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آشنایی با Cloud Computing

Cloud Computing - 1
با پيشرفت فناوری اطالعات نياز به انجام کارهای محاسباتی در همه جا و همه زمان به وجود آمده است.
عالوهبر اين الزم است تا افراد بتوانند کارهای محاسباتی سنگين خود را بدون داشتن سختافزار و نرمافزار
گران از طريق سرويسهای تحت شبکه انجام دهند Cloud Computing .آخرين پاسخ فناوری به اين نيازها
بوده است .مؤسسه ملی فناوری و استانداردها ) Cloud Computing ,(NISTرا مدلی برای فراهم کردن
دسترسی آسان بر اساس تقاضای کاربر از طريق شبکه به مجموعهای از منابع محاسباتی قابل تغيير و
پيکربندی ( مانند :شبکهها ،سرورها ،فضای ذخيرهسازی ،برنامههای کاربردی و سرويسها) که اين دسترسی
بتواند با کمترين نياز به مديريت منابع و يا نياز به دخالت مستقيم ارائهدهنده سرويس به سرعت فراهمشده
يا آزاد گردد ،تعريف میشود.
 Cloud Computingمدل پردازشی مبتنی بر شبکههای بزرگ کامپيوتری مانند اينترنت است که روش
نوينی برای عرضه ،مصرف و تحويل سرويسهای  ITشامل سختافزار ،نرمافزار ،دادهها و اطالعات و ساير
منابع اشتراکی را با بهکارگيری شبکه ارائه میدهد .به عبارت ديگر  Cloud Computingراهکارهايی برای
ارائه خدمات  ITبه شيوه مشابه صنايع همگانی پيشنهاد میدهد ،اين بدان معنی است که دسترسی به منابع
 ITدر زمان تقاضا و بر اساس ميزان تقاضای کاربر به گونهای مقياسپذير و انعطافپذير بر روی بستر شبکه
به کاربر تحويل داده میشود.
در  Cloud Computingاليهای از انتزاع بين جزئيات فنی و کاربران به وجود میآيد .به عنوان مثال
آنچه يک ارائهدهنده سرويس نرمافزاری در  Cloud Computingارائه میدهد ،برنامههای کاربردی تجاری
بر خط است که از طريق مرورگر وب يا نرمافزارهای ديگر به کاربران ارائه میشود .نرمافزارهای کاربردی و
اطالعات روی سرورها ذخيره میگردند و بر اساس تقاضا در اختيار کاربران قرار میگيرند .جزئيات از ديد
کاربر مخفی میماند و کاربران نيازی به تخصص يا کنترل در مورد فناوری زيرساخت Cloud Computing

که از آن استفاده میکنند ندارند.
مصرفکنندگان  Cloud Computingعموماً مالک زيرساخت فيزيکی  Cloudنيستند ،بلکه برای اجتناب
از هزينه سرمايهای ،آن را از عرضهکنندگان شخص ثالث اجاره میکنند و منابع را در قالب سرويس مصرف
میکنند و تنها بهای منابعی را که مصرف کردهاند را پرداخت میکنند.
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به اشتراک گذاردن قدرت رايانشی (مصرف شدنی و ناملموس) ميان چند کاربر میتواند باعث بهبود نرخ
بهرهوری شود؛ زيرا با اين شيوه ديگر سرورها بدون دليل بيکار نمیمانند و سبب میشود هزينهها به ميزان
قابلتوجهی کاهش يابند ،درعينحال که سرعت توليد و توسعه برنامههای کاربردی افزايش میيابد .يک اثر
جانبی اين شيوه اين است که رايانهها به ميزان بيشتری مورد استفاده قرار میگيرند زيرا مشتريان Cloud

