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  چکیده
 براي بريا رایانش ، حال این با. است محاسبات تاریخ در مهم پیشرفتهاي از یکی بالقوه طور به گذشته سال چند در ابري رایانش تکامل

 .دارد آوري نف کنندگان مصرف و دهندگان ارائه دیدگاه از اعم ، درگیر مختلف موضوعات از روشنی درك به نیاز ، خود پتانسیل به دستیابی
 مشاغل به مربوط مسائل درك براي فورينیاز اندازه همان به ، شود می انجام فناوري مورد در زیادي تحقیقات حاضر حال در که حالی در

 سپس. مکنی می شناسایی را ابري رایانش صنعت براي تهدید و فرصت ، ضعف ، قوت نقاط مقاله این در. دارد وجود ابري رایانش پیرامون
 براي را اه توصیه از اي مجموعه همچنین ما .کنیم می شناسایی گذارد می تأثیر ابري رایانش مختلف ذینفعان بر که را مختلفی موضوعات

 دارند توجه به نیاز که را تحقیقاتی مختلف هاي زمینه ، IS محققان براي. کنیم می صادر کنند می مدیریت و ارائه را فناوري این که شاغلین
 دولتی هاي آژانس که را کلیدي موضوعات از برخی ما ، سرانجام. باشیم صنعت مشاوره با در آینده سالهاي در بتوانیم تا کنیم می تشریح را
 درگیر جدي ورتص به ابري رایانش تنظیم در مجبورند ، فناوري این فرد به منحصر ماهیت دلیل به که کنیم می تشریح ، هستند روبرو آن با

 .شوند

 به تزیرساخ،  سرویس یک عنوان به افزاري نرم بسترهاي،  سرویس یک عنوان به افزار نرم،  سازي مجازي، ابري پردازش :يدیکلمات کل

 ابري محاسبات تنظیم،  تقاضا صورت در محاسبات،  سرویس یک عنوان

                                                        
  سیستم هاي نرم افزاري-کامپیوترمهندسی دانشجو دکتري نویسنده مسئول:   1 
  سیستم هاي نرم افزاري-مهندسی کامپیوتردانشجو دکتري نویسنده مسئول:    ٢
  سیستم هاي نرم افزاري-مهندسی کامپیوتردکتري استادیار و    ٣



 
 

  مقدمه.١
 مقیاس ، استقرار ، توسعه ، اختراع نحوه در اساسی تغییر یک دهنده نشان شود می شناخته ابري رایانش عنوان به معموالً که اي پدیده ظهور

 را پارادوکس یک دانیم می امروز که همانطور رایانش .است) IT( اطالعات فناوري خدمات پرداخت و نگهداري ، روزرسانی به ، گذاري
 است کاهش حال در سرعت به همچنان رایانش براي واحد هزینه و شوند می قدرتمندتر ظاهري نظر از ها رایانه ، سو یک از دهد می نشان

 می رترفراگی سازمان در رایانش هرچه ، دیگر طرف از .شود می گرفته نظر در کاال یک عنوان به رایانش توان تنهایی به امروزه که حدي به ،
 از رگرانت رایانش را ، شده توزیع افزارهاي نرم و ها داده و متفاوت اطالعاتی معماري زیرساختهاي کل مدیریت پیچیدگی افزایش ، شود

 لیتقاب واقع در و( موجود اطالعات فناوري سرویسهاي عملکردهاي کلیه ارائه ابري رایانش نوید .است داده قرار سازمان اختیار در گذشته
 هک دهد می کاهش را رایانش مقدماتی هاي هزینه چشمگیر طور به حتی ، سازد می پذیر امکان) غیرعملی بودند تاکنون که را جدیدي هاي

 انتظارات به منجر ها وعده اینتمام  .کنند جلوگیري پیشرفته IT هاي سرویس از بسیاري کارگیري به از ها سازمان از بسیاري شود می باعث
 شرکاي گفته طبق و باشد دالري میلیارد 150 تجارت یک 2014 سال تا ابري رایانش کند می بینی محقق گارتنر پیش – اند شده عظیمی
AMI ، در تغییر انگیزه .کنند هزینه ابري رایانش براي دالر میلیارد 100 از بیش 2014 سال تا متوسط و کوچک مشاغل شود می بینی پیش 
 به فناوري عملکرد دیدگاه از ها وعده ، کنیم می بحث سند در بعداً اگرچه حتی( شود می مشاهده ها هزینه دیدگاه از عمدتاً حاضر حال

 فناوري در آن ها سرمایه گذاري توجه قابل سرمایه که شوند می متوجه اي فزاینده طور به ها سازمان زیرا ،) هستند جذاب اندازه همان
 تربیش که شد مشخص شرکتی داده مرکز شش از بررسی یک اخیرا در .گیرد نمی قرار استفاده مورد شدت به اغلب است که اطالعات
 از رکمت متوسط ظرفیت داراي رومیزي هاي رایانه که حالی در ، کنند می استفاده خود موجود محاسباتی توان از ٪30 تا 10 از فقط سرورها

 نظرسنجی .است وابسته نیز کمیاب هاي شرکت منابع کاهش به است رسیده اثبات به که خدمات و نگهداري و تعمیر هاي هزینه .هستند 5٪
 عالیتهايف سمت به اطالعات فناوري شرکت کارکنان متوسط بودجه از سوم دو حدوداً که داد نشان شده انجام گارتنر محقق توسط اخیراً  که

 که نطورهما ،رسد نمی نظر به بی مورد ، جهانی رقابت عصر در رسد می نظر به که ، رود می پیش تعمییر روزمرهنگهداري و  و پشتیبانی
 لژورنا استریت وال در و اید شده بیدار خواب از صبح امروز اگر" ، اخیراً. داشت اظهار ابري عامل سیستم دهنده ارائه شرکت عامل مدیر

   کامیون ناوگان و ، است کرده متوقف را U.S. mail و FedEx و UPS از استفاده Overstock.com مثال عنوان به ، که اید خوانده
  

 از آنها که گفتید می شما .دهید می تحویل نیز را خود محصوالت و اید داده اجاره را فرودگاهی مراکز اجاره و اید کرده خریداري را هایی
 می هزینه اطالعات فناوري براي دالر میلیارد 2 ساالنه که بهداشتی هاي مراقبت شرکت یک از تر احمقانه آنقدر چرا. بودند خارج ذهنشان

  "کند؟
 رایانه قدرت از آن موجب به ، اطالعات فناوري کارآیی) الف است: اطالعات فناوري در اصلی روند دو همگرایی دهنده نشان ابري رایانش

 فناوري زا استفاده با شود می استفاده ارت تجارتمه) ب( و پذیر مقیاس بسیار افزاري نرم و افزاري سخت منابع از استفاده با مدرن هاي
 عاملیت هاي برنامه و فشرده محاسبات با تجاري آنالیز از استفاده ، اي دسته موازي پردازش ، سریع استقرار طریق از توان می اطالعات

 ناوريف وري بهره مفهوم .گرفت قرار استفاده مورد رقابتی ابزاري عنوان به ، دهند می پاسخ کاربر نیازهاي به واقعی زمان در که موبایل
  شود، می استفاده کارآمدتر رایانش منابع از تنها نه زیرا ، گیرد می بر در نیز اند شده محصور سبز رایانش در که را هایی ایده ، اطالعات

 رایانش وانت به که حالی در دارند دسترسی قیمت ارزان برق به که داد قرار جغرافیایی مناطق در فیزیکی لحاظ از توان می را ها رایانهبلکه 
 ، پیداست مهارت تجارت اصطالح از که همانطور ، حال این با .داشت دسترسی اینترنت طریق از طوالنی هاي مسافت از توان می آنها

 ستنده محاسباتی ابزارهاي از استفاده به قادر که کارهایی و کسب مورد در ،همچنین باشد نمی ارزان رایانش به مربوط فقط ابري رایانش



 
 ناوريف هاي مشخصه امروزه که را پیشرو کالن گذاریهاي سرمایه به نیاز اینکه حتی .پذیر شوند مقیاس سریعا توسعه و توانند می که

 از( دباش داشته وجود زمینه این در مفسران با رابطه در زیادي ممکن است تعاریف دهد. می کاهش ، کنند می توصیف را سازمانی اطالعات
 ویژگیهاي آنها از یک هیچ که رسد نمی نظر به اما ،) دارد طول واژه 800 تقریباً  که) NIST( فناوري و استاندارد ملی انستیتوي از یکی جمله
 یژگیو همچنین و تجاري دیدگاه از را ابري رایانش اصلی مزایاي کردیم سعی ، خود تعریف با ادامه در .کند مشخص را ابري رایانش اصلی
 ناوريف سرویس مدل یک این" :است زیر شرح به ابري رایانش از ما رسمی تعریف. بگنجانیم آوري فن دیدگاه از آن فرد به منحصر هاي

 صورت به ، مکان و دستگاه از مستقل ، سرویس سلف یک در) افزاري نرم و افزاري سخت( رایانشی خدمات آن در که است اطالعات
 مقیاس پویا، ، مشترك نیاز مورد خدمات کیفی سطح تأمین براي نیاز مورد منابع .شوند می داده تحویل شبکه طریق از مشتریان به تقاضا
 نوانع به را خدمات این هزینه کاربران .شوند می منتشر حداقل خدمات دهنده ارائه تعامل با و شده سازي مجازي ، شده تأمین سریعا ، پذیر

 سیستم کی از ابري هاي سرویس زیرا ، شوند متحمل را توجهی قابل سرمایه اصلی هزینه هیچ اینکه بدون کنند می پرداخت عملیاتی هزینه
 نشان را ابري رایانش مدل از کلی طرح یک 1شکل". کند می تقسیم مناسب بلوکهاي در را محاسبات منبع که کنند می استفاده گیري اندازه

 پیدا رسیدست اینترنت طریق از عامل سیستم مختلف انواع از ابر در موجود رایانشی منابع به توان می چگونه که دهد می نشان این. دهد می
  .کرد

 ، منابع از استفاده) 1( هاي جنبه بر بیشتر بلکه ، نیست ثالث شخص توسط خدمات ارائه مستلزم صریحاً  ما تعریف که باشیم داشته توجه
 کارایی همه) 6 ، خودکار و االستیک منابع تأمین خود) 5( منابع، پویا پذیري مقیاس) 4( ، معماري انتزاع) 3( ، مجازي فیزیکی منابع) 2(
  عملیاتی تاکید می کند. هزینه مدل) 7( و) محل و دستگاه استقالل یعنی(
 مزایاي و ابري رایانش  اصلی مفاهیم بررسی به ،) آیند می ادامه در که 3 و 2 هاي بخش( اول بخش در. داریم هدف چندین مقاله این در ما

 و درك در IS محققان و راه متخصصان نقشه نیاز به ما صورت این در ، شود می شروع 4 بخش با مقاله دوم بخش. پردازیم می آن اصلی
 این. کنیم می تحلیل و تجزیه کلی طور به را ابري صنعت رایانش استراتژیک ضرورتهاي ، 5 بخش در .پردازیم می ابري محاسبات ارزیابی
  .کنیم می درك را نوپا صنعت هاي چالش هم و ها فرصت هم ما که طوري به ، است شده ارائه SWOT چارچوب یک در تحلیل و تجزیه
   بحث دارند بررسی به نیاز آنها که مربوطه موضوعات درمورد و پردازد می ابري رایانش در مختلف ذینفعان معرفی به 6 بخش

 اطالعات 8 بخش .شود می بحث ، دارند نظارت ابري رایانش بر که نظارتی نهادهاي نقش همچنین و ماهیت مورد در 7 بخش. شود می
رایانش  منطقه در IS محققان براي دیگري و شاغالن براي یکی - کند می آوري جمع ها توصیه از مجموعه دو با را قبل بخش به مربوط

 آغاز را رایانش ابري "تجارت" طرف به مربوط مباحث از بسیاري تا شود می آغاز IS جامعه براي قسمتی نتیجه گیري با پایانی بخش .ابري
   .کند



 

  
  ابري رایانش اصلی مزایاي-2

 شرکت این آینده نقش یونیون وسترن که بود 1965 زمان همان ، حقیقت در( نیستند جدید دقیقاً ابري رایانش در اولیه هاي ایده از بسیاري
 است شده باعث که). گرفت درنظر شرکت این استراتژیک هاي برنامه از بخشی عنوان به کشور سطح در "اطالعاتی ابزار" عنوان به را

 که حالی درکند  اعالم مخدره مواد به اعتیاد محصول عنوان به را مفهوم این ، الیسون لري ، شرکت اوراکل عامل مدیر مانند ناظر چندین
 حیطیم در امروز آنها تالقی که کنیم می استدالل وجود این با ، بودند واقع در طوالنی مدت براي فوق هاي ایده از بسیاري که است درست

 خاص طور به .است رایانش در اساسی تغییر نشانگردانیم  می ما زیرا ، کرد پیدا دسترسی مکان و دستگاه از مستقل اطالعات به توان می که
  :دهد می ارائه را زیر کلیدي مزایاي ابري رایانش ،
 تاکنون هک دارند فشرده محاسبات با تجاري آنالیز از مندي بهره در سعی که را کوچکتر شرکتهاي به ورود هزینه چشمگیري طور به این -1

 براي رایانشی توان از زیادي مقادیر شامل معمول طور به رایانشی تمرینات این. دهد می کاهش ، بوده شرکتها بزرگترین اختیار در فقط
 از بسیاري رايب عظیم فرصتی همچنین ابري رایانش .کند می ممکن را پویا منابع تأمین این چنین ابري رایانش و است کوتاه نسبتاً مقادیر

