادرزمانراهاندازیانتخابکنید.بهرحال،هردوسیستمعاملن 
میشد وواردسیستمعاملديگر
اجراشوندوبرایاستفادهازمحیطديگربايدسیستممجدداراهاندازی 
میشديد.

مجازیسازی بود .با استفاده از

راهحل  اين مشکل (برای استفاده همزمان از هر دو سیستم عامل) 

میتوانستبصورتيکبرنامهمجزادرداخل Fedoraاجراشود.
مجازیسازی،يکسیستمعاملويندوز 

1
تکنولوژیهای Intel VTو AMD-Vنیزبطورکاملپشتیبانی

میکند واز
 Fedoraاز  KVMاستفاده 
میکند.


 -5-4-6م ازی سازی اوراکل
برنامههایمبتنیبر
مجازیسازی از 

مجازیسازی اوراکل Oracle VM،نامدارد.اينبرنامه

برنامهاصلی
میتواند تاسه
میکند.ارزيابیهانشاندادهاستکه  Oracle VM
اوراکلوحتیغیراوراکلپشتیبانی 
توزيعهایمختلف
مجازیسازی باشد .اين برنامه همازويندوزو هم از  

برنامههای 
برابر کارآمدتر از ديگر 
میکندودارایکنسولمديريتتحتوباستکهاستفاده
لینوکسبعنوانسیستمعاملمیهمانپشتیبانی 
میکند.عالوهبراين،اوراکلالگوهايیرانیزارائهداده
ازآنرابرایمديريتمحیطمجازیبسیارآسان 
1
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میباشد .اين کار تنظیم و پیکربندی
برنامههای از پیش نصب شده سازمانی  
است که شامل تصاوير و  
نرمافزارمورد
میکند،زيرافقطبايديککپیازاينتصاويرراکهشامل 
سادهتر  
ماشینهایجديدراخیلی 

نظراستاجراکرد.
نرمافزار در
مجازیسازی  Oracle’s VMمزايای زيادی را فراهم کرده است .نصب و استقرار  

تکنولوژی 
سادهتراستومهمترازهمهاينکهبصورترايگانقابلدانلوداست.
ماشینهایجديدبسیارسريعترو 

VMware -6-4-6
مجازیسازی تاکنوناست.نامتجاریآنبهآسانیبا

شرکتهای

 VMwareيکیازشناختهشدهترين
برنامههایاينشرکتبطورمختصردر
.محبوبترين 

میشود
مجازیسازیشناخته 

برنامههای
تعدادزيادیاز 
ادامهمعرفیشدهاست:
 -8-6-4-6برنامه های رومیزی
-

-

-

 :VMware Workstationدر ابتدادر سال  ،1999اين برنامه معرفی شد و به کاربران اجازه
میداد که چندين ماشین مجازی  x86روی يک ماشین فیزيکی ايجاد کنند .تعداد زيادی از
میتوانستند روی اين
سیستم عاملهای میهمان نظیر ويندوز ،لینوکس و   MAX OS X
ماشینهایمجازینصبشوند.

 :VMware Fusionمشابه  VMware Workstationاست .تنها تفاوت آن اين است که
سختافزاریMacIntelطراحیشدهاست.اينبرنامه

تفرم
VMware Fusionبرایکاربرانپل 
برنامههایVMwareسازگاراست.
ماشینهایمجازیساختهشدهباديگر 

بطورکاملبا
 :VMware Playerاين برنامه يک نسخه رايگان است که برای کاربرانی که مجوز اجرای
 VMware WorkstationياVMware Fusionر اندارندقابلاستفادهاست.بااستفادهازاين
ماشینهایساختهشدهرااجراکرد.

میتوان
میتوانماشینمجازیايجادکرد،تنها 
برنامهن 

 -0-6-4-6برنامه های سرور
-

مجازیسازی در سطح سازمانی است که توسط

 :VMware ESX Serverاين يک محصول 
 VMwareارائهشدهاست.اين محصولبراینصبنیازبهسیستمعاملمیزباننداردوخودش
نگارشهایرومیزیاستکه

میشود.اينمحصولبرخالف
سختافزارسرورنصب 

مستقیماروی
میشوندVMware ESX .
بصورتيکبرنامهکاربردیرویسیستمعاملمیزبانخودنصب 
یسازیاستزيراسربارسیستمدرآنکمتر
تکنولوژیهایمجاز 

Serverبسیارکارآمدترازديگر
سختافزارمستقیماتعاملدارد.

استوبا
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 :VMware ESXiاينبرنامهمشابهVMware ESX Serverاست.تنهاتفاوتآنايناستکهسادهتر جايگزينشدهاست و از
حافظهکمترینیازدارد،زيراکنسولسرويسآنبايکواسط 
جوالیVMware ESXi،2118بصورترايگاندردسترسقرارگرفتهاست.
مجازیسازی سرور رايگان  VMwareاست .اين برنامه روی

  :VMware Serverاين برنامه میشود.الزمبهذکراستکهاينمحصولنسبت
سیستمعاملمیزبان(ويندوزيالینوکس)نصب 
میشود کارآيی
سختافزار نصب  

به ديگر محصوالت  VMware serverکه مستقیما بر روی 
ندارد  VMware Server .به شما امکان ايجاد چندين ماشین مجازی با سیستم عامل های
میدهد.
مختلفران 
مجازیسازیارائهکردهاست.هرکدامبستهبه

همانطورکهمالحظهکرديدVMware،انواعمختلفیبرنامه
میشوند ،مزايا و معايب خودشان را دارند VMware Workstation .شايد
سناريويی کهدر آن استفاده  
سیستمهای رومیزی

محیطها يی که چندين سیستم رومیزی در آنها نیاز است مناسب باشد .اين 

برای 
میتوانندبصورتمجازیدرتعدادکمتریماشینفیزيکیقراربگیرندVMware ESX Server.برایايجاد

میدهد
سرورهایمجازیباکارآيیباالمناسباستVMware Server.همینکاررابصورترايگانانجام 
اماکارآيی ESX Serverراندارد.ولی هنوزبرایاستفادهدرسرورهايیکهاهمیتکمتریدارندمناسب
مجازیسازی برایيککسبوکارشما مناسباست،بستگیبهسناريویفعلی

راهحل 
است.اينکهکدام 
کسبوکارشماچقدربزرگاست،آياسرورهایشماوابستگیزيادیبهمنابعدارندو
شما دارد.مثالاينکه 
میتوان
اينکههدفهایآتیاستفادهازآنهاچیست.وقتیکهدريککسبوکار،اينمسائلمشخصشد ،
مجازیسازی است ،اما

مجازیسازی مناسب را انتخاب کرد .اگرچه  VMwareشرکت غالب برای 

راهحل 

نرمافزار جديد Hyper-Vخودراارائه
کردهاند.مايکروسافت 
شرکتهایديگرینیزشروعبهتعقیبآنها 

کردهاستکهرقیبمستقیم  ESX Serverاست.درحالحاضربررسیهانشاندادهاستکهعملکرد
تکنولوژیهایخودهستندوشما

شرکتهایزيادیدرحالبهبودوتوسعه

 ESX Serverبهتراست،اما
مجازیسازیکدمتنبازرابهصورترايگاندانلودکنیدومورداستفاده

تکنولوژیهای

میتوانیدبسیاریاز

قراردهید.
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 -5-6م ازیسازی برنامههای کاربردی
Altiris -8-5-6
 Altrisيک سازمان است که در سال  2117توسط شرکت  Symantecخريداری شده است .آنها بطور
محیطهایITقابلاستفاده

میکنندکهبرایمديرانشبکهبهمنظورمديريت
نرمافزارهايیکار 
خاصروی 
1
میتوان به  Altiris SVSاشارهکردکهبرایاستفاده
مجازیسازی  

باشد.ازفعالیتهایآنهادرزمینه
شخصیرايگاناست.
برنامهها ی مختلف را روی ماشین خودتان ولی در يک محدوده مجازی شده
 SVSبه شما امکان نصب  
شدهاند ،بلکه در
برنامهها واقعاً روی ماشین فیزيکی شما نصب ن 
میتوان گفت که  
میدهد .به اين ترتیب  

میتواند  بر حسب خواست شما فعال يا غیرفعال باشد .اين
مکانی مجازی قرار دارند .اين مکان مجازی  
میتوانند روی اين مکان مجازی تست
نرمافزارهای تايید نشده  
تکنولوژی مزايای زيادی دارد .برای مثال  
میتواندروی
میشودوچنديننگارش 
نگارشهایمختلفيکنرمافزارجلوگیری 

شوند.همچنین،ازتداخل
يکماشینفیزيکینصبشود.
میشود.اين
استفادهاز  SVSبسیارسادهاست.اولینباریکهازآناستفادهکنید،يکاليهمجازیايجاد 
برنامهها رویآننصبخواهندشد SVS.بهشماامکانايجاد
اليهمجازیشاملفضایمجازیاستکه 
میدهد.بعدازايجاداليهمجازی،تنهاکاریکهالزماستانجام
چنديناليهمجازیرارویيکماشین 
میتوانید اين
دهید،ايناستکهفايلنصببرنامهموردنظرواليهمجازیمقصدراانتخابکنید.حال 
برنامهرافعالياغیرفعالکنید.
میشودکهبهنظرمیرسدبصورتعادیدر
بگونهایدرماشینشماظاهر 
میکنید ،
وقتیبرنامهایرافعال 
میگیرد ،تغییرات رجیستری انجام
حا ل نصب است .برای مثال ،برنامه در منوی شروع ويندوز شما قرار  
میشود و...بهرحالوقتیبرنامهراغیرفعالکنید،همهتغییراتموردنیازبرایغیرفعالکردنانجامخواهد

شدومانندايناستکههیچگاهبرنامهرانصبنکردهبوديد.
میشود .اين
اين يک ويژگی بسیار عالی است زيرا هیچ تغییری به محیط سیستم عامل میزبان اعمال ن 
میتواند  بهشمادرامنترکردنرايانهتاننیزکمککند.مثالاگريکبرنامهکهشاملspyware
ويژگی 
استبطوراتفاقیدررايانهشمانصبشود،ممکناستزمانزيادیببردتابتوانیدآنراپیداکنیدوپاک
کنید.امابااستفادهازSVSتنهاکافیستبرنامهراغیرفعالکنید.
Softgrid Application -0-5-6
مجازیسازی متعلق به مايکروسافت است .اين محصول در  2116توسط مايکروسافت

نرمافزار 
  Softgrid
میشود وعملکردآنشبیهبهAltiris SVS
خريداریشدودرحالحاضر تحتعنوان App-Vشناخته 
Altiris Software Virtualization Solution
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برنامههادرآنقراردارندايجادکرد.
میتوانيکفضایمجازیدرجايیکه 
است.برایکاربااينمحصول 
سرويسهاوعناصری

میشود.يکSystemGuard
بهاينفضایمجازیSoftgrid SystemGuardگفته 
فايلهای
میکند .برای مثال  ،
میدهند را مجازی  
نرمافزاری معموال مورد استفاده قرار  
برنامههای  
که  
سرويسهای سیستم (مثال

فايلهای  ،DLL
فايلهای   ،ini
ورودیهای رجیستری  ،

سیستمی خاص ،
ويژگیها ،هیچ

مجازیسازی همه اين 

دادههای پروفايل يک کاربر خاص .با 
ويژگیهای  cutو  )pasteو  

میشود.
تغییریبصورتدائمیرویسیستمفیزيکیکاربرياسیستمعاملمیزبانانجامن 

شکل  -82-6نحوه عملکرد برنامه ]7[ SystemGuard

بخشهاشاملکنسولمديريتی،کالينتوsequencer
App-Vازسهبخشاصلیتشکیلشدهاست.اين 
میباشد:

  :Softgrid Management Consoleاين کنسول ،مشابه کنسول مديريتی مايکروسافتبرنامههایکاربردیراکهبصورتمجازی
میتوانید  
()MMCاست.ازطريقاينکنسول،شما 
میتوانید تنظیماتامنیتیيکبرنامهرا
استفادهکنید،مديريتوکنترلکنید.برایمثالشما 
تغییردهید،برنامهرابهروزرسانیکنید،اطالعاتآماریمخصوصبههربرنامهرامشاهدهکنید.
میکند.
برنامههافراهم 
اينکنسولبصورتموثر،مرکزکنترلیبرایبراینصبواستقرار 
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میشود.
  : Softgrid Clientبرنامه کالينت در داخل ايستگاه های کاری کاربر نهايی نصب  میشوديک
میتوانند میزاندسترسیکاربرانرابهبرنامهکالينتکنترلکنندکهباعث 
مديران 
راهحلقویوايمیلمحسوبشود.عالوهبرواسطگرافیکی،برنامهکالينتيکواسطخطفرمان

میتواندبصورتمحلیبرایپیکربندیبرنامهکالينتمورداستفاده
()CLIنیزداردCLI.نهتنها 
قراربگیرد،بلکهامکاناستفادهازآنازراهدورنیزوجوددارد.
دادههای
 :Softgrid Sequencerبرنامهsequencerبصورتکلیبهشماامکانکپسولهسازی میکند ( Softgrid
نصب يک برنامه را در يک فرمت مخصوص نصب  Softgridفراهم  
میتواند به سادگی روی چندين
 .)packageوقتی که يک بسته به اين صورت ايجاد شود  ،
کالينتنصبومستقرشود.
محصولApp-Vمزايایزيادیبهاينشرحدارد:
میتوانند  بهسرعتوبهسهولترویايستگاههایکاریمختلفمستقرشوند.اينکار
برنامهها  

میکند زيرانیازنیستکهوقتزيادیبراینصبهایتکراریصرف
صرفهجويی  
درزمانافراد 
کنند.
-

سادهتراست.تمامکاریکهبايدبرایارتقایيکبرنامه
برنامههایکاربردیبسیار 
بهروزرسانی 
انجامشودايناستکهآنرايکباردرکنسولمديريتی Softgridارتقاداد.آنگاهتمامکاربران
فورانسخهبهروزشدهبرنامهرادرايستگاههایکاریمشاهدهخواهندکرد.

-

رايانههاحذفشوند.بدون
برنامههایمخربياقديمیبايدبطورکاملازشبکهيااز 
برخیاوقات ،
استفادهازکنسولمديريتی Softgridاينکاربسیارزمانبراست.امابااستفادهازSoftgridبا
میشودوهیچردیازبرنامهباقینخواهدماند.
چندکلیکسادهانجام 

مجازیسازی سرور،

نرمافزار مزايایزيادیداردوتکنولوژیدرحالتوسعهایاست.همانند
مجازیسازی  

میتواندزيرساختيککسبوکارراتغییردهدومتحولسازد.
اينتکنولوژی 
Thinstall Virtualization Suite -3-5-6
مجازیسازی است که در حال حاضر تحت عنوان  VMware ThinAppشناخته

 Thinstallمجموعه 
برنامههایکاربردیقابلاستفادهاست.اينمجموعهتوسطموسسهThinstall
میشودوبرایمجازیکردن 

معرفی شد و در ژانويه  2118توسط   VMwareخريداری شد و از آن به بعد نام آن به  VMware
مجازیسازی يک برنامه کاربردی عادی بود

 ThinAppتغییر يافت .هدف اصلی  VMware ThinApp
پلتفرمیاجراشود.
بطوريکهبصورتقابلحملباشدورویهرماشینيا 
برنامههای کاربردی ThinApp ،به کاربران اجازه اجرای يک برنامه
مجازیسازی  

شبیه ديگر ابزارهای 
میکندبدوناينکهنیازباشدبرنامه
فرمهافراهم 
پلت 
سیستمهایعاملو 

کاربردیرادرداخلانواعمختلف
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در آن نصب شود .توس ط اين ابزار ،برنامه کاربردی به همراه مجموعه منابع مربوط به خود ( DLLها و
میشود  و بنابراين از استفاده از منابع سیستم عامل میزبان مستقل
بستهبندی  
ورودیهای رجیستری)  

میتوانددريکمحیطمجزابدوننیازبهنصبدرماشینفیزيکیاجراشود.
میشودو 

میشوند ترکیبی از منابع فیزيکی و مجازی است .به همین علت
برنامهها در آن اجرا  
محیط مجازی که  
میتوانند بصورتعادیاجراشوندوبهنظرمیرسدکهواقعاًدرمحیطسیستمعاملمیزباناجرا
برنامهها  

شدهاند،حتیاگرکامالدريکcontainerمجزاوايزولهاجراشدهباشند.

برنامه  ThinAppمزايای زيادی را برای کاربران فراهم میآورد .برخی از اين مزايا مختصرا به اين شرح
هستند:
-

کاربران میتوانند برنامهها را در محیطهایی با سیستم عامل دیگر اجرا کنند .مثالاينکه
برنامههایويندوزرادرمحیطلینوکساجراکنند.


-

برنامههادرمحیطcontainer
از شیوع ویروس و بد افزارها جلوگیری میشود .بدلیلاينکه 
برنامههایمخرب
میشوند ،کامالازبقیهمحیطسیستمعاملمجزاهستندو 
مجازیخوداجرا 
میتوانندبهسیستمعاملمیزبانآسیببرسانند.
ن 

-

محیطهای مبتنی بر

برنامههایی که با هم تداخل دارند میتوانند با هم اجرا شوند .در 
ورودیهایرجیستری

میکنند(مثال
برنامههاهستندکهازمنابعيکسانیاستفاده 
ويندوز،برخی 
برنامهها تداخل پیش بیايد و
يکسان يا  DLLها مشابه) .در چنین مواردی ممکن است بین  
برنامهها رااز
میتواند  
برنامهها نتوانندباهمرویيکماشینکارکنند.بااستفادهاز  ThinApp

همايزولهکردوباهمديگردريکماشینواحداجراکردوهیچتداخلیپیشنخواهدآمد.

-

برنامهها میتوانند روی سختافزارهای قدیمی تر نیز کار کنند .روش های ديگر
میتوانند روی
مجازیسازی نظیر full virtualizationبهعلتاستفادهزيادازمنابع،معموالن 

سختافزارهای قديمی از

سختافزارهای قديمی تر بکار گرفته شوند .اين در حالتی است که 

برنامههای
مجازیسازی  

میکنند .اما 
 hardware-assisted virtualizationنیز پشتیبانی ن 
سختافزارهایقديمی

برنامههایکاربردیرادر
کاربردیاينامکانرافراهمکردهاستکهبتوان 
ترنیزاجراکرد.

-

مهاجرت سادهتر بین سیستم عامل ها امکانپذیر است .وقتیکهمجبوريمبهيکسیستم
برنامهها
عاملجديدمهاجرتکنیم،يااينکهبخواهیمسیستمعاملجديدیرانصبکنیم،اکثر 
برنامههای
مجازیسازی  

بايد دوباره نصب شوند .اين کار معموال زمان بری است .با استفاده از 
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برنامههارادوبارهکپیکردواينکار
کاربردینیازبهنصببرنامهاینخواهدبود.فقطکافیست 
خیلیآسانتروسريعتراست.

-

توسعه سری برنامههای کاربردی امکانپذیر است .مشابهمواردقبل،مديراننیازندارندکه
ماشینهایمختلفبشوند.درعوضتمام

برنامههایمختلفراروی
واردفرآيندوقتگیرنصب 
میتواندبصورتعادیروی
بستهبندیشدهاستکه 
میدهند،کپیکردنبرنامه 
کاریکهانجام 
بستهبندی شدهروی
برنامههای 
ماشینها اجراشود.حتیشکلکارآمدتر آنايناستکهاين 

میتوانند ازطريق Thin Clientبه
سرورهایمتمرکزقرارداشتهباشد.بهاينترتیبکاربران 
برنامههادسترسیداشتهباشند.


برنامههای تحت ويندوز (بجز
همانطور که مالحظه شد VMware ThinApp ،مزايای زيادی دارد .اکثر  
میباشد:
میتوانندتوسطاينابزارمجازیشوند.موارداستثنابهاينشرح 
برخیموارداستثنا) 
میتواندمجازیشود.
 هربرنامهایکهنیازبهدرايورخاصیداشتهباشد،هنوزن -

میتواند
هربرنامهایکهباسیستمعامليکپارچهاست(مثالماشینحسابيا Paintويندوز)ن 
مجازیشود.

-

میتواندمجازیشود.
سختافزاریاستن 

هربرنامهایکهدارایقفلمحافظ

-

میشوند،درمحیطمجازینیز
نرمافزارهايیکهدريکمحیطخاصمعموالبهحالتعادیاجران 

ممکناستاجرانشوند.مثالاگربرنامهایداشتهباشیدکهدرXpاجراشودولیدرويستانتواند
اجراشود،درصورتیکهمجازیشودنیزنخواهدتوانستدرويندوزويستااجراشود.

Net Framework Virtualization -4-5-6
امههای Dot
مجازیسازی Net frameworkيا Dot Net framework virtualizationشاملاجرایبرن 

Netبدوننیازبهنصبdot net frameworkاستdot net framework.يککتابخانهازکدهایازپیش
برنامههايامسائلبرنامهنويسیمورداستفادهقراربگیرد.اينکتابخانهتوسط
میتوانددر 
آمادهشدهاستکه 
میکند.نصبآخريننسخهاز dot
مايکروسافتايجادشدهاستودرسیستمعاملهایخودازآناستفاده 
 net frameworkدرسیستمشمامزايایزيادیبرایشمادارد،البتهيکسریمشکالتنیزوجودداردکه
نرمافزاریاست.
ممکناستکاربرباآنهامواجهشود.عمدهاينمشکالتبخاطرتداخل 
اولینمشکلیکهممکناستکاربرباآندرزماننصبيکنسخهجديداز dot net frameworkمواجه
برنامههایقديمیترشايدبه
شودايناستکهبرخیازبرنامههاممکناستديگرکارنکنند.برخیاز 
نگارشهای

نگارشها یپايینترینیازداشتهباشند.دومینمشکلاينکهکهکاربرانمعموالنیازدارندکه

برنامههايشانکارکند.اجرایبیشازيک
مختلف dot net frameworkراهمزماننصبکنندتاهمه 
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میتواندباعثمشکالتیشودوپايداریکلسیستمراکاهشدهد.
نسخهازdot net frameworkخودش 
شکلهایزيرحلکند:
میتوانداينمشکالترابه 
مجازیسازی Dot net framework

-

ازیسازی ،dot net frameworkديگرنیازیبهنصبآنرویيک
عدم نیاز به نصب :بامج 
میدهدو
ماشینبهروشقبلنیست.بهاينمعناکهتغییردرمحیطسیستمعاملمیزبانرخن 
میشود.
صرفهجويی 
درزماننیز 

-

میشودوبرنامه
برطرف شدن تداخل ها :بدلیلاينکه dot net frameworkدرماشیننصبن 
میشوند.بهعبارتديگر
میشود،تداخلهابصورتمجازیرفع 
درمحیط مجزایخودشاجرا 
میتوانندرویيکماشینبدونمشکلاجراشوند.
چنديننسخهاز dot net framework

-

برنامهها در
بستهبندی کل 
مجازیسازی برنامهکاربردیمعموالشامل 

استقرار سری و آسان:
میتوان از روی
داخل  يک فايل قابل اجرا است .اين کار نیاز به نصب را از بین میبرد و  
سیستمهایمختلفتهیهکرديااينکهبهشیوهای

چهارچوبهایمختلفچندينکپیبرروی

چهارچوبها در

میتوانندازاين
سادهتر همهبستههارادريکسرورمرکزیقراردادوکاربران 

thin clientهایخوداستفادهکنند.

میتواند بسیارموثرتر بکارگرفتهشود.تداخل
مجازیسازی  dot net framework،

بااستفادهازتکنولوژی
هاحذفشودوبرنامههایقديمیوجديدرویيکماشینيايکسیستمعاملبدونمشکلکارکنند.
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 -6-6م ازیسازی سختافزاری
 -8-6-6تکنولوژی م ازی سازی اینتل
مجازیسازیاست.درگذشته

سختافزاریبرایکمکبه

راهحل
مجازیسازیاينتل( )Intel VT

تکنولوژی
سختافزاریوارد

میشد کهفشارزيادیبهمنابع
نرمافزار انجام 
مجازیسازیبصورتسنتیکامالتوسط 
مجازیسازی هستند.اينويژگیفشارکمتریبهسیستم

پردازندهها دارایتکنولوژی

میکرد.امروزه،اکثر

میکند.
نرمافزاریکمک 
مجازیسازی 

سختافزاربهارائهبهتر

میکند،زيرا
فیزيکیوارد 
سختافزاریيکماشیننظیرپردازنده chipset،و BIOSرابهشکل

مجازیسازی اينتلمنابع

تکنولوژی
سختافزار منتقل شود .اين نوع از

نرمافزاری به 
مجازیسازی  

میگیرد تا بخشی از بار کاری 
بهینه بکار  
مجازیسازی بطورمستقیم

میتواند نرخکارآيینزديکبهحالتواقعیرادربرداشتهباشد،زيرا
تکنولوژی 
نرمافزاروابستهنیست.
میشودوتنهابه 
سختافزارانجام 

توسطخود

شکل  -88-6فعال کردن تکنولوژی م ازیسازی سختافزار اینتل در ]1[ BIOS

مزايای Intel VTشبیه به مزايایديگر روش های مجازیسازی است .برای مثال ،به کمک آن میتوان
رویيکماشینواحدمستقرکرد.امکانمجزاسازیماشینهاراازهمديگرفراهم

چندينماشینمجازیرا
سازینرمافزاری


نسبتبهحالتعادیاستفادهازمجازی
میکندو....تنهاتفاوتآنايناستکهIntel VT

بر روی آن ،بسیار کارآمدتر است .ديگر نکته مهم در مورد  Intel VTاين است که بطور يکپارچه با
افزاریموجودکارمیکندواعمالهیچگونهتغییریدرماشینهایمجازی


سازینرم

هایمجازی

تکنولوژی
کند.اينتکنولوژیبهشماامکاناجراسیستمهایعامل


بطوراتوماتیککارمی
الزمنیستو Intel VT
خاطرتفکیکبهترماشینهای

بیتیمیدهدوب

بیتیرارویبررویماشینهایفیزيکی 32

میهمان 64

 رایانش ابری

317


مجازی،امنیتیبیشتریرافراهممیکند.تنهاکاریکهدرخصوصاستفادهازاينتکنولوژیالزماست

انجامدهید،ايناستکهمطمئنشويدويژگیIntel VTدرقسمتBIOSسیستمشمافعالشدهباشد .
سختافزاری1آناشارهداردکهتحت

مجازیسازی

راهحل
مجازیسازیاينتلبطورخاصاشارهبه 

تکنولوژی
مجازیسازی  Hardware-assistedازديگراشکال

میتوان گفتکه
میشود  .
عنوان Intel VTشناخته 
مجازیسازیبسیارموثرتر استزيراپردازندهفیزيکیحجمزيادیازبارکاریهستهسیستمعاملمیزبانو

مجازیسازیرابرعهدهدارد.

نرمافزار

میدهد ،زيرا بسیاری از کارها بصورت
نرمافزاری را نیز کاهش  
شبیهسازی  
تکنولوژی  Intel VTمیزبان  ،
مجازیسازی  Intelارائهکردهاستبهاين

شبیهسازی قابلانجاماست.مزايايیکه
عادیوبدوننیازبه 
یباشد:
ترتیبم 
ماشینهایفیزيکیسازمان

 کاهشتعداد-

سادهترمحیطوزيرساختکسبوکار
مديريت 

-

بهبوددردسترسپذيریکسبوکاروقابلیتاطمینانضمنکاهشdowntime

-

هزينههایمديريتی
هزينههایعملیاتینظیرتوان،سرمايشو 
بهرهوریمنابعوکاهش 
بهبود 

-

و...

نرمافزاریرابرعهدهدارد،توانايیاجرایانواعمختلف
باتوجهبهاينکهIntel VTبسیاریازحجمکارهای 
میتواند
سیستمعاملهایمجازیشدهبااندازههایبسیاربزرگتروتنوعبیشترراخواهدداشت.حتی 
سیستمعاملهايیراپشتیبانیکندکهپیشازاين بدوناعمالتغییراتدرمحیطمجازیبطورموثرکار
بگونهای طراحیشدهاستکهبهآسانیقابل
میکردند(مشابهروش  Intel VT.)Para-virtualization
ن 
مجازیسازی کار کند و کاربران مجبور به انجام پیکربندی

نرمافزارهای 
استفاده باشد و بطور خودکار با  
خاصیبرایاستفادهازآننباشند.تنهاکاریکهالزماستانجامدهندايناستکهIntel VTرادرBIOS
میشود.بدلیلسهولتاستفاده Intel VT،نهتنهادر
سیستمخودفعالکنندوبقیهکارهاخودشانجام 
رايانههای رومیزی هم قرار گرفته است .به اين معنا که حتی کاربران
پردازندهسرورها ،بلکهدر پردازنده  
مجازیسازی اينتلاستفادهکنند.درحقیقت Intel VTيکیاز

میتوانند ازمزايایتکنولوژی
خانگینیز 
رايانههایخودسوقپیدا
ماشینهایمجازیدر 

داليلیاستکهبسیاریازکاربرانخانگیبهسمتاجرای
میتواننددراغلباوقاتکارآيیدرحدنزديکبهحالتواقعیرادريافتکنند.
کردهاندو 



1
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 -7-6تکنولوژیهای م ازیسازی فضای ذخیرهسازی
ذخیرهسازی فیزيکی

سادهترينشکلخودشاملگروهبندیچنديندستگاه
ذخیرهسازی در 

مجازیسازی 

باهمديگراست(مهمنیستکهازنظرفیزيکیايندستگاههاکجاقراردارند)،بنابراينبعنوانيکواحد
مجازیسازی زيادی در اين خصوص وجود دارد.

تکنولوژیهای 

ذخیرهسازی بزرگ به نظر خواهندرسید .

3
2
1
 SAN، NASو iSCSIنمونههايیازآنهستند.
NAS (Network-attached Storage) -8-7-6
يکNASيکسر وراستکهبهسرويساشتراکفايلاختصاصدادهشدهاست.اينسرويسدرارتباطبا
اشتراکگذاریفايلاست.تکنولوژی

ديگرسرويسهانظیرe-mailيااشتراکچاپگرنیستوتنهامخصوص

ذخیرهسازی بیشتررابهشبکهمیافزايد بدون

  NASمزايایزيادیبرایکاربراندارد.برایمثالظرفیت
دادهها و uptimeافزايشمیيابد.
اينکهنیازباشدسرورهایموجودخاموششوند،بنابراينزماندسترسی 
ذخیرهسازینیازینیستکهبخشیفیزيکیازيکسرورباشد.

درزماناستفادهازتکنولوژی،NASفضای
میکند پردازش خواهد کرد ،اما نهايتا دستگاه
يک سرور هنوز همهدرخواست های داده ای که دريافت  
میتواند هرجايیدريکشبکه LANقرار
میدهد.دستگاه  NAS
 NASاستکهدادهرابهکاربرتحويل 
میتواند
میتوان آنرابهدلخواهمتمرکزياتوزيعشدهدرشبکهمستقرکرد.يک NAS
داشتهباشد،يعنی 
4
میتوان يکاستخر حجیماز
خودشازتعدادزيادیدستگاههای NASتشکیلشدهباشد.بعبارتديگر  
ذخیرهسازیايجادکرد.

فضای
SAN (Storage Area Network) -0-7-6
ذخیرهسازیاست.ايندستگاهها

مجموعهایازيکشبکهاستکهتنهاشاملدستگاههای

يکSANزير
میتوانند هممتشکلازسرورهايیباتعدادديسکزيادباشندوهم rackهايیکهدرآنهاتعدادزيادی

بگونهای طراحیشدهاندکهتوسطهمهسروردرشبکهمحلیسازمانو
ديسکقرارداشتهباشد SAN.ها 
میشود ،فوراً توسط ديگر
نیز  WANسازمان قابل دسترسی باشند .وقتی فضای بیشتر به  SANافزوده  
سرورهادرکلسازمانقابلدسترسیخواهدبود.سرورهاماننديک gatewayبین  SANهاوکاربران
میکنند SAN.هابرایسازمانمزايایزيادی
میکنند.همچنیندرهدايتترافیکنیزکمک 
نهايیعمل 
دارند.يکمزيتآنامکاناستفادهبهینهترازمنابعسرورهااست.زيرايکسرورنیازنیستکهخودش
میکند وبنابراينتوانپردازشی
ذخیرهسازی دادهشودوتنهاترافیکرابهسمتديگریهدايت 

درگیر
میشود.درنهايتاينکهبااستفادهازتکنولوژی،SANکاربراننهايیبجایدسترسیبهبخش
زيادیآزاد 
1

Network attached Storage
Storage Area Network
3
Internet SCSI
4
pool
2
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ذخیرهسازیسازمان

ذخیرهسازیکهبصورتعادیدريکسرورموجوداست،بهکلمنابع

کوچکیازمنابع
ذخیرهسازیبیشتریخواهندداشتکهبدونSAN

خوددسترسیخواهندداشت.درنتیجهکاربرانتوانايی
اينکارغیرممکنبود.
iSCSI -3-7-6
واژه iSCSIمخفف Internet Small Computer System Interfaceاست SCSI.يکواسطاستکه
میگیرد.اينواسطمانند
رايانه مورداستفادهقرار 
برایاتصالدستگاههایجانبی(نظیرهاردديسک)به 
نرمافزار یبرایپردازشدرخواستهایدادهنداردوخودشبهتنهايی
میکند ونیازبه 
يککنترلرعمل 
میکند.
عمل 

شکل  -80-6نمونه ای از تکنولوژی ]9[ iSCSI

رايانهايناستکهSCSIنرختبادلداده
مزيتاستفادهازSCSIبجای1IDEبرایاتصالهاردديسکبه 
سريعتریدارد.خصوصاًاينکهدريکمحیطمبتنیبرسرورکهچندينکاربرهمزماندرخواستدسترسی
بهدرايوهارادارندSCSI،بازدهیبهترینسبتبهIDEدارد.همچنینSCSIبهشماامکاناتصالهمزمان
میتوانتعدادزيادیديسک
میدهد.يعنی 
چنديندستگاهجانبیرابصورتزنجیرهواربهيکواسط SCSI
امکانپذيراستISCSI.يکتوسعه
رابهيکماشینمتصلکردکهبیشترازتعدادیاستکهتوسط IDE
میتواند از شبکه
میکند  ISCSI .
بر روی تکنولوژی  SCSIاست که در آن از تکنولوژی  IPاستفاده  

1

Integrated Drive Electronics
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یچهاوروترهايیکهواسط
 Gigabit Ethernetاستفادهکندوقادراستکهبهتجهیزاتشبکهنظیرسوئ 
میتوانند بهسرعتدر
ذخیرهسازی   iSCSI

 iSCSIداشتهباشندمتصلشود.دراينحالتدستگاههای
شبکهمورددسترسیقراربگیرند.
سازمانها

ذخیرهسازی مزايای زيادی برای 

مجازیسازی فضای 

تکنولوژیهای 

همانطور که مشاهده شد ،
ذخیرهسازی فیزيکی بصورت يک فضای واحد به نظر میرسد يا

یکنند .وقتی که چندين فضای 
فراهم م 
میتوانند
ذخیرهسازی 

حلهای
راه 
اينکهچندينفضایتوزيعشدهمانندفضایمحلیقابلدسترسیهستند ،
باانعطافبیشتروياقدرتمديريتبیشترینسبتبهقبلبکارگرفتهشوند.
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 -1-6نرمافزارهای م ازیسازی
سختافزار وتقسیم

شبیهسازی 
میشود کهدرارتباطبا 
نرمافزاریگفته 
مجازیسازی بههرنوع 

نرمافزار 

1
سیستمهایفیزيکی 

مجازیسازی 

نرمافزار های
نرمافزاریاست.بعضیازاکثر 
سختافزاریو 

کردنمنابع
مجازیسازی

برنامههای 
میباشد  .
شامل  VMware ESX serverو   Windows Server Hyper-V
میشوند.
سختافزار فیزيکیهماننديکسیستمعاملمعمولینصب 

سیستمهایفیزيکیمستقیمابرروی

میتوانندرویآننصبشوند.
سیستمهایعاملمیهمان 

سپس
مجازیسازیمبتنیبربرنامهکاربردیاست.اينبرنامه

سختافزارفیزيکی،

مجازیسازی

نقطهمقابلبرنامه
میشود و شبیه هر برنامه کاربردی ديگری مورد استفاده قرار
مستقیما روی سیستم عامل میزبان نصب  
میتوان تعدادی سیستمعاملمیهمانباسیستمعاملهایمختلف
میگیرد.سپسدرداخلاينبرنامه  

نصبکرد.
سختافزارفیزيکیکارآيی

مجازیسازی

مجازیسازیکهمبتنیبربرنامهکاربردیاستبهاندازه

روشدوم
سختافزار صحبتکندوباسیستمعاملمیزبانخود

میتواند مستقیمابا
ندارد،زيرايکبرنامهکاربردین 
مجازیسازی کهامروزموجودهستندشامل VMware

برنامههایکاربردی
میکند.بعضیاز 
ارتباطبرقرار 
نرمافزارهای
مجازیسازی شامل  

 workstationو  Microsoft Virtual PCمیباشند .ديگر نرمافزارهای 
میشودکهيکمحیطمجازیمجزاايجاد
نرمافزارهاسعی 
برنامههایکاربردیهستند.دراين 
مجازیسازی 

محیطها کامال از هم ايزوله هستند بطوريکه تداخل

شود تا در داخل آن برنامه کاربردی اجرا شود .اين 
محیطها بر روی سیستم شما

نرمافزار ی بوجودنخواهد آمد و مهم تر اينکه تغییرات اعمال شده در اين 

میگیرندشاملSymantec’s Altiris SVS
برنامههایمشهوریکهدرايندستهقرار 
دائمینخواهندبود .
مجازیسازی کهامروزهموجودهستند

میباشد.درادامهلیستیازنرمافزارهای
و  Microsoft’s Softgrid
آوردهشدهاست:
-

 :EasyVZيکبرنامهکدمتنبازدرلینوکسباواسطگرافیکیبرایمديريتسرورهایمجازی
خصوصیشان
میتوان يک
برنامههایکاربردی.بهکمکآن  
مجازیسازی  

نرمافزاریبرای
 :Fabric Server
برنامهکاربردیراازسیستمعاملحذفکردودرداخليکمحیطمجزاقرارداد.

-

مجازیسازیپشتیبانی

مجازیسازیکهازچندينروشمختلف

 :FluidVMيکبرنامهمديريت

-

میکند.

-

زیسازی کهتوسط DataSynapseارائهشدهاست.بهکمکآن
 :GridServerيکبرنامهمجا 
سختافزاریومنابعسیستمعاملمجزاکرد.

برنامههارامجازیکردوازسیستم
میتوان 


1

Bare metal

322
-

 رایانش ابری
مجازیسازی مبتنیبربرنامهکاربردیکه

نرمافزار 
 :HP Integrity Virtual Machinesيک 
میتواند چندينماشینمجازیايجادکردکهبررویهر
توسطHPارائهشدهاست.بهکمکآن 
سرورمبتنیبرپردازنده Itaniumکهسیستمعاملآن HP-UXاجراشود.پردازندهItanium
متعلقبهاينتلو64بیتیاستوتفاوتعمدهایبامعماریاستانداردx86دارد.

-

میتواندرویويندوز،لینوکسو MAX
:Hercules Emulatorيکشبیهسازکدمتنبازکه 

برنامههایطراحیشدهدر mainframeهای IBMرا
 OS Xاجراشودوبهشماامکاناجرای 
میدهد.
سیستمهای PC

در
-

مجازیسازی

نرمافزار اصلی 
) :Hyper-V (Windows Server Virtualizationاين  
مايکروسافتاستکهدردونگارشموجوداست.همدرWindows Server 2008موجوداست
سختافزارفیزيکینصبکرد.

میتوانآنرابصورتمستقلبرروی
وهم 

-

مجازیسازی محصولمايکروسافت است.اينبرنامهتعداداز

 :HyperVMيکبرنامهمديريت
میکند.
ماشینهایمختلفپشتیبانی 

مجازیسازیراباپلتفرمهایمختلفو

تکنولوژیهای


شکل -83-6نمونه از صفحه برنامه  HyperVMمایکروسافت []82

-

میتواند
 :Leostorm P>V directيکابزاربرایتبديلماشینفیزيکیبهمجازی.اينبرنامه 
ماشینهای مجازی  VMwareيا سرورهای مجازی

ماشینهای فیزيکی مايکروسافت را به 

Microsoftتبديلکند.

-

میتواند
مجازیسازیکه 

 :Leostorm Virtual Desktop Connection Brokerيکبرنامه
ماشینهای مجازی که تحت يک برنامه يکسان اجرا

برای مانیتور کردن و کنترل تعدادی از 

 رایانش ابری

323


میکنید،
شدهاند مورد استفاده قرار بگیرد .مثال اگر از  Microsoft Virtual PCاستفاده  

ماشینهایمجازیآنرامانیتوروکنترلکنید.

میتوانیدبااستفادهازاينبرنامههمه

-

میتوانPCهایمجازیايجادکردوبهاشتراکگذاشت.
 :LivePCبهکمکاينبرنامه 

-

ماشینهای

میتوان
 :Mac-on-Linuxاينيکبرنامهمبتنیبرلینوکساستکهبهکمکآن 
مبتنیبرMacرارویسیستمعامللینوکساجراکرد.

-

سیستمهای عامل  Macو

) :Mac-on-Mac (MoMيک برنامه برای اجرای انواع مختلف 
لینوکسدرداخلويندوزيا.Mac

-

مجازیسازی مبتنی بر برنامه کاربردی که تنها

نرمافزاری 
 :Microsoft Virtual PCيک  
میتوان سیستم هایعاملويندوزرادرآناجراکرد.البتهامکاناجرایبرخیلینوکسهاهم

میشوندوتضمینیبرایسازگاریآنهانیست.
وجوددارد،امابطوررسمیپشتیبانین 

-

سختافزارهای

:Microsoft Virtual ServerشبیهMicrosoft Virtual PCبرایاستفادهاز
سرور که در آن سیستمهای عامل بیشتری (از جمله لینوکس  Red Hatو  )Suseپشتیبانی
میشود.


-

مجازیسازی که به شما امکان اجرای  PCهای مجازی را روی هارد

 :MojoPacيک برنامه 
میتوانهرکاریکهيک
یدهد.توسطآن 
تلفنهایهمراهم 
ديسک،فلشديسکiPod،وحتی 
میکند راانجامداد(مثالانجامبازیهایباپردازشباال).نکتهجالبدرموردآن
PCعادیاجرا 
قابلیتحملبرنامهاست.

-

مجازیسازیکهباتکنولوژی

:MokaFive (Moka5) Live PC Engineيکبرنامهمديريت
اشتراکگذاری LivePC

میکند.موتور LivePCبهکاربرامکانايجاد،اجراوبه
 LivePCکار 
میدهد.
هایمجازیرا 

-

مجازیسازی  شرکتاوراکلاستکهازهردوسیستمعاملويندوزو

نرمافزار 
  :Oracle VM
میکندوکنسولمديريتتحتوبمخصوصبهخودشرادارد.
لینوکسپشتیبانی 

-

:Parallels Desktops for MACيکبرنامهfull virtualizationمبتنیبرMacکهتوسط
موسسه  Parallelsايجادشدهاست.اينبرنامهازتعدادیازسیستمعاملهای 32بیتیx86
میکند.البتهدرحالحاضر64
توزيعهایمختلفلینوکس،ويندوزSolaris،و...پشتیبانی 
نظیر 
میکند.
بیتیهاراپشتیبانین 

-

برنامههای Macاستکه
 :Parallels Server for MACمشابه Parallels Desktopبرای 
میشود وتعدادزيادیازسیستمعاملها( 32بیتیو 64بیتی)راپشتیبانی
درسرورهااجرا 
میکند.
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 :Parallels WorkstationهمانندParallels Desktopsاست،باايناستثناکهبرایاجرادر
میتوان چندين ماشین مجازی
محیطها ی ويندوز يا لینوکس طراحی شده است.از طريقآن  

x86راهمزماناجراکرد.

-

مجازیسازی مبتنیبر PowerPCاستکههمدرلینوکسوهمدرويندوز

 :PearPCبرنامه
میتوان سیستم عاملهای  ،Mac OS Xسیستم عامل های مبتنی بر
قابل استفاده است و  
توزيعهایمختلفلینوکسرادرآناجراکرد.
يونیکسو 

-

 :QاينيکبرنامهکدمتنبازمبتنیبربرنامهشبیهسازپردازندهQEMUاستکهبطوررايگان
میتوانويندوزياهر
میشود.بااستفادهازآن 
محیطهایمکینتاشاجرا 

قابلدسترساستودر
کدامازسیستمعاملهایx86رادرMacاجراکردQ.نسبتبهQEMUکاربرپسندتراست
زيرايکواسطگرافیکیبرایمديريتوپیکربندیکنسولآنوجودداردولی  QEMUفقط
واسطخطفرماندارد.

