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 تحوالت رایانش ابری

 مقدمه

 یک زا فراتر آن محصوالت و ابری رایانش گسترش. است اطالعات فناوری دنیای تسخیر حال در پرشتاب سرعتی با1ابری رایانش

 ساده یدسترس آن شکل ترینساده در ابری رایانش. آیدمی حساببه اطالعات فناوری دنیای در پارادایمی تغییر یک فنی، تحول

 در شما اطالعات ابری رایانش در. است شبکه طریق از دست این از مواردی و هازیرساخت افزاها،نرم ها،سرویس به همیشگی و

 یرهغ و هوشمند تلفن تبلت، رایانه، اعم دیجیتال دستگاه و شودمی پردازش و سازیذخیره شما شخصی رایانه از خارج محیطی

 .داشت خواهد را اطالعات دهندهنمایش و کنندهارسال کننده،دریافت نقش تنها

 همه دسترس در اکنون «مایکروسافت ۵۶۳ آفیس» و «درایو گوگل» ،«باکسدراپ» قبیل از ابری رایانش ابتدایی محصوالت

 گسترش اخیر هایسال در نیاز مورد هایفایل به جاییهمه دسترسی منظوربه آنها از استفاده و دارند قرار اینترنت کاربران

 211۳ سال در و اینهاست از فراتر بسیار شده بینیپیش ابری رایانش گسترش نتیجه در که تحوالتی اما. است داشته گیریچشم

 جدید یفناور این وضعیت درباره متفاوتی هایبینیپیش ابری رایانش متخصصان. بود خواهیم آنها از دیگری تعداد تحقق شاهد

 نماییممی مرور هم با را آنها ترینمهم که اندکرده ارائه 211۳ سال در

 بزرگ افزاهای نرم به کوچک هایشرکت دسترسی

 کوچک هایشرکت و ایحرفه کاربران برای خصوصبه افزارنرم و افزارسخت به دسترسی هزینه کاهش ابری رایانش مزایای از

. تاس خارج کوچک هایشرکت و ایحرفه کاربران توان از معموال که دارد باالیی هزینه به نیاز تخصصی افزارهاینرم خرید. است

 تریننپایی با اینترنتی عادی کاربران و ندارد وجود ایدغدغه چنین رایتکپی قوانین نبودن حاکم دلیل به ایران در که هرچند

 در حکمیم قوانین که کشورها برخی در ماا کنند، نصب شانخانگی سیستم روی و تهیه را افزارهانرم ترینگران توانندمی هزینه

 رهاافزانرم این اجرای برای مناسب افزارسخت تهیه همچنین و تخصصی افزارهاینرم به دسترسی هزینه دارد، وجود خصوص این

 میزان به توانندمی کوچک هایشرکت و ایحرفه کاربران ابری، رایانش مدل در. است کوچک هایشرکت جدی مسائل از یکی

 در ودشمی بینیپیش. کنند خریداری محدود صورتبه و آنالین هایسرویس قالب در را افزارهانرم این از استفاده نیازشان مورد

 به کوچک هایشرکت دسترسی امکان افزاری،نرم هایقابلیت انواع ارائه و ابری هایدهندهسرویس گسترش با 211۳ سال

 .است جهانی سطح در کوچک وکارهایکسب عرصه در جدی تحول این. شود فراهم ایگسترده شکلبه بزرگ افزاهاینرم

 هاسازمان در تی.آی واحدهای نقش شدن رنگکم

 تاینترن از استفاده شدن فراگیر. اندکرده پیدا هاشرکت و هاسازمان در کلیدی نقش فناوری اطالعات واحدهای گذشته دهه در

 آنالین» سپس و «شدن الکترونیکی» سویبه را هاسازمان آنالین صورتبه خدمات انواع ارائه گسترش آن تبعبه و مردم میان در

 سخت خرید از. داشتند کلیدی نقش فناوری اطالعات واحدهای میان این در. برد پیش «شدن اجتماعی» نهایت در و «شدن

 مسیر از همه خارجی و داخلی هایشبکه در هادسترسی انواع تعریف و تایید و الزم افزارنرم نصب و تهیه تا نیاز مورد افزار

 .شدمی ردفناوری اطالعات  واحدهای

                                                           
1Cloud Computing  
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 که هاتشرک در آن شدن کاربردی و ابری رایانش گسترش. اندکرده بینیپیش را روند این تغییر ابری رایانش حوزه متخصصان

 د،خری به نیازی وقتی. کرد خواهد کمرنگ را فناوری اطالعات واحدهای نقش شد، خواهد دنبال بیشتری شتاب با 211۳ سال در

 جدید ایافزارهنرم پشتبیانی و نصب خرید، دیگر سوی از و نباشد پیشرفته پردازشگرهای و افزارهاسخت انواع نگهداری و نصب

 آن تبعبه. شد خواهد کاسته سازمان در فناوری اطالعات واحدهای وظایف شرح از شود، خارج سازمان کار دستور از پیچیده و

 سازمانی واحدهای ترینمهم از یکی به دههیک مدت در که شیبی همان با آینده هایسال در است ممکن فناوری اطالعات واحد

