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 پیشگفتار

بتوانندپاسخگوینیازهایبشردرهایمحاسباتیبطورگستردهسیستم ایدرحالکاملشدنهستندتا

مسائلوکاربردهایمختلفعلمی،تجاری،اجتماعیو...باشند.اينتکاملدرابعادمختلفیصورتگرفته

قدرتوتوانمحاسباتیوپردازشاطالعات،ظرفیتذخیره پذيریبیشتردسترسطالعات،درسازیااست.

هایيکیازرويکردرايانشابریشود.هایمحاسباتیمحسوبمیمنابعو...ازابعادمختلفتکاملسیستم

ایدرحالجديدمحاسباتیاستکهدرچندسالاخیرموردتوجهبسیارقرارگرفتهاستوبطورفزاينده

سیستممحاسباتیبعنوانيکفناوریجديدوجايگاهآنگسترشاست.امادرخصوصشناختصحیحاين

هایمحاسباتیابهاماتزيادیوجوددارد.دربینديگرفناوری

 زمینه در که حوزهرايانشابریافرادی از اينکه دلیل به دارند، فعالیت مختلف نرمITهای افزار،نظیر

دارایديدگاهپايگاه واردآنشدهاند، ... شبکهو هایمختلفیدرموردآنهستندکههمینموضوعداده،

شدهاست.بههمیندلیلافرادیکهمطالعهرايانشابریسببايجادتعاريفورويکردهایمختلفدرمورد

آغازمی ابهاماتودراينزمینهرا با مطالعهکنند، مقالهمختلفرا درصورتیکهچندينمنبعيا کنند،

شوندکهممکناستدربسیاریازموارداينتعاريفقابلجمعشدنباهمديگرتعاريفمختلفیمواجهمی

گیرد،برقراریارتباطبین موردبررسیقرارمیرايانشابرینباشند.خصوصادرزمانیکهاليههایمختلف

شودباهمديگربسیارچالشبرانگیرخواهدبود. تعاريفیکهازايناليههامی

رايانشسعیکرديمپسازيکمطالعهگستردهدربینمنابعوکتبمختلفیکهدرزمینهدراينکتابما

ضمنارائهانواعمختلفتعاريفومعماریهايیکهبرایابری ارائهشدهرايانشابریمنتشرشدهاست،

خوانندهگرامیاست،شکلصحیحارتباطبینآنهارابیانکنیمتاابهاماتیکهدراينزمینهوجودداردبرای

نکات،بهبررسیدقیقترفناوریماسعیداريمضمنبررسیوتشريحکاملايناثرلذادراينرفعگردد.

اينالبتهالزمبهذکراستکهدربپردازيم.یو...امنیتمسائل،پیشرومشکالتفنی،خدماتارائهشده،

بیشتربررویاليه رايانشهایزيرساختوسرويسکهعمدهمباحثنگارشازکتاب،ماتمرکزخودرا

ايم.باشدقراردادهمربوطبهآنهامیابری

امیداستکهدراينکارپژوهشیکهدرحالحاضرنگارشاولآندراختیارشماقرارگرفتهاست،توانسته

ایسازندهآندربرداشتهباشیموشاهدکاربردهرايانشابریباشیمگامموثریدرمعرفیصحیحفناوری

ارتقایسطحعلمیکشورعزيزمانايراندرهردوبعدتئوریوعملیباشیم.
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  رایانش ابریمقدمه ای بر    -8 فصل

 مقدمه -

 چیسترايانشابری -

 رايانشابریمختلفدرخصوصیهادگاهيد -

 رايانشابریدریسازیمجاز -

 بيومعاايابر،کاربردها،مزایهاانواعمختلفتودهیبررس -

 یعمومیوابرهایخصوصیابرها -

 براستفادهیمبتنیگذارمتیمدلق -

 رايانشابریبيومعاايمزایبرخ -

 رايانشابریدریهمکارتیاستانداردهاوقابل -

 وبحثیریگجهینت -
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  دمهمق -8-8

عنوانعنصراساسیتلفنبهآنراپسازآب،برق،گازوتوانمیایاستکهگونهسیرتکاملیمحاسباتبه

براساسنیازهايشانوبدونتوجهبهاينکهيککنندمیپنجمفرضنمود.درچنینحالتی،کاربرانسعی

 تحويلداده چگونه يا و دارد قرار کجا آندشودمیسرويسدر به نمونه، هایمتنوعیازسترسیيابند.

هایمحاسباتیارائهشدهاستکهسعیدارندچنینخدماتیرابهکاربرانارئهدهند.برخیازاينسیستم

کهازآن3وهواخیراًمحاسباتانب2،محاسباتتوری1هایمحاسباتیعبارتنداز:محاسباتکالستریسیستم

،ازديدموتورجستجویگوگلاينسهرويکردمحاسباتیمحبوبیت.شودمینیزيادرايانشابریبهعنوان

نمايشدادهشدهاستوحاکیازآناستکه1-1شکلیآندرگرفتهاستکهنتیجهموردارزيابیقرار

ظهورايانشابریمحبوبیت پساز ، سال در آن اولیه مفاهیم زيادی2117ر فاصله با ساير، نسبتبه

درحالافزايشاست.رويکردهایمحاسباتی

 0282سال تا  یابر و یتور ،یکالستر یها ستمیس تیمقبول از گوگل یبررس - 8-8 شکل 

هایمنفرد،رايانهجایاجرابررویرودکهبهمیافزارهايیپیشرمسمتتوسعهنسرعتبهدنیایمحاسباتبه

محاسبات.ازايننقطهنظر،[1]شوندمیکنندهقراردادههامصرفعنوانيکسرويسدردسترسمیلیونبه

بهدنتوانمیواسطهآنساختاریشبیهبهيکتودهابرداردکهبهازديدکاربراننهايی(رايانشابریانبوه)

جايیازدنیادسترسیداشتهباشند.هایکاربردیازهربرنامه

                                                           
1 Cluster Computing 
2 Grid Computing 
3 Cloud Computing 
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شده،شبکه1هایمجازیباکمکماشیندتوانمیازديدفرآهمکنندگانمنابعزيرساخت،محاسباتانبوهاما

قرارگعنوانيکروشجديدبرایايجادپوياینسلجديدمراکزدادهبه مورداستفاده بتواننديکیرد، تا

زيرساختقابلانعطافبرایارائهانواعمختلفخدماتمحاسباتیوذخیرهسازیدراختیارداشتهباشند.

اول) رويکرد برنامهرايانشابریدر ارائهسرويسو ديد ايناستکهخدماتاز تالشبر هایکاربردی(

کاربرا تمام اختیار در واحد رايانه يک بصورت واينترنتی بگیرد قرار هستند متصل آن به که نی

وبتکنولوژی 2هايینظیر اينهدفهستند. نیلبه عواملمهمدر ااز ازتوانیمد،يجدکرديرونيدر

یهاتيرافراهمآوردکهبتواندرسایمختلفوقابلانعطافارائهشدهدرابراستفادهکردوخدماتیهاهيال

هابهاشتراکگذاشتهشودوتيسانیبتواندیکهمثالاطالعاتمبیترتنيکگذاشت.بهامختلفبهاشترا

قتیحقدرباشد.یقابلدسترسگريدتيساکيدریقراردادهشدهاستبهراحتتيساکيکهدریليفا

است.تيمسادرحالاستفادهازکداکندینمیکاربرفرقیبراگريرودکهدیمشیپیحرکتدرابربهسمت

ا کل کاربر نترنتيبلکه همانند میشخصانهيراکيرا مشاهده خود خدمت )کندیدر .(2-1شکل

رادریپیکلتواندکاربرمیمثالیبرا.رونددرحالحاضرقابلمشاهدهاستنيازایاديزاریبسیهامصداق

بهاشتراکبگذارد.FacebookمثالگريدتيساکيدرمشاهدهنمودهوآنراYoutubeسايت

 
 کاربر دید از نترنتیا شده ارائه خدمات هیکل یساز کپارچهی -0-8 شکل 

مختلفیکاربردیهامختلف،همانندکاربابرنامهیهاتيکارباسایطیمحنیکامالواضحاستکهدرچن

بیکاربرمرزگرياستکهدیبهسمتشيباشدوگرایمیشخصانهيراکيرد خدماتاحساسنيانیرا

امااگربپردازد.تیبهفعالزیننترنتيخوددارد،درایشخصانهيکهدرراینکندوبتواندباهماندرجهآزاد

نیازبهپذيریدرارائهخدماتکاربردیبهکاربخواهیمبهچنینسطحیازانعطاف کنیم، براندستپیدا

زيرساختیقابلانعطافخواهیمداشتکهبراساسرويکرددوموتوسطفرآهمکنندگانمنابعزيرساخت

توانبهآندستپیداکرد.می
 

                                                           
1 Virtual Machines (VMs) 
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 چیست؟ رایانش ابری -8-0

زابتداهایمحاسباتیاازديدزيرساخت،ابتدانگاهیبهسیرتکاملیسیستمرايانشابریبرایشناختبهتر

هاراMainframeاگرهاتشخیصدهیم.اندازيمتابتوانیمجايگاهآنرادربینديگرسیستمتاکنونمی

بگیريم،بعنواننسلاولسیستم نظر بوديمکههایمحاسباتیدر بزرگمواجه يکسیستمبسیار با ما

ترشدندوباهاکوچکهمروراينسیستمکردند.بکاربرانازطريقيکترمینالواحدبهآندسترسیپیدامی

هایشخصیدراختیارهمهکاربرانقرارگرفتند.سپسبصورترايانهتوانپردازشیبیشتروقیمتکمتر،

ایباتوانپردازشیبیشترهایکوچک،شبکهایازاينسیستماينامکانفراهمشدکهبااتصالمجموعه

پر نیازهای پاسخگوی تا نمود سنگینفراهم و بیشتر شکلدازشی به پردازشی نیازهای اما باشند. تر

بنابراينتعدادتراحساسشد.هایمحاسباتیبزرگتروقویایدرحالافزايشبودندونیازبهسیستمفزاينده

رازيادیازاينشبکههابصورتاختصاصیدرسرتاسراينترنتبههممتصلشدندوشبکهمحاسباتتوری

هاکاربردراينترنتوجوددارندکهدراکثراوقاتازتمامبوجودآوردند.دراينبینمشاهدهشدکهمیلیون

نمی استفاده تمايلداشتهتوانرايانهخود کاربرانیکه سیستممحاسباتیديگریشکلگرفتتا کنندو

المنفعههديهکنند.بنابراينتعدادبسیارحاسباتیعامهایبیکارسیستمخودرابرایکارهایمباشند،زمان

بههمپیوستندوتوانپردازشیایتحتعنوانمحاسباتداوطلبانهزيادیمنبعمحاسباتیکوچکدرشبکه

عظیمیرابوجودآوردند.

 
Mainframe

PC

Network

& Cluster

Internet

& P2P

Grid Computing

& Volunteer Computing

Cloud Computing


 یمحاسباتهای  سیستمتکاملی  سیر - 3-8 شکل 

اينترنتیوجودداشتکهتمامظرفیتآنهابطورهاومراکزدادهاماهنوزمنابعبسیارزيادديگریدرسازمان

اينمنابعنمی توانستنددرشبکهمحاسباتتوریبصورتاختصاصیبکارگرفتهکاملبکارگرفتهنشدهبود.

نهاوظیفهديگریتعريفشدهبود.درعینحالامکاناستفادهازآنهادرشبکهداوطلبانهشوند،زيرابرایآ

اينترتیبرويکردجديدیشکل به کاربردهایتجاریبود. چونفلسفهوجودیآنها، نداشت، هموجود

فناوری از استفاده با بتوان که مجازیگرفت بصورسازیهای را منابع برایاين پويا و انعطاف قابل ت
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رايانشهابطورموثراستفادهکرد.اينفناوریکاربردهایمختلفمورداستفادهقراردادوازتمامظرفیتآن

بصورتيکابری سازیرا ذخیره محاسباتو منابع از استفاده امکان داشتکه زيرساختنام اليه در

حقیقتباايجاديکاليهانتزاعیبررویکلیهمنابعفیزيکیدرآورد.سرويسبرحسبنوعنیازفراهممی

(.4-1شکلشود)سازی(امکانمديريتپويایمنابعفیزيکیحاصلمیخود)بهکمکمجازی

Static Data Center
Dynamic Data Center

                                                                       

سرورها و مناب  
فیزیکی

سرورها و مناب  
فیزیکی

سرورها و مناب  
م ازی

 یه زیرساخت

 
 داده پویا مرکزیا با م ازی سازی  ب( داده معمولی مرکزیا  زی سازیبدون م االف(داده  مرکزانواع نمایی از  -4-8 شکل 

 1رايانشابریبنابراين زيرساخت، ديد سیستمگونهبهاز توزيعای میشهای اطالق موازی و کهده گردد

هابطورپوياعرضهرايانهين.اشودمیهایمجازیراکهبهيکديگرمتصلهستندشاملرايانهایازمجموعه

به و براساستوافقاتسطحسرويسشده چندمنبعمحاسباتیيکپارچه اين.شوندمیارائهعنوانيکيا

سعیداردرايانشابریگردند.کنندگانبرقرارمیدهندگانومصرفمذاکراتسرويسانجامتوافقاتدرطول

مر دادهنسلجديدیاز اکز با خدماتدرهاکردنسرويسارائهایرا، شدهماشینو هایمجازیشبکه

بهبه پويا، گونهصورت که سازد ممکن سرويسارائهای بتوانند کاربردی خدمات برنامهدهندگان و هایها

انعطاف با را کاربردی و کنند ارائه سهولتبیشتری و پذيری کاربران جايینیز هر از بهبتوانند دنیا از

هایکاربردیدسترسیداشتهباشند.برنامه

هایهایشخصی،رايانهازطريقابزارهایمختلف)نظیررايانهندتوانمی،کاربرانرايانشابریدرتکنولوژی

هایهایتوسعهبرنامهسازی،پردازشوحتیسکوها،فضاهایذخیره(بهبرنامهPDAهمراه،تلفنهمراهو

بهاينرايانشابریهایارائهشدهتوسطازطريقسرويس،راينترنتکاربردید دسترسیداشتهباشند. ،

.خدماتفراهمشدهازطريقگیردمیگیریدرسمتکاربر،درسمتسرورهاقرارجایقرارترتیبمنابعبه

عناستکهخدماتمورداستفادهمشترياندراستوبهاينمUtility Computingازنوعرايانشابری

هادرآنهمانندسايرخدماتعمومی)برق،آب،تلفنو...(براساسسطحوپرداختشودمیسرورهاعرضه

ارانجامشدهحاکینشاندادهشدهاست،تحقیقباز5-1شکلطورکهدر.همانشودمیاستفادهافرادانجام

                                                           
1 Cloud Computing 
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میلیارددالردر42به2118میلیارددالردرسال16ازرايانشابریهایازآناستکههزينهسرويس

رشدخواهدکرد.2112سال

 
 [0درصد] 1.5به  هزینه هاو افزایش سهم  رایانش ابری بخش رد فناوری اطالعات یها نهیهز ینیب شیپ -5-8 شکل 

هایآب،برقوتلفناست.هزينهمربوطبهمحاسبهوپرداخترايانشابریيکمثالمعمولوسادهبرای

نرم ممکناستاز مشتريان، دريافتآناز صورتحسابو صدور افزارهایخاصیشرکتیبرایمحاسبهو

افزارهایالزمرانیزافزاریراتهیهورویسیستمخودنصبکندوهمراهآن،سختدهکند.مثالنرماستفا

شرکتيکبهاينصورتباشدکهدتوانمیهاینگهداریوارتقارابپردازد.اماروشديگرتهیهکردهوهزينه

توسعهآناقدامکردهوهموارهسعیدرافزاررارویسرورخودقراردهدونسبتبهنگهداریوايننرمديگر

 فنّبرداریبهره از برای دنیا اوریروز توسعه اينشرايطتمامافزارنرمنگهداریو در باشد. هايشداشته

اينسازمان با ارتباط طريق از دارند، را مشتريان از دريافتمبلغ صورتحسابو صدور به نیاز هايیکه

واضحاستکهپر.دهندمیعموجودرویسرورهایارائهشده،عملیاتخودراانجامافزارواستفادهازمنابنرم

هیچمسئولیتیدرقبالنگهداریسختهایاستفادهسازمان افزارومنابعافزارونرمکنندهازاينامکانات،

سرويس از تنها داشتو نخواهند را سیستم اين به )سرور(دهندمربوط که دارند انتظار بهترينخود ه

به صورتیکامالمطمئنخدماترا کند، ارائه به اينخدماتمبلغیرا از قبالاستفاده در و پرداختاو

نمونهکنندمی يک اين ی. از کاربردی کامال ابریتکنولوژی روزافزونرايانش و گسترده حضور است.

،نشانازرايانشابریرقابتیو...درعرصهMicrosoft،Google،Amazon،Sunهایبزرگینظیرشرکت

یکهمعماریمهميایازمزايکیدارد.فنّاوریاطالعاتگونهازمحاسباتدردنیایتوسعهسريعوتسلطاين

امکانبرپاتوسعهیبرارايانشابری ازسطحيیهامکانابردریهاتودهيیدهندگانآنفراهمکردهاست،

یتامناينکارموجبفراهمآمدنترهستند.بصرفهصرفبرقمقرونوممکانينهجهاناستکهازنظرهز

یعیدرخصوصسوانحطبیشترب شودمیمنطقهخاصرخدهديککهممکناستدر يلامکانتعدو

راندترهستبهکاربرنزديکیزيکیکهازنظرفيیهادرکالسترهاوجوانجامپرسیبرایستموبارسیکتراف

[.3]کندمینیزفراهم
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 رایانش ابریهای مختلف در خصوص  دیدگاه -8-3

متخصصان و زمیمحققان در قبلداراکنندمییتفعالرايانشابریینهکه دریمختلفیهايدگاهدیاز

رايانشابرییهرکدامبررويناندوبنابرادادهو...بودهافزار،پايگاهنرمیمهندس،یمحاسباتتوریهاینهزم

د يدگاهاز کار کندمیخود علل از يکی اين و وجود يدگاهديکعدم به رايانشابریمشترکنسبت

ازاينرو،محققانیاست.برانگیزبسیاربحثموضوعازابعادمختلفرايانشابریدرحالحاضر[.4است]

پرداختهابعادآنزيادیبهبررسی هایاتوماسیونبررویبهبودسازیوتکنولوژیمجازیهایتکنیکاند.

همیشهدردسترسباشند،بهاينالزماستداريمکههايیهماطالعاتوبرنااند.مااينخدماتتمرکزکرده

دهیم،بطورفراگیر،پايداروبرایهمیشهیمدرابرقراربگیريموآنچیزیکهدرابرقرارمیتوانمیترتیب

دراختیارافرادوگروهیمابرتوانمیما .[5]واهدبودآنجاخ بکاربگیريمتاتکنولوژیرا تریهایوسیعهارا

 . کنندمیبودنآناستفادهنبودنياگرانازتکنولوژیبدلیلپیچیدهاحتماًقراردهیم.حتیافرادیکه
هرساعتهزاران،رسندمی31111هب2511شماازکاربرانزمانیاستکهتودهابریهایتأثیريکیاز

 آناضافه به شوندمیکاربر پاسخرايانشابریو شما به داريد ابردهدمیبرحسبحجمتقاضايیکه .

دتوانمی ايجاد کارآفرينان و براینوآوران موقعیتخوبیرا بازارکند در بتوانند راويژگی،تا هایجديد

هرکسکهارزشيک[5]آزمايشکنند بداند. قیمتمتغییررا ازمزايایابراستفادهدتوانمیپیشنهادبا

هایمحرمانهياشخصیراسازیمارابهجايیخواهدرساندکهمابههیچوجهدادهکند.نهايتااينکهمجازی

عاملبامشکلمواجهشود.ازدستنخواهیمداد،حتیاگرسیستم

فهومجديددرتکنولوژیوتجارتيادشدهاستکهبرایافرادمختلفعنوانيکمبهرايانشابری[از6در]

برنامه کاربران برای دارد. مختلفی معانی مفهوم به کاربردی  ITaaSهای
1 امکانشودمیشناخته که

برنامهذخیره از استفاده و محاسبه سازی، فراهم اينترنت طريق از را کاربردی برایکندمیهای .

؛آيدحسابمیافزاردرمقیاساينترنتبهافزارومحیطاجراینرمتوسعهنرمسکویدهندگانوبيکتوسعه

فراهم و مديران برای و بر مبتنی زيرساخت يک مانند زيرساخت، ارتباطات دادهکنندگان 2ایمراکز

کهازطريقشبکهبههممتصلهستند.باشدمیشدهوعظیمتوزيع

گفتهشدهاستبهعملآمدهاست[7در]یومحاسباتتوررايانشابریینبکهیکاملقايسهدرنتیجهم

مدلیت،امنیرنظیدارندامادرمواردیوتکنولوژیمعماريدگاه،درديادیمشترکزیهايژگیدووينکها

باهممتفاوتهستند.همچنمدلدادهی،مدلمحاسبات،یمدلتجار،ینويسبرنامه بهلزومینوکاربردها

یتوردرخصوصخدمات،مانها،مذاکرهيسکشفسرویدهندگانبرايسکاربرانوسرویبرایوجودپروتکل

هایمختلف[مقايسهديگریبینديدگاه8در]اشارهشدهاست.تپرداخیزخدماتونيريتومدکردن

محاسبات استکه آننشانداده در استو شده متفاوتانجام يکبعد برخیازمحاسباتیاز ابریدر

هایمشابهتدارد.مثالويژگیگیرهابامحاسباتفراراودربرخیازويژگیگهایسرويسهابامحیطويژگی

                                                           
1 IT as a Service 
2 Data Center 
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محیط مشابه آن سرويسورودی/خروجی مشخصهگهای استو محاسباتهایذخیرهرا مشابه آن سازی

فراگیراست؛وازنظرپردازشوروشمحاسباتهرسهمشابههمهستند.

درمقاالتمتعددیارائهشدهاستکهتاحدودیباهممتفاوتهستند.مثالدرریرايانشابهاواجزایاليه

هادرتريناينمعماریایارائهشدهاستولیکاملاليه4[يکمعماری7ایودر]اليه3[يکمعماری6]

(.6-1شکلهایقبلرادربردارد)[مشاهدهشدهاست،کهبطورمجتمعتماممعماری9]

 
  رایانش ابریهای مختلف موجود در محیط  هستی شناسی  یه - 6-8 شکل 

.خصشدهباشدتوانديکیازسهزيراليهمشخودمیاستواليهزيرساختاصلیاليه3دارایمعماریاين

برایاولینCaaSبخشدراينمعماری استکهدرسايرمقاالتدربارهآنمطلبیشدهمطرحبارتقريباً

هایابریفراهمشدهاست.هایارتباطیکهازطريقتودهارائهنشدهبودواشارهداردبهبرخیقابلیت

 رایانش ابریسازی در  م ازی -8-4

مجازیسازی،مجازیرايانشابریهایمورداستفادهدريکیازتکنولوژی فراهماست. سازیاينامکانرا

عامل،ياچندينبخشمختلفازيکآوردکهبتواندريکرايانهياسروربطورهمزمانچندينسیستممی

همچنینباعثتسهیلمقايسسیستم کرد. اجرا انعطافعاملرا سرهمکردنپذپذيریو و ايجاد يریدر

مشتری نیاز زمانشودمیمنابعمورد شرايطخاص)مثالدر در موقتيا ممکناستبطور هایاوجکه

يک انجامشود. استکهیطمحيکشدهازمجزاویانتزاعیشکلیمجازيستگاهامصرف( دتوانمیاجرا

یمجازيستگاهاين.درایرداربرمجازقراربگکيکمشخصدردسترسیهاپروتکليقوازطرياصورتپوبه

بهياپردازندهویزانمیرنظیمنابعتوانمی یافزارنرمیماتتنظياشکلدلخواهاختصاصدادوحافظهرا

قابلايجادومديريتاست.1تصوير[.هرايستگاهمجازیتحتعنوانيک3]راانجامدادیمشخص

                                                           
1Image 

  یه کاربردی
(Software as a Service) 

 فرم و محیط نرم افزاری   یه پلت
(Platform as a Service) 

 یه زیرساخت نرم افزاری

 ذخیره سازی
(Data as a Service) 

 ارتباطات
(Communication as a Service) 

 مناب  محاسباتی
(Infrastructure as a Service) 
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 عامل یها سیستمو  ها سرویس ی،کاربرد یها برنامهاستقالل در  ی ادا: سازی م ازینمایی از  – 7-8 شکل 

  .شوند میکه در آن اجرا  یافزار سختاز  

 های ابر، کاربردها، مزایا و معایب بررسی انواع مختلف توده -8-5

 تعريفاستانداردیاز رايانشابریاگرچههنوز اماوجود کالسترهايیازتوانمیندارد، يا ابرها گفتکه

برحسبتقاضاهایتوزيعرايانه منابعوخدماترا اينترنت(فراهممیشده، آورند.دريکشبکه)خصوصا

[:11،مابايدابتدادونوعمختلفازابرهارابشناسیم]رايانشابریبرایشناختبهترابرهاو

نمونهودهت -1 که ابری های فراهم را محاسباتی بهکنندمیهای شدهگونهو طراحی باای که اند

 یدارند.پذيرهایمحاسباتی،قابلیتمقیاسافزايشتعدادنمونه

یدرظرفیت،برایپذيرآورندوباايجادمقیاسهایابریکهظرفیتمحاسباتیرافراهممیتوده -2

 .شوندمیهایکاربردیاستفادهپشتیبانیازبرنامه

1.1درحدودایهزينهEC2.يکنمونهمحاسباتیباشدمیهايیازگروهاولنمونه1آمازونEC2خدمات

 1.7باXeonياOpteronپردازشگرto 1.2-GHz -1.0دالردرساعتداردوتوانمحاسباتیدرحدود

Gbytes160افظهوح GbytesديسکسختوامکانمديريتعملکردI/Oهایآورد.ازنمونهرافراهممی

Eucalyptusبهتوانمیهمکدمتنباز
کندمیرافراهمهایمحاسباتیبرحسبتقاضااشارهکردکهنمونه2

APIوواسط
آمازوندارد.EC2تودهابریمشابه3

کهMapReduceاشارهکرد.سیستمGoogle’s MapReduceبهتوانمیهایگروهدومازنمونهسیستم

 در آن عملکرد از يکچهارچوبنرم8-1شکلشمايی است، شده داده برایپشتنشان ازافزاری یبانی

توزيع مجموعهمحاسبات روی بر شده کالسترهای در موجود داده عظیم سیستمباشدمیایرايانههای .

Hadoop
سازیکردهاست.راپیادهMapReduceازمحصوالتکدمتنبازیاستکه4

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

برحسبتقاضاهایابریکهنمونهازتوده برایعرضهخدماتیتوانمی،کنندمیفراهمهایمحاسباتیرا

وازنمونهدومخدماتsalesforce.comاستفادهکرد؛کهازنمونهاولخدماتPaaS2ياSaaS1نظیر

Amazon’s EC2.قابلذکراست

گیریجهت روی بر امروزه که ابریهايی رايانش آنشودمیانجام متمايز و اصلی ويژگی سه بخاطر

[:11است]

 .کندمیفراهممرکزدادهمقیاس:کهامکانتوسعهزيرساخترادرسطحچندين -1

رایبازدهیباالپیچیدگیزيادیشدهقبلیکهنوشتنکدبتوزيعهایروشسادگی:برخالف -2

-کهاينکاررانسبتاًسادهشودمیاستفادهAPIازيکسریرايانشابریبهمراهداشت،در

 ترکردهاست.

طورکهقبالنیز.يعنیهمانشودمیاستفادهpay as you goی:درابرازمدلگذارقیمت -3

ش فقطبرایسرويساشاره پرداختهایموردد، نیاز مثالشودمیانجام توانمی. 1111یم

اين از هزينهاستفاده برایمدتيکساعتخريداریکنیمو 1111نمونهمحاسباتیرا

 ازایهمانيکساعتپرداختکنیم.نمونهرافقطبه

                                                           
1 Software as a Service 
2 Platform as a Service 
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 0میو ابرهای عمو 8ابرهای خصوصی -8-6

کهبرایاستفادهاختصاصیوداخلیيکسازمانايجادشدهاستوممکنشودمیبهابریگفتهابرخصوصی

وجودداردکهتحتاستتوسطخودسازمانيايکشرکتثالثايجادشدهباشد.درمقابلآنابرعمومی

 Hosted Cloudعنوان شناخته برایشودمینیز را ابری خدمات و شده ايجاد يکسازمان توسط و

،GFSآورد.خدماتگوگلنظیرمشتريانمختلفبااستفادهازمنابعموجوددريکابريکسانفراهممی

MapReduceوBigTableتابرخصوصیگوگلهستندوبخشیازخدماکتابدرزماننوشتهشدناين

گروه آوردنبرای فراهم برای خصوصخود ابرهای اين از گوگل البته نیستند. دسترس در ديگر های

های.درمقابل،سرويسکندمیهایکاربردیابریعمومیبرایکاربران،نظیرايمیلياآفیساستفادهبرنامه

EC2آمازونوSimpleDBهایابرعمومیهستند.هسرويسازجمل

 ی مبتنی بر استفادهگذار مدل قیمت -8-7

منابعیکهبازایفقطهستندکهدرآنپرداخت3معموالدارایمدلمبتنیبراستفادهرايانشابریخدمات

 ودشمیاستفاده ابرگیردمیانجام ظرفیت حد تا باشید، داشته بیشتری منابع به نیاز که صورتی در .

Utility ComputingياElasticدريافتکنید.بهاينويژگیدريافتمنابعبیشتردرصورتنیاز،یدتوانمی

 گفته خدمتشودمینیز .S3 اينمدلقیمتEC2و گذارآمازوناز انواعکنندمییاستفاده هایروش.

گذاریبهعدمنیازبهسرمايهتوانمییگذاراست.ازمزايایايننوعقیمت[بررسیشده11یدر]گذارقیمت

اينمزاياباع کهازيکسوتنهاشودمیثاولیهودسترسیبهظرفیتموردنیازدرزماننیازاشارهکرد.

 ازسویديگربتوانيکروزاز کردو تقاضا احساسشدسرويسرا از111وقتینیاز کاربروروزديگر

سالداريد.يکروش3سروربرای111عنوانمثالفرضکنیدشمانیازبهکاربرپشتیبانیکرد.به11111

 ساعتی را آنها از کدام هر استکه هزينهدال1.4اين تقريبا که کنید اجاره خواهدر اينشکل به ای

[:11داشت]
100 servers * $0.40 instance-hour * 3 years * 8,760 hours/year = $1,051,200 

نفربرایمديريتو2دالرخريداریکنید.بهاينترتیب1511حالفرضکنیدکههرسروررابهقیمت

151دالردستمزدبگیرند.هريکازسرورها111111کنیمسالیانهضمینگهداریشبکهنیازداريدکهفر

کنندمیواتمصرف هزينه با 1.1که برایاينبازایدالر سالیانه 111هرکیلووات، دالر13141سرور

خواهدشد.بهاينترتیبخواهیمداشت:
100 servers * $1,500 + 3 years * $13,140 electricity/year + 3 years * 2 staff * $100,000 

salary/year =$789,420   

                                                           
1 Private Clouds 
2 Public Clouds 
3 Usage-based model 
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 از اينمدت، طول در که باشد قرار 111پساگر خريد کنید، استفاده توانسرورها سرور111درصد

ولیاگرازکمترازمناسب استفادهازمدلبرحسب75ترخواهدبود. استفادهکنید، درصدتوانسرورها

درصدکاهشخواهديافت:25ود.چراکهدراينصورتهزينهاولحداقلبهمیزانترخواهدبتقاضامناسب
$1,051,200 * 0.75% = $788,400 

جاهادرنظرگرفتهنشدهاستودراينفقطتخمینهستندوهمههزينههااينالبتهالزمبهذکراستکه

نسبتبههادرمدلبرحسبتقاضاهزينهايناعدادوارقامفقطبراینشاندادنتفاوتدرنحوهمحاسبه

روشسنتیارائهشدهاست.

زمینهدرحالحاضرشرکت درحالتوسعهزيرساخترايانشابریهایمختلفپیشرودر وسکو، هایها

ذخیره محاسبات، برای باال سطح مختلف خدمات بتوانند تا هستند خود پايگاهمحاسباتی داده،سازی،

پردازیو...(رافراهمی،دادهاهایآفیس،مالی،چندرسانهالکترونیکی،برنامههایکاربردی)نظیرپستبرنامه

یازخدماتارائها.نمونهکنندمیپیروییمبتنیبراستفادهگذار[.اکثراينخدماتازمدلقیمت12کنند]

.کنیدمیمشاهده1-1جدولشدهرادر

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

 یه خدمات  یگذار مدل قیمت نوع خدمت محصول/شرکت

 ابری
Amazon EC2, EC3, 

SimpleDB, SQS, 

FPS, DevPay 

داده،سازی،پايگاهمحاسبات،ذخیره

حساب،صدورصورتپرداخت

زيرساخت/مبتنیبراستفاده

1سکو

Appian Anywhere کاربردمبتنیبراستفادهکاروتفرآيندکسبمديري

Box.net کاربردمبتنیبراستفادهسازیذخیره

FlexiScale زيرساختمبتنیبراستفادهزيرساخت

Google App Engine زيرساختاستفادهمبتنیبرزيرساخت،کاربردهایوب

Gmail Drive برسازی،پستالکترونیکذخیره مبتنی رايگان/

استفاده

کاربرد

MuxCloud از استفاده فیلم، پردازش
Amazon's EC2 

کاربردمبتنیبراستفاده

Nirvanix کاربردبتنیبراستفادهمسازیذخیره

Network.com زيرساخت/سکومبتنیبراستفادهزيرساخت

OpSource کاربردعضويتحسابصدورصورت

Process Maker Live کاربردمبتنیبراستفادهکارومديريتفرآيندکسب

                                                           
1 Platform 
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Salesforce.com سکو/کاربردمبتنیبراستفادهسکو

MS SkyDrive کاربردرايگانسازیذخیره

SmugMug کاربردعضويتداده)تصوير(اشتراک

StrikeIron برهایوبسرويس عضويت/مبتنی

استفاده

کاربرد

Xdrive کاربردتعضويسازیذخیره

Xcalibre زيرساختعضويتزيرساخت

Zimory.com کاربردیپوياگذارقیمتبازار

 رایانش ابریبرخی مزایا و معایب  -8-1

 معايبيادبهرايانشابریآنچهکهاز و مواردیشودمیعنوانمزايا درهمهمقاالتيکساناست. تقريبا ،

یبرحسبپذيرموانعکمتربرایورودبهبازارويااستفادهازخدمات،مقیاسهایاولیه،نظیرکاهشهزينه

فراهمقاضات مقیاس، دادهکردنخدماتدر کسبمراکز تداوم تضمینبهتر و1روکا، امنیتنسبیبیشتر ،

.برخیازمعايبآننیزشاملمشکالتشودمیعنوانمزايایاصلیآنيادترحجمباالیدادهبهمديريتبه

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

ومسائلیازهابهدادهاشتراکمنابعيکسانبینمشتريانمختلف،دسترسیفراهمآورندگانخدماتابری

.شودمیراشاملاينقبیل

 رایانش ابریدر  استانداردها و قابلیت همکاری -8-9

ايناستکهبتوانبهيکیازموضوعاتیکهدرخصوصبرنامه موردبحثاست، ابربسیار هایمبتنیبر

Amazonهديگرمنتقلکرد.مثالًدهنددهندهخدماتابری،بهسرويسراحتیيکبرنامهراازيکسرويس

 يکسری APIاز استوکندمیاستفاده شده تبديل غیررسمی يکاستاندارد به حاضر حال در که

برنامه اين از قابلیتجابهAPIهايیکه همديگر با کنند استفاده جايها خواهن2همکاریقابلیتیو درا

سیستماکالیپتوس مثالً استفادهAPIازاينداشت. آمازونEC2هايیکهدرسرويسوبرنامهکندمیها

دراينمحیطنیزاجراشوند.ندتوانمیشوندمیاجرا

هانظیرانجمناگرچهممکناستهنوزبرایظهوريکاستانداردکاملخیلیزودباشد،ولیبرخیسازمان

Open Cloudوکنسرسیوم3رايانشابریهمکاری
درحالکارکردنبررویاينموضوعهستند.دراين4

                                                           
1Business Continuity 
2Interoperability 
3 www.cloudforum.org 
4 www.opencloudconsortium.org 
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چهارچوب اندکهبرایسرويسبهمنظورايجاديکاستانداردموردبحثقرارگرفتهبرهایمبتنیبیناخیراً

Thriftتوانمیمثال
است.2هایمیانزبانیافزاریبرایتوسعهسرويسيکچهارچوبنرمرانامبردکه1

 نتی ه گیری و بحث  -8-82

رارايانشابریمختلفمرتبطباتکنولوژیحوزه5،وضعیتتوسعهشودمیمشاهده9-1شکلآنچهکهدر

ICWSتخصصیجلسهدر2118درسالکهدهدمینشان
مالحظه[6گرديد]ارائه3 کهبرخیشودمی.

ازجملهpay-as-you-goپرداختمدلويا4یگذاریقیمتهامدلازقبیلهزينه،مباحثدرارتباطبا

مشکالتحريمخصوصی،رمباحثیاستکهامروزهبسیاربررویآنهاکارشدهاستامابرخیمواردنظی

ازمواردیهستندکههنوزبايدکاربسیاریبررویآنها5امنیتاطالعات،کارآيیسیستموقابلیتهمکاری

،بحثامنیتدرداخلوخارجازتودهابراستکهرايانشابریيکیديگرازموضوعاتمطرحدر.انجامشود

منظوربکارگیریخدماتابرینیازهانیزبهویآنکارشدهاست.ازسویديگر،سازمانامروزهبسیارکمبرر

هایاطالعاتیسازمانشانبهمخاطرهنیفتد.بهتضمینامنیتکافیدارندتادارايی

 
 رایانش ابریدر ابعاد مختلف  لوژیتکنو توسعه وضعیت -9-8 شکل 

رايانشفناوریگیریموثرترهبايدسعیکنیمدرراستایبکارکآيدسئواالتزيادیپیشمیدراينبین

اينسئواالتخودبهتنهايیمیابری هريکاز کنیم. پاسخمناسبپیدا تواندموضوعيککاربرایآنها

پژوهشیدراينحوزهباشد:

                                                           
1 http://inclubator.apache.org/thrift 
2 cross-language 
3 IEEE International Conference of Web Services  
4 Pricing 
5 Interoperability 

رتبط با تکنولوژیموضوعات م

هزينه

انعطافپذيری

امنیت

عملکرد

 میزان بهبود و توسعه

قابلیتهمکاری

حريمخصوصی

ايزولهکردنترافیک

 SLAاستفادهاز

تاخیر

 انتخابفروشنده

امکانتحرکوجابجايیکار
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1-  انشابریرايچگونهدر يتموجود، پوندتوانمیها ايابطور متصلشوند؟ ابر توده درينبه کار

.درمحاسباتشودمیهاانجاميسسرویدرانبارهيدجديسراباثبتسروگسرويسیهایطمح

دتوانمییارسيتموجوديکیرفراگ مکيکاز به محيگراندمکان در و یهایطحرکتکند

يابتوانندبطورپويدبایمحاسباتیهايتموجود،رايانشابری.بطورمشابهدربگیردمختلفقرار

مثالً ابرمتصلشوند. ايکیوقتبه سرویکاریهايستگاهمجموعهاز ابریتجاریهايسو به

کند.چگونهییرتغیبطورکليدابیمحاسباتیهايتموجودوضعیتدسترسیبه،شوندمیمتصل

آگاهشود؟يگرناهمگندهایيتازحضورموجوددتوانمییابریبرنامهيک

2-  عظیهادادهرايانشابریچگونه حجم ذخیمبا دسترسکندمییرهرا آنها به دوباره یداپیو

مواجهاست،یسازیرهذخيتبامحدودمعموالً،یردرمحاسباتفراگیارسيتموجوديک؟کندمی

دریسازیرهذخیهايتموجودیت.ظرفکندمییرهاطرافذخیطهارادرمحاغلبدادهينبنابرا

نهر فیزابر بنابرایمتناهیزيکیبطور يکيناست. براC1ابر است ازیممکن استفاده

اشتراکیشتر،بیسازیرهذخیهايتموجود یبطور ابر بC2از ایردگکمک درين. اشتراک

دادهآگاهيعتوزين.بههرحالکاربرازاشودمیابرينهادرچنددادهيعهامنجربهتوزيتموجود

يافتدرC1ازابریماًکند،آنرامستقیداپیکهبخواهدبهدادهدسترسیهنگام.مثالًشدنخواهد

يتخواهدبودودرنهاC2دهبهشدادهيلتحویهادادهیآورخودشمسئولجمعC1وکندمی

تحویجهنت کاربر به ايلرا به داد. فیبترتينخواهد مکان نظر از برنامهيکیبرایزيکیابر

و،سازی،مکانذخیرهI/Oیهادرمشخصهبايستیسئوالمين.پاسخبهااستشفافیکاربرد

.یردگقراریمکانمحاسباتموردبررس

راگيسسرویهایطهممح؟کندمییداپیقتطبیوخارجیداخلییراتتودهابرباتغيکچگونه -3

یداوفقپیطمحییراتباتغندتوانمی،یروهممحاسباتفراگ تنهايسبرنامهسرويککنند. گرا

کهتحتتأثیریارسیواحدهافیتیباکیزنیرافزارفراگاست.نرميسهرسرویفیتکییرنگرانتغ

بهآنپاسخيدکشفکند،بایطرادرمحییریابرتغيکهستندمواجهاست.اماهروقتییرتغ

برا را خود محیدهدو در بهتر یمتنظيدجدیطعملکرد اينترتیبکند. مقبه یهایاسچه

تطبیریگیمتصمیبرایمناسب تأثیر خصوص یقدر ابریدر یاستراتژدارد؟وجودرايانش

ترکيیابردرجایسازمدلیمناسببرا باشد؟بايداستیفازیداخلیباتکه چگونهچگونه

؟کنندمیآنرامشخصیفازیطومحیفازیواحدمحاسباتيکیابریهاطراحانبرنامه

توده -4 بگیفیتکندتوانمییابریهاچگونه اندازه را محيسسرویفیتکیرند؟خود یهایطدر

کند.درابرهاییربطورمداومتغدتوانمییردرمحاسباتفراگیارسيتموجوديکياراگيسسرو

دتوانمیابرهایفیتمختلفآنها،کیفیتدرابروکیردرگیهايتانواعمختلفموجودیلبدلیز،ن

با برامتفاوت یشد. حاويکمثال زیابر برایکاریهايستگاهايادیتعداد یهاشرکتیکه

کیتجار است، شده ایفیتیبزرگفراهم ابر از رايجادباالتر توسط دریمعمولیهايانهشده

هموضعیکآکادمیهایطمح هممحیداخلیتدارد. تغيکیخارجیطو مداوم بطور ییرابر
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تکندمی ايژگیویفیتکیصتشخوانايی. ابر، توسطخود براينها فراهمیفرصترا کاربران

 استفادهکنند.یمحاسباتیهايتآوردتابطورموثرتروبهترازموجودیم



کهدرحالراايمآنچهدهیم،بلکهتنهاسعیکردههايیازاينقبیلنمیدراينکتابماپاسخیبهسئوال

هایمختلفاينکتاببهبهشکلمناسبیمعرفیکنیم.بنابرايندربخشوجودداردرايانشابریحاضراز

هایمرتبطباآنها،رويکردهایموجوددرهربخشومسائل،تکنولوژیرايانشابریهایمختلفبررسیاليه

وموضوعاتمطرحمرتبطباآنهاخواهیمپرداخت.
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 8فصل  یمرور یها پرسش

 توضیحدهید.راUtility Computingمفهوم -1

 راتعريفکنید؟چهتفاوتهايیباهمدارند؟ماشینمجازیوتصويرماشینمجازی -2

 چیست؟رايانشابریعلتوجودديدگاههایمختلفدرخصوص -3

 رانامببريدوتشريحکنید.رايانشابریهایمختلفاليه -4

نمجازیبررویيکآبابانصبيکفوقناظربررویيکسرورفیزيکیويااجرایيکماشی -5

 محققخواهدشد؟رايانشابریسیستم،

 وجوددارد؟رايانشابریهایچهراهحلهايیبرایکاهشیريسک -6

مدلمبتنیبراستفادهدرابربهچهشکلاست؟ -7



 8و پژوهش فصل  قیتحق

 درمحاسباتفراگیرچگونهاست؟رايانشابرینقشوجايگاه -1

 کنید.تحقیقXaaSدرموردمفاهیم -2

 ومحاسباتتوریراازدوبعدمقیاسپذيریوارائهسرويسمقايسهکنید.رايانشابری -3

 گرامقايسهکنید.هایسرويسبامحیطرايانشابری -4

 بررسیکنید.ئهمیشوندااررايانشابریکهدراليههایمختلفراچندنمونهازمحصوالتی -5

 نترنتپیدانمودهوباهممقايسهنمايید.چندنمونهمدلقیمتگذاریپويارادراي -6

 قابلیتهمکاریدرابربهچهمعناست؟چندنمونهمثالدرموردآنپیداکنید. -7

 هایمحاسباتیتحقیقکنید.برایپیادهسازیديگرسیستمرايانشابریدرموردنحوهبکارگیری -8

9-  محاسباتی مدل مورد راPlura Processingدر آن و کنید سیستمتحقیق ديگر هایبا

محاسباتیمقايسهکنید.
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 رایانش ابریی ها سیستممعماری    -0 فصل

 رايانشابرییهایمعماربریامقدمه -

 رايانشابریتیماه -

 رايانشابریرساختيزیهامدل -

 رايانشابرییاهيالیمعمار -

 یابریهابرنامهنويسیبرنامهیهاواسط -

 رساختيزديدازرايانشابرییايمزا -

 IaaSیبرایمعمارمالحظات -
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 رایانش ابریی ای بر معماری ها مقدمه -0-8

توانمیسادهفيتعرکيدر؟کندمیزيمتمایقبلیهامدلراازرايانشابرییزیاستکهچهچنيسئوالا

درشبکهارائهدهد.ماآنراسيسروکياطالعاترابعنوانیآورقصدداردکهفنرايانشابریگفتکه

نيدسترسقرارگرفتهاست.ادرشبکهقيزطرهااAPIکهبااستفادهازکنیممیفيتعریسيبصورتسرو

.باشدمیسيبهصورتسروسازیذخیرهومنابعیمشتملبراستفادهازهردونوعمنابعمحاسباتفيتعر

کارآرايانشابری اساساصل يیبر همه از بطوریمحاسباتیهاسیستمباالتر دارد یقرار دتوانمیکه

برایابزارها باال حیسطح انجام ا81دود کند. فراهم را مختلف موارد حالتنيدرصد کهیدر است

.بکارگرفتهشوندشدهوجاديادرابریاکنندهرهیندبهسرعتختوانمییکاربردیهابرنامه

یکاربردیونیزارائهکارهایخالقانهباهابرنامه1استقرارباعثافزايشسرعتتولیدودتوانمیرايانشابری

هایمختلفآندارندوازجنبهرايانشابریبه ایهایگستردهیمختلفديدگاههاشرکتمبشود.هزينهک

سازیمجازیفناوری،شبکهوسازیذخیرهبهسرورها،تجهیزاتتوانمیکهازآنجملهکنندمیپشتیبانی

رياهزارانسرورراکرايهيکسروتوانمیایدارد.،نظروعقیدهرايانشابریاشارهکرد.هرکسدرمورد

يیکهموجودهستنداجرانمود.يااينکههاسیستمژئوفیزيکرارویقويترينسازیمدلکردويکبرنامه

توانمی مجازیکرايهکرد، رویآنقراافزارنرميکسرور روشنورا موقعکهبخواهیدآنرا هر داد، ر

رکنیدتاتقاضایشمارابرآوردهکند.اينامکانوجودداردکهخاموشکنیديااينکهآنرادههابارتکثی

امننگه و کرد رویآنذخیره را داده عظیمیاز حجم و توسطافراد تنها یهابرنامهداشتبطوریکه

یرافراهمکندکهشاملسیستمفرمپلتدتوانمیکاربردیمجازقابلدسترسباشند.سرويسدهندهابری

و سرور بعامل، Apache)نظیر و MySQL)ماننددادهپايگاه( و )هایقابلیت(، Perlديگر ،Pythonو

PHPیآنبطورخودکارمتناسبباحجمدرخواستهاوجودداشتهباشد.پذيرمقیاسو...(باشدوامکان

ومحافظتازدادهدرزمانسازیذخیرهکاربردیموجوددراينترنتبراییهابرنامهازدتوانمیرايانشابری

هاسرويسارائه ايمیل، هرچیزینظیر هابرنامهپشتیبانیکند. ... آنوجودداشتهدتوانمییتجاریو در

 باشد. آنهمچنین توانمیاز يکابر عنوان تجاریوهادادهبراینگهداریسازیذخیرهبه یشخصی،

.نمودیکاربردیاستفادههانامهبر

هایابریفراهمدهندهسرويسازطريقبااستفادهسرورهایمرکزدادهيکسازمانيادتوانمیرايانشابری

ايناستکهمنابعنامحدودهستند.درحالیکهاينمدلدرمراحلاولیهخودشودمیتصوریکهوشود

،رايانشابریمدلغالب .باشدمیاطالعاتفناوریلتوسعهدردنیایاست،امابهسرعتبسیارزيادیدرحا

زمانطراحیهاسرويس اينقسمتمالحظاتمعماریموردنیازکهدر در یهابرنامهیزيرساختاست.

يیهافناوریومالحظهخواهیمکردکهچهگیردموردبحثقرارمیمبتنیبرابرالزماسترعايتشود،

یازآنوجوددارد.برایپشتیبان

                                                           
1Deployment 
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 رایانش ابریماهیت  -0-0

رايانش.کندمیآنکوتاهاستقراردريکجمله،زمانطراحیمعماریيکبرنامهراتانصبورايانشابری

زراباهایکدمتنافزارنرمو،هاسرويس،ارائهاينترنتی1برحسبتقاضااستقرار،سازیمجازیترکیبیازابری

 يکجهت، از گرفتهاست. مفاهیمیکهقبالوجودرايانشابریبکار و رويکردها زيرا چیزجديدنیست،

شیوهساخت،توسعه،رايانشابریداشتهاسترابکارگرفتهاست.ازجهتديگر،همهچیزجديداست،زيرا

یکاربریوزيرساختیکهرویآناجراهابرنامهبرایروزرسانی،نگهداریوپرداختی،بهپذيرمقیاسنصب،

راتغییردادهاست.شوندمی

 ی م ازیها ماشین -0-0-8

.هایکاربردیشدهاندیازواحدهایاستانداردبرایاستقراربرنامهیمجازیيکهاماشیندرچندسالاخیر،

2سازیمجازی از قابلیتانعطافافزارسختبدلیلايجاديکسطحانتزاع جايیافزايش، تا کهدهدمیرا

 افزارنرماستقرار نباشد. سرورهایفیزيکیوابسته نوعخاصیاز پويايیدتوانمیسازیمجازیبه به منجر

تابتوانندمتناسببانیازشوندمیدرنظرگرفته3ابعکهسرورهابعنواناستخریازمنمرکزدادهشودبطوری

ندتوانمیتغییرکند،منابعشبکهسازیذخیرهبکارگرفتهشوند.بهاينترتیبوقتینیازمابهمحاسباتو

بهاينترت پاسخگوباشند. هبتوانمییببطورپوياتغییرکنندتاهمتقاضایتجاریوهمحجمتقاضارا

سرعتيکبرنامهرامتوقتکردويابرنامهديگریرابامقیاسگستردهتحويلدادونیازیبهآمادهسازی

سرورهایفیزيکینخواهدبود.

.بهايندلیلکهاندشدههابرنامهیمجازیتبديلبهيکسطحانتزاعیرايجوواحدیبرایارائههاماشین

یهاماشین.بابکارگیریباشندمیسطمشترکبینتوسعهدهندهوسرويسدهندهآنهاکوچکترينجزءوا

و81توانمیمجازی، توسعه به نیاز کردن برطرف به همچنین و داد پاسخ را کاربرد موارد درصد

.کنندمییکاربردیکمکهابرنامهیسريعپذيرمقیاس

پیکربندیشدهبرایانجامکارخاصیافزارنرمکهشاملشودمیگفته،بهماشینمجازی4ابزارهایمجازی

یکاربردیراهابرنامه(هستند.اينابزارهایمجازی،توانايیايجادوارائهسريعدادهپايگاهيا)نظیرسروروب

ترکیب اند. داده ابزارهاماشینبهبود يکیازیمجازیو برنامه ارائه استاندارد اشیاء هایمجازیبعنوان

است.رايانشابرییکلیدیهاويژگی

                                                           
1On Demand Deployment 
2Virtualization 
3Pool of resources 
4Virtual Appliances 
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برایهاراAPIمجازیازطريقسازیذخیرهمکملابرهایمحاسباتیهستندکهامکانسازیذخیرهابرهای

یهافايلکهمنبع،1درتصاويرماشینمجازیسازیذخیرههاسببسهولتAPI.اينآورندمیفراهمآنها

.شوندمییتجاریهستند،هادادهتبرنامهویوضعیهادادهوبسرور،

 مدل مبتنی بر استفاده -0-0-0

ازديديکسازمان،ماهیتبرحسبتقاضایاست.ومبتنیبراستفاده،برحسبتقاضارايانشابریماهیت

ندتوانمیهاازاهدافسطحسرويسمربوطبهظرفیتوکارآيیپشتیبانیکند.سازماندتوانمیرايانشابری

کار حجم سرويسمتناسببا از خود کنند. ابریاستفاده است.سازیمجازیها اينمدل ويژگیکلیدی

ITهایسازمان آسانکپیسازیمجازیاندهفهمیدمدتهاستکه سريعو هایمختلفازامکانايجاد

فراهممحیط را نگهداریتوالیکارهایخودکندمیهایموجود و توسعه برایکارهایتست، بتوانند تا

ازهمانمنابعوسرورهایقبلی بهمنابعجديدترینخواهندداشتو نیاز برایاينکار کنندو استفاده

.نندکمیاستفاده

همانسرورهایموجودايجادیمجازیجديد،رویهاماشیننددرتوانمییجديدنیزهابرنامهعالوهبراين،

کهبرنامهدربازارموفقازاينترنتقابلاستفادهباشدودرصورتیاينبرنامهمیتوانندشوندوهمهمستقرو

 افزايشدادتوانمیبود، را يکمداينروش.مقیاسآن برایتوسعه هزينه بود.هابرنامهلکم خواهد

ITبايکسازماناينرويکردراازطريقاتوماتیککردنکارهاتوسعهدادهاست.بجایمذاکرهرايانشابری

ازيککارتاعتباری استفاده با برایارائهيکبرنامه، نمونههایتوانمیدرخصوصمنابعموردنیاز از

محا یهاماشینبرایايجادAPIسباتیيکابرمحاسباتیخريداریکردوبااستفادهازيکواسطوبيا

طوالنیمدتقراردادهایمجازیواستقرارارتباطاتشبکهبینآنهااستفادهکرد.همچنینبهجایتنظیم

استفادهکردوبستهبهنوعرايانشابریازمدلمبتنیبراستفادهتوانمی،هاسرويسبرایکرايهگرفتن

برنامهچهدرحالتیکهچنددقیقهياچندساعتطولبکشد،يااينکهمدتیطوالنیزماننیازداشتهباشد،

 منابع مصرف اساس بر محاسباتی ابرهای در حساب صورت کرد. خريداری را نیاز مورد )نظیرمنابع

.اينکهبتوانیمشودمیصادر،حجمدادهمنتقلشدهياحجمدادهذخیرهشده(CPUهایاستفادهازساعت

برایمنابعیکهاستفادهمیپرداخت تنها ريسکخريدرا برایهازيرساختکنیمانجامدهیم، یبزرگرا

.کندمیواينريسکرابهسرويسدهندهابریمنتقلدهدمیتوسعهبرنامهکاربردیکاهش

  ریزی برنامهزیرساخت قابل  -0-0-3

ندچگونهاجزایمختلفيککردمیدرمعماریهایگذشته،اينوظیفهطراحانشبکهبودکهبايدتعیین

ازسرورهاقراربگیرند،چگونهبههممتصلشوند،چگونهامنشوند،چگونهمديريتایمجموعهبرنامهدر

هایفراهمAPIخودشبااستفادهازدتوانمیونيکبرنامهنويسشوندوچگونهتوسعهدادهشوند.امااکن

                                                           
1Virtual machine image 
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توسعهدادنآنرادرزمانیمجازیايجادکند،بلکهچگونگیهاماشینیخودرادرهابرنامهشده،نهتنها

تغییرحجموترافیککار،مديريتکند.

مثال قباليکبرنامهنويسبرنامهایرا نظربگیريد: در زباناينمثالرا از استفاده جاوانويسیبرنامهبا

هایهایجديدايجادشودتابتوانفعالیتthreadکهچهزمانکردمینوشتودرداخلآنمشخصمی

یفراهمشده،بههاسرويسبااستفادهازدتوانمیمختلفرابصورتموازیپیشبرد.امروز،يکبرنامهنويس

همانسادگیمشخصکندکهمثاليکبرنامهراتاحدیگسترشدهدکههزارانماشینمجازیرادربر

بگیردتايککارسنگینراانجامدهند.

.دهدمینويسانقرارپويایمعماریيکبرنامهکاربردی،قدرتزيادیرادردستانبرنامهريزیبرنامهتوانايی

،يکبرنامهنويسبايديکمعمارهمباشدونیازخواهدداشتکهبرنامهبریرايانشااستفادهموثرازیبرا

توسعه خود نظارتیو استيکایخود موقعالزم چه که بداند بايد نويس/معمار برنامه کند. ایايجاد

threadیمتناسبباالگويجادکندواينکهجديدايجادکند،درمقابلاينکهچهموقعيکماشینمجازیا

.شوندمیمعماری،چگونهآنهابههممتصل

اگراينقدرتبهخوبیدرکشودومورداستفادهقراربگیرد،نتايجبسیارتماشايیخواهدبود.يکنمونهاز

.کندمیازتصاويروموسیقیهاايجادایمجموعهاستکهيکويدئوراازAnimoto's mashupآنابزار

سرورتوسعهپیداکردهاست.برایاينکار،برنامه3511سرورتا51اينشرکتدرظرفسهروزازبرنامه

1ساختهشدهبودکهتوانستبطورافقیایبگونه توسعهپیدا)بررویتعدادزيادیازنودهایمحاسباتی(

رمثالازنمونههایموفق،هبازایهایابریمديريتکند.البتهAPIکندوبتواندوضعیتخودراازطريق

برنامه که دارد وجود ناموفق های نمونه از هم مقیاسمثالی خوبی به است نتوانسته راپذيرای یخود

مديريتکندونیازمشتریبرآوردهنشدهاست.

 ی جدید تر ها برنامهو ای اد  ها برنامهترکیب  -0-0-4

 از نتايجاستفاده ديگر ابریرايانشاز پیکربندیندتوانمییکاربردیهابرنامهايناستکه ترکیبو با

 و بازهابرنامهابزارها کدمتن ی شوند. هابرنامهايجاد کاربردی اجزایوی به بتوانند که هايی معماری

بههمینترتیب،اجزایشوند.سازیپیادهبطورموفقرايانشابریدرمدلندتوانمیاستانداردتجزيهشوند،

اجزایديگرباشندوبهراحتیایبگونهیکاربردیبايدهابرنامه نیزقابلترکیببا طراحیشوندکهآنها

یبزرگوهابرنامههایمستندشدهدارند.ايجادAPIمصرفشوند.اينکارنیازبهتوابعسادهوواضحو

اس با امروز استو گذشته مربوطبه دارد،يکپارچه وجود ابزارهایموجود از هايیکه کتابخانه از تفاده

یبزرگتراستفادهکرد.هابرنامهبرایايجادتوانمی

برایندتوانمیاست،MapReduceازمدلکدمتنبازسازیپیاده،کهيکHadoopمثالابزارهايینظیر

داردکهادادهبههمراهمسئلهیمختلفیکهيکهازمینه یکوچکتریهابخشبههیخوداينقابلیترا

                                                           
1Horizontal Scaling 
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11میخواهدNew York Timesشکستهشودتابطورموازیاجراگردند،بکارگرفتهشود.وقتیکهمثال

دشانچندخوITتبديلکندواينکارتوسطمنابعPDFمیلیونمقالهوتصويرآرشیوخودرابهفرمت

HadoopکهبرنامهAmazon EC2نمونهسرويس111ازدتوانمیهفتهزمانمیبرد،يکبرنامهنويس

دالرانجامدهد)البته311کمترازایهزينهساعتهبا24درآنهااجراشدهاستاستفادهکندواينکاررا

(.باشدمیسازیذخیرهبرایارسالتصاويرونیزهزينهاينهزينه،صرفنظراززمانموردنیاز

ندتوانمییبزرگترهمهاشرکتحتی ورايانشابریاز زمانکمتر مسائلخوددر برایحلبسیاریاز

هزينهکمترنسبتبهمنابعمحاسباتیسازمانخوداستفادهکنند.

 ی وبها برنامهمثالی از ارائه  -0-0-5

 نشان مثال چگدهدمیاين که ساختاردتوانمیسازیمجازیونه يکنمونه کند. ساده را برنامه تحويل

 باشد.1-2شکلدرابرشبیهدتوانمیدکهيایوبرادرنظربگیردواليه

 

سرور1اربکنندهتعديليکتوسعهدهندهممکناست -0 وابزارهایوب، ازکتابخانههدادپايگاه، را

 یازپیشپیکربندیشدهانتخابکند.یمجازهاماشین

ايجادشود.بهزپیکربندیکردتايکتصويرسفارشیاهربخشرامتناسببانیتوانمیسپس -2

شدهودرپیکربندیخواهدشد،محتوایموردنظردرسروروبقراردادهاربکنندهتعديلاينترتیب

 .شودمیزبامحتوایمربوطبهخودپرنیهدادپايگاهوابزارهایگیردمیقراریسازذخیرهابر

تااجزایمختلفکندمیکدسفارشیخودرامتناسببامعماریجديداليهبندی،توسعهدهنده -3

 بتوانندنیازمندیهارابرآوردهکنند.

انتخابمکيتوسعهدهنده -4 جهتهيمربوطبههرالريکهبراساسآنالگو،تصاوکندیالگورا

ومسائلتوسعهبرنامهرامتناسبباآنالگوتیامنشبکهماتیواهدشدوتنظاستقرارانتخابخ

 انجامخواهدشد.

شود.وقتیبرنامهنیازبهبروزرسانیبهاينترتیببرنامهایامن،باقابلیتدسترسیباالاجرامی -5

شناسايیوروزرسانیشوند)معموالبرایداشتهباشد،تنهاکافیستکهتصاويرماشینمجازیبه

رايانشتوانبههرکداميکشمارهنگارشاختصاصداد(.هایمجازیمشابه،میتفکیکماشین

بهآسانیاجرایيکفرضمیابری کندکههرچیزیموقتیاستواستقرارکلبرنامهازابتدا

هایمجازیخواهدبود.ایازماشینبصورتدستیدرمجموعه2وصله

                                                           
1load balancer 
2Patch 
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 در ابر یا هی  دو یمعمار در سرور وب برنامه کی استقرار از یمثال-8-0 شکل 

باتغییرمسئلهبه ازاجزایاستانداردکهایمجموعهدراينمثال،ماهیتانتزاعیتصاويرماشینمجازی،

رگیریيکرويکردترکیبیبرایتوسعهبرنامهيکبرنامهاستفادهشوند،ازبکااستقراربتوانندبهسرعتبرای

بدونصرفزمانبرایخريد،نصب،کابلکشیدتوانمیپشتیبانیکردهاست.دراينمدل،نیازهایسازمان

وپیکربندیسرورها،شبکهو...بهسرعتبرآوردهشود.

 شوند میدر شبکه ارائه  ها سرویس -0-0-6

یکاربردیخودواقفاست.دراينصورتهابرنامهتحتوببرایهرسازمانتجاری،بهمزاياوارزشواسط

راازطريقاينترنتدردسترسمشتريانخودقراردهدوهماينکهبرایکاربردهایهابرنامهآندتوانمیهم

تامینکنندگانومشاورانوجودداشته امکاناستفادهازآنهابرایکاربرانمجاز،شرکایتجاری، داخلی،

ازهرجايیودرهرزماندردسترسندتوانمیهابرنامههایتحتوبايناستکهايند.زيبايیبرنامهباش

قراربگیرند.

 باز های کدمتنافزار نرمنقش  -0-0-7

اجزاینتوایم.بهکمکاينابزارهاکنندمیفراهمرايانشابرینقشمهمیرادرهایکدمتنبازافزارنرم

ابزارهایمجازیهاماشین–یافزارنرماصلی -یمجازیو کرد. ايجاد نرمرا از زباافزارهایکدمتناستفاده

تاثیربسیاریزيادیبررویمواردزيرخواهدداشت:

-  ندتوانمیدهندگانتوسعهبرایمثال دادهپايگاهيکابزار سیستمMySQLافزارنرمشامل در

(.ابزارهايینظیراينامکان2-2شکلايجادکنندوآنراسفارشیکنند)OpenSolarisعامل
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 نصب، استقرارايجاد، پذيرمقیاسو تقاضای حسب بر کاهابرنامهی فراهمی را ابری ربردی

.کنندمی

برایايجاديکبرنامهبزرگودرنتیجهايجاداجزایمونتاژوکنارهمقراردادناجزایکدمتنباز -

کدمتنبازراافزارنرم.اينموضوعاهمیتباسهولتبیشتریامکانپذيراستکدمتنبازبزرگتر

 .دهدمیبیشترنشان


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

 ای اد شده است. OpenSolarisدر  MySQLبا استفاده از  داده پایگاهابزاردر این مثال یک 

 رایانش ابریی زیرساخت ها مدل -0-3

یابریبرويم،هامدلبرنامهدرسطحسازمانیبهسمتيکیازاستقرارخواهیمازيکمدلوقتیکهمی

ابرهایتوانمیدرحالتکلیوجودخواهدداشت.رايانشابریهایمالحظاتبسیاریدرخصوصمعماری

عمومیداشتکهمزايایمکملهمدارند.درکلسهنوعمدلسرويساصلیوجودداردکهبايدوخصوصی

 درنظرگرفت.

 ، خصوصی و ترکیبیابرهای عمومی -0-3-8

،خصوصیيایخودرابررویابرهایعمومیهابرنامهبستهبهنوعاستفادهخود،ندتوانمیITهایسازمان

البتهابرهایعمومی ترکیبیبهمکانوابستهنیستند. خصوصیو اصطالحاتعمومی، ترکیبیقراردهند.

ابرهایخصوصی اينترنتهستندو ابرمعموالدمعموالدر دارند. هایخصوصیريکمحدودهخاصقرار

نیزقراردادهشوند.1تراکیدرفضاهایاشندتوانمی

خودمالحظاتزيادیرادرنظربگیرندوممکنرايانشابریممکناستدرزمانانتخابمدلهاشرکت

موردنیازاست، استبرایيکمسئله،بیشازيکمدلقابلاستفادهباشد.يکبرنامهکاربردیکهموقتاً

مناسبباشد،زيرانیازبهخريدتجهیزاتاضافیرابرایيکنیازیدرابرعمومیممکناستبرایقرارگیر

                                                           
1co-location 
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يکبرنامهکندمیموقتیبرطرف براين، عالوه نیازمندیخاصیدرایکهنیازمندیکیفیتسرويس. يا ،

ابرخصوصیياترکیبیقراربگیرد.،شايدبهترباشددريکازنظرجغرافیايیاستمکانداده

 ابرهای عمومی -0-3-0

یمشتريانمختلفباهمديگردرسرورهایهابرنامهوشوندمیايجادیثالثهابخشتوسطابرهایعمومی

اکثراًدرخارج(.ابرهایعمومی3-2شکل)گیرندقرارمیوشبکههایابریسازیذخیرهیهاسیستمابری،

ازمحلمشتریهستندوراهیبرایکاهشريسکوهزينهبافراهمآوردنيکتوسعهقابلانعطافويا

حتیموقتیبرایزيرساختسازمانهستند.

بايدشودمیيیکهدرابراجراهابرنامهاگريکابرباکارآيیوامنیتمناسبايجادشدهباشد،وجودديگر

ندتوانمیايناستکهآنهاهمازديدمعمارابروهمکاربرنهايی،شفافباشد.يکیازمزايایابرهایعمومی

،شرکتباشندوبرحسبتقاضابسیاربزرگترازابرهایخصوصی کوچکشوندوبهاينترتیببزرگيا

.ندنکمیريسکزيرساختراازدوشسازمانبهسرويسدهندهمنتقل

بطورانحصاریبرایاستفادهيککاربرخاصباايجاديکمرکزدادهدتوانمیيیازيکابرعمومیهابخش

دبهقراردادنتصاويرماشینمجازیخصوصیمجازیقراربگیرد.بهاينترتیببجایاينکهمشتریمحدو

عمو ابر باشدمیدر اينحالتدتوانمی، در باشد. داشته برایخود شده زيرساختفراهم بهتریاز ديد

یهاسیستمندتصاويرماشینمجازیرامديريتکنند،بلکهامکانمديريتسرورها،توانمیمشترياننهتنها

ژیشبکهرانیزخواهندداشت.ايجاديکمرکزدادهخصوصیمجازی،تجهیزاتشبکهوتوپولوسازیذخیره

رانیزکاهشخواهدداد.data localityباهمهاجزايیکهدرمکانيکسانقراردارند،مشکل


 گیرد میو معمو  در یک مکان اشتراکی قرار  کند میها را برای چند مشتری فراهم  ویسسر یک ابر عمومی-3-0 شکل 
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 ابرهای خصوصی -0-3-3

بطوريکهبتواندبیشترينحدکنترلبرشوندمیبرایاستفادهانحصاریيکمشتریايجادابرهایخصوصی

کیفیتسرويس امنیتو )رویداده، باشد داشته روی4-2شکلرا شرکتصاحبزيرساختاستو .)

ممکناستدرمرکزدادهيکسازمانقراریکاربردیکنترلدارد.ابرهایخصوصیهابرنامهچگونگیارائه

باشد مکانیاشتراکیواقعشده اينکهدر باشديا ابرهایخصوصیداشته خودITتوسطبخشدنتوانمی.

مديريتشو و شده ابریايجاد توسطيکسرويسدهنده اينکه يا اينمدليکشرکتنسازمان در د.

نصب،پیکربندیوديگرزيرساختموردنیازبرایابرخصوصیرادرداخلمرکزدادهيکشرکتدتوانمی

.دهدمی،سطحبااليیازکنترلرابررویاستفادهمنابعابریآنهاهاشرکتاجراکند.اينمدلبه


ی اشتراکی، یا در مرکز داده یک سازمان میزبان شود. آنها ممکن است ها مکاندر  دتوان می ابرهای خصوصی-4-0 شکل 

 توسط یک شرکت دیگر پشتیبانی شوند ک سرویس دهنده ابری یا بصورت برونسپاریتوسط خود شرکت، ی

 ابرهای ترکیبی -0-3-4

ک(.توانايیترکیبي5-0 شکل )شوندمیخصوصیوعمومیباهمترکیب،هردومدلدرابرهایترکیبی

برایتامینسطحسرويسموردنیازدرزمانمواجهبانواساندتوانمیابرخصوصیبامنابعيکابرعمومی

ابرهای بکارگیری در مدل اين از شده مشاهده های نمونه ترين رايج کرد. استفاده کار حجم های

بارهایپیکبرایمديريتدتوانمی.يکابرترکیبیباشدمی2یوبهابرنامهبرایپشتیبانیازسازیذخیره

محاسباتناگهانیبهاينمعناستکهيکابر.شودمینامیده1محاسباتناگهانیادهکردکهاغلبکاریاستف

،انجامدهد.شودمییتحمیلعمومیبتواندبارکاراضافیراکهبهيکمرکزدادهياابرخصوص

وخصوصیتوزيعرابیندوابرعمومیهابرنامهبیشترازآنجهتاستکهچگونهپیچیدگیابرهایترکیبی

کنیم.ازجملهموضوعاتیکهدراينخصوصبايدمدنظرقرارداد،ارتباطبیندادهومنابعپردازشیاست.

                                                           
1Surge Computing 
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دتوانمیاگردادهکمباشديانگهداریاطالعاتوضعیتبرایبرنامهاهمیتنداشتهباشد،يکابرترکیبی

حالتیکهحجمبسیارزيادیدادهرابرایاندکیپردازش،بخواهیمبهيکابرهترباشدنسبتببسیارموفق

 عمومیمنتقلکنیم.

 
و مخصوصاً زمانی موثر هستند  کنند میو خصوصی را با هم ترکیب  هر دو مدل ابر عمومی ابرهای ترکیبی-5-0 شکل 

 که هر دو نوع ابر در ت هیزات یکسانی قرار داشته باشند.
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 رایانش ابریمعماری  یه ای  -0-4

ازهاسرويسبرایتحويلدتوانمیرايانشابری گرفتهتابرنامهافزارسختیموجوددراليههایمختلف،

یمختلفآنراهاسرويسرايانشابری(.درعمل،ارائهدهندگان6-0  شکلکاربردیمورداستفادهقرارگیرد)

وزيرساختبعنوان2،سکوبهعنوانسرويس1سسرويانبهعنوافزارنرم:اندکردهدرسهگروه،دستهبندی

.دهندمیراتشکیل6-0  شکلهایمختلفنمايشدادهشدهدرباهمديگر،اليههاگروه.اين3سرويس

 
هر  دتوان می. این سرویس باشد میبه عنوان یک سرویس  ITبه معنای استفاده از زیرساخت  رایانش ابری-6-0  شکل

 ی ثالثها گروههای  APIخام گرفته تا استفاده از  افزار سختچیزی باشد، از کرایه 

 (SaaSس )به عنوان سروی افزار نرم -0-4-8

سرويافزارنرم عنوان شامليکبرنامبه بصورتيکسرويسبرس، استکه کامل فراهمحسبتقاضاه

شودمی از واحد يکنمونه افزارنرم. اجرا ابر مشتریسشودمیروی يا نهايی کاربر چندين به ازمانیو

.دهدمیسرويس

هایديگرینیزدربازاراست.بااينحالمثالsalesforce.comسايتSaaSشناختهشدهترينمثالاز

.دهدمیپردازیارائهیتجاریپايهنظیرپستالکترونیکیوواژههاسرويسGoogle Appsوجوددارد.مثال

 Salesforce.comاگرچه پیشگامان بهرايانشابریاز را خود کار اکنون اما است، اخیر سال چند در

.شودمی(شناختهPaaSگستردهکردهاستکهبهعنوانيکسکویارائهسرويس)ایاندازه

                                                           
1Software as a service 
2Platform as a service 
3Infrastructure as a service 
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 (PaaS) سکو به عنوان سرویس -0-4-0

يکاليهازسکوبهعنوانسرويس بهصورتافزارنرم، بهعنوانيکسرويسفراهمیبندبستهرا و شده

یسطحباالتراستفادهکرد.هاسرويسبطوریکهبتوانازآنبرایايجادکندمی

هاسرويسکنندهمصرفبراساسدوديدگاه موردهاسرويستولیدکنندهو ،حداقلدوديدگاهمختلفدر

PaaS.وجوددارد

بامجتمعسازیيکسیستمعامل،کندمیتولیدPaaSکسیکه - ،ممکناستسکویخودرا

میان بهاينترتیبوفراهمکند(باشدمییافزارنرمبرنامه)کهيکافزار رايکمحیطتوسعه

ايجادکردهاست،PaaS.برایمثال،کسیکهيکآوردمیبعنوانسرويسبرایمشتریفراهم

Sunناظرفوقیمجازیهاماشینازایمجموعهممکناستآنراروی
TM

 x VMقراردادهباشد

 يکپارچه توسعه محیط شامل NetBeansکه
TM وب پروتکلی پشته ،Sun GlassFish

TMو ،

 باشد.RubyياPerlنظیرنويسیبرنامهپشتیبانیاززبانهای

-  از PaaSکسیکه يکسرويسکندمیاستفاده میشدیبندبسته، را طريقيکه از بیندکه

APIبرايشفراهمشدهاست.مشتریباسکوازطريقAPIارتباطبرقرارکردهوهرچیزیکه

یبرایفراهمآوردنسطحسرويسموردنیازالزماستتوسطسکوپذيرمقیاسبرایمديريتو

نامبردهشوند.بعنوانمثالPaaSبعنواننمونههايیازندتوانمی.ابزارهایمجازیشودمیفراهم

ازديدمشتریپنهانافزارنرميکابزارسوئیچمحتوا،همهاجزای وتنهايککندمییخودرا

APIياGUI.برایپیکربندیوارائهسرويسخودفراهمکردهاست 

PaaSبکارگرفتهتستيامواردتخصصیخاصنظیرمديريتمحتوا،افزارنرمدرهرفازازتوسعهدتوانمی

بررویزيرساختهابرنامهاستکهمیزبانGoogle Apps EngineشاملPaaSهایتجاریازشود.مثال

باشدمیگوگل PaaSیهاسرويس. برایيکمبنایقدرتندتوانمیGoogle Apps Engineنظیر مند

یارائهدهندهخدماتهستند.هاتوانايیربرنامهکاربردیفراهمکنندامابههرحالمحدودبهاستقرا

 (IaaS) زیرساخت به عنوان سرویس -0-4-3

یاستانداردهاسرويساولیهرابهعنوانسازیذخیرهمحاسباتیوهایقابلیتزيرساختبهعنوانسرويس،

باهمديگربههاسیستم،سوئیچها،روترها،وديگرسازیرهذخییهاسیستم.سرورها،دهدمیدرشبکهارائه

یکاربردیکهبههابرنامهازمنابعدردسترسهستندتابارکاریوديگرنیازمندیهایایمجموعهعنوان

نامبردکهمحصولJoyenetتوانمیIaaSتجاریهایمثالتوانبااليینیازدارندرامديريتکنند.از را

برحسبتقاضااصلی دسترسپذيریباالرا استکهيکزيرساختبا فراهمآنسرورهایمجازیشده

.کندمی
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 ی ابریها برنامه نویسی برنامهی ها واسط -0-5

ايناستکهکندمییاستانداردسازمانیمتمايزهابرنامهراازرايانشابریيکیازمشخصههایکلیدیکه

زيرسا رايانشابریختخود قابل تجهیزاتريزیبرنامهنیز سرورها، فیزيکی بصورت اينکه بجای است.

یکاربردینصبوپیکربندینمود،برنامهنويسانهابرنامهومنابعشبکهرابرایپشتیبانیازسازیذخیره

آنهابااستفادهچنینهم.دپیکربندینمودهوبههممتصلکننندمعادلهماناجزارابصورتمجازیتوانمی

مثالکهاجزاچهموقعوبهچهصورتارائهشوند.کنندمیهايیکهدراختیارشانقراردارد،تعیینAPIاز

سازیذخیرهشدهوازآنهایکاربردیچگونهدرابرذخیرههایبرنامهاينکهتصاويرماشینمجازیوداده

بازيابیشوند.

کنترلزيرساختابریيکمشکلوجودداردوآنايناستکههنوزاستانداردهابرایAPIدراستفادهاز

يشفراهمکردهاست.هاسرويسهایخودرابرایمديريت API.بنابراينهرسرويسدهندهابریاندشدهن

اينوضعیتدرهرصنعتنوظهوریعادیاستکهدرآنهرفروشندهتکنولوژیاختصاصیخودراداردو

درسعی اينموضوعاستانداردنبودنهاسرويسداردکهمشتریهارا هاباعثAPIیخودگیربیندازد.

شدهاستکهعوضکردنسرويسدهندهبامشکلهمراهباشد.

.دهندمیهایاستانداردارائهAPIکهدنبالسرويسدهندگانیبگرديدکهتاحدممکنشودمیپیشنهاد

APIاستفادهشوند.سازیذخیرهیهاسرويسندامروزبرایدسترسیبهانتومیهایاستانداردAPIهای

یکاربردینیزدرطولزماندرحالاستانداردشدنهستند.همچنینبههابرنامهاستقرارومقیاسدادن

ازدنبالسرويسدهندههايیباشیدکهکتابخانههايیجهتآرشیوکردنويااستفادهازابزارهایمجازی

پیشپیکربندیشدهرافراهمکردهباشند.

 از دید زیرساخت رایانش ابریمزایای  -0-6

رايانشابریبهمنظوراستفادهحداکثراز بگونههابرنامهبايدبتوانندساختاردهندگانتوسعه، اییخودرا

هابرنامهپشتیبانیشود.مزايایاستقراررايانشابریاصالحکنندکهبهبهترينشکلتوسطرويکردمعماری

وزمانپاسخ،حداقلکردنريسکآمادهسازیوارائهرايانشابریبااستفادهاز شاملکاهشزماناجرا

.باشدمیزيرساختفیزيکی،کاهشهزينهورودوافزايشامکاننوآوری

 کاهش زمان اجرا و زمان پاسخ -0-6-8

مستقیماًدتوانمیرايانشابری،کنندمیاستفاده1برایکارهایدستهایيیکهازابرخصوصاًهابرنامهبرای

سروررابکارگیردتايککاررادريکهزارمزمانیکهدريکسروربرایانجامهمانکارموردنیاز1111

                                                           
1batch jobs 
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برایمثال تکمیلکند. يکمثالکاملاNew York Timesاست، زکهقبالنیزبهآناشارهشدهبود،

يابد.ایبااستفادهازابرکاهشمیآنبطورقابلمالحظههایفعالیتایاستکهزمانکارهایدسته

برنامههابرنامهبرای تغییرساختار بدهند، مشتريانخود استزمانپاسخمناسبیبه الزم یکاربردیکه

ارسالشود،درحالیکهworkerماشینمجازیبهيکCPU-intensiveکاربردیبطوریکههروظیفه

زمانپاسخکمککند.یسازبهینهبهدتوانمی،شودمیمقیاسآنبرحسبتقاضایموردنیازکاربرتعیین

 Animotoبرنامه مقايسپذيری چگونگی از خوب يکمثال بود شده اشاره آن به قبال یاهبرنامهکه

.باشدمیموردنیازکاربردیوتامینسطحکیفیتسرويس

 کاهش ریسک زیرساخت -0-6-0

ازابربرایکاهشريسکموجوددرخريدسرورهایفیزيکیاستفادهکنند.آيايکندتوانمیITیهاسازمان

به آيا درزمانافزايشحجمکار، سرورهایبیشتریموردنیازبرنامهجديدموفقخواهدبود؟اگرهست،

درآنسرورهانصبوارائهشود؟واگرنیست،آيايکسرمايهگذاریبزرگدتوانمیخواهدبودوآيابرنامه

درحجمITدرخريدسرورها،مقرونبصرفهخواهدبود؟اگرموفقیتبرنامهکوتاهمدتباشد،آياسازمان

ست،سرمايهگذاریخواهدکرد؟زيادیاززيرساختکهاکثراوقاتبیکارا

یوريسکخريدتعدادزيادوياتعدادکممنابعپذيرمقیاسدهیم،وقتیکهبرنامهخودرادرابرقرارمی

،سرويسدهندهابریزيرساختهابرنامه.باافزايشتعدادشودمیزيرساختبهسرويسدهندهابریمنتقل

رشدتقاضاونقطهاوجمصرفهرمشتریراپشتیبانیکندوريسکمالیدتوانمیکهعظیمیخواهدداشت

کهباآنمواجههستندراکاهشدهد.

کاهشرايانشابریراهديگریکه فراهمآوردنامکانمحاسباتناگهانیدهدمیريسکزيرساخترا با ،

شدهباشد(بتواندحجمسازیپیادهممکناستيکابرخصوصیدرآناستکهمرکزدادهيکسازمان)که

کهن بايکطرحمشخصبهابرعمومیدتوانمیتقاضایبیشازحدیرا ارسالکند.خودشپاسخدهد،

بتواننددرمحیطیکهکمبودمنابعدرآنوجودندارد،ومنابعدتوانمیمديريتچرخهعمربرنامهکاربردی

شود.بهتروباهزينهکمتریبانیازهایفوریتطبیقدادهشوند،بهترانجام

 هزینه ورود کمتر -0-6-3

.کندمیمشخصههايیداردکهبهکاهشهزينهورودبهبازارکمکرايانشابری

قابلکنترل - هزينه است، کرايهگرفتهشده بدلیلاينکهزيرساختبجایاينکهخريداریشود،

صفرشود.عالوهبرهزينهکمتروتدريجی،مقیاسگستردهدتوانمیرمايهگذاریثابتاستوس

 .شودمییورودهاهزينههایابرینیزمنجربهکاهشبیشترسرويسدهنده

هابرنامه - ايجاد پیشساخته از قطعات از استفاده با که باشوندمیيی که آنهايی به نسبت ،

اينتوسعهسريعشوندمیسريعتروبیشترتوسعهداده،شوندمینويسیتهیهبرنامه یهابرنامه.
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وامکانرقابتبهتروپیشیگرفتنازرقباراشودمیکاربردیبهکاهشزمانارائهبهبازارمنجر

 .کندمیفراهم

 افزایش نوآوری -0-6-4

یتازههاشرکتجديدبهبهافزايشنوآوریکمککند.قیمتپايینورودبهبازارهایدتوانمیرايانشابری

کمک قیمتپايینتر با سريعمحصوالتجديد ارائه در شرکتکندمیکار به اينموضوع هایکوچک.

قديمییهاامکانرقابتموثرترباسازمان درنتیجهرقابتبیشتر،دهدمیتررا هایشاهدنوآوریتوانمی.

وکلصنعتازآننفعخواهدبود.بودبیشتری
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 زیرساختظات معماری برای مالح -0-7

 تغییر رویکردهای معماری -0-7-8

،صحبتبرسرآنبودکهچگونهيکبرنامهکاربردیرابهاجزایسازندهآنتجزيهکنیموسپس1991در

 نیازمندیهايینظیر تا دهیم سرورهایمختلفقرار در را دردسترسپذيرمقیاسآناجزایجداگانه ی،

یميکمعماریبرنامهتجزيهتوانمیقابلیتمديريتوامنیترابطوربهینهبرطرفکنیم.اماامروز،مابودن،

ارائهسازیمجازیشدهرابههمانصورتداشتهباشیم،اماهمهآنهارادريکمعماریيکپارچهمبتنیبر

،نويسیبرنامهاریبرنامهبااستفادهازاينرويکردرابافراهمکردنراهیبرایارائهمعمرايانشابریکنیم.

،کارآيیبسیارارزشرايانشابری.باشودمیيکمرکزدادهپوياايجادکهدرنهايتمنجربهکندمیفراهم

.کندمیپیدا

 تغییر طراحی برنامه کاربردی -0-7-0

 گذشته، ایبگونههابرنامهدر با بتوانند که شدند می کارپذيرمقیاسساخته حجم عهده از عمودی، ی

اين افزودنپذيرمقیاسبیشتریبربیايند. برایمديريتحجمهاپردازندهیبا وحافظهبیشتردرسرورها

هاو...انجاممیرايانهبرایافزايشبازدهی،اجرایکارهایسنگیندرابردادهپايگاهبیشترترافیک،گسترش

شد.

یباالاجراشوند،برنامهنويسانپذيرمقیاسانتظارداشتهباشیمکهرویسرورهایباهابرنامهبجایاينکهاز

ازسرورهااجراشوند.ایمجموعهراتغییردهندبطوريکهبتوانندبصورتافقیدرهابرنامهندساختارتوانمی

تغییرساختارچهدربرنامهانجامشودوچهدردادهانجاماينتغییرساختاربرنامههمیشهآ ساننیست،

 داده يا بايدطراحیبرنامه ایبگونهشود، دوباشد هر که به شکستههابخشپردازشبتوانند یکوچکتر

یازاينرونددرهايمثالبودهاست.رايانشابریشوند.اينروندمعماری،کلیداصلیپیشبرندهدرپذيرش

زيرآمدهاست:

0-7-0-8- High Performance Computing 
شد،بااستفادهازانجاممیمنابعفیزيکی،سوپرکامپیتورهاياکالسترهاایازکهبررویشبکهHPCکارهای

برایشکستنپذيرامکانتغییرساختار دانشمندانراههايیرا برایمثال، یخودهابرنامهیهادادهاست.

سازیمدلنظیر پیدا دادهبطوریکه،اندکردهسهبعدیآبوهوا بتواننددرتعدادزيادیسرورپخشها

ازودرآنمورداستفادهقرارمیگرفت،رايانشابریهايیاستکهقبلازازروششود.محاسباتتوری

تابتوانندهمهباهمبرایآوردمیرورهارافراهمکهچندينمجموعهفیزيکیازسشدمیابزارهايیاستفاده

ارتباطاتبینپردازشها بدلیلنیازبهمحاسباتباال، کنند. خروجی،وحلمشکلکار بهورودیو نیاز
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.اندکردههستندکهزيرساخترابهصورتسرويسفراهمرايانشابریکانديدایخوبیبرایHPCکارهای

.شودمیبیشترباشد،کارآيیبیشترI/Oیمستقیمبهخصوصااينکههرچهدسترس

 داده گاهیپا تیریمد یها ستمیس -0-7-0-0

هاسیستم دادهپايگاهی امکان پذيرمقیاسبا آنها، بین جداول تقسیم و سرورها افقی درندتوانمیی

رايانشابرییهامحیط افزارنرمکهبهچنديننمونهازشودمینامیدهshardingاجراشوند.اينتکنیک،

.بجایاينکهدهدمیرايانشابری(امکانگسترشپیداکردنرادرمحیطMySQL)اغلبدادهپايگاههای

يک دادهپايگاهبه حال باشیم، داشته دسترسی واحد و کدامتوانمیمرکزی در داده اساساينکه بر یم

(7-0 شکل قرارداشتهباشد،بهيکیازآنهادسترسیپیداکنیم.)دهداپايگاه


ی افقی پذیر دیگر، از مقیاس داده پایگاهبه چند  داده پایگاهبا تقسیم کردن جداول  Database sharding-7-0 شکل 

کندمیدادهبزرگپشتیبانیهایپايگاه

 CPU-intensive یپردازش ها -0-7-3

طراحیشوندکهبجایایبگونهندتوانمیهستند،frame renderingيیکهشاملکارهايینظیرهابرنامه

بهجديدبرایهرفريم،يکماشینمجازیمجزاايجادشودتاهرفريمراپردازشکندوthreadايجاديک

 یافقیافزايشمیيابد.پذيرمقیاساينترتیبکارآيیبا

 Data-intensiveپردازش های  -0-7-4

.کنندمیهپردازشحجمزياددادهکمککهباندشدهتوسعهدادهابزارهایعمومیزيادیبصورتکدمتنباز

هايیمورددرچنینپردازشدتوانمیاستکهMapReduceيکبرنامهکدمتنبازازHadoopبرایمثال،

توانددريکماشینمجازیموردپردازشقراربگیرد.هرمجموعهدادهمیاستفادهقراربگیرد.
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 ن باقی می ماندهدف یکسا -0-7-5

معماری در پذيرشهابرنامهپیشرفتهایبیشماریکه به است، رايانشابرییکاربردیصورتگرفته

کمککردهاست.اينپیشرفتهادرپشتیبانیازهدفتوسعهبهینهبرنامهکاربردیونیزانعطافپذيریو

نمشخصههايیکهقبالبرایمامهممقايسپذيریآنهابطورخودکارنقشداشتهاست.اينروشازهما

:کندمیبودهاستپشتیبانی

،بايدبتوانندباتوجهشوندمیطراحیرايانشابرییکاربردیکهبرایهابرنامه:یپذیر مقیاس -

وحجمکار باسطحسرويسموردنظرراتوافقباشندبطوريکهکارآيیورپذيمقیاسبهتقاضا

حفظن اينهدف، نیلبه منظور به هابرنامهمايند. هادادهو هم با بايد دارایکمترينیآنها

1یشدگجفت تا پذيرمقیاسباشند اصطالح برسد. خود حداکثر قابلیتelasticیبه اغلببه

تنهاهابرنامهیپذيرمقیاس نه آنها که زيرا دارد، بايدبرایافزايشمقیاسآمادهیابریاشاره

،کاهشدهندتاازصرفآيدمیباشند،بلکهبتوانندمقیاسخودرادرزمانیکهحجمکارپايین

 هزينهاضافیجلوگیریشود.

:چهدرصورتیکهبرنامهمورداستفاده،سرويسشبکهاجتماعیبهکاربراندر دسترس بودن -

ع حالتیکهيکزنجیره چهدر برایيکشرکتتولیدیبزرگمديريتکند،بدهدو را رضه

 کاربراناينترنتیآنانتظاردارندکهسرويسموردنظرهمیشهآمادهودرحالاجراباشد.

وقتیقابلیت اطمینان - است. کرده تغییر زمان طول در قابلیتاطمینان مورد در ما تاکید :

موهاسیستمیبزرگنیازمندهابرنامه اينیچندپردازنده قابلیتاطمینانبه ازیبزرگبودند،

وبرنامههادادهمعنابودکهاجزایسیستمدرصورتخرابشدنبتوانندبدونآسیبرساندنبه

یکاربردیاصالازکارهابرنامهاصلی،جايگزينشوند.امروز،قابلیتاطمینانبهاينمعناستکه

.روشیکهدرمعماریبرایاينويژگیطراحیشدهازبیننروندهادادهنیفتندومهمتراينکه

هابرنامهاستايناستکه یمجازیاجرایهاماشینطراحیکنیمکهبتوانندرویایبگونهرا

راهابرنامهخودراادامهدهند.اگرزمانینگرانخرابیاجزایيکسرورخاصبوديم،امااکنونما

 نرسد.هادادهوهابرنامهخرابشوند،آسیبیبهطوریمیسازيمکهاگرکلسرورهاهم

امنیت - بگیرهابرنامه: قرار کاربرانمجاز و دسترسافراد در کاربرانبايدبتوانندنبايدتنها دو

یآنهاامنباقیمیماند.يکموردازاهمیتاينموضوعزمانیهادادهاطمینانحاصلکنندکه

                                                           
1loosely coupled 
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مثالبینشرکتواستکهافراددراينترنتقصددارن اطالعاتمحرمانهرا دتوسطبرنامهای،

واعتبارسنجییامروزیبااستفادهازروشهایهامحیطتامینکنندگانجابجاکنند.امنیتدر

فرآيندهایحسابرسیقویانجام شودمیتصديقهويتو یعامل،هاسیستمکهدرشبکهها،

 و افزارها هامهبرنامیان بکارگرفته کاربردی يکبرنامهشوندمیی از جزء هر در بايد امنیت .

 کاربردی،معماریوفرآيندهایآناعمالشود

یتجاریقصددارندخودرابطورهاسازمان:اينمشخصهدرحالیکهپذیری قابلیت انعطاف -

.کندمیدهند،بطورفزايندهایاهمیتپیداسريعترباوضعیتدرحالتغییرکسبوکارتطبیق

بهبازاربااستفادهازمناسبتريناجزایسازنده،هابرنامهدراستقرارسريعدتوانمیرايانشابری

 نقشبسیارمهمیداشتهباشد.

قابلیت سرویس دهی - : داده تحويل يکبرنامه درشودمیوقتیکه نگهداریدارد. به نیاز ،

downtimeضوعبهمعنایاستفادهازسرورهايیبودکهبتوانندباکمترينمیزانموگذشتهاين

ندتوانمیهایکاربردیاماامروزاينکاربهاينمعناستکهاجزایزيرساختبرنامهتعمیرشوند.

 ند.بدونهیچگونهاختاللیدردسترسپذيریوامنیت،جايگزينشدهوياارتقادادهشو

کارآیی:  - مشخصه ويژگی شايداين از يکی متمايز رايانشابریهای است.هامدلاز ديگر ی

چنانچهبرنامهاینتوانددرابربهسرعتوسهولتتحويلدادهشود،کانديدایخوبیبرایاين

یپذيریاسمقیمناسببرایهاگزينهيکیازکهERPیهابرنامه برایمثال مدلنخواهدبود.

 هستند توانمیعمودی مدل طريق از SaaSند شوند. استخراج،هابرنامهارائه را داده که يی

 نیزبرایاستقراردرابرمناسبهستند. کنندمیپردازشوارائه

 پایدار  یه انتزاعی -0-7-6

کههمهاجزابصوتانتزاعیومجازیباشندوبتواننددهدمیافزايشایبگونه،سطحانتزاعرارايانشابری

اگريکبخشنتوانداليههابرنامهسريعباهمترکیبشدهو تشکیلدهند. ياسکوهایسطحباالتریرا

مناسبشابریرايانباپايداریواستحکامکافیبرایکالينتهاياهمتاهایخودفراهمکند،برایانتزاعی

نخواهدبود.واحداستقراراستاندارد،يکماشینمجازیاستکهباتوجهبهماهیتخودبرایاجرابرروی

افزارسختيکسکوی در است. ماشینمجازیبهرايانشابرییانتزاعیطراحیشده نگهداریتصوير ،

درحقیقتم وتصويرازشودمیدلنگهداریتنهايیکافینیستونگهداریمدلاهمیتبیشتریدارد.

 .شودمیرویمدلايجاد
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 کاهش پیچیدگی برای استاندارد سازی  -0-7-7

رايانشابری همه برخیهامدلبیشاز رعايت صورت در بنابراين دارد، تاکید کارآيی روی بر ديگر ی

 و کاهشهاپیکربندیاستانداردها به استانداردها کمکهاهزينهی نگهداری و استقرار وجودکندمیی .

استانداردهايیکهاستقراربرنامهراآسانکند،مهمترازداشتنيکمحیطکاملبرایکارکردناست.قانون

رویاستانداردهایاندکیتمرکزرايانشابریبهاينصورتصادقاست:رايانشابرینیزدرمورد21-81

امانقطهشروعشودمیاينمسیربهمرورتخصصیتردرصدازمواردراپشتیبانیکند.81دتوانمیداردکه

سمت به بخواهد که برایيکسازمان باشد. همراه يکاستاندارد با بايد حرکتکند،رايانشابریآن

یمجازیاستاندارد،ابزارها،وزبانهاماشینشاملنوعماشینمجازی،سیستمعاملدردتوانمیاستانداردها

تیبانیشدهتوسطآنباشد:پشنويسیبرنامههای

.تاثیرانتخابماشینمجازیدربرنامهکاربردیپشتیبانیشدهتوسطی م ازیها ماشینانواع  -

انتزاعباالبرایقابلیتحملباشدمیآن برایيکبرنامهشبکهاجتماعیکهنیازمندامنیتو .

رایيکبرنامهمحاسباتیکهوبشودمییمجازیپیشنهادهاماشینيکنوعاستفادهازباشدمی

افزارسختیبصریسازی،کهنیازبهدسترسیمستقیمبههابرنامهبهکارآيیبااليینیازدارديا

باشدمیبرایکسببیشترينکارآيی ممکناست، از هاماشیناستفاده ديگرییمجازینوع

 .شودپیشنهاد

یمجازیهاماشیندرافزارنرم.ی ازپیش نصب شده و از پیش پیکربندی شدهها سیستم -

یعاملهنوزبايدبهروزرسانیشدههاسیستممشابهسرورفیزکیتهیهشدهباشد.ایبگونهبايد

دهندگانتوسعههایجديددرآنهانصبشود.انجامبرخیازپیکربندیهایاستانداردبهووصله

 کندمیکمک از بتوانند شهاماشینکه پشتیبانی مجازی وقتیی کنند. استفاده فعلی ده

هاپیکربندی رسانی روز به شده پشتیبانی تصاويرشودمیی به را تغییرات اين بتوان بايد ،

يیکهنگارشفعلیآنهابتواندازطريقهابرنامههایمجازیاعمالنمود.اينموضوعبرایماشین

API.هایاستانداردپیکربندیشود،صادقاست 

ها:ابزارها و زبان  - در زبانها و گیریآغازشکلندتوانمیرايانشابریاستانداردسازیابزارها

 ،بحساببیايند.استفرمپلتاليهبعدیکه

 و کپسوله سازی سازی م ازیپشتیبانی تغییر ساختار برنامه با  -0-7-1

ازتصاويرماشینمجازیایمجموعهیوباترکیبوپیکربندکندمییکاربردیتغییرهابرنامهوقتیساختار

تاکیدبررویاينموضوعخواهدبودکهيکماشینمجازیخاصچهشوندمیايجادوابزارهایمجازی ،

 انجام دهدمیکاری چگونه اينکه سازیپیادهنه است. سازیسازیمجازیشده کپسوله جزئیاتو ،

.ايندهدمیوتعاملبیناجزاسوقهاواسطرابررویدهندگانتوسعهوتمرکزکندمیرامخفیسازیدهپیا

بايدواسطهایاستاندار فراهمکنندبطوریکهداجزا بههابرنامهبتواننددهندگانتوسعهیرا یکاربردیرا
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هايیوحتیبرنامهشودمیانجامنويسیبرنامهیکاربردیباهابرنامهسرعتوسادگیايجادکنند.استقرار

کپسولهشوندبطوریکهبتوانندبعداندتوانمینیزشوندمییکاربردیبکاربردههابرنامهکهبرایاستقرار

کپسولهدتوانمیکندمیایوبراارائهاليهمورداستفادهقراربگیرند.برایمثليکبرنامهکهزيرساختسه

پا بطوریکه رامترهایآنشاملاشارهشود تصاوير برنامههاماشینگرهايیبه یمجازیبرایوبسرور،

یاستانداردرابدونهابرنامهاجراشودتادتوانمی(.اينالگویطراحی1-0 شکل باشد)دادهپايگاهکاربردیو

یهراليه،ارائهدهد.نیازبهطراحیمعماریشبکهموردنیازبرایپشتیبان

 
در یک الگو  داده پایگاههای وب، برنامه کاربردی و  یک الگوی استقرار برای استفاده م دد. در این مثال  یه-1-0 شکل 

های م ازی  ه گرهایی به ماشینمشخص شده است و تنها کاری که برای استقرار یک نمونه از آن نیاز است، ای اد اشار

مربوط به هر سه  یه است. 
است.هابرنامهبراینگهداریرايانشابریفلسفه بلکهاستقرارمجددآنها اعمالوصلهنیست، یکاربردی،

ايجادکردهاست ايناستقرار-نهخودتصويرمجازیرا-مديريتمدلیکهيکتصويرماشینمجازیرا

سادهکرد پیشمیمجددرا استقرار اينکارحلمشکالتیکهبعداز با است. نگارشه انتشار هایآيديا

یمجازیوفراخوانیالگویطراحیبرایاستقرارهاماشیناجزایروزرسانیبهیکاربردی،باهابرنامهجديد

بهآسانیانجام رویيکماشینمجازیوصلهشودمیمجدد، وقتیيکبرنامهنويس، ایرا. ،کندمیاجرا

بصورت مجدد استقرار و تکرار با تصاوير بقیه شود، ايجاد استکه ماشینمجازیالزم فقطيکتصوير

یمجازیشمارهنگارشاختصاصدادهشودتادرهاماشینبهبايد.بهاينترتیبشودمیانجامنويسیبرنامه

  نیزوجودداشتهباشد.1بازگشتبهعقبصورتنیازامکان

                                                           
1rollback 
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 Stateless و  Loose-coupledمحاسبات بصورت  -0-7-9

دراندکردهشدنحرکتstatelessشدنوloose-coupledیتحتوببهسمتهابرنامهستکههاسال

اندشده،اينمشخصههامهمتررايانشابری تصاويرماهیتپويایبیشتریدارد.بررویرايانشابریزيرا

باشند.اگرstatelessواشیاءدورانداختیهستندوبنابراينالزماستکهشودمیوصلهاینصبنهابرنامه

جفتشدگیبین ادامهدهد. خود بهکار بايدبتواندبدونوقفه برنامه بیفتد، کار يکماشینمجازیاز

اجزا،رویدسترسپذيریکلیبرنامهتاثیریاجزایبرنامهبايدبسیارکمباشدبطوریکهخرابیهريکاز

نداشتهباشد.

يیراذخیرهکنندکهبايدفراترازهرهادادهندتوانمیهرچهناپايداریاجزایبرنامهکاربردیبیشترشود،ن

ازارجباقراردادناطالعاتوضعیتدرخبايدتاحدممکنهابرنامهد.ننمونهازآنبرنامهپايدارباقیبمان

هايیکهبرایاينکاربشوندوتاجايیکهامکاندارد،پردازشازدادهجداشود.تکنیکstatelessبرنامه

:شودمیوجوددارد،شاملاينموارد

 اهURLياکدهایقراردادهشدهدر1هاکوکیقراردادنوضعیتدرسمتکاربربهشکل -

 دادههایپايگاهقراردادناطالعاتوضعیتدر -

 است.Hadoopتهیهچندينکپیازداده،کهاستراتژیمورداستفادهتوسط -

هایافزارسختهانیزدرنظرگرفتهشود.بهاينترتیبافزارسختتاثیرخطابررویعملکردبايددرمورد

بتوانمشکلتنظیماتآنهابصورتمتاديتاذخیرهشودتادرزمانبروزابرینیزبايدبدونوضعیتباشندو

آنهارابازيابیکرد.

 ی افقیپذیر مقیاس -0-7-82

برایپذيرمقیاسرايانشابری یکاربردیکهبتوانندازآناستفادهکنند،هابرنامهیافقیبسیارزيادیرا

گکندمیفراهم برنامه. ساختار تغییر يکمحیطقابلرايشبهسمتطراحیو بتواننددر بطوریکه ها

یهابرنامهمناسباست.رايانشابریيیاستکهبرایهابرنامهگسترشاجراشوند،بهمعنایافزايشتعداد

کهممکناستهريکازاجزاازکار،بافرضاينکنندمییافقیاستفادهپذيرمقیاسکاربردیکهازمزيت

اکثرسکوهایابریبرروی بايدرویدردسترسبودنکلبرنامهتمرکزداشتهباشند. ایمجموعهبیفتد،

بطوريکهاگرهريکازسرورهایفیزيکیازکارافتاد،ماشینمجازیشوندمیمجازیازمنابعسرورايجاد

ندرویيکسرورفیزيکیديگرمجدداًاجراشود.ترکیباجزایاتومیکهدرآنقرارداشتهاست،بهآسانی

stateless هابرنامهloose-coupledو با کاربردی فراهمپذيرمقیاسی را کار اين انجام امکان افقی ی

2م.،بدوناينکهبهقابلیتاطمینانهريکازاجزاوابستهباشیکندمی

                                                           
1cookie 

[رامشاهدهنمايید.4بعنوانيکنمونهازپروژههایبامقیاسپذيریافقی]2
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یبرنامه،محاسباتناگهانیهادادهیافقیبهيکابرواحدمحدودنیست.بستهبهاندازهومکانپذيرمقیاس

دردتوانمی کنترلکرد. را ابر بتوانافزايشموقتیحجمکار تا گرفتهشود بکار توانايیابر برایتوسعه

،ممکناستدرصورتنیاز،منابعبیشتریشودمیاجراهانی،يکبرنامهکهرویابرخصوصیمحاسباتناگ

کرايهبگیرد.راازيکابرعمومی

رکزدادهبهشدتبهمیزانومحلدادهوابستهاست.درموردابرخصوصیکهبررویممحاسباتناگهانی

کهدرجايیدراينترنتقراردارداستفادهکند،مقداردادهایيکسازمانقرارداردوبخواهدازابرعمومی

ضربشود.امادرحالتی"فیزيکداده"کهالزماستدرابرجابجاشودبايددرمعادلهاشارهشدهدربخش

دريکفضایاشتراکیدرسمتسرويسدهندهابرعمومیقرارداشتهباشد،محلدادهکهابرخصوصی

نخواهدداشتوبطورمجازینامحدوداست.ایهزينهچندانمهمنخواهدبود،چراکهپهنایباند

 موازی سازی -0-7-88

سازیسایمق موازی و افقی پذيری همديگر ابا میمورد قرار گیرندستفاده يک ازدتوانمیافزارنرم.

وموازیthreadیچندپردازندهایاستفادهکندوبااستفادهچندينهاسیستمیعمودیدرپذيرمقیاس

یپذيرمقیاسسازی،سرعتعملیاتوزمانپاسخراافزايشدهد.بههرحالدرمحیطمحاسباتیامروز،با

حدتعدادهستهتوانمیعمودیتنها در موازیسازیرا اما داد. انجام یکهافزارنرمهایپردازندهسرور

 کند، استفاده سرور زيادی تعدادی سازی موازی از بهپذيرمقیاسدتوانمیبتواند نسبت بیشتری ی

زندهداشتهباشد.هایچندپرداسیستم

 
 و تعدیل بار، با افزاش مقیاس افقی سرورها نمونه رای ی از بکارگیری موازی سازی -9-0 شکل 
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موازیسازی دنیایفیزيکی، ددر توزيعدرخواستها يا تعديلبار با انجاممعموال بینچندينسرور ر

هادرياتوزيعدرخواستتواندباتعديلبارابزارهایمجازی،موازیسازیمیرايانشابریشود.دردنیایمی

توانندطراحیشوندکهمنابعبیشترراهايیمیبینچندينسرورمجازیانجامشود.درهردوحالت،برنامه

وببرایتطبیق تعدادیسرور بار، تعديل موازیسازیبا مثالساده بکارگیرند. خود زياد کار حجم با

statelessهایيکسانیدسترسیدارندودرخواستهایورودیبینمجموعهسرورهااستکههمهبهداده

 .شودتوزيعمی

وجوددارد.يکبرنامهکهپردازشرايانشابرییهامحیطدرسازیراههایبسیاریبرایاستفادهازموازی

يکاستفادهکند.11-2شکل،ممکناستازمدلنشاندادهشدهدردهدمیزيادیرویدادهکاربرانجام

دريافت کندمیزمانبندکارهایکاربررا انهاداده، در را قرار داده سپسبرایهرکاريکدهدمیباره ،

کهاجازهدسترسیبهدادهدهدمییمجازیيکبلیطهاماشینوبههريکازکندمیماشینمجازیاجرا

بندمربوطبهخودراازانبارهدادهداشتهباشد.وقتیماشینمجازیکارخودراتمامکرد،بلیطرابهزمان

ندکارتمامشدهرابهکاربربدهدوماشینمجازیراخاموشکند.گرداندتابتوامیبر

 
 شود میی م ازی توزی  ها ماشینای، کارهای پردازشی بین  سازی که بصورت دسته مثال دیگری از موازی -82-0 شکل 

 روش تقسیم و حل -0-7-80

یآنهابتواندتقسیمشودوهرسیستممستقلبتواندهادادهموازیشوندکهندتوانمیهاتاحدیتنهابرنامه

رویهربخشازآندادهبطورموازیکارکند.يکمعماریکاربردیخوبشاملطرحیبرایاستفادهاز

گیریاينروشوجوددارد:زيادیدردنیایواقعیازبکارهایمثالاستوروشتقسیموحل

- HadoopالگویسازیپیادهيکنمونهازMapReduceبهاستومبتنیبرالگویموازیسازی

 شدهاست.سازیپیادهmaster/slaveصورت
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- Database shardingآنازطريقتکنیکهایدتوانمی از تقسیمسازیمختلفیانجامشود.

مبتنیبرمحدودهداده،يامبتنیبرفهرستبندیتقسیمعمودی،بندیتقسیمبهتوانمیجمله

 بهچگونگیاستفادهازدادهبستگیدارد.شودمیاشارهکرد.نوعرويکردیکهبکارگرفته

تغییردادهاندکهعملیاتایونهبگموسسههایمالیبزرگالگوريتمهایتشخیصنفودخودرا -

وامکانتحلیلبالدرنگشودمیبصورتموازیانجامهاسیستمدادهکاویرویتعدادزيادیاز

 است.پذيرامکانیورودیهاداده

 فیزیک داده -0-7-83

.ازآنجايیگیردمیرادرنظرکنندمیاررابطهبینعناصرپردازشیودادهایکهبررویآنکفیزيکداده

 ذخیره ابر در را داده پردازشی، ابرهای اکثر فیزيکی(کنندمیکه سرور يک محلی ديسک روی )نه

کهبیانشودمیبرد.فیزيکدادهبايکمعادلهسادهتوصیفبرگرداندندادهبهسروربرایپردازشزمانمی

یدادهبینجايیکهتولید،ذخیره،پردازشوآرشیوشدهاستجابجاکشدکهمقدارچقدرطولمیکندمی

،اماحجمزياددادهياپهنایباندکم،زمانانتقالدادهدهندمیدادهراخوبانجامسازیذخیرهشود.ابرها

:دهدمیراکاهش

 
وهمبرای تمناسباستودریطوالنیمدهابرنامهاينمعادلههمبرایپردازشلحظهبهلحظهداده

زمانزيادیدرحالتیکهانتقالدادهبهابرعمومیمحاسباتناگهانیسازیپیادهتعییناينکهمثالاستراتژی

همچنیندرتعیینهزينهانتقالعملیاتازيکسرويسدهندهابریبه منطقیخواهدبود. طولبکشد،

.کندمیمکديگریک

همبهصورتهزينهزمانوهمبصورتهزينهپهنایباندبیانشود.درمدلابردتوانمیهزينهانتقالداده

هيکشرکتدرفضایاشتراکیسرويسدهندنشاندادهشدهاست،ابرخصوصی5-0 شکل کهدرترکیبی

درکاهشهزينهبسیارموثرباشد،چراکهپهنایبانددرتجهیزاتاشتراکیدتوانمیقرارداردوابرعمومی

.باشدمیهاهزينهدرجويیصرفهبسیارزيادورايگاناستواستراتژیخوبیبرای

 رابطه بین داده و پردازش -0-7-84

پردازش،همنیازبهزمانداردوهمهزينه.برخینمونههایاينبهمحلسازیذخیرهانتقالدادهازمحل

:باشدمیارتباطشاملمواردزير

دادهبدونتوانمحاسباتیدرنزديکیخود،ارزشمحدودیداردوسرويسدهندگانابریبايد -

دربصورتشفاف،ارتباطاتشبکهبینايندورابرقرارکنند.ظرفیتانتقالآنهاچقدراست؟چق
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تاخیردارد؟قابلیتاطمیناناتصالچقدراست؟سرويسدهندگانابریبايدخودرابرایچنین

 سئواالتیآمادهکنند.

راتعیینکنندبطوریکهارتباطبینهاسرويسمعمارانابر،بايدبتوانندمحلاجزایمجازیو -

 خوبیتعريفشدهباشد.بايدبهآندسترسیداشتهباشندکهبسازیذخیرهیمجازیوهاماشین

سرويسدهندگانابریممکناستاينارتباطرابطورخودکاربرایمشتريانخودبهینهکنند، -

 آنهابهبرنامهایبستگیداردکهدردستدارند.یسازبهینهامابايددرنظرداشتهباشندکه

رامحاسبهکنیمسازیذخیرهبازيابیدادهازدريکمحیطشبکهشده،شايدبهترباشدکهارزش -

 وبینپردازشدادهدرمحلوانتقالآنبهجایديگر،سبکوسنگینکنیم.

 نویسی برنامهاستراتژی های  -0-7-85

استفادهشودکهدرآنهاموضوعانتقالنويسیبرنامهازاستراتژیهايیبرایشودمیسعیرايانشابریدر

:دادهدرنظرگرفتهباشد

مثالدرمدلنشاندادهشدهدرانتقالاشاره - انتقالخوددادهاست. معموالبهتراز شکلگرها

مرکزیاستفادهشدهاستوبجایانتقالسازیذخیرهکهازيکسرويسشودمیمشاهده2-11

 .شودمیادادهواقعیبیناجزایبرنامه،بلیطهايیجابج

 باشندکهامکانجعلآنهاوجودنداشتهباشديابسیارمشکلباشد.ایبگونهاشارهگرهابايد -

-  نظیر پروتکلهايی و RESTابزارها
1 SOAPيا

انتقال2 مديريت و برنامه وضعیت کاهش به

 .کنندمیتکمکیوضعیهاداده

 ن و مقررات مرتبط با دادهقوانی -0-7-86

تامینمطابقتبامقرراتدولتیونیازمندیهایصنعتسطحديگریازانتظاراترابهمديريتدادهاضافه

يکمعمارابریالزماستکهبتواندکندمی دادهراسازیذخیرهیجغرافیايیوتوپولوژيکیهامحدوديت.

امکان ابریبايد يکسرويسدهنده تعیینکند. و بینداده راهاماشینتعیینرابطه آن یمجازیکه

راتعیینکند:شودمیبطورفیزيکیذخیرههادادهونیزجايیکهکندمیپردازش

یشخصیافرادسروکاردارندممکناستملزمبهرعايتمقرراتدولتیهادادهيیکهباهاشرکت -

آنهايیکه برایمثال، اگرکنندمیدراتحاديهاروپاکسبوکاربرایپردازشاطالعاتباشند. ،

زيراهاداده بهمخاطرهبیندازند. دراياالتمتحدهذخیرهکنند،شايدقوانینمحلیرا یخودرا

قوانینمحافظتازدادهدرآنجامتفاوتاست.درمواردیمشابهاين،سرويسدهندگانابریبايد

 محلانتقالدادهداشتهباشند.يیرادرچگونگیوهامحدوديتامکانتعیین

                                                           
1Representational State Transfer 
2Simple Object AccessProtocol 
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کارتهایهاشرکت - با که آنهايی نظیر کنند، رعايت را خود صنعت استانداردهای بايد که يی

یاعتبار ممکناستبا دارند، ياسازیذخیرهوچگونگیيیدرمحلهامحدوديتسروکار داده

ن،ديسکهایآزادشدهنبايدنابودشوندمواجهباشند.درحاالتیشبیهايهادادهزمانیکهبايد

 فضای قرارسازیذخیرهبا استفاده مورد دوباره اينکه از قبل و ترکیبشود ديگری مشتری

 بگیرند،بايدبهشیوهامنیحذفشوند.

،نهتنهاقابلاطمینانبودنآنراکنیدمیدادهانتخابسازیذخیرهوقتیيکسرويسدهندهابریرابرای

بلکهبررسیکنیدکهآيامجوزالزمرابراساساستانداردهابرایکاربردخاصدارنديانه.درنظربگیريد،

 داده سازی ذخیرهامنیت و  -0-7-87

هستندوبايدبااحتیاطبسیاربیشترینسبتبهدارايیهاشرکتمعموالازباارزشتريندارايیهایهاداده

اينحساسیتازآنجهتمهماستکهيکنفوذگرگفتکهتوانمیهایديگرمحافظتشوند.بهراحتی

یشرکتدسترسیپیداکند.بعضیگامهايیکهبرایهادادهبطوربالقوهازهرجايیازاينترنتبهدتوانمی

:باشدمیاينکارموردنیازاستبهاينترتیب

سازیذخیره - کند نفوذ ابر داخل توانستبه نفوذگر اگر تا شده بصورترمز مشکالتداده يا

دردسترسافرادغیرمجازقراربگیرد،امکانتفسیرآنهاوجودهادادهپیکربندیباعثشدکهآن

 نداشتهباشد.

ازهادادهبصورترمزشدهمنتقلشوند.برایدرکاينموضوعکافیستفرضکنیدکههاداده -

 نقابلمشاهدهباشد.طريقيکزيرساختعمومیانتقالدادهشوندوتوسطهرکسیدراينبی

 یشناختهشدهارسالشود.هابخشقویبیناجزایبرنامهبطوريکهدادهتنهابرایاحرازهويت -

وباالگوريتمهایجديدشوندمیتوجهبهسیستمرمزنگاریواينکهچگونهالگوريتمهاشکسته -

 اکنونکهشوندمیدرطولزمانجابجا برایمثال، است. نسبتبهحمالتMD5ثابتشده

 استفادهکنید.SHA-256آسیبپذيراست،ازيکتکنیکقويترنظیر

 .شودمیوچگونهاينکارانجامکندمیمديريتاينکهچهکسیبهبرنامهدسترسیپیدا -

 قویومبتنیبربلیطاستفادهازاحرازهويت -

وآياکندمیرامديريتظرداشتهباشیدکهچهکسیسروراحرازهويتبرایورودکاربران،درن -

 درکنترلشرکتياسرويسدهندهابریهستيانه.

 شیوه های مناسب امنیت شبکه -0-7-81

 درهريکازجنبههایطراحیسیستم، آنواردشدهسازیپیادهشیوههایمناسبامنیتی، استقرار و

،کنندمییمناسبرابرایکاربرانمجازارائههادادهيیکهتنهاهاواسطابايدبصورتامنوبااست.کاربرده

پذيریابربايدمراقبکدهايیکهمنجربهآسیبدهندگانتوسعه،سازیپیادهطراحیشدهباشند.درحین

باشند.وقتیبرنامهارائهشد،شوندمیSQL injectionياbuffer overflowهايینظیردرمقابلتکنیک
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یامنیتی،بهروزنگهداشتهشود.هاوصلهباآخرينافزارنرمیعاملبايدامنشوندوهرسطحازهاسیستم

 رايانشابریدر هابرنامه، هامحیطدر ارائه امنیتشوندمییاشتراکیشبکه تکنیکساده هر و نظیر، ی،

VLAN انواعPort Filteringو محافظتاز نظیرهابخشبرایجداکردنو یمعماریبرنامهکاربردی،

:شودمی.بعضیرويکردهایامنیتشبکهشاملمواردزيرشودمیجداکردنکاربرانازهمديگربکاربرده

یمجازیباهمديگروسپسکنترلدسترسیهاماشینبندیگروههایامنبرایاستفادهازدامنه -

دامنهازطريق ايجاديکدامنهport flteringهایقابلیتبا برایمثال، سرويسدهندهابری.

برایبخش پورتهایfront-endامن تنها HTTPسرورهایوبکه برایHTTPSو آن

هایبهبخشیکهشاملپايگاهدامنهامنسروروبدنیایبیرونبازباشدوفیلترکردنترافیکاز

 (.11-2شکلباشد)back-endداده

مبتنیبرپورتتوسطسرويسدهندهابری،يابکارگیریکنترلترافیکبااستفادهازفیلترينگ -

است.کنترلهایبیشترازطريقپذيرامکانیمناسبهامکانوارهآتشدرفیلترينگبستهيادي

 ISC[8]ويژگیخاصیبنام چنديناليه يکماشینمجازیواحدافزارنرمبرایاستقرار در

است.پذيرامکان

 
باید مکانیسم هایی داشته باشند، نظیر دامنه های امن، تا یک گروه ماشین های ابری  سرویس دهنده -88-0 شکل 

 م ازی را امن نگهداری کنند و جریان ترافیک ورودی و خروجی به آن گروه را کنترل کنند.
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 0فصل  یمرور یها پرسش

 کاربردابرهایذخیرهسازیچیست؟ -1

 شود؟میتعاملابرهایذخیرهسازیومحاسباتیبهچهشکلانجام -2

 انواعمقیاسپذيریراتعريفکنید.کدامروشهایمقیاسپذيریدرابرامکانپذيراست؟ -3

 هایکاربردیچیست؟نقشالگودراستقراربرنامه -4

 هادرابرچگونهاست؟روزرسانیياتغییرپیکربندیبرنامهمدلبه -5

 محاسباتناگهانیراتوضیحدهید. -6

 یست؟ساختچازديدزيررايانشابریمزايای -7

 هايیداشتهباشند؟هابتواننددرزيرساختابریاجراشوند،بايدچهويژگیبرایاينکهبرنامه -8

 بهچهمعناست؟رايانشابریسازیمدلدرذخیره -9

مناسباست؟رايانشابریبهچهمعناهستند؟کدامحالتبرایstatefullوstatelessمفاهیم -11

 چرا؟

شود؟بهچهشکلانجاممیبریرايانشامديريتوصلهدر -11

 

 0فصل تحقیق و پژوهشی 

 چندنمونهابزارمجازیرامعرفینمودهومعماریآنهاراتشريحکنید. -1

 تحقیقکنید.ISC درموردويژگی -2

 قراردادنديوارآتشدريکماشینمجازیچهمزاياومعايبیدارد؟ -3

 امنیتیسرورهایمجازیرابررسیکنید.هایامنیتیشرکتآمازونبرایبرقراریمکانیزم -4

 توانيککالستررادريکزيرساختابریمستقرساخت؟چگونهمی -5

هم -6 با را خدماتآنها کنیدو اينترنتپیدا در دهندگانزيرساختابریرا ارائه از نمونه چند

 مقايسهکنید.

سیقراردهید.اينرادراينترنتجستجوکنیدوموردبررVirtual Computing Labسرويس -7

کرديد پیدا قبل تمرين در زيرساختکه خدمات دهندگان ارائه خدماتديگر با سرويسرا

مقايسهکنید.
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 ی کاربردی ها برنامهمعماری    -3 فصل

 یابریهابرنامهیمعمارمقدمهایبر -

 یمحاسباتتور -

 یمحاسباتتراکنش -

 رايانشابریارزش -

 ITرساختيزیموجودبرایانتخابها -

 اقتصاد -

 AMAZONوبیهاسرويسبریمرور -

 آمازونS3سيسرو -

 آمازونEC2سيسرو -
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 ی ابریها برنامهمعماری مقدمه ای بر  -3-8

ينبخشمامیخواهیموجوددارد.دراسازیمجازیوتکنولوژیSaaSمقاالتبسیارزيادیدرخصوص

استفادهکند.رايانشابریبرنامهاینوشتکهبهبهترينشکلبتواندازمزايایتوانمیببینیمکهچگونه

 محاسبات توری -3-8-8

محاسباتتوری ترساده، کاربردیاستکه برنامه معماری نوع بگیرددتوانمیين قرار ابر يکبرنامهدر .

 یپردازشیآنبهقطعاتهابخشیاستکهبهپردازشنیازداردوپسازآنکهافزارنرممحاسباتتوری،

.شودمیکوچکترشکستهشد،هربخشبطورمجزاپردازش

توریمحاسباتهاینوعخاصازبرنامهاستفادهکردهباشید،شمادريکSETI@homeاگرتاکنوناز

ايدکردهشرکت .SETI
بررسی1 دارایتلسکوپهایراديويیاستکهبطورمداومفعالیتهایفضايیرا

کهايناطالعاتنیازبهپردازشبرایجستجویيککنندمی.آنهاحجمزيادیاطالعاتجمعآوریکندمی

.اينکاربرایباشدراریارتباطتوسطيکتمدنديگرنشانهغیرطبیعیداردکهممکناستتالشیبرایبرق

يکرايانهمدتزمانزيادیطولمیکشدکهبتوانداينحجمزيادازدادهراپردازشکند،اماتعدادزيادی

زمانبیکارپردازندهخودرابهاينکاراختصاصدهندتامسئلهزودترحلشود.ندتوانمیرايانه
 

 
 کند میهسته برنامه کاربردی را از نودهای پردازشی داده جدا معماری برنامه توری،  -8-3 شکل 

                                                           
1Search for Extra-Terrestrial Intelligence 
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اين برنامههارايانههمه ،SETI@home اجرا رویشبکه از وقتیکهdesktop)بهصورتکنندمیرا .)

سرورهای به میSETIامکانپردازشداشتند، داده رادرخواستمجموعه داده سپسمجموعه فرستند.

گردانند.نتايجشماتوسطديگرشرکتکنندگاننیزدوبارهبررسیبرمیSETIپردازشکردهونتیجهرابه

.1شودمیونتايجیکهجالبباشد،بیشتربررسیشودمی

 1991از شبکهاسیستم، تجاریزيادیبرایايجاد ابریدولتیو ایاز تاهارايانهه متصلشدند هم به

 مشابه زياد حجم با کارهایSETI@homeمحاسباتی برای سرورهايی مجموعه اخیراً دهند. انجام را

هاوهممجموعهسرورها،بسیاررايانهنیزايجادشدهاست.همابرvideo renderingنظیرمحاسباتتوری

انجاماينکاررايانشابری.کنندمیگرانهستندوسرمايهزيادیبرایحلمسائلمحاسباتتوریتحمیل

ارزان سادهرا و تر بتوان تا است کرده شماهابرنامهتر وقتی کرد. ايجاد را توری محاسبات کاربردی ی

بهآسانیسروریدراختیارخواهیدداشتتاآنهاراپردازشکند،بعديیداريدکهبايدپردازششوند،هاداده

 هادادهبهپردازشاينکهاي،سرورراخاموشکنیدیدتوانمیازاتمامکار، شکلیديگریاختصاصدهید.

رياکالستریازسرورها،.اول،يکسرودهدمیجريانفرآيندرادريکبرنامهمحاسباتتورینشان3-1

ارسال.سپسکاریکهبايدانجامشودبهيکصفپیغامکندمیدادهایکهبايدپردازششودرادريافت

(ومنتظر2)کنندمی(صفپیغامرامشاهدهشوندمینامیدهworker(.ديگرسرورها)کهمعموال1)شودمی

 اولینشوندمیجديدمجموعهداده ظاهرشد، وقتیمجموعهداده پردازشرايانه. آنرا ببیند، کهآنرا

 .بطورمستقلازهمکارکنندندتوانمی(.ايندوبخش3فرستد)ونتايجرابهصفپیغاممیکندمی

رايانشکاربردهایبادادهزياد(،امابهبازارهایکوچکیمحدوداست)علمی،مالی،وديگرمحاسباتتوری

بهکمکمحاسباتتوریمیابری ديگرنیازنیستوقتیدادهایبرایپردازشنداريد،دراينجا زيرا آيد،

برایپشتیبانیازپردازشیدتوانمیسروریداشتهباشید.همچنین یبیشتریکههادادهتعدادسرورهارا

یبیکارهارايانهزايشدهید.بهعبارتديگر،بجایاينکهپردازشدادهرابهبرایکاربردخاصخودداريد،اف

ووقتینرخکنندمیبدهید،سرورهايیخواهیدداشتکهباتوجهبهسرعتورودداده،خودشانراروشن

.کنندمیدادهکمشد،خودراخاموش

 0محاسبات تراکنشی -3-8-0

،سیستمیاستکهدرآنيکياچندبخشازدادهورودیباهمبصورتيکتراکنشيکسیستمتراکنشی

پردازش شودمیواحد هاتراکنش)مثال ممکناستبا و تجاری( و درهادادهیمالی قبال یديگریکه

پايگاهایرابطهسیستموجوددارد، استکهروابطایرابطههایدادهداشتهباشد.هستهسیستمتراکنش،

کندمی،مديريتکندمیيیکهسیستمايجادهادادهبینهمه اليهبندیمنطقیيکسیستم2-3شکل.

