
 معنی رایانش ابری به زبان ساده

ا بسازی و قدرت پردازشی( که معموال بر بستر اینترنت و ها گرفته تا ذخیرهاپلیکیشن )ازهای پردازشی یعنی ارایه سرویس Cloud Computingیا  رایانش ابری

  است. افزار، آنالیزها و غیره، شبکه، نرمهادیتابیسسازی، رایانشی برای سرورها، ذخیره هایارایه سرویسرایانش ابری در واقع  شود.پرداخت هزینه انجام می

ردازش از محل انجام این پ حتی یا باشد و داشتهنیاز بدون آن که به تجهیزات خاصی برای پردازش کاربر  و بر اساس تقاضا است در رایانش ابری، کاربر ارایه سرویس به

د برق و مکان تولی ون نیاز به داشتن اطالع از نحوهرسانی تشبیه کرد که مشترک بدتوان به شبکه برق. این سرویس را میرسدخود می مورد نظرسرویس ، به آگاه باشد

مان تقاضا و بر اساس میزان در ز، IT منابع به دسترسی این بدین معنی است که .کندخود را تامین می زبرق مورد نیادقیق تولید آن، تنها با اتصال از طریق یک درگاه، 

در  ،پردازدطور که کاربر تنها هزینه برق یا آب مصرفی خود را میشود. هماناز راه اینترنت به کاربر تحویل داده می پذیرمقیاس و پذیرانعطافای تقاضای کاربر به گونه

 .هد کردصورت استفاده از رایانش ابری نیز کاربر تنها هزینه خدمات رایانشی مورد استفاده خود )اگر هزینه از کاربر دریافت شود( را پرداخت خوا

ها و و دسترسی به سرویسز متمرکبه صورت ها سازی دادهذخیره و شودمیکه با یکدیگر شبکه هستند انجام  یسرورهای با هاو پردازش رایانش ابری، محاسباتدر 

؛ در عمل به جای اینکه شما اطالعات را بر روی هارد دیسک خود نگه دارید و یا برنامه های کاربردی مورد نیازتان را است از طریق اینترنت و آنالینبه صورت  ،منابع

 .دکنیاستفاده می خود نیازهای برای برآوردنید، از سرویسی بر روی اینترنت کنروزرسانی به طور مستمر به

ود. شبا تجمیع منابع و ایجاد یک سیستم یکپارچه انجام میشود که استفاده می سازیمجازیبرای دسترسی به منابع پردازشی که در حجم زیادی فراهم است، از 

سازی ره، ذخیهااپلیکیشن، میزبانی هاپردازشهزینه کند. با این تکنولوژی، می هزینه پرداخت ،، بر اساس مقدار و مدت استفاده از منابعهای ابریمشتری این سرویس

 .به طور قابل توجهی کاهش یافته است ارایه سرویسو  هاداده

 کند؟رایانش ابری چگونه کار می

نندگان سرویس کهای پردازشی، فضایی را از تامینه سرویستوانند برای دسترسی بها به جای اینکه زیرساخت پردازشی یا دیتاسنتر خودشان را داشته باشند، میشرکت

 کلود، اجاره کنند.

خودشان را  ITو پیچیدگی مورد نیاز برای مالکیت و نگهداری زیرساخت  ها هزینههای رایانش ابری این است که الزم نیست شرکتیکی از مزایای استفاده از سرویس

ر زمانی که کنند و هبابت آنچه که استفاده می ها، شرکتبه جای آن ها بتوان استفاده کرد باید پرداخت شود.اینکه از سرویساین هزینه قبل از صد البته که  بپردازند.

 پردازند.می را اشنیاز به استفاده از آن را دارند، هزینه

 ،انش ابریهای رایکنندگان سرویستامین کنید،نصب، پیکربندی و مدیریت می( را خریداری، هااپلیکیشنها و خود )سیستم عاملمورد نیاز افزارهای شما نرم زمانی که

 شود.تامین میامنیت بیشتری  و های شما را فراهمها و دادهامنیت برنامه، دنکندهی و مدیریت میا سامانزیرساخت ر

ها الزم نیست ابتدا زیرساخت را قبل از اینکه بتوانید برنامهزیرا  تر دریافت کنیدعتوانید آن را سریمی IaaSبا همچنین اگر تصمیم به استفاده از برنامه جدیدی بگیرید، 

 .اندازی کنیده دهید، تنظیم و راهیرا توسعه و ارا

 دهند، سودمند باشند.های مشابهی را به تعداد زیادی مشتری ارایه میتوانند از این که سرویسمی های رایانش ابریکنندگان سرویسدر عوض هم تامین

 های رایانش ابری در دسترس است؟چه سرویس

(. NLPش زبان طبیعی )بندی و قدرت پردازشی گرفته تا هوش مصنوعی و پردازسازی و شبکهترین ذخیره، زیاد شده از ابتداییهای رایانش ابریسرویسامروزه تعداد 

NLP  یاNatural Language Processing های هوش مصنوعی است.قابلیت یک برنامه کامپیوتری برای درک زبان انسان است که یکی از شاخه 

 د از طریق کلود دریافت کنید.توانیرا ندارد، می که در حال استفاده هستید، افزار کامپیوتریسخت به وجود شما در نزدیکیهایی که نیازی بسیاری از سرویس

 هایی از رایانش ابریمثال

-یا بکاپ Gmailهای مانند سرویس کند:شماری پشتیبانی میهای بیاز سرویس رایانش ابریدر حال استفاده از رایانش ابری هستید! بدون آن که بدانید، شاید شما 

 هایشان بر روی کلود راهایشان و اجرای تمام اپلیکیشنامکان هاست کردن تمامی داده ،هایی که به انترپرایزهای بزرگها، و یا سرویسهای اسمارت فونکلود از عکس

 کند.خود از سرویس رایانش ابری استفاده می Video Streaming، برای اجرای سرویس Netflix مثال دهد.می
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کنید د، بازی میکنیبینید و یا به موزیک گوش میمیکنید، فیلم میرا ویرایش خود اسناد ها و و یا فایل کنیدمیبرای ارسال ایمیل استفاده  سرویس آنالینس اگر از پ

ه زمانی که تصاویر را ب یتان فراهم کرده است.اها را بریتباشد که این قابلرایانش ابری در حال استفاده از احتمال دارد کنید، های خود را ذخیره میها و فایلو یا عکس

رایانش "در واقع یک سرویس  کنید،های اجتماعی استفاده میهای ایمیل و یا سایت شبکهد یا از سرویسینکبه صورت آنالین ذخیره می جای کامپیوتر شخصی خود،

در واقع این سازمان یک  د،نکاستفاده مییک سرویس پرداخت قبوض آنالین به جای پرداخت قبض دستی از سازمانی را در نظر بگیرید که  .ایدرا به کار برده "ابری

 .را به کار گرفته است "رایانش ابری"سرویس 

افزارها یگر نرممستقل از د به جای این که محصوالتشان، به صورت، افزارهاتولیدکنندگان نرمفرض درآمده است: ها به صورت پیشبرای بسیاری از اپلیکیشن رایانش ابری

(Standalone،باشد ) دهند و به سمهایشان را به صورت سرویسی بر بستر اینترنت ارایه میاپلکیشن( ت مدل اشتراک گرفتنsubscriptionپیش می ) .هرچند روند