-

 :QEMUشبیهسازاصلیپردازندهاستکهابزارهايیبرایاجرایسیستمعاملهایمختلفرا
مجازیسازی.ديگرنکتهجالبدر

میکند.بنابراينهميکشبیهسازاستوهميکروش
فراهم 
میتواند روی هر  PCيا حتی
خصوص  QEMUقابلیت حمل آن است .محیط   QEMU
ماشینهايیکهکاربربررویآنهامحدوديتدارداجراشود.


-

 :Quick TransitبرنامهایاستکهتوسطشرکتTransitiveتوسعهدادهشدهاستوامکان
نرمافزاریفراهممیآورد.
فرمهای 
پلت 
پلتفرمرادرديگر 
نرمافزارهایخاصيکپردازندهيا 
اجرا 
محیطها نظیر Appleنیز توسعه دادهشده

اين برنامه مبتنی بر لینوکس استاما برای ديگر
میشود.
استکهدرآنبهاينتکنولوژیRosettaگفته 

-

مجازیسازی استکهرویبسیاریازسیستمعاملهاازجملهويندوز،

 :SIMHاينيکبرنامه
میشود.
لینوکسOpenBSD،Mac OS X،و...اجرا 

-

مجازیسازی ساخته شده توسط

) :SVISTA (Serenity Virtual Systemيک برنامه 
ماشینهای فیزيکی  x86اجرا

 Serenity Systems Internationalکه روی انواع مختلف 
ماشینهای مجازی

ماشینهای مختلف مبتنی بر  x86را ايجاد کند .

میتواند 
میشود و  

میتوانندشاملسیستمعاملهایويندوز،لینوکسوBSDباشند.
 SVISTA

-

مجازیسازیرومیزیکهتوسطSun Microsystemsايجاد

 :Sun VDI softwareيکبرنامه
سرويسهای  desktop virtualizationرا با جايگزينی چندين میزکار

شده است .اين برنامه 
میکند .کاربران
شدهاند فراهم  
فیزيکی با میزکارهای مجازی که در سرورهای راه دور ذخیره  
ماشینهایthin clientدسترسیداشتهباشند.

میتوانندبهمیزکارهایمجازیخودازطريق


-

 :Sun xVM Ops Centerيک برنامه اصلی مديريت  Sun Microsystemsاست که به
میکند .اين برنامه
مديران همدر مديريت دارايی های فیزيکی و هم دارايی هامجازی کمک  
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میتوانندکلدارايیهایفیزيکیومجازیسازمانخودرااز
مزايایزياددارد.مثالاينکهمديران 
میتواندبطورمتمرکزمديريتشود.همچنین
يککنسولواحدمديريتکنند.بهروزرسانیآنها 
میتوانندگزارشجزئیاتمربوطبهيکياچندماشینخاصرامشاهدهکنند.
آنها 
-

سختافزارهایفیزيکی  Sunاستکه

مجازیسازی 

نرمافزار 
 :Sun xVM Serverاينبرنامه ،
سیستمهایx86ونیز64بیتیاجراشودSun xVM.فرمتخاصیبرایديسک

یتواندروی
م
هایخودنداردودرعوضازفرمتهای VMware ESX ServerوMicrosoft Hyper-V
میتوانندباهمديگرکارکنند.
تکنولوژیها 

میکندبطوريکهاين
استفاده 

-

مجازیسازی مبتنیبربرنامهکاربردیاستکهروی

نرمافزار 
 :Sun xVM VirtualBoxاين 
میتوان انواعمختلفسیستمعاملهارادرآن
میشود و  
سختافزاری x86اجرا 

فرمهای
پلت 

اجراکرد.



شکل -84-6نمونه ای از اجرای سیستم عامل ویندوز در مکینتاش با استفاده از ]88[ Sun xVM VirtualBox

-

 :VDSmanagerاينبرنامهایاستکهبهمديرانامکانمديريتسرورهایمجازیخصوصرا
میدهد .مرکزکنترلآنتحتوباستويکواسطگرافیکینسبتاسادهرابرایمديرانفراهم

میتوانسرورهایمجازیراايجادومديريتکرد.درهرVPSمجموعه
میکندکهازطريقآن 

شبیهسازیشدهخودوآدرسIPمخصوصبهخودرادارد.
سختافزارهای 
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 :VMmarkاين يک برنامه ارزيابی ( )benchmarkماشین مجازی رايگان است که توسط
میتوان برای اندازه گیری کارآيی يک سرور
 VMwareتوسعه داده شده است .از اين برنامه  
میگیرد استفادهکرد.اينابزارمناسبیبرایمديراناستکه
مجازیوقتیکهزيربارزيادیقرار 
میدهد.
ماشینهایمجازيشانرا 

بهآنهاامکانارزيابیکارآيی

-

سختافزار فیزيکیاستکهتوسطVMware

مجازیسازی 

 :VMware ESX Serverبرنامه
مجازیسازی است که بطور گسترده استفاده

حلهای 
راه 
توسعه داده شده است .اين يکی از  
میکند.
میشودوسیستمعاملهایمختلفراپشتیبانی 


-

ماشینهایمکینتاشتوسعهداده

 :VMware FusionابزاریاستکهتوسطVMWareبرای
میشود
شدهاست.اينابزارمبتنیبربرنامهکاربردیاستکهبررویسیستمعاملMacنصب 
ماشینهایx86رارویآناجراکرد(نظیرويندوز،لینوکسو.)Solaris

میتوانانواعمختلف
و 

-

میتوان
نرمافزاررايگانیاستکهتوسطVMwareارائهشدهاستوازآن 
 :VMware Player
ماشینهایمجازیکهتوسطديگرمحصوالت VMwareايجادشدهاستاستفاده

برایاجرای
میتوانماشینمجازیايجادکرد.
کرد.ولیتوسطخوداينابزارن 

شکل -85-6نمونه ای از صفحه برنامه VMware Player

-

ماشینهایمجازی

مجازیسازی کهبرایايجاد،اجراوتغییر

راهحل 
 :VMware Serverيک 
میتوانند ازراهدوربا
قابلاستفادهاست.اينسرويسبصورتکالينت-سروراستکهکاربران 
ماشینهادسترسیداشتهباشند.

استفادهازthin clientبه
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-

میشود که يک برنامه
 :VMware ThinAppپیش از اين بنام  Thinstallشناخته  
برنامههای
میکرد.اکثر 
برنامهها رابصورتیکهقابلحملباشندمجازی 
مجازیسازی استکه 

میتوانند توسط اين برنامه بصورت قابل حمل ايجاد شوند .البته
کاربردی مبتنی بر لینوکس  
برنامههايی
مجازیسازی رابرای 

میتواند
محدوديتهايینیزوجوددارد VMware ThinApp.ن 

مجازیسازی را برای

میتواند 
که نیاز به درايور خاصی برای اجرا دارند انجام دهد .همچنین ن 
سختافزار یبرایاجرادارنديانیازبهمحیطمحاسباتیخاصیدارندانجام

نرمافزارهايیکهقفل

برنامههای مجازی مبتنی بر لینوکس يا  Macرا بر روی
میتوانید  
دهد .بعبارت ديگر شما ن 
سیستمعاملويندوزاجراکنیدوبرعکس.

-

مجازیسازی مبتنی بر برنامه کاربردی است که به کاربران

 :VMware Workstationابزار 
میدهد VMware .از انواع
امکان ايجاد انواع مختلف ماشینهای مجازی مبتنی بر  x86را  
میکند.يکیازبزرگترينويژگیهایآنامکانتهیه
مهایعاملمیهمانپشتیبانی 
مختلفسیست 
1
ماشینهایمجازیکاربران

تصويرلحظهای ازسیستمعاملدرحالاجرااست.بهاينمعناکه
میتوانددرصورتنیازبهيکوضعیتقبلبرگردد.
میتواندبهآسانیبازيابیشوديايکشخص 


-

) VDM :Virtual DOS Machine (VDMبهشماامکاننصبسیستمعاملهایقديمی
میدهد.تکنولوژی VDMدرحالحاضر درهمهويندوز
سختافزارهایامروزی 

 16بیتیرادر
سیستمهایعاملWindows NT 64-bit

های32بیتیدردسترساست.اماازآخريننگارش
نامههای16بیتیDOSياويندوزقديمیرااجراکرد.
میتوانبر 
حذفشدوبنابرايندرآنهان 

-

میتواند مستقیما بر روی
مجازیسازی است که  

 Virtual Iron :Virtual Ironيک برنامه 
سختافزار هايیکهازآنپشتیبانیکنند،بدوننصبسیستمعاملیديگرنصبشودVirtual .


مجازیسازی راتوسعهدادهوازتکنولوژی

شرکتهايیبودکهنرمافزارهای

 Ironيکیازاولین
سیستمهای

میتوان
میکند.دربسترآن 
hardware-assisted virtualizationنیزبهرهبرداری 
عامل 32بیتیو  64بیتیرابدونتغییرياکارآيینزديکبهحالتعادیاجراکردVirtual .
مجازیسازی نیز است که به مديران امکان کنترل ،تغییر يا

 Ironدارای يک برنامه مديريت 
میدهد.
مانیتورکردنمحیطمجازيشانرا 
-

ماشینهای

 :Virtual Machine Managerاين يک برنامه مديريتی رايج برای مديريت 
توزيعهای لینوکس نظیر  Red Hat
مجازی است .اين برنامه بصورت رايگان با تعداد از  
 Enterprise Linux 5به بعد Fedora 6 ،به بعد و  Ubuntu 8.04به بعد موجود است .اين
ماشینهای مجازیو آمار

برنامه امکان ايجاد ،تغییر ،کنترل و مشاهده جزئیات آماری عملکرد
میکند.
وضعیتبهرهوریمنابعتوسطماشینهایمجازیرافراهم 

1

snapshots
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مجازیسازی مبتنی بر برنامه کاربردی است که توسط شرکت

 :VirtualBoxاين يک ابزار 
سختافزار مبتنیبر x86استانداردرا

میتواند 
آلمانی Innotekتوسعهدادهشدهاست.اينابزار 
شبیهسازی  کندوانواعمختلفسیستمعاملهایمیهمانرااجراکند.ازجملهسیستمعامل

میتوانبهMac OS X،Linux،Vista،Windows XP
میتوانندرویآناجراشوند 
هايیکه 
سختافزارهای64

و...نامبرد VirtualBox.ازسیستمعاملهایمیهمان 64بیتیبرروی
تکنولوژیهای  hardware-assistedاينتل و

میتواند از 
میکند .همچنین  
بیتی هم پشتیبانی  
 AMDهم استفاده کند .يکی از معايب استفاده از  VirtualBoxاين است که دارای فرمت
ماشینهای مجازی آن با

اختصاصی برای ديسک های مجازی خود است .به اين معنا که 
مجازیسازی ناسازگار است .البته

برنامههای 
ماشینهای مجازی ساخته شده توسط ديگر  

1
میتواند ديسکهای  VMDKکهفرمتمتعلقبه VMwareاسترابخواندو
  VirtualBox
ماشینهایمجازیساختهشدهتوسطVMware

بررویآنهابنويسد.يعنی  VirtualBoxاز
ماشینهایمجازیVirtualBoxپشتیبانیکند.

میتوانداز
میکندولیVMwareن 
پشتیبانی 

-

مجازیسازی در سطح سیستم عامل است که توسط

راهحل 
 :Virtuozzoبرنامه   Virtuozzo
شرکتParallelsايجادشدهاست.اينبرنامهازسال2111ازسیستمعامللینوکسپشتیبانی
میتوان تعدادیمحیط
میکرد.توسط  Virtuozzo
میکرد واز 2115ويندوزرانیزپشتیبانی 

محیطها بطورکاملازهم

میشود)ايجادکرد.اين 
مجازی(کهبهآنها VEيا containerگفته 
ماشینها یمجزاياسرورهایمجزارویيکماشینفیزيکیواحدکار

ايزولههستندوبعنوان
میتوانند فقط
میشود،همه containerها 
میکنند.وقتیکه Virtuozzoدرويندوز XPاجرا 

محیطويندوز XPرااجراکنند.امادرلینوکسانعطافپذيریبیشتراست.زيرادرحالتیکهدر
توزيعهای مختلف لینوکس را در
میتوان  
میشود  ،
يک میزبان مبتنی بر لینوکس اجرا  
containerهااجراکرد.

-

محیطهای

میتوان 
مجازیسازی درسطحبرنامهکاربردیاست.بهکمکآن  

 :Vx32اينابزار
برنامههایمبتنیبرx86بتواننداجراشوند.
مستقلازسیستمعاملومجزااجراکردکهدرآنها 
میتوانهرگونهافزودنی()plug-insکهدرزبانهایمختلفنوشتهشدهباشند
محیطها 

دراين
اجراکردVx32.تاحدیمشابهJava virtual machineاست،امابااستفادهازVx32کاربران
میتوانندکدهاینوشتهشدهدرهرزبانیرا(چهامنباشدوچهنباشد)اجراکنند.مشکلاصلی

Vx32درحالحاضرايناستکهباسختافزارهایغیرازx86سازگارنیست

-

مجازیسازیاستکهدرسیستمعاملهایمبتنیبر

راهحل
 :Win4LinبرنامهWin4Linيک 
میکند .اينبرنامهبهشماامکاناجرایانواعمختلفسیستمعاملهایويندوزرا
لینوکسکار 
میدهد.سیستمعاملهایاصلیويندوزکهتوسط
دريکپنجرهجداگانهدرمحیطلینوکس 
Virtual Machine Disk Format

1
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میشوندبهاينشرحهستندWin2000،WinME،Win98،Win95:و
Win4Linپشتیبانی 
.WinXPازاينبرنامهدرحالحاضر دونسخهاصلیوجوددارد Win4Lin Pro Desktop:و
 .Win4Lin Virtual Desktop Serverنسخه  Win4Lin Pro Desktopمانند يک نسخه
بهبود يافته از برنامه   QEMUاست .نسخه سرور کمی متفاوت است .در اين نسخه کاربران
محیطهایسیستمعاملويندوزازطريقthin clientمتصلشوند.

میتوانندبه

-

مجازیسازی مبتنی بر لینوکس است .اين برنامه برای

 :XenManاين يک برنامه مديريت 
کاربرانيکواسطگرافیکیفراهممیآوردکهازطريقآنقادرخواهندبودکهاجرايکماشین
مجازیراکنترلکنندوياتصويرلحظهایازآنتهیهکنندو...

-

برنامهها
مجازیسازی برنامهکاربردیاستبهکاربراناجازهاجرا 

نرمافزار 
 :Xenocodeاينيک 
برنامهها رادريکفايلقابلاجرا
رابصورتمجازیوبدوننیازبهنصباجراکنند Xenocode.
میتواند مانندهربرنامهقابلاجرایديگریبصورتعادیدرمحیط
میکند.اينفايل 
بستهبندی 

برنامههایويندوزیکهازDLL
رنامههای Xenocodeو 
ويندوزاجراشود.هیچتداخلیبینب 
میکنندبوجودنخواهدآمد،زيراXenocode
ورودیهایرجیستریمشترکاستفاده 

مشترکيا
میکند وآنهايککپیازمنابع
برنامهها یمجازیرادريکمحیطمجزاازبقیهسیستماجرا 

مربوطبهخود رادراختیاردارند Xenocode.مزايایزيادیدارد.مهمترينآنهابهاينشرح
میباشد:

برنامههانسبتوبنابراينخیلیسريعاستقرارمیيابند.
 oنیازیبهنصب 
o

میکنندتوسط
محیطهایجديدتر(نظیرويستا)کارن 

برنامههایقديمیکهدر
بعضی 
میتواننداجراشوند.
اينبرنامه 

o

برنامههایخاصی
میتوانند 
برنامههاراندارنديان 
درزمانهايیکهکاربرانمجوزنصب 
برنامههایخوداستفادهکنند(زيراهیچ
میتوانندازاينابزاربرایاجرای 
رااجراکنند ،
میشود).
تغییریدرمحیطسیستمعاملمیزباندادهن 

o

نرمافزارهادرمحیطمجازیبوجودنمیآيد.
تداخل 

o

امنیتافزايشمیيابد.زيراهیچتغییریبصورتدائمیدرسیستمعاملمیزبانانجام
برنامهها ی اجرا شده در محیط مجزای خود هستند و بنابراين
میشود .همچنین  
ن 
میشود.
میتوانندتستشوندواثرمخربآنهاايزوله 
برنامههایمخرب 
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شکل  -86-6تصویر نمونه ای از محیط برنامه ]80[ Xenocode

مجازیسازیبسیارخوباست.اگرچهاز2112معرفیشداماهنوزبطورگسترده

Xenocodeيکبرنامه
میگیرد.مراکزینظیر Siemens،NASAو Phillipsو...ازاين
مورداستفادهکاربرانبسیارزيادیقرار 
میکنند.
رمافزاراستفاده 
ن 
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پرسشهای مروری فصل 6
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9

مجازیسازیراتعريفکنید.اهدافمجازیسازیچیست؟
ماشینمجازیشاملچهچیزهايیمیشود؟

درکداميکازانواعمجازیسازیازفوقناظراستفادهمیشود؟

مجازیسازیسرورچیست؟انواعمختلفآنرانامببريدومقايسهکنید.
سطحمجازیسازیراتعريفکنید
چگالیمجازیسازیچیست؟
آياماشینهایمجازیازهمديگرمجزاهستند؟

سازیمجازیسازینرمافزاریکامل،ازچهروشیاستفادهمیشود؟


برایحلمشکالتپیاده
تفاوتمجازیسازینرمافزاربامجازیسازیبرنامهکاربردیچیست؟

تحقیق و پژوهشی فصل 6
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9
-11
-11

اگريکسروربخاطرمشکلسختافزارازکاربیفتد،چهاتفاقیبرایماشینهایمجازیدرون

آنمیافتد؟

service deskمجازیچیست؟درمورداينمفهومتحقیقکنید.
انواعمختلفRAIDرابررسیکنیدوباهممقايسهکنید
جزئیاتعملکردMirroringوStrippingچگونهاست؟
مجازیسازیمیزکارچهتفاوتیبامیزکارهایابریدراليهسرويسدارد؟
مجازیسازیسرورچهتاثیریدرنحوهاستقراربرنامههایکاربردیدارد؟

سازیاستفادهمیکند.


هایمجازی

ازچهروش
مدلمحاسباتیPlura Processing
مهاجرتزنده()Liveبهچهمعناست؟
درخصوصجديدتريندستاوردهادرخصوصمجازیسازیتحقیقکنید.
سازیچگونهانجاممیشود.ابزارهايیرابرایاينکارپیداکنید؟


باربکمکمجازی

فرآيندتعديل
چگونهمیتوان با استفاده از مجازیسازی يک سیستم محاسبات داوطلبانه را بصورت سرويس

مورداستفادهقرارداد؟
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 -8-7مقدمه ای بر استانداردهای ابری
محیطهایرايانشابری  اهمیتزيادیدارندوامکاناتصالبهابر،توسعهوارائهمحتوارا

استانداردهابرای
میگیرندرابررسی
میکنند.دراينبخشاستانداردهایرايجیکهدررايانشابریمورداستفادهقرار 
فراهم 
میگیرند
برنامههایکاربردیدرابرمورداستفادهقرار 
میکنیم.دراينبین،استانداردهايیکهبرایتوسعه 
نیزبررسیخواهندشد.

 -8-8-7برنامههای کاربردی
میکندتانیازبهنصبواجرا
يکبرنامهکاربردیابری،شاملمعمارینرمافزاریاستکهابرازآناستفاده 
میتوانند در ابر اجرا شوند ،اما به
برنامههای کاربردی زيادی هستند که  
در رايانه کاربر برطرف شود  .
استانداردهايیبینکاربروابرنیازهستکهکاربربتواندبهابربرایاستفادهازبرنامهکاربردیمتصل شود.
درادامهبهپروتکلهايیکهنیازاستتاارتباطاتبیندوطرفرامديريتکند،نگاهیمیاندازيم.

 -0-7ارتباطات
میتوانیدهمانندصحبتکردن
رايانهها نیازبهروشیدارندکهبتوانندباهمديگرصحبتکنند.ارتباطاترا 

میکند وشمامتوجهزبانآننمیشويددرنظر
ازطريقتلفنبايکشخصديگریکهفارسیصحبتن 
بگیريد.بنابراينراهیبرایفهمیدنهمديگرنداريد.شايدبتوانیدبعضیکلماتراحدسبزنید،امادرکل
رايانهها  همموضوعازهمینقراراست.البتهاگرزبانآنهامشترکنباشد،حتی
مکالمهپیشنمیرود.در 
میشود.
میتوانندتشخیصدهند.بنابراينبدونزبانمشترک،ارتباطبرقرارن 
يککلمهراهمن 
HTTP -8-0-7
میشود کهيک
برایدريافتيکصفحهوبازسرويسدهندهابری،معموالازپروتکل  HTTPاستفاده 
مکانیسمبرایانتقالدادهبینابروسازمانشمااستHTTP.يکپروتکلبدونوضعیتاست(.)stateless
میزبانها  نیازندارندتااطالعاتیراازدرخواستکاربراننگهداریکنند.البته

مزيتاينروشايناستکه
میکنند.مثالاگر
توسعهدهندگان وبازروشهایديگریبراینگهداریاطالعاتوضعیتکاربراناستفاده 

بخواهندمحتوایوبرابرایکاربرسفارشیکننديااينکهمسیرپیشرفتکاربرراازيکصفحهبهصفحه
میکنند.
ديگرحفظکنند،ازکوکیها2استفاده 
1

Hypertext Transfer Protocol
Cookies

1
2
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میکنند.اينزبانبسیارساده
  HTTPزبانیاستکهابرورايانهشماازآنبرایبرقراریارتباطاستفاده 
استوتنهاکافیستبهمرورگرخودبگويیدکهچهصفحهایرامیخواهیدمشاهدهکنید.مرورگرشمابا
میکند:
ارسالپیغامزير،کارراشروع 
GET/HTTP/1.0
Host: www.velte.com

میکند:
وسرورمقصدپیغامزيررادرپاسخارسال 
HTTP/1.0 200 OK
Content-Type: text/html
><head
><title>Thank you for visiting Velte Publishing. </title
}بقیهاطالعاتصفحهمقصد{
></body

درخطاولدرخواستمرورگر،پیغامGET/HTTP/1.0میگويدکهمرورگرمیخواهدصفحهخانگیيک
سايت را ببیند و در حال استفاده از نسخه  1.1پروتکل  HTTPاست .در خط دوم پیغام  Host:
www.velte.comمیگويدکهچهسايتیمدنظراست.
سايتها ازيکآدرس
نکته:الزماستکهحتماآدرسسايتدراينقسمتمشخصشود.زيرابسیاریاز 
میکنندوهرچندسايتبايکآدرسIPيکساندريکسرورقراردارند.
IPاشتراکیويکساناستفاده 
خط اول پاسخ سرور ،که پیغام  HTTP/1.0 200 OKرا نوشته است،به مرورگر میگويد که آن هم با
میکند ودرخواستموفقیتآمیزبودهاست.اگرصفحهدرخواستیپیدانشود،
پروتکلHTTP 1.0صحبت 
پاسخ   HTTP/1.0 404 Not Foundداده خواهد شد .خط دوم پاسخ سرور ،پیغام  Content-Type:
 text/htmlاستکهبهمرورگرمیگويدکهيکصفحهوبرادريافتخواهدکرد.بهاينترتیبمرورگر
خواهدفهمیدکهدادهدريافت شده  راچگونهتفسیرکندوچگونهباآنرفتارکند.مثالاگردرخطدوم
پیغام  Content-Type:image/jpgنوشته شده بود ،يعنی مرورگر بايد خود را برای دريافت يک تصوير
میکرد.
آماده 
 :HTTP 1.1درمثالفوقاز HTTP 1.0استفادهشدهبود،امادرحالحاضر مرورگرهاازنگارش1.1
میکنند .درخواستوپاسخشاملاطالعاتبیشتریاست،اماتفاوتهاخیلیزيادومتمايزنیست.
استفاده 
تفاوتاصلیبینايندوايناستکهدراصلمرورگرهایوبدرخواستهایهرصفحه،هرتصويروهر
میتوانندبرایباز
کردهاند.بااستفادهاز،HTTP 1.1يکمرورگروسرور 
بخشخاصازصفحهراازهمجدا 
نگهداشتناتصالمذاکرهکنندوهمهاجزایصفحهرابدوننیازبهايجادsessionهایجديد،ارسالکنند.
درخواست های :HTTPپروتکلHTTPهشتروشرابرایتعیینعملیاتموردنظرخوددرسروربکار
میگیرند.درجدولانواعمختلفايندرخواستهالیستشدهاست.
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جدول  -8-7انواع درخواست های HTTP

بطورکلی HTTPرايجترينراهبرایاتصالمرورگرشمابهابراست.يکیديگرازپروتکلهایقابلاستفاده
XMPPاست.
XMPP -0-0-7
میشود کهپروتکل  XMPPيکیديگرازرويدادهایبزرگدرخصوصرايانشابری خواهدبود.
گفته 
مشکلايناستکهتبادلاطالعاتدرسرويسهایابریفعلی–نظیر SOAPوديگرپروتکلهایمبتنی
بر -HTTPهمهيکطرفهاست.پروتکل  XMPPاينامکانارتباطدوطرفهرافراهمکردهاستونیازبه
عملیاتpollingرابرطرفکردهاست.
1

شکل  HTTP -8-7نیاز به چندین رویداد  pollingدارد تا وضعیت آن از مرورگر وب به روز رسانی شود

میشود،پروتکلیاستکه،IBM،AOL،Apple،Googleو
 XMPPکهبهعنوان Jabberهمشناخته 
 LiveJournalهمهبررویآنبهتوافقرسیدهاند،امابهدلیلاينکهايدهجديدیاست،هنوزبطورگسترده
میشود.
ازآناستفادهن 

Extensible Messaging and Presence Protocol

1
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شکل  XMPP -0-7یک ارتباط بین کالینت و سرور فراهم میکند

سرويسهایبیندوسرورراباهمهمسانکنید،رايج

مشکل عملیات :Pollingوقتیشمامیخواهیدکه
میشود.اين
ترينروشايناستکهکالينتبطورمنظممیزبانراچککند.بهاينکار pollingگفته 
کاری است که ما معموال وقتی ايمیل خود را چک میکنیم به نوعی روی سرور ايمیل  pollingانجام
سهای
می دهیمتاببینیمکهآياپیغامجديدیدريافتکردهايميانه.روشعملکردAPIهادراکثرسروي 
وبنیزبههمینترتیباست.سايت High Scalabilityدر 2118گزارشکردهاستکه Twitterبطور
میانگیندرثانیهحدود211تا311اتصالبرقرارکردهاستکهنقطهاوجآن811درخواستبودهاستو
حتیدرزمانسخنرانی،Macworldبهعلتتعدادزيادpollها،سرويسازدسترسخارجشدهبود.
میشود کههرچیزجديدیبايد
بزرگترينمشکل XMPPايناستکهايدهجديدیاستومعموالتصور 
میکند،برایرايانشابری چندان
براساساستانداردهایموجودباشدودرحالیکه HTTPبهخوبیکار 
ايدهآلنیست.
میباشد:
ويژگیهایآنبهاينترتیب 

XMPPدرابتدابرایپیغامرسانیفوریتوسعهدادهشدهبود.برخی
 امکانارتباطاتدوطرف،حذفنیازبهpolling-

سرويسهایابریاست.

مبتنیبرXMLوقابلیتتوسعهآسان،کهمناسب

-

کاراوقابلتوسعهبهمیلیونهاکاربرهمزمانبررویيکسرورواحد

 -3-7امنیت
شدهاند تاواردابر
عالقهمند  
شرکتها  

امنکردن sessionهایابرازآنجهتمهماستکهبسیاریاز
میتواند از طريق رمزنگاری و احراز هويت انجام شود .روش های
شوند .امن کردن  sessionهای ابر  
میشود .احراز هويت موضوع ديگری است که
رمزنگاری رايج در همه مرورگرها بصورت استاندارد انجام  
1
گزينههایمختلفیدرپیشرویشماست.دراينقسمتدرباره  SSLکهبطورگستردهبرایرمزنگاری

روشهایاحرازهويتاستصحبتخواهیمکرد.
میگیردونیزOpenIDکهيکیاز 
مورداستفادهقرار 

1
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SSL -8-3-7
  SSLتکنولوژیامنیتیاستانداردبرایبرقراریيکاتصالرمزشدهبینيکسروروب ومرورگراست.به
دادههایارسالشدهبینمرورگروسروروب،امن باقیمیماند.
میتوان اطمینانحاصلکردکه 
کمکآن  
میباشد.وقتیسرويسدهندهابری
برایايجاديکاتصال،SSLبررویسروروب،نیازبهگواهینامه SSL
بخواهداز  SSLاستفادهکند،تعدادیسئوالدرخصوصهويتسرويسدهندهوهويتسايتازسمت
مرکزصادرکنندهگواهینامه 1ازسرويسدهندهابر یپرسیدهخواهدشد.سپسسرويسدهندهابریدو
میکند ( يککلیدعمومیويککلیدخصوصی).کلیدعمومیمحرمانهنیستودر
کلیدرمزنگاریتولید 
2
میشود (اين فايل شامل اطالعات سرويس
داخل فايل درخواست امضای گواهینامه ( ) CSRقرار داده  
دهندهاست)ولیکلیدخصوصیرانزدخودشمحرمانهنگهمیدارد.سپسبايدCSRراثبتکند.درحین
میکند ويک
فرآينددرخواستگواهینامه،SSLمرکزاعتبارسنجی وصدورگواهینامه ،اطالعاتراارزيابی 
میکند کهشاملاطالعاتسرويسدهندهاستومجوزاستفادهاز SSLرادريافت
گواهینامه SSLصادر 
میکند .هربارکهمرورگرشمابهسايتسرويسدهندهمتصلشود،مرورگروبصحتگواهینامهسروررا

رايانه شماوسرويسدهندهابریبرقرار
میکند وسپسدرصورتصحتآنيکارتباطامنبین 
بررسی 
میکند.


شکل  -3-7برقراری یک ارتباط  SSLبین کاربر و سرویس دهنده ابری

میشود.تنهاتفاوتیکهشايدمشاهدهکنیدايناست
اينيکفرآيندنسبتاًسادهاستودرپسزمینهانجام 
میشود.
کهبخاطربررسیگواهینامه،صفحهکمیديرترباز 
معموالگواهینامه   SSLشاملنامدامنهسرويسدهندهابری،نامشرکت،آدرس،شهر،ايالتوکشورآن
است .همچنین شامل  تاريخ انقضای گواهینامه و جزئیات مربوط به صادر کننده گواهینامه است .وقتی
میکند و
میکند که بطور امن به ابر متصل شود ،گواهینامه  SSLسايت را دريافت  
مرورگر شما سعی  
میکند که منقضی نشده باشد و گواهینامه برای همان سايت صادر شده باشد .همچنین بررسی
بررسی  
میکند کهصادرکنندهگواهینامهنیزمعتبروقابلاطمینانباشد.اگرمشکلیدراينبررسیهاپیشبیايد،

مرورگربهکاربراطالعخواهددادکهارتباطSSLامننیست.

Certification Authority
Certificate Signing Request

1
2
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میکند تا اطمینان حاصل کند سايتی که به آن متصل
 -1مرورگر گواهینامه سايت را بررسی  
میکند.
میشود،واقعیاستوکسديگریآنراشنودياجعلن 

 -2مرورگروسايتوببرروینوعروشرمزنگاریمورداستفادهبهتوافقمیرسند.
میکنند تا در زمان ارسال
 -3مرورگر و سرور هر کدام يک کد منحصر به فرد برای هم ارسال  
اطالعاترمزنگاریمورداستفادهقراربگیرد.
میکنند.
 -4مرورگروسروربااستفادهازروشرمزنگاریمورداستفادهشروعبهبرقراریارتباط 
میدهد که نشان دهنده اين است که
 -5مرورگر آيکن مربوط به رمزنگاری را در صفحه نمايش  
صفحاتامنهستند.
OpenID -0-3-7
راهحل کدمتن باز  برای مشکل نیاز به نام کاربری و کلمه عبور واحد برای دسترسی به
 OpenIDيک  
میدهد تا
راهحل بهشماامکان 
میکند.اين 
سايتهایمختلفاست،بنابراينپیمايشدروبراتسهیل 

بتوانیدسرويسدهنده OpenIDخودراکهبهتربانیازهایشمامنطبقاستوبهآناعتمادداريد،انتخاب
شرکتها بسیار مناسب است ،زيرا هزينه کمتری برای

کنید .همچنین  OpenIDرايگان است و برای 
مديريتحسابکاربریوکلمهعبوردربردارد.
شرکتهايی نظیر ،AOL

  OpenIDهنوز در مرحله پذيرش قرار دارد و در حال محبوب شدن است .
کردهاندOpenID.يکمحصول
Sun،MicrosoftوNovellشروعبهپذيرشوفراهمکردنOpenIDها 
تکنولوژیهایموجودقابلحلنبودOpenID.يکروش

ازجامعهکدمتنبازبرایحلمشکلیاستکهبا
سايتها
سادهوسبکبرایاحرازهويت کاربران،بااستفادهازهمانتکنولوژیاستکهبرایاحرازهويتدر 
میتوانديککاربرOpenIDباشديابطوررايگانسرويسدهندهآنباشد.
میشود.هرکس 
بکارگرفته 
PCI DSS -3-3-7
طبقاستانداردامنیتدادهدرصنعتکارتهایپرداخت (، )PCI DSSبیانشدهاستکهيکسازمان
پیادهسازی کند .2اما آيا اين معنای يک سرور
میتواند تنها يک وظیفه اصلی محاسباتی را در هر سرور  

میتوانید چندينسیستممجازیشدهداشتهباشید.فقطکافیست
فیزيکیاست؟پاسخیمنفیاست.شما 
مطمئنشويدکهازهمديگرکامالمجزاوايزولههستند.
1

1

Payment Card Industry Data Security Standards (PCI DSS) requirement 2.2.1
implement only one primary function per server

2
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 -4-7زیرساخت
مجازیسازی صحبت

مجازیسازیراهیبرایايجادزيرساختدرمحیطرايانشابری است.قبالدرمورد

میشود واينکاربهچهصورت
مجازیسازیچگونهاستاندارد 

کردهايم،امادراينبخشخواهیمديدکه
محققخواهدشد.

 -8-4-7م ازیسازی
پیادهسازی های
هرزمانکهچیزجديدیدردنیایمحاسباتاتفاقمیافتد،رقبایمختلفمیخواهندکه 
مجازیسازیتاحدیمتفاوتاستوبازيگراناصلیاينصنعتبا

خودرابهعنوانيکاستانداردارائهکنند.
همکارکردهاندتاباهميکاستانداردراتوسعهدهند.

شکل -4-7در یک محیط م ازی شده ،برنامهها روی یک سرور اجرا شده و در سمت کالینت نمایش داده میشوند.
سرورها میتوانند محلی باشند یا در سمت دیگر ابر قرار داشته باشند

،HP،Emulex،Dell،Cisco،Broadcome،BMC Software،BEA Systems،AMD،VMWare
 Red Hat ،QLogic ،Novel ،Mellanox ،Intel ،IBMو انجمن بینالمللی کامپیوتر ،همه با هم کار
مجازیسازیراپیشببرند.

کردهاندتادراستاندارد

VMwareگفتهاستکهدسترسیشرکایخودرابهکدهایمنبعVMware ESX Serverوواسطهای
آنازطريقبرنامهجديدیبنامVMware Community Sourceفراهممیآورد.اينبرنامهبدينمنظور
مجازیسازی با

طراحیشدهاستکهشرکابتواننددريکمدلتوسعهمشارکتیاينمحصولموثرباشند.
توجهب همزايایبیچونوچرايیکهدارد،درحالکسبيکپذيرشگستردهاست.هدفايناقداماتاين
استکهکاربراننهايیازطرقمختلفنفعببرند:
-

توسعه راهحلهای م ازیسازی :انتظارمیرودکهدردسترسبودناستانداردهایبازبرای
مجازیسازی وماهیتمشارکتی VMware Community Sourceسببايجادراه

واسطهای

مجازیسازیجديدشود.

حالهای
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-

فوقناظرها
واسطهایاستانداردبرای 
توسعه قابلیت همکاری 1و پشتیبانی :انتظار میرودکه 
محیطهایمجازیناهمگنفراهمکند.

امکانقابلیتهمکاریرابرایمشتريانبا

-

تکنولوژیهای

فروشندههايیکه درزمینه

پشتیبانی تکنولوژیهای جدید از م ازیسازی:
تکنولوژیهایفعلیرا

میتوانند
برنامههایکاربردی) ،
سختافزارهايا 

میکنند(مثال
ديگرفعالیت 
محیطهایمجازیرامعرفیکنند.

تکنولوژیهایجديدبرایاجرادر

بگونهایبهینهکنندتا


 -0-4-7استانداردهای باز فوقناظر
رايانهای را فراهم
سیستمهای  

تقسیمبندی 

فوق ناظرها ،اجزای اصلی زيرساخت مجازی هستند و امکان 
میتواند زمینه نوآوری را برای مشتريان و فروشندگان مختلف فراهم
فوقناظر  
کردهاند .يک استاندارد باز  

آورد .شرکت  VMwareبا ارائه  ) Virtual Machine Hypervisor Interfaces (VMHIکه مبتنی بر
محصوالت مجازی خودش است در فراهم آمدن چهارچوبی برای توسعه اين استاندارد باز همکاری کرده
محیطهای

است.پذيرشايناستانداردبازانتظارمیرودکهسببتسهیلقابلیتهمکاری وپشتیبانیدر
مجازیناهمگنشود.
بهینهسازی عملکرد،
فوقناظر،برایايجادقابلیتهمکاری و 
همکاریومشارکتبررویاستانداردهایباز 
متمرکزبرمواردزيراست:
ماشینهایمجازیstand-alone

پلتفرمبرایمديريت
چهارچوبهایبین 

-

سیستمهایعاملمهمان

فوقناظرهاو
مجازیسازیمشارکتیبین 

APIهای

-

فرمهایمختلف
پلت 
قالبهایماشینمجازیوامکانمهاجرتوبازيابیدر 

OVF -3-4-7
مجازیسازی،يکاستانداردبنام OVFتوسعهداده

تالشهایVMwareوديگرشرکایصنعت
درنتیجه 
3
میکندکهچگونهابزارهایمجازی بتواننددريکفرمتمستقلازفروشندهقراربگیرند
شدOVF.تعیین 
بستهبندی وتوزيع
فوقناظر یاجراشوند.اينيکفرمتمستقلازسکو،قابلتوسعهوبازبرای 
تادرهر 
شدهاند.
ابزارهایمجازیاستکهازيکياچندماشینمجازیتشکیل 
فوقناظریرابراساسقیمت،ترجیحاتياکارآيی
توسعهدهندگان امکانانتخابهر 

 OVFبهمشتريانو
بستهبندی وتوزيعبرایابزارهای
میکند.ايناستاندارد 
میدهد وازقفلشدندريکفروشندهجلوگیری 

ويژگیهای

میکند.ايناستاندارددارای
مجازیدرافزايشسرعتپذيرشابزارهایمجازینقشمهمیايفا 
میباشد:
زير 
2

1

interoperability
Open Virtualization Format
3
appliances
2
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-

بهینهشدهبرایتوزيع

-

قابلیتحملوتوزيعابزارهایمجازی

-

پشتیبانیازفرآينداستانداردبررسیيکپارچگیوصحتمحتوا

-

نرمافزاری
فراهمکردنيکالگویپايهبرایمديريتمجوزهای 

-

يکتجربهسادهواتوماتیکازديدکاربر

-

يکرويکردقویوکاربرپسندبرایسادهسازیفرآيندنصب

-

ماشینهایمجازینصبشدهباشند

بازبینیکلبستهواطمینانازاينکههمه

-

سختافزارمحلیمجازی

بررسیسازگاریبا

-

بستهبندیقابلحملماشینمجازی


-

پلتفرم
امکانبهرهگیریازبهبودهایخاصهر 

-

ماشینهای

پشتیبانیازمحدودهگستردهایازهاردديسکهایمجازیمورداستفادهبرای
مجازیوقابلتوسعهبرایدربرگرفتنفرمتهایآتی

-

پلتفرم
مستقلازفروشندهو 

-

مجازیسازیياسیستمعاملمهمانخاص

پلتفرم
پلتفرممیزبان ،
عدمنیازبهاستفادهازيک 

-

قابلتوسعه

-

طراحیشدهبرایهمگامشدنباپیشرفتتکنولوژیدرصنعت

-

امکانمحلیسازی

-

...
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 -5-7سرویس
نرمافزاریاستکهبرایپشتیبانیازتعاملهایمتقابل
يکسرويسوب،طبقتعريف،W3Cيکسیستم 
میتوانند از طريق
ماشین به ماشین در شبکه طراحی شده است .در رايانش ابری نیز اجزای مختلف  
سرويسهایوبمعموالAPIهایوبیهستندکهازطريقشبکه

سرويسهایوبدردسترسقراربگیرند.

سرويسهایدرخواست

هايینظیراينترنتقابلدسترسیهستندورویيکسیستمراهدورکهمیزبان
سرويسهایوبرايجنظیر RESTو

میشوند.دراينبخش،مادرخصوصچندنمونهاز
شدهاست،اجرا 
میکنیم.
SOAPوJSONصحبت 
میتواند  بااستفادهازمکانیسمهاوساختارهایمختلفیمورداستفادهقراربگیرد.دونمونهاز
داده :داده 
اينهابراساساستانداردهایپیشرودر صنعت –
میباشد.هردوی  
رايجترينآنها JSONو   XML
میگیرند.
HTMLوجاوااسکريپت-هستندکهبرایکمکبهارائهواستفادهازدادهمورداستفادهقرار 
JSON -8-5-7
دادههایساختيافته
دادههااست.ازاينفرمتبرایارسال 
رايانهایبرایتبادل 
1 JSONيکقالبسبک 
میتواند بعنوانيکروشديگرمشابهبا XMLمورداستفاده
میشود.اينفرمتمعموال 
درشبکهاستفاده 
مجموعهایازجاوااسکريپتاستکهمعموالًهمراهباآنزباناستفاده

قراربگیرد.اصولJSONبراساسزير
میشود.بااينحال JSONيکفرمتمستقلاززباناستوکدهایموردنیازبرایتحلیلوتولیدآندر

برنامهنويسی  مختلفموجوداست.همینموضوعباعثشدهاستکهوقتیدرتبادلدادهبا
چندينزبان 
برنامههای  ،)AJAXبتوان آن را بعنوان يک جايگزين خوببجای
جاوااسکريپتدرگیر هستیم (مثالدر  
XMLاستفادهکرد.
 -0-5-7مقایسه  XMLبا JSON
زمانیبهتراستاز  JSONاستفادهکنیمکهبرایارساليادريافتدادهازجاوااسکريپتاستفادهمیکنیم.
میشود ،مجبور خواهیم بود که
دلیل اين کار اين است که وقتی از  XMLدر جاوااسکريپت استفاده  
اسکريپت هايی برایاستفادهاز کتابخانه های مورد نیاز برایاستفاده از اشیاء DOMبه منظوراستخراج
دادههایموردنیازبنويسیم.امادرJSONاشیاءهمچنانبههمانصورتيکشیءباقیمیمانند.بنابراين

کار اضافه بیشتری نیاز ندارند .اين کار میزان سربار ،استفاده از  CPUو میزان کدی که برای برنامه
میدهد.برایمثال،کد JSONنمونهزيرشیءتوصیفکنندهيکشخصرانشان
مینويسیدراکاهش 
میدهد:

{
"firstName": "Johnny",
"lastName": "Johnson",
1
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{ "address":
"streetAddress": "123 Main Street",
"city": "Minneapolis",
"state": "MN",
"postalCode": 55102
},
[ "phoneNumbers":
"612 555-9871",
""952 555-1598
]
}

همانطورکهمالحظهشد،اينشیءشاملنامشخص،آدرسوآرايهایازشمارههایتلفنشخصاست.
XML -3-5-7
زبان   1 XMLيک استاندارد و روشی خود تعريف برای کد کردن متن و داده است بطوری که محتوا با
کمترينتعاملانسانیقابلدسترسیوقابلمبادلهدربینطیفمختلفسختافزارها،سیستمهایعاملو
برنامههای کاربردی باشد  XML .روشی استاندارد برای ارائه متن و داده در فرمتی که بتواند مستقل از
میتواند با طیف گستردهای از ابزارهای توسعه و
پلتفرم استفاده شود ،فراهم آورده است .همچنین  

برنامهنويسیوابزارهایديگرمورداستفادهقراربگیرد.
 XMLبسیار شبیه  HTMLاست (هر دوی آنها بر اساس زبان  SGMLهستند که از سال  1986يک
استانداردشدهاست).البتهدوتفاوتعمدهبینايندووجوددارد:
میشوددرصورتیکهدرXML
 در  HTMLازنشانههابرایتعريفمحتواوظاهرمتناستفاده میشود ،ظاهرنمايشمتنبطورمجزابراساسکاربردبههرشکل
محتواوساختارآنتوصیف 
دلخواهقابلتعییناست.
-

میتوانند توسطخودتوسعهدهندگان ،متناسبباهرکاربرددلخواهتعريف
نشانههادر  XML
میشوند.
شونددرحالیکهنشانههادرHTMLتوسطموسسهW3Cتعیین 

پايگاهداده
سیستمهای 

میکند.
رابرایسازمانشماسادهتر 

پايگاهداده 
ازنظرعملکردی XML،استفادهاز 
میتوانند ساختارهای
میتوانند همه نیاز سیستمهای الکترونیکی را بر طرف کنند .همچنین ن 
رابطهای ن 
اينهابخشیازنیازمندیهایرايجدر
دادهایخاصوتودرتورابههمان صورتکههستندمديريتکنند  .
میباشد.اگرچهامکانکاربا XMLدراغلبپايگاههایدادهسنتیفراهمشدهاست،اما
محیطهایابری 

فرآيندتبديلمورداستفادهدرآنهامعموالسربارزيادیداردوباپیچیدگیزيادیهمراهاست.
کردهاند،زيراآنهاXMLراباهمانساختاراصلیخود
پايگاههایدادهمبتنیبرXMLاينفرآيندراساده 
میشوند زيرانیاز
میکنند.بهاينترتیبپرسوجوهابسیارسريعتراجرا 
وبهشکلسلسلهمراتبیذخیره 
Extensible Markup Language

1
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پايگاهداده نگاشتشوند.ديگرمزايای XMLبه
دادههایدرختی XMLبهجداولرابطهایدر 
نیستکه 
میباشد:
اينشرح 
-

رابطهای،توصیفنوع
ساختار داده ای خود تعریفXML :نیازیبهجداولتوصیفیوالگوهای 
میکند که از شکل
دادههای خارجی و  ...را ندارد .همچنین در حالیکه  HTMLفقط کمک  

دادههاقابلاستفادهنیزباشند.
میکندکه 
صحیحنمايشدادهمطمئنشويمXML،تضمین 

-

میتوانندشاملهرنوعدادهایباشند(ازمتنو
یکپارچهسازی با پایگاهداده :سندهای XML
عددگرفتهتااشیاءچندرسانهایواشیاءفعالنظیرجاوا).