 ارائه از برخی ، کنیم می بحث بعداً که ،همانطور اند مانده عقب آن از اطالعات فناوري انقالب در تاکنون که است سوم جهان کشورهاي
 سنتی ورط به. کنند می استفاده کشورهایی در اطالعات فناوري خدمات کردن فعال براي ابري پلتفرم یک مزایاي از ابري رایانش دهندگان

   .اند بوده IT خدمات گسترده استقرار براي منابع فاقد
 تر ریعس زمان به منجر و کند می فراهم کاربران براي سرآمد گذاري سرمایه بدون و افزاري سخت منابع به فوري تقریباً دسترسی این-2

 کار به ، کردن صحبت صنعت در( عملیاتی هزینه عنوان به اطالعات فناوري از برخورداري. شود می مشاغل از بسیاري در بازاریابی براي
 عنوان به .کند می کمک شرکت رایانش در مقدماتی هاي هزینه چشمگیر کاهش به همچنین) "Cap-ex" مدل خالف بر "Op-ex" بردن
 سرمایه با دیگران و Signals, Jungle Disk, Gigavox ، SmugMug  37 مانند نویدبخش اینترنتی هاي اندازي راه از بسیاري ، مثال

 یک به تبدیل ابر. است نیاز مورد پیش سال چند فقط که است چیزي از کمتر بزرگی سفارشات که یافتند تحقق اطالعات فناوري در گذاري
 بسیار هاي روش به آن از است ممکن هرکدام ، شود می گذاشته اشتراك به مختلف نهایی کاربران توسط که شود می تطبیقی زیرساخت



 
 متعادل روازپ در رایانشی بارهاي شود می باعث ها زیرساخت پذیري انعطاف و اند شده جدا یکدیگر از کامالً کاربران. کنند استفاده متفاوتی

 ظرفیت کردن هاضاف که است شده استاندارد چنان زیرساخت ها اندازي راه فرایند( پیوستند سیستم به کاربران از بیشتري تعداد زیرا شوند
 افزایش با هک است این آرایش این زیبایی ).است شده تبدیل موجود شبکه یک به ساختمانی هاي بلوك افزودن سادگی به تقریباً  رایانش

  .یابد می گسترش آن مقیاس صرفه جویی وقتی ، حتیشود می اتفاقی متعادل طور به سیستم روي بر تقاضا بار ، کاربران تعداد
 از ، امیدوارکننده هاي اندازي راه از بسیاري از توان می که همانطور ، دهد کاهش نوآوري براي را IT موانع تواند می ابري رایانش -3

) شخصی سفر مدیریت براي( TripIt مانند تر متمرکز هاي برنامه تا Youtube و Facebook مانند جا همه آنالین کاربردي هاي برنامه
  .داد خبر) خود شخصی مالی امور مدیریت براي( Mint یا
   هستند متکی دقیق اطالعات به فزاینده طور به که - را خود خدمات بندي مقیاس ، مشتري تقاضاي به توجه با ابري رایانش -4
 توانند می آنها ، جدید الزامات ظهور با ، شوند می مدیریت افزار نرم طریق از محاسباتی منابع که آنجا از. کند می تر آسان ها شرکت براي -

 بار به بسته افزار نرم هاي API طریق از پایین یا باال به منابع کردن مقیاس ابري رایانش از هدف ، حقیقت در. شوند مستقر سریع خیلی
  .است خدمات دهنده ارائه تعامل حداقل با مشتري

) فال( شامل مثالها. نبودند پذیر امکان قبالً که کند می ارائه را خدماتی و کرده پذیر امکان را ها برنامه جدید کالسهاي ابري رایانش -5
 برانکار توسط شده ارائه اطالعات به واقعی زمان در و هستند آگاه متن و محیط ، مکان از که هستند موبایل تعاملی کاربردي هاي برنامه

 پاسخ تقلمس اطالعات از حتی یا) نقل و حمل کانتینر یک در استرس و رطوبت سنسورهاي مثال عنوان به( انسانی غیر سنسورهاي ، انسانی
 مقادیر از تا دهد می را امکان این کاربران به ، موازي اي دسته پردازش) ب( )جهان سراسر در هواشناسی هاي داده مثال عنوان به(دهند می

 نویسی نامهبر که حالی در ، کنند تحلیل و تجزیه کمی نسبتاً زمان مدت براي را ها داده ترابایت تا کنند استفاده پردازش قدرت از عظیمی
 روي بر برنامه یک موازي اجراي پیچیده روند شود می باعث Hadoop آن باز منبع همتاي یا Google's MapReduce مانند انتزاعی
 درك رايب اي رایانه منابع از اي گسترده حجم از تواند می که تجاري هاي تحلیل و تجزیه) ج .باشد شفاف نویسان برنامه براي سرور صدها

 بهمحاس با تاپ دسک کاربردي هاي برنامه) د( و. کند استفاده داده گسترده مقادیر از غیره و رفاهی هاي زنجیره خرید، عادات ، مشتریان
 می وییجل قسمت در را شده پردازش هاي داده گرافیک رایانه اي فقط ، کنند بارگیري ابر به را شده پردازش هاي داده توانند می که فشرده
  .شوند می تأخیر زمان کاهش باعث شبکه باند پهناي بودن دسترس در و ، گذارند

  اصطالحاتتکنولوژي و  اصلی مفاهیم -3
 این هک اصلی فناوري سه ، یابد گسترش کامل طور به تا کشید خواهد طول دهه یک حتی یا سال چندین ابري رایانش تکامل که حالی در

  .گیرند می شکل سرعت به - وب خدمات و بودن اي رسانه چند ، سازي مجازي - کند می فراهم را امکان
 فرم پلت یک عوض در ، کند می پنهان کاربران از را رایانشی عامل سیستم یک فیزیکی خصوصیات که است آوري فن سازي مجازي  

 مستقل سیستم یک مانند عملی اهداف همه براي شده سازي شبیه رایانشی بستر این .دهد می ارائه را شده سازي شبیه و انتزاعی رایانشی
 زیرساخت. شود رتکثی و حفظ آسان بسیار و شده پیکربندي تقاضا صورت در تواند می ، فیزیکی سیستم یک برخالف اما ، کند می رفتار
 سازي ازيمج مزایاي از یکی( شود می عملیاتی و مقدماتی هاي هزینه کاهش به منجر و گیرد می قرار استفاده مورد بهتر بسیار رایانشی هاي

 است اخیر گذشته در تنها ، است داشته رواج 1960 دهه از سازي مجازي مفهوم که حالی در ).است داده مراکز براي امالك در جویی صرفه
 شخصی ايه رایانه به کاربران که شده سازي شبیه سیستم یک در را یکپارچه عملکرد سطح توانند می شبکه منابع و رایانشی قدرت که

  .کنند جلب ، اند کرده عادت
. هدد می سرویس مشتري چندین به کاربردي افزار نرم از واحد نمونه یک آن موجب به ، است سازي یکپارچه مرتبط،مفهوم مفهوم یک
 افزاري رمن هاي نمونه به نیاز صورت در که ، کند می فراهم را) سربار پردازش و حافظه نظر از( سیستم منابع از بهتر استفاده امکان امر این



 
 یک" عنوان به W3C توسط وب سرویس یک .باشند توجه قابل صورت این غیر در توانند می که دیگري موارد ، خاص مشتري هر براي

  .تاس شده تعریف "شبکه یک روي بر ماشین با ماشین تعامل از اثر متقابل پشتیبانی براي شده طراحی افزاري نرم سیستم
 که شود یم اطالق سرورهایی و ها مشتري به اصطالح این مشترك استفاده در اما ، است مختلف هاي سیستم از بسیاري شامل تعریف این
 می کمک ها برنامه بین واسط سازي استاندارد به وب هاي سرویس. کنند می برقرار ارتباط وب در استفاده مورد HTTP پروتکل طریق از

  ).وب مرورگر یک مثال عنوان به( کنند می آسان را شبکه طریق از سرور هاي برنامه به دسترسی و کنند
 الیه هب موارد این همه که ، کند می صحبت ابري رایانش تحویل مختلف هاي مدل مورد در غالباً ابري رایانش صنعت ، نهایی کاربر دید از

 در که باشد SaaS یا سرویس یک عنوان به افزار نرم شاید شده شنیده اصطالح ترین شایع. دارد اشاره ابري رایانش معماري مختلف هاي
 برنامه شامل SaaS از هایی نمونه .برد می بین از مشتري رایانه در را برنامه اجراي و نصب به نیاز و شود می اجرا ابر روي بر برنامه آن

 GMail ، TurboTax مانند شخصی هاي برنامه براي Google Apps یا Salesforce ، Netsuite مانند شرکت سطح هاي

Online ، Facebook یا Twitter یا سرویس یک عنوان به افزاري نرم بسترهاي. است PaaS ، کاربردي هاي برنامه استقرار و توسعه 
 Platform شامل PaaS از هایی نمونه .کند می تسهیل افزار نرم و افزار سخت زیرین هاي الیه مدیریت و خرید پیچیدگی و هزینه بدون را

Services Azure Microsoft's ، Salesforce's Force.com ، Google App Engine ، Amazon's Relational 

Database Services ابري هاي سایت و Rackspace یا سرویس یک عنوان به زیرساخت ، رایانش ابري مدل سومین. است IaaS 
 سکوي و آمازون S3 سازي ذخیره سرویس. شود می ارائه سرویس یک عنوان به رایانش و سازي ذخیره قابلیت آن موجب به که است

 S3 سازي ذخیره سرویس .هستند IaaS بارز نمونه Terremark و EC2 ، Rackspace Cloud Servers ، Joyent محاسباتی
  .هستند IaaS بارز نمونه Terremark و Rackspace ، Joyent سرور ابري ، EC2 پلتفرم رایانشی و آمازون

 یا IBM مانند حاظران موسس شامل برنامه این. است شده آورده ابري عرصه رایانش  در موجود کلیدي ازحاظران برخی 1 جدول در
 برخی همچنین ما است. Vordel ایرلندي ابري رایانش هاي دهنده ارائه مانند امیدوارکننده اما کوچک نوپا هاي همچنین مایکروسافت و

 نقش درباره را خود نظر سپس و کنیم می خالصه نوظهور صنعت این در را) ها نوآوري یا خدمات ، محصوالت نظر از( آنها اصلی سهم از
 همان رد ایم کرده سعی اما ، ایم داشته نگه کوتاه را لیست هدفمند طور به ما. دهیم می ارائه آینده سال چند در صنعت به دهی شکل در آنها

 عرصه آینده سال چند در است ممکن آنها هاي ایده یا محصوالت که است سازمانهایی برخی کردن برجسته ما هدف. گلچین کنیم زمان
 مین زنده افتد می اتفاق جدید صنایع در ناچار به که همانطور باشند خودشان ها شرکت از برخی اگر حتی ، دهد شکل را ابري رایانش

  .مانند
 ارائه طریق از عمومی ابر یک. دهیم می پایان ها سازمان در ابري استقرار مختلف هاي مدل مورد در مختصر مرور یک با را بخش این ما

 ، اطالعات فناوري هاي حل راه استقرار براي صرفه به مقرون روش یک و است دسترس در اینترنت طریق از ثالث شخص خدمات دهنده
 اندازه هر از سازمانها از بسیاري توسط که است عمومی ابر بارز نمونه Google Apps. است متوسط و کوچک مشاغل براي ویژه به

 دهد یم ارائه را دهی سرویس و منعطف بودن مانند عمومی ابري رایانش محیط یک مزایاي از بسیاري خصوصی ابر یک .شود می استفاده
 صبن براي اغلب و ، کنند می ایجاد ابر هاي زیرساخت روي بر بیشتري کنترل خصوصی ابرهاي. شود می مدیریت سازمان یک در اما ،

 دولت یآت محصول. کند کنترل را خصوصی ابر یک تواند می ، مثال عنوان به ، ثالث شخص دهنده ارائه یک .هستند مناسب بزرگتر هاي
 آژانس هاي داده هم و ها برنامه هم تا شد خواهد تأیید) FISMA( فدرال اطالعات امنیت مدیریت قانون قانون تحت که Google از ابري
 افعمن داراي که سازمانهایی از گروهی ابري توسط جامعه یک .کند ذخیرهفیزیکی  و منطقی نظر از جدا کامالً محیط یک در را دولتی هاي

 یکی تحدهم ایاالت فدرال دولت. گیرد می قرار استفاده مورد و کنترل ، مشترك مأموریت یک یا خاص امنیتی الزامات مانند ، هستند مشترك
   از



 
 تا است داده اجازه دولت به ، Terremark's Enterprise ابر فرم پلت روي بر شده ساخته: است جامعه ابري یک کاربران بزرگترین

 Cash for" به موسوم برنامه براي( موضعی Cars.gov )فدرال فرم هاي همه براي( Forms.gov مانند خاص بسیار هاي برنامه
Clunkers" (و Flu.gov ، متحده ایاالت دولت رسمی پورتال به اینها همه USA.gov خدمات اداره ، 2010 اکتبر در .است مرتبط 

   طریق از محلی و ایالتی ، فدرال هاي دولت به  IaaSتهیه رایانش ابري  براي را Enomaly متحده ایاالت عمومی
  

 هب که خصوصی و عمومی ابر یک از ترکیبی ابرپیوندي، یک ، سرانجام .کرد انتخاب Apps.gov ، دولت ابري بر مبتنی خدمات فروشگاه
 قرار سازمان کنترل در حیاتی و مهم هاي داده و ها سرویس که حالی در ، کند می منتقل عمومی ابر به را مهم غیر اطالعات ، معمول طور
  .گیرند می
  ابري رایانش درباره IS محققان و متخصصان برايطرح  به نیاز -4