ها در موارد زیر اما به طور کلی شرکت های جدیدی دارد.و ریسک هاکنند، هزینهآنها استفاده می هایی که ازنقاط منفی هم دارد مثال برای شرکت رایانش ابریکه 

 تمایل به استفاده از کلود دارند:

  های جدیدها و سرویساپلیکیشنساخت 

 هاذخیره، بکاپ گیری و بازیابی داده 

 هاها و وبالگوبسایتدهی سازمان 

  وییو ویدئ های صوتیفایلانتشار 

 افزارها براساس نیازهای موجودنرمرایه ا 

  بینیه الگوها و پیشیها برای ارادادهآنالیز 

 گذاری رایانش ابری چیست؟دلیل نام

 هک . اینها مواردی هستندشودافزار و سیستم عاملی است که بر روی آن اجرا میمفهوم اصلی در رایانش ابری، مربوط به مکان سرویس و جزییات بسیاری مانند سخت

که . ابر در واقع، مَجاز از شبافتد اطالع دقیقی ندارد )مانند داخل ابر(کاربر معمولی از پشت صحنه و آنچه در پی آن اتفاق میو  کندارتباطی پیدا نمی ،اصوال به کاربر

ت که اینترنت دلیل تشبیه اینترنت به ابر این اس د.وشتفاده می، اسهای آنشکل ابر برای بیان تکنولوژیاز که  است مانند شبکه تلفن عمومی و یا اینترنت وسیع ارتباطی

 .آوردربران به وجود مییات فنی و کایرا بین این جز انتزاع ای ازد و الیهکناش را از دید کاربران پنهان میجزئیات فنی ،همچون ابر

 تاریخچه رایانش ابری

تر و حدود دهه شصت میالدی به خیلی قبل computing-as-a-serviceهای اول هزاره سوم مطرح شد اما مفهوم رایانش ابری اصطالحی است که در سال

 ها اجاره کنند.Mainframeتوانستند به جای این که خودشان کامپیوتر بخرند، زمانی را برای استفاده از آنها در ها میگردد. زمانی که شرکتبرمی

های زیادی در آنها دادهتوانند ها میها و سپس دیتاسنترهای اشتراکی که شرکتPCاز با پایین آمدن هزینه تهیه کامپیوترها،  TimeSharingهای این نوع سرویس

 Utilityکنندگان سرویس اپلیکیشن، ذخیره کنند، عقب ماندند. اما مفهوم دسترسی به قدرت پردازشی، بارها و بارها پس از این زمان، مطرح شده است: در تامین

Computing و Grid Computing این روند با .Cloud Computing ی در مقیاس بزرگ و کنندگان رایانش ابرو با ظهور تامینsoftware as a service 

 های وبی آمازون از آن جمله است.ادامه یافت که سرویس SaaS یا

ای چندبرنامه هایروشاز  استفادهمیان چند کاربر با  کامپیوتریاست؛ به این معنی که منابع مختلف  TimeSharingیا  اشتراک زمانی، منطق رایانش ابریدر واقع، 

، امکان کامپیوترهاکه به دلیل قیمت باال و اندازه بزرگ  مورد استفاده قرار گرفت؛ زمانی ۰۵۹۱شود. این راهکار اولین بار در دهه ای به اشتراک گذاشته میو چندوظیفه

مرکزی دسترسی داشتند و به طور مشترک از خدمات آن استفاده  کامپیوتروجود نداشت، در نتیجه با این روش، چند کاربر به یک  یبرای هر کاربر کامپیوترتهیه 

 .دانست ۰۵۹۱در دهه  کامپیوترهاگذاری شتراکه ابری را تکامل تدریجی راهکارهای بهای اتوان سرویسکردند. بنابراین میمی

 ،کردپذیر مییزیکی واحد را امکانهای مجازی مطرح شد که امکان استفاده از چند محیط محاسباتی متفاوت روی یک محیط فماشین میالدی، ایده ۰۵۹۱در دهه 

ت های مخابراتی امکان دسترسی به ارتباطامیالدی، شرکت ۰۵۵۱مطرح شده بود، به سطح جدیدی ارتقا داد. در دهه  ۰۵۹۱این ایده، اشتراک زمانی را که در دهه 
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یف های فیزیکی برای طگذاری زیرساختاشتراک ی مستقل برای هر کاربر، امکان به. به این وسیله به جای ایجاد ساختارهای فیزیکممکن کردندسازی شده را مجازی

 .وسیعی از کاربران فراهم شد

امکان دسترسی به سامانه  ۲۱۱۲. این شرکت از سال داشتشرکت آمازون وب سرویس خود را ایجاد کرد که نقش مهمی در گسترش پردازش ابری  ۲۱۱۲در سال 

در همان سال، خدمات ابری را به  داکس گوگل ه سرویس ابری یم با اراهای آمازون را بر پایه پردازش همگانی فراهم کرد. شرکت گوگل هخود از طریق وب سرویس

 .خدمات متنوعی را بر بستر رایانش ابری فراهم کردند ،های مختلفسطح عموم جامعه آورد و پس از آن شرکت

 اهمیت کلود چقدر است؟

که از رایانش ابری است ساخت زیرساختی شود، برای که در دنیا انجام می ITهای بیش از یک سوم هزینه 7102منتشر کرده است، در سال  IDCبر اساس آماری که 

 روند.، به سمت کلود پیش میIn-House ITساخت سنتی و این درحالیست که همچنان زیر کند.میپشتیبانی 

های کلود و در سطح انترپرایز، بر روی سرویس ITهای حدود یک سوم از هزینه 7102ارایه شد، در سال  7102در سال  که  Research 451بینیبر اساس پیش

، همگی آنها از کلود 7170تا سال   Analyst Gartner بینیکنند که بر اساس پیشکل انترپرایزها از کلود استفاده می نیمی ازشود. هم اکنون میانجام  هاستینگ

 استفاده خواهند کرد.

 های رایانش ابریانواع مدل

 شود:رایانش ابری به سه مدل تقسیم می

1. Infrastructure-as-a-Service (IaaS) 
2. Platform-as-a-Service (PaaS) 
3. Software-as-a-Service (SaaS) 

 .دشوروی دیگری ساخته میبر ها از آن یک هر زیراشوند های رایانش ابری نامیده میدر اصطالح الیهین سه مدل، ا

 

 

 چیست؟ "زیرساخت به عنوان سرویس"
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IaaS  یاInfrastructure-as-a-Service، رایانش ابری است. با هایسرویسترین بخش اساسی IaaSهای ، زیرساختIT سازی، ذخیره (،مجازی ی فیزیکی و)سرورها

ه یجداگانه ارا از سرویس، به صورت هر منبع به عنوان یک جز کنید.دریافت میکننده کلود تامیناز یک بها، در ازای پرداخت اجارهها را عاملو سیستم بندیشبکه

 منبع خاص را اجاره کنید.شود و فقط الزم است زمانی که به آن نیاز دارید، یک می

سازی، تجهیزات شبکه، های ذخیرهتوان به عنوان نمونه سیستمشود که میه مییهای استاندارد در سطح شبکه ارامنابع محاسباتی به عنوان سرویس در این مدل،

دهد، و یا سرویس آمازون که عملیات پردازش را انجام می  Elastic Compute Cloudیا Amazon EC2 ها و غیره را نام برد. وب سرویس، پردازندهدیاسنتر