-

میتوانندبا
عدم نیاز به برنامهنویسی م دد در صورت نیاز به تغییر:اسنادوسايتهایوب 
دادههاتغییردادهشود.
1XSLتغییرکنند،بدوناينکهنیازباشددرفرمتوساختار 

-

دادههايیکه
محیطهایابریمناسباست،زيرا 

دید یکپارچه از داده XML :بطورويژهبرای
بگونهایبنظربرسندکهمعادليکسرورباشد.
میتوانند 
میشوند 
درچندينسرورپخش 

-

میدهد.شما
باز و قابل توسعه :ساختار XMLبهشماامکانافزودنعناصرموردنیازتانرا 
میتوانیدبهآسانیسیستمخودراباتغییراتکسبوکارمنطبقکنید.


-

پشتیبانی گسترده XML :در W3Cبهعنوانيکاستاندارددرصنعتمطرحاستوتوسط
میشودوابزارهایبسیاریبرایکار
نرمافزارپشتیبانی 
بسیاریازتولیدکنندگانپیشرودرعرصه 
باآنتوسعهدادهشدهاست.

-

شامل اطالعات زمینه قابل خواندن برای ماشین :نشانهها،مشخصههاوعناصرساختاری
میکنند.
اطالعاتزمینهایرابرایبررسیواستفادهدرابزارهایموردنیازفراهم 

-

محتوا در مقایسه با ارائه :نشانه های  ،XMLبجای شکل ارائه ،معنای هر شیء را توصیف
میکندوبرنامهکاربردیآنرابههمان
میکنند.بهعبارتديگرXML،ساختارسندراتوصیف 

میکند.
شکلکهتوصیفشدهاستارائه 

 -4-5-7سرویسهای وب
میکنند کهدادهچگونهازابربهکالينتارسالشود.دوپروتکلیکهدراينرابطه
سرويسهایوبتعیین 

گزينههابراینیازهایابریهستند.
میگیرندRESTوSOAPهستندکهبهترين 
موردبررسیقرار 

1

Extensible Stylesheet Language
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REST -5-5-7
میتواند
پروتکل1RESTيکراهبرایدريافتمحتوایاطالعاتیازيکسايتوباست.براینمونه REST
توسطسرويسدهندهابریشمااستفادهشودتااطالعاتبهروزشدهعضويترافراهمکند.هرچندوقت
بخشهای  XMLباشد .اعضا و
میتواند صفحه وبی آماده کند که شامل محتوا و  
سرويس دهنده ابری  
مشترکین تنها کافیست آدرس  URLآن صفحه که فايل  XMLدر آن قرار دارد را داشته باشند تا با
استفادهازيکمرورگروبآنرابخوانند.

شکل  -5-7کالینت ها درخواست اطالعات را به سرور وب ارسال میکنند ،وب سایت محتوای خود را به روز رسانی
میکند و با استفاده از  RESTاطالعات را برای آنها ارسال میکند

سادهتر است .استفاده از  SOAPنیازمند
 2SOAPاست اما استفاده از آن  

عملکرد  RESTبسیار شبیه 
قابلیتهای بیشتریدارد.برایمثال،

نوشتنيااستفادهازيکبرنامهسروروکالينتاستولیبااينحال
سايتهاعضوآنشوند،آنمشترکینممکن
اگرشمابخواهیدمحتوایخبرخوانراازابرخودفراهمکنیدتا 
است الزم باشد تا از   SOAPاستفاده کنند ،زيرا امکان تعامالت بیشتری را بین سرور و کالينت فراهم
میکند RSS.ازچهارچوبیبرایتوصیفمنابع4
میکند REST.ازرويکردانتشارمشابه 3 RSSاستفاده 

میکندکهيکروشاستانداردبرایتوصیفسايتوباست.
استفاده 
میکند و با
مناب  :يک بخش مهم در   RESTوجود منابع است .هر منبع اطالعات خاصی را مشخص  
استفاده از يک  URLمشخص از طريق  HTTPقابل دسترسی است .برای استفاده از اين منابع ،اجزای
میکنند وشکلبازنمايیمنابعرا
شبکهبااستفادهازواسطاستاندارد(نظیر)HTTPباهمارتباطبرقرار 
میکنند.مثاليکمنبعاگر"مثلث" باشد،ممکناستبصورتيکچندضلعیباسهضلعمساوی
مبادله 

1

Representational state transfer
Simple Object Access Protocol
3
RDF Site Summary
4
)Resource Description Framework (RDF
2
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شدهاندمشخص
توصیفشود،يااينکهممکناستترکیبیازسهنقطهکهباکامادريکلیستازهمجدا 
شود.
مزایاREST :شاملمزايایزيراست:
-

زمان پاسخ بهتر و بار سرور کمتر را بخاطر پشتیبانی از  cachingدر ارائه بازنمايیها فراهم
میکند.


-

sessionهابهبوديافتهاست.

مقیاسپذيریسرورباکاهشنیازبهنگهداریوضعیت


-

نرمافزار
میتواند  بههربرنامهکاربردیوهرمنبعیدسترسیداشتهباشد.بنابراين 
يکمرورگر 
سمتکالينتکمتریموردنیازاست.

-

میکند،يکمکانیسمکشفمنبعمجزا
باتوجهبهاينکهازhyperlinkهابرایبازنمايیاستفاده 
نیازندارد.

-

سازگاریبهتردردرازمدتومشخصههایقابلتکاملنسبتبهRPCبخاطر:
o

امکانتکاملتدريجیاسنادینظیرHTML

o

امکانافزودنپشتیبانیازانواعدادهجديدبدونازبینرفتنپشتیبانیازانواعداده
قديمی

میدهد
برنامههایRESTدرابرايناستکهRESTبهکاربراناينامکانرا 
يکمزيتدرزماناستفادهاز 
برنامههایپیغام
پرسوجوهاراازطريقايمیليا 
پرسوجوهایخاصراذخیره()bookmarkکنندوآن 
تا 
رسانبرایديگرانارسالکنند.اينشکلبازنمايیازمسیريانقطهورودبهيکبرنامهکاربردیبسیارقابل
حملاست.
SOAP -6-5-7
برنامههادرهمانسیستمعاملياديگر
پروتکل1 SOAPروشیاستبرایاينکهيکبرنامهبتواندباديگر 
سیستمعاملهابااستفادهاز HTTPو(  XMLکهابزارهایتبادلاطالعاتهستند)ارتباطبرقرارکند.
میگیرد،اما
فراخوانیتابع ازراهدور()RPCبیناشیائینظیر DCOMيا COBRAمورداستفادهقرار 
 HTTPبگونهایطراحینشدهاستکهبتواندازآناستفادهکند.مشکلاصلی RPCسازگاریآناست،
میگیرند .بدلیل اينکه پروتکلهای وب
همچنین ديوارآتش و پروکسی سرورها جلوی اين نوع ترافیک را  
راهحل
نظیر HTTPو  XMLدرتمامسیستمعاملهایبزرگازقبلنصبشدهوموجودهستند،يک 
آسانبرایحلمشکلبرقراریارتباطبینبرنامههايیکهدرسیستمعاملهاوشبکههایمختلفقراردارند،
بحسابمیآيند.
1

Simple Object Access Protocol
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بگونهای آمادهکندتايکبرنامهروی
  راXML وفايلHTTPمیکند کهچگونهسرآيند
  تعیینSOAP
همچنیناين.رايانه بتوانديکبرنامهرویرايانه  ديگررافراخوانیکندواطالعاترابهآنارسالکند
 يک
.نتیجهرابرگرداند،میدهدکهچگونهبرنامهفراخوانیشده
 پروتکلشرح
.میتوانند از ديوار آتش عبور کنند
   اين است که فراخوانی ها با احتمال بیشتریSOAP يکی از مزايای
 استفادهSOAPبرنامههايیکهاز
 ، معموالمجوزعبورازديوارآتش رادارندHTTPبدلیلاينکهتقاضاهای
.برنامههادرهرجايیارتباطبرقرارکنند
 میتواندبا
 میکنند

HTTPمیتوانید ببینیدکهآنبراساس
 شما. استنگاهکنیدSOAP بهمثالزيرکهنمونهایاز:مثال
:میشود
 تعیینHTTPدرحقیقتاولینخطايندرخواستبسیارشبیهبهاستاندارددرخواست.است
POST /InStock HTTP/1.1
Host: www.example.org
Content-Type: application/soap+xml; charset=utf-8
Content-Length: nnn
<?xml version="1.0"?>
<soap:Envelope
xmlns:soap="http://www.w3.org/2001/12/soap-envelope"
soap:encodingStyle="http://www.w3.org/2001/12/soapencoding">
<soap:Body xmlns:m="http://www.example.org/stock">
<m:GetStockPrice>
<m:StockName>IBM</m:StockName>
</m:GetStockPrice>
</soap:Body>
</soap:Envelope>

:استکهيکنمونهدرادامهآمدهاستHTTPنیزمشابهپاسخSOAPوبههمینترتیبپاسخ
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/soap+xml; charset=utf-8
Content-Length: nnn
<?xml version="1.0"?>
<soap:Envelope
xmlns:soap="http://www.w3.org/2001/12/soap-envelope"
soap:encodingStyle="http://www.w3.org/2001/12/soapencoding">
<soap:Body xmlns:m="http://www.example.org/stock">
<m:GetStockPriceResponse>
<m:Price>34.5</m:Price>
</m:GetStockPriceResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>
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باتوجهبهاهمیتاستانداردها،دراينبخشمادرخصوصاستانداردهايیصحبتکرديمکهدرزمانکاربا
میتوانآنهارابکارگرفت.همچنیننحوهعملکردآنهانیزموردبررسیقرارگرفت.
ابر 
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پرسشهای مروری فصل 7
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7

HTTPچیست؟
XMPPچهتفاوتیباHTTPدارد؟
Pollingبهچهمعناست؟
چیست؟چهکاربردهايیدارد؟

OpenID
فرآيندصدورگواهینامهSSLبهچهصورتاست؟
CSRچیستوشاملچهاطالعاتیاست؟
چهويژگیهايیدارد؟تفاوتآنباHTMLچیست؟

XML

تحقیق و پژوهشی فصل 7
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7

هايیراکهازآناستفادهمیکنندرا


راتشريحکنید.چندنمونهازسايت
نحوهعملکردOpenID
نامببريد.
چهپروژههایديگریمشابهOpenIDوجوددارندکهامکاندسترسیرابهيکسرويسخاص
فراهممیکنند؟

PCI DSSشاملچهمواردیاست؟
نحوهعملکردومعماریگروتکلSOAPوRESTرابررسیوباهممقايسهکنید.
درخصوص(Interoperabilityقابلیتهمکاری)ووضعیتتوسعهآنتحقیقکنید.
هایزيرساخت،پلتفرموسرويسراباهممقايسهکنید.


یموردنیازدراليه
استانداردها
درخصوصopencloudواستانداردهایمورداستفادهدرآنتحقیقکنید.
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فصل  -1مقیاسپذیری زیرساخت ابری
-

مقیاسپذيریزيرساختابری

مقدمهایبر
برنامهريزیظرفیت

تقاضایموردانتظار
تعیینتقاضایموردانتظار
تحلیلمواردغیرقابلانتظار
تاثیربار
مقیاسپذيری

نقاط
مقیاسابر
مقیاسپذيریپويا

مقیاسپذيریپیشفعال

مقیاسپذيریواکنشی

سیستمهاوابزارهایمانیتورينگ

مقیاسپذيریپیشفعاالنه

مديريت
مقیاسپذيریواکنشی

مديريت
مقیاسپذيریعمودی
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 -8-1مقدمه ای بر مقیاسپذیری زیرساخت ابری
مقیاسپذيریخودکارآنهاهمبصورتافقیو

زيرساختهایابری،توانايی

ويژگیهای

يکیازپرکاربردترين

مقیاسپذير یدرحالیاستکهبررویبرنامهدرحالاجرابدونتاثیر

میباشد.اين
همبصورتعمودی 
زيرساختهای

بودهياتاثیربسیارکمیدارد.اين ويژگیبطوراساسی،رويکردمديران  ITرادرخصوص
فناوری  اطالعاتخودونیزمديرانمالیرانسبتبهسرمايهگذاریبرروی ITتغییردادهاست.امااين
ويژگیيکشمشیردولبهاست.
میکنید،پرداختانجام
مقیاسپذير یابرايناستکهشماتنهابرایمنابعیکهازآنهااستفاده 

مزيتواضح
میباشد.رويکردغیر
برنامهريزی دقیقدرخصوصظرفیتومنابعموردنیاز 
میدهیدوبنابرايننیازمند 
میشود.اما
ابریايناست کهزيرساختراباتوجهبهپیکمصرفخريداریکنیمکهباعثهدررفتنمنابع 
برنامهريزی  منابعراممکناستناديدهبگیرد.عالوهبراين،اتکای
اشکالابرايناستکهمعمارسیستم  ،
میتواند منجربهاينشودکه سازمانبهتقاضاپاسخدهدصرفنظراز
مقیاسپذيریابر 

بیشازحدبه
اينکهاينتقاضاشايدفايدهتجاریبرایسازماننداشتهباشد.
مقیاسپذيری زيرساخت ابری مطرحاستو

میکنیم که در 
در اين قسمتدر خصوص موضوعاتی بحث  
توانايیهای ابر را بر روی

میتوانید بصورت هوشمند ،بدون اينکه در خطر بیفتید تمام 
بنابراين شما  
برنامهريزیمنطقیظرفیتشروعخواهدشد.
زيرساختITخودبکاربگیريد.موفقیتشمابا 

 -8-8-1برنامهریزی ظرفیت
میتوانیدازتقاضای
برنامهريزی ظرفیتبهمعنایايجاديکاستراتژیاستکهتضمینکندزيرساختشما 

برنامهريزی خودبهاندازهيک
میشود پشتیبانیکند.بحثدرخصوصپیچیدگی 
منابعکهبرآناعمال 
کتاب کامل است .اين موضوع بطور کامل در کتابی از  John Allspawبنام  The Art of Capacity
 1Planningکهتوسط  O’Reillyمنتشرشدهاست،بررسیگرديدهاست.دراينجامامفاهیماصلیکه
میکنیم:
مقیاسپذيریموردنیازاستبررسی 

برای
 ازالگویمصرفیخودکهچگونهدرطولروز،يادرطوليکهفته،درروزهایتعطیلونیزدرمیکندمطلعباشید.
فصولمختلفتغییر 
-

میدهند بطوریکهبتوانیدتعیینکنید
برنامههایشمابهبارکاریخودپاسخ 
بدانیدکهچگونه 
چهزمانیوچهنوعازظرفیتاضافیرانیازخواهیدداشت.

-

سیستمها یخودبرایکسبوکارآگاهباشید،بهاينترتیبخواهیددانستکهچه

ازارزش
میکندوچهموقعفاقدارزشاست.
موقعافزودنظرفیت،ارزشايجاد 
1

http://oreilly.com/catalog/9780596518578/index.html
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میکنند
میکنندوفکر 
مقیاسپذيریاتوماتیکبراساستقاضانگاه 

بعضیهابهتوانايیمحیطهایابریدر

میکنندوبه
برنامهريزیمنابعنگاه 
برنامهريزی ظرفیتدرگیرشوند.بعضیديگربه 
کهديگرنیازنیستدر 
هزينهها ی مشاوره آن می افتند .هر دو اين تفکر ها ،باورهای خطرناکی
فکر ده ها يا هزاران دالر جهت  
هستندکهبايدکنارگذاشتهشوند.
برنامهريزی  ظرفیت همانقدردر ابر اهمیت دارد کهدر يک زيرساخت فیزيکی اهمیت داشته است و نیاز

برنامهريزی ظرفیتعجیبدرگیرشويدتابتوانیدطرحمناسبخودراايجاد
نیستکهدربرخیپروژههای 
کنید .در نهايت ،هدف شما اين است که به سادگی بدانید وقتی هزينه بیشتری را با افزايش مقیاس
میکنديانه.
زيرساختخودمتحملمیشويد،آنهزينهاضافیازاهدافشماپشتیبانی 

 -0-8-1تقاضای مورد انتظار
مطمئناًشماالزماستبدانیدکهچهتقاضاهايیانتظارداريدکهبهبرنامهشماارسالشود.حتماالزمنیست
میشودرا
کهاينپیشبینیخیلیدقیقباشدکهمثالتعدادصفحاتیکهروزانهازسايتشمانمايشداده 
بدانید.حداقلکافیستکهمقدارموردانتظارخودراتاحدیبیانکنیدکهقادرباشیدمواردزيرراانجام
دهید:
 يکزيرساختبرایپشتیبانیازبارموردانتظارطراحیکنید.-

میشود.
تشخیصدهیدکهچهموقعبارواقعیبهبارموردانتظارهمگرا 

-

تاثیرتغییرنیازمندیهایبرنامهکاربردیرابررویزيرساختخودبدانید.

میدهد-ايناست
ترينارزشپیشبینیتقاضا–درصورتیکهبدانیدچگونهسیستمبهبارورودیپاسخ 


واضح
کهخواهید دانستچهتعدادسروروازچهنوعینیازداريدوآنسرورهاچهمنابعینیازدارند.اگرشماايده
میکنندنداشتهباشید،مثلاينخواند
ایدرخصوصتعدادافرادیکهازبرنامهکاربردیوبشمااستفاده 
کردهايد،درستکارخواهدکرديانهنخواهیدداشت.
بودکهايدهایدرخصوصاينکهزيرساختیکهفراهم 
ممکناستدرعرضيکساعتپسازاستقرارازکاربیفتديااينکهمقدارزيادیپولرابخاطرزيرساخت
یکنید.
انتظارداشتکهشمابتوانیدآيندهرابهخوبیپیشبین 

میتوان 
غیرضروریهدربدهید.احتماالن 
برنامهريزی تقاضانیزايننیستکه نقاطاوجتقاضایغیرقابلانتظارراحذفکند،چراکههمیشه
هدف 
برنامهريزیظرفیتايناستکهبهشماکمککندتادر
چنینوضعیتهایناخواستهایوجوددارد.هدف 
کنید،مواردغیرقابلانتظارراشناسايیکنیدوعکسالعملمناسبرا

برنامهريزی
خصوصمواردموردانتظار 
برایبرطرفکردنآنانجامدهید.
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شکل  -8-1نمایی از وضعیت بار روزانه یک سایت ت ارت الکترونیک

برایمثالسناريويیرادرنظرداشتهباشیدکهدرآنزيرساختیداريدکهاز 11میلیونتراکنشدرثانیه
میکندوشمارشدیبامیانگین1تا5میلیونتراکنشدرثانیهداريد.اگرشمابهدرستیاينبار
پشتیبانی 
را پیش بینی کرده باشید ،خواهید دانست که آيا اين موج ناگهانی قابل انتظار است (کهدر اين صورت
نگرانیوجود ندارد) يا اينکه غیرقابل انتظار بوده است .بدون تخمین صحیح ،شما نخواهید دانست که با
تغییراتچهبايدبکنید.

 -3-8-1تعیین تقاضای مورد انتظار
شکل 2-8نمودارهايیهستندکهترافیکموردانتظاررابرایيکسايتتجارتالکترونیکدر

شکل1-8و

میدهند.نمودارروزانه،نقاطاوجتقاضارا
يکدورهيکروزهونیزنقاطاوجتقاضابرای 12ماهبعدنشان 
میدهد.بعنوانيکشرکتدرحالرشد،وبادرنظرداشتناينکهدو
درصبح،عصرواوايلشبنشان 
میشوند ،ماانتظارداريمکهحجمتقاضابهتدريجدرطولسال
محصولدرماههایمیوسپتامبرارائه 
افزاي شپیداکند.نهايتااينکهمايکافزايشخريدفصلیدرپايانسالداريم.
ماچگونهايناعدادرابدستآوردهايم؟همانندخیلیچیزهایديگر،اينموضوعبهنوعکاربردبستگیدارد.
درموردنمودارروزانه،الگوهایتاريخیمبنایتشکیلآنهستند.اگرشمايککسبوکاراستوارداريد،
الگوهایتاريخیانتظاراتشماهستند.درهرصورتيککسبوکاردرحالرشد،تغییررفتاررادرتغییر
بازارخواهدديد.
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شکل  -0-1بار مورد انتظار بر روی سایت ت ارت الکترونیک در  80ماه بعد

يکموقعیتچالشبرانگیز ديگرحالتیاستکهدرخصوصآندادهتاريخیدراختیارنداريد.اگرشمابازار
میتواند  بهترينراهبرایپیشبینیوضعیتدراينمواردباشد.دريکسطحسالیانه،
خودرابشناسید ،
بخشهایکسبوکاربدستآمدهاست.اگرشما
بیشترنمودارهایشمابراساساطالعاتیاستکهازديگر 
تغییراتفصلیراخصوصادرپايانسالپیشبینیکنید.برای

میتوانید
کاالهايیرابهمشتريانمیفروشید ،

یمختلففروش،بازاريابی،تولیدوديگر

بخشها
اينکهبتوانیداطالعاترابهترتحلیلکنید،الزماستکهبا 
میکنندارتباطنزديکیداشتهباشید.مثالهمانطورکه
بخشهايیکهترافیکرابهسمتسايتشماهدايت 

شکل 2-8نشاندادهشدهاست،الزماستکهدرخصوصمحصوالتیکهقراراستدرآيندهارائهشوند

در
نیزاطالعداشتهباشید.

 -4-8-1تحلیل موارد غیرقابل انتظار
میشود يااينکه
دربرخیمواردشرکتمحصولیراارائهمیهدکهمنجربهترافیکیبیشازحدانتظار 
ممکناستحالتیپیشبیايدکهدرانجامتخمینهااشتباهکردهباشیدو....بههرحالهرزمانکهبا
ترافیکغیرقابلانتظاریمواجهشديد،مهماستکهعلتآنرابتوانیدتشخیصدهید.درادامهخواهیمديد
میتواندهمخوبباشدوهمبد.
کهترافیکغیرمنتظره 

 -5-8-1تاثیر بار
محدوديتهایمنابع

مقیاسپذير یيکبرنامهوبياسايتمستقیمابهاينبستگیداردکهبدانیم

توانايی
درکجاقرارداردوافزودنمنابعمختلفچهتاثیریبررویبرنامهکاربردیدارد.مثالاينکههمیشهاضافه
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میتواند  مشکلکارآيیراحلکند.افزودنيکسرورکاربردیبهيکزيرساخت
کردنيکسرورديگرن 
میکند.بنابراينبايدباشناختالگوهایاستفاده،
پايگاهدادهباI/Oزياد،تنهامشکلرابدتر 
مشتملبرسرور 
تستهایمختلفرابرایبررسیوشناسايیمسائلموجوددرزيرساختانجامداد.
میشودهمه
پايگاهدادهکارآمدداشتهباشیم،برنامهوبیکهرویابرمستقر 
بافرضاينکهيکبرنامهوبو 
محدوديتهایظرفیتزيررابصورتبالقوهدارد:

کنندهبار


تعديل
 پهنایباند-

کنندهبار.


تعديل
CPUوRAMدر

-

کنندهباردرپخشصحیحباربینسرورهایکاربردی.


تعديل
توانايی

-

کنندهباروسرورهایکاربردی.


تعديل
پهنایباندبین

-

CPUوRAMسروربرنامهکاربردی.

-

عملیاتI/Oبرایخواندنديسکدرسرورکاربردی.

-

عملیاتI/Oبراینوشتنبررویديسکدرسرورکاربردی.

-

ذخیرهسازی شبکه (نظیر ديسک های

پهنای باند بین سرور برنامه کاربردی و تجهیزات 
ذخیرهسازیblock storageدرآمازون).


-

پايگاهداده.
پهنایباندبینسرورکاربردیوسرور 

-

پايگاهداده.
عملیاتI/Oديسکبرایخواندن 

-

پايگاهداده.
عملیاتI/Oديسکبراینوشتنبرروی 

-

ذخیرهسازی.

میزانفضایديسکبرایپشتیبانیاز

مواردزيادیوجودداردکهيکبرنامهممکناستباکمبودظرفیتمواجهشود.البتهبايددرنظرداشتکه
اينها  فقط محدوديت هستند و مشکالت اصلی بیشتر به خود طراحی بر می گردد .معماری برنامه و

مقیاسپذيریافقیيکبرنامهبهتراستازقواعد

پايگاهداده قبالموردبحثقرارگرفت.بطورخالصهبرای

زيرپیرویکنید:
پايگاهداده.
ذخیرهسازیموجودبرای 

 استفادهازسريعتريندستگاه-

دادههایتراکنشدراليهسرورکاربردی.
اجتنابازنگهداری 

-

پايگاهدادهيکسانبدونهرگونهارتباط
امکانايجادچندکپیازسرورکاربردیبرایاجرابايک 
بینسرورهایبرنامهکاربردی.

-

پايگاهداده.
ايندکسگذاریصحیح 


-

درصورتامکاناستفادهازتنظیماتmaster/slaveباعملیاتخواندنهدايتشدهبهslaveها
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بگونهایطراحیکنیدکهترافیکبیننواحیدسترسیبهحداقلبرسد.
افزونگیهایخودرا 

 -6-8-1نقاط مقیاسپذیری
میباشد:
بستهبهبرنامهشما،رايجتريننقاطفشاراولیهيکیازسهموردزير 
 CPUدرسروربرنامهکاربردی.-

RAMدرسروربرنامهکاربردی.

-

I/Oدرسروربرنامهکاربردی.

میتوانددريکسیستمسادهIntel 386بابارنامحدودکار
هربرنامهاینقطهفشاردارد.اگرنداشتهباشد ،
کند.مثالبرایبرنامه( Valtiraيکبرنامهمبتنیبرجاوا کهبرایشرکتیباهمیننامطراحیشدهبود)،
میشد ،اما
میشود اين مشکل حل  
اولین گلوگاه همیشه  CPUبود .هنگامیکه بصورت افقی توسعه داده  
بستهبهمحتوايیکهدراستقرار Valtiraوجودداشت،ماباگلوگاههایجديدیهمدرپهنایباندشبکهو
اسپذيریبعدما،
پايگاهدادهمواجهشديم.درابرنیزاينگلوگاهI/Oاست.بنابرايننقطهمقی 
همI/Oديسک 
پايگاهداده واستفادهاز masterتنهابرایعملیاتنوشتنبود.
شکستنعملیاتخواندنبین slaveهای 
پايگاهداده  masterاست.درآننقطه،مانیاز
نقطهانسدادديگر،عملیات I/Oديسکدرزماننوشتندر 
پايگاهداده گرانترباشیم.بهعبارتديگر،مااحاطه
راهحل  
پايگاهداده راتقسیمکنیميادنباليک 
داريمکه 
محدوديتهاداريم.بدون

محدوديتهایآنوچگونگیعملکرددرمقابل

کاملیبررویعملکردبرنامهخود،
راهحلرادرافزودنسروربرنامهکاربردیببینیم.
راهحلگمراهشويمو 
آندانش،ممکناستدرتشخیص 
هزينهای را برای تعیین تعداد دقیق کاربرانی که برای هر عمل
تحلیلهای پر 

میتوانید 
البته شما  
مقیاسپذير ینیازداريد،انجامدهید.ولیواقعااينکارضرورتیندارد.فقطبرنامهخودراباتوجهبهشرايط

محیطیموردانتظاراجراکنید،تست هایباردرحالاجراانجامدهیدوبهتاثیرباروافزايشمقیاسدقت
کنید.اينکارزمانکمتروهزينهبسیارکمتریداردواطالعاتیکهبدستمیآوريدبهاندازهکافیخوب
خواهدبود.

 -7-8-1مقیاس ابر
میدهدکهبتوانیدمنابعمحاسباتیخودراتغییردهیدتابانیازمندیهایحجمبار
ابربهشمااينقدرترا 
میتوانید  ظرفیتراهمبصورتدستی(بااجرايکدستوردرخطفرمانياازطريق
متناسبشود.شما 
نرمافزاری
برنامهنويسی(ازطريقتغییراتازپیشتعريفشدهدرظرفیتياازطريق 
واسطوب)ويابصورت 
کهبطورخودکارظرفیتراتنظیمکندتامتناسبباتقاضایواقعیشود)تغییردهید.
مقیاسپذيری

امکانتنظیمدستیظرفیتيکمزيتعمدهنسبتبهمحاسباتسنتیاست.اماقدرتواقعی
مقیاسپذيریپويایآناست.

درابربخاطر
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 -1-8-1مقیاسپذیری پویا
نرمافزار امکان تنظیم منابع
مقیاسپذيری ابری نیز می گويیم -به  

اين اصطالح –که اغلب که آن را 
1
میتواند بصورت پیش فعال يا
مقیاسپذيری پويا  

میکند .
زيرساخت را بدون هیچ گونه تعاملی فراهم  
واکنشی2باشد.

 -9-8-1مقیاسپذیری پیش فعال
اينموردشامليکزمانبندیبرایتغییرزيرساختبراساسنمودارهایتقاضاهایپیشبینیشدهاست.
بگونهایپیکربندی
میتوانیمابزارهایمديريتیابررا 
شکل1-8درنظربگیريد ،

اگرشمابرنامهرامتناسببا
کنیمکهباحداقلزيرساختمو جودبتواندنیازمندیهایموجوددرطولساعاتاولیهصبحراجواببدهد
وسپسبهظرفیتاضافهکنیم،دوبارهظرفیتراتاظهرمقداریکاهشدهیمو....ايناستراتژیمنتظر
میکند.
میشود،درعوضبراساسيکبرنامهمشخصکار 
افزايشتقاضان 

 -82-8-1مقیاسپذیری واکنشی
در اين استراتژی ،زيرساخت شما متناسب با تغییرات تقاضا با افزودن يا کاهش ظرفیت واکنش نشان
میدهد.


 -88-8-1سیستمها و ابزارهای مانیتورینگ
ابزارهایمديريتومانیتورينگدرزيرساختابر،برایمديريتآنبسیارحیاتیهستند.نمونههایبسیاری
میتوان براساسهزينه،نوعبرنامه
ازاينابزارهانظیر RightScale،enStratusو Morphوجودداردکه 
ایکهبايدمديريتشودواجزایزيرساختازآنهااستفادهکرد.
قابلیتهایزيرباشد:

هرابزاریکهانتخابکنیدبايدحداقلدارای
برنامههایکاربردی.
 زمانبندیتغییراتدرظرفیتبرایاستقرار -

مانیتورکردنوضعیتبرایتقاضاهایخیلیزيادياکمترازحدعادی.

-

هایدرخواستغیرقابلانتظارياکاهشناگهانیتقاضا.


تنظیمظرفیتبطورخودکاربراساسموج

مانیتورينگتنهابررسیظرفیتنیست ،بلکهبايدخطاهاوخرابیهارانیزپیداکردهوآنهارابازيابیکند.به
اينترتیبيکسیستماطالعرسانی 3بخشمهمیازمانیتورينگخرابیهااست.شمابايدگزارشکاملیاز
هرتغییریدرظرفیتداشتهباشیدوهرچیزغیرعادیمثالباايمیلبهشمااطالعدادهشود.
1

proactive
reactive
3
Notification System
2
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شکل -3-1معماری کلی استفاده از یک سیستم مانیتورینگ برای بررسی سالمت ابر

ل 3-8نشاندادهشدهاست.درمقايسهبابازيابیازسوانح،1الزم
معماریيکسیستممانیتورينگ در شک 
برنامهريزی  ظرفیت،سرورمانیتورينگخارجازابرباشد.مانیتورينگپهنای
نیستکهبرایکارهايینظیر 
میتواند وضعیتهريکازسرورهارابررسی
میباشد.بامانیتورينگ 
باندنیزيکیازمواردمهموضروری 
میتواند
شتهباشید.هرنمونهابری،پردازشهايیداردکه 

کردتاتصويریازوضعیتفعلیمنابعدراختیاردا
عالئمحیاتیآنرابهسرورمانیتورينگگزارشکند.
برایمقاصدامنیتی،بهتراستکهسرورمانیتورينگخودشوضعیتنمونههارابپرسد،تااينکهنمونهآنرا
میتوانید سرورمانیتورينگراپشتديوارآتشقراردهیدتاامکانورودترافیک
گزارشکنند.بهاينترتیب 
به سمت سرور مانیتورينگ وجود نداشته باشد .همچنین مهم است که در نظر داشته باشید ،سرور
مقیاسپذيریداشتهباشد.

مانیتورينگبايدمتناسبباافزايشتعدادگرهها،امکان
میکند  بايدبرایهرنمونهبراساسعملکردآنمتفاوتباشد.يک
فرآيندیکهحیاتنمونههاراچک 
پايگاهدادهبايدازنظر
کنندهباربطورمداومبايدازنظروضعیتCPUوRAMبررسیشود.يکسرور 


تعديل
وضعیتعملکردI/Oنیزبررسیشود.مشکلترينمانیتورينگمربوطبهسروربرنامهکاربردیاست.دراين
موردنهتنهابايدقادرباشیدبررسیکنیدکهچقدرازمنابعاستفادهشدهاست،بلکهچگونگیفعالیتآنرا
نیزبدانید.

Disaster Recovery
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میکند تابداندکهچهزمان
دادهها استفاده 
سپسسرورمانیتورينگ ازابزارهایتحلیلیبرایبررسیهمه 
بايدمقیاسراکاهشياافزايشداد،فعالیتهایغیرقابلانتظارراتشخیصدهدوعملکردمناسبرادر
پاسخبهفعالیتهایغیرمنتظرهانجامدهد.

 -80-8-1مدیریت مقیاسپذیری پیش فعا نه
بگونهایزمانبندیکنیدتابا
مقیاسپذيرپیشفعالشماراقادرمیسازدتاتغییرظرفیترا 

يکسیستم
مقیاسپذيریپیشفعال

تغییراتموردانتظارشمابراساسنیازبرنامهکاربردیتطبیقداشتهباشد.وقتیاز
میکنید ،بايدمیزاناستانداردانحرافمعیارموردانتظاررابدانید.برایاينکارنیازنیستبهکتاب
استفاده 
های آمار مراجعه کنید بلکه منظور اين است که شما بايد تقريبا بدانید که ترافیک عادی شما چقدر از
میشود.اگرشماحدود1111نمايشصفحهدرساعترابرایظهرپیشبینیکرده
انتظاراتشمامنحرف 
باشیدولیاينرقمبه  1111برسد،آياواقعاغیرمنتظرهاست؟شايدنه.ظرفیتشمادرهرزمانبايدقادر
باشدتاجوابگویحداکثرظرفیتموردانتظارتانباشد.

 -83-8-1مدیریت مقیاسپذیری واکنشی
میدهد تابهسرعتدرمقابلتقاضایغیرقابلانتظار،واکنش
مقیاسپذيریواکنشیبهشمااينامکانرا 

مقیاسپذيریواکنشی

برنامهريزی ظرفیتانجامدهیدودرعوضتنهابه
نشاندهید.امااگرشمانتوانید 
مقیاسپذيری،

برای مديريت يک برنامه وب تکیه کنید ،با مشکل مواجه خواهید شد .مبنای کار اين 
بهرهوری  1است.بهعبارتی،وقتیمنابعحافظهياپردازششمابهسطحخاصیازمصرفمیرسد،منابع

میکنید.منطقمانیتورينگ چنینوضعیتیبسیارسادهاست،امادر
بیشتریرابهمحیطمحاسباتیاضافه 
مثالهايیازمشکالتاينروشدرادامهذکرشده
حقیقت،اينکارتنهادربرخیازمواردموردنیازاست .
است.
پايگاهداده  I/O boundمتصلاست.در
 افزايشپردازشسروربرنامهکاربردیکهبهيکسرور میشود.
نتیجهباررویسرورافزايشمیيابدوموقعیتبدتر 
-

تالشهایفزايندهایاز اجراینمونه
میکند.درنتیجه 
يکحملهکههمهمنابعخودرامصرف 
هزينههایشماسربهفلکمیکشد.
هایجديدبوجودخواهدآمدو 

-

میشود امابررویکاربرتاثیر
يکموجناخواستهدرفعالیتوبکهبهزيرساختشماتحمیل 
میدانید کهبارفعالیتکاهشخواهديافت،اماسیستم
بسیارناچیزیدارد.درعینحالشما 
میکند.
مانیتورينگشمانمونههایبیشتریراباتوجهبهبارتحمیلشدهاجرا 

1
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مقیاسپذيریواکنشی

میکندکهاينمشکالتبالقوهرابا
يکسیستممانیتورينگخوب،ابزارهايیرافراهم 
میتوان سیستمیراديدکهبتواندبهشکلايدهعالیقادربهانجامسناريویآخر
کاهشدهد.بهندرت  
باشد.اينموردنیازمندشناختمحدودهمشکلوالگوهایفعالیتیاستکهنشانبدهداجراینمونهجديد
ضرورتیندارد.
مقیاسپذيریواکنشی تعريفشدهاستوبايدهمیشه

بههرحال،قوانینسیستممانیتورينگ شمابرای
میتواند بطور
میتواند تعدادنمونههايیکهسیستممانیتورينگ 
يکناظررویآنداشتهباشید.اينناظر 
هزينهایکهازطرفشمابتواندخرجکندرامحدودکند.همچنیندرحالتی
خودکاراجراکندونیزمیزان 
کهحملهایبررویزيرساختشماصورت  بگیرد،سیستمشمارابايدبهشکلمناسبیمتوقفکندتااز
هزينهکردنبیشازحدواجراینمونههایزيادجلوگیریشود.

 -84-8-1مقیاسپذیری عمودی
مقیاسپذير ی افقی صحبت کرديم که به معنای اضافه کردن سرورهای جديد بود.

تا اينجا بر روی 
مقیاسپذير ی عمودی ،به معنای جابجا کردن سرور موجود با يک نمونه ديگر يا تغییر مشخصات

مقیاسپذيری افقی خیلی

محیطهای ابری در 

محیطهای مجازی و خصوصا 

سختافزاری آن است .همه 

مقیاسپذير یعمودیانجامدهیم،ابردارایتعدادینقاطقوت

میکنند.اماوقتیمیخواهیم
خوبعمل 
مهموتعدادنقاطضعفمهماست.
میباشد.
پیکربندیهای مختلف کوچکتر يا بزرگتر  

مقیاسپذيری عمودی،سهولتاستفادهاز 

قدرت ابر با
برایمثالآمازوندرحالحاضر5انتخابمختلفبااند ازههایمختلفبرایشمافراهمکردهاست.امااگر
يک بخش از برنامه شما نیاز به  RAMبیشتر از نمونه های پشتیبانی شده توسط آمازون داشت ،شما
میتوانددرجهبیشتریازسفارشیسازیراانجامدهدکهازجمله
بدشانسخواهیدبود.درمقابل GoGrid
گزينهها از نظر سفارشی سازی
پیکربندیهای  I/Oبیشتر است ولی هیچ کدام از اين  

آن امکان طراحی 
پیکربندیبهپایسیستمسفارشیسازیDellنمیرسد.
میکنیمکهازنودهایبزرگتراستفادهکنیم،درستاست
مقیاسپذيریعمودیسعی 

وقتیمابااستفادهاز
که کارآيی بیشتری بدست می آوري م ،اما در حالتی که از نودهای کوچکتر ولی با تعداد بیشتر استفاده
میتوان یمهمانکارآيیرابادسترسپذيریبیشتریبدستآوريم.البتهاينمقايسهازنظرهزينه
میکنیم ،

جدول 1-8نشاندادهشده

تمامشدهنیزقابلتوجهاستکهيکنمونهازآنکهمربوطبهآمازوناستدر
است.
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جدول - 8-1گزینههای مختلف انتخاب سرور در آمازون


مقیاسپذيریافقیآنهارا

طبقاينجدول،بافرضاينکه شما 8سرورمتوسطاضافهکردهباشیدوهزينه
میتوانید بجایاستفادهازسرور
بصورتخطیدرن ظربگیريم،چنانچهبخواهیدظرفیتراافزايشدهید ،
میآيد کهبخاطرمسائلمالی،برنامهرا
نهم،ازدوسروربزرگتراستفادهکنید.بهاينترتیباغلبپیش 
مقیاسپذيری

مقیاسپذيریعمودیيکنمونهخاصازهمان

بصورتعمودیبدهیم.نکتهايناستکه
میباشد:
افقیاستکهشاملمراحلزير 
مقیاسپذيریافقیبااينتفاوتکهشمانمونه

 -1افزودنيکنمونهازسیستمبزرگتردرابر،همانند
میکنید.
هایموجودراتکثیرن 
 -2انتظاربرایاجرایبرنامهدرسیستمجديد.
 -3حذفنمونهقديمیوکوچکترازسیستم
میتوانید
مقیاسپذير یافقیوعمودیراکنارهمداشتهباشید،زيرساختیخواهیدداشتکه 

وقتیشما
بهتريناستفادهراازمنابعمحاسباتیآنببريد.
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پرسشهای مروری فصل 1
-1
-2
-3
-4
-5
-6

برنامهريزیظرفیتبهچهمعناست؟

تقاضایموردانتظارچهويژگیهايیدارد؟

چگونهمیتوانتقاضایموردانتظاررابرآوردهکرد؟

محدوديتهایمختلفيکبرنامهوبرانامببريد.چهراخحلیبرایهرکداموجوددارد؟

نقاطمقیاسپذيربرنامههایکاربردیکدامند؟

مقیاسپذيریپیشفعالوواکنشیراتعريفکنید.