 تحوالت همه گمان و حدس است ممکن اگرچه. است تحول حال در ابري رایانش در سرعت به فناوري انداز چشم ، رایانشی مدل هر مانند
 تحمل قابلغیر تقریباً  و منطقی بسیار ، برعکس ، پدیده این دهنده شکل اقتصادي نیروهاي ، مقابل در ، باشد غیرممکن آینده در آوري فن

 در یانهرا دانشمندان اختیار در را نامید) ابري رایانش »تأمین طرف« توان می را آنچه یا( ابري رایانش فنی هاي جنبه ما که حالی در. هستند
 شاید که شود می سؤال مشتریان توسط تقاضا پایان در جذاب اندازه همان به مسایل از اي مجموعه ، دهیم می قرار ها آکادمی و صنعت
 یرتح طور به کار نیکالس که همانطور. است اخیر موضوعات بررسی ، مقاله این اصلی اهداف از یکی .شود پرداخته آنها به کمتر خیلی
 به استناد با شرکتی . رایانش"بود خواهد نگرشی بلکه بود نخواهد فناوري" ابري رایانش براي مانع بزرگترین ، است کرده خاطرنشان انگیز

 هکرد ایجاد خود اطالعاتی هاي سیستم امنیت و پایداري ، اطمینان قابلیت مورد در را خود خاص استانداردهاي ، خود تجربه دهه چندین
 تبدیل رکتش بزرگتر مشتریان براي مناسب اي گزینه به بتواند ابري رایانش اینکه تا شود ارائه ها جبهه همه در جامع هاي پاسخ باید و اند

  .شود
 ، لحا عین در( هستند خود سنتی همتایان عملکردهاي از برخی فاقد امروزه ابري کاربردي هاي برنامه از بسیاري که کرد اعتراف باید

 دسترس در ودخ سنتی همتایان در راحتی به که باشند داشته فردي به منحصر هاي ویژگی ابر هاي برنامه تا دهد می اجازه ابر فراگیر طبیعت
 سایر با تعامل به نیاز است ممکن وجود این با اما نباشند مناسب ابر یک به انتقال براي ها برنامه از برخی است ممکن ، نتیجه در). . نیستند
 ها ازمانس از بسیاري .بود خواهد ها سازمان براي قراردادي و فنی چالش یک ها تعامل این مدیریت: باشند داشته ابر بر مبتنی هاي برنامه

 نامهبر. هستند محتاط کامالً ، استانداردها وجود عدم صورت در فروشنده شدن دستگیر احتمال یا ها زیرساخت یا اطالعات کنترل عدم از
 خود IT فروشندگان از) منطقی غیر بعضا شاید( خواهند می آنها از ها سازمان از بعضی که را خدمات کیفیت تضمین هنوز Cloud هاي

 یا خاموشی معرض در ابري هاي سرویس ، باشد وابسته مرکز در مستقر هاي داده به که دیگري سرویس هر مانند. ندارند ، باشند داشته
 یا طبیعت لاعما در افزار نرم موفقیت عدم یا/  و افزار سخت دلیل به که باشد دالیلی از ناشی تواند می که هستند ها داده رفتن بین از حتی

 Danger Microsoft's بخش دادن دست از یا Google's GMail سرویس اخیر هاي خاموشی .است متفاوت تروریستی حمالت
 اناطمین غیرقابل ذاتاً ابري رایانش معتقدند که ابري رایانش منتقدان است شده باعث T-Mobile همراه تلفن مشتریان هاي داده از برخی
 اهکوت مجازي هاي رایانه در مشکل و اطالعاتی هاي برنامه از برخی براي باند پهناي هاي محدودیت شامل دیگر ضعف نقاط .باشد  است
  .است قانونی اطالعات فناوري انجام در مدت

 ارائه از آنها فعالیت دامنه که IT درگیر کنندگان شرکت سوي از احتمالی تهدیدهاي با همچنین پایدار رایانشی بستر یک عنوان به ابر توسعه
 یتحرک بی اثر در یا تغییر مقابل در که است شرکتهایی IT تقسیمات به سنتی مدل سمت به آنها تجارت که است اطالعات فناوري دهندگان

  . است روبرو ، کنند می جدید تغییر محیط در شغل دادن دست از انداز چشم از یا



 
 ار نظارتی هاي آژانس از بسیاري نقش جدید محیط ، دهیم می توضیح تفصیل به) 7 بخش در ویژه به و( بعدي هاي بخش در که همانطور

  .آورد می وجود به المللی بین سطح در حتی و ملی ، محلی سطح در
  

  1جدول 
  .ابري محاسبات صنعت در کلیدي نقش هاي

  توضیح  مشارکت  نام
IBM نام به ابري رایانش خدمات Blue Cloud دهد می ارائه را 

 به هک دهد می را ابزارهایی به دسترسی امکان شرکتها به که ،
 طریق از داده پایگاه و بزرگ هاي برنامه دهد می امکان آنها

IBM's Cloud خدمات شرکت این. کنند مدیریت را 
 زیرساخت ادغام براي ها شرکت به کمک براي را اي مشاوره

 Google با اخیر همکاري. دهد می ارائه ابر در خود هاي
 هاي روش ترویج منظور به دانشگاه چندین با همکاري براي

 یم کمک محققان و دانشجویان به که افزار نرم توسعه جدید
 برطرف را آینده ابري کاربردي هاي برنامه هاي چالش تا کند
  .کنند

 IBMاطالعات فناوري مشاوره برتر دهنده ارائه عنوان به 
 تا کند می کمک این. است اهمیت داراي ها زیرساخت و

 بیش :باشد کرده اتخاذ را ابري محاسبات استراتژي شرکت
 رجخ ابري رایانش تأسیسات دو براي دالر میلیون 400 از

 ار ابري رایانش زمینه در محققان تعداد همچنین و کند می
 ، خدمات و مشاوره بخش لطف به. دهد می گسترش

IBM هعرص در بویژه ابري رایانش پذیرش به تواند می 
  بیاورد فشار ها شرکت

Google   موتورGoogle'sApp امکان مشتري سازمانهاي به 
 می ارائه را Google ابر بر مبتنی عامل سیستم به دسترسی

 ارائه وب هاي برنامه میزبانی و ساخت براي ابزاري که دهد
 ، Google Apps با آن SaaS برتر خدمات ارائه. دهد می

 نامه جمله از دفتر آنالین وري بهره ابزارهاي از اي مجموعه
 جادای ساده ابزار یک و کلمه پردازش ، تقویم ، الکترونیکی

 مجموعه که ، Postini از آن اخیر کسب. است سایت وب
 هدد می ارائه را وب امنیت و الکترونیکی پست خدمات از اي

 یکیالکترون ارتباطات زمینه در معتبر بازیگر یک به را آن ،
  .کند می تبدیل شرکت

 موفق کار و کسب مدل یک و آنالین ندهده فرمان حضور
، Google ودکارخ طور به که کند می تبدیل شرکتی به را 

 Google. گیرد می قرار توجه مورد آنالین دنیاي در
Apps از ار صنعت حرکت ، خود گسترده حضور با فقط 

 بو میزبان سرویسهاي به شده بندي بسته افزارهاي نرم
 در معتبر جایگزین یک App Engine و کند می تسریع

 نفوذ. دهد می ارائه خدمات عنوان به پلتفرم خدمات بازار
 در ندتوا می که کند می تبدیل نقشی به را آن گوگل مالی

  .شود "حفر" طوالنی مسافت

Microsoft  شرکت این Windows Azure ، "ابري عامل سیستم" 
PaaS می ظاهر 2010 سال اوایل در که است کرده ظاهر را 

 Platform یک ایجاد حال در آنها ، این بر عالوه. شود

Services Azure هاي عامل سیستم روي بر اجراي براي 
Windows Azure مشتري هاي سازمان به که هستند 

 انندم مایکروسافت آنالین سرویس چندین به تا دهد می اجازه

 ، فعلی رایانش مدل در افزارهاي نرم جانبه همه حضور
 قرار عالقه مورد ناظر هر براي را آن نظر مورد عملکردهاي

 يابر رایانش مفهوم مشتاقانه که رسد می نظر به. دهد می
 برايی ستون Azure پلتفرم که یمبین می و است پذیرفته را

 ااجر ابر روي که است هایی برنامه از توجهی قابل بخش
 هب ابري کاربردي هاي برنامه دهندگان توسعه. شوند می

به ( را ساختمان بلوك هاي سرویس توانند می بالقوه طور



 
Live ، .Net ، SQL ، SharePoint و Microsoft 

Dynamic CRM دسترسی داشته باشند  
    

  

 NET services, SQL Services, Live   عنوان مثال

Services, عامل سیستم" پایه بر که )وغیره" Azure 
 هماهنگراوآنها کرده مخلوط ، شوند می اجرا

 ائهار را خود ابري هاي برنامه دارد قصد کنند،مایکروسافت
 Azure عامل سیستم که) آنالین تبادل مثال عنوان به( دهد

  کنار بگذارد را
AT&T  AT&T دهد می ارائه ابري سرویس دو :Synaptic 

Hosting خواهند قادر مشتري هاي شرکت آن طریق از که 
 مشتري سرور هاي برنامه ، Windows هاي سرویس بود

Linux ابر روي را وب هاي برنامه و AT&T کنند ذخیره .
 داده تا دهد می امکان مشتریان به ، Synaptic Storage و

  .کنند ذخیره AT&T ابر در را خود هاي

AT&T الزم هاي زیرساخت اصلی هاي مؤلفه از یکی  
 بصورتحسا در الزم تجربه و دهد می ارائه را شبکه ستون
 شده تأسیس درآمد مدل یک آنها یعنی( دارد را آن براي
 بتیرقا موقعیت تقویت به فقط داده خدمات افزودن). دارند

 در که است Verizon احتمالی رقیب. کند می کمک آن
  .است خود ابر محصوالت عرضه حال

Apache  Apache's Hadoop باز منبع افزاري نرم چارچوب یک 
 برنامه ابزارهاي و داده پایگاه توسعه بخش الهام که است

 در Apache Hadoop( است ابري رایانش براي نویسی
  ).است گرفته قرار بحث مورد بیشتر اصلی متن

 ، IBM ، Facebook همچون قدرتمندي پشتیبانان
Yahoo غیره، و Hadoop بزرگ اکوسیستم یک به را 

  کنند می تبدیل ابري رایانش هاي برنامه براي توسعه

EMC  ذخیره افزار نرم - ابري رایانش افزار نرم در مهم مؤلفه دو 
 از آن اخیر کسب لطف به( سازي مجازي و سازي

VMWare (ویژه هاي حل راه ارائه اخیراً . کند می فراهم 
 اخیراً . اید کرده شروع را ابري هاي برنامه براي سازي ذخیره
 به که است کرده معرفی را خود vCloud عمل ابتکار

 را خود داخلی هاي برنامه دهد می امکان مشتري سازمانهاي
 از cloud هاي سرویس سایر با و کنند اجرا ابر یک روي
 می اجرا vCloud اکوسیستم درون که دهندگان ارائه دیگر
  .باشند تعامل قابل شوند

 ابرهاي" ساختن براي مکمل و کلیدي محصول دو
 هاي حل راه - کند می فراهم ها شرکت براي "خصوصی

 منابع همچنین. سازي مجازي افزار نرم و سازي ذخیره
 یم هدایت خود ابري رایانش ابتکارات سمت به را زیادي

 رایانش فروشندگان از بسیاري داراي vCloud ابتکار. کند
 است VMWare مشترك عامل سیستم در ابري رایانش و
 وريفنا از استفاده در را خود هاي مشتري اساساً نتیجه در ،

  .کند میثابت  خود

Cisco  ابري رایانش فضاي در دیر نسبتاً کننده شرکت یک ، Cisco 
 که کند می کار استانداردها از اي مجموعه روي جدي طور به

 از یکی. کند می فراهم دهندگان ارائه در را نقل و حمل امکان
 از workload حمل قابلیت از اطمینان ، کار مهم هاي جنبه
 اجراي شامل که ، است دیگر سیستم به مستقل سیستم یک

 سیاست اجراي یعنی( جدید سیستم روي workload مداوم
  .است) کار حجم آن با مرتبط اطالعات فناوري کامل

 هرفت بین از شبکه هاي زیرساخت دهنده ارائه که آنجا از
 روي بر بتواند Cisco که است منطقی ، است

 از توانند می آنها زیرا ، کند کار ابري رایانش استانداردهاي
 ودور. باشند آگونیستیک کامالً ابري خدمات ارائه لحاظ
 يبرا را اعتبار این دالري میلیارد 55 سرور بازار به آنها اخیر
 در کامل زیرساخت دهنده ارائه که کند می فراهم آنها

  .باشند IaaS و SaaS بازارهاي



 
Amazon  مختلفی خدمات از اي مجموعه ، خود آمازون وب خدمات 

 براي ، (EC2) شامل رایانش ابري منعطف که دهد می ارائه را
 براي) S3( ساده سازي ذخیره سرویس و ، رایانش ظرفیت
 این بر عالوه. است تقاضا صورت در سازي ذخیره ظرفیت

 پایگاه سرویس یک( SimpleDB آمازون ، اصلی هاي ارائه
 براي وب سرویس یکWeb ،( CloudFront ) داده

 سرویس یک( Queue ساده سرویس و) محتوا تحویل
 رهگ بین ذخیره هنگام در سازي ذخیره براي را شده میزبانی

 با IBMand Google مانند نیز آمازون. دهد می ارائه) ها
 آنها مهندسان و خود بزرگ داده هاي پایگاه به دسترسی