در حال حاضر غالب خدماتی که  .هستند IaaS های مدلهایی از سرویسمثال IBM Blue آمازون و Simple Storage Service یا Amazon 3S سازیذخیره

 .شود از این نوع استه مییتحت فناوری رایانش ابری در داخل کشور ارا

 

  

 IaaS های مبتنی بروکارکسب هایی ازنمونه

 :بینیدکنند، میاستفاده می IaaS رایج که ازکارهای وکسبهایی از در ادامه نمونه

 به بازارید جد هایتر اپلیکیشنعرضه سریعهای تست و توسعه و محیطسریع سازی اندازی و پیادهراه تست و توسعه:

 تر از مدیریت سایت به صورت سنتی باشد.تواند ارزانمی IaaSاندازی وب سایت با استفاده از راه مدیریت وب سایت:

یک  به اساو اس ندارندسازی سازی و رفع پیچیدگی مربوط به مدیریت ذخیرهذخیره رایسرمایه ب تمایلی به اختصاصها سازمان :و بازیابیبکاپ گیری سازی، ذخیره

است. همچنین  یمفید، راهکار سازیبینی و درحال رشد ذخیرهپیشبرای رسیدگی به نیازهای غیرقابل  IaaSاستفاده از  . نیاز دارندها کارمند ماهر برای مدیریت داده

 گیری و بازیابی را ساده کند. بکاپهای ریزی و مدیریت سیستمتواند برنامهمی

ها کند. سازمانو منابع شبکه را فراهم میسرور سازی، وب مانند: ذخیره های تحتاپلیکیشنهای مورد نیاز برای پشتیبانی ختهمه زیرسا IaaS های وب:برنامه

ش وجود دارد، افزای بینیهای کاربردی غیرقابل پیشکه نیاز به برنامهها را هنگامیکار برده و به راحتی مقیاس زیرساختبه IaaSهای وب را در توانند بالفاصله برنامهمی

 .یا کاهش دهند

های بینیهای زلزله، پیشسازیشبیه مانندد. پردازها متغیر و محاسبه میلیونبا می مسایل، به حل های کامپیوتریشبکه ابرکامپیوترها ودر  HPC رایانش با کارایی باال:

 سازی مالی و ارزیابی طرح محصوالت.آب و هوا، مدل

برای استخراج و یافتن  هکنکاش در این مجموعه داد هستند کهشامل الگوها، روندها و ترکیبات ازرشمندی  یهایمجموعه داده Big data دیتا:بیگ تجزیه و تحلیل 

 .کندبرطرف میای این نیاز را به طور مقرون به صرفه IaaSالگوهای پنهان، نیازمند قدرت پردازش زیادی است که 

اما نیازمند تجهیزات و تخصص است تا هاست ترین مرحله تا باالترین آن، همچنین کنترل تمامی جزییات، مواردی جذاب برای شرکتها از پایینساخت اپلیکیشن

کند، زمان تر میآنالین، نوآوری را آسانگویند که استفاده از زیرساخت می IaaSها را قابل اسفاده کند. طبق تحقیقاتی که اوراکل انجام داده، دو سوم کاربران سرویس

 Critical Dataاز عدم امنیت کافی برای دهد. اما نیمی از آنها های نگهداری را کاهش میکند و هزینههای جدید را کوتاه میها و سرویسسازی اپلیکیشنپیاده

 کنند.صحبت می

(ایران اچ پى)
النیک

ف

https://falnic.com/blog/tape-storage.html


 چیست؟ "فرم به عنوان سرویسپلت"

دهد با استفاده از ابزارهای عرضه شده توسط هایی است که به کاربران اجازه میافزار و سرویسشامل نرماست که  PaaSیا  Platform-as-a-Serviceالیه دوم، 

در بیایند و  عضویت آن توانند بهای باشد که مشترکین میهای از پیش پیکربندی شدهتواند شامل ویژگیافزار ایجاد کنند. این خدمات میو نرم اپلیکیشندهنده، هیارا

ها، عاملهایشان به آن نیاز دارند که شامل مدیریت دیتابیس، سیستمدهندگان برای ساخت اپلیکیشنافزارها و ابزاری است که توسعهنرم PaaS .ها استفاده کننداز آن

توان سطوح باالتری شود که با استفاده از آن میه میایعنوان سرویس ار افزار یا محیط توسعه بهیک الیه از نرم در این مدل، است. middlewareابزارهای توسعه و 

 .های این مدل هستندو ... از جمله سرویس J2EE ،Ruby (،PHPو   MySqlلینوکس، آپاچی،) LAMP پلت فرم د.کرها را ایجاد از سرویس

middleware بع در واقع از طریق لینک ایمن در اینترنت، به منا کند.ها عمل میعامل یا دیتابیس و اپلیکیشنافزاری است که به عنوان پلی بین سیستمدر واقع نرم

 د.ییاباجاره شده خود دسترسی می

افزارهای ارتباطی، ابزارهای توسعه، خدمات هوش تجاری نرم که عالوه بر آن شامل است بندیو شبکه سازیخیره، ذهای سرورشامل زیرساخت IaaS ،PaaSمانند 

(BIسیستم ،) شود. و... نیز می دیتابیسهای مدیریتPaaS  از: ساخت،  استاین چرخه عبارت  کهوب طراحی شده  هایاپلیکیشنبرای پشتیبانی از چرخه حیات کامل

 روزرسانی.آزمایش، رشد و توسعه، مدیریت و به

PaaS توسعه  بزارهایهای ارتباطی، اافزاربنیادی، نرم هایاپلیکیشنافزارها، زیرساخت دهد که هزینه و پیچیدگی خرید و مدیریت الیسنس نرمبه شما این امکان را می

در  کند. را مدیریت می سایر موارد ابری،ویس سر کنندهتامیننید و کدهید، مدیریت می را که توسعه می هاییسرویسو  هااپلیکیشن. شما حذف کنید و سایر منابع را

 .داریدفرم تهیه شده قابل اجرا است، آزادی عمل خود که در پلت هایاپلیکیشنواقع برای ساخت 

 دهد:اختیار شما قرار میدر را  زیرمزایای  است و افزارهای ارتباطی، ابزارهای توسعه و سایر ابزارهای تجارینرم دهد،ارایه می IaaS افزون بر PaaSکه  مزایایی

فرم نویسی شده که در یک پلتهای جدید را با اجزای از پیش کدتوانند زمان الزم برای کدنویسی برنامهمی PaaSابزارهای توسعه  :یکوتاه کردن زمان کدنویس

 دهند.های امنیتی، جستجو و غیره، کاهش های دایرکتوری، ویژگیاند، مانند گردش کار، سرویسساخته شده

 های تیم توسعه خود را بدون نیاز به اضافه کردن کارکنانیتواند تواناییسرویس می فرم به عنوان یک جزپلت ن کارمندان:افه کردن قابلیت توسعه بدون افزواض

 های الزم هستند، ایجاد کند.که دارای مهارت

، امپیوترکهای چندگانه مانند فرمهای توسعه برای پلتبه شما گزینه هاسرویسدهندگان هیبرخی از ارا های چندگانه مانند موبایل:فرمتر برای پلتتوسعه آسان

 شود.ها میتر آنتر و راحتدهند که باعث توسعه سریعها را میهای تلفن همراه و مرورگردستگاه