 Computingنيازی به محاسبه و تعيين حداکثری برای پيک بار خود ندارند.
-1-1جنبه اقتصادی Cloud Computing
کاربرانی که از  Cloud Computingاستفاده میکنند ،میتوانند از هزينه سرمايهای الزم برای خريد
سختافزار و نرمافزار و خدمات اجتناب کنند ،زيرا آنها تنها بابت آنچه که مصرف میکنند به عرضهکنندگان
هزينه پرداخت میکنند و هزينه اوليهای برای خريد تجهيزات به آنها تحميل نمیشود .ساير مزايای
اقتصادی  Cloud Computingعبارتاند از :موانع ورود به بازار کمتر ،هزينه و زيرساخت اشتراکی ،سربار
مديريتی کمتر و دسترسی سريع به طيف وسيعی از برنامههای کاربردی.
-2-1الیههای Cloud Computing
 -1-2-1الیه کاربر
کاربر  Cloud Computingمتشکل از سختافزار و نرمافزاری

الیه کاربر

است که برای تحويل برنامههای کاربردی از  Cloudاستفاده
میکند و يا به طور ويژه تنها برای تحويل سرويسهای Cloud

الیه برنامه های کاربردی

طراحی شده است ،مانند :رايانهها ،تلفنها و ساير دستگاهها،
سيستمعاملها و مرورگرهای وب.

الیه پ ت ر

 -2-2-1الیه برنامههای کاربردی
سرويسهای برنامه کاربردی  Cloudيا نرمافزار به عنوان

الیه یر ا

سرويس ( ،)SaaSنرمافزار را به صورت سرويس روی اينترنت
تحويل میدهند و بدين وسيله نياز به نصب نرمافزار روی
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رايانههای کاربران را از بين میبرند و نگهداری و پشتيبانی را سادهتر میسازند .ويژگیهای اصلی اين
سرويس ها عبارتاند از:
 دسترسی و مديريت نرمافزار تجاری از طريق شبکه
 فعاليتهايی که از سوی مراکزی اداره میشوند و نه در مکان هر يک از مشتريان و در نتيجه
مشتريان میتوانند از راه دور و از طريق وب به برنامهها دسترسی داشته باشند.
 مدل تحويل نرمافزار به مدل يک به چند نزديکتر است تا مدل يک به يک
 بهروز رسانی و ارتقای نرمافزار به صورت مرکزی است و نياز به دانلود Patchها يا ارتقاء
دهندهها را برطرف میسازد.
 -3-2-1الیه پ ت ر
سرويسهای پلتفورم  Cloudيا پلتفورم به عنوان سرويس ( ،)PaaSبستر رايانشی را که اغلب روی
زيرساخت  Cloudاجرا شده و برنامه کاربردی  Cloudرا تغذيه میکند را به صورت سرويس ارائه میدهد.
سرويس پلتفورم  Cloudاستقرار برنامههای کاربردی را بدون هزينه و پيچيدگی خريد و مديريت اليههای
نرمافزاری و سختافزاری زيرين آسان میسازد.
 -4-2-1الیه یر ا
سرويسهای زيرساخت  Cloudيا زيرساخت به عنوان سرويس ( ،)IaaSزيرساخت رايانهای که عموماً به
صورت يک بستر مجازی است را به صورت سرويس ارائه میدهند و کاربران میتوانند به جای خريد
سختافزار ،نرمافزار ،ديتاسنتر و يا تجهيزات شبکه ،همه اين زيرساختها را به صورت يک سرويس
 Outsourceشده خريد کنند .صورتحساب سرويس معموالً بر اساس مدل محاسباتی و ميزان منابع مصرف
شده صادر میشود و هزينه منعکسکننده ميزان فعاليت است .اين شيوه در واقع تکامل يافته مدل عرضه
سرورهای خصوصی مجازی است.
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 -5-2-1الیه رور
اليه سرورها متشکل از سختافزار و نرمافزاری است که به منظور تحويل سرويسهای  Cloudطراحی
شدهاند .به طور مثال میتوان پردازندههای چندهستهای و سيستم عاملهای ويژه  Cloudرا از جمله آنها
نام برد.
-3-1ویژگیهای یستمهای Cloud
مزايای اصلی  Cloud Computingموارد زير هست:
 چاالکی :کاربران میتوانند با توجه به نياز خود استفاده از منابع را کاهش يا افزايش دهند.
 هزينه :اين فناوری هزينهها را به ميزان قابلتوجهی کاهش میدهد و هزينه سرمايهای را به
هزينه عملياتی تبديل میکند .در واقع  ،Cloud Computingمشتريان را از مخارج
سختافزاری ،نرمافزاری و خدمات و همچنين درگيری در نصب و نگهداری نرمافزارهای
کاربردی به شکل محلی بینياز میکند .همچنين هزينه توسعه نرمافزاری را کاهش داده و
فرايند را مقياسپذيرتر مینمايد.


