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۱۱

مقدمه

تغییر و دگرگونی تکنولوژی در عرصه های بسیاری در طول سالهای اخیر قابل مشاهده 
است. شدت و سرعت این دگرگونی به گونه ای است که شاید تصور و پیش بینی اتفاقات آتی 
در حوزه فناوری اطالعات تبدیل به یک فرآیند پیچیده و غیرقابل انجام شود. در میان این 
تغییرات یکی از فناوری هایی که بسیار مورد توجه محققین قرار گرفته است، پردازش ابری 
است. ویژگیهای منحصر به فرد این فناوری موجبات پیدایش برنامه های کاربردی بسیاری 
برای نصب بر روی ابر را فراهم نموده است. با وجود اینکه کتب بسیاری در زمینه پردازش 
ابری انتش��اریافته اس��ت، اما کماکان نقص عدم وجود مثالهای کاربردی و عینی از پردازش 
ابری کامال احساس می شود. در این کتاب سعی شده است که عالوه بر تدوین و گردآوری 
مطال��ب ضروری در جهت آموزش عالقمن��دان مثالهای عملیاتی و کاربران نیز ارائه گردند. 
کمپانی مایکروس��افت به عنوان یک ش��رکت پیشرو در حوزه های نرم افزار و سخت افزار در 
این کتاب مورد مطالعه قرار گرفته اس��ت، در واقع فعالیتهای متنوع مرتبط با پردازش ابری 
در این ش��رکت مورد تحلیل و بررس��ی قرار می گیرد. انتظار می رود خوانندگان عزیز پس 
از مطالعه این کتاب بتوانند برداش��ت واقع بینانه ای از قابلیتها و پتانس��یلهای پردازش ابری 

بدست آورند.

ویدادرانیپور       
مدرسدانشگاه      





فصل اول

پردازش ابری





۱۵

ب��ه طور کلی هدف از پردازش ابری مخفی کردن پش��ت پرده پیچیده زیرس��اخت های 
سخت افزاری و نرم افزاری از دید کاربران و انجام محاسبات پیچیده و سنگین کاربران بدون 

نیاز به داشتن سخت افزار گران برای انجام خدمات پردازشی آن ها می باشد.

به طور مثال ش��ما می توانید نرم افزاری را در نظر بگیرید که از طریق رایانه ش��خصی، 
موبایل، تبلت و ... قابل دسترسی باشد. این روش همچنین باعث می شود برای اجرای برنامه 
نیازی به س��خت افزار گرانقیمت نداشته باشد و تمام حجم محاسباتی بر روی سرور اصلی 

نرم افزار انجام گیرد.

1-1- پردازش ابری

پردازش ابری1 مدلی رایانه ای است که تالش می کند دسترسی کاربران را بر اساس نوع 
تقاضایی که از منابع اطالعاتی و رایانشی دارند، آسان کند. این مدل سعی دارد با کمترین 
نیاز به منابع نیروی انس��انی و کاهش هزینه ها و افزایش س��رعت دسترس��ی به اطالعات، 
جوابگوی نیاز کاربران باشد. از آنجا که اکنون این فناوری دوران طفولیت خود را می گذراند، 
هنوز تعریف اس��تاندارد علمی که مورد قبول عام باش��د برای آن ارائه نشده است اما بیشتر 

صاحب نظران بر روی قسمت هایی از تعریف این پدیده هم رأی هستند. 

1. Cloud Computing
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 موسسه ملی فناوری و استانداردها2 

رایان��ش ابری را اینگونه تعریف می کند: رایانش ابری مدلی اس��ت ب��رای فراهم کردن 
دسترس��ی آسان بر اس��اس تقاضای کاربر از طریق ش��بکه به مجموعه ای از منابع رایانشی 
قابل تغییر و پیکربندی)مثل: شبکه ها، س��رورها، فضای ذخیره سازی، برنامه های کاربردی 
و س��رویس ها( که این دسترسی بتواند با کمترین نیاز به مدیریت منابع و یا نیاز به دخالت 

مستقیم فراهم کننده سرویس به سرعت فراهم شده یا آزاد گردد.

ویکی پدیا رایانش ابری را اینگونه تعریف می کند:

رایانش ابری مدل رایانش��ی بر پایه ش��بکه های بزرگ رایانه ای مانند اینترنت اس��ت که 
الگویی تازه برای عرضه، مصرف و تحویل سرویس های فناوری اطالعات )شامل سخت افزار،  
نرم افزار، اطالعات، و س��ایر منابع اشتراکی رایانش��ی( با به کارگیری اینترنت ارائه می کند. 
رایانش ابری راهکارهایی برای ارائه ی خدمات فناوری اطالعات به شیوه های مشابه با صنایع 
همگانی )آب، برق، تلفن و غیره( پیش��نهاد می کند. این بدین معنی اس��ت که دسترس��ی 
ب��ه مناب��ع فناوری اطالع��ات در زمان تقاضا و بر اس��اس میزان تقاض��ای کاربر به گونه ای 

انعطاف پذیر و مقیاس پذیر از راه اینترنت به کاربر تحویل داده می شود.

1-2- رایانش ابری و ویکی پدیا

واژۀ ابر، واژه ای است استعاری که به اینترنت اشاره می کند و در نمودارهای شبکه های 
رایانه ای نیز از ش��کل ابر برای نش��ان دادن شبکه اینترنت اس��تفاده می شود. دلیل تشبیه 
اینترن��ت به ابر در این اس��ت که اینترنت همچون اب��ری جزئیات فنی اش را از دید کاربران 
پنهان می س��ازد و الیه ای از انتزاع را بین این جزئیات فنی و کاربران به وجود می آورد. به 
عنوان مثال آنچه یک ارائه دهندۀ سرویس نرم افزاری رایانش ابری ارائه می کند، برنامه های 
کاربردی تجاری برخط اس��ت که از طریق مرورگر وب یا نرم افزارهای دیگر به کاربران ارائه 

2. National Institute of Standards and Technology ( NIST)
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می ش��ود. نرم افزارهای کاربردی و اطالعات، روی سرورها ذخیره می گردند و براساس تقاضا 
در اختی��ار کارب��ران قرار می گیرد. جزئیات از دید کاربر مخفی می مانند و کاربران نیازی به 

تخصص یا کنترل در مورد فناوری زیرساخت ابری که از آن استفاده می کنند ندارند.