 ها دانشگاه با وب مقیاس در توسعه براي را کالسهایی
  .کند می همکاري

 انامک که کسی اولین و ابري رایانش پیشگامان از یکی
 فضاي و مجازي سرورهاي براي را پرداخت به دسترسی

 آن از یکی روزها این. کند می فراهم داده سازي ذخیره
. دارد بريا رایانش با را ارتباط بیشترین که است شرکتهایی

 وال منتقدین از خود سهم بزوس جف شرکت عامل مدیر
 در بینندگان معدود از یکی مطمئناً اما ، دارد را استریت

 تعملیا بزرگترین از یکی مدیریت. است آنالین دنیاي
 فن پیشرفتهاي آزمایش براي را آل ایده بستر این ، آنالین
 هاي سازمان به آنها فروش از قبل منطقه در خود آوري

 است Rackspace آینده رقیب. کند می فراهم مشتري
 دهد می ارائه را IaaS محصوالت از مشابه اي مجموعه که
  .دارد میزبانی داده مرکز خدمات ارائه در طوالنی سابقه و

SalesForce 
.com  

 با شرکت این. است SaaS موفق و شده شناخته برنامه اولین
 معرفی را Force.com ، خود هاي بسته روي بر شدن سوار
 کاربردي خدمات و ابزارها از اي مجموعه ، است کرده

 بخشهاي و مستقل افزارهاي نرم فروشندگان که یکپارچه
 هر ساختن براي آنها از توانند می سازمانی اطالعات فناوري
 زیرساخت همان روي بر را آن و کرده استفاده تجاري برنامه
 است Salesforce CRM هاي برنامه دهنده ارائه که هایی

 برنامه 100،000 از بیش حاضر حال در. . کنند استفاده ،
 شامل این. اند شده اجرا Force.com فرم پلت در تجاري

  است Apex شرکت نویسی برنامه زبان

Force.com موفق برنامه مفهوم ارائه اثبات با CRM 
 منابع دادن قرار از حمایت مورد در گیري تصمیم ، خود

 مالز ابزارهاي ارائه و خود ابري رایانش پشت در بیشتر
 جمله از - سازمانها در خود هاي ایده اجراي براي

 .گذارد می تأثیر - ها شرکت مشتریان و فروشندگان
Netsuite نرم مجموعه که است امیدوارکننده رقیب یک 

 ، ERP ، CRM جمله از کاملتر تجاري افزارهاي
  .دهد می ارائه را الکترونیکی تجارت و حسابداري

Enomaly  االستیک محاسبات عامل سیستمEnomaly (ECP) مراکز 
 می ادغام تجاري ابري هاي رایانه ارائه با را سازمانی هاي داده
 و داخلی منابع تا دهد می اجازه IT متخصصان به و ، کند

 در ، کنند اداره و مدیریت منفرد کنسول یک از را خارجی
 دیگري به داده مرکز یک از مجازي ماشینهاي انتقال که حالی

  .کند می آسان را

 زیرا باشد مهم بسیار تواند می Enomaly افزار نرم
 منابع از اي گسترده طیف مدیریت مشکل با ها شرکت

. هستند مواجه ابر از خارج و داخل در رایانشی
Enomaly که تاس کرده دریافت اینتل از مالی پشتیبان 

  دهد می را مدت طوالنی در اطمینان قابلیت آن به

CapGemini  Capgemini است اي حرفه خدمات بزرگ شرکت اولین 
 Google Apps Premier Edition در را همکاري که

(GAPE (از افزار نرم این. کند می دنبال شرکتها براي 
Google دادن قرار هدف براي عمل ابتکار یک عنوان به 

 هارائ. کند می استفاده بزرگ هاي شرکت بین در ها فرصت

 داشته اي دیرینه همکاري مایکروسافت با 1997 سال از
 هاي حل راه تا کند کمک مشتري هاي سازمان به تا است
 روابط در ناراحتی ایجاد باعث امر این. کنند عملی را دوم
 به جدي عالقه خود مشتري بین در اگر شود نمی

 می احساس ما. باشد نداشته Google شرکت ابتکارهاي



 
 دسکتاپ سپاري برون خدمات عملکرد در GAPE خدمات

  است شده واقع بالغ و مستقر کامالً
 آن موجب به که است روندي آغاز نشانگر این که کنیم
 هاي کننده ادغام با را خود روابط SaaS دهندگان ارائه

 اکوسیستم. کنند می آغاز) مارد جدید توسعه یا( موجود
 هک بزرگتري شرکتهاي براي تواند می که اي حرفه خدمات
  .کند نظر تجدید ، دارند تري پیچیده نیازهاي معموالً

  
RightScale  RightScale  ، پلتفرم یک SaaS به که دهد می ارائه را 

 سپاري برون که را IT فرآیندهاي تا کند می کمک مشتریان
 مدیریت ، است داده انجام ابري دهندگان ارائه براي را آنها
 را مجازي جدید هاي برنامه و ها دهنده سرویس این. کنند

 تغییر حال در نیازهاي به پاسخ در را بار تعادل ، کند می مستقر
 می خودکار را سازي ذخیره گیري پشتیبان ، دهد می انجام
  دهد می ارائه را خطا و مانیتورینگ گزارش و کند

 جدیدي موارد استقرار ، سادگی وعده ابري رایانش اگرچه
 انجام ، بار کردن متعادل ، مجازي هاي برنامه و سرورها از

 باید هم زهنو که است فعالیتهایی از غیره و گیري پشتیبان
 در RightScale. شود انجام IT بخش توسط

  کند می کمک مشاغل این خودکارسازي

Vordel دهد می ارائه را افزاري نرم و افزاري سخت محصول چندین 
 ار رایانش ابري هاي برنامه تا کند می کمک بنگاهها به که

 قابلیت ، عملکرد ، حاکمیت چارچوب این گسترش دهد.
 به قادر را ها شرکت تا کند می فراهم را امنیت و همکاري

 .کند ابري رایانش از سوءاستفاده

 خدمات کارگزار سرویس اخیراً  ایرلندي شرکت این
Vordel Cloud است ابري سرویس یک ، کرد اعالم را 

 و جمع مختلف هاي دامنه از را ابري رایانش خدمات که
 دهندگان ارائه از بسیاري که حالی در. کند می مدیریت
 نهاآ ، هستند روبرو اي خالقانه محصوالت با ابري رایانش

 هم با سازمان یک در که اند نشده طراحی اي گونه به
 هاي سیاست و قوانین از اي مجموعه و کنند همکاري

 اجراي در Vordel محصوالت. کنند می دنبال را مداوم
 سطح در مداوم طور به هایی مشی خط و خدمات چنین

  .کند می کمک شرکت
  

 اتمقرر و استانداردها تدوین منظور به امروز آنها از برخی و شوند می مند عالقه ابري رایانش به اي فزاینده طور به ها دولت از بسیاري
 داده امنیت و اطالعات حریم حفظ از حال عین در و کنند می همکاري اصلی بازیگران از بسیاري با ، کند نمی خنثی را نوآوري که معقولی

  . گیرند می اطمینان ها
 رایانش کامالً  مزایاي از سازمانها است قرار اگر. شود نمی تأکید کافی اندازه به جدید محیط در IS محققان نقش ، افق در گسترده تحوالت با

 هر در ابتدا همان از ، منطقه نظران صاحب و کارشناسان عنوان به ، IS محققان است الزم که معتقدیم شوق و شور با ما ، بگیرند بهره ابري
 یک عنوان به ما قدرت" ،کنند می خاطرنشان IS جامعه مورد در لوکاس و آگاروال که همانطور. کنند مشارکت فناوري این پیرامون بحث
 رديعملک حوزه چندین شامل که است اطالعات فناوري سوم مرتبه و دوم مرتبه ، اول مرتبه اثرات درباره ما مطالعه از بخشی علمی جامعه

 کل گاهدید یک توانند می ، مشاغل با مرتبط موضوعات و تکنولوژي زمینه در ما پیشینه به توجه با IS محققان ".است تجاري فرآیندهاي و



 
 ادبیات گرچه که شویم می متذکر همچنین ما. است نداشته وجود فناوري به مربوط مباحث از بسیاري در غالباً که دهند ارائه را نگر

 رایانش ابري به نگاهی که دارد وجود IS حوزه در ادبیاتی کمبود هم هنوز اما ، دارد وجود رایانه علوم در ابري رایانش زمینه در چشمگیري
 در درگیر فناوري و کار و کسب تقاطع در مختلف موضوعات شروع لیست یک ارائه با فرایند این شروع مقاله این اهداف از یکی .دارد

  .است ابري رایانش
 حلیلت استراتژیک صورت به را ابري استراتژیک صنعت ، شاغل یک دیدگاه از ، ابتدا. کنیم می دنبال را هدف چندین مقاله این ادامه در ما

 کننده یمتنظ و کنندگان مصرف یا باشند ابري رایانش خدمات دهنده ارائه آنها خواه - کنیم می شناسایی را مختلف ذینفعان ، دوم. کنیم می
   دیدگاه از ، همه از مهمتر شاید و ، سوم. باشند داشته کار و سر فناوري این با باید که هایی
 را تحقیق مباحث از برخی طریق این از و ، بود خواهد مهم ذینفعان این براي احتماالً که است موضوعاتی ارائه ما هدف ، IS محقق یک

 با نویسندگان از هگرو این. کنید توصیه جامعه به مقرر موعد در. بگیریم قرار موقعیتی در و کنیم شروع را اکتشاف باید که کنیم می پیشنهاد
 دهش تشکیل افزاري نرم شرکت یک از ارشد مدیر یک همراه به آکادمی اعضاي از ، منظر یک از نسخه از استفاده سوء عدم از اطمینان هدف

 دستیابی براي همچنین ما عرصه. هستند ابري رایانه بازیکنان بزرگترین از برخی براي کاربردي هاي برنامه توسعه حال در اکنون هم که اند
  .ایم داده انجام صنعت مختلف مدیران با عمیق هاي مصاحبه ، سازمانی کاربر دیدگاه همچنین و ابري رایانش دهنده ارائه دیدگاه به
  SWOT تحلیل و تجزیه -رایانش ابري -5
  قوت نقاط-5-1
 خواهیم هایی ایده به محدود بخش این در را بحث بنابراین و بودیم داده پوشش 2 بخش ابتداي در را اصلی مزایاي از اي عمده بخشهاي ما

 را اوج تقاضاي انتظار در مصرف کم سرورهاي به نیاز ، کوتاه اعالمیه یک در خدمات کردن مقیاس امکان. اند نشده کاوش آنجا در که کرد
 این ، باشد داشته انتظار نشده بینی پیش هاي مدت از ، خود داخلی ظرفیت از باالتر در رایانش سازمان یک که هنگامی .دهد می کاهش
 به یانشیرا منابع از تا دهد می سازمانها به را امکان این . رایانش ابريکند درخواست پرواز در بیشتري یرایانش منابع از که دارد را توانایی

 کار حجم داراي شرکت این. است Smugmug اینترنتی عکس سایت وب آن از نمونه یک. کنند استفاده مؤثر صورت به شده توزیع موقع
 .یابد می افزایش معمول کاري بار برابر 5 به نیاز مورد منابع ژانویه و دسامبر هاي ماه در حال این با .است سال طول در پایدار نسبتاً رایانشی

 زهاينیا ، سالها سایر براي سنتی زیرساخت یک میزبانی هاي هزینه به نیاز بدون ، ماه دو طی تا دهد می اجازه شرکت رایانش ابري به
  .کند برآورده را اضافی

. شود می استفاده سرور ظرفیت از ٪6 تنها متوسط طور به اما ، بود شده IT صرف اي سرمایه تجهیزات بودجه ٪45 از بیش ، 2000 سال در
 يابر رایانش. رود می فراتر سرور یک خرید قیمت از تنهایی به انرژي و زیرساخت هاي هزینه ، سرور از ساله 3 عمر طول افزایش فرض با

. شود می نگهداري هاي هزینه و ها روزرسانی به کاهش همچنین و انرژي مصرف در جویی صرفه و زیرساختی هاي هزینه کاهش به منجر
 از یکی شود. رایانش هزینه کل بار 7 تا -5 کاهش به منجر تواند می دیتاسنترها هاي هزینه در جویی صرفه براي مقیاس در جویی صرفه
 تر ادهس بسیار بالقوه طور به ابري رایانش سرویس یک از استفاده با که است فناوري مدیریت ، نگهداري و تعمیر هاي هزینه هاي مؤلفه

 اسبمن هاي داده و امنیت ، مناسب هاي برنامه با توان می را مجازي هاي ماشین و سرورها شده تعیین پیش از پیکربندي. شود می ساخته
 رورهايس بازار رود می انتظار که نیست آور شگفت ابر، یا مجازي سرورهاي سمت به شخصی رایانه زیادي تعداد انتقال با. (کرد تنظیم

. ودش برقرار تر امن محیطی ، خود شبکه در منابع بهتر کنترل داشتن با تا شود می باعث امر این ).شود برابر دو 2013 سال تا سازمانی
 ازمانس اي رایانه سیستم هاي به کارمندان دسترسی چگونگی و ، کجا ، که کند کنترل دهد می امکان سازمان یک به ابري رایانش خدمات

 AWS مدیریت کنسول طریق از راحتی به توان می را) AWS( آمازون وب خدمات مثالً( وب بر مبتنی ساده رابط یک طریق از همه ،



 
 از فادهاست با شرکت این اي رایانه هاي سیستم از کامل استفاده به قادر آنها زیرا ، دارند دوست نیز را آرایش این کارمندان. ) کرد مدیریت
  .هستند بوك نت یا هوشمند تلفن مانند قدرتمند کمتر هاي دستگاه