تحقیق و پژوهشی فصل 1
-1
-2
-3
-4
-5

پذيریدرکداميکازسیستمهایمحاسباتیوبهچهشکلقابل


هایمقیاس

هرکدامازروش
استفادهاست؟(سوپرکامپیوترها،کالسترها،محاسباتتوری،داوطلبانهوابری)
يکنمونهبرنامهابریراانتخابنمودهوپسازشناسايیمحدوديتهایبالقوهآن،ابعادمختلف

مقیاسپذيریآنراتحلیلکنید.
مقیاسپذيریدراليههایمختلفزيرساخت،پلتفرموسرويسراباهممقايسهکنید.
چندنمونهازابزارهایمانیتورينگراموردبررسیقراردهیدوباهممقايسهکنید.
معماریيکبرنامهمقیاسپذيرراموردبررسیقراردهیدونحوهپیادهسازیآنرابررسیکنید.
هايیمیتواندرآندرنظرگرفت؟


چهمالحظاتواستراتژی
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فصل  -9امنیت در رایانش ابری
-

درتودههایابر

مقدمهایبرامنیت
فوايدامنیتبرایرايانشابری
تشخیصريسک
ريسکهایخطومشیوسازماندهی

ريسکهایفنی

ريسکهایقانونی

ريسکهایعمومی(نهفقطمربوطبهابر)

پذيریها


آسیب
دارايیها
چارچوبتضمیناطالعات
نیازمندیهایتضمیناطالعات
توصیههایقانونی
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 -8-9مقدمه ای بر امنیت در تودههای ابر
سازمان ها به منظور بکارگیری خدمات ابری نیاز به تضمین امنیت کافی دارند تا دارايیهای اطالعاتی

سازمانشان به مخاطره نیفتد .تا پیش از اين ما امنیت را با استفاده از مکانیسمها و سیاستهای امنیتی
مختلفبرایسازمانخودفراهممیآورديمودارايیهایسازمانخودرادرپشتديوارههایآتش،DMZ،
،نهتنهادادههایشخصیوخصوصاً سازمانیمادر

میکرديم.حالباظهوررايانشابری
 VPNو...پنهان 
دانیم،بلکهبرنامههایکاربردی وابزارهایمختلفیکهاز

تودهابریقرارداردکهحتیمحلآنراهمنمی
آنهااستفادهمیکنیمنیزدروضعیتی قراردارندکهنمیدانیمواقعاًچهکدیرابررویدادههایمااجرا
میکنند .مثال اينکه بسیاری از برنامههای کاربردی که در سکوی  SalesForceقابل اجرا هستند توسط

میشود .بیش از  811برنامه نوشته شده توسط شرکتها ی ثالث توسط حدود
شرکتها ی ديگر تهیه  

میتوان از
میشوند ولین 
.اينبرنامههابررویسکوی  SalesForceاجرا 

میشود
 41111مشتریاستفاده 
محتوایآنهااطمینانداشت.بهاينترتیبهیچکنترلیبررویآنچهکهاتفاقمیافتدنداريموعمالکل
گونهایاستکه
راازکنترلخودخارجکردهايم.ازسویديگرماهیتخدماتابریبه 

دارايیاطالعاتیخود
میشوند .بنابراين تهديدات رايجی که تا کنون در خصوص مرورگرها وجود داشته
از طريق مرورگر ارائه  
جدول،1-9مقايسهایبینوضعیتآنچهکه

است،رايانشابریرانیزبراحتیموردهدفقراردادهاست.در
هادرابربدستمیآورندباحالتسنتیانجامشدهاست.


سازمان
جدول  -8-9مقایسه خدمات ابری و خدمات معمولی

خدمات روی زمین

خدمات روی ابر

سیستمدرپشتديوارآتشNAT،وديگر

gatewayهاقراردارد.

سیستمکامالًقابلمشاهدهاستوازهرجاقابلدسترسی
است.

نفوذگربايدمهارتزيادیبرایآگاهیازوضعیت
داخلیبکارگیرد.

مانندترسیميکتصويربزرگدرمقابلنفوذگرمیباشد.

شاملدادههایهزارانسازمانومشتریمختلفاست.با

پايگاهدادهمشتملبراطالعاتيکسازماناست.با

نفوذبهيکسايت،سیستمهایچندينشرکتبهخطرمی-

نفوذبهيکسايت،تنهاسیستمهایيکسازمان

افتد.
بهمخاطرهمیافتد.
مبتنیبروبويامبتنیبرسیستمعامل

کاربردها
ارائهمیشود.

همهکاربردهایآنمبتنیبروباست.

امکاناعمالرويههاینظارتیدقیقوجوددارد.

امکاننظارتدقیقبراتفاقاتدرونابروجودندارد.

سطحامنیتاکثرسازمانهابرایکاربردهایتحت

وبکماست.

امکانفراهمآوردنسطحامنیتبیشتریوجوددارد.
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میکنندکهباتوجهبه1SLAتضمینکافیبرایرفعمشکالتموجود
معموالارائهدهندگانسرويس،ادعا 
میشود،اما  SLAنیزبهتنهايیکافینیست.اينکهچهتضمینیبرایرعايتخود SLAوجوددارد
فراهم 
وصبکارگیریتودههای

جدول 2-9نمونهایازتهديداتشناختهشدهدرخص

نیزمسئلهديگریاست.در
جدول 3-9موضوعات امنیتی مطرح در رايانش ابری که اخیرا توسط موسسة

ابر آورده شده است و در 
است.نمونهایازحمالتصورتگرفتهدرابرکهتاکنونبه

Gartnerگزارششدهاست[،]1تشريحگرديده
میباشد
وقوعپیوستهاستبهاينشرح 
2
 چندينموردحمله XSSدرخدماتگوگل.
 حملهXSSدربخشنظرسنجیBlogSpotوامکانمشاهدةايمیلهایدريافتیدر.Gmail
 هکشدنسايتMonsterدرسالگذشتهوبهسرقترفتناطالعاتمیلیونهاکاربر.
 درجفیلتربااستفادهازحملهCSRFدرحسابکاربریشخصبرایارسالخودکارايمیلهایاو
بهيکايمیلديگر.
 ترکیبXSSو CSRFودستکاریدرURLبرایحملهبهPicasaوسرقتتصاويرکاربران.
3

 بروزمشکلدرسیستمايندکسZOHOودسترسیيککاربرغیرمجازبهاسنادديگرکاربران.
جدول  -0-9برخی از تهدیدات شناخته شده در خصوص استفاده از رایانش ابری

تهدیدات

شرح

قطعشدنسرويس

ارتباطباسرويسدهندهوسايراختالالتمشابه

قطعشدناتصالبااينترنتيا

حمالتDoS

مختلکردنياازکارانداختنخدماتسرويسدهندگان

XSS

قراردادنکدهاواسکريپتهایمخربدرداخلصفحاتوب

CSRF

تغییرشکلدادهشده

ترکیبیازحملهXSSواستفادهازURLهای

سرويسهاینامعتبر


سرويستوسطسرويسدهندگاننامعتبر

ارائه

DNS poisoning exploit

ارجاعکاربربهيکسايتتقلبیباظاهریمشابهسايتاصلی

جدول -3-9هفت موضوع امنیتی مطرح در خصوص استفاده از رایانش ابری

موضوعات امنیتی

شرح

دسترسیکاربرانمجاز

با توجه با اينکه اطالعات حساس مربوط به سازمان در خارج از مرزهای آن ،ذخیره شده و يا
پردازش میشوند ،بنابراين اينکه در سمت سرويسدهندگان ،پرسنلی که مسئول مديريت

Privileged User
Access

Service Level Agreement
Cross-Side-Scripting
Cross-site request forgery

1
2
3
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موضوعات امنیتی

شرح
هاوياداده هاهستند،چهکسانیهستندوچهکنترلیبررویآنهاوجودداردبسیارمهم


سرويس
است.دسترسیافرادینظیرمديرسیستمکهدرطرفسرويسدهندهنیازاستباسیستمسروکار

داشتهباشند،چونمعموالًتعهدطوالنیمدتیباسازمانماندارند،يکموضوعامنیتیمهماست.

رعايتقوانین
Regulatory
Compliance

مکاندادهها

Data Location

تفکیکداده
Data Segregation

بازيابی
Recovery

پشتیبانیوبررسی
Investigative Support

دسترسیطوالنیمدت
Long-Term Viability

حتیدرزمانیکهازيکسرويسدهندهاستفادهمیشود،نهايتاً اينمشتريانهستندکهمسئول

ويسدهندگانیکه
هایخودهستند.بنابراينپیشنهادمیشودازسر 


امنیتوحفظجامعیتداده
دارایمدارکوگواهینامههایمعتبردرخصوصامنیتوحسابرسیهستنداستفادهشود.
توانیداطالعدقیقیازمحلمیزبانیدادههابدست

درزماناستفادهازيکتودهابری،احتماالً  
نمی
آوريد .حتی ممکن است ندانید که دادهها در کدام کشور ذخیره شدهاند .از سرويسدهندگان
خاصیذخیرهسازیو

هارادرمکانهایخاصیوياشرايطقضايیوقانونی


بپرسیدکهآياداده
پردازش میکنند و يا اينکه تعهدی در خصوص رعايت نیازمندیهای مربوط به حفظ حريم
خصوصیمشتريانمتقبلمیشوند؟

شود،چگونهمیتوانازعدم


هادرتودهابردريکمحیطاشتراکیذخیرهمی

باتوجهبهاينکهداده
هایخودمطمئنشد؟استفادهازرمزنگاریمیتواندتاحدیمؤثر


دسترسیمشتريانديگربهداده
باشد .در اين خصوص سرويس دهندگان بايد بتوانند مدارکی در خصوص الگوهای رمزنگاری
طراحیشدهوارزيابیشدهتوسطمتخصصانباتجربهارائهکنند.همچنینبايددرنظرداشتکه
برخیاشتباهاتدررمزنگاریممکناستباعثشودکهدادهکامالًغیرقابلاستفادهشود.
شود،يکسرويسدهندهبايدبتواندپاسخگویاين


حتیاگرندانیدکهدادهشماکجاذخیرهمی
هایشماخواهدآمد.هرراهحلی


مسئلهباشدکهدرصورتوقوعيکسانحه،چهاتفاقیبرسرداده
کهمبتنیبرتوزيعداده1درچندينسايتمختلفنباشد،آسیبپذيرخواهدبود.ازسرويسدهنده
بپرسیدکهآيادرصورتوقوعسانحهتوانايیاينراداردکهيکبازيابیکاملانجامدهد ،واينکه
اينکارچهمدتطولخواهدکشید.
در زمان بروز مشکل چگونه میتوان به دادهها دسترسی مستقیم داشت؟ اگرچه در تودهی ابر،
جاويافعالیت هایغیرمجازممکناستغیرممکنباشد.امابايددرنظرداشتکهاز

بررسیبی
طرفیانجام بررسی های ضرورینیزبسیار مشکلخواهد بود .چرا که دادههای چندين مشتری
ويادرچندينمجموعهمیزبانپخششدهاندومدامدرحال

معموالًباهمدريکجاقراردارند
تغییر هستند .حتی اگر سرويس دهنده چنین تعهدی را هم قبول کند ،بايد مطمئن شويد که
تجربهموفقیازپشتیبانیچنینفعالیتیراداشتهاستيانه.
آلايناستکهسرويسدهندگانهیچوقتازکارنمیافتند.ولیبايدبتوانمطمئنشد

شکلايده
ويسدهندگانبپرسید
کهاگرچنیناتفاقیرخدهد،داده هایماهنوزهمباقیخواهندماند.ازسر 

گونهایخواهدبودکهبتوانیدآنها
هابه 
گرفتواينکهآيافرمتداده 


تواندادهراپس

کهچگونهمی
رادريکبرنامهجايگزينقراردهید؟

میتوانیمداخلابرراببینیم.بنابرايننیازاصلیکاربرانبرای
میدهدکهمان 
بیشترمشکالتبهايندلیلرخ 
ريسکهايیکهباآنمواجههستند،مشاهدهدرونتودهابراست؛اماباتوجهبهاينکهاينکارعمالً

کاهش

Replication

1
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حلهایارائهشدهبرایحلاينموضوعبهاينشرح
راه 
بخاطرماهیتتودهابرغیرممکن است ،برخیاز  
میباشد:

 استفادهازSLAدقیقووجودضمانتقابلقبولبرایرعايتآن
 وجودتضمینمناسببرایتداومفعالیتتجاری
1
 وجودتضمینمناسببرایبازيابیازسوانح
 بیانجزئیاتمربوطبهسیاستهایامنیتیوپیادهسازیهایانجامشده
 ارائه اطالعات کامل زيرساختی در زمان انجام مذاکرات و نیز در هر لحظه از طول دوره ارائه
سرويس
هاتوسعهنرمافزار،سیاستهایتستامنیتیوسیاستهایاعالم

 نشاندادنرويههاوسیاست
آسیبپذيری
سرويسدهندگانثالث

 انجامعملیاتتستتوسط
بهصورتمنظمودورهایودردسترسبودننتايجتستدرصورتتقاضا
 انجامتستهاینفوذ 2
 و...
فروشندههااينسطحازشفافیترادرخدماتخودارائهدهند،خوديکموضوعديگراست.

البتهاينکهآيا

Disaster Recovery
Intrusion

1
2
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 -0-9فواید امنیت برای رایانش ابری
میباشد،کارهایانجام
کهبرگرفتهازيکتحقیقجامعدرخصوصريسکهایرايانشابری  

دراينبخش 
ريسکهایامنیتیابروراههایکاهشآنهابررسیشدهاست[.]3اينکهدربارهفوايدگسترده

شدهدرزمینه
میباشد.امادرتجربهمستقیمی
رايانشابری ازنظراقتصادی،فنیومعماریبحثکنیمبسیارحائزاهمیت 
کهتوسطمتخصصیناينحوزهدردنیایواقعیبهدستآمدهاستبرایتحلیلمسائلامنیتیرايانشابری
میبايستفوايدامنیتدراينزمینهنیزمرورشوند.رايانشابری پتانسیلبااليیبرایارتقایامنیتدارد.
میتوانددرآنهاسهیمباشدآوردهشدهاست.
درادامهتوضیحاتیدربارهراههایکلیدیکهرايانشابری 

 -8-0-9امنیت و مقیاسپذیری
پیادهسازی شوندبسیارارزانترخواهند
بهطورعمومیتمامیانواعمعیارهایامنیتیاگردرمقیاسبزرگ 
بود.بنابراينهرچهسرمايهگذاریبهتریدرامنیتانجامشودحفاظتبهتریدرمقابلخطراتحاصل
1

خواهد شد .اين سرمايه گذاری ها شامل انواع معیارهای امنیتی مانند فیلترينگ ،مديريت زمان ،
نرمافزار،
سختافزار و 

مقاومسازی ماشینمجازی،منابعانسانیومديريتوآزمايشآنها،افزونگی 

میباشند.اينسرمايهگذاریهاازجهتديگرموجب
احرازهويت بسیارقویومديريتهويتها 
ارتقایهمکاریمابینشرکاخواهدشد.ديگرفوايدمقیاسعبارتنداز:
-

چندین محل :اغلب فراهم کنندگان ابر منابع اقتصادی برای نسخه برداری  از محتواها در
میباشند.اينامرموجبافزايشافزونگیوهمچنینمستقلشدنازخرابی
چندينمحل2رادارا 
میکنند.
هاشدهويکسطحبازيابیازسوانح3رافراهم 

-

ذخیرهسازی،پردازشوتحويل درنزديکی لبههای شبکهبهاين معناستکه

شبکه های لبه:4
میشوند .از سوی ديگر اين موضوع
سرويسهايی با کیفیت بیشتر و قابلیت اعتماد باالتر ارائه  

میشودکهمشکالتمحلیشبکهبرسراسرابرتاثیرنداشتهباشد.
باعث 

-

میتوانند
میشوند  
سیستمهای بامقیاس بزرگترکهبهخوبی اجرا 

پاسخ های ب ا به اتفاقات:5
قابلیتهای بهتری را برای پاسخ به اتفاقات ارائه دهند .برای مثال در زمینه شناسايی سريع

نرمافزارهایبدخواه.


Patch management

1
2

Replicate
3
Disaster Recovery
4
Edge networks
5
Improve timeliness of response to incidents
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میتوانند از عهده استخدام متخصصین برای مقابله با
مدیریت تهدید :1تامین کنندگان ابر  
شرکتهایکوچکتوانايیاينکارراندارند.

تهديدهایامنیتیبرآينددرحالیکه

 -0-0-9امنیت بعنوان یک عامل تمایز در بازار
میباشد .مشتريان تصمیمات خريد خود را براساس شهرت در
تترين نگرانی مشتريان ابر  
امنیت با اولوي 
2
میشود اتخاذ
سرويسهای امنیتی کهتوسطتامین کنندهارائه 

زمینه محرمانگی ،صحتوقابلیت ارتجا ،و
میباشد.
محیطهایسنتی 

میکنند.حساسیتهایمشترياندرزمینههایفوقالذکردرابربسیاربیشتراز

اينامرموجبشدهاستتارقابتبسیارشديدیمیانتامینکنندگانابردرزمینهموضوعاتامنیتیبرقرار
باشد.

 -3-0-9استاندارد کردن واسطها برای خدمات امنیتی مدیریت شده
واسطهايی استانداردبرای خدماتامنیتی مديريت شده 3بهمشتريان
میتوانند 
تامین کنندگانبزرگابر 
میتوانندمابین تامین
میشود کهدرآنمشتريان  
خودپیشنهاد دهند.اين قابلیت موجبايجاد بازاری  
هزينههارابرایخودانتخابکنند.
کنندگانمختلفسويیچکنندوارزانترين 

 -4-0-9مقیاس کردن سری و هوشمند مناب
ذخیرهسازی ،زمان

میتوانند به سرعت تغییر مقیاس داده شوند عبارتند از منبع 
لیستی از منابع ابر که  
،CPUحافظه،درخواستهای سرويس وبونمونههای ماشین مجازی وسطحدانهبندی کنترلمنابع
میباشند.
4
يک تامین کننده ابر پتانسیل تخصیص دوباره منابع به صورت پويا به منظور اهدافی چون فیلترينگ،
شکلدهی بهترافیک، 5رمزنگاری و...رادارد.اين قابلیت برای افزايش پشتیبانی دفاعی دربرابرحمالت

بهینهسازی
میباشند (مانند حمله  .)DDosوقتی اين قابلیت تخصیص دوباره منابع با متدهای  
احتمالی  
میشودکهتامینکنندگانابرقادربهمحدودکردنتاثیرحمالتمخرببرمنابع
میشودباعث 
منابعادغام 
میکنند.رسیدنبهاينموضوعنیازمندايناستکه
باشند.حمالتیکهدسترسپذيری منابعابرراتهديد 
پیادهسازیکنند.
بهینهسازیرا 
تامینکنندگانتلفیقیازساختارهایدفاعی،مديريتمنابعوروشهای 

1

Threat management
Resilience
3
)Managed Security Services (MSS
4
Cloud Provider
5
Traffic shaping
2
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 -5-0-9حسابرسی و جم آوری شواهد
ماشینهایمجازیبرحسبتقاضاوجوددارد.درمواردمشکوکبهنفوذيک

درIaaSپشتیبانیازتکثیر1
تحلیلهایبعدیقانونی

میتواندتصويری ازيکماشینمجازیدرحالاجراايجادکردهکهبرای
مشتری 
میتوانندنگهداری
ماشینهای مجازی  

استفادهشود.باتوجهبهوجودذخیره سازها،چندين نسخهازاين 
شدهوسپسبهصورتموازی موردتحلیل قراربگیرند کهاين امرموجبکاهشزمانبررسی برای موارد
میشود.اين بررسی هابرای کشفاتفاقاتامنیتی ورديابی حملهکنندگانوازبین بردنضعف
امنیتی  
میشود.
هایامنیتیانجام 
-8-5-0-9بروز رسانی های دقیقتر ،موثرتر و بهینه تر بهمراه پیش فرض ها
میتوان بااستفاده
میشوند را 
نرمافزاری کهتوسطمشتريان استفاده 
ماشینهایمجازی وماژولهای  

تصاوير 
سرويسهای ابردر IaaSاين

مقاومسازی نمود.همچنین 
بروزرسانیهايی باآخرين وصلههای امنیتی  

از
میآورند کهنمايش لحظهای اززيرساخت مجازی درحال اجراگرفتهونگهداری شودتا
امکانرابوجود 
نرمافزاریدر
برایمقايسهباbaselineهامورداستفادهقرارگیرد(مثالمطمئنشدنازتغییرنکردنقواعد 
محیطهایسنتی

بروزرسانیهاباسرعتبسیاربیشترینسبتبه

محیطهایابری

ديوارههایآتش)[.]4در

مدلهای  PaaSو
وصلهها انجاممی شد.در 
یهابااستفادهاز 
محیطهای سنتی بروزرسان 

میشود.در
انجام 
قابلیتهای بهتری از نظر قابلیت

میشوند تا 
مقاومسازی  
برنامههای کاربردی از نظر امنیتی بیشتر  
  SaaS
برنامههای کاربردی مورد استفاده داشته باشند .همچنین در
حمل و مقاومت در مقابل خرابی نسبت به  
میشود.
پذيریهابهصورتمتمرکزانجام 


آسیب
بروزرسانیهابرایکمینهکردن

دلهایPaaSوSaaS
م 
 -0-5-0-9حسابرسی و توافقنامههای سطح سرویس
یشوند .نیاز برای محدود کردن
حسابرسی و توافقنامههای سطح سرويس موجب مديريت ريسک بهتر م 
سناريو های مختلفريسک درتوافقنامههای سطحسرويس وتاثیرات محتملنفوذهای امنیتی برشهرت
ابر ،تامین کنندگان ابر را تشويق به سخت گیری در حسابرسی های داخلی و طريقه تشخیص ريسک
ريسکهايی است که ممکن است خود را نمايان نکنند اما

میکند .اغلب حسابرسی ها برای افشا کردن 

تاثیراتخودراداشتهباشند.

 -6-0-9فواید تمرکز مناب
میباشد.بااين حال
ريسکها درهمین بخشگفتهخواهدشدکهتمرکزمنابعخوديک ريسک  

در بخش
داشتنتمرکزدرمنابعفوايدیچوندسترسیفیزيکیارزانتر،کنترلدسترسیفیزيکیوبکاربردنخطو

1

Cloning
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مشیهایامنیتیارزانتروآسانتر،کنترلبرمديريتداده،مديريتوصله،مديريتوقايعوپروسههای
نگهداری،رادارد.

 -7-0-9پروسه تشخیص ریسک
میشود.
یای نگاشت 
میشود وبهتاثیر منف 
سطح ريسک براساساحتمالاتفاقيک سناريو تخمین زده 
میشود.
آسیبپذيریتعیین 

احتمالاتفاقيکسناريوباتوجهبهاحتمالايجادخطربهواسطهيک
احتمالاتفاقهرسناريووتاثیرآنبرکسبوکاربراساسنظرتعدادیازمتخصصیندراينزمینهتعیین
شدهاست.درمواردی کهامکانقضاوتدرستوتخمین بااحتمالمناسبوجودنداشتهاستبا مقدار
 N/Aمشخصشدهاست.دربسیاری ازمواردتخمین احتمالوقوعوابستهبهمدلابر ومعماری مدنظر
میباشد.

جدول 4-9سطحريسک بعنوانيک تابعبرای تاثیر برکسبوکارواحتمالوقوعسناريو نشانداده

در 
میتواند با معیارهای قبول ريسک
میشود و  
شده است .ريسک نتیجه شده در مقیاسی از  1تا  8بیان  
میتوانبرایسهولتدرکبهرتبهبندیسهگانهزيرنگاشتکرد:
سنجیدهشود.اينمقیاسازريسکرا 
ريسککم2-1:
•
ريسکمتوسط5–3:
•
ريسکزياد8–6:
•

جدول  - 4-9بر اساس سطوح تخمین ریسک در ]5[ ISO/IEC 27005:2008


احتمال وقوع

بسیار پایین

سناریو

(خیلی

پایین

متوسط

با

بسیار با

(نامحتمل)

(ممکن)

(محتمل)

(مکرر)

نامحتمل)

تاثیر بر
کسب و کار

بسیار پایین

1

1

2

3

4

پایین

1

2

3

4

5

متوسط

2

3

4

5

6

با

3

4

5

6

7

بسیار با

4

5

6

7

8
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 -3-9تشخیص ریسک
 -8-3-9سناریو های مورد کاربرد
برایاهدافتشخیصريسکدررايانشابریدراينبخشسهسناريوتحلیلشدهاست:
 يکديدSMEازرايانشابری تاثیررايانشابریبرقابلیتارتجاعسرويس رايانشابریو (eGovernmentبرایکاربرد)eHealthمیباشدبلکه
میشودبرایيکمشتریابريايکتامینکنندهخاصوواقعین 
سناريويیکهدراينجابررسی 
سازمانهایمختلفوجهاشتراکیداشتهباشد.

میباشدکهسناريوایارائهشودکهبرای
بااينهدف 

 -0-3-9ریسکها
ايننکاتدرارتباطباتعريفريسکمیبايستمدنظرقراربگیرند:
 ريسک همیشه بايد درارتباطبافرصتهای کسبوکارومیل بهريسک کردنمطرحشود.میآيند.
برخیاوقاتريسکدرعوضفرصتهابوجود 
میباشد،بلکهشامل
ذخیرهسازیازوسايلمختلفن 

سرويسهایابرفقطبرایدسترسیآسانبه

ريسکها

میباشد .بنابراين در تحلیل 
فوايدی چون ارتباط آسان میان چندين نقطه همکاری  
يسکهای ارساليک دادهازنقطهای
مکانهای مختلفر 
ريسکهای نگهداری دادهدر 

عالوهبر
ريسکهایاستفادهازرايانشابریبايد

بهنقطهديگرنیزمیبايستمدنظرقراربگیرند.بنابراين
حلهایسنتیمقايسهشوند.
راه 
ريسکهایاستفادهاز 

با
ريسکها با توجه به معماری های مختلف ابر که وجود دارند بسیار متفاوت

 سطوح مختلف میباشد.

ريسکهايی رامتوجهتامین کنندهابرکنندکهدرچنین مواردی

 ممکناستکهمشتريان ابرريسکها

ريسکها رابايد باتوجهبههزينه وسودحاصلموردبررسی قرارداد.بنابراين تمامی 

میباشند:اگريک ريسک منجربهشکستکسبوکارشود و صدماتجدی به
قابلمواجههن 
شهرت کسب و کار وارد کند ،برای هیچ کسب و کاری امکان تاوان دادندر مقابل آن وجود
نخواهدداشت.
تحلیلهای ريسک دراين گزارشبرای فناوری ابرانجامشدهاستومختصهیچ محاسبهابری

میباشد.
کمپانیایارائهشدهباشدن 

خاصیکهتوسط
ريسکها ازديد مشتريان ابربیان شدهاست.درجاهايی کهنقطهنظرتامین کنندهابر

 سطحمیشود.
بیانشدهباشدمشخصاذکر 
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میدهد:
ريسکهاوتاثیراتآنهارانشان 

شکلزيرتوزيعاحتمال

شکل  -8-9توزی احتمال ریسکها

میگیرند:
ريسکهایتعیینشدهدرمرحلهتشخیصريسکدر3دستهقرار 

 خطومشیوسازماندهی فنی قانونیمیشود:
هرريسکدرجدولیمشتملبرمواردزيرنشانداده 
 سطحاحتمال سطحتاثیرپذيریها


آسیب
 ارجاعبه ارجاعبهدارايیهایتحتتاثیرواقعشده سطحريسکريسکهای استانداردفناوری

ريسکهای رايانشابری و

خانههايی برای مقايسه بین 
برای قابلیت فهمبهتر  ،
اطالعاتدرجداولاضافهشدهاست.
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 -4-9ریسکهای خط و مشی و سازماندهی
 -8-8-4-9ر Lock-in .8
احتمال
تاثیر

باال

مقايسهای:باالتر

متوسط

مقايسهای:مساوی

پذيریها


آسیب

حلهایاستاندارد
راه 
فناوریهاو 

آ.13کمبود
آ.46انتخابضعیفتامینکننده
آ.47فقدانافزونگیتامینکننده
آ.31فقدانتکاملوشفافیتشرايطاستفاده

دارايیهایتحت
تاثیر

د.1شهرتکمپانی
دادههایشخصیحساس
د .5
د.6دادهشخصی
د.7دادهحیاتیشخصی
سرويسهایبالدرنگ

د.9تحويلسرويس–
د.11تحويلسرويس

ريسک

باال


واسطهای سرويس برای تضمین دادهوقابلیت حمل
درحالحاضرتعدادکمی ابزار،دادهاستانداردويا  
میباشد کهازيک تامین کنندهبهتامین کننده
خدماتوجوددارند[.]6برای يک مشتری بسیار سخت 
ديگر جابجاشوديا اينکه بخواهددادهوخدماترااز/بهمحیط فناوری اطالعاتجابجا کند.ازطرفديگر
زهای برای جلوگیری (مستقیم يا غیر مستقیم) از قابلیت حمل
تامین کنندگان ابر نیز ممکن است انگی 
دادههایمشتريانشانداشتهباشند.
خدماتو 
ايناستقاللدرفراهمکردنخدمتکهدرهرتامینکنندهابروجوددارد،باتوجهبهتعهداتتامینکننده
ابر،ممکناستموجبشکستهای سنگین درکسبوکاروحتی ورشکستگی تامین کنندهابرشود(ر5
راببینید).
اکتسابتامینکنندهابر(ر)6درصورتافزايشاحتمالتغییردرخطومشیتامینکنندهوياتوافقنامهها
مانندشرايطاستفاده1نیزممکناستتاثیرمشابهیراداشتهباشد.
ايننکتهبسیارمهماستکهبدانیدکهماهیتتعطیلشدنباتوجهبهنوعابرمتفاوتاست:

1

)Terms of Use (ToU

378

 رایانش ابری

SaaS lock-in -0-8-4-9

-

-

میشود.
پايگاهدادهطراحیشدهتوسطتامینکنندهSaaSنگهداری 
دادهمشترياندريکشمای 
اغلب تامین کننده های  SaaSاز فراخوانی های  APIبرای خواندن رکوردهای داده استفاده
میکنند.حالاگرتامین کنندهای اين قابلیت رابهمشتری ارائهندهد،مشتری نیاز بهتوسعه

پايگاهدادهتامینکنندهديگریوارد
دادههايشرااستخراجکردهودر 
برنامهایخواهدداشتکه 
کند.اين نکتهقابلتوجهاستکهتعدادی توافقنامهبرای ساختاررکوردهای کسبوکاروجود
دارد(مثالممکناستکهرکوردمشتریدرتامینکنندهSaaSایدارایفیلدهايیباشدکهدر
تامین کننده ديگر وجود ندارد) ،ازطرف ديگر ممکن است که فرمت های مختلفی برای وارد
کردنوخارجکردندادهوجودداشتهباشدمثال XMLکهدرتامین کنندههای مختلفمورد
میتواند در قبال دريافت مبلغی در انجام اين کار
میگیرند .تامین کننده جديد  
استفاده قرار  
کمک الزم را به مشتری ارائه دهد .در صورتیکه روتین های الزم برای اين کار توسط تامین
میباشد.ازآنجايیکهمشتريانبهاين
کنندهفراهمنشودمشتریمجبوربهنوشتناينروتینها 
میکنند،يکتامین
جنبهازخدماتقبلازتصمیمگیریبرایانتقالبهيکتامینکنندهتوجه 
میتوانددردرازمدتسودمناسبی
کنندهابرباايجادراهانقالسادهدادهبههمراههزينهمناسب 
راکسبکند.
میباشد (مختصابرهمنیست).هرتامین
 lock inبرنامهکاربردی ازبارزترين انواع  lock in
میدهد.مشتريان  SaaSکه
کننده SaaSبرنامهکاربردی مختصبهخودبرای مشتريان راارائه 
دارای حجمزياد کاربرروی يک ابرهستندممکناستهزينه زيادی رادرانتقالازيک تامین
برنامههای
کنندهبهديگریپرداختکنند(مانندهزينهيادگیریمجدد).درصورتیکهمشتريان 
کاربردیخاصخودراداشتهباشندکهمستقیماازAPIهااستفادهکردهباشدهمدرصورتیکه
بخواهندتغییرتامینکنندهبدهنددوبارهبايدAPIهایخودراهمتغییردهند.

PaaS lock-in -3-8-4-9
اين نوعاز lock inهمدراليه  APIوهمدراليه مولفهاتفاقمی افتد.برای نمونهتامین کنندهPaaS

ممکناستکهيک مرکزدادهپشتیبان راپیشنهاد دهد.دراين حالتمشتری همبايد ازکدهای خاص
 APIارائه شده توسط تامین کننده استفاده کند و هم روتین های دسترسی به مرکز داده پشتیبان را
میباشد.اگرهم APIهای
کدنويسی کنند.اين کدهالزومامابین تامین کنندههای  PaaSقابلانتقالن 
مدلهایدسترسیدادهدرآنهامتفاوتباشد.
آنهاسازگارباشندممکناستکه 
 دراليهPaaS lock-in،APIدرمواقعیاتفاقمیافتدکهتامینکنندههایمختلفAPIهایمتفاوتعرضهکنند.
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میشوند که
دراليه زماناجرا PaaS lock-in،1درزماناجراهایاستانداردبهصورتی سفارشی 
درمحیطابربهصورتامنعملکنند.مثالدرزماناجراهایجاواممکناستکهفراخوانیهای
خطرناکحذفيادستکاریشوند.
مانندPaaS،SaaSهمازlock inدادهرنجمیبرد.ولیدراينحالتمسئولیتکاملساختن
روتینهابرعهدهمشترياناست.

IaaS lock-in -4-8-4-9
میباشد.برای مثال،يک مشتری کهاز
اين بخشاز lock-inهاوابستهبهخدماتزيرساختی مصرفشده 

میتواند توسطفرمتهای ماشین مجازی غیر سازگارتحتتاثیر قرار
میکند ن 
ذخیره سازهای ابراستفاده 
گیرند.
ماشینهای مجازی مبتنی برفوقناظر راارائه

 تامین کنندههای محاسبات IaaSبهطورنمونهمیشوند –
دادههای ماشین مجازی برای ارائهقابیلت حملباهمهمراه 
نرمافزار ومتا 
میدهند .

پیادهسازیاستانداردهایباز
مثالدرابرتامینکننده.امکانانتقالمابینتامینکنندههابعداز 
میباشد.
امکانپذير 
مانند  ]7[OVF
دادههای مبتنی بر
ذخیرهسازی در IaaSممکناستکهازذخیره  

 ارائههای تامین کنندههای میتوانندبهطورقابل
یها 
کلیدسادهتاذخیرههایمبتنیبرفايلمتفاوتباشند.مجموعهويژگ 
ذخیرهسازیهممتفاوتهستند.

توجهیمتفاوتباشند،بنابراينسمانتیکهای
میباشد .هرچه مشتريان ابر داده
ذخیرهسازی  IaaSنیز  lock inداده محرز  

سرويسهای 

 در میکند،مگراينکه تامین
ذخیرهسازی ابرارسالکنند lock inدادهافزايش پیدا  

بیشتری رابه
کنندهابرقابلیتجابجايیدادهرافراهمکند.

 -0-4-9ر .0فقدان نظارت
احتمال
تاثیر
پذيریها


آسیب

خیلیباال

مقايسهای:باالتر

خیلی باال (بسته به سازمان :برای  IaaSمقايسهای:مساوی
خیلیباال،برایSaaSکم)
آ.34نقشهاومسئولیتهایگنگ
آ.35اجرایضعیفتعاريفنقشها
آ.21همگامسازیمسئولیتهاياتعهداتپیمانیخارجازابر
توافقهایمتداخلبرایذينفعانمختلف
آ.23عباراتSLAبا 
آ.25حسابرسیوتصديقمشتريانامکانپذيرنباشد
برنامههایکاربردیمیانابریموجببوجودآمدنوابستگیهایپنهانمیشوند
آ .22
1

Runtime
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حلهایاستاندارد
راه 
فناوریهاو 

آ.13کمبود
ذخیرهسازیدادهدرچندينحوزهوعدمشفافیتدراينباره

آ.29
آ.14عدموجودتوافقاجرايیمنبع
آسیبپذيری

آ.16عدموجودکنترلبررویپروسهتشخیص
آ.26طرحهایتصديقبازيرساختابرجورنباشد
آ.31فقداناطالعاتدربارهحوزهها
آ.31فقدانتکاملوشفافیتشرايطاستفاده
آ.44مالکیتنامشخصدارايیها

دارايیهایتحت
تاثیر

ريسک

د.1شهرتکمپانی
د.2اعتمادمشتری
د.3وفاداریوتجربهکارکنان
دادههایشخصیحساس
د .5
د.6دادهشخصی
د.7دادهحیاتیشخصی
سرويسهایبالدرنگ

د.9تحويلسرويس–
د.11تحويلسرويس
باال


زيرساختهای ابر ،مشتری کنترل چند موضوع که بر امنیت تاثیرگذار هستند را به تامین

در استفاده از 
میکند .برای مثال شرايط استفاده ( )ToUsممکن است از بررسی کردن پورت ها،
کننده ابر  واگذار  
مابین
استتداخلهايی 

پذيریهاوتستهاینفوذممانعتبعملآورند.ازسویديگرممکن


آسیب
تشخیص
مقاومسازی انجام شده توسط مشتری و محیط ابر بوجود بیايد (ر 21را ببینید) .از دگر سو
رويههای  
سرويسهای تامین کننده ابر ارائه نکنند،

توافقنامه های سطح سرويس ممکن است تعهدی را در قبال 
میآيد.
بنابراينيکشکافامنیتیدراينبینبهوجود 
عالوهبراينتامینکنندهابرممکناستکهخدماتخودرابهتامینکنندهشخصسومیبرونسپاریکند
کهتضمین های قبلی دراين حالتشايد وجودنداشتهباشند.يا اينکه کنترلتامین کنندهابرتغییر کند
میکند.
سرويسهانیزتغییر 

بنابراينشرايط
فقداننظارتوکنترلابرممکناستکهبراستراتژیسازمانتاثیرگذارباشدوبرظرفیتتامیناهدافآن
تاثیر  بگذارد .اتالف کنترل و نظارت ممکن است منجر به عدم برآوردن نیازمندی های امنیتی ،کاهش
محرمانگی،صحتودسترسپذيریداده،وزوالکارايیوکیفیتخدماتشود.
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 -3-4-9ر .3چالش های مطلوبیت
احتمال
تاثیر
پذيریها


آسیب

دارايیهایتحتتاثیر
ريسک

8

خیلیباال–وابستهبهPCI

مقايسهای:باالتر

باال

مقايسهای:مساوی

آ.25حسابرسیوتصديقمشتريانامکانپذيرنباشد
حلهایاستاندارد
راه 
فناوریهاو 

آ.13کمبود
ذخیرهسازیدادهدرچندينحوزهوعدمشفافیتدراينباره

آ.29
آ.26طرحهایتصديقبازيرساختابرجورنباشد
آ.31فقداناطالعاتدربارهحوزهها
آ.31فقدانتکاملوشفافیتشرايطاستفاده
د.21تصديق
باال


یهايا
یهایقابلتوجهیرادربدستآوردنگواه 
میکنندسرمايهگذار 
سازمانهايیکهبهگريدمهاجرت  

درجهتبدستآوردنمزيترقابتیيادرجهتدستیابیبهاستانداردهایصنعتیيانیازمندیهایقانونی
یهادرمهاجرتبهابرممکناستکهباخطرمواجهشوند:
میدهند.اينسرمايهگذار 
انجام 
 اگرتامینکنندهابرقادربهفراهمکردنشواهدیبرایمطلوبیتخودباتوجهبهنیازمندیهایموجودنباشد.
3
 اگرتامینکنندهابراجازهحسابرسیبهمشتریابر ندهد.زيرساختهای عمومی ابرداللتبراين داردکهانواعمشخصی ازمطلوبیت

در مواردمشخص،استفادهاز
میباشند قابل
سرويسهای ديگر  

سرويسهای میزبانی ابرکهموردنیاز 

میباشد وبنابراين 
قابلدستیابی ن 
میباشند .برای مثال  EC2می گويد که امکان رسیدن به مطلوبیت در  PCIدر سکوی آنها
استفاده ن 
میباشند.
تراکنشهایکارتهایاعتباریقابلاستفادهن 

سرويسهایمیزبانبرای

میباشد.بنابراين
ن 
2

 -4-4-9ر.4فقدان شهرت کسب و کار بعلت فعالیت های co-tenant
احتمال
تاثیر
پذيریها


آسیب

پايین



باال



آ.6فقدانجداسازیمنبع
آ.7فقدانجداسازیهایشهرتی
پذيریهایفوقناظر


آسیب
آ.5

1

Compliance
Migrating
3
Cloud Customer
2
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د.1شهرتکمپانی
دادههایشخصیحساس
د .5
د.6دادهشخصی
د.7دادهحیاتیشخصی
سرويسهایبالدرنگ

د.9تحويلسرويس–
د.11تحويلسرويس

دارايیهایتحتتاثیر

متوسط

ريسک


میشوندممکن
میباشدکهفعالیتهایبدخواه کهتوسطيکمستاجر انجام 
اشتراکمنابعبهاينمعنا 
پورتها يا ارسال
است که بر شهرت ديگر مستاجرها تاثیر بگذارند .برای مثال  ،spammingبررسی  
ساختهایابرممکناستمنجربه:

محتواهایبدخواهانهاززير
اند،شاملحملهکنندههاوديگرمستاجرانبیگناه


کهمسدودشده
آدرسهایIP

دستهایاز

3
تهایهمسايهها 
 توقیفمنابعبعلتفعالی دادهها شود ،و از سويی شهرت
میتواند موجب بدتر شدن سرويس تحويل شده و اتالف  
تاثیر اين موارد  
سازمانرادرمعرضخطرقراردهد.
1

 -5-4-9ر .5انقضا یا خرابی سرویس ابر
احتمال
تاثیر

2

4

N/A


مقايسهای:باالتر

خیلیباال

پذيریها


آسیب

آ.46انتخابضعیفتامینکننده
آ.47فقدانافزونگیتامینکننده
آ.31فقدانتکاملوشفافیتشرايطاستفاده

دارايیهایتحتتاثیر

د.1شهرتکمپانی
د.2اعتمادمشتری
د.3وفاداریوتجربهکارکنان
سرويسهایبالدرنگ

د.9تحويلسرويس–
د.11تحويلسرويس

ريسک

متوسط


1

malicious
tenant
3
neighbor subpoenaed
4
Cloud service termination or failure
2
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مانندهربازارنوظهوردرعرصهفناوریاطالعات،فشارهایرقابتی،يکاستراتژیکسبوکارنامناسب،عدم
میتوانند موجب خارج شدن برخی تامین کننده ها يا مجبور ساختن آنها به
پشتیبانی مالی الزم و   ...
میتوان گفتکه اين امکانوجودداردکه
میشود.بهعبارتديگر  
سرويسهای پیشنهادی  

بازساختاردهی 
دريکدورهکوتاهيامتوسطبرخیخدماترايانشابریازبینبروند.
سرويسها وکیفیت آنها

تاثیر اين خطربرروی مشتريان ابرازآنجايی کهموجباتالفوتباهی کارايی 
میباشد.
میشودکامالمشهود 

میشودکهتوانايیمشتريانابربرای
ازسویديگرشکستدرخدماتیکهبهابربرونسپاریشدهاستباعث 
انجاموظايفخودافزايشپیداکندوآنهابرایتامیننیازهایخودمسئولیتهارابهکارکنانخودبدهند.

 -6-4-9ر.6تملک تامین کننده ابر
احتمال
تاثیر

8

N/A



متوسط

مقايسهای:باالتر

پذيریها


آسیب

آ.31فقدانتکاملوشفافیتشرايطاستفاده

دارايیهایتحتتاثیر

د.1شهرتکمپانی
د.2اعتمادمشتری
د.3وفاداریوتجربهکارکنان
د.4دارايیفکری
دادههایشخصیحساس
د .5
د.6دادهشخصی
د.7دادهحیاتیشخصی
د.8دادهHR
سرويسهایبالدرنگ

د.9تحويلسرويس–
د.11تحويلسرويس

ريسک

متوسط


میتواندموجبافزايشاحتمالتغییراستراتژيکسازمانوباعثدرخطرقرارگرفتن
تملکتامینکنندهابر 
خارجازقرارداد)شود.در

توافقهای غیر الزامآور(مثالسرمايه گذاری برای امنیت ،کنترلهای امنیتی 

میتواند ازبین
نتیجه ممکناستبرآوردننیازمندی های امنیتی غیر ممکنشود.تاثیر نهايی اين ريسک  
رفتندارايیهایحیاتیسازمانباشد.دارايیهايیمانند:شهرتسازمان،اعتمادمشتری،وفاداریوتجربه
کارمندان.