عموماً مصرف کننده های رایانش ابری مالک زیرس��اخت فیزیکی ابر نیستند، بلکه برای 
اجتناب از هزینه سرمایه ای آن را از عرضه کنندگان شخص ثالث اجاره می کنند. آن ها منابع 
را در قالب س��رویس مصرف می کنند و تنها بهای منابعی که به کار می برند را می پردازند. 
بسیاری از سرویس های رایانش ابری ارائه شده، با به کارگیری مدل رایانش همگانی امکان 
مصرف این س��رویس ها را به گونه ای مش��ابه با صنایع همگانی)مانند برق( فراهم می سازند. 
این در حالی است که سایر گونه های عرضه کنندگان بر مبنا یا اشتراک سرویس های خود 
را عرضه می کنند. به اشتراک گذاردن قدرت رایانشی"مصرف شدنی و ناملموس" میان چند 
مستاجر می تواند باعث بهبود نرخ بهره وری شود؛ زیرا با این شیوه دیگر سرور ها بدون دلیل 
بیکار نمی مانند )که س��بب می ش��ود هزینه ها به میزان قابل توجهی کاهش یابند در عین 
حال که س��رعت تولید و توس��عه برنامه های کاربردی افزایش می یابد(. یک اثر جانبی این 
ش��یوه این است که رایانه ها به میزان بیشتری مورد اس��تفاده قرار می گیرند زیرا مشتریان 
رایانش ابری نیازی به محاس��به و تعیین سقفی برای بار حداکثر خود ندارند پردازش ابری 
مرحله بعدی در تحول اینترنت اس��ت. این برنامه، وسیله ایست که از طریق آن، همه چیز-  
قدرت محاسباتی و فرآیندهای کسب و کار و ...  به عنوان یک سرویس به شما تحویل داده 

می شود؛ در هر کجا و هر زمان که شما به آن نیاز دارید، تحویل داده می شود.

ش��ما می توانید از پردازش اب��ری به عنوان یک راه بر ای دسترس��ی به انواع جدیدی از 
خدمات تکنولوژی اس��تفاده کنید. س��ازمان های امروزی حق انتخاب منابع و پیاده س��ازی 
خدم��ات کس��ب و کار و توانایی دسترس��ی این خدم��ات در خانه را دارن��د. در پایان اکثر 
س��ازمان ها خدمات متفاوت و گوناگونی را با استفاده از منابع گوناگون به شما خواهند داد.

این به این معنی اس��ت که تمام تکنولوژی فعال فرآیندهای کس��ب و کار به پردازش ابری 
منتقل خواهد شد.
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با این حال، ش��رکت ها در حال حاضر ش��روع به پیدا کردن بعضی از منابع جدید مهم 
ارزش در پ��ردازش اب��ری کرده اند. ابر می تواند بس��یاری از محدودیت ه��ای ذاتی پیچیده 
معماری سنتی و مدل های تحویل خدمات را از بین ببرد، و منجر به صرفه جویی در هزینه 
و بهره وری شود. اما شایدجالب ترین اثر پردازش ابری تغییر راه دسترسی کسب و کار مردم 

و به اشتراک گذاری اطالعات است.

1-3- آشنایی بیشتر با پردازش ابری3 

یکی از مهم ترین ش��اخص های اس��تفاده از خدمات ابری این است که این تکنولوژی به 
دور از کاربر است. به عنوان مثال، مسئولیت دارایی های فناوری اطالعات و نگهداری از آن 
دارایی ها، به ارائه دهنده خدمات پردارش ابری منتقل ش��ده اس��ت. کاربران پردازش ابری 
قادر به تمرکز بر روی ارزش دریافت ش��ده از ابر، بعنوان یکی از راه های س��نجش کیفیت 
پردازش ابری هس��تند. پردازش ابری می تواند بسیاری از انواع مختلف از حجم کارها را در 

یک زمان انجام دهد. 

مدیریت خدمات، در خط مقدم پردازش ابری است. خدمات ابر باید بگونه ای معماری یا 
طراحی شده باشد که قادر به اشتراک منابع، به صورت اجاره ای - به کمپانی ها - را داشته 
باشد و این سازمان ها، قادر به اشتراک گذاشتِن همان منابع را داشته باشند. همچنین باید 
قادر به مدیریت داده ها در حین انتقال بطور دقیق و مطمئن باشد و همچنین انعطاف پذیر 
باشد مانند وقتی که قطع برق اتفاق می افتد. پردازش ابری مجبور به ارائه برخی از ویژگی ها 

مانند قابلیت اطمینان، امنیت، و قابلیت اداره و مدیریت در جهان تغییرات است.

1-4- انواع ابر ها در پردازش ابری

پردازش ابری براس��اس نوع س��رویس و تعاملی که دارد به بخش های تقسیم می شود. و 
دارای نوع مرزبندی بین حالت های پردازش ابری است.

3. cloud computing for dummies, judith Hurwitz and other. 
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ابر عمومی4  �

ابر گروهی5  �

خصوصی6  �

مرکب یا ترکیبی7 �

1-4-1-  ابر عمومی

اب��ر عمومی ی��ا ابر خارجی توصیف کنن��ده رایانش ابری در معنای اصلی و س��نتی آن 
اس��ت این نوع )ابر میزبانی( نیز شناخته می شود. این نوع ابر Shared Cloud  نیز  نامیده 
می شود. سرویس ها به صورت پویا و از طریق اینترنت و در واحدهای کوچک از یک عرضه 
کننده ش��خص ثالث تدارک داده می ش��وند و عرضه کننده منابع را به صورت اشتراکی به 
کاربران اجاره می دهد و بر اس��اس مدل رایانش همگانی و مش��ابه صنعت برق و تلفن برای 
کاربران صورت حس��اب می فرس��تد. این ابر برای اس��تفاده همگانی تعبیه شده و جایگزین 
یک گروه صنعتی بزرگ که مالک آن یک س��ازمان فروشنده ی سرویس های ابری می باشد. 
مثل سرویس هایی که در سطح اینترنت هستند بدون کنترل زیاد روی زیرساختار. ابرهای 
عمومی بطور کلی ارزان هستند و ممکن است برای تست و گسترش محصوالت جدید یک 
ش��رکت ارائه شوند. کاربران شخصی، ش��رکت ها و ... می توانند به آن دسترسی پیدا کنند، 
Amazon’s  Web Service  و Google App engine  مثال ه��ای خوب��ی برای این حالت 

هستند.

4. Public Cloud

5. Group cloud

6. Private Cloud

7. Hybrid Cloud
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1-4-2- ابر گروهی

اب��ر گروه��ی در جایی ب��ه وجود می آید که چندین س��ازمان نیازهای یکس��ان دارند و 
به دنبال این هس��تند که با به اش��تراک گذاردن زیرس��اخت از مزایای رایانش ابری بهره 
مند گردند. به دلیل اینکه هزینه ها بین کاربران کمتری نس��بت به ابرهای عمومی تقس��یم 
می ش��ود، این گزینه گرانتر از ابر عمومی اس��ت اما میزان بیش��تری از محرمانگی، امنیت و 

سازگاری با سیاست ها را به همراه می آورد به عبارتی یک ابر انجمنی  است.