  نقاط ضعف-5-2
. دشو حل ، تجاري رایانشدر  مناسب انتخاب یک عنوان به ، شود حل ابري رایانش اینکه از قبل باید که دارد وجود مواردي از بسیاري

 می رارق ابر روي که هایی داده فیزیکی کنترل دادن دست از به نسبت توجیهی طور به ها سازمان ، شد اشاره قبلی بخش در که همانطور
      سرورهاي مورد در شرکت اطالعات مکان تضمین به قادر دهندگان ارائه ، کنون تا. کنند می احتیاط ، گیرند

 این هب رسیدگی براي را تدابیري سرعت به ابري رایانش خدمات دهندگان ارائه ، حال این با .نیستند مشخص مکان یک در شده مشخص
 یک به که است کرده اعالم را آمازون مجازي ابر خصوصی آمازون اخیراً آمازون وب هاي سرویس ، مثال عنوان به. کنند می اتخاذ موضوع
 شدن برآورده براي .کند متصل AWS شده محاسبه منابع به VPN اتصال طریق از را خود موجود هاي زیرساخت دهد می امکان تجارت
 را SimpleDB ساختاري شده ذخیره فضاي تا دهد می را اجازه این شرکتها به اکنون AWS ، اروپا اتحادیه هاي داده به مربوط مقررات
 همچنین ، داشتیم اشاره آن به قبالً که Google از Government Cloud محصول. کنند مستقر اروپا اتحادیه منطقه در فیزیکی بصورت
  .آنها هاي داده مکان مکان مورد در دولتی نهادهاي علنی هاي نگرانی به است پاسخی
 هندگاند ارائه که جایی ، کنند می احتیاط ابري الگو رایانش به ماموریت براي مهم هاي برنامه واگذاري به نسبت همچنین بزرگ هاي سازمان

 سطح امهن توافق ، مثال عنوان به. باشند متعهد هایی محیط چنین در بودن دسترس در هاي ضمانت و خدمات باالي کیفیت به توانند نمی
 است ممکن این که ، شود می متعهد روز 365 طی در ٪99,95 ساالنه حداکثر میزان به حاضر حال در) SLA( آمازون وب خدمات سرویس

 اگر حتی. نیست کافیبزرگ  هاي سازمان براي مهم هاي ماموریت انجام براي اما ، باشد کافی متوسط و کوچک هاي سازمان بیشتر براي
 دهندگان ارائه در گسترده هاي خرابی برخالف ، نشوند رعایت موقع به استانداردهاي چنین از اغلب خانه در IT هاي سرویس از بسیاري
  .گیرد نمی صورت ها رسانه نظارت براي هایی ناکامی چنین ، ابري رایانش خدمات دهنده ارائه خدمات برجسته

  فرصت ها-5-3
 دونب اطالعات فناوري مزایاي از منديبهره از توسعه حال در کشورهاي به کمک براي آن پتانسیل در ابري رایانش مهم فرصتهاي از یکی

 براي تاس ممکن ابري رایانش ، حقیقت در .است نهفته ، است گذاشته سر پشت را گذشته تالشهاي که مقدماتی مهم گذاریهاي سرمایه
 مؤثر استفاده از تا دهد می اجازه محلی هاي بنگاه و ها دولت به - دهد انجام اند داده انجام ارتباطات با همراه هاي تلفن که آنچه محاسبه

 اولویت در چینی هاي بنگاه ٪74 براي SaaS که دهد می نشان فارستر گروه توسط جدید بررسی یک .شوند مند بهره اطالعات فناوري از
 اروپایی هاي شرکت اکثر که داد نشان بررسی این ، مقابل در. آینده ماه 12 در SaaS هاي پروژه خلبانی براي ریزي برنامه ٪29 با ، است

 توسعه حال در کشورهاي در ابري پردازش قدرت بارز نمونه. ندارند SaaS پیگیري براي اي برنامه هیچ اما هستند مند عالقه آمریکایی یا
 با را تاپ لپ 250،000 دور راه از تا است شده مأمور FullArmor ابري رایانش دهنده ارائه به دولت که جایی ، است آمده اتیوپی از

 درسی برنامه مانند اطالعاتی و ، هستند آموز دانش و معلم حساس هاي داده حاوي ها تاپ لپ این .کند مدیریت کشور سراسر در معلمان
 جازيم "حصار" از بیرون به تاپ لپ یک اگر ، امنیت نقض از جلوگیري منظور به. شوند می مدیریت متمرکز صورت به کالس مواد و

  .ابر بر مبتنی هاي رابط طریق از) استفاده غیرقابل یعنی( شود پاك است ممکن دور راه از آن محتویات ، شود منتقل
 مشاغل ، ناگهانی طور به. دهد می نشان را ابري رایانش براي دیگري بزرگ فرصت کوچک مشاغل ، توسعه حال در کشورهاي مانند تقریباً 

 در آنها براي تاکنون که کنند استفاده تجارت تحلیل و تجزیه یا ERP افزار نرم مانند باال رده کاربردي هاي برنامه از توانند می کوچک
 متایانه مورد در است ممکن دیگر کاربردي هاي برنامه بیشتر هاي ویژگی از برخی که کرد ادعا توان می که حالی در. است نبوده دسترس

  .بود خواهد اندك بسیار نظرشان مورد مشتریان براي حذفیاتی چنین ، نباشد موجود ابر بر مبتنی



 
 ها داده که ستا برنامه یا وب صفحه سرویس ترکیبی یک یک ، وب توسعه در. هستند ابري رایانش در دیگر فرصتی سرویس هاي ترکیبی

   هاي روش به را جدید سرویس یک تا کند می ترکیب هم با را خارجی منبع چند یا دو از موجود عملکردهاي یا
 هاي داده هب مکانی موقعیت اطالعات کردن اضافه براي برداري نقشه هاي داده از استفاده سرویس ترکیبی از اي نمونه. کند ایجاد ناخواسته

 جدیدي وعن .است نشده تهیه منبع هیچ توسط ابتدا در که شود می ایجاد مجزا و جدید وب سرویس یک نتیجه در ، است مستغالت و امالك
 ای سرویس یک در را آنها و کرده ترکیب را ابري رایانش مختلف هاي سرویس ، ایم کرده مشاهده آن در ما که سرویس هاي ترکیبی از

 دهنده ارائه یک دامنه در ابري رایانش هاي سرویس ترکیب براي خوبی نمونه GrepTheWeb Amazon's. کند می ادغام واحد برنامه
  .است واحد

 اطالعات ريفناو بزرگ زیرساختهاي به ابري رایانش محاسبات از ، هستند خود "سبز" اعتبار از سوءاستفاده دنبال به مشاغل که عصري در
 بخش در افراد از درصد 41 از بیش ، Forrester نظرسنجی طبق. کند می درخواست ، دهند کاهش را خود کربن ردپاي خواهند می که
IT درصد 65 ، نظرسنجی همان در. گیرند قرار توجه مورد باید که هستند مهمی فاکتورهاي تجهیزات بازیافت و انرژي راندمان معتقدند 

 می را امکان این ها سازمان به ابر به حرکت. دانند می سبز فناوري IT اجراي محرك عامل را انرژي با مرتبط عملیاتی هاي هزینه کاهش
 اربسی انرژي به نسبت رایانشی خدمات نقل و حمل که آنجا از بلکه ، دهند کاهش را خود اطالعات فناوري هاي زیرساخت تنها نه که دهد

  .بود خواهد انرژي از هوشمندانه استفاده دهنده نشان نیز این ، است تر ارزان
 که است کرده ارهاش نوآوري عنوان به کننده مختل فناوریهاي به »مبتکران معضل« عنوان با خود پرشور بسیار کتاب در کریستنسن کلیتون

 هک هستند تري پایین عملکردي هاي نوآوري معموالً کننده مختل هاي آوري فن چنین. کند می مختل را خاص صنعت یک در موجود نظم
 و نوآوري ، بازار هاي فعالیت پیگیري حال در سرعت به اما ، گیرند نمی قرار استفاده مورد فعلی صنعت در که است مشتریانی توجه مورد

 سرویس از بسیاري که معتقدیم ما. دهد می نشان را مختل فناوري یک هاي ویژگی تمام امروز ابري رایانش. هستند دوم افزایش براي قیمت
 از بسیاري زودي به - شوند می تهیه اتیوپی مدارس براي که آموزشی هاي برنامه مانند - شوند می ایجاد ابر روي بر که اي نوآورانه هاي

  .دهند می قرار خود داخلی همتایان از تر غنی عملکردي لحاظ از را ابري رایانش هاي برنامه
  تهدید ها-5-4

 هک معتقدیم ما که حالی در. است شده وارد مجرمان از ناشی العمل عکس احتمال ، ابري رایانش به مربوط تهدیدات بزرگترین از یکی
 هیجان يها فرصت که دانند می بهتر رایانشی هاي روش سمت به مهاجرت براي فرصتی را ابري رایانش ، نگر آینده سازمانهاي از بسیاري
 می مشاهده تهدیدي عنوان به را آن نیز اطالعات فناوري هاي بخش از بسیاري احتماالً ، کند می باز خانه در IT کارکنان براي را انگیزي

 مشاغل اگرچه .شغلی امنیت نظر از صرفاً یا) غیره و IT حسابرسی هاي سیاست ، ها داده امنیت نظر از( آنها سازمانی IT فرهنگ .کنند
 مورد در نگرانی ابراز بزرگ هاي شرکت بزرگتر مشتریان اما ، اند کرده استقبال ابري رایانش از حتی و اند شده سازگار سرعت به کوچک

 ستگیورشک به ابر دهندگان ارائه که است این قانونی هاي نگرانی از دیگر یکی. اند کرده ابراز دیگر شرکت یک به خود عملیات واگذاري
 شرکت توسط که مداوم بررسی یک در - است امنیت ، امنیتی هاي نگرانی از دیگر یکی. کاهش حال در اقتصاد یک در ویژه به ، بپردازند

 آن دنبال به ، است آنها اصلی نگرانی امنیت که دهند می گزارش CIO و IT مدیران درصد 75 تقریبا ، است شده انجام IDC تحقیقاتی
 مببینی که است جالب هم هنوز اما ، کند می طی را بلندي هاي گام ها زمینه این همه در ابري رایانش صنعت. اطمینان قابلیت و عملکرد

  .شود می ظاهر چگونه نوپا صنعت این در آینده سال چند طی تهدیدات این همه
 "استالمن ریچارد" آزاد افزار نرم بنیاد بنیانگذار و GNU خالق توسط ابر. است شده متمرکز استانداردها وجود عدم بر بسیاري هاي نگرانی

   شده قفل سیستمهاي به را مشتریان ، گوگل مانند شرکتهایی آن در که است شده توصیف "تله" عنوان به



 
 باشید اشتهد توجه که است کننده دلگرم بنابراین .داشت خواهند بیشتري هاي هزینه زمان گذشت با تدریج به که کنند می وادار اختصاصی

 و ها عامل سیستم در جدید فرعی کمیته تشکیل از تازگی به اطالعات فناوري) ISO( سازي استاندارد المللی بین سازمان فنی کمیته که
 با ، ابري رایانش سازي استاندارد براي مطالعاتی گروه یک کردن کار شامل که است داده خبر) DAPS( شده توزیع شده توزیع خدمات

 و شده افزارتوزیع نرم سکوي استقرار و توسعه از اطمینان براي...  مناسب نهادهاي کلیه با همکاري و فعال ارتباط" پیگیري هدف
 سال در که( باز وب بنیاد مانند نهاد چندین تشکیل براي صنعت متخصصان ، تر غیررسمی طور به."مربوطه مناطق در خدمات استانداردهاي

. بخشد می ارتقا را وب هاي فناوري براي اختصاصی غیر و باز مشخصات از محافظت و توسعه که اند پیوسته هم به) گرفت شکل 2008
 پیش ورتص به نیز ابري رایانش دهندگان ارائه ، اختصاصی ابري رایانش هاي عامل سیستم برابر در معکوس واکنش بینی پیش ارائه با

 زمینه در پیشرو فروشنده 30 از بیش حمایت با ،) 2009 سال در( EuroCloud اخیر گیري شکل. دهند می ارتقا را استانداردها فرض
 خاص کشورهاي ملی سطح در محلی مسائل با که اروپا اتحادیه سراسر در ابري رایانش در استانداردها توسعه ترویج براي ، ابري رایانش

 Google ، مثال عنوان به - اند داده ارتقاء را تبلیغاتی استانداردهاي جداگانه دهندگان ارائه حتی. است قبول قابل گامی ، هستند هماهنگ
 اخلد به خود هاي داده انتقال براي کاربران کردن تر آسان آن هدف که است داده تشکیل را گوگل در مهندسی تیم ، ها داده آزادسازي جبهه

 از حرکت روند دهد می نوید که است داده ارائه روشی براي را اختراع ثبت اخیراً  مایکروسافت و. است Google محصوالت از خارج و
  .کند می خودکار را فرایند کامل طور به موارد از بسیاري در و کرده تر ساده را دیگر ابر به ابر یک

 می رراتمق این. است المللی بین و ملی ، محلی سطح در تنظیم شود می ابري رایانش الگوي پذیرش از مانع که عاملی بزرگترین شاید
 انیسازم هاي داده که هنگامی. باشد متغیر داده مکان شرایط و حسابرسی الزامات تا ها داده به دسترسی و ها داده خصوصی حریم از تواند

 انسانی خدمات و درمانی خدمات بیمه دهی پاسخ و حمل قابلیت قانون و Sarbanes-Oxley مانند مقرراتی ، شوند می منتقل ابر به
)HIPAA (بین و ملی ، محلی سطح در الزامات سایر و چنین .شوند می عملی فیزیکی هاي داده رسیدگی براي آنها شده تعریف الزامات با 