افزارهای توسعه کند که از نرمها ایجاد میاین امکان را برای افراد یا سازمان ،مصرفپرداخت براساس میزان  صرفه:بهاستفاده از ابزارهای پیچیده به طور مقرون

 ها برآیند.توانند به طور کامل از عهده خرید آنتر و ابزارهای هوش تجاری و تحلیلی استفاده کنند که نمیپیچیده

ها حتی روژهتوانند در پهای توسعه میاز طریق اینترنت قابل دسترسی است، تیم از آنجا که محیط توسعه لحاظ موقعیت جغرافیایی: های توسعه ازپشتیانی تیم

 های دور همکاری کنند.با اعضای تیم در مکان

وب )مانند: ساخت، آزمایش، رشد و  اپلیکیشنر یک مهایی را که شما برای پشتیبانی کامل چرخه عتمام قابلیت PaaS :هااپلیکیشنمدیریت کارامد چرخه عمر 

 کند.روزرسانی در محیط یکسان( نیاز دارید، فراهم میوسعه، مدیریت و بهت

(ایران اچ پى) 
النیک

ف



 

  

 PaaS های مبتنی بروکارکسب هایی ازنمونه

 کنند:استفاده می PaaSبرای این سناریوها از  ها معموالسازمان

سازی ها را سفارشیرا توسعه داده یا آن کلودمبتنی بر  هایاپلیکیشنتوانند براساس آن دهندگان میکند که توسعهچارچوبی را ایجاد می PaaS چارچوب توسعه:

افزار خود را با استفاده از اجزای موجود در نرم هایاپلیکیشندهد دهندگان اجازه میبه توسعه PaaSسازید، افزار اکسل میکه یک ماکرو در نرم با همان روشیکنند. 

ید انجام دهند، ادهندگان بنویسی که توسعهبرنامهپذیری، قابلیت دسترسی باال و ظرفیت چندکاربره بودن، از میزان ت مقیاسمانند قابلی کلودهای د. ویژگینایجاد کن

 کاهد.می

و استخراج های خود را تجزیه و تحلیل دهد که: دادهشوند به سازمان اجازه میه مییارا PaaS توسط سرویس یک عنوان به که ابزارهایی هوش تجاری یا تحلیلی:

 د.گذاری و سایر تصمیمات تجاری بهبود یابگیری در مورد طراحی محصول، بازدهی سرمایهها، تصمیمبینی کنند تا تخمینها را پیشکنند، الگوهایی را یافته و خروجی

افزار کاربردی را بهبود ه دهند که نرمییزی را ارارممکن است خدمات دیگری مانند گردش کار، دایرکتوری، امنیت و برنامه PaaS دهندگانهیارا خدمات اضافی:

 بخشد.

 چیست؟ "افزار به عنوان سرویسنرم"

، همان سرویسی است که مشتری سرویساین د، که شوه مییارا کامل اپلیکیشنیک ، به مشتریه عنوان سرویس ب، SaaSیا  Software-as-a-Serviceدر 

شکل  به هاههزین در نتیجهو  نیستافزار به صورت جداگانه نرم الیسنسبرای تهیه سرور مناسب و یا خریداری مشتری دیگر نیازی به پرداخت هزینه  تقاضا کرده است.

  مقرون به صرفه به سرعت پیشرفت کنید و امور خود را اداره کنید. اپلیکیشندهد با یک به سازمان شما این امکان را می SaaS .یابدمیکاهش  قابل توجهی

SaaS  ،ا ین معموال از طریق یک مرورگر وب اکاربر افزارهای کاربردی در فضای مجازی اینترنت، بر اساس نیاز و معموال بر اساس اشتراک است.نرم ایهبرای ار یروش

افزارهای کاربردی و نرمکنندگان کلود، تامین، SaaS با .شونددر اینترنت متصل می هااپلیکیشنبر روی گوشی تلفن همراه، تبلت یا کامپیوتر شخصی به اپ 

دن کر و پچ های شماامنیت برنامه و داده، تامین قابلیت دسترسی، افزارمانند ارتقا نرم و خدمات کنند و هر گونه تعمیر و نگهداریهای اساسی را مدیریت میزیرساخت

 کنند.اغلب افراد از این مدل استفاده می کنند.دهی میامنیتی را سامان

زار و افسرویس، نرم کنندهتامین. دارد سرویس قرار کنندهتامین دیتاسنتر، در هااپلیکیشنهای افزارها و دادهافزارهای ارتباطی، نرمهای بنیادی، نرمهمه زیرساخت

گرفته تا  CRMاز خدمات این گروه تنوع زیادی دارند؛  های شما تضمین خواهد کرد.کند و با شرایط خدمات مناسب و امنیت برنامه و دادهافزار را مدیریت میسخت

و  CRM افزاری در اختیار کاربر قرار گیرد.تواند تحت عنوان خدمات نرممی اپلیکیشن،ه شده از یک یارا هایسرویسبیشتر  دلیل این تنوع این است که، 563آفیس 

ERP شوند را تشکیل خواهند داد.هایی که در کلود استفاده میدرصد اپلیکیشن 62، بیش از 0202، تا سال 

هنده ه دیافزارها به عهده اراروزرسانی و نگهداری این نرمنین بهافزار استفاده کند. همچتواند از نرمدر این روش کاربر با یک حساب کاربری و بر بستر اینترنت می

 .است سرویس

(ایران اچ پى)
النیک

ف



های معمول، راهکارهای خود را بر بستر این فناوری کنندگان، عالوه بر روشافزارهای سازمانی افزایش یافته و عرضههای اخیر استقبال از این فناوری در بازار نرمدر سال

 اند.نیز فراهم کرده

 :عبارتند از SaaSی هاهای اصلی سرویسویژگی

  افزار از طریق شبکهدسترسی و مدیریت نرمفراهم شدن 

 دسترسی داشته  هااپلیکیشنتوانند از راه دور و از طریق وب به در نتیجه مشتریان می ن؛ها از سرور مرکزی و نه در مکان هر یک از مشتریااداره فعالیت

 .باشند

 .دکنرا برطرف می هاPatch شود و نیاز به دانلودافزار به صورت مرکزی اداره میروزرسانی و ارتقای نرمبه

 SaaSهای هایی از سرویسنمونه

 بوک، توییتر و یوتیوبهای وب مانند فیسبرنامه 

 افزاری مانند، های نرمسرویسGmail ،Google Docs، Google Calendar 

 ابزارهای آفیس  

 

  

 SaaS های مبتنی بروکارکسب هایی ازنمونه

را مورد استفاده قرار دهید. با این  SaaSدارید، بنابراین شما باید شکلی از  Yahoo Mailو  Outlook ،Hotlookاگر شما یک سرویس ایمیل مبتنی به وب مانند: 

های شما خدمت قرار داده شده است و پیام یهدر شبکه ارا افزار ایمیلشوید. نرمها، شما از یک مرورگر وارد حساب کاربری خود در فضای مجازی اینترنت میسرویس

 متصل به اینترنت دسترسی داشته باشید. کامپیوترهای ذخیره شده خود از طریق یک مرورگر وب در هر ها و پیامشود. شما می توانید به ایمیلجا ذخیره مینیز در آن

های ا برنامههوری مانند ایمیل، همکاری و تقویم، عالوه بر اینهای بهرهتوانید برنامهبرای استفاده سازمانی میهای قبلی خدمات رایگان برای استفاده شخصی است. مثال

شتراک ها از طریق ا( و مدیریت اسناد را اجاره کنید. شما برای استفاده از این برنامهERPریزی منایع سازمانی )، برنامه(CRMمدیریت ارتباط با مشتری )کاربردی مانند 

 دهید.و یا با توجه به سطح استفاده پرداخت انجام می

 کنند:استفاده می SaaSها معموال برای این سناریوها از سازمان

ار افزافزار ارتباطی و یا نرمافزار، نرمروزرسانی و یا تعمیر و نگهداری سختنیازی به خرید، نصب، به ،SaaSهای ه برنامهیبرای ارا پیچیده: هایآپلیکیشندسترسی به 

افزارهای ها و نرمهایی که به منابع الزم برای خرید، گسترش و مدیریت زیرساخترا برای سازمان CRMو  ERPحتی نرم افزارهای سازمانی پیچیده مانند  SaaSندارید. 