1-4-3- ابر خصوصی

ابرهای خصوصی ی��ا (enterprise cloud) را می توان ابر داخلی (internal cloud) هم 
نام گذاری می شود. ابر خصوصی یک سری فعالیت ها و عملکرد ها را مثل یک سرویس ارائه 
می دهند اما این ابرها در س��طح اینترانت یا مرکز داده یک ش��رکت گسترش داده می شوند. 
یک  خطای محصول یا س��رویس خصوصی برای یک شرکت یا ارگان با امنیتی پیشرفته و 
باال همراه با راه حل هایی که قابلیت تحمل پذیری مقابل خطا در سیس��تم باال می رود ارائه 
می ش��ود که این موارد در م��ورد تحمل پذیری ابرهای عمومی وجود ن��دارد. ابر خصوصی 
یک زیرس��اخت رایانش ابری است که توسط یک سازمان برای استفاده داخلی آن سازمان 
به وجود آمده اس��ت. عامل اصلی ک��ه ابرهای خصوصی را از ابره��ای عمومی تجاری جدا 
می س��ازد، محل و ش��یوه نگهداری از سخت افزار زیرساختی ابر اس��ت. ابرخصوصی امکان 
کنترل بیشتر بر روی تمام سطوح پیاده سازی ابر )مانند سخت افزار، شبکه، سیستم عامل، 
نرم افزار( را فراهم می سازد. مزیت دیگر ابرهای خصوصی امنیت بیشتری است که ناشی از 
قرارگیری تجهیزات در درون مرزهای سازمان و عدم ارتباط با دنیای خارج ناشی می شود. 
اما بهره گیری از ابرهای خصوصی مشکالت ایجاد و نگهداری را به همراه دارد. یک راه حل 
میانه برای دوری از مش��کالت ابرهای خصوصی و در عین حال بهره مند ش��دن از مزایای 
ابرهای خصوصی،اس��تفاده از ابر خصوصی مجازی اس��ت. ابر خصوصی مجازی بخش��ی از 
زیرس��اخت یک ابر عمومی اس��ت که برای اس��تفاده اختصاصی یک س��ازمان کنار گذارده 
می ش��ود و دسترسی به آن تنها از راه ش��بکه خصوصی مجازی IPSec امکانپذیر است. به 
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عنوان نمونه می توان از ابر خصوصی مجازی آمازون که از این نوع هستند نام برد.)خدمات 
)GFS.MAP Reduce. Big Table شرکت گوگل نظیر

1-4-4- ابرترکیبی

این نوع ابرها ترکیب ابرهای عمومی و خصوصی هستند. نقشها و سیاست های شخصی 
ش��ده بر فض��ای امنیتی و زیربنای سیس��تم کنت��رل خواهند داش��ت. فعالیت ها و وظایف 
ب��رای یک ابر داخلی یا خارجی فرق دارد. یک ابر آمیخته متش��کل از چندین ارائه دهندۀ 
داخلی و یا خارجی، گزینه مناس��بی برای بیشتر مؤسسات تجاری می باشد. با ترکیب چند 
س��رویس ابر،کاربران این امکان را می یابند که انتقال به ابر عمومی را با دوری از مس��ائل و 
محدودیت های گذش��ته آسان تر سازند. دراین مدل زیرس��اخت ها و رایانه هایی که بر روی 
محیط ابری س��وار ش��ده اند می توانند از دو یا س��ه گروه ش��خصی یا گروهی و یا عمومی 
تشکیل شوند ولی هر محیطی برای خود مستقل خواهد بود ولی امکان این را خواهد داشت 

تا با محیط های دیگر داده های خود را رد و بدل کند.

1-5- مقیاس و کشش8 

در چش��م انداز ارائ��ه دهنده های خدمات پردازش ابری، یک چیز جهانی اس��ت: حجم 
اس��تفاده و یاتقاضا برای خدمات قابل پیش بینی نیس��ت و یا این ک��ه، چگونه این خدمات 
توس��ط مشتریان استفاده خواهد شد. یک مش��تری ممکن است از این سرویس سه بار در 
س��ال در اوج فصل فروش استفاده کند در حالی که یکی دیگر از مشتری ها از ابر به عنوان 
یک سکوی توسعه اولیه استفاده کند. برای همه این کاربران کپی رایت، توزیع، یا استفاده 
غیر مجاز ممنوع اس��ت که لزوم رعایت این موارد تنه��ا به پیچیدگی می افزاید. یک قیاس 
خوب مثال شبکه راه آهن است. فرض کنید ریل های راه آهن به انواع مختلف طراحی شده 
بود ) این موضوع زمانی ممکن اس��ت که کمپانی های مختلف در رقابت باهم باشند( با این 

8. Scale and elasticity
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ح��ال، در طول زمان این رویکرد هزینه و پیچیدگی ش��بکه حمل و  نقل را افزایش می دهد 
خدمات پردازش ابری رایگان نخواهد بود و اندازه مشخصی دارد. و به تناسب مقدار استفاده 
از منابع و خدمات برای مشتری صورت حساب فرستاده می شود. حتی خدمات ابری )مانند: 

جی میل گوگل کامال رایگان نخواهد بود.(

1-6- پایش و اندازه گیری9 

ابر ارائه دهنده خدمات باید قادر به ارائه یک محیط مدیریت کامل را داش��ته باش��د.این 
ویژگی بسیارضروری است زیرا پردازش ابری ملزم است خدمات خود را بطور مداوم مدیریت 
کند. این نیز نیازمند نظارت و اندازه گیری میزان دسترس��ی خدمات توس��ط مشتریان به 
منظور بازار رقابتی اس��ت، همچنین مشتریان می توانند بر خدماتی که از سوی شرکت های 

خدماتی به آنها ارائه می شود، نظارت داشته باشند.

1-7- تأمین امنیت مشتریان

برای بس��یاری از مشتریان،تنها امن بودن پردازش ابری مالک اعتماد به این تکنولوژی 
اس��ت اگرشما می خواهید به نوبه خود اطالعات مهم یا زیرساخت های  برنامه های کاربردی 
را به پردازش ابری منتقل کنید، شما باید ازاین نکته که "اطالعات نباید بصورت تصادفی در 
دسترس یک شرکت دیگر باشد" اطمینان حاصل کنید. بسیاری از شرکت ها شرایط تعیین 
شده ای توسط س��ازمان خود یا صنعت یادولت شان برای امنیت اطالعات داخلی و بیرونی 
دارند، شما نیاز به ارزیابی خطرات امنیتی و الزامات دارید و این ممکن است با خدماتی که 
ارائه می دهید متفاوت باشد. بدون داشتن سطح مناسبی از امنیت، شما قادر به استفاده از 

خدمات یک ارائه دهنده نیستید.