1

Cloud computing acquisition
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 -7-4-9ر .7شکست زن یره تامین
احتمال
تاثیر
پذيریها


آسیب

دارايیهایتحتتاثیر

ريسک

پايین

مقايسهای:باالتر

متوسط

مقايسهای:باالتر

آ.31فقدانتکاملوشفافیتشرايطاستفاده
برنامههایکاربردیمیانابریموجببوجودآمدنوابستگیهایپنهانمیشوند
آ .22
آ.46انتخابضعیفتامینکننده
آ.47فقدانافزونگیتامینکننده
د.1شهرتکمپانی
د.2اعتمادمشتری
دادههایشخصیحساس
د .5
د.6دادهشخصی
د.7دادهحیاتیشخصی
سرويسهایبالدرنگ

د.9تحويلسرويس–
د.11تحويلسرويس
پايین


میتواند برخی فعالیت های تخصصی در زنجیره تولید خود را به شرکای
يک تامین کننده رايانش ابری  
شخصسومبرونسپاریکند.درچنینحالتیسطحامنیتتامینکنندهابروابستهبهسطحامنیتهرپیوند
میباشد .هرگونه
ما بین تامین کننده و شخص سوم و میزان وابستگی تامین کننده ابر به شخص سوم  
میتواند منجربهمواردزير شود:در
تداخلدراين زنجیر ويا عدمهمکاری مابین مسئولیت های طرفین  
سرويسها،فقدانمحرمانگی داده،صحتودسترسپذيری ،ازبین رفتنشهرت ومنافع

دسترسنبودن
سرويسهاوغیره.

اقتصادیبهخاطرشکستدرتامیننیازهایمشتری،تخطیازSLAوشکست
میتواند مسئلهای برای کلسیستم باشد.اگرتامین کنندهبه
بهطورکلی ،عدموجودشفافیت درقرارداد 
شدهاند مشتری قادربه
سرويسهای اصلی فناوری اطالعاتبرونسپاری  

صراحتاعالمنکندکهکداميک از
میتواند منجربه کاهش سطح اعتماد به تامین
میباشد .فقدان شفافیت  
ارزيابی دقیق خطرات احتمالی ن 
کنندهشود.

 رایانش ابری
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 -5-9ریسکهای فنی
 -8-5-9ر .1فرسودگی مناب
احتمال

الف .اضافه کردن ظرفیت برای مشتری مقدور مقايسهایN/A:
نباشد:متوسط
ب.تامینظرفیتتوافقشدهمقدورنباشد:پايین

تاثیر

ب.تامینظرفیتتوافقشدهمقدورنباشد:باال
پذيریها


آسیب

دارايیهایتحتتاثیر

ريسک

مقايسهای:باالتر

الف .اضافه کردن ظرفیت برای مشتری مقدور مقايسهایN/A:
نباشد:پايین/متوسط
مقايسهای:باالتر

مدلهاینادقیقاستفادهازمنبع
آ .15
زيرساختها

آ.27سرمايهگذاریناکافیبرروی
آ.28عدموجودخطومشیبستنمنابع
آ.47فقدانافزونگیتامینکننده
د.1شهرتکمپانی
د.2اعتمادمشتری
د.11تحويلسرويس
د.11کنترلدسترسی/احرازهويت/مجازشناسی
متوسط


سرويسهایبالدرنگهستند.بنابراينيکسطحازريسکمحاسبهشده،درتخصیصتمام

سرويسهایابر

منابع سرويس ابروجود دارد ،اين امر به خاطر آن است که منابع مبتنی بر نتايج آماری ،تخصیص داده
شدهاند .مدلسازی غیر دقیق استفاده از منابع يا تدارک غیر دقیق بر منبع و عدم سرمايه گذاری بر

میتواندازديدتامینکنندهابرمنجربهمواردزيرشود:
زيرساختها 

 دسترس ناپذيری سرويس :شکست در سناريو های برنامه کاربردی که از يک منبع خاص بهشبیهسازیدرکاربردهايیچونپیش
میکنند.مثالاستفادهشديدازحافظهبرای 
شدتاستفاده 
بینیقیمتهایسهام.
 توافقبرایکنترلدسترسی:دربرخیموارداينامکانوجودداردکهدررخدادفرسودگیمنبعسیستمراواداربه‘’fail openکند.
 ضررهایاقتصادیوشهرت:بعلتشکستدرتامینتقاضاهایمشتريان. اتفاقاتمخرببهواسطهتخمیننامناسبنیازهایمنابعمیشودبه:
ازديدمشتریابر،انتخاببدتامینکنندهوفقدانافزونگیالزمدرآنهامنجر 
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سرويسها.

 دسترسناپذيریسرويس:شکستدرتحويلدادههادرخطر.
 توافقبرایکنترلدسترسی:قراردادنمحرمانگیوصحت  ضررهایاقتصادیوشهرت:بعلتشکستدرتامیننیازهایمشتريان.نتايجاينريسکبانتايجر15يکیاست.

 -0-5-9ر .9شکست در جداسازی
احتمال
تاثیر
پذيریها


آسیب

دارايیهایتحتتاثیر

ريسک

پايین(ابرخصوصی)
متوسط(ابرعمومی)

مقايسهای:باالتر

خیلیباال

مقايسهای:باالتر

پذيریهایفوقناظر


آسیب
آ.5
آ.6فقدانجداسازیمنبع
یهایشهرتی
آ.7فقدانجداساز 
شبکهای
یهایداخل 
آ.17احتمالرخدادوارس 
بررسیهایco-residence

آ.18احتمالاجرای
د.1شهرتکمپانی
د.2اعتمادمشتری
دادههایشخصیحساس
د .5
د.6دادهشخصی
د.7دادهحیاتیشخصی
سرويسهایبالدرنگ

د.9تحويلسرويس–
د.11تحويلسرويس
باال


میباشد .ظرفیت های
مالکیت چندگانه و اشتراک منابع از مشخصه های تعريف شده برای رايانش ابری  
ريسکهاشامل

میشود.ايندستهاز
ذخیرهسازیوشبکهمیانچندينکاربربهاشتراکگذاشته 

محاسباتی،
ذخیرهسازی،حافظه،مسیريابی وحتی شهرت بین مالکان

شکستدرمکانیزم هایجداسازی مابین منابع
میتوان به SQL injection attackاشارهکردکهدر
میشود(.برای نمونه  
زيرساختهای مشترک 

مختلف
میشود)
دادههایچندينمشتریدريکجدولقرارداشتهوبهواسطهاينحملهافشا 
آن 
احتمال رخدادچنین سناريويی رادرمدلابردرنظربگیريد ،اين احتمالدرابرهای خصوصی کمترودر
میباشد.
ابرهایعمومیبیشتر 
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 -3-5-9ر .82کارمند خودی بدخواه در تامین کننده ابر
احتمال

متوسط(پايینترازسنتی)

پايینتر
مقايسهای :

تاثیر

خیلیباال(باالترازسنتی)

مقايسهای:باالتر(مجتمع)
مقايسهای:يکسان(مشتریمنفرد)

پذيریها


آسیب

دارايیهایتحتتاثیر

ريسک

آ.34نقشهاومسئولیتهایگنگ
آ.35اجرایضعیفتعاريفنقشها
آ.36بکارنرفتناصلدانستنباتوجهبهنیاز
پذيریهایAAA


آسیب
آ.1
پذيریهایسیستمياسیستمعامل


آسیب
آ.39
آ.37ناکافیبودنرويههایفیزيکیامنیتی
دادههادرحالترمزشده
آ.11غیرممکنبودنپردازش 
پذيریهایبرنامهکاربردیيامديريتضعیفوصله


آسیب
آ.48
د.1شهرتکمپانی
د.2اعتمادمشتری
د.3وفاداریوتجربهکارکنان
د.4دارايیفکری
دادههایشخصیحساس
د .5
د.6دادهشخصی
د.7دادهحیاتیشخصی
د.8دادهHR
سرويسهایبالدرنگ

د.9تحويلسرويس–
د.11تحويلسرويس
باال


میتواندبرمحرمانگی،صحتودسترسپذيریانواعدادهIP،وتمام
اقداماتبدخواهانهيککارمندداخلی 
انواعسرويس تاثیر گذارباشد.وبهطورمستقیم برشهرت سازمان،اعتماد مشتری وتجربهمشتريان اثر
میتواند باقدرتبیشتری دررايانشابری ديدهشودزيرا درمعماری ابرافرادی بانقش
بگذارد.اين ريسک  
میتوان به مديران سیستم تامین کننده ابر،
های پر ريسک بیشتر وجود دارند .از جمله اين نقش ها  
يسهای امنیتی کهوظیفه گزارشاتتشخیص نفوذومسئولیت اتفاقاترابرعهده
حسابرسانومديران سرو 
دارندنامبرد.ازآنجايیکهاستفادهازابرهادرحالگسترشاست،کارمندانتامینکنندههایابرتبديلبه
شدهاند[8و.]9
گروههایخالفکار 
اهدافیبرای 

388

 رایانش ابری

 -4-5-9ر.88به خطر افتادن واسط مدیریت (دستکاری ،دسترس پذیری زیرساخت)
احتمال
تاثیر
پذيریها


آسیب

دارايیهایتحتتاثیر

ريسک

متوسط

مقايسهای:باالتر

خیلیباال

مقايسهای:باالتر

پذيریهایAAA


آسیب
آ.1
آ.4دسترسیازراهدوربهواسطمديريت
آ.38پیکرهبندینامناسب
پذيریهایسیستمياسیستمعامل


آسیب
آ.39
پذيریهایبرنامهکاربردیيامديريتضعیفوصله


آسیب
آ.48
د.1شهرتکمپانی
د.2اعتمادمشتری
دادههایشخصیحساس
د .5
د.6دادهشخصی
د.7دادهحیاتیشخصی
سرويسهایبالدرنگ

د.9تحويلسرويس–
د.11تحويلسرويس
د.14واسطمديريتسرويسابر
متوسط


واسطهای مديريت مشتری در ابرهای عمومی از طريق اينترنت قابل دسترسی هستند و دسترسی به

ريسکهای قابلتوجهی

میباشد.باوجوداين موضوعات
مجموعهبزرگی ازمنابعبهواسطهآنهاامکانپذير  
پذيریهای دسترسی ازراهدورومرورگرهای اينترنت بهشدت


آسیب
میکنند بخصوصاينکه 
آنهاراتهديد  
ريسکها وقتی در نظر می گیريم که واسطهای مشتريان قادر به کنترل

ريسکها می افزايد .اين 

اين 
میکندبیشترخودرانشان
هستندوواسطهایتامینکنندهکلیهعملیاتابرراکنترل 

ماشینهایمجازی

میدهند.اينريسکباسرمايهگذاریدرامنیتتوسطتامینکنندههاقابلکاهشاست.


 -5-5-9ر .80استراق سم داده در انتقال
احتمال
تاثیر
پذيریها


آسیب

متوسط

مقايسهای:باالتر

باال

مقايسهای:يکسان

پذيریهایAAA


آسیب
آ.1
پذيریهایرمزنگاریارتباط


آسیب
آ.8
آ.9فقدانياضعفدررمزنگاریآرشیوهاودادهدرانتقال
آ.17احتمالرخدادوارسیهایداخلشبکهای
بررسیهایco-residence

آ.18احتمالاجرای
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آ.31فقدانتکاملوشفافیتشرايطاستفاده
دارايیهایتحتتاثیر

ريسک

د.1شهرتکمپانی
د.2اعتمادمشتری
د.4دارايیفکری
دادههایشخصیحساس
د .5
د.6دادهشخصی
د.7دادهحیاتیشخصی
د.8دادهHR
د.23پشتیباندادهيابايگانیداده
متوسط

زيرساختهایسنتی

میباشد،انتقالدادهبسیاربیشتراز
دررايانشابریکهدارایيکمعماریتوزيعشده 
میباشد.براینمونه،درهمگامسازیچندينتصويرماشینتوزيعشدهباهمدادهمیبايستمنتقلشودو

میشود.
اينانتقالدرزيرساختابرانجام 
حمالتside channel،man in the middle،Spoofing،Sniffingوreplyازجملهتهديدهایمحتمل
میباشند .به هرصورتدربرخی ازمواردتامین کنندهابر اقداماتالزمبرای تامین امنیت درمقابلاين

میدهد.
تهديدهاراانجامن 

 -6-5-9ر .83هدر رفتن داده در بارگذاری و دریافت
احتمال
تاثیر
پذيریها

آس 
یب

دارايیهایتحتتاثیر

متوسط()N/A



باال



پذيریهایAAA


آسیب
آ.1
پذيریهایرمزنگاریارتباط


آسیب
آ.8
آ.17احتمالرخدادوارسیهایداخلشبکهای
آ.18احتمالاجرایچکهایco-residence
دادههادرحالترمزشده
آ.11غیرممکنبودنپردازش 
پذيریهایبرنامهکاربردیيامديريتضعیفوصله


آسیب
آ.48
د.1شهرتکمپانی
د.2اعتمادمشتری
د.3وفاداریوتجربهکارکنان
د.4دارايیفکری
دادههایشخصیحساس
د .5
د.6دادهشخصی
د.7دادهحیاتیشخصی
د.8دادهHR
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د.12اعتبارنامه
د.13دايرکتوریکاربر(داده)
د.14واسطمديريتسرويسابر
ريسک

متوسط


میباشد بااين تفاوتکهفقطبرانتقالدادهبین تامین کنندهومشتری
اين ريسک شبیه بهريسک قبلی  
تمرکزدارد.

 -7-5-9ر .84حذف ناامن یا غیر موثر داده

8

احتمال

متوسط

مقايسهای:باالتر

تاثیر

خیلیباال

مقايسهای:باالتر

پذيریها


آسیب
دارايیهایتحتتاثیر

ريسک

آ.21قابلقبولشدنرسانههایحساس
دادههایشخصیحساس
د .5
د.6دادهشخصی
د.7دادهحیاتیشخصی
د.12اعتبارنامه
متوسط


سختافزارهای فیزيکی

میشوند ،
میکند ،منابع تغییر مقیاس داده  
هرگاه که يک تامین کننده تغییر  
دادهها ممکناستمدتزمانبیشتری نسبتبهآنچهقراربودهباشنددر
میشوند و 
تخصیص دوبارهداده 
ابردردسترسباشند.ممکناستکهبرنامهحذفی کهدرخطومشی امنیتی آوردهشده رانتوانبهطور
سختافزاری

دادهها تنها در صورت از بین بردن فیزيکی ديسک های 
کامل اجرا کرد و حذف کامل  
امکانپذير باشد.وقتی يک درخواستبرای حذفيک منبعابرايجاد شودممکناستکهبهنتیجه کامل

منجرنشود.وقتیکهحذفکاملموردنیازباشدنیازبهانجامعملیاتیاستکهتوسطAPIهایاستاندارد
میشود.
پشتیبانین 
میکند.
روشهایموثررمزنگاریاستفادهشوداينريسکتاحدبسیارزيادیکاهشپیدا 
اگراز 
 -1-5-9رDistributed denial of service (DDoS) .85
احتمال
تاثیر

مشتری:متوسط

پايینتر
مقايسهای :

تامینکننده:پايین

مقايسهایN/A:

مشتری:باال

مقايسهای:باالتر
Insecure or ineffective deletion of data

1
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تامینکننده:خیلیباال
پذيریها


آسیب

دارايیهایتحتتاثیر

ريسک

پايینتر
مقايسهای :

آ.38پیکرهبندینامناسب
پذيریهایسیستمياسیستمعامل


آسیب
آ.39
آ.53فیلترينگناکافیمنابع
د.1شهرتکمپانی
د.2اعتمادمشتری
سرويسهایبالدرنگ

د.9تحويلسرويس–
د.11تحويلسرويس
د.14واسطمديريتسرويسابر
د.16شبکه(ارتباطاتوغیره)
متوسط

 -9-5-9رEconomic denial of service (EDoS) .86
احتمال
تاثیر
پذيریها


آسیب

دارايیهایتحتتاثیر

ريسک

پايین



باال



پذيریهایAAA


آسیب
آ.1
پذيریهایتدارکاتیکاربران


آسیب
آ.2
پذيریهایقطعتدارککاربران


آسیب
آ.3
پذيریهایقطعتدارککاربران


آسیب
آ.3
آ.28عدموجودخطومشیبستنمنابع
د.1شهرتکمپانی
د.2اعتمادمشتری
سرويسهایبالدرنگ

د.9تحويلسرويس–
د.11تحويلسرويس
متوسط


روشهای بدخواهانهشخصسومها
سناريو های مختلفی وجودداردکهدرآنمنابعمشتريان ابرتوسط 
مورداستفادهقرارگرفتهوتاثیراتاقتصادیدارند:
 دزدی هويت:فردحملهکنندهازحسابکاربری ديگری استفادهکردهومنابعمشتری رابرایمیدهدوحسابآنفردراازبینمیبرد.
منافعشخصیمورداستفادهقرار 
میشود کهآن
 اگرمشتری ابر محدوديت استفادهبرای حسابکاربری خودايجاد نکندموجب حسابرادرمقابلاينتهديدضعیفترکند.
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میکند-
 حملهکنندهازيک کانالعمومی برای ضربهاقتصادی واردکردنبهمشتريان استفاده میگیردانجامحمله
بهازایهردرخواستhttpصورت 
مثالجايیکهپرداختبهصورتپرداخت 
میشود.
DDosموجبايجادخسارت 
میشود ،در بدترين حالت ممکن است
حمالت  EDoSموجب وارد شدن ضربات اقتصادی به مشتريان  
موجببرشکستگیمشتریياتاثیراتاقتصادیبرآنهاشود.

 -82-5-9ر .87فقدان کلیدهای رمزنگاری
احتمال
تاثیر
پذيریها


آسیب
دارايیهایتحتتاثیر

ريسک

پايین

مقايسهایN/A:

باال

مقايسهای:باالتر

آ.11روشهایضعیفمديريتکلید
آ.12تولیدکلید:آنتروپیپايینبرایتولیداعدادتصادفی
د.4دارايیفکری
دادههایشخصیحساس
د .5
د.6دادهشخصی
د.7دادهحیاتیشخصی
د.8دادهHR
د.12اعتبارنامه
متوسط


اين ريسک شاملافشای کلیدهای رمز(،SSLرمزنگاری فايل ،کلیدهای خصوصی مشتری و)...يا کلمه
میباشد.ازافشای اين کلیدها برای استفادهغیر مجازدراحراز
های عبورمشتريان برای اشخاصبدخواه 
هويتوامضایديجیتالاستفادهخواهدشد.

 -88-5-9ر .81جست و ها و پویش های بدخواهانه

8

احتمال

متوسط

ینتر
مقايسهای:پاي 

تاثیر

متوسط

پايینتر
مقايسهای :

پذيریها


آسیب
دارايیهایتحتتاثیر

آ.17احتمالرخدادوارسیهایداخلشبکهای
بررسیهایco-residence

آ.18احتمالاجرای
د.1شهرتکمپانی
د.2اعتمادمشتری
سرويسهایبالدرنگ

د.9تحويلسرويس–

Undertaking malicious probes or scans

1
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د.11تحويلسرويس
ريسک

متوسط


جستجوهاوپويش های بدخواهانه،نوعی ازخطرهستندکهبهصورتغیر مستقیم دارايی های سازمانرا
تالشهاینفوذوهکاستفاده
میشودبرایجمعآوریاطالعاتبهجهت 
میکنند.ازاينجستجوها 
تهديد 
میتوانازبینرفتنمحرمانگی،صحتودسترسپذيریدادهوسرويسرانامبرد.
کرد.ازجملهعواقبآن 

 -80-5-9ر .89به خطر افتادن موتورهای سرویس
احتمال
تاثیر
پذيریها


آسیب
دارايیهایتحتتاثیر

ريسک

پايین



خیلیباال



پذيریهایفوقناظر


آسیب
آ.5
آ.6فقدانجداسازیمنبع



دادههایشخصیحساس
د .5
د.6دادهشخصی
د.7دادهحیاتیشخصی
د.8دادهHR
سرويسهایبالدرنگ

د.9تحويلسرويس–
د.11تحويلسرويس
متوسط


شدهاند ،موتور سرويس در باالی منابع
هر يک از معماری های ابر برروی يک سکوی خاص ساخته  
میگیردووظیفهمديريتمنابعمشتريانرادرسطوحمختلفبرعهدهدارد.برای
سختافزاریفیزيکیقرار 

فوقناظر باشد.دربرخی ازمواردموتور
میتواند  
نرمافزار موتورسرويس  
نمونهدرابرهای  IaaSمولفههای  
یسازی بیشتر اين موتورهاراتامین
میشوند.سفارش 
سرويس توسطسکوهای متنبازساختهوپشتیبانی  
میگیرند.
کنندگانابربرعهده 
پذيریهايی هستندومستعدبرای


آسیب
نرمافزارهای ديگر کدهای موتورسرويس همدارای 
مانند تمامی  
میتواند موتورسرويس رابهواسطههککردنماشین
میباشند.يک حملهکننده 
موردحملهقرارگرفتن 
مجازی(ابرهای)IaaSهککردنمحیطزماناجرا(ابرهای)PaaSهککردنapplication poolويابه
واسطهAPIهاموردخطرقراردهند.
دادههای موجود در آنها و ايجاد قابلیت نظارت
هک کردن موتور سرويس موجب ايجاد دسترسی به  
میشود.
ودستکاریبراطالعاتداخلیبرایفردحملهکننده 
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 -83-5-9ر .02تداخل بین رویههای مقاومسازی توسط مشتریان و محیط ابر
احتمال
تاثیر
پذيریها


آسیب

دارايیهایتحتتاثیر

ريسک

پايین



متوسط



آ.31فقدانتکاملوشفافیتشرايطاستفاده
آ.23عباراتSLAباقولهایمتداخلبرایذینفعانمختلف
آ.34نقشهاومسئولیتهایگنگ
د.4دارايیفکری
دادههایشخصیحساس
د .5
د.6دادهشخصی
د.7دادهحیاتیشخصی
پايین


تامین کنندگانابربايد بهصورتکامالروشنتفکیک مسئولیت هارادرابرمشخصکنندوبايد برای هر
مشتریحداقلکارهاکهبايدبرای امنکردنمحیطابرانجامدهدمشخصشود.شکستمشترياندرامن
آسیبپذيری ابرخواهدشد.ازسوی ديگر تامین کنندههابايد راهنمايی برای

کردنموفقمحیط موجب
مشتريانتهیهکنندتاآنهابتوانندبهطورموفقیتآمیزکارهایامنسازیراانجامدهند.
مشتريان ابر بايدازمسئولیت های خودبهطورکاملآگاهباشند.دربرخی مواردمشتريان بهطورنادرست
میباشد ،و او تمام کارهای امنیتی را انجام
میکنند که تمام مسئولیت ها بر عهده تامین کننده  
تصور  
میدهد .اين تصور مشتريان و عدم اطالع رسانی کامل توسط تامین کننده موجب بوجود آمدن ريسک

میشود.بنابراينضروریاستکهمشتریازمسئولیتهایخودآگاهباشدوبهآنهاعملکند.
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 -6-9ریسکهای قانونی
 -8-6-9رSubpoena and E-Discovery .08
احتمال
تاثیر
پذيریها


آسیب

دارايیهایتحتتاثیر

ريسک

باال



متوسط



آ.6فقدانجداسازیمنبع
ذخیرهسازیدادهدرچندينحوزهوعدمشفافیتدراينباره

آ.29
آ.31فقداناطالعاتدربارهحوزهها
د.1شهرتکمپانی
د.2اعتمادمشتری
دادههایشخصیحساس
د .5
د.6دادهشخصی
د.7دادهحیاتیشخصی
سرويسهایبالدرنگ

د.9تحويلسرويس–
د.11تحويلسرويس
باال

ذخیرهسازی ابردريک

آژانسهای مسئولوتمرکز

سختافزار فیزيکی ،منتجازحکمقانونی 

رخدادتوقیف 
میباشند[11و11و.]12
دادههايشان 
میتواندبهاينمعناباشدکهمشترياندرمعرضخطرافشای 
نقطه 

 -0-6-9ر .00ریسکهای ناشی از تغییرات حوزه های قضایی
احتمال
تاثیر
پذيریها


آسیب
دارايیهایتحتتاثیر

ريسک

8




خیلیباال
باال
آ.31فقداناطالعاتدربارهحوزهها
ذخیرهسازیدادهدرچندينحوزهوعدمشفافیتدراينباره

آ.29
د.1شهرتکمپانی
د.2اعتمادمشتری
دادههایشخصیحساس
د .5
د.6دادهشخصی
د.7دادهحیاتیشخصی
سرويسهایبالدرنگ

د.9تحويلسرويس–
د.11تحويلسرويس
باال
1

changes of jurisdiction
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داده مشتريان ممکن استدر چند حوزه قضايی نگهداری شوند ،برخی از اين حوزه ها با ريسک زيادی
دادههايی کهدرکشورهای پرريسک قراردارند).دراين حوزههاممکناست
همراههستند(مثالمرکز 
دادههارافراهمکند.الزمبهذکر
فقدانقوانینبازدارندهومحدودکنندهزمینههایالزمبرایافشاياسرقت 
است که در اينجا نسبت به تمامی حوزه ها وجود ريسک مطرح نشده و فقط حوزه هايی که به موجب
فشارهایقانونیخاصموردتوجههستندمنظورباشد.

 -3-6-9ر .03ریسکهای پشتیبانی داده
احتمال

باال



تاثیر

باال



پذيریها


آسیب
دارايیهایتحتتاثیر

ريسک

آ.31فقداناطالعاتدربارهحوزهها
ذخیرهسازیدادهدرچندينحوزهوعدمشفافیتدراينباره

آ.29
د.1شهرتکمپانی
د.2اعتمادمشتری
دادههایشخصیحساس
د .5
د.6دادهشخصی
د.7دادهحیاتیشخصی
سرويسهایبالدرنگ

د.9تحويلسرويس–
د.11تحويلسرويس
باال


رايانشابریچندريسکپشتیبانیدادههمبرایمشتريانابروهمتامینکنندگاندارند.
 برایيکمشتری ابر(درنقشکنترلکنندهداده)ممکناستچککردنپردازشهایدادهکهمیشودمشکلباشد،وبنابراين مطمئنشدنازانجامازطريق قانونی
توسطتامین کنندهانجام 
دادههای
میباشد.بايدکامالروشنباشدکهمشتریابرمسئولشخصیپردازشهای 
نیزمشکل 
میشود.شکستدر
میباشد،حتی وقتیکه اين پردازشهاتوسطتامین کنندهابرانجام 
شخصی  
میشودکهدرکشورهایمختلفبا
اجرایقوانینپشتیبانی ازدادهموجبمجازاتهایمختلفی 
توجهبهقوانینمتفاوتاست.
 ممکناستنفوذهایامنیتدادهایوجودداشتهباشندکهکنترلکنندهازآنهاآگاهنشود. مشتری  ابر ممکن است کنترل خود به داده پردازش شده توسط تامین کننده ابر را از دستبدهد.درحالتافزايشانتقالهایدادهاينموردافزايشمیيابد.
دادههايی رادريافت کندکهجمعآوری آنهاتوسطمشتری منع
 تامین کنندهابرممکناست قانونیداشتهباشد.
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 -4-6-9ر .04ریسکهای صدور م وز

8

احتمال

متوسط

مقايسهای:باالتر

تاثیر

متوسط

مقايسهای:باالتر

پذيریها


آسیب

آ.31فقدانتکاملوشفافیتشرايطاستفاده

دارايیهایتحتتاثیر

د.1شهرتکمپانی
سرويسهایبالدرنگ

د.9تحويلسرويس–
د.21تصديق

ريسک

متوسط


کردنهای برخطصدورمجوزممکناستبرای محیط
وچک 

،مانندتوافقنامههای اولیه 

شرايط صدورمجوز
ابرکاربردنداشتهباشند.برایمثال،درحالتپرداختموردیبرایهرزماناستفادهازماشیندرمحیطابر
ممکناستصورتحسابمشتری بهصورتنمايی افزايش پیدا کنددرحالیکه اوبهطورمدامازيک مورد
میکند.
استفاده 

1

Licensing risks
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 -7-9ریسکهای عمومی (نه فقط مربوط به ابر)
ريسکها مواجه هستیم که فقط مربوط به محیط ابر

تحلیلهای ريسک ما با يک سری از 

در زمینه 
میباشد،ودرهمهحاالتبايدآنهارامدنظرقراربدهیم.
ن 

 -8-7-9ر .05خرابی های شبکه
احتمال
تاثیر
پذيریها


آسیب

دارايیهایتحتتاثیر
ريسک

پايین

مقايسهای:يکسان

خیلیباال

مقايسهای:باالتر

آ.38پیکرهبندینامناسب
یهایسیستمياسیستمعامل
آسیبپذير 

آ.39

آ.6فقدانجداسازیمنبع
آ.41فقدانياضعفدرپیوستگیکسبوکاروطرحهایبازيابیبد
سرويسهایبالدرنگ

د.9تحويلسرويس–
د.11تحويلسرويس
متوسط


میشوند.
ريسکهاکهدرصورتوقوع،چندينهزارمشتریبهطورهمزماندرگیر 

يکیازشايعترين

 -0-7-9ر .06مدیریت شبکه
احتمال
تاثیر
پذيریها


آسیب

دارايیهایتحتتاثیر

ريسک

8

مقايسهای:يکسان
مقايسهای:باالتر

متوسط
خیلیباال
آ.38پیکرهبندینامناسب
پذيریهایسیستمياسیستمعامل


آسیب
آ.39

آ.6فقدانجداسازیمنبع
آ.41فقدانياضعفدرپیوستگیکسبوکاروطرحهایبازيابیبد
د.1شهرتکمپانی
د.2اعتمادمشتری
د.3وفاداریوتجربهکارکنان
سرويسهایبالدرنگ

د.9تحويلسرويس–
د.11تحويلسرويس
د.16شبکه(ارتباطاتوغیره)
باال

IE, network congestion / mis-connection / non-optimal use

1

 رایانش ابری
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 -3-7-9ر .07دستکاری ترافیک شبکه
احتمال
تاثیر
پذيریها


آسیب

دارايیهایتحتتاثیر

ريسک

پايین



باال



پذيریهایتدارکاتیکاربران


آسیب
آ.2
پذيریهایقطعتدارککاربران


آسیب
آ.3
پذيریهایرمزنگاریارتباط


آسیب
آ.8
آسیبپذيری

آ.16عدموجودکنترلبررویپروسهتشخیص
د.1شهرتکمپانی
د.2اعتمادمشتری
دادههایشخصیحساس
د .5
د.6دادهشخصی
د.7دادهحیاتیشخصی
سرويسهایبالدرنگ

د.9تحويلسرويس–
د.11تحويلسرويس
متوسط

 -4-7-9رPrivilege escalation .01
احتمال
تاثیر
پذيریها


آسیب

دارايیهایتحتتاثیر

ريسک

پايین

پايینتر
مقايسهای :

باال

(برایتامینکنندهابر)

مقايسهای:باالتر

پذيریهایAAA


آسیب
آ.1
پذيریهایتدارکاتیکاربران


آسیب
آ.2
پذيریهایقطعتدارککاربران


آسیب
آ.3
پذيریهایفوقناظر


آسیب
آ.5
آ.34نقشهاومسئولیتهایگنگ
آ.35اجرایضعیفتعاريفنقشها
آ.36بکارنرفتناصلدانستنباتوجهبهنیاز
آ.38پیکرهبندینامناسب
دادههایشخصیحساس
د .5
د.6دادهشخصی
د.7دادهحیاتیشخصی
د.8دادهHR
د.11کنترلدسترسی/احرازهويت/مجازشناسی
د.13دايرکتوریکاربر(داده) 
متوسط

411
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 -5-7-9رSocial engineering attacks (IE, Impersonation) .09
احتمال
تاثیر
پذيریها


آسیب

متوسط

مقايسهای:يکسان

باال

مقايسهای:باالتر

آ.32فقدانآگاهیامنیتی
پذيریهایتدارکاتیکاربران


آسیب
آ.2
آ.6فقدانجداسازیمنبع
پذيریهایرمزنگاریارتباط


آسیب
آ.8
آ.37ناکافیبودنرويههایفیزيکیامنیتی

دارايیهایتحتتاثیر

د.1شهرتکمپانی
د.2اعتمادمشتری
د.4دارايیفکری
دادههایشخصیحساس
د .5
د.6دادهشخصی
د.7دادهحیاتیشخصی
د.8دادهHR
د.11کنترلدسترسی/احرازهويت/مجازشناسی
د.12اعتبارنامه

ريسک

متوسط

 -6-7-9ر .32اتالف یا به خطر افتادن گزارشهای عملیاتی
احتمال
تاثیر
پذيریها


آسیب

دارايیهایتحتتاثیر
ريسک

پايین

پايینتر
مقايسهای :

متوسط

مقايسهای:يکسان(برایمشتری)

آ.52فقدانياضعفدررويههایگزارشگیریونگهداری
پذيریهایAAA


آسیب
آ.1
پذيریهایتدارکاتیکاربران


آسیب
آ.2
پذيریهایقطعتدارککاربران


آسیب
آ.3
آ.19فقدانآمادگیقانونی
پذيریهایسیستمياسیستمعامل


آسیب
آ.39
گزارشهایعملیاتی(مشتریوتامینکنندهابر)

د.21
پايین

 رایانش ابری

411


 -7-7-9ر .38اتالف یا به خطر افتادن گزارشهای امنیتی (دستکاری تحقیقات قانونی)
احتمال
تاثیر
پذيریها


آسیب

پايین

پايینتر
مقايسهای :

متوسط

پايینتر(برایمشتری)
مقايسهای :

آ.52فقدانياضعفدررويههایگزارشگیریونگهداری
پذيریهایAAA


آسیب
آ.1
پذيریهایتدارکاتیکاربران


آسیب
آ.2
پذيریهایقطعتدارککاربران


آسیب
آ.3
آ.19فقدانآمادگیقانونی
پذيریهایسیستمياسیستمعامل


آسیب
آ.39

دارايیهایتحتتاثیر
ريسک

گزارشهایامنیتی

د.22
پايین

 -1-7-9ر .30گم شدن یا دزدیده شدن پشتیبان های داده
احتمال
تاثیر
پذيریها


آسیب

پايین

پايینتر
مقايسهای :

باال

مقايسهای:يکسان(برایمشتری)

آ.37ناکافیبودنرويههایفیزيکیامنیتی
پذيریهایAAA


آسیب
آ.1
پذيریهایتدارکاتیکاربران


آسیب
آ.2
پذيریهایقطعتدارککاربران


آسیب
آ.3

دارايیهایتحتتاثیر

د.1شهرتکمپانی
د.2اعتمادمشتری
دادههایشخصیحساس
د .5
د.6دادهشخصی
د.7دادهحیاتیشخصی
د.8دادهHR
سرويسهایبالدرنگ

د.9تحويلسرويس–
د.11تحويلسرويس
د.23پشتیباندادهيابايگانیداده

ريسک

متوسط
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 -9-7-9ر .33دسترسی غیر م از به جزئیات ماشینها و ابزار
احتمال
تاثیر

پذيریها


آسیب
دارايیهایتحتتاثیر

ريسک

خیلیپايین

پايینتر
مقايسهای :

باال (برای داشتن تاثیر خیلی زياد بايد هدف مقايسهای:باالتر
حمله مشخص باشد(مثال يک ماشین خاص را
هدفبگیرد))
آ.37ناکافیبودنرويههایفیزيکیامنیتی
د.1شهرتکمپانی
د.2اعتمادمشتری
دادههایشخصیحساس
د .5
د.6دادهشخصی
د.7دادهحیاتیشخصی
د.8دادهHR
د.23پشتیباندادهيابايگانیداده
پايین

کنترلهای محیط

کردهاند و همچنین 
دادههای بزرگ تمرکز  
نکنندگان ابر بر مرکز  
از آنجايی که تامی 
میشود.
یتراست،بنابرايننتايجناشیازنفوذبسیارپرخطرتر 
فیزيکینیزقو 

 -82-7-9ر .34دزدی ت هیزات رایانهای
احتمال
تاثیر
پذيریها


آسیب
دارايیهایتحتتاثیر

ريسک

خیلیپايین

پايینتر
مقايسهای :

باال

مقايسهای:خیلیباال

آ.37ناکافیبودنرويههایفیزيکیامنیتی
دادههایشخصیحساس
د .5
د.6دادهشخصی
د.7دادهحیاتیشخصی
د.8دادهHR
سختافزارفیزيکی

د.17
پايین

 -88-7-9ر .35بالیای طبیعی
احتمال
تاثیر
پذيریها


آسیب
دارايیهایتحتتاثیر

خیلیپايین

پايینتر
مقايسهای :

باال

مقايسهای:باالتر

طرحهایبازيابیبد
آ.41فقدانياضعفدرپیوستگیکسبوکارو 
د.1شهرتکمپانی

 رایانش ابری
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د.2اعتمادمشتری
دادههایشخصیحساس
د .5
د.6دادهشخصی
د.7دادهحیاتیشخصی
د.8دادهHR
سرويسهایبالدرنگ

د.9تحويلسرويس–
د.11تحويلسرويس
ريسک

پايین

میباشد ،اين
به طور کلی ريسک ناشی از باليای طبیعی در محیط ابر بسیار کمتر از محیطهای سنتی  
میباشد
موضوعبهخاطرارائهچندينسايتومسیرشبکهتوسطتامینکنندهها 

414
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 -1-9آسیبپذیریها
پذيریهايی کهدرادامهآوردهشدهيک لیست جامعنیست ،ولی بههرصورتجزئیات الزم


آسیب
لیست 
پذيریهای


آسیب
پذيریها هم از نوع 


آسیب
میشود .اين 
برای تامین اهداف تحلیل اين گزارش را شامل  
پذيریهایعمومیهستند.


آسیب
مختصبهابروهمازنوع
آ .8آسیبپذیریهای AAA
1

2

3

میتواند با مشکالتی چون
يک سیستم که در احراز هويت  ،مجازشناسی و حسابرسی ضعیف باشد  
دسترسیغیرمجازبهمنابع،استفادهنامناسبازمنابعواتفاقاتامنیتیمواجهشود.بنابراين:
ذخیرهسازیابروجودخواهدداشت

 دسترسیناامنبه نقشهاینامناسبوجوددارنددادههایاعتباریبررویمنابعذخیرهزودگذرقراردارند

از سوی ديگر ابرباحمالتمبتنی برکلمهعبوردستبهگريبان خواهدبود،بنابراين نیاز بهاحرازهويت
میباشد.
هايیکهفراترازاستفادهازکلمهعبور 
آ .0آسیبپذیریهای تدارکاتی کاربران
 مشتریقادربهکنترلپروسهتدارکنیست. هويتمشتریدرمرکزثبت4تايیدنشدهاست. تاخیرمیانمولفههایابروجوددارد.دادههایهويتمشتريانساختهشدهاست.
 چنديننسخهکپیاز دادههایاعتباریمشترياندرمقابلاستراقسمعوتکرارآسیبپذيرند.

آ .3آسیبپذیریهای قط تدارک 5کاربران
دادههای
میگیرد به خاطر تاخیرهای موجود در ابر تا مدتی  
هنگامیکه قطع تدارک يک مشتری صورت  
میباشند.
اعتباریاوهمچنانمعتبر 

1

Authentication
Authorization
3
Accounting
4
Registration
5
De-provisioning
2
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آ .4دسترسی از راه دور به واسط مدیریت
میآورند،ماننداحراز
پذيریهايی رابوجود 


آسیب
ماشینهای کاری 

از نظرتئوری اين نوعازدسترسی در
هويتضعیفدرخواستهاوپاسخها.
آ .5آسیبپذیریهای فوقناظر
ماشینهایمجازی

میباشند:ايناليهدرحقیقتمنابعفیزيکیواجرای
فوقناظربسیارجذاب 
حمالتاليه 
آسیبپذيریدرايناليهبسیارحیاتیخواهدبود.ازکارانداختنايناليه

میکند،بنابراينهرگونه
راکنترل 
پذيریهای اين


آسیب
میباشد.کارهای انجامشدهدرباره
ماشینهای مجازی  

بهمعنای ازکارانداختنهمه
آسیبپذيریبه[]16مراجعهشود.

اليهدر[13و14و]15آمدهاست.برایديدنمثالهایبیشتردربارهاين
آ .6فقدان جداسازی منب
میتواندمنبعمورداستفادهمشتریديگرراتحتتاثیرقراردهد.
منبعاستفادهشدهتوسطيکمشتری 
زيرساختهای رايانشابری  IaaSبرمبنای طراحی های معماری هستندکهدرآنهامنابعفیزيکی توسط

میشوند و بنابراين چندين مشتری به صورت اشتراکی از آنها
چند ماشین مجازی به اشتراک گذاشته  
میکنند.
استفاده 
فوقناظر ممکن است موجب دسترسی غیر مجاز به اين منابع مشترک شود .برای
پذيریهای اليه  


آسیب
1
ماشینهایمجازیمشتری1ومشتری2دارایدرايوهایهاردمجازیبرروی LUNمشترکباشند.

مثال
دادههای
مشتری2شايدقادربهنگاشتکردندرايوهاردمشتری1بررویماشینمجازیخودبودهوبتواند 
درونآنراببیند.
میشودکهدارایAPIهایکاملیبرای تامینمديريتمشتريان
فوقناظرهايیاستفاده 
درابرهایIaaSاز 
دادهها شود.حتی ممکن
میتواند منجربهدسترسی غیر مجازبه 
پذيریها دراين زمینه  


آسیب
میباشند.

مثالهایبیشتردراينزمینه
استحملهکنندگانقادرباشندکهدارايیهایدرونابرراتغییردهند.برای 
پذيریهابه[]16مراجعهشود.


آسیب
آ .7فقدان جداسازی های شهرتی
فعالیتهایيکمشتریبرشهرتمشتریديگرتاثیرمیگذارد.
آ .1آسیبپذیریهای رمزنگاری ارتباط
میباشند.
دادههادرهنگامجابجايی 
پذيریهادرزمرهنگرانیهايیدربارهخواندهشدن 


آسیب
اين

1

Logical Unit Number

416
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آ .9فقدان یا ضعف در رمزنگاری آرشیو ها و داده در انتقال
پايگاههای داده،تصويرهای
دادههاینگهداریشدهدرآرشیوهاو 
شکستدررمزنگاریدادهدرحالانتقال ،
دادههای ديگر در ابر در
میشود که  
گزارشهای حساس موجب  

دادههای قانونی و 
ماشینهای مجازی  ،

هزينههایپردازشبايددرنظر
پیادهسازیمديريتکلید(آ)11و 
هزينههای 
معرضخطرقراربگیرند.طبعا 
هزينههایاينريسکمقايسهشوند.
گرفتهشدهوبا 
آ .82غیر ممکن بودن پردازش دادهها در حالت رمز شده
رمزنگاریدادهبهطورکلیکارسختینیست،ولیباتوجهبهيافتههای اخیررمزنگاریهمريختانه[،]17
سیستمهایتجاریازرمزنگاریدرحینپردازشدادهاستفادهنخواهندکرد.درتخمینیکهتوسط Bruce

دادههای رمزشدهانجامشود،
 Schneierانجامشدهاين نتیجه بدستآمدهکهجستجوی وباگربرروی  
میشود [.]18اين موضوعبهاينمعناستکهمادامیکه مشتريانابر
زمانمحاسبهحدودايک میلیارد برابر 
بهکارهايیغیرازذخیرهدادهاحتیاجدارندبايدبهتامینکنندهابراعتمادکنند.
آ .88روش های ضعیف مدیریت کلید
میتوان
میباشد؛برای نمونه  
ذخیرهسازی انواعمختلفکلید  

زيرساختهای رايانشابری نیازمند مديريت و

کلید نشسترابرای پشتیبانی ازانتقالداده(کلیدهای ،)SSLکلیدهای رمزکردنفايل ،جفتکلیدهای
وتوکنهایمجازشناسیرانامبرد

مشخصکنندهتامینکنندهابر،جفتکلیدهایمشخصکنندهمشتريان
سختافزاریثابتینیستندوابرمبتنیبرمحتوینیز

ینهایمجازیدارایزيرساخت
[.]19ازآنجاکهماش 
1
میباشد.
مشکلتر  

میباشد بکاربردن کنترلهای استاندارد مانند   HSM
از نظر جغرافیايی توزيع شده  
اطالعاتبیشتردر[21و21و.]22
آ .80تولید کلید :آنتروپی پایین برای تولید اعداد تصادفی
مجازیسازی و کمبود وسايل ورودی به اين معناست که

فناوریهای 

ترکیب تصاوير استاندارد سیستم  ،
2
 RNGهای فیزيکی هستند؛مراجعهشودبهامنیت رايانش

نتری نسبتبه
سیستمها دارای آنتروپی پايی 

ابری [.]23اين بدين معناستکهيک حملهکنندهبهماشین مجازی ممکناستبهخاطرتشابهآنتروپی
هایمورداستفادهبرایاعدادتصادفیقادربهحدسزدنکلیدهایتولیدشدهتوسطماشینمجازیباشد.
میباشد ولی اگردرگامطراحی مدنظرقرارنگیرد پیامدهای مهمی
آسیبپذيری بهآسانی قابلحل 

اين 
خواهدداشت.