 کند.مورد نیاز خود ندارند، مقرون به صرفه می

(ایران اچ پى)
النیک

ف

https://falnic.com/blog/search/crm


افزار، اجرا کنند، اگرچه را از مرورگر خود و بدون نیاز به دانلود و نصب هر نرم SaaSهای کاربردی توانند بسیاری از برنامهکاربران می افزار:از نرماستفاده رایگان 

 خود ندارید.افزار خاصی برای کاربران ها به پالگین نیاز دارند. این به این معنی است که شما نیازی به خرید و نصب نرمتعدادی از این برنامه

توانند از هر کامپیوتر و دستگاه موبایلی دهد که به راحتی نیروی کار خود را بسیج کنید زیرا کاربران میبه شما این امکان را می SaaS نیروهای کاری:یکپارچگی 

و  ها برای اجرا بر روی انواع مختلف کامپیوتردسترسی پیدا کنند. نیازی نیست در مورد توسعه برنامه SaaSهای و داده هااپلیکیشنکه به اینترنت متصل است، به 

 ای در زمینه مدیریت مسائل امنیتی بالقوه درقبالً این کار را انجام داده است. عالوه بر این، شما نیازی به تخصص ویژه سرویسدهنده یهدستگاه نگران باشید، زیرا ارا

 که با دقت انتخاب شده است، امنیت اطالعات خود را بدون در نظر گرفتن نوع دستگاه مصرفی آن تضمین می کند. سرویسدهنده یهاراموبایل ندارید. رایانش 

خود  توانند به اطالعات، کاربران با هر کامپیوتر یا موبایل متصل به اینترنت میکلودهای ذخیره شده در با داده :در هر جایی هااپلیکیشنهای داده به دسترسی

 رود.شوند، اگر کامپیوتر یا دستگاه کاربران از کار بیافتد، هیچ داده ای از بین نمیذخیره می Cloudها در دسترسی داشته باشند و هنگامی که داده

 مزایای رایانش ابری

ها دیگر های ابری بدین معنی است که شرکتشود متفاوت است اما اساسا استفاده از سرویسبه نوع سرویس کلودی دارد که استفاده می مزایای رایانش ابری، بسته

افزار ر و نرمافزاجایگزینی سختها و سیستم عامل، مجبور نیستند زیرساخت محاسباتی خودشان را خریداری و نگهداری کنند. در نتیجه دیگر نیازی به آپدیت اپلیکیشن

 شوند، نیست.هنگامی که از رده خارج می

سوییچ شود نه به تجهیزات موجود در محل. شرکتی که در زمینه اجرا و امنیت  Cloud Providerهای رایجی مانند ایمیل، منطقی این است که به برای اپلیکیشن

توانایی  های ابری اینوکارهای کوچک دارد. پس سرویستری نسبت به کسبکنند، تخصص و مهارت بهتر و کارمندان باتجربهها به صورت تخصصی کار میاین سرویس

 ای کاربران نهایی ارایه دهند.تر و کاراتری را برهای امنرا دارند که سرویس

دهند و بدون اینکه تجهیزات زیادی بخرند و در ابتدا هزینه زیادی پرداخت تر انجام های خود را سریعپروژهها شود که شرکتباعث می های کلوداستفاده از سرویس

 کنند و قبل از این کهکنند زمانی است که از منابع استفاده میخت میها هزینه پردایابند چرا که تنها زمانی که شرکتکنند، به نتیجه مورد نظرشان دست می

ته، این نکاست. پرداخت صورتحساب بر مبنای میزان استفاده از سرویس  مزیت رایانش ابری،مهمترین پس  شود.نمیای پرداخت ای داشته باشند، هزینهاستفاده

 قایها و ارتتر اپلیکیشنتر و سریع، امکان استفاده آساناین مزیت شود.ایانش ابری هم محسوب میکه مهمترین مزیت ر هاستترین موضوع در چابکی شرکتمهم

 کند.تر سیستم را فراهم میسریع

ز آن استفاده اهای خاصی از هفته یا سال کند که پیک باالیی دارد مثال در زمانمساله دیگری که قابل توجه است این است که اگر شرکتی از اپلیکیشنی استفاده می

رای بکه مدت زمان زیادی بالاستفاده است، هزینه نکند. اگر افزاری افزار و نرمسخت برای کند، منطقی است که آن اپلیکیشن را به صورت هاست داشته باشد ومی

هایی باعث پیشرفت . اگر چنین اپلیکیشنشودذف میح ITشود، حجم کاری کارمندان داخلی به صورت هاست استفاده ها ، اپلیکیشنCRMهایی مانند ایمیل یا سرویس

 شوند.شرکت نشوند، حداقل باعث ضرر آنها نمی

های ههزین عالوه بر کاهشها را داریم. ها نیست و در نتیجه نیازی به نگهداری و تعمیرات وجود ندارد، کاهش هزینهعالوه بر این، از آنجاییکه نیازی به خرید زیرساخت

 هاو خنک کردن آن روشن بودنبرق روزانه برای شود که هزینه تامین نیز حذف میهای سروری سایت اندازی دیتاسنترها یا رکافزار، نصب و راهسخت و افزارخرید نرم

ا و افزارهارها، پچ کردن نرمافزاندازی سختدیتاسنترها نیازمند رک گذاری و استک گذاری بسیاری هستند که شامل نصب و راه کند.ها کم میرا هم از لیست هزینه

ها را از بین برای مدیریت زیرساخت ITنیاز به کارشناسان  در نتیجهکند، هستند. رایانش ابری تعداد زیادی از این وظایف را حذف می IT دیگر کارهای روزمره مدیریت

بر کرده و وکار خود صرف توانند زمان زیادی را برای رسیدن به اهداف مهم کسبمی ITهای بنابراین تیم .شودموارد باعث سرعت بخشیدن به کارها می برد که اینمی

 ها مهم است.شود که برای برخی شرکتمی OPEX صرف CAPEXهای های ابری، هزینهدر صورت استفاده از سرویس .کنندتمرکز آن 

بع ، بنابراین مقادیر وسیعی از مناشوندحال حاضر ارایه میاساس نیازهای  و برهای رایانش ابری به صورت سلف سرویس بیشتر سرویس سرعت در دریافت سرویس:

های عالیتریزی و دیگر فکه نیازی به برنامه ایجاد کردپذیری بسیار زیاد  وکاری با انعطافتوان در چند دقیقه فراهم کرد و تنها با چند کلیک ماوس، کسبرایانش را می

 وابسته نیست.