9.  Monitoring and measuring performance
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1-8- مزایای استفاده از ابر

مزایا و چالش پردازش ابری در شرکت ها و شبکه های رایانه ای

ش��اید فکر کنید که چرا یک شرکت یا یک شبکه از رایانه ها باید اطالعات و پردازش ها 
و تراکنش های خود را به ش��بکه دیگری بس��پارد؟ در ادامه به این س��ؤال پاسخ می دهیم. 
دسترس��ی آسان با اس��تفاده از پردازش ابری، کاربران می توانند از هر کجا و در هر زمان از 

اطالعات استفاده کنند و به ابر وارد شوند.

1-8-1- کاهش هزینه های سخت افزاری

پردازش ابری هزینه های س��نگینی را که ش��رکت ها برای سخت افزار متحمل می شوند، 
کاهش می دهد. دیگر نیازی به خریدن  هارددیسک های پرظرفیت و پردازشگر های پیشرفته 
ندارید. از طرفی نیاز به فضاهای ذخیره سازی )Physical( نیست و با قرار دادن اطالعاتتان 

روی ابزار ذخیره دیگر تنها هزینه اجاره و دسترسی به اطالعات خود را می پردازید.

1-8-2- کاهش هزینه ها ی نرم افزاری 

هزینه خرید نرم افزار ها نیز تا حد بس��یاری کم می ش��ود؛ زیرا دیگر نیازی به خرید یک 
نرم فزار برای هر کاربر نیس��ت. تنها یک نرم افزار که برای پردازش ابری طراحی شده  است، 

برای تمام یک مجموعه کافی است.

تنها نگرانی پردازش ابری، امنیت اطالعات و نفوذپذیری این سیس��تم است. در صنعت 
IT اولین عاملی که موفقیت یک سیستم را تضمین می کند، امنیت اطالعات است.

1-8-3-کاربرد در رسانه های اجتماعی

امروزه، ش��بکه سازی اجتماعی، در میان کارآفرینان به امری مهم در برنامه ریزی برای 
آینده تبدیل شده است. شرکتها این روزها از سایتهای اجتماعی مانند LinkedIn برای باال 



مفاهیمپردازشابریوکاربردآندرسازمانها۲4

بردن سطح بهره وری خود استفاده می کنند. همچنین شرکت ها وبالگ ها را برای برقراری 
ارتباط با مصرف کنندگان مورد اس��تفاده ق��رار میدهند تا نیازهای آنان را بدانند و برطرف 
کنند. به طور مثال  LinkedIn، وب س��ایتی پرطرفدار در میان رهبران کس��ب و کار بر ای 

تحقق اهداف همکاری است. 

 به عالوه، در این س��ایت ها تکنیک های جدید بازاریابی مورد اس��تفاده قرار می گیرد و 
بنگاه های اقتصادی به مزایای همراه شدن با دنیای مدرن پی برده اند.

1-8-4- مطابق با تمایالت مصرف کننده 

موفق ترین فعالیت های کسب و کار، فعالیت هایی هستند که تمایالت مصرف کننده را 
منعکس می کنند. در حال حاضر، بیش از  درصد آمریکایی هایی که به اینترنت دسترس��ی 
دارن��د، از یک منبع رایانش ابری اس��تفاده می کنند. این منابع، چه اس��تفاده از وب ایمیل 
باشد یا ذخیره سازی داده و یا نرم افزار، رقم استفاده از آنها همچنان در حال افزایش است. 
مصرف کنندگان به دنبال این هس��تند که کس��ب و کارش��ان را با یک رویکرد مدرن اداره 

کنند.

1-8-5- بسیج خدمات 

خدمات مورد نیاز ش��ما، می تواند از هر کجای دنیا در دس��ترس شما باشد. مثال فروش 
از طریق تلفن مدیریت می ش��ود. رایانش ابری دری را به س��وی دنیای جدیدی از ابزارهای 
وایرل��س به س��وی کاربران ب��از می کند که همه ای��ن ابزارها برای دسترس��ی به هر برنامه 

کاربردی می توانند مورد استفاده قرار بگیرند.

1-8-6- نقص و خرابی کمتر 

برنامه های��ی که از طریق رایانش ابری کار می کنند، به مدل های کمتری نیاز دارند. نیاز 
به ارتقا ی برنامه کمتر می شود و این ارتقاها عموما با مراکزداده مدیریت می شوند. الزم است 
توجه کنیم که بنگاه های مختلف، اغلب با نرم افزارها مش��کل پیدا می کنند، چرا که طوری 
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طراحی نشده اند که بتوان با برنامه های مشابه، از آنها استفاده کرد.

1-8-7- سازگاری با هر نوع برنامه ای 

ش��رکتها اغلب آخرین نرم افزارها را می خرند به امید اینکه فروش خود را بهبود بخشند. 
ام��ا گاهی اوقات برنامه ه��ا نمی توانند به طور کامل نیازهای یک ش��رکت را برطرف کنند. 
برخی بنگاه ها به یک مهارت ش��خصی نیاز دارند که نرم افزارهای معمولی نمی توانند آن را 
ارایه کنند. رایانش ابری این فرصت را برای کاربر به وجود می آورد که برنامه های سفارشی 
را بر اس��اس یک رابط کاربرپس��ند بس��ازد. در یک دنیای رقابتی، کسب و کار شما باید در 
جایگاه باالتری نس��بت به رقبا باش��د. ساخت برنامه ای خاص بر اساس سفارش و برای رفع 

نیازهای شما راه حلی برای این چالش است.

1-9- مزایا و نقاط قوت رایانش ابری

1-9-1-  هزینه های رایانه ای کم تر

 ش��ما برای اج��رای برنامه های کاربردی مبتنی بر وب، نیازی به اس��تفاده از یک رایانه 
قدرتمند و گران قیمت ندارید. از آن جائی که برنامه های کاربردی بر روی ابر اجرا می شوند، 
نه بر روی یک رایانه ش��خصی، رایانه ش��ما نیازی به توان پردازش��ی زیاد یا فضای دیسک 
س��خت که نرم افزارهای دس��کتاپ محتاج آن هستند ندارد. وقتی شما یک برنامه کاربردی 
تحت وب را اجرا می کنید، رایانه ش��ما می تواند ارزان تر، با یک دیس��ک س��خت کوچکتر، 
با حافظه کمتر و دارای پردازنده کارآمدتر باش��د. در واقع، رایانه ش��ما در این سناریو حتی 
نیازی به یک درایو cd یا  dvd هم ندارد زیرا هیچ نوع برنامه نرم افزاری بار نمی شود و هیچ 

سندی نیاز به ذخیره شدن بر روی رایانه ندارد. 