 حق داراي مواد و مشتري هاي داده داشتن نگه به نیاز SaaS دهندگان ارائه که دارند را قوانینی کشورها از بسیاري مثال عنوان به( المللی
 همم کافی اندازه به که موضوعی عنوان به مقررات. کند نفی را ابري رایانش مزایاي از بسیاري است ممکن) دارند ملی مرزهاي در را چاپ
  .یابد می اختصاص بحث آن به 7 بخش و ، جداگانه گفتگو و بحث براي باشد

  ابري رایانش در ذینفعان-6
 ، کنند می استفاده سیستم از کنندگان مصرف: هستند کنندگان مصرف و دهندگان ارائه اصلی ذینفعان ، سنتی رایانش مجموعه یک در

 .هستند درگیر آوري فن از نگهداري و مشاوره ، مجوز ، نصب ، فروش با دهندگان ارائه که حالی در کنند می روز به و نگهداري ، خودشان
 خدمات ندگانگیر و دهندگان ارائه تنها نه ذینفعان این. کند می اضافه را جدیدي افراد و دهد می تغییر را سنتی ذینفعان نقشهاي رایانش ابري

 محل أثیرت کنند درك باید که را هایی کننده تنظیم ، سرویس براي تحویل مدل فرد به منحصر ماهیت دلیل به بلکه ، شوند می شامل را
  .کنیم می بحث زیر در خالصه طور به ذینفعان این مورد در ما. شود می شامل نیز را خدمات دهندگان ارائه زیرساخت

  مصرف کنندگان-6-1
 سیستم از فادهاست ، عملیاتی هزینه اساس بر فقط اکنون هم که هستند مشترکین موثري طور به کنندگان مصرف ، ابري رایانش محیط یک در
 قول هب ابري رایانش که کنند حاصل اطمینان تا دارند فعالی نقش ابري رایانش شرکتهاي کاربران. کنند می خریداري دهندگان ارائه از را

   تنظیم همچنین و صنعت هاي گروه با ارتباط طریق از ، شرکتها رایانش در انقالبی بر مبنی خود
 ابري شرایان هاي پتانسیل از مؤثر استفاده. انجامد می شرکت رایانش هاي در تحول بر مبنی خود وعده به ، المللی بین و ملی هاي کننده
 براي نوآورانه هاي برنامه توسعه در بیشتر و ها سیستم حفظ براي کمتري زمان آنها زیرا شد خواهد IT بخش در استرس کاهش باعث

  .گذرانند می سازمان



 
  دهندگان ارائه-6-2

 و تعمیر دهندگان ارائه. هستند ابري رایانش هاي سیستم داراي ثالث اشخاص به خدمات ارائه براي ابري رایانش خدمات دهندگان ارائه
 عهده بر را آن مسئولیت آنها از ها سیستم مالکیت هنگام کنندگان مصرف که دهند می انجام سیستم روي را هایی رسانی روز به و نگهداري

. رفتگ خواهند عهده بر نیز را ابر در استفاده مورد افزار نرم نگهداري مسئولیت ، ابري خدمات گذاري قیمت کنار در همچنین آنها. داشتند
 اندهندگ ارائه. اند کرده استفاده افزاري نرم هاي زیرساخت و بزرگ هاي داده پایگاه از ابري رایانش دهنده ارائه شرکتهاي بیشتر امروزه

 که اند داده ارائه) ها زیرساخت و پلتفرم ، افزار نرم( مختلف هاي مؤلفه مورد در هایی صالحیت ، هستیم آن شاهد امروزه که مختلفی
  .دهند می تشکیل را ابري رایانش سرویس

  ها کننده فعال-6-3
 رایانش از استفاده و اتخاذ ، فروش در را خدماتی و محصوالت که سازمانهایی از دسته آن توصیف براي را "توانمندسازان" اصطالح ما

 بسازد را یبیترک سیستم یک هاي زیرساخت ، بزرگ هاي شرکت مشتریان براي که رود می انتظار. کنیم می معرفی ، کنند می تسهیل ابري
 همچنان آن هاي قسمت بقیه که حالی در ، شوند می منتقل ابر به IS هاي سرویس از برخی آن موجب به ، کند حفظ را) اختیاري طور به و(

 غیره و فرمپلت مهاجرت افزار نرم ، مانیتورینگ افزار نرم که بود خواهد نیز تخصصی افزاري نرم شرکتهاي شاملها  کننده فعال. است داخلی
 هک ابري رایانش مختلف هاي سرویس سراسر در سازمانی ثابت مشی خط یک اجراي همچنین ، کند می فراهم بزرگ شرکتهاي براي را

 ، CapGemini مانند هایی شرکت. کرد اجرا را مشابه سیاست مدیریت ابزارهاي. ندارد احتماالً اما دهد نشان عالی نوید است ممکن
RightScale و Vordel )از بسیاري که آنجا از. دهند می ارائه را مهمی خدمات چنین) دهیم می ارائه را ها شرکت این 1 جدول در ما 

 ار مهمی نقش ما ، هستند واقعی اجراي و مشتریان با تعامل اصلی هاي صالحیت فاقد حاضر حال در ابري رایانش خدمات دهندگان ارائه
  .کنیم می بینی پیش ابري رایانش محیط در فعاالن براي اي فزاینده طور به
  تنظیم کننده ها -6-4

 دولتی هادن یک که این از اعم( کننده تنظیم نقش ، مقابل در. هستند "ارزش زنجیره " ابر از مختلفی هاي تکه نمایانگر فوق ذینفعان تمام
 دیدگاه یک از ستا بهتر کردیم می فکر بنابراین و است حاکم ذینفعان سایر بر که است دیگري نقش) المللی بین نهاد یک یا باشد مستقل

  .دهیم می انجام بعدي بخش در را کار این ما دیگر ذینفعان از متمایز عنوان به کننده تنظیم دیدگاه نمایش نمایشی
  ابري رایانش در مقررات نقش -7

 خود سرورهاي در شبکه ترافیک کردن کند حال در Comcast اینترنت خدمات دهنده ارائه که شد تأیید مستقل طور به ، 2007 سال در
 Comcast ، کرد تکذیب را رفتارهایی چنین ابتدا در آنکه از بعد. گیرد می سرچشمه) P2P( همتا به همتا محبوب هاي شبکه از که است
 رالفد ارتباطات کمیسیون. کرد دفاع خود اقدامات از ، است شبکه ترافیک شدن کندتر حال در P2P هاي شبکه ترافیک اینکه ادعا با سپس

 هم هک "شبکه طرفی بی" بحث براي بیشتري سوخت بنابراین ، کرد اعالم غیرقانونی را Comcast اقدامات بعداً) FCC( متحده ایاالت
   این ما. کند می تأمین ، کند می ایجاد آمریکا سناي و کنگره در اکنون
 به دولت ، تالدیجی محتواي انواع انتقال فقرات ستون اینترنت به شدن تبدیل با که دهیم نشان تا کنیم می معرفی نمونه عنوان به را واقعه
 عیتیوض چنین ابري رایانش ظهور. یابد می ، است آن از استفاده و اینترنت شامل که مباحثی در داور یک نقش در را خود اي فزاینده طور

 تنظیم رايب - المللی بین و ملی از اعم - نظارتی قوانین طراحی چگونگی به زیادي حدود تا رایانشی الگوي این موفقیت و دهد می نشان را
 وضوعاتم از برخی به مختصر طور به ما ، است اندك بسیار بحث از جنبه این در عدالت انجام براي مقاله این که حالی در. دارد بستگی آن

  .کنیم می اشاره برجسته



 
 رایانشی ايه زیرساخت با مقابله به نیازي موارد بسیاري در زیرا ، باشند داشته مزیتی اینجا در توانند می احتماالً توسعه حال در کشورهاي

 می ، داد ارائه اتیوپی در را کشور سراسر مدارس اطالعاتی سیستمهاي FullArmor که هنگامی ، مثال عنوان به. داشت نخواهند وجود
 محتواي وانت می چگونه که کرد تصور دوباره ، شد می ارائه کشور سراسر در که را مطالبی ، ابر از فرد به منحصر مزایاي از استفاده با توان

 ، ملی حسط در قانونی مقررات یک طریق از باید یافته توسعه کشور یک در مشابه شرکت یک. داد تحویل کشور سراسر مدارس به را آن
 اختیار در را خود هاي داده تنها نه مشاغل و کنندگان مصرف امروزه. دهد جلوه خطرناك بسیار را اقدامی چنین و کند کار محلی و ایالتی
 اقامت مورد در را بسیاري مفهوم ابري رایانش شده توزیع ماهیت. کنند می کنترل نیز رافیزیکی  نظر از ها داده قرارگیري نحوه بلکه ، دارند

 خدمات دهندگان ارائه به را خود هاي داده اساساً ها شرکت ، ابري رایانش به تبدیل حال در. دهد می تغییر اطالعات و ها داده مالکیت و
 می تحویل ، باشد دنیا نقطه هر در تواند می آنها فیزیکی مکان و کنند می پردازش و ذخیره ابر در را هایی داده چنین که ، ثالث شخص

 یرهذخ آن صاحب از غیر کشوري در خصوصی هاي داده از برخی اگر ، مثال عنوان به. باشد مشکل یک تواند می بالقوه طور به این. دهند
 آگاهانه و مؤثر نقش ، دست این از مباحثی شود؟ می دنبال اولیاء سازمان توسط کشور این خصوصی حریم حفظ به مربوط قوانین ، شود

 بندرگاه ایمنی قوانین تدوین طریق از زمینه این در هایی پیشرفت حاضر حال در. سازد می ضروري را المللی بین و ملی نظارتی سازمانهاي
 وب خدمات مانند دهندگان ارائه ، اکنون هم از. شود انجام بیشتري اقدامات باید اما است گرفته صورت اروپا اتحادیه و متحده ایاالت
 ددهن می اجازه خود مشتریان به و کنند می رعایت را محلی قوانین محلی هاي زیرساخت طریق از آنها که کنند می حاصل اطمینان آمازون

  .کنند انتخاب را خود "بودن دسترس در مناطق"
 طرفین. اشندب اضافی بررسی مستحق ابري رایانش ماهیت دلیل به است ممکن استاندارد قرارداد بندهاي ، اینترنت سنتی خدمات خالف بر

 یرتغی ، شده مشتق آثار ایجاد ، ها داده انتقال ، امنیت نقض مورد در رسانی اطالع با رابطه در خود تعهدات و حقوق به باید قرارداد یک
 داخلی ايه زیرساخت سپاري برون براي تواند می ابر که آنجا از. کنند ویژه توجه قانون اجراي نهادهاي توسط ها داده به دسترسی و کنترل

 آیا که بگیرند نظر در دقت با باید طرفین ، باشد داشته اي گسترده تأثیرات است ممکن آن ایجاد در وقفه و گیرد قرار استفاده مورد بحرانی
 مسئولیت یا ، راب از طرفین استفاده به توجه با ، است مسئولیت تخصیص دهنده نشان کافی اندازه به مسئولیت در استاندارد هاي محدودیت

 به ، شود می ایجاد ابر دهنده ارائه یک و سازمان یک بین که جدیدي قرارداد هر در که است موضوعی این که آنجا از. ها زیرساخت هاي
 ابر دهندگان ارائه تعهد ایجاد ، مثال عنوان به( بود خواهد مفید بسیار ملی سطح در مداوم هاي دستورالعمل مجموعه ، آمد خواهد وجود
  ).امنیت نقض مختلف هاي دسته براي ابر دهندگان ارائه مسئولیت از معافیت فرمول یا داده امنیت نقض از مشتریان به رسانی اطالع براي

 هب. است اطالعات آن صاحب کشور با ذخیره قابل کشوري در خصوصی اطالعات زیرا آمد خواهد وجود به دیگر موضوعات از بسیاري
 شورک در اطالعات این که دلیل این به فقط کرد سرکوب کشور یک در دادرسی طریق از را الکترونیکی مدارك توان می آیا ، مثال عنوان

 يکشور در چاپ حق قانون اگر افتد می اتفاقی چه ندارند؟ را شده تأسیس "اطالعات تبادل" معاهده کشور دو و شود می ذخیره دیگري
  دهد؟ می را اي رسانه هاي پرونده از قانونی کپی اجازه شود می ذخیره آن در فیزیکی صورت به ها داده که

 است نممک خصوصی هاي سازمان و کنندگان مصرف بنابراین ، دهد نمی را محتوا انواع از برخی به دسترسی اجازه چین شیلد گلدن پروژه
 دهنده ائهار چگونگی: کنند پیدا دسترسی) دیگري جاي در اند کرده تهیه قانونی آنها که( الزم اطالعات از برخی به نتوانند کشور داخل در

 ودخ محاسباتی هاي فعالیت که شرکتی هر مختلف؟ کشورهاي در اطالعات بودن دسترس در از اطمینان. بود خواهد چگونه ابري رایانش
 طور هب که ، اروپا اتحادیه در آنها مهمترین ، ها داده از محافظت مورد در را کشور مختلف قوانین از ناشی خطرات ، کند می منتقل ابر به را

 ها هداد اینکه - ابري رایانش اصلی اصول ، حقیقت در. دارد پی در ، است جهان در ها داده از محافظت به مربوط قوانین ترین سخت قطع
 داند یم شرکت یک که است اروپا اتحادیه الزامات خالف بر - باشد نداشته آگاهی آن از است ممکن سازمان که باشند محلی در توانند می
  .دارد قرار کجا در آن در موجود هاي داده