(ایران اچ پى)
النیک

ف



ا ب قابل تامین است.ز درست در مواقع مورد نیا ،سازی و پهنای باندمانند قدرت رایانشی بیشتر یا کمتر، ذخیره IT مقدار دقیق منابع ی:پذیرف انعطا پذیری ومقیاس

وکار دهد که تنها بر کسبزه را میها این اجاها بسیار حیاتی است و از طرفی به سازمانه سرویس در سازمانی، سرعت برای اراهاوکارکسبدر توجه به تغییرات شرایط 

 .کنندخود تمرکز 

 کنند.را ممکن می داده از زیادی حجم نگهداری و سازیذخیره های عظیم خود،های ابری با داشتن زیرساختکنندگان سرویستامین سازی:افزایش فضای ذخیره

دایما در حال آپدیت به آخرین نسخه هستند در نتیجه همواره به شود که ایمن اجرا می از دیتاسنترهایدر دنیا رایانش ابری  هایسرویسبزرگترین  افزایش سرعت:

 .استتر جویی در مقیاس بزرگها و صرفهکاهش تأخیر در شبکه برای اپلیکیشن نتیجه آن، .وجود دارددسترسی  تجهیزات رایانشی سریع و ایمن و کارآمد

 رایانش ابری مزایا و معایب

تر از خرید تجهیزات نیست. اگر نیاز اپلیکیشنی به های رایانش نیست مثال پرداخت اجاره بها در طوالنی مدت، لزوما ارزانتر از دیگر مدلرایانش ابری همیشه هم ارزان

 اشد.تر باقتصادی In-Houseبینی است، ممکن است که تامین آن سرویس به صورت های رایانشی، دایمی و قابل پیشسرویس

که شما استفاده  SaaSهای کند، ندارند. اپلیکیشنهای مهم و حساس خود در سرویسی که رقیب آنها هم استفاده میتمایلی به هاست کردن دادهها برخی شرکت

ه پیشرفت ار شماست، شاید به سختی بوککند. در این شرایط، اگر این اپلیکیشن، هسته اصلی کسبهایی است که رقیب شما هم استفاده میکنید، همان اپلیکیشنمی

 کاری مورد نظرتان دست یابید.

 تواند بسیار پیچیده و گران تمام شود.های موجود به کلود، میها و اپهای کلود آسان است اما مهاجرت دادهاگر چه شروع استفاده از اپلیکیشن

 در طول زمان است. IaaSشده توسط جوییبیشتر از هزینه صرفه ،های مهاجرتدر گزارشی که اخیرا از کاربران کلود تهیه شده، مشخص شده که هزینه

 وصل باشید. تهایتان را دارید که به اینترنورتی امکان دسترسی به اپلیکیشنصو نکته آخر اینکه تنها در 

 با رایانش ابری ITتطبیق بودجه 

کنید. مانند  Operating Exenditureیا  OPEXشود را صرف صرف می Capital Expenditureیا  CAPEXای که برای شود تا هزینهرایانش ابری باعث می

جلوگیری کنند. پس  ITهای باالی توانند از هزینهها میشود. با این روش شرکتخرند و سرور فیزیکی خریده نمیهایی که رایانش را به صورت سرویس میشرکت

 استفاده از کلود، هزینه کمتری در بر دارد.

تر ها و زیرساخت کلود دارند. البته رایانش ابری همیشه و الزاما به معنی ارزانها تمایل به استفاده از سرویسپذیری و کاهش هزینهیران به منظور افزایش انعطافمد

 داریم، نیست. In-Houseها را بودن نسبت به زمانی که اپ

هستند،  In-Houseتر از زمانی که به صورت نیاز دارند، حداقل از نظر قدرت پردازشی، ممکن است ارزانبینی هایی که قدرت پردازشی ثابت یا قابل پیشاپلیکیشن

 باشند.

 چگونه تصمیم به مهاجرت به کلود بگیریم؟

ها شامل هزینه انتقال شود. این هزینههای مهاجرت به کلود، تخمین زده میطراحی کرد که در آن هزینه Business Caseها به کلود باید یک برای انتقال سیستم

 مقایسه شود. In-Houseها به صورت های نگهداری سیستمهزینهها در کلود پس از مهاجرت است که باید با ها، هزینه اجرای سرویسسیستم

 در بیاورید که شامل موارد مختلفی است: اول از همه باید هزینه زیرساخت موجود را

 شامل سرورها و اجزایش مانند پردازنده و تعداد هسته و حافظه و همچنین استوریج است.افزار فیزیکیهزینه سخت : 

 ها: آیا قصد کنار گذاشتن آنها را دارید و یا میهزینه اپلیکیشن( خواهید بدون تغییر، آنها را در کلود، دوباره هاست کنیدRe-host و یا آنها را کامال برای .)

 بخرید که هزینه متفاوتی دارد. SaaSکنید یا کال پکیج جدید  Rebuildکلود 

 اندازی و کار در دیتاسنترها مانند اجاره بها.هزینه راه 

 هزینه انسانی 

(ایران اچ پى)
النیک

ف
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  فراهم کند.های جدید را سرویستر امکان ارایه سریعاستفاده از راهکارهایی که 

قاط ضعفی نیز وجود دارد، مثال اینکه مجبور باشید در زیرساخت تکنولوژی خود تنها به یک تولیدکننده باید به این نکته نیز توجه داشت که ن Business Caseدر 

 نیاز داشته باشید.

 آیا از رایانش ابری استفاده کنیم؟

 نیز به سرعت در حال رشد است. های کلودسرویسهای کلود استفاده کنند، سخت است اما در عین حال بازار ها چگونه تصمیم دارند از سرویسبررسی اینکه شرکت

(.  یک سوم هم به Cloud-Firstکنند )های خود را از کلود دریافت میهایی تبدیل شوند که سرویسها تصمیم دارند به سازماندرصد شرکت 07طبق تحقیقات، 

 کنند. یک چهارم هم هرگز چنین تصمیمی ندارند.های کاری کلود استفاده مینوعی از حجم

به  شودتنها محدودهایی که برای کلود صرف میتمام هزینهدهد. البته در این زمینه باید بررسی کرد که چه کسی از داخل سازمان یا شرکت به این مساله پاسخ می

توانند شروع به استفاده از آن کنند و هزینه آن را از بودجه شخصی ها میهای کلود آسان است، مدیران عامل شرکتنیست و از آنجاییکه اساسا اتصال به سرویس ادمین

های ها مدیریت نشوند، ریسکتفاده از اپبرد اما اگر اسوکار باال میاین کار اگر چه سرعت را در کسب نیست. ITخود بپردازند و نیازی به اعمال تغییرات در بخش 

 امنیتی ایجاد خواهد شد.