1-9-2- کارآیی توسعه یافته

 با وجود برنامه های کمتری که منابع رایانه شما، خصوصا حافظه آن را به خود اختصاص 
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می دهند، شما شاهد کارآیی بهتر رایانه خود هستید. به عبارت دیگر رایانه های یک سیستم 
رایانش ابری، س��ریع تر راه اندازی می شوند، زیرا آن ها دارای فرآیندها و برنامه های کم تری 

هستند که به حافظه بار می شود. 

1-9-3- ارتقای نرم افزاری سریع و دائم 

یکی دیگر از مزایای مربوط به نرم افزار در رایانش ابری این اس��ت که ش��ما دیگر نیازی 
به بروزرس��انی نرم افزارها و یا اجبار به اس��تفاده از نرم افزارهای قدیمی، به دلیل هزینه زیاد 
ارتق��ای آن ها ندارید. وقتی برنامه ه��ای کاربردی، مبتنی بر وب باش��ند، ارتقاها به صورت 
خودکار رخ می دهد و دفعه بعد که شما به ابر، وارد شوید،  به نرم افزار اعمال می شوند. وقتی 
ش��ما به یک برنامه کاربردی مبتنی بر وب دسترس��ی پیدا می کنید، بدون نیاز به پرداخت 

پول برای دانلود یا ارتقای نرم افزار، از آخرین نسخه آن بهره مند می شوید. 

1-9-4- سازگاری بیشتر قالب بندی اسناد 

نیازی نیس��ت که ش��ما نگران مسئه س��ازگاری اس��نادی که بر روی رایانه خود ایجاد 
می کنید با س��ایر سیستم عامل ها یا سایر برنامه های کاربردی دیگران باشید. در دنیایی که 
اسناد word 2007 نمی تواند بر روی رایانه ای که ورد 2003 را اجرا می کند باز شوند، تمام 
اس��نادی که با استفاده از برنامه های کاربردی مبتنی بر وب ایجاد می شوند می تواند توسط 
س��ایر کاربرانی که به آن برنامه کاربردی دسترسی دارند خوانده شوند. وقتی همه کاربران 
اس��ناد و برنامه های کاربردی خود را بر روی ابر به اشتراک می گذارند، هیچ نوع ناسازگاری 

بین قالب  بندیها به وجود نخواهد آمد. 

1-9-5- ظرفیت نامحدود ذخیره سازی

 رایانش ابری ظرفی نامحدودی برای ذخیره س��ازی در اختیار شما قرار می دهد. دیسک 
سخت 200 گیگابایتی فعلی رایانه شما در مقایسه با صدها پتابایت )یک میلیون گیگابایت( 
که از طریق ابر در دس��ترس ش��ما قرار می گیرد اصال چیزی به حس��اب نمی آید. ش��ما هر 
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چیزی را که نیاز به ذخیره کردن آن داشته باشید می توانید ذخیره کنید. 

1-9-6- قابلیت اطمینان بیشتر به داده

 برخالف رایانش رومیزی، که در آن یک دیس��ک س��خت می تواند خراب ش��ود و تمام 
داده های ارزش��مند ش��ما را از بین ببرد، رایانه ای که بر روی ابر خراب ش��ود نمی تواند بر 
داده های شما تاثیر بگذارد. این همچنین بدان معنا است که اگر رایانه های شخصی شما نیز 
خراب شود، تمام داده ها هنوز هم آن جا و برروی ابر وجود دادند و کماکان در دسترس شما 
هس��تند. در دنیایی که تنها تعداد اندکی از کاربران به طور مرتب و منظم از داده های مهم 
و حس��اس خود نسخه پشتیبان تهیه می کنند، رایانش ابری حرف آخر در زمینه محافظت 

از داده ها را می زند. 

1-9-7- دسترسی جهانی به اسناد

 آی��ا ت��ا به حال کارهای مه��م خود را از محیط کار به منزل ب��رده اید ؟ و یا تاکنون به 
هم��راه ب��ردن یک یا چند فایل مهم را فراموش کرده اید؟ ای��ن موضوع در رایانش ابری رخ 
نمی دهد زیرا شما اسناد و فایل های مهم خود را همراهتان حمل نمی کنید. در عوض، این 
اس��ناد و فایل ه��ا بر روی ابر می مانند و ش��ما می توانید از هرجایی ک��ه یک رایانه و اتصال 
اینترنتی وجود داشت باشد به آن دسترسی پیدا کنید. شما در هر کجا که باشید به سرعت 
می توانید به اسناد خود دسترسی پیدا کنید و به همین دلیل، نیازی به همراه داشتن آن ها 

نخواهید داشت. 

1-9-8- در اختیار داشتن آخرین و جدیدترین نسخه

یکی دیگر از مزایای مرتبط با اس��ناد در رایانش ابری این است که وقتی شما یک سند 
را در خانه تان ویرایش می کنید، این نس��خه ویرایش ش��ده همان چیزی است که وقتی در 
محل کار خود به آن دسترسی می یابید مشاهده می کنید. ابر همواره آخرین نسخه از اسناد 
ش��ما را میزبانی می کند و تا وقتی شما به اینترنتت و ابر متصل باشید، هیچ گاه در معرض 
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خطر استفاده از یک نسخه تاریخ گذشته نخواهید بود. 

1-9-9- مستقل از سخت افزار

 در نهای��ت، در ای��ن جا به آخرین و بهترین مزیت رایانش ابری اش��اره می کنیم. ش��ما 
دیگر مجبور نیس��تید به یک ش��بکه یا یک رایانه خاص محدود باش��ید. کافی است رایانه 
خود را تغییر دهید تا ببینید برنامه های کاربردی و اس��ناد ش��ما کماکان و به همان شکل 
قبلی، بر روی ابر در اختیار ش��ما هستند. حتی اگر از ابزار پرتابل نیز استفاده کنید، باز هم 
اسناد به همان شکل در اختیار شما هستند. دیگر نیازی به خرید یک نسخه خاص از یک 
برنامه برای یک وس��یله خاص، یا ذخیره کردن اس��ناد با یک قالب بندی مبتنی بر یک ابزار 
ویژه ندارید. فرقی نمی کند که ش��ما از چه نوع سخت افزاری استفاده می کنید زیرا اسناد و 

برنامه های کاربردی شما در همه حال به یک شکل هستند.