نشان را دسترسپذيریزياد معموالدهدمیتراکنشبا سرور يکبرنامه اينمعماری، در درهاداده. را

                                                           
[2]مراجعهنمايید" Beyond Contact "توانیدبه،میSETIوپروژهSETI@homeبرایکسباطالعاتبیشتردرباره1

2Transactional Computing 
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دادهپايگاه دهدمیقرار فراهم يکواسطتحتوب طريق از را آنها به دسترسی امکان اکثرکندمیو .

هاسايتوب هابرنامهو قرار استفاده مورد امروزه وبکه گیرندمیی از ای نمونه تراکنشیهاسیستم، ی

دسترس برای هستند. اجزا اين همه باالتر، يکندتوانمیپذيری پشت در کالستر يک بصورت

1اربکنندهتعديل به نسبت ابر در تراکنشی سیستم يک استقرار بگیرند. کمیهاسیستمقرار توری ی

نودهادريکسیستمتراکنشیترپیچیده است.درحالیکهعمرنودهادريکسیستمتوریکوتاهاست،

ند.يکنکتهکلیدیبرایهرسیستمیکهدرزيرساختابری،نودهایبابايدعمرطوالنیتریداشتهباش

درسرورهایمجازیبايدکمتر2(MTBFطولعمرباالنیازداشتهباشد،ايناستکهزمانبینبروزخطا)

.درکندمیافزايشپیداMTBFهایزيرينآنباشد.هرچهتعدادنودهایفیزيکیکمترشود،افزارسختاز

کمککاریابریراههاسیستم نود هر در کاهشنرخخطایکمتر به تنها نه استکه هايیفراهمشده

.دهدمیکلسیستمتراکنشیراافزايشMTBF،بلکهبصورتبالقوه،کندمی

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

                                                           
1load balancer 
2mean time between failures 
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 رایانش ابریارزش  -3-8-3

رابرایSaaSیهاسیستمابریقراردهیدوافزارسختخودرارویافزارنرماگرشمابتوانیدهمهسیستم

درافزارنرمبسته قادرخواهیدبودکهيکزيرساختابریکاملداشتهباشید. جدولیخودبکاربگیريد،

اجزایمعمولیيککسبوکارکوچکتامتوسطلیستشدهاست.3-1
 

 در مقابل زیرساخت ابری فناوری اطالعاتزیرساخت قدیمی   -8-3 جدول 

 زیرساخت ابری زیرساخت سنتی
File Server Google Docs 

MS Outlook, Apple Mail Gmail, Yahoo, MSN 
SAP CRM/Oracle CRM/Siebel Salesforce.com 

Quicken/Oracle Financials Intacct/NetSuit 
Microsoft Office/Lotus Notes Google Apps 

Stellent Valtira 

Off-site backup Amazon S3 

Server, racks, and firewall Amazon EC2, GoGrid, Mosso 



،باعثشدهاستکهديگرنیازبهخريديکسرورياهاسازمانتاثیربالقوهابربسیارزياداست.برایبعضی

بهعبارتديگر،همهايننگرانیافزارنرممجوزاستفادهاز باهمديگرياکاهشپیداوجودنداشتهباشد. ها

کردهاستوياازبینرفتهاست:

اينکاررابهطورخودکاربرایشماSaaSیهافروشندهراارتقادهم؟خودافزارنرمچهموقعبايد -

 .دهندمیانجام

یازکاربیفتدچهکاریبايدبکنم؟ابزارهایمديريتزيرساختابری،افزارسختاگريکقطعه -

 یخودکاربازيابیورفعخطاهستند.هاسیاستدارایاکثر

ITيتکنم؟وقتیشمادرابرهستید،شمادارايیهایخودرامديرITچگونهبايددارايیهای -

 )نظیررايانه،پرينترو...(اندکیداريدکهنیازبهمديريتداشتهباشند.

خاصینخواهیدداشت،بنابرايننگرانیازافزارسختهایقديمیخودچهکنم؟شماافزارسختبا -

 اينبابتنخواهیدداشت.

یشمابراساساستفادهازمنابعاست،هاهزينهرامديريتکنم؟ITچگونهاستهالکدارايیهای -

 .شودمییاستهالکآنهانهاهزينهبنابراينشامل

متوانمیچهموقع - شما ابر، افزايشدهم؟در بریدتوانمیظرفیتزيرساختخودرا ظرفیترا

اساسنیازکسبوکارخود،هروقتکهالزمبودافزايشدهیم.
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 ITی موجود برای زیرساخت انتخاب ها -3-0

:کندمیرقابتITبادورويکردرايانشابری

 وپشتیبانیآنبصورتداخلیITزيرساختداخلی -

 خدماتمديريتیبرونسپاری -

 زيرساختداخلی مورد راITدر افرادی بايد و تجهیزاتهستید و مالکسرورها شما پشتیبانیآن، و

ازکاربیفتداينشماهاسیستمکارنگهداریومديريتآنهاراانجامدهند.وقتیيکیازاستخدامکنیدکه

پرداخت را جايگزينیآن هزينه بايد و متحملخسارتمیشويد که برونسپاریهستید خدماتکنید.

تاکنیدمیبطورثابتبهکسیديگرپرداختراایهزينهاستکهدرآنشمارايانشابریمديريتیمشابه

سرورهایشمارانگهداریوپشتیبانیکند.اگريکیازسرورهاازکاربیفتد،شرکتسرويسدهندهاستکه

(باشد.آنهابايدافرادمتخصصموردنیازبرایاينکارراSLAبايدنگرانجايگزينیفوریآن)متناسببا

يسهایبینسهرويکردزيرساختداخلی،برونسپاریوزيرساختابریانجامشدهتامینکنند.درجدولمقا

است.

 فناوری اطالعاتی مختلف زیرساخت ها گزینهمقایسه بین -0-3 جدول 

 زیرساخت ابری برونسپاری زیرساخت داخلی

ناچیزمتوسطزياد هسرمایه گذاری اولی

براساساستفادهزيادمتوسط ی پیش روها هزینه

نداردمتوسطزياد زمان تامین و تدارک

قابلانعطافمتوسطمحدود با تقاضا قابلیت انعطاف

متوسط)براساسنوعاستفاده(محدودزياد تخصص مورد نیاز

متوسطبهباالزيادییرمتغ قابلیت اطمینان و پشتیبانی

 اقتصاد -3-0-8

بحثمالیباشد.رايانشابریبزرگترينمزيتشايد تکنولوژی، از صرفنظر نسبتبهزيرساختداخلی،

تبسیارارزانترازمدلپرداخ،رايانشابریدربرایتامینزيرساختداخلیمبتنیبراستفادهمدلپرداخت

باشد.میاولیهبرایهرچیزیکهموردنیازاست

یسرمايهگذاریاست.اينهزينه،پولنقدیاستکههاهزينهمشکلاصلیزيرساختداخلیازنظرمالی،

.اگرشمايکسرورخريداریکنید،آنکنیدمیآنهاپرداختنهایخودپیشازعملیاتیشدبرایدارايی

.سپسممکناستپسازايدکردهزيرادرابتداهزينهراپرداختآيدمیزينهسرمايهبحسابخريديکه

نتیجهسرمايهگذاریخودرابدستآوريد.سالبعد،3تا2استفادهازآندر
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برونسپاری از بسیاری برای ابری، خدمات نیز و هاشرکتزيرساخت زيرا است اولیهاههزينهجذاب ی

حذفسرمايه مدلابریکندمیگذاریرا هاهزينهدتوانمی. استفاده آنچهکه به دقیقا را کنیدمییشما

اندازیزيرساختیراههاهزينه.درجدول،شودمیلبهدرآمدهامتصهاهزينهنگاشتکندبهاينمعناکه

واربکنندهتعديلپذيریباالبههمراهيکدسترسبرایپشتیبانیازيکبرنامهکاربردیوبتراکنشیبانیاز

 کاربردیودوسرور ايندادهپايگاهدوسرور است. 2118مربوطبهاواخلسالهاهزينهنشاندادهشده

است.

 ITی مختلف ها زیرساختدر  ها هزینهه مقایس-3-3 جدول 

 زیرساخت ابری برونسپاری زیرساخت داخلی

دالر1دالر1دالر41111 سرمایه گذاری اولیه

دالر1111دالر5111دالر11111 ی راه اندازیها هزینه

دالر2411دالر4111دالر1 هزینه ماهیانه سرویس 

دالر1111دالر1دالر3211 نل نه پرساهزینه ماهی

دالر116111دالر129111دالر149111 هزینه خالص بعد از سه سال



اينجدولبراساسفرضیاتزيرايجادشدهبود:

استانداردنظیر1Uیسرورهاسیستماستفادهاز - High-endهایونمونهDELL 2950نسبتاً

 آمازون.

شدهودرزيرساختداخلیوپیکربندیخدماتبرونسپاریاربنندهکتعديلافزارسختاستفادهاز -

 درابر.اربکنندهتعديلافزارنرميک

 خیلیزيادسازیذخیرههگرفتنپهنایبانديايدناد -

 RightScaleياenStratusاستفادهازابزارهایمديريتابرثالثنظیر -

نیرویتماموقتنیازهامدلهزينهپرسنلبصورتپارهوقتمحاسبهشدهاست)درهیچکداماز -

 (باشدمین

 برونسپاریترپیچیدههرچهزيرساختشما تعییناينکهآيا ابریشود، يا زيرساختداخلیو تراقتصادی،

.ودشمیترپیچیدهترواست،مشکل
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 Amazonی وب ها سرویسمروری بر  -3-3

برایAWSدراينجاقصدداريماصولاصلیموردنیازبرایهرمحیطابریراموردبررسیقراردهیمواز

 هايمثالارائه استفاده اينزمینه کنیممییدر .AWS همه یهاسرويستوضیحاتچتریآمازوندرباره

رايانشابریاستوهمهآنهادرمفهومهاسرويسمجموعهوسیعیازکهشاملباشدمیمبتنیبروبآنها

:شودمیشاملمواردزيرهاسرويسوهافناوریقراردارند.اين


- Amazon Elastic Cloud Compute (Amazon EC2) 

- Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) 

- Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) 

- Amazon CloudFront 

- Amazon SimpleDB 



درزمینهS3وEC2،هاتکنولوژیدوموردازاين درنظرهاسیستم، با یتراکنشیکاربردبسیاریدارند.

 که موضوع اين سیستمدادهپايگاهداشتن میقلب نظر به است، تراکنشی های که  Amazonرسد

SimpleDBاجزایاصلی البتهیتراکنشهابرنامهيکیاز آمازونباشد. ابر Amazon SimpleDBیدر

 مناسببسیاریاز ایاستو ساده سیستم پیداست، نامشنیز از که بدریتحتوهابرنامههمانطور

اختصاصیاست،ويکبرنامهکاربردیوابستگیدادهپايگاهاين،يکسیستممقیاسبزرگنیست.عالوهبر

.کندمیشديدیبهابرآمازونپیدا

3-3-8- Amazon Elastic Cloud Compute (EC2)   
Amazon EC2قلبابرآمازوناستکهيکAPIمجازیدرداخلسرويسوببرایمديريتسرورهای

بافراخوانیيکوبسرويس،دتوانمیابرآمازوناست.بهعبارتديگر،هربرنامهایدرهرجايیازاينترنت

درسهمرکزدادهدرشرقAmazon EC2رویيکسرورمجازیآمازوناجراشود.درحالحاضرسرويس

بطورجداگانهبراییدتوانمیشدهاست.شماسواحلاياالتمتحدهودومرکزدادهدراروپایغربیگسترده

ن اما کنید، ثبتنام ترکیبکنید.هامحیطیدتوانمیيکحساباروپايی هم با را آمريکايی و اروپايی ی

ندهستXenکدمتنبازناظرفوق،نگارشسفارشیشدهایازشوندمیاجراهامحیطسرورهايیکهدراين

امکانتامینپويایسرورهاونیزامکاناتموردXen.محیطکنندمیاستفادهPara Virtualizationکهاز

.کندمییمحاسباتیرافراهمهامحیطنیازبرایجداکردن

براساستصاويرخواهیديکسرورمجازیرادرمحیطآمازونروشنکنید،يکنودجديدراوقتیکهمی

AMIماشینمجازیازپیشتعريفشده)
هایافزارنرمشاملسیستمعاملوديگرAMI.کنیدمی(اجرا1

استانداردمبتنیبرسیستمعاملموردعالقهخودشروعAMIازپیشساختهشدهاست.اکثرمردمبايک

                                                           
1Amazon Machine Image  
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.کنندمیبررویسرورهایخوداجراراسفارشیشده.آنگاهتصاويرکنندمیکردهوسپسآنراسفارشی

EC2است:سازیذخیرهشاملدونوعسرويس

وقتیکارآنتمام(کهبهنودپردازشیمتصلشدهوEphemeralف)يکبارمصرسازیذخیره -

 رود.ازبینمیشد،

 ماند.ودرطولزمانثابتمیکندمیعملSAN(کههماننديکBlockی)اتودهسازیذخیره -

شبیهبهسازیذخیرهاکثررقبایآمازوننیز را اندتاعملکردآنها براینودهایخودفراهمآورده ثابترا

سنتیبکنند.مراکزداده

س اين، بر عالوه در سرورهایاينترنتی–EC2رورها ديگر سرويسندتوانمی-شبیه برایS3به آمازون

اينکهسرورهایسازیذخیره وتراقتصادیS3دردسترسیبهEC2ثابتدسترسیداشتهباشند.خصوصاً

.کنندمیترعملکارآمد

جازیراکهترافیکسمتنودهایقواعدديوارآتشمیدتوانمیبرایامننگهداشتنشبکهخوددرابر،شما

 تعیین را شما می،کنندمیمجازی کنید. کنترل ايجاد با را مسیريابی قواعد امنیتهاگروهتونید وی ی

ايجادکردکهتنهاترافیکDMZيکگروهتوانمیتعیینکنید.برایمثالهاگروهاختصاصقواعدبهآن

ازسمتاينترنتبهسرورهایآنبازباشد.443و81سمتپورتهایبه

3-3-0- Amazon Simple Storage Service (S3) 
هایمبتنیبرAPIابریاستکهبصورتبالدرنگازطريقسازیذخیرهآمازونيکسیستمS3سرويس

انواعمختلفیدتوانمیا،شمAPIسرويسوبازهرجايیازاينترنتقابلدسترساست.بااستفادهازاين

گیگابايترادريکفضاینامنسبتاًمسطحذخیرهکنید.مهماستکهدرمورد5بايتگرفتهتا1اشیاء،از

S3بعنوانيکسیستمفايلتصورنکنید.اولاينکهاينسرويسيکفضاینامدوسطحیدارد.درسطح

سط سری يک شما دbucket)لاول، ) اين هاسطلاريد. کههافهرست)هادايراکتوریشبیه هستند )

یدتوانمییمرسوم،شمانهادايراکتوریدهیدذخیرهکنند.برخالفقرارمیS3يیراکهدرهادادهندتوانمی

ديگرلرادرداخلسطليکسطتوانمیرابصورتسلسلهمراتبیسازماندهیکنید.بعبارتديگرنهااين

مهمترازهمهاينکهفضاینامسطلدربینهمهمشتریهایآمازونبهاشتراکگذاشتهشدهقرارد اد.

است.بنابراينالزماستکهدرطراحینامسطلدقتويژهایبکنیدکهباديگراسامیتداخلنداشتهباشد،

S3درنظرداشتهباشیدنکتهمهمديگراينکهايجادکنید." Documents"مثالاينکهشمانبايدسطلیبنام

نسبتاًکنداست.درحقیقتبرایيکسرويساينترنتیخیلیسريعاست،امااگرانتظارداشتهباشیدکهبه

آمازونبعنوانS3ازیدتوانمیپاسخدهد،ناامیدخواهیدشد.بنابراين،نSANسرعتيکديسکمحلیيا

 وسیله کارهاسازیذخیرهيک برای به دسترسی اينکه نهايتاً کنید. استفاده عملیاتی طريقS3ی از

شودمییوبانجامهاسرويس WebDAVنهازطريقسیستمفايليا درنتیجه، ایبايدبگونههابرنامه.

ذخیرهکنند.S3رادرهادادهخاصنوشتهشوندکهبتوانند
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معايب از دادنS3گفتکهتوانمی،S3گذشته امکانقرار برایهادادهبهشما ابر بصورتثابتدر را

یخودراهادادهبهسادگییدتوانمی.اينيکمزيتکلیدیاستکهشماکندمیبازيابیبعدیآنهافراهم

 S3در سرورهای کاربران، از بسیاری برای باشید. فضا کمبود نگران اينکه بدون دهید بعنوانS3قرار

آيد.تهیهکپیپشتیبانکوتاهمدتيابلندمدتبحسابمیتجهیزات

3-3-3- Amazon Simple Queue Service (SQS) 
SQSدرآمازوناست.همانندهريکازآمازوناساسهرکدامازفعالیتهایمبتنیبرمحاسباتتوری

.يککندمیرادريافتکردهوآنهارابهسرورهایعضوارسال،اينسرويسپیغامهایصفپیغامهاسرويس

رسانیبهصورتکلیچندين میرايانهسیستمپیغام قادر همديگر،سازدکهضمنبیرا خبریکاملاز

(درداخلصفارسالSQSکیلوبايتدر8تبادلاطالعاتداشتهباشند.فرستندهبهآسانیپیغامخودرا)تا

داردوبراساسمحتوایپیغامعمل.دريافتکنندهپیغامراازصفبرمیدهدمیکارخودادامهوبهکندمی

 s3://fancy-bucketرادرسطلcsv.123عهدادهمجمو"اينباشد:دتوانمی.برایمثاليکپیغامکندمی

پیغامايناستکهفرستندهنیازندارديکمزيتسیستمصف". قراربدهYپردازشکنونتیجهرادرصف

گیرندهراشناسايیکنديامديريتخطارادرارتباطباخطاهایارتباطیانجامدهد.دريافتکنندهنیزحتی

سیستم باشد. زمانارسالپیغامحاضر کهدر ندارد سادگیSQSنیاز مناسبمحیطآمازونبخاطر اش،

اکثررايانشابری تنهابهيککنندمیکهازصفپیغاماستفادههاستمسیآمازوناست. ،APIسادهبرای

داشتهباشند.ثبتپیغامخودوبازيابیآننیازدارندواينکهبهحفظجامعیتپیغامدرداخلصفاعتماد

ازبسیاریازتوسعهونگهداریچیزیبهاينسادگی،يککارخستهکنندهاست،امادرعینحالاستفاده

بستههایتجاریصفپیغام،خیلیپیچیدهوگراناست.

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

3-3-4- Amazon CloudFront 
CloudFrontيکشبکهتوزيعمحتوا(CDN

مبتنیبرابراست.اينشبکهبرایشماامکانقراردادن(1

درشبکهفراهم ازنزديکترينمکانیکهکاربرکندمیمحتوایديجیتالیخودرا بهاينمعناکهمحتوا ،

                                                           
1content distribution network 
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بهاوتحويلداده بهعبارتديگر،يکبازديدکنندهسايتاشودمیدرخواستکردهاست، آنجلسزلوس.

.شمامحتوارادرکندمینیويورکمشاهدههمانمحتوايیرامشاهدهکندکهيکبازديدکنندهازدتوانمی

S3شودمیبهنقاطلبهشبکهآمازونارسالکنندهمصرفتربهواينمحتوابرایتحويلسريعدهدمیقرار.

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

3-3-5- Amazon SimpleDB 
SimpleDB سازیذخیرهيکترکیبعجیباز باالترینسبتبه قابلیتاطمینان با ياMySQLداده

Oracleبسیارایرابطهیدادههامدلارتباطبااست.اينسرويسبرایانجامکارهایپیچیدهوتراکنشیدر

 همچنیندر است. هامحیطقدرتمند نظیر زياد بسیار درخواستهایخواندن یمديريتهاسیستمیبا

:باشدمیبهاينشرحSimpleDBنیزمناسباست.مزايایمحتوا

 .(DBA)دادهپايگاهعدمنیازبهمدير -

- API جووپرسببسیارسادهبرایارسالوسرويسهایمبتنیبر. 

 .(DBMSاهدادهکالسترشده)گدسترسیبهيکسیستممديريتپاي -

 .دادهسازیذخیرهیباالدرپذيرمقیاس -

مناسبنباشد.آمازونيکابزارSimpleDBقوینیازداشتهباشید،شايدایرابطهدادهپايگاهاگرشمايک

است،اينسرويسبرایشمابسیارعالیخواهدبود.dbaيکدادهپايگاهولیاگرايدهشماازبرنامه
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 آمازون S3سرویس  -3-4

هایدائمیمبتنیبرابراست.اينسرويسمستقلازديگرسرويسسازیذخیرهيکسیستمS3سرويس

نويسیدبدوناينکهدرابربرایمیزبانیسايتخودمیهايیکهشما.درحقیقت،برنامهکندمیآمازونکار

آسانسازیذخیرهبهعنوانيکS3استفادهکنند.علتاينکهآمازونازS3ازندتوانمیقرارداشتهباشند،

آمازونبهشمااينامکانراS3یآناست،نهسهولتاستفادهازآن.هاويژگیبرد،بخاطرمجموعهناممی

نیازینیستکهدربارهکهدهدمی برداريد. دوبارهازآنجا بهسادگیرویابرقراردهیدويا دادهخودرا

آناستکهS3چیزیبدانید.اشتباهبزرگدرموردشودمیآنيامحلیکهذخیرهسازیذخیرهچگونگی

سیستماست.درحقیقتازيکفايلترسادهبسیارS3آنرابعنوانيکفايلسیستمراهدوربحسابآوريد.

ذخیرههاسطل.عالوهبراين،شمااشیاءرادرکنیدمی،بلکهاشیاءراذخیرهکنیدمیشمافايلیراذخیرهن

هایها.اگرچهاينتمايزهاممکناستتنهايکتفاوتمعنايیباشد،اماتفاوتنهدردايراکتوریکنیدمی

مهمیباهمدارند:

 گیگابايتباشد5بیشترازندتوانمینS3اندازهاشیاءدر -

زيرسطلیدتوانمیقراردارد.شمانS3هادرفضایناممسطحواشتراکیبینهمهکاربرانسطل -

 ايجادکنیدوبايدمراقبتداخلفضاهاینامباشید.

 سطلواشیاءخودرابصورتعمومیدرمعرضديدهمهقراردهید.یدتوانمیشما -

 (.filesystemکنید)البتهنهبهعنوانيکmountبايدآنراS3ازبرایاستفاده -

 نمودنبايدازابزارهایثالثاستفادهکنید.syncکردنياmountبرایانجامبرخیکارهامثال -

 S3دسترسی به  -3-4-8

سرويسیدتوانمینامکنید.شماشمابايدبرایيکحسابکاربریدرآمازونثبتS3قبلازدسترسیبه

شد،سازیذخیره گفته قبالنیز که همانطور انتخابکنید. اروپا يا اياالتمتحده در را پیشفرضخود

گیرینقشداشتهباشد.یدولتیياتجاریممکناستدراينتصمیمهاسیاستقوانینو

 ی وبها سرویس -3-4-0

همازطريقS3آمازونسرويس اگرچهREST APIوهمازطريقSOAP APIرا فراهمکردهاست.

دهندگانتوسعه با SOAPمعموال اينکه بدلیل اما هستند، آشنا بزرگSOAPبیشتر باينری اشیاء با

از استفاده هایآمازونازکارهایزيرAPI.شودمیبیشترترجیحدادهRESTمشکالتیبههمراهدارد،

:کندمییپشتیبان

 واشیاءهاسطلپیداکردن -

 کشفمتاديتاهایآنها -

 یجديدهاسطلايجاد -
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 آپلوداشیاءجديد -

 واشیاءهاسطلحذف -

تعیینبهدلخواهمکانیراکهدرآنمحتوایسطلبايدذخیرهشودیدتوانمی،کنیدمیکارهاسطلوقتیبا

شودمیداشتهباشید،پیشنهادS3رزيادیرویتعاملباکنید.مگردرمواردیکهشمابايدواقعاکنترلبسیا

(تاباسطحانتزاعیدرمحیطجاواJets3tبرایزبانموردعالقهاستفادهکنید)مثالAPI wrapperازيک

خطفرمانS3 REST APIتریاز نیزS3کارکنید. http://s3tools.logix.cz/s3cmdازیدتوانمیرا

درسطحS3برایدسترسیبهwrapperيکیدتوانمیدانلودنمايید.توسطاينخطفرمانS3برایکاربا

نوشتهشدهاستوبهاينمعناستکهشمابهکدمنبعPythonخطفرمانداشتهباشید.اينابزاربهزبان

نوشت.S3برایPythonيکبرنامهتوانمیچگونهآننیزدسترسیخواهیدداشتتاببینیدکه

3-4-3- BitTorrent 
 به دسترسی امکان BitTorremtآمازون داخل از S3را است. کرده پروتکلBitTorrentفراهم يک

P2Pاشتراکفايل اينکه بدلیل برایBitTorrentاست. یهافايلگذاریاشتراکيکپروتکلاستاندارد

 تا دارند وجود بازار در کاربردی برنامه تعدادیکالينتو است، باال حجم با طريقهادادهباينری از را

BitTorrent،منتشرومصرفکنند.اگربرنامهشمابتوانداينويژگیفراهمشدهدرزيرساخترابکاربگیرد

BitTorrentازمزيتپشتیبانی  ايدهکرداستفادهS3در کلی، البتهبهطور یوبدریتراکنشهابرنامه.

ندارند.BitTorrentاستفادهایازS3تعاملبا

3-4-4- S3 در عمل 

استفادهکرديم.دفعهاولکهS3برایارسالودريافتفايلازs3cmdماازابزاردرعمل،S3برایمشاهده

 دانلود را ابزار اين کنیدمیشما به دسترسی کلیدهای با را آن بايد ،S3بار هر برای کنید. پیکربندی

S3رابهمنظوردسترسیبهسطلخصوصیخوددرکلیدهااستفادهازاينابزارياهرابزارديگری،بايداين

خواهیدمیهید،ايجاديکسطلاستکهدرآنانجامدS3دراختیارداشتهباشید.اولینکاریکهبايددر

:شودمیاشیاءخودراذخیرهکنید.اينکاربادستورزيرانجام

s3cmd mb s3://BUCKET 

.همانطورکهقبالگفتهشد،فضاینامکندمیايندستوريکسطلباناممشخصشدهتوسطشماايجاد

بجایهاسطل بايد فوقشما دستور در است. شده اشتراکگذاشته به بینکاربران نامBUCKETدر

یايجادشدهتوسطخود،يکنامهاسطلمنحصربفردموردنظرخودراواردکنید.بسیاریازکاربرانبرای

)مانندنامدامنه(.کنندمیپیشوندمنحصربفردانتخاب

 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 

گیگابايتاست.برایدسترسیبه5قرارداد،همانطورکهقبالنیزگفتهشدS3درتوانمیحجماشیائیکه

ازدستورزيراستفادهکنید:یدتوانمیS3اشیاء

s3cmd get s3://BUCKET/S3FILE LOCAL_FILE 

مانندمثالزير:

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

بهاينترتیببايدفايلموردنظررادوبارهدرمیزکارخوددريافتکردهباشید.نمونهایازديگردستورات

 قابلاستفادهدرادامهآمدهاست:

 s3cmd ls:هاسطلمشاهدهلیستهمه -

 s3cmd ls s3://BUCKETمشاهدهمحتوایيکسطلخاص: -

 s3cmd del s3://BUCKET/S3FILEحذفيکشیءازيکسطل: -

 s3cmd rb s3://BUCKETحذفيکسطل: -

 آمازون EC2سرویس  -3-5

 زمینه در سرويسآمازون ترين ابریمعروف EC2رايانش همهEC2است. با را شما مجازی شبکه

البتهاينسرويسازديگرکندمیمجازیکهدرآنشبکهدرحالاجراهستندارائهسرورهای هاسرويس.

مثالوقتیاز برایکنیدمیاستفادهEC2مستقلنیست. یمجازیوديگرهاماشینتصاويرسازیذخیره،

استفادهکرد.S3ازتوانمیهایموردنیاز،سازیذخیره

 
 Amazon EC2پشتیبانی شده توسط یک مرور از اجزای  -5-3 شکل 
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 EC2مفاهیم  -3-5-8

EC2ازترپیچیدهکمیS3.همهمفاهیمیکه5-3شکلاستEC2وچگونگیارتباطدهدمیراتشکیل

اصلیبهاينترتیبهستند:.مفاهیمدهدمیبینآنهارانشان

يکسرورمجازیاستکهسیستمعاملموردنظرشمابرEC2(:يکنمونهInstanceنمونه) -

 درآناجراشدهاست.ايدکردهاساستصويریکهانتخاب

- ( ماشینآمازون سرور،AMIتصوير از يککپیاولیه :) شما ویدتوانمیکه برایتهیه آن از

آشناباشید،تصويرghostingهرتعدادنمونهایکهبخواهیداستفادهکنید.اگربامفهوماجرای

ايجادیدتوانمیاستکهازرویآنghost تصويرماشینمجازیهمانند را هرتعدادازسرور

یازپیشنصبنمايید.بطورحداقل،يکتصويرماشینشاملهستهسیستمعاملبعالوهابزارها

شاملبرنامهدتوانمی،يااينکهبراساساستراتژیاستقرارموردنظرتان،باشدمیشدهبررویآن

هایازپیشايجادشدهایداردکه AMIکاربردیوبازپیشايجادشدهشماباشد.آمازون

زيادینیزوجودداردوهایثالث AMIبرایشروعکارخودازآنهانیزاستفادهنمايید.یدتوانمی

 موردنظرخودراازاولايجادنمايید.AMIیدتوانمیيااينکهشما

اينيکآدرسآیپیElasticآدرسآیپی - :staticاختصاصداده شما به استکه ساده

کمیگیجکنندهباشد،امابهمعنایپويانیست.بطورپیشفرضهرElastic.شايدواژهشودمی

کهپسازاينکهکارآنکندمیيکآدرسآیپیپويادريافتشودمیازونکهايجادنمونهآم

آدرس اما شود. ممکناستاينآدرسبهشخصديگریاختصاصداده شد، تمام هاینمونه

Elasticوهماننديکآدرسدشونبرایشمارزرومیstaticهااستفادههمیشهازآنیدتوانمی

 کنید.

(:يکگروهازنواحیدسترسیاستکهيککالسترواحدراازنظرجغرافیايیRegion)منطقه -

درصدقابلیت99.95حدودEC2.درحالحاضر،ضمانتسرويسآمازونبرایدهندمیتشکیل

 ماههاست.12دسترسیبرایحداقلدوناحیهدسترسیدريکگروهدريکدوره

دس - دادهAvailability zone)ترسینواحی مراکز مشابه تقريبا دسترسی(: ناحیه دو است.

کهنقطهشکستمشترکیرابهاشتراکنداشتهباشند.آمازوندرحالحاضرسهاندشدهتضمین

سواحلشرقیهستند.همچنیندوناحیههمدراروپایناحیهدراياالتمتحدهداردکههمهدر

خواهیدنمونههایخودرادرآناجرابهدلخواهناحیهدسترسیکهمییدتوانمیغربیدارد.شما

 برنامهخودراايجادکنید.1سطحموردنظرافزونگییدتوانمیکنید،انتخابنمايید.بهاينترتیب

امنهاگروه - )یتی Security Groupی به شبیه بسیار باهابخش(: که است شبکه مجزای ی

وکنیدمییاجرایامنیتهاگروه.شمانمونههایخودرادرداخلاندشدهازهمجداديوارآتش

 بانمونههایشماصحبتکند.دتوانمیکهچهچیزیکنیدمییتعیینیتیامنهاگروهدر

                                                           
1redundancy 
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Blockدرسطحسازیذخیرهازیدتوانمی،SAN:شبیهبهاستفادهاز Blockسازیذخیرهحجم -

هرگونهکهیدتوانمیسپس.باشدمیEC2کردنبهنمونههایmountاستفادهکنیدکهقابل

ازچنديندرايوبایدتوانمیبخواهیددرايوخودرافرمتکنیديااينکهبررویآنبنويسید.حتی

 مجازیاستفادهکنید.RAIDهمديگربصورتيک

Snapshot)یالحظهتصوير - شما زمانکیدتوانمی(: کپیپشتیبانهر خود درايو از بخواهید ه

وبرایايجاددرايوهایشوندمیذخیرهS3تهیهکنیدياآنراتکثیرکنید.اينتصاويرفوریدر

جديدقابلاستفادههستند.
 

 EC2دسترسی به  -3-5-0

هایمبتنیبرسرويسوبهستند.آمازونتعدادیابزارEC2،API،وسیلهاصلیدسترسیبهS3شبیهبه

ها،ازقبیلمواردزيرفراهمکردهاست:APIاینیزدرباالیحاورهم

 رامشاهدهکنید(6-3شکل)console.aws.amazon.comهایوبآمازون:کنسولسرويس -

 FirefoxدرمرورگرElasticFoxافزونه -

ابزارهایخطفرمانآمازون -

هاحتمالزيادنیازخواهیدداشتکهازابزارهایمديريتزيرساختقوینظیردرهنگاماستفادهازآمازون،ب

enStratusوRightScaleنیزاستفادهکنید.اگرتازهشروعبهکارکردهباشید،شايدبخواهیدترکیبیاز

فرمانابزارهایمختلفرانیزاستفادهکنید.برایکسباطالعاتبیشتردرخصوصاستفادهازابزارهایخط

 مراجعهhttp://developer.amazonwebservices.com/connect/entry.jspa?externalID=351به

کنید.دقتداشتهباشیدکهصرفنظرازابزاریکهنهايتامورداستفادهقرارخواهیدداد،همیشهبهيکخط

فرماننیازخواهیدداشت.

 
 ی وب آمازونها سرویسکنسول  -6-3 شکل 
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 راه اندازی یک نمونه -3-5-3

اينکاربصورتپويايکسرورراEC2درتوانمیينکاریکهترساده انجامداد،اجرایيکنمونهاست.

.دهدمیاندازیکردهودردسترسشماقرارراه

.آمازونتعدادیتصاويرماشینازپیشايجادشدهیدکنمیاجراS3ذخیرهشدهراازAMIشمايکنمونه

نمونههایتجاریموردنظرخودرانیزخريداریکنید.حتییدتوانمیبرایشمافراهمکردهاستوشما

تصاويرماشینخودراايجادوثبتکنید.یدتوانمی

بدلیلاينکهتصاويرايجادشدهدر درEC2يکنمونهیدتوانمی،شمانگیرندمیقرارS3توجه: جديدرا

ايجادکنید.S3زمانغیرفعالبودن

 شما فرمان، خط ابزارهای طريق دسترسهستندیدتوانمیاز در شما برای که مجازی ماشین تصاوير

مشاهدهکنید:

ec2-describe-images -o amazon 

استرانشاندهد.amazonهاگويدکهتمامتصاويریکهصاحبآنبهخطفرمانمیo amazon-سوئیچ

ازتصاويراستانداردآمازونيايکفروشندهديگراستفادهیدتوانمی،کنیدمیوقتیکهتازهکارخودراشروع

آنهاراثبتکنید.برایاينکهببینیدکهچهتصاويریراتایدتوانمیکنید،وپسازسفارشیکردنتصاوير،

ازدستورزيراستفادهکنید:دیتوانمی،ايدکردهکنونثبت

ec2-describe-images 

خروجیدستورفوقمشابهاينخواهدبود:

IMAGE    ami-225fba4b    ec2-public-images/fedora-core4-apache-mysql- 
v1.07.manifest.xml    amazon    available    public        i386    machine 

عنصرسومکندمی(استکهمقدارآنبهتصويراشارهIDشناسهتصوير)عنصردومدرخروجی،شماره .

ارائهS3شاملشیء تصويرماشینراکندمیاستکهفايلفهرستتصويرماشینرا اينفايلفهرست، .

دراينمثال،کندمیتوصیفEC2برای .ec2-public-imagesنامسطلیاستکهدرآنتصويرذخیره

 استو فهرستfedora-core4-apache-mysql-v1.07.manifest.xmlشده فايل استکه شیئی نام

.دهدمیتصويردرآنقراردارد.چهارمینعنصرنامصاحبتصويراست.عنصرپنجموضعیتتصويررانشان

کهکندمیمشخصi386کهآياتصويرعمومیاستياخصوصی.عنصرهفتم،کندمیعنصرششممشخص

بیتی64(وi386بیتیاينتل)32ربوطبهآنتصويرچیست.آمازوندرحالحاضرازدومعماریمعماریم

( x86_64اينتل پشتیبانی کندمی( که است تصوير نوع مشخصکننده عنصر آخرين شاملدتوانمی.

machine،ramdisk  يا kernel.باشد 
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انتخاب تصويرماشینموردنظرخودرا کردننمونهسرورمجازیبروقتیکهشما نوبتبهاجرا کرديد،

اساسآنماشینمجازیمیرسد.

ec2-run-instances AMI_ID 

برایمثالبااجرایدستورزير:

$ ec2-run-instances ami-1fd73376 

یدکرد.يااطالعاتیدربارهوضعیترزرونمونهجديددريافتخواهکنیدمیيايکپیغامخطادريافت

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 

لسادهکهتنهايکنمونهشروعشدهاست،واضحنیست.وقتیتمايزبینيکرزروويکنمونهدراينمثا

تعدادحداقلوحداکثرنمونههايیکهاجراشودرایدتوانمیشماتالشکنیدکهنمونههايیرااجراکنید،

 نشان دستور اين خروجی حالت، اين در کنید. تعیین بادهدمینیز واقعی بطور نمونه تعداد چه که

راشدهاست.درخواستشمااج

یسرورجديدیباشیدکهبهتوزيعباروبسايتدرزمانیازهابرنامهبرایمثال،شايدشمادرحالاجرای

اگربخواهیدکهشودمیروزکهترافیکآنسنگین کنید،11کمککند، اجرا برایاينمنظور نمونهرا

نمونهجديددريکناحیه11شايدباشرايطیمواجهشويدکه اگرشما نمونهرا11دردسترسنباشد.

اين در شکستخواهدخورد. درخواستشما دسترسنباشد، در ولیهیچکدام باشید درخواستکرده

نمونهدردسترسباشد،اين5نمونهرادرخواستکنید.اگرحداقل11وحداکثر5حداقلیدتوانمیصورت

و،تعدادنمونههايیاستکهباموفقیتاجراشدهرنظورازرزدستورباموفقیتاجراخواهدشد.بنابراينم

 :باشدمیاست.بعضیازمواردمهمدرخصوصتوضیحاتدادهشدهبهاينشرح

i-b1a21bd8 دستوراتو ديگر همراه به آن از نمونه. شناسه :APIنظر مورد نمونه به برایاشاره ها

.شودمیاستفاده

ami-1fd73376ويرماشین:شناسهتصAMIکنیدمیکهبرایاجراینمونهاستفاده.

pendingشاملدتوانمی.ديگرمقاديردهدمی:وضعیتفعلینمونهرانشانrunning،shutting downو

terminate.باشد

m1.smallبیانگرايناستکهکدامنوعنمونه:EC2چقدردهدمیدرحالاجرااستکهنشانRAM،

حالتبسیارپايهآناست.m1.smallبهنمونهاختصاصدادهشدهاست.نوعCPUفضایديسکو

us-east-1aبدلیلاينکهمامحدودهدهدمی:محدودهدسترسیکهدرآننمونههااجراشدهاسترانشان.

.کندمیبهترينمحدودهدسترسیراانتخابEC2دسترسیدرخطفرمانتعییننکردهايم،
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دقیقهصبرکنیدتانمونهانتخابشدهتوسطشمااجراشود.دراينحالت،آمازوندر11حالبايدحدود

 اندازیآناست. استفادهازدستورزيریدتوانمیشماحالاختصاصمنابعبراینمونهوراه با وضعیترا

بررسیکنید:

ec2-describe-instances [INSTANCE_ID] 

 لاجرایدستورزير:برایمثا

$ 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 

 نشان خروجی دهدمیاين وضعیت در حاضر حال در نمونه شماrunningکه ديگر، عبارت به است.

امايکمشکلکوچیدتوانمی کوجودداردوآنايناستکهشماحساببهآندسترسیداشتهباشید،

کاربریدرماشیننداريد.قبلازاينکاربهتراستببینیمچهاطالعاتبیشتریدربارهايننمونهدرحال

توانمیاجرا دستور خروجی ec2-describe-instancesکسبکرد. مشابه ec2-run-instancesتقريبا

عمومیوخصوصینمونهرانیزمشاهدهخواهیدکرد،زيراIPآدرسبجزاينکهتوسطايندستور،باشدمی

اکنوننمونهدروضعیتاجرااست.وقتینمونهاجراشد،آمازونبصورتپويابهآنيکآدرسعمومیويک

ازآدرسعمومیبرایدسترسیبهنمونهازخارجازابرویدتوانمی.شمادهدمیآدرسخصوصیاختصاص

استفادهکنید.صیدرداخلابرازآدرسخصو

 دسترسی به یک نمونه -3-5-4

ن شما زمانیکهيکحسابکاربرینداشتهباشید، تا بهيکنمونهیدتوانمیهمانطورکهقبالاشارهشد،

EC2جديددسترسیداشتهباشید.بنابراينآنراخاتمهدهیدونمونهديگریرااجراکنیدکهبتوانیدبه

شید:آندسترسیداشتهبا

$ ec2-terminate-instances i-b1a21bd8 

حسابکاربریدرآن ازآنجايیکهشماازيکنمونهماشینازپیشساختهشدهاستفادهکرديد،مسلماً

که بود خواهد ديگری فروشنده هر يا آمازون برای بزرگ امنیتی حفره يک اين براين عالوه نداريد.

SSH،تولیديکجفتکلیدشودمیادکند.ترفندیکهبکارگرفتههایپیشفرضبارمزمشابهايجحساب

کهاجراشودمیوکلیدعمومیبهنمونهایارسالگیردمیاست.کلیدخصوصیدرهاردديسکشماقرار



 ابری رایانش 
 

72

برایهرکاربریکهکلیدخصوصیrootبطوريکهحسابکاربریکندمینمونهراپیکربندیEC2.ايدکرده

باشیدفراهمشود.قبلازاجرایيکنمونهجديد،بايديکجفتکلیدايجادکنید:شماراداشته

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----- 

اين يککلیدخصوصیفراهم برایشما هرگکندمیدستور شما ازز. برایاستفاده که کلیدعمومیرا

ايیکهباخطازجنخواهیدديد،اينکلیدراکپیکنیدوشودمیوبشمااضافههابهحسابسرويسنمونه

"----BEGIN RSA PRIVATE KEY-----"شروعشدهاستتاخط"-----END RSA PRIVATE 

KEY----" :رادررايانهخودذخیرهکنید.بهتراستکهنامزوجکلیدرانیزدرنامفايلقراردهید)مثال

id-rsa_mykeypairفقطخودتانبتوانیدآنراتعیینکنیدکهایبگونه(ومجوزهایدسترسیبهفايلرا

ازدستورزيربرایاينیدتوانمی،Mac OS Xیمبتنیبريونیکسنظیرلینوکسوهاسیستمبخوانید.در

کاراستفادهکنید:

$ chmod 400 id_rsa-mykeypair 
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نمونهایراکهمرتبطبازوجکلیدشمااستاجراکنید:یدتوانمیحاال

$ 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 

.ايدکردهانامفايلیکهکلیدخصوصیرادرآنذخیرهنامزوجکلیدشمااست،تk–سوئیچدقتکنیدکه

خروجیمانندحالتقبلاستبجزاينکهشمايکشمارهشناسهرزروجديدويکشمارهشناسهنمونه

يناستجايگزينشدهاستکهنشاندهندهاmykeypairازاجراقبلیباعبارت0جديدداريد.همچنین

درrootکهنمونهتوسطکلیدعمومیبرایآنزوجکلیداجراشدهاست.کلیدعمومیبهحسابکاربری

شماشودمینمونهجديداختصاصداده بهعبارتديگر، برایاتصالبهنمونهاستفادهSSHازیدتوانمی.

(داشتهباشید.اينکاربصورتامنانجامکنید،بدوناينکهنیازبهاستفادهازاطالعاتورود)احرازهويت

شودمی ماشینمحلیذخیره در را کلیدخصوصیخود شما نايدکردهزيرا البتهعمالهنوز بهیدتوانمی.

،مانعرسیدنترافیکEC2ماشیندسترسیداشتهباشید،زيراقواعدپیشفرضبرایهرگروهامنیتیدر

.شودمیهرگروهامنیتیشبکهبهنمونههای

 یی امنیتها گروه -3-5-5

 در ec2-describe-instancesآخرينقسمتنمايشلیسترزروها در اينجا تا بصورتهایمثال)که ما

یبسیارشبیهیامنیتهاگروهپیشفرضبودهاست(نامگروهامنیتیاستکهدرآننمونهاجراشدهبود.

.درحالتپیشفرضشودمیشمحافظتآتهایديوارهيیازشبکهاستکهدردنیایواقعیتوسطهابخش

،يکقاعدهدرآنوجودداردکهازورودهمهترافیکازهرمبدابههرشودمیوقتیيکديوارآتشايجاد

.کندمیمقصدبررویهمهپورتهاجلوگیری

ایکهدريکگروهامنیتیجديدیقراربهنمونهیدتوانمیتاثیراستفادهازگروهامنیتیايناستکهشمان

مجوزدسترسیراec2-authorizeدارد،بههیچطريقیدسترسیداشتهباشید،تازمانیکهتوسطدستور

بدستآوريد.

ec2-authorize GROUP_NAME [OPTIONS] 

رابازکنید:SSHبهنمونهجديد،بايدپورتshellتآوردندسترسیبرایبهدس

$ ec2-authorize default -p 22 
PERMISSION     default  ALLOWS  tcp     22      22      FROM    CIDR   0.0.0.0/0 

آنبازشود:HTTPSوHTTPاگرنمونهشمايکوبسرورباشد،الزماستکهدسترسی

$ ec2-authorize default -p 80 
PERMISSION     default  ALLOWS  tcp     80      80      FROM    CIDR   0.0.0.0/0 
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$ ec2-authorize default -p 443 
PERMISSION     default  ALLOWS  tcp     443      443      FROM    CIDR   0.0.0.0/0 

هایخاصیازهرمکانبررویپورتهامنیتیپیشفرضکهدسترسیبهگرودهدمیاينخروجینشان

(ايجادشدهاست.FROM CIDR 0.0.0.0/0 means any IP addressاينترنت)

برایهمهمبداًهابازشدهاست،امااينکارمناسبینیست.بطورکلیSSHدراينمثال،دسترسیبهنکته:

بايد قواعدتعريفشده امکاندارد، جايیکه تا واضحاستکه مشخصکنند. خاصیرا وHTTPمبداً

HTTPSبطور کامالبستهباشديا هرچیزديگریبايديا تقريباً اما درحالتکلیبرایهمهبازهستند،

انتخابی،اجازهداشتهباشد.

بايدآدرسبرایکاهش شما ترافیکورودی، يکبخشخاصاز راIPدسترسیبه ماسکزيرشبکه يا

نید:تعیینک

$ ec2-authorize default -P tcp -p 22 -s 10.0.0.1/32 

یدتوانمیصادرکردهاست.حال10.0.0.1تنهابرایمحدوده22رابررویپورتTCPايندستور،اجازه

بهسرورخوددسترسیداشتهباشید:SSHبااستفادهاز

ssh -i PRIVATE_KEY_FILE root@PUBLIC_IP 



 واردنمونهجديدبشويد:rootدستورزيرراواردکنیدتابعنوانکاربریدتوانمیدراينمثالشما

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



 بلکه نیستید. محدود امنیتیواحد يکگروه به یدتوانمیشما از استفاده یهاگروهec2-add-groupبا

یبیشتریايجادکنید:امنیت

ec2-add-group GROUP -d DESCRIPTION 

برایمثال:

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

 شما گروه، چندين از استفاده )مثالیدتوانمیبا ها مختلفنمونه انواع برای را مختلفی قواعد مجموعه

بازکنیددرحالیکهايندسترسیبهگروهسرور load balancerرابرایگروهHTTP/HTTPSدسترسی

بهآنبازload balancerازگروهTomcat modjkبرنامهکاربردیبستهشدهباشدوتنهادسترسیماژول

(.باشد
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 نواحی دسترسی -3-5-6

حیهدسترسی،کامالبررویيکیازمفاهیمیکهاخیرادرموردآنصحبتشد،نواحیدسترسیبود.يکنا

.مثالآمازونسهناحیهدسترسیدراياالتمتحدهودوناحیهدراروپایغربیشودمیيکمرکزدادهنگاشت

زيرساختکامالمتمايزیدارند، ناحیه دو هر دسترسیايندستکه مهمترينويژگیيکناحیه دارد.

روینواحیديگرنداردوبقیهنواحییسی،تاثیرتربنابراينبروزمشکلدرهربخشياکليکناحیهدس

بهارائهسرويسادامهدهند.ندتوانمی

درصدیراباحداقلدوناحیهدسترسیتضمینکردهاست.99.95سطحتوافقسرويسآمازون،دسترسی

دادهنیست.رامشاهدهکرديم.اينشناسهبرایهرمرکزus-east-1aاخیر،ماناحیهدسترسیهایمثالدر

us-east-1aبرایحسابآمازونشما،شايدباus-east-1aدرحسابشخصديگرمتفاوتباشد.شناخت

ناحیههایدسترسیبنابهداليلیاهمیتزيادیدارد:

-  دريکناحیهدسترسیاجرا نمونهایرا درناحیهدوم،دیکنمیوقتیشما ونمونهديگریرا

یبکهيکنمونه،خراد.بههمیندلیلمطمئنهستیايدکردهدرزيرساختخودايجاد1افزونگی

 نمونهديگرراجبرانخواهدکرد.

.بهعبارتديگر،اگرشماکنیدمیشمابرایترافیکبینهردوناحیهدسترسیهزينهپرداخت -

بازایدرناحیهديگر،SlaveداشتهباشیدويکاصلیدريکیازنواحیدسترسیMySQLيک

،بايدهزينهپهنایباندپرداختکنید،اماکنیدمیمبادلهslaveوmasterهمهترافیکیکهبین

هزينهترافیکنخواه داشتهباشند، ازیاگرهردودريکناحیهدسترسیيکسانقرار دداشت.

رادرحالتیکههردورادرmaster/slaveاالیسویديگر،شمامزيتقابلیتدسترسیبسیارب

 يکناحیهيکسانقراردهید،ازدستخواهیدداد.

 ایستا IP های آدرس -3-5-7

ايستاوهمIP،آمازونبصورتپويابهآنهمآدرسکنیدمیاجراEC2هروقتشمايکنمونهجديددر

دهدمیپويااختصاصIPآدرس بعدا ايستاراIPهایهدشدکهنیازبهآدرسنشاندادهخواهايیروش.

ثابتIPيکآدرسسايتوب.برایمثال،شمابرایيکرودمیاماايننیازهیچگاهازبینندهدمیکاهش

بااستفادهازDNSمیخواهیدکهتوسطيکسرور هاElstic IPمشخصشدهباشد.آمازونايننیازرا

(ايجادکند.شمابرایاينelasticايستا)IPآدرس5دتوانمید.يکحسابآمازونجديکندمیبرطرف

 ايجادنکنید، را آنها زمانیکهواقعاً تا کنیدمینپرداختایهزينهآدرسها يکیازIPهایآدرس. ايستا

يدهزينهشانراپرداختکنید.،باکنیدمیمعدودچیزهايیاستکهحتیدرحالتیکهازآنهااستفادهن

                                                           
1redundancy 
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IPهایبدلیلاينکهآدرسنکته: از اينترنتدرحالتمامشدنهستند، درIPهایآدرسدر تنها ايستا

مشکلراحلخواهدکرد،زيرابايدIPv6زمانیاستفادهکنیدکهواقعابهآنهانیازداشتهباشید.نگويیدکه

ايدهجد صرفکنیدتا يادبگیريدوزمانزيادیرا نصبافزارنرمیجديدهانگارشيداستفادهازآنرا را

هایآدرسمسیريابیخارجییسرورهاراازاولانجامدهید.آمازوننیزدرحالحاضرهاپیکربندیکنیدو

IPv6کندمیراپشتیبانین.

:ازدستورزيراستفادهکنیدیدتوانمیايستایجديدIPبرایاختصاصيکآدرس

$ ec2-allocate-address 
ADDRESS 67.202.55.255 

اختصاصبدهید:EC2اينآدرساکنونمتعلقبهشماستتابهيکنمونه

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

شدهرامشاهدهکنید:رااختصاصدادهIPهایآدرسلیستهمهیدتوانمیتوسطدستورزير

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

دهید،آدرسعمومیقبلیآنباآدرسجديدايستارابهيکنمونهاختصاصمیIPوقتیشمايکآدرس

يکنمونهجديدرااجراکنیدوهمانیدتوانمیبرود،شما.اگرآننمونهبههردلیلازبینشودمیجايگزين

دسترسیعمومیرابهسیستمخودازطريقتنهایدتوانمیآدرسرابهآناختصاصدهید.درنتیجه،شما

خصوصبرایيکنمونههمیشهIPواحدوايستاتامیننمايید.توجهداشتهباشیدکهآدرسIPيکآدرس

ماند.ادرزماناجراباقیمیبصورتيکآدرسپوي

 EC2داده در  سازی ذخیره -3-5-1

رادرزيرساختابریخودفراهمکردهاست:سازیذخیرهآمازونسهنوعمختلف
•Persistent cloud storage 

•Ephemeral instance storage 

•Elastic block storage 

 

راارائهکردهکردهpersistent cloud storageقآنسرويسآمازونمکانیزمیاستکهازطريS3سرويس

کنید،همراهآنجديداجرامیEC2سازیدائمیاست.وقتیشمايکنمونهاستويکنوعسرويسذخیره

ephemeral instance storageنمونه با آن زمانعمر که بود پشتیبانیمیخواهد منطبقایکه کند،

 ديگر، عبارت به است. را آن يا بدهید دست از را نمونه شما درterminateاگر که چیزی هر کنید،

ephemeral storageقرارداردراازدستخواهیدداد.آخريننوعelastic block storage (EBS).است
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EBSذخیره شيکدستگاه شبکه بر مبتنی سازی به شماSANبیه است. فیزيکی يکزيرساخت در

توانیددرايوهايیباظرفیتيکگیگابايتتايکترابايتايجادکنیدوهرتعدادازآنهارابهيکنمونهمی

EC2نمی البتهشما نمونهمنتصبکنید. بصورتمستقیمبیندو را بهاشتراکEC2توانیدايندرايوها

بگذاريد.

 EC2 سازی ذخیره یها گزینه سهیمقا - 4-3 ول جد

 Amazon S3 Instance Blockstorage 

باالغیرقابلپیشبینیپايین سرعت

باالباالمتوسط قابلیت اطمینان

باالخیلیپايینخیلیباال دوام

باالمتوسطپايین قابلیت انعطاف

باالپايینباال پیچیدگی

باالپايینمتوسط هزینه

یعملیاتیهادادهیگذراهادادهمديريت قدرت

زيادI/Oتعدادعملیاتیغیرگذراهادادهیعملیاتیهاداده ضعف

)بااندازهکوچک(



 شما بصورتهوشمندسازیذخیرهاينسهنوعسیستمازهمهیدتوانمیدريکزيرساختمناسبابری،

 بگیريد. بکار است مناسب که جايی در را کدام هر و کنید جداستفاده امکانات4-3ول مختلف انواع

دادهرامقايسهکردهاست.سازیذخیره

 EBSتنظیم درایو  -3-5-9

ايجادکنید:EBS،يکدرايوelastic block storageبرایشروعکاربا

ec2-create-volume --size SIZE_GB -z ZONE 

.کندمیبااندازهمشخصدرناحیهدسترسیموردنظرايجادEBSايندستوريکدرايو

درEC2نمونهانناحیهدسترسیباشدکهايناستکهبايدحتماًدرهمEBSيکنیازمندیکلیدیدرايو

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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 به را درايو اينکه از EC2قبل رااختصاصدهید، بررسی اين شود. آماده شما درايو تا کنید صبر بايد

 انجامدهید:ec2-describe-volumesبادستوریدتوانمی

$ ec2-describe-volumes vol-9a773124 

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

،اماهنوزتوسطهیچنمونهایمورداستفادهکندمیحال،آمازونشروعبهشارژکردنشمابخاطرايندرايو

یاينکهيکنمونهبتواندازآناستفادهکند،بايدآنرابهيکنمونهخاصدرهمانقرارنگرفتهاست.برا

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 

رابهآنdev/sdh/يدکهدرايوجديدرابهيکنمونهخاصمتصلکندوآدرسگومیEC2ايندستور،به

( اگرنمونهدريکناحیهSCSIنامرايجبرایدستگاههایsdhدرايواختصاصدهد. درلینوکساست(.

ادريافتخواهیدتوسطنمونهديگریدرحالاستفادهباشد،پیغامخطدرايوديگرقرارداشتهباشديااينکه

بهنمونهخودمتصل دراينلحظهشمايکدستگاهرا درغیراينصورت، آنرایدتوانمیوايدکردهکرد،

mountکردهوبههرشکلکهبخواهیدفرمتکنید.فرمترايجدرلینوکسext3است)اگرازفرمتXFS

SSHنیزبکنید(.برایانجاماينچندکار،بهنمونهخودfreezeفايلسیستمرایدتوانمیاستفادهکنید،

کنیدودستوراتزيررااجرانمايید:

$ mkdir /mnt/myvolume 
$ yes | mkfs -t ext3 /dev/sdh 
$ mount /dev/sdh /mnt/myvolume 

ایاستفادهبههربراستوفرمتشدهext3بصورتگیگاباتیداريدکه11بهاينترتیبشمايکدرايو

شکلدلخواهآمادهاست.

 مدیریت درایو -3-5-82

نیزوجودEBSامکانخرابشدنيکدرايوبطورصحیحقطعنشود،EBSهمانندهردستگاهديگری،اگر

.دارد

رویدادهپايگاهريککنید.اگunmount کردن،detachراقبلازEBSشمابايدهمیشه،يکدرايونکته:

کنید.unmount،همیشهبايداولسرويسآنراخاموشکنیدوسپسدرايوراايدکردهآندرايواجرا

کند.اگرقصدunmountبعنوانبخشیازفرآيندخاموشکردنسیستم،نمونهشمابايدکامالدرايوهارا

فرآيندعادیخاموششدنسی از خارج را درايو که راداريد دستیآن بطور ابتدا بايد کنید، قطع ستم

unmount:کنید
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$ umount /mnt/myvolume 

باآرامشخاطر،درايوراقطعکنیدبطوریکهبرایيکنمونهديگرقابلاستفادهیدتوانمیدراينلحظه،

باشد:

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

آنرابهيکنمونهديگرمتصلکنید.یدتوانمیحال

 (snapshotsتصاویر ) -3-5-88

ازدرايوخودهریدتوانمیاست.شماEBSیخوبدرايوهایهاويژگیتهیهتصويرازدرايويکیازامکان

،بنابراينيکالگویکندمیذخیرهS3بطورخودکار،تصاويررادرEC2کنید.زمانکهبخواهیدتصويرتهیه

تهیهکپیپشتیبانقویخواهیدداشت.

،امادرنظرداشتهباشیدکهآيندمیيکمکانیزمقویبرایکپیپشتیبانبحسابEBSاگرچهتصاويرنکته:

ن شما کامالغیرقابلحملهستند. حتیاگرEBSتصاويردیتوانمیآنها ابرآمازونخارجکنید. از خودرا

ازآنهااستفادهکنید.یدتوانمیبتوانید،ن

.قبلازاينکهيکتصويرايجادشودمیانجامec2-create-snapshotايجاديکتصويربااستفادهازدستور

تهیهکنید،دريکحالتپايدارکنید،شايدبخواهیدمطمئنشويدکهدرايویکهمیخواهیدازآنتصوير

قراردارد.بهعبارتديگر،عملیاتنوشتندرآنمتوقفبشود.اينکهچگونهاينکارراانجامبدهید،بستگی

،درخصوصوجودهافايلبهبرنامهایداردکهرویدرايومینويسد.بزرگتريننگرانیباپايداریسیستم

دادهپايگاه درايوها روی بسیارشدبامیبر تصوير تهیه از قبل نوشتن عملیات همه کردن متوقف يقیناً .

 ضروریاست.

برایايجاديکتصويرازدستورزيراستفادهکنید:

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

بالفاصلهنوشتنبررویدرايورادوبارهآغازکنیدونیازیدتوانمید،وقتیکهشمايکتصويردرستکردي

تهیهتصويرکاملفرآيند زمانبراستودرپسزمینهینیستکهصبرکنیدتاتهیهتصويرکاملشود.

 شودمیانجام شما یدتوانمی. دستور از تصوير، تکمیل زمان از ec2-describe-snapshotsبرایآگاهی

دهکنید.استفا

$ ec2-describe-snapshots snap-21ab4c89b 
SNAPSHOT snap-21ab4c89b vol-9a773124 pending 2008-10-20T19:02:33+0000 20% 
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حالت از وضعیت فیلد شد، انجام کار pendingوقتی completedبه تنهايیکندمیتغییر به تصوير .

 وقتی اما نیست، استفاده قابل درايو يک بصورت به بخواهید باشید،هادادهکه داشته دسترسی آن ی

 ازرویآنيکدرايوايجادکنید:یدتوانمی

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

موجوددردرايوقبلیخودخواهیدداشتکهیهادادهسپسشمايکدرايوازپیشفرمتشدهباهمه

هرتعداددرايورابراساسيکیدتوانمیقابلاستفادهاست.شماEC2برایاستفادهتوسطيکنمونهجديد

:دهدمییزيادیهاتوانايیتصويرمشابهايجادنمايید.اينويژگیايجادتصويربهشما

تسیستم،تستبار،ياديگراهدافیکهبهنسخهايجادسريعنسخهدومازيکمحیطبرایتس -

 فعلیبرنامهنیازدارند.

 تهیهکپیپشتیبانباکمترينتاثیربررویمحیطتولید. -

.بهعبارتديگر،اگرشماتصويریازشوندمیايجاد1ايناستکهتصاويربصورتافزايشیويژگیجالبديگر

،درايجادنمايید18:11جادکنیدوتصويرديگریدرساعتاي18:11گیگابايتیدرساعت21ازيکدرايو

ذخیره18:11تا18:11گیگابايتیبهعالوهتغییراتانجامشدهبینساعت21فقطيکدرايوS3نهايتدر

.کنندمییپشتیبانمداومازدرايوهارافراهمهاکپیخواهدشد.اينتصاويرافزايشیامکانايجاد

 AMIمدیریت  -3-5-80

هایعمومیکهازپیشموجودهستندبرایانجامکارخوداستفادهAMIدرشروعکارازیدتوانمیشما

همچنین بایدتوانمیکنید. بعدا جزئیاتمديريتتصاوير ومديريتکنید. ايجاد را کتابخانهتصاويرخود

داماتاولیهایکهبرایايجادوثبتتصاويرنیازاستجزئیاتبیشترتشريحخواهدشدامادراينجافعالاق

.شودمیشرحداده

 اينتصويرشاملچیزیازباشدمیيکتصويرماشینآمازونشاملفايلسیستمريشهبراینمونهشما .

شمابايدAMI.برایايجاديکیباشدمیقراردارد(نmnt/یذخیرهشدهتوسطشما)کهمعموالدرهافايل

هستندکهدرpem.وکلیدخصوصیخودراداشتهباشید.هردوفايلدارایپسونديککپیازگواهینامه

قراردهید.بهاينترتیبmnt/.ايندوفايلرادرشوندمیدريافتAmazonزمانايجادحسابکاربری

یدتوانمیکنید،جويیصرفهنیزS3.اگربخواهیددرفضایدشونمیهابطوردائمیتعبیهنAMIکلیدهادر

اگردرحالاجرایيکنمونهvar/tmp/وtmp/پوشههای درنهايت، نیزتمیزکنید. رویدادهپايگاهرا

پارتیشنريشههستید،آنرامتوقفکنید.

                                                           
1incremental 
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آنتحتعنوانبرایآمادهاولینکارشما فرآيندیاستکهاز bundles upسازیتصوير، bundlingيا

:شود نامبردهمیتصوير

$ 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 

اينشودمیوبرایمدتممکناستبهنظربرسدکهکاریانجامناينکارزمانزيادیطولمیکشد .

 را شما سیستم فايل کندمیbundles upدستور به را آن درهابخش، و شکند می کوچکتر ی

/mnt/ami/myami کندمیذخیره لیستشامل فايل يم شما شد، انجام کار وقتی مختلفهابخش. ی

AMI:خودخواهیدداشت/mnt/ami/myami/myami.manifest.xml

قراردهید:S3خودرادرAMI bundleیدتوانمیدراينلحظه،

$ s3cmd mb s3://myami 
$ sudo ec2-upload-bundle -b myami -m /mnt/ami/myami.manifest.xml \ 
       -a ACCESS_KEY -s SECRET_KEY 

یکلیدها،گیرندمیمورداستفادهقرارbundleیددسترسیوکلیدمحرمانهکهبرایآپلودکردنکل:نکته

S3یکلیدهاهستندنهEC2کهدرزمانايجادbundle.استفادهشدند

قراردهد.اگردرحیناينکار،کپیبههردلیلیS3رادرهابخشايندستورمدتیزمانمیبردتاهمه

قبلازاينکهبتوانیدازتصويراستفادهکنید،يکمرحلهمتوقفشد،ک کنید. دوبارهاجرا افیستدستوررا

است:EC2درAMIديگرباقیمیماندوآنثبت

$ ec2-register myami/myami.manifest.xml 
IMAGE    ami-33a2d51c 

برایانتخابنمونهجديدخودAMI IDازاينیدتوانمی،شماکنیدمیوقتیشمانمونههایجديدرااجرا

استفادهکنید.
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 3فصل  یمرور یها پرسش

 استفادهاززيرساختابریرابااستفادهاززيرساختداخلیيکسازمانمقايسهکنید. -1

 نواحیدسترسیراتعريفنمايید.مزاياومعايبآنهارابررسینمايید. -2

 هايیدارد؟بهچهمعناسب؟چهويژگی(instanceنمونه) -3

هايیهایموقتیرادرابربررسیکنید.برایرفعمشکالتآنهاچهراهحلمزاياومعايبحافظه -4

 وجوددارد؟

 راتوضیحدهید؟Bundlingفرآيند -5

ایسیستمچیست؟چهکاربردهايیدارد؟تصويرلحظه -6

 

 3فصل تحقیق و پژوهشی 

 يلکنندهبارابریرانامبردهومعماریآنراموردبررسیقراردهید.يکنمونهبرنامهتعد -1

 آمازونرابررسیکنید.SQSنحوهعملکردسرويس -2

3- CDN؟ايجادوازطريقآنمحتوابهچندشکلقابلارائهاستچیستCDNدرابرچهتفاوتی

 هایغیرابریدارد؟درمقايسهبانمونه

4-  سیستم عملکرد چگونگیBittorrentنحوه بررسیکنیدو آمازونرا ابر در آنرا از استفاده

 بررسیکنید.

 .دیکنیابربررسیرابرروMapReduceاستقرارمدلیمعمار -5

 ومزاياومعايبآنتحقیقکنید.bundlingدرموردنحوهعملکرد -6

فرمابریراموردکنند.چندنمونهپلتهایابریمیهایابریچهکمکیبهارائهبرنامهپلتفرم -7

 بررسیقراردهیدوباهممقايسهکنید.

 .دیکنقیتحقOpenCloudیارائهشدهبرایهایدرخصوصمعمار -8

ارائهکردهاستکهازطريقآنکاربرانمیXشرکت -9 توانندبانصبيکنرمافزار،سرويسیرا

ويساينشرکتمشابهکداميکمنابعموجوددررايانهخودراباهمديگربهاشتراکبگذارند.سر

چنانچهاينشرکتبرایسرويسدهیبهتردرارائهخدمات؟ازسیستمهایمحاسباتیاست

رودارد؟هايیپیشحلخودبخواهدازمحاسباتابریاستفادهکند،چهراه
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  SaaSاز دید  رایانش ابری   -4 فصل

 رايانشابریمقدمهایبه -

 آمادههستید؟رايانشابریآيابرایاستفادهاز -

 یابریهاسرويستوسعه -

 برایخانوادههارايانشابری -

 هاگروهبرایرايانشابری -

 هاشرکتبرایرايانشابری -
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 SaaSاز دید  رایانش ابریمقدمه ای  -4-8

یکاربردیواسنادمختلفازرايانهرومیزیشمادرحالهابرنامهاست،محاسباتیدرحالتغییرهایروش

درهافايلوهابرنامهاست،جايیکهرايانشابرییابرهستند.صحبتمادربارههاتودهحرکتبهداخل

قابلوسرورکهبههممتصلهستندقرارگرفتهوازطريقاينترنترايانهداخلابرهايیمتشکلازهزاران

 با رايانشابریدسترسهستند. انجام کنون تا که هرچه بجایداديدمی، طريقهابرنامه، از یرومیزی،

یکهبهارايانهواسنادخودازهرهابرنامهبههمهیدتوانمی.شماباشدمییتحتوبقابلانجامهابرنامه

اينترنتمتصلباشد،دسترسیداشتهباشید.

؟بعنواناولیننمونه،شماديگربهيکدهدمیچگونهشیوهکارشماراتغییررايانشابریکهدانیدمیآيا

رايانه شما همیشهازطريقوبدریدتوانمیوابستهنخواهیدبود. زيرا انجامدهید، درهرجا کارخودرا

عالوهبراين، نیزتسهیلکردرايانشابریدسترسخواهدبود. بطوريکههمههاست،شیوهکارگروهیرا

.داشتهباشندواسناديکسانازهرجايیکهقرارداشتهباشند،دسترسیهابرنامهبهندتوانمیاعضایگروه

رايانشابری هاگرايشيکیاز ارتباطبا تکنولوژیاستکهشیوه متحولرايانهیجديددر اينترنترا و

تغ ايندلیلاستکه اينتحولبه چگونگیخواهدساخت. در عمده اجرایسازیذخیرهییر اطالعاتو

رومیزی،همهچیزرايانهرویيکهادادهوهابرنامه.بهاينترتیببهجایاجرایگیردمیصورتهابرنامه

شودمیومیزبانیگیردمیدرابرقرار بهشمارايانشابریوازطريقاينترنتقابلدسترسیخواهدبود.

 بتوانیدبههمهدهدمیاجازه ازهابرنامهکه را شما باشید، دسترسیداشته هرجایدنیا از اسنادخود و

هامحدوديت ازکندمییيکرايانهرومیزیرها برایاعضایيکگروه امکانانجامکارهایگروهیرا و

.کندمیفراهمیمختلفهامکان

 رايانشابریظهور درهريربگیرمانندشبکهبرقدرنظیدتوانمیرا تاسیساتالکتريکی، قبلازظهور د.

،اماپسازايجادشبکهبرق،شدمیکسبوکار،برقموردنیازتوسطژنراتورهایاختصاصیخودشانتامین

کار، هرکسبو و قابلیتژنراتورهایاختصاصیکنارگذاشتهشد، و قیمتکمتر با را خود نیاز برقمورد

.کردمیبرقخريداریکردهوتامیناطمینانبیشترازشبکه

مبتنیحاضریمحاسباتیاتفاقافتادهاست.تصورمحاسباتیکهدرحالهافناوریمشابههمینحالتبرای

روزهفته،بااطمینان7ساعتهدر24آمادهاستکهبهسمتدسترسیجهانی،یرومیزیاست،هارايانهبر

فراهمشدهاست.رايانشابریفراگیرحرکتکندکهتحققاينامرتوسطباالوقابلیتهمکاری

 ، چه چیزی هست و چه چیزی نیست؟رایانش ابری -4-8-8

یخوداجراهارايانهیرارویهريکازافزارنرمیهابرنامهیمختلفازهاکپیدرمحاسباترومیزی،شما

کنیدمی ايجاد که اسنادی ايد کرده. همان ایرايانهدر ايجاد اندشدهکه ذخیره اسنادشوندمی، اگرچه .

توسطهارايانهازطريقديگرندتوانمی امادسترسیبهآنها یمتصلبهشبکهمورددسترسیقرارگیرند،
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هارايانه شبکه خارج پذيرامکانی چنین هايیمدلنیست. يا شخصی رايانه بر مبتنی PC Centricرا

ت.نامگذاشتوانمی

،درعوضدرسرورهايیقرارگرفتهشوندمییازرايانهشخصیشمااجرانافزارنرمیهابرنامه،رايانشابریبا

 شود، مشکلیمواجه با شما رايانه اگر دسترسهستند. اينترنتدر طريق از که درافزارنرماند هنوز ها

 مورد در همینموضوع بود. صهافايلدسترسخواهند هم اسناد و است. هافايلادق ازایمجموعهدر

بهآنهادسترسیداشت.هرکسمجوزداشتهباشد،نهتوانمیکهازطريقاينترنتشوندمیسرورهاذخیره

 بلکهحتیدتوانمیتنها بصورتدتوانمیبهاسناددسترسیداشتهباشد، درآنها ويرايشکندويا را آنها

برخ باشد. هاسیستمالفبالدرنگمشارکتداشته اينمدل مبتنیبررايانشابرییمحاسباتیسنتی، ،

کهایرايانهکهبهاينترتیبباشدمیdocument-centric،بلکهمبتنیبرسندياباشدمیرايانهشخصین

،مهمنیست.گیردمیبرایدسترسیبهفايلياسندمورداستفادهقرار

 ، چه چیزی نیسترایانش ابری -4-8-0

ويااسنادرویيکهابرنامهيکشبکهمحاسباتینیست.دريکشبکهمحاسباتی،رايانشابریاولاينکه

می دسترسقرار طريقشبکهدر از و میزبانیشده یگسرور اينهاستورايانشابریرند. از خیلیبیشتر

 سرور چندين و شبکه چندين شودمیشامل اين، بر عالوه . عادی، وهایسرويسبرخالفشبکه ابری

است.پذيرامکانابریازهرجايیدردنیاوبواسطهاتصالاينترنتیسازیذخیره

 ، چه چیزی استرایانش ابری -4-8-3

هایمتصلبهرايانهاست.دراينجاابر،گروهیبزرگاز"ابر"،خودواژهرايانشابرینکتهکلیدیدرتعريف

عمومیندتوانمیياسرورهایشبکهباشند.همچنینآنهایشخصیهارايانهندتوانمیهارايانههماست.اين

 هم شامل که است ابری میزبان گوگل مثال، برای باشند. خصوصی همهارايانهيا و است شخصی ی

تودهابریگوگليکنمونهابرخصوصیاستکهتنهاگوگلمالکآناستامابصورت سرورهایبزرگتر.

ساست.عمومیتوسطکاربرانگوگلدردستر

يیکهرویابرهادادهیکاربردیوهابرنامه.رودمیفراترازيکشرکتياسازمانهارايانهاينتودهابریاز

یمختلففراهمشدهاستوهافرمپلت،توسطگروهیوسیعازکاربران،بینسازمانیوبینشودمیمیزبانی

ازهررايانهوباهرنوعهابرنامهبهايناسنادودوانتمیازطريقاينترنتدردسترساست.هرکاربرمجاز

وزيرساختزيرينفناوریاتصالاينترنتیدسترسیداشتهباشد.مسئلهمهمايناستکهبرایکاربرنهايی،

 پیشتازان از يکی عنوان به گوگل است. پنهان رايانشابریابر، ،6 بعنوان را اصلی یهاويژگیمشخصه

رنظردارد:درايانشابری
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.هربارکهشمابهعنوانيککاربربهابرمتصلشويد،هرچهکهدرکاربرمحوراسترايانشابری -

 شود –آنذخیره تصاوير، پیغامها، ...هابرنامهاسناد، شما-و براين، عالوه شماست. متعلقبه

 راباديگرانبهاشتراکبگذاريد.هادادهیدتوانمی

،دهدمیبجایتمرکزبررویبرنامهکاربردیوکاریکهانجام.محوراستوظیفهرايانشابری -

انجامدتوانمیتمرکزروینیازیکهشماداريدواينکهچگونهبرنامهکاربردی برایشما آنرا

اهمیتکمترینسبت-واژهپرداز،صفحهگسترده،ايمیل،و...-یسنتیهابرنامه.باشدمیدهد

 دارند.کنندمیيجادبهاسنادیکها

ياهزارانرايانهباهمديگربهابر،يکقدرتمحساباتیقدرتمنداسترايانشابری - اتصالصدا .

 نیست.پذيرامکانبسیارزيادايجادکردهاستکهبايکرايانهرومیزی

ندنتوامی،کاربرانشودمی.بدلیلاينکهدادهدرداخلابرذخیرهدردسترساسترايانشابری -

برخالفيکرايانه بازيابیکنند. داده چندينانباره از فوریاطالعاتزيادیرا سريعو بطور

 رومیزی،شماديگرمحدودبهيکمنبعدادهنخواهیدبود.

بهه.باهمهنوعدادهذخیرهشدهدرابر،چنانچهبخواهیمهوشمندانهوشمنداسترايانشابری -

 ضروریخواهدبود.هادادهدادهکاویوتحلیلدسترسیداشتهباشیم،هاداده

بايدبصورتاتوماتیکانجامرايانشابری.بسیاریازوظايفدراستريزیبرنامهقابلرايانشابری -

شود.برایمثال،برایمحافظتازجامعیتداده،اطالعاتذخیرهشدهدريکرايانهواحددرابر،

ازشبکهخارجشود،هارايانهارشود.بهاينترتیباگريکیازبايدرویچندينرايانهديگرنیزتکر

 .کنندمیرايانهجديدتوزيعدرهایآنرايانهرااتوماتیکابر،دادهريزیبرنامه

رايانشابریالزمبهتوضیحاستکهازديدفنیومهندسینسبتبهديدکاربرنهايی،تعاريفمتفاوتیاز

يکرايانشابری،دهندمیياتوسعهکنندمییرامديريتارايانهیهاسیستمکهوجوددارد.برایافرادی

 وپذيرمقیاسنوع ها عامل سیستم توسعه حالت، اين در فنی چالش است. سرور توانايی در افقی ی

ستدرحالیکهمکانیسمانجامکاربرایکاربریاپذيرمقیاسیکاربردیبرایمديريتايننوعازهابرنامه

نهايیپنهانباقیبماند.

 رایانش ابریاز همکاری مشارکتی تا ابر: تاریخی مختصر از  -4-8-4

.آيندمیبحسابرايانشابریازاجدادPeer-to-PeerومحاسباتتوزيعشدهClient/Serverمحاسبات

متمرکز،مشارکتگروهیراتسهیلسازیذخیرهچگونهدرارتباطبااينموضوعاتهستندکههااينهمه

کارکنندتاتوانمحاسباتیافزايشدادهشود.ندتوانمیکردهوچگونهچندينرايانهباهمديگر

 متمرکز سازی ذخیرهی مترکز و ها برنامه: Client/Serverمحاسبات  -4-8-5

 هاسالدر هافناورییاولیه 1981یمحاسباتی)پیشاز چیز همه عمل( صورتمدلکالينت/سرور به

قرارMainframeیبزرگهارايانه،وهمهکنترلهارویهادادهی،همهافزارنرمیهابرنامه.همهکردمی
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 شناخته عنوانسرورها به عبارتديگر به خاصیشدمیداشتکه داده به که بخواهد يککاربر اگر ند.

متصلشود،دسترسیمناسبmainframeند،مجبوربودتابهدسترسیداشتهباشديايکبرنامهرااجراک

رابدستآوردوسپسکارخودراانجامدهد.

هارايانهند.اينشدمیمتصلشدمیکهکالينتنامیدهکاریايستگاهکاربرانبهسرورازطريقيکپايانهيا

 فضای يا و حافظه محاسباسازیذخیرهاغلب يا بهو کاربران اتصال برای صرفاً و نداشتند، زيادی تی

mainframeند.شدمیبکارگرفته

متفاوترايانشابری،اماازکندمیمتمرکزمشابهفراهمسازیذخیرهمدلکالينت/سروردرحالیکهنوعی

است.mainframeهکنترلتوسطزيراکهيکديدکاربرمحورندارد.درمحاسباتکالينت/سرور،هماست،

 مناب  گذاری اشتراک: Peer-to-Peerمحاسبات  -4-8-6

 يکClient/Serverیهامدلدر سمتسرور در ايجاد گلوگاه ارتباطاتبینشودمینوع همه هارايانه.

باعثناکارآمدیمدلشود.دتوانمیمجبورهستندکهاولبهسمتسروربروندکه

رتاتصاليکرايانهبهيکرايانهديگر،بدوناينکهاولمجبورباشدبهسراغسروربرود،سببتوسعهضرو

يکمعماریشبکهراتوصیفP2P(شد.محاسباتP2P)peer to peerمدلمحاسباتنظیربهنظیريا

بلمعماریکالينت/سروردرنقطهمقاکهدرآنهررايانهوظايفوتوانايیمشابهديگراندارد.اينکندمی

.شودمیقرارداردکهدرآنيکياچندرايانهبرایسرويسدادنبهديگراناختصاصداده

درشبکهبعنواننودهایمشابههارايانه،هررايانهيککالينتوسروراست.باشناختهمهP2Pدرمحیط

.بهاينترتیبنیازیبهسرورمرکزیکندمیهمرافراهاسرويسامکانتبادلمستقیممنابعوP2Pياهمتا،

يیهارايانهبهمعنایغیرمتمرکزسازینیزهست.کنترلبهصورتغیرمتمرکز،درهمهP2Pنیزنخواهدبود.

.محتوانیزبینچندينرايانههمتا،پخششدهاست.هیچسرورشودمیانجامکنندمیکهبصورتمعادلکار

نخواهدبود.هاسرويسنابعومرکزیمسئولمیزبانیم

کهاينترنتکنندمیاينترنتباشد.بیشترکاربرانامروزهفراموشP2Pمحاسباتسازیپیادهشايدمهمترين

بودکهمنابعمحاسباتیرادراياالتP2P،بهصورتسیستمیARPAnetدرابتدایشروعخودبصورت

 بهاشتراکمیگذاشت. ARPAnetیمختلفهاسايتمتحده متصلبودند، نهبههمديگربصورتهمتا

بصورتکالينت/سرور.

ايجادشدو1979بود.اينشبکهدرUsenetدراوايلظهوراينترنت،شبکهP2Pبهتريننمونهازماهیت

بودکهبهاينترنتمتصلبودندوهريکمیزبانکلمحتوایشبکهبود.پیغامهارايانهبهصورتشبکهایاز

بههمهيابخشیازUsenet،کاربرانمتصلبههريکازسرورهایشدمییهمتامنتشرهارايانهابینه

 سرور به کاربران اتصال اگرچه داشت. دسترسی سرور يک به شده پست های نوعUsenetپیغام از

بود.P2PبصورتUsenetکالينت/سروربود،اماارتباطبینسرورهای

طاتدراينترنتبهسمتمدلکالينت/سرورحرکتکرد.دروب،هرسايتتوسطگروهیباظهوروب،ارتبا

یکالينتبناممرورگروببرایدسترسیبههابرنامهوبازديدکنندگانسايت،ازشودمیهامیزبانیرايانهاز
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تقريباهمهکنندمیآناستفاده کالينتهابصورتمتمرکزوهمهکنترلبصورتمتمرکزاستومحتوا.

هیچاستقاللياکنترلیدراينفرآيندندارند.

 : توان محاسباتی بیشترداوطلبانهمحاسبات  -4-8-7

یبیکاردريکهارايانهمحاسباتتوزيعشدهاست،کهدرآنP2Pیمدلهامجموعهيکیازمهمترينزير

اسباتیبااليیرابرایپروژههاینیازبهپردازشزيادفراهمتاتوانمحشوندمیشبکهيااينترنت،بکارگرفته

کنند.

.اکثرکندمیروزهفتهروشنباشد،توانمحاسباتیزيادیرافراهم7ساعتهدر24يکرايانهشخصی،که

فادهاستشانبال،امابخشقابلتوجهیازمنابعرايانهکنندمیاستفاده24/7هایخودبصورترايانهمردماز

هدفمااستفادهازآنمنابعاست.باقیمیماند.درمحاسباتداوطلبانه

کهشودمییرویآننصبافزارنرم،کندمیثبتناموقتیيکرايانهبرایيکپروژهمحاسباتداوطلبانه

رادتوانمی مختلفی پردازشی نتیجهفعالیتهای دهد. انجام است، بیکار رايانه که هايی دوره طول در

هارايانهوبانتايجمشابهازديگرشودمیپردازشهایانجامشدهبصورتدورهایبهشبکهمحاسباتیارسال

هاوMainframeیکافیبکارگرفتهشوند،توانپردازشیهارايانه.درنتیجهاگرشودمیدرپروژهترکیب

ايانهرابر کنندکهبرایبرخیپروژههایمحاسباتیخیلیبزرگوپیچیدهیمسازیشبیههایبزرگتریرا

ضروریاست.

برایمثال،تحقیقاتژنتیکنیازبهحجمزيادیازتوانمحاسباتیدارد.بااستفادهازابزارهایسنتی،ممکن

رانويامیلیونهارايانهشخصیبههمديگر،طولبکشد.امابااتصالهزاهاسالاستحلمسائلرياضیاتی

تانتیجهدرزمانکوتاهتریبدستآيد.شودمیتوانبیشتریبکارگرفته

بودکههزارانرايانه1997درdistributed.net،پروژهبزرگمبتنیبراينترنتمحاسباتداوطلبانهاولین

بکارگرفتهتايککد بازکند.يکنمونهبزرگتر،شخصیرا 1999دراواسطSETI@homeرمزنگاریرا

درفضاهایديگربکارگرفتهاست.هاستکهمیلیونهارايانهشخصیرابرایجستجویزندگیهوشمندان

بااستفادهازشبکههایمعمولیمتصلبهیبزرگوهاسازماندربسیاریازپروژههایمحاسباتداوطلبانه

ديگرپروژههایبزرگتر،شوندمیشبکهمحاسباتداوطلبانههدايت رايانه. ایبگونههایکاربراناينترنترا

 گیرندمیبکار انجام آنها اينترنتمتصلدشومیکهمحاسباتاغلببصورتآفاليندر سپسوقتیبه و

.شودمیشدند،نتايجبهشبکهارسال

 محاسبات مشارکتی: کار گروهی -4-8-1

،اينتمايلوجودداشتهاستکهکاربرانمختلفP2Pازروزهایاولیهمحاسباتکالينت/سرورتاتحوالت

محاسبات از ايننوع کنند. يکسانکار رايانه مبتنیبر رویيکپروژه همبصورتهمزمانو با بتوانند

است.رايانشابریمشارکتینیرویمحرک



 ابری رایانش 



91

ند.هدفاينشدمیپذيرامکانمختلفP2Pمشارکتهایگروهیاولیهتوسطترکیبیازچندينتکنولوژی

بودکهچندينکاربرانقادرباشندکهباهمديگررویيکپروژهآنالينبصورتبالدرنگکارکنندوهنوز

همهدفهمیناست.

یامروزی،اينهامحیطنندباهمصحبتکنند.دربرایهمکاریرویهرپروژهای،کاربرانبايدابتدابتوا

یصوتیوتصويریاختیاریانجامهاتوانايیمتنیباتارتباطاهایپیغامرسانهابرایافزارنرمکاربوسیله

اکثرشودمی محدودهمتنوعیازهاسیستم. یصوتیوتصويریبرایکنفرانسهایهاگزينهیمشارکتی،

یخودرابهاشتراکبگذارندوهافايل.عالوهبراين،کاربرانبايدبتوانندکنندمیاهمکاربرهفرويدئويیچند

وايت کنند. در1بوردچندينکاربرانرویيکسنديکسانبطورهمزمانکار هایبالدرنگنیزمخصوصا

رايجاست.هاشرکتیآموزشیوهامحیط

 از هايی نمونه هاسیستمبعنوان مشارکتی، وانتمیی نظیر ( ساده بسیار موارد  وLotus Notesبه

Microsoft NetMeeting(تانمونههایبسیارپیچیده)Groove Networks Systemاشارهکرد.اکثر)

ومحدودبهفعالیتدرشبکهخصوصیهمانشرکتگیرندمییبزرگمورداستفادهقرارهاشرکتآنهادر

است.

 کار مشارکتی: گام بعدی در رایانش ابری -4-8-9

کاربراناز ديگرنیازیبهمحدودبودنکارگروهیدريکمحیطشبکهسازمانینیست. رشداينترنت، با

رویپروژههايیکهبینشرکتیومحدوده تمايلدارندتا چندينمکاندرشرکتوازچندينسازمان،

بايدد پروژهها برایاينکار، ابراينترنتمیزبانیشوندوازهرهایجغرافیايیمختلفهمکاریکنند. ر

مکانبااتصالاينترنتیدردسترسباشند.

ديگر توسطگوگلو که آنچه سرورهایبزرگنظیر توسعه با نیز ابر بر خدماتمبتنی و اسناد مفهوم

هارادراختیارداشتازسرورایمجموعهیموتورجستجوراهاندازیشد،شکلگرفت.گوگلقبالهاشرکت

اينتوانمحاسباتیبرایتوسعه از چرا میگرفت. کهبرایقدرتمندکردنموتورهایجستجویخودبکار

یتحتوباستفادهنکند.دراينحالتسطحجديدیازهمکاریکارهایمشارکتیهابرنامهازایمجموعه

اينترنترافراهمآورد.

فراهمرايانشابریلتنهاشرکتینیستکهخدماتدقیقاهمانچیزیاستکهاتفاقافتاد.اگرچهگوگاين

الزمبرایايجادشبکههایافزارسختیبزرگ،هاشرکتوديگرIBM،SUN.ازديدزيرساخت،کندمی

 فراهم را کنندمیابری ديد از افزارنرم. هاشرکت، که هستند زيادی هابرنامهی و ابری یهاسرويسی

.دهندمیابریراتوسعهسازیذخیره

                                                           
تختهمجازیکهتوسطهمهاعضایگروهقابلمشاهدهوايتبوردجايیاستکهيکياچندکاربرمیتوانندرویيک1

است،ترسیمکنند.
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،جستجووسازماندهیگذاریاشتراکابریبرایايجاد،بهسازیذخیرهیابریوهاسرويسامروزهمردماز

 انواعمختلفاستفاده استفادهکنندمیاطالعاتدر رايانه از برایکاربرانیکه تنها اينقابلیتنه امروزه .

کنندمی هایديگر دستگاه از برایکاربرانیکه حتی بلکه ، موبايل، بهنتلويزيونظیر اتصال برای ... و

فراهماست.کنندمیاينترنتاستفاده

 کند میچگونه کار  رایانش ابریاست:   رایانه ،شبکه -4-8-82

"ايناستکهSunشعارشرکت واينشعارمناسبترينتعريفبراینحوهعملکرد"استرايانهشبکه،

یهابرنامهوهادادهدرنظرگرفتهشودکهرايانهماننديکدتوانمیهارايانهاست.يکشبکهازرايانشابری

برایکاربراناينترنتنگهداری ابریازکندمیکاربردیرا شبکهموجوددر بعنوانIPهایآدرس. کهما

اينترنتمی توانمحاسباتیو امکانکارکندمیانبوهیفراهمسازیذخیرهشناسیم، سطحو گروهیدر

رابارايانشابریایرافراهممیآورد.امااينيکتوصیفبسیارسادهاست.حالبیايیدعملکردگسترده

جزئیاتبیشتربررسیکنیم.

 شناخت معماری ابر -4-8-88

یشخصیاستکهبصورتهارايانهاستکهيکشبکهانبوهازسرورهاياحتی"ابر"دررايانشابریکلید

تاشودمیومنابعهريکباهمترکیبشوندمیبصورتموازیاجراهاانهرايشبکهبههممتصلهستند.اين

زيادیرافراهمکنند.سازیذخیرهتوانمحاسباتیو

وسرورهاکهبصورتعمومیازطريقاينترنتدردسترسهستندوهارايانهازایمجموعهابردقیقاًچیست؟

هرنوعسیستمعاملیاجراشود.درحقیقتندتوانمیهااشینمدريکياچندمرکزدادهقراردارند.دراين

آنها.تاپدسکمهماست،نهظاهرصفحههاماشینتوانپردازشی

ياوسیلهقابلحملخودوازرايانهبادتوانمینشاندادهشدهاست،هرکاربر1-4شکلهمانطورکهدر

اب اينترنتبه قابلطريق فايل يا وسیله کاربردی، يکبرنامه مانند ابر کاربران، اين برای متصلشود. ر

(کندمییرامديريتافزارسختداخلابر)وهمچنینسیستمعاملیکهاتصاالتافزارسختمشاهدهاست.

ازديدکاربرپنهاناست.
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 اتصال کاربران به ابرنحوه -8-4 شکل 

بههمديگروهارايانهمعماریابراگرچهسادهبهنظرمیرسد،امانیازبهمديريتهوشمندبرایاتصالهمه

نشاندادهشدهاست،همهچیزبايکواسط2-4شکلتخصیصوظايفبسیارزيادیدارد.همانطورکهدر

توسطشودمیشروع که سرويسراشودمیکاربرانمشاهده يا طريقاينواسطکاربرانيکوظیفه از .

بهسیستممديريتیارسالکنندمیانتخاب تقاضایکاربر بازکردنيکسند(. يا )مثالاجرایيکبرنامه

عمنابهاسرويس.اينشوندمییمناسبفراخوانیهاسرويسکهدرآنجامنابعمناسبپیداشدهوشوندمی

ويااينکهسندهایموردنیازراايجادکنندمییوبمناسبرااجراهابرنامهموردنیازرادرابرپیداکرده،

باز يا کنندمیکرده شد، بعدازاينکهبرنامهوباجرا اندازهگیریسیستمدرحینهابخش. ینظارتیو

.کنندمیاختصاصمنابعبهکاربرانبهنحوهاستفادهازابرنظارت


 معماری پشت یک سیستم ابری-0-4 شکل 
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،انجامخودکاربسیاریازوظايفمديريتیاست.رايانشابری،نکتهکلیدیدرشودمیهمانطورکهمشاهده

اگرگريکابرنخواهدبود.اگرسیستمنیازبهمديريتانسانبرایتخصیصمنابعوفرآيندهاداشتهباشد،دي

ابریداشتهباشد،مديريتدستیبايدبافرآيندهایخودکارجايگزينشوند.وضعیتبخواهیميکسیستم

 8ابری سازی ذخیرهشناخت  -4-8-80

استفادههایاصلی سازیذخیرهبرایرايانشابریيکیاز در سازیذخیرهدادهاست. بجایهادادهابری،

های شبکه مشابه بهاينکه متعلق سرور رویچندين شوند، ذخیره اختصاصی يکسرور روی معمولی

.شوندمییمختلفذخیرههاگروه

.اماآنشودمیداده،کاربريکسرورمجازیرامیبیندکهمعموالبايکنام،مشخصسازیذخیرهدرحین

يکف برایاشاره مستعار يکنام تنها بلکه ندارد، واقعیتوجود درمکاندر است. ابر ضايیمجازیدر

دادهکاربرممکناسترویيکياچند توجهبهاينکهرايانهحقیقت، با ابرذخیرهشدهباشد. موجوددر

ممکناستسازیذخیره،بنابراينمکانواقعیشودمیموجوددرابربطورپويامديريتسازیذخیرهفضای

د.امابااينحال،مکانمجازیاستوکاربرآنرابصورتايستاحتیروزبهروزيادقیقهبهدقیقهتغییرکن

مانندرايانهشخصیخودسازیذخیرهفضایدتوانمیوکندمیبرایدادهخودمشاهده متعلقبهخودرا

مديريتکند.

ابرسازیذخیره منابعمجازیدر نظرمالی، از هممزايایمالیداردوهممزايایامنیتی. ابر، معموالدر

 يا يکشبکه فیزيکیاختصاصیمتصلبه منابع از رايانهارزانتر امنیتی، نظر از یهادادهشخصیدارند.

سوانح افزارسختذخیرهشدهدريکابرازحذفتصادفیيا زيرا یمختلفآندرهاکپییمصوناست،

،ابرشودمیبطورمداومنگهداریچندينماشینفیزيکیتکرارشدهاست.ازآنجايیکهچندينکپیازداده

حتیدرحالتیکهچندينماشینآنازشبکهخارجشودنیزبهعملکردعادیخودادامهدهد.اگردتوانمی

.شودمییديگرکپیهاماشینيکماشینبامشکلیمواجهشوند،دادهروی

 0ی ابریها سرویسشناخت  -4-8-83

.شودمیارائهشود،يکسرويسابرینامیدهرايانشابریهربرنامهياسرويسمبتنیبروبکهازطريق

واژهشاملهرندتوانمییابریهاسرويس تا مديريتتماسگرفته برنامه يا يکتقويم از چیزیباشند.

همه ،درحالتمايکروسافیمحاسباتیبزرگامروز،ازگوگلتاآمازونتاهاشرکتپردازیوارائه.تقريباً

یابریهستند.هاسرويسختلفتوسعهانواعم

.يککاربربرنامهراازطريقاينترنتوشوندمییابریدرداخلابرمیزبانیهاسرويسیمربوطبههابرنامه

 استفادهازيکمرورگروباجرا مرورگربهسرويسابریمتصلشدهويکنمونهازبرنامهدرکندمیبا .

                                                           
1Cloud Storage 
2Cloud Service 
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بهمشودمیداخلپنجرهمرورگرباز برنامهتحتوبماننديکبرنامهاستانداردرومیزیعمل. حضاجرا،

رویسرورهایمیزبانابریباقیکندمی حالکار، اسناددر برنامهکاربردیو تفاوتايناستکه تنها .

خواهندماند.

اسنادبازشدهبیفتد،رویبرنامهمیزبانويایابریمزايایزيادیدارند.اگررايانهکاربرازکارهاسرويس

يککاربر عالوهبراين، ابرباقیمیمانند. هردوبدونهیچمشکلیدر بهدتوانمیتاثیرینخواهدداشت.

واسنادخودازيکمکانديگرويکرايانهديگردسترسیپیداکند.اومجبورنیستتايککپیازهابرنامه

باخودشهر )منزلرودمیجاکهبرنامهوفايلرا ...(همراهداشتهباشد. اداره، اينکهبدلیلاينکهنهايتا،

بصورتمشارکتیرویاسناديکسانهمزمانندتوانمی،چندينکاربرشوندمیاسناددرداخلابرمیزبانی

دسترس در برایکاربرانمجاز همیشه ماشیننیستندو به وابسته ديگر اينترتیباسناد به کنند. کار

خواهندبود.

 امروز رایانش ابریدر ابر:  ها رکتش -4-8-84

اگرچهبسیاریازرايانشابریمادرحالحاضردرروزهایاولیهانقالب یابریامروزهاسرويسهستیم.

امروزدررايانشابریکهشودمییجالببیشتریهنوزدرحالتوسعهاست.گفتههابرنامهفراهماست،اما

یتجاریهامدلدرصنعتمحاسباتاستوهمهآنهاامیدوارندکهاهشرکتحالجذببهترينوبزرگترين

مفیدیرادرابرپايهگذاریکنند.

رارايانشابریهمانطورکهاخیرادراينفصلصحبتشد،شايدمهمترينشرکتیکهدرحالحاضرمدل

 در گوگلباشد. است، قایمجموعهیديگرخواهیدديدکهگوگلهابخشاحاطهکرده یهابرنامهویاز

.هرچهکهبخواهید،واژهپردازورددهندمیکههمهآنهادرمعماریوبسرويسکندمیتحتوبرافراهم

ابر) Google Docsمبتنیبر ايمیل)Google Presentationارائه)افزارنرم(، ،)Gmailزمانبندیو ،)

توسطگوگلفراهمشدهGoogle Calendarتقويم) مهمترازهمهاينکهگوگلبینهمهاين(و... است.

یابریبتوانندبرایاستفادهکاربرباهمديگردرارتباطهاسرويسبرنامهباهمديگرواسطقراردادهاستتا

باشند.

 Windows،مجموعهتمايکروسافیابریهستند.مثالهاسرويسیبزرگنیزدرگیرتوسعههاشرکتديگر

LiveیکاربردیتحتوبهستندونیزهابرنامهراکهLive Mesh،راکهامکاناتصالهمهنوعوسايل

،ارائهکردهاست.آمازونتودهکندمییکاربردیرادرسکویمشترکمبتنیبرابرفراهمهابرنامهدادهو

یربرایخودراداردکهيکسرويسوبابریبرایارائهظرفیتمحاسباتیقابلتغیEC2ابریمحاسباتی

باشدمییکاربردیهابرنامهدهندگانتوسعه .IBM استکهرايانشابریيکمرکز اندازیکرده راه را

یتحتوبخودهابرنامهیکوچکبیشماریهاشرکتهمچنین.دهدمیسرويسابریرابهکالينتهاارائه

کنند.یوباستفادههاسرويستاازماهیتمشارکتیاندکردهراراهاندازی

ومحصوالتآنهارابررسیخواهیمکرد.تنهاچیزیکهفعالهاشرکتیديگر،بسیاریازاينهابخشمادر

دارد.بزرگیآيندهرايانشابریبايدبدانیدايناستکه
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 مهم است رایانش ابریچرا  -4-8-85

وجوددارد.برایاندهندگتوسعهمفاهیمزيادیازتکنولوژیمحاسباتیابریبرایهمکاربراننهايیوهم

يیکههابرنامهتاکندمیوتوانپردازشیزيادیرافراهمسازیذخیرهمقداررايانشابری،دهندگانتوسعه

درآناجراکنند.همچنینمحاسباتیابریراههایجديدیرابرایدسترسیبهاطالعات،کنندمیطراحی

،رايانشابریعازدرمکانیدردنیامیسرساختهاست.باپردازشوتحلیلداده،ومتصلکردنافرادومناب

یفیزيکیمواجهنخواهندبود.هامحدوديتديگربادهندگانتوسعه

برایکاربراننهايی،فوايدبیشترازايننیزوجوددارد.يکشخصبااستفادهازيکبرنامهتحتوب،ازنظر

هرواسنادخودهابرنامهبهدتوانمیاشبکهنیست.اوفیزيکیمحدودبهيکرايانهشخصی،مکانخاصي

ترسازدستدادنجايی همچنیناز وهرزمانکهبخواهددسترسیداشتهباشد. درهادادهکهباشد،

.اسنادقراردادهشدهدرابرهمیشهآنجاخواهندبودواهمیتیشودمیاشخرابشود،رهاحالتیکهرايانه

فاقیبرایماشینکاربربیفتد.همچنینمزيتکارگروهینیزوجودخواهدداشت.کاربرانازنداردکهچهات

وپروژههایمشابهبصورتبالدرنگدسترسیداشتهباشند.اينهابرنامهرویاسناد،ندتوانمیسراسردنیا

ت.فراهمشدهاسرايانشابریيکدنیایکامالجديدازمحاسباتمشارکتیاستکهتوسط

منابعرابهترازشبکهگذاریاشتراکزيراابرامکان،کندمیراباهزينهاندکیفراهمهااينهمهرايانشابری

کنارشرکتيامراکزفیزيکیالزمنیستکهازنظرافزارسخت،رايانشابری.باکندمیهایمعمولیفراهم

قراردادهشود،خصوصاًمناطقیباهزينهمکانوبرقارزانتر.هرجايیدتوانمیباشد.زيرساختابریداده

اوجمصرفمنابعخودباشند،زيرااوجمصرفمجبورنیستندکهنگرانظرفیتITیهاسازمانعالوهبراين،

هاتشرکیمختلفابرتوزيعشودومنابعبیشتردرابرهمیشهآمادههستند.هابخشبیندتوانمیوترافیک

مجبورنیستندبرایوظايفمحاسباتیسنگینیکهبهندرتدارند،اقدامبهخريدمنابعبکنندزيرااگرشما

مناسبقابل هزينهبسیار ابروجودخواهدداشتبا همیشهدر داشتهباشید، توانپردازشیبیشترینیاز

دسترساست.
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 آماده هستید؟ رایانش ابریاستفاده از آیا برای   -4-0

اگر اينباعثنرايانشابریفناوریچه اما تحولبزرگیاست، برایشودمی، برایهمهمناسبباشد. که

 آيا انواعرايانشابریبررسیاينکه و بشناسیم را معايبآن و مزايا ابتدا بايد ما مناسباست، برایما

کاربرانیکهازآنذينفعهستندتحلیلکنیم.

 : مزایارایانش ابری -4-0-8

.کنیممیرابررسیرايانشابریابتدامزايایدراينجا



 ی با هزینه کمتر برای کاربرانها رایانه -

طبیعتاًازنظرمالی،مزايایقابلتوجهیوجوددارد.شمانیازنداريدکهيکرايانهباقدرتباالو

 زيرا کنید. اجرا یکاربردیهابرنامهباقیمتزيادخريداریکنیدتايکبرنامهمبتنیبروبرا

رویابرهستند،نهرویرايانهرومیزی،ورايانهرومیزیبهتوانپردازشیيافضایديسکزياد

بنابراينافزارنرمکهتوسط رايانشیکالينتدرهارايانههایسنتیموردنیازبوداحتیاجندارد.

وریبیشتربابهرهیهاپردازندهقیمتکمتر،باديسکسختکمتر،حافظهکمترودتوانمیابری

دیویدیيادیداشتهباشند.درحقیقت،يکرايانهکالينتدراينسناريوحتیيکدرايوسی

ياسندیراذخیرهکند.یرانصبکندوافزارنرمنیزنیازندارد،زيرامجبورنیست

 کارآیی بهبود یافته -

رايانهرومیزیبرن نباشیمدر کنیمنگاهبیايیدبهنتايجاينکهمجبور اجرا يا و ذخیره امهایرا

 بانصبواجرا واضحوشودمییکمتربررویرايانه،حافظهکمتریمصرفهابرنامهبیندازيم.

باعث اينکار خواهندديد. خود رايانه کاربرانکارآيیبهتریاز سیستمشودمیاستکه که

هایکمتریوجودداردوپردازههابرنامهسريعترروشنشودوکارهاراسريعترانجامدهدزيرا

کهبايددرحافظهبارگذاریشود.

 کمتر ITی زیرساخت ها هزینه -

باپذيرشهاهزينهدتوانمیITدريکسازمانبزرگتر،گروه مشاهدهرايانشابرییکمتریرا

پرسنل سرورهایپرقدرت، زيادیاز تعداد بجایسرمايهگذاریدر توانندتوانمیITکند. از

يیهاشرکتمحاسباتیابربرایتکمیلوياجايگزينیمنابعمحاسباتیداخلیاستفادهکنند.آن

کهداراینیازهایاوجمصرفوترافیکهستند،ديگرنیازبهخريدتجهیزاتبیشتربرایمديريت

محاسباتیاوجمصرف نیاز وهاايانهربهآسانیتوسطدتوانمیزمانهایاوجترافیکنیستند.

سرورهادرابرمديربتشود.

 موضوعات نگهداری کمتر -
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 هاهزينهخصوصدر نگهداری، زيادیکاهشدتوانمیرايانشابریی نگهداری وافزارنرمدر

هاسازمانبرایافزارسخت با باشد. هایمختلفداشته اندازه )سرورهایافزارسختیبا کمتر

 سازمان، در نیاز مورد هاههزينکمتر( پايین بسیار نگهداری آيدمیی خصوص. در همچنین

یابریدرجایديگریقراردارندوبنابراينهابرنامه،بیادداشتهباشیدکههمهافزارنرمنگهداری

یسازمانوجودنداردکهنیازبهنگهداریداشتهباشد.هارايانهیدرافزارنرم

 کمتر افزار نرمی ها هزینه -

یجداگانهبرایهررايانهدرسازمان،تنهاالزماستکهيکبرنامهافزارنرمههایبجایخريدبست

 مرورگر جهت به ازهابرنامهدسترسی استفاده هزينه اگر حتی باشیم. داشته ابر درون ی

ITهایرومیزیباشد)کهاحتماالنیست(پرسنلافزارنرمیمبتنیبروبمشابهباهزينههابرنامه

 هزندوانتمیهنوز نگهداریآننهيدر سازمانهابرنامههاینصبو رومیزیدر رايانه رویهر

کنند.جويیصرفه

 افزار نرمبه روز رسانی فوری  -

یهاهزينهايناستکهکاربرانباموضوعاتورايانشابریدرافزارنرميکیازمزايایمرتبطبا

وقتیبرن دتوانمیهاروزرسانیبهامهمبتنیبروباست،مربوطبهبهروزرسانیمواجهنیستند.

 اجرا را برنامه بعدکهکاربر برایدفعه و انجامشود خودکار دسترسکندمیبطور برايشدر ،

،آخرينکندمیکهشمابهيکبرنامهتحتوبدسترسیپیدارهرباخواهدبود.بهاينترتیب

نگارشآنرامشاهدهخواهیدکرد.

 ن پردازشیافزایش توا -

متصلهستید،شماتوانايیکلرايانشابریبهسیستماينموضوعبسیارواضحاست.وقتیشما

ابررادراختیارداريد.شماديگرمحدودبهيکرايانهرومیزینیستیدوقادرخواهیدبودتاتوان

جامدهید.هزارانرايانهوسروررابکارگرفتهووظايفیرابامحاسباتبسیارزيادان

 نامحدود سازی ذخیرهظرفیت  -

نامحدودیرابطورمجازیدراختیارشماقرارسازیذخیرههمانندظرفیتمحاسباتی،ابرظرفیت

مواجهشود.ظرفیتسازیذخیره.زمانیرادرنظربگیريدکهرايانهشماباکمبودفضایدهدمی

 حد حدو211در در ظرفیتی ديسکبا گیگابايتيکهارد پتابايت)يکمیلیون111د ها

ذخیرهیدتوانمیگیگابايت(موجوددرابرقابلمقايسهنیست.هرچهراکهبخواهیدبهاينترتیب

کنید.

 امنیت داده بیشتر -

یباارزشهادادههمهدتوانمی،شودمیدرمحاسباترومیزی،وقتیکهيکهاردديسکخراب

نابودکند.امادر یذخیرهشدههاداده،تاثیریدررايانه،ازکارافتادنيکبریرايانشاشمارا

بنابراينچیزیوشوندمیدرابربطورخودکارتکثیرهادادهشمانخواهدداشت.علتايناستکه
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دستن همهرودمیاز بیفتد، کار از نیز رايانهشخصیشما اگر اينمعناستکه همچنینبه .

ابرهاداده هنوزدر دردنیايیکهکاربرانکمیازیشما قرارداردوهنوزقابلدسترساست.

راامننگهدارد.هادادهدتوانمیرايانشابری،کنندمییخودکپیپشتیبانتهیههاداده

 سازگاری بیشتر بین سیستم عامل ها -

شياديگرمهمنیستکهسیستمعاملشماويندوزاستيالینوکسيامکینتارايانشابریدر

بااستفادهازويندوزبهابرمتصلیدتوانمیهرچیزديگر.درابرسیستمعاملمهمنیست.شما

هایديگریکهدارایسیستمعامللینوکسيامکینتاشيايونیکسرايانهشويدويکسندرابا

هستندبهاشتراکبگذاريد.درابردادهاهمیتداردنهسیستمعامل.

 رمت سندبهبود سازگاری ف -

یديگرهارايانهباکنیدمیشمانیازینداريدکهنگرانسازگاریاسنادیکهدررايانهخودايجاد

 با وضعیتیکهيکسندايجادشده در دتوانمینword 2007باشید. ایرايانهدر  wordکه

وسطهرکاربرتدتوانمییتحتوب،هابرنامههمهاسنادايجادشدهدر،شودمیداردبازن2003

 دراينحالتوقتیافراداسنادوکندمیديگریکهبهآنبرنامهدسترسیپیدا خواندهشود. ،

رابهاشتراکمیگذارند،ناسازگاریفرمتپیشنخواهدآمد.هابرنامه

 کار گروهی آسانتر -

درحالکهبتوانبطورمستقیمرویآنهامشارکتداشت.شودمیسبباسنادگذاریاشتراکبه

 از استفاده با ابریحاضر رايانش مختلف همزمانندتوانمیافراد بطور پروژه يک اسناد به

دسترسیداشتهباشند.ويرايشانجامشدهتوسطيککاربربطورخودکاربرویآنچهکهديگران

هماکنوناينامکانوجودداردکهپروژههایگروهیدرمنعکسخواهدشد.کنندمیمشاهده

قاطجغرافیايیمختلفانجامشودوديگرنیازینیستکهافرادهمهدريکسازمانباشند.ن

 دسترسی جهانی به اسناد -

آياپیشآمدهاستکهازسرکاربهخانهبرويدومتوجهشويدکهيکسندمهمرادرمحلکار

گذاشت هجا اراايد؟ متوجهشويدکه باشیدو يککنفرانسرفته به اينکه فراموشيا را ئهخود

کرديدهمراهخودببريد؟

،نیازینیستکهشمااسنادخودراهمراهخودداشتهباشید.درعوض،آنهادرابررايانشابریبا

ويکاتصالاينترنتیداشتهرايانهبهآنهاازهرجايیکهيکیدتوانمیخواهندبود،جايیکه

مافوراازجايیکههستیدقابلدستیابیهستند.باشید،دسترسیپیداکنید.همهاسنادش

 فراهم بودن آخرین نگارش -

 رايانشابریاينيکمزيتديگر با ارتباط خانههافايلدر در را يکسند وقتیشما است.

،آننسخهويرايششدههمانچیزیخواهدبودکهوقتیسندرادرادارهبازکنیدمیويرايش
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ابرهمیشهمیزبانآخرينمشاهدهخواهیدککندمی شماشنگاررد. خواهدبود. اسنادشما از

هرگزدرخطراستفادهازيکنگارشقديمیترمواجهنخواهیدبود.

 حذف وابستگی به دستگاه های خاص -

اينکهشمابهيکرايانهيايکشبکهخاصوابستهنخواهیدبود.رايانهخودراتغییردهیدونهايتا

سنادشمادنبالشمادرابرخواهندآمد.واهابرنامه

 : معایبرایانش ابری -4-0-0

براینیازخاصشمامناسبنباشد.دراينجارايانشابریداليلیوجودداردکهممکناستسببشودتا

.گیردمیموردبررسیقراررايانشابرییمربوطبههاريسک



 نیاز به اتصال اینترنتی دائم -

حالتیکرايانشابری ازدر شما زيرا غیرممکناست. اينترنتمتصلشويد، به نتوانید شما ه

 به برایاتصال هابرنامهاينترنتهم استفاده اسناد دسترسیبه هم اينترنتکنیدمیو اگر و

ن تان.درمناطقیکهخودبهچیزیدسترسیداشتهباشید،حتیاسنادیدتوانمینداشتهباشید،

ا اينترنتمحدود ندسترسیبه اتصالاينترنتیقابلاطمیناننیست، توانمیستيا رايانشاز

.کندمیکارنرايانشابریهستید،offlineديگروقتیشمابعبارتیاستفادهکرد.ابری

کهازايدکردهاينيکاشکالعمدهاستکهشماممکناستبهآنفکرکنید.مسلماشماعادت

اماچهجایديگریممکنوهمدرسرکاراستفادهکنید،يکاتصالاينترنتیثابتهمدرمنزل

استبخواهیدازرايانهخوداستفادهکنید؟اگربخواهیدرویاسنادخوددرعرشهکشتیاستفاده

تانممکناستنتوانیدبهاسنادويادراتومبیلايدرفتهبراینهاربهرستورانهدرحالیککنیديا

ترسیداشتهباشید.یابریخوددسهابرنامه

کهاندشدهیتحتوبدرحالحاضربصورتیطراحیهابرنامهالزمبهذکراستکهبرخیاز

شمابتوانیدازآنهادررايانهرومیزیدرزمانیکهبهاينترنتمتصلنیستیدنیزاستفادهکنید.

اين Google Gearsهابرنامهنمونه از امکاناستفاده یتحتوبگوگلراهابرنامهاستکه

بصورتمحلیفراهممیآورد.

 کند میبا اتصا ت با سرعت پایین به خوبی کار ن -

رايانشابریاستفادهازdial-upبطورمشابهباموردقبلی،يکاتصالاينترنتباسرعتکمنظیر

 مواجه زحمتزياد با کندمیرا غیرممکن را اغلبآن کندمیو نهابرنامه. تحتوبو یزی

برایرايانشابرییبزرگ،پهنایباندزيادیبرایدانلودشدننیازدارند.بهعبارتديگر،هافايل

اتصاالتباسرعتپايینمناسبنیست.

 کند باشد دتوان می -
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 يکاتصالسريع، از حالتاستفاده برخیمواردهابرنامهحتیدر یتحتوبممکناستدر

مشابه نمونه دسترسیبه از بهخودکندتر علتاينموضوع رومیزیباشند. يکرايانه آندر

برنامهمیگرددکههرچهدرارتباطباآناست،ازواسطبرنامهگرفتهتاسندیکهباآنکار

اگرسرورهایابریدرآنلحظهدرحالکنیدمی وابرجابجاشود. میبايستبینرايانهشما

سرعتاينترنتدرآنروزکندباشد،شمادسترسیسريعبهتهیهکپیپشتیبانباشند،يااينکه

نخواهیدداشت.هابرنامهاسنادو

 ممکن است محدود باشد ها ویژگی -

 از بسیاری امروزه اما است تغییر حال در خاص اشکال اندازههابرنامهاين به وب تحت ی

هابرنامه مثالمجموعه نسبتبهGoogle Presentationیهاويژگییرومیزیقوینیستند.

Microsoft PowerPoint.یپايهدرهردويکساناستامابسیاریهاويژگیبسیارکمتراست

وبموجودنیست.هایتحتیپیشرفتهدربرنامههاويژگیاز

يیهابرنامهبنابرايناگرشمايککاربرپیشرفتههستید،شماممکناستنخواهیدفعالازچنین

یپیشرفتههاويژگییتحتوبدرطیزمانهابرنامهکهبسیاریازشودمیفتهاستفادهکنید.گ

اضافه مثالکنندمیبیشتریرا .Google Docs بسیاریازSpreadsheetsو حالحاضر در

.اماهنوزالزماندشدهوجوددارد،شاملExcelوMicrosoft Wordیخاصیکهدرهاويژگی

یتحتهابرنامهيشانرابررسیکنیدومطمئنشويدکههاويژگیازآنهااستکهقبالازاستفاده

.دهندمیکهنیازداريدانجامهرچیزیندتوانمیوب

 ی ذخیره شده ممکن است امن نباشندها داده -

.اينخوباستاماچقدرداخلابرامناست؟شودمیدرابرذخیرههاداده،همهرايانشابریدر

سئواالتهمههااينیمحرمانهدسترسیداشتهباشد؟هادادهبهدتوانمیغیرمجازآيايککاربر

بطورجداگانهدربخشیمهمیاستون بههمیندلیلاينموضوعرا ازبهبررسیبیشتردارد.

بحثخواهیمکرد."امنیتآگاهانه"بعدی

 ی شما در ابر از دست برود!ها دادهاگر  -

ذخیرهشدهدرابربطورفوقالعادهامناستوبینچندينماشینتکراریهادادهازنظرتئوری،

ازدستبرود،شماکپیپشتیبانمحلیيافیزيکیهاداده.امااگرازرویبدشانسیآنشودمی

نخواهیدداشت)مگراينکهبطورمنظمهمهاسنادخودراازرویابربررویرايانهرومیزیدانلود

کنید(.

 استفاده کنند رایانش ابریاز  ندتوان می چه کسانی -4-0-3

برایهمهمناسبنیست.حالبايدببینیمچهکاربرانیبرایاستفادهرايانشابریهمانطورکهمشاهدهشد،

ازآنمناسبهستندوچهکاربرانیمناسبنیستند.
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 کنند میکاربرانی که با هم مشارکتی کار  -

يکپروژه روی ديگران با معموال شما اگر کار کنیدمیگروهی مناسببرای، يککانديدای

يکیرچندکاربوويرايشاسنادبصورتبالدرنگبینگذاریاشتراکاست.توانايیبهرايانشابری

.مثالکاربررویيکارائهبصورتمشترکتوسطباشدمییتحتوبهابرنامهازمزايایاصلی

 فGoogle Presentationبرنامه اينامکانرا آخرينتغییراتمطلعکندمیراهم از همه که

 افراد اينکه يا ندتوانمیباشند. برنامه بههابرنامهGoogle Calendarدر را یزمانیهمديگر

بهطورمشابه،هابرنامهاشتراکبگذارندوبهخوبیبهتنظیموقتو وهاگروهیخودبپردازند.

حتوببرایاطالعدادنبهاعضایخوددرخصوصازتقويمهایتندتوانمیتیمهایورزشی

رويدادهاوفعالیتهایپیشرواطالعدهند.اگراعضایمجازگروهياتیمبتوانندآيتمهایمورد

هاريزیبرنامهنظرخودرابهتقويماضافهکنند،اينامکانبرایکلگروهوجودخواهدداشتکه

رابدونتداخلزمانیانجامدهند.

 ربرانی که زیاد در رفت و آمد هستندکا -

کسانیهستندکهزياددررفتوآمدهستند.مناسبهستند،رايانشابریگروهديگرکهبرای

،وروزبعددرشهرديگریکنیدمی،روزبعددرمنزلکارکندمیوقتیشماامروزدرادارهکار

 و اسناد همه بتوانید که است الزم خهابرنامههستید، شمای بنابراين کنید. پیگیری را ود

یدتوانمی باشید. مکانیدسترسیداشته هر از اسنادتان از يکنگارشواحد ازبه استفاده با

محاسباتیابری،شمامجبورنیستیدکهيککپیازسندخودراباخودبههمراهداشتهباشید.

 یشمانصبهستيانه.هارايانهشماحتینگرانايننخواهیدبودآيايکبرنامهخاصدرهمه

 برایشان مهم است ها هزینهکاربرانی که  -

گروه سمتديگر به بايد که کاربران رايانشابریاز که آنهايیهستند هاهزينهجذبشوند

جويیصرفهافزارنرموافزارسختیهاهزينهدریدتوانمیشمارايانشابریبرايشانمهماست.با

هایبسیارسريعCPU،نیازینیستکهرویديسکهایزيادياافزارسختدرخصوصکنید.

 وبذخیره هرچیزیدر شودمیسرمايهگذاریکنیدزيرا اجرا شودمیو شما يکیدتوانمی.

بهرايانهباامکاناتکمتروقیمتپايینترخريداریکنیدبدوناينکهنگرانکارآيیآنباشید.

بسیاریازجويیصرفهنیزافزارنرمدردیتوانمیهمیناندازه هایتحتوبنظیرافزارنرمکنید.

Google Docs،SpreadsheetsوPresentation.رايگانهستند

وقتیبودجهشمامحدوداست،رايگانبودنمحصوالتخیلیبهترازهزينهصدهاياهزاراندالر

خواهدبود. دانشگاه حالترکاينعلتیاستکهبسیاریاز در درتمايکروسافها هستندو

..هزينههمیشهدردانشکدههامحدوداستآورندمییگوگلرویهابرنامهعوضبهمحصوالتو

 از بسیاری که حالی هابرنامهدر که کارهايی از بسیاری تحتوب انجامهابرنامهی سنتی ی

رايگاناستفادهکرد؟حلراه،چرانبايدازيکدهدمی



 ابری رایانش 



113

 که هزینه برایشان مهم است ITی ها بخش -

هستند.اگرچهآنهاممکنرايانشابریشدنبهمدلمندعالقهدرحالITیهابخشبسیاریاز

 آنهاجويیصرفهاستاز برای ولی کنند، تقدير بحثکرديم اين پیشاز بطوريکه قیمتها

.باشدمیاصلیدرخريدسرورهایمرکزیکمترجويیصرفه

کهبیشترمحاسباتدرسرورهایمرکزیقراردادهشدهدرشودمیشرکتهامالحظهدرشبکه

 هاسازمانشبکه نیازشودمیانجام باشند، داشته توانمحاسباتیبیشتر به وقتیکاربراننیاز .

استکهسرورهایبیشتریخريداریشود.

استفادهکند،ديگرموضوعابریرايانشنیازبرایتوانمحاسباتیبیشتر،درزمانیکهسازماناز

فقطتقاضایمحاسباترابهسمتITمهمینخواهدبود.بجایخريديکسرورجديد،پرسنل

درابرقراردارند،بهاندازهکافیظرفیتدارندتابتوانندنیازفزاينده.سرورهايیکهفرستندمیابر

رامديريتکنند.هاسازمان

 هکاربران با نیازهای فزایند -

یدرموردکاربراننهايینیزصادقاست.مثالنیازبهفضایافزارسختیهاهزينهدرجويیصرفه

MP3یهافايلتصاويرديجیتالوسازیذخیرهديسکبیشتربرای شما يکديسکیدتوانمی.

باهزينهکمويااغلبرايگانسازیذخیرهسختجانبیخريداریکنیديادرعوضازفضاهای

استفادهکنید.ويابهعنوانمثالديگرممکناستنیازبهاجرایآخريننسخهازانشابریراي

ازيکبرنامهیدتوانمیيکبرنامهموردعالقهخودراداشتهباشیدکهنیازبهتوانزيادیداردو

زيادتحتوبباتوانکمتریبجایآناستفادهکنید.يااينکهممکناستکهنیازبهمحاسبات

ازتوانابربرایانجاممحاسباتیدتوانمیبرایحليکمسالهپیچیدهخاصراداشتهباشیدکه

موجوددرآناستفادهکنید.رايانهبهکمکهزاران

 استفاده کنند رایانش ابریچه کسانی نباید از  -4-0-4

مناسبنیست، محاسباتیابریبرایهمه اگر ببینیم. را آنطرفسکه بیايید برایچهحاال

يیقابلاستفادهنیست؟هاگروه



 کاربرانی که اتصال اینترنتی مناسب ندارند -

مبتنیبرابراينترنتاستووابستهبهدسترسیاينترنتیاست،اگررايانشابریبهدلیلاينکه

اهیدبود.بدوندسترسیبهاينترنت،شماوشمادسترسیبهاينترنتنداشتهباشید،بدشانسخ

يکبرنامهتحتوبرااجراکنیدياسندیراکهدروبذخیرهشدهاستبازکنید.بهیدانتومین

ن اينترنت، ندتوانمیاينترتیبکاربرانبدوندسترسیبه هابرنامهاز رايانشابرییمبتنیبر

 مانند اينترنتیکند يکاتصال شما همچنیناگر کنند. باdial-upاستفاده نیز باشید داشته
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کلمشابهمواجهخواهیدشد.يکاتصالکندبهترازايناستکههیچاتصالینداشتهباشیدمش

واسنادزماننیازدارد.هابرنامهولیبااينحالزمانزيادیبرایبارگذاری

 کنند میکار  Offlineکسانی که بصورت  -

،شايدکانديدایندکمیکارOfflineکسکهبطوردائمدريکمحیطبدوناينترنتبصورتهر

اينترنتدسترسیرايانشابریمناسبیبرای منزلبه يا محلکار در مثالکسانیکه نباشد.

ندارنديااينکهدرزمانمسافرتهیچتضمینیبرایدسترسیآنهابهاينترنتوجودنداشتهباشد

ازاينخدماتاستفادهکنند.ندتوانمین

 ستکاربرانی که امنیت برایشان مهم ا -

فکرمیکنیمکه ما نرايانشابریامروز، اما ممکنتوانمیامناست، يقینا ضمانتکنیم. یمآنرا

یابریبتوانندهکشوندواسنادمبتنیبرابرتوسطکاربرانغیرمجازموردهاسیستماستکه

همچنینممکناستکه درزمانارسالبینرايانهوابرهادادهدسترسیقرارگیرد. بایشما

اتفاقبیفتد.دتوانمیمشکلمواجهشوند.شايدبعیدباشد،اما

کنید.يااينکهاگراعتمادرايانشابریاگراسنادشمامحرمانههستند،شماشايدنخواهیدکهبه

منتقلکنید،شمانبايداسنادWi-Fiخودراازيکشبکهعمومی،نظیرهمحرماننخواهیداسناد

ودرادرابرقراردهید.وقتیموضوعاتامنیتیوجودداشتهباشد،ريسکنکنید.خ

 های موجود جدا بشوندافزار نرماز  ندتوان مینکسانی که  -

ازبرنامههابرنامهاينموضوعشايدمهمتريندلیلبرایعدماستفادهاز یتحتوبباشد.شما

Microsoft Office کنیدمیاستفاده بسیاریاز فايلهارنامهب. فرمتها یتحتوبکامالبا

سازگارنیستند.معنایآنايناستکهاگرنتوانفايلورديااکسلخودرابابرنامهتمايکروساف

کرديابرعکس،کارسختخواهدشد.تحتوبباز

ازيکموضوعديگرنیزوجوددارددرزمانیکهشمااسنادیراباديگرانبهاشتراکبگذاريدکه

یدتوانمی.اگرشماازيکبرنامهآناليناستفادهکنید،آياکنندمیاستفادهتمايکروسافافزارنرم

برایدوستانوهمکارانخودارسالکنید؟بنابراينقبلمايکروسافتسندخودرابصورتفرمت

مسازگارنیستند،یشماکامالباههابرنامهاستفادهازمحصوالتابریآنهاراآزمايشکنید.اگر

استفادهنکنید.رايانشابریبهتراستکهاز

 ی تحت وبها برنامهابرهای تیره: موانعی برای استفاده از  -4-0-5

يکسریمعايبدارد.اينمعايبمانعبزرگیدرمقابلرايانشابریهمانطورکهدراينبخشبحثشد،

بهچندگروهکلیطبقهبندیکرد:توانمیهستند.اينموانعرارايانشابریگسترشپذيرش

يکچالشفنیاست.صدهاياهزارانرايانهشخصیيارايانشابریراهاندازیيکسیستممسائل فنی:-

هایغنیتحتوببايدتوسعهدادهافزارنرمسروربايدبههممتصلشوندومديريتشوند.عالوهبراين،
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یهاشرکتآمادهباشند.همهاينهامنابعزيادینیازدارندکه7/24شودوبرایارائهخدمتبهکاربران

 کوچکممکناستنتوانندازآنبربیايند.