عدم وابستگی به مکان و دستگاه :کاربران میتوانند در هر مکانی و با هر دستگاهی از جمله PC

يا تلفن همراه به وسيله يک مرورگر وب يا يک برنامه کاربردی از طريق شبکه و يا اينترنت به
سامانههای مورد نظر دسترسی داشته باشند.
 چند اجارهای :1اين ويژگی امکان به اشتراکگذاری منابع و هزينهها بين گروهی از کاربران را به
وجود میآورد و بدين وسيله موارد زير را امکانپذير میسازد:
 oمتمرکز سازی زيرساختها در مکانهايی با هزينه کمتر
 oافزايش بهکارگيری و کارايی برای سامانههايی که در اغلب مواقع بيش از  11تا 01
درصد بهکارگيری نمیشوند.

Multitenancy
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 قابليت اطمينان :در صورتی که از پايگاههای چندگانه استفاده شود قابليت اطمينان افزايش
میيابد.
 مقياسپذيری :کاربران میتوانند در زمان تقاضا و به صورت پويا منابع را تدارک ببينند و نيازی
به تدارک پيشين برای زمانهای حداکثر بار مصرف منابع نيست.
 امنيت :به دليل تمرکز دادهها و منابع امنيتی بيشتر و پيچيدهتر ،امنيت افزايش میيابد .امنيت
در  Cloud Computingاغلب بيشتر يا برابر با سيستمهای سنتی است ،زيرا ارائهدهندگان
 Cloud Computingبه منابع اختصاصی امنيتی دسترسی دارند که بيشتر مشتريان از عهده
خريد اين منابع بر نمیآيند.
 نگهداری :به دليل عدم نياز به نصب برنامههای کاربردی برای هر کاربر ،نگهداری آسانتر و با
هزينه کمتر انجام میشود .شرکتهايی که سکوهای خودشان را پيادهسازی و اجرا میکنند،
بايد زيرساختهای سختافزاری و نرمافزاری خودشان را خريداری و نگهداری نمايند و
کارمندانی را برای مراقبت از سيستم استخدام کنند .همه اينها میتواند پر هزينه و زمان بر
باشد .درحالیکه  Cloud Computingنياز به انجام اين کارها را از ميان میبرد .هر دستگاه
ساده که توانايی اتصال و برقراری ارتباط با سرور را داشته باشد ،برای استفاده از خدمات Cloud

 computingکافی است و میتواند نتايج را با ديگران به اشتراک بگذارد.
 سنجش پذيری :منابع در  Cloud Computingالزم است قابل اندازهگيری باشند تا ميزان
مصرف منابع برای هر کاربر و هر منبع بر اساس واحدهای ساعتی ،روزانه ،هفتگی و ماهانه
اندازهگيری شوند.
از ديدگاه سختافزاری  Cloud Computingسه ويژگی جديد را ارائه میدهد:
 کاربران در زمان استفاده از منابع نگرانی از محدود بودن منابع ندارند و نياز آنها به برنامهريزی
برای تدارک منابع  ITبرای مصارف آينده حذف شده است .بنابراين کاربران با تصور دسترسی به
منابع نامحدود در زمان تقاضايشان از منابع بهره میبرند.
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 از بين رفتن سرمايهگذاری برای منابع  ،ITکاربران و شرکتها میتوانند در اندازه کوچکتر
کارشان را آغاز کنند و بر اساس نياز در زمان دلخواه منابع سختافزاری مورد نياز خود را
افزايش يا کاهش دهند.
 امکان در اختيار گرفتن منابع در واحدهای زمانی کوتاه مدت و پرداخت هزينه متناسب با آن
زمان.
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