نمونه:

یکی از ش��رکت های جدید موس��وم ب��ه Cloudkick نرم اف��زار مدیریت و جابجایی  �
اطالع��ات مابین ش��رکت های خدم��ات اب��ری Cloud Computing Services را 
ارائه می کند. ای��ن نرم افزار رابطی یکپارچه در اختیار کاربر قرار می دهد و مدیریت 
اطالعات را صرف نظر از اینکه داده ها در کدام شرکت نگهداری می شوند را تسهیل 
می س��ازد. محصول دیگر این شرکت Cloud shift  نام دارد که جابجایی داده ها ما 
بین ارائه کنندگان خدمات ابری را تنها با چند کلیک ممکن می کند. به طور مثال 
کاربر می تواند نرم افزاری را از س��رورهای آمازون به س��رورهای شرکت های رقیبی 
همچ��ون Rackspace منتقل کند. بدین ترتی��ب کاربران تنها به یک ارائه کننده 
محدود نشده و در صورتی که شرکتی خدماتش را با قیمت پایین تری ارائه دهد به 

راحتی با آن ارتباط برقرار کرده و داده هایشان را منتقل می کنند.

دن دی اس��پالترو که یکی از بنیانگذاران Cloud kick اس��ت می گوید: “بسیاری از  �
ش��رکت ها از پردازش ابری اجتناب می کنند چون عالقه ندارند ش��رکت دیگری به 
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تمامی اطالعاتش��ان دسترسی داشته باش��د. این شرکت ها نگرانند که مبادا به ارائه 
کننده سرویس خاصی وابسته شده و نقل و انتقال اطالعات به شرکت خدمات ابری 
دیگر برایش��ان گران تمام ش��ود. نقل و انتقال اطالعات از یک ش��رکت خدماتی به 
شرکتی دیگر می تواند سخت باشد چون ممکن است که این شرکت ها استانداردهای 

ثبت اطالعات متفاوتی داشته باشند.«

  Cloud kick محصول جدید خود را در کنفرانسی در Mountain View کالیفرنیا  �
ارائه داد و بهترین جایزه نرم افزار در این کنفرانس را از آن خود کرد. این ش��رکت 
هم اکنون 1600 مش��تری دارد و 12500 رایانه سرور را مدیریت می کند. در حال 
حاضر نرم افزار مدیریت و داشبورد این شرکت مجانی ارائه می شود و کاربر می تواند 

حساب کاربری پردازش ابری خود را در این سایت به طور مجانی ایجاد نماید.

وقتی از پردازش به صورت یک ابر حرف می زنیم بهتر است که یک ابر رایانه ای را در  �
دو قسمت فرض کنیم: بخش انتهایی و ابتدایی. این دو قسمت توسط یک شبکه به 
هم متصل می شوند. این شبکه معموالً اینترنت است. بخش ابتدایی همان قسمتی 
است که کاربران مشاهده می کنند و اطالعات و شکل ظاهری نرم افزار هاست. بخش 
انتهایی همان “ابر” رایانه ای است که پردازش ها را در برمی گیرد. نرم افزاری که برای 

ارتباط با بخش انتهایی مورد استفاده قرار می گیرد نیز جزو بخش ابتدایی است.

1-10- نقاط ضعف پردازش ابری

1-10-1- نیاز به اتصال دائمی و پرسرعت به اینترنت

 بدون اتصال اینترنت، کاربر دیگر به برنامه ها و اسناد روی ابر دسترسی نخواهد داشت. 
یعن��ی پ��ردازش ابری در حال��ت آفالین کار نمی کند. ع��الوه بر این، برای کار با اس��ناد و 

برنامه های تحت وب، نیاز به اتصال با پهنای باند باال است.
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1-10-2- قابلیت های کمتر برنامه های تحت ابر )تحت وب(

  قابلیت های یک برنامه ی دس��کتاپ قابل مقایس��ه با همتای تحت وب آن نیست. برای 
مثال PowerPoint نسبت به Google Docs به مراتب دارای قابلیت های بیشتری است.

1-10-3- امنیت کم داده ها

از آنجا که داده ها بر روی ابر قرار می گیرند، احتمال دسترس��ی افراد غیر مجاز به اسناد 
ومدارک محرمانه وجود دارد.

چه کسانی باید از پردازش ابری استفاده کنند؟

کاربرانی که به طور مشترک بر روی پروژه ها یا اسناد کار می کنند. �

کسانی دائما در حال سفرند. �

 کاربرانی که ترجیح می دهند در هزینه ها صرفه جویی کنند. �

چه کسانی نباید از پردازش ابری استفاده کنند؟

کاربرانی که به اینترنت پرسرعت دسترسی ندارند. �

کاربرانی که مسائل امنیتی برایشان از اولویت بیشتری برخوردار است. �

کاربرانی که به برنامه های فعلی عادت کرده اند و از محیط ناآشنای برنامه های جدید  �
تحت  وب هراس دارند.



فصل دوم

معماری پردازش ابری





۳۳

 پ��ردازش اب��ری نیز مانند تمامی فناوری ها نیازمند یکس��ری زیرس��اخت ها و معماری 
مخصوص به خود می باشد تا بتواند کارایی الزم را جهت برآورده ساختن نیاز کاربران فراهم 

کند از جمله این زیرساخت ها می توان 

مجازی سازی 10- 1

پردازش شبکه ای11- 2

وب 122 اشاره کرد که در ادامه فصل مورد بررسی قرار می گیرند.- 3

2-1- معماری پردازش ابری

وقتی از رایانش به صورت یک ابر حرف می زنیم بهتر است که یک ابر رایانه ای را در دو 
قسمت فرض کنیم: بخش انتهایی و ابتدایی. این دو قسمت توسط یک شبکه به هم متصل 

می شوند. این شبکه معموالً اینترنت است.

بخش ابتدایی همان قس��متی اس��ت که کاربران مش��اهده می کنند و اطالعات و شکل 
ظاه��ری نرم افزارهاس��ت. بخش انتهایی همان “ابر” رایانه ای اس��ت ک��ه رایانش ها را در بر 

10.  Virtualization

11.  Processing Network

12. Web 2
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می گی��رد. نرم افزاری که برای ارتباط با بخش انتهایی مورد اس��تفاده قرار می گیرد نیز جزء 
بخش ابتدایی است.