تر از سیستم مالی ( تاثیر دارند. مثال استفاده از ایمیل مبتنی بر کلود، بسیار راحتCloud Adoptionگیری برای استفاده از کلود )ها هم در تصمیمنوع اپلیکیشن

دارند اما تمایلی به به استفاده از کلود تمایل  Disaster Recoveryگیری و ابزار ارتباطی مبتنی بر کلود، بکاپها در استفاده از جدید است. بر همین اساس، شرکت

 ندارند.  Supply Chain Managementیا  SCMاستفاده از کلود در 

 امنیت در رایانش ابری

های ابری هستند هرچند که رخنه امنیتی بسیار نادر است. امنیتی که از رایانش ابری انتظار دارید بستگی به امنیتی دارد ها نگران امنیت در سرویسبسیاری از شرکت

شوند، بسیار بیشتر از ر، مدیریت میکه توسط تیم انسانی و ابزارهای بسیا In-Houseهای های شما در حال حاضر دارند. نگرانی امنیتی در سیستمکه سیستم

 ظیفه این مهندسین، حفاظت از آن زیرساخت است.ودهند است چرا که تنها هایی است که توسط مهندسینی که کلود را ارایه میسیستم

رد که منجر به ظهور ابزارهای امنیتی کلود شده کنند، کماکان وجود داهایشان را بین چندین سرویس ابری جابجا میاطالعات و دادههایی که نگرانی امنیتی در شرکت

های شرورانه از اطالعات در کلود، دانلودهای نامعتبر و بدافزارها توانند استفادهکنند و میهای کلود را مانیتور میفرمست. این ابزارها انتقال داده به / از کلود و بین پلتا

شوند. سه ( برای کلود میROIدرصدی نرخ بازگشت سرمایه ) 01تا  5ایی و اقتصاد تاثیر دارند و باعث کاهش اما وجود این ابزارها بر روی کار را تشخیص دهند.

 کنند:تر میوکار شما را امنسرویس ابری هوشمند که کسب

 INTERMEDIA SECURISYNC 
 EGNYTE PROTECT 
 NERDIO FOR AZURE 

 پابلیک کلود چیست؟

های کند. در این نوع ابر، برنامهه مییمحاسباتی در اختیار یک شرکت است و از طریق شبکه عمومی، خدمات خود را ارا در این روش، مالکیت زیرساخت و منابع

 .ساز و شبکه ابری باهم قرار دارندهای ذخیرهمشتریان مختلف در سرورها و سیستم

 PaaSباشد یا  IaaSکند که توانند به قدرت پردازشی بزرگی بر روی اینترنت دسترسی یابند و فرقی نمی، مدل کالسیک رایانش ابری است که کاربران میپابلیک کلود

ین زشی فراوانی دارند که بین چندکنندگان رایانش ابری، قدرت پرداتواند سرویس را ارتقا دهد. تامینیکی از مهمترین مزایای آن این است که به سرعت می .SaaSو یا 

شود همیشه به میزان کافی، ظرفیت اضافی وجود داشته باشد که وسعت منابع باعث می د.نکناستفاده می Multi-Tenantگذارد و از معماری مشتری به اشتراک می

 کنند.شود که مقادیر متفاوتی از منابع را استفاده میتر استفاده میکم اهمیتهای در مواقع لزوم در اختیار مشتریان قرار گیرد. این ظرفیت اضافی اصوال برای اپلیکیشن

سافت و مایکرو های گوگل و آمازونهایی که شرکتشود، رایگان یا دارای هزینه کمی هستند مانند سرویسهایی که با مدل پابلیک کلود ارایه میبسیاری از سرویس

Azure ها، هک شدن و از این قبیل، بر عهده فرد است.پاک شدن داده واردی مانندمدهند. اما ارایه می 

(ایران اچ پى)
النیک

ف



 نددیبه معماری ابر بازده داخلی خود را بهبود بخش خود دیتاسنترهایها با تغییر نآخود نقش مهمی در گسترش رایانش ابری ایفا کرد.  دیتاسنتر سازیبا مدرن آمازون

های کوتاه اوج مصرف در نظر گرفته شده شد و مابقی ظرفیت برای دورهظرفیت آن استفاده می ٪۰۱در بیشتر اوقات تنها از  کامپیوتری،های مانند اغلب شبکه زیرا

به همراه چند  آی بی ام و گوگل ،۲۱۱۹در سال  د.کر یهارا ه ابریرا بر پای های آمازونوب سرویس امکان دسترسی به سامانه خود از طریق ۲۱۱۲بود. آمازون از سال 

 میلیارد دالر بر روی پابلیک کلود هزینه شده است. 071، بالغ بر 7102در سال  .دندکرگ را در زمینه رایانش ابری آغاز ای تحقیقاتی در مقیاسی بزرپروژه ،دانشگاه

 

 پرایوت کلود چیست؟

دارد زیرا وجود نها ها و سرویستوانند از برخی مزایای پابلیک کلود استفاده کنند اما دیگر نگرانی برای از دست دادن کنترل بر روی دادهها با پرایوت کلود میسازمان

 شود.خصوصی در یک شبکه خصوصی نگهداری میابر های خدمات و زیرساخت کند.فایروال از آنها محافظت می

توان هایی میتوانند ابر خصوصی مختص به خود داشته باشند، در نتیجه مدیریت آن به طور کامل با خود سازمان است. از جمله چنین سازمانها میا که سازماناز آنج

معنی طراحی یک زیرساخت در داخل یک سازمان قرار دارد و در دسترس عموم نیست. به بیان دیگر، ابر خصوصی به ابر خصوصی زیرساخت  از سیسکو نام برد.

های محلی خود تعامل داشته باشند. در واقع ابر دهد تا با دیتاسنترهای مشابه ابر است. این ساختار به کاربران اجازه میسازی و واسطمحاسباتی با اضافه کردن مجازی

کننده ابر یکی هستند؛ البته ممکن است این فضا در کننده و فراهماغلب مصرف ،شرکت هستند. در این مدل فایروال مجازی شده داخل دیتاسنترهایخصوصی، 

 .گویندشرکت دیگری باشد که به آن ابرخصوصی برون سازمانی می دیتاسنتر

تا  PaaSو  IaaSهای ژهخواهند خصوصا برای پروزیرساختی را بسازند که میاند یا ها کنترل دقیقی بر روی اطالعاتشان دارند که در کجا قرار گرفتهشرکت

ده، هر چند که این امنیت اضافه ش دهندگان به قدرت پردازشی بسیار باالیی برسند که در مواقع مورد نیاز قابل ارتقا باشد و از امنیت الزم نیز برخوردار باشد.توسعه

ینه مناسبی است تا آنها بتوانند قبل از اینکه به ابر عمومی منتقل شود، هایی که با این امنیت احتیاج دارند، ابر خصوصی گزنیازمند صرف هزینه است و برای شرکت

 های داخلی را برای کلود دوباره بسازند.های کلود را درک کرده باشند، یا اپلیکیشنسرویس

 کلود ترکیبی یا هیبرید کلود

 زو البته که با استفاده ا برخی منابع خود از منابع عمومی استفاده کند.در واقع ترکیبی از دو مدل قبلی است یعنی سازمانی که ابری خصوصی دارد برای تامین 

پذیری بیشتر موجب انعطاف . هیبرید کلودشودها فراهم میبین آن هااپلیکیشنها و ند که امکان به اشتراک گذاشتن دادهشوبه یکدیگر متصل میاین ابرها تکنولوژی 

 دهد.ها قرار میتری را در اختیار آنگسترده امکاناتشود و وکارها میکسب

(ایران اچ پى)
النیک

ف

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A8_%D8%B3%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%B3%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%88%D9%86


های سایت از ابر خصوصی استفاده کند ولی برای برخی کاربردها مانند کار با فایلعنوان مثال ممکن است سازمانی برای نیازهای اصلی خود مانند سرور اصلی وب به