Hardware Security Module
Random Number Generator

1
2
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آ .83کمبود فناوریها و راهحلهای استاندارد
میباشد .اينکه قطع
کمبود استاندارد به اين معناست که در برخی مواقع داده وابسته به تامین کننده  
عملیاتراتامینکنندهبايدانجامدهدريسکبسیاربزرگیاست.
8

آ .84عدم وجود توافق اجرایی منب
نبودتوافقاجرایمنبعبهاينمعناستکهاگرتامینکنندهPaaSياSaaSبرشکستشود،مشتريانشهیچ
پشتیبانینخواهندداشت.
آ .85مدلهای نادقیق استفاده از منب
میباشدزيراآنهابهطورآماریمورد
سرويسهایگريدبهطورخاصدرمقابلفرسودگیمنبعآسیبپذير 

میگیرند .همچنین بسیاری از تامین کننده ها اجازه رزرو منابع را به صورت پیشرفته به
استفاده قرار  
میتوانندباشکستمواجهشوند:
میدهند.اينالگوريتمدراينمواقع 
مشتريان 
میتواند منجربهرزرواضافی يا استفادهبیش ازحدشود
 مدلسازی نادقیق استفادهازمنبع،که ()35(،)34و(.)36
 خرابیالگوريتمهایتخصیصمنابعبعلتاتفاقاتغیرعادیمیکنند به خاطر عدم
 خرابی الگوريتم های تخصیص منابع که از دسته بندی کارها استفاده  دستهبندیمناسب.
آ .86عدم وجود کنترل بر روی پروسه تشخیص آسیبپذیری
آسیبپذيری

محدوديتهايیکهبهواسطهشرايطاستفادهدرزمینههایاسکنکردنپورتهاوتستهای

میشودکهمسئولیتبرخیازاقداماتامنسازیبرعهدهمشتریباشدکهاينامرخود
میآيدباعث 
بوجود 
آسیبپذيریجدیاست.

يک
آ .87احتمال رخداد وارسی های داخل شبکه ای
میتوانندبررسی های پورتوديگر تستهای استانداردرابرروی ديگر مشتريان روی شبکه
مشتريان ابر 
داخلیاجراکنند.
آ .81احتمال اجرای چک های co-residence

میشوندکهحملهکنندگانقادرباشندمشتریایکهمنابعرابهاشتراکمی
حمالتside attackموجب 
گذاردشناسايیکنند.

1

No source escrow agreement
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آ .89فقدان آمادگی قانونی
سرويسها و

میباشد،بسیاری ازتامین کنندهها
علی رغماينکه ابرپتانسیل ارتقای آمادگی قانونی رادارا 
میآورند.برایمثال،تامینکنندههایSaaSامکاندسترسیبه
شرايطاستفادهالزمبرایاينامرراپديدن 
سرويسهای قانونی

میکنند.تامین کنندههای  IaaSهمممکناست
گزارشهای  IPمشتريان رافراهمن 

مانندتصويرهایديسکرافراهمنکنند.
آ .02قابل قبول شدن رسانه های حساس

8

دادههای حساسممکناستفاش
ذخیرهسازی فیزيکی بهاين معنی خواهدبودکه 

مالکیت مشترکمنابع
شوند.اين فاششدنبهاين علتاستکهممکناستخطومشی های نابودکردندادهکهدرانتهای
پیادهسازی نباشند،برای نمونهبهخاطراينکه ديسک توسط
میگیرند قابل 
چرخهحیات مورداستفادهقرار 
مالکديگریمورداستفادهاست،يکفايلرانتوانبهطورفیزيکیازبینبرد.
0

آ .08همگام سازی مسئولیت ها یا تعهدات پیمانی خارج از ابر
مشتريان ابرمعموالازمسئولیت هايی کهدرشرايط استفادهبهآنهادادهشدهاستآگاهنیستند.تمايالتی
وجودداردتامسئولیت های فعالیت هايی کهبی کسماندهمانندبايگانی رمزنگاری درتامین کنندهابررا
واگذارکنند.
آ .00برنامههای کاربردی میان ابری موجب بوجود آمدن وابستگی های پنهان میشوند

3

سرويسهایابروابستگی هایپنهانوجوددارند،وهنگامیکه شخصثالثدرعملیات ابر

در زنجیره تامین 
میکند
واردشودمعماریتامینکنندهابرازعملیاتپشتیبانین 
آ .03عبارات  SLAبا قولهای متداخل برای ذی نفعان مختلف
اين عباراتدر توافقنامه های سطح سرويس حتی ممکناست با ديگر عباراتموجود يا با عبارات ديگر
توافقنامهدرتناقضباشند
آ .04عبارات  SLAشامل ریسکهای زیادی برای کسب و کار باشند
توافقنامه های سطح سرويس ممکن است ريسک کسب و کار زيادی برای تامین کننده داشتهباشند.از
ديدگاه مشتری SLA ،هاممکناستعباراتی داشتهباشندکهتعابیر زيان آورازآنهاحاصلشود -برای
مثالممکناستعبارتی وجودداشتهباشدکهازآنبتواناين نتیجه راگرفتکهتامینکنندهابر()CP
حقنگهداریودسترسیبههرمحتویذخیرهشدهبررویزيرساختابررادارد.
1

Sensitive media sanitization
Synchronizing responsibilities or contractual obligations external to cloud
3
Cross-cloud applications creating hidden dependency
2
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آ .05حسابرسی و تصدیق مشتریان امکانپذیر نباشد
تامینکنندهابرنتواندهیچتضمینیبهمشتریدرزمینهحسابرسیبدهد.
میکنند [ ]24که در آنها
فوقناظرهای متن باز استفاده  
کنندههای ابر از  

برای نمونه برخی از تامین 
میباشد.توجه به
سازمانها  

قهای معمولوجودندارد[ ]25کهوجودآنهايک نیازمندی پايهای برای 
تصدي 
قهای صورت گرفته و سطح
اين نکته ضروری است که بدانیم که هیچ تقارن مستقیمی ما بین تصدي 
بپذيریوجودندارد.
آسی 
آ .06طرح های تصدیق با زیرساخت ابر جور نباشد
پذيریهایامنیتیاحتماالازبینرفتهاند.


آسیب
کنترلخاصیبرایابروجودنداردکهبدينمعنیباشدکه
آ .07سرمایه گذاری ناکافی بر روی زیرساختها
مدلهایپیشبینی آناشتباهازآبدرآيند
میباشد.اگر 
زيرساختهانیازمندزمان 

سرمايهگذاریبرروی
میشود.
موجبمختلشدنسرويسبرایمدتطوالنی 
8

آ .01عدم وجود خط و مشی بستن مناب
راهحلقابلانعطافوتطبیقپذيریبرایمشتریوتامینکنندهابردرمحدوديتگذاریبررویمنابع
اگر 
وجودنداشتهباشد،استفادهغیرقابلپیشبینیازمنابعمشکلسازخواهدشد.
آ .09ذخیرهسازی داده در چندین حوزه و عدم شفافیت در این باره
دادهها موجب
ذخیرهسازی بدوناطالعمشتری ازمحلذخیره شدن 

دادهها وافزونگی در
 mirrorکردن 
یهاممکناستاز توافقاتعدولکنند،مخصوصا
میشود.کمپان 
آسیبپذيری  

بوجودآمدنسطحبااليی از
ذخیرهسازیوجودنداشتهباشد.

دربارهحوزههای

وقتیاطالعاتروشنی
آ .32فقدان اطالعات درباره حوزه ها
دادهها ممکناستدرحوزههايی نگهداری و/يا پردازششوندکهبسیار آسیب پذير هستند.اگراطالعات

الزمدراينبارهبرایمشتريانابروجودنداشتهباشد،مشتریقادربهاجتنابازآنهانخواهدبود.
آ .38فقدان تکامل و شفافیت شرایط استفاده
پذيریهايیکهمختصابرنیستند


آسیب

1

Resource capping
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ريسکهامختصمحیطابرنیستند.دراينبخش

ريسکهابهايننکتهاشارهشدکهبرخی

دربخشتحلیل
پذيریها حتمابايد در


آسیب
میشود،اين 
پذيریهايی کهفقطمربوطبهمحیط ابرنیستند ذکر 


آسیب
هم
سیستمهایمبتنیبرابردرنظرگرفتهشوند.

پیادهسازی

آ .30فقدان آگاهی امنیتی
میکنند نسبت به خطرات موجود آگاهی الزم را ندارند ،مخصوصا آن
مشتريان وقتیکه به ابر مهاجرت  
میباشد.اين عدمآگاهی ممکناستدرتامین کنندههمازجهت
ريسکهايی کهمختصبهمحیط ابر 

روشهایکاهشخطاوجودداشتهباشد.
ناآگاهبودناز 
آ .33فقدان پروسه های بررسی
از آنجايی کهنقشهای حساسی درمحیط ابربرای تامین کنندهوجوددارند،دراين مقیاس اگربررسی
هایالزمبررویآننقشهاانجامنشودخسارتهايیرابهبارمیآورد.
آ .34نقش ها و مسئولیت های گنگ
پذيریهامربوطبهعدممشخصشدنکافینقشهاومسئولیتهادرسازمانتامینکنندهابر


آسیب
اين
یباشد.
م
آ .35اجرای ضعیف تعاریف نقش ها
میشود که از
در تامین کننده های ابر عدم تفکیک مناسب نقش ها موجب بوجود آمدن نقش هايی  
میشود .مثال هیچ فردی نبايد
آسیبپذيری سیستم  

امتیازات بااليی برخوردار هستن و اين امر موجب 
بخشهایابرراداشتهباشد.
دسترسیکاملبهتمام 
آ .36بکارنرفتن اصل دانستن با توجه به نیاز
میشود.افرادنبايدبهچیزهايیکهنیاز ندارنددسترسی
آسیبپذيریبهنقشهاومسئولیتهامربوط 

اين
داشتهباشند.
آ .37ناکافی بودن رویه های فیزیکی امنیتی
مشتملبر:
 فقدانکنترلهایفیزيکیمحیط(استفادهازکارتهایهوشمندبرایاحرازهويت). فقدان استفاده از پوشش های الکترومغناطیسی برای دارايی هايی که در مقابل استراق سمعآسیبپذيرهستند.
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آ .31پیکره بندی نامناسب
مقاومسازی ،خطاهای انسانی و
پذيریها مشتملاستبر:استفادهناکافی ازرويه های  


آسیب
اين دستهاز
مديراندورهنديده.
آ .39آسیبپذیریهای سیستم یا سیستم عامل
آ .42نرمافزار غیرقابل اطمینان

8

آ .48فقدان یا ضعف در پیوستگی کسب و کار و طرح های بازیابی بد
آ .40فقدان یا ناکامل بودن موجودی دارایی ها
آ .43فقدان یا ناکامل بودن دسته بندی دارایی ها
آ .44مالکیت نامشخص دارایی ها
آ .45شناسایی ضعیف نیازمندی های پروژه
سیستمها و کاربردهای کاربران و

اين مورد شامل فقدان در نظر گرفتن نیازمندی های امنیتی ،نقش 
میباشد.
نیازمندیهایناکاملکسبوکارو ..
آ .46انتخاب ضعیف تامین کننده
آ .47فقدان افزونگی تامین کننده
آ .41آسیبپذیریهای برنامه کاربردی یا مدیریت ضعیف وصله
پذيریها شامل:باگهای کدهای برنامهکاربردی ،رويه های وصلهکردنمتداخلمیان


آسیب
اين دستهاز
پذيریهادرمرورگرهاو....


آسیب
وصلههایتستنشده،
مشتریوتامینکننده،بکاربردن 
آ .49آسیبپذیریهای مصرف مناب

0

آ .52نفوذ به  3NDAبوسیله تامین کننده
1

Untrusted software
Resource consumption vulnerabilities
3
Non-disclosure agreement
2
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آ .58احتمال از دست دادن داده
آ .50فقدان یا ضعف در رویه های گزارش گیری و نگهداری
آ .53فیلترینگ ناکافی مناب

 رایانش ابری
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 -9-9دارایی ها
توضیحياارجاعبهعناصرتوضیح

مالک[بازيگريا

مقدارمالحظهشده[خیلیپايین–

دادهشدهدرباال

سازماندرگیر]

پايین–متوسط–باال–خیلیباال]

د.1شهرتکمپانی



1

CC

خیلیباال

د.2اعتمادمشتری

میشود،
حسننیتراهمشامل 

CC

خیلیباال

دارايی

میتوانباشکاياتآنرااندازهگرفت

CC

باال

د.4دارايیفکری 



CC

باال

دادههایشخصی
د .5

(مانندآنچهدر European data

3

خیلیباال

حساس

)protection directive

د.6دادهشخصی

(مانندآنچهدر European data

د.3وفاداریوتجربه



کارکنان
2

CC / CP

CC / CP

)protection directive
د.7دادهحیاتی

دادههای
دادههايیکهدردسته 
(تمام 

شخصی

شخصیدر European data

متوسط(ارزشعملیاتی)/باال(در
صورتگمشدن)

CC / CP

باال(ارزشعملیاتی)/باال(درصورتگم
شدن)

protection directiveقرارداردو
درسازمانبعنوانحیاتیمارکشده)
د.8دادهHR

دادهمربوطبهديدگاهعملیاتی

د.9تحويلسرويس

سرويسهايیکهزماندرآن

تمام

سرويسهای

–

بسیاراهمیتداردوسطحدسترس

بالدرنگ

میباشد
پذيریآنهانزديکبه %111

CC

باال

CC / CP

خیلیباال

د.11تحويلسرويس



CC / CP

متوسط

د.11کنترل



CC / CP

باال

دسترسی/احراز
هويت/مجازشناسی
( admin vs
)others
د.12اعتبارنامه

برایمراجعینوافرادیکهبهسیستم

CC

خیلیباال

دسترسیدارند
1

Cloud customer
Intellectual property
3
Cloud provider
2
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د.13دايرکتوری

اگرازکاربیفتدديگرکسیقادربه

کاربر(داده)

واردشدنبهسیستمنیست

د.14واسطمديريت

میباشد(چهمبتنیبر
واسطمديريت 

سرويسابر

CC
CP / CC

باال
خیلیباال

1

وبچهمبتنیبرشلازراهدور )که
سرويسهايیکهتوسطابر

تمامی
میشود.
میشودباآنمديريت 
ايجاد 

دAPI.15های



واسطمديريت
د.16شبکه

شاملارتباطاتدرونوبیرونازابر

(ارتباطاتوغیره)

میشود


سختافزار

د.17



CP / CC /
EuropeanHeal
th
CP / CC
CP / CC

فیزيکی

متوسط

باال
پايین(وابستهبهاينکهچقدرازآنرااز
دستبدهید)/متوسط(درصورتیکه
دزديدهشودوازآنپشتیبانینشود)

د.18ساختمانهای



CC / CP

باال

CP / CC

باال

فیزيکی
د.19برنامهکاربردی



(CPکداصلی)
د.21تصديق

ISO, PCI, DSS, etc

CC / CP

باال

گزارشهای

د.21

گزارشهابرایتقويتوبهینه

اين

CC / CP

متوسط

عملیاتی(مشتریو

کردنپروسههایکسبوکار

تامینکنندهابر)

استفادهشدهواهدافحسابرسیرا
میکنند
تسهیل 

گزارشهای

د.22

بعنوانشواهدنفوذومواردقانونی

امنیتی

مورداستفادههستند

د.23پشتیبانداده



CC / CP

متوسط

CP / CC

متوسط

يابايگانیداده



Remote shell

1
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 -82-9چارچوب تضمین اطالعات
مجموعهای ازمعیارهای تضمین استکهبرای مواردزير طراحی

يکی ازمهمترين توصیه های اين گزارش
شدهاست:
سرويسهایابر

 برایدسترسیبهريسکاتخاذشدهاز برایمقايسهبینپیشنهاداتتامینکنندههایابرمتفاوت امنیتی موثربرای تامین کنندههای شخصثالثکاری استکهبدونداشتنتجربهوتخصصالزمبسیارمشکلاست.
ريسکهايی کهبرای زير

 برای کاهشبارتضمین روی تامین کنندههای ابر.يک ازمهمترين میباشد .تامین کننده های ابر
میشود مربوط به نیازمنديهای تضمین   1NIS
ساخت ابر بیان  
یهايشانرا
هاوخطمش 


ساخت
فهمیدهاندکهتعدادزيادیازمشترياندرخواستحسابرسیاززير

دارند .اين موضوع بار امنیتی بزرگی را بوجود می آورد و موجب افزايش خطر حمالت به زير
میشود.تامینکنندههانیازبهتبیینيکچارچوببرایمقابلهبااينموضوعدارند.
ساختها 

میتواند ازتامین کنندهابرداشتهباشدتااز
میکند کهسازمان 
اين بخشازتوصیههاپرسشايی رافراهم 
میباشد.بنابراينهر
حمايتاطالعاتخودمطمئنشوند.هدفاينپرسشهاايجاديک baselineحداقل 
سازمانممکناستنیازمندی هايیاضافهترازاين baselineداشتهباشد .بههرصورتاين پاسخهابايد
درچاچوبمعنايی مناسبی قراربگیرند تابتوانازآنپاسخهای پايدارتر ودارای قابلیت مقايسه بدست
میباشد .اينمعیارهایفوقالذکر
آورد.برایداشتنچنینپاسخهايیطبعانیازبهمعیارهایقابلسنجش 
سازمانهاممکنباشد.

بايدبرایهمهتامینکنندههايکسانباشندتاقیاسبینآنهارادر

 -8-82-9تقسیم مسئولیت ها
با توجهبهوقايع امنیتی کهممکناسترخبدهدنیاز بهتعريف روشنوفهممسئولیت هاونقشهای
تقسیمبندی بهطورگستردهای بین

مربوطبهامنیت درمشتری وتامین کنندهوجوددارد.خطوطاين 
تقسیمبندینشاندادهشدهاست.

SaaSوIaasتفاوتدارد.درجدولزيرمعمولترينومنطقیتريناين
درهرموردبايد مشخصشودکهکدامیک ازسرويس ،مشتری يا تامین کنندهمسئولیت رابرعهدهدارند.
اگرشرايطاستفادهاستانداردیموجودباشددرآنمشخصشدهکهمشتریبايدازتمامیمسئولیتهايش
آگاهباشد.

1

Network and information security
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Software as a service-8-8-82-9
مشتری
-

-

تامین کننده

قبول قوانین حمايت داده برای دادههای -
جمع آوری شده و پردازش شده توسط
مشتری
نگهداریسیستممديريتهويت
مديريتسیستممديريتهويت
مديريتسکویاحرازهويت
-

Platform as a Service -0-8-82-9
مشتری
-

نگهداریسیستممديريتهويت
مديريتسیستممديريتهويت
مديريتسکویاحرازهويت

زيرساختپشتیبانیفیزيکی( facilities, rack space,
)power, cooling, cabling, etc
امنیت و دسترس پذيری زيرساخت فیزيکی (سرور،
ذخیرهسازی،پهنایباندوغیره)

مقاومسازی(چک
مديريتوصلهسیستمعاملورويههای 
مقاومسازی انجام شده توسط
کردن هرگونه تداخل بین  
مشتریباخطمشیامنیتی)
پیکره بندی سکوی امنیتی ( firewall rules,
)IDS/IPS tuning, etc
سیستمها

مانیتورينگ
نگهداریسکویامنیتی( firewall, Host IDS/IPS,
)antivirus, packet filtering
جمعآوریگزارشومانیتوريگامنیتی

تامین کننده
-

-

زيرساختپشتیبانیفیزيکی( facilities, rack space,
)power, cooling, cabling, etc
امنیت و دسترس پذيری زيرساخت فیزيکی (سرور،
ذخیرهسازی،پهنایباندوغیره)

مقاومسازی(چک
مديريتوصلهسیستمعاملورويههای 
مقاومسازی انجام شده توسط
کردن هرگونه تداخل بین  
مشتریباخطمشیامنیتی)
پیکره بندی سکوی امنیتی ( firewall rules,
)IDS/IPS tuning, etc
مانیتورينگسیستم
نگهداریسکویامنیتی( firewall, host IDS/IPS,
)antivirus, packet filtering
جمعآوریگزارشومانیتوريگامنیتی
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Infrastructure as a service -3-8-82-9

مشتری
-

نگهداریسیستممديريتهويت
مديريتسیستممديريتهويت
مديريتسکویاحرازهويت
وصلههایسیستمعاملمهمانوروندهای
مديريت 
مقاومسازی

پیکرهبندیسکویامنیتیمهمان( firewall
)rules, IDS/IPS tuning, etc
سیستمهایمهمان

مانیتورينگ
نگهداریسکویامنیتی( firewall, host
)IDS/IPS, antivirus, packet filterig
جمعآوریگزارشومانیتوريگامنیتی

تامین کننده
-

-

زير ساخت پشتیبانی فیزيکی ( facilities,
rack space, power, cooling, cabling,
)etc
امنیت و دسترس پذيری زيرساخت فیزيکی
ذخیرهسازی،پهنایباندوغیره)

(سرور،
سیستمهایمیزبان( hypervisor, virtual

)firewall, etc

زيرساختهايشانهستند(مانند)IaaSاينمواردرابايددرنظربگیرند:

وقتیمشتريانمسئولامنیت
 -4-8-82-9امنیت برنامه کاربردی در IaaS

میکنند و
تامین کنندههای برنامهکاربردی  IaaSبابرنامهکاربردی ماننديک عنصرجعبهسیاه برخورد 
اليههای
کردهاند.تمام 
برنامههایکاربردیمشتريانرارها 
بنابراينوکامالنگرانیهایمديريتیوعملیاتی 
میشود.بههمیندلیلمشتريان
میشودوبوسیلهخودمشتريانمديريت 
برنامهبررویسرورمشتریاجرا 
برنامههايشان را بر عهده داشته باشند .در اينجا يک خالصه چک لیست و
بايد مسئولیت کامل امنیت  
میتوانندانجامدهندآوردهشده:
توضیحاتبرایبهتريناقداماتیکهمشتريان 
مدلهایکاریمبتنیبراينترنتبوجودآمدهباشند.
برنامههایابربايدبرای 

پذيریهای معمولوبحفاظتالزمراداشته


آسیب
 بايد طراحی آنهابهگونهای باشدکهدرمقابلباشند[.]26
برنامههای خود هستند بنابراين بايد از داشتن يک استراتژی
 مشتريان مسئول بروزرسانی و ارتقای  وصلهاطمینانحاصلشود.
پیادهسازی های شخصی شده احراز هويت ،مجازشناسی و
 مشتريان نبايد وسوسه شوند که از  پیادهسازیهاضعفهايیداشتهباشند.
حسابرسی()AAAاستفادهکنند،زيراممکناستاين 
برنامههای کاربردی بنگاهبايد بههمراهکنترلهای زيادی اجراشوندتاامنیت میزبان و
به طورخالصه :
کنترلهای برنامه کاربردی را تامین کنند [ .]27برای اطالعات بیشتر

شبکه ،دسترسی کاربر ،و امنیت 
میتوانیدبهيادداشتهایامنیتیمحصوالتتولیدکنندههایبزرگمانندمايکروسافت،اوراکل،سانوغیره

مراجعهنمايید.
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 -88-9نیازمندی های تضمین اطالعات
 -8-88-9امنیت پرسنل
اکثرسواالتمربوطبهپرسنلهمانهايیهستندکهشماازپرسنلفناوریاطالعاتوافرادمربوطبهفناوری
اطالعاتمیپرسید.
 رويههاوخطمشیشمادراستخداممديرانفناوریاطالعاتوافرادیکهبهسیستمدسترسیاينهابايدشامل:
دارندچیست؟ 
بررسیهای قبلازاستخدام(هويت ،ملیت ووضعیت ،تاريخچه کاری ومراجعآنها،

o
سابقهمجرمانهوبررسیمیدانی(برایکارکناناولويتباال))
برنامههایکاربردی مورداجراوجود
 آياخطمشیهایمتفاوتباتوجهبهمحلنگهداریدادهو دارد؟
 oمثالخطمشیاستخداميکمنطقهممکناستبامنطقهديگرتفاوتداشتهباشد
 oممکناستدادهحساسیدربخشخاصیباپرسنلخاصذخیرهشدهباشد.
 برنامهآموزشامنیتشمابرایکارمندانچیست؟ آياپروسهارزيابیمداوموجوددارد؟میشود؟
 oهرچندوقتانجام 
 oمرورهایدوباره
 oبازبینیهایدسترسیهاوسطوحاولويت
 oبازبینیخطمشیها

 -0-88-9تضمین زن یره تامین
میکند
اينسواالتوقتیمطرحاستکهتامینکنندهابربرخیازعملیاتامنیتیرابهشخصثالثمحول 
سیستمهای عامل) .همچنین اين سواالت

(مثال استفاده از تامین کننده خارجی برای مديريت هويت در 
میشود.اينفرضوجوددارد
شخصثالثهايیکهبهزيرساختتامینکنندهابردسترسیدارندنیزشامل 
میرود.
کهاينپرسشنامهبهصورتتناوبیبرایشخصثالثهمبکار 
شدهاند و با شما در ارتباطند را
 عملیات کلیدی امنیتی که در زنجیره تامین شما برونسپاری  تعريفکنید.
 جزئیاتروندهایتضمیندسترسیشخصثالثهابهزيرساختشماراشرحدهید.میکنید؟
 oآياشماآنهاراحسابرسیوبازرسی 
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آيا  SLAهايی با سطح پايین تر نسبت به آنچه به مشتريانتان پیشنهاد داده ايد توسط
برونسپارانگارانتیشده؟
چهمعیاریبرایمشخصشدنتضمینسطحسرويسشخصثالثوجوددارد؟
آياتامینکنندهابرباخطمشیامنیتیبکاررفتهتوسطشخصثالثموافقاست؟

 -3-88-9امنیت عملیات
سرويسهای

میرود که هر توافق تجاری با تامین کننده های خارجی سطوح سرويس برای تمام 
انتظار  
شبکهراشاملشود.عالوهبراينتوافقات،مشترینهايیبايدمطمئنباشدکهتامینکنندهازکنترلهای
میکند.
دادههااستفاده 
مناسببرایتضمینافشانشدنغیرمجاز 
 جزئیات تغییرات خط مشی و رويه های کنترلی را بگويید .اين پاسخ بايد شامل پروسه موردخروجیهاست.

ريسکهابعنواننتايجتغییراتوشفافکردن

استفادهدربازشناسی
 خطمشیدسترسیازراهدورراتعريفکنید.میکند؟
سیستمهایاطالعاتیاستفاده 

 آياتامینکنندهازرويههایاجرايیمستندبرای آيامحیطتعريفشدهایبرایکاهشريسکوجوددارد،برایمثال،توسعه،تستومحیطهایاجرايیازهمجداهستند؟
سیستمهایمیزبانوشبکهواطالعات

 کنترلهایمیزبانوشبکهبکاررفتهبرایپشتیبانیازاينهابايدشاملجزئیاتگواهیهاهمباشد.
مشتریراتعريفکنید .
 کنترلهایمورداستفادهبرایپشتیبانیدربرابرکدهایبدخواهرامشخصکنید. آياپیکرهبندیهایامنبرایمجازشناسیکدهااستفادهشدهاست؟اينهابايدشاملجزئیاتروندهای
 خطمشیوروندهایپشتیبانگیریراباجزئیاتبیانکنید .مديريترسانههاشود.
میگیرد؛برایعیبيابیهم
گزارشهایحسابرسیبرایاتفاقاتیکهنیازبهبازرسیدارندمورداستفادهقرار 

میتوان ازآنهااستفادهکرد.برایچنیناهدافیمشترینیازبهدسترسبودنچنیناطالعاتیرادارد:

گزارشهایحسابرسیراتعیین

میتواند جزئیاتاطالعاتضبطشدهبرروی
 آياتامینکننده کند؟
 oتاچهمدتايناطالعاتباقیمیمانند؟
تقسیمبندیکردتابرایمشترياننهايیهمقابل

میتوان
گزارشهارا 

 oآيااطالعاتاين
استفادهباشد؟
گزارشهاازدسترسیغیرمجازموردنیازاست؟

 oچهکنترلهايیبرایحمايت
گزارشهایحسابرسیمورداستفادهاست؟

 oچهمتدیبرایچککردنصحت
میشود؟ چه رخدادهايی باعث حرکتهای اتخاذ شده
گزارشهای حسابرسی بازبینی  

 چگونه است؟
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میشود؟
گزارشهادرچهزمانیوباچهدقتیتهیه 

اين

 -4-88-9تضمین نرمافزار
-

-

میشود را
برنامههای کاربردی استفاده 
کنترلهايی کهبرای حمايت ازصحتسیستم عاملو 
تعريفکنید.شاملهمهاستانداردهایمورداستفادهمانندSANS Checklist ،]28[OWASP،
[.]31[SAFECode،]29
چگونهمتوجهمی شويد کهنسخههای تازهواردبازارشدهنیازهای شمارابدونريسک تامین
اينهاقبلازاستفادهبازبینیشده؟
میکند؟آيا 

برنامههایکاربردیوجوددارد؟
چهراهکارهايیبرایامننگهداشتن 

 -5-88-9مدیریت وصله
-

جزئیاترويههایمديريتوصلهمورداستفادهرافراهمکنید.
میتوانید تضمین کنید که پروسه مديريت وصله تمامی اليه های فناوری ابر را پوشش
آيا  
نرمافزار
میدهد(مثال شبکه(مولفه های زيرساخت ،روتر و سويیچ) ،سرور سیستم عامل  ،

سیستمهایامنیتیوبرنامهکاربردی())firewalls, antivirus gateway؟

مجازیسازی،زير


 -6-88-9کنترلهای معماری شبکه
-

-

-

کنترلهایمورداستفادهبرایمقابلهباحمالتDDoSراتعريفکنید.
 oعمقامقابلهکنید()deep packet analysis, traffic throttling
 oآيا شمادفاعمناسببرایحمالتداخلی مانندآنچابرای حمالتخارجی وجوددارد
داريد؟
میشود؟
چهسطوحیازجداسازیاستفاده 
ذخیرهسازی ،مديريت شبکهو

ماشینهای فیزيکی ،شبکه،

ماشینهای مجازی ،

 oبرای 
غیره.
میشود ادامه
آيا معماری ابر عملیات را هنگامیکه تامین کننده سرويس از کمپانی جدا  
میدهد(آياوابستگیبهسیستمLDAPمشتریوجوددارد)؟

آيازيرساختشبکهمجازیاستفادهشدهتوسطتامینکنندهابر(معماری)]31[802.1qتوسط
استانداردهاامنشدهاست(آياباپیکرهبندیهایامنیتیخاصدرمقابلحمالتیمانند MAC
spoofing, ARP poisoning attacksامنشده)؟
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 -7-88-9معماری میزبان
-

شدهاند؟
مقاومسازی 
ماشینها 

میکندکهتصاوير
آياتامینکنندهتضمین 
میشوند؟
آياتصاويرمقاومشدهدربرابردسترسیغیرمجازمحافظت 
مجازیسازیشدهکهاحرازهويتنشدهاستراتايیدکند؟

میتواندتصوير
آياتامینکننده 
میتواندباحداقلپورتهایموردنیازکارکند؟
آياهاست 

 – PaaS -1-88-9امنیت برنامه کاربردی
نرمافزاری
اليههای  
اگر بخواهیم بطور عمومی صحبت کنیم ،تامین کننده سرويس  PaaSمسئول امنیت  
میتواند اصولی رانشاندهدکهبرای
میباشد،وتوصیه های اين متنبرای تامین کننده  PaaS
پلتفرم 

مديريت وطراحی سکوی  PaaSکمککند.اينکه اطالعاتجزئیات امنسازی سکوهاراازتامین کننده
میتواند دراين امرکمک
میآيد  
 PaaSبدستآوردبسیار مشکلاست– سواالتی کهدرادامهاين متن 
کند.
میشوند –
برنامههای کاربردی چندمالکی ازهمجدا 
 درخواستاطالعاتدربارهاينکه چگونه توضیحسطحباالازمعیارهایجداسازیموردنیازاست.
میتواند برای محدود شدن دسترسی به داده شما ارائه
 چه تضمین هايی تامین کننده   PaaSدهد؟
کنندهابرپلتفرم

 معماریسکویشمابايدازنوعمعماریکالسیکsandboxباشد–آياتامینمیکند؟
پذيریهاوباگهامانیتور 


آسیب
رابرای
اينهاشامل
ويژگیهایامنیتیباشد–آيا 

 تامینکنندهPaaSبايدقادربهپیشنهاددادنبرخیمیباشد؟
احرازهويت،مجازشناسیوغیره 

 – SaaS -9-88-9امنیت برنامه کاربردی
برنامههایکاربردی کهبهکاربرنهايی تحويل
مدل  SaaSاين ايده راداردکهتامین کنندهمديريت تمامی  
برنامههایکاربردیهستند.
میشودرابرعهدهدارد.بنابراينتامینکنندههایSaaSمسئولتامینامنیت 

میتواندکمکباشد:
مشتريانمسئولپروسههایامنیتیعملیاتیهستند.بااينحالسواالتزير 
میتوان برای اختصاص دادن امتیاز
 چه کنترلهای مديريتی فراهم شده و آيا اين کنترلها را  خواندنونوشتنبهکاربراناستفادهکرد؟
سازمانهاسفارشیشود؟

میتواندبرایخطمشی
 -آياکنترلدسترسیSaaSريزدانهاستو 

 -82-88-9اشغال مناب
-

ذخیرهسازی،شبکه):

دررويداداضافهبارمنبع(پردازش،حافظه،
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 oچهاطالعاتاضافهایدربارهامتیازاتمربوطدادهشده؟
 oآياتغییریدرزمانانجامکارونیازمندیهاايجادشده؟
میتواند اين تضمین رابدهدکه
میتوانید گسترشمقیاس دهید؟ آيا تامین کننده 
تاچهمیزان  
میشوند؟
حداکثرمنابعدرحداقلزمانارائه 
میشود؟ آيا تامین کننده دسترس پذيری منابع در
گسترش مقیاس تا چه حد سريع انجام  
میکند؟
حداقلزمانراتضمین 
فرآيندهایدرمقیاسبزرگوجوددارند؟

چهپروسههايیبرایسروکارداشتنبا

 -88-88-9مدیریت هویت و دسترسی
سیستمهای مديريت دسترسی و هويت توسط تامین کننده ابر مورد استفاده قرار

کنترل های زير برای 
میگیرند:

 -8-88-88-9م ازشناسی
-

یایوجودداردکهدارایامتیازدسترسیبهتمامسیستمابرباشد؟اگربله،برای
آياحسابکاربر 
چهعملیاتی(خواندن/نوشتن/حذف)؟
میشوند؟
حسابهایکاربریباسطحامتیازباالچگونهاحرازهويتومديريت 
میشوند؟
تصمیماتکلیدیچگونهمجازشناسی 
میشود؟
آيانقشهایباامتیازباالبهيکشخصداده 
میکنید؟
آياازکنترلدسترسیمبتنیبرنقش1استفاده 

 -0-88-88-9تدارک هویت
-

میشود؟ آيا از استاندارد خاصی
چه چک هايی بر روی هويت حساب ها و ثبت نام ها انجام  
میشود؟
استفاده 
میشود؟
آياسطوحمختلفچککردنهويتبراساسمنابعموردنیازانجام 
چهپروسههايیبرایحذفهويتوجوددارد؟

 -3-88-88-9مدیریت داده شخصی
-

2

3

ذخیرهسازی دادهبرای دايرکتوری کاربر(مثال ADو) LDAPو

چهکنترلهای حمايتی و
میشود؟
دسترسیبهآناستفاده 
1

)Role-based access control (RBAC
Active Directory
3
Lightweight Directory Access Protocol
2

 رایانش ابری

423


-

میباشد؟
آيادايرکتوریکاربرقابلمرور 
آيامننیازبهدسترسیپايهایبهدادهمشتریتوسطتامینکنندهابردارم؟

 -4-88-88-9مدیریت کلید
برایکلیدهایتحتکنترلتامینکنندهابر:
 آياکنترلهایامنیتیبرایخواندنونوشتنآنکلیدهاوجوددارد؟برایمثال،خطمشیهایسختافزاری برای کلیدهای

قوی کلمه عبور ،ذخیره کلید در سیستم جدا ،ماژولهای امنیتی 
اصلیگواهیها،احرازهويتمبتنیبرکارتهوشمندوغیره.
 آياکنترلهایامنیتیبرایبکاربردنکلیدهابرایامضاورمزنگاریدادهوجوددارد؟ آيارويههايیبرایرخدادهایمقايسهکلیدوجوددارد؟مثاللیستکلیدهایلغوشده.میتواندباچندسايتبهطورهمزمانکارکند؟
 آيالغوکلیدها  آياتصاويرسیستممشتریپشتیبانیورمزشدهاست؟ -5-88-88-9رمزنگاری
-

-

میتواندانجامشود،جايیکه:
رمزنگاریدرچندينمکان 
 oدادهدرحالانتقالاست
 oدادهدرحالاستراحتاست
 oدادهدرپردازشگرياحافظهاست
نامکاربریوکلمهعبور؟
آياخطمشیخوشتعريفیبرایاينکهآيادادهبايدرمزشودياخیروجوددارد؟
چهکسیکلیدهایدسترسیرادراختیاردارد؟
میشوند؟
کلیدهاچگونهحفاطت 

 -6-88-88-9احراز هویت
-

میشود؟
چهفرمهايیازاحرازهويتبرایعملیاتیکهنیازبهتضمینباالدارنداستفاده 
میشود؟
آيااحرازهويتدوفاکتورهبرایمديريتمولفههایحیاتیاستفاده 

 -7-88-88-9به خطر افتادن یا دزدی اعتبارها
-

1

آيامکانیزمهایکشفانحرافوجوددارد؟مانندچندورودی ووروددرزمانغیرمعمولو....
میشود؟
چهاقداماتیدرصورتدزدیياخرابیانجام 
1

Multiple login
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 -1-88-88-9چارچوب های مدیریت هویت
-

1

سیستمهای باتضمین باالو

آيا سیستم ،اجازهاستفادهاززير ساخت IDMکهقابلتعاملبا
میدهد؟
میباشدرا 
پايین 
آياتامینکنندهابرقابلتعاملباتامینکنندههایشخصثالثهويتاست؟
آياقابلیتاستفادهازsingle sign onوجوددارد؟

 -9-88-88-9کنترل دسترسی
-

آيا سیستم اعتبار مشتريان اجازه تفکیک نقش ها و مسئولیت ها برای دامنه های مختلف را
میدهد؟

میشود؟
دسترسیبهتصاويرسیستممشتریچگونهمديريت 

 -82-88-88-9احراز هویت
-

-

میکند؟
تامینکنندهابرچگونهخودرابرایمشتریتعیینهويت 
 oوقتیکهمشتریفرمانهایAPIرامیفرستد؟
میشود؟
 oوقتیکهگزارشمشتریواردواسطمديريت 
میکنید؟
آياشماازمکانیزمفدرالبرایاحرازهويتپشتیبانی 

 -80-88-9مدیریت دارایی
نرمافزاری زير کنترلشداشتهباشدمهم
سختافزاری و 

اين نکتهکهتامین کنندهلیستی ازدارايی های 
میباشد.اينلیستبرایچککردناينکهتمامسیستمازکنترلمشخصیودرستیبهرهمیبرداستفاده

میتواناستفادهغیرمجازکرد.
میشود،وازآنن 

میکند؟
 آياتامینکنندهازانبارداریاتوماتیکبرایدارايیهااستفاده  آيالیستیازدارايیهاکهتوسطمشتریایدريکبازهزمانیاستفادهشدهوجوددارد؟میشود.
میدهداستفاده 
دادههاراگسترش 
سواالتزيردرجايیکهمشترینهايیار 
میشوند؟
دادههادرشرايطحساساستفاده 
 آيا میکند؟
دادههاکمک 
 oاگربله،آياتامینکنندهدرتفکیکدرست 

 -83-88-9قابلیت حمل داده و سرویسها
ريسکهایناشیازvendor lock inاينسواالتبايدپاسخدادهشود.