 آنها جمله از و است مطرح نیز دیگری سناریوهای خصوص این در البته. شود تبدیل ایحاشیه واحدی به بود، شده تبدیل

 .است ابری فضای در فناوری اطالعات واحد بازتعریف

 داریبربهره هاسازمان برخی در که بازاریابی و انسانی منابع واحدهای قبیل از سازمانی واحدهای که است تحوالت این نتیجه در

 اسطهو بدون و ابری آنالین هایسرویس از مستقیم گیریبهره با توانندمی اند،داشته اطالعات هایفناوری جدیدترین از کمتری

 .کنند برقرار آنالین جدید هایسرویس و ابزارهای با بیشتری ارتباط فناوری اطالعات واحد

 ابری رایانشامنیت  یافتن اهمیت

 استفاده در آنها دغدغه ترینمهم که داده نشان 2112 سال در ابری رایانش از کنندگاناستفاده و کارشناسان از نظرسنجی یک

 هاسازمان ابری مسئلۀ ترینمهم درصد ۵1 با امنیت دغدغه نظرسنجی این در. است «ابری رایانش امنیت» جدید فناوری این از

 211۳ سال در رو این از. است شده مطرح غیره و بودجه ابر، فضای به مهاجرت مسئله قبیل از دیگری عواملی آن از پس و بوده

 .گرفت خواهد قرار توجه کانون در نیز ابری رایانش امنیت مسئله ها،شرکت در ابری امکانات از استفاده شدن ترجدی با و

 حفظ هاسازمان و هاشرکت دغدغه این از پیش تا اگر. بود خواهیم مواجه اساسی تغییر یک با رسدمی نظربه خصوص این در

 بر. هاستداده امنیت حفظ به معطوف اطالعات فناوری مردان امنیتی هایدغدغه پس این از بود، داخلی شبکه و ابزارها امنیت

 .بود خواهیم مجازی فضای در امنیت جدید هایمدل توسعه و طراحی شاهد اساس این

 ابرآمیخته گسترش و ابرها انواع تفکیک شدن ترروشن

 گفته سخن ۳آمیخته ابر و 2جماعتی ابر ، ۵خصوصی ابر ،2عمومی ابر عنوان با ابر نوع چهار وجود از ابری پردازش دنیای در

 حالت این در. شودمی عرضه و تدارک کوچک واحدهای در و اینترنت طریق از آنالین هایسرویس عمومی ابر در. شودمی

 انشرای مدل اساس بر و دهدمی اجاره کاربران به یا دهدمی قرار آنها اختیار در رایگان به اشتراکی صورتبه را منابع کنندهعرضه

 انشرای زیرساخت یک عنوانبه سازمان یک ابرخصوصی. فرستدمی حسابصورت کاربران برای تلفن صنعت مشابه و همگانی

 ابر وعن این در. گیردمی شکل سازمان چند بین مشترک نیازهای دغدغه با جماعتی ابر. شودمی ایجاد داخلی استفاده برای ابری

 هندهدارائه چند از آمیخته ابر نهایت در. شوندمی مندبهره ابری رایانش مزایای از زیرساخت گذاشتن اشتراک به با سازمان چند

 .شودمی تشکیل خارجی یا و داخلی

                                                           
2 Public cloud 
3 Private cloud 
4 Community cloud 
5 Hybrid cloud 
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 انمدیر و کاربران توجه مورد و شده مطرح هارسانه در قبل از ترواضح ابر انواع این میان تفکیک 211۳ سال در شودمی بینیپیش

 برهایا مزایای از بخشی که کرد خواهند حرکت آمیخته ابرهای گسترش سمتبه احتماال هاشرکت همچنین. بگیرد قرار هاشرکت

 .دارد هم با همزمان را خصوصی ابرهای و عمومی

 اشیاء اینترنت پشتیبان عنوان به ابری رایانش

 هک فناوری از سطحی به اشیاء کردن مجهز. اینترنت اشیا است اخیر سال سه، دو در فناوری دنیای توجه مورد مفاهیم دیگر از

 شبکه به صلمت هایانسان کنار در دیگر عبارتبه. است اشیاء اینترنت از ایساده تعریف شوند متصل اینترنت شکبه به بتوانند

 .گیرندمی قرار ارتباطی تعامل در و شوندمی متصل اینترنت به نیز اشیاء از ایمجموعه اینترنت،

 دهش تثبیت جایگاهی به اشیاء اینترنت فقرات ستون عنوانبه عمومی ابر 2112 سال در که اندکرده بینیپیش کارشناسان برخی

 شکلبه آنها به مربوط اطالعات و گرفت خواهند قرار عمومی ابر فضای در اینترنت به متصل شیء هامیلیون نتیجه در. برسد

 انسان نبی مشترک فضای رویای تحقق اولیه مراحل عبارتیبه. بود خواهد تحلیل و سازیذخیره ثبت، قابل گذشته از تریساده

 اشتراک به هاانسان با و هم با را خود اطالعات اینترنت به اتصال با ها انسان همانند روزمره زندگی وسایل آن در که ماشین و

 .شد خواهد میسر عمومی ابر مسیر از و 2112 سال در گذراند می
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