 
 ، اقامت ، ها داده مورد در را خود شخصی موقعیت باید آنها تنها نه. باشند فعال طرفدار ابري رایانش با برخورد در باید دولتها ، بنابراین

 وقت اسرع در المللی بین نظارتی نهاد یک که کنیم می توصیه همچنین ما بلکه ، کنند روشن آن به مربوط مسائل و خصوصی حریم حفظ
 کاهش رايب فوري نیاز خود ابر به مربوط قوانین تدوین. شود تشکیل فردي هاي دولت با مشاوره و مرزي بین مسائل تدوین در نقشدو  با

 براي ندبتوان راحتی به خود هاي داده به توجه با توانند نمی خصوصی کنندگان مصرف یا و مشاغل - است اخالقی خطر به مربوط مسائل
 ارائه که دهد می نشان امر این زیرا ، است خوب بسیار پیشرفت یک EuroCloud گیري شکل ، بنابراین. کنند خرید بخش آرامش قوانین

  .نندک حذف را آینده احتمالی موانع تا کنند کار فعاالنه اروپا اتحادیه در فردي هاي دولت و اروپا اتحادیه با توانند می رایانش دهندگان
 آیین اب. مثال عنوان به ، شود می انجام مالی بازارهاي در آنچه مانند دقیقاً ، کند حسابرسی ابرها در را ها داده یا ارتباطات است ممکن دولت

 داده به توجه با را سازمان یک وظایف که دارد نیاز مشابهی مقررات مجموعه به ابري رایانش. متحده ایاالت در Sarbanes-Oxley نامه
 مسائل يابر رایانش. باشد حساس باید نیز خصوصی حریم حفظ قوانین مورد در مقرراتی چنین ، حال این با. کند می مشخص آن ابري هاي

 را تدول هاي درخواست که اطالعات این متولیان براي روشنی استانداردهاي به نیاز که کند می ایجاد را جدید خصوصی حریم به مربوط
 تایاال فدرال استانداردهاي که اند کرده ادعا خصوصی حریم حفظ طرفداران. کند می ، کنند می دریافت اطالعات آن به دسترسی براي

 ایرس و آدرس هاي کتاب ، ها تقویم ، ها عکس ، مثال عنوان به( ابري رایانش هاي برنامه در شده ذخیره هاي داده به دسترسی براي متحده
  .یابد کاهش خصوصی حریم به رساندن آسیب از آنها خطرات تا دارند اصالح و مجدد ارزیابی به نیاز) شغلی یا شخصی اطالعات

 سکتاپد یا سرور از اگر حاضر حال در. است ابري قانونی رایانش ، داشت خواهد آن در قطعی نظارتی تأثیر که ابري رایانش در مسئله یک
 رایانش ستمسی یک در اما. کنند استفاده معاینه براي افزار سخت از توانند می مقامات ، است شده استفاده غیرقانونی اقدام هرگونه انجام براي
 نتعیی براي قانونی هیچ حاضر حال در. شوند می خاموش و آورده نیاز صورت در که اند شده سازي مجازي دسکتاپ و سرورها تمام ابري

 قابلیت و نظارت ، دیگر عبارت به( ندارد وجود سیستم به ورود ورسیدگی  براي نیاز مورد موارد و ابري سیستم از استفاده پیگیري چگونگی
 ارائه و کاربر مکان دو هر در حقوقی سیستم ، گیرد نمی قرار ها ساختمان داخل در رایانشی هاي زیرساخت که آنجا از). حوادث ردیابی
 یک هک سناریوهایی از جلوگیري براي. یابد می توسعه هم سر پشت صورت به لزوم صورت در و دارد بررسی به نیاز ابري رایانش دهنده

 از حافظتم جمله از مربوطه مقررات در المللی بین تفاوتهاي باید ، کند استفاده کشور دو در مقررات اختالفات از تواند نمی سازمان یا فرد
  .شود برجسته خصوصی حریم حفظ و داده

 نبعم دو هر در افزونگی با ، دارند ارزان قدرت و اینترنت ستون به آسان دسترسی که عظیم داده مراکز - ابري رایانش منطقی پیامدهاي
  خصوصی ، حساس اطالعات از باالیی مقادیر وجود با. دارد احتیاج دولت مداخله به همچنین - است شده ساخته

 دبای) ها دولت بین هماهنگی براي دولتی بین هاي آژانس همچنین و( ها دولت ، شوند می میزبانی فیزیکی مکان چند در که حساس و
 مقابله رايب آمریکا دولت ابتکارات آخرین. هستند ایمن تروریستی حمالت مقابل در فیزیکی نظر از ها سایت این که کنند حاصل اطمینان

  .باشد ابري ادهد مراکز تأمین براي صنعت در گسترده دستورالعملهاي تدوین دستورالعمل شامل آینده در تواند می نیز يسایبر تروریسم با
  ها توصیه -8
 باید هک مشاغل متخصصان: است شده انجام هدف با مقاله این که گیریم می نتیجه مخاطبان از مجموعه دو به ها توصیه از اي مجموعه با ما

 می قرار بررسی مورد جدید زمینه در موجود مشاغل به راهنمایی ارائه براي که IS محققان و. شوند آماده ابري رایانش به مهاجرت براي
 توصیه ، IS محققان براي. است گسترده نسبتاً ما شاغالن پیشنهادات براي ، زمانی مقطع این در فناوري این روان ماهیت به توجه با. گیرند
  .هستند واضح نسبتاً گذارند می تأثیر ابري رایانش پدیده بر که بنیادي نیروهاي زیرا ، است تر مشخص ما هاي

  تجارت متخصصان براي هایی توصیه -8-1
  برنامه هایی که براي انتقال به ابر است-8-1-1



 
 محکم بزرگ هاي شرکت براي ابري رایانش از قبل باید که هایی چالش از توجهی قابل تعداد که کند می روشن قبلی هاي بخش در بحث
 ايه برنامه. نیستند مناسب ابر به انتقال براي حاضر حال در کاربردي هاي برنامه همه که است واضح همچنین. دارد وجود گیرند بکار

 فناوري قبیل این از مواردي در بندرت زیرا ، هستند اصلی نامزدهاي) همکاري هاي آوري فن ، ایمیل ، دفتر مانند( عمومی هدف کاربردي
 محبوب CRM Salesforce.com مانند مستقل هاي برنامه. ندارد وجود برنامه نیاز مورد موارد ، هستند سازمان یک مختص فقط که هایی

 نرم ، داخلی هاي برنامه از smorgasbord یک مهاجرت براي دیگري متفاوت پیشنهاد اما ، شود مستقر ابر یک در راحتی به تواند می
 از باید مچنینه ابر بر مبتنی کاربردي هاي برنامه. است ابر به آنها پیچیده هاي وابستگی تمام با قدیمی هاي برنامه و ثالث شخص افزارهاي

  .کنند استفاده خود سنتی همتایان از - شده درك یا واقعی - اطمینان قابلیت و امنیت نظر از عبور آستانه
  ها SME حالت - کنداستفاده  ابر از باید کسی چه -8-1-2
 دبای که دارد وجود توجهی قابل سازمانی و عملیاتی ، فنی موارد ، حال این با. است برجسته هاSME براي ابري رایانش هاي ، اکنون هم از

 به مقرون بزرگ شرکتهاي براي فعلی ابري رایانش هاي سرویس. شود طرف بر سازمانی سطح در گسترده طور به ابرها از استفاده از قبل
 داده رکزم یک که دریافت کینزي مشاورمک. اند رسیده تولیدات بهترین به خود یرایانش عملیات از که آنهایی ویژه به ، نیستند صرفه

 ابري سسروی یک به آن داخلی منابع تأمین براي که آنچه از تر پایین توجهی قابل هاي هزینه با تواند می بزرگ سازمان یک از "معمولی"
 می کاهش توجهی قابل پرداخت پیش هاي طرح طریق از قیمت این که هرچند( کند کار ، شود می انجام EC2 Amazon.com مانند
 یم کاهش را کار نیروي هاي هزینه ابري خدمات اگرچه که زند می تخمین کینزي مک ، این بر عالوه). لینوکس هاي سیستم با و ،. یابد
 با برابر را خود) SLA( خدمات سطح نامه موافقت هاي زمان سازمانها از بسیاري ، سرانجام. است متوسط) ٪15-15( کاهش میزان ، دهد

  .نیستند آماده آنها با مطابقت براي حاضر حال در ابري دهندگان ارائه که ، کنند می تعیین باالتر یا 99,99٪
 زرگب داده مراکز هاي هزینه ساختار تحقق براي الزم اولیه زیرساختهاي ایجاد براي موقعیتی داراي که متوسط شرکتهاي براي معادالت

   که است چیزي آن از بهتر مراتب به ابر در پیشرو دهنده ارائه هاي SLA و ها قیمت. است متفاوت بسیار نیستند
 نیازي بريا رایانش ، تر توجه قابل حتی. بخشند تحقق توانند می خود گذاري سرمایه متوسط سطح با متوسط و کوچک هاي شرکت اکثر

 می آنها سرمایه از استفاده با بیشتري پذیري انعطاف نقد پول داراي هاي SME به که ، داشت نخواهد صرفه به مقرون گذاري سرمایه به
 ، موارد بسیاري در و( بود خواهد تر ساده بسیار ابر براي SME انتقال ، IS میراث با کمتر بسیار IS هاي زیرساخت از برخورداري. دهد
 گران بسیار جایگزین اول وهله در سنتی زیرا ، ERP مثال عنوان به ، کند می امتحان را جدیدي عملکرد که باشد بار اولین است ممکن ابر

 IS هاي زیرساخت انتقال براي است کرده اشاره کار که "نگرشی" موضوعات از کمتري موارد کوچکتر هاي سازمان ، سرانجام) بود خواهد
  .کنند می استفاده ابر به خود

  ابر و بزرگ هاي شرکت -8-1-3
 در وییج صرفه سازي مجازي. مثال عنوان به ، کنند استفاده ابر فناوري اصلی هاي مؤلفه از بعضی از توانند می هم هنوز بزرگ بنگاههاي

 ، افتی تحقق غیره و شبکه عملیات ، سرور سازي ذخیره ، نهایی کاربر رایانش سازي مجازي با توان می که دارد وجود توجهی قابل هزینه
 هزینه لک آمدن پایین و باالتر توجهی قابل سرورهاي از استفاده نرخ به دستیابی براي روشها بهترین از توانند می بزرگ هاي سازمان و

 زایايم از بسیاري که ، کنند اجرا را "خصوصی ابرهاي" توانند می اساساً بزرگ سازمانهاي ، دیگر عبارت به. بگیرند یاد) TCO( مالکیت
 زا باالیی سطح ایجاد با ، اما. شوند می متحمل را اي سرمایه هاي هزینه بازهم آنها: دهند می ارائه اساسی تفاوت یک با را عمومی ابرهاي

 اطالعات فناوري عملیاتی هاي هزینه احساس توانند می بزرگ سازمانهاي ، تجاري واحد سطح در IS زیرساخت TCO مورد در شفافیت
  .دهند کاهش را IT غیرضروري هاي هزینه طریق این از و کنند تلقی تجاري واحد سطح در را



 
 از یک کدام که کنند تعیین را زمان بر مبتنی برنامه یک تا کنند تهیه را "ابري استراتژي" یک فعاالنه بطور باید CTO و CIO که معتقدیم ما

 که مکنی می توصیه همچنین ما. آنها از یک هر با مرتبط زمانی هاي بازه و کنند حرکت ابر سمت به توانند می آنها کاربردي هاي برنامه
 مداوم رطو به و باشد متمایز فعلی اطالعات فناوري مجموعه از که دهند تشکیل را) "ابري کمیته"( کوچکی گروه باید بزرگ هاي سازمان

 این اتجلس در ناخواسته تأثیر. است ضروري فعلی عملکردهاي از اطمینان براي استقالل( کند ارزیابی ابري رایانش حوزه در را تحوالت
 دیديج ارزش ، ارزش زنجیره امتداد در نوآورانه هاي برنامه طریق از تواند می ابري رایانش ، معتقدیم که همانطور اگر). نگذارد تأثیر گروه

 ارائه واندت می که رقابتی هاي مزیت نظر از بلکه هزینه در جویی صرفه نظر از تنها نه ابري رایانش اهمیت ، آورد ارمغان به مشتریان براي را
 ارائه سمت به بیشتر دومی زیرا بگیرد عهده به را IT بخش در تغییر مدیریت مسئولیت باید نیز گروه ، بنابراین. شود می گیري اندازه ، دهد
 هر در را یثلم چرخ بتوانیم اینکه جاي به. یابد می سوق فعلی هاي زیرساخت حفظ جهت در کمتر و فناوري در نوآورانه حلهاي راه

 سازمانی هبدن یک ، حقیقت در. بگذارند اشتراك به و همکاري سازمانها در هایی گروه چنین کنیم می توصیه ، آوریم بدست دوباره سازمانی
 این رد جدید هاي ایده جستجوي در فناوري صنعت به تا گیرد می قرار آل ایده در کنیم می بینی پیش ما آنچه مانند سازمانی از متشکل

  .باشد فیدم بسیار یکسان طور به مشتریان و فروشندگان براي تواند می متقابل اصالح و بهبود چنین که معتقدیم ما. دهد مشاوره زمینه
 در ویژه به امر این و کرد خواهیم توصیه ابري رایانش اتخاذ در را آگاهانه و شده مطالعه رویکرد یک ما ، جدید فناوري هر مانند درست