برایفهم
 آيارويههاوAPIهایمستندیبرایخارجکردندادهازابروجوددارد؟Identity Management

1
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میکند؟
آيافروشندهفرمتهایمتعارفیرابرایخارجکردندادهاستفاده 
واسطهایAPIاستاندارداستفادهشده؟
درموردSaaSآيا 
آياپروسههایتستبرایاستخراجدادهازابروجوددارد؟
میتواندبهتنهايیخروجدادهرااجراکردهوعملیاتراتايیدکند؟
آياکاربر 

 -84-88-9مدیریت دوام کسب و کار

8

میباشد.
فراهمآوردندوامبرایيکسازماندارایاهمیت 
میکندنگهداریمینمايد؟
 آياتامینکنندهمتدمستندیکهجزئیاتتاثیرشکسترابیان سرويسهاوجوددراد؟باجزئیات.

 oچه2RPOو3RTOهايیبرای
شدهاند؟
 oآيافعالیتهایامنیتاطالعاتبهپروسهاستردادآدرس 
 oراههایارتباطبامشترینهايیهاچیست؟
 oآيانقشهاومسئولیتهایتیممشخصاست؟
 آياتامینکنندهاولويتهابرایبازيابیرادستهبندیکردهاست؟ -درهنگامدردسترسنبودنسايتاصلیحداقلفاصلهازسايتثانویچقدراست؟

-85-88-9مدیریت واقعه و پاسخ
میباشد.هدفاين پروسهمشخصکردنتاثیر
مديريت واقعهوپاسخبخشی ازمديريت دوامکسبوکار 
رخدادهایغیرمنتظرهوبالقوهنابودکنندهورساندناينتاثیربهيکسطحقابلپذيرشاست.
برایارزيابیقابلیتيکسازماندرحداقلکردنامکاناتفاقافتادنرويدادهاوکمکردنتاثیرآنهاسواالت
زيربايدپرسیدهشود:
 آياتامینکنندهپروسهرسمیبرایکشف،شناسايی،تحلیلوپاسخبهرويدادهادارد؟شدهاند؟
قابلیتهایکشفچگونهساختارداده 

 oمشتری ابر چگونه چیزهای غیرعادی را و رخداد های امنیتی را به تامین کننده
میدهد؟
گزارش 
میدهد؟
 oچهتسهیلکنندههايیتامینکنندهدراختیارقرار 
 oآياسرويسمانیتورينگبالدرنگامنیتی4وجوددارد؟آيااينسرويسبرونسپاریشده
است؟
میشوند؟
گزارشهایامنیتیتاچهمدتزمانینگهداری 

o
1

Business Continuity Management
Recovery Point Objective
3
Recovery Time Objective
4
)Real Time Security Monitoring (RTSM
2
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شدهاند؟
سطوحسختگیریچگونهتعريف 
شدهاند؟
پروسههایتعديلچگونهتعريف 
میشود؟
وقايعچگونهمستندشدهوشواهدچگونهنگهداری 
میشود؟
عالوهبراحرازهويت،مجازشناسیوحسابرسیچهکنترلهایديگریانجام 
میدهد؟
آياتامینکنندهتصويریقانونیازماشینمجازیرابهمشتریپپیشنهاد 
میدهد؟
تامینکنندههرچندوقتبازيابیازسوانحراانجام 
میکند؟
دادههایمربوطبهسطحرضايتازSLAهاراجمعآوری 
آياتامینکننده 
میدهد؟هرچندوقت؟
آسیبپذيریراانجام 

آياتامینکنندهتستهای

 -86-88-9امنیت فیزیکی
میآيد–
موضوعاتبالقوهایبرایزيرساختهایفناوریاطالعاتکهزيرنظرشخصثالثهستندبوجود 
میشود که تاثیر يک نفوذ فیزيکی مثل تاثیر امنیت
مانند برونسپاری های معمول ،اين موضوعات باعث  
پرسنلدرسازمانتواندچندينمشتریراتحتتاثیرقراردهد.
میتوانید بهمشتری ارائهدهید؟ مثالتضمین هايی که
 چهتضمینی برای امنیت فیزيکی محلی  درISO 27001/1وجوددارد.
 oچهکسی غیر ازپرسنلفناوری اطالعاتدسترسی بدوننظارتبهزير ساختهای
فناوریاطالعاتدارد؟(مثالمديران،حراستومشاوران).
میشود؟
 oقوانیندسترسیهرچندوقتبازبینی 
یشود؟
میشود؟هرچندوقتانجامم 
 oشناسايیريسکچگونهانجام 
میکنید؟
دادههایحفاظتشدهدسترسیدارندرامانیتور 
 oآياشماپرسنلیکهبه 
 oبراینصبوراهاندازیتجهیزاتچهرويههاوخطمشیایداريد؟
میشود؟
ريسکهابازرسی 

 oآيااقالمتحويلیبرای
 oآياانبارهفیزيکیبروزشدهبرایاستفادهبعنوانمرکزدادهوجوددارد؟
 oآياکابلهایشبکهازمسیرهايیکهگذرعمومیداردمیگذرد؟
میشود؟
 oآياتجهیزاتیخارجازسايتبرایکاراستفاده 
 oآيا پرسنلشماازتجهیزات همراه(رايانههمراه،تلفنهوشمندو)...کهبهمرکزداده
میکنند؟چگونهمباحثامنیتیبرایآنهاتامینشده؟
دسترسیدارداستفاده 
ورسانههایقديمیچهرويههايیوجوددارد؟

سیستمها

 oبرایازبینبردن
چهپروسههای مجازشناسی انجام

 oبرای انتقالتجهیزات ازيک سايت بهسايت ديگر 
میشود؟

میشود؟
 oبازرسیهایتجهیزاتهرچندوقتانجام 
میشود؟
 oچکهایحقوقیبرایتامیننیازمندیهایقانونیهرچنوقتانجام 
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 -87-88-9کنترل های محیطی
-

-

-

چهرويه هاوخطمشی ای وجودداردتاتضمین کندکهموضوعاتمحیطی برروی سرويس
میکنند؟
رسانیاختاللايجادن 
میکنید؟
برایمقابلهباخساراتآتش،سیلوزلزلهازچهمتدیاستفاده 
 oدرمواقعحادثهچهمواردامنیتیاضافهایداريد؟
 oآياسايتثانویوجوددارد؟
میکنید؟
آيادماورطوبتمحیطرامانیتور 
کردهايد؟
آياساختمانخودرادربرابررعدوبرقمقاوم 
آياژنراتوربرقمورداستفادهدرهنگامقطعبرقداريد؟
میکند؟
 oچقدرکار 
میشود؟
 oهرچندوقتبازبینی 
آياتمامموارد(برقوآبو)...قابلاستفادهدرمحیطشماهستند؟
آياسیستمتهويهمناسبراداراهستید؟
میکنید؟
میکنیدوآنهارارعايت 
آياازتوصیههاینگهداریابزارمحیطخوداستفاده 
دادههایآنپاکشدهاست؟
میشودازقبل 
آياوقتیتجهیزاتبرایتعمیرارسال 
 oچگونهاينکارراانجاممیدهید؟

 -81-88-9نیازمندی های قانونی
مشتريان ابربايد الزاماتقانونی  راکهدرداخلوخارجازچارچوبابروجودداردرابهطورکاملمراعات
میباشد.
کنند.اينالزاماتدرسطوحملیوفراملیهممطرح 
سواالتقانونیکلیدیکهمشتریبايدازتامینکنندهابربپرسدعبارتنداز:
 تامینکنندهابردرکدامکشورقراردارد؟ آيازيرساختابردرهمانکشورياکشورهایديگراست؟ آياتامینکنندهممکناستاززيرساختهایديگرکمپانیهاهماستفادهکند؟دادههاازنظرفیزيکیدرکجاقراردارند؟

 آياحوزههابراساسشرايطقراردادبخشبندیشدهاست؟ -آياممکناستسرويسیازقراردادحذفشود؟
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پرسشهای مروری فصل 9
چندنمونهازريسکهایرايانشابریراتوضیحدهید؟
پذيریهایرايجرانامببريد.


چندنمونهازآسیب
Fail openراتعريفکنید؟
AAAچیست؟
Single sign onبهچهمعناست؟

-1
-2
-3
-4
-5
 -6بررسیهایco-residenceچگونهبررسیهايیهستند؟
 -7مجازیشناسی،احرازهويتوحسابرسیچهتفاوتیباهمدارند؟
کند؟چهراهحلهايیبرایآنوجوددارد؟


هاراتهديدمی

چیست؟کدامدارايی
Lock-in -8
تحقیق و پژوهشی فصل 9
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9
-11
-11
-12
-13

امنیتيکسرورفیزيکیويکسرورمجازیراباهممقايسهکنید.
طرحتداومکسبوکارچیست؟
امنیتبهعنوانسرويس()Security as a Serviceچیست؟
جديدترينمخاطراتیکهدرزمینهرايانشابریگزارششدهاستراجستجونمايید.
درخصوصروشهایحملهSocial engineeringتحقیقکنید.

پذيریهایفوقناظرتحقیقکنید.


درخصوصآسیب
بهچهشکلانجاممیشوند؟

حمالتXSSوCSRF
Privilege escalationبهچهمعناست؟
اعتمادوشهرتبهچهمعناست؟
درخصوصزيرساختIDMتحقیقکنید.
درخصوصآخرينروشهايیکهبرایافزايشحريمخصوصیارائهشدهاستتحقیقکنید.

فرآيند(SecSDLCچرخهعمرتولیدنرمافزاربصورتايمن)ومراحلانجامآنرابررسیکنید.
چندنمونهابزارمجازی()Virtual Applianceکهبرایکارهایامنیتیارائهشدهاندرابررسی
غیرمجازیآنهامقايسهنمايید.

مونه 
های
نمودهوباهمديگروهمچنینبان 
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فصل  -82ضمائم
-

سرويسهایوبآمازون

مرجع
GOGRID
VMWARE ESX SERVER
EUCALYPTUS
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 -8-82مرج سرویسهای وب آمازون
سرويسهایوبآمازونازطريقپروتکلهای SOAPو RESTقابلدسترسیهستند.همچنینامکان

امکانپذيراست.ايندستوراتدراينقسمت
دسترسیبهآنهاازطريقدستوراتسطحباالترخطفرماننیز 
میشوند.انتزاعهایسطحباالترمتفاوتديگرینیزوجودداردکه SOAPو APIهارادرزبان
تشريح 
میکنید،بايد
کردهاند.اگرشماابزارهایبرایمديريتEC2وS3ايجاد 
پیادهسازی 
هایبرنامهسازیديگر 
قابلیتهایموردنیازتانهستانتخابکنید.

برنامهنويسیو
بهترينکتابخانهایراکهمناسببازبان 
 -8-8-82مرج دستورات خط فرمان EC2
شدهاند.درحقیقتيکنگاشت
سرويسهایوبتوسعهداده 

ابزارهایخطفرمانEC2براساسAPIهای
ورودیهایآنبافراخوانیيک APIباناموپارامترهایمشابهوجود

يکبهيکبینيکخطفرمانو
دارد.هردستورقالبزيررادارد:
]command [GENERAL OPTIONS] [COMMAND OPTIONS

برایمثال،دستوراجرایيکنمونهEC2بهاينصورتاست:
ec2-run-instances -v ami-123456 -g dmz

درايننمونه،سوئیچ–vيکگزينهعمومیبرایمشاهدهجزئیاتخروجیاستوami-123456 -g dmz
گزينههایعمومیبهاينصورتهستند:
گزينههایخاصمربوطبهايندستورهستند .

-C certificate

میگیرد.اينمقدار،
گواهینامهایکهبرایاحرازهويتدرخواستسرويسوببهآمازونمورداستفادهقرار 
میتواندبجایمتغییرمحیطیEC2_CERTمورداستفادهقراربگیرد.

--connection-timeout

تعیینزمانtimeoutاتصالSOAPبرحسبثانیه
--debug

نمايشاطالعاتخطايابی
--headers

نمايشستونعنوان
--help

نمايشاطالعاتکمکیدرخصوصيکدستور
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-K privatekey

میتواندبجایمتغییرمحیطی
کلیدخصوصیبرایاحرازهويتدرخواستسرويسوببهآمازون.اينمقدار 
EC2_PRIVATE_KEYمورداستفادهقرارگیرد.
--region region

انتخابناحیهایکهبايدبهدستوراعمالشود.
--request-timeout

تعیینزمانtimeoutيکدرخواستSOAPبرحسبثانیه
--show-empty-fields

نمايشستونهایخالیکهدرپاسخيکدستوربصورتnilهستند.
-U url

میتواندبجایمتغییرمحیطی
سرويسهایوبآمازونبرایفراخوانی.APIاينمقدار 

تعیینآدرسURL
EC2_URLمورداستفادهقرارگیرد.
-v

میشود.
نمايشجزئیاتخروجیيکدستور.دراينحالتدرخواستهاوپاسخهایSOAPنمايشداده 
 -8-8-8-82دستور ec2-add-group
ec2-add-group groupname -d description

میکنید،درشناسايیگروهبهديگر
افزودنيکگروهامنیتیجديدبهمحیط.EC2نامگروهیکهتعیین 
میگیردdescription.توضیحاتیاستکهشمابرایيادآوریهدفايجادگروه
دستوراتمورداستفادهقرار 
میدهد.
میتوانید  بهآناضافهکنید.گروهجديدامکاندسترسیخارجیبهنمونههایموجوددرخودران 

شما بايداز   ec2-authorizeبرای تعیین مجوزهای دسترسی به آن ،قبل از اينکه هرگونه ترافیکی را به
سمتآنگروههدايتکنید،استفادهنمايید.
مثال:
$ ec2-add-group mydmz -d DMZ
GROUP mydmz DMZ

-0-8-8-82دستور ec2-add-keypair
ec2-add-keypair keyname
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برایارجاعبهکلیدبااستفادهازديگر،میکنید
 نامیکهشماتعیین.RSA 2048-bitايجاديکجفتکلید
میدهدوکلیدخصوصیرا
 کلیدعمومیرادرآمازونقرار،ايندستور.میگیرد
 دستوراتمورداستفادهقرار
شمابايدبطورامنکلیدخصوصیرابرایاستفادهدردسترسیبهنمونه. میدهد
  نمايشstdoutبرروی
.میکنیدبااستفادهازاينجفتکلیدذخیرهکنید
 هايیکهاجرا
:مثال
$ ec2-add-keypair georgekey
----- KEYPAIR georgekey 2e:82:bb:91:ca:51:22:e1:1a:84:c8:19:db:7c:8b:ad:f9:5e:27:3e
-----BEGIN RSA PRIVATE KEY----MIIEowIBAAKCAQEAkot9/09tIy5FJSh0X5vLGCu3so5Q4qG7cU/MBm45c4EVFtMDpU1VpAQi1vn9
r7hr5kLr+ido1d1eBmCkRkHuyhfviJmH1FTOWm6JBhfOsOgDU0pInyQOP0nRFLx4eyJfYsiK/mUm
hiYC9Q6VnePjMUiHSahOL95C8ndAFBlUAuMDDrXMhLypOGRuWkJo+xtlVdisKjlOT0l33q3VSeT6
NBmZwymWOguGWgKWMpzpDLhV9jhDhZgaZmGUKP0wPQqdV6psA9PuStN1LJkhWVYuQTqH9UUol
vJn
ZXx5yE2CSpPW+8zMb4/xUuweBQ6grw8O3IxhKWbFCpGGhkpk5BB+MQIDAQABAoIBAQCIs6U6mA
4X
5l7MFdvRIFSpXIbFAutDLlnbjvOlAAeJzt0saHWbKvP7x3v0jElxNRk6OC1HMqIh9plyW46Cl5i4
XvGsvIOvt9izFS+vRmAiOJx5gu8RvSGpOiPXMyU0wFC4ppi6TQNN2oGhthQtsFrMK3tAY8dj8fMD
mehll2b+NPZRWPp9frm3QtwLIOMeWm1ntknCVSjBqj21XRg3UPbE8r8ISlSGryqJBA0KjnOj+cMN
2SBx8iC+BHxD9xSUvXs4hVjUpQofzd+8BAZbsXswj+/ybuq1GlNwzpUKKEfH1rN3TZztywN5Z9Hb
EbkOtgRYi/2htSpbuDq5b/cTaxIRAoGBAOLRgfZhEwnGQvveMOhRLLko1D8kGVHP6KCwlYiNow07
G8FkP6U3wcUrsCTtvOFB/79FeWVT+o7v25D34cYFtGbfnp3Zh9bdTBi18PbIHQHvD4tIAIF+4PcO
XMRsJCrzhChOLY1G/laMi5EKFcx6RU8Pjup92YbEbi/fkybcrmS9AoGBAKVmGI5PV00A10LQkTov
CnLuyfAPL9s8w6eOy+9WMRd8+27tI6H8yGuEdsF9X9bOJQsnTM3+A+RC8ylVXWPgiflbcpbPsZ8a
HVuTg37D/iFpl42RzrMtzhgLCahvNotirNyAYnklBsOlmtsQdJSJ0GPpv4SOloSoPT+jbP4ONUiF
AoGAWU48aZHXOSYDAcB+aTps7YqR5zqDbZ767SoZ9mYuKOt5BjA+jwLhHI0TEbc5g0fFNr5YCfmC
0fzG6tFu59UfLtIlVelsfsErUR9x/PjV0wkZibGT4Wjfkubox738j5zKEESX0uR9B/7WhQj/hD8w
QuzRTKq4l0OITvksq0SAtdECgYAqpr1GVWdp0AGylR4eJutG4BTq9r+chXrexpAIU+2s5OnhnP1H
VGxKbYpCMxZ3ygj7a1L++7X9MtaJnh3LF6f8yXwvL7faE13ms4+BLQFnlFckhqkKw5EV2iLPcH5c
S0HQSrsaClZINXhNbVziwPcgDLL6d9qQsuG4e2gry3YqEQKBgFHqE4UJCOd5WiAG0N0cYDTF/wh6
iujW5tY90F63xAn2B236DGE+8o2wGwU77u59LO7jyx4WyR8TpcorL79zZuzm0Vjn9nslAu7tkS6O
wmdEM0O2LrGnKGydSdRF50NH8Tgb060txh+hWyWtvkP0tSOZyGu1z7S7JS0ZPX42Arm8
END RSA PRIVATE KEY-----

ec2-allocate-address  دستور-3-8-8-82
ec2-allocate-address

اينآدرسجديد.معتبرجدي دونمايشآدرساختصاصدادهشدهبررویصفحهIPاختصاصيکآدرس
آمازونبابتاين.تنهابرایشمادردسترسخواهدبودتاآنرابانمونههايیکهبخواهیداختصاصدهید
.میکند
 ازشماهزينهدريافتIPآدرسهای
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مثال:
$ ec2-allocate-address
ADDRESS 67.202.55.255

 -4-8-8-82دستور ec2-associate-address
ec2-associate-address -i instanceid ipaddress

اختصاصيکآدرسبدستآمدهازطريق ec2-allocate-addressبهنمونه EC2درحالاجرا.چنانچه
میشود.بنابراينمهماست
اينآدرسبهنمونهديگریاختصاصدادهشدهبود،توسطايندستورازآنجدا 
کهبطورتصادفیازايندستوراستفادهنکنید.
مثال:
$ ec2-associate-address -i i-12b3ff6a 67.202.55.255
i-12b3ff6a

ADDRESS 67.202.55.255

 -5-8-8-82دستور ec2-attach-volume
ec2-attach-volume volumeid -i instanceid -d device

ذخیرهسازیثابتبهيکنمونهEC2درحالاجرابطوریکهبصورتيکدرايوبرای

اختصاصيکحافظه
پلتفرماست.مثالدرسیستمعامللینوکسبصورت/dev/sdh
آنقابلدسترسباشد.نامدرايومستقلاز 
میتوانید mount
ودرويندوزبصورت xvdhاست.اينحافظههاکهازنوع block storageهستندرا 
نمودهوياتوسطدستوراتمديريتديسکدرسیستمعامل formatکنید.خروجیايندستوروضعیت
میدهد.
اتصالحافظهرابههمراهاطالعاتآننمايش 
مثال:
$ ec2-attach-volume vol-81aeb37f -i i-12b3ff6a -d /dev/sdf
ATTACHMENT vol-81aeb37f i-12b3ff6a /dev/sdf attaching 2008-12-17T22:36:00+0000

-6-8-8-82دستور ec2-authorize
ec2-authorize groupname -P protocol (-p portrange
]| -t icmptypecode) [-u sourceuser ...] [-o sourcegroup ...
][-s sourceaddress

امکانپذير
اجازهدسترسیترافیکشبکهبهيکنمونه EC2اجراشدهدرگروهخاصتوسطايندستور 
میتوانیدترافیکورودیرابراساسمعیارهایمختلفیاعتبارسنجیکنید:
است.شما 
 -براساسترافیکورودیازيکزيرشبکهخاص
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مبداEC2براساسگروهعضويتنمونه

-

)ICMP،UDP،TCP(براساسپروتکل

-

براساسپورتمقصد

-

مگرنمونههايی،میدهد
 خاصنEC2يکگروهامکانورودهیچترافیکیرابهيکنمونه،بطورپیشفرض
.شمابايدبطورخاصاجازهورودآنرابدهید،برایورودترافیک.کهدرهمانگروهقرارداشتهباشند
:مثال
# Grant port 80 access to all traffic regardless of source

$ ec2-authorize mydmz -P tcp -p 80 -s 0.0.0.0/0
GROUP
mydmz
PERMISSION mydmz

ALLOWS

tcp

80

80

FROM

CIDR

0.0.0.0/0

# Grant access to the app server group from the DMZ group

$ ec2-authorize myapp -u 999999999999 -o mydmz
GROUP
myapp
PERMISSION myapp

ALLOWS

all

FROM

USER

999999999999 GRPNAME mydmz

# Grant access to a range of ports from a specific IP address

$ ec2-authorize mydmz -P udp -p 3000-4000 -s 67.202.55.255/32
GROUP
mydmz
PERMISSION mydmz

ALLOWS

udp

3000

4000

FROM

CIDR 67.202.55.255/32

ec2-bundle-instance  دستور-7-8-8-82
ec2-bundle-instance instanceid -b s3bucket -p prefix -o accesskey (-c policy | -w secretkey)

ايندستورفقطمربوطبهنمونههایويندوزیاستکهنمونهويندوزیرادستهبندیکردهوآنرابرای
.ثبتشودec2-registerمیکندوسپسبايدتوسط
 آمادهS3ذخیرهسازیدر

:مثال
$ ec2-bundle-instance i-12b3ff6a -b mybucket -p myami -o 999999999999 -w
lY1zp/1iKzSAg9B04lQ0T3gMxje7IfnXtN5asrM/dy==
BUNDLE bun-abd5209d8 i-12b3ff6a mybucket myami pending 2008-1218T13:08:18+0000 2008-12-18T13:08:18+0000
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 -1-8-8-82دستور ec2-cancel-bundle-task
ec2-cancel-bundle-task bundleid

ايندستورفقطمربوطبهنمونههایويندوزیاستکهفرآيند bundleراکهدرحالانجاماستمتوقف
میکند.

مثال:
$ ec2-cancel-bundle-task bun-abd5209d8
BUNDLE bun-abd5209d8 i-12b3ff6a mybucket myami canceling 2008-1218T13:13:29+0000 2008-23-18T13:13:29+0000

-9-8-8-82دستور ec2-confirm-product-instance
ec2-confirm-product-instance productcode -i instanceid

میدهد.
میباشدرا 
بهصاحبيکAMIامکانبررسیاينکهآيايکنمونهخاصدارایکدمحصول 
مثال:
$ ec2-confirm-product-instance zt1 -i i-12b3ff6a
ztl i-12b3ff6a false

 -82-8-8-82دستور ec2-create-snapshot
ec2-create-snapshot volumeid

ذخیرهسازیآندر.S3بهتراستزمانیاينتصويرتهیهشودکه

ايجاديکتصويرتفاضلیازدرايوخاصو
سیستمفايلدرحالتثابت" "frozenقرارداشتهباشدتاازپايداریآناطمینانحاصشود.پسازاينکه
میتوانمجدداًنوشتنبررویديسکراآغازکرد.
خروجیدستورباموفقیتنمايشدادهشد ،
مثال:
$ ec2-create-snapshot vol-12345678
SNAPSHOT snap-a5d8ef77 vol-12345678 pending 2008-12-20T20:47:23+0000

 -88-8-8-82دستور ec2-create-volume
ec2-create-volume (-s size | --snapshot snapshotid) -z zone

ايجاديکدرايوجديدبااندازهمشخصيابراساستصاويرتهیهشدهدرهمانناحیهدسترسی.پارامتراندازه
میباشد.
برحسبگیگابايت 
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:مثال
# Create a new volume of 10 GB

$ ec2-create-volume -s 10 -z eu-west-1a
VOLUME vol-12345678 10 eu-west-1a creating 2008-12-20T20:47:23+0000
# Create a volume based on a stored snapshot

$ ec2-create-volume --snapshot snap-a5d8ef77 -z eu-west-1a
VOLUME vol-12345678 10 eu-west-1a creating 2008-12-20T20:47:23+0000

ec2-delete-group  دستور-80-8-8-82
ec2-delete-group group

،تازمانیکهنمونهایدريکگروهامنیتیقرارداشتهباشد.حذفيکگروهامنیتیازحسابکاربریشما
.میتوانیدآنراحذفکنید
 ن
:مثال
$ ec2-delete-group mydmz
GROUP mydmz

ec2-delete-keypair  دستور-83-8-8-82
ec2-delete-keypair keypair

.حذفکلیدعمومیمربوطبهيکزوجکلیدازحسابکاربریشما
:مثال
$ ec2-delete-keypair georgekey
KEYPAIR georgekey

ec2-delete-snapshot  دستور-84-8-8-82
ec2-delete-snapshot snapshotid

.حذفيکتصويرازحسابکاربریشما
:مثال
$ ec2-delete-snapshot snap-a5d8ef77
SNAPSHOT snap-a5d8ef77
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ec2-delete-volume  دستور-85-8-8-82
ec2-delete-volume volumeid

.حذفيکدرايوازحسابکاربریشما
:مثال
$ ec2-delete-volume vol-12345678
VOLUME vol-12345678

ec2-deregister  دستور-86-8-8-82
ec2-deregister imageid

AMIشمابايد.میتوانیدنمونهایراازآنايجادکنید
 يکتصويرماشینمجازیبطوریکهديگرن1ابطال
.حذفکنیدتاحافظهاشغالشدهتوسطآننیزآزادشودS3مربوطهرابطورجداگانهاز
:مثال
$ ec2-deregister ami-f822a39b
IMAGE ami-f822a39b

ec2-describe-addresses  دستور-87-8-8-82
ec2-describe-addresses [ipaddres1 [...ipaddressN]]

آدرسهايیرا

همه،اگرآدرسخاصیتعییننکردهباشید. معتبرIPنمايشاطالعاتمربوطبهيکآدرس
:میدهد
 نمايش،خوداختصاصدادهايدEC2کهبهمنطقه
:مثال
# SHOW ALL ALLOCATED

$ ec2-describe-addresses
ADDRESS 67.202.55.255 i-12b3ff6a
ADDRESS 67.203.55.255
# SHOW A SPECIFIC ADDRESS

$ ec2-describe-addresses 67.202.55.255
ADDRESS 67.202.55.255 i-12b3ff6a

1

Deregisters
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ec2-describe-availability-zones  دستور-81-8-8-82
ec2-describe-availability-zones [zone1 [...zoneN]]

همهناحیههای،اگرناحیهایراتعییننکنید. خاصEC2نمايشاطالعاتمربوطبهيکناحیهدسترسی
.میشود
 شمالیستEC2موجوددرمنطقه
:مثال
# SHOW ALL ALLOCATED

$ ec2-describe-availability-zones
AVAILABILITYZONE
AVAILABILITYZONE
AVAILABILITYZONE

us-east-1a available
us-east-1b available
us-east-1c available

# SHOW A SPECIFIC ZONE

$ ec2-describe-availabilty-zones us-east-1a
AVAILABILITYZONE

us-east-1a available

# SHOW ALL EU ZONES

$ ec2-describe-availability-zones --region eu-west-1
AVAILABILITYZONE
AVAILABILITYZONE

eu-west-1a available
eu-west-1b available

ec2-describe-bundle-tasks  دستور-89-8-8-82
ec2-describe-bundle-tasks [bundle1 [...bundleN]]

bundle اين دستور فقط برای نمونه های ويندوز قابل استفاده است که اطالعات مربوط به يک فعالیت
 نمايشbundleلیستهمهفعالیتهای،اگرفعالیتمشخصیتعییننشدهباشد.میدهد
 خاصرانمايش
.میشود
 داده
:مثال
# SHOW ALL TASKS

$ ec2-describe-bundle-tasks
BUNDLE bun-abd5209d8 i-12b3ff6a mybucket myami pending 2008-1218T13:08:18+0000 2008-12-18T13:08:18+0000
BUNDLE bun-abd5209d9 i-12b3ff7a mybucket myami pending 2008-1218T13:08:18+0000 2008-12-18T13:08:18+0000
# SHOW SPECIFIC TASK
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$ ec2-describe-bundle-tasks bun-abd5209d8
BUNDLE bun-abd5209d8 i-12b3ff6a mybucket myami pending 2008-1218T13:08:18+0000 2008-12-18T13:08:18+0000

ec2-describe-group  دستور-02-8-8-82
ec2-describe-group [group1 [...groupN]]

گروههایامنیتی
 همه،اگرگروهیمشخصنشدهباشد.نمايشاطالعاتمربوطبهيکگروهامنیتیخاص
.حسابکاربریشمانمايشدادهخواهدشد
:مثال
# SHOW ALL GROUPS

$ ec2-describe-group
GROUP mydmz DMZ
PERMISSION mydmz ALLOWS tcp 80 80 FROM CIDR 0.0.0.0/0
GROUP myapp App
PERMISSION myapp ALLOWS all FROM USER 999999999999 GRPNAME mydmz
# SHOW A SPECIFIC GROUP

$ ec2-describe-group mydmz
PERMISSION

mydmz

ALLOWS

tcp

80

80

FROM

CIDR

0.0.0.0/0

ec2-describe-image-attribute  دستور-08-8-8-82
ec2-describe-image-attribute imageid (-l | -p)

میتوانیدتعیینکنیدکهمجوزهایاجراياکدهایمحصولرا
 شما.خاصAMIنمايشمشخصههایيک
.نیزمشاهدهکنید
:مثال
# SHOW LAUNCH PERMISSIONS

$ ec2-describe-image-attribute ami-f822a39b -l
launchPermission ami-f822a39b userId 999999999999
# SHOW PRODUCT CODE

$ ec2-describe-image-attribute ami-f822a39b -p
productCodes ami-f822a39b productCode zz95xy

 رایانش ابری

443


 -00-8-8-82دستور ec2-describe-images
]ec2-describe-images [imageid1 [...imageidN]] [-a] [-o ownerid] [-x ownerid

مشاهدهاطالعاتمربوطبهيکتصويرخاصياهرتصويریکهباپارامترهایمشخصشدهمطابقتداشته
باشد.اگرشماپارامتریراتعییننک نید،لیستهمهتصاويریکهمتعلقبهشماباشدرامشاهدهخواهید
کرد.
میباشد:
گزينههایمرتبطباآنبهاينصورت 

-a

مشاهدهلیستAMIهايیکهکاربرمجوزاجرایآنهارادارد.
-o ownerid

میتوان از شناسه های خاص
مشاهده لیست  AMIهايی که متعلق به يک کاربر خاص است .همچنین  
استفادهکرد( amazon:برایتصاويرعمومی)( self،تصاويرمتعلقبهشما)( explicit،اشارهبهتصاويری
کهشمامجوزاجرایآنهاراداريد).
-x ownerid

مشاهده لیست   AMIهايی را که يک کاربر يا کاربران خاصی اجازه اجرای آن را دارند .عالوه بر شماره
میتوانید از عبارت  selfبرای مشاهده تمام  AMIهايی که اجازه اجرا آنها را داريد
شناسه استاندارد  ،
استفادهکنید.يکروشمناسببرایپیداکردنتصويریکهبتوانیدازآنبرایشروعکاراستفادهکنید،
میباشد:
استفادهازايندستوربصورتزير 
ec2-describe-images -o amazon

مثال:
# SHOW ALL OWNER IMAGES

$ ec2-describe-images
IMAGE ami-f822a39b myami/myami.manifest.xml 999999999999 available private
zz95xy i386 machine aki-a71cf9ce ari-a51cf9cc
# SHOW IMAGES FOR A SPECIFIC USER

$ ec2-describe-images -o 063491364108
IMAGE ami-48de3b21 level22-ec2-images-64/ubuntu-7.10-gutsy-base64-20071203a.manifest.xml 063491364108 available public
x86_64 machine
IMAGE ami-dd22c7b4 level22-ec2-images-64/ubuntu-7.10-gutsy-base64-20071227a.manifest.xml 063491364108 available public
x86_64 machine
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ec2-describe-instances  دستور-03-8-8-82
ec2-describe-instances [instanceid1 [...instanceidN]]

اگرنمونهایتعییننشدهباشدلیستهمهنمونههایمربوطبه.نمايشاطالعاتمرتبطبانمونهایخاص
.میشود
 يکحسابکاربرینمايشداده
:مثال
# SHOW ALL INSTANCES

$ ec2-describe-instances
RESERVATION r-3d01de54 999999999999 default
INSTANCE i-b1a21bd8 ami-1fd73376
pending 0 m1.small 2008-1022T16:10:38+0000 us-east-1a aki-a72cf9ce ari-a52cf9cc
RESERVATION r-3d01cc99 999999999999 default
INSTANCE i-ccdd1b22 ami-1fd73376
pending 0 m1.small 2008-1022T16:10:38+0000 us-east-1a aki-a72cf9ce ari-a52cf9cc
# SHOW A SPECIFIC INSTANCE

$ ec2-describe-instances i-b1a21bd8
RESERVATION r-3d01de54 999999999999 default
INSTANCE i-b1a21bd8 ami-1fd73376
pending 0 m1.small 2008-1022T16:10:38+0000 us-east-1a aki-a72cf9ce ari-a52cf9cc

ec2-describe-keypairs  دستور-04-8-8-82
ec2-describe-keypairs [keypairid1 [...keypairidN]]

همهکلیدهایشمارانمايش،اگرکلیدخاصیتعییننشود.نمايشاطالعاتمرتبطبايکجف تکلیدخاص
.میدهد

:مثال
$ ec2-describe-keypairs
KEYPAIR georgekey 98:21:ff:2a:6b:35:71:6e:1f:36:d9:f2:2f:d7:aa:e4:14:bb:1d:1a

ec2-describe-regions  دستور-05-8-8-82
ec2-describe-regions [region1 [...regionN]]

:میدهد
 همهمناطقرانشان،اگرمنطقهایتعییننشدهباشد.نماي شاطالعاتمربوطبهيکمنطقهخاص
:مثال
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$ ec2-describe-regions
REGION eu-west-1 eu-west-1.ec2.amazonaws.com
REGION us-east-1 us-east-1.ec2.amazonaws.com

ec2-describe-snapshots  دستور-06-8-8-82
ec2-describe-snapshots [snapshotid1 [...snapshotidN]]

همهتصاويرحسابکاربری،اگرتصويریتعییننشدهباشد.نمايشاطالعاتمربوطبهيکتصويرخاص
.میشود
 نمايشداده
:مثال
$ ec2-describe-snapshots
SNAPSHOT snap-a5d8ef77 vol-12345678 pending 2008-12-20T20:47:23+0000 50%

ec2-describe-volumes  دستور-07-8-8-82
ec2-describe-volumes [volumeid1 [...volumeidN]]

همهدرايوهایحسابکاربری،اگردرايویتعییننشدهباشد.نمايشاطالعاتمربوطبهيکدرايوخاص
.میشود
 نمايشداده
:مثال
$ ec2-describe-volumes
VOLUME vol-81aeb37f 5 snapa5d8ef77 us-east-1a in-use 2008-12-17T22:36:00+0000
ATTACHMENT vol-81aeb37f i-12b3ff6a /dev/sdf attached 2008-12-17T22:36:00+0000

ec2-detach-volume  دستور-01-8-8-82
ec2-detach-volume volumeid [-i instanceid] [-d device] –force

شمابايدمطمئنشويدکه.جداکردنيکدرايوخاصازيکنمونهایکهدرحالحاضربهآنمتصلاست
درغیراينصورتاحتمالخراب، شدهباشدunmountآندرايوازسیستمفايل،قبلازجداکردندرايو
.اينکارراتکرارکنید--forceمیتوانیدباسوئیچ
 ،اگردرايوجدانشد.دادههاوجوددارد
 شدن
:مثال
$ ec2-detach-volume
ATTACHMENT vol-81aeb37f i-12b3ff6a /dev/sdf detaching 2008-12-17T22:36:00+0000
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ec2-disassociate-address  دستور-09-8-8-82
ec2-disassociate-address idaddress

. معتبرازيکنمونهایکهدرحالحاضرآدرسبهآناختصاصدادهشدهاستIPجداکردنيکآدرس
:مثال
$ ec2-disassociate-address 67.202.55.255
ADDRESS 67.202.55.255

ec2-get-console-output  دستور-32-8-8-82
ec2-get-console-output instanceid [-r]

)خروجیبدونقالببندیخاصیraw( –rبااستفادهازسوئیچ.نمايشخروجیمراحلاجرایيکنمونه
.میشود
 نمايشداده
:مثال
$ ec2-get-console-output i-b1a21bd8
i-b1a21bd8
2008-12-23T20:03:07+0000
Linux version 2.6.21.7-2.fc8xen (mockbuild@xenbuilder1.fedora.redhat.com) (gcc
version 4.1.2 20070925 (Red Hat 4.1.2-33)) #1 SMP Fri Feb 15 12:39:36 EST 2008
BIOS-provided physical RAM map:
sanitize start
sanitize bail 0
copy_e820_map() start: 0000000000000000 size: 000000006ac00000 end:
000000006ac00000 type: 1
Xen: 0000000000000000 - 000000006ac00000 (usable)
980MB HIGHMEM available.
727MB LOWMEM available.
NX (Execute Disable) protection: active
Zone PFN ranges:
DMA
0 -> 186366
Normal 186366 -> 186366
HighMem 186366 -> 437248
early_node_map[1] active PFN ranges
0:
0 -> 437248
ACPI in unprivileged domain disabled
Detected 2600.043 MHz processor.
Built 1 zonelists. Total pages: 433833
Kernel command line: root=/dev/sda1 ro 4
Enabling fast FPU save and restore... done.
Enabling unmasked SIMD FPU exception support... done.
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Initializing CPU#0
CPU 0 irqstacks, hard=c136c000 soft=c134c000
PID hash table entries: 4096 (order: 12, 16384 bytes)
Xen reported: 2600.000 MHz processor.
Console: colour dummy device 80x25
Dentry cache hash table entries: 131072 (order: 7, 524288 bytes)
Inode-cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes)
Software IO TLB disabled
vmalloc area: ee000000-f4ffe000, maxmem 2d7fe000
Memory: 1711020k/1748992k available (2071k kernel code, 28636k reserved, 1080k
data, 188k init, 1003528k highmem)

ec2-get-password  دستور-38-8-8-82
ec2-get-password instanceid -k keypair

ايندستورفقطبراینمونههایويندوزیقابلاستفادهاستکهکلمهعبورمديرسیستمرابراساسزوج
.میکند
 کلیدبرایاجراینمونهفراهم
:مثال
$ ec2-get-password i-b1a21bd8 -k georgekey
sZn7h4Dp8

ec2-modify-image-attribute  دستور-30-8-8-82
ec2-modify-image-attribute imageid -l -a value
ec2-modify-image-attribute imageid -l -r value
ec2-modify-image-attribute imageid -p productcode [-p productcode]

–کدمحصولpمیکندوسوئیچ
 –مشخصههایمجوزاجرارامشخصlسوئیچ.تغییرمشخصهيکتصوير
.میکند
 راتعیین
:مثال
# Add access

$ ec2-modify-image-attribute ami-f822a39b -l -a 123456789
launchPermission ami-f822a39b ADD userId 123456789

# Remove access

$ ec2-modify-image-attribute ami-f822a39b -l -r 123456789
launchPermission ami-f822a39b REMOVE userId 123456789
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# Add product code

$ ec2-modify-image-attribute ami-f822a39b -p crm114
productCodes ami-f822a39b productCode crm114

-33-8-8-82دستور ec2-reboot-instances
]ec2-reboot-instances instanceid1 [...instanceidN

راهاندازیمجدديکنمونهخاصازخطفرمان.خروجیخاصیبرایايندستوروجودندارد،مگراينکهبا
خطايیمواجهشود.
مثال:
ec2-release-address
 -34-8-8-82دستور ec2-release-address ipaddress

میتوانید
رهايیآدرسیکهدرحالحاضربهشمااختصاصدادهشدهاست.وقتیايندستوراجراشد،شمان 
آدرسآزادشدهرابرگردانید.
مثال:
$ ec2-release-address 67.202.55.255
ADDRESS 67.202.55.255

-35-8-8-82دستور ec2-register
ec2-register s3manifest

ثبتتصويرماشینیکهفايلخالصهآن()manifestدرمکانمشخصشدهقراردارد.
مثال:
$ ec2-register myami/myami.manifest.xml
IMAGE ami-f822a39b

 -36-8-8-82دستور ec2-reset-image-attribute
ec2-reset-image-attribute imageid –l

تنظیممجددمشخصهمربوطبهمجوزاجرایيکتصويربرایيکتصويرماشینمجازیمشخص
مثال:
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$ ec2-reset-image-attribute ami-f822a39b -l
launchPermission ami-f822a39b RESET

-37-8-8-82دستور ec2-revoke
)ec2-revoke groupname [-P protocol] (-p portrange | -t icmptypecode
][-u sourceuser ...] [-o sourcegroup ...] [-s sourceaddress

گزينههايیاستکهدرزمان
گزينههایآنمتناسببا 
حذفمجوزهایدادهشدهازيکگروهامنیتیخاص .
تخصیصمجوزبااستفادهازec2-authorizaاستفادهکردهبوديد.
مثال:
$ ec2-revoke -P tcp -p 80 -s 0.0.0.0/0
0.0.0.0/0

CIDR

FROM

80

80

tcp

ALLOWS

GROUP mydmz
PERMISSION mydmz

-31-8-8-82دستور ec2-run-instances
]]ec2-run-instances imageid [-n count] [-g groupname1 [... -g groupnameN
][-k keypair] -d customdata | -f customfile] [ -t type] [ -z zone
][ --kernel kernelid] [ --ramdisk ramdiskid] [ -B devicemapping

تالشبرایاجرایيکياچندنمونه EC2براساسيک AMIوگزينههایتعیینشدهکهبهصورتزير
میباشد:

-B devicemapping

میتوانید يکیازانواعنامهایمجازیرا
میشود.شما 
تعییننحوهنگاشتدستگاههابانمونهایکهاجرا 
انتخابکنید:
میشود
 :amiفايلسیستمريشهکهتوسطنمونهديده -

میشود.
:rootفايلسیستمريشهکهتوسطکرنلديده 

-

میشود.
:swapدرايوswapکهتوسطنمونهديده 

-

ذخیرهسازیجانبی

N:ephemeralNامیندستگاه
-d customdata

دادههایزيادیراتعیینکنید،
دادهها يیکهبايدبراینمونهدرحالاجرادردسترسباشد.اگربخواهید 

میتوانیدآنهارادرداخليکفايلقراردهیدوازسوئیچ–fاستفادهکنید.

-f customfile
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میشوددردسترسقرارگیرد.
دادههایزماناجراکهبايدبراینمونهایکهاجرا 
ناميکفايلبا 
-g groupname

میتوانید چندينگروه
نامگروهامنیتیکهقوانینآنبايدبرنمونه(ها)یدرحالاجرااعمالشود.شما 
امنیتیرابرایآنهاتعیینکنید.اگرچندينگروهامنیتیتعیینکنید،دسترسیبهنمونهبراساساجتماع
میشود.
مجوزهایآنهاانجام 
-k keypair

کلیدعمومیبرایEC2برایاينکهدرزمانراهاندازیدرنمونهاجراشدهقراربگیرد.
--kernel kernelid

میشود.
شناسهکرنلکهنمونهباآناجرا 
-n count

حداقلتعدادنمونههايیکهبايدباايندستوراجراشود.اگر EC2نتواندحداقلتعدادرااجراکند،هیچ
کداماجرانخواهدشد.
--ramdisk ramdiskid

شناسهRAMکهنمونهباآناجراشود.
-t type

میکند،m1.large ،m1.small :
نوع نمونه مشخصه های مربوط به  RAM ،CPUو  ...را تعیین  
،c1.xlarge،c1.medium،m1.xlarge
-z zone

ناحیهدسترسیکهدرآننمونههابايداجراشوند.اگرناحیهایتعییننشدهباشد،نمونههادرناحیهایکه
میشود،اجراخواهدشد.
توسطخودEC2درزماناجرابهترتشخیصداده 
مثال:
# Launch exactly 1 instance anywhere

$ ec2-run-instances ami-f822a39b
RESERVATION r-a882e29b7 999999999999 default
INSTANCE i-b1a21bd8 ami-f822a39b pending 0 m1.small 2008-12-23T21:37:13+0000 us-east-1c
# Launch at least 2 instances in us-east-1b

$ ec2-run-instances ami-f822a39b -n 2 -z us-east-1b
RESERVATION r-ac82e29b8 999999999999 default
INSTANCE i-b1a21be9 ami-f822a39b pending 0 m1.small 2008-12-23T21:37:13+0000 us-east-1b
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INSTANCE i-b1a21bf0 ami-f822a39b pending 0 m1.small 2008-12-23T21:37:13+0000 us-east-1b
# Launch exactly 1 instance with the specified keypair in the myapp group

$ ec2-run-instances ami-f822a39b -g myapp -k georgekey
RESERVATION r-a882e29b7 999999999999 default
INSTANCE i-b1a21bd8 ami-f822a39b pending georgekey 0 m1.small 2008-1223T21:37:13+0000 us-east-1c

ec2-terminate-instances  دستور-39-8-8-82
ec2-terminate-instances

.خاتمهدادناجراینمونه(ها)یموردنظر
:مثال
$ ec2-terminate-instances i-b1a21bd8
INSTANCE i-b1a21bd8 running shutting-down
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GoGrid -0-82
سرويسهایوبآمازون()AWSکه

بطورکلیبرایايجاديکزيرساختابریبیشازيکراهوجوددارد.
مقیاسپذيری

رويکردسرويسزيرساخت 1را ارائهدادهاست،بهمشتريان،تعدادیسرويسسفارشیامابا
بسیارباالپیشنهاددادهاستتازيرساختموردنیازخودرادرمحیطیکامالمجازیايجادکنند.رويکرد
میکند.برایبسیاری
متفاوتديگر GoGridاستکهمحیطیبسیارشبیهمرکزداده،امادرداخلابرارائه 
تکنولوژیهایسنتینظیرVLANها،شبکه

سادهتروراحتتراست،زيرااز
ازمشتريان،رويکرد GoGrid
2
ذخیرهسازی فايل( SANيا)NAS

کنندهبار وديوارآتش)،وتجهیزات


تعديل
سختافزاری(

ها،تجهیزات
3
میشود تحتعنوانمرکزابری يامرکزدادهدرابرمعرفی
میکند.آنچهکهدراينرويکردارائه 
استفاده 
میشود.


شکل -8-82نمونهای از زیرساخت ابری ارائه شده توسط ( GoGridسرورها میتوانند م ازی یا فیزیکی باشند)

 -8-0-82انواع ابرهای زیرساخت
اينها
میتوانندبهدوشکلساختهشوند":سرويسزيرساخت" و"مرکزابری" .هردوی 
ابرهایزيرساخت 
میکنند:
همهقابلیتهايیراکهيکنفرازIaaSانتظاردارد،فراهم 
4
مقیاسپذيریبرحسبتقاضا

-

Service Infrastructure

1
2

Load Balancer
3
CloudCenter
4
Scale on Demand
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1

 پرداختبراساساستفادههزينههایعملیاتی
نههایسرمايهگذاری به 
 تبديلهزي برنامهنويسیوواسطگرافیکیکاربر
 واسط 5
4
ذخیرهسازی،سرورها،شبکه،توان ،سرمايش )و...