؟درحالحاضرکنندمیدرآمدکسبرايانشابریازارائهخدماتهاشرکتچگونه: مسائل مدل ت اری-

کلبرایکسبدرآمداست.حتیاگريکشرکتکهيکراهمشکندمیگوگلخدماتخودرارايگانعرضه

منابع قیمتگذاریایهزينهخودسازیذخیرهبرایخدماتابریو را ؟کندمیدريافتکند،چگونهآنها

نحوهکسبدرآمدازهرتکنولوژیجديديکمسالهاست.

دسترسیپايداروباتنهاوقتیمناسباستکهکاربرانرايانشابریبدلیلاينکهموضوعات اینترنتی: -

سرعتباالبهاينترنتداشتهباشند.

درابرامناست؟اگرشماسندمبتنیبروبخودرادرسیستمسازیذخیرهچقدرموضوعات امنیتی:  -

غیرمجاز کاربران و بماند؟ باقی آنجا همیشه شما سند که دارد وجود تضمینی آيا کنید، ذخیره ابری

سیداشتهباشند؟بهآندسترندتوانمین

ازبرنامهاگرهرموضوعات سازگاری: - نیزازمايکروسافتکسدرشرکتشما شما ورداستفادهکند،

سوئیچکردن خواهیدکرد. استفاده واقعاًفرمبینپلتهمانبرنامه اگر تحتوبهابرنامهمشکلاستو

بجايیصورتنخواهدگرفت.سازگارنباشد،اينجامايکروسافتیموجودهافايلکامالبا

واسنادمابصورتفیزيکیدررايانهخودمانقرارداشتهباشدوماهابرنامهاينکهموضوعات اجتماعی:  -

بتوانیمبادستانمانآنهارالمسکنیمبسیارمتفاوتاستبااينکهاسناددرجايیديگردرابرذخیرهشود.

ن اعتمادبینندخیلیکاربرانممکناستبهچیزیکه نتوانندلمسکنند کنندمینيا تقريبا. اينتغییر

یکالينت/سروربهبرنامهرومیزیسوئیچکردند.هابرنامهکاربراناز1981مشابهزمانیاستکهدر



اجالب.امکنندمیبهکندیتغییرهاسازمانمتحولکنندهاست.خیلیکاربرانوفناوریيکرايانشابری

البتهدردنیايیشروعآنبود.Live Meshرفتورايانشابرینیزنهايتابهسراغمايکروسافتاستکه

دتوانمییرومیزیاست،تضمینیوجودنداردکهمالکابرنیزباشدکهاينهاسیستممالکمايکروسافتکه

جديدحرکتکنند.باشدکهبهسمتاينتکنولوژیمايکروسافتدلیلکافیبرایرقبای
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 ی ابری ها سرویستوسعه  -4-3

یتحتوبیکهدرابرهابرنامهازديدکاربرنهايیاستکهبررویرايانشابریديدگاهبسیاریازافرادبه

نیزقابلبررسیاست.اکنونآنهاافزارنرمدهندگانتوسعهازديدگاهرايانشابریقرارداردتمرکزدارد.اما

منتفعباشند.رايانشابرییتحتوبیطراحیکنندکهازمزايایقدرتهاامهبرنندتوانمی

یمشهورنظیرآمازونوگوگلدرحالتخصیصمنابعبسیارزيادبرایهاشرکتبرایاينمنظور،بسیاریاز

هستندکهدرادامهدراينخصوصبیشترصحبتشدهاست.رايانشابریتوسعهابزارهای

 ی تحت وب؟ها مهبرناچرا توسعه  -4-3-8

دادهرابرایهمهسازیذخیرهبهگونهایاستکهآنهابايدتوانپردازشیوITیهابخشنیازهایمعمولی

کاربرانداخلشرکتفراهمکنند.اينکاربايدباتوجهبهبودجهتعیینشدهانجامشود.نیازهایمربوطبه

خدمات از اوجترافیکاستفاده باعثمديريتاوجمصرفو معموال کاربرانموجود افزودنظرفیتبه يا

،مقرونبهصرفهنیستکهبهظرفیتیکهتنهادرهاشرکتباالبرود.برایبیشترITیهاهزينهکهشودمی

برخیزمانهایمحدودوخاصموردنیازاضافهکنند.چیزیکهآنهانیازدارندراهیاستکهبتوانندظرفیت

ها،افزارنرمجديدياخريدمجوزهایبیشتراستفادهازسرورهایسرمايهگذاریبررویوتوانايیرابدون

افزايشدهد.

رابهITیتحتوبمتمرکز،ازمواردیهستندکهتوجهحرفهایهایهابرنامهیابریبهشکلهاسرويس

ارزا.کندمیخودجلب ابر، یمجزایهاکپینتروآسانترازمديريتيکنمونهازبرنامهقراردادهشدهدر

یرومیزیکاربراناست.ارتقایيکبرنامهتحتوبهارايانههایمشابهنصبشدهرویهريکازافزارنرم

افزارنرميیکههارايانهیمعمولیبايدبرایهريکازهابرنامه،درحالیکهارتقایشودمیتنهايکبارانجام

.درآنهانصباستانجامشود

یکوچکقابلتوجهاستکهبودجهيامنابعکافیهاشرکتیابریخصوصابرایهاسرويسمزايایتوسعه

یهاشرکتیتحتوبتوسعهدادهشدهدرداخلابر،هابرنامهیبزرگندارند.بامیزبانیهابرنامهياتوسعه

 خريد هزينه افزارسختکوچکاز برایمیزبانی اکثرهایمافزارنرمهایگران کرد. اجتنابخواهند شابه

يشانراندارندياهابرنامهيابودجهایبرایتوسعهونگهداریافزارسختیکوچک،کارمند،منابع،هاشرکت

.آيندمیاينکهازعهدهبسیاریازمسائلامنیتیبرن

 ی ابریها سرویس ی مزایا و معایب توسعه -4-3-0

ابریتوسعهدهید؟چنديندلیلهاسرويسرابااستفادهازمدلیجديدخودهابرنامهچرابايدشماتوسعه

خوببرایانجاماينکاروجودداردوالبتهچنديندلیلهمهستکهنیازبهکمیتوجهبیشتردارد.
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 یابری ها سرویس ی مزایای توسعه -4-3-3

ستفادهازمزيتزيرساختفراهمشدهتوسطآناست.باااقتصادییپذيرمقیاسيکیازمزايایتوسعهابر،

ايجادکند.اينبرنامههابرنامهدتوانمی،يکتوسعهدهندهرايانشابری یمطمئنتر،ارزانتروبهتریرا

درصورتنیازازکلمنابعابربهرهبرداریکندبدوناينکهالزمباشدشرکتبررویمنابعفیزيکیدتوانمی

اریکند.معادلآنسرمايهگذ

،بطوريکههزينهبهکنندمییابریازمدليکبهچندپیرویهاسرويسکرديم،زيراتصحبماازهزينه

 رومیزیکاهشپیدا برنامه هر ارائه بسیاریزيادینسبتبه دريافتمجوزکندمیطور يا بجایخريد .

یابریمعموالبرهابرنامهايانه(،هزينهازایهرری)يکمجوزبافزارنرماستفادهازنسخههایمختلفبرنامه

.اينبیشازيکمدلعضويتاستکهدرآنيکموردخاصبرایشودمیاساسهرکاربرقیمتگذاری

ایمشخصخريداری پیشبینیجريانشودمیدوره قبلو گذاریاز نیازمندسرمايه بطورهاهزينهو

.باشدمیماهیانه

همهفعالیتهایمديريتیبجایچندينهابرنامهمايلبهبهاينعلتتITیهابخش زيرا یابریدارند،

بهبرنامهازITکهپرسنلشودمی.اينباعثشودمی،ازيکمکانمرکزیمديريتکاریايستگاهسايتيا

یرانیزباالمیبرد.پذيرمقیاسراهدوروازطريقوبدسترسیداشتهباشند.همچنیناينموضوعقابلیت

فقطکافیستهاشرکتبیشترياپهنایباندبیشترنیازداشتهباشند،سازیذخیرهمثالاگرکاربرانبهمنابع

کهيکسرورمجازیديگرراازابراضافهکنند.اينخیلیراحتترازخريد،نصبوپیکربندیيکسرور

.باشدمیجديد

یمعمولیرومیزیاست.بجایاينکههابرنامهیابریراحتترازهابرنامهرتقاینیزادهندگانتوسعهبرای

 يکاز رویهر ایکه برنامه دستیهر هارايانهبطور دارد قرار روزرسانیبهیسازمان یهاويژگیشود،

.بايکسرويسگرددروزرسانیبهبهسرعتوبهآسانیباارتقاینسخهمتمرکز،دتوانمییکاربردیهابرنامه

ابری،يکتغییرکوچکرویبرنامهایکههريکازکاربراندرحالاجرادارد،اعمالخواهدشدکهبهاين

بسیارکاهشپیداخواهدکرد.دهندگانتوسعهبارکاریترتیب

 ی ابریها سرویسی  معایب توسعه -4-3-4

بصورتبالقوهبرایمدتیهابرنامهباشد.امنیتآنمربوطبهیابریهابرنامهشايدبزرگتريناشکالتوسعه

اندبودهیامنیتیهاريسکهایطوالنیدارای بسیاریاز همیندلیل، به کهدهندمیترجیحهاشرکت.

تحتکنترلخودشانانجامشود.ITوفعالیتهایهاداده،هابرنامه

ابریديدهسازیذخیرهیتحتوبوهابرنامهتاکنوننمونههایاندکیازخرابیدادهوگمشدنآندر

حتی است. دارایتوانمیشده گفتکهعملیاتيکمیزبانابریبزرگنسبتبهيکسازمانمتوسط،

بهتریاست.امنیتدادهبیشتروابزارهایافزونگی
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تد.اگرچهاکثرشرکتهامیزانابریازشبکهخارجشدچهاتفاقیمیافديگراشکالبالقوهايناستکهاگر

فوريه15آمازوندرEC2میگويندکهاينغیرممکناست،اماايناتفاقافتادهاست.برایمثالسرويس

یبرخیمشتريانازبینبرود.اينموضوعبخاطرهادادهبطورگستردهایقطعشدوباعثشدکه2118

ابریيکفرمپلتبهاينترتیباگريکشرکتبهیبود.افزارنرمیبودکهدارایمشکلافزارنرمتوسعه

برایمیزبانی اعتمادهادادهشرکتديگر فیزيکیديگرینداشتهیخود کپیپشتیبان اينکه بدون کند،

باشد،آندادهدرخطرقراردارد.



 ی ابریها سرویسانواع توسعه  -4-3-5

 توسعه هايیکهيکشودمیعهیابریشاملچنديننوعتوسهاسرويسمفهوم بیايیدانواعمختلفراه .

بررسیکنیم.کندمییکاربردیکسبوکارخوداستفادههابرنامهبرایتوسعهرايانشابریشرکتاز

 (Software as a Serviceبعنوان سرویس ) افزار نرم -4-3-6

يکبرنامهواحدSaaSبایوب.هاسرويسيجتريننوعازتوسعهشايدراSaaSسيابهعنوانسرويافزارنرم

،درعوضکنندمینراپرداختایهزينهافزارنرم.مشتريانبرایمالکیتشودمیبههزارانکاربرتحويلداده

پرداخت آنرا از هزينهاستفاده کاربرانبهبرنامهازطريقيککنندمیآنها .API
زطريقوبدرکها1

شدهاست.بهاينترتیبهربندیتقسیمسرورهایفروشندگانبطورمجازی.شوندمیدسترساست،متصل

.کندمیسازمانبايکنمونهازيکبرنامهمجازیسفارشیشدهکار

دهندگانتوسعهندارد.برایافزارنرمنیازبهسرمايهگذاریازقبلدرسرورهايامجوزSaaSبرایمشتريان،

.دهندمینیزتنهايکبرنامهوجودداردکهکارنگهداریآنرابرایچندينمشتریانجام

درحالتوسعه ازمدلهابرنامهبسیاریازشرکتها استفاده ترينSaaSبا شايدازشناختهشده هستند.

رانامبرد.GoogleیهابرنامهبتوانSaaSیهابرنامه

 (Platform as a Serviceسکو بعنوان سرویس ) -4-3-7

 يا سکو مدل، اين فرمپلتدر فراهم سرويس يک عنوان به که است ای توسعه محیط .شودمی،

یسفارشیهابرنامهیتوسعه،هامحیطبااستفادهازاجزایفراهمشدهتوسطفروشندگاندهندگانتوسعه

ازلگواست.ايجاديکبرنامهبهاينترتیببا.اينيکنوعازايجادبرنامهبااستفادهکنندمیخودراايجاد

اگرچهمعموالبرنامهایکه آسانترخواهدشد، بسیار پیشآمادهشده، واجزایاز ازاينکدها استفاده

بهاجزایازپیشآمادهشدهتاحدیمحدودشدهاست.شودمیساخته

                                                           
يکواسطاستکهامکانبرقراریارتباطازراهدوررابايکبرنامهفراهممیکندتابتوانازمنابعياديگرAPIيک1

سرويسهایآناستفادهکرد.
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 (Web Servicesی وب )ها سرویس -4-3-1

برنامهایاست اينترنت(کهبشيککهدريکسرويسوب، عموماً )و وبسرويسدرحالت.کندمیکار

يک APIعمومی توانمیاستکه داشت. اينترنتدسترسی طريق از آن اينسرويسسپسرویبه

.شودمیسیستمراهدورکهمیزبانسرويسبودهاستاجرا

ازاول،ازقابلیتهابرنامهبجایتوسعهکهدهدمیاينامکانرادهندگانتوسعهبههایوبAPIايننوعاز

اينکاريکبرنامهتحتوبسفارشی هاووظايفبهاشتراکگذاشتهشدهدراينترنتاستفادهکنند.نتیجه

.بنابراينتوسعهبرنامهشودمییثالثارائههابخشوهاگروهیبزرگیازآنتوسطهابخششدهاستکه

داشت.کمترینیازخواهدیبهپهنایباندوبرنامهسفارششودمیساده

ايجادشدهGoogle Maps APIاستکهتوسطکاربرانmashupsیوب،هاسرويسيکمثالخوباز

درشودمیفراهمدهندگانتوسعهتوسطشودمیيیکهبهنقشهدادههادادهیسفارشی،هابرنامهاست.بااين

کديافراهمشدهاست.بهاينترتیبتوسعهدهندهالزمنیستکهحالیکهموتورايجادنقشهتوسطگوگل

وبفراهمAPIسروربرنامهنقشهراخودشداشتهباشد.همهچیزیکهاوبايدانجامدهدايناستکهاز

شدهتوسطگوگلاستفادهکند.

اهشفضایموردبهاينترتیبمزايایوبسرويسشاملتوسعهسريعتربرنامه،سبکترشدنبرنامهوک

مجبوردهندگانتوسعهکهاندشدهباعثهاسرويس.وبباشدمیوپهنایباندکمترسازیذخیرهنیازبرای

نباشندبرایتوسعههربرنامهجديد،دوبارهچرخرااختراعکنند.

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

آن نام از که حسبتقاضاهمانطور محاسباتبر پیداست، را رايانه منابع )پردازنده،کندمییبندبسته،

حافظهو...(وازآنهابعنوانواحداندازهگیریاستفادهازسرويسهمانندسايرخدماتعمومینظیربرقو

،حتیاگراندکردهيانتنهابرایمقداریازمنابعکهاستفاده.دراينمدل،مشترکنندمیآبوتلفناستفاده

.دهندمیانجامخیلیکمباشد،پرداخت

يیکهدورههایاوجمصرفمعدودیدارندوحالتهایاستفادهعادیآنهاخیلیبیشتراست،هاشرکت

منتفعشوند.بهاينترتیبشرکتشودمینیزگفتهutility computingندازاينمدلکهبهآنتوانمی

.دهدمیانجامتنهابرایزماناوجمصرفکمیبیشترپرداخت

بهاينترتیب برمشتريانيکسرويسمحاسباتی، بجایسرمايهگذاریبررویزيرساختفیزيکیخود،

 ابریاستفادهpay-as-you-goاساسمدل خدماتيکسرويسدهنده محاسباتبرحسبکنندمیاز .

شکلجديدیبهخودگرفتهاست.رايانشابریتقاضابهخودیخوديکمفهومجديدنیست،اماباظهور

توسطيکسروروبصورتنوعیترتیباشتراکزمانیفراهمیقبل،محاسباتبرحسبتقاضاهاسالدر

                                                           
تحتعنوانمحاسبهبرحسبتقاضا1 ،utility computingشرکتهايیچون ،Amazonهمشناختهمیشود.

IBM،Sun.و...چنینخدماتیارائهمیدهند
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اينسرويسمبتنمی اماامروزه، دعملاستکهبصورتيکابرواحهارايانهیبرشبکهایبزرگازشد.

.کنندمی

 ی ابریها سرویسکشف خدمات و ابزارهای توسعه  -4-3-82

رايانشابری بسیاریاز مشاهده از اينموضوع است. خود توسعه مراحلاولیه یکوچکوهاشرکتدر

ابلدرکاست.درصنعتهايیکهجاافتاده،قاندکردهیابریهاسرويسبزرگیکهشروعبهتوسعهوارائه

یبزرگتریکهدرعرصهوجوددارند،شکستمیخورند.هاشرکتهستند،فعاالنکوچکترسرانجامبخاطر

یمختلفکوچکوبزرگارائههاشرکتیابریتوسطهاسرويسدرحالحاضرخدماتوابزارهایتوسعه

درشودمی میزبانیمبتنترساده. ينحالت، ابریرا سايرتوانمییبر یهابرنامهنامبردکهبرایاستقرار

یازپیشساختههابرنامه.نمونههایغنیترشاملابزارهايیبرایتوسعهورودمیتوسعهدادهشدهبکار

یجديدهابرنامهازآنهابهعنواناجزایسازندهبرایتوسعهندتوانمیدهندگانتوسعهشدهنیزهستندکه

خوداستفادهکنند.

 (Amazonآمازون ) -4-3-88

یهاسرويسآمازونيکیازبزرگترينخردهفروشاناينترنتیاست.همچنینيکیازفراهمکنندگاناصلی

توسعهابریاست.آمازونزمانوهزينهزيادیراصرفراهاندازیتعدادزيادیسرورجهتارائهخدماتدر

نیزدهندگانتوسعهیرادراختیارافزارسختراينمنابعگستردهیخودکردهاستودرحالحاضهاسايت

قراردادهاستتامورداستفادهقراردهند.

کهيکسرويسوبشودمینامیدهEC2ياElastic Compute Cloudسرويسارائهشدهتوسطآمازون

 آن واسطه به که است دهندگانتوسعهتجاری محاندتوانمیهاشرکتو ابریظرفیت سرورهای سباتی

EC2آمازونراکهدرحالحاضريکیازبزرگترينمجموعهسرورهارادردنیادارد،کرايهکنند.سرويس

 توسعه هابرنامهامکان رپذيمقیاسبصورت کندمیفراهم تعداد مشتريان که ترتیب اين یهاماشینبه

هربرنامهایراکهبخواهنددرآنهابارگذاریندتوانمیوسپسکنندمیمجازیموردنیازخودرادرخواست

ايجادواجراهایسرورمجازیدراختیارخودرابرحسبتقاضاهنمونندتوانمیکنند.درنتیجهمشتريان

(است.elasticقابلانعطاف)گفتکهاينيکعملیاتتوانمیکننديابهکارآنهاخاتمهدهندکهحقیقتاً

کهسهنوعسرورمجازیراانتخابکنند:دهدمیسرويسآمازونبهمشترياناجازه

گیگابايتديسکسختويک161گیگابايتحافظه،1.7کوچک،کهمعادلبايکسیستميا -

 .باشدمیبیتی32پردازنده

-  با يکسیستم معادلبا که گ7.5بزرگ، دو851یگابايتحافظه، گیگابايتديسکسختو

 بیتیاست.64پردازنده

ترابايتديسکسختوچهار1.7گیگابايتحافظه،15يکسیستمباخیلیبزرگ،کهمعادلبا -

بیتیاست.64پردازنده
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.دهدمینجاموبقیهکارهاراآمازوناکنیدمیبهعبارتديگر،شمااندازهوتوانموردنظرخودراانتخاب

امکاندهندگانتوسعهاستکهبرای1(AWSیوبآمازون)هاسرويسبخشیازمجموعهEC2سرويس

وافزارنرمدسترسیمستقیمبه فراهمهاماشینها استفادهازتوانکنندمییآمازونرا بهاينترتیببا .

یتحتوبقوی،قابلاطمینانوباهاامهبرنندتوانمیدهندگانتوسعهمحاسباتیفراهمشدهتوسطآمازون،

هزينهکمتولیدکنند.

AWSکهبازاریبابیشازکندمیتابهامروزباشد.آمازونادعارايانشابریشايدمحبوبترينسرويس

یديگر(دارد.هاشرکتودهندگانتوسعهمشتری)شامل331111

 (Google App Engineی گوگل )ها برنامهموتور  -4-3-80

یتوسعههاسرويسبنابراينجایتعجبنیستکهاينشرکتباشدمییتحتوبهابرنامهلپیشرویگوگ

 اين دهد. ارائه نیز را هاسرويسابری شکل Google App Engineدر ايجادشودمیارائه امکان که

هابرنامه دلخواه دهندگانتوسعهی آنچه مشابه قدرت با زيرساختی از برداری بهره با ديگررا برای که

،فراهممیآورد.شودمییگوگلاستفادههابرنامه

Google App Engineیکاربردیکاملاست.بااستفادهازابزارهایتوسعهوهابرنامهيکمحیطتوسعه

بسیارسادهاستوهمچنیننگهداریوتوسعهآنهانیزسادهApp Engineدرهابرنامهابرمحاسباتی،ايجاد

هایگوگل)کهبهAPIبود.تمامکاریکهبايدانجامدهیدايناستکهبرنامهخودرابااستفادهازخواهد

قراردهید.ازآنجابهبعد،آنApp Engine(ايجادکنیدوآنرادرابرباشدمیPythonنويسیبرنامهزمان

.2برنامهآمادهاستفادهتوسطکاربراناست

:باشدمییزيرهاويژگیارائهکردهاست،شاملمحیطتوسعهایکهگوگل

 ارائهخدماتوبپويا -

 یوبرايجهاتکنولوژیپشتیبانیکاملازهمه -

 هاتراکنشوسازیمرتبها،جووپرسباایدادهپايگاهسازیذخیره -

 رپذيمقیاستعديلبارخودکارو -

- APIکاربرانوارسالايمیلبااستفادهازحسابهایگوگلهايیبرایاحرازهويت

 Google Appدتوانمیعالوهبراين،گوگليکمحیطتوسعهمحلیباامکاناتکاملفراهمکردهاستکه

Engineکند.سازیشبیهرادريکرايانهرومیزینیز

سرويسهامیزبانیديگرفبرخال دريکسطحپايهکامالرايگانGoogle App Engineیتوسعهابری،

يکحساب App Engineاست. کافیسازیذخیرهمگابايتفضای511رايگانحدود اندازه به و دارد

                                                           
مراجعهکنید.aws.amazon.comتوانیدبههایوبآمازونمیبرایکسباطالعدرخصوصسرويس1
2 مورد در بیشتر کسباطالعات Google App Engineبرای سايت code.google.com/appengineبه

مراجعهنمايید.



 ابری رایانش 
 

112

CPUمیلیونمشاهدهازصفحهراجوابگوباشد.اگرشمافضا5وپهنایباندداردکهبتواندماهیانهحدود

آنهارابدستآوريد.یدتوانمیهزينهآنياظرفیتبیشترینیازداريد،باپرداخت

4-3-83- IBM 
IBM زمینه در سطحسازمانیرايانهافزارسختشرکتیاستکه اينهاحلراهدر است. داشته يیارائه

یبرحسبتقاضایابریبااستفادهازهاسرويسشرکتکسبوکارهایکوچکومتوسطرابامجموعهاز

موردهدفقراردادهاست.خودBlue Cloudمحصول

Blue Cloudکهامکانتوزيعنیازهایمحاسباتیيکسازمانراباشدمییابریهاسرويسمجموعهازای

.يکیازاينمحصوالتمجموعهکندمیدريکشبکهازمنابعکهبطورسراسریدردسترسهستند،فراهم

Express Advantageیهاويژگی،ايمیلوآرشیو،وهادادهبازيابیاستکهشاملتهیهکپیپشتیبانو

 .باشدمیITیهابخشعمدهکارهایمربوطبهدادهدرهااينکهباشدمیامنیتداده

IBMافزارسختبرایمديريت بصورتکدمتنبازHadoopزمانبندیبارکاریافزارنرمابریخود، را

سازیمجازیهمچنینازابزارهای.باشدمیMapReduceینويسبرنامهمدلارائهکردهاستکهبراساس

PowerVMوXenمديريتمرکزدادهافزارنرمبههمراهTivoli1خوداستفادهکرداست.

4-3-84- Salesforce.com 
ترينشرکتsalesforce.comشرکت شده شناخته ازباشدمیهایمديريتفروشافزارنرمدر يکی و

معماریباشدمینیزرايانشابریپیشتازاندرتوسعه نامیدهشدهForce.comاينشرکترايانشابری.

.همچنینشودمیاستوبررویاينترنتاجرافراهمشدهتوسطشرکتکامالبرحسبتقاضافرمپلتاست.

APIهایForce.comوتوسعهرانیزفراهمکردهاست.نويسیبرنامهومجموعهابزارهایموردنیازبرای

Force.comاست.مکملlog-inمدلقیمتگذاریآنبراساستعداد ،AppExchangeاستکهيک

کهتوسطAppExchangeیهابرنامهازندتوانمیدهندگانتوسعه.باشدمییتحتوبهابرنامهفهرستاز

 کنند، استفاده است شده داده قرار کاربران هابرنامهديگر يا بگذارند، اشتراک به را خود یهابرنامهی

منتشرکنندبطوريکهفقطبرای بسیاریازهاشرکتخصوصیخودرا ومشتريانمجازدردسترسباشد.

AppExchangeدرکتابخانههابرنامه باخريديادريافتمجوزازتوسعهتوانمیرايگانهستندوبقیهرا

دهندهاصلیتهیهکرد.

فروشهستندکهشاملابزارهایتحلیلی،AppExchangeیموجوددرهابرنامهاکثر ابزارهایمرتبطبا

فرمپلتازندتوانمیهاشرکتاما.شودمییتحلیلمالیو...هابرنامهیبازاريابیازطريقايمیل،هاسیستم

Force.comمقالهایدرمجله2118آوريلبرایتوسعههرنوعبرنامهایاستفادهکنند.درPC World

Snyderمنتشرشدهبودازشخصیبنام ماشرکتخودرا کارمندتاسیسکرديماما11کهنوشتهبود:

                                                           
مراجعهنمايید.www.ibm.comبهIBM Blue Cloudبرایکسباطالعاتبیشتردرمورد1
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برایمايکForce.comحالتمنابعکافیبرایخريدسرورهاوانجامهمهکارهاازاولرانداريم،ودراين

شروعخیلیخوببود.

 های ابری دیگر ابزارهای توسعه سرویس -4-3-85

 گوگل، IBMآمازون، Salesforce.comو هاشرکتتنها برای ابزارهايی که نیستند دهندگانتوسعهيی

اين.کنندمییکوچکنیزهستندکهدراينحوزهفعالیتهاشرکت.تعداداندکردهیابریفراهمهاسرويس

:شودمیمواردزيرشاملهاشرکت

- 3tera(www.3tera.com عامل سیستم )AppLogic معماری برایCloudwareو را

 ارائهکردهاست.محاسباتبرحسبتقاضا

- 10gen(www.10gen.com یکاربردیهابرنامهجهتايجاددهندگانتوسعهیبرایفرمپلت(

 ارائهکردهاست.رپذيمقیاس

- Cohesive Flexible Technologies(www.cohesiveft.com مجازیفرمپلت( سرور

Elastic Server On-Demand.راارائهکردهاست 

- Joyent(www.joyent.comزيرساختبرحسبتقاضاو)بنامپذيرمقیاس Acceleratorیرا

برایConnectorیتحتوبارائهکردهاست.همچنینمجموعههابرنامهدهندگانتوسعهبرای

 یکوچکاستارائهکرداست.هاشرکتکهشامليکسریبرنامهتحتوببرای

- Mosso(www.mosso.comيکسرويسمیزبانیابریدرسطحسازمانیرابا)یپذيرمقیاس

 ت.خودکارفراهمکردهاس

- Nirvanix(www.nirvanix.comيکسکوی)فراهمدهندگانتوسعهابریبرایسازیذخیره

همچنین ازNirvanix Web Servicesکردهاست. کهيکسرويسمديريتفايلاسترا را

 هایاستانداردفراهمکردهاست.APIازایمجموعهطريق

- Skytap(www.skytap.comيکآزمايشگاهمجازیتحتو)استکهبرایببرحسبتقاضا

دهندگانتوسعه پیکربندی و ايجاد هامحیطامکان از استفاده با را آزمايشگاهی یهاماشینی

 مجازیازپیشپیکربندیشدهفراهمکردهاست.

- StrikeIron(www.strikiron.comيک بههمراههاسرويسابریبرایارائهفرمپلت( یوب،

خودشاندهندگانتوسعهيیکههابرنامهدرشدنبرایيکپارچهLive Dataیهاسرويسنواعا

 کردهاست.فراهم،اندکردهايجاد

 شرکت براين، Sunعالوه پروژه R&Dيک که استProject Carolineدارد شده نامیده

(www.projectcaroline.comاينپروژهشامليک.)ازاستکهبرایتوسعهومیزبانکدمتنبفرمپلت

یتحتارائهشدهاست.دسترسیبهپروژهبرایهمهآزاداست.هابرنامهارائه
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 ی ابریها سرویسسطح تکامل  -4-3-86

هایمیزبانافزارنرمنامیم،بهتکاملابریمیهاسرويسیتحتوبراهابرنامهعلتاينکهماشناختبهتر

حتکاملیراتعريفکردهاست:طچهارسدراينخصوصکروسافتيبرمیگردد.ما

-  ارائه مدل تکاملشامل از اول افزارنرمسطح های )هابرنامهسرويسدهنده (ASPیسنتی

.دراينسطح،هرکاربربرنامهمیزبانیسفارشیشدهخودششودمیمربوط1991کهبهباشدمی

.کردمییدلخواهخودرادرسرورمیزاناجراهابرنامهراداشتو

برایهرمشتریس - را برنامه از يکنمونهمجزا کهفروشنده تکاملزمانیاتفاقافتاد طحدوم

يکسانیداشتند.کدآنبرایهرکاربرسازیپیاده.دراينسطح،همهنمونههاکردمیمیزبانی

یپیکربندیدرداخلهاگزينهسفارشینشدهبوددرعوضامکانشخصیسازیدرجزئیاتو

مهفراهمبود.خودبرنا

بود.دراينسطح،فروشندهيکهابرنامهسطحسومتکامل،يکتغییربزرگدرچگونگیمیزبانی -

کهبههمهکاربرانسرويسمیداد.برایهرکاربرمتاديتاکردمینمونهواحدازبرنامهرااجرا

نگیامنیتیواحرازهويتهاسیاستشدهبودومفراههایقابلپیکربندی داشتنهابرایجدا

.شدمییکاربرانازهمديگربکارگرفتههاداده

ازنمونههایمشخصدرنهايتدرسطحچهارمتکامل،فروشندهچندينکاربررارویمجموعه -

دردتوانمیبدلیلاينکهتعدادسرورها)ونمونهها(.کندمیمیزبانیload-balancedبصورت

یپذيرمقیاسزافزايشياکاهشدادهشودتاباتقاضامنطبقشود،ايننوعازسیستمصورتنیا

برایمجموعههمهدتوانمیروزرسانیبهدرحدتعدادزيادیکاربررادارد.عالوهبراين،بستههای

 اينسطحاستکه در سادگیاعمالشود. به آیابریهاسرويسکاربرها نجهتحرکتدر

.کندمی
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 برای خانواده ها رایانش ابری  -4-4

 اينجا حدیشناختهرايانشابریتا تا را بیايیدببینیمکهچگونهشما یدتوانمیايد. برایرايانشابریاز

توسطرايانشابرییازنمونههایواقعیاستفادهازمزايایهايمثالدراينجاماکارهایخوداستفادهکنید.

نراارائهخواهیمکرد.کاربرا

یمختلفتحتوبهابرنامهازدتوانمیکهچگونهيکخانوادهکنیممیمامثالخودرابهاينترتیبشروع

ابر کهخواهیدديدکهچگونهمحاسباتدر همانطور کند. بهيکدتوانمیبرایاهدافگوناگوناستفاده

دارد.هادواعضایخانوادهرانزديکهمنگخانوادهدربرقراریارتباطاتوهمکاریکمککن

 متمرکزسازی ارتباطات ایمیل -4-4-8

 ابر نکتهدتوانمیمحاسباتدر ببخشند. بهبود را مهارتهایارتباطیخود تا کمککند ها خانواده به

یايمیلمبتنیبرابردرحالهاسرويسزمانوهروقتبهايمیلاست.ازکلیدیدراينجادسترسیدرهر

صندوقپستیشماراهاسرويسنامبرد.اينYahoo! MailوGmail،Live Hotmailبهتوانمیاضرح

بهآنازطريقهررايانهمتصلبهاينترنتدسترسیداشتهباشید.بهاينیدتوانمی.شمادهندمیدرابرقرار

وابستهنخواهندکنیدمیازآنهااستفادههايیکهوديگربهرايانهگیردمیترتیبپیغامهایشمادرابرقرار

.1بود

 اينترتیبشما یدتوانمیبه باشید. خود اعضایخانواده همه تماسبا در باشید که جا شماهر همسر

یدتوانمیهمشمابرایشماايمیلارسالکند،بدوناينکهنیازباشدبداندشمادقیقاکجاهستید.دتوانمی

د فقطصندوقپستیخودرا .... چهدرجادهو چهدرمحلکارباشید، بررسیکنید. کافیسترهمهجا

مطمئنشويدکهبهاينترنتمتصلهستید.

 مشارکت در زمان بندی  -4-4-0

مثالآيامادرجمعهوقتمانآزاداست؟بازی درارتباطاتبسیاریازخانوادههازمانبندیاهمیتدارد.

خانوا اعضای از يکی بعدی دندانپزشکقرارفوتبال با موقع چه خانواده عوضديگر است؟ موقع چه ده

؟آياهمهمابرایتعطیالتتابستانوقتمانآزادآيدمیشويیچهموقعگذاشتهاست؟تعمیرکارماشینلباس

است؟

نیراتنظیمکرد.تقويممبتهابرنامههرچهخانوادهبزرگترباشد،مشغلهبیشتراستومشکلاستکهبتوان

استبطوريکهبتوانبهراحتیآنرابهروزنگهداشتوهمهازريزیبرنامهمناسببرایحلراهبروبيک

Google Calendar(calendar.google.com)هرجايیدرتکمیلآنمشارکتداشتهباشند.برایمثال

                                                           
درخصوصاستفادهازبرنامههایايمیلتحتوبدربخشهمکاریازطريقابزارهایارتباطیتحتوببیشتر1

صحبتخواهیمکرد.
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 Yahoo! Calendar(calendar.yahoo.comيا چنینسرويسیارائه دهندمی( چنینتقويمین. تنها ه

پیکربندیشودایبگونهدتوانمیجاودرهرزمانازطريقوبدردسترساست،بلکهکس،درهربرایهر

کسدرخانوادهشمابتواندرويداددلخواهخودرانیزبهآناضافهکند.مثالوقتیهمسرشمابرنامهکههر

ودکاردرتقويمشمانیزاضافهخواهدشدوديگراعضایخانوادهایرادرتقويماضافهکند،آنبرنامهبطورخ

آنرامشاهدهکنند.ندتوانمینیزبههمینترتیب

تنهاکاریکهبايدانجامدهیدايناستکهيکتقويمعمومیايجادکنیدواجازهدسترسیرابرایهمه

ردشوند،همهرويدادهایزمانبندیشدهاعضایخانوادهبهآنبدهید.سپسوقتیآنهادرسايتتقويموا

رويدادهایجديدخودرانیزاضافهکنند.وبههمینترتیبوقتیندتوانمیجاریرامشاهدهخواهندکردو

،سريعخواهیدديدکهآياآنروزيازمانخالیاستياپراست.کنیدمیشمايکرويدادرااضافه

خصوصتقويمتحت در ديگریکه نکته ايناستکهشما دارد هریدتوانمیوبوجود جايیبهآناز

 آيا بدانیدکه میخواهید و هستید کار سر مثالدر باشید. تایدتوانمیدسترسیداشته شبپنجشنبه

.1ديروقتکارکنیديانه؟وقتکافیستتقويمخودرامشاهدهکنیدوببینیدآياآنزمانخالیاستيانه

بهآخريننسخهبرنامهشماهخانوادوهمهاعضایشودمیهرتغییریبسیارسريعاعمالبهاينترتیب

دسترسیخواهندداشت.

 مشارکت در لیست خرید -4-4-3

دراينجاموردیوجودداردکهممکناستحتینتوانیدفکرآنرابکنید.اگرشماعضویازيکخانوادهپر

ممکناستنتوانیدبطوردستیر ممکناستمشغلهباشید، همسرشما ویلیستخريدهماهنگکنید.

شماممکناستدر بگويد، نتواندبهشما اگرقبلازاينکهشماسرکاربرويد، اما شامپونیازداشتهباشد،

مغازههمهچیزبخريد،ولینیازهمسرتانراندانید.

راپردازتیکهدراينجاوجوددارداستفادهازيکبرنامهواژهحلراه حتوباستکهلیستخريدشما

 یدتوانمیمديريتکند. ایشبیه برنامه يکسندGoogle Docs(docs.google.comاز ايجاد برای )

استفادهکنیدواجازهدسترسیبهآنرابرایهردونفرتنظیمکنید.سپسلیستآيتمهایموردنیازبهدر

ههربارچیزینیازداشتید،مرورگرخودرابازکنیدوآنرابهبهاينترتیبهردرطولهفتآنواردکنید.

آخرهفته بهاينترنتمتصلشدهولیستخريدخودرالیستاضافهکنید. کهخواستیدبهخريدبرويد،

چاپکنید...

                                                           
صوصاستفادهازبرنامههایتقويمتحتوبدربخشهمکاریبررویتقويم،زمانبندیومديريتوظايفدرخ1

بیشترصحبتخواهیمکرد.
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 (Do-Do Listsمشارکت در لیست وظایف ) -4-4-4

زيادیکارهایروزمرهداريدکهبايدانجاميکلیستخريد،نوعازلیستانجاموظايفاست.اگرشماتعداد

دهید،بنابراينلیستانجاموظايفطوالنیایخواهیدداشت.

بررویلیستوظايفبااستفادهازيکبرنامهپردازشمتنتحتوببههمانیدتوانمیشماوهمسرتان

بصورتآنالينريزیبرنامهتصیمخهابرنامهصورتکهقبلازاينشرحداديم،همکاریداشتهباشید.البته

(رانامبردplanner.zhoho.com)Zoho Plannerتوانمیهابرنامههموجوددارد.بعنواننمونهایازاين

نیزبرایايمیليادآوریدتوانمی.حتیشمادهدمیکهبهشماامکانايجادانواعلیستهایوظايفرادروب

.1رويدادهاتنظیمکنید

نیزاستفادهکنید.مثالترسادهازنمونههاییدتوانمیبراینیازشماخیلیپیشرفتههستند،هابرنامهناگراي

Remember the Milk(www.rememberthemilk.com يا و )Ta-da List(www.tadalist.com)

اامکانافزودنوظايفازیبسیارسادهایشبیهبرنامهيادداشتويندوزهستند.برخیازآنهابهشمهابرنامه

.دهندمیطريقايمیلودسترسیبهآنهاازطريقتلفنهمراهراهم

 ی خانواده ها هزینهمشارکت در  -4-4-5

يیهاهزينهکنترلجريانمالیدربرخیخانوادههابسیاراهمیتدارد.مثالبسیارمفیداستکهبدانیدچه

کهشماکندمیکهمثالهمسرشماهزينهزيادیدهدمید.مشکلوقتیرخنمايیرابايدچهموقعپرداخت

.ايدکردهنريزیبرنامهخبرنداريدوبرایآن

توانمییخانوادهبهحداقلبرساند.برایاينکارهاهزينهايننوعازمشکالترابامشارکتدریدتوانمیشما

تحتوبنظ يکبرنامهصفحهگسترده مجموعهGoogle Spreadsheetsیربهسادگیاز کهبخشیاز

Google Docs(docs.google.comاستاستفادهکنیدتاشرح)شماوهاهزينه ايجادکنید. یخودرا

آيتمهایهزينهرابطورجداگانههروقتکهخواستیدواردکنید.یدتوانمیهمسرتان

لسهدرسرکارهستیدبیادمیآوريدفقطکافیستمثالوقتیيکهزينهپیشرورادرحالیشمادريکج

شمانیازبهتعمیرداردوآنرانتلويزيویخودواردکنید.يااينکههاهزينهآنرابصورتآناليندرلیست

.بهاينترتیبوقتیشمالیستخودراهمیشهوهمهجابهروزنگهداریکنیدمیبهراحتیبهلیستاضافه

.شودمیهزينههابسیارساده،کنترلکنیدمی

رادرلیستقراردهیدنتلويزيوبصورتتعاملیانجامشود.شايدشماخريديکدتوانمیهمکاریدرهزينه

هزينهآنراکاهشدهدودتوانمیوهمسرشمادرخصوصاهمیتياهزينهآنمخالفباشد،اوبهراحتی

2يااينکهآنراازلیستحذفکند!
 

                                                           
 ريزیتحتوبدربخشهایبعدصحبتخواهیمکرد.درخصوصبرنامههایبرنامه1
واهیمکرد.دربخشهایبعدیدرخصوصبرنامههایصفحهگستردهتحتوببیشترصحبتخ2
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 ها تماسکت در لیست مشار -4-4-6

 Microsoftیمهمخودرامثالدرهاتماسیخانوادههمیشهسادهنیست.بلهشماهاتماسمديريتلیست

Outlookیهاتماس،اماآنلیستفقطدررايانهشماقراردارد.کنیدمیيیشبیهآننگهداریهابرنامهيا

یکاریشماهمهاتماسرايانهخودشاستولیستیهمسرتاندرهاتماسشمادررايانهخودتاناستو

همهايننامهاراباهمادغامکنیدومثالبرایيکیدتوانمیاحتماالدررايانهشرکتقراردارد.شماچگونه

یاعضایمختلفهاتماسخوببرایمديريتحلراهروزتعطیلکارتتبريکبرایهمهارسالکنید؟يک

برایاينکارچندراهمختلفوجوددارد.برنامهتحتوباست.خانوادهاستفادهاز

ايمیلتحتوب) برنامه از شما اينکه Gmailاول ،Yahoo! Mailمديريتتماس برنامه بعنوان )... و

راهاتماسبهشماامکانايجادوذخیرهکردناطالعاتکاملدرخصوصهابرنامهاستفادهکنید.همهاين

)آدرسايمیل،آدرسپستی،تلفنو...(.تنهامشکلاستفادهازآنهاايناستکهامکانفراهممیآورد

ديگراستفادهازيکبرنامهمخصوصمديريتتماسحلراهمديريتآنبصورتمشارکتیوجودندارد.يک

است(برایکاربرانخانگیمناسبwww.myevents.com)MyEventsنظیرهابرنامهاست.بعضیازاين

Highrise(www.highrisehq.com)نظیرهابرنامهعالاست.ديگروبرایارسالکارتتبريکبسیارايده

هربرنامهایکهموردیمديريتارتباطبامشترینیزهستند.هاويژگیدارایامکاناتپیشرفتهترنظیر

میبايستبرایتمامیاعضایمجاز،قراربدهید)حتیممکناستيکبرنامهصفحهگستردهباشد(استفاده

یخودرابهآناضافهکنندوهاتماسلیستندتوانمیدرآنحقدسترسیتعريفکنید.بهاينترتیبهمه

.1بهآنواردکنندMicrosoft Outlookيااينکهمثالازبرنامه

 مشارکت در پروژه های مدرسه -4-4-7

وپروژههایزيادیرابايددرمدرسهانجامدهد.بسیاریرودمیفرضکنیدکهفرزندیداريدکهبهمدرسه

یهابرنامهازاينپروژههابصورتپروژهگروهیهستندوراهآسانتربرایمشارکترویپروژهگروهیبجز

تحتوبوجودندارد.

بسیاری امروزه کنند. آماده استيکارائه قرار که دارد قرار گروهی در شما فرزند که ازفرضکنید

ازخانهوازندتوانمیراياددارند.بنابراينبچههاMicrosoft PowerPointآموزاننحوهاستفادهازشندا

يیکهدرحالحاضربرایايجادارائههابرنامهطريقوببررویايجادارائهمشارکتکنند.يکیازبهترين

 دارد Google Presentationوجود مجموعه بخشیاز Google Docs(docs.google.com)استکه

بااستفادهازاينابزارايجادوويرايشاساليدهابرایهريکازاعضایگروهبسیارسادهخواهدبود. است.

 اساليدجديدیاضافه اعضا اعضایتیمکندمیوقتیيکیاز ديگر صفحهندتوانمی، بهسرعتدر آنرا

نمايشخودمشاهدهکنند.

                                                           
بیشترصحبتخواهیمکرد." هامشارکتدرمديريتتماس"درموردبرنامههایمديريتتماسدربخش1
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برایGmailیايمیلتحتوبنظیرهابرنامهازدتوانمیرتباطاتدرطولپروژه،فرزندشمابرایتسهیلا

ياGoogle Talkتبادلپیامنیزاستفادهکند.حتیبهترازآنايناستکهازيکبرنامهپیغامرساننظیر

Yahoo! Messenger.برایتبادلپیغاممتنیبصورتبالدرنگاستفادهکند

پروژ امکانهماهنگکردناگر باشد، پیچیده خواهدداشت.هابرنامهه وجود نیز اجزایپروژه برایهمه

ترساده دتوانمیينشکلمديريتپروژه تحتوبنظیر تقويم يکGoogle Calendarتوسطبرنامه يا

ريزیبرنامهافزارنرم نظیر پروZoho Planner(planner.zoho.comساده برای شود. انجام های( ژه

ترپیچیده بیشتر، وظايف توانمیبا نظیر پروژه مديريت اختصاصی برنامه يک Basecampاز

(www.basecamphq.comاستفادهکرد.هربرنامهایکهاستفادهکنند،اينامکانوجودداردکهپروژه)

انجامدهد.یکوچکترشکستوهربخشرابهيکنفراختصاصدادتادرزمانمشخصهابخشرابه

یهابرنامهازتوانمیالبتهبیشترپروژههاعالوهبرتهیهارائهنیازبهنوشتنگزارشنیزدارند.برایاينکار

دتوانمیبهاينترتیبهريکازدانشآموزاناستفادهکرد.Google Docsپردازشمتنتحتوبنظیر

هابخش و بصورتآنالينبنويسد را خود رسانییمربوطبه روز فوریبه اتوماتیکو نهايیبطور سند

.راچاپکنید.فقطبايددرپايانکارنسخهنهايیشودمی

دارد کالساتصالاينترنتیخوبوجود در اگر دارد. وجود چندينگزينه شد، تمام ارائه تهیه وقتیکه

توانمینداشت،دوجوچنیناتصالیبرایارائهنهايیاستفادهکرد.اگرGoogle Presentationازدتوانمی

دريافتکردوآنرابصورتآفاليندرکالسنمايشداد.PPTخروجیبرنامهرابصورت

 خانوادگیاشتراک تصاویر  -4-4-1

چیزیکهدراکثرخانوادههازيادوجوددارد،تصاويرخانوادگیاست.دردنیایديجیتالامروز،تصاويرنیز

آنهاراازطريقايمیلياوببهاشتراکگذاشت.توانمیکهایبگونهاندشدهديجیتالی

وقتیشماتصاويریداريدکهمیخواهیدآنهاراباخانوادهودوستانبهاشتراکبگذاريد،بهترينکاراستفاده

موجوداستکههاسايتیاشتراکتصويرتحتوباست.درحالحاضرتعدادزيادیازاينهاسرويساز

Shutterflyيینظیرهاسايت(تاwww.flicker.com)Flickerیغیرتجارینظیرهاسايتبینازدراين

(www.shutterflyکهبهشماامکانپرينتگرفتنهم)هاسايتهرکدامازايننامبرد.توانمیدهندمی

.سپسشمادهندمیراهاآلبومواهوقراردادنتصاويرديجیتالیدرآنهایدلخآلبومبهشماامکانايجاد

تصاويرشمارابصورتآنالينندتوانمیآدرسآلبومخودرابرایدوستانوخانوادهبفرستیدوآنهایدتوانمی

1.دهندمیبهبازديدکنندگانخودامکانچاپتصاويرراهمهاسايتمشاهدهکنند.بسیاریازاين

امابهتراستبرای،دهندمیشماامکانويرايشعکسراهمیاشتراکتصويربههاسايتاگرچهبسیاریاز

 از خود تصاوير هابرنامهويرايش نظیر کار اين مخصوص وب تحت Adobe Photoshop Expressی

(www.photoshop.com/expressاستفادهکنید.استفادهازاين)بسیاریسادهاستوعالوهبرهابرنامه

                                                           
بیشترصحبتمیکنیم."اشتراکتصاويرديجیتالی"دربارهبرنامههایاشتراکتصويروويرايشتصويردربخش1
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.مهمتريناينکهآنهامبتنیبرابروکنندمیويرموجوددررايانهتاننیزکمکاينبهشمادرمديريتتصا

.بهاينترنتازآنهااستفادهکنیدازهررايانهمتصلیدتوانمیاغلبرايگانهستندو
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 ها گروهبرای  رایانش ابری -4-5

فوايدزيادیازآنبرایکلجامعهرايانشابری ازتیمهایفقطبرایکاربرانخانگینیست. وجوددارد،

یهابرنامهورزشیگرفتهتامدارس.هرزمانکهگروهیازافرادنیازبهارتباطاتوهمکاریداشتهباشند،

بود. خواهند برخیکاربردهایمحاسباتیابریبرایتحتوبراهیبرایاينکار اينبخشنگاهیبه در

وانجمنهامیاندازيم.هاگروه

 ها وهگرارتباطات در  -4-5-8

اينکاربههمینسادگیکهگفته بسیاریازشودمیارتباطاتيکیازاجزایهرگروهاست. نیستزيرا

.يعنیجدایازفعالیتگیردمیدرزمانفراغتآنهاصورتشودمیفعالیتهایگروهکهتوسطافرادانجام

کاريادرمنزليادرهرزمانديگریهایمعمولیزندگیوکارآناست.بنابراينآنهاممکناستدرزمان

کهوقتآزادیپیداکنند،بهکارهایگروهياانجمنبپردازند.

 حلراهبهترين نظیر وب تحت ايمیل برنامه يک از استفاده گروه يک در ارتباطات Gmailبرای

(mail.google.com يا )Windows Live Hotmail(mail.live.com يا )Yahoo! Mail

(mail.yahoo.com باشدمی( اين قرارندتوانمیهابرنامه. استفاده مورد اينترنت به متصل رايانه هر از

وازآندرهرجاوهرزماندرشودمیبگیرند.هرچیزیکهارسالکنیديادريافتکنیددرابرذخیره

دسترسخواهدبود.

 ها و زمان بندی ها ریزی برنامههمکاری در  -4-5-0

واهیمچندينشخصياخانوادهرابرایفعالیتهایگروههماهنگکنیم،کاریبسیارمشکلوقتیکهمیخ

اينکهببینیمچهکسیوقتشآزاد ... يايکبرنامهدرمدرسهيا چهبرنامهتیمورزشیباشد، خواهدبود.

ادهکنیم.استوچهکسینیست،بسیارزمانمیبردمگراينکهازابزارهایزمانبندیتحتوباستف

 که ابزارهايی توانمیبهترين وب تحت تقويم کرد، استفاده کار اين Google Calendarبرای

(calendar.google.com يا ،)Yahoo! Calendar(calendar.yahoo.com يا )CalendarHub

(www.calendarhub.com)همه.فقطکافیستکهيکتقويمعمومیايجادکنیدآدرسآنرابهباشدمی

اعضایگروهياتیمبدهید.بعدازآنهمهفعالیتهایگروهرابهتقويماضافهکنید.اعضایتیمبهراحتی

وتغییراتآنرامشاهدهکنند.هابرنامهندتوانمی

 برایبعضیاز دارایهابرنامهمثالتیمهایورزشیهاگروهالبته که دارد مخصوصیوجود یسايتساز

و....همچنینهافايل.مثالبرایزمانبندی،پروباشندمیوصفعالیتهایتیمهایورزشیابزارهايیمخص

یهابرنامهطرحسايترامتناسببارنگوآرمتیمورزشیتغییرداد.نمونههایزيادیازچنینتوانمی

 مثال دارد. وجود سايت طراحی برای وبی www.eteemz.comتحت ،www.leagueathletics.com،
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www.leaguelineup.com www.teamsnap.comو از ای نمونه شکل در . بکارگیری سازسايت

Athleticsکنیدمیمشاهدهبالتیمبیسيکبرایرا.




 البرای ای اد سایت اختصاصی یک تیم بیس ب Athleticsاستفاده از سایت ساز -3-4 شکل 

چهمربوطبهتکالیفيکهابرنامهتقويمهایتحتوببرایپیگیری یمختلفمدرسهنیزکاربرددارد.

در برایيکمعلمسادهاستکهيکبرنامهرا درسخاصباشدوچهمربوطبهرويدادهایکلیمدرسه.

تقويمتحتوبمدرسهپستکند.

 ها برنامهمدیریت رویدادها و  -4-5-3

یيکرويدادهابرنامهتقويمهایتحتوببرایپستکردنوياجستجویتاريخهاوازیدتوانمیشما

برایمثال کنید. برایرويدادهایZvents(zvents.comعمومیخاصاستفاده جستجوی يکموتور )

قراردهیدوسپسهرکسدرمحدودهشماZventsدادهپايگاهمحلیاست.برنامهرويدادهایخودرادر

رويدادهاراندتوانمی.کاربراندهدمیرانشانZventsنمونهصفحهکازآنباخبرشود.شکليدتوانمی

براساسنوع،مکانوتاريخجستجوکنند.

ServiceU(www.serviceu.com)یديگریبرایمديريترويدادهاوجوددارد.برایمثالبرنامههابرنامه

برایسازمانهایکوچکوريزیبرنامهبرایارائهرويدادها،منابعوتسهیلدرهابرنامهشامليکمجموعهاز

بزرگاست.
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 مشارکت در رویداد ها و پروژه های گروهی -4-5-4

وپروژههایگروهیکارهایبسیاریاستکهبايدانجامشود.هرکسمسئولیتیداردهاگروهدربسیاریاز

اينکهچگونهه مديريتکنیمدردنیایکهبايدبهموقعانجامدهد. را بهرايانشابریمهاينفعالیتها

است.پذيرامکانیتحتوببهراحتیهابرنامهکمک

 لیست وظایف مشارکتی -4-5-5

يکلیستوظايف)ترساده از استفاده مديريتوظايف، To-Do Listينشکل لیستهاباشدمی( اين .

ازطريقمرورگروبدردسترسقراربگیرد.وظايفتوسطاعضایمختلفگروهبهصورتآنالينودتوانمی

درآنواردشدهووقتیانجامشدندتیکمیخورند.

 Bla-Bla List(www.blablalist.comیلیستوظايفآنالينشاملهابرنامهبعضیاز ،)Ta-da List

(www.tadalist.com ،)Tudu List(www.tudulist.com ،)Voo2Do(www.voo2do.comو )

Remember the Milk(www.rememberthemilk)بسیارسادههابرنامه.کارکردنباهمهاينباشدمی

بااستفادهازايمیلآدرسنیز ويادهندمیاست.برخیازآنهاحتیبهشماامکاناضافهکردنوظايفرا

ازطريقتلفنهمراهبهلیستوظايفدسترسیداشتهباشید.یدتوانمیاينکه

 مشارکت در مدیریت وظایف -4-5-6

یهابرنامهازتوانمیبرایمديريتوظايفپیچیده،يکبرنامهلیستوظايفشايدکافینباشد.درعوض

یکوچکترومديريتآنهاهابخشتحتوبمديريتوظايفاستفادهکردکهبهشماامکانشکستنپروژهبه

.دهندمیرا

 Zoho(وwww.hitask.com)HiTaskيینظیرهابرنامهتوسطدتوانمیمديريتوظايفدرحالتپايه

Planner(planner.zoho.comانجامشود.برایپروژههای)یمختصاينهابرنامهازتوانمیترپیچیده

(استفادهکرد.درwww.goplan.com)Goplan(باwww.basecamphq.com)Basecampکارنظیر

 اين از کدام شمهابرنامههر یدتوانمیا به را بخشراهابخشپروژه هر انجام زمان یکوچکبشکنید،

بصورتآنالينندتوانمیمشخصکنیدوهروظیفهرابهيکیازاعضایگروهاختصاصدهید.اعضایگروه

پیشرفتخودرادربرنامهواردکنند.وضعیتبهبرنامهدسترسیداشتهباشندو

 مشارکت در مدیریت رویدادها -4-5-7

بامسائلجديدیروبروخواهیدويدادبسیاریمهمینظیرکنسرتياوقتیکهر کنفرانسپیشروداريد،

شد.نهتنهابايدکارهایمربوطبهآنرويدادرامديريتکنید،بلکهبايدبتوانیدثبتنامشرکتکنندگان،

ز بسیاری کارهای های اين مديريتکنید. نیز را ... و فروشبلیط کهتبلیغ، وقتگیریهستند و ياد

یمديريترويدادهابرنامهباتوسطابزارهایمديريترويدادتحتوبتاحدیآسانترانجامشوند.ندتوانمی
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چیزیکهنیازداشتهباشید،اززمانبندیوتبلیغاترويدادگرفتههرندتوانمییابریهامیزبانتحتوب،

يکتقويمرويدادآنالينیدتوانمیوديگرکارهایمهمرامیزبانیکنند.برایمثالشماتاثبتنام،پرداخت

ايجادکنیدبطوريکهشرکتکنندگانبتوانندبرایکسباطالعاتبیشتريارويدادهایآتیازطريقوبدر

 شوند، هتل،هابخشآنعضو درخواستهایرزرو باشید، پرداختتحتوبداشته و  بلیطیثبتنام

 بعضی از مثالی بعنوان مديريتکنید. را اتومبیل کرايه و هابرنامههواپیما چنینندتوانمییرايجیکه

(وwww.regonline.com)Cvent(www.cvent.com،)RegOnlineازتوانمیکارهايیراانجامدهند

ViewCentral(www.rmkr.com/viewcentral برد. نام ) از اينهاامهبرنبرخالفبرخی یتحتوب،

پرداختهابرنامه مديريتجزئیاتيکرويدادخاصبايدهزينه و آنها از برایاستفاده و رايگاننیستند

نمايید.

 مشارکت در تبلیغ و بازاریابی رویدادها -4-5-1

یازبه.اماوقتینکنندمییمديريترويدادهاامکانتبلیغرويداددرحالسادهرافراهمهابرنامهبسیاریاز

برایمثالشايد کافینباشد. برایشما ممکناستتبلیغاتساده میرسد، تبلیغرويدادهایيکگروه

يیهابرنامهبخواهیدبروشورياآگهیکاغذیبرایاعالنرويدادايجادکنید.اينکاردردنیایابریتوسط

آگهیياديگرآيتمرایدتوانمی(قابلانجاماست.بهکمکآنdocs.google.com)Google Docsنظیر

ايجادکنیدوآنرابصورتآناليندراختیارهمهقراردهیدتابتوانندآنراببینندوحتیدرصورتتمايل

نظرخودرانیزبررویآنبیانکنند.البتهدقتکنیدکهدراينمواردبرایافرادغیرمجازامکاندسترس

اشايدمناسبنباشدکهشخصیخارجازگروهبصورتآنالينبتواندکارهایفقطخواندنراقراردهیدزير

شماراتغییردهد.

(نیزبرایارسالwww.zvents.com)Zventsیجستجویمحلینظیرهاسايتازیدتوانمیطبیعتاًشما

نههایاجتماعییرساهاسايتازیدتوانمیآگهیهایمربوطبهرويدادهایگروهخوداستفادهکنید.حتی

نیزبرایتبلیغاتآنالينرويدادخودMySpaceوFacebookياشبکههایاجتماعیمبتنیبرابرنظیر

تصاويرمربوطبهآنرادرسايتاشتراکتصويریدتوانمیاستفادهکنید.نهايتااينکهبعدازبرگزاریرويداد

است!پذيرامکان.همهاينکارهابخاطروجودابر(قراردهیدwww.flickr.com)Flickrگروهخودنظیر

 ها هزینهمشارکت در  -4-5-9

یخودشرادارد.درخصوصرويدادهایمربوطبهيکگروه،آنهزينههاهزينههررويداد،کوچکوبزرگ،

.برایرويدادباشدمیوهرکسمسئولبخشیازکارهایگروهشودمیاغلبتوسطاعضایگروهمديريت

ساد های شما یدتوانمیه نظیر وب، تحت ساده گسترده صفحه برنامه از استفاده  Googleبا

Spreadsheetsمشارکتداشتهباشید.فقطکافیستکهيکسندصفحهگستردهسادهايجادهاهزينهروی

برایهريکازاعضایگروهکهمسئولیت برعهدهدارندفعالهاهزينهکنیدوحقدسترسیبهآنرا را



 ابری رایانش 



125

آيتمهایهزينهدتوانمیرابصورتآناليناضافهکنیدبهاينترتیبهريکازاعضاهادادهنمايیدوسپس

مربوطبهخودراواردکند.

 رويدادهای ترپیچیدهبرای شما بزرگتر، یدتوانمیو هاويژگیاز اکثر در موجود مديريتهابرنامهی ی

همچنین استفادهکنید. هابرنامهرويدادها بهتوانمییحسابدارینیزوجودداردکهبعنوانمثالیازآنها

AppExchange(www.salesforce.com/appexchange/ اين از بعضی کرد. اشاره تحتهابرنامه( ی

وانجمنهامناسبهستند.هاگروهوبنسبتاًارزانهستندوبرایبسیاریاز
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 ها شرکتبرای  رایانش ابری -4-6

هایتج هاگروهاریاولینبنگاه از رايانشابریيیبودندکه کردند. کوچکهاشرکتاستفاده یبزرگو

همکاریوجويیصرفهاهمیت ازابزارهایتحتوببرایمديريتپروژهها، بااستفاده وبهبودکارآيیرا

اندردهکوزمانبندیدرسطحسازمان،و...درکهاتماسمشارکتدراسنادوارائهها،مديريت رايانش.

کهبابودجهمحدودکارهایزيادیانجامدهند.عالوهبراين،مزيتدهدمیاينامکانراهاشرکتبهابری

بجایوابستگیاسنادوهابرنامه بهرايانههابرنامهیتحتوببرایکاربرانسیارحرکتثابتشدهاست.

الزمبود،درمحلکاريامنزلياجادهدسترسیداشتهکهباشندوهرجايیمحلکار،قادرخواهندبوداز

استفادهکنندرايانشابریندازتوانمیوکارمندانشانهاشرکتدراينبخشبسیاریازراههايیکهباشند.

راموردبررسیقرارمیدهیم.

 مدیریت زمان بندی -4-6-8

مانبندیيکجلسهسادهچقدرکردهباشید،خواهیددانستکهحتیزاگرشمادريکشرکتبزرگکار

ازقبلنفربعدیديگربیرونازادارهاستو،يکیوقتآزاددارد9مشکلاست.يکنفردرسهشنبهساعت

حتیمطمئننیستیدکهکداميکازاتاقعالوهبراينشماکردهاست.ريزیبرنامهبرایيکجلسهديگر

تابتوانیدزمانیپیداکنیدکههمهکنیدمیدبارايمیلردوبدلنهايتاًچنهایجلسهدرآنزمانخالیاست.

یزمانبندیتحتوباست.هابرنامهآزادباشند.امابرایاينکارراهبهترینیزوجودداردکهآناستفادهاز

 پیدا بنابرايننیازبهاکندمیبرنامهمبتنیبرابربهترينزمانبرایهمهافرادديگردرجلسهرا يمیليا.

ابرانجام توسط.شودمیتماستلفنینخواهدبودوهمهچیزبطورخودکاردر بسیاریاززمانبندیها

هابرنامه تحتوبانجام ساده مثالشودمییتقويم .Google Calendar(calendar.google.comو )

Yahoo! Calendar(calendar.yahoo.comنمونههايیاز)هستند.امابرایاستفادهازیتقويمهابرنامه

هاويژگی به نیاز بندیخودکار، زمان هابرنامهی بیشتری قدرت با بندی زمان نمونهباشدمیی اين از .

hitAppoint(www.hitappoint.comتوانمیهابرنامه ،)AppointmenrQuest

(www.appointmentquest.com)وSchedulebook(www.schedulebook.com)انامبرد.طبیعتاًر

يیهستند.هاهزينهداراینبودهویدرسطحسازمانیرايگانهابرنامهاين

 ها تماسمدیریت لیست  -4-6-0

نهتنهادفترچهآدرسآنهاپراست،هاتماسفروشندگانمجبورندبا یبسیارزيادیسروکارداشتهباشند.

هاتماسعپیگیریخاصتماسبگیرند،چهموقبلکهالزماستبدانندکهچهموقعالزماستبايکمشتری

بسیارمشکلMicrosoft Outlookیمديريتتماسرومیزیسادهنظیرهابرنامهالزماستو....اينکاربا
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ماننديکانبارازنامهاو .همچنینمشکلاستکهوقتیدرجادهقرارباشدمیهاتماساست.زيراصرفاً

سترسیداشتهباشید.داريدبتوانیدبهآنهاد

(است.اينCRMری)تشوبيابرنامهمديريتارتباطباماينکاريکبرنامهمديريتتماستحتحلراه

دارایهابرنامه و هستند پرمشغله نیازهایيکفروشنده خصوصزمانهاويژگیمتناسببا یکاملیدر

کترونیکیو...میباشند.ازجملهرايجترينبندیفعالیتها،يادآورمالقاتهایحضوری،الگوهایپستال

 BigContacts(www.bigcontacts.comهابرنامهاين ،)Highrise(www.highrisehq.comو )

Salesforce.com(www.salesforce.com اينباشندمی( بسیاریاز اضافههایقابلیتشاملهابرنامه.

 توسط استفاده برای بهاسازمانديگری فروش ی ها، حساب مديريت نظیر وهاگزارشزرگ، فروش

.باشندمییمختلفمديريتتیمیهاويژگی

بعنوانيکفروشنده،يکروزکاریعادیرافرضکنیدکهدرمسافرتهستید.شماصبحدرهتلازخواب

هتلواردسايتوبااستفادهازاتصالاينترنتیبیسیمکنیدمیبیدارمیشويدورايانههمراهخودراروشن

CRMسپسبهلیستکنیدمیمیشويدوبهلیستوظايفامروزنگاه يیکهبايدامروزتماسهاتلفن.

کافیسترویلینککنیدمیبگیريدنگاه تنها اگراطالعاتبیشتریدرمورديکمشتریخاصداشتید، .

ید،ذخیرهخواهدشدوبصورتهرچیزیکهدربارهيکمشتریواردکنآنمشتریکلیککنید.مربوطبه

رویلینکديگریکلیککنیدتااطالعاتمربوطبهیدتوانمیآنالينوفوریدردسترسخواهدبود.حتی

1محلمشتریراروینقشهمشاهدهکنید.

بايدويژگیهایبیشتریکنیدمیطبیعتاًهرچهاطالعاتجزئیترینیازداشتهباشید،برنامهایکهاستفاده

د ذخیره ابر در چیز همه ايناستکه مهم نکته باشد. مديريتشودمیاشته آن در شماشودمیو و

دسترسیداشتهباشید.تنهاچیزیکهنیازداريديکاتصالنهرزماواهرجبهاطالعاتتماسازیدتوانمی

.باشدمیاينترنتی

 مدیریت پروژه ها -4-6-3

هاشرکتدربسیاریاز کهچنديننفرکارمنددرچندينبخشمختلفوشايدشودمیپروژههايیاجرا

چندينمکانمختلفدرآندرگیرهستند.چنینپروژههايیپیگیریهمهوظايفاشخاصبسیارمشکلو

اعضای خواهدبود. تحتوبساده برنامهمديريتپروژه از استفاده انجامچنینکاریبا است. وقتگیر

 ازهرجندتوانمیپروژه آنها ايجادياندتوانمیايیبهفايلاصلیپروژهدسترسیداشتهباشند. وظايفرا

رامشخصکنند،جزئیاتاطالعاتصورتحساببرایکارهایخاصاندشدهحذفکنند،کارهايیکهتمام

وبهدلیلاينکههمهچیزدرابرمیزبانی واردکنندو... رگانتيانمودادتوانمی،هرعضوتیمشودمیرا

PERTشودمیوچنانچهويرايشیانجامشود،بهروزرسانیفوراًانجامرامشاهدهکند.

                                                           
هابیشترریدربخشهمکاریبررویمديريتتماسدرموردبرنامههایمديريتتماسومديريتارتباطبامشت1

 صحبتخواهیمکرد.
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یمناسببیشترینیزهستند.هاويژگییمديريتپروژهبرایپروژههایگروهیشاملهابرنامهبسیاریاز

امکاناشتراکفايلتحتوب،صفحهپیغامهTo-Doشامللیستهایهاويژگیاين پیگیریزمانو، ا،

کهبهاينکنندمی.نمونههایقويترامکانمديريتچندينپروژهرابطورهمزمانفراهمشودمیهزينهو...

دوترتیبکاربرانقادرخواندبودزمانخودراچندينپروژهمديريتکنندومطمئنشوندکهبطورهمزمان

.دهندمیراانجامنرکا

یسادهاینیستند.بنابراينهزينهاستفادهازآنهازياداستوهابرنامهیرسد،اينهاهمانطورکهبهنظرم

گرفتاغلب نياد برنامه اين ترين رايج است. مشکل نیز AceProject(www.aceproject.com،)آنها

Basecamp(www.basecamphq.com ،)onProject(www.onproject.com و )Project Insight

(www.projectinsight.com)باشدمی.

 مشارکت روی گزارشات -4-6-4

،گزارشهایزيادیوجودداردکهبايدتهیهکنید.بسیاریازکنیدمییبزرگکارهاشرکتوقتیکهشمادر

 هاگزارشاين باشد الزم شايد برایمثال، شود. تهیه همکاران مشارکتديگر با يکگزارشاغلببايد

ازهاورودیدکهبايدتهیهکنیپیشرفتماهیانه ياهابخشيیرا فروشومالیدريافتکنید. یبازاريابی،

یشرکتباشد.هابخششايددرحالآمادهکردنيکطرحتجاریباشیدکهشاملقسمتهایزيادیازهمه

اينکه زماننوشتنگزارشمشارکتداشخالصه ديگرهمکاراندر با بهروشیخواهیدداشتکه هتنیاز

ید.باش

مشارکتآنالينيکیازمزايایاصلی بجایرايانشابریخوشبختانه، یوردازطريقهافايلارسالاست.

 شرکت، توانمیايمیلدر هابرنامهاز Google Docs(docs.google.comيینظیر يا )Zoho Writer

(writer.zoho.com اين از يکی با کرد. استفاده هابرنامه( کسی، گزهر در که ،کندمیارشهمکاری

وقتیکسیبهنسخهاصلیويکسانیازسندبصورتآنالينوبطوربالدرنگدسترسیداشتهباشد.دتوانمی

بهسنداضافه بخشیرا بهکندمیدرسازمانمربوطبهخود، همهکارمندانديگرنسخهبهروزشدهرا ،

.کنندمیسرعتمشاهده

ببسیارآساناست.اکثرپروژهتوسطسرگروهتیموباايجاديکسندمشارکترویيکسندمبتنیبرو

یهابخش.سپسسرگروهشوندمیآنالينومناسبکردنظاهرآن)معموالباافزودنمحتواوالگو(شروع

بهافراداختصاص دراختیارآنهاقراردهدمیمختلفگزارشرا اينافرادسپسدهدمیوآدرسسندرا .

کاملشد،سرگروههابخشباورودبهسنداصلی،رویبخشمربوطبهخودکارکنند.وقتیهمهندنتوامی

.کندمی،درصورتنیازبرایايجاديکپارچگیآنراويرايشکندمیبهکلسندنگاه

نیزفراهمهابرنامهاکثر .شماکنندمییواژهپردازیآنالينامکانافزودنتصويروديگراشیاءگرافیکیرا

یصفحهگستردهنیزبعنوانبخشیازسنداصلیاستفادهکنید.نتیجهآنيکسندباهافايلازیدتوانمی

.باشدمیکیفیتخواهدبودکهبیانگرماهیتواقعیکارمشارکتیبررویپروژه
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 تبلیغاتیمناب  مشارکت روی  -4-6-5

 نیز تبلیغات و مشارکتمبتتوانمیبازاريابی فوايد از استفادهند بر نی يککنند. آوری برایجمع مثال

بازاريابیرامنابعیمختلفسازماندارد.وقتیمیخواهیمهابخشکاتالوگکهنیازبهاطالعاتمختلفاز

 بکارگیریترکیبیاز بهترينرويکرد کنیم، ايمیلتحتوباشدمییتحتوبهابرنامهايجاد طبیعتاً، ب.

سادههابخشارتباطاتبین یمديريتپروژهتحتهابرنامهازیدتوانمی.شماکندمییمختلفسازمانرا

بااستفادهازيکندتوانمیخودمنابعبازاريابیوببرایهماهنگکردنکارهایمختلفنیزاستفادهکنید.

در را اينکارنسخهاولیهآنها تاکندمیوببرایهمهاعضایتیمايجادبرنامهواژهپردازیايجادشوند.

آنرابرایانتشارچاپکردياتوانمیبتوانندآنهارامشاهدهکنندونظربدهند.بعدازنهايیشدنکار،

درسايتقرارداد.

 مشارکت روی گزارش هزینه -4-6-6

خرج پولشرکترا بههمینعلتبايدبرایکنیدمیاگرشما مسئولآنخواهیدبود. یخودهاهزينه،

یصفحهگستردهکارمشکلیهابرنامهبااستفادهازهاهزينهبتوانیدگزارشتهیهکنید.تهیهيکگزارشاز

یالکترونیکیياکاغذیدرشرکتشماممکناستدرهاگزارشنیستاماهمیشهاينبهترينراهنیست.

بخشحس رئیسرئیسشما، رئیسشما، شود: تصفیهسطوحمختلفیجابجا شما با نهايتا تا ... ابداریو

حسابشود.

رادروبانجامدهند.کارمنداندهیگزارشايناستکهاينکارهاشرکتبهتربرایخیلیازحلراهيک

دتوانمیرادرآنواردکنند.اينکارهاهزينهبهسايتدسترسیپیداکردهوندتوانمییمختلفهامکاناز

بصورتالکترونیکیبینافرادیکهبايدآنراتايیدهاهزينهرنیزانجامشود.سپسگزارشحتیدرحینسف

بجایآنيکايمیلارسالشودکهحاویلینکیبهصفحهشاملدتوانمیيااينکهآيدمیکنندبهگردشدر

.بهاينشودمینهايی،بخشحسابداریمطلعشدهوچکشماصادرتأيیدگزارشباشد.درنهايت،بعداز

وتاخیربهحداقلخودمیرسد.شودمیترتیبهیچکاغذیجابجان

بهراحتیمطمئنشدکههمهکارمندانازتوانمیازطريقوبايناستکههاهزينهديگرمزيتمديريت

مندان.فقطکافیستواسطمديريتمبتنیبرقواعدخودراايجادکردهوکارکنندمیقوانینشرکتپیروی

راواردکنند.هاهزينهازطريقآناطالعات

ExpensAble،یتحتوبدرسطحسازمانیشاملهاهزينهدهیگزارشیهابرنامهبعضیازمشهورترين

(www.expensable.com ،)ExpensePoint(www.expensepoint.com ،)Concur

(www.concur.com و )TimeConsultant(www.timeconsultant.com از.باشندمی( بسیاری

یهزينهنیزهستندهاگزارشیمديريتاداریومديريتجريانکار،شاملماژولهابرنامه
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 مشارکت بر روی تنظیم بودجه -4-6-7

وجودهاشرکت،پروژهایبزرگترتنظیمبودجهسالبعددربسیاریازشودمیوقتیدرموردپولصحبت

 از بسیاری در کنند.هاسازمانندارد. مشخص را خود بخش کامل ها بودجه بايد بخش هر مديران

ولیبهندرتبهاينشکلاولیهقبولشودمینبودجههاسپستوسطبخشمالیجمعآوریايمجموعه

تاآنهانیزاصالحاتموردنیازخودراشودمیفرستادههابخش.بهاينترتیبپسازاصالحدوبارهبهشودمی

واينکاريکشودمیوبودجهخودرادوبارهثبتکنندکهدرنهايتبودجهکلشرکتتدوينانجامدهند

فرآيندطوالنیاست.

کهسپساينفايلبرایکندمیبطورسنتیهرسازمانرویفايلصفحهگستردهمربوطبهبودجهخودکار

چهاينکاربهترازارسالبرگههای.اگرشودمییديگربهبخشمالیايمیلهابخشيکپارچهشدنبافايل

بهترازاينهمانجامشود.دتوانمیکاغذدرادارهاستاما

استیصفحهگستردهجداگانهکهبهافايلرويکردبهتریاستکهبجایکاررویرايانشابری قرار عدا

مهبخشاستفادهکنید.وانیدازبرنامهتحتوببرایايجاديکسندواحدبرایهتشمامیترکیبشوند،

همهبصورتبالدرنگهااين.بهاينترتیبتجمیعکندمییمربوطبهخودراواردهادادهرئیسهربخش

.بهاينترتیبهراصالحاتیکهچهازسطوحپايینوچهازسطوحباالیمديريتانجامشود،شودمیانجام

بهسرعتقابلمشاهدهاست.

تنظیمبود از نظیررتوسطيکبرنامهصفحهگستدتوانمیجهبصورتآنالينايننوع ساده  Googleده

Spreadsheets(spreadsheets.google.com نظیر مخصوص برنامه يک با يا )Host Budget

(www.hostanalytics.com/budgeting-planning-software.htmlانجامشود.عالوهبراينبسیاریاز)

روژهواتوماسیوننیزاينماژولرادربردارند.یمديريتپهابرنامه

 مشارکت بر روی ارائه ها -4-6-1

.برایمعرفیيکمحصولجديد،برایشودمیزياداستفادهPowerPointازارائههایهاشرکتامروزهدر

دربحثدرخصوصوضعیتاستخدامنیرویکار،برایارائهوضعیتمالیيکماههاخیربهمديران،و...که

آمادهکنیدوازطريقيکلپتاپيارايانهرومیزینمايشهااينهمه شمانیازداريدکهاساليدهايیرا

دهید.

مشکلتهیهارائههایطوالنیوبزرگايناستکهشمااغلبنیازداريداطالعاتیراازبیشازيکنفر،يک

بخشفروش مسئول اگر مثال کنید. دريافت يکاداره ازبخشيا را محصوالت اطالعات بايد هستید،

هابخش از استفاده درچنینمواردیبا يکسندواحدتوانمیرايانشابرییمختلفجمعآوریکنید.

مستقیماًسنداصلیراازهرجايیويرايشکند.دتوانمیکندمیايجادکردوسپسهرکسیکههمکاری

لکندوبااعماليکقالبکلی،فايلنهايیراآمادهکند.ظاهرارائهراکنتردتوانمیرهبرپروژه
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 هابرنامهپرکاربردترين حال در ارائه مجموعهGoogle Presentationحاضریتهیه از بخشی استکه

Google Docs(docs.google.com باشدمی( از بسیاری شامل برنامه اين برنامههاويژگی. ی

PowerPointیبافرمتهاايلفتوانمیاستوحتیPowerPointباآنواردکردياازآنباهمین را

 گرفت. هابرنامهفرمتخروجی که دارد آنالينوجود ارائه تهیه برای نیز ديگری توانمیی Preezoبه

(www.preezo.comو)Zoho Show(show.zoho.com.اشارهکرد)

 همه جاارائه در  -4-6-9

یارائهخوددرهافايلیدتوانمیبرایمافراهمکردهاستايناستکهشمایرايانشابريکیازامکاناتیکه

هرجادراختیارداشتهباشیدبدوناينکهنیازباشدآنهاراهمراهخودببريد.تنهاکافیستوقتیبهمقصد

هرابصورتزندهرسیديد،رايانههمراهخودرابهاينترنتمتصلکنید،ارائهتحتوبخودرابازکنیدوارائ

ازهریدتوانمیبهمخاطبانارائهدهید.درحقیقتحتیالزمنیستکهرايانههمراهرانیزباخودببريد.شما

کهدرمحلوجودداردبرایدسترسیبهارائههایخودونمايشآنهااستفادهکنید.ایرايانه

.بهعبارتدهندمیهبدوننیازبهحضورفیزيکیراهمیارائهتحتوببهشماامکانارائهابرنامهبسیاریاز

خودبرایافرادیکهدرسمینارشرکتهافايلارائهراازراهدورانجامدهید.کافیستبهیدتوانمیديگرشما

(بدهیدتاهمهآنهانیزبتوانندبطورهمزماناساليدهایشماread-only،دسترسیفقطخواندنی)کنندمی

مشا بهاينترتیبهمهشرکتکنندگانازهرمکانیرا باهمديگرندتوانمیهدهکنند. يکارائهيکسانرا

مشاههکنند.

امکانيکپارچهZoho Showیبیشترینیزبرایارائهراهدوردارند.برایمثالهاويژگیبعضیازاينبرنامه

 با اراZoho Chatشدن با بصورتهمزمان متنی تعامل برای را فراهم مخاطبین با شرکتکندمیئه .

همزمانجواببدهید.یدتوانمیسئوالبپرسندوشمانیزندتوانمیکنندگاندرطولارائه

 Microsoft Offile Live(وwww.webex.com)Cisco's WebExیتحتوبديگرینظیرهابرنامه

Meeting(office.microsoft.com/en-us/livemeetingنیزوجود اين( امکانبرگزاریهابرنامهدارند.

 اينترنتفراهم کنفرانستحتوبدر بصورت را زنده های ارائه و گروهکنندمیجلسات اعضای همه .

ندپسازورودبهسايتمربوطه،بطوربالدرنگباصوتوويدئوباهمگفتگوکنند.توانمی



 ابری رایانش 
 

132

 

 4فصل  یمرور یها پرسش

 چیست؟2وب -1

 چیست؟رايانشابریدر2نقشوب -2

 ازديدارائهسرويسچیست؟رايانشابریمزاياومعايب -3

 موانعاستفادهازبرنامههایابریرانامببريد. -4

 هایمختلفیقابلاستفادهاست؟درچهحوزهرايانشابری -5

چهمعناست؟بهرايانشابریانجامکارهایمشارکتیدر -6

 

 4فصل تحقیق و پژوهشی 

 هایمجازیتحقیقکنید.گیریگروههاوانجمندرشکلرايانشابریدرخصوصنقش -1

 چهمزاياومعايبیبرایچنینشرکتیدارد؟رايانشابریشرکتمجازیراتوضیحدهید. -2

 مجازیسازیچهفوايدیبرایارائهسرويسهایابریدارد؟ -3

شاملحالشمايانشابریرايکازمزاياومعايببرایشمامناسباست؟کدامرايانشابریآيا -4

 شود.می

 مجازیسازیدراليهسرويسچهارتباطیبهمجازیسازیدراليهزيرساختدارد؟ -5

 عاملبهکاربرانارائهداد؟چرا؟تواندراليهسرويسسیستمآيامی -6

 هایابریرادراليهسرويسبررسیکنید.فرمنقشپلت -7

 بررسیقراردهیدوباهممقايسهکنید.چندنمونهپلتفرمارائهسرويسرامورد -8

 هایمورداستفادهدرابروجوددارد؟هایپرداختباسرويسهاومدلچهارتباطیبینهزينه -9

(تحقیقکنیدونقشآنBusiness Impact Analysisدرخصوصفرآيندتحلیلکسبوکار) -11

دهید.موردبررسیقراررايانشابریSaaSرادراستفادهازخدمات
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 ی ابریها سرویساستفاده از  -5 فصل

 مشارکتدرتقويم،زمانبندیومديريتوظايف -

 مشارکتدرمديريترويدادها -

 هاتماسمشارکتدرمديريت -

 مشارکتدرمديريتپروژه -

 مشارکتدرواژهپردازی -

 مشارکتدرصفحاتگسترده -

 دادهپايگاهمشارکتدر -

 مشارکتدرارائه -

 وديگرمحتواهایآنالينهافايلگذاریاشتراکوبهزیساذخیره -

 تصاويرديجیتالگذاریاشتراکبه -

 هایتحتوبتاپدسککنترلهمهچیزبا -

نيمشارکتآنالیراههاگريد -

وگروهافزارهایاجتماعیشبکههاقيازطرمشارکت -

 یکيبالگهاووقيازطرمشارکت -
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 مدیریت وظایفمشارکت در تقویم، زمان بندی و   -5-8

یتحتوبیکههابرنامهدراينبخشازکتابنگاهیبهانواعمختلفکارهایمحاسباتیتجاریوشخصیو

ازجهتیاينفصل تسهیلکنندمیاندازيم. بعنوانيککاتالوگازبهتريننمونهندتوانمیبتوانندآنهارا

رايانشابرییدرهاسیستمهای اينشانسوجودداردکهکاربردیکدرنظرگرفت. هدنبالآنباشید،

بتوانیدچیزیدرابرپیداکنیدکهآنکاررابرایشماانجامدهد.

ارزيابیاين هاسرويسما با وسازماندهیوظايف)نظیرتقويم،ريزیبرنامهيیکهبرایهابرنامهیابریرا

زمانبندی،مديريتوظايفو...(هستندشروعمیکنیم.

 ی تقویم آنالینها برنامهی بررس -5-8-8

.اگرچههنوزروشسنتیدهندمییخودانجامهارايانهوپیگیریکارهايشانرادرريزیبرنامه،اکثرکاربران

بصورت رويدادها و ها مالقات پیگیری رسد می نظر به اما دارد، وجود هنوز ديواری تقويم از استفاده

 مشکباشدمیترسادهالکترونیکیبسیار . از افزارنرمیهابرنامهلاستفاده وMicrosoft Outlookینظیر

Windows Calendarيکتقويم اگر دارد. قرار يکرايانه در رويدادها و مالقاتها همه ايناستکه

درمحلکاريادرحینمسافرتبهآنمراجعهکنید.اينیدتوانمیشخصیدررايانهمنزلداشتهباشید،ن

شودمیثمحدوديتباع باقیبمانند.هابرنامهکه حدودیبدونکاربرد تا اينعلتیاستکهیتقويم و

یتقويمکهبهيکرايانهوابستهباشند،درحالحرکتبهسمتهابرنامهبسیاریازکاربرانبجایاستفادهاز

شمارادراينترنتتقويمهایدتوانمیاستفادهازتقويمهایتحتوبهستند.يکسرويستقويمتحتوب

دسترسیداشته آنها اتصالاينترنتیفراهمباشدبتوانیدبه جايیکه هر بتوانیداز بطوريکه کند، ذخیره

کهمثالهنگامیکهدرجادههستیدبتوانیدبرنامهزمانیخودراچککندمیباشید.اينکاربهشماکمک

آيتمجديدیرابهآناضافهکردهباشد،بتوانیدرخانهکنید.حتیاگردستیارشمادرادارهياهمسرتاند

تقويمهایتحتوبوبهاشتراکگذاشتنآنهاباديگرکاربرانبینهايتاستفادهاز آنهارامشاهدهکنید.

.باشندمیآساناستبههمینعلتابزارهامناسبیبرایپروژههایمشارکتی

اگرچهنمونههايیوجودداردکهکنیممیمهایآنالينرابررسیمادراينجابعضیازمعروفترينتقوي .

يکیازبهتريننمونههایموجوداستفادهازآنهامستلزمهزينهاست،امانمونههایرايگاننیزوجوددارد.

Google Calendar همچنینتقويمجديدYahoo Calendarو Appleاست. نیزMobileMeبهنام

1وردتوجهقرارگرفتهاست.جديدابسیارم

                                                           
مراجعهکنید.www.calendarreview.comبرایآگاهیازآخريناخباردرخصوصتقويمهایآنالينبه1
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5-8-8-8- Google Calendar 
Google Calendar(calendar.google.comمشهورترينتقويمتحتوبدرحالحاضر کهباشدمی(

 .اينبرنامهبهشماامکانايجادباشدمییبسیاراستواستفادهازآننیزآسانهاويژگیيکبرنامهرايگانبا
تقويمهایشخصیواشتراکی دهدمیرا خانوادگیياهاگروهکهبرایپیگیریزمانبندیدر یتجاری،

.باشدمیاجتماعیمناسب

بسیارشبیههرتقويمديگریاستکهتاGoogle Calendar،کنیدمیمشاهده1-5شکلهمانطورکهدر

درتقويمشودمی(نامیدهeventررويداد).شماقرارمالقاتخودراکهدايدکردهکنونمشاهده مستقیماً

دریدتوانمیبصورتروزانه،هفتگیياماهانهنمايشدادهشود.همچنیندتوانمی.نمایتقويمکنیدمیوارد

صورتتمايلخالصهبرنامههفتگیخودرارویيکصفحهنیزمشاهدهکنید.


 Google Calendarواسط بسیار ساده برنامه -8-5 شکل 

)درايننمونه،تودهابرتوسطشودمیشبیههمهتقويمهایتحتوب،همهرويدادهایشمادرابرذخیره

بهتقويمیدتوانمیشبکهسرورهایگوگلايجادشدهاست(،نهدررايانهشما.اينبهاينمعناسبکهشما

ايانهدرهرجایدنیادسترسیداشتهباشید.همچنینبدلیلاينکهتقويمگوگلتحتوباست،خودازهرر

 بلکهدتوانمیشمانهتنها تقويمیدتوانمیازآنبرایايجاديکتقويمخصوصیبرایخوداستفادهکنید،

يکتقويمعمومیا نیزداشتهباشید. ... سازمانو يجادکنیدوهمههایعمومیبرایکارهایشرکتيا

بهآنازطريقوبدسترسیداشتهباشند.عالوهبراين،ويژگیدعوتندتوانمیکارمندانودعوتشدگان

بهيکرويداد امکاندعوتکردنديگرانرا ياعمومی–برایرويدادخاص، بهسادگیفراهم-خصوصی

:باشدمیساختبهاينترتیبGoogle Calendarباتوانمیکردهاست.انواعتقويمهايیکه

 تقويمشخصی:کهشبیهبهتقويمپیشفرضشمااست. -

 تقويمعمومی:کهديگرانبتوانندبهآنازطريقوبدسترسیداشتهباشند. -

 تقويمدوستان:کهبتوانیدتقويمدوستانخودرانیزمشاهدهکنید. -

 .کندمییاضافهتقويمروزهایتعطیل:کهتعطیلیهایملیرابهتقويمعاد -
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توسطتقويمگوگل نکتهقابلتوجهاينکهتقويمگوگلباسرويسپستالکترونیکیگوگليکپارچهاست.

ویدتوانمی کنید پیمايش خودکار طور به هستند زمان و تاريخ دارای که را خود ايمیل های پیغام

وقتیشمايکیاضافهکنید.همچنینرويدادهايیراکهدرمحتوایپیغامهایشمااسترابهتقويمخود

در ازیدتوانمیکهدارایاطالعاتیدرخصوصيکرويدادخاصاست،کنیدمیمطالعهGmailايمیلرا

.کندمیراانتخابکنید.اينکاريکپنجرهرويدادجديدبازCreate EventگزينهMore Actionمنوی

راکلیککنیدتارويدادSave Changesرآنواردکنیدودکمهاطالعاتموردنیازرادیدتوانمیحالشما

بهتقويمشمااضافهشود.

5-8-8-0- Yahoo! Calendar 
(است.ظاهراينتقويموcalendar.yahoo.com)Yahoo! Calendarيکیازرقبایاصلیتقويمگوگل،

ايگاناست.شباهتتقويمياهوعملکردآنکامالشبیهبهتقويمگوگلاستواستفادهازآننیزبرایهمهر

 مشاهدهکنید.درواقعاکثرتقويمهایتحتوبازنظر2-5شکلدریدتوانمینسبتبهتقويمگوگلرا

تقويمدهدمیاستکهنشانAdd Taskظاهرشبیههمهستند.يکتفاوتدرتقويمياهو،وجوددکمه

نیزپشتیبانیياهوعالوهبرافزودن وظايفراهمیدتوانمی.شماکندمیرويدادها،امکانافزودنوظايفرا

هایدرازمدتانجامدهید.ريزیبرنامهروزانهوهمبصورتريزیبرنامهبصورت

تقويمهایياهوباديگرکاربرانبصورتمشارکتینیزوجوددارد.درحالحاضر،گذاریاشتراکامکانبه

.تمامرويدادها،چهخصوصیوچهعمومیبايددرهمیندهدمیوتنهاامکانافزودنيکتقويمراتقويمياه

يکتقويمذخیرهشوندوامکانايجادتقويمهایمتنوعبرایکاربردهایمختلفوجودندارد.




 Yahoo! Calendarواسط برنامه -0-5 شکل 
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5-8-8-3- Windwos Live Calendar 
سومینرقیببعديعنی مبتنیبروبهستند. ياهوهردو نیزسرويسمايکروسافتتقويمهایگوگلو

Windwos Live Calendar(mail.live.com/mail/calendar.aspxبعنوان وبو بر مبتنی را خود )

 الکترونیکی پست سرويس از اWindwos Live Hotmailبخشی کرده تقويمعرضه ظاهر ست.

دراينتقويمهمامکانافزودنوظايفوهمامکانزمانمايکروسافت نیزشبیههردورقیبقبلیاست.

کاربرانفراهماست) ديگر 3-5شکلبندیجلساتبا شما طبیعتاً بایدتوانمی(. نیز را تقويمهایخود

 هیبهاشتراکبگذاريد.کاربرانمجازبرایمشارکتگرو


  Windwos Live Calendarزمان بندی یک جلسه گروهی با-3-5 شکل 

5-8-8-4- Apple MobileMe Calendar 
Apple's MobileMe(www.me.com بازار يکرقیبجديددر یتحتوباستکهشاملهابرنامه(

ما.باشدمیفايلسازیذخیرهوتقويمونیزاماناتگالریتصويرآنالينوهاتماسپستالکترونیکیآنالين،

بحث جایخود در اجزایاينمحصولرا االنرویبخشتقويمکنیممیديگر تمرکزMobileMeاما

.کنیممی

MobileMe Calendar که است تحتوب يکتقويم ددتوانمینیز اينترنت به متصل رايانه هر راز

 Apple'sدسترسباشد.اماچیزیکهآنرامتفاوتوپرکاربردکردهاست،امکاندسترسیبهآنازطريق

iPhoneیدتوانمیکهآنرادرحقیقتيکتقويمسیارنمودهاست.همانندتقويمهایرقیب،شماباشدمی

MobileMeنیزنشان4-5شکلرکهدررابصورتنمايشروزانه،هفتگیياماهیانهتنظیمکنید.همانطو

بهشماامکانايجادچندينتقويمونمايشهمهآنهادريکصفحهيکسانباMobileMeدادهشدهاست،

خودراباتقويمMobileMeتقويمهاییدتوانمی.شمادهدمیاستفادهازرنگهایمختلفبرایهرتقويم

Apple's iCalهای اگرچهتقويمMicrosoft Outlookو نوآوریهایMobileMeنیزهمزمانکنید.

یآنالين،خصوصاًبرایکاربرانغیرتجاریهابرنامهولیمتعلقبهيکیازرقبایاصلیدربازارزيادیندارد،

.باشدمی
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 Apple's MobileMe Calendarقویم ای تحت وب با نام یکی از جدید ترین ت-4-5 شکل 

5-8-8-5- AOL Calendar 
(دسترسیداشتهباشد.اينcalendar.aol.com)AOL CalendarبهدتوانمیAOLهريکازکاربران

يکپارچهاست.همانندAOL(وهمباسرويسپستالکترونیکیAIMمحصولهمباسرويسپیغامرسان)

تقويمهاباکاربرانمجازياايجادتقويمهایخصوصیوگذاریاشتراکنیزامکانبهAOLديگررقبا،تقويم

عمومیرافراهمکردهاست.

5-8-8-6- CalendarHub 
یهاويژگییمستقبنیزتقويمهایتحتوبباهاسايتیگوگل،ياهوواپلو...،بسیاریازهاشرکتبجز

 عرضه زياد تريکنندمیبسیار توجه قابل شايد . اين هاسايتن ،CalendarHub

(www.calendarhub.comباشدکهدر)نشاندادهشدهاست.5-5شکل

CalendarHub،همهويژگیهايیکهدرتقويمهایقبلیاشارهکرديمدارد)تقويمهایخصوصیوعمومی

عالوهبراينبهشماامکانانتشارتقويمهايتانرادر،ايجادچندتقويم،لیستوظايفو...(.گذاریاشتراکبه

،تیمهاورزشیو...بسیارمناسباست.هاگروهیهاسايتکهبرایايجادکندمیفراهمسايتوبوبالگيا

ثبتنامکنندتاايمیلهایاطالعرسانیدرخصوصرويدادهایجديدرادريافتندتوانمیديگرکاربراننیز

 الزمبهذکراستکهتماماينRSSاينکهدرخبررسانکننديا هرنمایدلخواهیازتقويمعضوشوند.

خدماترايگاناست.
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 ی تقویم تحت وبها برنامهیکی از کاملترین  CalendarHub-5-5 شکل 

5-8-8-7- Hunt Calendars 
Hunt Calendars(www.huntcal.com از نیز برهاسايت( هایتحتوبمبتنی تقويم يیاستکه

 ارائه کندمیرويداد خصوصرويدادهایهاويژگی. رسانیدر اطالع یمفیدآنشاملايمیلهایيادآور،

.باشدمیمتداخل،اطالعرسانیدرخصوصرويدادهایبهروزشدهياجديدو...مواردديگرشبیهاين

کهبهاينترتیبدهدمیبهشماامکانافزودنلینکهایوبوتصاويررابهرويدادهایتقويماينسايت

.همچنینامکانسفارشیسازیرنگها،الگویسايتوگرافیکآنکندمیآنراازديگرتقويمهامتفاوت

(.اينويژگیباعثشدهاست6-5شکلنیزوجودداردتابتوانیدظاهرآنرامتناسبباسازمانخودبکنید)

وکسبوکارهاجذابترباشد.هاگروهکهاينتقويمبرای


 Hunt Calendarsبا استفاده از سایت  Santa Cruzیک تقویم سفارشی شده برای موزه  -6-5 شکل 
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5-8-8-1- Famundo 
 شما اگر زمان به هم نگاهی که نیست بد داريد، عهده بر را انجمن يا گروه يک Famundoبندی

(www.famundo.com،بیندازيد.اينسايتيکتقويمتحتوبرايگانمناسببرایمدارس،کلیساها)

يک7-5شکل.مثالدردهدمیارائهFamundo for Organizationsبانامهااينتیمهایورزشیونظاير

راFamundo for Familiesتقويمنمونهبرایمدرسهنشاندادهشدهاست.اينشرکتهمچنینسرويس

 آدرسدهدمیارائه ايننگارششامليکدفترچه است. تقويمسازمانیآنها يکنگارششخصیاز که

.باشدمیخانوادگیوصفحهپیغام


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

5-8-8-9- eStudio Calendar 
eStudio Calendar(www.same-page.com/calendar-software.htmlاستفاده خاصبرای بطور )

اشت:هایتجاریطراحیشدهاست.شماسهنوعتقويمرادريکواسطخواهیدد

- Member Eventپیگیریجلساتبا و مديريتزمانپرسنلآنها کاربراندر برایکمکبه :

 ديگرانو...

- Team Event.برایزمانبندیفعالیتهایيکگروه: 

- Supervisorهابرنامه:برایارائهگزارشبهمديراندربارهفعالیتهایشرکتو 

اين، بر عالوه یدتوانمیشما ازeStudio Calendartاز اطالعاتفعالیتهایگروه گسترده برایارسال

بطورخودکاردروبدتوانمیطريقايمیلوزمانبندیجلساتاستفادهکنید.اطالعاترويدادهایشرکت

سايتشمانیزمنتشرشود.
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5-8-8-82- 30Boxes 
30Boxes(www.30boxes.comنام به يکتقويمماهیانه31( در شده نمايشداده دارد.کادر اشاره

باديگردتوانمی(.همهرويدادهایشما8-5کلشخودسايتيکظاهرسادهبرایافزودنرويدادهادارد)

 يکلینکبه يکلیستوظايف، شما اينکه اضافه به شود اشتراکگذاشته به ديگرGmailکاربران و

یمفیدديگرخواهیدداشت.هاويژگی


 30Boxrsواسط ساده و آسان برای وارد کردن رویدادها در تقویم  -1-5 کل ش

5-8-8-88- Trumba 
Trumba(www.trumba.comيکتقويمتحتوبمناسببرای)انجمنها،مدارسوديگرهاسازمان،

مواردعمومیمشابهارائهکردهاست.


 در سایت خود اضافه کنید یدتوان میکه  Trumbaتعدادی از اشیاء  -9-5 شکل 
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درکنیدمیمشاهده9-5شکل(نظیرآنچهکهدرspudsدراينجاشماامکانافزودناشیاءشخصی)بنام

کاربرانامکانمشاهدهکلتقويم،افزودنرويداد،دريافتايمیلوبسايتخودخواهیدداشت.ايناشیاءبه

.دهدمیاطالعرسانیو...را

5-8-8-80- Calendars Net 
Calendars Net(www.calendars.netيکتقويمتحتوبرايگانبرای)واشخاصیاستکههاشرکت

بهراحتیدردتوانمییآنمیخواهنديکتقويمتعاملیباوبسايتخودداشتهباشند.يکتقويممعمول

ابرفراهم در اينسايتامکانمیزبانیتقويمشخصیرا بگیرد. قرار شماکندمیيکفريمازسايتشما .

چهارسطحمختلفازیدتوانمی کنند، مشاهده درخصوصاينکهکاربرانمختلفچگونهبتوانندتقويمرا

راتغییردهید.تنظیماتعمومیتقويمکنیدوياحتیرايشوي،رويدادهارااضافهياامنیترابکاربگیريد

5-8-8-83- Jotlet 
 که است وب تحت های تقويم از ديگر يکی نیز مورد دتوانمیاين شود. اضافه يکسايت Jotletبه

(www.jotlet.comيک)APIبرایايجادقابلیتیدتوانمیاسکريپتاستوکتابخانهایغنیداردکهجاوا

مهارتداشتهباشید،اينگزينهخوبیخواهدبودHTMLتقويمدرصفحهوبخودبکاربگیريد.اگرشمادر

استفادهاز غیرتجاریرايگانکاربردهایبرایJotlet APIکهبتوانیدصفحهمبتنیبرتقويمايجادکنید.

یتجاریبصورتآزادقابلدسترساست.هاسايتبرایاستو

 ی زمان بندی آنالینها برنامهررسی ب -5-8-0

خستهکنندهباشد.یکاردتوانمیهمانطورکههرکسدريکادارهبزرگمیدارند،زمانبندیيکجلسه

نهتنهاشمابايدزمانزمانآزاهمهافرادراداشتهباشید،بلکهبايدمطمئنشويدکهاتاقجلسهمناسبنیز

اينمشکالتراکاهشیدتوانمییتحتوبهابرنامهبااستفادهاز.درزمانمشخصشدهدردسترساست

حالتعمومیاين در هابرنامهدهید. کاربران همه که هایهابرنامهنیازمندآنهستند تقويم را یخود

،اولینزمانخالیهمهکنیدمیشخصیخودازقبلواردکردهباشند.وقتیشمايکجلسهرازمانبندی

شرکتکن پیدا خودکار بطور برنامه برایآگاهشودمیندگانتوسطخود ايمیلیرا خودکار سپسبطور .

ازدرخواستجلسهارسال نیزدرصورتپذيرشدعوتنامهپیگیریکندمیکردنآنها را تايیديهآنها و

 .کندمی

مشکلزمانبندیمشابهاين،باکنندمیافرادمشاغلمختلفیکهقرارمالقاتشانرابامشتريانخودتنظیم

یزمانبندیمجزايیبصورتتحتوبوجوددارندکهتمرکزهابرنامهمواجههستند.برایاينمنظورنیز،

بیشتریرویمالقاتحضوریبامشتریدارند.
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5-8-0-8- Jiffle 
کنیممییتحتوببرایزمانبندیجلساتبپردازيم.اولینبرنامهایکهمعرفیهاحلراهبیايیدنگاهیبه

Jiffle(www.jifflenow.com که است درتوانمی( مالقات قرار تنظیم و جلسات بندی زمان برای

اينبرنامههامحیط کارمندان، برایپیگیریوقتآزاد شود. بادتوانمییسازمانیاستفاده يکپارچه بطور

Microsoft OutlookوGoogle Calendar.همزمانشود

Jiffleکهبازههایزمانیمناسبرادرتقويمخودشمشخصدهدمیشروعکنندهاينامکانرابهکاربر

سپس11-5شکلکند) طريقيکايمیلحاویدعوتنامهکه( از نظر شرکتکنندگانمورد با آنرا

وکنندمینامهرامشاهدهشرکتکنندگاندعوت.تولیدشدهاست،بهاشتراکبگذاردJiffleتوسطخود

انتخابشوندمیJiffleواردسايت اززمانهایدرنظرگرفتهشده وسپسبازهزمانموردنظرخودرا

بهترينزمانرابرایجلسهانتخابکردهوبهصورتخودکارباايمیلبهJiffle.براساسپاسخها،کنندمی

اطالعهمهشرکتکنندگانمیرساند.


 Jiffleزمان بندی یک جلسه با  -82-5  شکل

برای11برایJiffleیکوچکتر،هاشرکتبرای یبزرگتر،طرحهایهاشرکتجلسهدرماهرايگاناست.

Jiffle PlusوJiffle ProوJiffle Corporate.ارائهشدهاست

5-8-0-0- Presdo 
 برنJiffleبرخالف ، نیست.Presdo(www.presdo.comامه يکشرکت به محدود که است ابزاری )

Presdoبهشماامکانزمانبندیجلساتورويدادهاباهرکسیکهآدرسايمیلداشتهباشدفراهمکرده

اردکردنتوضیحاتدر،افزودنيکرويدادبهسادگیوکنیدمیمشاهده11-5شکلاست.همانطورکهدر
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ايمیلهایPresdoوکنیدمیيککادرمتنیاست.سپسشماآدرسايمیلديگرشرکتکنندگانراوارد

.وقتیشرکتکنندگانپاسخدادند،بطوراتوماتیکبهلیستمهمانهایکندمیحاویدعوتنامهراارسال

يکدکمهوجودداردکهبتوانندرويداداخیررويداداضافهخواهندشدوبرایراحتیهمهشرکتکنندگان

خودواردApple iCalياتقويمMicrosoft Outlook،Google Calendar،Yahoo! Calendarرادر

  کنند.


 Presdoمشاهده یک رویداد زمان بندی شده در  -88-5 شکل 

5-8-0-3- Diarised 
Diarised(www.diarised.com شبیه )Presdoاستکه جلساتتحتوب کننده ايجاد يکبرنامه

کهبهترينکندمیازآناستفادهکنند.اينبرنامهبهشماکمکمیندتوانمییمختلفهاشرکتکاربراناز

باارسالايمیلبهدعوتشوندگانواينکهآنهابتوانندبهترينزمانها یخودرازمانبرایيکجلسهرا

وشمازمانشودمی،سپسخالصهایازبهترينزمانهایآنهابرایشماارسالکندمیانتخابکنندفراهم

.دهدمینهايیراانتخابخواهیدکرد.سپساينبرنامهازطريقايمیلبههمهاطالع

5-8-0-4- Windows Live Events 
Windwos Live Events(home.services.spaces.live.com/eventsاز يکنگارشسفارشیشده )

Live Spacesاست.اينبرنامهبهکاربرانLive Spacesامکانسازماندهیرويدادهاوبهاشتراکگذاشتن

.دهدمیفعالیتهابینشرکتکنندگانرا

 مدعوينتهیه لیستیاز شما سپسايمیلیکهحاویلینکیبهکنیدمیبرایزمانبندیيکرويداد، و

استارسالLive Eventسايت بصورتخبرخوانشودمیشما جزئیاترويداد )همه .RSSموجود نیز

کهبعداشرکتشودمیوفضايیبهآناختصاصدادهگیردمیاست.(اطالعاتدربارهرويداددرسايتقرار

آنرويدادرادرآنبهاشتراکبگذارند.کنندگانبتوانندتصاوير،فیلمهاويادداشتهایدرباره
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وجوددارد،ولیاينبرنامهبهاندازهکافیبرایاکثرLive Eventsیکاربرپسندیکهدرهاويژگیعلیرغم

کاربرانتجاریمناسبنیستوبرایکارهایشخصیوغیررسمیمناسباست.

5-8-0-5- Schedulebook 
Schedulebook(www.schedulebook.comچندين)یزمانبندیتحتوبهاسرويسنوعمختلفاز

 دهدمیارائه شما کاربرد، به بسته یدتوانمی. بندیرويدادهایمربوطبهSchedulebookاز برایزمان

:دهدمییموردعالقهاستفادهکنید.اينشرکتسهنوعپیشنهادارائههاگروهکارمندان،مشتريانياديگر

- Schedulebook Professionals/بندی/تقويم برایزمان يکبرنامه رويکردريزیبرنامهکه با

 تجاریاست.

- Schedulebook Officeکهامکانزمانبندیاستفادهازهرمنبعبهاشتراکگذاشتهایرا

 .)نظیراتاقهایجلسه(کندمیفراهم

- Schedulebook Aviation،هواپیما بندیپرواز توسطصنعتهوايیبرایزمان آموزشکه

 .شودمییمشابهديگراستفادههاسرويسپروازو

5-8-0-6- Acuity Scheduling 
 مشترياناست،  Acuityاگرشماصاحبيکبنگاهتجاریهستیدکهنیازبهزمانبندیقرارمالقاتبا

Scheduling(www.acuityscheduling.com)بهشمادرتسهیلاينکارکمککند.دتوانمیAcuity 

Schedulingازطريقيکواسطوب7/24کهزمانمالقاتخودرابصورتدهدمیبهمشتريانشمااجازه

انتخابکنندوديگرنیازینیستکهشمابصورتدستیقرارمالقاتیراتنظیمکنید.


  Acuity Schedulingصفحه زمان بندی یک مشتری عادی در  -80-5 شکل 
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کارهایزمانبندیرابهصورتسادهيابههرپیچیدگیکهبخواهیدايجادکنید.برایمثالیدتوانمیشما

فرماطالعاتمشتریجديدرابعنوانبخشیازفرآيندزمانبندیآناليندربعضیازبنگاههاممکناست

برایزمانکنیدمیهانیزجلوگیرینظربگیرند.الزمبهذکراستکهاينبرنامهازتداخلزمان وآنرا

بندیکارهاشمامناسبمیسازد.

5-8-0-7- AppointmentQuest 
 AppointmentQuest(www.appointmentquest.comبرنامه برنامه مشابه ،)Acuity Scheduling

امکانثبتبرایحلمشکالتزمانبندیافرادحرفهایوپرمشغلهطراحیشدهاست.اينبرنامهنهتنها

،بلکهبهشماامکانمديريتکارمندان،زمانهاکندمیزمانازطرفمشتریوتايیدازطرفشمارافراهم

.دهدمیرانیزوديگرآيتمهایمرتبطباتقويم

5-8-0-1- hitAppoint 
(استکهامکانرزروwww.hitppoint.com)hitAppointکنیممیآخرينبرنامهزمانبندیکهمعرفی

یقبل،اينبرنامهنیزبرایبنگاههایتجاریکهنیازهابرنامهطرفمشتریرانیزفراهمکردهاست.ماننداز

 دارند مشتری طرف از مالقات قرار تعیین تعمیرکار–به مشاوران، پزشکان، دندان و پزشکان سلمانی،

بسیارمناسباست.-اتوموبیل،تکنسینرايانهو...

 آنالین و مدیریت وظایف ریزی برنامهبررسی  -5-8-3

ازوظايفسادهگرفتهتاوظايفريزیبرنامهابزارهای ومديريتوظايفبهشماامکانمديريتهرچیزیرا

پذيرامکانکههمهاينکارهاازطريقاينترنتوبامشارکتديگرکاربرانشوندمیگروهیپیچیدهشامل

است.

5-8-3-8- iPrioritize 
وکسبوکارهامهماست.لیستشماممکناستبههاگروهیخانوادهها،لیستوظايفبراگذاریاشتراک

سادگیلیستخريديابهپیچیدگیلیستفعالیتهابرایيکبرنامهگروهیياپروژهتجاریباشد.درهر

برنامه همانطورکهدرiPrioritize(www.iprioritize.comصورت، يکمديرسادهخوباست. شکل(

يکلیستوظايفايجادکنندوآيتمهارابهآنلیستاضافهندتوانمی،کاربرانمجازشودمیديده5-13

کنند،سپساولويتوظايفراباجابجاکردنآنبهباالوپايینلیستمشخصکنید.هرکاریکهتمامشد

کافیستآنرادرلیستعالمتبزنید.

برایشخصديگریايمیلیدتوانمیوقتیشمايکلیستداشتهباشید،دراينبرنامه آنراچاپکنید،

عضوشويدوحتیلیستراازطريقتلفنهمراهخودRSSکنید،برایآگاهیازتغییراتآندرخبرخوان

مشاهدهکنید.
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  iPrioritizeیک لیست وظایف تحت وب ساده از  -83-5 شکل 

5-8-3-0- Bla-Bla List 
Bla-Bla List(www.blablalist.comيکیديگراز)یسادهمديريتوظايفازطريقوباست.هابرنامه

 شما کمکاينبرنامه بصورتیدتوانمیبه را خانوادهRSSلیستهایخود بطوریکه کنید ومنتشر

همکارانبتوانندبهاصالحاتسريعدسترسیداشتهباشند.

5-8-3-3- Hiveminder 
Hiveminder(www.hiveminder.comشبیهبههمهلیستهایقبلیاستامانکتهجالبیکهدرباره)

آيتمهایلیسترابههرشکلدلخواهیواردکنیدوبرنامهبهیدتوانمیآنوجودداردايناستکهشما

.کندمیايجادواولويتبندیلیستبراساستخیالتشماکمکشمادر

5-8-3-4- Remember the Milk 
 برنامه وقتیبه يکRemember the Milk(www.rememberthemilk.comشما در داريدکه نیاز )

يادآورهاییدتوانمی،کنیدمیفروشگاهخواروبارفروشیباشید.وقتیشمايکلیسترادراينبرنامهايجاد

بصورتايمیل،پیغامرسان،ياپیغاممتنیبهتلفنهمراهباشد،تنظیمکنید.دتوانمیآنراکه

5-8-3-5- Ta-da List 
Ta-da List(www.tadalist.comيکیديگراز)یمديريتلیستوظايفاستکهبهشماامکانهابرنامه

 لیستیرا نوع همه دهدمیايجاد شما دوستانیدتوانمی. با را اشتراکلیستها همکارانبه و خانواده ،

بگذاريد.
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5-8-3-6- Tudu List 
Tudu List(www.tudulist.comکمیازديگر)یلیستوظايفمتفاوتاست.اينبرنامهدارایهابرنامه

.آيتمهایهمبهلیستوظايف،وهمدرتقويمبرایروزیکهبايدانجامباشدمیيکتقويمتحتوبنیز

.گیرندمیشوندقرار

5-8-3-7- TaskTHIS 
یقبلیاستاماقابلیتافزودنيادداشتهابرنامه(شبیهبهtaskthis.darthapo.com)TaskTHISبرنامه

شما بههريکوظايفدارد. بصورتیدتوانمیهایاضافهرا ديگرانازRSSوظايفرا با منتشرکنیديا

طريقوببهاشتراکبگذاريد.

5-8-3-1- VitaList 
لی ديگر شبیه VitaList(www.vitalist.comستها، نیز رادتوانمی( هايی پروژه وظايفو نوع همه

 بنام کار يکمتدولوژیجريان از استزيرا جهتیمنحصربفرد از برنامه اين ياGTDسازماندهیکند.

Getting Things Doneکندمیاستفاده.

5-8-3-9- TracksLife 
Trackslifr(www.trackslife.comيکبرنامه)استکهدرآنهرایدادهپايگاهمديريتوظايفtrack

يادآورهایمربوطبهرويدادهایحساسراازطريقايمیلدتوانمیجداگانهاست.اينبرنامهدادهپايگاهيک

ارسالکند.RSSيا

5-8-3-82- Voo2Do 
Voo2Do(www.voo2do.comرفتهاست فراتر يکبرنامهمديريتوظايفساده از ) تبديلبهيکو

برنامهمديريتپیچیدهشدهاست.اينبرنامهتحتوببهشماامکانايجادانواعمختلفپروژه،سازماندهی

وظايفپروژه،پیگیریزمانصرفشدهوباقیماندهدرخصوصيکوظیفهخاصازپروژه،انتشارلیست

.کندمیوظايفوحتیافزودنوظايفازطريقايمیلرافراهم

امکانپیگیریوظايفکاملشدهيادرحالانتظارراVoo2Do،شودمیديده14-5شکلهمانطورکهدر

.کندمیازطريقيکصفحهگزارشسادهفراهم

5-8-3-88- HiTask 
HiTask(www.hitask.comمديريتوظايفدر اينبرهابرنامهازترپیچیدهدتوانمی( نامهیقبلباشد.

وظايف تجاریاست. برنامهمديريتندتوانمیدارایرويکرد تقويماضافهشوند. برچسبهایرنگیبه با

تخصیصوظايفیدتوانمیوشماشوندمیوظايفوزمانبندی،درزمانجابجاکردنوويرايشبکارگرفته

وپروژهرابهگروهیازافرادبهراحتیازطريقوبانجامدهید.
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  Voo2Doمشاهده وظایف و پروژه ها با  -84-5 شکل 

5-8-3-80- Zoho Planner 
Zoho Planner(planner.zoho.comشايد)ينبرنامهمديريتوظايفباشدکهتاکنونارزيابیترپیچیده

یمديريتپروژهنزديکشدههابرنامههیآنتاحدیپیشرفتهاستکهبهاتوانايیوهاويژگیشدهاست.

است.


 Zoho Plannerمشاهده وظایف برای یک پروژه خاص در  -85-5 شکل 



 ابری رایانش 
 

152

ايجادکنیدکنیدمیيکصفحهجديدبرایهرپروژهایکهرویآنکاریدتوانمیشماZoho Plannerبا

لیستهايیباآيتمهایوظايفمخصوصبهخودايجادیدتوانمی(.سپسبرایآنپروژه15-5شکل)مانند

هرصفحهپروژهرایدتوانمیشاملتوضیحاتبیشتروياتصويرنیزباشد.شمادتوانمیکنید.هرآيتملیست

.شودمییفهدرتقويممرکزینیزنمايشدادهباکاربرانبهاشتراکبگذاريد.عالوهبراينهرآيتموظ

Zoho Plannerمناسباست.البتهشايدکندمیبرایهرکسیکهپروژههایکوچکتامتوسطرامديريت

 استاز بهتر موارد اين عوضدر در که باشد نیاز حد بیشاز ساده برایموارد یهابرنامهکارهایآن

iPrioritizeياRemember the Milkاستفادهکنید.همچنیناينبرنامهبرایپروژههایشرکتیبزرگ

نیزبهاندازهکافیقوینیست.امابرایپروژههایدرحدمتوسطيکابزارايدهعالاستوبهاندازهکافی

تطبیقپذيرهستکهبتواندانواعمختلفپروژهرامديريتکندوبرایکاربرانغیرفنینیزخیلیپیچیده

ت.نیس
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 مشارکت در مدیریت رویدادها  -5-0

نمايش انجاميکرويدادبزرگنظیرکنفرانسياسمیناريا زمانبندیجلساتشرکتيکمسئلهاست،

انجامچنینکارهايیمستلزمبیشازخالیکردنزمانوکسباطمینانازتجاریيکمسئلهديگراست.

ي کرويدادبزرگماننديکپروژهبزرگباکارهایخالیبودناتاقکنفرانسبرایيکزمانخاصاست.

بسیاراست.

برایموفقشدندرچنینرويدادهايیشمابايدآنرابهشرکتکنندگانمعرفیوتبلیغکنید،ازآنهاثبت

انآنرادريافتکنید،مطئنشويدکهمکانواتاقهایکنفرانسبهخوبیزمنامکردهوهزينهپرداخت

یهتلراتنظیمکنید،کارهایپذيرششرکتکنندگانرادرزمانورودشانانجامهابرنامه،اندشدهبندی

دهید،ديگرپرسنلرامديريتکنیدومطمئنشويدهمهچیزدرطولبرگزاریرويدادبهموقعوسروقت

.شودمیانجام

 شرکت دادهابرنامهچندين ارائه تحتوب مديريترويداد اينی خصوصمیزبانی در که چیزی اند. ه

درهرحالت،چهدرادارهقبلازرويدادوچهپشتیدتوانمیدرابرجالباستايناستکهشماهابرنامه

يکسانواصلیکارکنیدوبرایدادهپايگاهمیزپذيرشدرزمانبرگزاریرويدادقرارداشتهباشید،رویيک

ايانههمراهمتصلبهاينترنتنیزاستفادهکنید.هرچیزیکهنیازداشتهباشیدوازازيکریدتوانمیاينکار

همهجابهآندسترسیداشتهباشید.یدتوانمیآناستفادهکنیددرابرمیزبانیشدهاستوشما

 ی مدیریت رویدادها برنامهشناخت  -5-0-8

یباپیچیدگیکمتررویيکياچندکارهابرنامه؟دهدمیيکبرنامهمديريترويداددقیقاًچهکاریانجام

یباپیچیدگیبیشتروکاملترشاملمديريتهابرنامه.اندکردهنظیرتسهیلثبتناميافروشبلیطتمرکز

ببینیمچهچیزهايیشوندمییبعدازرويدادراشاملهاتحلیلهرچیزیازپیشازرويدادگرفتهتا ابتدا .

نیازداريم.

 رویداد و مدیریت جریان کار یریز برنامه -5-0-8-8

یمديريتهابرنامهوظايفهستندکهمشابهريزیبرنامهیمديريترويدادشاملماژولهایهابرنامهاکثر

.شمانهتنهامیبايستبتوانیدهرکاربابصورتيکلیستازباشندمییمديريتپروژههابرنامهوظايفيا

بلکههمچنینبا نیازوظايفپیگیریکنید، يعنیاينکهشما نیزمديريتکنید. را يدبتوانیدجريانکارها

داريدبدانیدچهکارهايیبايدقبلازاينکهيککارديگرشروعشود،تمامشدهباشند.شمابايدبدانیدکه

زیريبرنامه.بهعبارتديگرشمانیازبهقابلیتمديريتجريانکارودهدمیچهکسی،چهکاریراانجام

داريدبطوريکهبتوانیدافرادرابشکلموثرتریمديريتکنید.
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 معرفی و تبلیغ رویداد -5-0-8-0

یمديريترويدادشاملماژولهايیهستندتابهشمادرتبلیغرويدادتانکمککنند.هابرنامهبسیاریاز

هابرنامهبعضیديگراز.دهندمییتحتوبروشهایتبلیغباايمیلراارائههابرنامهبرایمثالبسیاریاز

کهبهمعرفیرويدادتانکمکدهندمیبهشماامکانايجادوبسايتاختصاصیبرایرويدادموردنظررا

.کندمی

 تقویم رویداد -5-0-8-3

یهابرنامهکهکندمیبخشديگریازتبلیغرويداددرتقويمترکیبشدهاست.تقويمآنالينبهشماکمک

ب را رويداد طول نمايشمختلفدر کنفرانسيا استکه اينقابلیتوقتیمفید راحتینمايشدهید. ه

تجاریشدهشاملتعدادزيادیپانل،جلسهيابرنامهمختلفباشد.شمامتیوانیدبهآسانیهربرنامهرابه

تقويماصلیرويدادارسالکنیدتاتوسطشرکتکنندگانازطريقيکمرورگردردسترسباشد.

 بندی تسهیل زمان -5-0-8-4

برایاگردررويدادخود بايدبتوانیدکهايناتاقهارا نیازبهاستفادهازاتاقهاوسالنهایزيادیداريد،

یمختلفرويدادزمانبندیکنید.وقتیيکشرکتکنندهياگروهتقاضایاتاقداشتهباشد،بايدهابخش

یمديريترويدادهابرنامهبرایاينمنظور،اکثربتوانیدببینیدکهکدامهادرچهزمانیدردسترسهستند.

.کنندمیيکماژولزمانبندینیزدارندوبرایشماامکانزمانبندیاتاقهاوسالنهارافراهم

 ثبت نامپیش  -5-0-8-5

ماژولثبتنامتوانمیثبتنامشرکتکنندگاندارند.بدينمنظورپیشاکثررويدادهایبزرگترنیازبه

ندتوانمییمديريترويدادمشاهدهکردکهتوسطآنشرکتکنندگانهابرنامهنیزدراکثرتحتوبرا

ثبتنامکردهودرصورتنیازهزينهآنرانیزبپردازند.اطالعاتشرکتکنندهنیزدرداخلفرموبوارد

انهخودبهآناطالعاتدرهرزمانازرايیدتوانمی.شمانیزشوندمیشدهوسپسدرسرورهایابریذخیره

دسترسیداشتهباشید.

بیشترینیزدارند.برایمثالشايدمخواهیداطالعاتهایقابلیت،ترپیچیدهبعضیازماژولهایثبتنام

 برای اطالعات آن سپساز و کنید دريافت کننده شرکت مورد در را بعضیريزیبرنامهخاصی جهت

کنهابرنامه استفاده باشدتایخاصرويداد هتليکپارچهشده ماژولرزرو با اينکهماژولثبتنام یديا

افرادیکهنیازدارندبتوانندبطورخودکارهتلرانیزرزروکنند.

 فرآیند پرداخت -5-0-8-6

مديريتیکلیدیاست.الزماستکهبرنامههابخشثبتنامنیزيکیازبرایجمعآوریاطالعاتپرداخت

 يکپارچهارائهکندبتواندرويداد، فرآيندثبتنامبطور يکپارچهبا نیزبطور اينبخشفرآيندپرداخترا .
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ياPayPalفرآيندنیزممکناستازروشهایمختلفیبرایپرداختپشتیبانیکند،مثالکارتاعتباری،

پرداختیکهموردقبولشماباشد.هایروشديگر

 تمدیریت مسافر -5-0-8-7

دتوانمیکهدربرخیرويدادهاموردنیازاست.اينکارباشدمییمسافرتنیزازجملهخدماتیهاسرويس

بصورتخیلیسادهنظیرفراهمآوردنسرويسجابجايیزمینی)تاکسی،اتوبوسو...(بینفرودگاهمحلیو

مسافرتآنالينياسیستمرزروهتلمحلبرگزاریرويدادباشد،يابصورتپیشرفتهنظیراتصالبهسايت

یمديريترويدادچنینقابلیتیراندارند.هابرنامههوايپابرایرزروبلیطباشد.بههرحالبسیاریاز

 مدیریت اسکان -5-0-8-1

يکیديگرازماژولهایموردنیازايناستکهبتوانیدشرکتکنندگانرادراتاقهایموجوددرهتلمحل

کهمیزبانرويداد،رزروهتلآنهادهندمیدهید.بسیاریازشرکتکنندگانترجیحبرگزاریرويداداسکان

رانیزبرعهدهبگیردبطوريکهدرنهايتشمابتوانیدتمامنیازهایشرکتکنندگانرابرطرفکنید.بهترين

مرزروهتلدارندوبهشمابهسیستیمديريترويدادلینکمستقیمیازبخشثبتناموپرداختهابرنامه

.دهندمیامکانتايیدنهايیاتاقهارا

 ثبت نام در محلپذیرش /  -5-0-8-9

،اماوقتیدرمحلحضورپیداکردند،شماالزماستکهکنندمیشرکتکنندگانمعموالازقبلثبتنام

توسطماژولندتوانمیهاآنهاراپذيرشکنید،بستهخوشآمدگويیرابرايشانفراهمکنیدو...همهاينکار

ثبتنامدرمحلبرنامهمديريترويداد،مديريتشوند.

 مدیریت تماس -5-0-8-82

.بااستفادهآورندمییمديريترويدادبرایشرکتکنندگانفراهمهابرنامهاينسرويسیاستکهبسیاریاز

تکنندگانبرایدرتماسسرويسمديريتتماسرابرایکمکبهشرکیدتوانمیاصلی،شمادادهپايگاهاز

بايدامکانچاپيانمايشآنالينيک برنامهمديريترويدادشما درنهايت، بودنباهمديگرفراهمکنید.

فهرستاصلیازشرکتکنندگانراداشتهباشدکهبعنوانبخشیازبستهخوشآمدگويیارائهشود.

 مدیریت بودجه -5-0-8-88

ایهزينهکاریپیچیدهاست.بودجهکلیشماشاملصدهاآيتمهمانطورکهگفتهشدبرگزاریيکرويداد،

بايددارایماژولمديريتبودجهوحسابدارینیزباشدتا برنامهمديريترويدادشما بدينمنظور است.