بخش انتهایی یا همان ابر، از چندین رایانه و س��رور و واحدهای ذخیره س��ازی تشکیل 
شده است. از نظر نرم افزاری، ابر دارای هر گونه نرم افزاری می تواند باشد. و در این میان نیز 

رایانه ای وظیفه مدیریت ابر و نظارت بر ترافیک و تبادالت اطالعات را دارد.

 )Middleware / در داخل خود رایانه ها نرم افزاره��ای چند منظوره ای )میان افزار/رابط
نیز وظیفه تنظیم پردازش ها و ارسال اطالعات به ابر را دارند.

با بیشتر شدن تعداد کاربران یک ابر، اطالعات نیز به همین ترتیب بیشتر می شود. برای 
ذخیره اطالعات زیاد در ابعاد کارهای یک ش��رکت، نیاز به واحدهای ذخیره س��ازی بس��یار 
پیش��رفته و پرحجم اس��ت. در بعضی از ابرها از تمام اطالعات داخل شبکه یک کپی گرفته 
می شود و آن را به عنوان پشتیبان نگهداری می کنند تا در صورت ایجاد اخالل در ابر، بتوان 

از آن استفاده کرد.

2-2- زیرساخت های پردازش ابری

پردازش ابری دارای یک سری زیرساخت به شرح زیر می باشد:

مجازی سازی 13- 1

پردازش شبکه ای14- 2

وب 152- 3

13.  Virtualization

14.  Processing Network

15.  Web 2
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2-2-1- مجازی سازی 

یکی از بزرگترین مشکالتی که مدیران فناوری اطالعات با آن روبرو هستند، تعداد بیش 
از اندازه سخت افزارهای سرویس دهنده تک کاره است. مهمترین علت بر ای افزایش تعداد 
چنین سخت افزارهایی ناسازگاری برنامه های کاربردی است که بر روی سرورهای مختلف 
اجرا می ش��وند که درنتیجه آن مدیران سیستم ترجیح می دهند که برنامه های کاربردی را 
بر روی س��رورهای مجزا اجرا کنند. در ظاهر تعداد افزایش س��رورها مشکل چندان بزرگی 
به حس��اب نمی آید به مرور زمان مش��خص می ش��ود که هزینه های س��نگین پنهانی برای 
افزایش بی رویه سرورها باید پرداخت گردد. هزینه های سخت افزاری، برق مصرفی سرورها، 
تجهیزات خنک کنندۀ مرکزداده، مکانی که س��رورها باید در آن نگهداری ش��وند و از همه 
مهم تر کارشناس��ان خبره ای که وظیفه مدیریت سیستم ها را چه از لحاظ سخت افزاری و 
چه از لحاظ نرم افزاری بر عهده دارند، مدیران را مجاب می کند که تلفیق سرویس دهنده ها 
را به عنوان یک اصل بپذیرند. مطمئن ترین روش برای تلفیق س��رویس دهنده ها اس��تفاده 
از تکنولوژی مجازی سازی است. مجازی سازی امکان راه اندازی چند ماشین مجازی را بر 

روی هر سخت افزار فیزیکی فراهم می کند.

هر یک از ماش��ین های مجازی می توانند دارای سیس��تم عامل خود باشند و آن را اجرا 
کنند. به این ترتیب با استفاده از مجازی سازی می توان بر روی یک سرور و در یک زمان، 
چندین سیستم عامل حتی ناسازگار با هم را راه اندازی کرد که هر کدام از سیستم عامل ها 

یک برنامه کاربردی را اجرا می کنند.

 2-2-2- پردازش شبکه ای 

دانش��مندانی که در پی توسعه پردازش شبکه ای هستند، دنیایی را به تصویر می کشند 
که هر ش��خصی می تواند به راحتی وارد یک ش��بکه ش��ود و از توان محاسباتی موجود در 
ش��بکه استفاده کند. در شیوه های نوین به جای استفاده از رایانه های اختصاصی برای حل 
مس��ائل بزرگ، با اس��تفاده از رایانه های موجود پراکنده که از همه توان محاس��باتی خود 
استفاده نمی کنند، سعی می شود با جمع آوری این توان های پراکنده که اغلب بی استفاده 
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می مانند، کارهای خود را انجام دهند. این منابع محاسباتی اگرچه اغلب قدرت و هماهنگی 
رایانه ه��ای اختصاص��ی را ندارند، اما تعداد زیادی از آنها به وف��ور درمراکز عمومی از قبیل 
دانش��گاه ها، اداره ها، کتابخانه ها و غیره و حتی در منازلی که اتصال قوی به اینترنت دارند، 
یافت می ش��وند و این موجب می ش��ود که توان محاس��باتی آن در مجموع بسیار باال باشد 
ودر عین حال هزینه آن به مراتب پایین تر می باش��د. مخصوصاً اینکه هزینه های نگهداری 
به عهده مالکین منابع می باشد و مدیریت این سیستم صرفاً از منابع برخط در زمان بندی 
برنامه ها اس��تفاده می کند. با استفاده از پردازش شبکه ای توان رایانه ها دیگر بی معنا است، 
صرف نظر از آن که رایانه شما ضعیف و ابتدایی است، می توانید به بیش از قدرت رایانه ای 
دست یابید که هم اکنون در پنتاگون وجود دارد. بعضی از افراد پردازش ابری را با پردازش 
ش��بکه ای اش��تباه می گیرند. در صورتی که پردازش شبکه ای زیرساخت و نمونه کوچکی از 

پردازش ابری است.

شکل 2-1:پردازش شبکه ای 

2-2-3-تفاوت های عمده پردازش ابری و پردازش شبکه ای 

در پردازش شبکه ای یک پروژه عظیم میان چندین رایانه تقسیم می شود، تا منابع آنها 
را ب��ه کار گیرد.اما در پردازش ابری به چندین برنامه رایانه ای کوچک اجازه داده می ش��ود 
که به طور هم زمان روی چندین رایانه اجرا ش��وند. پردازش شبکه ای را تنها می توان برای 
برنامه ها ی کاربردی به کار گرفت که قابلیت اجرای موازی را دارا می باشند، اما در پردازش 
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ابری محدودیتی در این زمینه وجود ندارد. در پردازش شبکه ای تخصیص منابع همیشه بر 
اساس قراردادی که بین سازمان مجازی و مدیر دامنه تنظیم شده است تخصیص می یابد. 
بنابراین همیش��ه منابع محدودی را در اختیار دارد. اما در پردازش ابری تخصیص منابع بر 
اس��اس »تأمین درصورت درخواست« می باش��د و مدیر دامنه بر اساس نیاز کاربران منابع 
مورد درخواس��ت را اختصاص می دهد. در حقیقت برای کاربر »پرداخت در ازای استفاده« 
صورت می پذیرد. پردازش ش��بکه ای برای تعداد کمی ازکاربران اس��ت که درخواس��ت های 
بزرگ��ی دارند، اما پ��ردازش ابری برای تعداد زیادی از کاربران اس��ت که درخواس��ت های 
کوچکی دارند. درپردازش ش��بکه ای تمامی سیس��تم های ش��بکه باید از سیستم عامل ها و 
نرم افزارهای یکس��ان و مش��ابه ای اس��تفاده کنند، اما در پردازش ابری محدودیتی در این 

زمینه ندارد.