 اجزایاساسیزيرساخت(اگرچههردوبصورتاولیه،ارزشيکسانیدارند،اماتفاوتعمدهایدررويکردآنهاوجوددارد:
2

3

 -0-0-82زیرساخت سرویس ()Service Infrastructure
سرويسهایوبسفارشیدرداخلابرهستند.

اينرويکردشبیهAWSاست.زيرساختسرويسبطورکلی
میتوان ندبطورجداگانهياباهمديگربرایارائهيکبرنامهوبياانجامکارهایمختلفاستفادهشوند.
اينها 
پايگاهداده،امکاناتپیغامرسانیوصف،فرآيندپرداختو
ذخیرهسازی ،

برایمثال،آمازونسرورها،تجهیزات
راهحلسفارشیومنحصربهفرداست.درS3از
سرويسهایوبيک 

...رافراهمکردهاست.هريکازاين
میشود.سرويسصفAWS SQSازپروتکلسفارشیو
ذخیرهسازیاستفاده 

پروتکلS3ومکانیسمهای
میکند.مشابهآنسرويس SimpleDBدرخصوص
غیراستانداردونیزفرمتپیغامرسانیخوداستفاده 
شدهاند تاآمازونبتواندبسترابریخودرا
.اينسرويسهابصورتسفارشیطراحی 

میکند
پايگاهداده عمل 

بهبیشاز51111سروروهزارانمحصولمختلفگسترشدهد.

 -3-0-82مراکز ابری ()CloudCenters
سرويسهای

میکنند .متدلوژی مورد استفاده اين است که 
اکثر رقبای  AWSاز اين رويکرد استفاده  
تکنولوژیها  و پروتکل های استاندارد ،بصورت ابری فراهم شود .برای

استاندارد مرکز داده با استفاده از 
ذخیرهسازی ،از پروتکل های آشنا و رايج  SMB/CIFSو  NFSاستفاده شود .پايگاه ها داده با

سیستم 
ديوارههایآتشوتعديلکنندههایباربجایاستفاده

استفادهازSQLوRDBMSاستانداردفراهمشود.
سختافزاریباشند.درنهايتاينکهانتخاببايدبین

نرمافزارهایسفارشیتوزيعشده،مبتنیبرتجهیزات
از 
سرويسهایمراکزداده با

زيرساختسفارشیباپروتکلهایخاصخودوزيرساختاستانداردومشابهبه
هماناستانداردهایصنعتیانجامشود.

1

Pay as you go
CapEx
3
OpEx
4
Power
2

Cooling

5
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 -4-0-82مراکز ابری با جزئیات بیشتر
  GoGrdiاولینوبزرگترينمرکزابریدراياالتمتحدهاستکهاينرويکردرابکارگرفتهاست.ازديگر
میتوانElasticHosts،FlexiScaleوAppNexusرانامبرد.از
میکنند 
شرکتهايیکهبااينروشکار 

مزايایاصلیآنامکانبکارگیریمستقیممهارتهاوزيرساختفعلیوتبديلآنبهمحیطقابلانعطاف

يکپارچهسازیمراکزداده داخلی

ابرینامبرد.رويکرد GoGridدرنهايت " "Cloud-bridgingيااتصالو
سادهتریفراهمکردهاست.
باابرهایخارجیرابهشیوهبسیار 
شدهاند:
مراکزدادهسنتیازاجزایزيرتشکیل 
سیستمهایتشخیصنفوذ

سختافزاریو

 امنیتمحیطیبااستفادهازديوارهایآتش-

سختافزارهایتعديلکننده

تعديلباربااستفادهاز

-

تقسیمبندیشبکهباايجاداجزایمختلفشبکهوVLANها


-

سختافزارهایفیزيکیومجازی

سیستمهایعاملبرروی

ترکیبیاز

-

اشتراکگذاریفايلبااستفادهازNAS

به

-

ذخیرهسازیبااستفادهازSAN


-

سرويسهايینظیر،server imaging،DHCP،DNS:مديريتموجودی،مديريت

پشتیبانیاز
دارايیومانیتورينگ

-

سرويسهاو

سیستمهایخنککنندهوپشتیبانگیریبرایهمهاين

تامینتوان،پهنایباند،
دستگاهها

-

پشتیبانی7/24

میدهند.عالوهبر
سرويسهارابااندکیتفاوتارائه 

مراکزابریبسیارشبیهمراکزداده هستندکهاکثراين
واسطهای گرافیکی و  APIها افزايش
اين ،مراکز ابری ،برخالف مراکز داده معمولی ،کارآيی را از طريق  
میدهند.


 -5-0-82مقایسه  GoGridبا مراکز داده معمولی
مشکلاصلیمراکزداده  معمولی،نیازبهايجادآنهاباحداکثرظرفیتاست.شمابهعنوانمتخصص،IT
میبايستبطورصحیحپیشبینیکنیدواينظرفیترابصورتداخلیايجادومديريتکنید.مراکزابریبه
میدهد.
شما امکان استفاده از مجدد از تخصص داخلی مراکز داده تان را با فراهم کنندگان ابری ديگر  
استفادهمجددازدانشوتخصصبهاينمعناستکهزمانکمتریبرایيادگیریايدههایجديدالزماست
کهصرفشودودرعوضوقتبیشتریرویاهدافکسبوکارخودمیگذاريد،ضمناينکهازهمهمزايای
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رايانشابری بهرهمندمیشويد(نظیرافزايشظرفیتبرحسبتقاضا،تعديلخودکاربارکاری،پرداختبر
اساساستفاده).

 -6-0-82مقیاسپذیری افقی و عمودی
استقراربرنامهرویGoGridمشابهيکمرکزدادهمعمولیاست،اماابزارهایجديدبسیاریوجودداردکه
مقیاسپذيری

گزينههايیبرای
اينفرآيندراسادهتروسريعترانجامدهند.شبیههرابرديگر،شما 

میتواند 

2
1
مقیاسپذيری عمودی را نه تنها با نمونه های ابری مجازی شده بلکه با

افقی داريد همچنین امکان 
سختافزار هایفیزيکیاختصاصینیزخواهیدداشت.اينکارمشابهيکمرکزدادهمعمولیاست،کهدرآن

میتوانید دسترسی مستقیم به سختافزارهای
ترکیبی از سرورهای فیزيکی و مجازی وجود دارد .شما  
3
ذخیرهسازی مستقیم با سرعت باال و تعداد زيادی هستههای پردازشی

فیزيکی با تعداد زيادی  ،RAM
اختصاصی که همه در يک شبکه خصوصی مجازی يکسان قرار دارند ،داشته باشید .با بکارگیری صحیح
میتوانیدبهطورافقیبارکاری statelessخودرارویسرورهایمجازیگسترشدهیدوبرای
ابزارها،شما 
کارهای statefulازسرورهایفیزيکی  برایگسترشافقیاستفادهکنیدکهدرصورتنیازبرایگسترش
عمودینیزمناسبترهستند.علتاينموضوعدرادامهآمدهاست:

 -7-2-01مقیاسپذیری افقی ""Scaling out
مقیاسپذيریافقیبهترينروشبرایسرورهاوکاربردهايیاستکه statelessهستند(نظیرسرورهای

4
وبوسرورهایکاربردیوفرآيندهایدستهای ).برایايننوعازبارهایکاری،افزودنيکسروراضافی
میتوان سرورهای بیشتر را اضافه کرد و
معموال پیکربندی خاصی يا قابل توجهی نیاز ندارد .به آسانی  
ظرفیتراافزايشداد.

 -8-2-01مقیاسپذیری عمودی ""Scaling Up
پايگاههای دادهو
برنامههايیموردنیازاستکه statefulهستند(نظیر 
مقیاسپذيریعمودیبیشتربرای 

میشود.معموال
سرورهایفايل).دراينموارد،افزودنسرورهایبیشتربهسادگیباعثافزايشظرفیتن 
پیکربندیها  تغییرکنديابطورعمدهازاولانجامشود،يامعماریتغییرکندياحداقلبطور

الزماستکه
خودکاروضعیتدادهرویسرورهایجديدتعديلشود.بهاينترتیبحجمزيادیازدادهبايدهمزمانشده
میشود تابجایاينکهتعدادزيادیسروربکار
وياتعديلبارشوند.اينعلتیاستکهمعموالترجیحداده 

1

Scale Out
Scale Up
3
DAS
4
Batch Processing
2
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گرفتهشوند،ازسرورهایبزرگتراستفادهشود.همچنیندلیلاينکهاينسرورهاتمايلیبهپويايی(حتیدر
محیطابری)ندارندنیزطبیعتآنهااست.
مقیاسپذيری افقی کافی نیست ،و

میکند .همیشه 
مقیاسپذيری را پشتیبانی  

 GoGridهر دو بعد 
مقیاسپذير یعمودینیزدربرخیموارديکتاکتیکمهماست.آمازونباعلمبراينموضوع،سرورهای

مجازیسازی نیز يک استراتژی برای

مختلف با اندازه های مختلف در  AWSفراهم کرده است .البته 
میتواندچندينمشتریيابرنامهرادربربگیرد.اما
چندمنظورهکردنيکسروراست،وبهاينمعناستکه 
اگربخشیازبرنامهشمابتواندازهمهظرفیتيکسرورفیزيکیاستفادهکند،دلیلینداردکهآنراروی
میکندواگر
مجازیسازیسربارغیرضروریرویسیستماضافه 

يکسرورفیزيکیاجراکنیم.دراينحالت
نیاز به توانمحاسباتی يا حافظه بیشتری نسبت به آنچه که در ابرارائه شدهاست داشته باشید ،مجبور
خواهید بود که معماری خود را تغییر دهید تا بصورت افقی آن را گسترش دهید .از سويی ديگر ،اکثر
مقیاسپذيریعمودیدرنهايتبهمحدوديتبرمیخورندو

برنامههایکاربردیازبرخیجهاتازنظر

مقیاسپذيری،

سپسمجبورخواهیدبودکهآنهارابصورتافقیگسترشدهید.درهرصورتدرهرروشاز
شمابايدتقاضارااندازهگیریکنیدوظرفیتراباآنتطبیقدهید.
 -9-0-82معماری های استقرار GoGrid
شکل 2-11نمايشدادهشدهاست،مشابهيکمرکزداده

يکنمونهعمومیازاستقرار GoGridکهدر
میباشد.درمراکزداده فیزيکیمعمولی،سرورهایکاربردیدرسمتاينترنتقراردارندتاباکاربرانتعامل

سیستمها بصورتامن

میشوند وهمه
کنند،درحالیکهسرورهایپشتیبانیدرسمت DMZمحافظت 
يک NASرابهاشتراکمیگذارند.مشابهمراکزداده سنتی،دوبخششبکه( )VLANوجوددارد.يکی
برای بخش عمومی و اصطالحاً جلوی شبکه که در سمت  frontendقرار دارد و ديگری برای بخش
میکند.درستهمانندمرکزداده،يکNASتحتعنوان
آدرسهایIPخصوصیاستفاده 

 backendکهاز
ذخیرهسازی،آرشیو،تهیهکپیپشتیبانو...مورد

 GoGrid Cloud Storageوجودداردتابرایکارهای
استفادهقرارگیرد.
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شکل -0-82نقش م ازیسازی و ابر در GoGrid

پايگاههایداده
مقیاسپذيریافقینیست،بجزاينکههمه 

مقیاسپذيریعمودیGoGridخیلیمتفاوتبا

شکل.)3-11

میشوند(
سختافزارفیزيکیاختصاصیاجرا 

کهکارآيیبااليینیازدارند،روی

شکل -3-82نقش میزبانی فیزیکی در GoGrid
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 -82-0-82تمرکز بر روی برنامههای کاربردی وب
برنامههایوبنسبتبهکارها یدستهایمناسبتراست،زيرابرایکارهایدسته
معماریمرکزابریبرای 
ديوارههای آتش،تعديلکنندههایبارو VLANهارا
ایبسیاریمواردزيرساختیدرمراکزداده،نظیر 
میکنندGoGrid.برای
محیطهایتوریبهخوبیعمل 

معموالنیازندارند.بسیاریازکارهایدستهایدر
کارهایدستهاینیزقابلاستفادهاستوالبتهچنینپردازشهايیدربرخیمواردازاجزایمهمبسیاری
برنامههایکاربردیوبنیزممکناستباشند.
از 

 -88-0-82مقایسه رویکردها
وقتی که مرکز ابری ( )GoGridرا با سرویس زیرساخت ( )AWSمقایسه میکنیم ،مهم است که هر دو ت ربه مراکز داده
سنتی و نوع برنامه ای که نصب میکنید را بخاطر آورید .شاید نگاهی به مراکز داده معمولی ،مراکز ابری و سرویس
زیرساخت به شما در این مقایسه کمک کند .در

قابلیتهایهريکازسهنوعزيرساختباهممقايسهشدهاست.

جدول1-11برخیاز

جدول  -8-82مقایسه سه نوع زیرساخت مختلف
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تفاوتهایبینمراکزابریوسرويسزيرساختکامالمشهوداست.با( AWSمدلسرويسزيرساخت)،
ذخیرهسازی و...قابلاستفادهاست.شمابايدتخصصهای

مقدارکمیازتخصصفعلیشمادرشبکه ،
جديدیبرایمديريت  S3وحتیتوسعهمهارتهایمديريتسرورهابرایمديريت EC2بکاربگیريد.در
مقابلرويکرد(  GoGridمدلمراکزابری)بسیارشبیهاستفادهازکنسول VMWare VirtualCenterيا
ذخیرهسازی،

میتوانید شبکه،DNS،
مجازیسازی است.عالوهبرسرورها،شما 

سیستمهایمديريت

ديگر 
ديوارهایآتشو...راباهمانواسطگرافیکیکنترلکنید.درهرحالباهردورويکرد،شماقادرخواهید
مقیاسپذيریبرحسبتقاضا وپرداخت براساسمیزاناستفادهکهبطوراستاندارددر

بودکهازمزايای
رايانشابریوجوددارداستفادهکنید.
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VMware ESX Server -3-82
مجازیسازی را برای نصب چندين سیستم عامل همزمان

 ESXمحصولی از  VMwareاست که اجازه 
سیستمهایسرورنصبکرد.در

میتوان آنرابرروی
میدهد.اينمحصولمبتنیبر لینوکساستکه  

ماشینها یمجازیرابررویآناجراکرد.البتهبرایاستفاده

میتوان
فوقناظراستکه 
حقیقتESXيک 
قابلیتهایآنبايدبابرنامه VSphere clientبهآنوصلشد.

از

شکل  -4-82معماری کلی برنامه VMware ESX

سیستمهايیکهESXبرروی

میکنیدکهبااستفادهازبرنامهvShpereClientبهيکیاز
درشکلمشاهده 
ماشینهایمجازیرویآنرامديريتکنیم.

میتوانیم
آننصبشدهاستمتصلشدهايمو 


شکل  -5-82صفحه برنامه vShpereClient
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میدهد که هر لحظه به يک ماشین فیزيکی متصل شويد و
برنامه  vShpereClientتنها به شما اجازه  
ماشینهای

میتوانمنابعسیستمراباتوجهبه
ماشینها یمجازیرویآنرامديريتکنید.بهاينترتیب 

ماشینهایمجازیبطور

مجازیمديريتوکنترلکردوبرروینحوهاستفادهازمنابعتوسطهريکاز
دقیقنظارتداشت.
نکته ای کهدر اينجا بايد به آن اشاره کرد ايناست که ما با نصب  ESXبر روی سرورها واستفادهاز
میتوانیم بگويیم که به رايانش ابری دست پیدا کرده ايم ،زيرا رايانش ابری تنها
 vShpereClientن 
تکنولوژیهايیاستکهبهاستقرارمحاسباتابری

مجازیسازیتنهايکیاز

مجازیسازیيکسرورنیست،و

میکند.
کمک 

شکل  -6-82صفحه برنامه  vShpereClientدر حال نظارت بر وضعیت استفاده از مناب توسط ماشینهای م ازی



میکنند تايکسرورفیزيکیرابصورتچندينسرورمجازیمورد
بهچنینابزارهايیکهتنهابهماکمک 
میشود
مجازیسازینامید.البتهکاربههمینجاختمن 

میتوانصرفاابزارهایمديريت
استفادهقراردهیم ،
میکند.اين
و VMwareمحصولديگریرانیزارائهدادهاستکهمارايکقدمبهرايانشابرینزديکتر 
محصولتحتعنوانVCenterدرادامهمعرفیشدهاست.
VCENTER -8-3-82
میتوانیددرآنواحدفقطبهيکسرورESXمتصل
همانطورکهگفتهشدبا VSphere Clientشمافقط 
شويد.برایاينکهبخواهیددرآنواحدچندينسرورESXراباهممديريتکنید،بايديکسرورVcenter
میتوانید چند
راهاندازیکنیدو ESXهارابهآنوصلکنید.حالاگرشمابه VCenterمتصلشويد 

462

 رایانش ابری

میتوانید سرور VCenterرادريکیاز ESXهابهصورتماشینمجازی راه
 ESXراباهمببینید.شما 
اندازیکنیديااينکهآنرادريکماشینفیزيکیمجزانصبکنید.

شکل  -7-82شمای کلی عملکرد سرور VCenter



میکنید،سرورVCenterبهشماامکانمديريتمتمرکزويکپارچهمجموعه
همانطورکهدرتصاويرمشاهده 
ماشینهای مجازی و کلیه منابع

میتوان از يک ديد سطح باال ،
میدهد .با اين کار  
سرورهای  ESXرا  
سختافزاریموجودرايکجا مديريتکردوکنترلبسیارخوبیرابررویمنابعسازمانفراهممیآورد.


شکل  -1-82تصویری از برنامه  vSphere Clientکه به سرور  VCenterمتصل شده است



 رایانش ابری

463


نکتهمهماينجاايناستکهبااينکهمايکديدمتمرکزنسبتبهکلیهمنابعبدستآوردهايم،آياهنوز
میتوانیمبگويیمکهاينساختاررايانشابریدراليهIaaSاست؟پاسخمنفینیست.زيرااگرچهمابهآنچه

ويژگیهایرايانشابریدراليهIaaSاشارهکرديمبهطورکاملدستپیدانکردهايم،ولیبسیاربه

درمورد
آن نزديک شده ايم  .به عبارت ديگر ما يک زيرساخت بسیار قابل انعطاف و مجازی در اختیار داريم که
سرويسهای سازمان بطور قابل

میتوانیم آنرا ابر خصوصیدر داخل يک سازمان بنامیم که از طريق آن 

انعطافقابلارائهاست.تنهااشکالعمدهایکهبراينزيرساختوارداست،ايناستکهکارهادرآنبطور
میشود.ايننیازمندیتوسطمحصولديگریبنامOrchestratorبرطرفشدهاستکهدر
خودکارانجامن 
ادامهتوضیحدادهخواهدشد.
Orchestrator -0-3-82
مجازیسازی منابع بکار میرود.

اين برنامه بیشتر برای خودکار کردن جريان فعالیت ها و مديريت بهتر 
بنابراين هرچه که ما تاکنون بصورت دستی انجام میداديم (ايجاد ماشین مجازی ،اجرا ،حذف ،کنترل
میتوان بصورتاتوماتیکانجامداد.برایاينکاربايدفرآيندياجريان
وضعیتو)...بهکمکاينمحصول 
کاریکهبايدانجامشودرابطوردقیقمشخصکنیدوبااستفادهازابزارهایارائهشدهدرOrchestrator
پیادهسازی نمايید .مديريت اجرای اين جريان کار توسط  Workflow Engineکه هسته مرکزی

میشود.
میدهدانجام 
Orchestratorراتشکیل 


شکل  -9-82معماری کلی برنامه Orchestrator



میتوانمديريتجريانکارها
شکل11-11تصويریازصفحهبرنامهOrchestratorراکهازطريقآن 

در
راانجامدادمشاهدهمینمايید.ايجادجريانکاردراينبرنامهازطريقاجزایازپیشآمادهشدهونیز
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میتوان
امکانپذير است.همچنین  
میدهند  
APIهاکهبیشاز 811فعالیتمختلفراتحتپوششقرار 
برایحالتهایپیشرفتهترازاسکريپتنويسینیزدرآناستفادهکرد.


شکل -82-82تصویری از برنامه Orchestrator
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Eucalyptus -4-82
میتوانند منابعرابر
امروزهروشهای مختلفی برای توزيع دادهوتوانپردازشیوجوددارد.کاربرانعموما 
سختافزاری ،میزان حافظهوظرفیت ،نوعاتصال

اساسمشخصههای مختلفآنها،ازقبیل مشخصههای 
شبکهويا دربرخی موارد موقعیت فیزيکی آنهاپیدا کنند.محاسباتتوری از جملهاين روشهابحساب
برنامهنويسی واستفادهازاين منابعبه
میآيند.منابعدرمحاسباتتوری غیرهمگن است.بنابراين فرآيند  

منظوراستفادهبهینه ازآنهابسیار پیچیده ومشکلاست.علی رغماينکه برخی کاربرانتخصصالزمبرای
میدهند که محیط اين منابع
بهره برداری از اين منابع غیرهمگن را دارند ،خیلی از کاربران ترجیح  
نرمافزاریبطوريکپارچهدراختیارشانقرارگیرد.دريکمحیطيکپارچهفعالیتهایمربوط
سختافزاریو 

سادهتراست.رايانشابریمبتنیبرهمینرويکرد
برنامههايیحتی درمقیاسخیلیبزرگبسیار 
بهتوسعه 
است تا بتواند با ارائه يک سطح انتزاعی تر از معرفی منابع ،يک محیط يکپارچه برای توسعه چنین
برنامههايیفراهمآورد.امامعماریتوزيعشدهمناسببرایرايانشابریچگونهاست؟چهمشخصههايیاز

ماشینهایمجازیدرنظرگرفتهشودتابتوانازمنابعبطوربهینهاستفادهکرد.شبکه

منابعموجودبايددر
ماشینهای مجازی چگونهبايد باشدتاقابلانعطاف،کاراوايمن باشد؟وبسیاری سئواالتاز اين قبیل از

جملهسئواالتی استکهدرخصوصرايانشابری مطرحاستوسعی شدهاستدرسیستم اکالیپتوس به
آنهاپاسخدادهشود  .بهکمکاينسیستمکاربرانقادرخواهندبودتاماشینهایمجازیقراردادهشدهبر
میدهد.
رویمنابعفیزيکیمختلفرااجرانمودهوکنترلکنند.اکالیپتوسخدماتیازنوع IaaSراارائه 
زيرساختهای

بگونهای است که قابل حمل ،ماژوالر و با کاربری آسان و متناسب با 
معماری اکالیپتوس  
هاینرمافزاریکدمتنبازیاستکه


اکالیپتوسازمعدودبسته
میباشد.
محیطهایآکادمیک 

موجوددر
امکاناستفادهازآنبررویچندينکالسترباهمديگرنیزوجوددارد.اکالیپتوسدارایيکمعماریبازو
هایمختلفتودههایابریدرسطحزيرساختاستودرآنازتکنولوژیوب


سازیقابلیت

برایپیاده
ساده
سرويسهااستفادهشدهاست.

ادهسازیرايانشابریمفروضاستو
نرمافزاریکدبازبرایپی 
محیطکاریEucalyptusيکمحیطکاری 
از زيرساخت فناوری اطالعات سازمان -بدون نیاز به تغییر ،استفاده از سختافزار خاص منظوره يا
ستمهای
شبکههاوسی 
نها  ،
میکند.ابر Eucalyptusمنابعمراکزداده مانندماشی 
کرهبندی -استفاده 
بازپی 
یسازیاست.
میکندکهتوسطفناوریاطالعاتمحلیقابلکنترلوخصوص 
رهسازیرابهابریتبديل 
ذخی 
برنامهنويسی برنامةکاربردی ()API
ازواسطهای  

اين ابرتنهامعماری ابری استکهمانندابرهای عمومی 
سهایوبAmazonکامالًسازگاراست.
میکندودرحالحاضربازيرساختابرسروي 
پشتیبانی 
اکالیپتوس به کاربران و مدي ران امکان ايجاد زيرساختی را فراهم آورده است که از طريق آن بتوانند
ماشینها یمجازیقابلکنترلتوسطکاربرانراايجادکردهوبرمنابعموجودکنترلداشتهباشند.سیستم

میباشدبهگونهایکهمحققانبتوانندنتايجتحقیقاتخودو
کامالماژوالرودارایAPIهایخوشتعريفی 
اجزایطراحیشدهتوسطخودراتوسطآنموردآزمايشوارزيابیقراردهند.
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شکل  -88-82مدل مفهومی ابر اکالیپتوس CLC .کنترلر ابر است که به عنوان واسط اصلی ارتباط با مناب م ازی شده



بحساب میآید CC .ها کنترل کننده های مربوط به هر م موعه از مناب هستند NC .ها ماشینهای نهایی هستند که
ماشینهای م ازی روی آنها اجرا خواهد شد SC .کنترلر ذخیرهسازی است (مشابه  EBSدر آمازون) که توسط Walrus

کنترل میشوند ( Walrusمشابه  S3در آمازون است) .یک پلتفرم مدیریتی برای استفاده از ابر فراهم شده است که
سطوح دسترسی مختلف را به ابر برای مدیریت ،توسعه و  ...فراهم میکند.

اکالیپتوس بررویمنابعیمختلفیازيکلپتاپگرفتهتاکالسترهایلینوکسیبا48تا64نودباموفقیت
میتوانند بامنابعیکهدراختیاردارنداينسیستمرا
پیادهسازی شدهاستوبهاينترتیبافرادمختلفی 

نرمافزارهایاضافی
بکارگیرندوتودهابریخودراايجادکنند.امکاننصباينسیستمبدوننیازبهنصب 
میتواندنقشمهمیرادرايجاديکجامعهتحقیقاتیدر
میتوانگفتکهاکالیپتوس 
فراهماستوبنابراين 
خصوصرايانشابریفراهمآورد.
میتوانندواردتودهابریشوند(،)Sign Upمجوزهای
دراينسیستم،کاربرانبااستفادهازيکمرورگروب 
نويسیرادريافتکنندوپرسوجوهایخودرااجراکنند(مثالدر


رمزنگاریموردنیازبرایواسطبرنامه
مجازیدردسترس).همچنینمديرانمیتوانندعالوهبراينکارها،حسابهای

خصوصتصاويرماشین
کاربرانرانیزمديريتکنندوحتیآنهاراغیرفعالوياحذفکنند.
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شکل  -80-82ساختار سلسله مراتبی اکالیپتوس برای بکارگیری مناب در یک توده ابر

میباشد:
اکالیپتوسشاملاجزایزير 
 مديريتنمونهها:1برایمديريتهريکازنمونههایماشینمجازیيک IMاختصاصدادهشدهاست.
-

ماشینهایمجازی(شبکهایازنمونه

مديريتگروه:2برایمديريتوزمانبندیهرمجموعهاز
میشود.
هایمجازی)ازGMاستفاده 

-

میباشد .امکان
مديريت ابر :3نقطه ورود به هر توده ابری برای کاربران و مديران سیستم  
امکانپذيراست.
درخواستوضعیتمنابع،زمانبندیسطحباالو...ازطريق  CM

سیستماکالیپتوس،درتهیهزيرساختموردنیازبرایبکارگیریمنابعموجوددرقالبيکتودهابریمورد
توانندماژولهايیکهخودطراحیکردهاند


گیرد.بنابراينهمانطورکهگفتهشدمحققانمی

استفادهقرارمی
درآنبکارگیرندوموردارزيابیقراردهند.امانبايدفراموشکردکهرايانشابریبرایتسهیلکسبوکار
حلهای  مبتنیبرابرمیبايستمتناسبباشرايطکسبوکارباشند.دريک
ينراه 

فراهمآمدهاند.بنابرا

1

Instance Manager
Group Manager
3
Cloud Manager
2
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سازمانمنابعمختلفیوجوددارد.بهنظرمیرسداکالیپتوسصرفامنابعذخیرهسازیوپردازشیرابهمنظور

ايجادنمونهماشین هایمجازیدرنظرگرفتهاستولیبرایبکارگیریمنابعدادهایوپردازشیموجودو

سازیآنهاباشرايطابریهنوزراهحلیارائهندادهاستکهاينموضوعبسیارمهمیاستکهنیازمند


يکپارچه
حلمناسبومقرونبصرفهمتناسبباشرايطموجودسازمانها


تحقیقوبررسیجداگانهجهتارائهيکراه
میباشد.
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فرهنگ اصطالحات مورد استفاده
شرح
حسابرسی
ماشینمجازیآمازون
ابزارهایمجازی
واسطبرنامهنويسیبرنامهکاربردی

مجازیسازیبرنامهکاربردی


اصطالح
Accounting
)Amazon Machine Image(AMI
Appliances
Application Programming Interface
Application virtualization

احرازهويت

Authentication

اعتبارسنجی

Authorization

سختافزارفیزيکی


Bare metal

ای،وظايفدستهای


کارهایدسته

Batch jobs

ای،پردازشدستهای


محاسباتدسته
نشانه
تداومکسبوکار
مديريتتداومکسبوکار
هایسرمايهگذاری


هزينه
مرکزصدورگواهینامهديجیتال

تکثیر

Batch Processing
Bookmark
Business Continuity
Business Continuity Management
CapEx
)Certification Authority (CA
Cloning

رايانشابری

Cloud Computing

مشتریابری

Cloud Customer

سرويسدهندهابری


Cloud Provider

سرويسابری

Cloud Service

ابرذخیرهسازی

سازیابری،


ذخیره

Cloud Storage

مرکزابری
محاسباتکالستری
درجتوضیحاتبصورتگروهی

Cloud Center
Cluster Computing
Collaborative annotation

مکاناشتراکی

Co-location

موافقت

Compliance
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اصطالح
Content Distribution Network (CDN)
Cookie
Cooling
Cooperative Virtualization

شرح
شبکهتوزيعمحتوا
کلوچه،کوکی
سرمايش
یسازیترکیبی
 مجاز

Cross-language

میانزبانی


Data Center

مرکزداده

Deployment

ارائه،تحويل،استقرار

Desktop
Disaster Recovery
Edge Networks
Elastic
Grid Computing
Groupware
Guest

دسکتاپ،میزکار
بازيابیازسوانح
شبکههایلبه

قابلانعطاف،قابلارتجاع
محاسباتتوری
گروهافزار
میهمان

Hardware Security Module (HSM)

ماژولامنیتسختافزاری

Hardware virtualization

مجازیسازیسختافزاری

Hardware-assisted virtualization

مجازیسازیسختافزاری

Horizontal Scaling
Host
Hypertext Transfer Protocol
Hypervisor
Identity Management
Image
Incremental
Infrastructure as a service
Instant Messaging (IM(

مقیاسپذيریافقی
میزبان
پروتکلانتقالابرمتن
فوقناظر
مديريتهويت
تصوير
افزايشی
زيرساختبعنوانسرويس
پیغامرسانیفوری

Intellectual property

مالکیتمعنوی

Interoperability

قابلیتهمکاری

Intrusion

نفوذ
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اصطالح
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شرح

IT as a Service

بهعنوانسرويسITمنابع

Load Balancer

تعديلکنندهبار

Loosely coupled
Malicious
Mean time between failures (MTBF)
Migrating
Monitoring
Multiple login
Notification
Notification System
Offline
On Demand Deployment
Online
OpEx
Packaging
Patch
Patch management
Pay as you go
Platform
Platform as a service
Pool
Pool of resources
Power

کمترينجفتشدگی
بدخواه،بدانديش،مضر
زمانمتوسطبینخرابی
مهاجرت
مانیتورينگ،نظارت
ورودچندگانه
هشدار
سیستمهشدار
آفالين
استقراربرحسبتقاضا
آنالين
هزينههایعملیاتی

بستهبندی

وصله
مديريتوصله
پرداختبرحسبتقاضا
پلتفرم،سکو
سکوبهعنوانسرويس
استخر
استخریازمنابع
توان

Pricing

قیمتگذاری


Private Cloud

ابرخصوصی

Proactive

پیشفعال

Public Cloud

ابرعمومی

Reactive

واکنشی

Real Time

بالدرنگ
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اصطالح
Recovery
Redundancy
Replication
Resilience
Resource Description Framework (RDF(
Role-based access control (RBAC(

شرح
بازيابی
افزونگی
تکرار
حالتارتجاعی
چهارچوبتوصیفمنابع
کنترلمبتنیبرنقش

Rollback

عقبگرد

Runtime

زماناجرا

Scale on Demand

مقیاسپذيریبرحسبتقاضا


Scale Out

مقیاسپذيریافقی

Scale Up

مقیاسپذيریعمودی

Service Infrastructure
Service Level Agreement (SLA)
Snapshots

زيرساختسرويس
سطحتوافقسرويس
تصويرلحظهای


Software as a Service

نرمافزاربهعنوانسرويس


Storage Virtualization

مجازیسازیذخیرهسازی

Surge Computing
Tenant

محاسباتناگهانی
مستاجر

Terms of Use (ToU)

شرايطاستفاده

Threat management

مديريتتهديد

Traffic shaping
Transactional Computing

شکلدهیبهترافیک

محساباتتراکنشی

Untrusted software

)نرمافزارغیرقابلاطمینان(ناپايدار

Usage-based model

مدلمبتنیبراستفاده

Utility
Utilization
Virtual Appliances

سودمند
مصرف،بهرهبرداری
ابزارهایمجازی

Virtual Machine Image

تصويرماشینمجازی

Virtual Machine (VM(

ماشینمجازی
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شرح

اصطالح

مجازیسازی


Virtualization

سرويسوب

Web Service

وبتاپ،میزکارتحتوب


Webtop
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416.391.388.387.385.co-residence
38.35.CPU-intensive
337.CSR
29.data locality
346.DCOM
391.371.DDos
419.389.DDoS
288.Debian
291.289.Desktop Virtualization
328.312.311.311.295.DLL
455.441.436.433.366.61.DMZ
313.Dot Net framework
316.41.downtime
465.79.78.77.76.EBS
391.EDoS
111.77.76.75.39.13.elastic
76.61.Ephemeral
76.ephemeral storage
41.ERP
468.464.83.11.Eucalyptus
313.Fabric Level
384.fail open
326.316.Fedora
38.frame rendering
.312.311 .299.289.full virtualization
322
419.317.gateway
67.ghosting
319.Gigabit Ethernet
112.45.43.38.25.11.Hadoop

شاخص ها
.399 .398 .391 .388 .387 .386 .AAA
416.413.411
342.AJAX
321.319.296.Altiris SVS
357.66.61.57.26.14.Amazon EC2
226.77.61.57.Amazon S3
61.Amazon SQS
316.315.294.292.288.AMD-V
.439.437.81.81.71.69.67.61.AMI
448.442.441
65.API wrapper
294.Application Virtualization
67.Availability zone
13.BigTable
445.316.315.293.BIOS
65.BitTorrent
346.bookmark
62.61.bucket
48.buffer overflow
81.bundles up
81.bundling
11.CaaS
346.caching
62.CDN
371.Cloud Provider
62.61.CloudFront
346.COBRA
311.289.Container
289.51.Containers
289.Coopvirt
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28.27.OpenSolaris
316.Oracle Virtualization
322.316.Oracle VM
311.299.OS Virtualization
378.341.OVF
295.Packaging
288.61.Para Virtualization
12.pay as you go
338.PCI DSS
336.335.polling
49.Port Filtering
294.288.privileged
294.Processor Virtualization
416.415.317.312.298.297.rack
312.284.68.RAID
345.RDF
.339.326.322.315.314.288.Red Hat
445
75.67.redundancy
67.Region
291.remote desktop
388.reply
371.Resilience
293.Resource Virtualization
.346 .345 .344 .342 .65 .64 .47 .REST
432
42.rollback
346.RPC
.191 .151 .149 .148 .146 .141 .RSS
.274 .273 .271 .258 .232 .218 .211
345.278
54.SaaS
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288.Hardware assisted Virtualization
292.Hardware-assisted virtualization
37.HPC
.344.343.342.221.184.144.HTML
346
346.hyperlink
294.Hyper-Threading
318.IDE
399.Impersonation
81.incremental
.315.316.315.294.292.288.VTIntel
331.316
49.ISC
331.319.318.317.iSCSI
9.ITaaS
335.Jabber
342.JSON
316.314.289.KVM
423.378.377.lock in
43.loose-couled
321.292.89.mainframe
.45 .38 .25 .13 .12 .11 .MapReduce
112
418.mirror
312.mirroring
435.311.78.68.64.mount
56.MTBF
315.Multi-OS
75.63.38.28.27.22.MySQL
455.453.451.317.NAS
15.Open Cloud
338.336.OpenID
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371.Traffic shaping
55.Transactional Computing
336.Twitter
326.314.288.Ubuntu
317.315.uptime
433.367.345.276.231.43.URL
468.7.Utility Computing
323.291.289.VDI
55.video rendering
314.VirtIO
295.virtual bubbles
312.Virtualization Density
312.Virtualization Level
457.455.453.451.312.49.VLAN
292.VMM
.317 .316 .299 .288 .284 .VMware
.325 .324 .321 .321 .313 .311 .318
461.459.341.339.327.326
344.343.342.W3C
61.WebDAV
321.321.315.Windows Server
55.35.worker
316.315.WSV
446.445.289.284.112.61.Xen
.346 .345 .344 .343 .342 .336 .XML
377.347
336.335.XMPP
344.XSL
46.31.31.ابرترکیبی
385.31.29.28.13.3.ابرخصوصی
.44.35.31.31.29.28.13.3.ابر عمومی
464.387.385.46

.313 .299 .298 .297 .77 .68 .61 .SAN
453.451.317
454.out Scaling
454.Scaling Up
318.317.78.SCSI
67.Security Group
346.336.334.session
91.55.54.SETI@home
343.SGML
46.38.sharding
452.63.61.14.13.SimpleDB
68.Snapshot
388.Sniffing
.345 .344 .342 .335 .64 .47 .SOAP
433.432.347.346
427.399.Social engineering
321.311.311.319.Softgrid
319.295.Software Virtualization
381.spamming
388.Spoofing
385.48.SQL injection
415.391.337.336.278.SSL
341.stand-alone
454.333.45.43.stateless
298.296.Storage Virtualization
312.striping
321.319.Symantec
331.311.SystemGuard
328.325.323.314.291.thin client
294.44.38.25.thread
371.managementThreat
16.Thrift
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ابرخصوصی46.44.13.
رهسازی224.26.
ابرذخی 
گاهداده26.
ابزارهایپاي 
ابزارهای مجازی.45 .41 .34 .33 .27 .23 .
341.341
احراز هويت.336.159.114.111.73.48.
.413 .399 .398 .391 .384 .371 .338
.421 .421 .416 .415 .412 .419 .414
433.432.425.423.422
استخریازمنابع23.
استقراربرحسبتقاضا23.
اعتبارسنجی435.337.41.
اعتماد.226 .225 .118 .115 .114 .62 .
.384 .383 .382 .381 .379 .371 .338
.391 .391 .389 .388 .387 .386 .385
.411 .411 .399 .398 .397 .395 .394
412.415
افزونگی.376 .371 .357 .117 .75 .67 .
411.418.384.383.381
اکالیپتوس466.465.464.15.
بازيابیازسوانح425.369.359.287.
برحسبتقاضا.32.29.24.15.14.12.11.
.228 .166 .113 .112 .111 .119 .33
458.454.451.372
برنامههایتراکنشی65.61.

برونسپاری.383 .382 .379 .59 .58 .31 .
425.417
بستهبندی.314.313.312.295.119.33.

341.341.328
نهسازی371.341.47.35.
بهی 
رابطهای55.
گاههایداده 
پاي 

پرداخت.58.24.23.16.14.13.12.9.8.
.153 .124 .117 .112 .119 .118 .75
.162 .161 .161 .157 .156 .155 .154
.391 .377 .352 .338 .264 .263 .163
458.454.452.396
پردازندههای314.292.291.x86

پروکسی346.
تحويل سرويس.383.382.381.379.376.
.391 .391 .389 .387 .386 .385 .384
.411 .398 .397 .396 .395 .394 .392
412.411
کسبوکار15.
تداوم 
تصويرسفارشی26.
رلحظهای68.

تصوي
تعديلترافیک8.
کنندهبار451.359.356.59.56.26.

تعدي 
ل
تقاضایموردانتظار354.353.351.
تقسیموحل45.
توافقاتسطحسرويس7.
عهایرايگان288.
توزي 
جاوا.344 .215 .211 .191 .144 .65 .25 .
378.357
جاوااسکريپت342.
جفتشدگی39.

یسازی312.
چگالیمجاز 
چندرسانهای344.14.

فهای294.
چندوظی 
خبرخوان.232.218.211.191.148.146.
345.278.274.258
دادههایوضعیت47.24.

ديوارآتش366.347.346.67.
وارههایآتش457.452.372.366.73.
دي 
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رهسازیتودهای61.
ذخی 
رهسازیيکبارمصرف61.
ذخی 
رجیستری.312.311.319.296.295.294.
328
زيرساختبعنوانسرويس32.
سروروب345.337.49.45.26.23.22.
سهای بالدرنگ.382 .381 .379 .376 .
سروي 
.391 .389 .387 .386 .385 .384 .383
.398 .397 .396 .395 .394 .392 .391
412.411.411
سکوبهعنوانسرويس33.32.
سیستم عامل مهمان.315 .291 .286 .285 .
416.341.316
عشده7.
ستمهایتوزي 
سی 
شبکهتوزيعمحتوا62.
شهرت.381 .379 .376 .374 .372 .371 .
.387 .386 .385 .384 .383 .382 .381
.396 .395 .394 .391 .391 .389 .388
412.414.411.411.399.398.397
صفپیغام62.55.
صفحهخانگی334.243.242.184.183.
فضاهایاشتراکی28.
فعالیتهایبدخواه381.
فیزيکداده46.44.
فیلترينگ411.389.371.371.217.49.
قابلیتارتجا371.
قابلیت انعطاف.297 .293.77 .58 .41 .23 .
311
جابهجايی15.
قابلیت 
قابلیتهمکاری341.86.16.15.3.
متگذاری16.15.14.13.12.3.
قی 
کپسولهسازی311.41.

نهایمجازی26.
کتابخانهماشی 
کدمتنباز.61 .38 .28 .27 .25 .23 .11 .
338.323.321.314.288
ی43.
کوک 
کیفیتسرويس35.31.29.17.
گروههایامنیتی441.74.73.67.61.

گريد416.381.
گواهینامه432.338.337.81.
اليهانتزاعی41.
مانیتورکردن358.326.321.272.9.
مانیتورينگ.361 .361 .359 .358 .351 .
453.424.416.415
مبتنی بر استفاده.58 .24 .15 .14 .13 .3 .
129
یسازی23.11.6.
مجاز 
محاسباتتراکنشی55.53.
محاسباتتوری.62.55.54.53.37.9.6.4.
464
محاسباتداوطلبانه91.6.
محاسباتفراگیر17.9.
محاسباتکالستری4.
محاسباتناگهانی46.44.35.31.
سگرا17.11.9.
طهایسروي 
محی 
برنامهنويسی112.9.
مدل 
مدلتجاری115.9.
مدلداده9.
مدلمبتنیبراستفاده24.13.
مديريتمحتوا63.33.
مذاکره334.24.9.
مرکز داده.224.96.67.61.15.12.6.5.
464.457.455.453.452.299
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اسپذيری.33.28.25.23.22.15.11.
مقی 
.88 .63 .44 .43 .41 .39 .38 .37 .35
.225 .156 .114 .113 .111 .111 .117
.356 .355 .353 .352 .351 .346 .228
.371 .362 .361 .361 .359 .358 .357
458.456.455.454.451
منطقه67.
موازیسازی45.44.


مهاجرت.381 .341.312 .315 .287 .285 .
419
میانزبانی16.
نرمافزاربهعنوانسرويس118.32.

نواحیدسترسی67.
وب219.31.5.2
ويندوزسرور316.315.
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مناب تکمیلی جهت مطالعه بیشتر در جامعه آزاد رایانش ابری ایران:

وبسايترسمیجامعهآزادرايانشابریايران
دانشنامهآزادرايانشابریايران
سايتپرسشوپاسختخصصیدرحوزهرايانشابری

http://www.occc.ir
http://wiki.occc.ir
http://ask.occc.ir

وبالگانگلیسیجامعهآزادرايانشابریايران

http://blog.occc.ir/

اسنادواساليدهایمرتبط

http://docs.occc.ir

سیستمتجمیعاخبار

http://news.occc.ir

سیارهابری
شبکهرايانش
بوردهای تخصصی و آزاد جامعه رایانش ابری
گروه پستی جامعه آزاد رایانش ابری ایران

http://planet.occc.ir
http://tv.occc.ir
http://link.occc.ir/board
http://link.occc.ir/mailinglist