ودرآمدهایشمارادنبالکند.هاهزينهبتواند
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 تحلیل و گزارش گیری بعد از رویداد -5-0-8-80

کارشم بلکهبايدوقتیرويدادتمامشد، ترازکند، بايددفاترخودرا نهتنهاشما هنوزتمامنشدهاست. ا

 اينعلتیاستکه است. موفقبوده چقدر که ببنید و بیندازيد کلرويداد نگاهیبه یهابرنامهبتوانید

انارسالحتیبهشماامکهابرنامهمديريترويداددارایابزارهایتحلیلوگزارشگیرینیزهستند.بعضیاز

 پردازشنظرسنجیشرکتکنندگانرا کهحضوردهندمیو بود آنهايیخواهد ارزشیاز با بازخورد که

 داشتند.

 دادیرو تیریمد یها برنامه -5-0-0

االن از استفاده علت داديروتيريمدیهابرنامهشما بنابرادانیدمیرا ترديیایبني. محبوب نيانيبه

.ميازندیبیتحتوبنگاهیهابرنامه

5-0-0-8- 123 Signup 
 Signup(www.123signup.com 123شرکت ارائه مختلف کاربردی برنامه چهار دهدمی( :Event 

Manager،Association Manager،Training Manager،Member Directoryازبیناينها،برنامه .

1است.Event Managerایکهموردنظرمااست

123 Event Managerبرایهمرويدادهایکوچک)ماننددتوانمیکهایبگونهاسترپذيمقیاسبرنامهای

جلسات(وهمبرایرويدادهایبزرگتر)مانندنمايشهایتجاری،کنفرانسهاو...(بکارگرفتهشود.

انجامback-officeوfront-officeاينبرنامهترکیبیازوظايف شاملfront-office.وظايفدهدمیرا

وکندمیکهصفحاتوباطالعاتیوفرمهایثبتنامرابطورخودکارتولیدباشدمیمعرفیوتبلیغرويداد

،جمعبرچسبشاملثبترويداد،چاپback office.وظايفدهدمیتبلیغرويدادراازطريقايمیلانجام

یبالدرنگازوضعیتثبتنام،هاگزارشدتوانمی.برنامهرويدادباشدمیدادهپايگاهومديريتآوریپرداخت

یجمعآوریشدهوفاکتورهایکلیدیديگرارائهدهد.هاهزينهشرکتکنندگان،

د،.شرکتکنندگانبالقوهاطالعاتمربوطبهرويدادهدمیيکصفحهثبتنامآغازیرانشان16-5شکل

.کنندمیرامشاهدهMicrosoft Outlookيکلینکبهنقشهونیزلینکیجهتافزودنرويدادبهتقويم

کلیککنید،سپسازشمانامواطالعاتتماسRegisterبرایشروعفرآيندثبتنام،کافیسترویآيکن

سئوالخواهدشد.ونیزروشپرداخت

                                                           
1123 Signupادعامیکندکهيکیازبزرگترينبرنامههایمديريترويداداستکهبیشازنیممیلیوننفردرآن

ثبتنامکردهاندوبیشازيکمیلیونتراکنشرامديريتمیکند.
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 Signup 123 تیسا قیطر از دادیرو کی در نام ثبت ندیفرآ شروع -86-5 شکل 

5-0-0-0- Acteva 
Acteva(www.acteva.comپرداخت و نام ثبت امکانات که است سايتی ) فراهم باکندمیآنالين .

یطوپرداختازطريقانواعمختلفکارتهایثبتنامدررويداد،فروشبلیدتوانمیActevaاستفادهاز

برایرويدادخودActive Pageاعتباریرابطورمستقیمازطريقسايتخودانجامدهید.شماباايجاديک

کهيکصفحهوبسادهباامکانپردازشدادهوانجامپرداختاست.بعدازايجادوانتشارکنیدمیشروع

برایمطلعشدنازشرکتکنندگاندررويدادEventMailازسرويسیدتوانمیصفحهرويدادخود،شما

طريق از کسیکه هر کنید. استفاده پرداختکند،Active Pageخود را هزينه و کرده ثبتنام شما

هربازایودرنهايتيکايمیلجهتاطالعشماشودمیانجامActevaپردازشوتايیدثبتنامتوسط

یهاتماسبرایتولیدلیستActevaازابزارمديريترويدادیدتوانمیارسالخواهدشد.شماشرکتکننده

اسامیومواردمشابهديگراستفادهکنید.یآتی،لیستغذاها،برچسبها

5-0-0-3- Conference.com 
 Conference.com(www.conference.comسايت ترين کامل يکاز رويدادیهابرنامه( مديريت ی

 سرورهایابریاستکه از استفاده با است. داشته کنونوجود رويدادهایConference.comتا انواع ،

میزبانیشدهConference.comیشمادرسرورهایامنهادادهکوچکوبزرگقابلمديريتخواهندبود.

وازهرجايیکهاتصالاينترنتیوجودداشتهباشدقابلدسترسیهستند.

رويدادخودرابایدتوانمی.شمادهدمیکاملیبرایرويدادهایبزرگوکوچکارائهاينشرکتويژگیهای

يک از صفحاتوwizardاستفاده بصورتبالدرنگبررسیکنید، صحتکارتاعتباریرا کنید، ايجاد

ازطريقفرم وبفرمهایسفارشیداشتهباشیدو....وقتیيکشرکتکنندهدررويداد،ثبتنامخودرا
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 انجام دهدمیسفارشیشده خودکار بطور برنامه دادهپايگاه، سرورهای در روزconference.comرا به

بطوريکهاطالعاتشماهمیشهبهروزباقیبماند.کندمیرسانی

 Event Manager Systemsبرنامه نمودار ماژولهایبههممتصلاستکهدر از شکليکمجموعه

:باشندمینمايشدادهشدهاست.اينماژولهابهاينترتیب5-17

- Appointment Managerاينماژولبهباشدمی،يکبرنامهزمانبندیجلساتبصورتآنالين.

باديگرشرکتکنندگاندررويدادبهدهدمیشرکتکنندگاناجازه کهجلساتيکبهيکرا

ودتنظیمکنند.البتهاينکاررادربازههایزمانیایقابلانجاماستکهشماازقبلدلخواهخ

 .کنیدمیتعیین

- Credit Card Managerيکماژولبررسیصحتکارتاعتباریبصورتبالدرنگاستکهدر،

 .شودمیفرآيندثبتناميکپارچه

- Email Managerطوراسامیراازاطالعاتثبتنام،يکابزارارسالگستردهايمیلاستکهب

 .کندمیاستخراج

 
 Conference.com دادیرو تیریمد یها ماژول -87-5 شکل 

- Export Managerيکابزار،export/importاستکهبهشماامکانکپیکردندادهازديگر

 .دهدمیياازآنبهديگررويدادهاخوددادهپايگاهرويدادهارابه
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- Hotel Managerيکابزارمديريتاتاقحرفهایاستکهباماژولمديريتثبتنامشرکت،

هريکازاجزایاتاقرامديريتکند.هرنوعاتاقمیتوندبادتوانمیيکپارچهشدهاست.سیستم

وقتیاتاقیفروختهشد، برایآننوعازNightly inventoryقیمتوتوضیحاتتعیینشود.

 .شودمیتاقبطورخودکارتنظیم

- Lead Track Managerوکندمی،ازتکنولوژیبارکدبرایبررسیحضوردرجلساتاستفاده

 امکانپیگیریخدماتبهارائهدهندگانرافراهممیآورد.

- Profile Managerکنندگانرابافرآيندثبتیاعضا،مشتريان،کارمندانوشرکتهادادهپايگاه

بطوريکهشرکتکنندگانبتواننددرصفحهورودبهسايتاحرازکندمینامکنفرانسشمامتصل

 شوند.هويت

- Registration ManagerيکماژولمهمدرسیستمEvent Managerاستکهشاملموتور

یاستکهباهايقابلیتیگرافیکیوديگرهاشگزارحسابداری،موتورگزارشگیریوکتابخانه

 ديگرماژولهایاينمجموعهيکپارچهشدهاست.

- Survey Managerهمچنیندهدمیبهشماامکانايجادنظرسنجیهایباظاهرحرفهایرا.

برایشماامکانارسالايمیلهایدعوتنامهحاویلینکیبهفرمنظرسنجیرانیزفراهمکرده

 است.

- Travel Managerیجابجايیزمینیبینفرودگاههاوهتلهاسرويس،کهبهشمادرمديريت

 محلبرگزاریرويدادرافراهممیآورد.

دتوانمیکهاندکردهرویهمرفتهاينمجموعهازماژولهايکبرنامهمديريترويدادکاملراايجاد

عکند.نیازهرنوعرويدادیراباهراندازهایمرتف

5-0-0-4- Cvent 
Cvent(www.cvent.comيکیازرقبای)Conference.comدرسیستممديريترويداداست.بهطور

:شودمیازابزارهایمرتبطبههماستکهشاملمواردزيرایمجموعهنیزCventمشابه

- Event Registrationبرچسب تولید و آوریداده، جمع وبسايت، آنالين، شاملثبتنام ،

 اسامیوبرچسبپستیاست.
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- Email Marketingدريافت رويداد، شرکتدر يادآور ارسالدعوتنامهاتوماتیک، مربوطبه ،

 تايیديهوارسالپیغامتشکراست.

- Secure Online Payment Processing ارائهپذيرامکان، نیز و اعتباری کارت نوع شهمه

 .کندمیفراهمکنندمیتخفیفبرایآنهايیکهزودترثبتنام

- Housing and Travel Managementرزرواتاقوبلیط،فرآينديکمرحلهثبتنام،پرداخت،

 .باشدمیهواپیماودريافتهمهارتباطاتپیگیریمرتبط

- Contact Managementايجاد رويداد در کنندگان شرکت همه اطالعات از فهرست يک ،

 .کندمی

- Budget Managementکندمی،بهشمادرايجاد،پیگیریوتحلیلبودجهرويدادکمک. 

- Custom Event Websitesکمک رويدادتان برای سفارشی سايت يک ايجاد در شما به ،

 .کندمی

- Event Workflow Managementرويدادازشروعريزیبرنامه،بهشمادرمديريتکلفرآيند

 .کندمیتاپايانکمک

- Event Calendarدهدمی،يکتقويمتحتوبکههمهرويدادهاجهتثبتنامرانمايش. 

- On-Site Functionalityکیوسک بهشماامکانبررسیشرکتکنندگاندرزمانورودآنها، ،

ايجادبرچسباسامیبارکدداروهایثبتنام، پرينتلیستشرکتکنندگاندريکجلسه،

 .دهدمیااستفادهازکارتاعتباریرابپرداخت

- Event Reportingبهشماامکاندسترسیبهاطالعاترويدادبصورتبالدرنگازطريقيک،

 .دهدمیکتابخانهازگزارشاتاستانداردوسفارشیرا

همبیشترباشد،اگرقراراستيکرويدادبزرگوConference.comممکناستحتیازCventقابلیت

پیچیدهرامديريتکنید،بايدايندورابهطوردقیقتریمقايسهکنید.

5-0-0-5- Event Wax 
Event Wax(www.eventwax.comيکبرنامهمديريترويدادمانندنمونههایديگریکهبررسیشد)

برایمديريترويدادهایبزرگیچوننمايشهایتجاریوکنفرانسها نیست.درحقیقتاينبرنامهواقعاً

بلکهدرعوض مقیاسکوچکداخلینظیرجلساتEvent Wasطراحینشدهاست، برایرويدادهایبا

.باشدمیشرکت،مهمانیهاو...
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 Event Waxبررسی فروش بلیط با  - 81-5 شکل 

Event Waxچندينرويدادرایدتوانمی.شمادهدمیاانجامیقبلرهابرنامهبسیاریازکارهایمشابهبا

برایشرکت امکانثبتنامرا ايمیلدعوتنامهارسالکنید،صفحاتوبايجادکنید، زمانبندیکنید،

انواعمختلفبلیطباقیمتهایمختلفراهمیدتوانمیکنندگانفراهمکنیدوکارهایمشابهديگر.شما

(.18-5شکل)برایرويدادخودبفروشید

5-0-0-6- Eventsbot 
(استکهامکانثبتناموفروشبلیطwww.eventsbot.com)eventsbotديگربرنامهمديريترويداد

فراهمکردهاست.شما ومديريترويدادخوداستفادهريزیبرنامهبرایeventsbotازیدتوانمیآنالينرا

براس بلیطرا پرداختکنید، دريافتکنیدواسواحدپولیدلخواهخودبفروشید، هایکارتاعتباریرا

ثبتومعرفیکنید.هافهرستحتیرويدادخودرادرموتورهایجستجویبزرگو

 
 برای یک کنفرانس eventsbotیک صفحه رویداد نمونه ساخته شده در  – 89-5 شکل 
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مبتنیبرسايتوببهآسانیپرکردنچندفرموباست.بااينکاريکeventsbotايجاديکرويداددر

بخشفروشبلیطرافعالکنید.ازاينیدتوانمی(.سپسشما19-5شکل)شودمیبرایرويدادشماايجاد

يريتبلیطهاوشرکتکنندگانرويدادشمارابرعهدهخواهدگرفت.مدEventsbotبهبعد

5-0-0-7- RegOnline 
برنامهeventsbotشبیه ،RegOnline(www.regonline.comنیزامکانثبتنامپرداخت پرداخت( و

،سپسکنیدمیبرایرويدادخودايجادسايتوبيکRegOnlineآنالينرافراهمکردهاست.بااستفادهاز

فرمهایثبتنامراايجادکنید،پرداختهارامديريتکنید،يادآوردهایايمیلوتايیدهبصورتیدتوانمی

نیز اتاقهایهتلرا رزرو کار اينبرنامه کنید. گزارشدلخواهیتهیه نوع همه و ارسالکنید، خودکار

انجامدهد.دتوانمی

چقدرسادهاست.اينصفحهسازشماراRegOnlineنشاندادهشدهاستکهشروعکاربا21-5شکلدر

.اطالعاتمربوطهراتکمیلکنیدتايککندمیدرمراحلايجادرويدادبااستفادهازيکسریفرمراهنمايی

موردنظربرایرويدادشماايجادشود.هایقابلیتصفحهوببا

 
 برای ای اد یک رویداد جدید RegOnlineاستفاده از صفحه ساز  - 02-5 شکل 
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5-0-0-1- Setdot 
Setdot(www.setdot.comبرایايجادسايترويدادتان الگوهایمختلفرا از امکاناستفاده شما به )

فادهکنید.البتهاينسايتعمدتاًبرایرويدادهایازنقشهوراهنمانیزاستیدتوانمیفراهمکردهاست.حتی

کوچکقابلاستفادهاست.

5-0-0-9- Tendenci 
Tendenci(www.tendenci.comتقويم جديدديگریبرایمديريترويداداستکهيکبرنامه ابزار )

برایرويدادايجادکنیدترکیبکردهاست.شمامیتواينديکتقويمتحتوبرابافرآيندثبتناموپرداخت

درسايتشماقراردادهشود.وقتیشخصیرویلینکرويدادکلیککرد،بهصفحهدتوانمی)شکل....(که

بصورتآناليندتوانمیمخصوصهمانرويدادمنتقلخواهدشدودرآناطالعاتبیشتررامشاهدهکردهو

ندگانوچاپبرچسبهایاسامیو...نیزازطريقآنثبتنامکند.کارهایديگرنظیرمديريتشرکتکن

است.پذيرامکان


  Tendenciیک نمونه تقویم ای اد شده توسط برنامه  – 08-5 شکل 
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 ها تماسمشارکت در مدیریت  -5-3

ایرايانهیهاتلفنیو...رادرنوعیدفترچهیکارهاتماساکثرافراد،اطالعاتمربوطبهدوستان،خانواده،

شايددرکنندمینگهداری .Address Bookوشايددر باشد، درهرMicrosoft Outlookويندوز اما ،

تماماطالعات بههاتماسحالت، مشکلايناستکهوقتیما دارد. رايانهمانقرار یمادريکفايلدر

بهرايانهخوددسترسینداشتهباشیم.مثالسرکارباشیموبهتلفنيکیازشمارهخاصنیازداشتهباشیم،

اعضایخانوادهنیازداشتهباشیمياشايددرخانهباشیموآدرسياتلفنيکیازهمکارانخودرابخواهیم.

طالعاتازتابتوانیمبههمهاباشدمیيکايدهخوببرایرفعاينمشکلقراردادناطالعاتتماسدرابر

کهکارشمابهاطالعاتتماسدهدمیاينحالتوقتیاهمیتخودرانشانهرجايیدسترسیداشتهباشیم.

(راتصورکنیدکهيکCRMنوعیمديريتارتباطبامشتری)یدتوانمیخیلیوابستهباشد.دراينحالت

CRMیمديريتتماسوهابرنامهخشاست.اينبرايانشابرینمونهبرنامهمناسببرایقرارگرفتندر

.دهدمیهایتحتوبراموردبررسیقرار

 CRMشناخت مدیریت تماس و  -5-3-8

.چهمايکبرنامهسادهباشدمیبراساسمفهوممديريتتماسشودمیهرچیزیکهدراينبخشصحبت

 همهآنها اتوماسیونفروش، چهيکبرنامهپیچیده باشیمو تلفنداشته درخصوصچگونگیدفترچه

.شودمیاستفادهازاطالعاتکاربرانبرایکاربردهایمختلفاستکهبهطورکلیمديريتتماسنامیده

 درباره مدیریت تماس  -5-3-0

اطالعاتدرمورددوستان،خانوادهوهمکاراناستبرایاينکهبتوانبعداًسازیذخیرهمديريتتماسعمل

ايناطالعاتبهراحتیبهايناطالعاتدسترسید آدرسايمیل،دتوانمیاشت. آدرسپستی، شاملنام،

سازیذخیرهبهشمادردتوانمیهایبهترمديريتتماسومواردیازاينقبیلباشد.نمونههاتلفنشماره

شاملاطالعاتشخصیبیشتر)نظیرتاريخدتوانمیجزئیاتبیشتریازدوستانتانکمککند.اينجزئیات

امهمسر،نامفرزندان،رستوانموردعالقهو...(،اطالعاتتجاری)سازمان،مسئولیت،و...(ومواردتولد،ن

هاسیستمديگرباشد.اين بااجزایديگریندتوانمییمديريتتماسمعموالً اطالعاتشخصیوکاریرا

نظیرتقويمومديريتوظايفترکیبکنند.

 CRMدرباره  -5-3-3

نهاشرکتبسیاریاز برایآنهاالزماستکهاطالعاتیازبهاستفادهعملیتریازاطالعاتتماسدارند.

تماسبتوانددرفرآيندهایمختلفوخودکاربکاربردهشودتاروابطموثرتریرابامشتريانداشتهباشند.

 ندتوانمیاينفرآيندها که مديريتکند را مشتريان الگوهایخريد و ها خواسته آنمديريتنیازها، به
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( مشتری با CRMارتباط گفته شودمی( .CRM آيندهکندمیکمکهاشرکتبه و فعلی نیازهای که

مشتريانرادرککنندوپیشبینیکنند.اينيکابزارقویبرایايجادارتباطاتقویبامشتریاست.

هاطالعاتمربوطبهيکمشتری،بلکههمکندمینهتنهااطالعاتتماسمشتریراذخیرهCRMافزارنرم

جمعآوریوتحلیلکندوسپسازآنهابرایتعییناينکهچگونهبامشتریبهترارتباطدتوانمیخاصرا

برایمثالشماکندمیبرقرارکنیماستفاده مشتريانیکهبیشترازبرایکشفCRMازبرنامهیدتوانمی.

دهوسپسبطورمنظمبرایتماستلفنیباآنهاياارسالايمیلبهاستفادهنمواندکردههمهازشرکتخريد

برایپیداکردنمشتريانیکهبابخشپشتیانیفنیشماCRMازیدتوانمیآنهاشمارامطلعکند.يااينکه

یپشتیبانیآتیرابافراهمآوردناطالعاتهاتماساستفادهکنیدوسپسنیازبهاندبودهبیشتردرتماس

فنیويابرگزاریسمینارهایفنیبرایآنهامرتفعکنید.

CRMوقتی زيرشودمیتوسطبخشفروشاستفاده شما ایمجموعه، اتوماسیونبخشCRMاز که را

همهکارهایمرتبطبامشتریراکهازيکSFAیهابرنامه(خواهیدداشت.SFA)شودمیفروشنامیده

SFAازبرنامهیدتوانمیامابارويکردخاصفروش.برایمثالشمادهدمیمانتظارمیرودانجاCRMبرنامه

برایپیگیریزمانیکهبايدتماسفروشراپیگیریکنیديابرایفراهمآوردناطالعاتبیشتردرخصوص

مشتريهایکلیدیاستفادهکنید.

.همانطورکهاندشدهاخلابرمنتقلمدتهاستکهوجودداشتهاند.امااخیراًبهدSFAوCRMیهابرنامه

تبديلیدتوانمی کنید، CRMتصور باعثSFAو وب، اطالعاتکلیدیشودمیبهشکلمبتنیبر که

تماسوفرآيندهایاتوماتیکهمیشهوهمهجابرایماومشترياندردسترسباشد.

 و مدیریت تماس CRMی ها برنامهبررسی  -5-3-4

آنقدرمشخصنیستکهبتوانآنهارابهراحتیازSFAوCRMيتتماس،یمديرهابرنامهتفاوتبین

 بررسی هم با را برنامه نوع سه اين همه ما منظور بدين کرد. جدا باکنیممیهم ابتدا در و

Salesforce.comشروعمیکنیم.باشدمیکهيکیازپیشگامهادرعرضهاينمحصوالت

5-3-4-8- Salesforce.com 
اينشرکتباشدمیsalesforce.comموجوددرحالحاضرCRMمهمديريتتماس/مشهورترينبرنا .

یابریراارائهمیهد:هاسرويسچنديننوعمختلفاز

- Salesforce.com، برنامه CRMيک نوع بازاريابی،SaaSاز فروش، برای که خدماتاست

 مشتریواستفادههایديگرطراحیشدهاست.

- Force.com،یسفارشیخودراهابرنامهمیخواهندیاستکهدهندگانتوسعهبرایيکسکو

 تولیدکنند.

- AppExchange.com از آنالين يکفروشگاه افزارنرم، برای افزودنی Salesforce.comهای

 یمستقلتوسعهدادهشدهاست.هاشرکتاستکهتوسط
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یآموزشیوهابرنامهنجمنها،بالگها،يکگروهپشتیبانیمشتملبرایابریتوسطهاسرويسهمهاين

برنامهاصلیشرکتشوندمیمواردمشابهديگرپشتیبانی .salesforce.comعین نامیدهشدهاستودر

ایمجموعهحالشرکت حسبتقاضاهابرنامهاز میزبانییتجاریبر نیز زيرکندمیرا شاملموارد که

:باشدمی

- Sales Force Automationکهشاملفعالیتمديريت،مديريتمنطقه،پیشبینی،دسترسی،

دربهبودفروشوکسبدرآمدهاشرکتسیار،الگوهایايمیل،تحلیلبالدرنگو...استکهبه

 .کندمیبیشترکمک

- Service & Supportهاسازمان،يکسرويسمشتریاستبرایمرکزتماس 

- Partnersمهمديريتارتباطباشرکایتجاریاستکهامکانمشارکتوهمکاریرابا،يکبرنا

 شرکایخودفراهممیآورد.

- Marketingیتجاریچندکانالهاست.هابرنامه،شاملابزارهايیبرایاجرا،مديريتوتحلیل 

- Content،بگذارند.راقادرمیسازدکهاسنادوديگرمحتواهارادرسازمانبهاشتراکهاشرکت 

- Ideasکهيکجامعهآنالينبامشتريان،شرکاوکارمندانايجادکند.کندمی،بهشرکتکمک 

- Analyticsفرآيندتصمیمگیریو برایکمکبه امکانگزارشگیریومحاسباتبالدرنگرا ،

 اختصاصمنبعفراهممیآورد.

 


 Salesforceپیگیری متریک های کلیدی از طریق یک داشبود سفارشی شده در – 00-5 شکل 
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اين بر کنند.Salesforce.comعالوه ايجاد را سفارشیخود هیا برنامه که میسازد قادر را مشتريان

تهبکارگرفهابرنامهیازپیشساختهشدهراکهبتوانددرمعماریاصلیهابرنامهشرکتنیزمحدودهایاز

شودفراهمآوردهاست.

Salesforceهابرنامه نیزپیشنهاد اماکندمییمناسبديگریرا مشکلاست، سريعهمهآنها کهمرور

ازActivity Managementیفراهمشده،بیايیدنگاهیسريعبهبخشهابرنامهبعنوانيکمثالازانواع

یخاصپیشنهادشدهدراينبخششاملپیگیریوهابرنامهبیندازيم.Sales Force Automationماژول

همکاری)برایپیگیریوظايف،زمانبندیجلساتوايجادالگوهایاتوماتیکبرایکارهایتکراری(،زمان

برایقرارهایمالقات(، تعیینيادآور تقويمبرایمنابعبهاشتراکگذاشتهو بندیفعالیت)شاملانتشار

ش،کارهایمديريتتیمی)تخصیصومديريتيکتیمبرایمسئولیتهایبزرگیفعالیتفروهاگزارش

.همهاينوظايفبهفروشندگانومديرانفروشدرباشدمی(کندمیکهوظايفهرعضوتیمرامشخص

.کنندمیمديريتروابطپیچیدهمربوطبهمشتریکمک

هرdashboardیهاگزارشبااستفادهازدتوانمیSalesforceاکثرکارهای سفارشیشدهمديريتشود.

dashboardداشبوردهاییدتوانمی.شماباشدمیشامليکنمايشتصويریازمتريکهایکلیدیفروش

سفارشیبرایاندازهگیریآنفعالیتهاکهاهمیتبیشتریبرایشرکتيابخششمادارندايجادکنید.

.دهدمیيکسریازمتريکهایکلیدیرانشان22-5شکلبرایمثال،داشبوردنشاندادهشدهدر

5-3-4-0- bConnections 
 Salesforce.comاگرچه اما است، معروف هابرنامهبسیار برای نیز تحتوبديگری موجودCRMی

وظايفدارای(يکبرنامهمديريتتماساستکهwww.bconnections.com)bConnectionsهستند.

.باشدمییکوچکومتوسطهاشرکتبرایCRMمهم

 
 bConnectionsوارد کردن اطالعات تماس در  - 03-5 شکل 
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یمربوطبههاتماسولیستکنیدمیيیکهشماباآنهاکارهاشرکتبالیستیازbConnectionsبرنامه

يکنمونهازصفحهوروداطالعاتتماسرامشاهدهکنید.برنامه23-5شکل.درشودمیعشروهاشرکتآن

ازآنبرایمديريتفعالیتهااستفادهکنند.بهدتوانمیشامليکتقويمتحتوباستکهمديريتفروش

پیگیریکردوتوانمیکمک مواردمختلفرا بهپیشبینیبهترفروشنیزکمکفرصتهایفروشو

.شوندمیبرنامهبطورخالصهگزارشExecutive Summary.همهفعالیتهادرداشبودکندمی

5-3-4-3- BigContacts 
BigContacts(www.bigcontacts.comيکبرنامهمديريتتماستحتوباستکهبرای)یهاگروه

یآنشاملهاويژگینفرقابلاستفادهاست.2111دودبزرگدرحهاگروهکاریکوچکازدونفرگرفتهتا

لیستهایوظايف مديريتوظايفو تقويمگروهی، آدرس، قابلیتباشدمیto-doدفترچه .CRMآن

.سیستمقیمتگذاریآنباشدمیشاملپیگیریفروش،گزارشفعالیتها،مديريتتیمودسترسیسیار

.باشدمیبهازارهرکاربر

5-3-4-4- eStudio Contact Manager 
 تماس مديريت ترسادهبرای یدتوانمی، -eStudio Contact Manager(www.sameبرنامه

page.com/contact-management.htmlرامشاهدهنمايید.اينبرنامهيکدفترچهآدرسآناليناست)

دفترچهآدرسهاتماسکهبطورخاصبرای کاربرانمختلفتوسطدتوانمییتجاریطراحیشدهاست.

یهاشرکتمورددسترسیقرارگیردوبرایمديريتتماسبالدرنگتوسطتیمفروش،پروژههایگروهیو

کوچکمناسباست.

نددرپوشههایسلسلهمراتبیسازماندهیتوانمیهاتماس،کنیدمیمشاهده24-5شکلهمانطورکهدر

یدتوانمیبامروردرپوشهها،بامرورالفبايی،ياباجستجوپیداشوند.شماندتوانمیاصیخهاتماسشوند.

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

 
 eStudio Contact Managerدر مشاهده اطالعات تماس بصورت پوشه ای  – 04-5 شکل 
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5-3-4-5- Highrise 
تماسHighrise(www.highrisehqسايت رکورد هر است. پیچیده مديريتتماسبسیار يکبرنامه )

دتوانمی ،)... و ايمیل آدرس، )نام، پايه اطالعات شامل بههافايليادداشت، لینک تصاوير، ضمیمه، ی

بهافايل ... و ايمیلها تصويری، یصوتیو شما هریدتوانمیاشد. ارتباطبا بايددر که حتیوظايفیرا

صفحه اينوظايفدر کنید. اضافه نیز را شود انجام )... و ارساليادداشتتشکر ايمیل، شخص)تماس،

.شودمیتماسهرشخصونیزلیستوظايفاصلیشمانشانداده

توسطشرکترویصفحاتخاصیندتوانمیاطالعاتتماس)شامليادداشتهاوايمیلهایهرشخص(

 در آنچه شبیه داشبورد25-5شکل صفحه در کلیدی اطالعات شوند. استمجتمع شده نمايشداده

.دهدمیارائهونمايیازآخرينوظايفیکهبايدانجامدهیدرااندشدهشخصیشماخالصه

 
 Highriseی تماس برای یک شرکت خاص در ها دادهمشاهده  - 05-5 شکل 

5-3-4-6- Apple MobileMe Contacts 
زمانبندیومديريتوظايفصحبتقبالدربخشمشارکتدرتقويم،MobileMeمادرخصوصتقويم

استکهAppleجديدازيکبرنامهمديريتتماسمبتنیبروبMobileMe Contactsکرديم.برنامه

مورداستفادهدتوانمیداشتهباشدiPhoneتوسطسیستمعاملهایويندوزيامکینتاشياهرکسیکه

(.26-5شکلقرارگیرد)
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 iPhoneایش داده شده در یک نم Apple's MobileMe Contactsبرنامه  - 06-5 شکل 

یمديريتتماسيکقدمبهجلوهابرنامه(درخصوصwww.me.com)MobileMe Contactsبرنامه

قرارگرفتهاستوباهروسیلهایکهApple.اينبرنامهيکدفترچهآدرساستکهدرابرشودمیمحسوب

 همزمان کنید استفاده آن شودمیاز همچنین  هابرنامهبادتوانمی. ،Apple's Address Bookی

Microsoft Outlook،Outlook Express  وWindows Contacts همزمانگردد.همچنیننکتهجالب

  .شودمیومسیرهااستفادههامکاناستکهبرایپیداکردنGoogle Mapsقابلیتيکپارچهشدنآنبا
 

5-3-4-7- MyEvents 
 وظايفوMyEvents(www.myevents.com)برنامه مدير تحتوب، تقويم تماس، مدير از ترکیبی

.تقويمبرایهمرويدادهایشخصیوهمگروهیازطريقتقويمباشدمییمباحثهآنالينهاگروهسازنده

فايلفراهمگذاریاشتراکوبهسازیذخیرههایعمومیمناسباست.عالوهبراينکهشمافضايیبرای

یمباحثهواتاقهایگفتگونیزداشتههاگروهیتصاويرديجیتال،صفحاتوب،هامآلبویدتوانمی،کندمی

باشید.

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

رکهآنکاربربهروزرسانیشد،آناطالعاتبهروزشدهبطورخودکاردرکتابآدرستمامکاربرانديگ

نمونهایازصفحهتماسيک27-5شکل.درشودمی،بهروزرسانیاندکردهشخصرادرلیستخوداضافه

در اخیراً،کنیدمیمشاهدهPlaxoشخصرا .Plaxoیخودامکاناتشبکههایاجتماعیوهاسرويسبه

تقويمتحتوبرانیزاضافهکردهاست.
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 Plaxoنمونه پروفایل یک تماس در  – 07-5 شکل 

5-3-4-9- People Matrix 
People Matrix(www.wolfereiter.com/peoplematrix.aspxيکبرنامه)سادهمديريتتماستحت

.گیردمییتقاضایکاررادربرهادادهوگیردمیوباستکهبیشتربعنوانمنابعانسانیمورداستفادهقرار

ايمیلارسالدهدمیبهاينترتیببهکاربرانامکان بصورتانبوه کهدرخصوصشغلهایپستشده

 شما یدتوانمیکنند. هایشعلیبه اطالعیه برایپسکردن اينبرنامه سايتهاشرکتاز در یموجود

هاتماسينبپذيريدوتاريخچهارتباطاتخودباهريکاستفادهکنید،درخواستهایشغلیرابصورتآنال

پیگیریکنید.

5-3-4-82- PipelineDeals 
PipelineDeals(www.pipelinedeals.comيکبرنامه)CRMتحتوبسادهاست.اينبرنامهبهشما

که.همانطورکندمییکلیدیرافراهمهاداده،معامالتوضعیتهایمهموديگرهاتماسامکانپیگیری

شمادهدمینامآننشان تمرکزبرنامهبیشتربررویمعاملهاست. )ورد،هافايلوهادادههمهیدتوانمی،

اکسلو...(رادرخصوصهريکازمعاملههایجاریدرحالانتظاربهيکصفحهخاصضمیمهکنید.

 آنهاويژگیيکیاز داشبودشاملتصويریاستکهيکDeal Home Pageیمهمگزارشگیریدر

رويدادهاوفعالیتهاهمچنیندرتقويمبرنامهنیز سريعازوضعیتمعاملهوفعالیتهایپیشرواست.

.شودمینمايشداده
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5-3-4-88- SalesBoom 
SalesBoom(www.salesboom.comيک )CRMبرای نسخههایمختلفو تحتوباستکهدر

:شودمییبااندازههایمختلفارائههاشرکت

- Enterprise Edition محصول،هاسازمانبرای مديريت موجودی، مديريت شامل بزرگ، ی

 حسابداریومديريتمنابعانسانی

- Professional Editionیمتوسطشاملاتوماسیونبازاريابی،اتوماسیونفروش،هاشرکتبرای

 خدماتمشتریوپشتیبانی

- Team Edition اهاشرکتبرای شامل خدماتیکوچک، تماس، مديريت فروش، توماسیون

 مشتریوپشتیبانی

شاملمديريتمشتری،مديريتتماس،مديريتحساب،SalesBoomیاتوماسیونفروشهاحلراههمه

و درنگارششوندمیپیشبینیهایقابلیتمديريتفرصتها .Enterprise(مديريتپیشنهادquote،)

محصولنیزوجوددارد.دادهپايگاهنهاويکمديريتقرارداد،مديريتکمیسیو

5-3-4-80- SalesJunction.com 
SalesJunction.comيکبرناهCRMوSFAهربازایتحتوباستکهبراساسمدلقیمتگذاری

یمنحصربفردآنشاملمديريتموردهایخدمت،ايمیلانبوهبرایفرصتهایهاويژگی.کندمیکاربرکار

رامشاهدهSales Funnelيکگزارش28-5شکل.درباشدمی(sales pipelinesفروشوخطوطفروش)

.دهدمیکهيکنمونهشکستنفعالیترادريکخطفروشنشانکنیدمی

امکانايجاد،تخصیصوکارهاشرکتیمديريتمنطقهاستکهبههاويژگینگارشحرفهایشرکتشامل

مشت با يکمنطقهخاصرا دهدمیرياندر کاربر هر ودتوانمی. شود مناطقمختلفاختصاصداده به

برایمديريتمناطقمختلفمنسوبشوند.ندتوانمیمديراننیز

 
 SalesJunction.comدر  Sales Funnelپیگیری فعالیت خط فروش از طریق گزارش  -01-5 شکل 
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5-3-4-83- SalesNexus 
استکهبرایمديريتSalesNexus(www.salesnexus.comبرنامهمديريتتماستحتوببعدی )

هرچهکهموردنیازيکفروشنده،مديرفروشوبازارياباستطراحیشدهاست.

پیشنهادهایطرحهایپیشنهادی،تخمینها،سازیذخیرهشاملتوانايیايجادوSalesNexusیهاويژگی

برگههایفروش،خطفروشسفارشیشدهو مديريهاگزارشقیمت، تاتوماتیکفرصتهاییفعالیت،

.باشدمیتبلیغاتايمیلیو...

باشدبطوريکههمهدتوانمیSalesNexusیهاتماسدادهپايگاه واسطیبرایسیستمايمیلشرکتشما

وهرکسیدرسازمانشمابطوراتوماتیکبهرکوردآنفردايمیلورودیوخروجیبینيکفرد)تماس(

ازتلفنهمراهودستگاههایديجیتالدستینیزپشتیبانیدتوانمی.همچنیناينبرنامهشودمیپیوست

 همزمانشود.Microsoft Outlookتقويمووظايف،هاتماسبابخشدتوانمیوباکندمی

5-3-4-84- Zoho CRM 
استکهدرسهنگارشمختلفموجوداست.Zoho CRMبرنامهCRMتماسوآخرينبرنامهمديريت

پشتیبانی اينبرنامهشاملکندمینگارشرايگانکهتاسهکاربررا نگارشحرفهایونگارشسازمانی. ،

:باشدمیماژولهایزير

- Sales and Marketing،بطورمشتريان،خطفروشوپیشبینیهاراکهفروشها،فرصتها

 يکپارچهدربرگرفتهاست.

- Inventory Management.کهيکسیستممديريتموجودیيکپارچهاست 

 
 Zoho CRMبرنامه  Potentialsبرگه پیگیری فرصت های فروش در  – 09-5 شکل 
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- Customer Support and Service و موردها برایيیهاحلراهکه فرآيندسازیيکپارچهرا

 یفروشبکارگرفتهاست.هادادهپشتیبانیمشتریبا

- Reports and Dashboardsروندهایبازاريابیومتريکهای تحلیلفروش، در کهبهشما

 .کندمیکلیدیکمک

ماسها،وظايف،استکهامکانهمزمانکردنآنراباتOutlookاينبرنامهشامليکافزودنیبرایبرنامه

.کندمیفراهمZoho CRMتقويموايمیلهادر

مديريتCRM/SFAيکبرنامهSales and Marketingبخش کاملاستکهشاملمديريتمشتری،

29-5شکل.مثالًدرباشدمیفرصت،مديريتحساب،مديريتتماس،مديريتفعالیت،مديريتفروشو...

.کندمینشاندادهشدهاستکهفرصتهایفروشراپیگیریPotentialsبرگه
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 مشارکت در مدیریت پروژه  -5-4

 بزرگ پروژه يک داراییدتوانمیمديريت ها پروژه ترين کوچک حتی باشد. فراوان جزئیات با کاری

موقعوباهزينهتعیینیبسیارزيادیهستندکهبايدباترتیبصحیحوبرطبقجدولزمانی،بههابخش

ازقلمبیفتد،ممکناستکلپروژهبامشکلمواجهشود.هابخششدهانجامشوند.اگريکیاز

 آناز وقتیکهشرکتکنندگاندر اينهمهامکانفرآيندمديريتپروژه از ترپیچیدهیمختلفباشند،

 وقتیاست. را شود انجام توسطيکنفر بايد وظايفیکه جایديگریاست،چگونه آنشخصدر که

يیبايدتوسطتامینکنندگانبیرونانجامشود؟هابخش؟ياچهکنیدمیپیگیری

بهشمادرکاهشمشکالتناشیازايننوعپیچیدگیهایمديريتپروژهکمککند.ندتوانمیرايانشابری

یپروژهراهابخشبهراحتیهمهیدوانتمیوقتیشمايکبرنامهمديريتپروژهتحتوبرابکارمیگیريد،

متمرکزوواحددادهپايگاهمديريتکنید.مهمايننیستکهسايراعضاکجاهستند،زيراپروژهشمادريک

کهتوسطهمهقابلدسترساست.شودمیدرابرمیزبانی

 آشنایی با مدیریت پروژه -5-4-8

يريتمنابعبرایانجاميکپروژهمشخصاست.خود،سازماندهیومدريزیبرنامهمديريتپروژهبهمعنای

 چیزیباشد،دتوانمیپروژه يکهر اندازیخطتولید راه تا گرفته يکمحصولجديد بروشور تولید از

محصولجديد.چیزیکههمهپروژههابطورمشترکدارند،ايناستکهآنهايکنقطهشروعويکنقطه

 نقطهپايانیبايدپروژهرامديريتکنید.پايانمشترکدارندوشماتاآن

مسئلهايناستکهبتوانپروژهرادرتاريخمقرروبابودجهتعیینشدهبهاتمامبرسانید.کلیداينکاردر

مديريتقویهريکازوظايفموجوددرپروژهاست.اگرهمهکارهاسروقتويابودجهمشخصتمامشود،

وشما.اگريکياچندوظیفهازقلمبیفتدشودمیشدهاستتمامريزیبرنامهکلپروژهنیزهمانطورکه

نتوانیدآنرابهموقعجبرانکنید،درپروژهتاخیرخواهدافتاد.

بايدبتوان راایمجموعهبرایمديريتهروظیفهدرپروژه، ازمنابعمشتملبرافراد،پول،مواد،فضاو...

نابعبرایاطمینانازموفقیتنهايیپروژهمهماست.مديريتکرد.مديريتم

کلیدمديريتموثرپروژهاستفادهازهمهابزارهاوتکنیکهايیاستکهتیمپروژهراقادربسازدتاکارخود

یمديريتپروژهتحتهابرنامه.يکیازاينابزارها،1یپروژهفايقآيندهامحدوديتراسازماندهیکنندوبر

ت.وباس

                                                           
باشدکهاغلبازآنهابهعنوانمثلثمديريتپروژهنامبردهمیشودواينمحدوديتهاشاملهدف،زمانوهزينهمی1

 هروجهمثلثبیانگريکمحدوديتاست.
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 ی مدیریت پروژهها برنامهبررسی  -5-4-0

مديريتپروژهبهمديرانپروژهواعضایتیمدرسازماندهیوپیگیریانواعوظايفموجوددرپروژهافزارنرم

يککندمیکمک کار، اين برای تخصیصمنابعافزارنرم. و بودجه مديريت بندی، زمان شامل معموال

وامکاندسترسیدهندمیحتهمهاينکارهارابصورتآنالينانجامیمديريتپروژهتهابرنامه.باشدمی

.کندمیمتمرکزبهفايلپروژهرابرایهمهاعضایتیمفراهم

زمانبندیمجموعهرويدادهایموجوددرکلپروژه بهمديردر بخشزمانبندیبرنامهمديريتپروژه

کندمیکمک اينکاربايدشامللیستوابستگیها تمام. )کارهايیکهبايدقبلازشروعيککارديگر،

شدهباشند(نیزباشد.برنامهمديريتپروژهبايدبتواندمسیربحرانیپروژهرامحاسبهکند.اينمسیرشامل

.کنندمیآنرويدادهايیاستکهطولکلپروژهراتعیین

ريتپروژهاينکارراباايجادلیستوظايفبرایپروژه،نوبتبهاجرامیرسد.برنامهمديريزیبرنامهبعداز

هشدارهایالزمدرحینپیشرفتتیموصدوراعضایتیم،زمانبندیمنابعپروژه،مروراطالعاتبرایمدير

.درادامهمهمترينکنندمییتحتوبمديريتپروژهبطورمشابهیکارهابرنامهاکثر.دهدمیپروژه،انجام

یکنیم.آنهارابررسیم

5-4-0-8- @task 
بسیاریازtask(www.attask.com@برنامهمديريتپروژه برهاويژگی( در یمديريتپروژهسنتیرا

milestone(،تحلیلمسیربحرانی،نمايش31-5شکلتعاملی)1اينبرنامهشامليکنمودارگانتدارد.

ازراهدورازندتوانمی.وظايفباشدمیمسائلوتقويمنمايشوظايفهایپروژه،زمانبندیمنابع،مديريت

قابلدسترسیومديريتهستند.Apple's iPhoneیويژهافزارنرمwidegetطريق

 
 task@در برنامه  drag-and-dropنمودار گانت – 32-5 شکل 

                                                           
هروظیفه(يکنمودارمیلهایاستکGantt Chartنمودارگانت)1 نمايشمیدهد. هزمانبندیيکپروژهرا

بصورتيکنوارمجزاروینمودارنمايشدادهمیشود.وظايفوابستهبهانتهایوظايفقبلیخودمتصلمیشوند.
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5-4-0-0- AceProject 
AceProject(www.aceproject.comيکبرنامهمديريتتحتوب)استفادهآسان با اينبرنامهاست.

ازطريقفیلترهایدتوانمی.وظايفکندمیامکانمديريتهمزمانچندينپروژهبامنابعمشترکرافراهم

د را ها آمار و انواعمختلفپزارشها توانايیارائه اينبرنامه همچنیندارایمختلفپیگیریشوند. ارد.

کهزمانشروعوباشدمیقابلیتارسالايمیلجهتاطالعرسانیازموعدانجاموظايفوتقويمماهیانه

(.31-5شکلپايانهرکاربهترتیببارنگهایسبزوقرمزدرآننشاندادهشدهاست)


 AceProjectتقویم پروژه مبتنی بر وب – 38-5 شکل 

5-4-0-3- Basecamp 
Basecamp(www.basecamphq.comيکیازمعروفترين)ماهیتباشدمییمديريتپروژههابرنامه.

تحتوبآنسببشدهاستبرایپروژههایمختلفمناسبباشد.مديريتپروژهتوسطآنبااستفادهاز

.اينداشبوردهاهمهپروژههاومشتریهارادريکصفحهشودمی(فراهم32-5شکلويژه)داشبودهای

.دهدمیواحدنمايش


 Basecampداشبورد مدیریت پروژه – 30-5 شکل 
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لیستوظايف،عالوهبراين،دارایامکاناتاستانداردم ديريتپروژهنظیرپیگیریزمانهاومقاطعمهم،

اسنادگذاریاشتراکامکانبه وديگرwikiفايل،صفحهپیغامها، .باشدمییهمکاریگروهیهاويژگی،

همهصفحاتوبايجادشدهتوسطاينبرنامهبهطورکاملقابلسفارشیشدنهستند.

اجذابکردهاست،قیمتآناست.اينشرکتسهبرنامهمختلفدرکهآنرBasecampيکیازموضوعات

دالردرماهقیمتگذاری149دالردرماهتا24ازقیمتثابت(کهMax،وBasic،Plusاينخصوصدارد)

.قیمتباشدمییمشابهکهمبتنیبرهرکاربرهستند،هابرنامه.اينروشقیمتگذاریمتفاوتبااندشده

یباهراندازهایمناسبباشد.فقطبايدتعدادهاسازمانباعثشدهاستکهبرایBasecampتهایثاب

پروژههایهمزمانوفضایموردنیازرادرانتخابنوعمحصولدرنظرگرفت.

5-4-0-4- Copper Project 
Copper Project(www.copperproject.com)وهمدرسرورهایشرکتدتوانمیبرنامهایاستکه

همدرسرورهایخودشمامیزبانیشود.هردونگارشدارایقابلیتمشارکتتحتوبهستند.

Copperیمناسبینظیرهاويژگیشاملdrag-and-drop،زمانهابصورتهفتگیياماهیانه،مديريتمنابع

.نماشباشدمییآماری،وابزارمديريتزمانشخصیمنحصربهفردهاگزارشايمیلهایهشداردهنده،

Springboardبراساسیدتوانمی.شمادهدمیبرنامهبهشماامکانمشاهدهچندينپروژهرادريکصفحه

نوعمشتریياپروژهواردجزئیاتبشويد.

5-4-0-5- eStudio TaskTracker 
يکبرنامهTaskTracker(www.same-page.com/online-project-management-07.htmlبرنامه )

لیستوظايف)مديريتپ شاملامکاناتینظیر اينبرنامه آساناست. بسیار استفاده آنالينبا شکلروژه

وابستگیهایوظايفخودکار،5-33 پیگیریهزينهوهایقابلیت(گزارشکار،مديريتمسائل، زيرپروژه،

.دباشمییمديريتیهاگزارشبودجه،نمودارگانتوانواع


 eSudio TaskTrackerلیست وظایف در – 33-5 شکل 
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5-4-0-6- onProject 
 از ديگر هابرنامهيکی پروژه مديريت آنالين سرويسOnProject(www.onproject.comی است. )

myonProjectامکاندسترسیبههمهاينشرکتبصورتعضويتقابلاستفادهاست.فضایکاریبرنامه

یمفیدشاملنمودارگانت،پیگیریزمانوهاويژگی.ديگرکندمیکارهایکلیدیرادريکصفحهفراهم

مدلقیمت است. مديريتتماسوگزارشگیریپروژه تقويموظايفتحتوب، پیگیریمسائل، هزينه،

گذاریآنمبتنیبرهرکاربراست.

5-4-0-7- Project Drive 
 Project Drive(www.project-drive.netبرنامه شامل پروژه، مديريت قابلیت بر عالوه یهاويژگی(

همکاری الگوهايیبرایاجرایباشدمیارتباطاتو قابلسفاشیسازی، خالصه يکداشبود به کاربران .

اختصاصمنابع، مديريتوظايف، گانت، نمودار سريعپروژه، به گذاریاشتراکمديريتو ابزارهایاسناد،

ارتباطاتخودکار،تقويمگروهی،تحلیلهزينهوبودجه،وانواعگزارشاتمديريتیدسترسیدارند.

5-4-0-1- Vertabase 
 يکVertabase(www.vertabase.comبرنامه اينبرنامه تحتوباست. مديريتپروژه يکبرنامه )

پروژه، کارهای نمونه زمانبندی، نمای چندين اجرايی، خالصه ای،داشبورد پروژه بین گانت نمودار

منابع،کمترلهزينه،پیگیریمسائلوزمانبندیجزئیاتپروژهفراهممیآورد.ريزیبرنامه

5-4-0-9- Wrike 
Wrike(www.wrike.comيکبرنامهمديريتپروژهاستکهروشیمتفاوتوجديدبرایايجادوظايف)

ت.ايمیلهایارسالشدهازاعضایپروژهبطورخودکارپروژهارائهکردهاست.اينبرنامهمبتنیبرايمیلاس

بطورخودکاربهکارمنداندرخصوصوظايفمعوقهاطالعWrike.شودمیبهوظايفپروژهمرتبطاضافه

.کندمیونمودارگانتهرپروژهراايجادکندمی،کارهایهرشخصرازمانبندیدهدمی

5-4-0-82- Zoho Projects 
(است.اينبرنامهprojects.zoho.com)Zoho Projectsپروژهکهبررسیمیکنیمآخرينبرنامهمديريت

 باشدمینیزشاملابزارهایاستانداردمديريتپروژه لیستوظايفآندر نمايشدادهشده34-5شکل.

.باشدمینیزهافايلگذاریاشتراکاست.همچنیندارایقابلیتبه

Zohoنگارش استو رايگان ایآن نگارشيکپروژه است. داده ارائه را اينبرنامه چنديننگارشاز

Enterpriseدالردرماهمیرسد.81وتادهدمیآنبهشماامکانمديريتتعدادنامحدودیپروژهرا
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 Zoho Projectsر نمای لیست وظایف د– 34-5 شکل 





 ابری رایانش 



181

 مشارکت در واژه پردازی  -5-5

یواژهپردازینظیروردنیزکارکردهاست.شماازهابرنامه،باکندمیمعموالهرکسیکهازرايانهاستفاده

استفادههابرنامه يادداشت،فاکس،خبرنامهو... نامه، بهاينکنیدمییواژهپردازیبراینوشتنگزارش، .

دازيکبخشجدايیناپذيراززندگیمحاسباتیماست.تريبواژهپر

اگربرنامهواژهپردازشماهمراهتاننباشد؟يااينکهسیستمیکهباآنمیخواهیدکارکنیدکنیدمیاماچه

باخودنبردهباشیدوالزم برنامهواژهپردازنداشتهباشد؟يااينکهدرمسافرتباشیدورايانههمراهتانرا

اينکهدانشآموزباشیدوبخواهیدتکالیفخودراباشد يکنامهاداریبنويسید؟يا کهخیلیفوریمثالً

دانشکدهانجامدهیددرحالیکهرايانهخودرادرخوابگاهگذاشتهباشید؟

ادیبرنامهیواژهپردازیمبتنیبرابرنهفتهاست.تعدادزيهابرنامهاينکاردراستفادهازحلراهخالصهاينکه

واژهپردازمبتنیبرابروجوددارد.همهاينبرنامهبهشماامکاننوشتننامهوگزارشرابدوناينکهنیاز

.شودمیدرابرمیزبانیکنیدمی.هرسندیکهايجادکنندمیباشدبرنامهایرانصبکنیدفراهم

 کنند میی واژه پرداز تحت وب چگونه کار ها برنامه -5-5-8

رویديسکسختنصبافزارنرم،وردبرنامه بر و رايانهشما مقابل،شودمییاستکهدر در یهابرنامه.

هانهدرديسکسخترايانهشما.بههمینترتیباسنادیکهبااينبرنامهشودمیتحتوبدرابرمیزبانی

تقلیدMicrosoft Wordیهاويژگییتحتوبازهابرنامهنیزبههمینترتیبهستند.اينکنیدمیايجاد

.اندکرده

 ی واژه پردازی تحت وبها برنامهمزایای  -5-5-0

بهاسنادخودازهرجايیودرهردتوانمییابری،ايناستکهشماهاسرويسمهمترينمزيتاستفادهاز

ديگرانبهاسنادخودرابهسادگیبایدتوانمیديگرانیکهدسترسیداشتهباشید.ایرايانهزمانتوسطهر

.اينمزايايیاستکندمیاشتراکبگذاريد.اينکارامکانمشارکتگروهیبالدرنگراازهرجایدنیافراهم

.باشدمینپذيرامکانMicrosoft Wordیرومیزیمانندهابرنامهکهبااستفادهاز

 نظرتئوری–ديگرمزايایتحتوببودنايناستکهشما ه-از یچوقتازدستنمیکارهایخودرا

مشخصکرديد،واژهپردازتحتوبفايلشمارادرکنیدمیدهید.بعدازاينکهنامفايلیراکهرویآنکار

هرتغییریکهرویسندتانانجاممیدهید،بطورخودکار.ازآنبهبعدکندمیتودهابریخودشذخیره

راببنديديابهيکسايتديگربرويد،ياحتیرايانهخود.اگرمرورگرتانشودمیرویسرورهایابریذخیره

راخاموشکنید،چیزیراازدستنمیدهید.
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 برخالمجموعه اينکه، همه از اينMicrosoft Officeبهتر اکثر مکند، افزايشپیدا کهقیمتآنمدام

تمامکارهایاصلیوهابرنامه اينبرنامهتقريباً انجامیتحتوبرايگانهستند. بهايندهندمیردرا و

یتجاریکوچکبسیارمناسبهستند.هامحیطترتیببرای

 آیا باید از واژه پردازهای تحت وب استفاده کنیم -5-5-3

یتحتوباستفادهکنید،بايدبدانیدکهآياآنهامناسبکارشماهستنديانه.هابرنامهقبلازاينکهازاين

آوردهشدهاست.يیاستفادهکنند،هابرنامهممکناستازچنیندرادامهداليلیکهکاربران

ازکاربران تازه کار - بهتری جايی کنید استفاده پردازها واژه از خواهید می تازه شما اگر .

براییابری،هابرنامهتقريباًمحدوداينهایقابلیتیتحتوببرایشروعوجودندارد.هابرنامه

یپیشرفتهسردرگمنخواهیدهاگزينهارمناسباست.زيراباقابلیتهاويادگیریکاربرانتازهک

 شد.بعالوهاينکهاستفادهازاکثراينواژهپردازهایتحتوببینهايتسادهاست.

يیهابرنامهيکواژهپردازتحتوببرایکسانیکهبطورموقتازچنین. استفاده های موقتی -

 مناسباست.کنندمیفادهبراینوشتنمثالًيکنامهاست

اگرشماهر کسی که میخواهید به اسناد خودش از چندین جا دسترسی داشته باشد.  -

،خواهیددانستکهجابجاکنیدمییيکسانیدرخانهوشرکت)يادرمسافرت(کارهادادهروی

کنندهاست.کردندادهازيکرايانهبهيکرايانهديگروهمزماننگهداشتنآنهاچقدرخسته

.هرجاکهباشید)خانه،اداره،درجاده(همیشهکندمیيکواژهپردازتحتوباينمشکلراحل

بهنسخهيکسانیازسندخودکهدرابرذخیرهشدهاست،دسترسیخواهیدداشت.دراينحالت

 .نیدکمیمشکلهمزمانکردننیزنخواهیدداشتوهرجابرويدرویيکفايليکسانکار

بعضیاوقاتنیازداريدکههر کسی که می خواهد فایلی را با دیگران به اشتراک بگذارد.  -

 کار خانواده هزينه فايل روی مثال کنند. مشاهده را شما کار نیز وکنیدمیديگران شما و

همسرتانالزماستباهمآنراببینید.شايدفايلزمانبندیيکتیمورزشیراداريدوديگران

نیزالزماستکهآنراببینند.چیزیکهدراينحالتنیازداريد،يکواژهپردازتحتوباست

 راباهرکسیکهبخواهیددراينترنتفراهمکند. سندگذاریاشتراککهبهشماامکانبه

گذاریاشتراک بههرکسی که بخواهد اسنادش را در یک محیط مشارکتی ویرایش کند.  -

رايشمشارکتیيکچیزديگراست.اگرالزمباشدکهچندينکاربرباهمبهيکچیزاست،وي

دتوانمییيکسنددسترسیداشتهباشندوباهمويرايشکنند،يکواژهپردازتحتوبهاداده

پذيرامکانMicrosoft Wordبهشمااجازهبدهدکهچنینکارهايیانجامدهیددرحالیکهبا

 نیست.

هاينموارد،واژهپردازتحتوببرایهمهمناسبنیست.بیايیدببینیمکهچهکسانینبايدازعلیرغمهم

استفادهکنند.هابرنامهاين



 ابری رایانش 



183

کاربران پیشرفته. - برنامهاگرشما در الگوهایسفارشیخودرا و Microsoft Wordسندها

اينکهازماکروهاومواردینظیرآناستفايدکردهايجاد ادهکردهباشید،يکواژهپرداز،خصوصاً

 اکثر مناسبنیست. هابرنامهتحتوببرایشما هاويژگییتحتوباز  Wordیپیشرفته

 .کندمیپشتیبانین

پردازهایتحتوبمی خواهد کارهای چاپی پیچیده ان ام دهد.هر کسی که  - اکثرواژه

برخیامروزی از پشتیبانینهاويژگیاز کنندمییفرمتبندیپیچیده بخواهید. بنابرايناگر

 یتحتوبناامیدخواهیدشد.هابرنامهکارهایچاپیپیشرفتهانجامدهید،احتماالًازاستفادهاز

.اگرشرکتشمااسنادمحرمانهایداردکهکند میروی یک سند حساس کار  هرکسی که -

 یرهشدهدروب(ابزارهاییتحتوب)وسندهایذخهابرنامهمیخواهدمحرمانهباقیبمانند،

ازکارکردنرویاسنادیکههاسازمانخوبینیستند.بعضی نیزممکناستکارمندانخودرا

 رویسرورهایامنخودشانقرارندارد،منعکنند.

کامالهر کسی که  زم است با اسناد خود وقتی که به اینترنت متصل نیست کار کند.  -

بابرنامهتحتوبخودکارکنید.دریدتوانمیرنتمتصلنباشید،نواضحاستکهاگرشمابهاينت

 از داريدکه استفادهMicrosoft Wordمعمولینظیرتاپدسکیهابرنامهحالتآفاليننیاز

 کنید.

 ی واژه پرداز تحت وبها برنامهبررسی  -5-5-4

استومابررسیخودراGoogle Docsیتحتوببسیارخوبیوجودداردکهپیشتازآنهاهابرنامهامروزه

 .کنیممیبااينبرنامهشروع

5-5-4-8- Google Docs 
Google Docs(docs.google.com است. حاضر حال در پرداز واژه برنامه ترين مشهور )Docsدر

 ایمجموعهحقیقت هابرنامهاز شامل که هابرنامهاست Google Spreadsheetsی  Googleو

Presentationخودبرنامه.باشدمینیزDocsیهابرنامهدراينمجموعه،برنامهواژةپردازاست.شبیههمه

Googleواسط،Google Docsبهاندازهکافیسادههستندونیزتمیزوسادهاست.قالببندیهایساده

ریگذااشتراکبرایاسنادشمانیززياداستوکنترلنگارشسندجهتهمکاریوبهسازیذخیرهفضای

.شودمینیزفوریانجام

 وارد Google Docsوقتیشما نظیر يکصفحه 35-5شکلمیشويد، اينصفحهکنیدمیمشاهده .

یواژهپردازی،صفحهگستردهوارائه(.همههافايل)شاملباشدمیGoogle Docsیهابرنامههمهخانگی

.شودمیدراينصفحهلیستايدکردهکهقبالايجاداسنادی
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 مشاهده لیست همه سندهای ای اد شده – Google Docs صفحه خانگی – 35-5 شکل 

کندمیيتانکمکهافايلقسمتسمتچپبهشمادرسازماندهی شما درپوشههاهايلفایدتوانمی. را

براساسنوعمشاهدهکنید،وسندهایبهاشتراکگذاشتهشدهباافرادخاصرا ذخیرهکنید،سندهارا

نمايشدهید.

 نمايشداده قسمتاصلیپنجره در انتخابشده فیلتر يا پوشه در موجود کهشوندمیاسناد همانطور .

ظرباآننمايشدادهشدهاست.برایبازکردنهرسندکافیستباآيکنمتنا،هرنوعسند،کنیدمیمشاهد

.برایحذفيکآيتم،آنراشودمیرویعنوانآنکلیککنید.بهاينترتیبسنددريکپنجرهجديدباز

کلیککنید.Deleteانتخابکیدوسپسرویدکمه

راانتخابکنید.سندجديدDocumentکلیککنیدوNewبرایايجاديکسندمتنیجديد،رویدکمه

(.سندشماشبیهيکفضایسفیدبزرگدرپنجرهمرورگر36-5شکل)شودمیدريکپنجرهجديدباز

استويکنوارمنوونوارابزاردرباالیآنوجوددارد.


 Google Docsک سند متنی جدید در ی – 36-5 شکل 

با ،درکنیدمیايجادGoogle Docsهمانندهمهواژهپردازهایتحتوب،وقتیشمايکسندجديدرا

درHTML)دقیقاًماننديکصفحهوب(.همهانواعفرمتبندیايدکردهرابازHTMLحقیقتيکفايل
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.ولیشودمیذخیرهHTMLموجوداست.خودسندنیزبافرمتGoogle Docsسندشماازطريقواسط

دانلودکنید.PDFياDocآنرابهفرمتهایمختلفنظیریدتوانمیدرهرصورتشما

توانايیبهاشتراکگذریيکسندباديگرکاربراناست.چهGoogle Docsیهاويژگیيکیازمفیدترين

برایبهبرایمشاهدهوچهبرایويرايشمش Shareيکسندکافیسترویدکمهگذاریاشتراکارکتی.

سپس Share with othersکلیککنیدو اينصفحهدر انتخابکنید. شده37-5شکلرا نشانداده

1است.


 با دیگر کاربران Google Docsدر یک سند  گذاری اشتراکبه – 37-5 شکل 

 کار کنیدInvite Peopleدر بهاشتراکبگذاريدوارد آنها با آدرسايمیلافرادیکهمیخواهیدسندرا

)آدرسهاراباعالمتکاماازهمجداکنید(.اگرمیخواهیدکهديگرانفقطبتوانندسندرامشاهدهکنند

انتخابکنید.اگرمیخواهیدآنهانیزبتوانندAs Viewers،گزينهوامکانويرايشآنرانداشتهباشند را

کلیککنیدتاInviteراانتخابکنید.سپسرویدکمهAs Collaboratorsسندراويرايشکنند،گزينه

دعوتنامههاارسالشود.بهاينترتیبکاربرانموردنظردعوتنامهایراازطريقايمیلدريافتخواهند

.باکلیکبررویآنلینک،سنددريکباشدمیرد.ايندعوتنامههاشامليکلینکبهسنداشتراکیک

فايلرامشاهدهکنندودرندتوانمیاندشدهدعوتViewerپنجرهجديدبازخواهدشد.افرادیکهبعنوان

Collaboratorادیکهبعنوانخودذخیرهکردهيادانلودکنند.افرGoogle Docsصورتتمايلآنرادر

اندشدهدعوت کنارندتوانمی، مثلايناستکهشما دقیقاً همزمانرویفايلکارويرايشیانجامبدهند.

!کنیدمیهمديگرنشستهايدوهمهبايکصفحهکلیديکسانبطورهمزمانکار

 جديدیدر اينکهويژگینسبتاً خیکاربرانممکناستبرايشانوجودداردکهبرGoogle Docsنهايتاً

 Googleمفیدباشد.اينويژگیتوانايیکاربصورتآفالينبدوناتصالبهاينترنتاست.برایاستفادهاز

DocsبصورتآفالينبايدرویلینکOfflineدرباالیصفحهکلیککنیدتابرنامهGoogle Gearsدر

                                                           
مورداستفادهقراردهید.Google Docsشمامیتوانیدفايلهايیکهقبالبطورعادیايجادکردهايدرانیزدر1

کلیککنیدوفايلموردنظرراانتخابکنید.Uploadکافیسترویدکمهفقط
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یرومیزیمعمولیهابرنامهیآنالينگوگلرابههابرنامهکهرايانهشمانصبشود.اينبرنامهابزاریاست

1.کندمییآنالينوآفالينرابطورخودکارفراهمهانگارشوامکانهمزمانسازیبینکندمیتبديل

5-5-4-0- Adobe Buzzword 
Buzzword(buzzword.acrobat.comبرنامهایاستکهتوسطشرکت)Adobeواردبازارواژهپردازها

برخالفش است. Google Docsده برنامه ،Buzzword فلشکار برایکندمیتحت است ممکن که

فلشسببسازیپیادهکاربرانیکهدارایاتصالاينترنتیکندیباشندمشکلايجادکند.ولیبااينحال

استکه Buzzwordشده جالببا قالببندیداهاويژگیيکواسطبسیار ويرايشیو شتهیپیشرفته

باشد.

درGoogle DocsيکسروگردنازBuzzwordواسطنشاندادهشدهاست،38-5شکلهمانطورکهدر

بهشماامکانقالببندیکاملپاراگرافومتن،Buzzwordعالوهبراين،مطلوبیتواسطآنباالتراست.

شمارهگذاریصفحه، پابرگها، و استکهدرحالسربرگها فراهمکرده کلیدهایمیانبررا پاورقیو

وغلطيابداريدword countوجودندارد.شماهمچنینيکGoogle Docsحاضرهیچکدامازآنهادر

کهدرحینکاربامتنفعالهستند.توانايیدرجتوضیحوايجادتاريخچهويرايشهایانجامشدهدريک

یهستندکهبرایحرفهایهامناسباست.يهاويژگیفايلديگر


 Adobe Buzzwordواسط زیبای تحت وب – 31-5 شکل 

                                                           
بصورتآفالينکارمیکنید،بعضیازويژگیهایقالببندیونیزويرايشیکهاغلبدرGoogleوقتیرویاسناد1

حالتگروهیمفیدهستندبرايتانغیرفعالخواهدشد.
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Buzzwordتصاويریدتوانمیدرزمانکارباتصاويرنیزبسیارجالباست.شماJPG،GIFوPNGرادر

واردکنیدوسپساندازBuzzwordسند دورBuzzwordهومحلآنتصاويررامشخصکنید. متنرا

)حتیبهترازورد(.دهدمیتصويرقراردادهشدهبهخوبیقرار

،کنترلبسیاردقیقیرویهرکاریکهديگرانکنیدمیموقعیکهباديگرکاربرانبصورتمشارکتیکار

فقطبندتوانمی بتوانند اينکه باشید. دهندداشته نوشتنمشارکتانجام در يا فقطبررسیکنند خوانند،

داشتهباشند.ساختاردرجتوضیحاتبرایمشارکتکنندگاننیزخیلیجالباست.تنهاکاریکهبايدانجام

انتخابکنیدوسپسيکيادداشتديجیتالیرادرحاشیه دهیدايناستکهبخشموردنظرازمتنرا

درجکنید.

5-5-4-3- ajaxWrite 
.کندمیکارنIE(باwww.ajaxwrite.com)ajaxWriteیواژهپردازیتحتوب،هابرنامهربرخالفاکث

بايداز وفضایکاریتمیزآنسببشدهajaxWriteاستفادهکنید.ظاهرسادهFirefoxدرعوضشما

 در که همانطور باشند. داشته دوست را آن کاربران از بسیاری است 39-5شکل ،کنیدمیمشاهده

ajaxWriteبسیارشبیهبرنامهMicrosoft Wordاست.سندهایجديدکامالبههمانصورتکهدرورد

.شوندمیوجودداشت،درپنجرهخودشانباز


 ajaxWriteواسط شبیه به برنامه ورد در  – 39-5 شکل 

یديگریکهپیشازاينهابرنامهزديگریکهدراينجاوجودندارد،قابلیتکارگروهیاست.برخالفچی

رانداردوکامالتککاربرهاست.گذاریاشتراکامکانکارمشارکتیيابهajaxWriteصحبتکرديم،در

5-5-4-4- Docly 
Docly(www.docly.comای برایحرفه خصوصاً جالباستکه يکبرنامه است.( طراحیشده ها

یتحتوبجداکردهاست،تمرکزآنبررویمديريتحقکپیاست.هابرنامهراازديگرDoclyچیزیکه

بلکه داريد، اينکاربهاينمعناسبکهنهتنهافقطشماحقبهاشتراکگذاشتنوانتشاراسنادخودرا

آنهارابفروشید.یدتوانمیحتی
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يکرويکردحداقلبهويرايشوفرمتبندیدارد.Docly،کنیدمیمشاهده41-5شکلهمانطورکهدر

پنجرهويرايشیخودشنسبتاًکوچکاست.ظاهرآنخیلیزيبانیست،امابرایکارهایپايهمناسباست.


 Doclyبرنامه  واسط کوچک – 42-5 شکل 

5-5-4-5- Glide Write 
Glide Write(www.glidedigital.com مجموعه از بخشی تحتوبهابرنامه( Glide Businessی

ئemailیمجموعهنظیرهابرنامهخودشيکبرنامهواژهپرداززيباستکهباديگرGlide Writeاست.

chat کندمیبصورتيکپارچهکار براين، عالوه .Glide documentsدتوانمی یهاتلفنرویتعدادیاز

نیزکارکند.iPhoneهمراهنظیر

.شمانوارشودمیدرپنجرهجديدبازGlide Write،يکسندکنیدمیمشاهده41-5شکلهمانطورکهدر

 و معمولی هایقابلیتابزار در داريد. باال در ويرايشرا و بندی بهفرمت ايمیل، برای برگه سه کنار

کهدرشودمی،يکپنجرهظاهرگذاریاشتراکوگفتگووجوددارد.باکلیکبررویبرگهبهگذاریاشتراک

مشخصکنیدسندراباچهکسانیمیخواهیدبهاشتراکبگذاريد.آنهاسپسايمیلدريافتیدتوانمیآن

.کهشامللینکیبهسندتحتوباستکنندمی


 Glide Writeویرایش یک سند در – 48-5 شکل 
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5-5-4-6- iNetWord 
 iNetWord(www.inetword.comبرنامه در که همانطور است. کامل امکانات با پردازی واژه شکل(

کنیدمیمشاهده5-42 برگهمخصوصبهشاملiNetWordیهاويژگی، يکواسطاستکههرسندبا

جداول،تصاويرشمارهگذاریصفحات،حاشیه،ازپسزمینهصفحه،یدتوانمی.شماشودمیخودشمشخص

.باشدمیو...استفادهکنید.حتیدارایتعدادیالگویازپیشآمادهشدهبرایاسناد

.تغییراتدهدمیيکسندياکليکپوشهراگذاریتراکاشبهشماامکانبهiNetWordبرایکارگروهی،

یقبلینیزهانگارشوامکانبازگرداندنبهشودمیايجادشدهتوسطديگرکاربراندرصفحهنشانداده

وجوددارد.


 iNetWordواسط برنامه – 40-5 شکل 

5-5-4-7- KBdocs 
(يکبرنامهواژهwww.kbdocs.com)KBdocsبرنامهنشاندادهشدهاست،43-5شکلهمانطورکهدر

 حتی و دارد فرمتبندیوجود کمیگزينه تعداد تنها اينجا در است. ساده بسیار بههاويژگیپرداز ی

ينبرنامهواژهپردازتحتوبترسادهوهمکاریدرآنوجودندارد.بهنظرمیرسدکهآنگذاریاشتراک

باشد،خصوصاًبرایتازهکارها.فقطکافیستيکنامکاربریوکلمهعبورداشتهباشید.


 KBDocsواسط ساده برنامه – 43-5 شکل 
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5-5-4-1- Peepel WebWriter 
officeیتحتوبشبیههابرنامهازمجموعهخشی(بwww.peepel.com)Peepel WebWriterبرنامه

واسطآننشاندادهشدهاستکهتاحدودیغیرمعمولاست.هرسندپنجرهخودش44-5شکلاست.در

دارد. وجود سند بندی فرمت ويرايشو برای هايی برگه و ابزار نوار اصلی پنجره صفحه در دارد. را

بهامکانويرايشسندبصورتآفاليناشارهتوانمیوجودداردکهبرایمثالPeepleالبیدریجهاويژگی

کرد.

 
 Peepel WebWriterواسط غیرمعمول برنامه – 44-5 شکل 

کلیکSharingرویبرگهامکانمشارکتگروهینیزوجوددارد.پسازاينکهسندخودراذخیرهکرديد،

حقدسترسیخواندنونوشتنرابهکاربرانبهاشترکگذاریرامشاهدهکنیدویهاگزينهکنیدتاهمه

مختلفبدهید.

5-5-4-9- ThinkFree Write 
است.اينبرنامه(يکواژهپردازآنالينمبتنیبرجاواwww.thinkfree.com)ThinkFree Writeبرنامه

.نوارشودمی(.هرسندجديدیدرپنجرهخودشباز45-5شکلراتقلیدکردهاست)Word 2003ظاهر

ابزارهایقالببندیوويرايشینیزکامالًشبیهورداستوامکانتعیینسبک،نشانههایويرايشی،فیلدها،

تصحیحخودکارو...رادارد.



 ابری رایانش 



191


 است Wordکه بسیار شبیه برنامه  ThinkFree Writeواسط برنامه  – 45-5 شکل 

5-5-4-82- WriteBoard 
اينبرنامهWriteBoard(www.writeboard.comبرنامه (يکبرنامهمناسببرایکارمشارکتیاست.

ادرابطورقابلتوجهیسادهکردهاست.همانطوریيکواژهپردازرانداردامامشارکتبینافرهاويژگیاکثر

واقعاًسادهاست.کدهایقالببندیبايددرکادرWriteBoard،واسطکنیدمیمشاهده46-5شکلکهدر

WriteBoardسالپیش(.اماايجادسندهایزيباهدف25درWordStarمتنیواردشوند)شبیهبرنامه

است.بعدازاينکهشمايکسندراWikiیست.درحقیقتاينبرنامهيکويرايشگرمتنیگروهیباسبکن

یمختلفسندرامقايسهکنید.هانگارشبهسادگییدتوانمیايجادکردهوباديگرانبهاشتراکگذاشتید،

وبهشودمیيدازسندايجادهرزمانشماياشخصديگریتغییراتیرااعمالوذخیرهکرد،يکنگارشجد

لینک کناری شودمینوار حتی شما خبرخوانیدتوانمی. ازRSSعضو خودکار بطور و شويد سندتان

تغییراتمطلعشويد.


 WriteBoardواسط برنامه  – 46-5 شکل 
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5-5-4-88- Zoho Writer 
Zoho Writer(writer.zoho.comبرنامه همانطورکهدرباشدمیGoogle Docs(درحالمسابقهبا .

نمايشدادهشدهاست،چندينسنددريکپنجرهنمايشدادهشدهاستوظاهرآنمبتنیبر47-5شکل

 باشدمیبرگه همه شما بنهاويژگی. فرمت و بندی قالب صفحات،ی گذاری شماره نظیر استاندارد دی

یواژههابرنامهیپیشرفتهایراکهممکناستدرديگرهاويژگیسربرگوپابرگ،پاورقی،فهرستوديگر

پردازتحتوبپیدانشود.


 زیادبا امکانات بسیار  Zoho Writerواژه پرداز  – 47-5 شکل 

یدتوانمیرانیزارائهکردهاست.شماگذاریاشتراکیهمکاریوبههاويژگیZoho Writerطبیعتاًبرنامه

بهگذاریاشتراکيکسندراباهرکسياگروهیبصورتفقطخواندنیيانوشتنیبهاشتراکگذاشت.به

 رویبرگه Shareسادگیکلیککردنبر در اينموضوع تنها48-5شکلاست. است. شده نشانداده

کافیستآدرسايمیلديگرانيانامگروهآنهاراواردکنیدوسطحدسترسیراتعیینکنید،سپسروی

کلیککنید.Shareدکمه


 Zoho Writerیک سند در  گذاری اشتراکبه  – 41-5 شکل 
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 مشارکت در صفحات گسترده  -5-6

یواژهپردازتحتوبرابررسیکرديم.بسیاریازآنهابخشیازمجموعهبزرگترهابرنامهدربخشقبل،ما

officeبین در را بیشتريناستفاده پرداز واژه اگر صفحهگستردهofficeیهابرنامهبودند. باشد، داشته

یهاگزارشايجادیبودجهومالی،هابرنامهیصفحهگستردهبرایتهیههامهبرنادومینبرنامهمهماست.از

وقتیاين.شودمیوديگرکارهايیکهبااعدادسروکاردارند،استفاده"what if"یهاتحلیلهزينه،انجام

بهاشتراکبگذاريم.رادرابرقراربدهیم،قادرخواهیمبودکهاعدادراباديگرکاربراندراينترنتهابرنامه

پردازهایتحتوببرای عنوانهابرنامههمهمزايایواژه نیز آنهاشودمییصفحهگسترده جمله کهاز

بهقابلیتکارگروهیومشارکتی،دسترسیازهرجاوهرزمان،قابلیتحملو...اشارهکرد.توانمی

 کند میی تحت وب صفحه گسترده چگونه کار ها برنامه -5-6-8

یاستکهبهشماامکانافزارنرمExcelآشناخواهیدبود.Excelبابرنامه،کنیدمیرهمیشهبااعدادکاراگ

وکنیدمی.شمااعدادرابصورتمرتبدررديفهاوستونها،واردهريکازسلولهادهدمیکارباعدادرا

.کنیدمیاداستفادهسپسازفرمولهاوتوابعبرایانجاممحاسباتبررویآناعد

تحتوبهابرنامه گسترده توانمییصفحه اکثر هاويژگیند برنامه نظیرMicrosoft Excelیپرکاربرد

 از استفاده نحوه بنابرايناگرشما انجامدهند. را ... و نمودار انواعتوابع، از درExcelاستفاده بدانید، را

خواهیدداشت.استفادهازنمونههایتحتوبآنمشکلین

 ی صفحه گسترده تحت وبها برنامهمزایای استفاده از  -5-6-0

مزايایزيررادربرداشتهباشد:دتوانمیيکبرنامهصفحهگستردهتحتوب

 کهدارایاتصالاينترنتیباشدمورددسترسیقراربگیرد.ایرايانهازهردتوانمیصفحاتشما -

هاردديسکرايا - يا برایرايانهشما اگر تانمشکلیپیشبیايد، همدرهافايلنه هنوز یشما

 دسترسخواهندبود.

باديگرانبهاشتراکبگذاريدوبهاينترتیبیدتوانمیشما - بهآسانیصفحاتگستردهخودرا

خواهدبود.پذيرامکانیمختلفهامکانامکانکارگروهیباکاربراناز

وب تحت گسترده صفحات اکثر براين، عالوه برای موضوع اين است. رايگان کههاشرکتامروز يی

بسیارمفیدباشد.دتوانمیبرایآنهابسیارمهماست،هاهزينهدرجويیصرفه

 ی صفحه گسترده تحت وب برای شما مناسب است؟ها برنامهآیا  -5-6-3

آنهايیکهنیازمندیهایپیچ یدهایيکبرنامهصفحهگستردهتحتوببرایهمهمفیدنیست.خصوصاً

يیمفیداست.هابرنامهدارند.بنابراينبايدببینیمکهچهموقعاستفادهازچنین
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تازهمیخواهیدازصفحاتگستردهاستفادهکنیدجايیبهتریازکاربران تازه کار - اگرشما .

هابرنامه ندارد. وجود شروع برای تحتوب هایقابلیتی اين محدود ابری،هابرنامهتقريباً ی

نس برنامه به وExcelبت ها قابلیت با زيرا است. مناسب کار تازه کاربران يادگیری برای

یپیشرفتهسردرگمنخواهیدشد.بعالوهاينکهاستفادهازاکثراينصفحهگستردههایهاگزينه

 تحتوببینهايتسادهاست.

موقت. استفاده های موقتی - بطور که کسانی برای تحتوب گسترده چنینيکصفحه از

سادههابرنامه لیستبودجه چند يکيا ايجاد يا جمعيکسریاعداد مثالً يیبرایمحاسبه

 مناسباست.کنندمیاستفاده

اگرشماهر کسی که میخواهید به اسناد خودش از چندین جا دسترسی داشته باشد.  -

اهیددانستکهجابجا،خوکنیدمییيکسانیدرخانهوشرکت)يادرمسافرت(کارهادادهروی

کردندادهازيکرايانهبهيکرايانهديگروهمزماننگهداشتنآنهاچقدرخستهکنندهاست.

.هرجاکهباشید)خانه،اداره،درجاده(کندمیيکصفحهگستردهتحتوباينمشکلراحل

اهیدداشت.همیشهبهنسخهيکسانیازصفحاتخودکهدرابرذخیرهشدهاست،دسترسیخو

دراينحالتمشکلهمزمانکردننیزنخواهیدداشتوهرجابرويدرویيکفايليکسانکار

 .کنیدمی

بعضیاوقاتنیازداريدکههر کسی که می خواهد فایلی را با دیگران به اشتراک بگذارد.  -

يکصفح داريد، اينحالتنیاز چیزیکهدر کنند. مشاهده را هگستردهديگراننیزکارشما

صفحهراباهرکسیکهبخواهیددراينترنتگذاریاشتراکتحتوباستکهبهشماامکانبه

 فراهمکند.

وقتیکهرویيکهرکسی که بخواهد اسنادش را در یک محیط مشارکتی ویرایش کند.  -

تردهیصفحهگسهاداده،معموالًالزماستکهچندينکاربرباهمبهکنیدمیپروژهگروهیکار

بهشمااجازهدتوانمیدسترسیداشتهباشندوباهمويرايشکنند،يکصفحهگستردهتحتوب

 بدهدکهچنینکارهايیانجامدهید.

علیرغمهمهاينموارد،صفحهگستردهتحتوببرایهمهمناسبنیست.بیايیدببینیمکهچهکسانی

استفادهکنند.هابرنامهنبايدازاين

پیشرفته. کاربران - شما اگر صفحات برنامه در را خود ايجادMicrosoft Excelسفارشی

اينکهازماکروهاومواردینظیرآناستفادهکردهباشید،يککرده صفحهگستردهايد،خصوصاً

 اکثر مناسبنیست. هابرنامهتحتوببرایشما هاويژگییتحتوباز  Excelیپیشرفته

 .کندمیپشتیبانین
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تحتصفحهگستردههایاکثرکسی که می خواهد کارهای چاپی پیچیده ان ام دهد.هر  -

.بنابرايناگربخواهیدکنندمییفرمتبندیپیچیدهپشتیبانینهاويژگیوبامروزیازبرخیاز

 یتحتوبناامیدخواهیدشد.هابرنامهکارهایچاپیپیشرفتهانجامدهید،احتماالًازاستفادهاز

ارقاموکند میروی یک سند حساس کار  کههرکسی  - و اعداد و اسناد، شرکتشما اگر .

محاسباتی باقیبمانند، کهمیخواهدمحرمانه هابرنامهمحرمانهایدارد صفحهیتحتوب)و

نیزممکناستکارمندانخودهاسازمانهایذخیرهشدهدروب(ابزارهایخوبینیستند.بعضی

 کهرویسرورهایامنخودشانقرارندارد،منعکنند.فحاتیصراازکارکردنروی

کامالهر کسی که  زم است با اسناد خود وقتی که به اینترنت متصل نیست کار کند.  -

بابرنامهتحتوبخودکارکنید.دریدتوانمیواضحاستکهاگرشمابهاينترنتمتصلنباشید،ن

 از داريدکه استفادهMicrosoft Excelمعمولینظیرتاپدسکیهابرنامهحالتآفاليننیاز

 کنید.

 ی صفحه گسترده تحت وبها برنامهبررسی  -5-6-4

.مهمترينآيندمیبحسابMicrosoft Excelچندينبرنامهصفحهگستردهتحتوبوجودداردکهرقیب

 بررسیGoogle Spreadsheetsآنها آنرا کنیممیاستکهابتدا اما بلتوجهديگرینیزیقاهابرنامه.

راهابرنامهوجودداردکهاگرشماواقعاًعالقهداريدکهاعدادوتحلیلآنهارابهداخلابرمنتقلکنید،اين

بررسیکنید.

5-6-4-8- Google Spreadsheets 
Google Spreadsheetsاولینبرنامهازمجموعهآفیسگوگلبودکهدرابرقرارگرفت.اينمجموعهدر

 فقطGoogle Docs & Spreadsheetsابتدا االن ولی بود شده اينGoogle Docsنامیده دارد. نام

 است. شده داده توسعه داخلی بصورت گوگل توسط که است ای برنامه تنها  Googleهمچنین

Spreadsheetsیتحتوباست.هابرنامهينترپیچیدهاز

(بهاسنادموجودخوددسترسیdocs.google.com)Google Docsازطريقصفحهاصلییدتوانمیشما

Newپیداکنیدياصفحهگستردهجديدیايجادکنید.برایايجاديکصفحهگستردهجديد،رویدکمه

 و Spreadsheetکلیککنید باز جديد يکپنجره جديدیدر گسترده صفحه انتخابکنید. شودمیرا

فضا49-5شکل) بسیارشبیههربرنامهصفحهگستردهديگریاستکهتاGoogle Spreadsheetsی(.

.ايدکردهحاالاستفاده
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 Google Spreadsheetsواسط برنامه  – 49-5 شکل 

Google Spreadsheets توابExcelهایقابلیتشاملاکثر نويسیو فرمول نظیر شماباشدمیع به و

 pivotنظیرماکروها،Excelهایقابلیت.البتهبعضیدهدمیامکانايجادچندينبرگهدريکسندراهم

tableهابطورمستقیمدرGoogle Spreadsheetsازطريقتوانمیوجودنداردولیgadgetsهايیکه

رانیزدراختیارداشت.pivot tablesهانظیرتوسطديگرانتوسعهدادهشدهاست،برخیازاينقابلیت

یدتوانمینیزوجوددارد.برایايجادنمودارهادادهامکانرسمنمودارازرویGoogle Spreadsheetsدر

منویهاداده وسپساز انتخابکرده بهاينChartدستورInsertیموردنظرخودرا انتخابکنید. را

مشاهدهخواهیدکرد)Create Chartترتیبپنجره سپسنوعنمودارموردنظرخودرا51-5شکلرا .)

باکلیکبررویدکمه نمودارايجادخواهدشد.Save Shartانتخابکنیدومشخصاتآنراواردکنید.

اندازهومکاننموداررانیزتغییردهید.یدتوانمیاينجا.درکنیدمیمشاهده51-5شکلنتیجهآنرادر


 Google Spreadsheetsای اد نمودار در  – 52-5 شکل 



 ابری رایانش 



197


 Google Spreadsheetsیک نمودار ای اد شده در  – 58-5 شکل 

لبتهيکیازداليلاستفادهازبرنامهصفحهگستردهتحتوبايناستکهبتوانصفحاتراباديگرکاربرانا

بهآسانیGoogle Spreadsheetsبهاشتراکگذاشت)برایمشاهدهيابرایويرايشمشارکتی(.اينکاربا

فحهکلیککنیدواطالعاتدرگوشهباالسمتراستصShareاست.فقطکافیسترویدکمهپذيرامکان

همگذاریاشتراکدرخواستشدهبرایبه واردکنید.صفحهرا بصورتفقطخواندنیوتوانمیصفحهرا

(As Viewers(همبصورتقابلويرايش)As Collaboratoes(يابصورتفرم)To Fill Out a Form)

ايناستکهبرنامهنويسانGoogle Spreadsheetsبسیارمفیددرهایقابلیتيکیازبهاشتراکبگذاريد.

توانمی هابرنامهند اين کنند. ايجاد را خود دلخواه هابرنامهی عنوان gadgetتحت وشوندمیشناخته

بگیرندتوانمی قرار استفاده صفحاتمورد در گدجت1ند برایمثال .Gantt Chartرسم امکان شما به

pivot tablesازگدجتهاییدتوانمی.همچنیندهدمیايدکردههواردنموداریسادهبراساساعدادیک

یخودورسمانواعنمودارهااستفادهکنید.برایمشاهدهگدجتهایقابلهادادهبرایايجادنقشههايیاز

راانتخابکنید.GadgetدستورInsertاستفادهازمنوی

اينکهبرنامه یصفحهگستردهدرحالحاضرهابرنامهيکیازکاملترينGoogle Spreadsheetsنهايتاً

استوبرایهمکاربرانتازهکاروهمکاربرانحرفهایمناسباست.

5-6-4-0- EditGrid 
EditGrid(www.editgrid.com)یقبلیبرنامهاکسلآشناباشید،خواهیدديدکههانگارشاگرشمابا

51(.دراينبرنامهشمابیشاز52-5شکل)باشدمیاکسلبرنامه2117یقبلازهانگارشبسیارشبیه

مورداستفادهقراردهید.یدتوانمیيدرانیزکردمیکلیدمیانبرراکهقبالدراکسلاستفاده

                                                           
1Gadgetستکهمیتوانددرهرصفحهوبیقراردادهشود.)گدجت(يکبرنامهتکوظیفهایا
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 ده شبیه به اکسل بصورت آنالینبرنامه صفحه گستر – EditGrid – 50-5 شکل 

اينبرنامهعالوهبرامکانبههاويژگیEditGridبرنامه يیداردکهدرنسخهرومیزیاکسلوجودندارد.

گذاریاشتراک است. کرده فراهم نیز را زنده گفتگوی امکان گروهی، همکاری و برنامه اين توانمیدر

 در کاربرانمختلفرا یکاهامحیطصفحاتو و رایدتوانمیریسازماندهیکرد خود صفحاتگسترده

يا،قیمتسهامیوببهروزرسانیکنید)مثالنرخارزهادادهبصورتبالدرنگوازراهدوربااستفادهاز

مواردیازاينقبیل(.نتیجهآنيکصفحهگستردهقویاستکهبرایکاربرانعادیکامالًرايگاناست.

5-6-4-3- eXpresso 
گ صفحه eXpresso(www.expressocorp.omسترده در که ) است،53-5شکل شده داده نشان

هاويژگی دارد. بر در ابزارهایپیشرفتهمشارکتیرا بههمراه اولیهصفحهگسترده و خودصفحهیساده

 بنهاويژگیگسترده فرمت يا نمودارها از استفاده امکان ندارد. زيای ويژگهایی اما ندارد. پشرفته دی

گفتگویآنالينو ارسالايمیل، بههاويژگیمشارکتیآنشاملدرجيادداشت، گذاریاشتراکیپیچیده

یصفحهگستردهبرنامهاکسلرادرآنواردهافايل.بهترينکاربردیاينبرنامهشايداينباشدکهباشدمی

مشارکتیاينبرنامهبهاشتراکبگذاريد.کردهوسپسآنهاراازطريقابزارهای


 eXpressoواسط ساده برنامه  – 53-5 شکل 
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5-6-4-4- Glide Crunch 
 Glide Crunch(www.glidedigital.comبرنامه پرداز واژه مشابه )Glide Writeمجموعه بخشیاز

هابرنامه تحتوب Glide Businessی خود يکبرنامهGlide Crunchاست. بلکه نیست تحتوب

تحتوبراهایقابلیتCrunch.وقتیبهاينترنتمتصلشويد،شودمیرومیزیاستکهرویرايانهنصب

 با خودکار بطور و آورد می Glide Webtopبدست شودمیهمزمان با برنامه اين .iPhoneديگر و

کارکند.دتوانمیهایسیارنیزدستگاه

استMicrosoft Excel 2007بسیارشبیهکنیدمیمشاهده54-5شکلواسطبرنامهراهمانطورکهدر

بسیاریازامکاناتاکسلونیزويژگیCrunchکهيکريبونازدکمههاوابزارهادرباالیآنقراردارد.

pivot tableت.آنراارائهکردهاس


 کند میکه بصورت ترکیبی آنالین / آفالین کار  Glide Crunchبرنامه صفحه گسترده  – 54-5 شکل 

توانايیايجادصفحاتگستردهبصورتآفالينامکانبسیارخوبیاستبرایکاربرانیکههمیشهدسترسیبه

اينت به بهاينترنتندارند. تحتوبنظیر مزايایبرنامه همه وبمتصلمیشويد، به رتیبوقتیشما

،مشارکتوهمزمانیفايلراخواهیدداشت.گذاریاشتراک

5-6-4-5- Num Sum 
Num Sum(www.numsum.comيکبرنامهصفحهگستردهسادهاست.همانطورکهدر)55-5شکل

ظاهرآکنیدمیمشاهده امکانبه، اينبرنامهبهشما ومشارکترویگذاریاشتراکنبسیارسادهاست.

برایکاربران دارد اينحالبهعلتويژگهایمحدودیکه استولیبا فراهمکرده را صفحاتگسترده

پیشرفتهمناسبنیست.
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 Num Sumواسط ساده برنامه  – 55-5 شکل 

5-6-4-6- Peepel WebSheet 
 برنامه مورد در ما پردازها بخشواژه مجموعهPeepel WebWriterدر از عضوی که کرديم صحبت

Peepel Online Office(www.peepel.comبود.صفحهگستردهبخشديگریازاينمجموعهاست)

نامیدهشدهاست.Peepel WebSheetکه

است.هرصفحهPeepel WebWriter،ظاهرآنبسیارشبیهکنیدمیمشاهده56-5شکلهمانطورکهدر

ونوارابزاروبرگههادرصفحهاصلیقراردارد.شودمیگستردهدرپنجرهخودشنمايشداده


 Peepel WebSheetواسط برنامه  – 56-5 شکل 
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یفرمتبندیجالبیداردولیامکاندرججدولهاگزينهازتوابعوایمجموعهPeepel WebSheetبرنامه

ومشارکتبررویصفحاتگستردهرانیزبرایشمافراهمکردهگذاریاشتراکدرآنوجودندارد.امکانبه

.است

5-6-4-7- Sheetster 
اسکريپتنوشتهتردهتحتوباستکهباجاوا(يکصفحهگسwww.sheetster.com)Sheetsterبرنامه

 است. شده در را برنامه اين محیط 57-5شکل کنیدمیمشاهده از اگرچه برنامه اين بههاويژگی. ی

نیزدرآنوجوددارد،RSSوامکاناستفادهازخبرخوانکندمیوکارمشارکتیپشتیبانیگذاریاشتراک

یاولیهاستوممکناستکاربرانراناامیدکند.هاويژگیولیبسیارسادهاستوفاقدبسیاریاز


  Sheetsterبرنامه صفحه گسترده ساده  – 57-5 شکل 

5-6-4-1- ThnkFree Calc 
يکبرنامهآنالينمبتنیThinkFree Write(نیزمشابهwww.thinkfree.com)ThinkFre Calcبرنامه

(وهرصفحه58-5شکل)برنامهاکسلاست2117یقبلازهانگارشاست.اينبرنامهتقريباًمشابهبرجاوا

.شودمیگستردهدرپنجرهخودشباز

کاملاست.هایقابلیتيکبرنامهصفحهگستردهباThinkFree Calcیقبلی،هانامهبربرخالفبرخیاز

یقالببندیوانواعمختلفنمودارهاوتصاويردسترسیهاويژگی(،تمام311شمابهاکثرتوابع)بیشاز

استبجزاينکهدروبقراردارد.Excelداريد.اينبرنامهدرستمثل
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 کامل های قابلیتبا  ThinkFree Calcواسط برنامه  – 51-5 شکل 

نشانداده59-5شکلکهدرشودمیانجامMy Office Webtopدراينبرنامهازطريقگذاریاشتراکبه

کنا فقطکافیستازمنویپايینافتادنیکهدر گزينهشدهاست. دارد، نامفايلقرار انتخابShareر را

اسامیکسانیکهبینندهياويرايشگرقصدداريددعوتکنیدراواردنمايید.البتهاينیدتوانمیکنید.سپس

باشند.ThinkFreeافرادنیزبايدازکاربران


 ThinkFree Calcدر برنامه  My Office Webyopفایل از طریق  گذاری اشتراکبه  – 59-5 شکل 
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5-6-4-9- Zoho Sheet 
 Zoho Sheet(sheet.zoho.comبرنامه وب تحت گسترده صفحه برنامه )Zohoهمه شبیه است.

ومشارکتگذاریاشتراکبههایقابلیتیکاملبههمراههاويژگیاينبرنامهنیزدارایZohoیهابرنامه

ست.گروهیا

چندينبرگهدرتوانمیاست.Excel،اينبرنامهبسیارشبیهکنیدمیمشاهده61-5شکلهمانطورکهدر

یفرمتبندیکهنیازداريددراينبرنامههاگزينهيکفايلداشت.انواعتوابع،اکثرتصاويرگرافیکیوهمه

سمتچپهمه کادر است. نشانهالفايموجود دهدمییشما شما بصورتفقطیدتوانمی. صفحاترا

بهراحتیوبطوریدتوانمیخواندنیويابصورتقابلويرايشباديگرکاربرانبهاشتراکبگذاريد.همچنین

مستقیميکصفحهراباگروهیازکاربرانبهاشتراکبگذاريد.

Zoho SheetیهافايلدهبصورتبهشماامکانخارجکردنصفحاتگسترXLSاکسلونیزانواعمختلف

 بهآسانیصفحاتخودرادروبيادرسايتياوبالگخودیدتوانمی.همچنینشمادهدمیفرمتهارا

.شودمیمنتشرکنید.اينکاربايکدکمهبهراحتیانجام


 با امکانات کامل Zoho Sheetصفحه گسترده  برنامه – 62-5 شکل 
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 داده پایگاهمشارکت در  -5-7

 در مهم برنامه هامجموعهسومین گسترده، صفحه و پرداز واژه از بعد آفیس، البتهدادهپايگاهی است.

دادهپايگاه از کهشما ايندارد بستگیبه بگیرد برنامهمهمقرار سه ايمیلچقدهابرنامهجزء و ریارائه

بايدبصورتداخلیومعموالًرویيکسروربزرگمیزبانیبزرگدادهپايگاهيکاستفادهبکنید.درگذشته،

 دسترسیبه اينکار دادهپايگاهمیشد. شرکتبودندمحدود بیروناز برایکاربرانیکه اينکردمیرا .

ضیمواردبدونکاربردباقیبماند.دربعدادهپايگاهیموجوددرهادادهشدمیمحدوديتطبیعتاًباعث

بجایاينکهدريکمکانفیزيکیواحددتوانمیدادهپايگاهیموجوددرهادادهرايانشابریامروزه،باکمک

کهکاربرانداخلوخارجشودمیازسرورهایوب(.اينکارباعثایمجموعه)دردرابرذخیرهشودباشد،

ازشبانهروز،بهدادهيکسانیدسترسیداشتهباشند.ازشرکتبتواننددرهرلحظه

  داده پایگاهمدیریت آشنایی با  -5-7-8

تحتوبراموردبررسیقراربدهیم،بهتراستکمیدرمورددادهپايگاهیمديريتهابرنامهقبلازاينکهما

هازدادهدرنظرگرفت.البتهبهسادگیماننديکمجموعتوانمیرادادهپايگاهبیشتربدانیم.دادهپايگاهخود

چیزیبیشترازاينتعريفسادهاست.دادهپايگاه

 کند میچگونه کار  داده پایگاه -5-7-0

امااينکارهارابهشیوهمتفاوتیدهدمیبسیاریازکارهارامشابهيکصفحهگستردهانجامدادهپايگاهيک

دادهپايگاهفحاتگستردهبرایکارهايیشبیهیکوچکازصهاشرکت.درحقیقتبسیاریازدهدمیانجام

.کنندمیاستفاده

اگريکصفحهگستردهيکلیستبزرگاست،یدتوانمی يککمدبايگانیدادهپايگاهاينگونهفرضکنید،

شاملچندينلیست)جدول(باشد.دتوانمیاستکهدادهپايگاهبزرگاست.هرکمدبايگانیماننديکفايل

آيتمهایاطالعاتیدرداخلشوندمیاملرديفهايیاستکهرکوردنامیدههرجدولش .درهررکورد،

.شوندمیفیلدهایآنرکوردوارد

شودمیهرچیزیکهشاملمقدارزيادیدادهسازیذخیرهبرایايجادودادهپايگاهازبرنامهیدتوانمیشما

 مثال برای کنید. ايدادههپايگايکیدتوانمیاستفاده اطالعات شامل که کنید ياهامجموعهجاد یصوتی

 شما عالقه مورد های دی سی يا باشدمیتصويری تجاری، کارهای برای حجمهایپايگاه. شامل داده

.يکبرنامهمديريتباشدمییاطالعاتیمربوطبهمشتريان،کارمندانواطالعاتفروشهادادهبیشتریاز

هادادهايننهتنهادادهپايگاه ذخیره انجامبلکهورود،کندمیرا نیزبطورخودکار را تحلیلداده بازيابیو

بطوريکهخوداندکردهيشانايجادهادادهپايگاهیسفارشیخودرابرایهابرنامههاشرکت.بسیاریازدهدمی
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ياکنندمیعاتراازطريقآنواردتاحدیپنهانشدهاست.کاربرانتنهاواسطنهايیراکهاطالدادهپايگاه

 .کنندمیخوانندرامشاهدهمی

 کند میآنالین چگونه کار  داده پایگاه -5-7-3

یمتصلهادادهپايگاه.درموردشودمییمربوطبهيکشرکتذخیرههادادهمحلیتنهادادهپايگاهدريک

 يکشبکه، هادادهبه داخل هارايانهدر آن به متصل سرورهای يا ذخیره همشوندمیشبکه توسط و

اينکهدرمورديکباشدمییمتصلبهآنشبکهقابلدسترسیهارايانه نهايتاً تحتدادهپايگاه. آنالينيا

کهتوسطهرکاربرشوندمیدرداخلابریازسرورهايیکهجايیدراينترنتقراردارندذخیرههادادهوب،

ابلدسترسیاست.مجازکهبهاينترنتمتصلباشدق

تحتوبايناستکهدادهبهآسانیباتعدادزيادیازکاربرانبهاشتراکگذاشتهدادهپايگاهمزيتاصلی

ومهمنیستکهآنهاکجاهستند.بدلیلاينکهخوددادهدرابرذخیرهشدهاست،وقتیکسیازيکشودمی

جديدرامشاهدهکند.دادهدتوانمی،هرکسیدهدمیجارکوردیراتغییر

 تحت وب داده پایگاهی ها برنامهبررسی  -5-7-4

 دنیایمحاسباترومیزی، در جمله هابرنامهاز زمینه حالحاضردادهپايگاهیرومیزیپیشرویدر در

Microsoft Accessیهابرنامهیمواجههستندازترپیچیدهیبزرگترکهباحالتهایهاسازماناست.در

.شودمیاستفادهOracleياMicrosoft SQLديگرینظیر

بسیاریازهاشرکتمتعلقبهدادهپايگاهیهابرنامههیچکدامازاين یمعروف،بصورتتحتوبنیستند.

.اندشدهیديگرايجادهاشرکتيیتوسطهابرنامهچنین

5-7-4-8- Blist 
برنامهنسبتاًسادهBlist(است.www.blist.com)Blistيکیازتازهواردينبهبازارپايگاهداهتحتوب،

ایاستکهبرایتاجرينغیرفنیطراحیشدهاست.درحقیقت،شرکتبرنامهایحدواسطصفحهگسترهو

واسطآنشبیهبهيکصفحهکنیدمیمشاهده61-5شکلطراحیکردهاست.همانطورکهدردادهپايگاه

(.62-5شکلدرزمانوروددادهبهواسطمبتنیبرفرمآننیزسوئیچکنید)یدتوانیمگستردهاست.شما
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  Blist واسط شبیه به یک صفحه گسترده در برنامه  – 68-5 شکل  


 برای ورود داده Blistاستفاده از واسط مبتنی بر فرم در  – 60-5 شکل  

Blist قوی امکانات دهیگزارشبرخی مديريت دادهپايگاهو شما است. کرده فراهم نیز یدتوانمیرا

دادهپايگاه افرادخاصبهاشتراکبگذاريد. با بطورکامليا دنیندفقطخوانتوانمیدادههایپايگاهخودرا

باشنديااينکهکاربرانبتواننداطالعاتجديدبهآناضافهنمودهويااطالعاتقبلیراحذفکنند.
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5-7-4-0- Cebase 
 Cebase(www.cebase.comبرنامه ايجاد امکان شما به رادادهپايگاه( ماوس کلیک چند با جديد

انجامدهید.وروددادهازطريق.تمامکاریکهبايدانجامدهیدايناستکهاندکیتنظیمجزئیدهدمی

ازیدتوانمی.مشاشودمییشمادرصفحهگستردهنمايشدادههادادهوسپسشودمیفرمهایآنانجام

.(63-5شکلوگروهبندیدادهبههرشکلکهبخواهیداستفادهکنید)،فیلترينگسازیمرتبامکانات


 Cebase داده پایگاهمشاهده داده در  – 63-5 شکل  

لینکگذاریاشتراکبه است.پسازتعیینپذيرامکاندرباالیهرصفحهدادهShareباکلیکبرروی،

سطحدسترسیآنهارانیزتعیینیدتوانمیايمیلکاربرانیکهبايدبرایآنهالینکاشتراکیارسالشود،

کنید.

5-7-4-3- Dabble DB 
ازآنبهسادگیبرایتوانمیاستوCebase(نیزشبیهبهwww.dabbledb.com)Dabble DBبرنامه

درنماهایمختلفنظیرصفحهگستردهندتوانمییشماهادادهايجادپايگاهوواردکردندادهاستفادهکرد.

همچنین64-5شکل) شوند. نمايشداده دتوانمی( فیلترکردنسازیمرتبهایقابلیتاز بندیو گروه ،

یخودنمودار،تقويمويانقشهترسیمهادادهراايجادکنید،ازرویهاگزارشدادهنیزاستفادهکنید،انواع

کنید.

Dabble DBگذاریاشتراکسهروشبه داده .ددهمیبهشما امکانجمعآوریPagesگزينه بهشما

بهکاربرانديگرامکانUsers.گزينهدهدمیرادادهپايگاهاطالعاتراازديگرانکاربرانبدوندسترسیبه

بهDabble DB JavaScriptبااستفادهازSchema.گزينهدهدمیرادادهپايگاهیخامهادادهدسترسیبه

.دهدمیراهاسايتیشمادرديگرانهادادهگرانباديگرانامکانتعاملدي
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 Dabble DB داده پایگاهمشاهده داده در  – 64-5 شکل  

5-7-4-4- Lazybase 
آنالينسادهاستکهبرایکاربردهایشخصیدادهپايگاه(يکwww.lazybase.com)Lazybaseبرنامه

 آنبهآسانیپرکردنيکفرماست)دادهپايگاهايجاديکمناسباست. افزودن65-5شکلجديددر .)

یشمادرصفحاتوبقابلنمايشهستند.هادادهرکوردجديدنیزدرآننیزبههماناندازهآساناست.

آنبهاندازهکافیبرایاکثرکاربرانخانگیمناسباست.Lazybaseسهولتورودونمايشدادهتوسط


 Lazybaseجدید در  داده پایگاهای اد یک  – 65-5 شکل  

بایدتوانمیراکنیدمیدادهسادهایکهايجادهایپايگاهايناستکهLazybaseیخوبهاويژگیيکیاز

درهرصفحهوبیواردکنیدويایدتوانمیکهبخواهیدبهاشتراکبگذاريد.همچنینشماهرکسی آنهارا

شماذخیرهدادهپايگاهاستفادهکنیدتاچنانچهازهرصفحهوبیاطالعاتیدرRSSهایاينکهازخبرخوان

مطلعشويد.شد،
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5-7-4-5- MyWebDB 
2دروبدادهپايگاه(يکبرنامههمهکارهhu.onetramtech.com/mywebdb.html)myWebDBبرنامه

هایقویبهشماامکانايجادبرنامهmyWebDBکهصحبتکرديم،دادهپايگاهیهابرنامهاست.شبیهديگر

.کندمیبدوننیازبهکدنويسیفراهمBuilder Wizardرابااستفادهاز

یتولیدشدهتوسطهابرنامهطراحینمود.هادادهيکبرنامهمتناسببانیازتوانمیmyWebDBبهکمک

myWebDBدارایظاهرهایمناسبیهستندوامکانافزودنمنوهایپیمايش،ديتاگريدهایقابلويرايش

.کندمی،رافراهمکنیدمیمشاهده65-5شکل66-5شکلوصفحههایوروددادهنظیرآنچهدر


 myWebDBورودی داده با استفاده از فرم تحت وب  – 66-5 شکل  

5-7-4-6- QuickBase 
است.هدادپايگاهیهابرنامه(يکیازقديمیترينوکاملترينquickbase.intuit.com)QuickBaseبرنامه

پیداکنید.یدتوانمییتحتوبیهستکههابرنامههمچنینيکیازقابلاطمینانترين

است،بلکهسايتیدادهپايگاهاينبرنامهبسیارپیچیدهاست.درحقیقتاينبرنامهنهتنهايکبرنامهمديريت

به سفارشیسازیو امکانانتخاب، بهworkgroupیهابرنامهگذاریاشتراکاستکهبهشما آنالينرا

يکبرنامهکندمیسرعتوسهولتفراهم کنید. کار اعضایتیمخود بتوانیدبا workgroupتا حلراه،

تیمراوریبهرهاطالعاتاستکهبهنوبهخودگذاریاشتراکتحتوببرایسازماندهیتیم،پیگیریوبه

خودراطراحیکنید.دادهپايگاهبرنامهیدنتوامیQuickBase.بااستفادهازدهدمیافزايش
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یازپیشآمادهآناستفادهکنیدوسپسبرنامهراهابرنامهباانتخابيکیازQuickBaseشروعاستفادهاز

اگر مشخصاتموردنیازخودسفارشیکنید. هابرنامهمتناسببا نبودند، یدتوانمییموجودمناسبشما

ايجادکنید.برنامهخودراازابتدا

یموردنیازخودهاگزارشیدتوانمیهربرنامهداراینماهایجدولیوفرمهایمخصوصبهخوداست.شما

برایهربرنامه،داشبوردهاییدتوانمیراباديگرکاربرانبهاشتراکبگذاريد.حتیهادادهراتولیدکنیديا

یکلیدیخودهادادهايجادکنیدتابتوانیدنمایاجمالیبهتریاز67-5شکلقابلسفارشیسازیمانند

داشتهباشید.


 QuickBaseیک نمونه داشبورد مدیریت برنامه در  – 67-5 شکل  

 هاتوانايیاگرچه QuickBaseی بقیه از هابرنامهيکسروگردن امادادهگاهپايی است، باالتر وب تحت

یابریرايگاننیست.قیمتگذاریآنبرمبنایکاربراستهابرنامهاستفادهازآنبرخالفبسیاریازديگر

.شودمیکاربرشروع11دالردرماهبرای249واز

5-7-4-7- TeamDesk 
پايگاهقدرتمنداستيکبرنامهمديريتQuickBase(مشابهwww.teamdesk.net)TeamDeskبرنامه

یازپیشساختهبرایبسیاریهابرنامهبایدتوانمییپیچیدهراتسهیلکردهاست.شماهابرنامهکهتوسعه

یسفارشیدلخواهخودراايجادکنید.هابرنامهازکارهایتجاریاستفادهکنیدويااينکه

 برنامه پشتیبانیمشتری،يیبرایمديريتهابرنامهشاملTeamDeskکتابخانه فروش، بازاريابی، پروژه،

يکبرنامهپیگیری68-5شکلمنابعانسانی،صدورصورتحسابوديگرکارهایتجاریاست.برایمثالدر

یموجوددرآنبصورتجدولینمايشدادهشدهاست.هادادهکهکنیدمیقراردادهایفروشرامشاهده
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 TeamDeskی ها برنامهیک برنامه ت اری از پیش ساخته شده موجود در کتابخانه  – 61-5 شکل  

5-7-4-1- Trackvia 
باتوجهبهدادهپايگاهبهشماامکانايجادTeamDesk(شبیهبهwww.trackvia.com)Trackviaبرنامه

ایمجموعه نمونههابرنامهاز ی فراهم را اول از آن ايجاد کندمیيا شما همچنین هریدتوانمی. برای

یسفارشیدلخواهخودرابسازيد.هاگزارشیازپیشتعريفشدهاستفادهکنیدياهاگزارشازدادهپايگاه

استفادهکنید.69-5شکلازصفحهوبنمايشدادهشدهدریدتوانمیبرایايجاديکگزارشسفارشیشما

هايیکهمیخواهیددرگزارششماباشدانتخابکنید.فقطکافیستستون


 Trackviaای اد یک گزارش سفارشی با  – 69-5 شکل  
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ودهدمیدنمايشدهیدرابهشماامکانايجادفرمهايیکهمیخواهیددروبسايتخوTrackviaبرنامه

دادههایپايگاهیدتوانمییخودراازآنطريقواردکنند.همچنینهادادهندتوانمیبنابراينکاربرانشما،

خودراباکاربرانموردنظربهاشتراکبگذاريد.امکاناستفادهازسطوحدسترسیمختلفنیزوجوددارد.

5-7-4-9- Zoho Creator 
Zohoدهدمیمختلفارائهایدادههپايگادومحصول:Zoho CreatorوZoho DB & Reportsازايندو.

Zoho Creator.برایاستفادهآسانتراست

Zoho Creator(creator.zoho.comو داده هایورود فرم آناز در استکه متنوع داده يکانباره )

استوهمبهاندازهکافیقویهستکهبتواند.اينبرنامههمسادهشودمینماهایصفحهگستردهاستفاده

برایايجاددادهپايگاهیهابرنامه نیزايجادکند. ازیدتوانمیدادهپايگاهسادهشمارا شروعکنیديا ازابتدا

 شما کنید. استفاده )هادادهیدتوانمیالگوهایپیشساخته کنید هایوبوارد فرم در (.71-5شکلرا

فرمهاییدتوانمیاست.شماپذيرامکاندرنماهایمختلفصفحهگسترده،جدولیوخالصههادادهنمايش

وروددادهرادرسايتياوبالگخودنیزاستفادهکنید.


 Zoho Creatorوارد کردن داده در فرم  – 72-5 شکل  

5-7-4-82- Zoho DB & Reports 
دادهپايگاهاگر Zoho DB & Reports(db.zoho.com)بهسراغیدتوانمیقویترینیازداشتهباشید،

  Zoho DBبرويد. هاگزارشامکانايجاد قویتریاز شاملنمودار،Zoho Creatorیبسیار که دارد

Pivot Tablesيکنمونهازنمودارتولیدشدهتوسط71-5شکل.شودمیهاگزارشوديگرانواعZoho 
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DBعالوهبرايندهدمیرانشان.Zoho DBازAPIیشماونیزازهابرنامههایوببرایاستفادهدر

SQLکندمیهایقویترپشتیبانیجووپرسبرایايجاد.

Zoho DBهمشبیهZoho Creatorهادادهیدتوانمیمورددسترسیقراربگیرد.شماازهرجايیدتوانمی

درسايتخود،بهاشتراکبگذاريد.خالصههاگزارشوگزارشهارابرایتوسعههمکاری،تحلیلياقراردادن

داريديابهترپیچیدهواگرنیازبهيکبرنامهZoho Creatorاينکهاگرنیازبهيکبرنامهسادهداريداز

Accessینظیريهابرنامه ،SQL Serverازايدکردهومشابهآنهاعادت،Zoho DB & Reportاستفاده

کنید.


 Zoho DB & Reportsیک نمودار پیچیده تولید شده توسط  – 78-5 شکل  
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 مشارکت در ارائه -5-1

برنامهارائهاست.Officeجموعهيکیازديگراجزایمهموپراستفادهدرم کهبهابرمنتقلشدهاست،

یرومیزیرابهخوداختصاصدادهاستوواضحهابرنامهدراينزمینهMicrosoft Powerpointبرنامه

یتحتوبارائهکرد.ضمناينکهاساليدهابرنامهمزايایرقابتیخاصیرادرتوانمیاستکهبهسختی

گرافیک دريافتهایبا يا کندیارسال فعالیت.شوندمیبزرگبه اينزمینه در بازيگرانمهمیکه از

کنندمی ،Zoho دارند.Googleو چندبرنامهديگرنیزوجودداردکهارزشبررسیکردنرا بههستند.

يیبهايجادياارائهخودراهمیشههمراهخودداشتهباشیدويادرهرجایدتوانمیشماهابرنامهکمکاين

ويرايشآنهابپردازيد.

 تهیه ارائه بصورت آنالین -5-1-8

یمختلفهامکانیتحتوبتفاوتیندارد.کاربرانازهابرنامهکاربايکبرنامهآنالينارائهباکارباديگر

اتسهیلندمستقیماًبهارائهدسترسیداشتهباشندوامکانايجادارائهراازطريقهمکاریگروهیرتوانمی

اينويژگیاصلی است. توسطافراددتوانمیهاشرکتیارائهتحتوباستکهارائههایهابرنامهکرده

برایمثالشايدنیازباشدکهقسمتیازارائهتوسطهاسازمانوهابخشمختلفاز یمختلفايجادشود.

م قسمتديگرآنتوسطبخشحسابداریيا الیوقسمتديگرتوسطبخشبخشبازاريابیايجادشود،

اينکارباارسالفايل)مثالازطريقايمیل(وPowerPointفروشتکمیلشود.بايکبرنامهرومیزینظیر

همزمانکردنيکياچندفايلمختلفدريکپروسهزمانبرانجاممیشد.امابايکبرنامهتحتوب،هر

ورهمزمانانجامدهد.کارخودرارویفايلاصلیبطدتوانمیبخش

ديگرمزيتبرنامهارائهتحتوبايناستکهوقتیبهيکجلسهمیرويد،شمانیازنیستنگراناينباشید

بلکه شود. نمايشداده شما طريقرايانههمراه از فايلارائهحتما یدتوانمیکه هر اتصالایرايانهاز که

ائهخودونمايشآناستفادهکنید.اينترنتیداشتهباشد،برایدسترسیبهار

نیزدارند.بهاينهافايلیارائهتحتوبحتیامکانمیزبانیهابرنامهاکثر یارائهموجوددررايانهتانرا

اينپسبهیدتوانمیترتیب مشکلهافايلاز تنها یقبلیخودنیزازطريقوبدسترسیداشتهباشید.

فراهمارائهتحتوبهابرنامهبرخی برایشما آنها نمايشیکه امکاناتگرافیکیو کندمیايناستکه

،هابرنامهاست.بنابراينبايدمطمئنشويدکهقبلازاستفادهازهريکازاينPowerPointبسیارکمتراز

یموردنیازشمادربرنامهموجوداست.هاگزينه

 ی ارائه تحت وبها برنامهارزیابی  -5-1-0

یارائهوجودندارد.بعضیازکاربرانهابرنامهیديگر،پیشتازشاخصیدرعرصههابرنامهزبرخالفبرخیا

یهایمندعالقهرادوستدارند.برخیديگرZoho ShowوبرخیديگرGoogle Presentationsبرنامه
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یهاويژگیبتوانیدبهخوبیدقتکنیدتاشودمیيیکهدرادامهمعرفیهابرنامهديگریدارند.بنابراينبه

موردنیازخودراانتخابکنید.

5-1-0-8- BrinkPad 
.اينکندمیاستکهدرهرمرورگروبیکار(يکبرنامهجاواwww.brinkpad.com)BrinkPadبرنامه

 وب در را اساليد های نمايش و ها ارائه انتشار امکان شما به بهدهدمیبرنامه امکان همچنین .

ومشارکتدرارائهرافراهمکردهاست.گذاریاشتراک

BrinkPadواسط در 72-5شکلکه پیشآمادهکنیدمیمشاهده الگوهایاز اما است. خالقانه نسبتاً ،

ودزيادینداردوامکاناعمالافکتبیناساليدهاونیزاستفادهازابزارهایرسمجدولونموداردرآنوج

ديجیتالیرا تصاوير متنو ترکیبشکلها، امکان که داريد ساده ترسیم تعدادیابزار تنها شما ندارد.

دهندمی بنابراين .BrinkPadنهاتوانايی هنوز و دارد محدودی برایدتوانمیی خوبی جانشین

PowerPoint.باشد


 BrinkPadواسط ساده برنامه  – 70-5 شکل  

5-1-0-0- Empressr 
یمشابههابرنامهوBrinkPadیبیشترینسبتبههاتوانايیEmpressr(www.empresse.com)برنامه

متن،شکل،جدول،نموداردریدتوانمیشبیهتراست.شماPowerPointديگردارد.واسطاينبرنامهبه

تصاويرپسزمینهسفارشیايجادکنید.یدتوانمیاساليدخودقراردهید.حتی

یارائهتحتوب،بههابرنامهبرخالفبسیاریازEmpressr،کنیدمیمشاهده73-5شکلهمانطورکهدر

ستباعثشدهاهاويژگی.ايندهدمیشماامکانايجادنمودارونیزاستفادهازانواعافکتبیناساليدهارا
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 Empressrکه کاربران برای خوبی PowerPointگزينه به خواهند می که تحتوبهابرنامهباشد ی

سوئیچکنند.


 با افکت و نمودار Empressrای اد یک اسالید جدید با  – 73-5 شکل  

5-1-0-3- Google Presentations 
رانامGoogle Presentationsیارائهآنالينوجودداشتهباشد،شايدبتوانهاامهبرناگرپیشتازیدربازار

 ديگر علتآنتسلطگوگلبر officeیتحتوبهابرنامهبرد. يکیازGoogle Presentationsاست.

ارائهندارائههایجديدايجادکنندوياتوانمیاست.کاربرانGoogle Docsیديگردرمجموعههابرنامه

(بازکنند.بازکردنيکارائهباکلیکdocs.google.com)Google Docsهایموجودراازصفحهاصلی

 انجام آن آيکن يا رویعنوان شودمیبر انتخابدکمه با جديد يکارائه ايجاد .Newسپسگزينه و

Presentationشودمیدبازاست.ارائهشدهبهاينترتیبدريکپنجرهجديپذيرامکان.

 در که 74-5شکلهمانطور واسطکنیدمیمشاهده ،Google Presentations شبیه یهانگارشبسیار

است.دراينبرنامهامکاناستفادهازمتن،تصويروشکلهاويژگیاستامافاقدبرخیPowerPointقبلی

.کندمیدرجنمودارراندارد.همچنینازانیمیشنهانیزپشتیبانیندريکاساليدوجوددارداماقابلیت
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 Goole Presentationsویرایش اسالید ها با  – 74-5 شکل  

ایمجموعه،وداشتوجودPowerPointيکصفحهمرتبکنندهاساليدشبیهآنچهکهدردراينبرنامه،

(75-5شکل)ازالگوهایازپیشطراحیشده دانلودآنفراهمشدهاست. توانايیانتشارفايلدروبيا

یتحتهابرنامهوهمکاریبهسرعتوسادگی،شبیهديگرگذاریاشتراکوامکانبهPDFياPPTبصورت

یديگرآناست.هاويژگیازGoogleوب

 
 Google Presentationsبعضی الگوهای از پیش طراحی شده در  – 75-5 شکل  
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انتخابطبیعیشماGoogle Presentations،کنیدمیاستفادهGoogle Docsیهابرنامهاگرشماازديگر

عثشودکاربرانحرفهایدنبالبرنامهديگرییارائهپیشرفتهممکناستباهاويژگیخواهدبود.امافقدان

برایارائههایآنالينخودبگردند.

5-1-0-4- Preezo 
 دنبالبرنامهایهستیدکه هاويژگیاگر Google Presentationsیآنکمیاز باشد، یدتوانمیبیشتر

Preezo(www.preezo.com اگرچه امتحانکنید. را )Preezo کانامGoogle Presentationsشبیه

ندارد،اماامکانافزودنافکتهایبیناساليددرآناضافهشدهاست.Chartافزودن

کادرGoogle PresentationsبسیارشبیهPreezo،کنیدمیمشاهده76-5شکلهمانطورکهدر است.

Slide Sorterندیرادرنوارابزارومنوهادراختیاریويرايشیوقالببهاگزينهرادرسمتچپ،وهمه

.باشدمیPushesوWipes،Flades،Splitsداريد.افکتهایاساليدهاشامل

 
 Preeoویرایش یک ارائه در  – 76-5 شکل  

5-1-0-5- Presentation Engine 
(يکبرنامهارائهپیشرفتهاستکهدرwww.presentationengine.com)Presentation Engineبرنامه

آناستفادهازتصاويروافکتهایتعويضاساليدنیزدرنظرگرفتهشدهاست.سطحپیچیدگیگرافیکی

.شودمییرقیبديدهنهابرنامهارائهشدهدراينبرنامهدرهیچيکاز

.سپسکنیدمیشروع77-5شکلدهشدهدرشماکارخودرانتخابيکسبکطراحیازلیستنمايشدا

انتخابکنیدوسپسشروعبهافزودنمتناساليدهایدتوانمی موسیقیزمینهورنگالگویارائهخودرا

فايلاجرايیدروباجرابصورتيکدتوانمیاستکه78-5شکلبنمايید.نتیجهيکارائهچندرسانهشبیه

شودويادررايانهخوددانلودنمايید.
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 Presentation Engineانتخاب یک سبک طراحی در  – 77-5 شکل  

 
 Preeoویرایش یک ارائه در  – 71-5 شکل  

انعطافپذيریزيادینداريد.مثالامکانافزودننموداردرآنوجودPrsentation Engineدرالبته شما

ندارد.امامشخصاتبصریآنشايدبرایبسیاریازکاربرانمناسبباشد.
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5-1-0-6- PreZentit 
یجديدیدرآنهاويژگی(يکبرنامهباظاهرجذاباستکهwww.prezentit.com)PreZentitبرنامه

تصاويرگرافیکیداريدکهتوانمی شمايککتابخانهاز استفادهکنید.یدتوانمیيافت. درزمینهاساليدها

ومشارکتگذاریاشتراک(درآنوجودداردوامکانبه79-5شکلگروهیازافکتهایتعويضاساليد)

یديگرامکانايجادنموداروجودندارد.هابرنامهآننیزمانندباکاربرانمجازدرآنوجوددارد.البتهدر


 PreZentitافکت های تعویض اسالید موجود در  – 79-5 شکل  

ايشارائههاهمذخیرهکنید.نمHTMLبافرمتیدتوانمیراکنیدمیايجادPreZentitارائههايیکهبا

دروبوهمبصورتآفالينازرویرايانهقابلانجاماست.

5-1-0-7- SlideRocket 
SlideRocket(www.sliderocket.comيکیازجديدترين)یارائهتحتوباست.همانطورکههابرنامه

یپیشرفتهبسیاردارد.هايژگیويکواسطجذابباSlideRocket،کنیدمیمشاهده81-5شکلدر

 از هاويژگیبسیاری در که SlideRocketيی در آوريد می ندارد.هابرنامهبدست وجود ديگر ی

SlideRocketالگوهایثابتومتحرکوافکتهایازپیشطراحیشده،افکتهایسهبعدیوامکان

ست.همچنینبرنامهايجادنمودارقویوامکانافزودنصداوويدئووانیمیشنبهاساليدهایشماراارائها

يککاربرحرفهای اگرشما است. آنفراهمشده ارائهدر ايجاد PowerPointکارمشارکتیگروهیدر

برایشماارزشامتحانکردنرادارد.SlideRocketهستیديانیازهایپیشرفتهایداريد،
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 ی ارائه تحت وبها برنامهیکی از پیشرفته ترین  SlideRocketبرنامه  – 12-5 شکل  

5-1-0-1- ThinkFree Show 
است.همانطورThinkFree(يکیازاجزایمجموعهwww.thinkfree.com)ThinkFree Showبرنامه

استوPowerPointبرنامه2117یهنگارشقبلاز،ظاهرآنبسیارشبکنیدمیمشاهده81-5کلشکهدر

ازافکتهایبیناساليدونیزیدتوانمیالبتهقابلیترسمنمودارنیزدرآنوجودندارد.دراينبرنامههم

شکلهاوجداولمختلفتوانمیانیمیشنبرایمتنواشیاءموجوددريکاساليدموجوددارد.همچنین

رارسمنمود.

 
 ThinkFreeبرنامه  PowerPointظاهر شبیه به  – 18-5 کل ش 
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ديگرانیدتوانمیکهدرآنشودمیانجامThinkFree's My Office Webtopازطريقگذاریاشتراکبه

ایفقطبراینمايشيابرایويرايشارائهرابریدتوانمیرانیزبهاشتراکبگذاريد.شماThinkFreeاسناد

گروهیبهاشتراکبگذاريد.