د دهندگان به صورت مؤسسات مجزا هستنهیکننده ابر است. این ارا، متشکل از چندین فراهمودهیبرید کلای با ترافیک باال از ابر عمومی استفاده کند. یک چندرسانه

 .کند، اتصاالت محدودی دارندی فناوری استاندارد که امکان جابجایی و انتقال داده و برنامه را فراهم میولی به واسطه

با ایجاد اتصال بین ابر خصوصی  که بایدنی منابع آنقدر محدود شده و امکان توسعه وجود ندارد آید یعپیش می  Cloud Burstشود کههیبرید کلود زمانی استفاده می

گیرند و مابقی روی ابر عمومی قرار داده که حساسیت بیشتری دارند روی ابر خصوصی قرار می هاییاپلیکیشن .سازمان و ابر عمومی از منابع عمومی استفاده شود

 .هاستنههزیشود که منجر به تعدیل می

ها برای ، دلیل اصلی شرکتTechRepublicتوان بهره برد. بر اساس تخقیقات کنندگان متفاوت و سطوح متفاوتی از حجم استفاده از کلود میهمچنین از تامین

 است. م توسعه دیتاسنترهایشانافزاری در هنگاهای سختو تمایل به کاهش هزینه Disaster Recoveryاستفاده از هیبرید کلود، استفاده از برنامه 

 محصوالت اچ پی در زمینه رایانش ابری

صول سازی کرد. جدیدترین محها و محصوالتی ارایه داده که بتوان با تکیه بر آنها بهترین راهکارهای فضای ابری را پیادهدر زمینه رایانش ابری، اچ پی همواره تکنولوژی

 است که به تازگی آن را معرفی کرده است. HPE ConvergedSystem 750و  HPE SimpliVity 2600بیاید، سرور  اچ پی که قرار است یک ماه دیگر به بازار

و هیبرید کلود هستند. این  (SDIافزارمحور )زیرساخت نرمشود که همگی آنها دارای ویژگی محصوالت اچ پی در زمینه رایانش ابری به پنج دسته کلی تقسیم می

 شوند:بررسی میمحصوالت در ادامه 

 HPE ProLiantسرورهای برخی از  .0

 HPE Synergyسرورهای  .7

 HPE Cloudlineسرورهای  .3

 HPE Hyperconvergedسرورهای  .4

 افزارهای رایانش ابری نرمراهکارها و  .5

 سرورهای پرولیانت اچ پی در رایانش ابری

های زنند. از این میان برخی از مدلدنیا حرف اول را می هاست دراست که سال ITسرورهای پرولیانت اچ پی از سری سرورهای بسیار معروف و پرکاربرد در زمینه 

 گیرند مانند:آن در رایانش ابری نیز مورد استفاده قرار می

 HPE ProLiant EC200a 

 HPE ProLiant DL360 / DL380 / DL560 / DL580 

 HPE ProLiant BL: HPE ProLiant BL460c/ BL660c Gen9 Server Blade 

هستند. این سرورهای هیبریدی مدیریتی و کوچک با طراحی خاص خودشان  Managed Hybridدر واقع سرور  HPE ProLiant EasyConnectسرورهای 

کنند که هزینه آن به مکان استفاده از خدمات مدیریتی اچ پی را از راه دور فراهم میشما را به سادگی برآورده کنند و ا ITتوانند در زمینه کلود، تمامی نیازهای می

 .شودشود. این خدمات توسط مهندسین و متخصصین ارایه میصورت سالیانه و یا چند ماه یکبار انجام می

 HPE Synergyسرورهای 

 هستند. composableاین سرورها دارای زیرساخت 

 HPE Synergy 480 Gen9 Compute Module 

 HPE Synergy 480 Gen10 Compute Module 

 HPE Synergy 620 Gen9 Compute Module 

 HPE Synergy 660 Gen9 Compute Module 

 HPE Synergy 660 Gen10 Compute Module 

 HPE Synergy 680 Gen9 Compute Module 

 HPE Cloudlineسرورهای 

پذیری در توان دیتاسنترهای بزرگ را ساخت و عملیاتی کرد. ویژگی منحصربفرد چنین دیتاسنتری، انعطافبا آن می کنندگان سرویس مناسب است کهبرای تامین

 پردازش مورد نیاز برای ارایه سرویس مناسب به مشتری است.

(ایران اچ پى)
النیک

ف

https://falnic.com/blog/introducing-hpe-simplivity-2600.html
https://falnic.com/blog/software-defined-storage-part1.html
https://falnic.com/blog/types-of-hpe-proliant-servers.html
https://falnic.com/blog/hpe-synergy-server.html
https://falnic.com/blog/search/dl360
https://falnic.com/blog/search/dl380
https://falnic.com/blog/search/dl380
https://falnic.com/blog/search/dl560
https://falnic.com/blog/search/dl580
https://falnic.com/blog/search/dl580
https://falnic.com/blog/what-is-blade-server.html


 HPE Cloudline CL2100 Gen10 Server 

 HPE Cloudline CL2100 G3 Server 

 HPE Cloudline CL2200 G3 1211R Server 

 HPE Cloudline CL2200 Gen10 Server 

 HPE Cloudline CL3100 G3 Server 

 HPE Cloudline CL3100 G4 Server 

 HPE Cloudline CL3150 Gen10 Server   

 HPE Cloudline CL5200 Gen9 Server  

 HPE ConvergedSystems هایسیستم

سازی های کلود پیادهو سرورهای پرولیانت(، تنها در چند دقیقه سرویس HPE OneViewود )های یکپارچه با کلها و سیستمHyperConvergedبا استفاده از 

 شوند.می

1. HPE Hyper Converged 380 

2. HPE ConvergedSystem 700 2.0 

3. HPE ConvergedSystem 750 

4. HPE ProLiant for Microsoft Azure Stack Gen9/10 

5. HPE SimpliVity 380 Gen9/10 

6. HPE SimpliVity 2600  

ها بین دیتاسنتر شما و پابلیک کلود آژور استفاده ، راهکار هیبرید کلود است که برای انتقال آسان اپHPE ProLiant for Microsoft Azure Stackراهکار 

 شود.می

 افزارهای رایانش ابری راهکارها و نرم

 راهکارهای رایانش ابری شامل موارد زیر است:

1. HPE OneView 

2. HPE OneSphere 

شود. امکان ارایه می as a Serviceشود که به صورت راهکار هیبرید کلود است که برای مدیریت هیبرید کلود و مالتی کلود، استفاده می HPE OneSphereراهکار 

-Data(. اگر محیط پردازشی شما کند )شرکت استراتژی دادهرا در چند دقیقه و بدون نیاز به هیچ داکیومنتی فراهم می AWSهای کاری در سازی حجمپیاده

Intensive  ،است و دایما در حال رشد هستیدHPE OneSphere analytics dashboard تواندمی View  واضحی از کلودها و زیرساخت در اختیار شما قرار

کند و بین ابرهای عمومی و یبرید کلود را فراهم میهای مختلف هدهد )موسسه بیوتکنولوژی(. در ترکیب ابر عمومی و خصوصی، امکان مدیریت آسان در زیرساخت

 (.Dreamworld Animationکند )شرکت پیوند ایجاد می On-Premisesهای محیط

(ایران اچ پى)
النیک

ف

https://falnic.com/blog/introducing-hpe-oneview-software.html
https://falnic.com/blog/hpe-products-in-cloud-computing.html