پردازش ش��بکه ای یک فناوری اس��ت که توس��ط افراد خاص با نیازهای خاص و غالبا 
متخصص اس��تفاده می شود، در حالی که پردازش ابری شیوه پردازشی که توسط هر کسی 
و هر کجا استفاده می شود. می توان گفت که با وجود آنکه پردازش ابری فناوری جدیدتری 
اس��ت اما میزان مقبولیت بیش��تری یافته اس��ت، زیرا که محدودیتهای موجود در پردازش 

شبکه ای در پردازش ابری دیده نمی شود.

در یک جمع بندی کلی می توان گفت:

هدف پردازش ابری ارائه باالترین خدمات نهایی به کاربران نهایی می باشد. �

هدف پردازش شبکه ای انجام محاسبات سنگین و باالتر در شبکه است. �

2-2-4-وب  2

مفهوم وب 2 اولین بار در یک همایش توس��ط معاون موسسه O’reilly مطرح شد. آنها 
به دنبال نس��ل جدیدی از وب بودند که بتواند جذاب، کاربردی و قابل گس��ترش باشد. این 
گونه بود که کنفرانس وب 2 شکل گرفت و بحث های زیادی پیرامون این پدیده مطرح شد. 
امروزه جس��تجوی این عبارت در گوگل بی��ش از 6 میلیارد نتیجه را برمیگرداند. وب 2 در 
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نظر دارد اینترنت را به صورت سکو درآورد. منظور از این جمله این است که هدف وب   2 
بی نیاز کردن ما از سیستم عامل است،اگرچه این ادعایی بزرگ است اما وب 2 تا حد زیادی 
به این هدف دست یافته است. اینجا بود که مفهومی بنام سیستم عامل جهانی شکل گرفت. 
کاربران با داش��تن یک مرورگر روی هر دس��تگاهی و با اتصال به اینترنت می توانند از کلیه 
س��رویس ها ی الزم جهت کارهای روزمره خود بهره گیرند. یکی از پیامدهای سیستم عامل 
جهانی، پایان چرخه  س��نتی تولید و عرضه نرم افزار است. می توان گفت اینترنت و به طور 
مش��خص وب 2 مهمترین عامل در ش��کل گی��ری پردازش ابری می باش��د، وب2جزیی از 

پردازش ابری است.

2-3- الیه های تشکیل دهنده معماری پردازش ابری

کاربر
برنامه کاربردی

سکو
زیرساخت

سرور

شکل 2-2:معماری پردازش ابری

معماری پردازش ابری در حالت کلی از س��ه الیه -1 : نرم افزار به عنوان س��رویس - 2 
س��کو به عنوان س��رویس -3 زیرساخت به عنوان سرویس تش��کیل شده است. اما در اصل 

حاوی 5الیه می باشد. که عبارت از:

2-3-1-الیه اول:کاربر16 

کاربر رایانش ابری متش��کل از سخت افزار و نرم افزاری است که برای تحویل برنامه های 

16.  Client
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کاربردی از ابر اس��تفاده می کند و یا آنکه به طور ویژه تنها برای تحویل س��رویس های ابر 
طراحی شده است که در هر دوی موارد بدون وجود ابر بی استفاده می باشد.

در حالت کلی خصوصیات این الیه عبارت است از:

نرم افزار یا سخت افزار- 1

گیرنده سرویس های ابر- 2

عدم کارایی بدون سرویس های ابر- 3

از جمله مثال های الیه کاربری می توان به موارد زیر اشاره کرد:

اندروید و ویندوز موبایل، کاربران س��بک مثل،Ios تلفن های همراه با سیستم عامل های 
کارب��ران ب��زرگ و مرورگره��ای وب مث��ل فایرفاک��س،،gos و سیس��تم های مبتن��ی بر 

Zonbu،CherryPal گوگل کروم و وب کیت هستند.

2-3-2-الیه دوم: نرم افزار به عنوان سرویس17 

 س��رویس های برنامه کاربردی ابری یا نرم افزار به عنوان سرویس صورت سرویس روی 
اینترنت تحویل می دهند و بدین وس��یله نیاز به نصب نرم افزار روی رایانه های مش��تریان را 
ازبین می برند و نگهداری و پشتیبانی را ساده تر می سازد. ویژگی های اصلی این سرویس ها 

عبارتند از:

دسترسی و مدیریت نرم افزار تجاری از طریق شبکه 

فعالیتهایی که از س��وی مراکزی خاص اداره می شوند، این مراکز در جایی غیر از مکان 
هریک از مش��تریان هس��تند و در نتیجه مش��تریان می توانند از راه دور و از طریق وب به 

برنامه ها دسترسی داشته باشند.

17.  Software as a service (SaaS)
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م��دل تحویل نرم افزار به مدل یک-به-چند )یک نس��خه در حال اجر ا از برنامه - مدل 
چند مستأجری( نزدیک تر است تا مدل یک-به-یک.

به روز رسانی و ارتقای نرم افزار به صورت مرکزی اداره می شود و نیاز به بارگیری وصله ها 
یا ارتقا دهنده ها را برطرف می سازد.

 P2P ،مانن�د: اس��کایپ، برنامه ه��ای وب مانن��د : فی��س ب��وک، توییت��ر و یوتی��وب
 MessageLabs مانن��د  نرم اف��زاری  س��رویس های   :  GoogleLabs،نرم افزاره��ای
 IBM Lotus Live، CRM،،HR،Payroll،Googleمانن��د امنیت��ی  س��رویس های   :
Calendar،Gmail،salesforce.com سرویس های اضافه بر نرم افزارها مانند: سرویس های 

آنالین مایکروسافت و سرویس های ذخیره سازی از جمله مثال های الیه برنامه است.

شکل 2-3: نرم افزار به عنوان سرویس

ش��رکتهای زیر اختصاصا برای تجارت نرم افزار به عنوان س��رویس تأسیس شده اند که 
درقبال ثبت نام کاربران خود مبلغی را به عنوان شارژ دریافت می کنند. و نرم افزار های آن ها 
در س��رورهای مرکزی شان نصب شده است و کاربران از طریق اینترنت به برنامه دسترسی 