5-1-0-9- Thumbstacks 
ازواسطThumbstacks(www.thumbstacks.comبرنامه استفاده است. يکبرنامهارائهبسیارساده )

هشمابهافزودنمتنسادهدراينبرنام،بسیارآساناست.کنیدمیمشاهده82-5شکلآنهمانطورکهدر

محدودخواهیدبود.امکاناستفادهازافکت،رسمنموداروياجدولدرآنوجودندارد.

 
 Thumbstacksظاهر بسیار ساده  – 10-5 شکل  

5-1-0-82- Zoho Show 
 Zoho Show(show.zoho.comبرنامه در که شايدضعیفترين83-5شکل( است، شده نشانداده

یدتوانمیدرآنZoho ShowوGoogle Presentationباشد.شبیهZoho Officeبرنامهدرمجموعه

.باشدمیرسمنمودار،جدولياافکتهایقابلیتاساليدهایمتنیباظاهرمناسبدرستکنیدولیفاقد

 باZoho Showبرنامه هابرنامهديگر وب تحت Zohoی به امکان و است وگذاریاشتراکيکپارچه

مشارکترافراهمکردهاست.بنابرايناگرمیخواهیديکارائهخوبوسادهباپیچیدگیهایکمدرست

اينبرنامهراامتحانکنید.یدتوانمیکنید،
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 Zoho Showبرنامه ارائه تحت وب  – 13-5 شکل  
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 و دیگر محتواهای آنالین ها فایل گذاری اشتراکو به  سازی ذخیره -5-9

اسناد،يابعنوانيکدرايوسازیذخیرهبرایدتوانمیدرابرنیست.ابرهابرنامهتنهادسترسیبهرايانشابری

یشمابکاررود.هافايلزیساذخیرهبرایتهیهکپیپشتیبانيابعنوانمنبعاصلی

یموردعالقهخوداستفادههاسايتگذاریاشتراکوبهسازیذخیرهازابربراییدتوانمیعالوهبراين،شما

 چنانچه مندعالقهکنید. باشد، بصورتآنالين بهیدتوانمییهایشما نیز خود دوستان ديگر با را آنها

هارسالايمیليااستفادهازپیغامرساننیزنیست(.درعینحال،وقتیاشتراکبگذاريد)دراينحالتنیازب

مندعالقه باشد، شده ابرذخیره در هررايانهديگرینیزدسترسیداشتهیدتوانمییهایشما از بهآنها

ابریبیشترآشناخواهیمشد.سازیذخیرهباشید.دراينبخشباايندونوعاز

 سازی ذخیرهآشنایی با ابر  -5-9-8

(استکهcloud storage)یسازذخیره،ابرکنیممیدادهتحتوبکهبررسیسازیذخیرهاولینشکلاز

.گیردمیدرچندينسرورمجازیقرارهافايلوهاداده

 چیست؟ یساز ذخیرهابر -5-9-0

توسطابرمعمسازیذخیرهسرورهایمورداستفادهبرای کهدارایمراکزشودمیيیمديريتهاشرکتوالً

وقتیشمادريکسرويسداده ازسازیذخیرهشويد،فضایابریعضومیسازیذخیرهبزرگیهستند. را

بهآنفضاازطريقاينترنتدسترسیداشتهیدتوانمی.سپسشماايدکردهابریکرايهسازیذخیرهسرويس

د.باشی

چیزیکهدراينحالتشمامیبینید،شبیهبهيکسرورياديسکسختاست،امااينفضادرحقیقت

درهادادهيکسرورمجازیاستو یمختلفقرارهامکانیشماممکناستدرچندينسرورکهمعموالً

ابربسیارسازیذخیرهاينفضایپراکندهازديدشمايکسرورواحداست.قدرتدارند،ذخیرهشدهباشد.

برسد.1بهچندينپتابايتدتوانمیزياداستو

نامداردکهSimple Storage Service (S3)ابردرحالحاضرسازیذخیرهشناختهشدهترينسرويس

البتهAmazon.comتوسط یديگرنظیرهاشرکتابریتوسطبسیاریازسازیذخیرهايجادشدهاست.

IBM،Google،EMCشودمیو...نیزارائه.

 استفاده کنیم؟ سازی ذخیرهچرا از ابر  -5-9-3

سازیسهمزيتاصلیدارد:ابرذخیره

                                                           
معادليکترابايتوهرهزارترابايتمعادليکپتابايتاست.هرهزارگیگابايت،1



 ابری رایانش 



225

بههراندازه)چهیدتوانمی،کنیدمیابریراکرايهسازیذخیره:وقتیشمافضاییپذیر مقیاس -

اينمحیطتغییرسرويسوافزايشفضایزيادوچهکم(فضانیازداشتهباشید،انتخابکنید.در

یاضافیبرایهارايانهاست.شمانیازبهخريدپذيرامکانموردنیازدرهرلحظهمتناسببانیاز

ازفضایموجوددرابراستفادهکنیدوهریدتوانمییبیشترنداريد،امادرعوضهادادهمیزبانی

 قدرفضاکهبخواهیدبدستآوريد.

داشتناطمینانقابلیت  - اهمیت باشند، افتاده کار از شرکتشما سرورهای حال به تا اگر :

بعنوانيکدرايوتهیهکپیدتوانمیابریسازیذخیره.دانیدمییخودراهادادهپشتیبانازکپی

 اگرشما گیرد. قرار یهادادهسازیذخیرهبهسرويسابریبرایپشتیبانآنالينمورداستفاده

 کنید،مطمئنخواهیدبودکهدادهشمارویچندسرورتکثیرشدهاست.عتماداصلیا

هزینه کمتر - برای: هزينه مقدار اينکهسازیذخیرهچه حتیبا میپردازيد؟ ترابايتداده هر

 پايین سخت ديسک آيدمیهزينه هنوز است.، ارزانتر ابر در مجازی سرورهای از استفاده

ندتوانمیابریسازیذخیرههایسرويس نرخپايینتریارائهکنند، آنها مؤثرتریاززيرا بطور

اختصاصکنندمیفضایسرورهايیکهدارنداستفاده بهآنها برحسبتقاضایکاربران، وفضا

بههرحالخريدفضایاضافهدرابرارزانتراستازاينکهيکسرورجديدياديسک.شودمیداده

 ديدخريداریکنیم.سختج

 داده در ابر سازی ذخیرهخطر  -5-9-4

ابری،مخاطراتیوجودداردکهبیشترموردبحثهستند:سازیذخیرهیهاسرويسدرخصوصاستفادهاز

قابلیت اطمینان - گفتیم که بیاوريد بیاد سازیذخیره: از تر اطمینان قابل سازیذخیرهابری

اگرسرويسدهندهابریبامشکلکنیدمیت.چهفیزيکیسنتیاست.اماهمهموضوعايننس

اينترتیبن به که آفالينشود اينکه يا یدتوانمیفنیمواجهشود دسترسییهادادهبه خود

 ازدستبدهید.یهادادهداشتهباشیدياحتیممکناستواقعاً اينموضوعقبالپیشخودرا

 اگريکسرويسسازیذخیرهبرقسرويس2118درفوريهآمدهاست. ابریآمازونقطعشد.

سازیذخیره چندکپیپشتیباناز باشديا زيرساختمناسبنداشته نکردههادادهابری، تهیه

 درخطرخواهندبود.هادادهباشد،

يشانهاسیستمابریمیگويوندکهسازیذخیرهدرحالیکههمهسرويسدهندههای:امنیت -

وجودداردکهسارقینباتکنولوژیبابتوانندواردسیستمشوندوامناست،اماهنوزامکاناين

یحساسرابربايند.تقريباًهمیشهامنیتدادهایکهبطورفیزيکیبرآنکنترلینداريد،هاداده

 پايینتراست.

حثقابلیتاطمینانابربهسرويسدهندهبرنمیگردد.باتوجهبهاينکههمهب :خطای کاربران -

سیستمامکا مدير اشتباه بعلت فرضکنید دارد، وجود انسانی اشتباهات بروز عبورن کلمه ،
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درمعرضدسترسیهادادهسیستمبهسرقتبروديااشتباهديگرینظیراين.همینکافیستکه

 کاربرانغیرمجازقرارگرفتهيابطورکاملحذفشوند.

،کندمیدازطريقاينترنتدسترسیپیدایخوهادادهبدلیلاينکهشمابه :مشکالت دسترسی -

مشکلمواجهشود. با وقتیخواهدبودکهسرعتآناتصالپايینبیايديا مشکلاصلیشما

برای حتی که است اينترنتی اتصال هر در اساسی موضوع يک داده با دسترسی در تاخیر

 سريعترينآنهاممکناستاتفاقبیفتد.

یخودحداقلدردومکانکپیپشتیبانهادادهکهازشودمیينحسايجادباهمهاينپیشبینیها،ا

،درجایديگریکهکنیدمینکنید.بهتراستهرچهراکهدرابرذخیرهداشتهباشیدوانحصاراًبهابراعتماد

دسترسیبهآنداشتهباشیدنیزذخیرهکنید.

 فایل گذاری اشتراک و به سازی ذخیرهی ها سرویسبررسی  -5-9-5

،برايتاناهمیتدارد؟بیايیدکنیدمییخودبصورتآناليناستفادههادادهسازیذخیرهچقدرجايیکهبرای

 مشهورترين از بعضی هاسرويسبه بهسازیذخیرهی قابلیت آنها از بسیاری بیندازيم. نگاهی ابری

.اندکردهفايلرانیزفراهمگذاریاشتراک

5-9-5-8- Amazon S3 
نامحدودرافراهمآوردهاست.شماسازیذخیرهامکانAmazon Simple Storae Service (S3)سرويس

درمارسS3یذخیرهشدهخودازطريقيکواسطوبسادهدسترسیداشتهباشید.هادادهبهیدتوانمی

آناليندربازارامروزباشد.سازیذخیرهیهاسرويسراهاندازیشدوشايديکیازمهمترين2116

وAmazonیهاهزينه جهتارسال استفاده مورد پهنایباند و شده شده ذخیره داده اساسمقدار بر

تا0.10هرگیگابايتبهاضافهبازایدالر0.15.دراياالتمتحده،هزينهآنشودمیدريافتداده،محاسبه

.باشدمیادهانتقالهرگیگابايتدبازایدالر0.17

کهکندمیقابلانعطافیاستفادهسازیذخیرهايناستکهآنازهمانزيرساختS3يکیازنکاتفروش

Amazon.comاندازی دادههاسرويسبرایراه قرار استفاده یتجارتالکترونیکیجهانیخودشمورد

دسترسیداشتهباشید.aws.amazon.comازطريقAmazon S3بهیدتوانمیاست.شما

5-9-5-0- Egnyte 
Egnyte(www.egnyte.com)آنالينگذاریاشتراک،تهیهکپیپشتیبانوبهسازیذخیرهیهاسرويس

هایخاصیراوپوشههافايلبهراحتیکاربرانمجازیراکهمیخواهیدیدتوانمیرافراهمآوردهاست.شما

.شودمینیزبطورخودکارانجامهافايلکنیدومديريتنگارشباآنهابهاشتراکبگذاريدمشخص

سرويس Egnyteدسترسیبه در ایکه طريقواسطساده 84-5شکلاز پذيرامکانکنیدمیمشاهده

آنراپیکربندیيکفايلسرورآنالينمجازیراهاندازیکنیدومتناسببانیازهایخودیدتوانمیاست.شما
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 همچنین مختلفهافايلیدتوانمیکنید. دسترسی سطوح با را شده گذاشته اشتراک به های پوشه و

بهسهولتچندکلیکسادهاست.هافايلمشخصکنید.آپلودکردن


 Egnyteی آپلود شده با ها فایلمدیریت  – 14-5 شکل  

5-9-5-3- ElephantDrive 
ElephantDrive(www.elephantdrive.comظاهرکاربرپسنداستکهسرويس (يکبرنامهآنالينبا

سازیذخیره ارائه دهدمیآنالين مختلفارائه نسخه سه در را اينسايتسرويسخود نسخهدهدمی. :

 نسخه Proخانگی، نسخه و ،Pro Plusنگارشمحدوديت هر انسازیذخیره. برایو تقالمتفاوتیدارد.

دالردرماهاست.9.95کاربرانخانگیاينقیمتدرحدود

5-9-5-4- Microsoft Offile Live Workspace 
درخصوص Microsoft Office Live Workspace(workspace.office.live.comما در یهابخش(

بریخاصفکرکنید.شمااسازیذخیرهبهعنوانيکسرويسLive Workspaveقبلصحبتکرديم.به

خوداستفادهکنید.محدوديتتعداداسنادیکهOfficeیهافايلسندهاوسازیذخیرهازبراییدتوانمی

هرکاربراست.بازایسند1111ذخیرهکنید،یدتوانمی

خصوص در که جالبی بايدOffile Live Workspaceنکته )البته است آن بودن رايگان دارد، وجود

خودراايجادکنید.(اينباعثشدهاستکهاينOfficeراداشتهباشیدتابتوانیداسنادOfficeجموعهم

یورد،اکسلوارائههایشماباشد.هافايلنسخهاصلیياکپیسازیذخیرهسرويسبسیارمناسبیبرای

چهدرادایدتوانمیشما درازهرجايیبهاسنادخوددسترسیداشتهباشید. رهباشید،چهدرخانهويا

1رادرآنذخیرهکنید.Officeاسنادغیریدتوانمیجاده.محدوديتاصلیکهوجودداردايناستکهشمان

                                                           
سریبه1 ديگرانبهاشتراکبگذاريد، با را Microsoft SharedViewاگرمیخواهیداسنادخود راهدوروسیستم بزنیدکهيکمیزکار

نفربطورهمزمانمیدهد.هرکسبرایاستفادهازاينسیستم،بايد15کهبهشماامکانبهاشتراکگذاریونیزگفتگویزندهراباکنفرانساست

برایبهاشتراکSharedViewنرمافزار دررايانهخودشنصبکند.عملکردايننرمافزار،شبیهبهيکبرنامهپیغامرساناستوروشیرا را

(connect.microsoft.com/site/sitehome/aspx?SiteID=94اسنادفراهمکردهاست.)گذاری
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5-9-5-5- myDataBus 
گذاریاشتراکابریوسرويسسازیذخیره(ترکیبیازwww.mydatabus.com)myDataBusسرويس

 شما بههافايلسازیذخیرهبرایmyDataBusازیدتوانمیفايلاست. گذاریاشتراکیشخصیخوديا

اينسرويسهمچنینابزارهای کنید. استفاده خود خانواده و دوستان با موسیقیها و ها فیلم تصاوير،

یمشابهراهمهاسايتوديگرFacebook،MySpace،LiveJournalباسازیيکپارچهمشارکتگروهیو

.کندمیفراهم

5-9-5-6- Nirvanix 
 به سازیذخیرهاگر باشید، داشته یدتوانمیبیشترینیاز استفادهNirvanix(www.nirvanix.comاز )

یبزرگومشترياندرسطحسازمانیهافايلابریاستکهبرایسازیذخیرهيکسکویNirvanixکنید.

شبکه هوشمندتقاضاهایNirvanic Storage Deliveryمناسباست. بهترينیسازذخیرهبطور در را

است.رپذيمقیاسوبطورکاملدراينسیستمبرحسبتقاضاسازیذخیره.دهدمیمکانازشبکهانجام

5-9-5-7- steekR 
 در که همانطور 85-5شکل کنیدمیمشاهده ،steekR(www.steekr.comک مصرف برای نندگانی(

یچندرسانهایخودرابصورتآنالينبهاشتراکبگذارند.هافايلطراحیشدهاستکهمیخواهنداسنادو

یشماهاتماسآنراباهرکسديگریکهدرلیستیدتوانمیبعدازاينکهيکفايلخودراآپلودکرديد،

يلتوسطديگرانقابلويرايشباشديااينکهتعیینکنیدکهيکفایدتوانمیباشدبهاشتراکبگذاريد.حتی

فقطخواندنیباشد.


 ابری برای کاربران خانگی سازی ذخیرهیک سرویس : steekR – 15-5 شکل  

دارد.گیگابايتوجود111یپولیآنتاهاسرويسبايکگیگابايترايگاناستوsteekRسرويسپايه
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5-9-5-1- Windows Live SkyDrive 
نامداردکهباWindows Live SkyDrive(skydrive.live.com،مايکروسافتسومینسرويسابری )

Office Live Online بهکمکاينسرويسشما ذخیرهکنید.یدتوانمیمتفاوتاست. هرنوعفايلیرا

یآپلودشدهراباديگرکاربرانهافايلبهراحتییدنتوامیگیگابايتفضایرايگاندراختیارداريدو25شما

پوشههایشخصینیزبرایخصوصینگهداشتن قابلهافايلمجازبابصورتعمومیبهاشتراکبگذاريد.

استفادههستند.

 86-5شکلهمانطورکهدر کنیدمیمشاهده يقداشبوردگرافیکیازطرهافايلومديريتسازیذخیره،

مشاهدهکنیديايکشودمیسادهایانجام فقطکافیسترویيکپوشهکلیککنیدتامحتوایآنرا .

اينسرويسخیلیسادهاستوبرایکارهایخانگیوبعضیکاربردهایتجاری بازکنید. فايلخاصرا

کوچکمناسباست.


 Windwos Live SkyDriveی آپلود شده با ها فایلمدیریت – 16-5 شکل  

 ی نشانه گذاری آنالینها سرویسبررسی  -5-9-6

یموردعالقهتانراباهاسايتيادداشتهاوگذاریاشتراکیابریبهشماامکانبههاسرويسايننوعاز

.کنندمیفراهم(کنیدمیرايانهاستفادهدوستانوهمکارانياحتیخودتان)درصورتیکهازبیشازيک

کهآنگیردمیوتصمیمکنیدمیعملکردآنهابهاينصورتاستکهشماازيکسايتموردعالقهبازديد

کنیديابهشخصديگریمعرفیکنید.بدلیلاينکهنشانههافقطدريکرايانه1رابرایخودنشانهگذاری

آنرابههمراهيادداشتدريکسايتنشانهگذاریآنالينذخیرهکنید.اينیدنتوامی،شماشوندمیذخیره

لینکآنرابرایدوستانخودیدتوانمی.سپسکندمیکارنشانههاويادداشتهایشمارادرابرذخیره

                                                           
1Bookmark 
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بهآنمراجعهداشتهباشید. شابهعملنیزبهشکلم1یدفتريادداشتهاسايتايمیلکنیدياخودتانبعداً

درسايتقراردهیدوسپسکنندمی فقطکافیستيادداشتهایخودرا بهآنهاازطريقوبیدتوانمی.

ینشانهگذاریويادداشترايجهاسايتدسترسیداشتهباشیديابهاشتراکبگذاريد.درادامهبرخیازاين

.کنیممیرابررسی

5-9-6-8- BlinkList 
BlinkList(www.blinklist.com)يکسايتنشانهگذاریبسیاریسادهاست.وقتیشماعضوسرويس

Blink This Site.ايناپلتيکلینکشودمیرايگانآنبشويد،يکافزونهکوچکدرمرورگرشمانصب

.وقتیکهخواستیدسايتموردعالقهخودراذخیرهکندمییهایمرورگرشمااضافهمندعالقهبهلیست

(.يادداشتمورد87-5شکل)شودمینمايشدادهBlinkingررویاينلینکيکصفحهکنید،باکلیکب

ازاينکادریدتوانمیکلیککنید.همچنینBlinkنظرخودرادربارهسايتواردکنیدوسپسرویدکمه

یهاسايتترتیباينسايتبههمراهديگربرایارساللینکبهدوستانوخانوادهنیزاستفادهکنید.بهاين

شماظاهرخواهدشد.BlinkList My List،درصفحهايدکردهblinkموردعالقهتانکهقبالآنهارا


 ی ها مند عالقه سازی ذخیرهبرای  BlinkList سایت – 17-5 شکل  

                                                           
1notebook 
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5-9-6-0- ClipClip 
ClipClip(www.clipclip.orgامکان بهشما اينبرنامه است. يکسايتنشانهگذاریساده بیشاز )

دريکدفتريادداشتآنالينفراهمهاسايتانتخابکردنوذخیرهکردنمتنوتصاويراز ووبالگهارا

کنید)اينکاراينيادداشتهارابرایاستفادههایآتی،ذخیرهکردهوسازماندهییدتوانمی.شماکندمی

برایفعالیتهایتحقیقیبسیارمناسباست.(يااينکهباديگرانبهاشتراکبگذاريد.تنهاکافیستتصاوير

ClipClipومتنهایموردنظررابااستفادهازماوسدرمرورگرانتخابکنیدوسپسرویدکمهيالینک

کنیدمیمشاهده88-5شکل.درشودمیذخیرهClipClipکلیککنید.سپسمواردانتخابشدهدرسايت

.شوندمینمايشدادهClipClipکهچگونهفطعههایذخیرهشدهدر


  ClipClipمشاهده صفحات وب ذخیره شده با – 11-5 شکل  

5-9-6-3- Clipmarks 
Clipmarks(www.clipmarks.com شبیه بسیار )ClipClip کندمیعمل شما نوعیدتوانمی. هر

در ازطريققابلدسترسیClipmarksمحتوايیازصفحاتوبرا بعداً مواردذخیرهشده کنید. ذخیره

خواهندبودوخواهیدتوانستآنهاراباديگرکاربراننیزبهاشتراکبگذاريد.

5-9-6-4- del.icio.us 
del.icio.usنمايشدادهشدهاست.اينسايتخودرا89-5شکلدرسآننیزبههمینناماست،درکهآ

يکنوعسايتنشانهگذاریکهبصورتشبکهاجتماعیعملsocial bookmarkingيکنوعسايت يا

آنکندمی استبطوريکهکاربراندر بهاشتراکهاسايتندنشانههایتوانمیمطرحکرده همديگر با را

میلیون3ینشانهگذاریباشدکهبیشازهاسايتشايدمحبوبتريناينdel.icio.usبگذارند.درحقیقت

است.!Yahooدارد.مالکیتاينسايتدرحالحاضرباشرکتURLمیلیوننشانه111کاربروبیشاز
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 محبوب ترین سایت نشانه گذاری بصورت یک شبکه اجتماعی– 19-5 شکل  

بهکاربرانامکاناستفادهازبرچسببرایپیداکردنdel.icio.usیمشابهديگر،هاسايتهمانندبسیاریاز

بررویدکمه)باکلیککنیدمیبهترنشانههارافراهمکردهاست.وقتیشمايکسايترانشانهگذاری

del.icio.us،)چندکلمهکلیدیبرایتشريحآنسايتواردکنید.ديگریدتوانمیقراردادهشدهدرسايت

ینشانهگذاریشدهراکهمنطبقباهاسايتندمناسبترينتوانمیکاربرانباجستجویآنکلماتکلیدی

نیازآنهاباشدپیداکنند.

5-9-6-5- Feedmarker 
Feedmarker(www.feedmarker.comيکسايتنشانهگذاریديگراست.اينسايتويژگیجديدی)

عملکندولینکآنهارانیزبهنشانههایAromوRSSبعنوانخبرخواندتوانمیداردوآنايناستکه

خوداضافهکنید.

5-9-6-6- SharedCopy 
SharedCopy(www.sharedcopy.comبعنوان)وشودمیشناخته1سرويسدرجتوضیحاتمشارکتی

دریدتوانمیبهاينمعناستکهشما ذخیرهکنیدوهرنوعSharedCopyيککپیازهرصفحهوبرا

صفحهایکهدرآنتوضیحاترایدتوانمیيادداشتوعالمتگذاریرادرآنصفحهانجامدهید.سپس

راکبگذاريد.راباديگرانبهاشتايدکردهاضافه

                                                           
1Collaborative annotation 



 ابری رایانش 



233

5-9-6-7- Tagseasy 
Tagseasy(www.tagseasy.comيکبرنامهترکیبیازنشانهگذاری،يادداشتوسرويس)سازیذخیره

یدلخواهخودرانشانهگذاریکنیدوبادوستانوهمکارانبهاشتراکهاسايتیدتوانمیابریاست.شما

لودکردهوبهاشتراکبگذاريد.اينسرويسرايگانگیگابايتفايلآپ1تاظرفیتیدتوانمیبگذاريد.حتی

استوارزشامتحانکردنرادارد.

5-9-6-1- Yahoo! MyWeb 
Yahoo! MyWeb(myweb.yahoo.comيکسرويسنشانهگذاریآنالينسادهاست.شما)یدتوانمی

دسترسیایرايانهذخیرهکنیدوسپسبهآنازطريقهرMyWebبهسادگیهرنشانهایرادرسايت

داشتهباشیدويااينکهبادوستانوهمکارانبهاشتراکبگذاريد.
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 تصاویر دی یتال گذاری اشتراکبه  -5-82

همهنوعگذاریاشتراکوبهسازیذخیرهيیکهبتوانیدازآنهابرایهاسايتدربخشقبلمادرخصوص

فايلکهموضوعاينبخشگذاریاکاشتریهاسايتفايلیاستفادهکنید،صحبتکرديم.يکنوعخاصاز

 اين است. تصاوير به مربوط هاسايتاست، امکان شما بهسازیذخیرهبه و شما دجیتال تصاوير

.کنندمیآنهابادوستانوخانوادهفراهمگذاریاشتراک

 اشتراکتصاوير، از هاسايتفراتر فراهم هم را ويرايشتصاوير امکان که هستند مطمئناًاندکردهيینیز .

،زيرايککندمیبرابرینAdobe Photoshopهایرومیزینظیرافزارنرمهیچوقتباهاسايتقدرتاين

بستریبرایانجامکارهایويرايشیسادهنظیرتنظیمدتوانمیسايتويرايشتصويربصورتآنالينفقط

کند.نور،تنظیمرنگ،برش،ايجادقابومواردیازاينقبیلرافراهم

 ی ویرایشگر تصویر آنالینها برنامهبررسی  -5-82-8

يیشروعکنیمکهبرایويرايشتصاويرديجیتالمورداستفادهقرارمیگرند.هابرنامهدرابتدامیخواهیمبا

همهکارهایسادهواولیهایکهدریدتوانمیشماهابرنامهازطريقاين یرومیزیوجودهابرنامهتقريباً

دهید.مثالتصاويررابرشدهید،بچرخانید،رنگآنهاراتصحیحکنید،مشکلقرمزیچشمرادارد،انجام

رفعکنید،کنتراستوروشنايیراتنظیمکنید،حتیامکانترکیبچندتصويرباهمديگرنیزدربرخیاز

آنهاوجوددارد.

اکثر با تصاويرمهابرنامهبرایکار مجبورهستیدکهابتدا یابری، کنید.ارسالسايتبهوردنظرخودرا

.باشندمیويرايشهایموردنظرراانجامدهید.پسازآنتصاويرويرايششدهقابلدانلودیدتوانمیسپس

5-82-8-8- Adobe Photoshop Express 
 Adobeگفتکهبهترينآنهانیزهست.توانمی،کنیدمیاولینبرنامهويرايشگرتصويرتحتوبکهبررسی

Photoshop Express(www.photoshop.com/express تولید زمینه در زياد سابقه دارای افزارنرم(

کههمهکنترلهایباشدمیPhotoshop CSويرايشگرتصويراست.اينبرنامهنگارشیسادهازبرنامهکامل

ربردارد.ازهمهمهمتر،دگیردمیويرايشیسادهآنراکهبرایرفعاکثرمشکالتتصويرمورداستفادهقرار

.شودمیاينکهاينسرويسبطوررايگانعرضه

تصاويرخودراکهقصدويرايشآنهاراداريدبهسايتارسالکنیدPhotoshop Expressبرایشروعکاربا

تابخانهآناليندابلکلیک(تادرکتابخانهآنالينظاهرشود.سپسبررویآيکنتصويردرک91-5شکل)

(.91-5شکل)شودمیبازPhotoshop Expressکنید.پنجرهويرايشگر
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 Photoshop Expressتصاویر ارسال شده در کتابخانه آنالین – 92-5 شکل  


 Photoshop Expressویرایش یک تصویر با – 98-5 شکل  

Adobeامکان شما سازیذخیرهبه 2تا را تحتوبويرايشدهدمیگیگابايتتصوير برنامه هر شبیه .

نیزيکپارچهاستبطوریکهبتوانیدتصاويرويرايششدهFlickrباPhotoshop Expressتصويرديگری،

نیزقراردهید.Flickrیماًدرسايترامستق
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5-82-8-0- ForoFlexer 
FotoFlexer(www.fotoflexer.comشبیه)Photoshop Expressيکبرنامهرايگاناست.اينبرنامه

فراهمکردهاستوالبتهيکسریابزارهایبیشترهمدارد.Photoshop Expressیويرايشیمشابههاگزينه

تصويرارسالشدهفعلیرادرFotoFlexer،پنجرهويرايشیکنیدمیمشاهده92-5شکلهمانطورکهدر

نمايش ای برگه ابزارهایدهدمیيکواسط دارای استو شده خاصطراحی يککار برای برگه هر .

مثالدرشکلبرگهباشدمیمخصوصبهخوددرقسمتباال .Basicبرکنیدمیرامشاهده گههایديگر.

 Effectشامل تصويری(، های تصوير)تزيینdecoration)افکت ،)animationو سازی(، )متحرک

distortion)برگهباشندمی)تغییرشکل .Layersبهشماامکانکاربررویتصويربهصورتچنداليهای

.دهدمیجهتويرايشواعمالجلوههایتصويریراهم


 FotoFlexerدر  Basicبرگه ویرایش – 90-5 شکل  

5-82-8-3- Picnik 
Picnik(www.picnik.com يکیاز است.هابرنامهينترساده( یويرايشتصوير در که شکلهمانطور

مکاناستفادهازجلوههایويژهنیزبا.ادهدمی،اينبرنامهکارهایسادهایانجامکنیدمیمشاهده5-93

ازCreateکلیکبررویبرگه ... و دانهبندیفیلم، قلمکاری، جلوههايینظیرسیاهسفید، وجوددارد.

کلیککنید.Applyجملهمواردموجوددرآناست.برایاعمالهرکدامکافیستبرروی
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 Picnikکارهای ویرایشی ساده در – 93-5 شکل  

5-82-8-4- Picture2Life 
 در که همانطور 94-5شکل کنیدمیمشاهده ،Picture2Life(www.picture2life.comاز ترکیبی )

 ارائهکردهاست. تغیهاگزينهکارهایويرايشیسادهوجلوههایويژهرا یراندازه،یسادهآنشاملبرش،

.جلوههایويژهآنشاملتارکردن،نرمکردنلبه،باشدمیچرخش،تنظیمروشنايی،کنتراستورنگو...

emboss ،pixelate ... باشدمیو اين بر عالوه .Picture2Life و کوالژ ايجاد امکان شما یهافايلبه

.دهدمیرابااستفادهازتصاويریکهداريدGifمتحرکت


 Picture2Lifeویرایش یک تصویر در – 94-5 شکل  
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5-82-8-5- Pkifx 
Pikifx(www.pikifx.comشايد)ينبرنامهآنالينازنظرسهولتاستفادهباشد.همانطورکهدرترساده

بسیاریازکنیدمیمشاهده95-5شکل اعمالهرهاگزينه، یاولیهويرايشیدرباالیتصويروجوددارد،

است.پذيرامکانجلوهباکلیکبررویتصويرآندرنوارکناریسمتچپ


 Pikifxاعمال جلوه با – 95-5 شکل  

5-82-8-6- Preloadr 
Preloadr(www.preloadr.comبهدودلیلبرنامهج)البیاست.اولاينکهباFlickrبهخوبیيکپارچه

 )است 96-5شکل ) حساب در شما حقیقت در ويرايشگرFlickrو بخش به تا شويد می وارد خود

Preloadrدسترسیداشتهباشید.دوماينکهPreloadrدهدمیابزارهایويرايشیحرفهایمتنوعیراارائه

و...cureves،histogramیديگروجودندارد.نظیراليهها،هاسايتبسیاریازکهدر

قراردادهايدمشاهدهخواهیدFlickrبعدازاينکهواردبرنامهشديد،لیستیازهمهتصاويرراکهقبالدر

بااستفادهازواسطسادهياابزارهایپیچیدهیدتوانمیکرد.سپس ويرايشکنید.بعدازهرکدامازآنهارا

جايگزينکردهياتحتعنوانيکFlickrآنرابانسخهقبلیدریدتوانمیاينکهتصويرراويرايشکرديد،

نسخهجديدذخیرهکنید.


 Preloadrاستفاد ه از ابزارهای ویرایشی پیشرفته – 96-5 شکل  
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5-82-8-7- Phixr 
Phixr(www.phixr.comيکويرايشگرتصويرآنالينبا)مشاهده97-5شکلسادهاست.درهایقابلیت

یهاگزينهیرايجويرايشتصويراست.هابرنامهکهواسطاينبرنامهشبیهبرنامهفتوشاپوديگرکنیدمی

است.پذيرامکانلیويرايشیازطريقدکمههایواقعدرسمتچپتصويراص


 شبیه به فتوشاپ  Phixrواسط ویرایشی – 97-5 شکل  

Phixrو برش، امکانچرخاندان، flipبهشما همچنیندهدمیکردنتصويررا رنگتصويررایدتوانمی.

ناضافهکنیدوياازجلوههایتصويریبررویآنتنظیمکنید،آنراسیاهسفیدکنید،متنياحباببهآ

استفادهکنید.

5-82-8-1- Pixenate 
(واسطويرايشیمبتنیبردکمهارائهدادهاست.همانطورکهدرwww.pixenate.com)Pixenateبرنامه

برایاعمالهرجلوهتصويریبايدرویدکمهمرکنیدمیمشاهده98-5شکل بوطبهآندرسمتچپ،

کلیککنیدتابهحالتاولبرگردد.Undoتصويرکلیککنید.اگرازنتیجهراضینبوديدبرروی
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 کلیک کنید Pixenateبرای اعمال هر جلوه روی دکمه مربوطه در  – 91-5 شکل  

5-82-8-9- Snipshot 
 Snipshot(www.snipshot.comبرنامه عنوان تحت قبال که )Pixohواسط يک شد، می شناخته

،وقتیرویيکدکمهازکنیدمیمشاهده99-5شکلويرايشیبسیارجالبارائهدادهاست.همانطورکهدر

 ظاهر صفحه آندر کنترلهایمربوطبه کلیککنید، کلیشودمیباالیتصوير با مثالً رویدکمه. کبر

Effects.کنترلهایمربوطبهاعمالافکتهایتصويریرامشاهدهخواهیدکرد،

خواهید اختیار در افکتهایتصويریرا مختلفیاز انواع و ويرايشتصوير کنترلهایساده همه شما

برخالفبرخیاز هاسرويسداشت. امکانويرايشتصويربسیاربزSnipshotیديگر، بهشما 11رگ)تا

.دهدمیپیکسل(راهم5000*5000مگابايتبااندازه


 Snipshotواسط ویرایشی بسیار جالب  – 99-5 شکل  
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 تصویر گذاری اشتراکبررسی ان من های به  -5-82-8-82

انجامدهیدایرايانهصويرراازهرويرايشتیدتوانمیويرايشتصاويربايکبرنامهتحتوبسادهاست.شما

تصاويرباديگرانازطريقگذاریاشتراک.حتیراحتازآنتوانايیبهباشدمیینیزنافزارنرمونیازبهنصب

تحتوباست.گذاریاشتراکیبههاگروهابروبواسطهانجمنهاو

شماگذاریاشتراکیبههاسايتهمهاين برایارسالبهسايتتصويرشبیههمهستند. تصاويرخودرا

کنیدمیانتخاب يا ها پوشه در را آنها سپسکنیدمیسازماندهیهاآلبوم، يایدتوانمیو شخصیبودن

.بعضیدهندمیبهدوستانشمااجازهدانلودتصاويرراهاسايتعمومیبودنآنهارامشخصکنید.بعضیاز

 را دريافتهزينهنیزدهندیمديگرفقطاجازهمشاهدهآنها ازطريقبعضیديگرامکاناتچاپتصويربا .

1وانجمنهاموضوعبندیشدههستند.هاگروهیقویتردارایهاسايتفراهمشدهاست.

5-82-8-88- Apple MobileMe Gallery 
 مجموعه از هابرنامهيکبخشجالب وب تحت Apple MobileMeی برنامه ،MobileMe Gallery

(www.me.comاست.شما)تصاويرراازرايانهيایدتوانمیiPhoneخودبهMobile Me Galleryارسال

 توسطهرکسیکهشمادعوتکنیدقابلمشاهدهخواهدبود. بهاينترتیباينتصاويربعداً شکلکنید.

نشان5-111 تصاوMobileMe Galleryکهچگونهدهدمیبهشما را یوبسازماندهیهاآلبوميرشما

کندمی مجموعه کل هزينه .MobileMe 99سالیانه مجموع در و است فضای21دالر گیگابايت

.کندمیفرامسازیذخیره


 Apple MobileMe Galleryدر  Onlineآلبوم تصاویر  – 822-5 شکل  

                                                           
لحاظمیکنند.1 را اندکهالبتهاغلببرخیمحدوديتها فراهمکرده امکانعضويترايگانرا اکثراينسايتها

بههمراهويژگیهایپیشرفتهفراهممیکنند.ديگرسايتهزينهبعضیسايتهاامکانعضويتباد ريافتهزينهرا

هایخودراازطريقسرويسهایچاپتصويرياتبلیغاتدريافتمیکنند.
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5-82-8-80- dotPhoto 
ولیبرایسفارشهایچاپ(برایکاربرانخانگیرايگاناستwww.dotPhoto.com)dotPhotoايتس

برایمیزبانیتصاويریکهدروبdotPhotoندازتوانمی.عکاسانحرفهایکندمیتصويرهزينهدريافت

نجامدهند.اdotPhotoاستفادهکنندوسپسسفارشهایچاپراازطريقدهندمیسايتخودنمايش

5-82-8-83- DPHOTO 
DPHOTO(www.dphoto.comدوسطحازعضويترافراهمکردهاست.نگارش)Liteبهشماامکان

سازیذخیره 3بازایتصوير1111تا را ماه نگارشدهدمیدالردر .Proنامحدودراسازیذخیرهامکان

شبیهبسیاریاز7بازای آدرسوبDPHOTOيگر،یدهاسايتدالردرماهفراهمکردهاست. بهشما

.دهدمیyourname.dphoto.comاختصاصیبرایتصاويرتانبهشکل

5-82-8-84- Flickr 
Flickr(www.flickr.com)گفتکهمشهورترينآنهاتوانمییاشتراکتصوير،هاسايتنسبتبههمه

اختصاصبههرعکاسيکصفحهخانگیFlickrد.مشاهدهکنی111-5شکلآنرادریدتوانمیاست.شما

.دهدمی


 Flickrصفحه یک کاربر در  – 828-5 شکل  
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ايجادکرديد،ارسالتصاويردرآنبهسادگیFlickrبعدازاينکهحسابکاربردیخودرابطوررايگاندر

کلیککنید.سپسUpload PhotosبرويدورویلینکFlickrیکاست.فقطبهصفحهخانگیچندکل

فايلموردنظرخودراجهتآپلودانتخابنمودهوبرچسبها)تگها(وتوضیحاتموردنیازرایدتوانمی

ودرصورتیکهآنرابصورتمشخصکنید.بهاينترتیبتصويردرصفحهشخصشماقرارخواهدگرفت

ندآنرامشاهدهکنند.توانمیتصويرخصوصیتنظیمکردهباشید،کاربرهایتعیینشدهتوسطشما

.اگرنیازبهارسالتصاويردهندمیمگابايتدرهرماه111بهشماامکانارسالFlickrحسابهایرايگان

بازاییدتوانمیبرروینحوهتصاويرخودداشتهباشید،بیشتریداشتید،يااينکهبخواهیدکنترلبیشتری

حساب24.95 از ماه در Proدالر استفاده ارسالو اينترتیبامکان به وسازیذخیرهکنید. نامحدود

راخواهیدداشت.هامجموعهتوانايیسازماندهیتصاويردر

 بهترينموضوعاتمربوطبه انجمنهایآناستکهFlickrيکیاز امکاندرجتوضیحاتدرخصوص،

بهعکاسبهعنوانيکسرگرمیياحرفه اگرشما فراهمساختهاست. را تصاويروبحثوگفتگویاعضا

انتخابخوبیبرایشماخواهدبود.Flickrعالقهداريد،

5-82-8-85- Fotki 
Fotki(www.fotki.comشبیه)Flickrهاست.يکهمحسابهایرايگانوهمغیررايگانرافراهمآورد

فراهم51حسابرايگانآن کندمیمگابايتفضا حسابهایغیررايگانآنبا سالامکان31. در دالر

سازیذخیره بسیاریاز و طريقسايتهاويژگینامحدود از فروشتصاوير نظیر فراهمFotkiیديگر را

.کندمی

5-82-8-86- MyPhotoAlbum 
MyPhotoAlbum(www.myphotoalbum.com ) همانطور نشان آن نام نمايشدهدمیکه روی ،

در شمايکآدرسوبمنحصربهفردهاآلبومتصاويرديجیتالشما یتصويریآنالينتمرکزکردهاست.

بادوستانوخانوادهبهاشتراکیدتوانمیبرایآلبومخودخواهدداشتکهبهاينترتیببهراحتی آنرا

یدتوانمیبگذاريد.حتی مهمترازهمهاينکهآلبومخودرا باقالبهاواليههایمختلفسفارشیکنید.

همهاينخدماترايگاناست.

5-82-8-87- Photobucket 
Photobucket(www.photobucket.comيکسايت)گذاریاشتراک شما یدتوانمیرايگانديگراست.

MySpaceياFacebookیتصويریايجادکنیدکهدرخوداينسايتويادرصفحاتبالگياهاآلبوم

شمانمايشدادهشود.
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5-82-8-81- Picasa Web Album 
Picasa Web Album(picasaweb.google.comمحصولگوگلدربازار)تصويراست.گذاریاشتراک

Picasa Web Albumخدمات اينخدمات Google Picasaويرايشتصويرافزارنرمبا است. يکپارچه

گواينامکانشودمیرايگانارائه دريکنقشهايدرفتهنیزوجودداردکهبتوانیدمحلیکههرعکسرا

مشخصکنید.

5-82-8-89- Pixagogo 
Pixagogo(www.pixagogo.comباقیمت)ازفضاییدتوانمی.بااينهزينهشودمیدالردرماهارائه5

هیدداشت.امکانتصويرنامحدودآناستفادهکنید.همچنینگالریتصويرشخصیخودراخواسازیذخیره

سفارشچاپتصاويرنیزدرسايتفراهمشدهاست.

5-82-8-02- PictureTrail 
PictureTrail(www.picturetrail.comو جذاب آنالين های نمايش با را تصاوير اشتراک امکان )

 بهعکسهایشما تفننیرا تصويریآنامکانافزودنتصاوير اينسايتدهدمیويرايشگر عضويتدر .

ست.رايگانا

5-82-8-08- SmugMug 
SmugMug(www.smugmug.comيکانجمن)تصاويراستکهباهدفرقابتمستقیمگذاریاشتراک

بهتروامکانSmugMugايجادشدهاست.Flickrبا 39.95نامحدودباهزينهسازیذخیرهواسطنسبتاً

بهذکراستکهاينسايتسهالزمرايانشابریدالردرسالرافراهمکردهاست.بعنوانيکیازمزايای

.کندمیکپیازتصاويرشمارارویسرورهایخوددرنقاطمختلفنگهداری

5-82-8-00- WebShots 
WebShots(www.webshots.com از بسیاری که است تصوير اشتراک انجمن يک آنهاويژگی( ی

111وير)بهاضافهتص1111است.حسابکاربریرايگانآنبهشماامکانذخیرهسزایتاFlickrمشابه

 بیشتر بازایتصوير را عضويت( ماه رايگانآنامکاندهدمیهر حسابهایغیر 5111گذاریاشتراک.

.کندمیدالردرماهرافراهم2.59تصويربیشتربرایهرماهعضويت(باهزينه511تصوير)بهاضافه

5-82-8-03- Zenfolio 
Zenfolio(www.zenfolio.comبعنوانفضايیبرای)نمايشوسازیذخیرهعکاسانحرفهایبهمنظور،

 دارد. مختلف میزبانی طرح سه سايت اين است. شده طراحی کارهايشان گیگابايتBasic(1فروش

سازیذخیره 25بازای سال(، در سازیذخیره)Unlimitedدالر نامحدود و41بازای سال(، در دالر

Premium(111بازاییبزرگترهالفاينامحدودباحجمسازیذخیره.)دالردرسال
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5-82-8-04- Zoto 
سازیذخیره(استکهامکانwww.zoto.com)Zotoکنیممیآخرينسايتاشتراکتصويریکهمعرفی

 را نامحدود 19.95بازای آورد. می فراهم سال در Zotoدالر اجازه کاربران بهسازیذخیرهبه و

Zotoتصاويریراکهدریدتوانمی.همچنینشمادهدمیهابومآلتصاويررادرانواعمختلفگذاریاشتراک

يابالگخودمنتشرکنید.Flickrقراردادهايدرادر
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 های تحت وب تاپ دسککنترل همه چیز با  -5-88

یابریرابررسیکرديم.ازتقويمهایتحتوبهاسرويسیقبلاينفصل،ماهمهنمونههایهابخشدر

یارائهآنالين.امايکگروههابرنامهيتتماسگرفتهتاواژهپردازها،صفحاتگستردهویمديرهابرنامهو

دريکهابرنامههمهدتوانمیوجودداردکههنوزبررسینشدهاست.اينگروههابرنامهديگراز یقبلرا

پنجرهواحدباهمديگردربربگیرد.

آن نیستند. برنامه اصل در برنامه از نوع اين هاسیستمها که هستند کوچکی عامل پايههاويژگیی ی

ارائههاسیستم بعالوهاينکهويژگیاصلیآنهاايندهندمییعامل)نظیرويندوز،لینوکسومکینتاش(را

درخصوصچیزیصحبت ما توانمیکهکنیممیاستکهيکسرويسابریهستند. تاپدسکیمآنرا

)میزکار(تحتوببنامیم.

 خت میزکار تحت وبشنا -5-88-8

استکهدرداخلمرورگرنمايشتاپدسکدرحقیقتشکلمجازیيکwebtopيکمیزکارتحتوبيا

یعاملباشدوشاملهاسیستمشبیهويندزو،مکینتاشياديگردتوانمی.ظاهرگرافیکیآنشودمیداده

هابرنامه )مثالنحوهیآنبهههابرنامهوهمهwebtopیکاربردینیزباشد. تنظیماتشخصیشما مراه

1،بطوريکهبتوانیدبهآنازطريقوبدسترسیداشتهباشید.شوندمینمايشمیزکار(درابرذخیره

تقويموشايدبرنامهپیغامرساندتوانمیمیزکارتحتوبدرحالتعمومی برنامهايمیل، شاملمرورگر،

یارائهرانیزدرهابرنامهیواژهپرداز،صفحهگستردهوحتیهانامهبرتوانمیفوریباشد.درخیلیازحالت،

ندازطريقيکمیزکارتحتوبدرهمهتوانمییموردنیازشماهابرنامهآنهاپیداکرد.بعبارتديگر،همه

جادردسترسشماباشند.

راخواهیدداشتکهازالبته،مزيتاصلیمیزکارتحتوبايناستکهشمامحیطشخصیمحاسباتیخود

وحتیباموبايلهانیزسازگاراست.تمامکاریکهبايدانجامدهیدکندمیيکرايانهبهرايانهديگرتغییرن

 همراه به دهید، انجام کاریکه هر و شويد خود میزکار وارد طريقمرورگر از وهابرنامهايناستکه

طمیزکارشاملرنگها،تصاويرزمینهوديگرمشخصههایآننیزیشماآنجاخواهدماند.تماممحیهافايل

قابلسفارشیکردنخواهدبود.

آنهاشبیههایقابلیتزيراکنندمیبعضیازمردمبهمیزکارتحتوببهعنوانسیستمعاملتحتوبياد

ت،زيرااينسیستماينموضوعرادرستدانستوانمینيکسیستمعاملاستکهدروبقراردارد.البته

جايگزينسیستمعاملفعلیشماشود،بلکهبررویسیستمعاملشماويابهتربگويیمدردتوانمیعاملن

.شوندمیداخلمرورگرشمااجرا

                                                           
(fullscreenبرایاينکهبتوانیدبامیزکارتحتوبکارکنید،بهتراستکهمرورگرخودرادرحالتتمامصفحه)1

قراردهید.
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بسیاریازمیزهایکارتحتوبظاهریشبیهسیستمعاملويندوزدارندکهدرقسمتپايیننوارکارو

شمااندکردهد.بعضیديگرظاهرمتفاوتیايجادنیزقراردارStartمنوی موردwebtopیدتوانمی.طبیعتاً

دلخواهخودراانتخابکنید.

 بررسی انواع میزکار تحت وب -5-88-0

برخیازآنهارايگانهستندو تعدادزيادیمیزکارتحتوبوجودداردکهدرحالرقابتباهمهستند.

.دراينجامشهورترينآنهارابررسیخواهیمکرد.ندکنمیبرخیديگرهزينهعضويتدريافت

5-88-0-8- ajaxWindows 
 با میزکار هایقابلیتيکنمونه چندينajaxWindows(www.ajaxwindows.comکامل استکه )

ajaxWriteبرنامهکلیدینظیر ،ajaxSkethوajaxPresentدرآنيکپارچهشدهاست.همانطورکهدر

112-5شکل واسطکنیدمیمشاهده ،ajaxWindowsتازه برای بنابراين استکه ويندوز شبیه بسیار

بسیاریاز استانداردمیزکارويندوزدرآنتکرارهایقابلیتکارهاکارکردنباآنبسیارسادهخواهدبود.

یدتوانمیهایکناری(.البتهشماwidgetشدهاست)مانندآيکنهایمیزکار،منویشروع،نواروظیفه،نوار

بهدلخواهسفارشیهابرنامه نیزبهمیزکاراضافهکنیدوتصويرزمینهوالگویرنگیآنرا دلخواهخودرا

 کنید.

 
 یک میزکار م ازی شبیه ویندوز ajaxWindows – 820-5 شکل  

اين در ثبتنام تمام هایقابلیتسايتبا فضایهابرنامهآن)مشتملبر رايگاناستوسازیذخیرهو )

بنابراينيکانتخابخوببرایهمهکاربرانخواهدبود.
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5-88-0-0- Deskjump 
Deskjump(www.deskjump.com)ارائههابرنامهازایمجموعه 113-5شکل.دهدمییتحتوبرا

صفح از برخی همراه به را آن هابرنامهه نشان رايج صفحهدهدمیی پرداز، واژه ساده يکبرنامه شما .

 همراه به مديريتفايل و تصوير نمايشگر تحتوب، تقويم آدرس، دفترچه کالينتايمیل، 1گسترده،

یهابرنامههیآناست.اگرچهاويژگیشخصیازجملهسايتوبووبالگوسازیذخیرهگیگابايتفضای

،امااستفادهازآنسادهورايگاناست.دهدمیراارائهنترپیچیدهبسیار


 Deskjumpمیزکار تحت وب به همراه برنامه اولیه در – 823-5 شکل  

5-88-0-3- Desktoptwo 
Desktoptwo(www.desktoptwo.com در که همانطور ) به114-5شکل است، شده داده نشان

 مرتباست. يکمیزکار آناست، ایکهدر نسرويسايهزينهاستثنایپنجرههایتبلیغاتیآزاردهنده

ازاينبینهابرنامهرايگاناست. يیکهدرآنوجودداردبهاندازهبعضیازمیزکارهایديگرزيادنیست.

ويکدفترچهيادداشت.امادرMP3 Player امهايمیل،تقويم،دفترچهآدرس،پیغامرسان،بهبرنتوانمی

حالحاضربرنامهواژهپردازوصفحهگستردهندارد.
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 یک میزکار کامل ولی با تبلیغات آزار دهنده Dewsktoptwo– 824-5 شکل  

5-88-0-4- eyeOS 
eyeOS(www.eyeos.orgمیزکار شامل ایمجموعه( صفحههابرنامهاز پرداز، واژه نظیر پرکاربرد ی

نمايشگرتصويرومديريتفايلاست.همه تقويم، ايمیل،مديريتتماس، ارائه، بافرمتهابرنامهگسترده،

Microsoft Officeیموجوددرهافايل 115-5شکلسازگارهستندهمانطورکهدر ،کنیدمیمشاهده

.کندمیمیزکارآنخیلیسادهاستويکصفحهشروعداردکهبهکاربرانتازهکارکمک


 به همراه صفحه شروع eyeOSمیزکار مرتب – 825-5 شکل  
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5-88-0-5- g.ho.st 
مخفف همینصورت"globally hosted operating system"اينبرنامه به آدرسسايتنیز استو

راخواهیدداشتوFTPفايلوامکاندسترسیبصورتسازیذخیرهگیگابايتفضای5است.دراينجاشما

یديگرینظیرپیغامرسان،کالينتايمیلومرورگروبنیزدراختیارشماخواهدبود.برنامهمفیدهابرنامه

.همچنینانواعمختلفباشدمیZoho SheetsوZoho WriterاستکهشاملZohoموعهديگرآنازمج

widget(116-5شکلهانیزدرآنموجوداست.) 


 ها widgetبا انواع مختلف  g.ho.stمیزکار نامنظم  – 826-5 شکل  

5-88-0-6- Glide 
انواعمختلف ترکیبهمهآنهادريکمیزکارتحتGlideیتحتوبهابرنامهما قبالبررسیکرديم. را

Glide OS(www.glidedigital.comعنوان قابلدسترساست. )Glid OS در که همانطور شکلرا

5-117 )کنیدمیمشاهده پرداز واژه برنامه شامل ،Write( گسترده صفحه ،)Crunchارائه برنامه ،)

(Present...ويرايشگرتصوير،تقويم،کالينتايمیل،پخشرسانه،ديسکمجازیو،)باشدمی. 


 کامل های قابلیتبا  Glide OSمیزکار  – 827-5 شکل  
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5-88-0-7- Nivio 
 بNivio(www.nivio.comمیزکار ) در باشد. آشنا رايانه کاربران برایاکثر مشاهده118-5شکلايد

بااستفادهازیدتوانمیاستکهدروبمیزبانیشدهاستو2111کهظاهرآنبسیارشبیهويندوزکنیدمی

ينترتیبشمانگارشتحتدالراست.بها4.99مرورگروببهآندسترسیداشتهباشید.هزينهآنماهیانه

Nevio Windows 2000وب مجموعه همراه Microsoft Officeبه برنامه ،Microsoft Explorer،

Nivioیمعروفرادراختیارخواهیدداشت.شايدبتوانگفتکههابرنامهوديگرAdobe Readerبرنامه

کاملترينمیزکارتحتوبباشد.


 در ابر 0222شبیه ویندوز  – Nivioمیزکار  – 821-5 شکل  

5-88-0-1- StartForce 
StartForce(www.startforce.com(است فراهمکرده ويندوز شبیه يکمیزکار اين119-5شکل( .)

یپیغامرسان،مرورگروب،پخشهانامهبريکپارچهشدهاستوهمچنیندارایZohoیهابرنامهمیزکاربا

وامکانآپلودفايلبصورتانبوهرادارد.باشدمیرسانه


 Zohoی ها برنامه، به همراه StartForceمیزکار  – 829-5 شکل  
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5-88-0-9- YouOS 
معرفی تحتوبکه کنیممیآخرينبرنامهمیزکار ،YouOSنسبتبهديگراست ساده کهيکمیزکار

همانطورکهدر اينمیزکارکنیدمیمشاهده111-5شکلمواردیاستکهپیشازاينبررسیکرديم. ،

پیغامرسانويادداشت برنامهگفتگو/ مرورگروب، برنامهمديريتفايل، شامليکويرايشگرمتنساده،

محیطامکانسفارشیسازیزيادیوجودندارد.ارزشاينسايتبیشترازآنجهتاست.دراينباشدمی

 کاربردی برنامه انجمن يک بعنوان " application community"که برنامهشودمیشناخته بطوريکه

 ايجادکنند.YouOSهایخودرادرwidgetياهابرنامهندتوانمیدهندگانتوسعهنويسانو


 YouOSمیزکار نسبتاً ساده  – 882-5 شکل  
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 نیمشارکت آنال یراه ها گرید -5-80

ابریفراتررفتهبهبهسراغابزارهایارتباطیمیرويم.سازیذخیرهیابریوهاسرويسدراينبخش،میاز

ابرنیستند)بعضیاز مبتنیبر درسرورهایاختصاصیبصورتکالينت/سروراگرچههمهاينابزارها آنها

هستند(،اماهمهآنهامبتنیبروببودهوبهمشارکتگروهیp2p.بعضیديگربصورتشوندمیمیزبانی

است.رايانشابرییهابرنامه.ايندوويژگیاصلیکنندمیکمک

 دارد: ابزارهایارتباطیوجود نوعمختلفاز یايمیلتهاسرويسسه یپیغامرسانیهاسرويسحتوب،

ازاينابزارهابرایندتوانمیيیکهدرهرجایدنیاقرارداشتهباشند،هاگروهفوری،وابزارهایوبکنفرانس.

برقراریارتباطباديگراعضایگروهاستفادهکنند.

 ی ایمیل تحت وبها سرویسبررسی  -5-80-8

کنندمیبرایدريافتوارسالايمیلاستفادهMicrosoft Outlookیکالينتنظیرهابرنامهبعضیافراداز

.کنندمیگیرندمیرابرایدريافتايمیلهاازصندوقپستالکترونیکیبکارPOP3کهپروتکلهايینظیر

.شوندمیايناستکهافرادتاحدیبهبرنامهايمیلنصبشدهدريکرايانهوابستههابرنامهمشکلاين

وقتیدورازرايانهخودهستید،ممکناستشودمیفتشدهدرآنرايانهذخیرهپیغامهایدريا ومعموالً

یابریراهاسرويسويژگیهمهجاوهمهوقتهابرنامهنوانیدبهراحتیآنهادسترسیداشتهباشید.اين

ندارند.

ايمیلتحتوباست.بریهاسرويسراهبهتریکهبرایمديريتايمیلهایشماوجوددارد،استفادهاز

وباهرمرورگریمورداستفادهقرارایرايانهندازهرتوانمی،ايمیلهایتحتوبPOP3خالفايمیلهای

.شودمیاضافهایموردنیازنافزارنرم.مشابهيکسرويسابری،شودمیگیرندوهمهپیغامهادروبذخیره

.کندمیتايمیلهايتانراهرجاکهباشیدفراهماينکاربهشماامکانبازيابیومديري

است.ترسادهیرومیزیمتنوعتراست،بلکهاستفادهازآننیزهابرنامهنهتنهاايمیلتحتوب،نسبتبه

ازطريقوبواردیدتوانمیوکلمهرمزخودرابدانید.سپسIDهمهکاریکهبايدانجامدهیدايناستکه

تالکترونیکیخودشويد،پیغامهایدريافتیرابخوانیدوپاسخبدهید،پیغامجديدايجادصفحهصندوقپس

بهسرويسیدتوانمیکنیدوياپیغامهایدريافتیرادرپوشههايیسازماندهیکنید.حتیدربرخیموارد

POP3سترسیداشتهخودکهدرسرورديگریممکناستقرارداشتهباشد،بطورمستقیمازطريقوبد

باشید.

.عالوهبرايناکثرباشندمی!Yahoo،وGoogle،Microsoftسهسرويسدهندهبزرگايمیلتحتوب،

یايمیلتحتوباختصاصیخودرادارند.هاسرويسکهدربخشقبلبررسیکرديم،یرومیزیهابرنامه
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5-80-8-8- Gmail 
.اينسرويسرايگاناستوواسطآنشودمی(نامیدهmail.google.com)Gmailسرويسايمیلگوگل

.باشدمی،بسیارشبیهسايررقباکنیدمیمشاهده111-5شکلهمانطورکهدر

 
 Gmailصندوق پستی  – 888-5 شکل  

.اولاينکهکندمیآنراازديگرسرويسدهندههامتمايزیمنحصربفردینیزداردکههاويژگیGmailاما

Gmailباکندمیازپوشههااستفادهن.Gmailايمیلهارادرداخلپوشههاقراردهیددریدتوانمیشمان

ازايدهجستجوخودبرایپیداGmailصورتیکهاينکاردرديگرسرويسدهندهقابلانجاماست.درعوض

هريکازپیغامهارابااستفادهازیدتوانمی.دراينسیستمکندمیهایموردنظرتاناستفادهکردنپیغام

پیغامیدتوانمی(بگذاريد.اينکارمانندايجادپوشههایمجازیاست،وtagبرچسبها،يکياچندنشانه)

هارابراساسبرچسبهايشانجستجوکنیديامرتبکنید.

کنارهمقرارconversationsتحتعنوانایمجموعهپیغامهایمرتبطبههمرادرGmailعالوهبراين،

دهدمی هر .conversation آغازينشروع يکپیغام با وشودمیمعموال پاسخهایارسالشده همه و

نبعخاصهمهپیغامهايیکهروزانهازيکمدتوانمی.يکمکالمهشودمیدريافتشدهبعدیبهآنمتصل

رادربربگیرد.آيدمیبايکعنوانمشخص

Gamilگیگابايتفضابرایهريکازکاربرانخودفراهمکرده6،حدود2118رايگاناستوازاوايلسال

استوالبتهاينبهمرورافزايشپیداکردهاست.
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5-80-8-0- Yahoo! Mail 
Yahoo! Mail(mail.yahoo.com از يکیديگر توسطسايتیايمهاسرويس( یلتحتوباستکه

Yahoo!ارائهشدهاست.نسخهسادهYahoo! Mailیغیررايگاننیزداردکههاسرويسرايپاناستاما

Yahoo! Mail Plusوبهشماامکانارسالايمیلهایبزرگترونیزامکاندرتسیآفالينشودمینامیده

.دهدمیراPOP3بهايمیلهابااستفادهازکالينتهای

 بهشمافضايینامحدودYahoo! Mailچهازسرويسرايگاناستفادهکنیدوچهازسرويسغیررايگان،

دهدمی ازسرويسپستیياهوبعنوانسیستمکپیپشتیبانيایدتوانمیکهبهمعنایايناستکهشما

یموردنظرتانراکههافايلکهفايلاستفادهکنید.تمامکاریکهبايدانجامدهیدايناستسازیذخیره

میخواهیدذخیرهکنید،بهخودتانايمیلکنید.

هایقابلیتGmailنسبتبهYahoo! Mail،واسطکاربریکنیدمیمشاهده112-5شکلهمانطورکهدر

درساختارسنتیمبتنیبرپوش امکانسازماندهیپیغامها اينبیشتریدارد. در فراهماست. اينجا هدر

.شودمیاستفادهNortonوويرويسيابشرکتSpamGuardسرويسپستیازفیلترياوهنامه

 
 Yahoo! Mailمشاهده پیغام ها در  – 880-5 شکل  
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5-80-8-3- Windows Live Hotmail 
Hotmailهایپستالکترونیکیبودکههنوزهميکیازبزرگترينآنهاست.يکیازاولینسرويسدهنده

بهمجموعهمايکروسافت.شودمینامیدهنHotmailاماديگر Windows Liveیآنالينهاسرويسآنرا

1.شودمینامیدهWindows Live Hotmailخودمنتقلکردهاست.اکنون

 سرويسپستالکترونیکیديگری، هر Hotmailشبیه دتوانمینیز هر از بصورتایرايانهتوسطوبو

 حجم بگیرد. قرار استفاده سازیذخیرهرايگانمورد 5آن در که همانطور 113-5شکلگیگابیتاست.

 کنیدمیمشاهده اينسرويسهمچنینبا است. جالبتوجه آنبسیار واسطجديد یمديريتهابرنامه،

يکپارچهشدهاست.Windows Liveتقويمتماسو

 
 Windows Live Hotmailواسط جدید سرویس پست الکترونیکی  – 883-5 شکل  

5-80-8-4- Apple MobileMe Mail 
 مجموعه از بخشی هابرنامهبعنوان MobileMeی سرويس اپل شرکت ،MobileMe Mail

(www.me.comرا چیزیکه( حدیازديگرMobileMe Mailنیزارائهدادهاست. تا یهاسرويسرا

ازدستگاههاییدتوانمیپستیمتمايزساختهاست،ايناستکهتنهابهرايانهکاربرانمحدودنبوده،بلکه

iPhoneوiPod.وازطريقشبکهموبايليابیسیمازسرويسپستیخوداستفادهکنید

MobileMe Mailیايمیلتحتويندوزنظیرهابرنامهازطريقدتوانمیيکسرويستحتوباستکه

Outlook واسطآنرا بگیرد. قرار استفاده مورد سیستمعاملهایديگر یدتوانمیيا 114-5شکلدر

مشاهدهکنید.

                                                           
1Hotmailتوسطماکروسافتخريداریشد.1997بعنوانيکشرکتمستقلشروعبهکارکردنو1996از
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 شرکت اپل iPhoneدر  MobileMe Mail – 884-5 شکل  

رايگاننیستبلکهبخشیازMobileMe Mailیپستیکهاينجابررسیکرديم،هاسرويسبرخالفديگر

.باشدمیدالردرسال99استکهقیمتاستفادهازآنهاMobileMeیهابرنامهمجموعه

 ی پستی تحت وبها سرویسدیگر  -5-80-8-5

Gmail ،Yahoo! Mail هایپستWindows Live Hotmailو بزرگترينسرويسدهنده از تا سه

 البته و هستند سرويسپستMobileMe Mailالکترونیکی حقیقتصدها در اما رقیبآنهاست، نیز

مثالشرکت دارد. وجود نیز Zohoالکترونیکیمستقلديگر مجموعه سرويسپستهابرنامهدر یخود

اينسرويسرايافت.لیستیازديگرتوانمیردويادراکثرمیزکارهایتحتوبنیزالکترونیکیرانیزدا

:کنیدمیسرويسدهندهبزرگپستالکترونیکیرادرزيرمشاهده

- AOL Mail(mail.aol.com) 

- BigString(www.bigstring.com) 

- Excite Mail(mail.excite.com) 

- FlashMail(www.flashmail.com) 

- GMX Mail(www.gmx.com) 

- Inbox.com(www.inbox.com) 

- Lycos Mail(www.mail.com) 

- Mail.com(www.mail.com) 

- Zoho Mail(zoho.mail.com) 
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 ی پیغام رسان فوریها سرویسبررسی  -5-80-0

پیغامرسانیفوری برایبسیاریازکاربران، يکیازراههایبرقراریارتباطآناليناست. راه1ايمیلتنها

 بهتری زيرا است، سريعتر رسانی، سرويسپیغام صحبتاست. و گفتگو بصورتیدتوانمیبرای را متن

پاسخ ديگرانبهايمیلشما نیستمنتظرشويدتا نیاز بفرستید. همکارانخود بالدرنگبرایدوستانو

کداشتهباشید.بااينابزاريکمکالمهيکبهيیدتوانمیدهند،وقتیهردوطرفهمزمانآنالينهستند،

5-80-0-8- AOL Instant Messenger 
شودمییپیغامرسانیکهزياداستفادههابرنامهيکیاز ،AOL (www.aim.comاستکه)AIMنیز

رتبهدوم!Yahooمیلیونکاربرداردکهبهاينترتیببعداز61بیشازکندمیادعاAOL.شودمینامیده

يییکههاويژگینشاندادهشدهاست،همهنوع115-5شکلدرکهAIMدارد.IMیهاسرويسدرزمینه

 شما دارد. استدربر نیاز مورد رسانمتنیساده يکپیغام عضویدتوانمیدر اشتراکبگذاريد، فايلبه

استفادRSSخبرخوان با بصورتگروهیگفتگوکنید، دريافتشويد، ازگوشیموبالپیغامبفرستیديا ه

بااستفادهازانواعمختلفافزودنیهاکهیدتوانمیکنید،بصورتصوتیياتصويریگفتگوکنید.همچنین

بیفزايید.AIMیبیشتریرانیزبههاويژگیتوسطکاربرانايجادشدهاست،
 

 
 AOL Instant Messenger (AIM)برقراری ارتباط با استفاده از  – 885-5 شکل  

5-80-0-0- Google Talk 
Google TalkهمنامشبکهپیغامرسانیگوگلاستوهمنامبرنامهIM شما اينیدتوانمیآناست.

دريافتنمودهونصبکنید.talk.google.comبرنامهراازسايت

                                                           
1Instant Messaging (IM) 
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استفادهکنید،هميکGoogle TalkازگدجتتحتوبیدتوانمیهمGoogle Talkبرایاستفادهاز

AIMبرنامهکالينترومیزیبرایآنوجوددارد)شبیهبه ازیدتوانمی(وهمYahoo! Messengerو

( گوگل الکترونیکی پست صندوق ديگرGmailداخل با رقابت در باشید. داشته دسترسی آن به )

.دردهدمی(راVoIPبهشماامکانارسالودريافتهممتنوهمصدا)IM،Google Talkیهاسیستم

نیازبهدانلودونصبGoogle Talkصورتیکهازگدجت (.116-5شکلنداريد)افزارنرماستفادهکنید،

راLaunch Google Talkرفتهودکمهwww.google.com/talk/start.htmlبرایاجرایآنبهآدرس

،امکانگفتگویگروهینیزدراينگدجتوجوددارد.کنیدمیکلیککنید.همانطورکهدرتصويرمشاهده

 
 Google Talkگدجت تحت وب برنامه پیغام رسان  – 886-5 شکل  

رادانلودوGoogle Talkبرنامهرومیزییدتوانمیايلداشتید،بیشترینظیرتبادلفهایقابلیتالبتهاگر

اگرطرفمقابلشماهم Google Talkافزارنرمنصبکنید. نصبکردهباشد، باهمديگربهیدتوانمیرا

1تبادلفايلبپردازيد. ديگر رقابتبا AIMیهاسرويسالبتهدر از هنوز ،Google Talkگسترده بطور

.شودیماستفادهن

5-80-0-3- ICQ 
متولدشدامادر1996درسالICQ.2(استwww.icq.com)ICQیپیغامرسانهابرنامهپدربزرگهمه

رابعنوانICQوAIMدوبرنامهAOLخريداریشد.درحالحاضرAmerican Onlineتوسط1998

                                                           
1Google TalkبهشبکهپیغامرسانیAOLنیزپیوستهاست.بنابراينمیتوانیدازGoogle Talkبرایارسال

نیزاستفادهکنید.AIMپیغامبهکاربران
2ICQمخففعبارتI seek youباشد.می
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استوبنا البتهشبکهايندوازهمجدا AIMو ICQبراينکاربراندوبرنامهجداگانهدراختیاردارد.

نیزکامالًرايگاناست.دراينبرنامهICQیپیغامرسان،هابرنامهباهمصحبتکنند.شبیهاکثرندتوانمین

امکانمکالمهگروهی،ارسالصدا،مشاهدهتصويرو...وجوددارد.

5-80-0-4- Windows Live Messenger 
یپیغامرسانشرکتدارد.برنامهپیغامرسانآندرهامهبرناهمدربازارمايکروسافتجایتعجبنیستکه

 کارهایاصلیWindows Live Messengerحالحاضر همه اينبرنامه دارد. AIMنام  !Yahooو

Messenger1میلیونکاربردارد.27بیشازدهدمیراانجام

5-80-0-5- Yahoo! Messenger 
Yahoo! Messengerورترينبرنامهپیغامرساندرحالحاضراست.درمیلیونکاربر،مشه91بابیشاز

یپیغامرسانیواتاقهایهاسرويستصويرآنرامشاهدهکنید.اينبرنامهعالوهبریدتوانمی117-5شکل

اطالعگفتگو،امکاندريافتآخرينقیمتهایبورس،تیترآخريناخبار،نتايجورزشی،پیشبینیهواو

رسانیدرخصوصپیغامهایدريافتیجديددرصندوقپستیرانیزفراهمکردهاست.

 
 مشهور ترین سرویس پیغام رسانی در حال حاضر Yahoo! Messenger  – 887-5 شکل  

 بررسی ابزارهای کنفرانس وب -5-80-3

کهدرآنهازمانزياداهمیتندارد،مناسباست.پیغامرسانفوریبرایايمیلبرایارتباطاتيکبهيک

ارتباطاتيکبهيکزندهوبالدرنگکهزماناهمیتداردمناسباست.امااينارتباطاتهنوزيکبهيک

است.وقتیکهالزمباشدبیشازدونفردرارتباطاتحضورداشتهباشندياوقتیمیخواهیديکارائهبه

                                                           
1Windows Live MessengerقبالتحتعنوانMSN MessengerوWindows Messengerشناخته

میشد.
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گروهیازافرادبدهیدکهدريکمکانيکسانحضورندارند،يکابزارارتباطیمتفاوتديگرنیازاست.اين

نامداردوراهیبرایبرگزاریجلساتوارائههایزندهدراينترنتاست.web conferenceابزارجديد

نشستهاست. پشترايانهخود هرشرکتکننده يکبرنامهکنفرانسوب، ازدر رايانههرشرکتکننده

 کدام هر استو کنرانسمتصل اينترنتبه بصورتزندهدتوانمیطريق نمايشخود صفحه در را ارائه

مشاهدهکند.

PowerPointيکطرفه)وقتیکهارائهدهنده،درحالنمايشاساليديافايلدتوانمیيککنفرانسوب

بتواندمحتوایموردنظرخودرانمايشدهد(باشد.ارتباطاتاست(يادوطرفه)وقتیکههرشرکتکننده

(ياصوتیتصويری)بااستفادهازVoIPفقطصوتی)بصورتجريانیازصدايادتوانمیبینشرکتکنندگان

webcam.باشد)

شمابايدازقبلباشوندمییکنفرانسوبدرسرورهایفروشندگانمیزبانیهاسرويساکثر آنها.معموالً

يکسرويسپرهزينهدتوانمی.بستهبهفروشنده،اينکاردهندمیهماهنگیکنیدوآنهابقیهکارهاراانجام

یبزرگمناسباست.مطمئنباشیدکهقبلازهرکاریقیمتهارابررسیهاسازمانباشدکهفقطبرای

.ايدکرده

ارداشتهباشید،بهاينترتیبهستند:ازيکسرويسکنفرانسوبانتظیدتوانمیيیکههاويژگی

-  يکبرنامهگذاریاشتراکبه از بتوانند شرکتکنندگانهمه و دهنده ارائه بطوریکه برنامه:

يکسانبصورتبالدرنگاستفادهکنند.اينويژگیبرایجلساتگروهیکوچککههمهشرکت

 ،مناسباست.کنندمیکنندگانرویيکپروژهکار

اينبارکلمیزکارتوسطشرکتکنندگاناریگذاشتراکبه - میزکار:شبیهبهموردقبلاستاما

 قابلمشاهدهودردسترساست.

-  تاگذاریاشتراکبه کرد باز برایهمه را خاصی سند يا فايل بتواند ترتیبکه اين به فايل:

 ويرايشکنند.اينويژگینیزبرایکارهایگروهیمشارکتیمفیداست.

بخشاصلیهرارائهایاستبطوريکهارائهدهندهبتواندارائهاس - PowerPointیهافايلاليد:

 خودرابصورتزندهباکلیهجزئیاتآن)مثالانیمیشنها(وبااستفادهازصداارائهدهد.

 کهدرطولدرس،يادداشتبرداریکند.دهدمیيادداشتهایارائهدهنده:بهارائهدهندهاجازه -

کهسندياارائهبهاشتراکگذاشتهشدهدهدمی(:بهارائهدهندهاجازهAnnotationت)توضیحا -

 رابااستفادهازابزارهایترسیمدرصفحهعالمتگذاریکند.

يکصفحهخالیاستکهارائهدهندهياشرکتکنندگان - درآنترسیمندتوانمیتختهسفید:

 کنندياعالمتگذاریکنند.

 .دهدمیبهشرکتکنندگاناجازهبحثباهمديگررابصورتزندهگفتگویمتنی: -

بهارائه - امکاناضافهکردنفايلصوتیرا وپخشآندرحینPowerPointکنفرانسصوتی:

 صحبکنند.ندتوانمی.همچنینهمهشرکتکنندگاندهدمیارائهرا
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کهاينشودمیسنمايشدادهکنفرانستصويری:کهتصويرارائهدهندهدرگوشهصفحهکنفران -

توسط معموال webcamصفحه شرکتشودمیتولید تصاوير باشد، طرفه دو صورتیکه در .

 .شودمیکنندگاننیزنمايشداده

 .دهدمی:بهارائهدهندهامکانپرسیدنسئوالراازحاضرين)رایگیری(نظرسنجی -

.نتايجمعموالبصورتزندهدردهدمیتراکوئیز:بهشرکتکنندگانامکانپاسخدادنبهسئواال -

.شودمیيکجدولنمايشداده

رادارند.هااينازایمجموعهرادارند.بعضیديگرزيرهاويژگییکنفرانسوب،همهاينهاسیستمبعضیاز

یآنهارامتناسببانیازخودبررسیکنید.هاويژگیبنابراينپیشازتهیهسرويس،

5-80-3-8- Adobe Acrobat Connect 
 اتاقAdobe Acrobat Connect(www.adobe.com/products/acrobatconnectبرنامه سرويس )

 های برای را بهاسازمانجلسه بزرگ ی 39ازای فراهم باال( )به ماه در سرويس،کندمیدالر اين در .

دهاست.صفحه،تختهسفیدوقابلیتگفتگوفراهمشگذاریاشتراککنفرانسصوتی/تصويری،

118-5شکل استفاده با شده نشانAcrobat Connectصفحهيککنفرانسوببرگزار دردهدمیرا .

پنجرهاصلیآنيکبرنامهبهاشتراکگذاشتهشدهاستکهمیزکارارائهدهندهاست.ارائهدهندهازطريق

webcamدهاستوگفتگویمتنیافراددرپنجرهزيرآننمايشدرگوشهباالسمتچپپنجرهظاهرش

.شودمیداده

 
 Adobe Acrobat Connectسرویس کنفرانس وب   – 881-5 شکل  
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5-80-3-0- Convenos Meeting Center 
توباستکه(يکسرويسکنفرانستحwww.convenos.com)Convenos Meeting Centerبرنامه

فايلوسند،ارائهگذاریاشتراکازایآنقیمت،شماامکانبه.بشودمیدالردرماهشروع31قیمتآناز

برنامهکنفرانسصوتی اينسرويسبا نظرسنجی)رایگیری(خواهیدداشت. تختهسفیدو هایآنالين،

Skype.نیزيکپارچهاست

5-80-3-3- Genesys Meeting Center 
 Genesys Meeting Center(www.genesys.comبرنامه هاويژگی( مشابه ارائهConvenosی را

فايلوسند،گفتگو،نمايشگذاریاشتراکآنالين،بهPowerPointبهشماامکانارائهGenesys.کندمی

.دشومی.قیمتآنبراساسدرخواستارائهدهدمیويدئويیمیزکار،تختهسفید،رایگیریوکوئیزرا

5-80-3-4- Glance 
Glance(www.glance.netيکسرويسکنفرانستحتوباستکهقیمتپايهآن)دالردرماه49.95

درسمتکالينتافزارنرمسادهتصويربدوننیازبهنصبگذاریاشتراکاست.تمرکزاصلیآنبررویبه

است.

5-80-3-5- IBM Lotus Sametime 
یهانگارش(نامدارد،درwww.ibm/com/sametime)Lotus SametimeکهIBMسرويسکنفرانس

 عرضه شودمیمختلف .Entry ،Standard ،Advanced دارایUnyteو آن وب کنفرانس سرويس .

یهابرنامهوتصويرنقطهبهنقطهاستوبااکثرVoIPیپیغامرسانیفوری،گفتگویچندطرفه،هاويژگی

.باشدمیندازهشرکت،متفاوترومیزیيکپارچهاست.قیمتآنباتوجهبها

5-80-3-6- Microsoft Office Live Meeting 
(دونگارشoffice.microsoft.com/en-us/livemeeting)Microsoft Office Live Meetingبرنامه

 ای(. حرفه و )استاندارد است هایقابلیتموجود نمايشگر صوتی/تصويری، ،PowerPointکنفرانس

سازیيکپارچه قابلیتبهMicrosoft Outlookبا ازگذاریاشتراک،  ... یآنهاويژگیبرنامهومیزکارو

.شودمیهرکاربرتعیینبازایاست.قیمتآن

5-80-3-7- Persoy Web Conferencing 
(هزينهماهیانهدريافتwww.persony.com)Persony Web Conferencing،هاسرويسبرخالفديگر

اولیکندمین يکهزينه عوضشما در برای. افزارنرمه پرداخت995)حدود بابتکنیدمیدالر( ديگر و

.شمانیازکندمیکنفرانسوبشمارامیزبانینPersony.بعبارتیديگرکنیدمینایهزينهاستفادهازآن

گذاریراکاشتداريدکهرویسرورهایشرکتخودتانمیزبانیکنفرانسراانجامدهید.امکاناتآنشامل

.باشدمی،ارسالفايلوگفتگوVoIPعکس،گذاریاشتراکصفحه،ارائه،تختهسفید،
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5-80-3-1- Pixion PictureTalk 
Pixion PictureTalk(www.pixion.comبرنامهکنفرانسباچهارطرحمختلفاست.طرحدقیقهای)

هريکاتاقکنفرانسمجازیبازای.طرحفردیکهکنیدهردقیقهاستفاده،بايدهزينهپرداختبازایکه

وطرحکنیدمینفره،بايدهزينهبدهید.طرححرفهایآنبراساسهرنفرشرکتکنندههزينهپرداخت11

.همهطرحهاکندمیسازمانیآنکهبهشماامکانمیزبانیسرويسرادرسرورهایسازمانخودتانفراهم

،کنفرانسVoIPبرنامهومیزکار،تختهسفید،رایگیریوکوئیز،گفتگووگذاریکاشترادارایامکاناتبه

صوتیو...هستند.

5-80-3-9- WebEx 
Cisco WebEx(www.webex.com.شايدپراستفادهترينبرنامهکنفرانسوبدرحالحاضرباشد)

موجوداست.وکوچکیبزرگهاسازمانیمختلفوطرحهایقیمتگذاریمختلفیازآنبرایهانگارش

،صداوتصويريکپارچه،اشتراکبرنامه،درجتوضیحاتبالدرنگ،VoIPیآنشاملپشتیبانیازهاويژگی

.دراينکنیدمیرامشاهدهWebExيکنمونهارائه119-5شکل.درباشدمیضبطوپخشجلسهو...

توضیحاتبررویيکارائ استدرحالیکهديگرPowerPointهمثال، ترسیمشده توسطارائهدهنده

ارائهدهندهدراينحالت نددرحینارائهيادداشتتوانمیشرکتکنندگاندرحالگفتگوباهمهستند.

.شودمیبردارد.اينيادداشتهادرصفحهمربوطبهخوددرقسمتپايیننمايشداده

 
 به همراه درج توضیحات و گفتگوی بالدرنگ WebExیک ارائه   – 889-5 شکل  



 ابری رایانش 



265

5-80-3-82- Yugma 
Yugma(www.yugma.comارائهکردهاستوبراساساينکهچهتعدادشرکت (سهطرحمختلفرا

دالر899.85وتاشودمیدالردرسالشروع199.95،قیمتآنهاازکنندمیکنندهدرجلسهحضورپیدا

 گفتگویخصوصیوگذاریاشتراکیآنشاملبههاويژگیدرسالمیرسد. کنفرانسراهدور، میزکار،

عمومی،درجتوضیحاتوتختهسفیداست.

5-80-3-88- Zoho Meeting 
(استکهدرحالحاضريکmeeting.zoho.com)Zoho Meetingکنیممیآخرينبرنامهایکهمعرفی

برنامهومیزکار،گفتگو،گذاریاشتراکیبههاويژگیوبرايگاناست.اينسرويسشاملسرويسکنفرانس

وامکانکنترلازراهدوررايانهاست.Skypeيکپارچهشدهبا
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 همکاری از طریق شبکه های اجتماعی و گروه افزارها -5-83

مکان ممکناستدر افرادیمیرسدکه گروهیاز همکاریبا فیزيکیيکسانینباشند،وقتینوبتبه

.وقتیهمهاعضایتیمبهاينترنتدسترسیداشتهباشند،چرانبايدازباشدمیگرايشطبیعیبهسمتوب

گذاریاشتراکآنبرایمتصلکردناعضایگروهاستفادهکردتابتوانازاينبستربرایبرقراریارتباط،به

ينبخشمادرخصوصابزارهايینظیرشبکههایاجتماعیوفايلوکارهايیازقبیلاستفادهنمود.درا

شبکههایاجتماعی استصحبتخواهیمکرد. افزارهایآنالينکهدرچنینبستریقابلاستفاده گروه

محدودترنداماگروهافزارها قیمتباالترینیزهایقابلیترايگانهستندولینسبتاً زيادیدارندومعموالً

دارند.

 روه در شبکه های اجتماعیای اد گ -5-83-8

آشناباشید.شبکهاجتماعیيکسايتMySpaceوFacebookشايدازقبلباشبکههایاجتماعینظیر

پروفايلشخصیخودشرادتوانمیاستکهباهدفتشکیلجامعهایازکاربرانايجادشدهاست.هرکسی

لخودشقراردهدتاکاربرانباعاليقمشابهبتواننداواطالعاتیرادرپروفايدتوانمیداشتهباشد.هرکاربر

ايجاديکجامعه باشندکهدر مجموعهدوستانیداشته و انتخابکنند، اينجامعه بعنواندوستدر را

فضایگفتگودتوانمیصفحاتمختلفپروفايل.کنندمیشخصیموفقکمک بحثو تاالر شاملبالگ،

بتوباشدمی دوستان هایبطوريکه شبکه از صحیح استفاده کنند. برقرار شخصارتباط پروفايل با انند

داشتهباشد.هاگروهوهاشرکتفوايدوارزشزيادیبرایخانوادهها،دتوانمیاجتماعی

 از فراهمهاسايتبسیاری را شما دلخواه عنوان با گروهی ايجاد امکان شما به اجتماعی های شبکه ی

کهعقیدهمشابهیدارند.اعضایدهدمیازکاربرانیتشکیلایمجموعهلت،يکگروهرا.دراينحاکنندمی

ازطريقبخشگفتگوباهمارتباطبرقرارکنند،تصاويروويدئوهاراباهمبهاشتراکبگذارندندتوانمیگروه

روهشبکهاجتماعیشبیهيکراارسالويادريافتکنند.بهعبارتديگر،يکگهافايلوحتیاسنادراديگر

یدتوانمیاتاقجلسهياانجمنمجازیاست.بجایپستکردناطالعیههادريکبورداعالناتفیزيکی،شما

یدتوانمیآنهارادريکبوردپیغاممجازیقراردهید.همچنینبجایتبادلبروشوروکاغذبصورتدستی،

تارسالکردهوآنهارابرایهمهبهاشتراکبگذاريد.بدلیلاينکهرادرسايهافايلتصاويرواسنادوديگر

اکثرشبکههایاجتماعیبرایاستفادههمهرايگانهستند)درقبالآندرصفحات،تبلیغاتنمايشداده

(،يکراهارزانبرایبهروزنگهداشتنوسازماندادنبهاعضایگروهاست.شودمی

کافیهایقابلیت،دوستانوخانوادههامناسبهستند.درآنهاهاگروهاصبرایشبکههایاجتماعیبطورخ

موردنیازITآنقدرفراهمشدهاستکههمهبتوانندباهمديگربدونهزينهدرتماسباشند.هیچپشتیبانی

هداری.سايتشبکهاجتماعیخودشمسئولیتنگباشدمیونیازبهکرايهکردنفضایوبنیزنباشدمین
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و عضويتدراينهاتکنولوژیسرورها برعهدهدارد. نیزبسیارسادههاسايتیمرتبطرا واستفادهازآنها

یبااعضایغیرفنینیزمناسباست.هاگروهاستکهبنابراينبرای

اجتماعیبرایهاگروه فاقدهاشرکتیشبکه زيرا کارآيیکمتریدارند یهمکاریهاويژگییبزرگتر

برایآنهاپ صفحاتنیز براينتبلیغاتموجوددر عالوه هایگروهیهستند. برایپیگیریپروژه یشرفته

تمايلیبهانجامکارهایتجاریخوددريکهاشرکت(است.نهايتااينکهبسیاریازanathemaناخوشايند)

درستهمهمیناستکههاگروهسايتغیرامنکهمتعلقبه انجامنشود،یديگراستندارند اينکار

بادرنظرگرفتنهمهاينمطالب،بیايیدنگاهیخصوصاًوقتیکهراههایامنترینیزوجودداشتهباشد.

یآنهابیندازيم.هاويژگییشبکهاجتماعیوهاسايتسريعبهدوموردازمشهورترين

5-83-8-8- Facebook 
(ازهمهدرزمینهکارگروهیwww.facebook.com)Facebookیشبکهاجتماعی،هاسايتدربینهمه

 با مقايسه در است. کرده کار سايتMySpaceجدیتر ،Facebookبرای مناسبgrown-upsبیشتر

مناسباست.preteensبرایجوانهاوMySpaceاستو

خواهیدداشت.121-5شکل،يکصفحهگروهیشبیهکنیدمیايجادFacebookوقتیشمايکگروهدر

یمشارکتیزيراست:هاويژگیشاملFacebookگروه

 اخبارجديد -

 بوردمباحثه -

 ارسالفیلمهاوتصاوير -

 امکانپستصفحاتوب -

ديوار)مشابهصفحهگفتگو( -


 Facebookیک صفحه گروهی   – 802-5 شکل 
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باز)عمومی(يابسته)فقطبرایاعضابادرخواستعضويت(يامحرمانه)فقطبرایاعضایدتوانمیگروهشما

فايلندارند.گذاریاشتراکامکانآپلودوبهFacebookیهادرحالحاضرگروهباارسالدعوتنامه(باشد.

5-83-8-0- MySpace 
یبیشتریدارد.درهاتمحدوديFacebook(نسبتبهwww.myspace.com)MySpaceيکگروهدر

 ولیاعضایگروه ندارد فايلوجود اينندتوانمیاينسايتامکانآپلود در گروهیارسالکنند. تصاوير

سايتامکانپستکردناطالعیههایگروهوبوردهایمباحثهوجوددارد.البتهدروسطصفحهگروهخود

(.121-5شکلبايدپیغامهایتبلیغاتیراتحملکنید)


MySpaceيکصفحهگروهیدر-121-5شکل

 ی وبها گروهدیگر  -5-83-8-3

اجتماعی، های شبکه بر توانمیعالوه هاسايتدر کرد. ايجاد گروه نیز ديگر Google Groupsی

(groups.google.comچنین از يکمورد خواهیدداشتوهايتسا( يکانجمنمباحثه شما يیاست.

آنهاونیزايجادصفحاتباموضوعخواصراخواهیدداشت.اعضایگذاریاشتراکامکانارسالفايلوبه

عمومیيامحدودباشد.دتوانمیندازوقايعجديدبادريافتايمیلمطلعشوند.يکگروهتوانمیجديد

 ،Google Groupsمشابه Yahoo Groups(groups.yahoo.comسايت نظیرباشدمی( امکاناتی که

،ايندوگذاریاشتراککتابخانهتصاوير،تقويمگروهیونظرسنجیرانیزدارد.بدلیلامکانآپلودفايلوبه

مفیدترباشند.MySpaceوFacebookگروهممکناستازبرخیجهاتبرایکارگروهیازنسبتبه
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 ی گروه افزارهای آنالینبررس -5-83-0

دراينیبزرگ،شايديکگروهمبتنیبرشبکهاجتماعیکافینباشد.چیزیکههاشرکتبرایبسیاریاز

حالتموردنیازاستيکمجموعهازابزارهایمشارکتیتحتوباستکهبهاعضایتیمهمدربرقراری

کند.ارتباطبايکديگروهمدرمديريتپروژههایگروهیکمک

.بهشوندمیرند،گروهافزارآناليننامیدهیگنامدارندووقتیدرابرقرارمی1ايننوعازابزارها،گروهافزار

يک افزار گروه خالصه، افزارنرمطور کارهایمشارکتیدر افزارهاگروهجهتانجام گروه یکاریاست.

کهازهردهدمیبینمیبرد،وبهاعضایگروهاجازهآنالينمحدوديتفیزيکیگروهافزارهایمعمولیرااز

جايیبهمنابعگروهدسترسیداشتهباشند.گروهافزارآنالينمعموالشاملبرخیازابزارهایزيرياهمهآنها

:شودمی

 فايلوسندگذاریاشتراکارسالوبه -

 تقويموب -

 مديريتوظیفه/پروژه -

 تختهپیغام -

 سانیفوریاتاقگفتگو/پیغامر -

 صفحاتمشارکتیشبیهبهويکی -

 بالگ -

وگیردمی(دريکمکانقرارهافايلعلتاستفادهازگروهافزارآنالينايناستکههمهارتباطاتگروه)و

آنمکانازهرجايیقابلدسترسیاست)بهشرطآنکهيکاتصالاينترنتوجودداشتهباشد(.ضمناينکه

ارتباطاترا افزار دهدمیافزايشگروه بهاينترتیبتعدادجلساتوکنفرانسها، یتلفنیوهاتماسو

.دهدمیاعضایتیمراافزايشوریبهرهحجمايمیلهاکاهشمیيابد.درنتیجههمهاينموارد

ایازگروهافزارآنالينبریدتوانمی.شماکنیدمیبرایمثال،فرضکنیديکگروهغیرانتفاعیرامديريت

طرحها،ايدههاوپیشنهادهاوديگریدتوانمیاتصالبهديگرمديرانوداوطلبانگروهاستفادهکنید.شما

تامین از دريافتصورتحساب درخواستو برای افزار گروه از و اشتراکبگذاريد به همه با را اسناد

نکارهاراازرايانهخودانجامدهیدوبههمهايیدتوانمیکنندگاناستفادهکنید.مهمترازهمهاينکهشما

یتلفنی،جابجايیبااتوموبیلوجلساتغیرضروریکمتریداشتهباشیدودروقتوهاتماساينترتیب

.کنیممیکنید.درادامهبرخیازاينابزارهارامعرفیجويیصرفههزينه

5-83-0-8- AirSet 
AirSet(www.airset.comيک)وهشماست.سايتابریبرایگرسايتوبAirSetشاملدتوانمیشما

انتشارات برای ويکی فوری، رسانی پیغام وظايف، لیست تماس، لیست وب، تقويم يک گروه، اعالنات

                                                           
1groupware 
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واشتراکفايل،آلبومتصويرولیستپخشموسیقیباشد.بعالوهاينکهوقتیسازیذخیرهمشارکتی،بالگ،

اطالعاتبهروزشدهرامشاهدهکنند.ندتوانمیيکیازاعضایگروهتغییریبدهد،همه

5-83-0-0- ContactOffice 
ContactOffice(www.contactoffice.comشما به که است تحتوب داده مديريت يکسیستم )

گذاریاشتراکامکانبه هاتماسايمیلها، اعضایگروه ديگر با را اسناد و قرارها وظايف، شمادهدمی، .

بهشماکمککندتادتوانمییبینسازمانیهاگروهداخلیيابینسازمانیايجادکنید.یهاگروهیدتوانمی

شما کنید. دارندارتباطبرقرار قرار ادارهشما بیروناز افرادیکه ديگر و ها تامینکننده مشتریها، با

بهشما122-5شکلوامکانگفتگویزندهخواهیدداشت.تاالرخبری،سدفترآدرهمچنینيکتقويم،

.دهدمینشانContactOffuceصفحهاولیهيکاتاقکارمجازیرادر

 
ContactOfficeمجازیردفترکا-122-5شکل

5-83-0-3- Google Sites 
Google Sites(sites.google.comعنوان قبالبا که )Jotspotامکانايجاد شما به میشد، شناخته

دریدتوانمی.نمونهایازاينصفحاترادهدمیراشودمیصفحهوبگروهیکهتوسطخودگوگلمیزبانی

اعالناتکنیدمیمشاهده123-5شکل ارسالفايل، اينصفحهبصورتکاملقابلسفارشیسازیاست. .

Google Sites.باشدمییآنهاويژگیيريتوظايف/پروژه،لیستپستی،تقويمگروهیو...ازگروهی،مد

 GoogleوGmail،Calendar،Google Docsیآنالينگوگلنیزيکپارچهاست)نظیرهابرنامهباديگر

Talk.وهماننداکثرمحصوالتگوگل،اينسرويسنیزکامالًرايگاناست)
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Google Sitesيکصفحهگروهدر-123-5شکل

5-83-0-4- Huddle 
Huddle(www.huddle.comمحیطیاستکهمشارکتآنالين،مديريتپروژهو)سندراگذاریاشتراک

 شما است. اجتماعیترکیبکرده شبکه ساختار فضاهایکاریتیمیمشارکتیدتوانمیبا ایاز یشبکه

آنالين،سازیذخیرهازسرويسیدتوانمی.شماشودمیايجادکنیدکهتوسطيکداشبوردمتمرکزمديريت

 ابزارهایمشارکتیRSSتقويمپروژه ديگر ويکیو سفید، تخته رسانی، ايمیلاطالع ،Huddleاستفاده

کنید.

5-83-0-5- Nexo 
Nexo(www.nexo.comبهشماامکانايجاديکسايت)دهدمیگروهیکامالشخصیشدهورايگانرا.

شاملتصوير،فیلم،انجمن،صفحهپیغام،تقويمتعاملی،نظرسنجیورایگیریولیستدتوانمیاينسايت

to-doهای دوستانوNexoباشد. برایخانوادهها، البتهبرایهاگروهسرويسخودرا ارائهکردهاست.

يکنمونهسايتايجادشدهیدتوانمی124-5شکلمناسبباشد.دردتوانمییتجاریکوچکنیزهاگروه

1برایتیمورزشیبچههارامشاهدهکنید.

                                                           
خريداریشدهاست.Shutterflyاينسرويساخیراًتوسط1
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 برای تیم ورزشی بچه ها Nexoیک سایت گروهی   -804-5 شکل 

5-83-0-6- OpenTeams 
OpenTeams(www.openteams.comبرای)یبزرگترمناسباست.امکانايجادپوشهایهاشرکت

فراهم بالگوصفحاتويکیرا سفارشیقابلNavigatorکههمهتوسطيکصفحهکندمیازتیمها،

کردن مانیتور صفحه Navigatorاست. در 125-5شکلرا کنیدمیمشاهده شما اينجا از یدتوانمی.

اعضایکلیدیتیمرامديريتکنید،منابعرانشانهگذاریوسازماندهیکنید،درمباحثههاشرکتکنید،و

محتوایجديدارسالشدهتوسطاعضارامانیتورکنید.مدلقیمتگذاریاينسايتبراساسکاربرومیزان

 .شودمیورودکاربردرهرروزشروعبازایدالر1.99استفادهاستکهاز

 
 دهد میاعضا و محتوا را  به شما امکان مانیتور کردن OpenTeams Navigator  -805-5 شکل 
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5-83-0-7- ProjectSpaces 
ProjectSpaces(www.projectspaces.comيکفضایک برای( طراحیهاگروهاریآناليناستکه

شدهاست.شمايککتابخانهآنالينسند،لیستمباحثهايمیلی،مديريتوظايف،اعالناتگروهیازطريق

،تقويمگروهیواسنادگروهیخواهیدداشت.RSSايمیلو

5-83-0-1- teamspace 
 ما آنالين افزار گروه حرفteamspace(www.teamspace.comآخرينبرنامه با استکه )tکوچک

.اينبرنامهمديريتوظیفهوپروژه،مديريتتماس،تقويمآنالين،تاالرپیغام،صفحهاطالعیه،شودمیشروع

فراهمکردهاست.مدلMicrosoft Outlookزمانیبامفايل،گفتگویمتنیوامکانهگذاریاشتراک را

.باشدمیفضایمورداستفادهبازایهزينهاضافیقیمتگذاریآنبراساسهرعضو،با
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 همکاری از طریق بالگ ها و ویکی ها -5-84

درهمهپروژههایگروهیمشارکتوارتباطاتوجوددارد،بنابراينافراددراينپروژههاازهرراهممکنی

اينکارمعموالکنندمیبرایبرقراریارتباطاستفاده یگفتگووپیغامهابرنامهازطريقايمیل،دتوانمی.

 هاگروهرسانفوری، انجام افزارها گروه هایاجتماعیو برایشودمییشبکه هایبیشترینیز راه اما .

،هردوتحتوبشوندمیمديريتارتباطاتگروهیوجوددارد.دوروشارتباطیکهدراينبخشبررسی

محسوبنشوند.بالگهاوويکیها،بستهبهنوعیرايانشابرهستندوالبتهممکناستهمیشهبعنوان

ندهمدرسرورهایابریوهمدرسرورهایاختصاصیمیزبانیشوند.امانکتهاينجاستکهتوانمیسرويس،

تسهیل بیشتربررسیکنندمیهردوآنهاتحتوبهستندومشارکتگروهیرا درادامهاينموضوعرا .

.کنیممی

 ی کارهای مشارکتیبررسی بالگها برا -5-84-8

 نوعی وبالگ( )يا يکبالگ میشويم. مواجه زياد اينترنت در بالگ، اصطالح کهژورنالبا است آنالين

.کنندمیهایجديدبهروزآوریmusingsنويسندههاآنهارابطورمداومبااطالعاتو

يکبالگ سازمانی، اصطالح استایمجموعهدر پستهایشخصی و ها پیغام ترتیباز با پستها .

chronologicalوبهاينگیردمیبطوريکهپستهایجديددرباالیقبلیهاقرارشوندمیمعکوسمرتب

 آخرينمطالبساده کردن دنبال بالگقرارشودمیترتیبپیگیریو آرشیو در تر پستهایقديمی .

قراردارد،قابلدسترسیهستند.درانتهایوازطريقلینکهايیکهمعموالًدرنوارکناریبالگگیرندمی

(وجودداردکهبااستفادهازآنخوانندگانcommentsهرپستيکلینکبرایدرجتوضیحاتونظرات)

ندنظرشخصیخودرادربارههرپستاعالمکنند.توانمیمطلب

مکانهمکاریبیشازيکنويسندهاماچیزیکهبالگهاراواقعاًقدرتمندکردهاستايناستکهدرآنهاا

نیزوجوددارد.اينموضوعبالگرابرایپیگیریپیشرفتيکپروژهگروهیبسیارمناسبکردهاست.به

Bloggerیمعروف)نظیرهامیزبانوبالگخودرادرسرورهایشرکتتانيادریدتوانمیاينترتیبکهشما

 همچنینWordPadيا کنید. ايجاد حقیدتوانمی( و بعنوانيکوبالگخصوصیمشخصنموده آنرا

شروعکنندهيکپستباشدويادتوانمینوشتنرابهاعضایتیمخودبدهید.بهاينترتیبهرکسدرتیم

درپستديگراننظربدهد.

.ديگراعضایکنیدمیوقتیمیخواهیممطلبمهمیرابهگروهبگويید،يکپستجديددربالگايجاد

وکنیدمیندرویپستشمانظربدهند.مثالشمايکپستدرخصوصزمانبندیجلسهايجادتوانمیتیم

برایديدنمطالبجديد،يادرصفحهوبپیمايشکنندندتوانمیاعضایگروهشما.دهندمیديگرانپاسخ

،مطلعشوند.شودمیزمانکهپستجديدیانجامسايتشوندتاهرRSSيااينکهعضوخبرخوان
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میزبانیشدهباشد؟اگربرایيکشرکتبزرگدتوانمیحالسئوالايناستکهبالگشمادرچهجاهايی

سازماندرخصوصمیزبانیبالگشمادرسرورهایشرکتسئوالکنید.درغیرIT،ازبخشکنیدمیکار

يیکهدرادامهلیستشدهاستاستفادهکنید.همهآنهابهشمااجازهايجادهامیزبانازیدتوانمیاينصورت

.دهندمیبالگهایگروهیاختصاصیرا

5-84-8-8- Blogger 
Blogger(www.blogger.comيکمیزبانبالگمتعلقبهگوگلاستودرحالحاضربامیزبانیبیش)

.همهباگهایشودمیدراينترنتمحسوبیبالگهامیزبانمیلیونبالگدرآنيکیازبزرگترين8از

Blogger.رايگانهستندکههمینموضوعسببمحبوبیتآنشدهاست

نشاندادهشدهاست،جايیاستکهشماهمهفعالیتهایبالگرا126-5شکلکهدرBloggerداشبورد

 شما اينجا از رايکپستیدتوانمیمديريتکنید. نظراتمربوطبهپستهایخود کنید، ايجاد جديد

مديريتکنیدوبهسیستمراهنمای دسترسیBloggerويرايشکنید،حسابکاربریوپروفايلخودرا

يکوبالگجديدنیزايجادکنید.یدتوانمیداشتهباشید.همچنینازاينجاشما


 Bloggerمدیریت بالگ شما از طریق داشبورد   – 806-5 شکل 

Blogبهآسانیپرکردنيکفرماست.بعدازاينکهرویلینکايجادBloggerايجاديکبالگجديددر

کهعنوانبالگوآدرسمتناظرباآنراشودمیکلیککرديد،ازشماخواستهBlogger Dashboardدر
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الگوییدتوانمی.سپس1(مشخصکنیدباشدمیblogspot.comدرسايتURL)کهبطورپیشفرضيک

ازقالبهایازپیشطراحیشدهبااليهبندیهاوترکیبرنگهاوفونتایمجموعهوبالگخودراازبین

ستکنید.شروعبهارسالپیدتوانمیهایمتنوعانتخابکنید.حالبالگشماايجادشدهاستوشما

بالگخودراباهرشکلدلخواهیوهرنوعیدتوانمی.شمادهدمیيکنمونهبالگرانشان127-5شکل

ازگدجتهاوديگرعناصرصفحهوببهآناضافهکنید.یدتوانمیقالبیسفارشیکنید.همچنین


 که متعلق به یک نویسنده کتاب است Bloggerیک نمونه بالگ ای اد شده در   – 807-5 شکل 

بالگ در یدتوانمیموردديگریکهشما لیستافرادیاستکه ندبهوبالگشماتوانمیسفارشیکنید،

وهرکسیازبطورکاملعمومیاستشودمیدسترسیداشتهباشند.بطورپیشفرض،هربالگیکهايجاد

بالگخودراخصوصیکنیدبطوريکهفقطافرادموردیدتوانمیآنرابخواند.اماشمادتوانمیطريقاينترنت

 :ManageبرويدورویلینکBlogger Dashboardنظرشمابتوانندآنرامشاهدهکنند.برایاينکاربه

Settingsکلیککنید.سپسلینکPermissionsنید.درصفحهبعددربخشراکلیککBlog Readers

اختیارشمایدتوانمی انتخابکنیدکهسهگزينهدر دارندرا را کسانیکهاجازهدسترسیبهبالگشما

(يافقطنويسندگانبالگOnly People I Choose(،فقطافرادمشخصشده)Anybody:همه)باشدمی

                                                           
اختصاصblogspot.comبهآندرURLمیزبانبالگشمامیشودويکآدرسBloggerبطورپیشفرض،1

میدهد.همچنیناينامکانوجودداردکهمیزبانیبالگرادرسايتخودتانبرعهدهبگیريد.



 ابری رایانش 



277

(Only Blog Authorsبرایيکبالگگرو .) برایمشخصیدتوانمیهی، انتخابکنید. را سوم گزينه

کلیککنید.Add Authorsکردنسايرنويسندگانوبالگرویدکمه

5-84-8-0- TypePad 
TypePad(www.typepad.comبسیارشبیه)Bloggerبالگخودراباطرحهاویدتوانمیاست.شما

widgetبعنوا را مختلفی افراد و اما،هایمختلفسفارشیکنید انتخابکنید. خود همکار نويسنده ن

TypePadدالر89.95دالرتا4.95،ماهیانهبینکنیدمیيیکهانتخابهاويژگیرايگاننیستوبستهبه

 مدل حداقل بايد کنید استفاده آن نويسنده چند ويژگی از بتوانید اينکه برای دارد. راProهزينه آن

ماهقیمتآناست.دالردر14.95خريداریکنیدکه

5-84-8-3- WordPress 
WordPress(www.wordpress.comيکیديگراز)یمیزبانبالگمعروفاست.اينبرنامهنیزهابرنامه

گفتکهقابلیتسفارشیآنتاحدیبیشترازآندوتوانمیاستاماTypePadوBloggerبسیارشبیه

هايیکهبتوانیددرنوارکناریWidgetزيادبههمراهاست.اينسايتبرایشماالگوهاوقالبهایبسیار

چندينبالگايجادکنیدوياازیدتوانمییمخصوصاعضافراهمکردهاست.همچنینهاگزينهقراردهیدو

کامالرايگاناست.BloggerنیزمانندWordPressچنديننويسندهاستفادهکنید.

 بررسی ویکی ها برای همکاری  -5-84-0

کهيکیWikipedia.شايدبدلیلاستفادهازکنیممیرينروشکارهایمشارکتیاستکهمعرفیويکیآخ

 مشهورترين پدياهاسايتاز ويکی باشید. آشنا قبل از ويکی مفهوم با است، ويکی ی

(www.wikipedia.orgمحتوایآنتوسطکاربرانسايت بزرگآناليناست. المعارفبسیار يکدايره )

.مقاالتآيدمیکهدرنتیجهيکیازبزرگتريننمونهکارهایمشارکتیآناليندردنیابحسابشودمیايجاد

ويکیپدياتوسطافرادازهمهاقشارمختلف)ازدانشآموزگرفتهتامتخصصانومحققانحرفهای(نوشته

وبهمعنایواقعیيککارمشارکتیاست.شودمیشدهوويرايش

دتوانمیکههرکاربریشودمیگفتکهويکیبهيکمجموعهازصفحاتوبگفتهتوانمیبهاينترتیب

نامداشتيکدرسالWikiWikiWebرویمحتوایآنمشارکتداشتهباشدياتغییردهد.اولینويکی

درمیتاسیسشد.ويکیهمهکاربرانراقاایرايانهبهمنظورتسهیلتبادلايدهبینبرنامهنويسان1995

سازدکهنهتنهابتواننديکمقالهجديدبنويسند،بلکهبتواندرویمقاالتديگرنظربدهندياآنهاراويرايش

1کنند.

                                                           
باشد.بهمعنایسريعمیHawaiianکلمهويکیدرزبان1
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.کنندمیيیجهتانجامکارهایمشارکتیاستفادههابرنامهازويکیهابعنوانهاسازمانامروزهبسیاریاز

 گروهی )برایدتوانمیيکويکی بصورتخصوصیبصورتعمومی يا پديا، ويکی مانند باشد( باز همه

(باشد.هاسازمان)مناسببرایپروژههایگروهی،بنگاههایتجاریوديگر

ويريشصفحات سايتويکیيا صفحاتجديددر برایايجاد اعضایگروه همه يکیويکیخصوصیاز

افزارنرمونیازبهنصبشودمیرانجام.همهنوشتنهاوويرايشهاازطريقمرورگکندمیموجوددعوت

 آن نتیجه است.ایمجموعهاضافینیست. شده بصورتمشارکینوشته سندهايیاستکه مقاالتو از

درپشتصحنهسازماندهیومديريتافزارنرم مقاالترا یهرمقالهراهانگارشوکنترلکندمیويکی،

.اندشدهیويکیمعرفیهاويسسردرادامهنمونهایاز.دهدمیانجام

5-84-0-8- PBwiki 
PBwiki(www.pbwiki.comارائه میزبانیويکیرا ويکیهایکوچک)بادهدمی(سطوحمختلفاز .

.شوندمیهرکاربردرماهشروعبازایدالر4يکتاسهکاربر(رايگانهستند.نمونههایبزرگترازقیمت

یدتوانمییدتوانمیفادهازالگوهایمتنوعنیزوجوددارد.همچنینايجادويکیبسیارسادهاستوامکاناست

آنالينفايلبرایسازماندهیبهترديگراسنادخودبعنوانبخشیازويکیاستفادهکنید.سازیذخیرهاز

5-84-0-0- Versionate 
Versionate(www.versionate.comامنیتآن مناسباست. تجاریبسیار و برایکارهایگروهی )

شماشودمیفراهمSSLسطتو وکنترلکاملیبررویسطوحدسترسیوکارهایويرايشیوجوددارد.

رادرداخلويکیهایخودواردکنید.اينشرکتبهچندينPDFیورد،اکسل،ارائهوهافايلیدتوانمی

2،نسخهشخصیباسازیخیرهذمگابايتفضای511.نسخهرايگانآنبادهدمیشکلمحصولخودارائه

دالر(ونسخهسازمانبافضای25دالر(،نسخهتجاریبافضاینامحدود)ماهیانه2گیگابايتفضا)ماهیانه

.باشندمیدالر(2هرکاربربازاینامحدود)ماهیانه

5-84-0-3- Wikihost.org 
ايجwikihost.orgسايت است. کرده فراهم را ها ويکی رايگان میزبانی موتورامکان طريق از ويکی اد

GeboBeboمحلی،مديريتکاربرانوحقوقدسترسی،خبرخواندادهپايگاهکهيکشودمیانجامRSS،

اطالعرسانیازطريقايمیلبرایمقاالتجديديابهروزشدهوامکانارسالفايلوتصويررافراهمکرده

است.

5-84-0-4- Wikispaces 
Wikispaces(www.wikispaces.com استکهبیشاز کرده ادعا )451111 یهاويژگیويکیدارد.

 ارسالفايل، خبرخوانwidgetاستانداردشاملتصوير، استفادهازچندرسانهای، ،RSSاطالعرسانیاز ،
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 هابخشطريقايمیل، کاربراناز جزئیاز امار و اينسايتطرحهایباشدمییآنهاويژگییمباحثه .

دالردرماه.811.ازساده)رايگان(گرفتهتاطرحهايیبادهدمیمیزبانیمختلفیپیشنهاد

5-84-0-5- Zoho Wiki 
Zohoيیکهارائهکردهاست،برنامههابرنامهنیزدرکنارسايرZoho Wiki(wiki.zoho.comرانیزراه)

سر آنها است. کرده قابلیتويرايشاندازی با را خود ويکی کنترلWYSIWYGويسمیزبانی امکان ،

.مديريتويکیازاندکردهیهرصفحه،وتوانايیعمومیياخصوصیکردنويکیبطوررايگانارائههانگارش

 (128-5شکل)طريقصفحهداشبوردشبیه فقطرویآيکنشودمیانجام .New Pageکلیککنیدتا

صفحهجديدبهويکیاضافهشود.

 
 برای مدیریت یک ویکی  Zoho Wikiاستفاده از داشبورد   – 801-5 شکل 
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 5فصل  یمرور یها پرسش

رايانشابریمديريترويداددرابرفرآيندیاستکهنیازبهپردازشزياددارد.خدماتزيرساخت -1

 توانددرارائهاينسرويسمورداستفادهقرارگیرد.چگونهمی

 درابرچهمزايایدارد؟CRMايجاد -2

 چهمزاياومعايبیدارد.SaaSهایاستفادهازبرنامه -3

هایتحتآياامکانارائهبرنامههایابریبصورترومیزیامکانپذيراست؟اينکاررابابرنامه -4

 ید.وبمقايسهکن

تواندچگونهمیرايانشابریدفتريادداشتهایابریچهمزاياومعايبیدارند؟خدماتزيرساخت -5

درارائهاينسرويسمورداستفادهقرارگیرد.اينسرويسچهتفاوتیباسرويسمديريترويداد

 دارد؟

عاملهایمجازیدارند؟میزکارهایتحتوبچهتفاوتیباسیستم -6

 

 5فصل شی تحقیق و پژوه

 تحقیقکنید.SaaSخصوصدودستهبندیاصلیخدماتدر -1

 شدهاست؟SaaSچهعاملی)عواملی(باعثکمکبهگسترشتوسعه -2

 ،کاربردرکدامقسمت)ها(تقريباًکنترلیندارد؟رايانشابریدرزماناستفادهاز -3

موردبررسیقرارSaaSدهندگانخدماترابعنوانيکنمونهازسرويسSugar CRMخدمات -4

 .وباديگرنمونههایارائهشدهدراينبخشمقايسهکنیددهید

موردOffice Live Workspace (workspace.office.live.com)سرويس -5 را مايکروسافت

 بررسیقراردهیدوباخدماتتحتوبمشابهمقايسهکنید.

 رداستفادهقرارگیرد.توانددرارائهخدماتسطحسرويسمومجازیسازیچگونهمی -6

 تحقیقکنید.SaaSارائهشدهازنوعدرخصوصجديدترينخدمات -7

تااليهزيرساختموردبررسیمعماریمورداستفادهبرایيکیازبرنامه -8 هایسطحسرويسرا

 قراردهید.

 ؟تواندداشتهباشدمیپلتفرممورداستفادهبرایتوسعهيکمیزکارتحتوبچهخصوصیاتی -9

اينTonidoايتس -11 دراينترنتجستجوکنید. ارائهرايانشابریسايتکدامنوعسرويسرا را

هایارائهشدهدراينفصلچیست؟دهد؟تفاوتآنبانمونهمی
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 سازی م ازی  -6 فصل

سازیمجازیبریمقدمها -

زیسامجازیمرتبطبامیمفاه -

سازیمجازییهاتکنولوژی -

یکيزیمنابعفسازیمجازی -

یکاربردیهابرنامهسازیمجازی -

یافزارسختسازیمجازی -

سازیذخیرهیفضاسازیمجازییهاتکنولوژی -

 سازیمجازییهاافزارنرم -
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  سازی م ازیتعریف  -6-8

 سازیمجازیتعاريفزيادیاز يکتعريفکلی، در دارد. مسازیمجازیوجود يکسطحبه عنایايجاد

،برنامهافزارسختقابلاعمالاست.سطوحرايانهانتزاعیازمنابعمحاسباتیاستکهدرسطوحمختلفيک

درآنهاانجامشود.آنچهکهدردتوانمیکاربردیوسیستمعاملبرخیازمواردیهستندکهايجادانتزاع

 است، بحث مورد بیشتر عسازیمجازیاينجا سیستم عنوان تحت آن از که است  serverامل

virtualizationبهفرآيندايجاداستقالليکسیستمعاملاز1سازیمجازی.دراينحالتشودمینیزياد

.دراينحالتماشینمجازیشاملسیستمعامل،برنامهشودمیگفتهشودمییکهدرآناجراافزارسخت

یفیزيکیافزارسختوظیفهنگاشتمنابعناظرفوقواليهایبنامباشدمییمربوطبهآنهادادهوکاربردی

)حافظه،ديسک،و...(رابهمنابعمجازی)حافظهمجازی،ديسکمجازیو...(برعهدهدارد.


 سازی م ازینمایی کلی از ساختار -8-6 شکل 

ازآنبهيیمطرحبودهاستکهنمونههاایرايانهیهاسیستمازجهاتمختلفدرزیسامجازیبهیابیدست

:باشدمیشرحينا

 java virtual machineماننديیهاتکنولوژیبااستفادهاز2هابرنامهسازیمجازی -

 VNCاستفادهازابزارهايیمانندبا3صفحهنمايشکاربرسازیمجازی -

 logical volumesياRAIDاستفادهازروشهایبا4سازیرهذخیفضایسازیمجازی -

 ماشینسازیمجازیسیستمعاملوسازیمجازی -

 ايننمونه سازیمجازیمواردیاز است، شده آناشاره به آخر مورد در  Xen Virtual Machineکه

MonitorوVMware ESX serverیهاسیستموگیردمیدکهيکسطحزيرسیستمعاملقرارهستن

                                                           
1
 Virtualization 

2
 Application virtualization 

3
 Desktop 

4
 storage Virtualization 
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بهاينسطحزيرينسیستمعاملندتوانمی1عاملمهمان شوند. کهشودمیگفته2ناظرفوقرویآناجرا

یعاملمهماناجازههاسیستمبهناظرفوقدرنظربگیريد.سازیمجازیآنرابعنوانهستهاصلییدتوانمی

منادهدمی که ديگر به يا حذفشوند شوند، ايجاد اشتراکبگذارند، به را کنند.مهاجرت3هامیزبانبع

.نمونهاينکنندمیهبیشتریراازچگونگیاستفادهازمنابعفیزيکیفراهمنامکانکنترلريزداسازیمجازی

.دکنیمیمشاهده2-6شکلموضوعرادر

 
 [3]یکیزیف افزار سخت کی یرو بر شده اجرا یم از یسرورها -0-6 شکل 

.ايننوعايجاداندشدهرویيکسروريکساناجراکهچندينسیستمعاملمهماندهدمیفوقنشانشکل

بردارد:انتزاعمزايایزيادیرادر

کارآيیدراستفادهازمنابع:دلیلیوجودنداردکهکليکسروررابرایاجرایيککارکوچک، -

منابع اگر دهیم. داشتهCPUمثالسرويسايمیلشرکتهدر ديسکاضافهوجود يا حافظه ،

بهتریشود.قرارداردبطوریکهازمنابعاستفادههاسرويسآنهارادراختیارديگرتوانمیباشد،

                                                           
1Guest  
2Hypervisor 
3Host 
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 برایيکپارچهکردنچندينسروربررویيکسرورسازیمجازیازهاسازمانبههمیندلیل،

 .(3-6شکل)کنندمیاستفاده

     
 در کاهش تعداد سرورهای فیزیکی سازی م ازیتاثیر  -3-6  شکل

لیتحملوتحملخطا:وقتیيکمیزبانفیزيکیبهانتهایظرفیتخودمیرسد،يادچارقاب -

تواندبهراحتی)وبارمربوطبهآن(میشود،يکسیستمعاملمهمانافزاریمیمشکلسخت

 رویيکمیزبانديگرمنتقلشود.

- Sandboxبهدلیلاينکهکلسیستم تواندبدونصدمهزدنبهمحیطعاملمیهایتوسعه:

مجازی ازبینبرود، ايجادشودويا سازیبرایايجادچندينمحیطتوسعهکهنیازبهمیزبان،

هایسیستمیمختلفدرآنهاسیستمعاملهایمختلف،هستههایسیستمعاملياپیکربندی

بهاينترتیباگريکم شود،بسیارايدهاحساسمی شکلبزرگاتفاقبیفتدکهبسترآلاست.

 توانبهراحتیآنرادوبارهايجادکرد.تستراازکاربیندازد،مشکلیپیشنخواهدآمد.زيرامی

بهشماامکانيکپارچهکردنچندينسروربامنابعبیکاررادرسازیمجازیسربارمديريتکمتر: -

بهره با  يکسرور بیشتر اينکاردهدمیوریمنابع فضای. اشغال و کمتر سببمصرفتوان

ديگرمزيتکاهششودمیفیزيکیکمتردرمرکزداده ،کاهشتعدادقطعاتیاستافزارسخت.

 نظیرديسکها، وجوددارد، البته،CPUکهامکانخرابشدنآنها منابعتغذيه)توان(. و ها
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شود،SPOF1باعثافزايشدتوانمینقطهمقابلاينکارايناستکهيکپارچهکردنسرورها،

 تعداد هاسرويسزيرا يک به وابسته بیشتری هایافزارسختی بسته هستند. فیزيکی

راازيکسروربهسرورديگرهاماشینبرایحلاينمشکلبالقوه،امکانمهاجرتسازیمجازی

 .دکنمیبارمجدد(فراهموتعديل)برایبازيابیازسوانح

کمتر،کاربیشتریانجامدهید.افزارسختتابتوانیدباکندمیاينشرايطرابرایشمافراهمسازیمجازی

.تعییناينکهکداممنبعمجازیاستفادهشودمیشدناندازهگیریهاهمترپیچیدهالبتهاينمزيت،باعث

،زيراکهاليهانتزاع،سطحديگریازواحدهایشودمیباعثسردرگدتوانمیشدهاستوکداممنبعفیزيکی

.دهدمیاندازهگیریراارائه

 
 داده  م ازی سازی مرکزشمای کلی -4-6 شکل 

ایداشتهباشیمدادهزتوانیممرکسازی،مامیتوانگفتکهبراساسرويکردمجازیبنابراينبطورخالصهمی

،بصورتانتزاعیازيکديدسطح(4-6شکل)ناظرباشندکهکلیهمنابعفیزيکیآندارایيکاليهفوق

،برحسبتقاضاوبصورتسرويس،افزاریبشکلمجازیشوندوبهاينترتیبمنابعسختباالترمديريتمی

شوند.ختیارکاربرانقراردادهمیدراباسهولتبیشتری

                                                           
1single-point-of-failure 
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 سازی م ازیی ها تکنولوژی -6-0

.الزمبهذکراستکهکنیممیرابررسیهاتکنولوژیدراينقسمت،بعضیازرايجترينوپرکاربردترين

شرکت VMware های تکنولوژیMicrosoftو در بزرگی پای مجازیجای شايدهای و دارند سازی

مجازیشنا توسعه با صورت، هر در باشند. اينحوزه در ترينشرکتها شده شناختمزايایخته سازیو

 مختلفآن، هایشرکتبسیاریاز نیز اندديگر قدمگذاشته اينحوزه آندر برخیاز با نیزکه آشناها

.هیمدهايیکهارائهکردهاندراموردبررسیقرارمیخواهیمشدومحصوالتوفناوری

 (Linux Virtualizationم ازی سازی در لینوکس ) -6-0-8

نمجموعهیرايگاهاتوزيعترينشدهلینوکسيکسیستمعاملمبتنیبريونیکساستکهيکیازشناخته

یهاسیستمازانواعمختلف.باتوجهبهماهیتکدمتنبازآن،بسیاریآيدمیبحسابیکدمتنبازهابرنامه

UbuntuوDebian،Red Hatیآنشاملهاتوزيععامللینوکسبوجودآمدهاند.بعضیازمشهورترين

یهاتکنولوژیوياازPara-virtualizationیعاملمبتنیبرلینوکسياازتکنولوژیهاسیستماست.اکثر

افزارسختسازیمجازی کنندمییاستفاده اين، بر عالوه ديگرهاسیستم. با مقايسه یعامللینوکسدر

نیزارائهسازیمجازییهاتکنولوژییعامل،برخیازانواعمختلفهاسیستم هاتکنولوژی.ايندهندمیرا

:اندشدهدرادامهتوضیحداده

 (Para Virtualizationم ازی سازی جزئی ) -6-0-8-8

بطورCPU.زيراپردازشهایکردمیپشتیبانینسازیمجازیازاستراتژیهایx86افزارسختدرگذشته

ستتوانمیباشديانهويکپردازندهمجازیشدهنprivilegedمتفاوتبستگیبهاينداشتکهدرحالت

اولويتباالترازپردازندهفیزيکیبدستمیprivilegedدرحالت آوردوباعثيکريسک کارکند)زيرا

وآنهاکردمیبايدبادستوراتازماشینمهمانکارسازیمجازیافزارنرمامنیتیمیشد(.بههمینعلت،

دستوراتجديدیجايگزين مجموعه با درستیتوسطکردمیرا به مطمئنباشد شینماافزارسختکه

ازپردازندهماشینمجازیمهمانسربارزيادیراهادستورالعمل.درنتیجهبازنويسیشودمیفیزيکیخوانده

يکتغییردرسیستمعاملبودPara-virtualizationکارهاکندانجامشود.شدمیکهباعثکردمیايجاد

ماشینفیزيکیشودوکارآيیبیشتریواقعیدرافزارسخت)معموالدرسطحهسته(بطوريکهبیشترشبیه

 سازیمجازیدر اگرچه سیستمعاملPara-virtualizationحلراهبدستبیايد. اما کامالکارآمداست،

،کهاينمشکلاصلیآناست.کنندمیهایکمیازآنپشتیبانی
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 (Hardware assisted Virtualizationم ازی سازی به کمک سخت افزار ) -6-0-8-0

.کنندمیاستکهاکثرسیستمعاملهایمبتنیبرلینوکسازآناستفادهسازیمجازیحلراهايننوعدوم

ردراختیاAMD-VياپردازندهمجهزبهIntel VTبرایاستفادهازاينتکنولوژیيابايدپردازندهمجهزبه

بدونندتوانمی،دستوراتهاپردازندهداشتتابتوانويژگیموردنظررادرآنهافعالکرد.بااستفادهازاين

حالت به روشنسبت اين که است واضح شوند. خوانده مهمان مجازی ماشین از جايگزينی هیچگونه

 کارآمدترهادستورالعملجايگزينی و تغییرهاسیستماست بدون ها عامل ماشینندتوانمیی های روی

یمجازیکارکند)بجایهاپردازندهیهادستورالعملبادتوانمیمجازینصبشوند،زيراپردازندهفیزيکی

درحال دوتکنولوژیمبتنیبرلینوکسوجودداردکههرحاضراينکهباهستهسیستمعاملکارکند(.

نامدارند.KVMوXen.ايندوتکنولوژیانددادهمیراانجاافزارسختکاملسازیمجازیدویآنها

6-0-8-3- Coopvirt 
 Coopvirt1 از شکل هسازیمجازیيک آن در که است رترکیبی نوع -Paraسازیمجازیدو

virtualization يعنیهمسیستمhardware-assisted full virtualizationو است. شده گرفته بکار

هنوزدردورهظهورخودCoopvirt.شودمیعاملکارآمدشدهاستوهمپردازندهبطورموثربکارگرفته

راافزايشدهد.سازیمجازیبهشکلقابلتوجهیکارآيیدتوانمیقراردارد،اما

 (Containersحامل ها ) -6-0-8-4

حلراهبرندودرحقیقتيک درسطحسیستمعاملنیزناممیسازیمجازیازاينتکنولوژیتحتعنوان

سازیمجازی Containerنیست. اجراهامحیطها واحد هسته يک در همه اما هستند مجزا کاربر ی

هاcontainerیستند.امانکتهخوبآنهاايناستکه.بهاينمعناکهآنهابطورکاملازهممجزانشوندمی

درمقايسهبا نیازینیستکهکلهسته،کنندمیتحمیلسازیمجازییهاحلراهکمترينسرباررا ،زيرا

هایمختلفنصبcontainerدرندتوانمییمختلفلینوکسهاتوزيعکنند.سازیشبیهو...راهاپردازنده

وبديگربرایآنهاست.شوندکهيکمزيتخ

 کرديد، مشاهده که هاتکنولوژیهمانطور دارد. وجود لینوکسمختلفی بر مبتنی واقعیسازیمجازیی

درجایخودبرایندتوانمیهاهمcontainerی.درعینحالافزارسختآيدمگرباروشهایبدستنمی

ریمختلفدرماشینفیزيکیشان،بدوننیازیکوچکياکاربرانخانگیبرایايجادفضاهایکاهاسازمان

.دنبخشیازمنابعخوداستفادهشوندوهدرداسازیمجازیبهسايرروشهای
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 (Desktop Virtualization م ازی سازی میزکار ) -6-0-0

تاشودمیاينکارباعث.شودمییکاربراننهايیانجامهاسیستم(درDesktopمحیطکار)سازیمجازی

 سفارشیهاماشینمديرانبهتر دور راه از را کاربر محیطمربوطهر مديريتکنندو یکاربراننهايیرا

 از نوع دو امروزه Desktopسازیمجازیکنند. آنها از يکی دارد.  Client-Hosted Desktopوجود

VirtualizationديگریاستوVDI1.نامدارد

6-0-0-8- Client-Hosted Desktop Virtualization 
 شاملنصبسازیمجازینوعیاز افزارنرمکه رویماشینMicrosoft Virtual PCمجازی)نظیر بر )

نهايی چندينماشینمجازیشودمیفیزيکیکاربر اينماشین، در برایاهدافمختلفايجاددنتوانمی.

جديداستفادهشوددرحالیکهافزارنرمبرایمحیطتستيکدتوانمید.برایمثاليکماشینمجازینشو

واضحاست.برایمثالسازیمجازیديگریفقطبرایکاربرانخاصیقابلدسترسیباشد.مزيتايننوعاز

بهرحال،رویيکماشینفیزدتوانمیچندينمحیطرومیزی يکیاجراشوندوهمهازهمايزولههستند.

یهاماشینیهافايلايناستکههمهClient-Hosted Desktop Virtualizationيکاشکالاستفادهاز

کندق ،مجازیموجودبررویيکماشینفیزيکی آنماشینفیزيکیاستفاده ابلبرایهرکاربریکهاز

يکريسکبحساببیايد،زيراهردتوانمیمشاهدهاست.درمحیطیکهامنیتبسیارضروریباشد،اينکار

یمجازیرابهيکديسکقابلحملکپیهاماشینکلدتوانمیکسکهواردسیستمعاملمیزبانشود،

 است.VDIاينمشکلاستفادهازحلراهکند.
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  Desktop Virtualizationنمونه ای از – 5-6 شکل 

 (http://web.ccsu.edu/neasc/selfstudy/virtual desktop infrastructure - vmware.htm )منب :

6-0-0-0- Virtual Desktop Infrastructure (VDI) 
VDIاساسمدلسازیمجازیيکتکنولوژی بر جديداستکه اينروشباشدمیthin clientنسبتا .

کهبررویسرورذخیرهباشدمیکاربرنهايیرویيکماشینمجازیdesktopمحیطسازیذخیرهشامل

یهارايانهياthin clientیهاسیستمزبهمحیطکارخودازطريقاستفادهادتوانمیشدهاست.يککاربر

است.تنهاتفاوتآنايناستکهremote desktopشبیهتکنولوژیVDIشخصیدسترسیداشتهباشد.

 مزايایبسیاریدراستفادهازکندمیکاربربهيکمحیطکامالمجازیدسترسیپیدا .VDI.وجوددارد

يابدزيرا راکنترلومديريتکنند.امنیتافزايشمیdesktopیهامحیطبطورمتمرکزندتوانمیمديران

بارزيادیبرVDIیمجازیرویسرورهایمتمرکزقراردارند.تنهاعیبکارايناستکههاماشینهمه

راانجامسازیمجازیکههمباشدمیسرورقدرتمندافزارسختوبنابرايننیازمندکندمیرویسرورتحمیل

یکاربرانهاماشینهایمجازیرامديريتکند.دراينروشdesktopهایورودبه دهدوهمهدرخواست

 هم باشارزاندننتوامینهايی مدتنتر دراز در بنابراين ندارند. نیاز زيادی محاسباتی توان به زيرا د

ردبهاينترتیبکهکمیبیشتربررویسرورهابرایيککسبوکاردربرداهاهزينهزيادیدرجويیصرفه

.کندمیdesktopیهارايانهزيادیدرجويیصرفهوکندمیهزينه
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 (Para-Virtualizationم ازی سازی جزئی ) -6-0-3

است.باتوجهبهشیوهعملکردشانبسیارمشکلx86یهاپردازندهسازیشبیههمانطورکهقبالاشارهشد،

رابهخوبیتفسیرکند،بايدبتوانددسترسیهادستورالعملهستهيکسیستمعاملمیزبانبرایانکهبتواند

دسترسیمستقیمداشتهباشد.دريکمحیطمجازیهستهيکسیستمعاملمهمانافزارسختمستقیمبه

اين بنابر ندارد، فیزيکی پردازنده اينکههاورالعملدستبه تا جايگزينشود، يا کنند تغییر بايد یخاصی

اينتغییر قبالهادستورالعملشناختصحیحیبینسیستمعاملمهمانوپردازندهفیزيکیبوجودبیايد.

بنابراينشدمیافزارانجام توسطنرم یمجازیهامحیطندوخودسیستمعاملنقشیدراينکارنداشت.

اينيکیازداليلیبودکهخیلیکارآمد کندبودودرسازیمجازینبودندوسرباربسیارزيادیداشتند.

 دو نبود. استفاده قابل موارد از حلراهبسیاری بسیار که شدند ارائه مشکل اين  بودند:کارآمدتربرای

hardware-assisted virtualization وPara-virtualization.

 
 Para-Virtualizationتصویری کلی از روش  -6-6 شکل 

Hardware-assisted virtualizationروش از نامشپیداست، از که فیزيکیبرایافزارسختهمانطور

 کار حجم نرمسازیمجازیبرداشتن روی سیس از و افزار استفاده عامل کندمیتم روش در .Para-

virtualization ینیست،درعوضباتغییرهستهسیستمعاملکارآيیآنراافزارسختنیازیبهپشتیبانی

کهبتواندبهخوبیدرشودمیتغییردادهایبگونه.بهاينترتیبهستهيکسیستمعاملدهندمیافزايش

یعاملازاينروشهاسیستماشکالاينروشايناستکهتنهابرخیيکمحیطمجازیعملکند.البته

وجودنداردافزارنرمنیازیبهتغییرHardware-assisted virtualization.درعوضدراندکردهپشتیبانی

پشتیبانیکنندسازگاراست.x86هایافزارسختیعاملکهازهاسیستموباهمهنوع
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 (Hardware Virtualizationی )م ازی سازی سخت افزار -6-0-4

افزاریبهصورتکارآمدوجودنداشت.مشکلاصلی سازینرم مجازیهایروشسازی درگذشتهامکانپیاده

عملکردپردازنده فیزيکیx86هایدر پردازنده ارتباطبینماشینمجازیو اثر زيادیدر سربار بودزيرا

وجودآمد.ايندوروششاملسازیمجازیبرایرفعاينمشکلوکارآمدکردنحلراهدوآمد. بوجودمی

Para-virtualization Hardware virtualizationو استکه ذکر به الزم  hardware-assistedبود.

virtualizationیهارايانهيکتکنولوژیکامالجديدنیستوقبالتوسطmainframeیگذشتههادههدر

می قرار استفاده سال مورد در Intel،2115گرفت. درافزارسختسازیمجازیتکنولوژیAMDو یرا

 Intelیاينتلتحتعنوانافزارسختسازیمجازیفناوریخودبکارگرفتند. AMDوx86یهاپردازنده

VTفناوریوشودیمشناختهAMDتحتعنوانAMD-Vانجامبخشیهاپردازنده.اينشودمیشناخته

رابرعهدهگرفتند.بدلیلاينکهپردازندهبطورشدمیانجامVMM1ياناظرفوقازکارهايیکهقبالتوسط

انجامشدهوافزارنرمدرغیراينصورتبايدتوسطداد)که راانجاممیسازیمجازیمستقیمفرآيندهایمهم

 افزارسختسپسبه شدمیارسال فرآيند کل به کمتری سربار سازیمجازی(، بسیارشودمیتحمیل و

یموردنیازافزارسختسازیشبیه،میزانسازیمجازیخواهدبود.يکیازمزايایعمدهاينروشکارآمدتر

.کندمی،بنابراينکارآيیوعملکردنیزبهبودپیداکندمیدااستکهبسیارزيادکاهشپی

دارندکهبهطورمستقیمبهمنابعx86یعاملهاسیستمبطورسنتی یدسترسیداشتهافزارسختنیاز

 گذشته در شوند. اجرا بدرستی بتوانند تا هاحلراهباشند افزارنرمسازیمجازیی به سازیشبیهنیاز

بطافزارسخت اينکارمنابعفیزيکیسازیمجازیورکاملداشتندتا انجامشود. یافزارسختبطورپايدار

می هدر را  زيادی که توانمیداد جايی در ستند روشديگر بگیرند. قرار استفاده مورد بهینه شکل به

Hardware-assisted virtualizationیموردنیازراکاهشداد،افزارسختسازیشبیهدهمقداربطورعم

بطورمستقیمبامحیطمجازیتعاملداشتهباشد.واضحاستکهاينکار،دتوانمیزيرااکثراوقاتپردازنده

.دهدمیانجامموثرترراسازیمجازی

                                                           
1Virtual Machine Managers 
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 hardware-assisted virtualizationز روش تصویری کلی ا -7-6 شکل 

وشودمیايناستکهبطوراتوماتیکانجامhardware-assisted virtualizationنکتهجالبدرخصوص

خودرابهروزرسانیکنیديادرسیستمعاملخودتغییردهید.تنهاسازیمجازیافزارنرمنیازینیستکه

یپشتیبانیکند.دراينصورتافزارسختسازیمجازیهشماازتکنولوژیکافیستبررسیکنیدکهپردازند

.کندمیکمکسازیمجازیفعالشود،پردازندهبهطورخودکاربه BIOSاگراينويژگیازطريق

 (Resource Virtualizationم ازی سازی مناب  ) -6-0-5

منابعسازیمجازی سازیمجازیشامل کار اين است. سیستمی منبع چند يا شاملدتوانمیيک

کلمنابعسازیمجازیيامنابعشبکهباشدبااينکهشاملسازیذخیرهيکمنبعخاصنظیرسازیمجازی

فیزيکینظیرسرورهاياايستگاههایکارینهايیباشد.

منابعسازیمجازیخودهستند.ITیزيرساختهاهزينهبطورمداومدنبالراههايیبرایکاهشهاسازمان

بطورعمدهدتوانمی،يککسبوکارITبندیوبهاشتراکگذاشتنمنابع يکیازاينراههااست.باگروه

طريقافزارسختیهاهزينه از مزايایديگرینیز کاهشدهد. را زيرساختخود حاصلسازیمجازیو

برایمثالقابلشودمی افزايشمییتانعطاف. کار بررویتوانپردازشیکنترلدارند، کسبو زيرا يابد،

يیکهدرحالاستفادههاماشینمنابعرابینسرورهایمختلفباسهولتجابجاکنندوحتیتوانندتوانمی

ندتوانمیعموالباهمدرتداخلهستندیکاربردیمختلفومنابعیکهمهابرنامهنیستندراپايینبیاورند.

 اينکه نهايتا بگیرند. قرار فیزيکیيکسان برایسازیمجازیرویماشین را آنها کنترل مديريتو منابع

برایمثالمديرانکندمیمديرانساده ازيکماشینواحدمديريتومانیتورندتوانمی. چندينسروررا

عمجازیخاصرابهسادگیتکثیرکنند.يکمنبندتوانمیکننديااينکه



 ابری رایانش 



295

 (Processor Virtualizationم ازی سازی پردازنده ) -6-0-6

سازیمجازی شامل پیداست، نامش از که همانطور استسازیمجازیپردازنده فیزيکی پردازنده يک

اجراشوند.بطوريکهچندينماشینمجازیبتوانندرویيکماشینفیزيکی

فرآيندسازیمجازی شبیه تکنولوژییاچندوظیفهپردازنده Hyper-Threadingيا یاچندوظیفهنیست.

شبیهرویيکپردازندههمزماناجراشوند.اينکارشايدندتوانمیفرآيندیاستکهدرآنچندينبرنامه

سازیمجازی ايندلیلکه به حقیقتمتفاوتاست. بهندتوانمینیاچندوظیفهیهابرنامهباشدولیدر

دسترسیداشتهباشند.فقطهستهسیستمهاخروجیازسیستمنظیرورودیوprivilegedمحدودههای

چندوظیفهتنهايکهستهحلراهسیستمدسترسیداشتهباشد.دريکبهاينمحدودههایدتوانمیعامل

 استاما حالاجرا دربرسازیمجازیسیستمعاملدر اينگیردمیچندينهستهسیستمعاملرا به و

 اينکه مانند است، ديگریمجزا از کامل ماشینمجازیبطور هر یفیزيکیمجزاهاماشینمعناستکه

هستند.

-Hyperنیست.درسازیمجازینیزاگرچهمفهومیمشابهدارد،امامانندHyper-Threadingتکنولوژی

Threadingيکديسکاستکهدربندیتقسیم.مانندشودمیيکپردازندهبصورتچندپردازندهمعرفی

 مشاهده مجزا ديسکفیزيکی يکديسکبصورتچند کاشودمیآن اين با . يکپردازنده ندتوانمیر،

يکHyper-Threadingیمختلفکدبرنامه(راهمزماناجراکند.بهاينترتیبهابخش)threadچندين

واقعیسازیمجازینیستچراکهتنهايکهستهسیستمعاملدرحالاجراوجوددارد.سازیمجازیروش

است.يعنیتعدادزيادیسیستمعاملبتوانندرویيکافزارنرموافزارسختشاملرابطهيکبهچندبین

ماشینواحداجراشوند.

یفیزيکیخودبکارگرفتههاپردازندهدرسازیمجازیابزارهايیرابرایبهبودAMDوهمIntelهمامروزه

سازیمجازی.اينتکنولوژیشوندمیشناختهAMD-VوIntel VTاند.اينابزارهابهترتیبتحتعناوين

ازقبلساختهاست.علتايناستکهباکارآمدترراسازیمجازیبهبعدرخداد(2115)کهازافزارسخت

 ابزارهای از سازیمجازیاستفاده برای را کمتری بار عامل سیستم يک صحیحسازیشبیهپردازنده،

یکاربرصرفکند.هابرنامهمنابعخودرادرجایبهتریبرایدتوانمیوشودمیمتحملافزارسخت

 هزينه استو کرده پیدا بهبود پردازشی توان که آنجايی هاپردازندهاز تر پايین سال افرادآيدمیهر ،

منجراستفادهکنند.اينکارنهايتاسازیمجازیيیدارندکهقادرندازروشهایمختلفهاماشینبیشتری

درجهانخواهدشدکهنهتنهادرکسبوکارهابلکهدرسازیمجازییهاتکنولوژیبهپذيرشگسترده

بینکاربرانخانگینیزرواجخواهدداشت.

 (Application Virtualizationم ازی سازی برنامه کاربردی ) -6-0-7

عنایمجزاکردنيکبرنامهنسبتبهسیستمعاملیاستکهبررویآنبرنامهکاربردیبهمسازیمجازی

بسیاریاوقات،شودمینصب بهاشتراکمیهابرنامه. گذارندباهم یخاصکهمنابعسیستمیيکسانیرا
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 برایمثالکنندمیتداخلپیدا مقداررجیستریهابرنامه. ممکناستازدرايوريکسانیاستفادهکننديا

معموالوقتیايناتفاقمی تغییردهند. افتنديا ياهردویآنهاازکارمیهابرنامهافتد،يکیاز يکسانیرا

.کنندمیقفل

راتستکنندولیهابرنامهبرایاجتنابازمشکلفوق،ايناستکهبطورگستردههاسازمانيکراهبرای

اگردوبرنامهباهمهمچنین.دهدمیومنابعسازمانرانیزهدرشودمیاينکارزمانبراستوگرانتمام

تداخلداشتهباشند،بايدآنهارادردوماشینجداگانهيادوديسکمجزاقراردهند.البتهاينراهمعموالراه

ئیچچندانخوبینیست.مثاليککاربرمجبوراستبیندوماشینمختلفيابینديسکهایمختلفسو

یمختلفدسترسیداشتهباشد.هابرنامهکندتابه

یهاکپیبرنامهکاربردیباايجادسازیمجازیبرنامهکاربردیاست.سازیمجازیيکروشبهتراستفادهاز

ازمنابعبهاشتراکگذاشتهشدهبرای فراهمهابرنامهمجزا برایمثالهربرنامهکاربردیشودمییمجزا .

گذارد بهاشتراکمیهابرنامههاوديگرمنابعیکهمعموالباديگرDLL،درايورها،رجیستریيککپیاز

 وقتیيکبرنامهمجازیاجرا فراخوانیشودمیخواهدداشت. منابعخاصخودشرا بنابراينازکندمی، .

طورکاملمجزاازهمديگراجراشوند،حتیاگررویيکبندتوانمیوشودمیجلوگیریهابرنامهتداخلبین

تحتعنوانشوندمییرویآناجراهابرنامهیمجزايیکهاينهامحیطسیستمعامليکساننصبباشند.

virtual bubblesدارد.دربرهاسازمانبرنامهکاربردیمزايایزيادیبرایسازیمجازی.شودمیشناخته

:باشدمیبعضیازاينمزايابهاينشرح

Macیويندوزرویهابرنامهیغیربومیبررویسیستمعامل.مثالاجراهابرنامهتوانايیاجرای -

 يابرعکس.

 یمخربيابدافزارهاهابرنامهايزولهکردنامکان -

 یکاربردیکهباهمديگرتداخلدارندهابرنامهامکاناجرای -

 هاماشینرویتعدادزيادیازهابرنامهقرارسريعوآسانتوانايیاست -

باکنترلدسترسیکاربرانومجوزهایاجراهابرنامهتوانايیمديريتمتمرکز -

افزارنرممعموالمجبورهستندتاباهابرنامهیکاربردیايناستکههابرنامهسازیمجازیشايدتنهامشکل

ستیدرمحیطمجازیاجراشوند.اگرچهشايداينکاردررشوند،تابتوانندبهد1یبندبستهسازیمجازی

آنوجودابتدااندکیزمانببرد،امادرکلاينکارچندانمشکلینیستوبهاندازهکافیمزايابرایانجام

دارد.

                                                           
1Packaging 
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 (Software Virtualizationم ازی سازی نرم افزار ) -6-0-1

است.تفاوتعمدهبینهایرايانهسازیبرنامهکاربردیيابرنامهافزارنوعیديگرازمجازیسازینرممجازی

مجازیسازینرممجازی و مجازیسازیبرنامهافزار در کاربردیايناستکه هایکاربردی،سازیبرنامه

شوند.افزارمنابعمورداستفادهبرنامهنیزمجازیمیمشودولیدرمجازیسازینراجرایبرنامهمجازیمی

برنامه رايجترينايننمونه يکیاز اينمفهومAltirisاستکهتوسطSVSها، است. شده توسعهداده

سازیاستکهدرآنماشینفیزيکیبصورتيکماشینمجازیشبیهHardware virtualizationمشابه

فزارشاملايجاديکاليهمجازیيافضایديسکسختمجازیاستکهبرنامهاسازینرمشود.مجازیمی

ازاينفضایمجازی،برنامه هایعادیکهرویسیستمتوانندهمانندبرنامههامیبتوانددرآننصبشود.

عاملمیزباننصبشدهاست،اجراشوند.

تواندآنراخاموشکند.وقتیبرنامهنرساند،میوقتیکهيککاربراستفادهازيکبرنامهکاربردیرابهپايا

شود.اينتغییرشاملخاموشاست،هرتغییریکهدرسیستمعاملمیزباندادهاست،کامالبرگرداندهمی

کههیچردیازبرنامهایکهنصبشدهبوديااجراشدهبودباشدبطوریوپوشههاینصبمیرجیستری

اند.باقینم

باشد:افزارمزايایزيادیدارد.برخیازاينمزايابهاينشرحمیسازینرممجازی

 ياکتابخانههاهایکاربردیبدونتغییردائمیرجیستریامکاناجرایبرنامه -

 امکاناجرایچنديننسخهازيکبرنامهيکسان -

امکاننصببرنامه - همديگر ممکناستبا چنديناليههايیکه ايجاد )با باشند تداخلداشته

 مجازی(

 هایجديددريکمحیطايزولهشدهومجزاامکانتستبرنامه -

شود.يکمزيتجالبايناستکهسازیمیافزاریمزايایزيادیداردوبهسادگیپیادهسازینرممجازی

بطورکامالرايگانAltiris SVSببرنامهافزاریراخودتانبادريافتونصسازینرمتوانیدمجازیشمامی

امتحانکنید.

 (Storage Virtualizationم ازی سازی ذخیره سازی ) -6-0-9

فیزيکیاست.اينتکنیکیاستکهبهسازیذخیرهتجهیزاتسازیمجازیشاملسازیذخیرهسازیمجازی

 و هابرنامهکاربران را امکان اين مختلف کاربردی تجهیزاتدهدمیی محل داشتن نظر در بدون تا

،همانندشودمیمجازیسازیذخیرهونوعآنها،بتوانندبهآنهادسترسیداشتهباشند.وقتیسازیذخیره

ازیسذخیره،حتیاگراينفضایشودمییمیزبانمشاهدههاماشینيکحافظهاستانداردومحلیبرای

یمختلفقرارداشتهباشدوازانواعمختلفباشد.هامکانبصورتتوزيعشدهدر
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وسرورهایمختلفرابههاماشینايناستکهامکاندسترسیسازیذخیرهسازیمجازیبزرگترينمزيت

بهاينترتیبيکماشینسازیذخیرهتجهیزات دابهآنفضادسترسیپیکهتوزيعشدهفراهممیآورد.

بیندنه بسیاربزرگ)هماننديکديسکواحدبسیارحجیم(میسازیذخیره،آنراماننديکفضایکندمی

بهصورتتعدادیديسکپراکنده.

برایسازیذخیرهسازیمجازیديگرمزيت ايناستکهامکانمحدودکردنبخشیازفضايادرايوهارا

 میهاماشینبرخی خاصفراهم اي ی که حجمآورد افزودن امکان نیز و افزايشامنیت برای ويژگی ن

بهتوانمیبصورتبالدرنگمناسباست.همچنیناگريکسرورباکمبودفضامواجهشود،سازیذخیره

سرعتوباچندکلیکفضایآنراافزايشداد.



 
 SAN [5]با استفاده از تکنولوژی  سازی ذخیرهفضای  سازی م ازینمونه ای از  -1-6 شکل 

 تکنولوژی نوع اين استقرار هایرايج نمونه از سازیمجازیيکی ،SAN1آن نام از که همانطور است.

معموالدرسازیذخیرهاست.اينتجهیزاتسازیذخیرهيکشبکهبزرگازتجهیزاتSANپیداست،يک

rackومستقلازهرسرورياماشینیهستندودرعوضبطورمستقیمبهشبکهسازمانشوندمینگهداری

راافزايشدهد.برایمثالاندازهقابلیتانعطافدتوانمیيککسبوکارSANمتصلهستند.بااستفادهاز

یهاحلراهبعنوانندتوانمیودنديسکهایجديدافزايشپیداکند.آنهابهآسانیباافزدتوانمیSANيک

دريکمکاندورهادادهکپیپشتیبانازتوانمینمورداستفادهقراربگیرند.مثالًمناسبتهیهکپیپشتیبا

ازفضایوریبهرهندتوانمیهاSANازسازمانتهیهکرد.نهايتااينکه فراهمکنند.سازیذخیرهبهتریرا

                                                           
1Storage Area Network 
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رادرچندينهادادهدتوانمیمعنایآنايناستکهبجایداشتنيکديسکسختدرهرسرور،يکسرور

 اينبسیار پخشکند. درايو چندينکارآمدترديسکسختيا زيرا است، ديسکها هارد از استفاده از

بهاشتراکبگذارندکهبهاينندتوانمیديسکسخت ترتیبطولعمرهريکازهاردبارکاریخودرا

.کندمیديسکهاافزايشپیدا

 (Data Storage Virtualizationم ازی سازی ذخیره سازی داده ) -6-0-82

هایهرکسبوکاراستوحجمايندادهبهمرورافزايش دادهيکیازنیازمندیسازیذخیرهازآنجايیکه

هاحلراهوهاتکنولوژی.بههمینترتیببهمرورزمانشودمیريتآنبهمرورمشکلتر،مديکندمیپیدا

شده اينمشکالتتوسعهداده بر نهايتبهگونه زيادیبرایغلبه ایاندکهدر  Dataمتحولشدندکه

Storage Virtualizationحذفاختالفبینمنابعمحلیوشبکه،حلراهننامگرفت.اولینمرحلهبرایاي

بااينکار،منابع شبکهشدهمانندمنابعمحلیبرایيکماشینقابلاستفادهخواهندسازیذخیرهاست.

 منابع اين سپس ندتوانمیسازیذخیرهبود. از هريک توسط عادی موردهاماشینبصورت سادگی به

د.ندسترسیقراربگیر

کلفضایهاشرکتبرایمزيتاينکار اينکه اول يکمحلمتمرکزسازیذخیرهواضحاست. در داده

شودمینگهداری برایمديرانبسیار را مديريتداده اينکار کندمیترساده. همچنینتهیه یهاکپیو

(باSAN)یسازذخیره.دوماينکهشبکهکندمیترسادهياآرشیودادهرانیزکپیپشتیبانیمختلف،تهیه

هايیکهنیازبهفضای حلراهامکاناجرایهاسازمانايجادشود.اينشبکهبهدتوانمیحجمبسیارزيادی

تعدادیديسکسختداشتهباشدامادتوانمی.برایمثال،يکسروردهدمیزيادیدارندرانیزسازیذخیره

شاملندتوانمیهاSANپشتیبانیکندمحدوديتوجوددارد.امادتوانمینهايتادرتعدادديسکهايیکه

هاونیزrackباشندکهدرهرکدامتعدادزيادیديسکوجودداردومحدوديتیدرتعدادrackتعدادی

 اينحالتبرایسازمانوجود محدوديتیکهدر تنها نخواهدداشت. وجود میزانداردتعدادديسکها ،

.دهندمیاختصاصسازیذخیرهاستکهبرایتهیهفضایایينههز

SANامااگرچه برایکاربرانسادههاسازمانبرایخیلیندتوانمیها را کارها اماضرورتاً ترمفیدباشند،

کنندمین قرار استفاده مورد آنها از پروتکلهایمختلفبرایاستفاده زيرا بگیردمی. هنوز مکانو ايد

مورداستفادهقراردتوانمیسازیذخیرهفضایسازیمجازیفیزيکیدادهمشخصباشد.اينجاستکهمفهوم

نشوند.درحقیقتدراينروشيکاليهبینفرآيندهایهاپیکربندیبگیردتاکاربراندرگیرپروتکلهاو

بطوريکهازديدمنطقیکندمیاستانداردوهمهچیزراگیردمیدادهقرارسازیذخیرهفیزيکیومنطقی

هادربرکارومزايایزيادیبرایکسبسازیذخیرهفضایسازیمجازیهمهفضابصورتيکپارچهديدهشود.

:باشدمیدارد.برخیازمزايایاصلیبهاينشرح

بهکمکاينروشپیچیدگیهايیداده:  سازی ذخیرهی ها حل راه تر سادهامکان مدیریت  -

 یهاحلراهيابدو آيدبسیارکاهشمی یباحجمزيادمعموالپیشمیهادادهکهدربرخوردبا
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 با خواهندسازیپیادهیحجیمازطريقيکبستراستانداردبهراحتیقابلهادادهمختلفکار

 بود.

هايیافزارسختهاSANدرگذشته: سازی ذخیرهی ها تکنولوژیمستقل از فروشنده شدن  -

 توسطفروشندگانمختلفبا هاتکنولوژیبودندکه شدمییمختلفارائه آنهاسازیپیادهندو

استفادهازتوانمیسازیمجازیند.باکردمیخیلیسادهنبودوازپروتکلهایمختلفیاستفاده

 اسهاتکنولوژیاين مورد استاندارد بصورت چیز همه نهايت در زيرا کرد ساده قراررا تفاده

 .گیردمی

يککارفیزيکیهنوزهمدرمراکزدادهسازیذخیرهمديريت: ها هزینهدر  جویی صرفهامکان  -

سازیمجازیبصورتمفیدتربکارگرفتهشود.بادتوانمیخستهکنندهاست.زمانومهارتافراد

توانمیداده متخصصین به نیاز کارآمد ITبصورت مديريترا دستی کارهای انجام برای

الزمنیستوابستهبهيکافزارسختنکتهديگرايناستکه فیزيکیبرطرفکرد.سازیذخیره

ازسازیذخیرهیهاتکنولوژیتوانمیفروشندهخاصباشدو یمختلفخريداریهافروشندهرا

 کرد.

همبسیاریدرگیرتوسعهیمهاشرکت: کنند میی بسیاری از این روش پشتیبانی ها شرکت -

وHP،VMware،EMCبهتوانمیکهاندشدهسازیذخیرهفضایسازیمجازییهاتکنولوژی

IBM.کرد  اشاره  VMwareبرایمثال ازسازیذخیرهسازیمجازیتکنولوژی برخی در را

 نظیر خود است. VMware Workstationمحصوالت بنامحلراهEMC بکارگرفته را خود

Information Lifecycle Management .ارائهکردهاستIBMدادهسازیمجازیحلراههم

کهاندکردهخاصراارائهSANتوسعهدادهاست.آنهايککنترلرTotal Storageخودرابنام

نمرکزدادهرابهشدتراانجامدهدوبارکاریمديراSANندبسیاریازکارهایمديريتاتو می

 .آوردمیبیشترراازنظرزمانومنابعفراهموریبهرهوامکاندهدمیکاهش

 (OS Virtualizationم ازی سازی سیستم عامل ) -6-0-88

روشسازیمجازی به شبیه آناستاfull virtualizationسیستمعاملاگرچه حقیقتکامالبا در ما

روش سپافزارسختکلسازیمجازیشاملfull virtualizationمتفاوتاست. سهريکماشیناست.

درسطحسیستمسازیمجازی.اماشودمیوهستهمربوطبهخوداجرامحیطمجازیدرسیستمعاملخود

آن نداهامحیطعاملمتفاوتاستودر هستههایمجزا بلکههمهیمجزا، )کهبهآنهاهامحیطرند،

containerشوندمی(دريکهستهواحداجراشودمیگفته.
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هاايزولهخواهدبودوماننديکcontainerسیستمعاملازديگرسازیمجازیدرcontainerمحیطهر

درمحیطيککندمیسرورفیزيکیعمل .containerندتوانمیهابرنامه شوند. نتیجهنهايیدرايناجرا

 از سازیمجازیسطح full virtualizationشبیه است. متفاوت کار انجام روند اما سازیمجازیاست،

یمیزبانیمجازیمورداستفادههامحیطعملیدارد.اينروشمدتهادرتجربهسیستمعاملچندنمونه

مجازیشاملمیزبانیبیشازيکنامدامنهبررویيکماشینفیزيکیيکسانگرفتهاست.میزبانی قرارمی

یمجزاوامنیراهامحیطستندتوانمییوبهامیزبانسیستمعامل،سازیمجازیبودهاست.بااستفادهاز

يکدام فقطبه منابع اگر استزيرا سودمند واقعا کار اين کنند. مختلفايجاد هایدامنه نام نهبرای

.رود ،بخشعمدهآنبههدرمیدوشاختصاصداده

 
 Parallels Virtuozzo [7] افزار نرمتوسط  OS Virtualizationنمونه ای از -9-6 شکل 

 از مزايایاستفاده امکانمديريتآسانمنابعهانامهبرسیستمعاملشاملتفکیکسازیمجازیديگر با

برایمثال یدتوانمیاست. از هابرنامهيکگروه در جداcontainerرا هایمختلفدستهبندیکنیديا

اينترتیبمنابع به افزارنرمکنید. همه داشتههابرنامهینسبتبهحالتیکه يکمحیطقرار همدر با

سیستمعاملبسیارمفیدبودهاستسازیمجازیرسدکه ود.بهنظرمیباشند،بهترقابلمديريتخواهندب

اکثر استفادهfull virtualizationامروزهبجایآنازهاسازمانوشايدجایتعجبداشتهباشدکهچرا

دومزاياومعايبخودشانرانیزاگرچهباهممتفاوتندولینتیجهيکساندارندوهرحلراه.هردوکنندمی

دارند.
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ايناستکهسرباربسیارکمتریداردودرfull virtualizationسیستمعاملبرسازیمجازیمزيتاصلی

استیاشکالآناينفندارد.ازطرافزارسختسازیشبیهوریآنبسیاربیشتراستزيرانیازبه نتیجهبهره

یعاملیغیرسیستمعاملمیزبانرااجراکند.اگربخواهیديکمحیطلینوکسیراهاسیستمدتوانمیکهن

سیستمعاملبرایشمامناسبنخواهدبود.سازیمجازیدرسیستمعاملويندوزاجراکنید،

هستهخودرامستقیمادتوانمینContainerيینیزدارد.برایمثال،يکهامحدوديتContainerمحیط

ديگرفعالیتهایسطحباالتوانمیکردونdismount يا mountراهافايلسیستمتوانمیتغییردهد.ن

انجامداد.يکروش بهمحیطیfull virtualizationرا کهدرآنبهکاربردسترسیبدونمحدوديتیرا

باعثfull virtualization.بنابراينقابلیتانعطافدهدمینصبشوددتوانمیسیستمعاملهایمختلف

 يک به که است حلراهشده برای سازیمجازیاستاندارد با همراه شود. ديگرهاتکنولوژیتبديل ی

hardware-assisted virtualizationوPara-assisted virtualizationوریدر ،اينروشکارآيیوبهره

امابااينحالتکنولوژیسازیمجازیحد سیستمعاملسازیمجازیسیستمعاملرابدستآوردهاست.

 در )برایمثال گسترده بطور هامحیطهنوز قرار استفاده مورد نیزگیردمییمیزبانیوب( آينده در و

استفادهخواهدشد.
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 سازی یر مفاهیم مرتبط با م ازیسا -6-3

 (Virtualization Densityچگالی م ازی سازی ) -6-3-8

رود.اينعبارتاغلب سازیبکارمیهایمجازییعبارتیاستکهباتعدادیازتکنولوژیسازچگالیمجازی

قراربگیرند.هرچهrackتواننددريکماشینفیزيکیياکندکهمیمیهایمجازیاشارهبهتعدادماشین

چگالیبیشتریدارد.تعدادماشین هایمجازیکهيکماشینفیزيکیبتواندپشتیبانیکندبیشترباشد،

ترازهایفیزيکیکمهمچنینگاهیبهتوانايیيکشرکتبرایايجاديکزيرساختشبکهباتعدادماشین

 از تکنولوژیVLANطريقاستفاده میهایمجازیو گفته اصطالحچگالیمجازیسازینیز یسازشود.

هایکاربردیمجازیشدهکهبتواندبطورموثررویيکماشیناجراممکناستبرایتوصیفتعدادبرنامه

شوندنیزبکاررود.

وق کلی، مجازیبطور چگالی اصطالح میسازتی استفاده تکنولوژیی يک تعداد برای حقیقت در شود،

سازیخاص)چهماشینمجازیباشد،چهبرنامهکاربردیيا....(کهبتواندبطورموثردريکمحیطمجازی

،چگالیمحیطبیشتراست.خاصاجراشود،قابلاستفادهخواهدبود.هرچهتعدادبیشترباشد

 (Virtualization Levelسطح م ازی سازی ) -6-3-0

سازیسازیفضایذخیرهتواننددرزمانمجازیشودکهمیسازیبهسطوحمختلفیگفتهمیسطوحمجازی

سطحهاردديسک)باسازیدرتوانندشاملمجازیکنندومیاعمالگردند.اينسطوحباهمديگرفرقمی

سازیکاملدرسطحسیستمفايلانجامشود.چهارسطحاصلیوجودداردکهبهروشهایفوق(تامجازی

باشد:اينشرحمی

 (Server Levelسطح سرور ) -6-3-0-8

دراينسطحمديريتهاردديسکهایفیزيکیدرمحیطسیستم اينسطحتاحدیخودتعريفاست.

بندیفیزيکیهاردديسکشود.تواندشاملتقسیم.برایمثالمیشودعاملسرورانجاممی

 (Storage Device Levelسطح دستگاه سازی ) -6-3-0-0

باشد.شناختهشدهdata stripingوdata mirroringتواندشاملتکنیکهايینظیراينسطحمجازیمی

کنندکهدرايناستفادهمیstrippingازRAID 0است.RAIDیسازتريننمونهاينسطحازمجازی

اماکاربرنهايیبهگونهایبهدادهدسترسیپیداخواهدهادرچندينديسکنوشتهمیروشداده شوند،

برخیشکل دارند. قرار محلیواحد يکدرايو در نظر به که کرد ازRAID 1)مثالRAIDهایديگر )

mirroringشود.دربرخیانواعکنندکهدرآندادهرویدوديسکمجزاهمزماننوشتهمیاستفادهمی



 ابری رایانش 
 

314

RAIDترکیب  stripingاز میmirroring و مجازیاستفاده در موثر يکروشبسیار که سازیشود

سازیوروشهایتهیهکپیپشتیبانیاست.دستگاههایذخیره

6-3-0-3- Fabric Level 
افزارياشودکهبطورمستقلازسختسازیاجازهدادهمیسازیبهدستگاههایذخیرهاينسطحمجازیدر

سازیايجادخواهدشددرحالیسرورفیزيکیعملکنند.بهاينمعناکهاستخریعظیمازفضاهایذخیره

می ديده واحد فضای يک صورت به منطقی بطور وکه يک معموال مديريتشوند. برای مديريت اسط

يککنترلرهایذخیرهسیستم ازسرورمديريتیمستقلهستند. زيرا سازیدراينسطحموردنیازاست،

SANسازیدراينسطحراانجامدهد.تواندمجازیمی

 (File System Levelسطح سیستم فایل ) -6-3-0-4

برایکاربرانخواهددا را ذخیرهاينسطحبیشترينمزايا سازیخودسازیبهنهايتحدمجازیشتزيرا

داده می میرسد. ازها سطح اين از استفاده با ... و شوند محافظت شوند، گذاشته اشتراک به توانند

میمجازی شده مجازی داده استخر اندازه همچنینسازی، شود. مديريت دلخواه شکل هر به تواند

زيکمحلبهمحلديگربصورتدرايوهایمجازیباسهولتبسیارتواننداهایمختلفدادهمیمجموعه

منتقلشوند.
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 مناب  فیزیکی سازی م ازیابزارهای  -6-4

6-4-8- Ubuntu (نسخه )سرور 

Ubuntu.یمختلفیازهانگارشيکیازسیستمعاملهایمبتنیبرلینوکسبسیارمحبوباستUbuntu

استو...وجوددارد.نکتهاصلیآنايناستکهکامالکدمتنبازServerونگارشDesktopنظیرنگارش

وتعدادزيادیبرنامهازپیشنصبشدهوواسطگرافیکیداردکهازداليلعمدهمحبوبیتآناست.

 نسخهسرور Ubuntuدر ارائKVM1بنامناظرفوقيکنسخه نیز است. اصلKVMهشده حلراهدر

دهندگانتوسعهلینوکس،بسیاریازکاملمتعلقبهلینوکساست.بخاطرماهیتکدمتنبازسازیمجازی

همبادتوانمیKVM.اندکردهروزرسانیبهوآنرابطورمداومبهینهکردهواندکردهرویاينتکنولوژیکار

هاتکنولوژی افزارسختسازیجازیمی Intelی هم AMDو کند. در2یافزارسختسازیمجازیکار

)معموالپردازنده(افزارسختیمجازیشدهاستکهبرایعملکردبهترخودازافزارنرمحقیقتيکمحیط

وIntelجديددرx86یهاپردازنده.اکثرکندمیکارآمدترراسازیمجازی.اينکارفرآيندگیردمیکمک

AMDکنندمیاينتکنولوژیراپشتیبانی.

چندينماشینمجازیراباسیستمعاملهایمیهمانمختلفاجراکند.همچنیندتوانمیLVMناظرفوق

منابعونیازبهداشتهشدهاست،کارآيیبیشتریسازیپیادهدرهستهسیستمعاملKVMبدلیلاينکه

یيکافزارنرمیوافزارسختکمیدارد.هستهبخشحیاتیيکسیستمعاملاستکهارتباطبیناجزای

 فراهم را کندمیماشین است، عامل سیستم از بخشی اينکه بعلت همچنین بادتوانمی. مستقیم بطور

ارتباطبرقرارکند.افزارسخت

KVM واسط VirtIOاز بین داده تبادل هاتکنولوژیبرای شبکهسازیمجازیی يا ديسکفیزيکی و

 کندمیاستفاده سببکاهشمیزان موضوع اين سازیشبیه. بطورشودمیافزارسختبرای مثال، برای .

باشودسازیشبیهسنتی،يککارتشبکهمجازیبههمراهکلهستهسیستمعاملبايد تابتوانددادهرا

VirtIOندارد،زيرسازیشبیه،کلهستهنیازبهVirtIOکارتشبکهفیزيکیمبادلهکند.امابااستفادهاز

يکواسطمشترکبرایتبادلفايلبینبسیاریازسیستمعاملهافراهمکردهاست.

6-4-0- Red Hat  
Red HatهيکسیستمعاملمبتنیبرلینوکسمشابUbuntuاستوهمانندآنکدمتنبازاست.اولین

،آخريننسخهآنبوده9بهانتهایچرخهعمرخودرسید)نگارش2113منتشرشدتا1994نگارشآندر

2118بودودرمی5.2جايگزينشدکهآخريننسخهآنRed Hat Enterpriseاست(.سپسبانسخه
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،پشتیبانیRed Hat Enterpriseاکثرسیستمعاملهایمدرنامروز،آخريننسخهمنتشرشد.همانند

تکنولوژیآنازسرورهايیباهراندازهپشتیبانیسازیمجازیقویاز فراهمکردهبود. وتعدادکردمیرا

جازیرابرایکاربرانرومیزی،تاچهارفضایمهمچنین.کردمینامحدودمهمان)فضایمجازی(رافراهم

.کردمیارائهMulti-OSباانتخابگزينه

Red Hatکردمینوعاصلیمهمانمجازیپشتیبانی2از:Para-VirtualizedوFull-Virtualized

کند.اماستباهرنوعپردازندهایکارتوانمیوشدمیبیشتريننرخکارآيیفراهمPara-Virtualizedدر

بعنوانسیستمعاملمهمان 5Red Hat Enterpriseو4فقطمحدودبهنسخههایسازیمجازیايننوع

.شودمییمجازیبودوازسیستمعاملهایديگردرحالحاضرپشتیبانینهاماشیندر

.تنهامشکلايننوعايناستکهنیازشودمیعاملیپشتیبانیازهرنوعسیستمFull virtualizationدر

پشتیبانیکند.AMD-VياIntel VTدارد.بهعبارتديگربايدپردازندهازتکنولوژیافزارسختبهکمک

نیست.یامروزی،اينتکنولوژیرادارندومشکلچندانمهمیهاپردازندهالبتهاکثر

:باشدمیبهاينترتیبRed Hat Enterpriseیاصلیهاويژگیبعضیاز

 یمجازیهاماشینزندهامکانمهاجرت -

 یمجازیبهآسانیهاماشینامکانتهیهکپیپشتیبانوبازيابی -

 بیتی64 ایهافزارسختبررویbit Para-Virtualized-32یهاماشینامکاناجرای -

 ازطريقابزارهایگرافیکییمجازیوسیستمعاملمهمانهاماشینامکانمديريتآسان -

Red Hat Enterpriseمزايای ديگر سازیمجازییهاتکنولوژیمشابه برایمثال تعداددتوانمیاست.

کهاماشین رویندتوانمییقديمیهابرنامهیعاملوهاسیستماهشدهد.یفیزيکیيککسبوکاررا

سهولتبیشتریمديريتافزارسخت با منابع شوند. اجرا زمانشوندمیجديد افزايشuptimeو بسیار

امنیترادرفضاهایمجازیخودايزولهشوندکهاينکارندتوانمیهادادهوهابرنامهيابد.نهايتااينکه می

.شودمیوسببتسهیلخطايابیدهدمیافزايش

 ویندوز سرور -6-4-3

نسخهآخرآن)نسخهويندوزسرور سیستمعاملبرترمايکروسافتاست. ويندوز2118، اولیننسخهاز )

.عالوهبرشودمیشناختهWSV1نکاملاست.اينويژگیتحتعنواسازیمجازیاستکهدارایويژگی

نقشهانگارشنقشهايیکهدر افزوده2118نیزبهنگارشسرورHyper-Vیقبلیسرورقرارداشت،

 انتخابايننقشبهشماامکانايجادمحیطسرورمجازیشدهرا .دراينمحیطشمادهدمیشدهاست.

کیدتوانمی ايجاد مجازی سرور چندين Hyper-Vنید. برکارآمدتربسیار مبتنی مجازی سرورهای از

یکاربردیاست،زيرادرداخلخودسیستمعامليکپارچهشدهاست.هابرنامه
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WSVازمزايایآن.برایمثالکندمیفراهمراانتظارداريدسازیمجازیمزايایمختلفیکهازتکنولوژی

امکانتهیهتصويرلحظهبهاستقرارسريعتوانمی البتهایسرورو برایاهدافکپیپشتیباناشارهکرد.

پردازندهبههر4وتاRAMگیگابايتحافظه32تادتوانمیهایاضافهديگریهموجوددارد.مثالً ويژگی

سیستمعاملمهمان همچنیناز 32حالتماشینمجازیهایمجازیدرهردوLANاختصاصدهد.

بطورقابلانعطافمديريتشود.دتوانمیزيادیداردويایازمWSV.کندمیبیتیپشتیبانی64بیتیو

هستندسازیمجازیهایقوی تکنولوژیهاايناست.هردویVMware ESXمحصولWSVرقیباصلی

مزيتاصلیسازیمجازیاروهردوشرکتجايگاهمهمیبرباز ايناستکهدرWSVبدستآوردهاند.

.بهمحضاينکهويندوزسرورکندمیپشتیبانیVMware ESXبیشترینسبتبهافزارسختازحاضرحال

یهاويژگیVMWareرااجراکنید.البتهWSVرارویيکماشیننصبکرديد،قادرخواهیدبود2118

سازیمجازیهای دارد.رقابتايندوشرکتدرآيندهدرخصوصتوسعهتکنولوژیWSVبیشترینسبتبه

جالبخواهدبود.

 م ازی سازی ویندوز بر روی فدورا  -6-4-4

Fedoraيکیازچندينتوزيعسیستمعاملهایمبتنیبرلینوکساست.درگذشته،اجرایFedoraيا(

منطقیديسکسختآنماشینبندیتقسیمیلینوکس(وويندوزرویيکماشین،نیازبههاتوزيعديگر

ستیديکیازايندوسیستمتوانمیکهدرآنشدمیداشت.اينکارسببايجاديکحالتراهاندازیدوگانه

هردوسیستمعاملن بهرحال، اندازیانتخابکنید. درزمانراه ستندباهمديگرهمزمانوانتمیعاملرا

وواردسیستمعاملديگرشدمیاجراشوندوبرایاستفادهازمحیطديگربايدسیستممجدداراهاندازی

يد.شدمی

حلراه عامل( سیستم دو هر از همزمان استفاده )برای مشکل ازسازیمجازیاين استفاده با بود.

يکسیستمعاملويندوزسازیمجازی درداخلنتوامی، شود.Fedoraستبصورتيکبرنامهمجزا اجرا

FedoraازKVM1یهاتکنولوژیوازکندمیاستفادهIntel VTوAMD-Vنیزبطورکاملپشتیبانی

.کندمی

 م ازی سازی اوراکل  -6-4-5

سازیمجازینامهاصلیبر اينبرنامهOracle VMاوراکل، سازیمجازینامدارد. یمبتنیبرهابرنامهاز

ارزيابیهانشاندادهاستکهکندمیاوراکلوحتیغیراوراکلپشتیبانی .Oracle VMتاسهدتوانمی

 کارآمدتربرابر از باشد.سازیمجازییهابرنامهديگر هماز و ويندوز یمختلفهاتوزيعاينبرنامههماز

کهاستفادهاستودارایکنسولمديريتتحتوبکندمیلینوکسبعنوانسیستمعاملمیهمانپشتیبانی

برایمديريتمحیطمجازیبسیارآسان عالوکندمیازآنرا نیزارائهدادههبراين. اوراکلالگوهايیرا ،
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تصاوي شامل که است و هابرنامهر سازمانی پیشنصبشده از پیکربندیباشدمیی و تنظیم کار اين .

موردافزارنرم،زيرافقطبايديککپیازاينتصاويرراکهشاملکندمیترسادهیجديدراخیلیهاماشین

نظراستاجراکرد.

نصOracle’s VMسازیمجازیتکنولوژی است. کرده فراهم را مزايایزيادی استقرار درافزارنرمبو

استومهمترازهمهاينکهبصورترايگانقابلدانلوداست.ترسادهیجديدبسیارسريعتروهاماشین

6-4-6- VMware 
VMwareنامتجاریآنبهآسانیباسازیمجازییهاشرکتيکیازشناختهشدهترين کنوناست. تا

یاينشرکتبطورمختصردرهابرنامهترين.محبوبشودمیشناختهسازیمجازییهابرنامهازتعدادزيادی

ادامهمعرفیشدهاست:

 رومیزیبرنامه های  -6-4-6-8

- VMware Workstation سال: در ابتدا بهکاربراناجازه1999در اينبرنامهمعرفیشدو ،

چندينماشینمجازی می که زيادیازرویx86داد تعداد کنند. يکماشینفیزيکیايجاد

عامل  سیستم و لینوکس ويندوز، نظیر میهمان اينتوانمیMAX OS Xهای روی ستند

یمجازینصبشوند.هاماشین

- VMware Fusion مشابه :VMware Workstationکه است اين آن تفاوت تنها است.

VMware FusionیافزارسختفرمتپلبرایکاربرانMacIntelطراحیشدهاست.اينبرنامه

سازگاراست.VMwareیهابرنامهیمجازیساختهشدهباديگرهاماشینبطورکاملبا

- VMware Playerاجرای مجوز که کاربرانی برای که است رايگان نسخه يک برنامه اين :

VMware WorkstationياVMware Fusionبااستفادهازاينر اندارندقابلاستفادهاست.

یساختهشدهرااجراکرد.هاماشینتوانمیماشینمجازیايجادکرد،تنهاتوانمیبرنامهن

 سروربرنامه های  -6-4-6-0

- VMware ESX Server اينيکمحصول سازمانیاستسازیمجازی: سطح در توسطکه

VMwareمحصولبراینصبنیازبهسیستمعاملمیزباننداردوخودشارائهشدهاست.اين

یرومیزیاستکههانگارش.اينمحصولبرخالفشودمیسرورنصبافزارسختمستقیماروی

شوندمیبصورتيکبرنامهکاربردیرویسیستمعاملمیزبانخودنصب .VMware ESX 

Serverاستزيراسربارسیستمدرآنکمترسازییمجازیهاتکنولوژیازديگرکارآمدتربسیار

مستقیماتعاملدارد.افزارسختاستوبا
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- VMware ESXiاينبرنامهمشابه:VMware ESX Serverاست.تنهاتفاوتآنايناستکه

ازوجايگزينشدهاستترسادهحافظهکمترینیازدارد،زيراکنسولسرويسآنبايکواسط

بصورترايگاندردسترسقرارگرفتهاست.VMware ESXi،2118الیجو

- VMware Server برنامه اين سازیمجازی: رايگان رویVMwareسرور برنامه اين است.

ت.الزمبهذکراستکهاينمحصولنسبشودمیسیستمعاملمیزبان)ويندوزيالینوکس(نصب

محصوالت ديگر VMware serverبه روی بر مستقیما کارآيیشودمینصبافزارسختکه

 هایVMware Serverندارد. عامل سیستم با مجازی ماشین چندين ايجاد امکان شما به

.دهدمیمختلفران

بهارائهکردهاست.هرکدامبستهسازیمجازیانواعمختلفیبرنامهVMwareهمانطورکهمالحظهکرديد،

 آناستفاده شوندمیسناريويیکهدر دارند. معايبخودشانرا و مزايا ،VMware Workstationشايد

 هامحیطبرای اين استمناسبباشد. نیاز آنها در رومیزی سیستم چندين که رومیزیهاسیستميی ی

برایايجادVMware ESX Serverبصورتمجازیدرتعدادکمتریماشینفیزيکیقراربگیرند.ندتوانمی

دهدمیهمینکاررابصورترايگانانجامVMware Serverسرورهایمجازیباکارآيیباالمناسباست.

هنوزبرایاستفادهدرسرورهايیکهاهمیتکمتریدارندمناسبولیراندارد.ESX Serverاماکارآيی

مناسباست،بستگیبهسناريویفعلیشمابرایيککسبوکارسازیمجازیحلراهاست.اينکهکدام

دونوابستگیزيادیبهمنابعدارشما،آياسرورهایاستچقدربزرگوکارشماکسبدارد.مثالاينکهشما

توانمیاينکههدفهایآتیاستفادهازآنهاچیست.وقتیکهدريککسبوکار،اينمسائلمشخصشد،

انتخابسازیمجازیحلراه اگرچهمناسبرا اماسازیمجازیشرکتغالببرایVMwareکرد. است،

هاشرکت مايکروسافتاندکردهیديگرینیزشروعبهتعقیبآنها ارائهHyper-Vجديدافزارنرم. خودرا

نشاندادهاستکهعملکردESX Serverکردهاستکهرقیبمستقیم درحالحاضربررسیها است.

ESX Serverیخودهستندوشماهاتکنولوژییزيادیدرحالبهبودوتوسعههاشرکتابهتراست،ام

کدمتنبازرابهصورترايگاندانلودکنیدومورداستفادهسازیمجازییهاتکنولوژیبسیاریازیدتوانمی

قراردهید.
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 ی کاربردیها برنامه سازی م ازی -6-5

6-5-8- Altiris 
Altris سال در بطورSymantecسطشرکتتو2117يکسازماناستکه آنها است. خريداریشده

قابلاستفادهITیهامحیطکهبرایمديرانشبکهبهمنظورمديريتکنندمیهايیکارافزارنرمخاصروی

درزمینه ازفعالیتهایآنها کهبرایاستفادهاشارهکردAltiris SVS1بهتوانمیسازیمجازیباشد.

شخصیرايگاناست.

SVSامکاننصب شما مجازیشدههابرنامهبه يکمحدوده رویماشینخودتانولیدر یمختلفرا

اينترتیبدهدمی به توانمی. نصبنهابرنامهگفتکه رویماشینفیزيکیشما دراندشدهواقعاً بلکه ،

 مجازی اينمکان دارند. ايندتوانمیمکانیمجازیقرار باشد. غیرفعال يا فعال حسبخواستشما بر

برایمثال افزارنرمتکنولوژیمزايایزيادیدارد. نشده رویاينمکانمجازیتستندتوانمیهایتايید

رویدتوانمیوچنديننگارششودمیافزارجلوگیری یمختلفيکنرمهانگارششوند.همچنین،ازتداخل

بشود.يکماشینفیزيکینص

.اينشودمیبسیارسادهاست.اولینباریکهازآناستفادهکنید،يکاليهمجازیايجادSVSاستفادهاز

هابرنامهاليهمجازیشاملفضایمجازیاستکه بهشماامکانايجادSVSرویآننصبخواهندشد.

رویيکماشین بعدازايجاداليهمجازدهدمیچنديناليهمجازیرا تنهاکاریکهالزماستانجام. ی،

حال انتخابکنید. ايناستکهفايلنصببرنامهموردنظرواليهمجازیمقصدرا اينیدتوانمیدهید،

برنامهرافعالياغیرفعالکنید.

رسدبصورتعادیدر کهبهنظرمیشودمیدرماشینشماظاهرایبگونه،کنیدمیوقتیبرنامهایرافعال

حا قرار شما ويندوز منویشروع در برنامه برایمثال، تغییراترجیستریگیردمیلنصباست. انجام،

و...بهرحالوقتیبرنامهراغیرفعالکنید،همهتغییراتموردنیازبرایغیرفعالکردنانجامخواهدشودمی

وديد.شدومانندايناستکههیچگاهبرنامهرانصبنکردهب

عاملمیزباناعمالن محیطسیستم تغییریبه هیچ عالیاستزيرا اينشودمیاينيکويژگیبسیار .

spywareبهشمادرامنترکردنرايانهتاننیزکمککند.مثالاگريکبرنامهکهشاملدتوانمیويژگی

ابتوانیدآنراپیداکنیدوپاکاستبطوراتفاقیدررايانهشمانصبشود،ممکناستزمانزيادیببردت

تنهاکافیستبرنامهراغیرفعالکنید.SVSکنید.امابااستفادهاز

6-5-0- Softgrid Application 
Softgridسازیمجازیافزارنرم اينمحصولدر مايکروسافتاست. توسطمايکروسافت2116متعلقبه

Altiris SVSوعملکردآنشبیهبهشودمیشناختهApp-Vتحتعنوانحاضرحالخريداریشدودر

                                                           
1Altiris Software Virtualization Solution 
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درآنقراردارندايجادکرد.هابرنامهيکفضایمجازیدرجايیکهتوانمیاست.برایکاربااينمحصول

وعناصریهاسرويسSystemGuard.يکشودمیگفتهSoftgrid SystemGuardبهاينفضایمجازی

 هابرنامهکه افزارنرمی قرار استفاده مورد معموال دهندمیی مجازی کندمیرا مثال، برای یهافايل.

 خاص، رجیستریهاورودیسیستمی ی هافايل، iniی هافايل، DLLی )مثالهاسرويس، سیستم ی

cutیهاويژگی pasteو و هاداده( با خاص. اينسازیمجازییپروفايليککاربر هیچهاويژگیهمه ،

.شودمیتغییریبصورتدائمیرویسیستمفیزيکیکاربرياسیستمعاملمیزبانانجامن

 
 SystemGuard [7]نحوه عملکرد برنامه  -82-6 شکل 

App-Vشاملکنسولمديريتی،کالينتوهابخشازسهبخشاصلیتشکیلشدهاست.اينsequencer

:باشدمی

- Softgrid Management Consoleمايکروسافت مديريتی کنسول مشابه کنسول، اين :

(MMC شما ازطريقاينکنسول، کهبصورتمجازییکاربهابرنامهیدتوانمی(است. ردیرا

تنظیماتامنیتیيکبرنامهرایدتوانمیاستفادهکنید،مديريتوکنترلکنید.برایمثالشما

تغییردهید،برنامهرابهروزرسانیکنید،اطالعاتآماریمخصوصبههربرنامهرامشاهدهکنید.

.کندمیفراهمهابرنامهاينکنسولبصورتموثر،مرکزکنترلیبرایبراینصبواستقرار
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- Softgrid Client نصب نهايی کاربر کاری های ايستگاه داخل در کالينت برنامه .شودمی:

يکشودمیمیزاندسترسیکاربرانرابهبرنامهکالينتکنترلکنندکهباعثندتوانمیمديران

فیکی،برنامهکالينتيکواسطخطفرمانقویوايمیلمحسوبشود.عالوهبرواسطگراحلراه

(CLI.نیزدارد)CLIبصورتمحلیبرایپیکربندیبرنامهکالينتمورداستفادهدتوانمینهتنها

قراربگیرد،بلکهامکاناستفادهازآنازراهدورنیزوجوددارد.

- Softgrid Sequencerبرنامه:sequencerیهادادهشماامکانکپسولهسازیبصورتکلیبه

 نصب مخصوص فرمت يک در را برنامه يک Softgridنصب  Softgrid)کندمیفراهم

package شود، ايجاد صورت اين به يکبسته که وقتی چنديندتوانمی(. روی سادگی به

کالينتنصبومستقرشود.

رحدارد:مزايایزيادیبهاينشApp-Vمحصول

بهسرعتوبهسهولترویايستگاههایکاریمختلفمستقرشوند.اينکارندتوانمیهابرنامه -

زيرانیازنیستکهوقتزيادیبراینصبهایتکراریصرفکندمیجويیصرفهدرزمانافراد

 کنند.

یارتقایيکبرنامهاست.تمامکاریکهبايدبراترسادهیکاربردیبسیارهابرنامهبهروزرسانی -

تمامکاربرانآنگاهد.اارتقادSoftgridانجامشودايناستکهآنرايکباردرکنسولمديريتی

 فورانسخهبهروزشدهبرنامهرادرايستگاههایکاریمشاهدهخواهندکرد.

حذفشوند.بدونهارايانهاازیمخربياقديمیبايدبطورکاملازشبکهيهابرنامهبرخیاوقات، -

باSoftgridاينکاربسیارزمانبراست.امابااستفادهازSoftgridاستفادهازکنسولمديريتی

 وهیچردیازبرنامهباقینخواهدماند.شودمیچندکلیکسادهانجام

سرور،سازیمجازیحالتوسعهایاست.همانندمزايایزيادیداردوتکنولوژیدرافزارنرمسازیمجازی

زيرساختيککسبوکارراتغییردهدومتحولسازد.دتوانمیاينتکنولوژی

6-5-3- Thinstall Virtualization Suite 
Thinstall سازیمجازیمجموعه عنوان تحت حاضر حال در که شناختهVMware ThinAppاست

Thinstallیکاربردیقابلاستفادهاست.اينمجموعهتوسطموسسههابرنامهکردنوبرایمجازیشودمی

 ژانويه در و شد 2118معرفی VMwareتوسط به آن نام بعد به آن از و  VMwareخريداریشد

ThinApp هدفاصلی يافت. بودسازیمجازیVMware ThinAppتغییر کاربردیعادی يکبرنامه

یاجراشود.فرمپلتحملباشدورویهرماشینيابطوريکهبصورتقابل

 ابزارهای ديگر هابرنامهسازیمجازیشبیه کاربردی، برنامهThinAppی يک اجرای اجازه کاربران به

بدوناينکهنیازباشدبرنامهدنکمیفراهمهافرمپلتیعاملوهاسیستمکاربردیرادرداخلانواعمختلف
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توس آننصبشود. )در خود منابعمربوطبه مجموعه همراه کاربردیبه برنامه وDLLطاينابزار، ها

رجیستریهاورودی ی مستقلشودمییبندبسته( میزبان عامل سیستم منابع از استفاده از بنابراين و

نصبدرماشینفیزيکیاجراشود.دريکمحیطمجزابدوننیازبهدتوانمیوشودمی

هابرنامهمحیطمجازیکه آناجرا بههمینعلتشوندمیدر مجازیاست. منابعفیزيکیو ترکیبیاز

درمحیطسیستمعاملمیزباناجرا بصورتعادیاجراشوندوبهنظرمیندتوانمیهابرنامه رسدکهواقعاً

راشدهباشند.جمجزاوايزولهاcontainer،حتیاگرکامالدريکاندشده

 برایکاربرانفراهممیThinAppبرنامه اينشرح مزايایزيادیرا به مختصرا اينمزايا برخیاز آورد.

هستند:

مثالاينکهیی با سیستم عامل دیگر اجرا کنند.ها محیطرا در  ها برنامه ندتوان میکاربران  -

 اجراکنند.یويندوزرادرمحیطلینوکسهابرنامه

containerدرمحیطهابرنامهبدلیلاينکه. شود میاز شیوع ویروس و بد افزارها جلوگیری  -

 یمخربهابرنامه،کامالازبقیهمحیطسیستمعاملمجزاهستندوشوندمیمجازیخوداجرا

 بهسیستمعاملمیزبانآسیببرسانند.ندتوانمین

با هم اجرا شوند. ندتوان مید یی که با هم تداخل دارنها برنامه - یمبتنیبرهامحیطدر

یرجیستریهاورودی)مثالکنندمیهستندکهازمنابعيکسانیاستفادههابرنامهويندوز،برخی

 يا چنینمواردیممکناستبینDLLيکسان در مشابه(. وهابرنامهها تداخلپیشبیايد

راازهابرنامهدتوانمیThinAppنتوانندباهمرویيکماشینکارکنند.بااستفادهازهابرنامه

 همايزولهکردوباهمديگردريکماشینواحداجراکردوهیچتداخلیپیشنخواهدآمد.

ديگرهای قدیمی تر نیز کار کنند. افزار سختروی  ندتوان می ها برنامه - های روش

معموالنfull virtualizationنظیرسازیمجازی رویندتوانمیبهعلتاستفادهزيادازمنابع،

افزارسخت حالتیاستکه ايندر شوند. گرفته بکار تر ازافزارسختهایقديمی هایقديمی

hardware-assisted virtualizationن پشتیبانی  .کنندمینیز یهابرنامهسازیمجازیاما

هایقديمیافزارسختیکاربردیرادرهابرنامهکاربردیاينامکانرافراهمکردهاستکهبتوان

 ترنیزاجراکرد.

وقتیکهمجبوريمبهيکسیستماست.  پذیر امکانبین سیستم عامل ها  تر ساده مهاجرت -

هابرنامهيدیرانصبکنیم،اکثرعاملجديدمهاجرتکنیم،يااينکهبخواهیمسیستمعاملجد

 از استفاده با معموالزمانبریاست. اينکار نصبشوند. یهابرنامهسازیمجازیبايددوباره
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رادوبارهکپیکردواينکارهابرنامهکاربردینیازبهنصببرنامهاینخواهدبود.فقطکافیست

 خیلیآسانتروسريعتراست.

مشابهمواردقبل،مديراننیازندارندکهاست.  پذیر امکانی کاربردی اه برنامهتوسعه سری   -

یمختلفبشوند.درعوضتمامهاماشینیمختلفرارویهابرنامهواردفرآيندوقتگیرنصب

صورتعادیرویبدتوانمیشدهاستکهیبندبسته،کپیکردنبرنامهدهندمیکاریکهانجام

حتیشکلهاماشین شود. شدهروییبندبستهیهابرنامهآنايناستکهاينکارآمدتراجرا

بهاينترتیبکاربران بهThin Clientازطريقندتوانمیسرورهایمتمرکزقرارداشتهباشد.

 دسترسیداشتهباشند.هابرنامه

 شد، مالحظه که VMware ThinAppهمانطور اکثر )بجزهابرنامهمزايایزيادیدارد. یتحتويندوز

:باشدمیتوسطاينابزارمجازیشوند.موارداستثنابهاينشرحندتوانمیبرخیموارداستثنا(

 مجازیشود.دتوانمیهربرنامهایکهنیازبهدرايورخاصیداشتهباشد،هنوزن -

دتوانمیويندوز(نPaintرچهاست)مثالماشینحسابياهربرنامهایکهباسیستمعامليکپا -

 مجازیشود.

 مجازیشود.دتوانمییاستنافزارسختهربرنامهایکهدارایقفلمحافظ -

،درمحیطمجازینیزشوندمیهايیکهدريکمحیطخاصمعموالبهحالتعادیاجرانافزارنرم -

اجراشودولیدرويستانتواندXpداشتهباشیدکهدرممکناستاجرانشوند.مثالاگربرنامهای

 اجراشود،درصورتیکهمجازیشودنیزنخواهدتوانستدرويندوزويستااجراشود.

6-5-4- Net Framework Virtualization 
 DotیهاامهبرنشاملاجرایDot Net framework virtualizationياNet frameworkسازیمجازی

Netبدوننیازبهنصبdot net framework.استdot net frameworkهایازپیش يککتابخانهازکد

نويسیمورداستفادهقراربگیرد.اينکتابخانهتوسط يامسائلبرنامههابرنامهدردتوانمیآمادهشدهاستکه

 dot.نصبآخريننسخهازکندمیازآناستفادهمايکروسافتايجادشدهاستودرسیستمعاملهایخود

net frameworkدرسیستمشمامزايایزيادیبرایشمادارد،البتهيکسریمشکالتنیزوجودداردکه

یاست.افزارنرمممکناستکاربرباآنهامواجهشود.عمدهاينمشکالتبخاطرتداخل

مواجهdot net frameworkننصبيکنسخهجديدازاولینمشکلیکهممکناستکاربرباآندرزما

برنامه  شودايناستکهبرخیاز برخیاز نکنند. ممکناستديگرکار یقديمیترشايدبههابرنامهها

یهانگارشیپايینترینیازداشتهباشند.دومینمشکلاينکهکهکاربرانمعموالنیازدارندکههانگارش

همهdot net frameworkمختلف همزماننصبکنندتا اجرایبیشازيکهابرنامهرا کند. يشانکار
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باعثمشکالتیشودوپايداریکلسیستمراکاهشدهد.دتوانمیخودشdot net frameworkنسخهاز

زيرحلکند:هایشکلاينمشکالترابهدتوانمیDot net frameworkسازیمجازی

:عدم نیاز به نصب - ديگرنیازیبهنصبآنرویيکdot net frameworkسازیازیمجبا ،

ودهدمیماشینبهروشقبلنیست.بهاينمعناکهتغییردرمحیطسیستمعاملمیزبانرخن

 .شودمیجويیصرفهدرزماننیز

وبرنامهشودمیدرماشیننصبن dot net frameworkبدلیلاينکهبرطرف شدن تداخل ها:  -

.بهعبارتديگرشوندمی،تداخلهابصورتمجازیرفعشودمیمجزایخودشاجرادرمحیط

 رویيکماشینبدونمشکلاجراشوند.ندتوانمیdot net frameworkچنديننسخهاز

درهابرنامهکلیبندبستهبرنامهکاربردیمعموالشاملسازیمجازیاستقرار سری  و آسان:  -

میداخل بین از را نصب به نیاز کار اين است. اجرا قابل فايل و يک رویتوانمیبرد از

یمختلفتهیهکرديااينکهبهشیوهایهاسیستمیمختلفچندينکپیبررویهاچهارچوب

درهاچهارچوبندازاينتوانمیهمهبستههارادريکسرورمرکزیقراردادوکاربرانترساده

thin client.هایخوداستفادهکنند 

بکارگرفتهشود.تداخلموثرتربسیاردتوانمیdot net framework،سازیمجازیبااستفادهازتکنولوژی

هایقديمیوجديدرویيکماشینيايکسیستمعاملبدونمشکلکارکنند. هاحذفشودوبرنامه
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 یافزار سخت سازی م ازی -6-6

 ولوژی م ازی سازی اینتلتکن -6-6-8

درگذشتهاست.سازیمجازییبرایکمکبهافزارسختحلراه(Intel VTاينتل)سازیمجازیتکنولوژی

یواردافزارسختکهفشارزيادیبهمنابعشدمیانجامافزارنرمسازیبصورتسنتیکامالتوسط مجازی

هستند.اينويژگیفشارکمتریبهسیستمسازیمجازیدارایتکنولوژیهاپردازنده.امروزه،اکثرکردمی

.کندمییکمکافزارنرمسازیمجازیبهارائهبهترافزارسخت،زيراکندمیفیزيکیوارد

رابهشکلBIOSوchipsetیيکماشیننظیرپردازنده،افزارسختاينتلمنابعسازیمجازیتکنولوژی

به بکار کاریگیردمیینه بار بخشیاز افزارنرمسازیمجازیتا ازافزارسختیبه ايننوع منتقلشود.

بطورمستقیمسازیمجازینرخکارآيینزديکبهحالتواقعیرادربرداشتهباشد،زيرادتوانمیتکنولوژی

وابستهنیست.افزارنرموتنهابهشودمیانجامافزارسختتوسطخود

 
 BIOS [1]در  اینتل افزار سخت سازی م ازیفعال کردن تکنولوژی  -88-6 شکل 

بهمزايایديگرروشهایمجازیIntel VTمزايای بهکمکآنمیشبیه برایمثال، توانسازیاست.

هاراازهمديگرفراهمرویيکماشینواحدمستقرکرد.امکانمجزاسازیماشینچندينماشینمجازیرا

افزاریسازینرمنسبتبهحالتعادیاستفادهازمجازیIntel VTکندو....تنهاتفاوتآنايناستکهمی

 مورد در مهم نکته ديگر است. کارآمدتر بسیار آن، روی يکپارچIntel VTبر بطور که است بااين ه

هایمجازی کندواعمالهیچگونهتغییریدرماشینافزاریموجودکارمیسازینرمهایمجازیتکنولوژی

سیستمبطوراتوماتیککارمیIntel VTالزمنیستو امکاناجرا اينتکنولوژیبهشما هایعاملکند.

رویبررویماشین64میهمان هایخاطرتفکیکبهترماشیندهدوببیتیمی32هایفیزيکیبیتیرا
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فراهممی امنیتیبیشتریرا ازاينتکنولوژیالزماستمجازی، کاریکهدرخصوصاستفاده تنها کند.

 سیستمشمافعالشدهباشد.BIOSدرقسمتIntel VTانجامدهید،ايناستکهمطمئنشويدويژگی

آناشارهداردکهتحت1یافزارسختسازیمجازیحلراهارهبهاينتلبطورخاصاشسازیمجازیتکنولوژی

Hardware-assistedسازیمجازیگفتکهتوانمی.شودمیشناختهIntel VTعنوان ازديگراشکال

نواستزيراپردازندهفیزيکیحجمزيادیازبارکاریهستهسیستمعاملمیزباموثرتربسیارسازیمجازی

رابرعهدهدارد.سازیمجازیافزارنرم

کاهشافزارنرمسازیشبیه،میزبانIntel VTتکنولوژی نیز بصورتدهدمییرا کارها بسیاریاز زيرا ،

مزايايیکهسازیشبیهعادیوبدوننیازبه ارائهکردهاستبهاينIntelسازیمجازیقابلانجاماست.

:باشدیمترتیب

 یفیزيکیسازمانهاماشینکاهشتعداد -

 محیطوزيرساختکسبوکارترسادهمديريت -

 downtimeبهبوددردسترسپذيریکسبوکاروقابلیتاطمینانضمنکاهش -

 یمديريتیهاهزينهیعملیاتینظیرتوان،سرمايشوهاهزينهمنابعوکاهشوریبهرهبهبود -

 و... -

یرابرعهدهدارد،توانايیاجرایانواعمختلفافزارنرمبسیاریازحجمکارهایIntel VTباتوجهبهاينکه

حتی خواهدداشت. اندازههایبسیاربزرگتروتنوعبیشتررا با دتوانمیسیستمعاملهایمجازیشده

بدوناعمالتغییراتدرمحیطمجازیبطورموثرکارسیستمعاملهايیراپشتیبانیکندکهپیشازاين

(Para-virtualizationمشابهروش)ندکردمین .Intel VTطراحیشدهاستکهبهآسانیقابلایبگونه

 با خودکار بطور و باشد پیکربندیسازیمجازیهایافزارنرماستفاده انجام به کاربرانمجبور و کند کار

BIOSرادرIntel VTآننباشند.تنهاکاریکهالزماستانجامدهندايناستکهخاصیبرایاستفادهاز

نهتنهادرIntel VT.بدلیلسهولتاستفاده،شودمیسیستمخودفعالکنندوبقیهکارهاخودشانجام

 پردازنده بلکهدر اهارايانهپردازندهسرورها، به گرفتهاست. کهحتیکاربرانیرومیزیهمقرار ينمعنا

يکیازIntel VTاينتلاستفادهکنند.درحقیقتسازیمجازیازمزايایتکنولوژیندتوانمیخانگینیز

یخودسوقپیداهارايانهیمجازیدرهاماشینداليلیاستکهبسیاریازکاربرانخانگیبهسمتاجرای

رحدنزديکبهحالتواقعیرادريافتکنند.دراغلباوقاتکارآيیدندتوانمیواندکرده



                                                           
1hardware-assisted virtualization 
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 سازی ذخیرهفضای  سازی م ازیی ها تکنولوژی -6-7

فیزيکیسازیذخیرهينشکلخودشاملگروهبندیچنديندستگاهترسادهدرسازیذخیرهسازیمجازی

عنوانيکواحدباهمديگراست)مهمنیستکهازنظرفیزيکیايندستگاههاکجاقراردارند(،بنابراينب

سازیذخیره دارد.سازیمجازییهاتکنولوژیبزرگبهنظرخواهندرسید. اينخصوصوجود زيادیدر

NAS1،SAN2وiSCSI3.نمونههايیازآنهستند

6-7-8- NAS (Network-attached Storage) 
وراستکهبهسرويساشتراکفايلاختصاصدادهشدهاست.اينسرويسدرارتباطبايکسرNASيک

فايلاست.تکنولوژیگذاریاشتراکيااشتراکچاپگرنیستوتنهامخصوصe-mailنظیرهاديگرسرويس

NASبرایمثالظرفیت بهشبکهسازیذخیرهمزايایزيادیبرایکاربراندارد. بدونديافزا میبیشتررا

يابد. افزايشمیuptimeوهادادهاينکهنیازباشدسرورهایموجودخاموششوند،بنابراينزماندسترسی

نیازینیستکهبخشیفیزيکیازيکسرورباشد.سازیذخیره،فضایNASدرزماناستفادهازتکنولوژی

ایکهدريافت همهدرخواستهایداده هنوز دستگاهکندمیيکسرور نهايتا اما پردازشخواهدکرد،

NASدستگاهدهدمیاستکهدادهرابهکاربرتحويل.NASهرجايیدريکشبکهدتوانمیLANقرار

دتوانمیNASآنرابهدلخواهمتمرکزياتوزيعشدهدرشبکهمستقرکرد.يکتوانمیداشتهباشد،يعنی

حجیماز4يکاستخرتوانمیتشکیلشدهباشد.بعبارتديگرNASایخودشازتعدادزيادیدستگاهه

ايجادکرد.سازیذخیرهفضای

6-7-0- SAN (Storage Area Network) 
است.ايندستگاههاسازیذخیرهازيکشبکهاستکهتنهاشاملدستگاههایایمجموعهزيرSANيک 

تعدادديسکزيادباشندوهمهممتشکلازسروندتوانمی تعدادزيادیrackرهايیبا هايیکهدرآنها

اندکهتوسطهمهسروردرشبکهمحلیسازمانو طراحیشدهایبگونههاSANديسکقرارداشتهباشد.

 WANنیز به وقتیفضایبیشتر SANسازمانقابلدسترسیباشند. توسطشودمیافزوده فوراً ديگر،

ماننديک سرورها درکلسازمانقابلدسترسیخواهدبود. کاربرانSANبینgatewayسرورها و ها

هابرایسازمانمزايایزيادیSAN.کنندمی.همچنیندرهدايتترافیکنیزکمککنندمی نهايیعمل

يکمزيتآنامکاناستفادهبهینهترازمنابعسروره يکسرورنیازنیستکهخودشدارند. زيرا ااست.

بهسمتديگریهدايتسازیذخیرهدرگیر ترافیکرا تنها بنابراينتوانپردازشیکندمیدادهشودو و

،کاربراننهايیبجایدسترسیبهبخشSAN.درنهايتاينکهبااستفادهازتکنولوژیشودمیزيادیآزاد
                                                           
1Network attached Storage 
2Storage Area Network 
3Internet SCSI 
4pool 
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سازمانسازیذخیرهصورتعادیدريکسرورموجوداست،بهکلمنابعکهبسازیذخیرهکوچکیازمنابع

SANبیشتریخواهندداشتکهبدونسازیذخیرهخوددسترسیخواهندداشت.درنتیجهکاربرانتوانايی

اينکارغیرممکنبود.

6-7-3- iSCSI 
Internet Small Computer System InterfaceمخففiSCSIواژه يکواسطاستکهSCSIاست.

اينواسطمانندگیردمیمورداستفادهقراررايانهبرایاتصالدستگاههایجانبی)نظیرهاردديسک(به .

یبرایپردازشدرخواستهایدادهنداردوخودشبهتنهايیافزارنرمونیازبهکندمیيککنترلرعمل

.کندمیعمل

 
 iSCSI [9]نمونه ای از تکنولوژی  -80-6 کل ش

نرختبادلدادهSCSIايناستکهرايانهبرایاتصالهاردديسکبهIDE1بجایSCSIمزيتاستفادهاز

یطمبتنیبرسرورکهچندينکاربرهمزماندرخواستدسترسیتریدارد.خصوصاًاينکهدريکمح سريع

بهشماامکاناتصالهمزمانSCSIدارد.همچنینIDEبازدهیبهترینسبتبهSCSIبهدرايوهارادارند،

تعدادزيادیديسکتوانمی.يعنیدهدمیSCSIچنديندستگاهجانبیرابصورتزنجیرهواربهيکواسط

يکتوسعهISCSIاست.پذيرامکانIDEمتصلکردکهبیشترازتعدادیاستکهتوسطرابهيکماشین

 تکنولوژی روی SCSIبر تکنولوژی از آن در که IPاست کندمیاستفاده .ISCSIشبکهدتوانمی از

                                                           
1Integrated Drive Electronics 
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Gigabit Ethernetهايیکهواسطهاوروتریچتجهیزاتشبکهنظیرسوئبهاستفادهکندوقادراستکه

iSCSIدراينحالتدستگاههای بهسرعتدرندتوانمیiSCSIسازیذخیرهداشتهباشندمتصلشود.

شبکهمورددسترسیقراربگیرند.

 شد، مشاهده که هاتکنولوژیهمانطور سازیمجازیی سازیذخیرهفضای برای زيادی هاسازمانمزايای

وقتیکهچندينفضایکنندیمفراهم رسديا فیزيکیبصورتيکفضایواحدبهنظرمیسازیذخیره.

ندتوانمیسازیذخیرهیهاحلراهاينکهچندينفضایتوزيعشدهمانندفضایمحلیقابلدسترسیهستند،

باانعطافبیشتروياقدرتمديريتبیشترینسبتبهقبلبکارگرفتهشوند.
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 سازی ی م ازیافزارها نرم -6-1

شودمییگفتهافزارنرمبههرنوعسازیمجازیافزارنرم ارتباطبا تقسیمافزارسختسازیشبیهکهدر و

1یفیزيکیهاسیستمسازیمجازیهایافزارنرمیاست.بعضیازاکثرافزارنرمیوافزارسختکردنمنابع

 VMware ESX serverشامل باشدمیWindows Server Hyper-Vو هابرنامه. سازیمجازیی

.شوندمیفیزيکیهماننديکسیستمعاملمعمولینصبافزارسختیفیزيکیمستقیمابررویهاسیستم

رویآننصبشوند.ندتوانمییعاملمیهمانهاسیستمسپس

مبتنیبربرنامهکاربردیاست.اينبرنامهسازیمجازیی،فیزيکافزارسختسازیمجازینقطهمقابلبرنامه

رویسیستمعاملمیزباننصب قرارشودمیمستقیما استفاده کاربردیديگریمورد برنامه هر شبیه و

سپسدرداخلاينبرنامهگیردمی سیستمعاملمیهمانباسیستمعاملهایمختلفیتعدادتوانمی.

نصبکرد.

فیزيکیکارآيیافزارسختسازیمجازیکهمبتنیبربرنامهکاربردیاستبهاندازهسازیمجازیروشدوم

صحبتکندوباسیستمعاملمیزبانخودافزارسختمستقیمابادتوانمیندارد،زيرايکبرنامهکاربردین

 VMwareتندشاملکهامروزموجودهسسازیمجازییکاربردیهابرنامه.بعضیازکندمیارتباطبرقرار

workstation نرم میMicrosoft Virtual PCو ديگر  افزار باشند. سازیمجازیهای هایافزارنرمشامل

کهيکمحیطمجازیمجزاايجادشودمیهاسعیافزارنرمیکاربردیهستند.دراينهابرنامهسازیمجازی

کاربردیاجرا داخلآنبرنامه در تا اينشود تداخلهامحیطشود. بطوريکه هستند ايزوله هم کامالاز

اينافزارنرم در تغییراتاعمالشده اينکه مهمتر نخواهدآمدو رویسیستمشماهامحیطیبوجود بر

Symantec’s Altiris SVSشاملگیرندمییمشهوریکهدرايندستهقرارهابرنامهدائمینخواهندبود.

کهامروزهموجودهستندسازیمجازیافزارهای .درادامهلیستیازنرمباشدمیMicrosoft’s Softgridو

آوردهشدهاست:

- EasyVZ :يکبرنامهکدمتنبازدرلینوکسباواسطگرافیکیبرایمديريتسرورهایمجازی

شانیخصوص

- Fabric Server :بهکمکآنهابرنامهسازیمجازییبرایافزارنرم يکتوانمییکاربردی.

برنامهکاربردیراازسیستمعاملحذفکردودرداخليکمحیطمجزاقرارداد.

- FluidVM :پشتیبانیسازیمجازیکهازچندينروشمختلفسازیمجازیيکبرنامهمديريت

.کندمی

- GridServer:کهتوسطسازیزیمجايکبرنامهDataSynapseارائهشدهاست.بهکمکآن

یومنابعسیستمعاملمجزاکرد.افزارسخترامجازیکردوازسیستمهابرنامهتوانمی

                                                           
1Bare metal 
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- HP Integrity Virtual Machines :مبتنیبربرنامهکاربردیکهسازیمجازیافزارنرميک

چندينماشینمجازیايجادکردکهبررویهردنتوامیارائهشدهاست.بهکمکآنHPتوسط

Itaniumاجراشود.پردازندهHP-UXکهسیستمعاملآنItaniumسرورمبتنیبرپردازنده

دارد.x86بیتیاستوتفاوتعمدهایبامعماریاستاندارد64متعلقبهاينتلو

- Hercules Emulator:رویويندوز،لینوکسودتوانمیهکيکشبیهسازکدمتنبازMAX 

OS XیطراحیشدهدرهابرنامهاجراشودوبهشماامکاناجرایmainframeهایIBMرا

.دهدمیPCیهاسیستمدر

- Hyper-V (Windows Server Virtualization) : افزارنرماين سازیمجازیاصلی

موجوداستWindows Server 2008مايکروسافتاستکهدردونگارشموجوداست.همدر

فیزيکینصبکرد.افزارسختآنرابصورتمستقلبررویتوانمیوهم

- HyperVM:اينبرنامهتعدادازمايکروسافتمحصولسازیمجازیيکبرنامهمديريت است.

 .کندمییمختلفپشتیبانیهاماشینهایمختلفو مفر راباپلتسازیمجازییهاتکنولوژی

 
 [82] مایکروسافت HyperVMنمونه از صفحه برنامه -83-6 شکل 

- Leostorm P>V direct : دتوانمیيکابزاربرایتبديلماشینفیزيکیبهمجازی.اينبرنامه

مايکرهاماشین فیزيکی ی به را هاماشینوسافت مجازی مجازیVMwareی سرورهای يا

Microsoft.تبديلکند

- Leostorm Virtual Desktop Connection Broker :دتوانمیکهسازیمجازیيکبرنامه

کردن برایمانیتور از تعدادی کنترل يهاماشینو تحتيکبرنامه اجرایمجازیکه کسان
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اندشده از اگر مثال بگیرد. قرار استفاده Microsoft Virtual PCمورد ،کنیدمیاستفاده

یمجازیآنرامانیتوروکنترلکنید.هاماشینبااستفادهازاينبرنامههمهیدتوانمی

- LivePC :توانمیبهکمکاينبرنامهPC.هایمجازیايجادکردوبهاشتراکگذاشت

- Mac-on-Linux :یهاماشینتوانمیاينيکبرنامهمبتنیبرلینوکساستکهبهکمکآن

رارویسیستمعامللینوکساجراکرد.Macمبتنیبر

- Mac-on-Mac (MoM): مختلف انواع اجرای برای برنامه هاسیستميک عامل وMacی

.Macلینوکسدرداخلويندوزيا

- Microsoft Virtual PC: فزارانرميک تنهاسازیمجازیی که کاربردی برنامه بر مبتنی

البتهامکاناجرایبرخیلینوکسهاهم سیستمتوانمی کرد. درآناجرا هایعاملويندوزرا

وتضمینیبرایسازگاریآنهانیست.شوندمیوجوددارد،امابطوررسمیپشتیبانین

- Microsoft Virtual Server:شبیهMicrosoft Virtual PCهایافزارسختبرایاستفادهاز

آنسیستم در که لینوکس سرور جمله Red Hatهایعاملبیشتری)از پشتیبانیSuseو )

.شودمی

- MojoPac: امکاناجرایسازیمجازیيکبرنامه شما به رویهاردPCکه هایمجازیرا

هرکاریکهيکتوانمی.توسطآندهدیمیهمراههاتلفنوحتیiPodديسک،فلشديسک،

PCراانجامداد)مثالانجامبازیهایباپردازشباال(.نکتهجالبدرموردآنکندمیعادیاجرا

قابلیتحملبرنامهاست.

- MokaFive (Moka5) Live PC Engine:کهباتکنولوژیسازیمجازیيکبرنامهمديريت

LivePCموتورکندمیکار.LivePCگذاریاشتراکبهکاربرامکانايجاد،اجراوبهLivePC

.دهدمیهایمجازیرا

- Oracle VM:شرکتاوراکلاستکهازهردوسیستمعاملويندوزوسازیمجازیافزارنرم

وکنسولمديريتتحتوبمخصوصبهخودشرادارد.کندمیلینوکسپشتیبانی

- Parallels Desktops for MAC:يکبرنامهfull virtualizationمبتنیبرMacکهتوسط

اينبرنامهازتعدادیازسیستمعاملهایParallelsموسسه x86بیتی32ايجادشدهاست.

64حاضر.البتهدرحالکندمیو...پشتیبانیSolarisیمختلفلینوکس،ويندوز،هاتوزيعنظیر

.کندمیبیتیهاراپشتیبانین

- Parallels Server for MAC :مشابهParallels DesktopیهابرنامهبرایMacاستکه

 پشتیبانی64بیتیو32وتعدادزيادیازسیستمعاملها)شودمیدرسرورهااجرا بیتی(را

.کندمی
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- Parallels Workstation :همانندParallels Desktopsاست،باايناستثناکهبرایاجرادر

طريقآنهامحیط از است. لینوکسطراحیشده يا چندينماشینمجازیتوانمییويندوز

x86.راهمزماناجراکرد

- PearPC:مبتنیبرسازیمجازیبرنامهPowerPCاستکههمدرلینوکسوهمدرويندوز

استو استفاده عاملتوانمیقابل  سیستم برMac OS Xهای مبتنی های عامل سیستم ،

یمختلفلینوکسرادرآناجراکرد.هاتوزيعيونیکسو

- Q :مبتنیبربرنامهشبیهسازپردازندهاينيکبرنامهکدمتنبازQEMUاستکهبطوررايگان

ويندوزياهرتوانمیآن.بااستفادهازشودمییمکینتاشاجراهامحیطقابلدسترساستودر

کاربرپسندتراستQEMUنسبتبهQاجراکرد.Macرادرx86کدامازسیستمعاملهای

پیکربندیکنسولآنوجودداردولی يکواسطگرافیکیبرایمديريتو فقطQEMUزيرا

واسطخطفرماندارد.

- QEMU:سیستمعاملهایمختلفراشبیهسازاصلیپردازندهاستکهابزارهايیبرایاجرای

.ديگرنکتهجالبدرسازیمجازی.بنابراينهميکشبیهسازاستوهميکروشکندمیفراهم

 QEMUخصوص محیط است. آن حمل دتوانمیQEMUقابلیت هر حتیPCروی يا

يیکهکاربربررویآنهامحدوديتدارداجراشود.هاماشین

- Quick Transit :کهتوسطشرکتبرنامهایاستTransitiveتوسعهدادهشدهاستوامکان

آورد. یفراهممیافزارنرمیهافرمپلترادرديگرفرمپلتهایخاصيکپردازندهياافزارنرماجرا

برایديگر لینوکساستاما توسعهدادهشدهAppleنظیرهامحیطاينبرنامهمبتنیبر نیز

.شودمیگفتهRosettaیاستکهدرآنبهاينتکنولوژ

- SIMH :استکهرویبسیاریازسیستمعاملهاازجملهويندوز،سازیمجازیاينيکبرنامه

.شودمیو...اجراMac OS X،OpenBSDلینوکس،

- SVISTA (Serenity Virtual System) : برنامه توسطسازیمجازیيک شده ساخته

Serenity Systems International که مختلف انواع هاماشینروی فیزيکی اجراx86ی

شودمی هاماشیندتوانمیو بر مبتنی مختلف x86ی کند. ايجاد مجازیهاماشینرا ی

SVISTAشاملسیستمعاملهایويندوز،لینوکسوندتوانمیBSD.باشند

- Sun VDI software :رومیزیکهتوسطسازیمجازیيکبرنامهSun Microsystemsايجاد

 برنامه اين است. جايگزينیچندينمیزکارdesktop virtualizationیهاسرويسشده با را

 ذخیره دور سرورهایراه در میزکارهایمجازیکه اندشدهفیزيکیبا کاربرانکندمیفراهم .

دسترسیداشتهباشند.thin clientیهاماشینکارهایمجازیخودازطريق بهمیزندتوانمی

- Sun xVM Ops Center: مديريت اصلی برنامه بهSun Microsystemsيک که است

مجازیکمک همدارايیها مديريتدارايیهایفیزيکیو اينبرنامهکندمیمديرانهمدر .
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سازمانخودراازکلدارايیهایفیزيکیومجازیندتوانمیمزايایزياددارد.مثالاينکهمديران

بطورمتمرکزمديريتشود.همچنیندتوانمیيککنسولواحدمديريتکنند.بهروزرسانیآنها

گزارشجزئیاتمربوطبهيکياچندماشینخاصرامشاهدهکنند.ندتوانمیآنها

- Sun xVM Server : استکهSunهایفیزيکیافزارسختسازیمجازیافزارنرماينبرنامه،

فرمتخاصیبرایديسکSun xVMبیتیاجراشود.64ونیزx86یهاسیستمرویدتوانیم

Microsoft Hyper-VوVMware ESX Serverهایخودنداردودرعوضازفرمتهای

 باهمديگرکارکنند.ندتوانمیهاتکنولوژیبطوريکهاينکندمیاستفاده

- Sun xVM VirtualBox:مبتنیبربرنامهکاربردیاستکهرویسازیمجازیافزارنرماين

x86یافزارسختیهافرمپلت آنتوانمیوشودمیاجرا در را انواعمختلفسیستمعاملها

اجراکرد.



 
 Sun xVM VirtualBox [88]اش با استفاده از نمونه ای از اجرای سیستم عامل ویندوز در مکینت-84-6 شکل 

- VDSmanager :اينبرنامهایاستکهبهمديرانامکانمديريتسرورهایمجازیخصوصرا

.مرکزکنترلآنتحتوباستويکواسطگرافیکینسبتاسادهرابرایمديرانفراهمدهدمی

مجموعهVPSمديريتکرد.درهرسرورهایمجازیراايجادوتوانمیکهازطريقآنکندمی

مخصوصبهخودرادارد.IPشدهخودوآدرسسازیشبیههایافزارسخت
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- VMmark :( ارزيابی برنامه يک توسطbenchmarkاين که است رايگان مجازی ماشین )

VMwareاينبرنامه از است. شده داده گیریکارآيیيکتوانمیتوسعه سروربرایاندازه

استفادهکرد.اينابزارمناسبیبرایمديراناستکهگیردمیمجازیوقتیکهزيربارزيادیقرار

.دهدمییمجازيشانراهاماشینبهآنهاامکانارزيابیکارآيی

- VMware ESX Server :فیزيکیاستکهتوسطافزارسختسازیمجازیبرنامهVMware

شده داده توسعه از يکی اين هاحلراهاست. استفادهسازیمجازیی گسترده بطور استکه

.کندمیوسیستمعاملهایمختلفراپشتیبانیشودمی

- VMware Fusion :ابزاریاستکهتوسطVMWareیمکینتاشتوسعهدادههاماشینبرای

شودمینصبMacبررویسیستمعاملشدهاست.اينابزارمبتنیبربرنامهکاربردیاستکه

(.Solarisرارویآناجراکرد)نظیرويندوز،لینوکسوx86یهاماشینانواعمختلفتوانمیو

- VMware Player :رايگانیاستکهتوسطافزارنرمVMwareتوانمیارائهشدهاستوازآن

ايجادشدهاستاستفادهVMwareرمحصوالتیمجازیکهتوسطديگهاماشینبرایاجرای

 ماشینمجازیايجادکرد.توانمیکرد.ولیتوسطخوداينابزارن

 
 VMware Playerنمونه ای از صفحه برنامه -85-6 شکل 

- VMware Server :وتغییرازیسمجازیحلراهيک اجرا یمجازیهاماشینکهبرایايجاد،

اينسرويسبصورتکالينت ازراهدورباندتوانمیسروراستکهکاربران-قابلاستفادهاست.

دسترسیداشتهباشند.هاماشینبهthin clientاستفادهاز
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- VMware ThinApp: بنام اين از Thinstallپیش برنامهشودمیشناخته يک که

بصورتیکهقابلحملباشندمجازیهابرنامهاستکهسازیمجازی اکثرکردمیرا یهابرنامه.

لینوکس بر البتهندتوانمیکاربردیمبتنی شوند. ايجاد بصورتقابلحمل برنامه توسطاين

يیهابرنامهرابرایسازیمجازیدتوانمینVMware ThinAppيینیزوجوددارد.هامحدوديت

همچنینن دهد. انجام دارند خاصیبرایاجرا درايور به نیاز برایسازیمجازیدتوانمیکه را

یبرایاجرادارنديانیازبهمحیطمحاسباتیخاصیدارندانجامافزارسختهايیکهقفلافزارنرم

ن شما ديگر بعبارت مجازهابرنامهیدتوانمیدهد. ی لینوکسيا بر مبتنی رویMacی بر را

سیستمعاملويندوزاجراکنیدوبرعکس.

- VMware Workstation : کاربرانسازیمجازیابزار به کاربردیاستکه برنامه مبتنیبر

ماشین مختلف انواع ايجاد  امکان بر مبتنی مجازی x86های دهدمیرا .VMwareانواع از

هایآنامکانتهیه .يکیازبزرگترينويژگیکندمییعاملمیهمانپشتیبانیهامسیستمختلف

یمجازیکاربرانهاماشینازسیستمعاملدرحالاجرااست.بهاينمعناکه1تصويرلحظهای

درصورتنیازبهيکوضعیتقبلبرگردد.دتوانمیبهآسانیبازيابیشوديايکشخصدتوانمی

- Virtual DOS Machine (VDM):VDMبهشماامکاننصبسیستمعاملهایقديمی

درهمهويندوزحاضردرحالVDM.تکنولوژیدهدمیهایامروزیافزارسختبیتیرادر16

Windows NT 64-bitیعاملهاسیستمبیتیدردسترساست.اماازآخريننگارش32های

ياويندوزقديمیرااجراکرد.DOSبیتی16یهانامهبرتوانمیحذفشدوبنابرايندرآنهان

- Virtual Iron :Virtual Iron سازیمجازیيکبرنامه رویدتوانمیاستکه بر مستقیما

 Virtualهايیکهازآنپشتیبانیکنند،بدوننصبسیستمعاملیديگرنصبشود.افزارسخت

Ironتوسعهدادهوازتکنولوژیسازیمجازییافزارها يیبودکهنرمهاشرکتيکیازاولین را

hardware-assisted virtualizationیهاسیستمتوانمی.دربسترآنکندمینیزبهرهبرداری

 Virtualبیتیرابدونتغییرياکارآيینزديکبهحالتعادیاجراکرد.64بیتیو32عامل

Ironمديريت اسسازیمجازیدارایيکبرنامه يانیز تغییر کنترل، امکان مديران به تکه

.دهدمیمحیطمجازيشانرامانیتورکردن

- Virtual Machine Manager : مديريت برای رايج مديريتی برنامه يک یهاماشیناين

 از تعداد با رايگان بصورت برنامه اين است. هاتوزيعمجازی نظیر لینوکس  Red Hatی

Enterprise Linux 5 بعد، Fedora 6به بعدو اينUbuntu 8.04به است. بعدموجود به

جزئیاتآماریعملکرد مشاهده کنترلو تغییر، امکانايجاد، آمارهاماشینبرنامه یمجازیو

.ندکمیهایمجازیرافراهم وریمنابعتوسطماشین وضعیتبهره

                                                           
1snapshots 
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- VirtualBox : يکابزار شرکتسازیمجازیاين توسط که است کاربردی برنامه بر مبتنی

استانداردراx86مبتنیبرافزارسختدتوانمیتوسعهدادهشدهاست.اينابزارInnotekآلمانی

ازجملهسیستمعاملسازیشبیه کند. اجرا کندوانواعمختلفسیستمعاملهایمیهمانرا

Windows XP،Vista،Linux،Mac OS Xبهتوانمیرویآناجراشوندندتوانمییکههاي

 نامبرد. ... 64هایافزارسختبیتیبرروی64ازسیستمعاملهایمیهمانVirtualBoxو

پشتیبانی همچنینکندمیبیتیهم دتوانمی. اينتلوhardware-assistedیهاتکنولوژیاز

AMDاستفاد هم از معايباستفاده از يکی کند. فرمتVirtualBoxه دارای استکه اين

 که معنا اين به است. خود مجازی های ديسک برای باهاماشیناختصاصی آن مجازی ی

هاماشین ديگر توسط شده ساخته مجازی هابرنامهی البتهسازیمجازیی است. ناسازگار

VirtualBoxديسکهایدتوانمیVMDK1رمتمتعلقبهکهفVMwareاسترابخواندو

يعنی بنويسد. VirtualBoxبررویآنها توسطهاماشیناز VMwareیمجازیساختهشده

پشتیبانیکند.VirtualBoxیمجازیهاماشینازدتوانمینVMwareولیکندمیپشتیبانی

- Virtuozzo : توسطدسازیمجازیحلراهVirtuozzoبرنامه سطحسیستمعاملاستکه ر

ازسیستمعامللینوکسپشتیبانی2111ايجادشدهاست.اينبرنامهازسالParallelsشرکت

نیزپشتیبانی2115وازکردمی توسطکردمیويندوزرا .Virtuozzoتعدادیمحیطتوانمی

بطورکاملازهمهامحیط(ايجادکرد.اينشودمیگفتهcontainerياVEمجازی)کهبهآنها

بعنوان رویيکماشینفیزيکیواحدکارهاماشینايزولههستندو سرورهایمجزا يا  یمجزا

فقطندتوانمیهاcontainer،همهشودمیاجراXPدرويندوزVirtuozzo.وقتیکهکنندمی

.زيرادرحالتیکهدررااجراکنند.امادرلینوکسانعطافپذيریبیشتراستXPمحیطويندوز

 اجرا لینوکس بر مبتنی میزبان درهاتوزيعتوانمی،شودمیيک را لینوکس مختلف ی

container.هااجراکرد

- Vx32 : بهکمکآنسازیمجازیاينابزار یهامحیطتوانمیدرسطحبرنامهکاربردیاست.

بتواننداجراشوند.x86یمبتنیبرهابرنامهمستقلازسیستمعاملومجزااجراکردکهدرآنها

(کهدرزبانهایمختلفنوشتهشدهباشندplug-insهرگونهافزودنی)توانمیهامحیطدراين

کاربرانVx32است،امابااستفادهازJava virtual machineتاحدیمشابهVx32اجراکرد.

باشدوچهنباشد(اجراکنند.مشکلاصلیکدهاینوشتهشدهدرهرزبانیرا)چهامنندتوانمی

Vx32افزارهایغیراز درحالحاضرايناستکهباسختx86سازگارنیست

- Win4Lin :برنامهWin4Linاستکهدرسیستمعاملهایمبتنیبرسازیمجازیحلراهيک

هایويندوزرا.اينبرنامهبهشماامکاناجرایانواعمختلفسیستمعاملکندمیلینوکسکار

سیستمعاملهایاصلیويندوزکهتوسطدهدمیدريکپنجرهجداگانهدرمحیطلینوکس .

                                                           
1Virtual Machine Disk Format 
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Win4Linبهاينشرحهستند:شوندمیپشتیبانیWin95،Win98،WinME،Win2000و

WinXPدونسخهاصلیوجوددارد:حاضر.ازاينبرنامهدرحالWin4Lin Pro Desktopو

Win4Lin Virtual Desktop Server نسخه .Win4Lin Pro Desktopيکنسخه مانند

 برنامه از يافته کاربرانQEMUبهبود نسخه اين در متفاوتاست. کمی سرور نسخه است.

متصلشوند.thin clientیسیستمعاملويندوزازطريقهامحیطبهندتوانمی

- XenMan :مديري برنامه يک اين برایسازیمجازیت برنامه اين لینوکساست. بر مبتنی

کاربرانيکواسطگرافیکیفراهممیآوردکهازطريقآنقادرخواهندبودکهاجرايکماشین

مجازیراکنترلکنندوياتصويرلحظهایازآنتهیهکنندو...

- Xenocode :هابرنامهکاربراناجازهاجرابرنامهکاربردیاستبهسازیمجازیافزارنرماينيک

رادريکفايلقابلاجراهابرنامهXenocodeرابصورتمجازیوبدوننیازبهنصباجراکنند.

مانندهربرنامهقابلاجرایديگریبصورتعادیدرمحیطدتوانمی.اينفايلکندمییبندبسته

هیچتداخلیبین شود. DLLیويندوزیکهازهابرنامهوXenocodeیهارنامهبويندوزاجرا

Xenocodeبوجودنخواهدآمد،زيراکنندمیمشترکاستفادهیرجیستریهاورودیمشترکيا

هابرنامه ازبقیهسیستماجرا دريکمحیطمجزا وآنهايککپیازمنابعکندمییمجازیرا

مربوطبهخود دارند. اختیار در بهاينشرحXenocodeرا مهمترينآنها مزايایزيادیدارد.

:باشدمی

o يابند. نسبتوبنابراينخیلیسريعاستقرارمیهابرنامهنیازیبهنصب 

o توسطکنندمییجديدتر)نظیرويستا(کارنهامحیطیقديمیکهدرهابرنامهبعضی

 اجراشوند.ندتوانمیاينبرنامه

o یخاصیهابرنامهندتوانمیراندارنديانهابرنامهدرزمانهايیکهکاربرانمجوزنصب

یخوداستفادهکنند)زيراهیچهابرنامهازاينابزاربرایاجرایندتوانمیرااجراکنند،

 (.شودمیتغییریدرمحیطسیستمعاملمیزباندادهن

o آيد. میهادرمحیطمجازیبوجودنافزارنرمتداخل 

o يابد.زيراهیچتغییریبصورتدائمیدرسیستمعاملمیزبانانجام امنیتافزايشمی

شودمین همچنین بنابراينهابرنامه. و هستند خود مجزای محیط در شده اجرا ی

 .شودمیتستشوندواثرمخربآنهاايزولهندتوانمییمخربهابرنامه
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 Xenocode [80] تصویر نمونه ای از محیط برنامه -86-6 شکل 

Xenocodeمعرفیشداماهنوزبطورگسترده2112بسیارخوباست.اگرچهازسازیمجازیيکبرنامه

و...ازاينPhillipsوNASA،Siemens.مراکزینظیرگیردمیمورداستفادهکاربرانبسیارزيادیقرار

.کنندمیاستفادهافزاررمن
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 6فصل  یمرور یها پرسش

 مجازیسازیراتعريفکنید.اهدافمجازیسازیچیست؟ -1

 شود؟ماشینمجازیشاملچهچیزهايیمی -2

 شود؟درکداميکازانواعمجازیسازیازفوقناظراستفادهمی -3

 کنید.مجازیسازیسرورچیست؟انواعمختلفآنرانامببريدومقايسه -4

 سطحمجازیسازیراتعريفکنید -5

 چگالیمجازیسازیچیست؟ -6

 هایمجازیازهمديگرمجزاهستند؟آياماشین -7

 شود؟سازیمجازیسازینرمافزاریکامل،ازچهروشیاستفادهمیبرایحلمشکالتپیاده -8

تفاوتمجازیسازینرمافزاربامجازیسازیبرنامهکاربردیچیست؟ -9

 

 6فصل وهشی تحقیق و پژ

هایمجازیدروناگريکسروربخاطرمشکلسختافزارازکاربیفتد،چهاتفاقیبرایماشین -1

 افتد؟آنمی

2- service desk.مجازیچیست؟درمورداينمفهومتحقیقکنید 

 رابررسیکنیدوباهممقايسهکنیدRAIDانواعمختلف -3

 ست؟چگونهاStrippingوMirroringجزئیاتعملکرد -4

 مجازیسازیمیزکارچهتفاوتیبامیزکارهایابریدراليهسرويسدارد؟ -5

 هایکاربردیدارد؟مجازیسازیسرورچهتاثیریدرنحوهاستقراربرنامه -6

 کند.سازیاستفادهمیهایمجازیازچهروشPlura Processingمدلمحاسباتی -7

 (بهچهمعناست؟Liveمهاجرتزنده) -8

 ندستاوردهادرخصوصمجازیسازیتحقیقکنید.درخصوصجديدتري -9

 شود.ابزارهايیرابرایاينکارپیداکنید؟سازیچگونهانجاممیباربکمکمجازیفرآيندتعديل -11

مجازیچگونهمی -11 از استفاده بصورتسرويستوانبا را سازیيکسیستممحاسباتداوطلبانه

مورداستفادهقرارداد؟
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 مقدمه ای بر استانداردهای ابری -7-8

اهمیتزيادیدارندوامکاناتصالبهابر،توسعهوارائهمحتوارارايانشابرییهامحیطاستانداردهابرای

رابررسیگیرندمیمورداستفادهقراررايانشابریخشاستانداردهایرايجیکهدر.دراينبکنندمیفراهم

گیرندمییکاربردیدرابرمورداستفادهقرارهابرنامهکنیم.دراينبین،استانداردهايیکهبرایتوسعه می

نیزبررسیخواهندشد.

 ی کاربردیها برنامه -7-8-8

تانیازبهنصبواجراکندمییاستکهابرازآناستفادهافزارمنريکبرنامهکاربردیابری،شاملمعماری

 شود. برطرف کاربر رايانه هابرنامهدر که هستند زيادی کاربردی بهندتوانمیی اما شوند، اجرا ابر در

شود.استانداردهايیبینکاربروابرنیازهستکهکاربربتواندبهابربرایاستفادهازبرنامهکاربردیمتصل

اندازيم. درادامهبهپروتکلهايیکهنیازاستتاارتباطاتبیندوطرفرامديريتکند،نگاهیمی

 ارتباطات -7-0

همانندصحبتکردنیدتوانمینیازبهروشیدارندکهبتوانندباهمديگرصحبتکنند.ارتباطاتراهارايانه

متوجهزبانآننمیدکنمیازطريقتلفنبايکشخصديگریکهفارسیصحبتن شويددرنظر وشما

بگیريد.بنابراينراهیبرایفهمیدنهمديگرنداريد.شايدبتوانیدبعضیکلماتراحدسبزنید،امادرکل

در مکالمهپیشنمی البتهاگرزبانآنهامشترکنباشد،حتیهارايانهرود. همموضوعازهمینقراراست.

.شودمیتشخیصدهند.بنابراينبدونزبانمشترک،ارتباطبرقرارنندتوانمیيککلمهراهمن

7-0-8- HTTP  
کهيکشودمیاستفادهHTTP1برایدريافتيکصفحهوبازسرويسدهندهابری،معموالازپروتکل

(.statelessيکپروتکلبدونوضعیتاست)HTTPمکانیسمبرایانتقالدادهبینابروسازمانشمااست.

نیازندارندتااطالعاتیراازدرخواستکاربراننگهداریکنند.البتههامیزبانمزيتاينروشايناستکه

.مثالاگرکنندمیوبازروشهایديگریبراینگهداریاطالعاتوضعیتکاربراناستفادهدهندگانتوسعه

ينکهمسیرپیشرفتکاربرراازيکصفحهبهصفحهبخواهندمحتوایوبرابرایکاربرسفارشیکنندياا

.کنندمیاستفاده2ديگرحفظکنند،ازکوکیها

                                                           
1Hypertext Transfer Protocol 
2Cookies 
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HTTPاينزبانبسیارسادهکنندمیزبانیاستکهابرورايانهشماازآنبرایبرقراریارتباطاستفاده .

هدهکنید.مرورگرشماباخواهیدمشا استوتنهاکافیستبهمرورگرخودبگويیدکهچهصفحهایرامی

:کندمیارسالپیغامزير،کارراشروع
GET/HTTP/1.0  

Host: www.velte.com 

 :کندمیوسرورمقصدپیغامزيررادرپاسخارسال

HTTP/1.0 200 OK  

Content-Type: text/html  

<head>  

<title>Thank you for visiting Velte Publishing. </title> 

{ طالعاتصفحهمقصدبقیها } 

</body> 

 

يکدصفحهخانگیخواه میگويدکهمرورگرمیGET/HTTP/1.0درخطاولدرخواستمرورگر،پیغام

 نسخه از استفاده حال در و ببیند را 1.1سايت HTTPپروتکل پیغام دوم خط در  :Hostاست.

www.velte.comت.گويدکهچهسايتیمدنظراس می

ازيکآدرسهاسايتنکته:الزماستکهحتماآدرسسايتدراينقسمتمشخصشود.زيرابسیاریاز

IPوهرچندسايتبايکآدرسکنندمیاشتراکیويکساناستفادهIP.يکساندريکسرورقراردارند

 پیغام که بهمرورگرمیHTTP/1.0 200 OKخطاولپاسخسرور، نوشتهاست، ويدکهآنهمباگ را

ودرخواستموفقیتآمیزبودهاست.اگرصفحهدرخواستیپیدانشود،کندمیصحبتHTTP 1.0پروتکل

HTTP/1.0 404 Not Foundپاسخ پیغام سرور، پاسخ خطدوم شد. خواهد  :Content-Typeداده

text/htmlاستکهبهمرورگرمی  دريافتخواهدکرد. بهاينترتیبمرورگرگويدکهيکصفحهوبرا

مثالاگردرخطدومشدهخواهدفهمیدکهدادهدريافت راچگونهتفسیرکندوچگونهباآنرفتارکند.

 برایدريافتيکتصويرContent-Type:image/jpgپیغام را خود بايد يعنیمرورگر بود، شده نوشته

.کردمیآماده

HTTP 1.1 :درمثالفوقازHTTP 1.01.1هاازنگارشمرورگرحاضرادهشدهبود،امادرحالاستف

.درخواستوپاسخشاملاطالعاتبیشتریاست،اماتفاوتهاخیلیزيادومتمايزنیست.کنندمیاستفاده

تفاوتاصلیبینايندوايناستکهدراصلمرورگرهایوبدرخواستهایهرصفحه،هرتصويروهر

برایبازندتوانمی،يکمرورگروسرورHTTP 1.1.بااستفادهازاندکردههمجدابخشخاصازصفحهرااز

هایجديد،ارسالکنند.sessionکنندوهمهاجزایصفحهرابدوننیازبهايجادداشتناتصالمذاکره نگه

نعملیاتموردنظرخوددرسروربکارهشتروشرابرایتعییHTTP:پروتکلHTTPدرخواست های 

.درجدولانواعمختلفايندرخواستهالیستشدهاست.گیرندمی
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 HTTPدرخواست های  انواع -8-7 جدول 


لهایقابلاستفادهرايجترينراهبرایاتصالمرورگرشمابهابراست.يکیديگرازپروتکHTTPبطورکلی

XMPP.است

7-0-0- XMPP 
رويدادهایبزرگدرخصوصXMPP1پروتکلکهشودمیگفته از خواهدبود.رايانشابریيکیديگر

بتنیوديگرپروتکلهایمSOAPنظیر–هایابریفعلی مشکلايناستکهتبادلاطالعاتدرسرويس

فراهمکردهاستونیازبهXMPPهمهيکطرفهاست.پروتکل-HTTPبر اينامکانارتباطدوطرفهرا

رابرطرفکردهاست.pollingعملیات

 
 شود یرسان روز به وب مرورگر از آن تیوضع تا دارد polling دادیرو نیچند به ازین HTTP -8-7 شکل 

XMPPکهبهعنوانJabberپروتکلیاستکهشودمیهمشناخته،Google،Apple،AOL،IBMو،

LiveJournalهمهبررویآنبهتوافقرسیدهاند،امابهدلیلاينکهايدهجديدیاست،هنوزبطورگسترده

.شودمیناستفادهنازآ

                                                           
1Extensible Messaging and Presence Protocol 
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 کند می فراهم سرور و نتیکال نیب ارتباط کی XMPP -0-7 شکل 

یبیندوسرورراباهمهمسانکنید،رايجهاسرويسخواهیدکه :وقتیشمامیPollingمشکل عملیات 

بهاينکارترينروشايناستکهکالينتبط چککند. اينشودمیگفتهpollingورمنظممیزبانرا .

چکمی را ايمیلخود وقتی معموال ما  کاریاستکه ايمیل نوعیرویسرور به انجامpollingکنیم

یهاسسرويهادراکثرAPIدهیمتاببینیمکهآياپیغامجديدیدريافتکردهايميانه.روشعملکرد می

بطورTwitterگزارشکردهاستکه2118درHigh Scalabilityوبنیزبههمینترتیباست.سايت

درخواستبودهاستو811اتصالبرقرارکردهاستکهنقطهاوجآن311تا211میانگیندرثانیهحدود

ا،سرويسازدسترسخارجشدهبود.هpoll،بهعلتتعدادزيادMacworldحتیدرزمانسخنرانی

کههرچیزجديدیبايدشودمیايناستکهايدهجديدیاستومعموالتصورXMPPبزرگترينمشکل

چندانرايانشابری،برایکندمیبهخوبیکارHTTPبراساساستانداردهایموجودباشدودرحالیکه

آلنیست. ايده

XMPPباشدمییآنبهاينترتیبهاويژگیدرابتدابرایپیغامرسانیفوریتوسعهدادهشدهبود.برخی:

 pollingامکانارتباطاتدوطرف،حذفنیازبه -

 یابریاست.هاسرويسوقابلیتتوسعهآسان،کهمناسبXMLمبتنیبر -

 کاربرهمزمانبررویيکسرورواحدکاراوقابلتوسعهبهمیلیونها -

 امنیت -7-3

sessionامنکردن آنجهتمهماستکهبسیاریاز از ابراندشدهمندعالقههاشرکتهایابر وارد تا

 کردن امن sessionشوند. ابر هويتدتوانمیهای احراز و رمزنگاری طريق روشهااز شود. یانجام

 انجام بصورتاستاندارد مرورگرها همه ديگریاستکهشودمیرمزنگاریرايجدر هويتموضوع احراز .

کهبطورگستردهبرایرمزنگاریSSL1هایمختلفیدرپیشرویشماست.دراينقسمتدربارهگزينه

احرازهويتاستصحبتخواهیمکرد.هایروشکهيکیازOpenIDونیزگیردمیمورداستفادهقرار

                                                           
1Secure Sockets Layer 
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7-3-8- SSL 
SSLومرورگراست.بهتکنولوژیامنیتیاستانداردبرایبرقراریيکاتصالرمزشدهبینيکسروروب

ماند. باقیمییارسالشدهبینمرورگروسروروب،امنهادادهاطمینانحاصلکردکهتوانمیکمکآن

.وقتیسرويسدهندهابریباشدمیSSL،بررویسروروب،نیازبهگواهینامهSSLبرایايجاديکاتصال

وهويتسايتازسمتSSLبخواهداز تعدادیسئوالدرخصوصهويتسرويسدهنده کند، استفاده

ابر1مرکزصادرکنندهگواهینامه سپسسرويسدهندهابریدوازسرويسدهنده یپرسیدهخواهدشد.

يککلیدعمومیويککلیدخصوصی(.کلیدعمومیمحرمانهنیستودر)کندمیکلیدرمزنگاریتولید

( گواهینامه امضای درخواست فايل CSRداخل
2 داده قرار سرويسشودمی( اطالعات شامل فايل )اين

راثبتکند.درحینCSRدارد.سپسبايد رانزدخودشمحرمانهنگهمیدهندهاست(ولیکلیدخصوصی

ويککندمیاطالعاتراارزيابی،وصدورگواهینامهاعتبارسنجی،مرکزSSLفرآينددرخواستگواهینامه

رادريافتSSLکهشاملاطالعاتسرويسدهندهاستومجوزاستفادهازکندمیصادرSSLگواهینامه

.هربارکهمرورگرشمابهسايتسرويسدهندهمتصلشود،مرورگروبصحتگواهینامهسرورراکندمی

شماوسرويسدهندهابریبرقراررايانهوسپسدرصورتصحتآنيکارتباطامنبینکندمیبررسی

.کندمی

 
 بین کاربر و سرویس دهنده ابری SSLبرقراری یک ارتباط  -3-7 شکل 

.تنهاتفاوتیکهشايدمشاهدهکنیدايناستشودمیاينيکفرآيندنسبتاًسادهاستودرپسزمینهانجام

.شودمی ،صفحهکمیديرتربازکهبخاطربررسیگواهینامه

ايالتوکشورآنSSLمعموالگواهینامه شهر، آدرس، نامشرکت، شاملنامدامنهسرويسدهندهابری،

 همچنین وقتیشاملاست. است. گواهینامه کننده صادر به مربوط جزئیات و گواهینامه انقضای تاريخ

سعی شما کندمیمرورگر گواهینامه متصلشود، ابر امنبه بطور دريافتSSLکه وکندمیسايترا

همچنینبررسیکندمیبررسی باشد. شده برایهمانسايتصادر گواهینامه و باشد منقضینشده که

کهصادرکنندهگواهینامهنیزمعتبروقابلاطمینانباشد.اگرمشکلیدراينبررسیهاپیشبیايد،کندمی

امننیست.SSLمرورگربهکاربراطالعخواهددادکهارتباط

                                                           
1Certification Authority 
2Certificate Signing Request 
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گواهینامه -1 مرورگر بررسی را متصلکندمیسايت آن به که سايتی کند حاصل اطمینان تا

.کندمی،واقعیاستوکسديگریآنراشنودياجعلنشودمی

 رسند. مرورگروسايتوببرروینوعروشرمزنگاریمورداستفادهبهتوافقمی -2

3-  کدام هر سرور و مرورگر ارسال برایهم فرد به منحصر ارسالکنندمیيککد زمان در تا

 اطالعاترمزنگاریمورداستفادهقراربگیرد.

 .کنندمیمرورگروسروربااستفادهازروشرمزنگاریمورداستفادهشروعبهبرقراریارتباط -4

نمايش -5 صفحه در رمزنگاریرا آيکنمربوطبه ايدهدمیمرورگر نشاندهنده ناستکهکه

صفحاتامنهستند.

7-3-0- OpenID 
OpenIDبازحلراهيک بهکدمتن برایدسترسی واحد عبور کلمه کاربریو نام به نیاز برایمشکل

تسهیلهاسايت بنابراينپیمايشدروبرا اينکندمییمختلفاست، امکانحلراه. تاهددمیبهشما

داريد،انتخابخودراکهبهتربانیازهایشمامنطبقاستوبهآناعتمادOpenIDبتوانیدسرويسدهنده

 همچنین OpenIDکنید. برای و است برایهاشرکترايگان کمتری هزينه زيرا است، مناسب بسیار

مديريتحسابکاربریوکلمهعبوردربردارد.

OpenID است. شدن محبوب حال در و دارد پذيرشقرار مرحله در هاشرکتهنوز نظیر ،AOLيی

Microsoft،SunوNovellشروعبهپذيرشوفراهمکردنOpenIDاندکردهها.OpenIDيکمحصول

يکروشOpenIDحلنبود.یموجودقابلهاتکنولوژیبرایحلمشکلیاستکهباازجامعهکدمتنباز

هاسايتکاربران،بااستفادهازهمانتکنولوژیاستکهبرایاحرازهويتدرسادهوسبکبرایاحرازهويت

باشديابطوررايگانسرويسدهندهآنباشد.OpenIDيککاربردتوانمی.هرکسشودمیبکارگرفته

7-3-3- PCI DSS 
بیانشدهاستکهيکسازمان1(PCI DSS)طبقاستانداردامنیتدادهدرصنعتکارتهایپرداخت ،

دتوانمی سرور هر در اصلیمحاسباتیرا يکوظیفه اينمعنایيکسرور2کندسازیپیادهتنها آيا اما .

دينسیستممجازیشدهداشتهباشید.فقطکافیستچنیدتوانمیفیزيکیاست؟پاسخیمنفیاست.شما

مطمئنشويدکهازهمديگرکامالمجزاوايزولههستند.

                                                           
1Payment Card Industry Data Security Standards (PCI DSS) requirement 2.2.1 
2implement only one primary function per server 
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 زیرساخت -7-4

قبالدرموردرايانشابریدرمحیطزيرساختسازیراهیبرایايجادمجازی صحبتسازیمجازیاست.

بهچهصورتواينکارشودمیاردچگونهاستاندسازیمجازیکردهايم،امادراينبخشخواهیمديدکه

محققخواهدشد.

 سازی م ازی -7-4-8

هایسازیپیادهخواهندکه افتد،رقبایمختلفمی هرزمانکهچیزجديدیدردنیایمحاسباتاتفاقمی

تاحدیمتفاوتاستوبازيگراناصلیاينصنعتباسازیمجازیکنند.ارائهاستانداردبهعنوانيکخودرا

يکاستانداردراتوسعهدهند.باهماندتا کردهکارهم

 
. شوند می داده شینما نتیکال سمت در وشده  اجرا سرور کی یرو ها برنامه شده، یم از طیمح کی در -4-7 شکل

 باشند داشته قرار ابر گرید سمت در ای باشند یمحل ندتوان می سرورها

VMWare،AMD،BEA Systems،BMC Software،Broadcome،Cisco،Dell،Emulex،HP،

IBM ،Intel ،Mellanox ،Novel ،QLogic ،Red Hatانجمنبین کار و هم با همه المللیکامپیوتر،

راپیشببرند.سازیمجازیتادراستاندارداندکرده

VMwareاستکهدسترسیشرکایخودرابهکدهایمنبعگفتهVMware ESX Serverهای وواسط

فراهممیآورد.اينبرنامهبدينمنظورVMware Community Sourceآنازطريقبرنامهجديدیبنام

باسازیمجازیطراحیشدهاستکهشرکابتواننددريکمدلتوسعهمشارکتیاينمحصولموثرباشند.

همزايایبیچونوچرايیکهدارد،درحالکسبيکپذيرشگستردهاست.هدفايناقداماتاينتوجهب

استکهکاربراننهايیازطرقمختلفنفعببرند:

رودکهدردسترسبودناستانداردهایبازبرای انتظارمی: سازی م ازیی ها حل راهتوسعه  -

سببايجادراه VMware Community Sourceوماهیتمشارکتیسازیمجازییهاواسط

 جديدشود.سازیمجازیحالهای



 ابری رایانش 



341

هاناظرفوقیاستانداردبرایهاواسطرودکه می انتظارو پشتیبانی:  1توسعه قابلیت همکاری -

 یمجازیناهمگنفراهمکند.هامحیطامکانقابلیتهمکاریرابرایمشتريانبا

زمینههافروشنده: سازی م ازیی جدید از ها تکنولوژیشتیبانی پ - یهاتکنولوژیيیکهدر

یفعلیراهاتکنولوژیندتوانمییکاربردی(،هابرنامههاياافزارسخت)مثالکنندمیديگرفعالیت

 یمجازیرامعرفیکنند.هامحیطیجديدبرایاجرادرهاتکنولوژیبهینهکنندتاایبگونه

 ناظر فوقاستانداردهای باز  -7-4-0

 فوق امکان و هستند مجازی زيرساخت اصلی اجزای هاسیستمبندیتقسیمناظرها، فراهمایرايانهی را

اندکرده باز يکاستاندارد فروشندگانمختلففراهمدتوانمیناظرفوق. برایمشتريانو نوآوریرا زمینه

شرکت ارائهVMwareآورد. مبتنیبرVirtual Machine Hypervisor Interfaces (VMHI)با که

همکاریکرده باز ايناستاندارد فراهمآمدنچهارچوبیبرایتوسعه محصوالتمجازیخودشاستدر

یهامحیطوپشتیبانیدررودکهسببتسهیلقابلیتهمکاری است.پذيرشايناستانداردبازانتظارمی

همگنشود. مجازینا

برایايجادقابلیتهمکاریناظرفوقهمکاریومشارکتبررویاستانداردهایباز عملکرد،یسازبهینهو،

متمرکزبرمواردزيراست:

 stand-aloneیمجازیهاماشینبرایمديريتفرمپلتیبینهاچهارچوب -

- APIیعاملمهمانهاسیستمهاوناظرفوقمشارکتیبینسازیمجازیهای 

 یمختلفهافرمپلتوبازيابیدرقالبهایماشینمجازیوامکانمهاجرت -

7-4-3- OVF 
توسعهدادهOVF2اردبنام،يکاستاندسازیمجازیوديگرشرکایصنعتVMwareیهاتالشدرنتیجه

بتواننددريکفرمتمستقلازفروشندهقراربگیرند3کهچگونهابزارهایمجازیکندمیتعیینOVFشد.

وتوزيعیبندبستهیاجراشوند.اينيکفرمتمستقلازسکو،قابلتوسعهوبازبرایناظرفوقتادرهر

.اندشدهابزارهایمجازیاستکهازيکياچندماشینمجازیتشکیل

OVFبراساسقیمت،ترجیحاتياکارآيیناظرفوقامکانانتخابهردهندگانتوسعهبهمشتريانو یرا

وتوزيعبرایابزارهاییبندبسته.ايناستانداردکندمیوازقفلشدندريکفروشندهجلوگیریدهدمی

یهاويژگی.ايناستاندارددارایکندمیدرافزايشسرعتپذيرشابزارهایمجازینقشمهمیايفامجازی

:باشدمیزير

                                                           
1interoperability 
2Open Virtualization Format 
3appliances 
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 بهینهشدهبرایتوزيع -

 قابلیتحملوتوزيعابزارهایمجازی -

 فرآينداستانداردبررسیيکپارچگیوصحتمحتواپشتیبانیاز -

 یافزارنرمفراهمکردنيکالگویپايهبرایمديريتمجوزهای -

 يکتجربهسادهواتوماتیکازديدکاربر -

 يکرويکردقویوکاربرپسندبرایسادهسازیفرآيندنصب -

 اشندیمجازینصبشدهبهاماشینبازبینیکلبستهواطمینانازاينکههمه -

 محلیمجازیافزارسختبررسیسازگاریبا -

 قابلحملماشینمجازییبندبسته -

فرمپلتامکانبهرهگیریازبهبودهایخاصهر -

یهاماشینپشتیبانیازمحدودهگستردهایازهاردديسکهایمجازیمورداستفادهبرای -

 هایآتیمجازیوقابلتوسعهبرایدربرگرفتنفرمت

 فرمپلتمستقلازفروشندهو -

 خاصياسیستمعاملمهمانسازیمجازیفرمپلتمیزبان،فرمپلتعدمنیازبهاستفادهازيک -

 قابلتوسعه -

 طراحیشدهبرایهمگامشدنباپیشرفتتکنولوژیدرصنعت -

 امکانمحلیسازی -

- ... 
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 سرویس -7-5

یاستکهبرایپشتیبانیازتعاملهایمتقابلافزارنرم،يکسیستمW3Cفيکسرويسوب،طبقتعري

 در است. شده طراحی شبکه در ماشین به اجرايانشابریماشین زنیز مختلف طريقندتوانمیای از

هایوبیهستندکهازطريقشبکهAPIیوبمعموالهاسرويسیوبدردسترسقراربگیرند.هاسرويس

دورکهمیزبان اينترنتقابلدسترسیهستندورویيکسیستمراه یدرخواستهاسرويسهايینظیر

وRESTیوبرايجنظیرهاسرويس.دراينبخش،مادرخصوصچندنمونهازشوندمیشدهاست،اجرا

SOAPوJSONکنیممیصحبت.

دونمونهازدوانتمیدادهداده:  بااستفادهازمکانیسمهاوساختارهایمختلفیمورداستفادهقراربگیرد.

 JSONرايجترينآنها هردویباشدمیXMLو اين. صنعتها –براساساستانداردهایپیشرودر

HTMLگیرندمیکهبرایکمکبهارائهواستفادهازدادهمورداستفادهقرارهستند-وجاوااسکريپت.

7-5-8- JSON 
JSON1یساختيافتههادادهاست.ازاينفرمتبرایارسالهادادهبرایتبادلایرايانهيکقالبسبک

مورداستفادهXMLشديگرمشابهبابعنوانيکرودتوانمی.اينفرمتمعموالشودمیدرشبکهاستفاده

اناستفادهباستکهمعموالًهمراهباآنزازجاوااسکريپتایمجموعه براساسزيرJSONقراربگیرد.اصول

يکفرمتمستقلاززباناستوکدهایموردنیازبرایتحلیلوتولیدآندرJSON.بااينحالشودمی

همینموضوعباعثشدهاستکهوقتیدرتبادلدادهبانويسیبرنامهچندينزبان مختلفموجوداست.

اسکريپ جاوا بعنوانيکجايگزينخوببجایAJAXیهابرنامهتدرگیرهستیم)مثالدر بتوانآنرا ،)

XML.استفادهکرد

 JSONا ب XMLمقایسه  -7-5-0

کنیم. تاستفادهمیاسکريپ استفادهکنیمکهبرایارساليادريافتدادهازجاواJSONزمانیبهتراستاز

 از وقتی که است اين کار اين جاواXMLدلیل اسکريپ در استفاده مجبورشودمیت که، بود خواهیم

 اسکريپت اشیاء از برایاستفاده نیاز کتابخانههایمورد از استخراجDOMهايیبرایاستفاده بهمنظور

مانند.بنابراين اشیاءهمچنانبههمانصورتيکشیءباقیمیJSONیموردنیازبنويسیم.امادرهاداده

سربار میزان کار اين ندارند. نیاز بیشتری اضافه کار از استفاده ،CPUبرنامه برای که کدی میزان و

کاهش می کددهدمینويسیدرا برایمثال، .JSONنشان توصیفکنندهيکشخصرا نمونهزيرشیء

 :دهدمی
{  

     "firstName": "Johnny",  

     "lastName": "Johnson",  

                                                           
1JavaScript Object Notation 
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     "address": {  

         "streetAddress": "123 Main Street",  

         "city": "Minneapolis",  

         "state": "MN",  

         "postalCode": 55102  

     },  

     "phoneNumbers": [  

         "612 555-9871",  

         "952 555-1598"  

     ]  

 } 

هایتلفنشخصاست. ارهایازشم همانطورکهمالحظهشد،اينشیءشاملنامشخص،آدرسوآرايه

7-5-3- XML 
باXML1زبان استبطوریکهمحتوا داده تعريفبرایکدکردنمتنو روشیخود و يکاستاندارد

هایعاملو افزارها،سیستم کمترينتعاملانسانیقابلدسترسیوقابلمبادلهدربینطیفمختلفسخت

 برنامه بتواندمستقلازXMLهایکاربردیباشد. فرمتیکه در داده متنو برایارائه روشیاستاندارد

فرمپلت همچنین است. آورده فراهم شود، گستردهدتوانمیاستفاده طیف ابزارها با از ویای توسعه

نويسیوابزارهایديگرمورداستفادهقراربگیرد. برنامه

XML شبیه اساسزبانHTMLبسیار بر سالSGMLاست)هردویآنها از يک1986هستندکه

استانداردشدهاست(.البتهدوتفاوتعمدهبینايندووجوددارد:

XMLدرصورتیکهدرشودمیازنشانههابرایتعريفمحتواوظاهرمتناستفادهHTMLدر -

براساسکاربردبههرشکلبطورمجزاظاهرنمايشمتن،شودمیرآنتوصیفمحتواوساختا

 .استتعیینقابلدلخواه

-  در هرکاربرددلخواهتعريف،دهندگان توسطخودتوسعهندتوانمیXMLنشانهها متناسببا

.شوندمیتعیینW3CتوسطموسسهHTMLهادر ددرحالیکهنشانهنشو

دادهپايگاهیهاسیستم.کندمیتررابرایسازمانشماسادهدادهپايگاهاستفادهازXMLازنظرعملکردی،

ن رابطه سیستمندتوانمیای نیاز ن همه همچنین کنند. طرف بر را الکترونیکی ساختارهایندتوانمیهای

هایرايجدر بخشیازنیازمندیهااينصورتکههستندمديريتکنند.ایخاصوتودرتورابههمان داده

هایدادهسنتیفراهمشدهاست،اما دراغلبپايگاهXMLچهامکانکاربا .اگرباشدمییابریهامحیط

فرآيندتبديلمورداستفادهدرآنهامعموالسربارزيادیداردوباپیچیدگیزيادیهمراهاست.

راباهمانساختاراصلیخودXML،زيراآنهااندکردهاينفرآيندراسادهXMLیدادهمبتنیبرها پايگاه

بهاينترتیبپرسکنندمیوبهشکلسلسلهمراتبیذخیره  و . نیازشوندمیجوهابسیارسريعتراجرا زيرا

                                                           
1Extensible Markup Language 
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ديگرمزايایدهداپايگاهایدر بهجداولرابطهXMLیدرختیهادادهنیستکه بهXMLنگاشتشوند.

:باشدمیاينشرح

،توصیفنوعایرابطهنیازیبهجداولتوصیفیوالگوهایXML :ساختار داده ای خود تعریف -

هاداده حالیکه همچنیندر ندارد. را ... شکلکندمیفقطکمکHTMLیخارجیو از که

 قابلاستفادهنیزباشند.هادادهکهکندمیتضمینXMLنشويم،صحیحنمايشدادهمطمئ

ازمتنو)شاملهرنوعدادهایباشندندتوانمیXMLسندهای: داده پایگاهبا  سازی یکپارچه -

 (.یواشیاءفعالنظیرجاوااعددگرفتهتااشیاءچندرسانه

باندتوانمیهایوب اسنادوسايتم دد در صورت نیاز به تغییر: نویسی برنامهبه عدم نیاز  -

XSL1تغییردادهشود.هادادهتغییرکنند،بدوناينکهنیازباشددرفرمتوساختار 

يیکههادادهیابریمناسباست،زيراهامحیطبطورويژهبرایXMLدید یکپارچه از داده:  -

 بنظربرسندکهمعادليکسرورباشد.ایبگونهندتوانمیشوندمیدرچندينسرورپخش

باز و قابل توسعه:  - XMLساختار امکانافزودنعناصرموردنیازتانرا شمادهدمیبهشما .

 بهآسانیسیستمخودراباتغییراتکسبوکارمنطبقکنید.یدتوانمی

بهعنوانيکاستاندارددرصنعتمطرحاستوتوسطW3CدرXMLگسترده: پشتیبانی  -

وابزارهایبسیاریبرایکارشودمیپشتیبانیافزارنرمکنندگانپیشرودرعرصه بسیاریازتولید

 باآنتوسعهدادهشدهاست.

وعناصرساختارینشانهشامل اطالعات زمینه قابل خواندن برای ماشین:  - مشخصهها ها،

 .کنندمیایرابرایبررسیواستفادهدرابزارهایموردنیازفراهم اطالعاتزمینه

هایمحتوا در مقایسه با ارائه: - توصیفXMLنشانه را شیء معنایهر بجایشکلارائه، ،

رنامهکاربردیآنرابههمانوبکندمیساختارسندراتوصیفXML.بهعبارتديگر،کنندمی

 .کندمیشکلکهتوصیفشدهاستارائه

 ی وبها سرویس -7-5-4

کهدادهچگونهازابربهکالينتارسالشود.دوپروتکلیکهدراينرابطهکنندمییوبتعیینهاسرويس

براینیازهایابریهستند.هاگزينههستندکهبهترينSOAPوRESTگیرندمیموردبررسیقرار

                                                           
1Extensible Stylesheet Language 
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7-5-5- REST 
RESTپروتکل

دتوانمیREST.براینمونهاستيکراهبرایدريافتمحتوایاطالعاتیازيکسايتوب1

توسطسرويسدهندهابریشمااستفادهشودتااطالعاتبهروزشدهعضويترافراهمکند.هرچندوقت

ا دتوانمیبریسرويسدهنده و شاملمحتوا که کند آماده وبی وXMLیهابخشصفحه اعضا باشد.

کافیستآدرس URLمشترکینتنها فايل که باXMLآنصفحه تا باشند داشته را دارد قرار آن در

استفادهازيکمرورگروبآنرابخوانند.

 
 یرسان روز به را خود یمحتوا تیسا وب ،کنند می ارسال وب سرور به را اطالعات درخواست ها نتیکال -5-7 شکل 

 کند می ارسال آنها یبرا را اطالعات REST  از استفاده با و کند می

 RESTعملکرد شبیه SOAP2بسیار آن از استفاده ترسادهاستاما از استفاده نیازمندSOAPاست.

بیشتریدارد.برایمثال،هایقابلیتنوشتنيااستفادهازيکبرنامهسروروکالينتاستولیبااينحال

،آنمشترکینممکنعضوآنشوندهاسايتراازابرخودفراهمکنیدتااگرشمابخواهیدمحتوایخبرخوان

 از تا باشد کالينتفراهمSOAPاستالزم و بینسرور تعامالتبیشتریرا امکان زيرا کنند، استفاده

کندمی .RESTازرويکردانتشارمشابهRSS3کندمیاستفاده .RSS4ازچهارچوبیبرایتوصیفمنابع

صیفسايتوباست.کهيکروشاستانداردبرایتوکندمیاستفاده

: مناب  در مشخصRESTيکبخشمهم اطالعاتخاصیرا منبع هر است. منابع باکندمیوجود و

يک از طريقمشخصURLاستفاده اجزایHTTPاز اينمنابع، از برایاستفاده قابلدسترسیاست.

واسطاستاندارد)نظیر از استفاده HTTPشبکهبا ) همارتباطبرقرار وشکلبازنمايیمنابعراکنندمیبا

باشد،ممکناستبصورتيکچندضلعیباسهضلعمساوی"مثلث".مثاليکمنبعاگرکنندمیمبادله

                                                           
1Representational state transfer 
2Simple Object Access Protocol 
3RDF Site Summary 
4Resource Description Framework (RDF) 
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مشخصاندشدهتوصیفشود،يااينکهممکناستترکیبیازسهنقطهکهباکامادريکلیستازهمجدا

شود.

شاملمزايایزيراست:REST: مزایا

-  کمتر سرور بار و بهتر پاسخ زمان را از پشتیبانی بازنمايیcachingبخاطر ارائه فراهمدر ها

 .کندمی

 بهبوديافتهاست.هاsessionیسرورباکاهشنیازبهنگهداریوضعیتپذيرمقیاس -

بنابرايندتوانمیرگريکمرو - افزارنرمبههربرنامهکاربردیوهرمنبعیدسترسیداشتهباشد.

 سمتکالينتکمتریموردنیازاست.

،يکمکانیسمکشفمنبعمجزاکندمیهابرایبازنمايیاستفادهhyperlinkباتوجهبهاينکهاز -

 نیازندارد.

 بخاطر:RPCتومشخصههایقابلتکاملنسبتبهسازگاریبهتردردرازمد -

o اسنادینظیرتدريجیامکانتکاملHTML 

o امکانافزودنپشتیبانیازانواعدادهجديدبدونازبینرفتنپشتیبانیازانواعداده

 قديمی

دهدمیبهکاربراناينامکانراRESTيناستکهدرابراRESTیهابرنامهيکمزيتدرزماناستفادهاز

یپیغامهابرنامههاراازطريقايمیلياجووپرس(کنندوآنbookmarkهایخاصراذخیره)جووپرستا

بلرسانبرایديگرانارسالکنند.اينشکلبازنمايیازمسیريانقطهورودبهيکبرنامهکاربردیبسیارقا

حملاست.

7-5-6- SOAP 
درهمانسیستمعاملياديگرهابرنامهروشیاستبرایاينکهيکبرنامهبتواندباديگرSOAP1پروتکل

استفادهاز با HTTPسیستمعاملها کند.XMLو ارتباطبرقرار )کهابزارهایتبادلاطالعاتهستند(

DCOM(بیناشیائینظیرRPCازراهدور)فراخوانیتابع اماگیردمیمورداستفادهقرارCOBRAيا ،

HTTPایطراحینشدهاستکهبتواندازآناستفادهکند.مشکلاصلی بگونهRPC،سازگاریآناست

پروکسیهمچنینديوارآتش و جلویايننوعترافیکرا پروتکلگیرندمیسرورها بدلیلاينکه هایوب .

حلراهدرتمامسیستمعاملهایبزرگازقبلنصبشدهوموجودهستند،يکXMLوHTTPنظیر

هایمختلفقراردارند، هاوشبکه هايیکهدرسیستمعامل آسانبرایحلمشکلبرقراریارتباطبینبرنامه

آيند. حسابمیب

                                                           
1Simple Object Access Protocol 
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SOAPکهچگونهسرآيندکندمیتعیینHTTPوفايلXML آمادهکندتايکبرنامهرویایبگونهرا

ديگررافراخوانیکندواطالعاترابهآنارسالکند.همچنیناينرايانهبتوانديکبرنامهرویرايانهيک

برنامهفراخوانیشده،نتیجهرابرگرداند.کهچگونهدهدمیپروتکلشرح

مزايای احتمالبیشتریSOAPيکیاز با فراخوانیها کنند.ندتوانمیايناستکه آتشعبور ديوار از

ادهاستفSOAPيیکهازهابرنامهرادارند،معموالمجوزعبورازديوارآتشHTTPبدلیلاينکهتقاضاهای

درهرجايیارتباطبرقرارکنند.هابرنامهبادتوانمیکنندمی

HTTPببینیدکهآنبراساسیدتوانمیاستنگاهکنید.شماSOAPبهمثالزيرکهنمونهایاز: مثال

:شودمیتعیینHTTPاست.درحقیقتاولینخطايندرخواستبسیارشبیهبهاستاندارددرخواست
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/soap-

encoding">   

  <soap:Body xmlns:m="http://www.example.org/stock">  

    <m:GetStockPrice>  

      <m:StockName>IBM</m:StockName>  

    </m:GetStockPrice>  

  </soap:Body>  

</soap:Envelope> 

 

تکهيکنمونهدرادامهآمدهاست:اسHTTPنیزمشابهپاسخSOAPوبههمینترتیبپاسخ
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/soap-

encoding">  

  <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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وصاستانداردهايیصحبتکرديمکهدرزمانکارباباتوجهبهاهمیتاستانداردها،دراينبخشمادرخص

آنهارابکارگرفت.همچنیننحوهعملکردآنهانیزموردبررسیقرارگرفت.توانمیابر
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 7فصل  یمرور یها پرسش

1- HTTPچیست؟ 

2- XMPPچهتفاوتیباHTTPدارد؟ 

3- Pollingبهچهمعناست؟ 

4- OpenIDچهکاربردهايیدارد؟چیست؟ 

 بهچهصورتاست؟SSLصدورگواهینامهفرآيند -5

6- CSRچیستوشاملچهاطالعاتیاست؟ 

7- XMLهايیدارد؟تفاوتآنباچهويژگیHTMLچیست؟

 

 7فصل تحقیق و پژوهشی 

کنندراهايیراکهازآناستفادهمیراتشريحکنید.چندنمونهازسايتOpenIDنحوهعملکرد -1

 نامببريد.

وجوددارندکهامکاندسترسیرابهيکسرويسخاصOpenIDیمشابهچهپروژههایديگر -2

 کنند؟فراهممی

3- PCI DSSشاملچهمواردیاست؟ 

 رابررسیوباهممقايسهکنید.RESTوSOAPنحوهعملکردومعماریگروتکل -4

 )قابلیتهمکاری(ووضعیتتوسعهآنتحقیقکنید.Interoperabilityدرخصوص -5

 فرموسرويسراباهممقايسهکنید.هایزيرساخت،پلتیموردنیازدراليهاستانداردها -6

واستانداردهایمورداستفادهدرآنتحقیقکنید.opencloudدرخصوص -7
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 ی زیرساخت ابریپذیر مقیاس -1 فصل

 یابررساختيزیپذيرمقیاسبریمقدمها -

تیظرفريزیبرنامه -

موردانتظاریتقاضا -

موردانتظاریتقاضانییتع -

انتظاررقابلیمواردغلیتحل -

بارریتاث -

یپذيرمقیاسنقاط -

ابراسیمق -

ايپویپذيرمقیاس -

فعالشیپیپذيرمقیاس -

یواکنشیپذيرمقیاس -

نگيتوریمانیوابزارهاهاسیستم -

فعاالنهشیپیپذيرمقیاستيريمد -

یواکنشیپذيرمقیاستيريمد -

 یعمودیپذيرمقیاس -
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 ی زیرساخت ابریپذیر مقیاسمقدمه ای بر  -1-8

یخودکارآنهاهمبصورتافقیوپذيرمقیاسیابری،توانايیهازيرساختیهاويژگیترينيکیازپرکاربرد

اينباشدمیهمبصورتعمودی بدونتاثیرپذيرمقیاس. یدرحالیاستکهبررویبرنامهدرحالاجرا

رويکردمديران اساسی، اينويژگیبطور تاثیربسیارکمیدارد. يا درخصوصITبوده یهازيرساخترا

نسبتبهسرمايهگذاریبررویفناوری اينITاطالعاتخودونیزمديرانمالیرا اما تغییردادهاست.

دولبهاست.ويژگیيکشمشیر

انجام،پرداختکنیدمییابرايناستکهشماتنهابرایمنابعیکهازآنهااستفادهپذيرمقیاسمزيتواضح

رويکردغیرباشدمیدقیقدرخصوصظرفیتومنابعموردنیازريزیبرنامهمیدهیدوبنابرايننیازمند .

.اماشودمیکهزيرساختراباتوجهبهپیکمصرفخريداریکنیمکهباعثهدررفتنمنابعابریايناست

اتکایريزیبرنامه،اشکالابرايناستکهمعمارسیستم عالوهبراين، ممکناستناديدهبگیرد. منابعرا

پاسخدهدصرفنظرازمنجربهاينشودکهدتوانمییابرپذيرمقیاسبیشازحدبه سازمانبهتقاضا

اينکهاينتقاضاشايدفايدهتجاریبرایسازماننداشتهباشد.

اينقسمتدرخصوصموضوعاتیبحث کنیممیدر یزيرساختابریمطرحاستوپذيرمقیاسکهدر

 شما یدتوانمیبنابراين هوشمند، بیبصورت خطر در اينکه بدون فتید رویهاتوانايیتمام بر را ابر ی

منطقیظرفیتشروعخواهدشد.ريزیبرنامهخودبکاربگیريد.موفقیتشماباITزيرساخت

 ظرفیت ریزی برنامه -1-8-8

ازتقاضاییدتوانمیظرفیتبهمعنایايجاديکاستراتژیاستکهتضمینکندزيرساختشماريزیبرنامه

بحثدرخصوصپیچیدگیشودمیمنابعکهبرآناعمال خودبهاندازهيکريزیبرنامهپشتیبانیکند.

 کتابیاز کاملدر بطور اينموضوع John Allspawکتابکاملاست.  The Art of Capacityبنام

Planning 
منتشرشدهاست،بررسیگرديدهاست.دراينجامامفاهیماصلیکهO’Reillyکهتوسط1

:کنیممییموردنیازاستبررسیپذيرمقیاسبرای

ازالگویمصرفیخودکهچگونهدرطولروز،يادرطوليکهفته،درروزهایتعطیلونیزدر -

 مطلعباشید.کندمیفصولمختلفتغییر

بطوریکهبتوانیدتعیینکنیددهندمییشمابهبارکاریخودپاسخهابرنامهبدانیدکهچگونه -

 چهزمانیوچهنوعازظرفیتاضافیرانیازخواهیدداشت.

ارزش - بهاينترتیبخواهیددانستکهچههاسیستماز باشید، آگاه کار یخودبرایکسبو

وچهموقعفاقدارزشاست.کندمیموقعافزودنظرفیت،ارزشايجاد

                                                           
1http://oreilly.com/catalog/9780596518578/index.html 
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کنندمیوفکرکنندمییاتوماتیکبراساستقاضانگاهپذيرمقیاسهایابریدربعضیهابهتوانايیمحیط

وبهکنندمیمنابعنگاهريزیبرنامهظرفیتدرگیرشوند.بعضیديگربهريزیبرنامهکهديگرنیازنیستدر

جهت هزاراندالر يا ها ده باورهایخطرناکیهاهزينهفکر ها، اينتفکر دو هر آنمیافتند. یمشاوره

تندکهبايدکنارگذاشتهشوند.هس

نیازريزیبرنامه يکزيرساختفیزيکیاهمیتداشتهاستو کهدر اهمیتدارد ابر در ظرفیتهمانقدر

ظرفیتعجیبدرگیرشويدتابتوانیدطرحمناسبخودراايجادريزیبرنامهنیستکهدربرخیپروژههای

سا به که است اين شما هدف نهايت، در افزايشمقیاسکنید. با را بیشتری هزينه وقتی بدانید دگی

يانه.کندمیزيرساختخودمتحملمیشويد،آنهزينهاضافیازاهدافشماپشتیبانی

  تقاضای مورد انتظار -1-8-0

.حتماالزمنیستمطمئناًشماالزماستبدانیدکهچهتقاضاهايیانتظارداريدکهبهبرنامهشماارسالشود

راشودمیکهاينپیشبینیخیلیدقیقباشدکهمثالتعدادصفحاتیکهروزانهازسايتشمانمايشداده

انجامبدانید.حداقلکافیستکهمقدارموردانتظارخودراتاحدیبیانکنیدکهقادرباشید مواردزيررا

:دهید

 .تظارطراحیکنیديکزيرساختبرایپشتیبانیازبارموردان -

 .شودمیتشخیصدهیدکهچهموقعبارواقعیبهبارموردانتظارهمگرا -

تاثیرتغییرنیازمندیهایبرنامهکاربردیرابررویزيرساختخودبدانید. -

ايناست-دهدمیدرصورتیکهبدانیدچگونهسیستمبهبارورودیپاسخ–بینیتقاضاترينارزشپیشواضح

دانستچهتعدادسروروازچهنوعینیازداريدوآنسرورهاچهمنابعینیازدارند.اگرشماايدهکهخواهید

نداشتهباشید،مثلاينخواندکنندمیایدرخصوصتعدادافرادیکهازبرنامهکاربردیوبشمااستفاده

اهدکرديانهنخواهیدداشت.،درستکارخوايدکردهبودکهايدهایدرخصوصاينکهزيرساختیکهفراهم

ممکناستدرعرضيکساعتپسازاستقرارازکاربیفتديااينکهمقدارزيادیپولرابخاطرزيرساخت

احتماال بهخوبیپیشتوانمینغیرضروریهدربدهید. بتوانیدآيندهرا .کنیدینبیانتظارداشتکهشما

نقاطاوجتقاضایغیرقابلانتظارراحذفکند،چراکههمیشهتقاضانیزايننیستکهريزیبرنامههدف

ظرفیتايناستکهبهشماکمککندتادرريزیبرنامهچنینوضعیتهایناخواستهایوجوددارد.هدف

العملمناسبراکنید،مواردغیرقابلانتظارراشناسايیکنیدوعکسريزیبرنامهخصوصمواردموردانتظار

رفکردنآنانجامدهید.برایبرط
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 کیت ارت الکترون تیسا کیبار روزانه  تیاز وضع یینما -8-1 شکل 

میلیونتراکنشدرثانیه11برایمثالسناريويیرادرنظرداشتهباشیدکهدرآنزيرساختیداريدکهاز

میلیونتراکنشدرثانیهداريد.اگرشمابهدرستیاينبار5تا1میانگینوشمارشدیباکندمیپشتیبانی

اينصورت است)کهدر اينموجناگهانیقابلانتظار آيا خواهیددانستکه باشید، پیشبینیکرده را

با نخواهیددانستکه شما بدونتخمینصحیح، است. بوده غیرقابلانتظار اينکه يا ندارد( نگرانیوجود

تغییراتچهبايدبکنید.

 تعیین تقاضای مورد انتظار -1-8-3

نمودارهايیهستندکهترافیکموردانتظاررابرایيکسايتتجارتالکترونیکدر2-8شکلو1-8شکل

.نمودارروزانه،نقاطاوجتقاضارادهندمیماهبعدنشان12ضابرایيکدورهيکروزهونیزنقاطاوجتقا

عصرواوايلشبنشان درنظرداشتناينکهدودهدمیدرصبح، وبا بعنوانيکشرکتدرحالرشد، .

،ماانتظارداريمکهحجمتقاضابهتدريجدرطولسالشوندمیمحصولدرماههایمیوسپتامبرارائه

شپیداکند.نهايتااينکهمايکافزايشخريدفصلیدرپايانسالداريم.افزاي

ماچگونهايناعدادرابدستآوردهايم؟همانندخیلیچیزهایديگر،اينموضوعبهنوعکاربردبستگیدارد.

داريد،درموردنمودارروزانه،الگوهایتاريخیمبنایتشکیلآنهستند.اگرشمايککسبوکاراستوار

الگوهایتاريخیانتظاراتشماهستند.درهرصورتيککسبوکاردرحالرشد،تغییررفتاررادرتغییر

بازارخواهدديد.
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 بعد ماه 80 در کیالکترون ت ارت تیسا یرو بر انتظار مورد بار -0-1 شکل 

ديگرحالتیاستکهدرخصوصآندادهتاريخیدراختیارنداريد.اگرشمابازاريکموقعیتچالشبرانگیز

 بشناسید، دريکسطحسالیانه،دتوانمیخودرا بهترينراهبرایپیشبینیوضعیتدراينمواردباشد.

شمایکسبوکاربدستآمدهاست.اگرهابخشبیشترنمودارهایشمابراساساطالعاتیاستکهازديگر

بینیکنید.برایتغییراتفصلیراخصوصادرپايانسالپیشیدتوانمیفروشید،کاالهايیرابهمشتريانمی

بازاريابی،تولیدوديگریمختلففروش،هابخشاينکهبتوانیداطالعاترابهترتحلیلکنید،الزماستکهبا

ارتباطنزديکیداشتهباشید.مثالهمانطورکهدکننمیيیکهترافیکرابهسمتسايتشماهدايتهابخش

نشاندادهشدهاست،الزماستکهدرخصوصمحصوالتیکهقراراستدرآيندهارائهشوند2-8شکلدر

نیزاطالعداشتهباشید.

 تحلیل موارد غیرقابل انتظار -1-8-4

ارائهمیهدکدر اينکهشودمیهمنجربهترافیکیبیشازحدانتظاربرخیمواردشرکتمحصولیرا يا

بههرحالهرزمانکهباممکناستحالتیپیشبیايدکه درانجامتخمینهااشتباهکردهباشیدو....

ترافیکغیرقابلانتظاریمواجهشديد،مهماستکهعلتآنرابتوانیدتشخیصدهید.درادامهخواهیمديد

همخوبباشدوهمبد.دتوانمیمنتظرهکهترافیکغیر

 تاثیر بار -1-8-5

یمنابعهامحدوديتیيکبرنامهوبياسايتمستقیمابهاينبستگیداردکهبدانیمپذيرمقیاستوانايی

اضافهدرکجاقرارداردوافزودنمنابعمختلفچهتاثیریبررویبرنامهکاربردیدارد.مثالاينکههمیشه
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ن کاربردیبهيکزيرساختدتوانمیکردنيکسرورديگر افزودنيکسرور حلکند. مشکلکارآيیرا

.بنابراينبايدباشناختالگوهایاستفاده،کندمیزياد،تنهامشکلرابدترI/Oبادادهپايگاهمشتملبرسرور

اختانجامداد.تستهایمختلفرابرایبررسیوشناسايیمسائلموجوددرزيرس

همهشودمیکارآمدداشتهباشیم،برنامهوبیکهرویابرمستقردادهپايگاهبافرضاينکهيکبرنامهوبو

یظرفیتزيررابصورتبالقوهدارد:هامحدوديت

 بارکنندهتعديلپهنایباند -

- CPUوRAMاربکنندهتعديلدر. 

 .درپخشصحیحباربینسرورهایکاربردیاربکنندهتعديلتوانايی -

 .وسرورهایکاربردیاربکنندهتعديلپهنایباندبین -

- CPUوRAMسروربرنامهکاربردی. 

 .برایخواندنديسکدرسرورکاربردیI/Oعملیات -

 .اینوشتنبررویديسکدرسرورکاربردیبرI/Oعملیات -

-  تجهیزات و کاربردی برنامه سرور بین باند هایسازیذخیرهپهنای ديسک )نظیر شبکه

 .درآمازون(block storageسازیذخیره

 .دادهپايگاهپهنایباندبینسرورکاربردیوسرور -

 .دادهپايگاهديسکبرایخواندنI/Oعملیات -

 .دادهپايگاهبراینوشتنبررویديسکI/Oعملیات -

 .سازیذخیرهمیزانفضایديسکبرایپشتیبانیاز -

مواردزيادیوجودداردکهيکبرنامهممکناستباکمبودظرفیتمواجهشود.البتهبايددرنظرداشتکه

اين ها برنامه معماری گردد. می بر طراحی خود به بیشتر اصلی مشکالت و محدوديتهستند وفقط

یافقیيکبرنامهبهتراستازقواعدپذيرمقیاسقبالموردبحثقرارگرفت.بطورخالصهبرایدادهپايگاه

زيرپیرویکنید:

 .دادهپايگاهموجودبرایسازیذخیرهاستفادهازسريعتريندستگاه -

 .یتراکنشدراليهسرورکاربردیهادادهاجتنابازنگهداری -

يکسانبدونهرگونهارتباطدادهپايگاهمکانايجادچندکپیازسرورکاربردیبرایاجرابايکا -

 بینسرورهایبرنامهکاربردی.

 .دادهپايگاهگذاریصحیحايندکس -

 هاslaveباعملیاتخواندنهدايتشدهبهmaster/slaveدرصورتامکاناستفادهازتنظیمات -
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طراحیکنیدکهترافیکبیننواحیدسترسیبهحداقلبرسد.ایبگونههایخودرانگیافزو -

 یپذیر مقیاسنقاط  -1-8-6

:باشدمیبستهبهبرنامهشما،رايجتريننقاطفشاراولیهيکیازسهموردزير

- CPUدرسروربرنامهکاربردی. 

- RAMدیدرسروربرنامهکاربر. 

- I/Oدرسروربرنامهکاربردی. 

بابارنامحدودکارIntel 386دريکسیستمسادهدتوانمیهربرنامهاینقطهفشاردارد.اگرنداشتهباشد،

کهبرایشرکتیباهمیننامطراحیشدهبود(،)يکبرنامهمبتنیبرجاواValtiraکند.مثالبرایبرنامه

 اولینگلوگاه CPUهمیشه هنگامیکهبصورتافقیتوسعهداده اماشدمیلاينمشکلحشودمیبود. ،

وجودداشت،ماباگلوگاههایجديدیهمدرپهنایباندشبکهوValtiraبستهبهمحتوايیکهدراستقرار

یبعدما،پذيراسمقیاست.بنابرايننقطهI/Oمواجهشديم.درابرنیزاينگلوگاهدادهپايگاهديسکI/Oهم

برایعملیاتنوشتنبود.masterواستفادهازدادهپايگاههایslaveشکستنعملیاتخواندنبین تنها

مانیازmasterدادهپايگاهديسکدرزماننوشتندرI/Oنقطهانسدادديگر،عملیات است.درآننقطه،

گرانترباشیم.بهعبارتديگر،مااحاطهدادهپايگاهحلراهکنیميادنباليکراتقسیمدادهپايگاهداريمکه

داريم.بدونهامحدوديتیآنوچگونگیعملکرددرمقابلهامحدوديتکاملیبررویعملکردبرنامهخود،

ببینیم.رادرافزودنسروربرنامهکاربردیحلراهگمراهشويموحلراهآندانش،ممکناستدرتشخیص

 شما پرهاتحلیلیدتوانمیالبته عملایهزينهی هر برای که کاربرانی دقیق تعداد تعیین برای را

ینیازداريد،انجامدهید.ولیواقعااينکارضرورتیندارد.فقطبرنامهخودراباتوجهبهشرايطپذيرمقیاس

هایباردرحالاجراانجامدهیدوبهتاثیرباروافزايشمقیاسدقتمحیطیموردانتظاراجراکنید،تست

کنید.اينکارزمانکمتروهزينهبسیارکمتریداردواطالعاتیکهبدستمیآوريدبهاندازهکافیخوب

خواهدبود.

 مقیاس ابر  -1-8-7

دتابانیازمندیهایحجمبارکهبتوانیدمنابعمحاسباتیخودراتغییردهیدهدمیابربهشمااينقدرترا

 شما ازطريقیدتوانمیمتناسبشود. يکدستوردرخطفرمانيا اجرا همبصورتدستی)با ظرفیترا

یافزارنرم)ازطريقتغییراتازپیشتعريفشدهدرظرفیتياازطريقنويسیبرنامهواسطوب(ويابصورت

ناسبباتقاضایواقعیشود(تغییردهید.کهبطورخودکارظرفیتراتنظیمکندتامت

یپذيرمقیاسامکانتنظیمدستیظرفیتيکمزيتعمدهنسبتبهمحاسباتسنتیاست.اماقدرتواقعی

یپويایآناست.پذيرمقیاسدرابربخاطر
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 ی پویاپذیر مقیاس -1-8-1

 اصطالح ک–اين را آن که اغلب گويیمپذيرمقیاسه می نیز ابری -ی منابعافزارنرمبه تنظیم امکان

 فراهم تعاملی گونه هیچ بدون را کندمیزيرساخت پذيرمقیاس. پويا پیشفعالدتوانمیی يا1بصورت

باشد.2واکنشی

 یش فعالی پپذیر مقیاس -1-8-9

اينموردشامليکزمانبندیبرایتغییرزيرساختبراساسنمودارهایتقاضاهایپیشبینیشدهاست.

پیکربندیایبگونهیمابزارهایمديريتیابرراتوانمیدرنظربگیريد،1-8شکلاگرشمابرنامهرامتناسببا

جودبتواندنیازمندیهایموجوددرطولساعاتاولیهصبحراجواببدهدکنیمکهباحداقلزيرساختمو

ايناستراتژیمنتظر تاظهرمقداریکاهشدهیمو.... وسپسبهظرفیتاضافهکنیم،دوبارهظرفیترا

.کندمی،درعوضبراساسيکبرنامهمشخصکارشودمیافزايشتقاضان

 اکنشیی وپذیر مقیاس -1-8-82

واکنشنشان کاهشظرفیت يا افزودن با تقاضا تغییرات با متناسب زيرساختشما استراتژی، اين در

.دهدمی

 و ابزارهای مانیتورینگ ها سیستم -1-8-88

هایبسیاریدرزيرساختابر،برایمديريتآنبسیارحیاتیهستند.نمونهابزارهایمديريتومانیتورينگ

براساسهزينه،نوعبرنامهتوانمیوجودداردکهMorphوenStratus،RightScaleازاينابزارهانظیر

ایکهبايدمديريتشودواجزایزيرساختازآنهااستفادهکرد.

زيرباشد:هایقابلیتهرابزاریکهانتخابکنیدبايدحداقلدارای

 .یکاربردیهابرنامهیتبرایاستقرارزمانبندیتغییراتدرظرف -

 .برایتقاضاهایخیلیزيادياکمترازحدعادیوضعیتکردنمانیتور -

 .انتظارياکاهشناگهانیتقاضاهایدرخواستغیرقابلتنظیمظرفیتبطورخودکاربراساسموج -

،بلکهبايدخطاهاوخرابیهارانیزپیداکردهوآنهارابازيابیکند.بهتنهابررسیظرفیتنیستمانیتورينگ

بخشمهمیازمانیتورينگخرابیهااست.شمابايدگزارشکاملیاز3اينترتیبيکسیستماطالعرسانی

باايمیلبهشمااطالعدادهشود.مثالهرتغییریدرظرفیتداشتهباشیدوهرچیزغیرعادی

                                                           
1proactive 
2reactive 
3Notification System 
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 ابر سالمت یبررس یبرا نگیتوریمان ستمیس کی از استفاده یکل یمعمار-3-1 ل شک

،الزم1یازسوانحنشاندادهشدهاست.درمقايسهبابازياب3-8لشکدرمعماریيکسیستممانیتورينگ

مانیتورينگپهنایريزیبرنامهنیستکهبرایکارهايینظیر ظرفیت،سرورمانیتورينگخارجازابرباشد.

بامانیتورينگباشدمیباندنیزيکیازمواردمهموضروری وضعیتهريکازسرورهارابررسیدتوانمی.

دتوانمییداردکهياهشتهباشید.هرنمونهابری،پردازشیتفعلیمنابعدراختیارداکردتاتصويریازوضع

عالئمحیاتیآنرابهسرورمانیتورينگگزارشکند.

خودشوضعیتنمونههارابپرسد،تااينکهنمونهآنرابرایمقاصدامنیتی،بهتراستکهسرورمانیتورينگ

سرورمانیتورينگراپشتديوارآتشقراردهیدتاامکانورودترافیکیدتوانمی.بهاينترتیبگزارشکنند

سرور باشید، داشته نظر در که است مهم همچنین باشد. نداشته وجود مانیتورينگ سرور سمت به

یداشتهباشد.پذيرمقیاسمانیتورينگبايدمتناسبباافزايشتعدادگرهها،امکان

چک را يککندمیفرآيندیکهحیاتنمونهها بايدبرایهرنمونهبراساسعملکردآنمتفاوتباشد.

بايدازنظردادهپايگاهبررسیشود.يکسرورRAMوCPUبطورمداومبايدازنظروضعیتاربکنندهتعديل

مربوطبهسروربرنامهکاربردیاست.درايند.مشکلترينمانیتورينگنیزبررسیشوI/Oوضعیتعملکرد

موردنهتنهابايدقادرباشیدبررسیکنیدکهچقدرازمنابعاستفادهشدهاست،بلکهچگونگیفعالیتآنرا

نیزبدانید.

                                                           
1Disaster Recovery 
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تابداندکهچهزمانکندمیاستفادههادادهیبررسیهمهازابزارهایتحلیلیبراسپسسرورمانیتورينگ

بايدمقیاسراکاهشياافزايشداد،فعالیتهایغیرقابلانتظارراتشخیصدهدوعملکردمناسبرادر

پاسخبهفعالیتهایغیرمنتظرهانجامدهد.

 ی پیش فعا نهپذیر مقیاسمدیریت  -1-8-80

زمانبندیکنیدتاباایبگونهپیشفعالشماراقادرمیسازدتاتغییرظرفیترارذيپمقیاسيکسیستم

یپیشفعالپذيرمقیاستغییراتموردانتظارشمابراساسنیازبرنامهکاربردیتطبیقداشتهباشد.وقتیاز

انتظاررابدانید.برایاينکارنیازنیستبهکتاب،بايدمیزاناستانداردانحرافمعیارموردکنیدمیاستفاده

از چقدر ترافیکعادیشما بدانیدکه بايدتقريبا ايناستکهشما مراجعهکنیدبلکهمنظور هایآمار

نمايشصفحهدرساعترابرایظهرپیشبینیکرده1111.اگرشماحدودشودمیانتظاراتشمامنحرف

برسد،آياواقعاغیرمنتظرهاست؟شايدنه.ظرفیتشمادرهرزمانبايدقادر1111باشیدولیاينرقمبه

باشدتاجوابگویحداکثرظرفیتموردانتظارتانباشد.

 ی واکنشیپذیر مقیاسمدیریت  -1-8-83

قاضایغیرقابلانتظار،واکنشتابهسرعتدرمقابلتدهدمییواکنشیبهشمااينامکانراپذيرمقیاس

امااگرشمانتوانید یواکنشیپذيرمقیاسظرفیتانجامدهیدودرعوضتنهابهريزیبرنامهنشاندهید.

 اين کار مبنای شد. خواهید مواجه مشکل با کنید، تکیه وب برنامه يک مديريت ی،پذيرمقیاسبرای

منابع1وریبهره بهسطحخاصیازمصرفمیرسد، وقتیمنابعحافظهياپردازششما بهعبارتی، است.

چنینوضعیتیبسیارسادهاست،امادر.منطقمانیتورينگکنیدمیبیشتریرابهمحیطمحاسباتیاضافه

یازمشکالتاينروشدرادامهذکرشدههايمثالحقیقت،اينکارتنهادربرخیازمواردموردنیازاست.

است.

درI/O boundدادهپايگاهافزايشپردازشسروربرنامهکاربردیکهبهيکسرور - متصلاست.

 .شودمینتیجهباررویسرورافزايشمیيابدوموقعیتبدتر

اجراینمونهیفزايندهایازهاتالش.درنتیجهکندمیيکحملهکههمهمنابعخودرامصرف -

 بهفلکمیکشد.یشماسرهاهزينههایجديدبوجودخواهدآمدو

امابررویکاربرتاثیرشودمیيکموجناخواستهدرفعالیتوبکهبهزيرساختشماتحمیل -

 درعینحالشما اماسیستمدانیدمیبسیارناچیزیدارد. کهبارفعالیتکاهشخواهديافت،

.کندمیشمانمونههایبیشتریراباتوجهبهبارتحمیلشدهاجرامانیتورينگ

                                                           
1Utilization 
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یواکنشیپذيرمقیاسکهاينمشکالتبالقوهراباکندمیخوب،ابزارهايیرافراهميکسیستممانیتورينگ

بهندرت ديدکهبتتوانمیکاهشدهد. بهانجامسناريویآخرسیستمیرا عالیقادر واندبهشکلايده

عالیتیاستکهنشانبدهداجراینمونهجديدفباشد.اينموردنیازمندشناختمحدودهمشکلوالگوهای

ضرورتیندارد.

قوانینسیستممانیتورينگ برایبههرحال، تعريفشدهاستوبايدهمیشهییواکنشپذيرمقیاسشما

بطوردتوانمیتعدادنمونههايیکهسیستممانیتورينگدتوانمیظرايکناظررویآنداشتهباشید.اينن

کهازطرفشمابتواندخرجکندرامحدودکند.همچنیندرحالتیایهزينهخودکاراجراکندونیزمیزان

بايدبهشکلمناسبیمتوقفکندتاازکهحملهایبررویزيرساختشماصورت بگیرد،سیستمشمارا

هزينهکردنبیشازحدواجراینمونههایزيادجلوگیریشود.

 ی عمودیپذیر مقیاس -1-8-84

 روی بر اينجا بود.پذيرمقیاستا جديد سرورهای کردن اضافه معنای به که کرديم صحبت افقی ی

مشخصاتپذيرمقیاس تغییر يا ديگر نمونه يک با موجود سرور کردن جابجا معنای به عمودی، ی

افزارسخت همه است. هامحیطیآن خصوصا هامحیطیمجازیو یافقیخیلیپذيرمقیاسیابریدر

وقتیمیخواهیمکنندمیخوبعمل اما ابردارایتعدادینقاطقوتپذيرمقیاس. یعمودیانجامدهیم،

مهموتعدادنقاطضعفمهماست.

 با پذيرمقیاسقدرتابر از سهولتاستفاده هاپیکربندییعمودی، بزرگتر يا .باشدمییمختلفکوچکتر

ازههایمختلفبرایشمافراهمکردهاست.امااگرانتخابمختلفبااند5برایمثالآمازوندرحالحاضر

 به نیاز شما برنامه شماRAMيکبخشاز داشت، توسطآمازون هایپشتیبانیشده نمونه از بیشتر

درجهبیشتریازسفارشیسازیراانجامدهدکهازجملهدتوانمیGoGridبدشانسخواهیدبود.درمقابل

اينI/Oیهاپیکربندیآنامکانطراحی از استولیهیچکدام سفارشیسازیهاگزينهبیشتر نظر از

نمیرسد.Dellپیکربندیبهپایسیستمسفارشیسازی

کهازنودهایبزرگتراستفادهکنیم،درستاستکنیممییعمودیسعیپذيرمقیاسوقتیمابااستفادهاز

کارآيیبیشتریبدستمیآوري استفادهکه بیشتر تعداد ولیبا نودهایکوچکتر از حالتیکه در اما م،

یمهمانکارآيیرابادسترسپذيریبیشتریبدستآوريم.البتهاينمقايسهازنظرهزينهتوانمی،کنیممی

نشاندادهشده1-8جدولتمامشدهنیزقابلتوجهاستکهيکنمونهازآنکهمربوطبهآمازوناستدر

است.
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 آمازون در سرور انتخاب مختلف یها گزینه- 8-1 جدول 


یافقیآنهاراپذيرمقیاسسرورمتوسطاضافهکردهباشیدوهزينه8شمابافرضاينکهطبقاينجدول،

بصورتخطیدرن افزايشدهید، چنانچهبخواهیدظرفیترا بجایاستفادهازسروریدتوانمیظربگیريم،

بهاينترتیباغلبپیش کنید. بزرگتراستفاده ازدوسرور برنامهراآيدمینهم، کهبخاطرمسائلمالی،

نکتهايناستکه یپذيرمقیاسهخاصازهمانیعمودیيکنمونپذيرمقیاسبصورتعمودیبدهیم.

:باشدمیافقیاستکهشاملمراحلزير

یافقیبااينتفاوتکهشمانمونهپذيرمقیاسافزودنيکنمونهازسیستمبزرگتردرابر،همانند -1

 .کنیدمیهایموجودراتکثیرن

 ديد.انتظاربرایاجرایبرنامهدرسیستمج -2

 حذفنمونهقديمیوکوچکترازسیستم -3

 زيرساختیخواهیدداشتکهپذيرمقیاسوقتیشما کنارهمداشتهباشید، یدتوانمییافقیوعمودیرا

بهتريناستفادهراازمنابعمحاسباتیآنببريد.
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 1فصل  یمرور یها پرسش

 ريزیظرفیتبهچهمعناست؟برنامه -1

 هايیدارد؟تقاضایموردانتظارچهويژگی -2

 توانتقاضایموردانتظاررابرآوردهکرد؟چگونهمی -3

 هایمختلفيکبرنامهوبرانامببريد.چهراخحلیبرایهرکداموجوددارد؟محدوديت -4

 هایکاربردیکدامند؟نقاطمقیاسپذيربرنامه -5

پذيریپیشفعالوواکنشیراتعريفکنید.مقیاس -6

 

 1فصل تحقیق و پژوهشی 

هایمحاسباتیوبهچهشکلقابلپذيریدرکداميکازسیستمهایمقیاسهرکدامازروش -1

 ؟)سوپرکامپیوترها،کالسترها،محاسباتتوری،داوطلبانهوابری(استاستفاده

بعادمختلفهایبالقوهآن،ايکنمونهبرنامهابریراانتخابنمودهوپسازشناسايیمحدوديت -2

 مقیاسپذيریآنراتحلیلکنید.

 مقیاسپذيریدراليههایمختلفزيرساخت،پلتفرموسرويسراباهممقايسهکنید. -3

 چندنمونهازابزارهایمانیتورينگراموردبررسیقراردهیدوباهممقايسهکنید. -4

یادهسازیآنرابررسیکنید.معماریيکبرنامهمقیاسپذيرراموردبررسیقراردهیدونحوهپ -5

تواندرآندرنظرگرفت؟هايیمیچهمالحظاتواستراتژی
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 رایانش ابری امنیت در -9 فصل

 هایابردرتودهیتامنمقدمهایبر -

 رايانشابرییبراتیامنديفوا -

سکيرصیتشخ -

یوسازماندهیخطومشیهاريسک -

یفنیهاريسک -

یقانونیهاريسک -

)نهفقطمربوطبهابر(یعمومیهاريسک -

هاپذيریآسیب -

هايیدارا -

اطالعاتنیتضمچارچوب -

اطالعاتنیتضمیهایازمندین -

 یقانونیهاهیتوص -
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 های ابر در توده امنیتر مقدمه ای ب -9-8

دارايیسازمان تا دارند کافی امنیت تضمین به نیاز ابری خدمات بکارگیری منظور به اطالعاتیها های

 نیفتد. سازمانشانبهمخاطره اينتا مکانیسمپیشاز از استفاده با امنیترا سیاستما و هایامنیتیها

،DMZش،هایآتهایسازمانخودرادرپشتديوارهرايیآورديمودامختلفبرایسازمانخودفراهممی

VPNسازمانیمادرهایشخصیوخصوصاً،نهتنهادادهرايانشابریيم.حالباظهورکردمیو...پنهان

وابزارهایمختلفیکهازهایکاربردیدانیم،بلکهبرنامهتودهابریقرارداردکهحتیمحلآنراهمنمی

استفادهمی آنها دارندکهنمیوضعیتیکنیمنیزدر بررویدادهقرار چهکدیرا اجرادانیمواقعاً هایما

برنامهکنندمی بسیاریاز مثالاينکه . در توسطSalesForceسکویهایکاربردیکه هستند قابلاجرا

شرکت تهیه یديگر شودمیها بیشاز توسطشرکت811. شده نوشته یثالثتوسطحدودبرنامه ها

ازتوانمیولینشوندمیاجراSalesForceسکویهابرروی.اينبرنامهشودمیمشتریاستفاده41111

افتدنداريموعمالکلمحتوایآنهااطمینانداشت.بهاينترتیبهیچکنترلیبررویآنچهکهاتفاقمی

ایاستکهگونهراازکنترلخودخارجکردهايم.ازسویديگرماهیتخدماتابریبهدارايیاطالعاتیخود

 ارائه طريقمرورگر خصوصمرورگرشوندمیاز کنوندر تا بنابراينتهديداترايجیکه داشته. وجود ها

،مقايسهایبینوضعیتآنچهکه1-9جدولدر.ستارانیزبراحتیموردهدفقراردادهرايانشابریاست،

 آورندباحالتسنتیانجامشدهاست.هادرابربدستمیسازمان

 مقایسه خدمات ابری و خدمات معمولی -8-9 جدول 

 خدمات روی ابر خدمات روی زمین

وديگرNATش،آتسیستمدرپشتديوار

gatewayهاقراردارد.

قابلمشاهدهاستوازهرجاقابلدسترسیسیستمکامالً

.است

وضعیتنفوذگربايدمهارتزيادیبرایآگاهیاز

.بکارگیردداخلی

.باشدمیبزرگدرمقابلنفوذگرتصويرمانندترسیميک

با.ازماناستدادهمشتملبراطالعاتيکسپايگاه

هایيکسازماننفوذبهيکسايت،تنهاسیستم

.افتدبهمخاطرهمی

با.هایهزارانسازمانومشتریمختلفاستشاملداده

-هایچندينشرکتبهخطرمینفوذبهيکسايت،سیستم

.افتد

عاملمبتنیبروبويامبتنیبرسیستمکاربردها

.شودارائهمی

.مبتنیبروباستکاربردهایآنهمه

وجودندارد.اتدرونابرامکاننظارتدقیقبراتفاقهاینظارتیدقیقوجوددارد.امکاناعمالرويه

هابرایکاربردهایتحتسطحامنیتاکثرسازمان

.وبکماست

امکانفراهمآوردنسطحامنیتبیشتریوجوددارد.
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SLAکهباتوجهبهکنندمیمعموالارائهدهندگانسرويس،ادعا
تضمینکافیبرایرفعمشکالتموجود1

وجودداردSLAنیزبهتنهايیکافینیست.اينکهچهتضمینیبرایرعايتخودSLA،اماشودمیفراهم

هایوصبکارگیریتودهایازتهديداتشناختهشدهدرخصنمونه2-9جدولنیزمسئلهديگریاست.در

در استو شده آورده 3-9جدولابر در توسطرايانشابریموضوعاتامنیتیمطرح اخیرا موسسةکه

Gartnerبهایازحمالتصورتگرفتهدرابرکهتاکنوناست.نمونهگرديده،تشريح[1]گزارششدهاست

باشدمیبهاينشرحاستوقوعپیوسته

 چندينموردحملهXSS
 .درخدماتگوگل2

 حملهXSSدربخشنظرسنجیBlogSpotدرهایدريافتیايمیلةامکانمشاهدوGmail. 

 سايتهکشدنMonsterهاکاربردرسالگذشتهوبهسرقترفتناطالعاتمیلیون. 

 درجفیلتربااستفادهازحملهCSRFهایاوشخصبرایارسالخودکارايمیلدرحسابکاربری

 ر.بهيکايمیلديگ

 ترکیبXSSوCSRF
 .وسرقتتصاويرکاربرانPicasaحملهبهبرایURLودستکاریدر3

 مشکلدرسیستمايندکسبروزZOHOاسنادديگرکاربرانغیرمجازبهيککاربرودسترسی. 

 رایانش ابریبرخی از تهدیدات شناخته شده در خصوص استفاده از  -0-9 جدول 

 شرح تهدیدات
دهندهوسايراختالالتمشابهارتباطباسرويسياقطعشدناتصالبااينترنت قطعشدنسرويس

سرويسدهندگانمختلکردنياازکارانداختنخدماتDoSحمالت

XSSکدهاواسکريپتهایمخربدرداخلصفحاتوبقراردادن

CSRFترکیبیازحملهXSSواستفادهازURLشدهتغییرشکلدادههای

دهندگاننامعتبرسرويستوسطسرويسارائه هاینامعتبرسرويس

DNS poisoning exploitمشابهسايتاصلییظاهرباارجاعکاربربهيکسايتتقلبی

  رایانش ابریهفت موضوع امنیتی مطرح در خصوص استفاده از  -3-9 جدول

 شرح موضوعات امنیتی
دسترسیکاربرانمجاز

Privileged User 

Access 

مرزهای از خارج سازماندر اطالعاتحساسمربوطبه اينکه با توجه ياآنبا و شده ذخیره ،

می سرويسشپردازش سمت در اينکه بنابراين مديريتوند، مسئول که پرسنلی دهندگان،

                                                           
1 Service Level Agreement 
2 Cross-Side-Scripting 
3 Cross-site request forgery 
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 شرح موضوعات امنیتی
هاهستند،چهکسانیهستندوچهکنترلیبررویآنهاوجودداردبسیارمهمهاويادادهسرويس

دهندهنیازاستباسیستمسروکاراست.دسترسیافرادینظیرمديرسیستمکهدرطرفسرويس

تعهدطوالنیمدتیباسازمانماندارند،يکموضوعامنیتیمهماست.الًچونمعمو،داشتهباشند

رعايتقوانین
Regulatory 

Compliance 

اينمشتريانهستندکهمسئولشود،نهايتاًحتیدرزمانیکهازيکسرويسدهندهاستفادهمی

بنابراينپیشنهادمیامنیتوحفظجامعیتداده دهندگانیکهويسشودازسرهایخودهستند.

.شودهایمعتبردرخصوصامنیتوحسابرسیهستنداستفادهدارایمدارکوگواهینامه

هامکانداده
Data Location 

هابدستتوانیداطالعدقیقیازمحلمیزبانیدادهنمیدرزماناستفادهازيکتودهابری،احتماالً

داده که استندانید حتیممکن کآوريد. در شدهها ذخیره کشور سرويسدام از دهندگاناند.

داده درمکانبپرسیدکهآيا را شرايطقضايیها يا قانونیهایخاصیو سازیوخاصیذخیرهو

می نیازمندیپردازش رعايت خصوص در تعهدی اينکه يا و حريمکنند حفظ به مربوط های

شوند؟خصوصیمشتريانمتقبلمی

تفکیکداده
Data Segregation 

توانازعدمشود،چگونهمیهادرتودهابردريکمحیطاشتراکیذخیرهمیباتوجهبهاينکهداده

ثرؤتواندتاحدیمهایخودمطمئنشد؟استفادهازرمزنگاریمیدسترسیمشتريانديگربهداده

سرويس خصوص اين در رمزنباشد. الگوهای خصوص در مدارکی بتوانند بايد گاریدهندگان

طراحیشدهوارزيابیشدهتوسطمتخصصانباتجربهارائهکنند.همچنینبايددرنظرداشتکه

غیرقابلاستفادهشود.رمزنگاریممکناستباعثشودکهدادهکامالًاشتباهاتدربرخی

بازيابی
Recovery

ندپاسخگویايندهندهبايدبتواشود،يکسرويسحتیاگرندانیدکهدادهشماکجاذخیرهمی

حلیهایشماخواهدآمد.هرراهمسئلهباشدکهدرصورتوقوعيکسانحه،چهاتفاقیبرسرداده

دهندهبود.ازسرويسپذيرخواهددرچندينسايتمختلفنباشد،آسیب1دادهتوزيعکهمبتنیبر

واينکهدهد،یکاملانجامبپرسیدکهآيادرصورتوقوعسانحهتوانايیاينراداردکهيکبازياب

 اينکارچهمدتطولخواهدکشید.

پشتیبانیوبررسی
Investigative Support 

مشکلچگونهمی زمانبروز دادهدر توانبه دسترسیمستقیمداشت؟ ها تودهاگرچه ابر،یدر

امابايددرنظرجاويافعالیتبررسیبی داشتکهازهایغیرمجازممکناستغیرممکنباشد.

بررسی کهدادهطرفیانجام چرا مشکلخواهدبود. بسیار هایچندينمشتریهایضرورینیز

 قرارمعموالً ومدامدرحالاندويادرچندينمجموعهمیزبانپخششدهدارندباهمدريکجا

 سرويسهستندتغییر حتیاگر ک. مطمئنشويد بايد کند، قبول هم چنینتعهدیرا هدهنده

تجربهموفقیازپشتیبانیچنینفعالیتیراداشتهاستيانه.

دسترسیطوالنیمدت
Long-Term Viability 

افتند.ولیبايدبتوانمطمئنشددهندگانهیچوقتازکارنمیآلايناستکهسرويسشکلايده

دهندگانبپرسیدويسهایماهنوزهمباقیخواهندماند.ازسرکهاگرچنیناتفاقیرخدهد،داده

ایخواهدبودکهبتوانیدآنهاگونههابهگرفتواينکهآيافرمتدادهتواندادهراپسکهچگونهمی

رادريکبرنامهجايگزينقراردهید؟

یمداخلابرراببینیم.بنابرايننیازاصلیکاربرانبرایتوانمیکهماندهدمیبهايندلیلرخبیشترمشکالت

؛اماباتوجهبهاينکهاينکارعمالًابراستتودهيیکهباآنمواجههستند،مشاهدهدرونهاريسکاهشک

                                                           
1 Replication 
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ابر برایحلاينموضوعهایارائهشدحلراهبرخیازاست،غیرممکنبخاطرماهیتتوده بهاينشرحه

:باشدمی

 استفادهازSLAدقیقووجودضمانتقابلقبولبرایرعايتآن 

 جودتضمینمناسببرایتداومفعالیتتجاریو 

 1بازيابیازسوانحوجودتضمینمناسببرای
 

 هایانجامشدهسازیهایامنیتیوپیادهبیانجزئیاتمربوطبهسیاست 

 ارائه طولدوره از لحظه هر در نیز مذاکراتو زمانانجام اطالعاتکاملزيرساختیدر ارائه

 رويسس

 وسیاستنشاندادنرويه توسعهنرمها سیاستها هایاعالمهایتستامنیتیوسیاستافزار،

 پذيریآسیب

 دهندگانثالثسرويسانجامعملیاتتستتوسط 

 ایودردسترسبودننتايجتستدرصورتتقاضاصورتمنظمودورهبه2هاینفوذانجامتست 

 ...و 

.ترائهدهند،خوديکموضوعديگراسادرخدماتخوداينسطحازشفافیتراهافروشندهآيااينکهالبته

                                                           
1 Disaster Recovery  
2 Intrusion 
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 رایانش ابریفواید امنیت برای  -9-0

،کارهایانجامباشدمیرايانشابریهایکهبرگرفتهازيکتحقیقجامعدرخصوصريسکاينبخشدر

اينکهدربارهفوايدگسترده.[3]راههایکاهشآنهابررسیشدهاستیامنیتیابروهاريسکشدهدرزمینه

درتجربهمستقیمیاما.باشدمیازنظراقتصادی،فنیومعماریبحثکنیمبسیارحائزاهمیترايانشابری

رايانشابریکهتوسطمتخصصیناينحوزهدردنیایواقعیبهدستآمدهاستبرایتحلیلمسائلامنیتی

.یلبااليیبرایارتقایامنیتداردپتانسرايانشابریمرورشوند.زنیمیبايستفوايدامنیتدراينزمینه

درآنهاسهیمباشدآوردهشدهاست.دتوانمیرايانشابریدرادامهتوضیحاتیدربارهراههایکلیدیکه

 یپذیر مقیاسو امنیت  -9-0-8

شوندبسیارارزانترخواهندسازیپیادهگبهطورعمومیتمامیانواعمعیارهایامنیتیاگردرمقیاسبزر

بنابراينهرچهسرمايهگذاریبهتریدرامنیتانجامشودحفاظتبهتریدرمقابلخطراتحاصل بود.

انواع شامل ها گذاری سرمايه اين شد. فیلترينگخواهد مانند امنیتی زمانمعیارهای مديريت ،1،

،افزارنرموافزارسخت،منابعانسانیومديريتوآزمايشآنها،افزونگیماشینمجازیسازیمقاوم

.اينسرمايهگذاریهاازجهتديگرموجبباشندمیبسیارقویومديريتهويتهااحرازهويت

ارتقایهمکاریمابینشرکاخواهدشد.ديگرفوايدمقیاسعبارتنداز:

اقتصادمحل نندیچ - منابع ابر کنندگان فراهم اغلب برداریبرای: ینسخه در محتواها از

یمستقلشدنازخرابنیوهمچنیافزونگشيامرموجبافزاني.اباشندمیرادارا2محلنيچند

.کنندمیرافراهم3سوانحازیابيسطحبازکيهاشدهو

معناستکهنيشبکهبهایلبههایکيدرنزدليپردازشوتحو،یسازذخیره:4لبه یشبکه ها -

کيیهاسرويس قابلشتریبتیفیبا اعتمادتیو ارائه سوشوندمیباالتر از موضوعنياگريدی.

نداشتهباشد.ریشبکهبرسراسرابرتاثیکهمشکالتمحلشودمیباعث

ندتوانمیشوندمیاجرایبزرگترکهبهخوباسیبامقیاهسیستم:5ب ا به اتفاقات یپاسخ ها -

برایبهترهایقابلیت برایرا دهند. ارائه اتفاقات به زمیپاسخ در عيسريیشناسانهیمثال

بدخواه.یهاافزارنرم

                                                           
1
 Patch management 

2Replicate 
3Disaster Recovery 
4Edge networks 
5Improve timeliness of response to incidents 



 ابری رایانش 
 

372

تام1دیتهد تیریمد - نی: ابر متخصصتوانمیکنندگان استخدام عهده از بایبرانیند مقابله

 کارراندارند.نيايیکوچکتوانایهاشرکتکهیدرحالنديبرآیتیامنیهاديتهد

 در بازار زیعامل تما کیبعنوان  تیامن -9-0-0

اولوتیامن انيمشترینگراننيترتيبا مشترباشدمیابر براساسشهرتديخرماتیتصماني. را درخود

اتخاذشودمیکنندهارائهنیکهتوسطتامیتیامنیهاسرويس،و2ارتجاتیصحتوقابل،یمحرمانگنهیزم

.باشدمییسنتیهامحیطازشتریباریفوقالذکردرابربسیهانهیدرزمانيمشتریهاتی.حساسکنندمی

برقراریتیموضوعاتامننهیکنندگانابردرزمنیتامانیمیديشداریامرموجبشدهاستتارقابتبسنيا

اشد.ب

 شده تیریمد یتیخدمات امن یبرا ها واسطکردن  استاندارد -9-0-3

انيبهمشتر3شدهتيريمدیتیخدماتامنیاستانداردبرايیهاواسطندتوانمیکنندگانبزرگابرنیتام

اشنهادیخودپ آنمشترشودمییبازارجاديموجباتیقابلنيدهند. بتوانمیانيکهدر نیتامنیندما

کنند.ابخودانتخیرابراهاهزينهنيکنندوارزانترچيیلفسوکنندگانمخت

 و هوشمند مناب   یکردن سر اسیمق -9-0-4

یستیل که ابر منابع سرعتتغتوانمیاز به منبعاسیمقرییند از عبارتند شوند زمان،سازیذخیرهداده

CPUکنترلمنابعیندوسطحدانهبیمجازنیماشیوبونمونههاسيسروی،حافظه،درخواستها

باشند. یم

ابرنیتامکي پوصیتخصلیپتانس4کننده صورت به منابع اهدافايدوباره منظور فیبه ،نگيلتریچون

رمزنگار5کیبهترافیدهشکل ای، دارد. را ... دربرابرحمالتیدفاعیبانیپشتشيافزایبراتیقابلنيو

باشندمییاحتمال )مانند وقتDDosحمله مصیتخصتیقابلنيای(. متدهانابعدوباره یسازبهینهیبا

حمالتمخرببرمنابعریکنندگانابرقادربهمحدودکردنتاثنیکهتامشودمیباعثشودمیمنابعادغام

استکهنياازمندیموضوعننيبهادنی.رسکنندمیديمنابعابرراتهدیريکهدسترسپذیباشند.حمالت

کنند.سازیپیادهرایسازبهینهیمنابعوروشهاتيريمد،یدفاعیازساختارهایقیکنندگانتلفنیتام

                                                           
1Threat management 
2Resilience 
3Managed Security Services (MSS) 
4Cloud Provider 
5Traffic shaping 
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 شواهد یو جم  آور یحسابرس -9-0-5

کيددارد.درمواردمشکوکبهنفوذوجوبرحسبتقاضایمجازیهاماشین1تکثیرازیبانیپشتIaaSدر

یقانونیبعدیهاتحلیلیکردهکهبراجاديدرحالاجراایمجازنیماشکيازیريتصودتوانمییمشتر

توجهبهوجودذخ با یندنگهدارتوانمییمجازیهاماشیننينسخهازانيسازها،چندرهیاستفادهشود.

مواردیبرایامرموجبکاهشزمانبررسنيکهارندیقراربگلیموردتحلیشدهوسپسبهصورتمواز

اشودمییتیامن برایبررسني. بردنضعفنیحملهکنندگانوازبیابيوردیتیکشفاتفاقاتامنیها

.شودمیانجامیتیامنیها

 فرض ها شیتر بهمراه پ نهیو به موثرترتر،  قیدق یها یرسان بروز -9-0-5-8

بااستفادهتوانمیراشوندمیاستفادهانيکهتوسطمشتریافزارنرمیوماژولهایمجازیهاماشینريتصاو

آخريیهابروزرسانیاز هانيبا همچنسازیمقاومیتیامنیوصله نياIaaSابردریهاسرويسنینمود.

شودتایاجراگرفتهونگهدارالدرحیمجازرساختياززیلحظهاشيکهنماآورندمیامکانرابوجود

دریافزارنرمنکردنقواعدریی)مثالمطمئنشدنازتغردیهامورداستفادهقرارگbaselineباسهيمقایبرا

یسنتیهامحیطنسبتبهیشتریباریباسرعتبسهابروزرسانیابرییهامحیط.در[4]ش(آتهایديواره

وPaaSیهامدلشد.دریانجاممهاوصلههابااستفادهازیرسانبروزیسنتیهامحیط.درشودمیانجام

SaaSامنیکاربردیهابرنامه نظر شوندمیسازیمقاومشتریبیتیاز قابلیبهترهایقابلیتتا نظر تیاز

مقابلخراب مقاومتدر یحملو همچنیکاربردیهابرنامهنسبتبه باشند. داشته استفاده درنیمورد

.شودمیبهصورتمتمرکزانجامهاپذيریآسیبکردننهیکمیبراهابروزرسانیSaaSوPaaSیهادلم

   سیسطح سرو یها و توافقنامه یحسابرس -9-0-5-0

توافقنامهیحسابرس مسکيرتيريموجبمدسيسطحسرویهاو کردنیبراازین.شوندیبهتر محدود

برشهرتیتیامنیمحتملنفوذهاراتیوتاثسيسروسطحیدرتوافقنامههاسکيمختلفریهاويسنار

تام تشونیابر، را ابر سختگقيکنندگان حسابرسیریبه طریداخلیهایدر سکيرصیتشخقهيو

اغلبحسابرسکندمی برای. کردنیها ميیهاريسکافشا نمامکناستکه را اماانياستخود نکنند

د.خودراداشتهباشنراتیتاث

 تمرکز مناب  دیفوا -9-0-6

حالني.بااباشدمیسکيرکيبخشگفتهخواهدشدکهتمرکزمنابعخودنیدرهمهاريسکبخشدر

وبکاربردنخطویکيزیفیارزانتر،کنترلدسترسیکيزیفیچوندسترسیديداشتنتمرکزدرمنابعفوا

                                                           
1Cloning 
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یوپروسههاعيوقاتيريوصله،مدتيري،مددادهتيريارزانتروآسانتر،کنترلبرمدیتیامنیهایمش

رادارد.،ینگهدار

 سکیر صیپروسه تشخ -9-0-7

.شودمینگاشتیایمنفریوبهتاثشودمیزدهنیتخمويسنارکيبراساساحتمالاتفاقسکيرسطح

.شودمینییتعپذيریآسیبکيخطربهواسطهجاديباتوجهبهاحتمالاويسنارکياحتمالاتفاق

نییتعدراينزمینهنیمتخصصبراساسنظرتعدادیازآنبرکسبوکارریوتاثوياتفاقهرسناراحتمال

موارد در است. احتمالمناسبوجودنداشتهاستنیکهامکانقضاوتدرستوتخمیشده مقداراببا

N/Aدربس مدنظریومعماراحتمالوقوعوابستهبهمدلابرنیازمواردتخمیاریمشخصشدهاست.

.باشدمی

نشاندادهويبرکسبوکارواحتمالوقوعسنارریتاثیتابعبراکيبعنوانسکيسطحر4-9جدولدر

ر است. مقجهینتسکيشده در یاسیشده 1از شودمیانیب8تا معدتوانمیو سکيقبولریارهایبا

نگاشتکرد:ريسهگانهزیسهولتدرکبهرتبهبندیبراتوانمیراسکيرازاسیمقنيشود.ادهیسنج

2-1کم:سکير•

5–3متوسط:سکير•

8–6:اديزسکير•


 ISO/IEC 27005:2008 [5] در سکیر نیتخم سطوح اساس بر - 4-9 جدول 

احتمال وقوع 

 سناریو

 یار پایینبس

)خیلی 

 نامحتمل(

 پایین

 )نامحتمل(

 متوسط

 )ممکن(

 با 

 )محتمل(

 بسیار با 

 )مکرر(

تاثیر بر 

 کسب و کار

11234 بسیار پایین

12345 پایین

23456 متوسط

34567 با 

45678 بسیار با 
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 سکیر صیتشخ -9-3

 مورد کاربرد یها ویسنار -9-3-8

شدهاست:لیتحلويسهسناربخشنيدرارايانشابریدرسکيرصیاهدافتشخیبرا

رايانشابریازSMEديدکي -

سيارتجاعسروتیبرقابلرايانشابریریتاث -

 (eHealth)برایکاربرد eGovernmentورايانشابری -

بلکهباشدمینیکنندهخاصوواقعنیتامکيايابریمشترکيیبراشودمییبررسنجايکهدرايیويسنار

 باشد.وجهاشتراکیداشتهمختلفیهاسازمانیارائهشودکهبرایوايکهسنارباشدمیهدفنيباا

 ها ریسک -9-3-0

:رندیمدنظرقراربگستيبایمسکيرفينکاتدرارتباطباتعرنيا

فرصتهاديباشهیهمسکير - کردنمطرحشود.سکيبهرلیکسبوکارومیدرارتباطبا

 .آيندمیدرعوضفرصتهابوجودسکياوقاتریبرخ

،بلکهشاملباشدمیمختلفنليازوساسازیذخیرهآسانبهیدسترسیابرفقطبرایهاسرويس -

میديفوا ارتباطآسان همکارنيچندانیچون بنابراباشدمیینقطه تحلني. هاريسکلیدر

یدادهازنقطهاکيارسالیهايسکرمختلفیهامکاندادهدرینگهداریهاريسکعالوهبر

ديبارايانشابریاستفادهازیهاريسکني.بنابرارندیمدنظرقراربگستيبایمزینگريدبهنقطه

 شوند.سهيمقایسنتیهاحلراهاستفادهازیهاريسکبا

-  مختلف معمارهاريسکسطوح به توجه بسیهایبا دارند وجود که ابر متفاوتاریمختلف

.باشدمی

متوجهتاميیهاريسکابرانيممکناستکهمشتر - یمواردنیکنندهابرکنندکهدرچننیرا

باهاريسک هاريسکیتمامنيقرارداد.بنابرایوسودحاصلموردبررسنهيباتوجهبههزديرا

اگرباشندمیقابلمواجههن بهیصدماتجدومنجربهشکستکسبوکارشودسکيرکي:

واردکندترشه کار کارچیهیبرا،کسبو مقابلآنوجودیکسبو امکانتاواندادندر

 نخواهدداشت.

یمحاسبهابرچیابرانجامشدهاستومختصهیفناوریگزارشبرانيدراسکيریهاتحلیل -

.باشدمیارائهشدهباشدنایکمپانیکهتوسطیخاص

درجاهاانیابربانيمشترديازدهاريسکسطح - است. ابرنیکهنقطهنظرتاميیشده کننده

.شودمیشدهباشدمشخصاذکرانیب
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:دهدمیآنهارانشانتاریوتاثهاريسکاحتمالعيتوزريزشکل

 
 ها ریسک احتمال  یتوز -8-9 شکل 

:گیرندمیدستهقرار3درسکيرصیحلهتشخشدهدرمرنییتعیهاريسک

یوسازماندهیخطومش -

یفن -

یقانون -

:شودمینشاندادهريمشتملبرمواردزیدرجدولسکيرهر

سطحاحتمال -

رسطحتاثی -

هاپذيریآسیبارجاعبه -

واقعشدهریتحتتاثیهايیارجاعبهدارا -

سکيسطحر -

یاستانداردفناوریهاريسکورايانشابرییهاريسکنیبسهيقامیبرايیهاخانه،فهمبهترتیلقابیبرا

اطالعاتدرجداولاضافهشدهاست.
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 یو سازمانده یخط و مش یها ریسک -9-4

 Lock-in. 8 ر -9-4-8-8

مقايسهای:باالترباالاحتمال

مقايسهای:مساویمتوسطتاثیر

استانداردیهاحلراهوهافناوریکمبود.13آهاپذيریآسیب

کنندهنیتامفیضعانتخاب.46آ

کنندهنیتامیافزونگفقدان.47آ

استفادهطيشراتیشفافوتکاملفقدان.31آ

دارايیهایتحت

تاثیر

کمپانی.شهرت1د

یشخصیحساسهاداده.5د

.دادهشخصی6د

.دادهحیاتیشخصی7د

گیبالدرنهاسرويس–.تحويلسرويس9د

.تحويلسرويس11د

باالريسک



دادهاستانداردویدرحالحاضرتعدادکم حملتیدادهوقابلنیتضمیبراسيسرویهاواسطايابزار،

برا[6]خدماتوجوددارند کنندهنیکنندهبهتامنیتامکيکهازباشدمیسختاریبسیمشترکيی.

گريکند.ازطرفدجابجااطالعاتیفناورطیبخواهددادهوخدماترااز/بهمحنکهياايجابجاشودگريد

ننیتام ابر قابلمیمستقریغايمی)مستقیریجلوگیبرایازهیممکناستانگزیکنندگان از حملتی(

داشتهباشند.انشانيمشتریهادادهخدماتو

کنندهنیکنندهابروجوددارد،باتوجهبهتعهداتتامنیاستقاللدرفراهمکردنخدمتکهدرهرتامنيا

5کنندهابرشود)رنیتامیشکستگرویدرکسبوکاروحتنیسنگی،ممکناستموجبشکستهاابر

(.دینیرابب

توافقنامههاايکنندهونیتامیخطومشدررییاحتمالتغشي(درصورتافزا6کنندهابر)رنیتاماکتساب

راداشتهباشد.یمشابهریممکناستتاثزین1استفادهطيمانندشرا

شدنباتوجهبهنوعابرمتفاوتاست:لیتعطتیکهماهدیمهماستکهبدانارینکتهبسنيا

                                                           
1Terms of Use (ToU) 
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9-4-8-0- SaaS lock-in 
.شودمیینگهدارSaaSنندهکنیشدهتوسطتامیطراحدادهپايگاهیشماکيدراندادهمشتري -

هانیاغلبتام فراخوانSaaSیکننده رکوردهایبراAPIیهایاز استفادهیخواندن داده

بهمشترتیقابلنيایکنندهانی.حالاگرتامکنندمی بهتوسعهازینیارائهندهد،مشتریرا

واردیگريکنندهدنیتامادهدپايگاهرااستخراجکردهودرشيهادادهخواهدداشتکهیاامهبرن

ا کسبوکاروجودیساختاررکوردهایتوافقنامهبراینکتهقابلتوجهاستکهتعدادنيکند.

باشدکهدريیلدهایفیدارایاSaaSکنندهنیدرتامیدارد)مثالممکناستکهرکوردمشتر

دنیامت ازطرفدگريکننده ندارد(، واردیبرایمختلفیممکناستکهفرمتهاگريوجود

مختلفموردیکنندههانیکهدرتامXMLکردنوخارجکردندادهوجودداشتهباشدمثال

 قرار تامگیرندمیاستفاده جدنی. قبالدردتوانمیديکننده ایمبلغافتيدر انجام کارنيدر

ر مشتراکمکالزم صورتیبه در دهد. یهانیروتکهیارائه توسطتامنيایبراالزم نیکار

نيبهاانيکهمشتريی.ازآنجاباشدمیهانیروتنيمجبوربهنوشتنایکنندهفراهمنشودمشتر

نیتامکي،کنندمیکنندهتوجهنیتامکيانتقالبهیبرایریگمیجنبهازخدماتقبلازتصم

یدردرازمدتسودمناسبدتوانمیمناسبنهيراهانقالسادهدادهبههمراههزجاديکنندهابرباا

راکسبکند.

- lock inانواعنيازبارزتریبرنامهکاربردlock inهرتامستی)مختصابرهمنباشدمی نی(.

کهSaaSاني.مشتردهدمیراارائهانيمشتریمختصبهخودبرایبرنامهکاربردSaaSکننده

نیتامکيرادرانتقالازیاديزنهيابرهستندممکناستهزکيیکاربررواديحجمزیدارا

یهابرنامهانيکهمشتریمجدد(.درصورتیریادگينهيکنند)مانندهزپرداختیگريکنندهبهد

کهیهمدرصورتاستفادهکردهباشدهاAPIازمایخاصخودراداشتهباشندکهمستقیکاربرد

 دهند.رییراهمتغخودیهاAPIديکنندهبدهنددوبارهبانیتامرییبخواهندتغ

9-4-8-3- PaaS lock-in 
برایمولفهاتفاقمهيوهمدرالAPIهيهمدرالlock inنوعازنيا PaaSکنندهنینمونهتامیافتد.

پبانیمرکزدادهپشتکيممکناستکه دراشنهادیرا خاصیازکدهاديهمبایحالتمشترنيدهد.

APIتوسطتام شده روتنیارائه هم و کند استفاده پشتیدسترسیهانیکننده داده مرکز رابانیبه

ایسيکدنو یهاAPI.اگرهمباشدمیقابلانتقالنPaaSیکنندههانیتامنیکدهالزومامابنيکنند.

رآنهامتفاوتباشد.دادهدیدسترسیهامدلآنهاسازگارباشندممکناستکه

یهاAPIمختلفیکنندههانیافتدکهتامیاتفاقمیدرمواقعAPI،PaaS lock-inهيدرال -

متفاوتعرضهکنند.
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کهشوندمییسفارشیاستانداردبهصورتیدرزماناجراهاPaaS lock-in،1زماناجراهيدرال -

یهایممکناستکهفراخوانجاوایراهاابربهصورتامنعملکنند.مثالدرزماناجطیدرمح

شوند.یدستکارايخطرناکحذف

کاملساختنتیحالتمسئولنيدرایبرد.ولیدادهرنجمlock inهمازSaaS،PaaSمانند -

است.انيهابرعهدهمشترنیروت

9-4-8-4- IaaS lock-in 
کهازیمشترکيمثال،ی.براباشدمیمصرفشدهیرساختيتزهاوابستهبهخدماlock-inبخشازنيا

قرارریسازگارتحتتاثریغیمجازنیماشیتوسطفرمتهادتوانمینکندمیابراستفادهیسازهارهیذخ

.رندیگ

ارائهفوقناظربریمبتنیمجازیهاماشینبهطورنمونهIaaSمحاسباتیکنندههانیتام - را

دهندمی –شوندمیحملباهمهمراهلتیارائهقابیبرایمجازنیماشیهادادهومتازارافنرم.

بازیاستانداردهاسازیپیادهکنندههابعدازنیتامنیکننده.امکانانتقالمابنمثالدرابرتامی

.باشدمیپذيرامکانOVF [7]مانند

بریمبتنیهادادهرهیممکناستکهازذخIaaSدرسازیذخیرهیکنندههانیتامیارائهها -

ندبهطورقابلتوانمیهایژگيومجموعهمتفاوتباشند.ليبرفایمبتنیهارهیسادهتاذخدیکل

هممتفاوتهستند.سازیذخیرهیهاکیسمانتنيمتفاوتباشند،بنابرایتوجه

-  lock inزینIaaSسازیذخیرهیهاسرويسدر محرز مشترباشدمیداده هرچه دادهاني. ابر

نیتامنکهي،مگراکندمیدایپشيدادهافزاlock inابرارسالکنندسازیذخیرهرابهیشتریب

دادهرافراهمکند.يیجابجاتیلکنندهابرقاب

 . فقدان نظارت0ر -9-4-0

مقايسهای:باالترخیلیباالاحتمال

ساتاثیر به )بسته باال خیلی برای IaaSزمان:

کم(SaaSخیلیباال،برای

مقايسهای:مساوی

گنگیهاتیمسئولوهانقش.34آهاپذيریآسیب

هانقشفيتعارفیضعیاجرا.35آ

ابرازخارجیمانیپتعهداتايهاتیمسئولیسازهمگام.21آ

مختلفنفعانيذیبرامتداخلهایتوافقباSLAعبارات.23آ

نباشدپذيرامکانانيمشترقيتصدویحسابرس.25آ

شوندمیپنهانیهایوابستگآمدنبوجودموجبیابرانیمیکاربردیهابرنامه.22آ

                                                           
1Runtime 
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استانداردیهاحلراهوهافناوریکمبود.13آ

بارهنيادرتیشفافعدموحوزهنيچنددردادهسازیذخیره.29آ

منبعيیاجراتوافقوجودعدم.14آ

پذيریآسیبصیتشخپروسهیروبرکنترلجودوعدم.16آ

نباشدجورابررساختيزباقيتصدیهاطرح.26آ

هاحوزهدربارهاطالعاتفقدان.31آ

استفادهطيشراتیشفافوتکاملفقدان.31آ

هايیدارانامشخصتیمالک.44آ

دارايیهایتحت

تاثیر

کمپانی.شهرت1د

مشتری.اعتماد2د

.وفاداریوتجربهکارکنان3د

یشخصیحساسهاداده.5د

.دادهشخصی6د

.دادهحیاتیشخصی7د

گیبالدرنهاسرويس–.تحويلسرويس9د

.تحويلسرويس11د

باالريسک



 از استفاده مشتریهازيرساختدر امنیابر، بر تامرگذاریتاثتیکنترلچندموضوعکه به نیهستندرا

 واگذار  ابر براکندمیکننده شرای. )طيمثال بررسToUsاستفاده از است ممکن ها،ی( پورت کردن

نیبمايیهااستتداخلنممکگريدینفوذممانعتبعملآورند.ازسویوتستهاهاپذيریآسیبصیتشخ

مشترسازیمقاومیاههيرو توسط شده محیانجام بطیو بوجود بب21)رديایابر سودینیرا دگر از .)

ها سرویتوافقنامه قبالیممکناستتعهدسيسطح در نکنند،نیتامیهاسرويسرا ارائه ابر کننده

.آيدمیبهوجودنیبنيدرایتیشکافامنکينيبنابرا

کندیبرونسپاریکنندهشخصسومنیکناستکهخدماتخودرابهتامکنندهابرممنیتامنيعالوهبرا

کندرییکنندهابرتغنیکنترلتامنکهياايوجودنداشتهباشند.ديحالتشانيدرایقبلیهانیکهتضم

.کندمیرییتغزینهاسرويسطيشرانيبنابرا

اهدافآننیتامتیباشدوبرظرفرگذاریسازمانتاثیستراتژنظارتوکنترلابرممکناستکهبرافقدان

برریتاث عدم به استمنجر نظارتممکن و کنترل اتالف نآبگذارد. کاهش،یتیامنیهایازمندیوردن

خدماتشود.تیفیوکيیداده،وزوالکارایريصحتودسترسپذ،یمحرمانگ
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 8تیمطلوب ی. چالش ها3ر -9-4-3

مقايسهای:باالترPCIستهبهواب–خیلیباالاحتمال

مقايسهای:مساویباالتاثیر

نباشدپذيرامکانانيمشترقيتصدویحسابرس.25آهاپذيریآسیب

استانداردیهاحلراهوهافناوریکمبود.13آ

بارهنيادرتیشفافعدموحوزهنيچنددردادهسازیذخیره.29آ

نباشدجورابررساختيزباقيتصدیهاطرح.26آ

هاحوزهدربارهاطالعاتفقدان.31آ

استفادهطيشراتیشفافوتکاملفقدان.31آ

.تصديق21ددارايیهایتحتتاثیر

باالريسک



ايهایرادربدستآوردنگواهیقابلتوجهیهایگذارهيسرماکنندمی2مهاجرتديکهبهگريیهاسازمان

یقانونیهایازمندینايیصنعتیبهاستانداردهایابیدرجهتدستايیرقابتتيدرجهتبدستآوردنمز

مواجهشوند:خطرهادرمهاجرتبهابرممکناستکهبایگذارهيسرماني.ادهندمیانجام

یهایدازمنیخودباتوجهبهنتیمطلوبیبرایکنندهابرقادربهفراهمکردنشواهدنیاگرتام -

موجودنباشد.

ندهد.3ابریبهمشتریکنندهابراجازهحسابرسنیاگرتام -

استفادهازدر تیازمطلوبیداردکهانواعمشخصنيابرداللتبرایعمومیهازيرساختمواردمشخص،

قابلدباشنمیگريدیهاسرويسازیابرکهموردنیزبانیمیهاسرويسنيوبنابراباشدمینیابیقابلدست

ن براباشندمیاستفاده ی. رسديگویمEC2مثال امکان مطلوبدنیکه سکوPCIدرتیبه آنهایدر

.باشندمیقابلاستفادهنیاعتباریکارتهایهاتراکنشیبرازبانیمیهاسرويسني.بنابراباشدمین

  co-tenant یها تیکسب و کار بعلت فعال .فقدان شهرت4ر -9-4-4

پايینلاحتما

باالتاثیر

منبعیجداسازفقدان.6آهاپذيریآسیب

یشهرتیهایجداسازفقدان.7آ

فوقناظریهاپذيریآسیب.5آ

                                                           
1Compliance 
2Migrating 
3Cloud Customer 
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کمپانی.شهرت1ددارايیهایتحتتاثیر

یشخصیحساسهاداده.5د

.دادهشخصی6د

.دادهحیاتیشخصی7د

گیبالدرنهاسرويس–.تحويلسرويس9د

.تحويلسرويس11د

متوسطريسک



ممکنشوندمیانجام2مستاجرکيکهتوسط1بدخواهیهاتیکهفعالباشدمیمعنانياشتراکمنابعبها

شهرت بر که تاثمگريداست براریستاجرها یبگذارند. بررسspammingمثال پورتی، ارسالايها

ابرممکناستمنجربه:یهاساختريبدخواهانهاززیمحتواها

گناهیمستاجرانبگريهاوداند،شاملحملهکنندهکهمسدودشدهIPهایآدرسازیادسته -

3هاهيهمسایهاتیمنابعبعلتفعالفیتوق -

نياریتاث اتالفليتحوسيموجببدترشدنسرودتوانمیموارد و سوهادادهشده از و شهرتيیشود،

سازمانرادرمعرضخطرقراردهد.

 4ابر سیسرو یخراب ای. انقضا 5ر -9-4-5

N/Aاحتمال

مقايسهای:باالترخیلیباالتاثیر

کنندهنیتامفیضعانتخاب.46آهاپذيریآسیب

کنندهنیتامیافزونگفقدان.47آ

استفادهطيشراتیشفافوتکاملفقدان.31آ

کمپانی.شهرت1ددارايیهایتحتتاثیر

مشتری.اعتماد2د

.وفاداریوتجربهکارکنان3د

گدرنیبالهاسرويس–.تحويلسرويس9د

.تحويلسرويس11د

متوسطريسک



                                                           
1malicious 
2tenant 
3neighbor subpoenaed 
4Cloud service termination or failure 
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کسبوکارنامناسب،عدمیاستراتژکي،یرقابتیاطالعات،فشارهایمانندهربازارنوظهوردرعرصهفناور

یمالیبانیپشت ... و برختوانمیالزم شدن موجبخارج نیتامیند ها بهمجبوايکننده آنها ساختن ر

امکانوجودداردکهنياهگفتکتوانمیگري.بهعبارتدشودمییشنهادیپیهاسرويسیبازساختارده

بروند.نیازبرايانشابریتخدمایمتوسطبرخايدورهکوتاهکيدر

آنجاانيمشتریخطربررونياریتاث از تباهيیابر کهاسرويسيیکارایکهموجباتالفو آنهاتیفیو

.باشدمیکامالمشهودشودمی

یابربراانيمشتريیکهتواناشودمیشدهاستباعثیکهبهابربرونسپاریشکستدرخدماتگريدیسواز

هارابهکارکنانخودبدهند.تیخودمسئولیازهایننیتامیکندوآنهابرادایپشيخودافزافيانجاموظا

 8کننده ابر نیتام.تملک 6ر -9-4-6

N/Aاحتمال

مقايسهای:باالترمتوسطتاثیر

استفادهطيشراتیشفافوتکاملفقدان.31آهاپذيریآسیب

کمپانی.شهرت1ددارايیهایتحتتاثیر

مشتری.اعتماد2د

.وفاداریوتجربهکارکنان3د

.دارايیفکری4د

خصیحساسیشهاداده.5د

.دادهشخصی6د

.دادهحیاتیشخصی7د

HR.داده8د

گیبالدرنهاسرويس–.تحويلسرويس9د

.تحويلسرويس11د

متوسطريسک



مانوباعثدرخطرقرارگرفتنسازکياستراتژرییاحتمالتغشيموجبافزادتوانمیابرکنندهنیتملکتام

)مثالسرماریغیهاتوافق درشودخارجازقرارداد(یتیامنیکنترلهات،یامنیبرایگذارهيالزامآور .

نیازبدتوانمیسکيرنيايینهاری.تاثودممکنشریغیتیامنیهایازمندیوردننآممکناستبرجهینت

وتجربهیوفادار،یمشترسازمان،اعتمادمانند:شهرتيیهايیداراسازمانباشد.یاتیحیهايیرفتندارا

کارمندان.

                                                           
1Cloud computing acquisition 
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 نیتام رهی. شکست زن 7ر -9-4-7

مقايسهای:باالترپايیناحتمال

مقايسهای:باالترمتوسطتاثیر

استفادهطيشراتیشفافوتکاملفقدان.31آهاپذيریآسیب

شوندمیپنهانیهایوابستگآمدنبوجودموجبیابرانیمیکاربردیهابرنامه.22آ

کنندهنیتامفیضعانتخاب.46آ

کنندهنیتامیافزونگفقدان.47آ

کمپانی.شهرت1ددارايیهایتحتتاثیر

مشتری.اعتماد2د

یشخصیحساسهاداده.5د

.دادهشخصی6د

.دادهحیاتیشخصی7د

گیبالدرنهاسرويس–.تحويلسرويس9د

.تحويلسرويس11د

پايینريسک



نیتامکي زنجیتخصصیهاتیفعالیبرخدتوانمیرايانشابریکننده شرکادیتولرهیدر به را یخود

وندیهرپتیکنندهابروابستهبهسطحامننیتامتیسطحامنیحالتنیکند.درچنیپارشخصسومبرونس

ب منیتامنیما و شخصسوم و نیتامیوابستگزانیکننده شخصسوم به ابر هرگونهباشدمیکننده .

شود:درريجربهمواردزمندتوانمینیطرفیهاتیمسئولنیمابیعدمهمکارايوریزنجنيتداخلدرا

فقدانمحرمانگهاسرويسدسترسنبودن ومنافعرفتنشهرتنیازب،یريداده،صحتودسترسپذی،

.رهیوغهاسرويسشکستوSLAازیتخط،یمشتریازهایننیبهخاطرشکستدرتامیاقتصاد

کنندهبهنیباشد.اگرتامستمیکلسیبرایلهامسئدتوانمیدرقراردادتیعدموجودشفاف،یبهطورکل

قادربهیمشتراندشدهیاطالعاتبرونسپاریفناوریاصلیهاسرويسازکيصراحتاعالمنکندکهکدام

فقدانشفافباشدمینیخطراتاحتمالقیدقیابيارز نیتامبهسطحاعتمادکاهشمنجربهدتوانمیتی.

کنندهشود.



 ابری رایانش 



385

 یفن یها ریسک -9-5

 مناب  ی. فرسودگ1ر -9-5-8

مقدوراحتمال مشتری برای ظرفیت کردن اضافه الف.

نباشد:متوسط

N/Aمقايسهای:

مقايسهای:باالترب.تامینظرفیتتوافقشدهمقدورنباشد:پايین

مقدورتاثیر مشتری برای ظرفیت کردن اضافه الف.

نباشد:پايین/متوسط

N/Aقايسهای:م

مقايسهای:باالترب.تامینظرفیتتوافقشدهمقدورنباشد:باال

منبعازاستفادهقینادقیهامدل.15آهاپذيریآسیب

هازيرساختیروبریناکافیگذارهيسرما.27آ

منابعبستنیمشوخطوجودعدم.28آ

کنندهنیتامیافزونگفقدان.47آ

کمپانی.شهرت1دايیهایتحتتاثیردار

مشتری.اعتماد2د

.تحويلسرويس11د

/مجازشناسی.کنترلدسترسی/احرازهويت11د

متوسطريسک



تمامصیمحاسبهشده،درتخصسکيسطحازرکيني.بنابراگهستندبالدرنیهاسرويسابریهاسرويس

اسيمنابعسرو دارد، آناستکهمنابعمبتننيابروجود بهخاطر نتایامر دادهصیتخص،یآمارجيبر

مدلسازاندشده قیدقریغی. منابع از غاياستفاده سرماقیدقریتدارک عدم و منبع بریگذارهيبر

شود:ريکنندهابرمنجربهمواردزنیتامديزدادتوانمیهازيرساخت

سنارسيسرویريدسترسناپذ - شکستدر کاربردیهاوي: یبرنامه از منبعخاصبهکيکه

شیچونپيیدرکاربردهاسازیشبیهیازحافظهبرادي.مثالاستفادهشدکنندمیاستفادهتشد

سهام.یهامتیقینیب

منبعیامکانوجودداردکهدررخدادفرسودگنيمواردای:دربرخیکنترلدسترسیتوافقبرا -

.کند’fail open‘راواداربهستمیس

.انيمشتریتقاضاهانی:بعلتشکستدرتاموشهرتیاقتصادیضررها -

منابعیازهاینامناسبننیاتفاقاتمخرببهواسطهتخم -

به:شودمیالزمدرآنهامنجریکنندهوفقدانافزونگنیدتامابر،انتخاببیمشترديداز
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.هاسرويسلي:شکستدرتحوسيسرویريدسترسناپذ -

درخطر.هادادهوصحتی:قراردادنمحرمانگیکنترلدسترسیتوافقبرا -

.انيمشتریازهایننی:بعلتشکستدرتاموشهرتیاقتصادیضررها -

است.یکي15رجيبانتاسکيرنياجينتا

 ی. شکست در جداساز9ر -9-5-0

پايین)ابرخصوصی(احتمال

(متوسط)ابرعمومی

مقايسهای:باالتر

مقايسهای:باالترخیلیباالتاثیر

فوقناظریهاپذيریآسیب.5آهاپذيریآسیب

منبعیجداسازفقدان.6آ

یشهرتیهایجداسازفقدان.7آ

یاشبکهداخلیهایوارسرخداداحتمال.17آ

co-residenceیهابررسییاجرااحتمال.18آ

کمپانی.شهرت1ددارايیهایتحتتاثیر

مشتری.اعتماد2د

یشخصیحساسهاداده.5د

.دادهشخصی6د

.دادهحیاتیشخصی7د

گیبالدرنهاسرويس–.تحويلسرويس9د

.تحويلسرويس11د

باالريسک



هاتیمالک مشخصه اشتراکمنابعاز و برافيتعریچندگانه ظرفباشدمیرايانشابرییشده یهاتی.

شاملهاريسکدستهازني.اشودمیکاربربهاشتراکگذاشتهنيچندانیوشبکهمسازیذخیره،یمحاسبات

مالکاننیبشهرتیحتویابيریحافظه،مس،سازیذخیرهمنابعنیمابیجداسازیهازمیشکستدرمکان

اشارهکردکهدرSQL injection attackبهتوانمینمونهی.)براشودمیمشترکیهازيرساختختلفم

(شودمیحملهافشانيجدولقرارداشتهوبهواسطهاکيدریمشترنيچندیهادادهآن

کمترودریخصوصیاحتمالدرابرهانياد،يریرادرمدلابردرنظربگيیويسنارنیرخدادچناحتمال

.باشدمیشتریبیعمومیابرها
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 کننده ابر نیبدخواه در تام ی. کارمند خود82ر -9-5-3

ترپايینمقايسهای:متوسط)پايینترازسنتی(احتمال

)مجتمع(مقايسهای:باالترخیلیباال)باالترازسنتی(تاثیر

مقايسهای:يکسان)مشتریمنفرد(

گنگیهاتیمسئولوهانقش.34آهاپذيریآسیب

هانقشفيتعارفیضعیاجرا.35آ

ازینبهتوجهبادانستناصلبکارنرفتن.36آ

AAAیهاپذيریآسیب.1آ

عاملستمیسايستمیسیهاپذيریآسیب.39آ

یتیامنیکيزیفیهاهيروبودنیناکاف.37آ

شدهرمزحالتدرهادادهپردازشبودنممکنریغ.11آ

وصلهفیضعتيريمدايیکاربردبرنامهیهاپذيریآسیب.48آ

کمپانی.شهرت1ددارايیهایتحتتاثیر

مشتری.اعتماد2د

.وفاداریوتجربهکارکنان3د

.دارايیفکری4د

یشخصیحساسهاداده.5د

.دادهشخصی6د

.دادهحیاتیشخصی7د

HR.داده8د

گبالدرنیهاسرويس–.تحويلسرويس9د

.تحويلسرويس11د

باالريسک



وتمامIPانواعداده،یريصحتودسترسپذ،یبرمحرمانگدتوانمییکارمندداخلکياقداماتبدخواهانه

وبهطورمستقریتاثسيانواعسرو ابرشهرتمیگذارباشد. اثرانيوتجربهمشتریمشترعتمادسازمان،

بانقشیابرافرادیدرمعماررايزشوددهيدرايانشابریدریشتریباقدرتبدتوانمیسکيرنيبگذارد.ا

ریها اشتریبسکيپر جمله از دارند. مدتوانمینقشهانيوجود ابرنیتامستمیسرانيبه ،کننده

اتفاقاترابرعهدهتینفوذومسئولصیگزارشاتتشخفهیکهوظیتیامنیهايسسرورانيحسابرسانومد

بهليابرتبدیکنندههانیابرهادرحالگسترشاست،کارمندانتامزکهاستفادهايیدارندنامبرد.ازآنجا

[.9و8]اندشدهخالفکاریهاگروهیبرایاهداف
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 (رساختیز یریترس پذدس ،ی)دستکار تیری.به خطر افتادن واسط مد88ر -9-5-4

مقايسهای:باالترمتوسطاحتمال

مقايسهای:باالترخیلیباالتاثیر

AAAیهاپذيریآسیب.1آهاپذيریآسیب

تيريمدواسطبهدورراهازیدسترس.4آ

نامناسبیبندکرهیپ.38آ

عاملستمیسايستمیسیهاپذيریآسیب.39آ

وصلهفیضعتيريمدايیکاربردبرنامهیهاپذيریآسیب.48آ

کمپانی.شهرت1ددارايیهایتحتتاثیر

مشتری.اعتماد2د

یشخصیحساسهاداده.5د

.دادهشخصی6د

.دادهحیاتیشخصی7د

گیبالدرنهاسرويس–.تحويلسرويس9د

.تحويلسرويس11د

.واسطمديريتسرويسابر14د

متوسطريسک



ابرهایمشترتيريمدیهاواسط طریعمومیدر دسترسنترنتياقياز دسترسیقابل و بهیهستند

باوجوداباشدمیريازمنابعبهواسطهآنهاامکانپذیمجموعهبزرگ یقابلتوجهیهاريسکموضوعاتني.

بهشدتنترنتيایازراهدورومرورگرهایدسترسیهاپذيریآسیبنکهيبخصوصاکنندمیديآنهاراتهد

اديافزایمهاريسکنيا میوقتهاريسکني. نظر واسطميریگیدر کنترلانيمشتریهاکه به قادر

خودرانشانشتریبکندمیابرراکنترلاتیلعمهیکنندهکلنیتامیهاهستندوواسطیمجازیهاماشین

هاقابلکاهشاست.هکنندنیتوسطتامتیدرامنیگذارهيباسرماسکيرني.ادهندمی

 . استراق سم  داده در انتقال 80ر -9-5-5

مقايسهای:باالترمتوسطاحتمال

يکسانمقايسهای:باالتاثیر

AAAیهاپذيریآسیب.1آهاپذيریآسیب

ارتباطیرمزنگاریهاپذيریآسیب.8آ

انتقالدردادهوهاویآرشیرمزنگاردرضعفايفقدان.9آ

یاشبکهداخلیهایوارسرخداداحتمال.17آ

co-residenceیهابررسییاجرااحتمال.18آ
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استفادهطيشراتیشفافوتکاملفقدان.31آ

کمپانی.شهرت1دتاثیردارايیهایتحت

مشتری.اعتماد2د

.دارايیفکری4د

یشخصیحساسهاداده.5د

.دادهشخصی6د

.دادهحیاتیشخصی7د

HR.داده8د

.پشتیباندادهيابايگانیداده23د

متوسطريسک

یسنتیهازيرساختازشتریباریالدادهبس،انتقباشدمیشدهعيتوزیمعمارکيیکهدارارايانشابریدر

منتقلشودوستيبایشدهباهمدادهمعيتوزنیماشريتصونيچندینمونه،درهمگامسازی.براباشدمی

.شودمیابرانجامرساختيانتقالدرزنيا

محتملیدهايازجملهتهدreplyوSniffing،Spoofing،man in the middle،side channelحمالت

ابرنیازمواردتامیهرصورتدربرخبه.باشندمی نيدرمقابلاتیامننیتامیاقداماتالزمبراکننده

.دهدمیراانجامندهايتهد

  افتیو در ی. هدر رفتن داده در بارگذار83ر -9-5-6

(N/Aمتوسط)احتمال

باالتاثیر

AAAیهاپذيریآسیب.1آهاپذيرییبآس

ارتباطیرمزنگاریهاپذيریآسیب.8آ

یاشبکهداخلیهایوارسرخداداحتمال.17آ

co-residenceیهاچکیاجرااحتمال.18آ

شدهرمزحالتدرهادادهپردازشبودنممکنریغ.11آ

وصلهفیضعتيريمدايیکاربردمهبرنایهاپذيریآسیب.48آ

کمپانی.شهرت1ددارايیهایتحتتاثیر

مشتری.اعتماد2د

.وفاداریوتجربهکارکنان3د

.دارايیفکری4د

یشخصیحساسهاداده.5د

.دادهشخصی6د

.دادهحیاتیشخصی7د

 HR.داده8د
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.اعتبارنامه12د

یکاربر)داده(.دايرکتور13د

.واسطمديريتسرويسابر14د

متوسطريسک



یکنندهومشترنیتامنیتفاوتکهفقطبرانتقالدادهبنيبااباشدمییقبلسکيبهرهیشبسکيرنيا

تمرکزدارد.

  8موثر داده ریغ ای. حذف ناامن 84ر -9-5-7

مقايسهای:باالترمتوسطاحتمال

االترمقايسهای:بخیلیباالتاثیر

حساسیهارسانهشدنقبولقابل.21آهاپذيریآسیب

یشخصیحساسهاداده.5ددارايیهایتحتتاثیر

.دادهشخصی6د

.دادهحیاتیشخصی7د

.اعتبارنامه12د

متوسطريسک



 که تغنیتامکيهرگاه تغکندمیرییکننده منابع اسیمقریی، شوندمیداده یکيزیفیهاافزارسخت،

نسبتبهآنچهقراربودهباشنددریشتریممکناستمدتزمانبهادادهوشوندمیدوبارهدادهصیصتخ

رانتوانبهطوردهآوردهشیتیامنیکهدرخطومشیابردردسترسباشند.ممکناستکهبرنامهحذف

 کامل حذف و کرد اجرا بهادادهکامل از صورت در فنیتنها یافزارسختیهاسکيدیکيزیبردن

کاملجهیشودممکناستکهبهنتجاديمنبعابراکيحذفیدرخواستبراکيیباشد.وقتپذيرامکان

استانداردیهاAPIاستکهتوسطیاتیبهانجامعملازیباشدنازیکهحذفکاملموردنیمنجرنشود.وقت

.شودمینیبانیپشت

.کندمیدایکاهشپیاديزاریتاحدبسسکيرنيااستفادهشودیموثررمزنگارهایروشازاگر

  Distributed denial of service (DDoS). 85ر -9-5-1

ترپايینمقايسهای:مشتری:متوسطاحتمال

 N/Aمقايسهای:تامینکننده:پايین

مقايسهای:باالترمشتری:باالتاثیر

                                                           
1Insecure or ineffective deletion of data 
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ترپايینمقايسهای:تامینکننده:خیلیباال

نامناسبیبندکرهیپ.38آهاپذيریآسیب

عاملستمیسايستمیسیهاپذيریآسیب.39آ

منابعیناکافنگيلتریف.53آ

کمپانی.شهرت1ددارايیهایتحتتاثیر

مشتری.اعتماد2د

گبالدرنیهاسرويس–.تحويلسرويس9د

.تحويلسرويس11د

.واسطمديريتسرويسابر14د

.شبکه)ارتباطاتوغیره(16د

متوسطريسک

 Economic denial of service (EDoS). 86ر -9-5-9

پايیناحتمال

باالتاثیر

AAAیهاپذيریآسیب.1آهاپذيریآسیب

کاربرانیتدارکاتیهاپذيریآسیب.2آ

کاربرانتدارکقطعیهاپذيریآسیب.3آ

کاربرانتدارکقطعیهاپذيریآسیب.3آ

منابعبستنیمشوخطوجودعدم.28آ

کمپانی.شهرت1ددارايیهایتحتتاثیر

مشتری.اعتماد2د

گیبالدرنهاسرويس–.تحويلسرويس9د

.تحويلسرويس11د

متوسطريسک



بدخواهانهشخصسومهاهایروشابرتوسطانيوجودداردکهدرآنمنابعمشتریمختلفیهاويسنار

دارند:یاقتصادراتیمورداستفادهقرارگرفتهوتاث

فردحملهکنندهازحسابکاربرتيهویزدد - برایاستفادهکردهومنابعمشتریگريدی: یرا

برد.یمنیوحسابآنفردراازبدهدمیمورداستفادهقراریمنافعشخص

کهآنشودمینکندموجبجاديخودایحسابکاربریاستفادهبراتيمحدودابریاگرمشتر -

ترکند.فیضعديتهدنيحسابرادرمقابلا
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-کندمیاستفادهانيواردکردنبهمشتریضربهاقتصادیبرایکانالعمومکيحملهکنندهاز -

انجامحملهگیردمیصورتhttpهردرخواستازایبهبهصورتپرداختکهپرداختيیمثالجا

DDosشودمیخسارتجاديموجبا.

شدنضرباتاقتصادEDoSحمالت مشتریموجبوارد بدترشودمیانيبه در حالتممکناستني،

برآنهاشود.یاقتصادراتیتاثايیمشتریموجببرشکستگ

 یرمزنگار یدهای. فقدان کل87ر -9-5-82

N/Aمقايسهای:پايیناحتمال

مقايسهای:باالترباالتاثیر

دیلکتيريمدفیضعیهاروش.11آهاپذيریآسیب

یتصادفاعداددیتولیبرانيیپایآنتروپ:دیکلدیتول.12آ

.دارايیفکری4ددارايیهایتحتتاثیر

یشخصیحساسهاداده.5د

.دادهشخصی6د

.دادهحیاتیشخصی7د

HR.داده8د

.اعتبارنامه12د

متوسطريسک



رمزنگارSSLرمز)یدهایکلیشاملافشاسکيرنيا یمشتریخصوصیدهایکلل،يافی، )... کلمهايو

ازافشاباشدمیاشخاصبدخواهیبراانيعبورمشتریها مجازدراحرازریاستفادهغیبرادهایکلنيای.

استفادهخواهدشد.تالیجيدیوامضاتيهو

 8بدخواهانه یها شی. جست و ها و پو81ر -9-5-88

ترینپايمقايسهای:متوسطاحتمال

ترپايینمقايسهای:متوسطتاثیر

یاشبکهداخلیهایوارسرخداداحتمال.17آهاپذيریآسیب

co-residenceیهابررسییاجرااحتمال.18آ

کمپانی.شهرت1ددارايیهایتحتتاثیر

مشتری.اعتماد2د

گیبالدرنهاسرويس–.تحويلسرويس9د

                                                           
1Undertaking malicious probes or scans 
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.تحويلسرويس11د

متوسطريسک



سازمانرایهايیدارامیمستقریازخطرهستندکهبهصورتغیبدخواهانه،نوعیهاشيجستجوهاوپو

نفوذوهکاستفادهیهاتالشاطالعاتبهجهتیرجمعآویبراشودمیجستجوهاني.ازاکنندمیديتهد

رانامبرد.سيوسرودهدایريصحتودسترسپذ،یرفتنمحرمانگنیازبتوانمیکرد.ازجملهعواقبآن

 سیسرو ی. به خطر افتادن موتورها89ر -9-5-80

پايیناحتمال

خیلیباالتاثیر

 ناظرفوقیهاپذيریآسیب.5آهاپذيریآسیب

منبعیجداسازدانفق.6آ

یشخصیحساسهاداده.5ددارايیهایتحتتاثیر

.دادهشخصی6د

.دادهحیاتیشخصی7د

HR.داده8د

گیبالدرنهاسرويس–.تحويلسرويس9د

.تحويلسرويس11د

متوسطريسک



 معمارکيهر بررویهایاز یسکوکيیابر ساخته سرواندشدهخاص موتور باالسي، منابعیدر

یرادرسطوحمختلفبرعهدهدارد.براانيمنابعمشترتيريمدفهیووظگیردمیقراریکيزیفیافزارسخت

دربرخدباشناظرفوقدتوانمیسيموتورسروافزارنرمیمولفههاIaaSینمونهدرابرها اردموتورازموی.

تامنياشتریبیسازی.سفارششوندمییبانیمتنبازساختهوپشتیتوسطسکوهاسيسرو نیموتورهارا

.گیرندمیکنندگانابربرعهده

یهستندومستعدبرايیهاپذيریآسیبیهمداراسيموتورسرویکدهاگريدیهاافزارنرمیتماممانند

نیرابهواسطههککردنماشسيموتورسرودتوانمیحملهکنندهکي.باشندمیموردحملهقرارگرفتن

بهايوapplication pool(هککردنPaaSیزماناجرا)ابرهاطی(هککردنمحIaaSی)ابرهایمجاز

هاموردخطرقراردهند.APIواسطه

سروهک موتور اسيکردن یدسترسجاديموجب ایهادادهبه و آنها در نظارتتیلقابجاديموجود

.شودمیفردحملهکنندهیبرایبراطالعاتداخلیودستکار
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 ابر طیو مح انیتوسط مشتر سازی مقاوم یها هیرو نی. تداخل ب02ر -9-5-83

پايیناحتمال

متوسطتاثیر

استفادهطيشراتیشفافوتکاملفقدان.31آهاپذيریآسیب

تلفمخنفعانیذیبرامتداخلیقولهاباSLAعبارات.23آ

گنگیهاتیمسئولوهانقش.34آ

.دارايیفکری4ددارايیهایتحتتاثیر

یشخصیحساسهاداده.5د

.دادهشخصی6د

.دادهحیاتیشخصی7د

پايینريسک



هریبراديهارادرابرمشخصکنندوباتیمسئولکیبهصورتکامالروشنتفکديکنندگانابربانیتام

درامنانيابرانجامدهدمشخصشود.شکستمشترطیامنکردنمحیبراديهباحداقلکارهاکیمشتر

یبرايیراهنمادياکنندههابنیتامگريدیابرخواهدشد.ازسوپذيریآسیبموجبطیکردنموفقمح

راانجامدهند.یامنسازیکارهازیآمتیکنندتاآنهابتوانندبهطورموفقهیتهانيمشتر

بهطورنادرستانيمواردمشتریخودبهطورکاملآگاهباشند.دربرخیهاتیازمسئولديباابرانيمشتر

 مسئولکنندمیتصور تمام تامتیکه عهده بر نیها کارهاباشدمیکننده تمام او و انجامیتیامنی، را

ادهدمی مشترني. رسانانيتصور اطالع عدم منیکاملتوسطتامیو آوجبکننده ربوجود سکيمدن

خودآگاهباشدوبهآنهاعملکند.یهاتیازمسئولیاستکهمشتریضرورني.بنابراشودمی
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 یقانون یها ریسک -9-6

  Subpoena and E-Discovery. 08ر -9-6-8

باالاحتمال

متوسطتاثیر

منبعیجداسازفقدان.6آهاپذيریآسیب

بارهنيادرتیشفافعدموحوزهنيچنددردادهسازیذخیره.29آ

هاحوزهدربارهاطالعاتفقدان.31آ

کمپانی.شهرت1ددارايیهایتحتتاثیر

مشتری.اعتماد2د

یشخصیحساسهاداده.5د

.دادهشخصی6د

.دادهحیاتیشخصی7د

گیبالدرنهاسرويس–.تحويلسرويس9د

.تحويلسرويس11د

باالريسک

کيابردرسازیذخیرهمسئولوتمرکزیهاآژانسیمنتجازحکمقانون،یکيزیفافزارسختفیرخدادتوق

.[12و11و11]باشندمیشانيهادادهیدرمعرضخطرافشاانيمعناباشدکهمشترنيبهادتوانمینقطه

 8ییقضا یحوزه ها راتییاز تغ یناش یها ریسک. 00ر -9-6-0

خیلیباالاحتمال
باالتاثیر

هاحوزهدربارهاطالعاتفقدان.31آهاپذيریآسیب
بارهنيادرتیشفافعدموحوزهنيچنددردادهسازیذخیره.29آ

کمپانی.شهرت1ددارايیهایتحتتاثیر
ریمشت.اعتماد2د
یشخصیحساسهاداده.5د
.دادهشخصی6د
.دادهحیاتیشخصی7د
گیبالدرنهاسرويس–.تحويلسرويس9د
.تحويلسرويس11د

باالريسک

                                                           
1changes of jurisdiction 
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مشتر قضاانيداده چندحوزه برخینگهداريیممکناستدر ایشوند، رنياز با ها یاديزسکيحوزه

اسکيپرریکهدرکشورهايیهادادههمراههستند)مثالمرکز در دارند(. ممکناستنيقرار ها حوزه

رافراهمکند.الزمبهذکرهادادهسرقتايافشایالزمبرایهانهیبازدارندهومحدودکنندهزمنیفقدانقوان

ا در تمامنجاياستکه هاینسبتبه رحوزه هاسکيوجود فقطحوزه و موجبيیمطرحنشده به که

.خاصموردتوجههستندمنظورباشدیقانونیفشارها

 داده یبانیپشت یها ریسک. 03ر -9-6-3

باالاحتمال

باالتاثیر

هاحوزهدربارهاطالعاتفقدان.31آهاپذيریآسیب

هبارنيادرتیشفافعدموحوزهنيچنددردادهسازیذخیره.29آ

کمپانی.شهرت1ددارايیهایتحتتاثیر

مشتری.اعتماد2د

یشخصیحساسهاداده.5د

.دادهشخصی6د

.دادهحیاتیشخصی7د

گیبالدرنهاسرويس–.تحويلسرويس9د

.تحويلسرويس11د

باالريسک



کنندگاندارند.نیابروهمتامانيمشتریدادههمبرایبانیپشتسکيچندررايانشابری

دادهکهیابر)درنقشکنترلکنندهداده(ممکناستچککردنپردازشهایمشترکيیبرا -

یقانونقيمطمئنشدنازانجامازطرنيمشکلباشد،وبنابراشودمیکنندهانجامنیتوسطتام

یهادادهیپردازشهایابرمسئولشخصیکامالروشنباشدکهمشتردي.باباشدمیمشکلزین

.شکستدرشودمیکنندهابرانجامنیپردازشهاتوسطتامنياکهیوقتی،حتباشدمییشخص

مختلفبایکهدرکشورهاشودمییمختلفیازدادهموجبمجازاتهایبانیپشتنیقوانیاجرا

متفاوتاست.نیتوجهبهقوان

وجودداشتهباشندکهکنترلکنندهازآنهاآگاهنشود.یدادهاتیامنیممکناستنفوذها -

توسطتامیمشتر - پردازششده داده به ممکناستکنترلخود دستنیابر از را ابر کننده

.ابديیمشيموردافزانيدادهایانتقالهاشيبدهد.درحالتافزا

ابرممکناستنیتام - دريیهادادهکننده توسطمشتریکندکهجمعآورافتيرا منعیآنها

 داشتهباشد.یقانون
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 8م وزصدور  یها ریسک. 04ر -9-6-4

مقايسهای:باالترمتوسطاحتمال

مقايسهای:باالترمتوسطتاثیر

استفادهطيشراتیشفافوتکاملفقدان.31آهاپذيریآسیب

کمپانی.شهرت1دثیردارايیهایتحتتا

گیبالدرنهاسرويس–.تحويلسرويس9د

.تصديق21د

متوسطريسک



طیمحیممکناستبرامجوزبرخطصدوریهاکردنوچکهیاولیها،مانندتوافقنامهمجوزصدورطيشرا

ابرطیدرمحنیهرزماناستفادهازماشیبرایموردمثال،درحالتپرداختیبراابرکاربردنداشتهباشند.

موردکياوبهطورمدامازکهیکنددرحالدایپشيافزايیبهصورتنمایممکناستصورتحسابمشتر

.کندمیاستفاده

                                                           
1Licensing risks 
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 )نه فقط مربوط به ابر( یعموم یها ریسک -9-7

سکيریهاتحلیلنهیزمدر با یسرکيما هستهاريسکاز محمیمواجه به مربوط فقط ابرطیکه

.میآنهارامدنظرقراربدهدي،ودرهمهحاالتباباشدمین

 شبکه یها ی. خراب05ر -9-7-8

يکسانمقايسهای:پايیناحتمال

مقايسهای:باالترخیلیباالتاثیر

نامناسبیبندکرهیپ.38آهاپذيریآسیب

عاملستمیسايستمیسیهایپذيرآسیب.39آ

منبعیجداسازفقدان.6آ

بدیابيبازیهاطرحوکاروکسبیوستگیپدرضعفايفقدان.41آ

گیبالدرنهاسرويس–.تحويلسرويس9ددارايیهایتحتتاثیر

.تحويلسرويس11د

متوسطريسک



.شوندمیریبهطورهمزماندرگیهزارمشترنيچند،کهدرصورتوقوعهاريسکنيعتريازشایکي

  8شبکه تیری. مد06ر -9-7-0

يکسانمقايسهای:متوسطاحتمال
مقايسهای:باالترخیلیباالتاثیر

نامناسبیبندکرهیپ.38آهاپذيریآسیب
ملعاستمیسايستمیسیهاپذيریآسیب.39آ
منبعیجداسازفقدان.6آ
بدیابيبازیهاطرحوکاروکسبیوستگیپدرضعفايفقدان.41آ

کمپانی.شهرت1ددارايیهایتحتتاثیر
مشتری.اعتماد2د
.وفاداریوتجربهکارکنان3د
گیبالدرنهاسرويس–.تحويلسرويس9د
.تحويلسرويس11د
.شبکه)ارتباطاتوغیره(16د

باالريسک

                                                           
1IE, network congestion / mis-connection / non-optimal use 
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 شبکه کیتراف ی. دستکار07ر -9-7-3

پايیناحتمال

باالتاثیر

کاربرانیتدارکاتیهاپذيریآسیب.2آهاپذيریآسیب

کاربرانتدارکقطعیهاپذيریآسیب.3آ

ارتباطیرمزنگاریهاپذيریآسیب.8آ

پذيریآسیبصیتشخپروسهیروبرکنترلوجودعدم.16آ

کمپانی.شهرت1ددارايیهایتحتتاثیر

مشتری.اعتماد2د

یشخصیحساسهاداده.5د

.دادهشخصی6د

.دادهحیاتیشخصی7د

گیبالدرنهاسرويس–.تحويلسرويس9د

.تحويلسرويس11د

متوسطريسک

 Privilege escalation. 01ر -9-7-4

ترپايینمقايسهای:پايیناحتمال

کنندهابر()برایتامینمقايسهای:باالترباالتاثیر

AAAیهاپذيریآسیب.1آهاپذيریآسیب

کاربرانیتدارکاتیهاپذيریآسیب.2آ

کاربرانتدارکقطعیهاپذيریآسیب.3آ

ناظرفوقیهاپذيریآسیب.5آ

گنگیهاتیمسئولوهانقش.34آ

هانقشفيتعارفیضعیاجرا.35آ

ازینبهتوجهبادانستناصلبکارنرفتن.36آ

نامناسبیبندکرهیپ.38آ

صیحساسیشخهاداده.5ددارايیهایتحتتاثیر

.دادهشخصی6د

.دادهحیاتیشخصی7د

HR.داده8د

/مجازشناسی.کنترلدسترسی/احرازهويت11د

 .دايرکتوریکاربر)داده(13د

متوسطريسک
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 Social engineering attacks (IE, Impersonation). 09ر -9-7-5

يکسانمقايسهای:متوسطاحتمال

مقايسهای:باالترباالتاثیر

یتیامنیآگاهفقدان.32آهاپذيریآسیب

کاربرانیتدارکاتیهاپذيریآسیب.2آ

منبعیجداسازفقدان.6آ

ارتباطیرمزنگاریهاپذيریآسیب.8آ

یتیامنیکيزیفیهاهيروبودنیناکاف.37آ

کمپانی.شهرت1دردارايیهایتحتتاثی

مشتری.اعتماد2د

.دارايیفکری4د

یشخصیحساسهاداده.5د

.دادهشخصی6د

.دادهحیاتیشخصی7د

HR.داده8د

/مجازشناسی.کنترلدسترسی/احرازهويت11د

.اعتبارنامه12د

متوسطريسک

 یاتیعمل یها گزارشخطر افتادن به  ای. اتالف 32ر -9-7-6

ترپايینمقايسهای:پايیناحتمال

يکسان)برایمشتری(مقايسهای:متوسطتاثیر

ینگهدارویریگگزارشیهاهيرودرضعفايفقدان.52آهاپذيریآسیب

AAAیهاپذيریآسیب.1آ

کاربرانیتدارکاتیهاپذيریآسیب.2آ

کاربرانتدارکقطعیهاپذيریآسیب.3آ

یقانونیآمادگفقدان.19آ

عاملستمیسايستمیسیهاپذيریآسیب.39آ

یعملیاتی)مشتریوتامینکنندهابر(هاگزارش.21ددارايیهایتحتتاثیر

پايینريسک
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 (یقانون قاتیتحق ی)دستکار یتیامن یها گزارشبه خطر افتادن  ای. اتالف 38ر -9-7-7

ترپايینقايسهای:مپايیناحتمال

تر)برایمشتری(پايینمقايسهای:متوسطتاثیر

ینگهدارویریگگزارشیهاهيرودرضعفايفقدان.52آهاپذيریآسیب

AAAیهاپذيریآسیب.1آ

کاربرانیتدارکاتیهاپذيریآسیب.2آ

کاربرانتدارکقطعیهاپذيریآسیب.3آ

یقانونیآمادگفقدان.19آ

عاملستمیسايستمیسیهاپذيریآسیب.39آ

یامنیتیهاگزارش.22ددارايیهایتحتتاثیر

پايینريسک

 داده یها بانیشدن پشت دهیدزد ای. گم شدن 30ر -9-7-1

ترپايینمقايسهای:پايیناحتمال

يکسان)برایمشتری(مقايسهای:باالتاثیر

یتیامنیکيزیفیهاهيوربودنیناکاف.37آهاپذيریآسیب

 AAAیهاپذيریآسیب.1آ

کاربرانیتدارکاتیهاپذيریآسیب.2آ

کاربرانتدارکقطعیهاپذيریآسیب.3آ

کمپانی.شهرت1ددارايیهایتحتتاثیر

مشتری.اعتماد2د

یشخصیحساسهاداده.5د

.دادهشخصی6د

ادهحیاتیشخصی.د7د

HR.داده8د

گیبالدرنهاسرويس–.تحويلسرويس9د

.تحويلسرويس11د

.پشتیباندادهيابايگانیداده23د

متوسطريسک
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 و ابزار ها ماشین اتیم از به جزئ ریغ ی. دسترس33ر -9-7-9

ترپايینمقايسهای:ینخیلیپاياحتمال

هدفتاثیر بايد زياد خیلی تاثیر داشتن )برای باال

خاصرا يکماشین مشخصباشد)مثال حمله

هدفبگیرد((

باالترمقايسهای:

یتیامنیکيزیفیهاهيروبودنیناکاف.37آهاپذيریآسیب

کمپانی.شهرت1ددارايیهایتحتتاثیر

مشتری.اعتماد2د

یشخصیحساسهاداده.5د

.دادهشخصی6د

.دادهحیاتیشخصی7د

HR.داده8د

.پشتیباندادهيابايگانیداده23د

پايینريسک

آنجا تاميیاز نیکه مرکز بر ابر یهادادهکنندگان تمرکز همچناندکردهبزرگ طیمحیهاکنترلنیو

.شودمیپرخطرتراریازنفوذبسیناشجينتانياتراست،بنابریقوزینیکيزیف

 ای رایانه زاتیت ه ی. دزد34ر -9-7-82

ترپايینمقايسهای:خیلیپايیناحتمال

خیلیباالمقايسهای:باالتاثیر

یتیامنیکيزیفیهاهيروبودنیناکاف.37آهاپذيریآسیب

یشخصیحساسهاداده.5ددارايیهایتحتتاثیر

ی.دادهشخص6د

.دادهحیاتیشخصی7د

HR.داده8د

فیزيکیافزارسخت.17د

پايینريسک

 یعیطب یای. بال35ر -9-7-88

ترپايینمقايسهای:خیلیپايیناحتمال

باالترمقايسهای:باالتاثیر

بدیابيبازیهاطرحوکاروکسبیوستگیپدرضعفايفقدان.41آهاپذيریآسیب

کمپانیهرت.ش1ددارايیهایتحتتاثیر



 ابری رایانش 



413

مشتری.اعتماد2د

یشخصیحساسهاداده.5د

.دادهشخصی6د

.دادهحیاتیشخصی7د

 HR.داده8د

گیبالدرنهاسرويس–.تحويلسرويس9د

.تحويلسرويس11د

پايینريسک

کل طور بالیناشسکيریبه محیعیطبیاياز بسطیدر محاریابر از اباشدمییسنتیطهایکمتر ني،

باشدمیکنندههانیشبکهتوسطتامریومستيسانيموضوعبهخاطرارائهچند
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 ها پذیری آسیب -9-1

يیهاپذيریآسیبستیل ادامهآوردهشده الزماتیبههرصورتجزئیولست،یجامعنستیلکيکهدر

شاملنيالیاهدافتحلنیتامیبرا اشودمیگزارشرا هاپذيریآسیبني. نوع از یهاپذيریآسیبهم

هستند.یعمومیهاپذيریآسیبمختصبهابروهمازنوع

 AAA یها پذیری آسیب. 8آ
هوستمیسکي احراز در مجازشناس1تيکه حسابرس2ی، فیضع3یو مشکالتدتوانمیباشد چونیبا

:نيمواجهشود.بنابرایتیبهمنابع،استفادهنامناسبازمنابعواتفاقاتامنرمجازیغیدسترس

ابروجودخواهدداشتسازیذخیرهناامنبهیدسترس -

نامناسبوجوددارندینقشها -

زودگذرقراردارندرهیمنابعذخیبررویاعتباریهاداده -

تيبهاحرازهوازیننيخواهدبود،بنابرابانيبرکلمهعبوردستبهگریابرباحمالتمبتنگريدیسواز

.باشدمیزکلمهعبوراازاستفادهرکهفراتيیها

 کاربران یتدارکات یها پذیری آسیب. 0آ
.ستیقادربهکنترلپروسهتدارکنیمشتر -

نشدهاست.ديیتا4درمرکزثبتیمشترتيهو -

ابروجوددارد.یمولفههاانیمریتاخ -

ساختهشدهاست.انيمشترتيهویهادادهازینسخهکپنيچند -

.رنديپذبیدرمقابلاستراقسمعوتکرارآسانيمشتریاعتباریهاداده -

 کاربران  5قط  تدارک یها پذیری آسیب. 3آ

تاخبهگیردمیصورتیمشترکيقطعتدارککهیهنگام مدتیرهایخاطر تا ابر در یهادادهیموجود

.باشندمیاوهمچنانمعتبریاعتبار

                                                           
1Authentication 
2Authorization 
3Accounting 
4Registration 
5De-provisioning 
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 تیریاز راه دور به واسط مد ی. دسترس4آ
بوجوديیهاپذيریآسیبیکاریهاماشیندرینوعازدسترسنياینظرتئوراز ماننداحرازآورندمیرا ،

سخها.درخواستهاوپافیضعتيهو

  ناظر فوق یها پذیری آسیب. 5آ
یمجازیهاماشینیواجرایکيزیمنابعفقتیدرحقهيالني:اباشندمیجذاباریبسناظرفوقهيالحمالت

هيالنيخواهدبود.ازکارانداختنایاتیحاریبسهيالنيدراپذيریآسیبهرگونهني،بنابراکندمیراکنترل

نيایهاپذيریآسیبانجامشدهدربارهیرها.کاباشدمییمجازیهاماشینتنهمهازکارانداخیبهمعنا

مراجعهشود.[16]بهپذيریآسیبنيدربارهاشتریبیمثالهادنيدیآمدهاست.برا[15و14و13]درهيال

 منب  ی. فقدان جداساز6آ

قراردهد.ریراتحتتاثگريدیمنبعمورداستفادهمشتردتوانمییمشترکياستفادهشدهتوسطمنبع

توسطیکيزیهستندکهدرآنهامنابعفیمعماریهایطراحیبرمبناIaaSرايانشابرییهازيرساخت

ماش یمجازنیچند اشتراکگذاشته بنابراشوندمیبه اشتراکیمشترنيچندنيو صورت آنهایبه از

.کنندمیاستفاده

اریغیناستموجبدسترسممکناظرفوقهيالیهاپذيریآسیب به برانيمجاز یمنابعمشترکشود.

مشترکباشند.LUN1یبررویهاردمجازیوهايدرایدارا2یومشتر1یمشتریمجازیهاماشینمثال

یهادادهوبتوانددهخودبویمجازنیماشیبررو1یهاردمشترويقادربهنگاشتکردندراديشا2یمشتر

.ندیدرونآنرابب

انيمشترتيريمدنیتامیبرایکاملیهاAPIیکهداراشودمیاستفادهيیهاناظرفوقازIaaSیابرهادر

باشندمی حتهادادهمجازبهریغیمنجربهدسترسدتوانمینهیزمنيدراهاپذيریآسیب. ممکنیشود.

نهیزمنيدراشتریبهایمثالی.براددهنرییدرونابرراتغیهايیاستحملهکنندگانقادرباشندکهدارا

مراجعهشود.[16]بههاپذيریآسیب

 یشهرت یها ی. فقدان جداساز7آ
گذارد.یمریتاثگريدیمشتربرشهرتیمشترکيیهاتیفعال

 ارتباط یرمزنگار یها پذیری آسیب. 1آ
.باشندمیيیدرهنگامجابجاهادادهدربارهخواندهشدنيیهایدرزمرهنگرانهاپذيریآسیبنيا

                                                           
1Logical Unit Number 
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 ها و داده در انتقال ویآرش یضعف در رمزنگار ای. فقدان 9آ
یرهايداده،تصوهایپايگاهووهایشدهدرآرشینگهداریهادادهدادهدرحالانتقال،یدررمزنگارشکست

یقانونیهاداده،یمجازیهاماشین شودمیحساسموجبیهاگزارشو درگريدیهادادهکه ابر در

درنظرديپردازشبایهاهزينهو(11آ)دیکلتيريمدسازیپیادهیهاهزينه.طبعارندیمعرضخطرقراربگ

شوند.سهيمقاسکيرنيایهاهزينهگرفتهشدهوبا

 در حالت رمز شده ها دادهممکن بودن پردازش  ری. غ82آ

،[17]ختانهيهمریرمزنگارریاخیهاافتهيباتوجهبهیولست،ینیکارسختیدادهبهطورکلیرمزنگار

 Bruceکهتوسطینیپردازشدادهاستفادهنخواهندکرد.درتخمنیدرحیازرمزنگاریتجاریهاسیستم

Schneierرمزشدهانجامشود،یهادادهیوباگربررویبدستآمدهکهجستجوجهینتنيانجامشدها

ابرانيمشترکهیمعناستکهمادامنيموضوعبهاني.ا[18]شودمیبرابراردیلیمکيزمانمحاسبهحدودا

کنند.کنندهابراعتمادنیبهتامديدارندبااجیدادهاحترهیازذخریغيیبهکارها

 دیکل تیریمد فیضع ی. روش ها88آ
توانمینمونهی؛براباشدمیدیاعمختلفکلانوسازیذخیرهوتيريمدازمندینرايانشابرییهازيرساخت

برادیکل انتقالداده)یبانیپشتینشسترا SSLیکلیدهااز یدهایجفتکلل،يرمزکردنفایکلیدها(،

رانامبردیمجازشناسیهاوتوکنانيمشخصکنندهمشتریدهایکنندهابر،جفتکلنیمشخصکنندهتام

زینیرمحتوبیوابرمبتنستندینیثابتیافزارسختساختريزیدارایمجازیهاینماش.ازآنجاکه[19]

جغراف نظر عيتوزيیایاز کنترلباشدمیشده یهابکاربردن مانند HSMاستاندارد
1 مشکل .باشدمیتر

.[22و21و21]درشتریاطالعاتب

 یاعداد تصادف دیتول یبرا نییپا ی: آنتروپدیکل دی. تول80آ

سريتصاوبیکتر ستمیاستاندارد وساسازیمجازییهافناوری، کمبود ایورودليو معناستکهنيبه

رايانشتیهستند؛مراجعهشودبهامنیکيزیفیهاRNG2نسبتبهیترنيیپایآنتروپیداراهاسیستم

یتشابهآنتروپممکناستبهخاطریمجازنیحملهکنندهبهماشکيمعناستکهنيبدني.ا[23]ابری

باشد.یمجازنیشدهتوسطماشدیتولیکلیدهازدنسقادربهحدیاعدادتصادفیمورداستفادهبرایها

یمهمیامدهایپردیمدنظرقرارنگیاگردرگامطراحیولباشدمیقابلحلیبهآسانپذيریآسیبنيا

خواهدداشت.

                                                           
1Hardware Security Module 
2Random Number Generator 
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 استاندارد یها حل راهو  ها فناوری. کمبود 83آ
امبودک به برخنياستاندارد در تامیمعناستکه به وابسته داده نیمواقع اباشدمیکننده قطعنکهي.

است.یبزرگاریبسسکيانجامدهدرديکنندهبانیراتاماتیعمل

  8منب  یی. عدم وجود توافق اجرا84آ
چیهانشيکستشود،مشتربرشSaaSايPaaSکنندهنیمعناستکهاگرتامنيمنبعبهایتوافقاجرانبود

نخواهندداشت.یبانیپشت

 استفاده از منب  قینادق یها مدل. 85آ
موردیآنهابهطورآماررايزباشدمیريپذبیمنبعآسیبهطورخاصدرمقابلفرسودگديگریهاسرويس

 قرار همچنگیرندمیاستفاده تامیاریبسنی. مننیاز رزرو اجازه ها پکننده صورت به را بهشرفتهیابع

:وندندباشکستمواجهشتوانمیمواقعنيدراتميالگورني.ادهندمیانيمشتر

ازحدشودشیاستفادهبايیمنجربهرزرواضافدتوانمیاستفادهازمنبع،کهقینادقیمدلساز -

(.36(و)35(،)34)

یرعادیمنابعبعلتاتفاقاتغصیتخصیهاتميالگوریخراب -

بندصیتخصیهاتميالگوریخراب - دسته از که یمنابع استفاده عدمکنندمیکارها خاطر به

مناسب.یدستهبند

 پذیری آسیب صیپروسه تشخ ی. عدم وجود کنترل بر رو86آ
پذيریآسیبیاسکنکردنپورتهاوتستهایهانهیاستفادهدرزمطيکهبهواسطهشرايیهامحدوديت

امرخودنيباشدکهایبرعهدهمشتریازاقداماتامنسازیبرختیکهمسئولشودمیعثباآيدمیبوجود

است.یجدپذيریآسیبکي

 یداخل شبکه ا یها ی. احتمال رخداد وارس87آ

شبکهیروانيمشترگريدیاستانداردرابررویتستهاگريپورتودیهایندبررستوانمیابرانيمشتر

اجراکنند.یداخل

 co-residence یچک ها ی. احتمال اجرا81آ

یکهمنابعرابهاشتراکمیایکهحملهکنندگانقادرباشندمشترشوندمیموجبside attackحمالت

کنند.يیگذاردشناسا

                                                           
1No source escrow agreement 
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 یقانون ی. فقدان آمادگ89آ
وهاسرويسکنندههانیازتامیاری،بسدباشمیرادارایقانونیآمادگیارتقالیابرپتانسنکهيرغمایعل

بهیامکاندسترسSaaSیکنندههانیمثال،تامی.براآورندمینديامرراپدنيایاستفادهالزمبراطيشرا

فراهمنانيمشترIPیهاگزارش تامکنندمیرا یقانونیهاسرويسهمممکناستIaaSیکنندههانی.

نکنند.رافراهمسکيدیرهايمانندتصو

  8حساس ی. قابل قبول شدن رسانه ها02آ

حساسممکناستفاشیهادادهخواهدبودکهیمعننيبهایکيزیفسازیذخیرهمشترکمنابعتیمالک

ا ینابودکردندادهکهدرانتهایهایعلتاستکهممکناستخطومشنيفاششدنبهانيشوند.

توسطسکيدنکهيبهخاطرانمونهینباشند،براسازیپیادهقابلگیرندمیمورداستفادهقراراتیچرخهح

برد.نیازبیکيزینتوانبهطورفراليفاکياست،مورداستفادهیگريمالکد

  0خارج از ابر یمانیتعهدات پ ایها  تیمسئول ی. همگام ساز08آ
یالتي.تماستندیهشدهاستآگاهناستفادهبهآنهادادطيکهدرشرايیهاتیابرمعموالازمسئولانيمشتر

کنندهابررانیدرتامیرمزنگاریگانيکسماندهمانندبایکهبيیهاتیفعالیهاتیوجودداردتامسئول

واگذارکنند.

  3شوند میپنهان  یها یموجب بوجود آمدن وابستگ یابر انیم یکاربرد یها برنامه. 00آ
ابراتیشخصثالثدرعملکهیپنهانوجوددارند،وهنگامیهایابروابستگیهاسرويسنیتامرهیزنجدر

کندمینیبانیپشتاتیکنندهابرازعملنیتامیواردشودمعمار

 نفعان مختلف یذ یمتداخل برا یها با قول SLA. عبارات 03آ
توافقنامههانيا دیحتسيسطحسرویعباراتدر گريممکناستبا عباراتايعباراتموجود گريدبا

توافقنامهدرتناقضباشند

 کسب و کار باشند یبرا یادیز یها ریسکشامل  SLA. عبارات 04آ
زسکيممکناسترسيسطحسرویهاتوافقنامه کار ازنیتامیبرایاديکسبو باشند. داشته کننده

ممکناستعباراتSLA،یمشتردگاهيد یبرا-شودآورازآنهاحاصلانيزریداشتهباشندکهتعابیها

(CPنکنندهابر)یراگرفتکهتامجهینتنيوجودداشتهباشدکهازآنبتوانایمثالممکناستعبارت

ساختابررادارد.ريزیشدهبررورهیذخیبههرمحتویودسترسیحقنگهدار

                                                           
1Sensitive media sanitization 
2Synchronizing responsibilities or contractual obligations external to cloud 
3Cross-cloud applications creating hidden dependency 



 ابری رایانش 



419

 نباشد پذیر امکان انیمشتر قیو تصد ی. حسابرس05آ
بدهد.یحسابرسنهیدرزمیهمشتربینیتضمچیکنندهابرنتواندهنیتام

برخیبرا تامینمونه یهاکنندهنیاز از یهاناظرفوقابر استفاده باز آنها[24]کنندمیمتن در که

بهتوجه.باشدمیهاسازمانیبرایاهيپایازمندینکيکهوجودآنها[25]معمولوجودنداردیهاقيتصد

ضرورنيا بدانینکته که همیاست مستقچیکه بیمیتقارن سطحیهاقيتصدنیما و گرفته صورت

وجودندارد.یريپذبیآس

 ابر جور نباشد رساختیبا ز قیتصد ی. طرح ها06آ

رفتهاند.نیاحتماالازبیتیامنیهاپذيریآسیبباشدکهیمعننيابروجودنداردکهبدیبرایخاصکنترل

 ها زیرساخت یبر رو یناکاف یگذار هی. سرما07آ

نديآناشتباهازآبدرآینیبشیپیهامدل.اگرباشدمیزمانازمندینهازيرساختیبررویگذارهيسرما

.شودمییمدتطوالنیبراسيموجبمختلشدنسرو

 8بستن مناب   ی. عدم وجود خط و مش01آ
منابعیبررویگذارتيکنندهابردرمحدودنیوتامیمشتریبرایريپذقیقابلانعطافوتطبحلراهاگر

ازمنابعمشکلسازخواهدشد.ینیبشیقابلپریوجودنداشتهباشد،استفادهغ

 باره نیدر ا تیحوزه و عدم شفاف نیداده در چند سازی ذخیره. 09آ
mirrorموجبهادادهشدنهریازمحلذخیبدوناطالعمشترسازیذخیرهدریوافزونگهادادهکردن

توافقاتعدولکنند،مخصوصاهاممکناستازی.کمپانشودمیپذيریآسیبازيیبوجودآمدنسطحباال

وجودنداشتهباشد.سازیذخیرهیهادربارهحوزهیاطالعاتروشنیوقت

 . فقدان اطالعات درباره حوزه ها32آ
هستند.اگراطالعاتريپذبیآساریزششوندکهبسپرداايو/ینگهداريیممکناستدرحوزههاهاداده

قادربهاجتنابازآنهانخواهدبود.یابروجودنداشتهباشد،مشترانيمشتریبرانبارهيالزمدرا

 استفاده طیشرا تی. فقدان تکامل و شفاف38آ
ستندیکهمختصابرنيیهاپذيریآسیب

                                                           
1Resource capping 
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بخشني.دراستندیابرنطیمختصمحهاريسکیهبرخنکتهاشارهشدکنيبهاهاريسکلیبخشتحلدر

درديحتماباهاپذيریآسیبني،اشودمیذکرستندیابرنطیکهفقطمربوطبهمحيیهاپذيریآسیبهم

برابردرنظرگرفتهشوند.یمبتنیهاسیستمسازیپیاده

 یتیامن ی. فقدان آگاه30آ

مهاجرتکهیوقتانيمشتر ابر آگاهکنندمیبه خطراتموجود آنینسبتبه مخصوصا ندارند، را الزم

اباشدمیابرطیکهمختصبهمحيیهاريسک تامیعدمآگاهني. کنندههمازجهتنیممکناستدر

کاهشخطاوجودداشتهباشد.هایروشناآگاهبودناز

 یبررس ی. فقدان پروسه ها33آ
یاگربررساسیمقنيکنندهوجوددارند،درانیتامیابربراطیدرمحیحساسیکهنقشهايیآنجااز

آورد.یرابهبارميیآننقشهاانجامنشودخسارتهایالزمبررویها

 گنگ  یها تی. نقش ها و مسئول34آ
کنندهابرنیهادرسازمانتامتینقشهاومسئولیمربوطبهعدممشخصشدنکافهاپذيریآسیبنيا

.باشدیم

 نقش ها فیتعار فیضع ی. اجرا35آ
هانیتامدر تفکیکننده عدم نقشهاکیابر آمدن موجببوجود ازشودمیيیمناسبنقشها که

ايیباالازاتیامت و هستن موجبنيبرخوردار هشودمیستمیسپذيریآسیبامر مثال دينبایفردچی.

د.ابرراداشتهباشیهابخشکاملبهتمامیدسترس

  ازی. بکارنرفتن اصل دانستن با توجه به ن36آ
یندارنددسترسازیکهنيیزهایبهچدي.افرادنباشودمیهامربوطتیبهنقشهاومسئولپذيریآسیبنيا

داشتهباشند.

  یتیامن یکیزیف یها هیبودن رو ی. ناکاف37آ

بر:مشتمل

(.تياحرازهویوشمندبراهی)استفادهازکارتهاطیمحیکيزیفیفقدانکنترلها -

پوششها - از استفاده مقابلاستراقسمعيیهايیدارایبرایسیالکترومغناطیفقدان در که

هستند.ريپذبیآس
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 نامناسب یبند کرهی. پ31آ
استفادهناکافهاپذيریآسیبدستهازنيا ویانسانیخطاها،سازیمقاومیهاهيازرویمشتملاستبر:

.دهيدورهندرانيمد

 عامل ستمیس ای ستمیس یها پذیری آسیب. 39آ

  8غیرقابل اطمینان افزار نرم. 42آ

 بد یابیباز یکسب و کار و طرح ها یوستگیضعف در پ ای. فقدان 48آ

 ها ییدارا یناکامل بودن موجود ای. فقدان 40آ

 ها ییدارا یناکامل بودن دسته بند ای. فقدان 43آ

 ها یینامشخص دارا تی. مالک44آ

 پروژه یها یازمندین فیضع یی. شناسا45آ

ننيا گرفتن نظر در فقدان شامل کاربردهاهاسیستمنقش،یتیامنیهایازمندیمورد ویو کاربران

.باشدمیناکاملکسبوکارو..یهایازمندین

 کننده نیتام فی. انتخاب ضع46آ

 کننده نیتام ی. فقدان افزونگ47آ

 وصله فیضع تیریمد ای یبرنامه کاربرد یها پذیری آسیب. 41آ
انیوصلهکردنمتداخلمیهاهيرو،یبرنامهکاربردیکدهایشامل:باگهاهاپذيریآسیبدستهازنيا

درمرورگرهاو....هاپذيریآسیبتستنشده،یهاوصلهکننده،بکاربردننیوتامیمشتر

 0مصرف مناب   یاه پذیری آسیب. 49آ

NDA. نفوذ به 52آ
 کننده نیتام لهیبوس  3

                                                           
1Untrusted software 
2Resource consumption vulnerabilities 
3Non-disclosure agreement 
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 . احتمال از دست دادن داده58آ

 یو نگهدار یریگزارش گ یها هیضعف در رو ای. فقدان 50آ

 مناب  یناکاف نگیلتری. ف53آ
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 ها ییدارا -9-9

یحضتوضیحياارجاعبهعناصرتودارايی

دادهشدهدرباال

يامالک]بازيگر

سازماندرگیر[

–]خیلیپايینمقدارمالحظهشده

خیلیباال[–باال–متوسط–پايین

خیلیباال CC1کمپانی.شهرت1د

،شودمیحسننیتراهمشاملمشتری.اعتماد2د

باشکاياتآنرااندازهگرفتتوانمی

CCخیلیباال

.وفاداریوتجربه3د

کارکنان

CCباال

باال2CC.دارايیفکری4د

یشخصیهاداده.5د

حساس

 European data)مانندآنچهدر

protection directive)

CC / CP3 خیلیباال

 European data)مانندآنچهدر.دادهشخصی6د

protection directive)

CC / CPمتوسط)ارزشعملیاتی(/باال)در

(صورتگمشدن

.دادهحیاتی7د

شخصی

یهادادهيیکهدردستههاداده)تمام

 European dataشخصیدر

protection directiveقرارداردو

درسازمانبعنوانحیاتیمارکشده(

CC / CPباال)ارزشعملیاتی(/باال)درصورتگم

شدن(

باالCCدادهمربوطبهديدگاهعملیاتیHR.داده8د

ويلسرويس.تح9د

یهاسرويس–

گبالدرن

يیکهزماندرآنهاسرويستمام

بسیاراهمیتداردوسطحدسترس

باشدمی%111پذيریآنهانزديکبه

CC / CPخیلیباال

متوسطCC / CP.تحويلسرويس11د

.کنترل11د

ی/احرازدسترس

/مجازشناسیهويت

(admin vs 

others)

CC / CPباال

برایمراجعینوافرادیکهبهسیستم.اعتبارنامه12د

دسترسیدارند

CCخیلیباال

                                                           
1
 Cloud customer 

2
 Intellectual property 

3
 Cloud provider 
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.دايرکتوری13د

کاربر)داده(

اگرازکاربیفتدديگرکسیقادربه

واردشدنبهسیستمنیست

CCباال

اسطمديريت.و14د

سرويسابر

)چهمبتنیبرباشدمیواسطمديريت

(که1وبچهمبتنیبرشلازراهدور

يیکهتوسطابرهاسرويستمامی

.شودمیباآنمديريتشودمیايجاد

CP / CCخیلیباال

هایAPI.15د

واسطمديريت

CP / CC / 

EuropeanHeal

th 

متوسط

.شبکه16د

)ارتباطاتوغیره(

شاملارتباطاتدرونوبیرونازابر

شودمی

CP / CCباال

افزارسخت.17د

فیزيکی

CP / CCپايین)وابستهبهاينکهچقدرازآنرااز

دستبدهید(/متوسط)درصورتیکه

دزديدهشودوازآنپشتیبانینشود(

.ساختمانهای18د

فیزيکی

CC / CP باال

.برنامهکاربردی19د

CPداصلی()ک

CP / CCباال

باال ISO, PCI, DSS, etcCC / CP.تصديق21د

یهاگزارش.21د

عملیاتی)مشتریو

تامینکنندهابر(

برایتقويتوبهینههاگزارشاين

کردنپروسههایکسبوکار

استفادهشدهواهدافحسابرسیرا

 کنندمیتسهیل

CC / CP متوسط

یهاگزارش.22د

امنیتی

عنوانشواهدنفوذومواردقانونیب

مورداستفادههستند

CC / CPمتوسط

.پشتیبانداده23د

يابايگانیداده

CP / CCمتوسط



                                                           
1
 Remote shell 
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 چارچوب تضمین اطالعات -9-82

یطراحريمواردزیاستکهبرانیتضمیارهایازمعایمجموعهگزارشنيایهاهیتوصنيازمهمتریکي

شدهاست:

 ابریهاسرويساتخاذشدهازسکيبهریدسترسیراب -

 ابرمتفاوتیکنندههانیتامشنهاداتیپنیبسهيمقایبرا -

استکهبدونداشتنتجربهوتخصصیشخصثالثکاریکنندههانیتامیموثربرایتیامن -

 مشکلاست.اریالزمبس

یکنندههانیتامیرونیکاهشبارتضمیبرا - ريزیراکهبيیهاريسکنيازمهمترکيابر.

ب نشودمیانیساختابر NISنیتضمیهايازمندیمربوطبه
تامباشدمی1 هانی. ابریکننده

راشانيهایمشهاوخطساخترياززیدرخواستحسابرسانيازمشتریاديکهتعدادزاندفهمیده

اارندد امنني. بار میبزرگیتیموضوع بوجود موجبافزایرا و ريخطرحمالتبهزشيآورد

 موضوعدارند.نيمقابلهباایچارچوببراکينییبهتبازیکنندههاننی.تامشودمیساختها



کنندهابرداشتهباشدتاازنیازتامدتوانمیکهسازمانکندمیرافراهميیهاپرسشاهیبخشازتوصنيا

هرني.بنابراباشدمیاقلحدbaselineکيجاديپرسشهاانياهدفاطالعاتخودمطمئنشوند.تيحما

ديپاسخهابانيبههرصورتاداشتهباشد.baselineنياضافهترازايیهایازمندیسازمانممکناستن

بتوانازآنپاسخهارندیقراربگیمناسبيیدرچاچوبمعنا بدستسهيمقاتیقابلیودارادارتريپایتا

فوقالذکریارهایمعنيا.باشدمیقابلسنجشیارهایبهمعازیطبعانيیپاسخهانیداشتنچنیآورد.برا

ممکنباشد.هاسازمانآنهارادرنیباسیباشندتاقکسانيکنندههانیهمهتامیبراديبا

 ها تیمسئول میتقس -9-82-8

ونقشهاتیروشنوفهممسئولفيبهتعرازیکهممکناسترخبدهدنیتیامنعيتوجهبهوقابا یها

خطوطانیوتامیدرمشترتیامنمربوطبه ابندیتقسیمنيکنندهوجوددارد. نیبیبهطورگسترده

SaaSوIaasدادهشدهاست.شاننبندیتقسیمنيانيتریومنطقنيمعمولترريتفاوتدارد.درجدولز

هدهدارند.رابرعتیکنندهمسئولنیتامايیمشترس،يازسروکیمشخصشودکهکدامديدرهرموردبا

شيهاتیمسئولیازتمامديبایموجودباشددرآنمشخصشدهکهمشتریاستفادهاستانداردطياگرشرا

آگاهباشد.

                                                           
1Network and information security 
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9-82-8-8- Software as a service 
 تامین کننده مشتری

-  برای داده حمايت قوانین یهادادهقبول

توسط شده پردازش و شده آوری جمع

 مشتری

 نگهداریسیستممديريتهويت -

 يريتسیستممديريتهويتمد -

مديريتسکویاحرازهويت -

 ,facilities, rack spaceزيرساختپشتیبانیفیزيکی) -

power, cooling, cabling, etc) 

)سرور، - فیزيکی زيرساخت پذيری دسترس و امنیت

 ،پهنایباندوغیره(سازیذخیره

)چکسازیمقاومرويههایمديريتوصلهسیستمعاملو -

 بین تداخل هرگونه توسطسازیمقاومکردن شده انجام

 مشتریباخطمشیامنیتی(

- ( امنیتی سکوی بندی  ,firewall rulesپیکره

IDS/IPS tuning, etc) 

 هاسیستممانیتورينگ -

 ,firewall, Host IDS/IPSنگهداریسکویامنیتی) -

antivirus, packet filtering) 

جمعآوریگزارشومانیتوريگامنیتی -

9-82-8-0- Platform as a Service 
 تامین کننده مشتری

 نگهداریسیستممديريتهويت -

 مديريتسیستممديريتهويت -

مديريتسکویاحرازهويت -

 ,facilities, rack spaceزيرساختپشتیبانیفیزيکی) -

power, cooling, cabling, etc) 

)سرور، - فیزيکی زيرساخت پذيری دسترس و امنیت

 ،پهنایباندوغیره(سازیذخیره

)چکسازیمقاوممديريتوصلهسیستمعاملورويههای -

 بین تداخل هرگونه توسطسازیمقاومکردن شده انجام

 مشتریباخطمشیامنیتی(

- ( امنیتی سکوی بندی  ,firewall rulesپیکره

IDS/IPS tuning, etc) 

 سیستممانیتورينگ -

 ,firewall, host IDS/IPSنگهداریسکویامنیتی) -

antivirus, packet filtering) 

جمعآوریگزارشومانیتوريگامنیتی -
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9-82-8-3- Infrastructure as a service  

 تامین کننده مشتری
 نگهداریسیستممديريتهويت -

 تهويتمديريتسیستممديري -

 مديريتسکویاحرازهويت -

وروندهاییسیستمعاملمهمانهاوصلهمديريت -

 سازیمقاوم

 firewallپیکرهبندیسکویامنیتیمهمان) -

rules, IDS/IPS tuning, etc) 

 یمهمانهاسیستممانیتورينگ -

 firewall, hostمنیتی)نگهداریسکویا -

IDS/IPS, antivirus, packet filterig) 

جمعآوریگزارشومانیتوريگامنیتی -

- ( فیزيکی پشتیبانی ساخت  ,facilitiesزير

rack space, power, cooling, cabling, 

etc) 

فیزيکی - زيرساخت پذيری دسترس و امنیت

 ه(،پهنایباندوغیرسازیذخیره)سرور،

 hypervisor, virtualیمیزبان)هاسیستم -

firewall, etc)

:رندیدرنظربگديمواردراباني(اIaaSهستند)مانندشانيهازيرساختتیمسئولامنانيمشتریوقت

 IaaSدر  یبرنامه کاربرد تیامن -9-82-8-4

وکنندمیبرخورداهیعنصرجعبهسکيمانندیبابرنامهکاربردIaaSیبرنامهکاربردیکنندههانیتام

هایاليه.تماماندکردهرارهاانيمشتریکاربردیهابرنامهیاتیوعملیتيريمدیهایوکامالنگراننيبنابرا

انيمشترلیدلنی.بههمشودمیتيريمدانيخودمشترلهیوبوسشودمیاجرایسرورمشتریبرنامهبررو

امنتیمسئولديبا ارشانيهابرنامهتیکامل در باشند. داشته عهده بر چکلکينجايا وستیخالصه

ندانجامدهندآوردهشده:توانمیانيکهمشتریاقداماتنيبهتریبراحاتیتوض

بوجودآمدهباشند.نترنتيبرایمبتنیکاریهامدلیبراديابربایهابرنامه -

بهگونهایطراحديبا - داشتهعمومیهاپذيریآسیبباشدکهدرمقابلیآنها لوبحفاظتالزمرا

.[26]باشند

بروزرسانانيمشتر - ارتقایمسئول بنابرایهابرنامهیو هستند داشتنديبانيخود یاستراتژکياز

حاصلشود.نانیوصلهاطم

دينباانيمشتر - از که شوند هویشخصیهاسازیپیادهوسوسه احراز ویمجازشناس،تيشده

داشتهباشند.يیهاضعفهاسازیپیادهنيممکناستاراي(استفادهکنند،زAAA)یحسابرس

به بایکاربردیهابرنامهطورخالصه: کنترلهاديبنگاه امنیاديزیبههمراه شوندتا وزبانیمتیاجرا

دسترس امنیشبکه، و کاربردیهاکنترلتیکاربر، تامیبرنامه نیرا برا[27]کنند بی. شتریاطالعات

رهیاوراکل،سانوغکروسافت،يمابزرگمانندیهاتولیدکنندهمحصوالتیتیامنیهاادداشتيبهیدتوانمی

.ديیمراجعهنما
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 اطالعات نیتضم یها یازمندین -9-88

 پرسنل تیامن -9-88-8

یبوطبهفناوراطالعاتوافرادمریهستندکهشماازپرسنلفناوريیسواالتمربوطبهپرسنلهمانهااکثر

.دیپرسیاطالعاتم

یدسترسستمیکهبهسیاطالعاتوافرادیفناوررانيشمادراستخداممدیهاوخطمشهيور -

شامل:ديباهااينست؟یدارندچ

o استخدام)هویهابررسی مراجعآنها،یکارخچهيتارت،یووضعتیملت،يقبلاز و

باال((تياناولوکارکنی)برایدانیمیسابقهمجرمانهوبررس

مورداجراوجودیکاربردیهابرنامهدادهویمتفاوتباتوجهبهمحلنگهداریهایخطمشايآ -

دارد؟

o تفاوتداشتهباشدگريمنطقهممکناستبامنطقهدکياستخدامیمثالخطمش

o شدهباشد.رهیباپرسنلخاصذخیدربخشخاصیممکناستدادهحساس

ست؟یکارمندانچیشمابراتیبرنامهآموزشامن -

مداوموجوددارد؟یابيپروسهارزايآ -

o ؟شودمیهرچندوقتانجام 

o دوبارهیمرورها

o تيهاوسطوحاولویدسترسیهاینیبازب

o هایخطمشینیبازب 

 نیتام رهیزن  نیتضم -9-88-0

کندمیولرابهشخصثالثمحیتیامناتیازعملیکنندهابربرخنیمطرحاستکهتامیسواالتوقتنيا

تام از خارجنی)مثالاستفاده تيهوتيريمدیبرایکننده همچنیهاسیستمدر سواالتنيانیعامل(.

فرضوجودداردني.اشودمیشاملزیدارندنیکنندهابردسترسنیتامرساختيکهبهزيیشخصثالثها

.رودمیشخصثالثهمبکاریبرایپرسشنامهبهصورتتناوبنيکها

زنجیتیامنیدیکلاتیعمل - در برونسپارنیتامرهیکه رااندشدهیشما ارتباطند در شما با و

 .دیکنفيتعر

 .دیساختشماراشرحدهريشخصثالثهابهزیدسترسنیتضمیروندهااتیجزئ -

o ؟کنیدمییوبازرسیشماآنهاراحسابرسايآ
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پايیهاSLAايآ - سطح نسبنيیبا مشترتر به آنچه به اشنهادیپانتانيت توسطديداده

شده؟یبرونسپارانگارانت

شخصثالثوجوددارد؟سيسطحسرونیمشخصشدنتضمیبرایاریچهمع -

 بکاررفتهتوسطشخصثالثموافقاست؟یتیامنیکنندهابرباخطمشنیتامايآ -

 امنیت عملیات -9-88-3

 تامینرودمیانتظار توافقتجاریبا هر که هایخارجیسطوحسرويسبرایتمام یهاسرويسکننده

شبکهراشاملشود.عالوهبراينتوافقات،مشترینهايیبايدمطمئنباشدکهتامینکنندهازکنترلهای

.کندمیاستفادههادادهمناسببرایتضمینافشانشدنغیرمجاز

اي - بگويید. رويههایکنترلیرا موردجزئیاتتغییراتخطمشیو نپاسخبايدشاملپروسه

 ست.هاخروجیبعنواننتايجتغییراتوشفافکردنهاريسکاستفادهدربازشناسی

 خطمشیدسترسیازراهدورراتعريفکنید. -

 ؟کندمییاطالعاتیاستفادههاسیستمآياتامینکنندهازرويههایاجرايیمستندبرای -

سکوجوددارد،برایمثال،توسعه،تستومحیطهایآيامحیطتعريفشدهایبرایکاهشري -

 اجرايیازهمجداهستند؟

یمیزبانوشبکهواطالعاتهاسیستمکنترلهایمیزبانوشبکهبکاررفتهبرایپشتیبانیاز -

 بايدشاملجزئیاتگواهیهاهمباشد.هااينمشتریراتعريفکنید.

 ربرابرکدهایبدخواهرامشخصکنید.کنترلهایمورداستفادهبرایپشتیبانید -

 آياپیکرهبندیهایامنبرایمجازشناسیکدهااستفادهشدهاست؟ -

بايدشاملجزئیاتروندهایهااينخطمشیوروندهایپشتیبانگیریراباجزئیاتبیانکنید. -

 مديريترسانههاشود.

؛برایعیبيابیهمگیردمیندمورداستفادهقراریحسابرسیبرایاتفاقاتیکهنیازبهبازرسیدارهاگزارش

ازآنهااستفادهکرد.برایچنیناهدافیمشترینیازبهدسترسبودنچنیناطالعاتیرادارد:توانمی

-  تامینکننده بررویدتوانمیآيا تعیینهاگزارشجزئیاتاطالعاتضبطشده یحسابرسیرا

 کند؟

o یمانند؟تاچهمدتايناطالعاتباقیم 

o کردتابرایمشترياننهايیهمقابلبندیتقسیمتوانمیراهاگزارشآيااطالعاتاين

 استفادهباشد؟

o ازدسترسیغیرمجازموردنیازاست؟هاگزارشچهکنترلهايیبرایحمايت 

o یحسابرسیمورداستفادهاست؟هاگزارشچهمتدیبرایچککردنصحت 

-  حسابرسیهاگزارشچگونه ی حرکتشودمیبازبینی باعث رخدادهايی چه شده؟ اتخاذ های

 است؟
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 ؟شودمیدرچهزمانیوباچهدقتیتهیههاگزارشاين -

 افزار نرم نیتضم -9-88-4

راشودمیاستفادهیکاربردیهابرنامهعاملوستمیازصحتستيحمایکهبرايیکنترلها -

 OWASP[28]،SANS Checklistانند،مورداستفادهمی.شاملهمهاستانداردهادیکنفيتعر

[29]،SAFECode[31]. 

نیتامسکيشمارابدونریازهایتازهواردبازارشدهنیکهنسخههاديشویچگونهمتوجهم -

 شده؟ینیقبلازاستفادهبازبهاايناي؟آکندمی

وجوددارد؟یکاربردیهابرنامهامننگهداشتنیبرايیچهراهکارها -

 وصله تیریمد -9-88-5

.دیوصلهمورداستفادهرافراهمکنتيريمدیهاهيرواتیجزئ -

مددیکننیتضمیدتوانمیايآ - پروسه تمامتيريکه پوششیفناوریهاهيالیوصله را ابر

هادهدمی شبکه)مولفه سورساخت،يزی)مثال و سچيیروتر سرور ستمی(، افزارنرمعامل،

((؟firewalls, antivirus gateway)یکاربردوبرنامهیتیامنیهاسیستمريز،سازیمجازی

 شبکه یمعمار یکنترلها -9-88-6

.دیکنفيراتعرDDoSمقابلهباحمالتیمورداستفادهبرایکنترلها -

o دیعمقامقابلهکن(deep packet analysis, traffic throttling)

o وجودداردیحمالتخارجیآنچابرامانندیحمالتداخلیشمادفاعمناسببراايآ

د؟يدار

؟شودمیاستفادهیازجداسازیچهسطوح -

o یکيزیفیهاماشین،یمجازیهاماشینیبرا، شبکهوتيريمد،سازیذخیرهشبکه،

.رهیغ

عملیمعمارايآ - هنگاماتیابر سرونیتامکهیرا کمپانسيکننده یاز ادامهشودمیجدا

وجوددارد(؟یمشترLDAPستمیبهسیوابستگاي)آدهدمی

(توسط802.1q[31]یکنندهابر)معمارنیاستفادهشدهتوسطتامیشبکهمجازرساختيزايآ -

 MACمانندیخاصدرمقابلحمالتیتیامنیهایبندکرهیباپاياستانداردهاامنشدهاست)آ

spoofing, ARP poisoning attacksامنشده(؟
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 زبانیم یمعمار -9-88-7

؟اندشدهسازیمقاومهاماشینريکهتصاوکندمینیکنندهتضمنیتامايآ -

؟شوندمیمجازمحافظتریغیمقاومشدهدربرابردسترسريتصاوايآ -

کند؟ديینشدهاستراتاتيشدهکهاحرازهوسازیمجازیريتصودتوانمیکنندهنیتامايآ -

کارکند؟ازیموردنیهاباحداقلپورتدتوانمیهاستايآ -

9-88-1- PaaS – یبرنامه کاربرد تامنی 

عموممیبخواهاگر سرونیتامم،یصحبتکنیبطور یافزارنرمهایاليهتیمسئولامنPaaSسيکننده

وتوصباشدمیفرمپلت نشاندهدکهبرایاصولدتوانمیPaaSکنندهنیتامیمتنبرانيایهاهی، یرا

اPaaSیسکویوطراحتيريمد ازتامیامنسازاتیاطالعاتجزئنکهيکمککند. را کنندهنیسکوها

PaaSامرکمکنيدرادتوانمیآيدمیمتننيکهدرادامهاسواالتی–مشکلاستاریبدستآوردبس

کند.

ا - یچندمالکیکاربردیهابرنامهچگونهنکهيدرخواستاطالعاتدرباره –شوندمیازهمجدا

است.ازیموردنیجداسازیارهایباالازمعسطححتوضی

نیتاميیهانیچهتضم - ارائهیمحدودشدندسترسیبرادتوانمیPaaSکننده شما بهداده

دهد؟

فرمکنندهابرپلتنیتاماآي–باشدsandboxکیکالسیازنوعمعمارديشمابایسکویمعمار -

؟کندمیتوریوباگهامانهاپذيریآسیبیرابرا

شاملهاايناآي–باشدیتیامنیهاويژگییدادنبرخشنهادیقادربهپديباPaaSکنندهنیتام -

؟باشدمیرهیوغیمجازشناس،تياحرازهو

9-88-9- SaaS – یبرنامه کاربرد تامنی 

ليتحويیربرنهاکهبهکایکاربردیهابرنامهیتمامتيريکنندهمدنیراداردکهتامدهيانياSaaSمدل

هستند.یکاربردیهابرنامهتیامننیمسئولتامSaaSیکنندههانیتامنيرابرعهدهدارد.بنابراشودمی

کمکباشد:دتوانمیريزتحالسواالنيهستند.باایاتیعملیتیامنیمسئولپروسههاانيمشتر

کنترلها - آیتيريمدیچه و شده رانياايفراهم امتیبراوانتمیکنترلها ازیاختصاصدادن

خواندنونوشتنبهکاربراناستفادهکرد؟

شود؟یسفارشهاسازمانیخطمشیبرادتوانمیاستوزدانهيرSaaSیکنترلدسترسايآ -

 مناب  اشغال -9-88-82

:شبکه(،سازیذخیرهاضافهبارمنبع)پردازش،حافظه،داديدررو -
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o بوطدادهشده؟مرازاتیدربارهامتیچهاطالعاتاضافها

o شده؟جاديهاایازمندیدرزمانانجامکارونیرییتغايآ

رابدهدکهنیتضمنيادتوانمیکنندهنیتامايآد؟یدهاسیگسترشمقیدتوانمیزانیتاچهم -

؟شوندمیحداکثرمنابعدرحداقلزمانارائه

سراسیگسترشمق - حد چه عيتا آشودمیانجام دسترنیتاماي؟ دریريسپذکننده منابع

؟کندمینیحداقلزمانراتضم

بزرگوجوددارند؟اسیمقهایدرفرآيندسروکارداشتنبایبرايیچهپروسهها -

 یو دسترس تیهو تیریمد -9-88-88

هویدسترستيريمدیهاسیستمیبراريزیهاکنترل قرارنیتوسطتامتيو استفاده مورد ابر کننده

:گیرندمی

 یم ازشناس -9-88-88-8

ی؟اگربله،براباشدابرستمیبهتمامسیدسترسازیامتیداراوجودداردکهیایکاربرحسابايآ -

 )خواندن/نوشتن/حذف(؟یاتیچهعمل

 ؟شوندمیتيريومدتيباالچگونهاحرازهوازیباسطحامتیکاربریحسابها -

 ؟شوندمییچگونهمجازشناسیدیکلماتیتصم -

 ؟شودمیشخصدادهکيباالبهازیمتبااینقشهاايآ -

؟کنیدمیاستفاده1برنقشیمبتنیازکنترلدسترسايآ -

 تیهو تدارک -9-88-88-0

رويیچهچکها - تيهویبر انجام ها ثبتنام و آشودمیحسابها خاصاي؟ استاندارد یاز

؟شودمیاستفاده

؟دشومیانجامازیبراساسمنابعموردنتيسطوحمختلفچککردنهوايآ -

وجوددارد؟تيحذفهویبرايیچهپروسهها -

 یداده شخص تیریمد -9-88-88-3

ADکاربر)مثالیرکتوريدایدادهبراسازیذخیرهویتيحمایچهکنترلها -
LDAPو2

و3 )

؟شودمیبهآناستفادهیدسترس

                                                           
1Role-based access control (RBAC) 
2Active Directory 
3Lightweight Directory Access Protocol 
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؟باشدمیکاربرقابلمروریرکتوريداايآ -

کنندهابردارم؟نیتامتوسطیبهدادهمشتریاهيپایبهدسترسازیمننايآ -

 دیکل تیریمد -9-88-88-4

کنندهابر:نیتحتکنترلتامیدهایکلیبرا

یهایمثال،خطمشیوجوددارد؟براکلیدهاخواندنونوشتنآنیبرایتیامنیکنترلهاايآ -

ذخیقو عبور، سدیکلرهیکلمه ماژولستمیدر یکلیدهایبرایافزارسختیتیامنیهاجدا،

.رهیبرکارتهوشمندوغیمبتنتيرازهوها،احیگواهیاصل

دادهوجوددارد؟یامضاورمزنگاریبرادهایبکاربردنکلیبرایتیامنیکنترلهاايآ -

لغوشده.یدهایکلستیوجوددارد؟مثاللدیکلسهيمقایرخدادهایبرايیهاهيروايآ -

همزمانکارکند؟بهطورتيباچندسادتوانمیکلیدهالغوايآ -

؟استورمزشدهیبانیپشتیمشترستمیسريتصاوايآ -

 یرمزنگار -9-88-88-5

 :کهجايی،انجامشوددتوانمیمکاننيدرچندیرمزنگار -

o دادهدرحالانتقالاست 

o دادهدرحالاستراحتاست 

o حافظهاستايدادهدرپردازشگر

وکلمهعبور؟ینامکاربر -

وجوددارد؟ریخايرمزشودديدادهباايآکهنيایبرایفيخوشتعریخطمشايآ -

دارد؟اریرادراختیدسترسیکلیدهایچهکس -

؟شوندمیچگونهحفاطتدهایکل -

 تیهو احراز -9-88-88-6

؟شودمیباالدارنداستفادهنیبهتضمازیکهنیاتیعملیبراتيازاحرازهويیچهفرمها -

؟شودمیاستفادهیاتیحیمولفههاتيريمدیدوفاکتورهبراتياحرازهوايآ -

 اعتبارها یدزد ایخطر افتادن  به -9-88-88-7

معمولو....ریووروددرزمانغ1یکشفانحرافوجوددارد؟مانندچندورودیهازمیمکانايآ -

 ؟شودمیانجامیخرابايیدرصورتدزدیچهاقدامات -

                                                           
1Multiple login 
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 تیهو تیریمد یچارچوب ها -9-88-88-1

IDMساخترياجازهاستفادهازز،ستمیسايآ -
1 تضمیهاسیستمکهقابلتعاملبا باالونیبا

 ؟دهدمیراباشدمینيیپا

 است؟تيشخصثالثهویکنندههانیکنندهابرقابلتعاملباتامنیتامايآ -

وجوددارد؟single sign onاستفادهازتیقابلايآ -

 یدسترس کنترل -9-88-88-9

مشترستمیسايآ - تفکانياعتبار مسئولکیاجازه و براتینقشها هایها مختلفرایدامنه

 ؟دهدمی

؟شودمیتيريچگونهمدیمشترستمیسريبهتصاویدسترس -

 تیهو احراز -9-88-88-82

؟کندمیتيهونییتعیمشتریکنندهابرچگونهخودرابرانیتام -

o یفرمانهایکهمشتریوقتAPIفرستد؟یرام

o ؟شودمیتيريواردواسطمدیکهگزارشمشتریوقت

؟کنیدمییبانیپشتتياحرازهویفدرالبرازمیشماازمکانايآ -

 ییدارا تیریمد -9-88-80

لنینکتهکهتامنيا دارایستیکننده یافزارسختیهايیاز کنترلشداشتهباشدمهمريزیافزارنرمو

برداستفادهیبهرهمیودرستیازکنترلمشخصستمیتمامسنکهيچککردنایبراتسیلني.اباشدمی

مجازکرد.ریاستفادهغتوانمین،وازآنشودمی

؟کندمیهااستفادهيیدارایبراکیاتوماتیکنندهازانباردارنیتامايآ -

شدهوجوددارد؟استفادهیبازهزمانکيدریایهاکهتوسطمشتريیازدارایستیلايآ -

.شودمیاستفادهدهدمیراگسترشهادادهاريینهایکهمشتريیدرجاريزسواالت

؟شوندمیحساساستفادهطيدرشراهادادهايآ -

o ؟کندمیکمکهادادهدرستکیکنندهدرتفکنیتاماياگربله،آ

 ها سرویسحمل داده  و  تیقابل -9-88-83

پاسخدادهشود.ديسواالتبانياvendor lock inازیناشیهاريسکفهمیبرا

خارجکردندادهازابروجوددارد؟یبرایمستندیهاAPIهاوهيروايآ -

                                                           
1Identity Management 
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؟کندمیخارجکردندادهاستفادهیرابرایمتعارفیفروشندهفرمتهاايآ -

استاندارداستفادهشده؟APIیهاواسطايآSaaSدرمورد -

استخراجدادهازابروجوددارد؟یتستبرایپروسههاايآ -

کند؟ديیراتااتیخروجدادهرااجراکردهوعمليیبهتنهادتوانمیکاربرايآ -

  8دوام کسب و کار تیریمد -9-88-84

.باشدمیتیاهمیسازمانداراکيیآوردندوامبرافراهم

د؟ينمایمیگهدارنکندمیانیشکسترابریتاثاتیکهجزئیکنندهمتدمستندنیتامايآ -

o چهRPO
RTOو2

.اتیوجوددراد؟باجزئهاسرويسیبرايیها3

o ؟اندشدهاطالعاتبهپروسهاستردادآدرستیامنیهاتیفعالايآ

o ست؟یهاچيینهایارتباطبامشتریراهها

o مشخصاست؟میتیهاتینقشهاومسئولايآ

کردهاست؟یهبندرادستیابيبازیهابراتيکنندهاولونیتامايآ -

چقدراست؟یثانوتيحداقلفاصلهازسایاصلتيدرهنگامدردسترسنبودنسا -

 واقعه و پاسخ تیریمد -9-88-85

ریپروسهمشخصکردنتاثني.هدفاباشدمیدوامکسبوکارتيريازمدیواقعهوپاسخبخشتيريمد

است.رشيسطحقابلپذکيبهریتاثنيوبالقوهنابودکنندهورساندنارمنتظرهیغیرخدادها

آنهاسواالتریوکمکردنتاثدادهايسازماندرحداقلکردنامکاناتفاقافتادنروکيتیقابلیابيارزیبرا

شود:دهیپرسديباريز

دارد؟دادهايوپاسخبهرولیتحل،يیکشف،شناسایبرایکنندهپروسهرسمنیتامايآ -

؟اندشدهکشفچگونهساختاردادههایقابلیت -

o چیمشتر چگونه هایرعادیغیزهایابر رخداد و تامیتیامنیرا به کنندهنیرا

؟دهدمیگزارش

o ؟دهدمیقراراریکنندهدراختنیتاميیکنندههالیچهتسه

o شدهیبرونسپارسيسرونياايوجوددارد؟آ4یتیبالدرنگامننگيتوریمانسيسروايآ

؟است

o ؟شوندمیینگهداریتاچهمدتزمانیتیامنیهاگزارش

                                                           
1Business Continuity Management 
2Recovery Point Objective 
3Recovery Time Objective 
4Real Time Security Monitoring (RTSM) 
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؟اندشدهفيچگونهتعریریسطوحسختگ -

؟اندشدهفيچگونهتعرليتعدیپروسهها -

؟شودمییچگونهمستندشدهوشواهدچگونهنگهدارعيوقا -

؟شودمیانجامیگريدیچهکنترلهایوحسابرسیمجازشناس،تيعالوهبراحرازهو -

؟دهدمیشنهادیپپیرابهمشتریمجازنیازماشیقانونیريکنندهتصونیتامايآ -

؟دهدمیراانجامسوانحازیابيکنندههرچندوقتبازنیتام -

؟کندمییهاراجمعآورSLAازتيمربوطبهسطحرضایهادادهکنندهنیتامايآ -

؟هرچندوقت؟دهدمیراانجامپذيریآسیبیاکنندهتستهنیتامايآ -

 یکیزیف تیامن -9-88-86

–آيدمینظرشخصثالثهستندبوجودرياطالعاتکهزیفناوریساختهاريزیبرایبالقوهاموضوعات

برونسپاری ایهامانند تاثشودمیموضوعاتباعثنيمعمول، فکيریکه تیامنریمثلتاثیکيزینفوذ

قراردهد.ریراتحتتاثیمشترنيپرسنلدرسازمانتواندچند

کهيیهانیمثالتضمد؟یارائهدهیبهمشتریدتوانمییمحلیکيزیفتیامنیبراینیچهتضم -

وجوددارد.ISO 27001/1در

o یساختهاريبدوننظارتبهزیاطالعاتدسترسیازپرسنلفناورریغیچهکس

.(حراستومشاورانران،يمثالمد)اطالعاتدارد؟یفناور

o ؟شودمیینیهرچندوقتبازبیدسترسنیقوان 

o شود؟یهرچندوقتانجامم؟شودمیچگونهانجامسکيريیشناسا

o ؟کنیدمیتوریدارندرامانیحفاظتشدهدسترسیهادادهکهبهیشماپرسنلايآ

o د؟يداریایهاوخطمشهيچهروزاتیتجهینصبوراهاندازیبرا

o ؟شودمییبازرسهاريسکیبرایلياقالمتحوايآ

o استفادهبعنوانمرکزدادهوجوددارد؟یبروزشدهبرایکيزیانبارهفايآ

o گذرد؟یداردمیکهگذرعموميیهاریشبکهازمسیکابلهاايآ

o ؟شودمیکاراستفادهیبراتيخارجازسایزاتیتجهايآ

o تلفنهوشمندو...(کهبهمرکزدادهرايانههمراههمراه)زاتیپرسنلشماازتجهايآ،

شده؟نیآنهاتامیبرایتیچگونهمباحثامن؟کنندمیدارداستفادهیدسترس

o وجوددارد؟يیهاهيچهرویميقدیهاورسانههاسیستمبردننیازبیبرا

o انجامیناسمجازشیهاچهپروسهگريدتيبهساتيساکياززاتیانتقالتجهیبرا

؟شودمی

o ؟شودمیهرچندوقتانجامزاتیتجهیهایبازرس

o ؟شودمیهرچنوقتانجامیقانونیهایازمندیننیتامیبرایحقوقیچکها
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 یطیمح یها کنترل -9-88-87

سيسرویبررویطیکندکهموضوعاتمحنیوجودداردتاتضمیایهاوخطمشهيچهرو -

؟کنندمینجادياختاللایرسان

؟کنیدمیاستفادهیوزلزلهازچهمتدلیمقابلهباخساراتآتش،سیبرا -

o د؟يداریاضافهایتیدرمواقعحادثهچهمواردامن

o وجوددارد؟یثانوتيساايآ

؟کنیدمیتوریرامانطیدماورطوبتمحايآ -

؟ايدکردهساختمانخودرادربرابررعدوبرقمقاومايآ -

د؟يفادهدرهنگامقطعبرقدارنراتوربرقمورداستژايآ -

o ؟کندمیچقدرکار

o ؟شودمیینیهرچندوقتبازب

شماهستند؟طیتمامموارد)برقوآبو...(قابلاستفادهدرمحايآ -

د؟یمناسبراداراهستهيتهوستمیسايآ -

؟کنیدمیتيوآنهارارعاکنیدمیخوداستفادهطیابزارمحینگهداریهاهیازتوصايآ -

آنپاکشدهاست؟یهادادهازقبلشودمیارسالریتعمیبرازاتیتجهیوقتايآ -

o د؟یدهیکارراانجاممنيچگونها

 یقانون یها یازمندین -9-88-81

راکهدرداخلوخارجازچارچوبابروجودداردرابهطورکاملمراعاتیالزاماتقانونديابرباانيمشتر

.باشدمیهممطرحیفراملویالزاماتدرسطوحملنيکنند.ا

کنندهابربپرسدعبارتنداز:نیازتامديبایکهمشتریدیکلیقانونسواالت

کنندهابردرکدامکشورقراردارد؟نیتام -

است؟گريدیکشورهاايساختابردرهمانکشورريزايآ -

ند؟هاهماستفادهکیکمپانگريدیساختهاريکنندهممکناستاززنیتامايآ -

درکجاقراردارند؟یکيزیازنظرفهاداده -

شدهاست؟یقراردادبخشبندطيحوزههابراساسشراايآ -

 ازقراردادحذفشود؟یسيممکناستسروايآ -
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 9فصل  یمرور یها پرسش

 راتوضیحدهید؟رايانشابریچندنمونهازريسکهای -1

 يد.هایرايجرانامببرپذيریچندنمونهازآسیب -2

3- Fail openراتعريفکنید؟ 

4- AAAچیست؟ 

5- Single sign onبهچهمعناست؟ 

 چگونهبررسیهايیهستند؟co-residenceیهابررسی -6

 مجازیشناسی،احرازهويتوحسابرسیچهتفاوتیباهمدارند؟ -7

8- Lock-inهايیبرایآنوجوددارد؟کند؟چهراهحلهاراتهديدمیچیست؟کدامدارايی

 

 9فصل حقیق و پژوهشی ت

 امنیتيکسرورفیزيکیويکسرورمجازیراباهممقايسهکنید. -1

 طرحتداومکسبوکارچیست؟ -2

 (چیست؟Security as a Serviceامنیتبهعنوانسرويس) -3

 .ديینماجستجوگزارششدهاسترارايانشابرینهیکهدرزمیمخاطراتنيدتريجد -4

 تحقیقکنید.Social engineeringهایحملهدرخصوصروش -5

 هایفوقناظرتحقیقکنید.پذيریدرخصوصآسیب -6

 شوند؟بهچهشکلانجاممیCSRFوXSSحمالت -7

8- Privilege escalationبهچهمعناست؟ 

 اعتمادوشهرتبهچهمعناست؟ -9

 تحقیقکنید.IDMدرخصوصزيرساخت -11

 یکهبرایافزايشحريمخصوصیارائهشدهاستتحقیقکنید.هايدرخصوصآخرينروش -11

 رابررسیکنید.)چرخهعمرتولیدنرمافزاربصورتايمن(ومراحلانجامآنSecSDLCفرآيند -12

کهبرایکارهایامنیتیارائهشدهاندرابررسی(Virtual Applianceچندنمونهابزارمجازی) -13

هامقايسهنمايید.غیرمجازیآنهایمونهنمودهوباهمديگروهمچنینبان
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 ضمائم  -82 فصل

وبآمازونیهاسرويسمرجع -
- GOGRID 
- VMWARE ESX SERVER 
- EUCALYPTUS 
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 وب آمازون یها ویسسرمرج   -82-8

همچنینامکانRESTوSOAPیوبآمازونازطريقپروتکلهایهاسرويس قابلدسترسیهستند.

است.ايندستوراتدراينقسمتپذيرامکاندسترسیبهآنهاازطريقدستوراتسطحباالترخطفرماننیز

انتزاعهایسطحباالشوندمیتشريح درزبانAPIوSOAPترمتفاوتديگرینیزوجودداردکه. هارا

،بايدکنیدمیايجادS3وEC2.اگرشماابزارهایبرایمديريتاندکردهسازیپیادههایبرنامهسازیديگر

موردنیازتانهستانتخابکنید.هایقابلیتونويسیبرنامهبهترينکتابخانهایراکهمناسببازبان

 EC2ج  دستورات خط فرمان مر -82-8-8

.درحقیقتيکنگاشتاندشدهیوبتوسعهدادههاسرويسهایAPIبراساسEC2ابزارهایخطفرمان

باناموپارامترهایمشابهوجودAPIیآنبافراخوانیيکهاورودیيکبهيکبینيکخطفرمانو

دارد.هردستورقالبزيررادارد:

command [GENERAL OPTIONS] [COMMAND OPTIONS] 

بهاينصورتاست:EC2برایمثال،دستوراجرایيکنمونه

ec2-run-instances -v ami-123456 -g dmz 

ami-123456 -g dmzيکگزينهعمومیبرایمشاهدهجزئیاتخروجیاستوv–درايننمونه،سوئیچ

ومیبهاينصورتهستند:یعمهاگزينهیخاصمربوطبهايندستورهستند.هاگزينه

-C certificate 

.اينمقدار،گیردمیدرخواستسرويسوببهآمازونمورداستفادهقرارایکهبرایاحرازهويتگواهینامه

مورداستفادهقراربگیرد.EC2_CERTبجایمتغییرمحیطیدتوانمی

--connection-timeout 

برحسبثانیهSOAPاتصالtimeoutیینزمانتع

--debug 

نمايشاطالعاتخطايابی

--headers 

نمايشستونعنوان

--help 

نمايشاطالعاتکمکیدرخصوصيکدستور
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-K privatekey 

بجایمتغییرمحیطیدوانتمیدرخواستسرويسوببهآمازون.اينمقدارکلیدخصوصیبرایاحرازهويت

EC2_PRIVATE_KEY.مورداستفادهقرارگیرد

--region region 

انتخابناحیهایکهبايدبهدستوراعمالشود.

--request-timeout 

برحسبثانیهSOAPيکدرخواستtimeoutتعیینزمان

--show-empty-fields 

هستند.nilدستوربصورتنمايشستونهایخالیکهدرپاسخيک

-U url 

بجایمتغییرمحیطیدتوانمی.اينمقدارAPIیوبآمازونبرایفراخوانیهاسرويسURLتعیینآدرس

EC2_URL.مورداستفادهقرارگیرد

-v 

 .شودمیادهنمايشدSOAPنمايشجزئیاتخروجیيکدستور.دراينحالتدرخواستهاوپاسخهای

 ec2-add-groupدستور  -82-8-8-8

ec2-add-group groupname -d description 

،درشناسايیگروهبهديگرکنیدمی.نامگروهیکهتعیینEC2افزودنيکگروهامنیتیجديدبهمحیط

هتوضیحاتیاستکهشمابرایيادآوریهدفايجادگروdescription.گیردمیدستوراتمورداستفادهقرار

.دهدمیبهآناضافهکنید.گروهجديدامکاندسترسیخارجیبهنمونههایموجوددرخودرانیدتوانمی

 بايداز بهec2-authorizeشما ترافیکیرا اينکههرگونه قبلاز برایتعیینمجوزهایدسترسیبهآن،

سمتآنگروههدايتکنید،استفادهنمايید.

مثال:

$ ec2-add-group mydmz -d DMZ 

GROUP mydmz DMZ 

 ec2-add-keypairدستور  -82-8-8-0

ec2-add-keypair keyname 
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،برایارجاعبهکلیدبااستفادهازديگرکنیدمی.نامیکهشماتعیینRSA 2048-bitايجاديکجفتکلید

وکلیدخصوصیرادهدمیآمازونقرار.ايندستور،کلیدعمومیرادرگیردمیدستوراتمورداستفادهقرار

برایاستفادهدردسترسیبهنمونهدهدمینمايشstdoutبرروی بايدبطورامنکلیدخصوصیرا .شما

بااستفادهازاينجفتکلیدذخیرهکنید.کنیدمیهايیکهاجرا

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-addressدستور  -82-8-8-3

ec2-allocate-address 

دونمايشآدرساختصاصدادهشدهبررویصفحه.اينآدرسجديدمعتبرجديIPاختصاصيکآدرس

تنهابرایشمادردسترسخواهدبودتاآنرابانمونههايیکهبخواهیداختصاصدهید.آمازونبابتاين

.کندمیازشماهزينهدريافتIPهایآدرس
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 :مثال

$ ec2-allocate-address 

ADDRESS 67.202.55.255 

 ec2-associate-address دستور -82-8-8-4

ec2-associate-address -i instanceid ipaddress 

چنانچهEC2بهنمونهec2-allocate-addressاختصاصيکآدرسبدستآمدهازطريق درحالاجرا.

.بنابراينمهماستشودمیاينآدرسبهنمونهديگریاختصاصدادهشدهبود،توسطايندستورازآنجدا

دفیازايندستوراستفادهنکنید.کهبطورتصا

 مثال:

$ ec2-associate-address -i i-12b3ff6a 67.202.55.255 

ADDRESS 67.202.55.255    i-12b3ff6a 

 ec2-attach-volumeدستور  -82-8-8-5

ec2-attach-volume volumeid -i instanceid -d device 

اجرابطوریکهبصورتيکدرايوبرایدرحالEC2ثابتبهيکنمونهسازیذخیرهاختصاصيکحافظه

dev/sdh/است.مثالدرسیستمعامللینوکسبصورتفرمپلتآنقابلدسترسباشد.نامدرايومستقلاز

بصورت ويندوز نوعxvdhودر کهاز اينحافظهها block storageاست. mountیدتوانمیهستندرا

توسطدستوراتم خروجیايندستوروضعیتformatديريتديسکدرسیستمعاملنمودهويا کنید.

.دهدمیاتصالحافظهرابههمراهاطالعاتآننمايش

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 

 ec2-authorizeور دست -82-8-8-6

ec2-authorize groupname -P protocol (-p portrange 
 | -t icmptypecode) [-u sourceuser ...] [-o sourcegroup ...] 
 [-s sourceaddress] 

EC2اجازهدسترسیترافیکشبکهبهيکنمونه شدهدرگروهخاصتوسطايندستور پذيرامکاناجرا

کنید:اعتبارسنجیرافیکورودیرابراساسمعیارهایمختلفیتیدتوانمیاست.شما

 براساسترافیکورودیازيکزيرشبکهخاص -
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 مبداEC2براساسگروهعضويتنمونه -

 (TCP،UDP،ICMPبراساسپروتکل) -

 براساسپورتمقصد -

،مگرنمونههايیدهدمیخاصنEC2ونهبطورپیشفرض،يکگروهامکانورودهیچترافیکیرابهيکنم

کهدرهمانگروهقرارداشتهباشند.برایورودترافیک،شمابايدبطورخاصاجازهورودآنرابدهید.

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-instanceدستور  -82-8-8-7

ec2-bundle-instance instanceid -b s3bucket -p prefix -o accesskey (-c policy | -w secretkey) 

ايندستورفقطمربوطبهنمونههایويندوزیاستکهنمونهويندوزیرادستهبندیکردهوآنرابرای

ثبتشود.ec2-registerوسپسبايدتوسطکندمیمادهآS3درسازیذخیره

مثال:

$ ec2-bundle-instance i-12b3ff6a -b mybucket -p myami -o 999999999999 -w  

lY1zp/1iKzSAg9B04lQ0T3gMxje7IfnXtN5asrM/dy== 
BUNDLE  bun-abd5209d8  i-12b3ff6a  mybucket myami  pending  2008-12- 
18T13:08:18+0000  2008-12-18T13:08:18+0000 
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 ec2-cancel-bundle-taskدستور  -82-8-8-1

ec2-cancel-bundle-task bundleid 

راکهدرحالانجاماستمتوقفbundleايندستورفقطمربوطبهنمونههایويندوزیاستکهفرآيند

.کندمی

 مثال:

$ ec2-cancel-bundle-task bun-abd5209d8 

BUNDLE bun-abd5209d8 i-12b3ff6a  mybucket  myami  canceling  2008-12- 
18T13:13:29+0000  2008-23-18T13:13:29+0000 

 ec2-confirm-product-instanceدستور  -82-8-8-9

ec2-confirm-product-instance productcode -i instanceid 

.دهدمیراباشدمیصولامکانبررسیاينکهآيايکنمونهخاصدارایکدمحAMIبهصاحبيک

مثال:

$ ec2-confirm-product-instance zt1 -i i-12b3ff6a 

ztl i-12b3ff6a false 

 ec2-create-snapshotدستور  -82-8-8-82

ec2-create-snapshot volumeid 

.بهتراستزمانیاينتصويرتهیهشودکهS3آندرسازیذخیرهايجاديکتصويرتفاضلیازدرايوخاصو

قرارداشتهباشدتاازپايداریآناطمینانحاصشود.پسازاينکه" frozen"ايلدرحالتثابتسیستمف

مجدداًنوشتنبررویديسکراآغازکرد.توانمیخروجیدستورباموفقیتنمايشدادهشد،

 مثال:

$ ec2-create-snapshot vol-12345678 

SNAPSHOT snap-a5d8ef77  vol-12345678  pending  2008-12-20T20:47:23+0000 
 

 ec2-create-volumeدستور  -82-8-8-88

ec2-create-volume (-s size | --snapshot snapshotid) -z zone 

ايجاديکدرايوجديدبااندازهمشخصيابراساستصاويرتهیهشدهدرهمانناحیهدسترسی.پارامتراندازه

.باشدمیبرحسبگیگابايت
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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-groupدستور  -82-8-8-80

ec2-delete-group group 

حذفيکگروهامنیتیازحسابکاربریشما.تازمانیکهنمونهایدريکگروهامنیتیقرارداشتهباشد،

آنراحذفکنید.یدتوانمین

مثال:

$ ec2-delete-group mydmz 

GROUP mydmz 

 ec2-delete-keypairدستور  -82-8-8-83

ec2-delete-keypair keypair 

حذفکلیدعمومیمربوطبهيکزوجکلیدازحسابکاربریشما.

 مثال:

$ ec2-delete-keypair georgekey 

KEYPAIR georgekey 

 ec2-delete-snapshotدستور  -82-8-8-84

ec2-delete-snapshot snapshotid 

شما.حذفيکتصويرازحسابکاربری

مثال:

$ ec2-delete-snapshot snap-a5d8ef77 

SNAPSHOT snap-a5d8ef77 
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 ec2-delete-volumeدستور  -82-8-8-85

ec2-delete-volume volumeid 

حذفيکدرايوازحسابکاربریشما.

 مثال:

$ ec2-delete-volume vol-12345678 

VOLUME vol-12345678 

 ec2-deregisterدستور  -82-8-8-86

ec2-deregister imageid 

AMIنمونهایراازآنايجادکنید.شمابايدیدتوانمیيکتصويرماشینمجازیبطوریکهديگرن1ابطال

حذفکنیدتاحافظهاشغالشدهتوسطآننیزآزادشود.S3مربوطهرابطورجداگانهاز

مثال:

$ ec2-deregister ami-f822a39b 

IMAGE ami-f822a39b 

 ec2-describe-addressesدستور  -82-8-8-87

ec2-describe-addresses [ipaddres1 [...ipaddressN]] 

یراهايآدرسمعتبر.اگرآدرسخاصیتعییننکردهباشید،همهIPنمايشاطالعاتمربوطبهيکآدرس

:دهدمیخوداختصاصدادهايد،نمايشEC2کهبهمنطقه

 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 

                                                           
1Deregisters 
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 ec2-describe-availability-zonesدستور  -82-8-8-81

ec2-describe-availability-zones [zone1 [...zoneN]] 

خاص.اگرناحیهایراتعییننکنید،همهناحیههایEC2العاتمربوطبهيکناحیهدسترسینمايشاط

.شودمیشمالیستEC2موجوددرمنطقه

مثال:

# SHOW ALL ALLOCATED 

$ ec2-describe-availability-zones 

AVAILABILITYZONE    us-east-1a  available 
AVAILABILITYZONE    us-east-1b  available 
AVAILABILITYZONE    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    eu-west-1a  available 

AVAILABILITYZONE    eu-west-1b  available 

 ec2-describe-bundle-tasksدستور  -82-8-8-89

ec2-describe-bundle-tasks [bundle1 [...bundleN]] 

يکفعالیت اطالعاتمربوطبه استکه قابلاستفاده هایويندوز فقطبراینمونه bundleايندستور

نمايشbundleرفعالیتمشخصیتعییننشدهباشد،لیستهمهفعالیتهای.اگدهدمیخاصرانمايش

.شودمیداده

 مثال:

# SHOW ALL TASKS 

$ ec2-describe-bundle-tasks 

BUNDLE  bun-abd5209d8  i-12b3ff6a  mybucket myami  pending  2008-12- 
18T13:08:18+0000  2008-12-18T13:08:18+0000 
BUNDLE  bun-abd5209d9  i-12b3ff7a  mybucket myami  pending  2008-12- 
18T13:08:18+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  2008-12- 
18T13:08:18+0000  2008-12-18T13:08:18+0000 

 ec2-describe-groupدستور  -82-8-8-02

ec2-describe-group [group1 [...groupN]] 

ییامنیتهاگروهنمايشاطالعاتمربوطبهيکگروهامنیتیخاص.اگرگروهیمشخصنشدهباشد،همه

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-attributeدستور  -82-8-8-08

ec2-describe-image-attribute imageid (-l | -p) 

ایاجراياکدهایمحصولراتعیینکنیدکهمجوزهیدتوانمیخاص.شماAMIنمايشمشخصههایيک

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 
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 ec2-describe-imagesدستور  -82-8-8-00

ec2-describe-images [imageid1 [...imageidN]] [-a] [-o ownerid] [-x ownerid] 

مشاهدهاطالعاتمربوطبهيکتصويرخاصياهرتصويریکهباپارامترهایمشخصشدهمطابقتداشته

تعییننک اگرشماپارامتریرا مشاهدهخواهیدباشد. نید،لیستهمهتصاويریکهمتعلقبهشماباشدرا

کرد.

 :باشدمییمرتبطباآنبهاينصورتهاگزينه

-a  

هايیکهکاربرمجوزاجرایآنهارادارد.AMIمشاهدهلیست

-o ownerid 

لیست همچAMIمشاهده شناسههایخاصتوانمینینهايیکهمتعلقبهيککاربرخاصاست. از

)اشارهبهتصاويریexplicit)تصاويرمتعلقبهشما(،self)برایتصاويرعمومی(،amazonاستفادهکرد:

کهشمامجوزاجرایآنهاراداريد(.

-x ownerid 

لیست دارAMIمشاهده اجرایآنرا کاربرانخاصیاجازه يا يککاربر که برشمارههايیرا عالوه ند.

 استاندارد، یدتوانمیشناسه عبارت selfاز تمام مشاهده داريدAMIبرای را آنها اجرا اجازه که هايی

يکروشمناسببرایپیداکردنتصويریکهبتوانیدازآنبرایشروعکاراستفادهکنید، استفادهکنید.

:باشدمیاستفادهازايندستوربصورتزير

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-base- 
64-20071203a.manifest.xml  063491364108  available  public      x86_64  machine 
IMAGE  ami-dd22c7b4  level22-ec2-images-64/ubuntu-7.10-gutsy-base- 
64-20071227a.manifest.xml  063491364108  available  public      x86_64  machine 
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 ec2-describe-instancesدستور  -82-8-8-03

ec2-describe-instances [instanceid1 [...instanceidN]] 

نمايشاطالعاتمرتبطبانمونهایخاص.اگرنمونهایتعییننشدهباشدلیستهمهنمونههایمربوطبه

.شودمینمايشدادهيکحسابکاربری

مثال:

# SHOW ALL INSTANCES 

$ ec2-describe-instances 

RESERVATION  r-3d01de54  999999999999  default 
INSTANCE  i-b1a21bd8  ami-1fd73376      pending  0  m1.small  2008-10- 
22T16:10:38+0000  us-east-1a  aki-a72cf9ce  ari-a52cf9cc 
RESERVATION  r-3d01cc99  999999999999  default 
INSTANCE  i-ccdd1b22  ami-1fd73376      pending  0  m1.small  2008-10- 
22T16:10:38+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  2008-10- 
22T16:10:38+0000  us-east-1a  aki-a72cf9ce  ari-a52cf9cc 

 ec2-describe-keypairsدستور  -82-8-8-04

ec2-describe-keypairs [keypairid1 [...keypairidN]] 

تکلیدخاص.اگرکلیدخاصیتعییننشود،همهکلیدهایشمارانمايشنمايشاطالعاتمرتبطبايکجف

.دهدمی

 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-regionsدستور  -82-8-8-05

ec2-describe-regions [region1 [...regionN]] 

:دهدمیشاطالعاتمربوطبهيکمنطقهخاص.اگرمنطقهایتعییننشدهباشد،همهمناطقرانشاننماي

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-snapshotsدستور  -82-8-8-06

ec2-describe-snapshots [snapshotid1 [...snapshotidN]] 

همهتصاويرحسابکاربری اگرتصويریتعییننشدهباشد، نمايشاطالعاتمربوطبهيکتصويرخاص.

.شودمینمايشداده

 مثال:

$ ec2-describe-snapshots 

SNAPSHOT snap-a5d8ef77  vol-12345678  pending  2008-12-20T20:47:23+0000 50% 
 

 ec2-describe-volumesتور دس -82-8-8-07

ec2-describe-volumes [volumeid1 [...volumeidN]] 

نمايشاطالعاتمربوطبهيکدرايوخاص.اگردرايویتعییننشدهباشد،همهدرايوهایحسابکاربری

.شودمینمايشداده

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-volumeدستور  -82-8-8-01

ec2-detach-volume volumeid [-i instanceid] [-d device] –force 

آنمتصلاست.شمابايدمطمئنشويدکهجداکردنيکدرايوخاصازيکنمونهایکهدرحالحاضربه

آندرايوازسیستمفايل کردندرايو، درغیراينصورتاحتمالخرابunmountقبلازجدا شدهباشد،

اينکارراتکرارکنید.force--باسوئیچیدتوانمیوجوددارد.اگردرايوجدانشد،هادادهشدن

مثال:

$ ec2-detach-volume 

ATTACHMENT vol-81aeb37f i-12b3ff6a /dev/sdf detaching 2008-12-17T22:36:00+0000 
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 ec2-disassociate-addressدستور  -82-8-8-09

ec2-disassociate-address idaddress 

معتبرازيکنمونهایکهدرحالحاضرآدرسبهآناختصاصدادهشدهاست.IPجداکردنيکآدرس

 مثال:

$ ec2-disassociate-address 67.202.55.255 

ADDRESS 67.202.55.255 
 

 ec2-get-console-outputدستور  -82-8-8-32

ec2-get-console-output instanceid [-r] 

بااستفادهازسوئیچ (خروجیبدونقالببندیخاصیraw)r–نمايشخروجیمراحلاجرایيکنمونه.

.شودمینمايشداده

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-passwordدستور  -82-8-8-38

ec2-get-password instanceid -k keypair 

ايندستورفقطبراینمونههایويندوزیقابلاستفادهاستکهکلمهعبورمديرسیستمرابراساسزوج

.کندمیکلیدبرایاجراینمونهفراهم

 مثال:

$ ec2-get-password i-b1a21bd8 -k georgekey 

sZn7h4Dp8 

 ec2-modify-image-attributeدستور  -82-8-8-30

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] 

کدمحصولp–وسوئیچکندمیمشخصههایمجوزاجرارامشخصl–تغییرمشخصهيکتصوير.سوئیچ

.کندمیراتعیین

 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 
 

 ec2-reboot-instancesدستور  -82-8-8-33

ec2-reboot-instances instanceid1 [...instanceidN] 

د،مگراينکهباراهاندازیمجدديکنمونهخاصازخطفرمان.خروجیخاصیبرایايندستوروجودندار

خطايیمواجهشود.

مثال:

ec2-release-address 

 ec2-release-address ipaddressدستور  -82-8-8-34

یدتوانمیرهايیآدرسیکهدرحالحاضربهشمااختصاصدادهشدهاست.وقتیايندستوراجراشد،شمان

آدرسآزادشدهرابرگردانید.

مثال:

$ ec2-release-address 67.202.55.255 

ADDRESS 67.202.55.255 

 ec2-registerدستور  -82-8-8-35

ec2-register s3manifest 

(درمکانمشخصشدهقراردارد.manifestثبتتصويرماشینیکهفايلخالصهآن)

 مثال:

$ ec2-register myami/myami.manifest.xml 

IMAGE ami-f822a39b 

 ec2-reset-image-attributeدستور  -82-8-8-36

ec2-reset-image-attribute imageid –l 

تنظیممجددمشخصهمربوطبهمجوزاجرایيکتصويربرایيکتصويرماشینمجازیمشخص

مثال:
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$ ec2-reset-image-attribute ami-f822a39b -l 

launchPermission ami-f822a39b RESET 

 ec2-revokeدستور  -82-8-8-37

ec2-revoke groupname [-P protocol] (-p portrange | -t icmptypecode)  
[-u sourceuser ...] [-o sourcegroup ...] [-s sourceaddress] 

يیاستکهدرزمانهاگزينهیآنمتناسبباهاگزينهحذفمجوزهایدادهشدهازيکگروهامنیتیخاص.

استفادهکردهبوديد.ec2-authorizaتخصیصمجوزبااستفادهاز

 مثال:

$ ec2-revoke -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 
 

 ec2-run-instancesدستور -82-8-8-31

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] 

یتعیینشدهکهبهصورتزيرهاگزينهوAMIبراساسيکEC2تالشبرایاجرایيکياچندنمونه

:باشدمی

-B devicemapping 

يکیازانواعنامهایمجازیرایدتوانمی.شماشودمیتعییننحوهنگاشتدستگاههابانمونهایکهاجرا

انتخابکنید:

- amiشودمی:فايلسیستمريشهکهتوسطنمونهديده 

- rootشودمی:فايلسیستمريشهکهتوسطکرنلديده. 

- swapدرايو:swapشودمیکهتوسطنمونهديده. 

- ephemeralN:Nجانبیسازیذخیرهامیندستگاه 

-d customdata 

اگربخواهیدهاداده دردسترسباشد. تعیینکنید،هادادهيیکهبايدبراینمونهدرحالاجرا یزيادیرا

استفادهکنید.f–آنهارادرداخليکفايلقراردهیدوازسوئیچیدتوانمی

-f customfile 
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دردسترسقرارگیرد.شودمییزماناجراکهبايدبراینمونهایکهاجراهادادهناميکفايلبا

-g groupname 

 شما اعمالشود. چندينگروهیدتوانمینامگروهامنیتیکهقوانینآنبايدبرنمونه)ها(یدرحالاجرا

امنیتیرابرایآنهاتعیینکنید.اگرچندينگروهامنیتیتعیینکنید،دسترسیبهنمونهبراساساجتماع

.شودمیمجوزهایآنهاانجام

-k keypair 

برایاينکهدرزمانراهاندازیدرنمونهاجراشدهقراربگیرد.EC2کلیدعمومیبرای

--kernel kernelid 

.شودمیشناسهکرنلکهنمونهباآناجرا

-n count 

نتواندحداقلتعدادرااجراکند،هیچEC2حداقلتعدادنمونههايیکهبايدباايندستوراجراشود.اگر

کداماجرانخواهدشد.

--ramdisk ramdiskid 

کهنمونهباآناجراشود.RAMشناسه

-t type 

 به مربوط های مشخصه نمونه CPUنوع ،RAM تعیین را ... ، m1.small ،m1.large: کندمیو

m1.xlarge،c1.medium،c1.xlarge،

-z zone 

گرناحیهایتعییننشدهباشد،نمونههادرناحیهایکهناحیهدسترسیکهدرآننمونههابايداجراشوند.ا

،اجراخواهدشد.شودمیدرزماناجرابهترتشخیصدادهEC2توسطخود

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 2008-12- 
23T21:37:13+0000 us-east-1c 
 

 ec2-terminate-instancesدستور  -82-8-8-39

ec2-terminate-instances 

خاتمهدادناجراینمونه)ها(یموردنظر.

ال:مث

$ ec2-terminate-instances i-b1a21bd8 

INSTANCE i-b1a21bd8  running  shutting-down 
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82-0- GoGrid 
(کهAWSیوبآمازون)هاسرويسوجوددارد.بیشازيکراهبرایايجاديکزيرساختابریبطورکلی

1رويکردسرويسزيرساخت
ارائهدادهاست،بهمشتريان،تعدادیسرويسسفارشی را  با یپذيرمقیاساما

رويکرد درمحیطیکامالمجازیايجادکنند. بسیارباالپیشنهاددادهاستتازيرساختموردنیازخودرا

.برایبسیاریکندمیاستکهمحیطیبسیارشبیهمرکزداده،امادرداخلابرارائهGoGridمتفاوتديگر

ها،شبکهVLANیسنتینظیرهاتکنولوژیوراحتتراست،زيراازترسادهGoGridازمشتريان،رويکرد

(NASياSANفايل)سازیذخیرهوديوارآتش(،وتجهیزات2بارکنندهتعديلی)افزارسختها،تجهیزات

آنچهکهدراينکندمیاستفاده يامرکزدادهدرابرمعرفی3تحتعنوانمرکزابریشودمیرويکردارائه.

.شودمی

 
 توانند م ازی یا فیزیکی باشند( )سرورها می GoGridای از زیرساخت ابری ارائه شده توسط  نمونه-8-82 شکل 

 ی زیرساختانواع ابرها -82-0-8

هااينهردوی". مرکزابری"و"سرويسزيرساخت"ندبهدوشکلساختهشوند:توانمیابرهایزيرساخت

:کنندمیانتظاردارد،فراهمIaaSهمهقابلیتهايیراکهيکنفراز

4یبرحسبتقاضاپذيرمقیاس -
 

                                                           
1
 Service Infrastructure 

2Load Balancer 
3CloudCenter 
4Scale on Demand 
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 1براساساستفادهپرداخت -

 3یعملیاتیهاهزينهبه2رییسرمايهگذاهانههزيتبديل -

 وواسطگرافیکیکاربرنويسیبرنامهواسط -

 (و...5،سرمايش4،سرورها،شبکه،توانسازیذخیرهاجزایاساسیزيرساخت) -

اگرچههردوبصورتاولیه،ارزشيکسانیدارند،اماتفاوتعمدهایدررويکردآنهاوجوددارد:

 (Service Infrastructureزیرساخت سرویس ) -82-0-0

یوبسفارشیدرداخلابرهستند.هاسرويساست.زيرساختسرويسبطورکلیAWSاينرويکردشبیه

ندبطورجداگانهياباهمديگربرایارائهيکبرنامهوبياانجامکارهایمختلفاستفادهشوند.توانمیاينها

و،امکاناتپیغامرسانیوصف،فرآيندپرداختدادهپايگاه،یسازذخیرهبرایمثال،آمازونسرورها،تجهیزات

ازS3سفارشیومنحصربهفرداست.درحلراهیوبيکهاسرويس...رافراهمکردهاست.هريکازاين

ازپروتکلسفارشیوAWS SQS.سرويسصفشودمیاستفادهسازیذخیرهومکانیسمهایS3پروتکل

غ نیزفرمتپیغامرسانیخوداستفاده مشابهآنسرويسکندمییراستانداردو .SimpleDBدرخصوص

تاآمازونبتواندبسترابریخودرااندشدههابصورتسفارشیطراحی.اينسرويسکندمیعملدادهپايگاه

سروروهزارانمحصولمختلفگسترشدهد.51111بهبیشاز

 (CloudCentersمراکز ابری ) -82-0-3

 رقبای AWSاکثر استفاده رويکرد اين کنندمیاز که است اين استفاده مورد متدلوژی یهاسرويس.

 از استفاده با داده مرکز برایهاتکنولوژیاستاندارد شود. بصورتابریفراهم پروتکلهایاستاندارد، و

رايجسازیذخیرهسیستم و پروتکلهایآشنا از ،SMB/CIFS باNFSو داده ها پايگاه شود. استفاده

شوتعديلکنندههایباربجایاستفادهآتهایديوارهاستانداردفراهمشود.RDBMSوSQLاستفادهاز

دبینیباشند.درنهايتاينکهانتخاببايافزارسختهایسفارشیتوزيعشده،مبتنیبرتجهیزاتافزارنرماز

بایمراکزدادههاسرويسزيرساختسفارشیباپروتکلهایخاصخودوزيرساختاستانداردومشابهبه

هماناستانداردهایصنعتیانجامشود.

                                                           
1Pay as you go 
2CapEx 
3OpEx 
4Power 
5
 Cooling 
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 مراکز ابری با جزئیات بیشتر -82-0-4

GoGrdiبکارگر ازديگراولینوبزرگترينمرکزابریدراياالتمتحدهاستکهاينرويکردرا فتهاست.

رانامبرد.ازAppNexusوFlexiScale،ElasticHostsتوانمیکنندمیيیکهبااينروشکارهاشرکت

هاوزيرساختفعلیوتبديلآنبهمحیطقابلانعطافمزايایاصلیآنامکانبکارگیریمستقیممهارت

داخلیمراکزدادهسازیيکپارچهيااتصالو" Cloud-bridging"درنهايتGoGridابرینامبرد.رويکرد

یفراهمکردهاست.ترسادهباابرهایخارجیرابهشیوهبسیار

:اندشدهسنتیازاجزایزيرتشکیلمراکزداده

 یتشخیصنفوذهاسیستمیوافزارسختامنیتمحیطیبااستفادهازديوارهایآتش -

 هایتعديلکنندهافزارسختديلباربااستفادهازتع -

 هاVLANشبکهباايجاداجزایمختلفشبکهوبندیتقسیم -

 هایفیزيکیومجازیافزارسختیعاملبررویهاسیستمترکیبیاز -

 NASفايلبااستفادهازگذاریاشتراکبه -

 SANبااستفادهازسازیذخیره -

،مديريتموجودی،مديريتDNS،DHCP،server imagingيینظیر:هاسرويسپشتیبانیاز -

 دارايیومانیتورينگ

وهاسرويسیخنککنندهوپشتیبانگیریبرایهمهاينهاسیستمتامینتوان،پهنایباند، -

 دستگاهها

 24/7پشتیبانی -

.عالوهبردهندمیرابااندکیتفاوتارائههاسرويسهستندکهاکثرايناکزدادهمراکزابریبسیارشبیهمر

داده برخالفمراکز ابری، مراکز طريقاين، از کارآيیرا هاواسطمعمولی، افزايشAPIیگرافیکیو ها

.دهندمی

 معمولی با مراکز داده GoGridمقایسه  -82-0-5

بهعنوانمتخصصمشکلاصلیمراکزداده شما باحداکثرظرفیتاست. نیازبهايجادآنها ،ITمعمولی،

میبايستبطورصحیحپیشبینیکنیدواينظرفیترابصورتداخلیايجادومديريتکنید.مراکزابریبه

تخصصداخل از مجدد از امکاناستفاده دادهشما یمراکز فراهمکنندگانابریديگر با .دهدمیتانرا

استفادهمجددازدانشوتخصصبهاينمعناستکهزمانکمتریبرایيادگیریايدههایجديدالزماست

کهصرفشودودرعوضوقتبیشتریرویاهدافکسبوکارخودمیگذاريد،ضمناينکهازهمهمزايای
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برکاری،پرداختخودکاربار،تعديلبهرهمندمیشويد)نظیرافزايشظرفیتبرحسبتقاضاايانشابریر

اساساستفاده(.

 ی افقی و عمودیپذیر مقیاس -82-0-6

رهایجديدبسیاریوجودداردکهمشابهيکمرکزدادهمعمولیاست،اماابزاGoGridاستقراربرنامهروی

یپذيرمقیاسيیبرایهاگزينهتروسريعترانجامدهند.شبیههرابرديگر،شمااينفرآيندراسادهدتوانمی

1افقی امکان همچنین عمودیپذيرمقیاسداريد 2ی
ب  شده مجازی ابری های نمونه با تنها نه بارا لکه

هایفیزيکیاختصاصینیزخواهیدداشت.اينکارمشابهيکمرکزدادهمعمولیاست،کهدرآنافزارسخت

 شما دارد. وجود مجازی و فیزيکی سرورهای از سختیدتوانمیترکیبی به مستقیم افزارهایدسترسی

زيادی تعداد RAMفیزيکیبا سرعتباالسازیذخیره، با ز3مستقیم تعداد هایپردازشیيادیهستهو

بکارگیریصحیح با باشید. داشته دارند، يکشبکهخصوصیمجازیيکسانقرار در همه اختصاصیکه

خودرارویسرورهایمجازیگسترشدهیدوبرایstatelessبهطورافقیبارکارییدتوانمیابزارها،شما

برایگسترشافقیاستفادهکنیدکهدرصورتنیازبرایگسترشازسرورهایفیزيکیstatefulکارهای

عمودینیزمناسبترهستند.علتاينموضوعدرادامهآمدهاست:

 "Scaling out"ی افقی پذیر مقیاس -01-2-7

کاربردهپذيرمقیاس و هستند)نظیرسرورهایstatelessايیاستکهیافقیبهترينروشبرایسرورها

(.برایايننوعازبارهایکاری،افزودنيکسروراضافی4وبوسرورهایکاربردیوفرآيندهایدستهای

آسانی به ندارد. نیاز توجهی قابل يا پیکربندیخاصی وتوانمیمعموال کرد اضافه را بیشتر سرورهای

افزايشداد.ظرفیترا

 "Scaling Up"عمودی ی پذیر مقیاس -01-2-8

دادهوهایپايگاههستند)نظیرstatefulيیموردنیازاستکههابرنامهیعمودیبیشتربرایپذيرمقیاس

افزودنسرورهایبیشتربهساد دراينموارد، معموالشودمیگیباعثافزايشظرفیتنسرورهایفايل(. .

تغییرکنديابطورعمدهازاولانجامشود،يامعماریتغییرکندياحداقلبطورهاپیکربندیالزماستکه

خودکاروضعیتدادهرویسرورهایجديدتعديلشود.بهاينترتیبحجمزيادیازدادهبايدهمزمانشده

تابجایاينکهتعدادزيادیسروربکارشودمیتیاستکهمعموالترجیحدادهوياتعديلبارشوند.اينعل

                                                           
1Scale Out 
2Scale Up 
3DAS 
4Batch Processing 
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گرفتهشوند،ازسرورهایبزرگتراستفادهشود.همچنیندلیلاينکهاينسرورهاتمايلیبهپويايی)حتیدر

محیطابری(ندارندنیزطبیعتآنهااست.

GoGrid بعد دو پذيرمقیاسهر ی پشتیبانی کندمیرا همیشه وپذيرمقیاس. نیست، کافی افقی ی

یعمودینیزدربرخیموارديکتاکتیکمهماست.آمازونباعلمبراينموضوع،سرورهایپذيرمقیاس

 در مختلف های اندازه با AWSمختلف البته است. کرده براینیزسازیمجازیفراهم يکاستراتژی

چندينمشتریيابرنامهرادربربگیرد.امادتوانمیچندمنظورهکردنيکسروراست،وبهاينمعناستکه

اگربخشیازبرنامهشمابتواندازهمهظرفیتيکسرورفیزيکیاستفادهکند،دلیلینداردکهآنراروی

واگرکندمیسربارغیرضروریرویسیستماضافهسازیمجازیيکسرورفیزيکیاجراکنیم.دراينحالت

مجبور باشید، استداشته ارائهشده ابر آنچهکهدر بیشترینسبتبه حافظه توانمحاسباتیيا به نیاز

اکثر سويیديگر، از گسترشدهید. را بصورتافقیآن تا دهید تغییر را معماریخود که بود خواهید

هابرنامه نظریکاربردیاز نهايتبهمحدوديتبرمیخورندوپذيرمقیاسبرخیجهاتاز یعمودیدر

ی،پذيرمقیاسسپسمجبورخواهیدبودکهآنهارابصورتافقیگسترشدهید.درهرصورتدرهرروشاز

یقدهید.شمابايدتقاضارااندازهگیریکنیدوظرفیتراباآنتطب

 GoGridمعماری های استقرار  -82-0-9

GoGridيکنمونهعمومیازاستقرار مشابهيکمرکزداده2-11شکلکهدر نمايشدادهشدهاست،

ربرانتعاملفیزيکیمعمولی،سرورهایکاربردیدرسمتاينترنتقراردارندتاباکادرمراکزداده.باشدمی

بصورتامنهاسیستموهمهشوندمیمحافظتDMZکنند،درحالیکهسرورهایپشتیبانیدرسمت

وجوددارد.يکی( VLAN)سنتی،دوبخششبکهرابهاشتراکمیگذارند.مشابهمراکزدادهNASيک

و بخشعمومی برای سمت در که شبکه جلوی دارد frontendاصطالحاً بخشقرار برای ديگری و

backend هایآدرسکهازIPدرستهمانندمرکزداده،يککندمیخصوصیاستفاده.NASتحتعنوان

GoGrid Cloud Storageآرشیو،تهیهکپیپشتیبانو...موردسازیذخیرهوجودداردتابرایکارهای،

رارگیرد.استفادهق
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 GoGrid در ابر و سازی م ازی نقش-0-82 شکل 

دادههایپايگاهیافقینیست،بجزاينکههمهپذيرمقیاسخیلیمتفاوتباGoGridیعمودیپذيرمقیاس

(.3-11شکل)شوندمیفیزيکیاختصاصیاجراافزارسخترند،رویکهکارآيیبااليینیازدا


 GoGridنقش میزبانی فیزیکی در -3-82 شکل 
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 ی کاربردی وبها برنامهتمرکز بر روی  -82-0-82

یدستهایمناسبتراست،زيرابرایکارهایدستهیوبنسبتبهکارهاهابرنامهمعماریمرکزابریبرای

هاراVLANش،تعديلکنندههایباروآتهایديواره،نظیرایبسیاریمواردزيرساختیدرمراکزداده

برایGoGrid.کنندمیبهخوبیعملیتوریهامحیطمعموالنیازندارند.بسیاریازکارهایدستهایدر

کارهایدستهاینیزقابلاستفادهاستوالبتهچنینپردازشهايیدربرخیمواردازاجزایمهمبسیاری

یکاربردیوبنیزممکناستباشند.هابرنامهاز
 

 مقایسه رویکردها -82-0-88

 ، مهم است که هر دو ت ربه مراکز دادهمکنی می( مقایسه AWS( را با سرویس زیرساخت )GoGridوقتی که مرکز ابری )

معمولی، مراکز ابری و سرویس  را بخاطر آورید. شاید نگاهی به مراکز داده کنید میسنتی و نوع برنامه ای که نصب 

 زیرساخت به شما در این مقایسه کمک کند. در 

 هريکازسهنوعزيرساختباهممقايسهشدهاست.هایقابلیتبرخیاز1-11جدول

 

 مقایسه سه نوع زیرساخت مختلف -8-82 جدول 





 ابری رایانش 



459

با )مدلسرويسزيرساخت(،AWSتفاوتهایبینمراکزابریوسرويسزيرساختکامالمشهوداست.

تخ درشبکهمقدارکمیاز سازیذخیره،صصفعلیشما ... بايدتخصصهایو شما است. قابلاستفاده

بکاربگیريد.درEC2وحتیتوسعهمهارتهایمديريتسرورهابرایمديريتS3جديدیبرایمديريت

ياVMWare VirtualCenter)مدلمراکزابری(بسیارشبیهاستفادهازکنسولGoGridمقابلرويکرد

،سازیذخیره،DNSشبکه،یدتوانمیاست.عالوهبرسرورها،شماسازیمجازییمديريتهاسیستمديگر

ديوارهایآتشو...راباهمانواسطگرافیکیکنترلکنید.درهرحالباهردورويکرد،شماقادرخواهید

براساسمیزاناستفادهکهبطوراستاندارددروپرداختیبرحسبتقاضاپذيرمقیاسبودکهازمزايای

وجوددارداستفادهکنید.رايانشابری
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82-3- VMware ESX Server 
ESX VMwareمحصولیاز اجازه عاملهمزمانسازیمجازیاستکه براینصبچندينسیستم را

ايدهدمی بررویتوانمیاستکهلینوکسمحصولمبتنیبرن. درهاسیستمآنرا یسرورنصبکرد.

برایاستفادهیمجازیرابررویآناجراکرد.البتههاماشینتوانمیکهاستناظرفوقيکESXحقیقت

بهآنوصلشد. VSphere clientآنبايدبابرنامههایقابلیتاز

 
 VMware ESXمعماری کلی برنامه  -4-82 شکل 

بررویESXيیکههاسیستمبهيکیازvShpereClientکهبااستفادهازبرنامهکنیدمیدرشکلمشاهده

.یمجازیرویآنرامديريتکنیمهاماشینیمتوانمیآننصبشدهاستمتصلشدهايمو



 
 vShpereClientصفحه برنامه  -5-82 شکل 
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 vShpereClientبرنامه اجازه شما به ودهدمیتنها يکماشینفیزيکیمتصلشويد به لحظه هر که

یهاماشینهبهمنابعسیستمراباتوجتوانمییمجازیرویآنرامديريتکنید.بهاينترتیبهاماشین

یمجازیبطورهاماشینمجازیمديريتوکنترلکردوبرروینحوهاستفادهازمنابعتوسطهريکاز

دقیقنظارتداشت.

نصب با ما ايناستکه کرد بايدبهآناشاره اينجا ازESXنکتهایکهدر استفاده و رویسرورها بر

vShpereClientتوانمین به که بگويیم ابریرایم يانش زيرا ايم، کرده پیدا ابریدست تنهارايانش

ابری يیاستکهبهاستقرارمحاسباتهاتکنولوژیتنهايکیازسازیمجازیيکسرورنیست،وسازیمجازی

.کندمیکمک


 ی م ازیها ماشینبر وضعیت استفاده از مناب  توسط در حال نظارت  vShpereClientصفحه برنامه  -6-82 شکل 

تايکسرورفیزيکیرابصورتچندينسرورمجازیموردکنندمیبهچنینابزارهايیکهتنهابهماکمک

شودمینامید.البتهکاربههمینجاختمنسازیمجازیصرفاابزارهایمديريتتوانمیاستفادهقراردهیم،

.اينکندمینزديکتررايانشابریمحصولديگریرانیزارائهدادهاستکهمارايکقدمبهVMwareو

درادامهمعرفیشدهاست.VCenterمحصولتحتعنوان

82-3-8- VCENTER 
متصلESXدرآنواحدفقطبهيکسروریدتوانمیشمافقط VSphere Clientهمانطورکهگفتهشدبا

Vcenterراباهممديريتکنید،بايديکسرورESXبخواهیددرآنواحدچندينسرورشويد.برایاينکه

بهآنوصلکنید.حالاگرشمابهESXراهاندازیکنیدو چندیدتوانمیمتصلشويدVCenterهارا
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ESXسروریدتوانمیراباهمببینید.شماVCenterرادريکیازESXراههابهصورتماشینمجازی

.يااينکهآنرادريکماشینفیزيکیمجزانصبکنیداندازیکنید


 VCenterسرور شمای کلی عملکرد  -7-82 شکل 

بهشماامکانمديريتمتمرکزويکپارچهمجموعهVCenter،سرورکنیدمیويرمشاهدهاهمانطورکهدرتص

ESXسرورهای اينکاردهدمیرا با توانمی. باال، سطح يکديد منابعهاماشیناز کلیه یمجازیو

آورد. مديريتکردوکنترلبسیارخوبیرابررویمنابعسازمانفراهممیيکجایموجودراافزارسخت


 متصل شده است VCenterسرور که به  vSphere Clientتصویری از برنامه  -1-82 شکل 



 ابری رایانش 



463

آياهنوز اينکهمايکديدمتمرکزنسبتبهکلیهمنابعبدستآوردهايم، نکتهمهماينجاايناستکهبا

مابهآنچهاگرچهزيرا.نیستمنفیاست؟پاسخIaaSدراليهرايانشابرییمبگويیمکهاينساختارتوانمی

،ولیبسیاربهدستپیدانکردهايمبهطورکاملاشارهکرديمIaaSدراليهايانشابریریهاويژگیدرمورد

ايم داريمکه.آننزديکشده اختیار مجازیدر قابلانعطافو يکزيرساختبسیار ما عبارتديگر به

طريقآنتوانمی از داخليکسازمانبنامیمکه ابرخصوصیدر قابلیسازمانبطوهاسرويسیمآنرا ر

انعطافقابلارائهاست.تنهااشکالعمدهایکهبراينزيرساختوارداست،ايناستکهکارهادرآنبطور

برطرفشدهاستکهدرOrchestrator.ايننیازمندیتوسطمحصولديگریبنامشودمیخودکارانجامن

ادامهتوضیحدادهخواهدشد.

82-3-0- Orchestrator   
ب بیشتر مديريترایاينبرنامه و فعالیتها کردنجريان خودکار سازیمجازیبهتر میمنابع رود. بکار

می انجام دستی بصورت تاکنون ما که هرچه کنترل بنابراين حذف، اجرا، مجازی، ماشین )ايجاد داديم

اجريانبصورتاتوماتیکانجامداد.برایاينکاربايدفرآينديتوانمیوضعیتو...(بهکمکاينمحصول

Orchestratorکاریکهبايدانجامشودرابطوردقیقمشخصکنیدوبااستفادهازابزارهایارائهشدهدر

سازیپیاده توسط کار جريان اين اجرای مديريت مرکزیWorkflow Engineنمايید. هسته که

Orchestratorشودمیانجامدهدمیراتشکیل.




 Orchestratorمعماری کلی برنامه  -9-82 شکل 

مديريتجريانکارهاتوانمیراکهازطريقآنOrchestratorتصويریازصفحهبرنامه11-11شکلدر

انجامدادمشاهدهمی  را اينبرنامهازطريقاجزانمايید. نیزايجادجريانکاردر پیشآمادهشدهو یاز
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APIتحتپوششقرار811هاکهبیشاز توانمیاست.همچنینپذيرامکاندهندمیفعالیتمختلفرا

برایحالتهایپیشرفتهترازاسکريپتنويسینیزدرآناستفادهکرد.




 Orchestratorتصویری از برنامه -82-82 شکل 
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82-4- Eucalyptus 
منابعرابرندتوانمیوجوددارد.کاربرانعمومایدادهوتوانپردازشعيتوزیبرایمختلفیامروزهروشها

نوعاتصالت،یحافظهوظرفزانیم،یافزارسختیمشخصههالیمختلفآنها،ازقبیاساسمشخصهها

روشهابحسابنيجملهازایکنند.محاسباتتوردایآنهاپیکيزیفتیموقعمواردیدربرخايشبکهو

منابعدرمحاسباتتورآيندمی بنابرارهمگنیغی. ازانويسیبرنامهنديفرآنياست. منابعبهنيواستفاده

یکاربرانتخصصالزمبرایبرخنکهيرغمایومشکلاست.علدهیچیپاریازآنهابسنهیمنظوراستفادهبه

بردار ایبهره غنياز دارهمگنیمنابع ترجیلیخرند،را کاربران محدهندمیحیاز منابعنياطیکه

مربوطیهاتیفعالکپارچهيطیمحکي.درردیقرارگارشانیدراختکپارچهيبطوریافزارنرمویافزارسخت

کرديرونیبرهمیمبتنرايانشابریاست.ترسادهاریبزرگبسیلیخاسیدرمقیحتيیهابرنامهبهتوسعه

بتو تا انداست ارائه انتزاعکيبا معرفیسطح از یتر چنیبراکپارچهيطیمحکيمنابع، نیتوسعه

ازيیچگونهاست؟چهمشخصههارايانشابرییشدهمناسببراعيتوزیمعمارامافراهمآورد.يیهابرنامه

استفادهکرد.شبکهنهیدرنظرگرفتهشودتابتوانازمنابعبطوربهیمجازیهاماشیندرديمنابعموجودبا

ازلیقبنياازسئواالتیاریباشد؟وبسمنيباشدتاقابلانعطاف،کاراواديچگونهبایمجازیهاماشین

بهپتوسیاکالستمیشدهاستدرسیمطرحاستوسعرايانشابریاستکهدرخصوصیجملهسئواالت

بهکمکاينسیستمکاربرانقادرخواهندبودتاماشینهایمجازیقراردادهشدهبرآنهاپاسخدادهشود.

ارائهIaaSرویمنابعفیزيکیمختلفرااجرانمودهوکنترلکنند.اکالیپتوسخدماتیازنوع .دهدمیرا

استکایبگونهمعماریاکالیپتوس متناسببا و کاربریآسان با و ماژوالر قابلحمل، یهازيرساخته

باشدمییآکادمیکهامحیطموجوددر  افزاریکدمتنبازیاستکههاینرماکالیپتوسازمعدودبسته.

امکاناستفادهازآنبررویچندينکالسترباهمديگرنیزوجوددارد.اکالیپتوسدارایيکمعماریبازو

هایابریدرسطحزيرساختاستودرآنازتکنولوژیوبهایمختلفتودهسازیقابلیتبرایپیادهساده

هااستفادهشدهاست.سرويس

مفروضاستورايانشابرییسازادهیپیکدبازبرایافزارنرمیکارطیمحکيEucalyptusیکارطیمح

ز سازمیفناوررساختياز اطالعات ن-ان تغازیبدون سختر،ییبه از استفاده منظوره خاص ايافزار

ابرکندمیاستفاده-یبندکرهیبازپ .Eucalyptusیهاستمیهاوسشبکهها،نیمانندماشمنابعمراکزداده

است.یسازیصقابلکنترلوخصویاطالعاتمحلیکهتوسطفناورکندمیليتبدیرابهابریسازرهیذخ

(API)یبرنامةکاربردیسينوبرنامهیهاازواسطیعمومیاستکهمانندابرهایابریابرتنهامعمارنيا

کامالًسازگاراست.Amazonوبیهاسيابرسرورساختيودرحالحاضربازکندمییبانیپشت

مدياکالیپتوس و کاربران بتوانندبه آن طريق از که است آورده فراهم را زيرساختی ايجاد امکان ران

یمجازیقابلکنترلتوسطکاربرانراايجادکردهوبرمنابعموجودکنترلداشتهباشند.سیستمهاماشین

وبهگونهایکهمحققانبتوانندنتايجتحقیقاتخودباشدمیهایخوشتعريفیAPIکامالماژوالرودارای

اجزایطراحیشدهتوسطخودراتوسطآنموردآزمايشوارزيابیقراردهند.
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کنترلر ابر است که به عنوان واسط اصلی ارتباط با مناب  م ازی شده  CLC. مدل مفهومی ابر اکالیپتوس -88-82 شکل 

ی نهایی هستند که ها ماشینها  NCها کنترل کننده های مربوط به هر م موعه از مناب  هستند.  CCد. آی بحساب می

 Walrusدر آمازون( که توسط  EBSاست )مشابه  سازی ذخیرهکنترلر  SCی م ازی روی آنها اجرا خواهد شد. ها ماشین

مدیریتی برای استفاده از ابر فراهم شده است که  فرم لتپدر آمازون است(. یک  S3مشابه  Walrus) شوند میکنترل 

 .کند میسطوح دسترسی مختلف را به ابر برای مدیریت، توسعه و ... فراهم 

نودباموفقیت64تا48بررویمنابعیمختلفیازيکلپتاپگرفتهتاکالسترهایلینوکسیبااکالیپتوس

بامنابعیکهدراختیاردارنداينسیستمراندتوانمیهاينترتیبافرادمختلفیشدهاستوبسازیپیاده

ايجادکنند.امکاننصباينسیستمبدوننیازبهنصب هایاضافیافزارنرمبکارگیرندوتودهابریخودرا

عهتحقیقاتیدرنقشمهمیرادرايجاديکجامدتوانمیگفتکهاکالیپتوستوانمیفراهماستوبنابراين

فراهمآورد.رايانشابریخصوص

(،مجوزهایSign Upتوانندواردتودهابریشوند)میدهازيکمرورگروببااستفادراينسیستم،کاربران

برایواسطبرنامه دريافتکنندوپرسرمزنگاریموردنیاز کنند)مثالدرونويسیرا اجرا جوهایخودرا

همچنینمديرانمیخصوصتصاويرماشین براينکارها،حسابهایمجازیدردسترس(. توانندعالوه

کاربرانرانیزمديريتکنندوحتیآنهاراغیرفعالوياحذفکنند.
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 ابر توده کی در ناب م یریبکارگ یبرا پتوسیاکال یمراتب سلسله ساختار -80-82 شکل 

:باشدمیشاملاجزایزيراکالیپتوس

برایمديريتهريکازنمونههایماشینمجازیيک1مديريتنمونهها - :IMاختصاصداده

 شدهاست.

یمجازی)شبکهایازنمونههاماشین:برایمديريتوزمانبندیهرمجموعهاز2مديريتگروه -

 .شودمیاستفادهGMازهایمجازی(

ابر - 3مديريت سیستم مديران و کاربران برای ابری توده هر به ورود نقطه امکانباشدمی: .

 است.پذيرامکان CMدرخواستوضعیتمنابع،زمانبندیسطحباالو...ازطريق

بعموجوددرقالبيکتودهابریمورد،درتهیهزيرساختموردنیازبرایبکارگیریمناسیستماکالیپتوس

اندتوانندماژولهايیکهخودطراحیکردهگیرد.بنابراينهمانطورکهگفتهشدمحققانمیاستفادهقرارمی

برایتسهیلکسبوکاررايانشابریدرآنبکارگیرندوموردارزيابیقراردهند.امانبايدفراموشکردکه

بنابرا مبتنیبرابرمیبايستمتناسبباشرايطکسبوکارباشند.دريکیهاحلينراهفراهمآمدهاند.

                                                           
1Instance Manager 
2Group Manager 
3Cloud Manager 
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سازیوپردازشیرابهمنظورسازمانمنابعمختلفیوجوددارد.بهنظرمیرسداکالیپتوسصرفامنابعذخیره

زشیموجودوهایمجازیدرنظرگرفتهاستولیبرایبکارگیریمنابعدادهایوپرداايجادنمونهماشین

حلیارائهندادهاستکهاينموضوعبسیارمهمیاستکهنیازمندسازیآنهاباشرايطابریهنوزراهيکپارچه

هاحلمناسبومقرونبصرفهمتناسبباشرايطموجودسازمانتحقیقوبررسیجداگانهجهتارائهيکراه

 باشد.می
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 فرهنگ اصطالحات مورد استفاده

 شرح اصطالح
Accounting سیحسابر
Amazon Machine Image(AMI) ماشینمجازیآمازون
Appliances ابزارهایمجازی
Application Programming Interface نويسیبرنامهکاربردیواسطبرنامه
Application virtualization سازیبرنامهکاربردیمجازی
Authentication احرازهويت
Authorization اعتبارسنجی
Bare metal افزارفیزيکیسخت
Batch jobs ایای،وظايفدستهکارهایدسته
Batch Processing ایای،پردازشدستهمحاسباتدسته
Bookmark نشانه
Business Continuity تداومکسبوکار
Business Continuity Management مديريتتداومکسبوکار
CapEx گذاریهایسرمايههزينه
Certification Authority (CA) نامهديجیتالمرکزصدورگواهی
Cloning تکثیر
Cloud Computing رايانشابری
Cloud Customer مشتریابری
Cloud Provider دهندهابریسرويس
Cloud Service سرويسابری
Cloud Storage سازیابرذخیرهسازیابری،ذخیره
Cloud Center ابریمرکز
Cluster Computing محاسباتکالستری
Collaborative annotation درجتوضیحاتبصورتگروهی
Co-location مکاناشتراکی
Compliance موافقت
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 شرح اصطالح
Content Distribution Network (CDN) شبکهتوزيعمحتوا
Cookie کوکی،کلوچه
Cooling سرمايش
Cooperative Virtualization سازیترکیبییمجاز
Cross-language زبانیمیان
Data Center مرکزداده
Deployment استقرار،تحويل،ارائه
Desktop میزکار،دسکتاپ
Disaster Recovery بازيابیازسوانح
Edge Networks هایلبهشبکه
Elastic قابلارتجاع،قابلانعطاف
Grid Computing محاسباتتوری
Groupware گروهافزار
Guest میهمان
Hardware Security Module (HSM) ماژولامنیتسختافزاری
Hardware virtualization مجازیسازیسختافزاری
Hardware-assisted virtualization مجازیسازیسختافزاری
Horizontal Scaling مقیاسپذيریافقی
Host میزبان
Hypertext Transfer Protocol پروتکلانتقالابرمتن
Hypervisor فوقناظر
Identity Management مديريتهويت
Image تصوير
Incremental افزايشی
Infrastructure as a service زيرساختبعنوانسرويس

Instant Messaging (IM( پیغامرسانیفوری
Intellectual property معنویمالکیت
Interoperability قابلیتهمکاری
Intrusion نفوذ
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 شرح اصطالح
IT as a Service منابعITبهعنوانسرويس
Load Balancer تعديلکنندهبار
Loosely coupled کمترينجفتشدگی
Malicious مضر،بدانديش،بدخواه
Mean time between failures (MTBF) زمانمتوسطبینخرابی
Migrating مهاجرت
Monitoring نظارت،مانیتورينگ
Multiple login ورودچندگانه
Notification  هشدار
Notification System سیستمهشدار
Offline آفالين
On Demand Deployment استقراربرحسبتقاضا
Online آنالين
OpEx هایعملیاتیهزينه
Packaging بندیبسته
Patch وصله
Patch management مديريتوصله
Pay as you go پرداختبرحسبتقاضا
Platform سکو،پلتفرم
Platform as a service سکوبهعنوانسرويس
Pool استخر
Pool of resources استخریازمنابع
Power توان
Pricing گذاریقیمت
Private Cloud ابرخصوصی
Proactive پیشفعال
Public Cloud مومیابرع
Reactive واکنشی
Real Time  بالدرنگ
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 شرح اصطالح
Recovery  بازيابی
Redundancy افزونگی
Replication تکرار
Resilience حالتارتجاعی

Resource Description Framework (RDF( چهارچوبتوصیفمنابع

Role-based access control (RBAC( کنترلمبتنیبرنقش
Rollback عقبگرد
Runtime زماناجرا
Scale on Demand پذيریبرحسبتقاضامقیاس
Scale Out مقیاسپذيریافقی
Scale Up مقیاسپذيریعمودی
Service Infrastructure زيرساختسرويس
Service Level Agreement (SLA) سطحتوافقسرويس
Snapshots ایتصويرلحظه
Software as a Service بهعنوانسرويسافزارنرم
Storage Virtualization مجازیسازیذخیرهسازی
Surge Computing محاسباتناگهانی
Tenant مستاجر
Terms of Use (ToU) شرايطاستفاده
Threat management مديريتتهديد
Traffic shaping دهیبهترافیکشکل
Transactional Computing محساباتتراکنشی
Untrusted software )نرمافزارغیرقابلاطمینان)ناپايدار
Usage-based model مدلمبتنیبراستفاده
Utility  سودمند
Utilization بهرهبرداری،مصرف
Virtual Appliances ابزارهایمجازی
Virtual Machine Image تصويرماشینمجازی

Virtual Machine (VM( ماشینمجازی
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 شرح اصطالح
Virtualization سازیمجازی
Web Service سرويسوب 

Webtop وبتاپ،میزکارتحتوب 
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 شاخص ها
AAA .386 .387 .388 .391 .398 .399.

411.413.416

AJAX.342

Altiris SVS.296.319.321

Amazon EC2.14.26.57.61.66.357

Amazon S3.57.61.77.226

Amazon SQS.61

AMD-V.288.292.294.315.316

AMI .61.67.69.71.81.81.437.439.

441.442.448

API wrapper.65

Application Virtualization.294

Availability zone.67

BigTable.13

BIOS.293.315.316.445

BitTorrent.65

bookmark.346

bucket.61.62

buffer overflow.48

bundles up.81

bundling.81

CaaS.11

caching.346

CDN.62

Cloud Provider.371

CloudFront.61.62

COBRA.346

Container.289.311

Containers.51.289

Coopvirt.289

co-residence.385.387.388.391.416

CPU-intensive.35.38

CSR.337

data locality.29

DCOM.346

DDos.371.391

DDoS.389.419

Debian.288

Desktop Virtualization.289.291

DLL.295.311.311.312.328

DMZ.61.366.433.436.441.455

Dot Net framework.313

downtime.41.316

EBS.76.77.78.79.465

EDoS.391

elastic.13.39.75.76.77.111

Ephemeral.61.76

ephemeral storage.76

ERP.41

Eucalyptus.11.83.464.468

Fabric Level.313

fail open.384

Fedora.316.326

frame rendering.38

full virtualization .289 .299 .311 .312.

322

gateway.317.419

ghosting.67

Gigabit Ethernet.319

Hadoop.11.25.38.43.45.112
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Hardware assisted Virtualization.288

Hardware-assisted virtualization.292

HPC.37

HTML .144 .184 .221 .342.343 .344.

346

hyperlink.346

Hyper-Threading.294

IDE.318

Impersonation.399

incremental.81

IntelVT.288.292.294.315.316.315.

316.331

ISC.49

iSCSI.317.318.319.331

ITaaS.9

Jabber.335

JSON.342

KVM.289.314.316

lock in.377.378.423

loose-couled.43

mainframe.89.292.321

MapReduce .11 .12 .13 .25 .38 .45.

112

mirror.418

mirroring.312

mount.64.68.78.311.435

MTBF.56

Multi-OS.315

MySQL.22.27.28.38.63.75

NAS.317.451.453.455

Open Cloud.15

OpenID.336.338

OpenSolaris.27.28

Oracle Virtualization.316

Oracle VM.316.322

OS Virtualization.299.311

OVF.341.378

Packaging.295

Para Virtualization.61.288

pay as you go.12

PCI DSS.338

polling.335.336

Port Filtering.49

privileged.288.294

Processor Virtualization.294

rack.297.298.312.317.415.416

RAID.68.284.312

RDF.345

Red Hat.288.314.315.322.326.339.

445

redundancy.67.75

Region.67

remote desktop.291

reply.388

Resilience.371

Resource Virtualization.293

REST .47 .64 .65 .342 .344 .345 .346.

432

rollback.42

RPC.346

RSS .141 .146 .148 .149 .151 .191.

211 .218 .232 .258 .271 .273 .274.

278.345

SaaS.54
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SAN .61 .68 .77 .297 .298 .299 .313.

317.451.453

Scaling out.454

Scaling Up.454

SCSI.78.317.318

Security Group.67

session.334.336.346

SETI@home.54.55.91

SGML.343

sharding.38.46

SimpleDB.13.14.61.63.452

Snapshot.68

Sniffing.388

SOAP .47 .64 .335 .342 .344 .345.

346.347.432.433

Social engineering.399.427

Softgrid.319.311.311.321

Software Virtualization.295.319

spamming.381

Spoofing.388

SQL injection.48.385

SSL.278.336.337.391.415

stand-alone.341

stateless.43.45.333.454

Storage Virtualization.296.298

striping.312

Symantec.319.321

SystemGuard.311.331

thin client.291.314.323.325.328

thread.25.38.44.294

Threatmanagement.371

Thrift.16

Traffic shaping.371

Transactional Computing.55

Twitter.336

Ubuntu.288.314.326

uptime.315.317

URL.43.231.276.345.367.433

Utility Computing.7.468

VDI.289.291.323

video rendering.55

VirtIO.314

virtual bubbles.295

Virtualization Density.312

Virtualization Level.312

VLAN.49.312.451.453.455.457

VMM.292

VMware .284 .288 .299 .316 .317.

318 .311 .313 .321 .321 .324 .325.

326.327.339.341.459.461

W3C.342.343.344

WebDAV.61

Windows Server.315.321.321

worker.35.55

WSV.315.316

Xen.61.112.284.289.445.446

XML .336 .342 .343 .344 .345 .346.

347.377

XMPP.335.336

XSL.344

31.31.46.یبیترکابر

3.13.28.29.31.385.یخصوصابر

.3.13.28.29.31.31.35.44.یعمومابر

46.385.387.464
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13.44.46.یابرخصوص

26.224.یسازرهیابرذخ

26.دادهگاهيپایابزارها

یمجازیابزارها .23 .27 .33 .34 .41 .45.

341.341

48.تيهواحراز .73 .111.114 .159.336.

338 .371 .384 .391 .398 .399 .413.

414 .419 .412 .415 .416 .421 .421.

422.423.425.432.433

23.منابعازیاستخر

23.تقاضاحسببراستقرار

41.337.435.یاعتبارسنج

اعتماد .62 .114 .115 .118 .225 .226.

338 .371 .379 .381 .382 .383 .384.

385 .386 .387 .388 .389 .391 .391.

394 .395 .397 .398 .399 .411 .411.

415.412

یافزونگ .67 .75 .117 .357 .371 .376.

381.383.384.418.411

15.464.465.466.پتوسیاکال

287.359.369.425.سوانحازیابيباز

.11.12.14.15.24.29.32.تقاضاحسببر

33 .119 .111 .112 .113 .166 .228.

372.451.454.458

61.65.یتراکنشیهابرنامه

یبرونسپار .31 .58 .59 .379 .382 .383.

417.425

33.یبندبسته .119 .295 .312.313 .314.

328.341.341

35.47.341.371.یسازنهیبه

55.یارابطهدادهیهاگاهيپا

.8.9.12.13.14.16.23.24.58.پرداخت

75 .118 .119 .112 .117 .124 .153.

154 .155 .156 .157 .161 .161 .162.

163 .263 .264 .338 .352 .377 .391.

396.452.454.458

x86.291.292.314یهاپردازنده

346.یپروکس

.376.379.381.382.383.سيسروليتحو

384 .385 .386 .387 .389 .391 .391.

392 .394 .395 .396 .397 .398 .411.

411.412

15.وکارکسبتداوم

26.یسفارشريتصو

68.یارلحظهيتصو

8.کیترافليتعد

26.56.59.356.359.451.بارکنندهليتعد

351.353.354.انتظارموردیتقاضا

45.حلومیتقس

7.سيسروسطحتوافقات

288.گانيرایهاعيتوز

جاوا .25 .65 .144 .191 .211 .215 .344.

357.378

342.پتيجاوااسکر

39.یشدگجفت

312.یسازیمجازیچگال

14.344.یاچندرسانه

294.یافهیچندوظ

.146.148.191.211.218.232.خبرخوان

258.274.278.345

24.47.تیوضعیهاداده

67.346.347.366.وارآتشيد

73.366.372.452.457.آتشیهاوارهيد
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61.یاتودهیسازرهیذخ

61.مصرفبارکيیسازرهیذخ

.294.295.296.319.311.312.یستریرج

328

32.سيسروبعنوانرساختيز

22.23.26.45.49.337.345.وبسرور

بالدرنگیهاسيسرو .376 .379 .381 .382.

383 .384 .385 .386 .387 .389 .391.

391 .392 .394 .395 .396 .397 .398.

411.411.412

32.33.سيسروعنوانبهسکو

مهمانعاملستمیس .285 .286 .291 .315.

316.341.416

7.شدهعيتوزیهاستمیس

62.محتواعيتوزشبکه

شهرت .371 .372 .374 .376 .379 .381.

381 .382 .383 .384 .385 .386 .387.

388 .389 .391 .391 .394 .395 .396.

397.398.399.411.411.414.412

55.62.غامیپصف

183.184.242.243.334.یخانگصفحه

28.یاشتراکیفضاها

381.بدخواهیهاتیفعال

44.46.دادهکيزیف

49.217.371.371.389.411.نگيلتریف

371.ارتجاتیقابل

انعطافتیقابل .23 .41 .58 .77 .293 .297.

311

15.يیجاجابهتیقابل

3.15.16.86.341.یهمکارتیقابل

3.12.13.14.15.16.یگذارمتیق

41.311.یسازکپسوله

26.یمجازیهانیماشکتابخانه

بازکدمتن .11 .23 .25 .27 .28 .38 .61.

288.314.321.323.338

43.یکوک

17.29.31.35.سيسروتیفیک

61.67.73.74.441.یتیامنیهاگروه

381.416.ديگر

81.337.338.432.نامهیگواه

41.یانتزاعهيال

9.272.321.326.358.کردنتوریمان

نگيتوریمان .351 .358 .359 .361 .361.

415.416.424.453

استفادهبریمبتن .3 .13 .14 .15 .24 .58.

129

6.11.23.یسازیمجاز

53.55.یتراکنشمحاسبات

.4.6.9.37.53.54.55.62.یتورمحاسبات

464

6.91.داوطلبانهمحاسبات

9.17.ریفراگمحاسبات

4.یکالسترمحاسبات

31.35.44.46.یناگهانمحاسبات

9.11.17.گراسيسرویهاطیمح

9.112.یسينوبرنامهمدل

9.115.یتجارلمد

9.دادهمدل

13.24.استفادهبریمبتنمدل

33.63.محتواتيريمد

9.24.334.مذاکره

دادهمرکز .5 .6 .12 .15 .61 .67 .96 .224.

299.452.453.455.457.464
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.11.15.22.23.25.28.33.یريپذاسیمق

35 .37 .38 .39 .41 .43 .44 .63 .88.

117 .111 .111 .113 .114 .156 .225.

228 .346 .351 .352 .353 .355 .356.

357 .358 .359 .361 .361 .362 .371.

451.454.455.456.458

67.منطقه

44.45.یسازیمواز

مهاجرت .285 .287 .315 .312 .341 .381.

419

16.یزبانانیم

32.118.سيسروعنوانبهافزارنرم

67.یدسترسینواح

2.5.31.219بو

315.316.سرورندوزيو
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 مناب  تکمیلی جهت مطالعه بیشتر در جامعه آزاد رایانش ابری ایران: 

 

 http://www.occc.irآزادرايانشابریايرانجامعهرسمیوبسايت

 http://wiki.occc.irدانشنامهآزادرايانشابریايران

 http://ask.occc.irسايتپرسشوپاسختخصصیدرحوزهرايانشابری

 /http://blog.occc.irوبالگانگلیسیجامعهآزادرايانشابریايران

 http://docs.occc.irبطیمرتاسنادواساليدها

 http://news.occc.irسیستمتجمیعاخبار

 http://planet.occc.irسیارهابری

 http://tv.occc.irشبکهرايانش

 http://link.occc.ir/board بوردهای تخصصی و آزاد جامعه رایانش ابری

 http://link.occc.ir/mailinglist گروه پستی جامعه آزاد رایانش ابری ایران

 

http://www.occc.ir/
http://wiki.occc.ir/
http://ask.occc.ir/
http://blog.occc.ir/
http://docs.occc.ir/
http://news.occc.ir/
http://planet.occc.ir/
http://tv.occc.ir/
http://link.occc.ir/board
http://link.occc.ir/mailinglist