 از قبل ايه برنامه توسعه به کمک از ، فرآیند کل مدیریت به باید ابري رایانش فعاالن ، تمرین این در. است صادق بزرگ شرکتهاي مورد
 کمک ، ياضطرار شرایط بروز صورت در باز پشتیبان هاي سیستم داشتن نگه حال عین در و اي مرحله برگشت برنامه اجراي تا ، انتقال
 از متنوع ابري رایانش هاي سرویس سراسر در سازمان سطح در IS هاي سیاست اجراي به همچنین ابري رایانش سازندگان فعال. کنند

   و تغییر میزان به توجه با که معتقدیم همچنین ما. کنند می کمک متعدد فروشندگان
 IT منابع از ارآمدک استفاده سمت به ابتدا که است این بزرگتر شرکتهاي براي ریسک براي مناسب انتقال استراتژي یک ، درگیر مشارکت

 مجموعه اولین نباید فرضی هاي برنامه در مهم برنامه هیچ ، کوچک قاعده یک عنوان به. کنند حرکت سازي مجازي طریق از خود موجود
 سازي مجازي و بندي پارتیشن از استفاده با موجود افزاري سخت زیرساختهاي استفاده از پس. شوند می منتقل ابر به که باشد هایی برنامه

 اربرخورد ابريرایانش  احتمالی نامزد عنوان به موجود میراث از عنوان هیچ که دهد ارائه را مناسبی جدید هاي پروژه باید داخلی کمیته ،
 را ودخ اطالعات فناوري زیرساختهاي مهاجرت تواند می سازمان ، برنامه توسعه ابزارهاي و ابري رایانش هاي آوري فن پیشرفت با. نباشد

 ها ازمانس ، ابري هاي زیرساخت دهندگان ارائه از آنها راحتی میزان به بسته. کند کشف ، است سازمان کنترل تحت که "خصوصی ابر" به
 ، IBM المث عنوان به( دهند اجاره مالی ثبات و اعتبار دهنده ارائه از را آن یا کنند توجه "خصوصی ابر" مالکیت به کامل طور به توانند می

HP یا Amazon .(خود عملیات مهاجرت آنها که باشد این معناي به است ممکن مقیاس اقتصاد ، بزرگ بسیار سازمانهاي از بسیاري براي 
 هیچگاه ، اداقتص گرفتن نظر در بدون ، ماموریت براي مهم هاي برنامه از برخی ، سرانجام .یابند نمی اقتصادي ابرها براي آینده سالهاي به را

 می حفظ را خود قدرت مولد ، خود مهم خدمات از برخی براي اوقات گاهی ها بیمارستان که همانطور ، بود نخواهند مهاجرت کاندیداي
  .کنند

  ابر دهندگان ارائه استراتژي -8-1-4
 و خود هایین مشتریان فکر از ، بتوانند اینکه دلیل به فقط ابري کاربردي هاي برنامه ایجاد جاي به که معتقدیم ما ، دهندگان ارائه منظر از

 ژياسترات مورد در کردن فکر در باید همچنین آنها. شود می ارائه وجه بهترین به آنها منافع ، شود می برآورده آنها نیازهاي چگونه اینکه
 استراتژي یک تهیه تر دشوار استراتژي و اول: است ممکن روش دو. دهند خرج به را زیادي فکر ، موجود هاي برنامه براي مهاجرت هاي

 است "تسخیر و تقسیم" استراتژي یک توسعه - تر عملی رویکرد یک شاید و - دوم راه. است موجود هاي برنامه همه براي مهاجرت جامع
 به منجر. کنند انامتح را ابر بر مبتنی برنامه جدید ویژگیهاي از برخی ، آشنایی افزایش به امید با توانند می بالقوه مشتریان آن موجب به که



 
 را اطالعات گذاري اشتراك به اجازه ابر بر مبتنی هاي برنامه ، مناسب بسیار طراحی با ، مثال عنوان به. شد خواهد آینده در بیشتر پذیرش

 ايه برنامه که حالی در ، بنابراین. است نگرفته قرار طراحی توجه مورد سنتی هاي برنامه از بسیاري توجه مورد که چیزي ، دهند می
 گذاشتن اشتراك هب مورد در ، هستند برخوردار ابر بر مبتنی همتایان به نسبت تري غنی بسیار عملکرد از دسکتاپ بر مبتنی اداري کاربردي

 کاري ، کنند کار Google Docs در همزمان طور به یکسان مختلف هاي بخش در توانند می نفر چندین. درخشد می دوم حالت ، اسناد
 به( دکن فراهم مشارکتی اسناد ایجاد براي تري غنی بسیار محیط تواند می امر این. شود نمی حاصل Microsoft Office در سادگی به که

 اولیه ساختار ، تنظیم چنین در). شود انجام Google Chat یا Skype مانند همکاري برنامه یک با رابطه در تالشی چنین اگر خصوص
 منظور این اگر ، مثال عنوان به( نیاز صورت در و ، شود ایجاد Google Docs مثالً ، در مشارکتی صورت به تواند می ارائه یا سند یک

  .کرد ريبارگی تاپ دسک برنامه یک به تزئینی هاي شکوفایی انجام براي نهایت در توان می را نهایی نسخه ،) باشد خارجی مصرف براي
 رینبهت معتقدیم ما ، دارد قرار) صنعت کلی ساختار حتی و تجاري مدلهاي ، فناوري نظر از( روان شرایط چنین در صنعت که آنجایی از

 میراث که توسعه حال در اقتصادهاي. است نهفته بازار متوسط و کوچک هاي بخش در ابري رایانش خدمات دهندگان ارائه براي ها فرصت
 ، هستند بريا رایانش پذیراي تنها نه مشتریانی چنین. هستند ابر به انتقال براي اصلی کاندیداهاي همچنین ، ندارند زیادي اطالعات فناوري

 شدن زدیکن در اعتبار پیشرفت به و آورد بدست را خود تجارب دهندگان ارائه به تواند می جدي بطور مشتریان این به دهی سرویس بلکه
 یک در میزآ موفقیت اجراي. سودآوري به نه باشد مشتري یک توسعه در باید مدت کوتاه تمرکز. کند کمک آینده در بزرگتر بنگاههاي به

   دسترس در و ها داده امنیت از ترس به تواند می زمانی دوره
  

 تصمیم اساس این بر آنها از بسیاري ، شود می محسوب دغدغه مهمترین ابر مشتریان از بسیاري براي امنیت که آنجایی از. کند کمک بودن
 جدي کیمحر تواند می خود نوبه به که ، باشد مؤثر بسیار بازار دهنده تمایز یک است ممکن این ، شلوغ بازار یک در. گیرند می خرید به

  .باشد آنها امنیتی هاي شیوه بهبود براي ابر دهندگان ارائه براي
 "االستیک" زیرساختهاي ارائه ، شوند نزدیک بزرگتر بنگاههاي به توانند می قطع طور به ابري رایانش دهندگان ارائه که هایی زمینه از یکی
 که ددار رایانشی هاي زیرساخت در کالنی هاي گذاري سرمایه به نیاز صورت این غیر در که است سنگین رایانشی کارهاي با کار در خود

 انشر پیش آزمایشگاه و ابر درون در ژنومی تحقیقات انجام حال در که ، لیلی الی از نمونه دو( بود خواهد مشکل جبران براي آن هاي هزینه
 چندین از باال وضوح با اي ماهواره تصاویر پردازش براي EC2 آمازون Cluster Computing هاي نمونه از که است) JPL( ناسا جت
  ).دهد می ارائه را آن هاي روبات به موقعیتی آگاهی و راهنمایی که کند می استفاده پیکسل گیگا

  توسعه استانداردها-8-1-5
 ايه سرویس در همکاري قابلیت افزایش باعث که استانداردهایی توسعه براي را خود منابع هاي هزینه باید ابري رایانش دهندگان ارائه

 مکانا که چارچوبی بدون که دهد می سوق باور این به را ما ، صنعت مختلف مدیران با ما تعامل. دهند ادامه ، شوند می متنوع ابري رایانش
 تاس ممکن ابري رایانش در موفقیت ، دارد وجود باشند مختلف دهندگان ارائه با است ممکن که هایی سازمان بین ها داده شفاف حرکت

 توسعه هب تنها نه سازمان یک در ابري رایانش مقیاس بزرگ استقرار - است مدیریت قابلیت با مرتبط مسئله یک. باشد محدود بسیار
 ما ، سرانجام. دارد نیاز همگانی و مخلوط محیط یک در آنها مدیریت براي اتوماسیون ابزارهاي و استاندارد هاي رابط به بلکه استانداردها

 اشتراك هب صراحت با را نژادها بهترین عملیاتی هاي شیوه باید ابري رایانش دهندگان ارائه ، کنونی "سازنده" مراحل در که کنیم می احساس
 براي بازار تربیش رشد و پذیرش به منجر و کند می کمک تر پایین قیمت افزایش و محصوالت بهتر تولید به امر این که آنجا از ، بگذارند

  .شود می صنعت کل
  



 
  
  تحقیقاتی کار دستور -8-2

 ابري رایانش در فناوري اصلی موضوعات روي هدفمند طور به ما. دهد می ارائه IS محققان براي را بالقوه تحقیقاتی جریان چندین ما بحث
 دسته شش به توان می را رایانش ابري در IS تحقیقات گسترده کار دستور. است IS تحقیقات از خارج موضوع این زیرا ، نداریم تمرکز
 به مربوط مسائل) 4( ؛)امنیت جمله از( اطالعات فناوري هاي سیاست/  استراتژي و ابريرایانش ) 3. (ابري رایانش اقتصاد) 1: (کرد تقسیم

 خودي به مباحث این که کنیم تأکید باید. مقررات به مربوط مسائل) 6( و. سبز اطالعات فناوري و ابري رایانه) 5. (فناوري اجراي و پذیرش
  .کنند می برقرار ارتباط آنها از مورد چندین با اغلب تحقیقاتی موضوعات از بسیاري و نیستند جزایر خود

 از برخی. کرد بندي طبقه را موضوعات این توان می که دارد وجود اساسی بعد دو که فهمیدیم سرعت به ، تحقیق خاص مباحث طی در
 موضوعی که حالی در ، است "تجارت" موضوع بیشتر که کرد تصور توان می را ابري رایانش گذاري قیمت استراتژي مانند ، تحقیق مباحث

 می خالصه کردیم شناسایی ما که را خاص تحقیقاتی مباحث از برخی 2 شکل. است "فناوري" موضوع بیشتر امنیتی استانداردهاي مانند
 به توجه با بصري تحقیق مباحث دادن قرار مزیت از همچنین 2 شکل. دهد می قرار "کار و کسب فناوري" چارچوب یک در را آنها و کند

 راحتی به ار تحقیق مختلف موضوعات بین پیوندهاي توان می که اي گونه به ، است برخوردار "کار و کسب فناوري" چارچوب در یکدیگر
 ریسک انتقال با تماس نقطه چندین داراي) 2 شکل در 1 شماره مبحث( ابري رایانش گذاري قیمت استراتژي ، مثال عنوان به. کرد مشاهده

 را پیوندها این ، زیر پژوهشی مختلف مباحث مورد در بحث از بعد ما. است) 2 شکل در 9 شماره موضوع( SLA قرارداد طراحی و بهینه
  .داد خواهیم توضیح بیشتري جزئیات با

  



 

  
  

  ترجمه نشده برادر 
  
  ابري رایانش اقتصاد -8-2-1

 نظر یدتجد مانند صنعتی هاي سازمان در موضوعاتی و ابري رایانش دهندگان ارائه براي گذاري قیمت هاي استراتژي شامل تحقیق مباحث
 دهندگان ائهار براي دسترس در مختلف بالقوه گذاري قیمت هاي سیاست از بسیاري. است یافته تغییر معامله هاي هزینه با شرکت مرز در

 ینهاا. استفاده هر ازاي به پرداخت و مسطح هزینه از الیه دو مخلوط یا ، استفاده هر براي پرداخت هزینه ، تخت هزینه جمله از ، دارد وجود
 توجه با که کنند بررسی توانند می محققان. کند می تضمین QoS و تصمیمات. کرد تحلیل ظرفیت گذاري سرمایه با رابطه در توان می را
 مورددر موجود ادبیات ثروت از توانند می محققان. است تر مناسب شرکت یک براي سیاستها این از یک کدام ، خاص بازار ساختار به

 و صنعتی هاي سازمان شامل است ممکن تحقیق روشهاي. کنند استفاده شبکه رایانش منابع گذاري قیمت و وب خدمات گذاري قیمت
 بازار و ابري محاسبات کلشبکه یک ، کرد افتتاح را IaaS Enomaly ، Spotcloud دهنده ارائه شرکت ، تازگی به. باشد بازي تئوري

 ممکن قیمت بهترین با ابري خدمات دنبال به که فروشندگان به خود نشده استفاده ابر ظرفیت فروش براي ابري خدمات دهندگان ارائه براي
 ذاريگ قیمت براي هایی مدل چنین. کند می فراهم نقدي هاي قیمت با را خود بالاستفاده ابر ظرفیت فروش امکان همچنین آمازون. هستند



 
 یقتحق هاي زمینه از دیگر یکی. کنند می باز ، است نامشخص آنها دسترسی که منابعی براي حراج در را تحقیقات از جدید منابعی ،

 ابري اتمحاسب دهنده ارائه یک به را اقتصادي ارزش توانند می آنها نتیجه در که است شرایطی و ها کننده فعال نقش بررسی ، امیدوارکننده
 ارائه براي بازار و ابري رایانش مرکز یک ، کرد را افتتاح Enomaly، Spotcloud دهنده ارائه IaaS .دهند تحویل ارزش زنجیره کل یا

. هستند مکنم قیمت بهترین با ابري خدمات دنبال به که فروشندگان به خود نشده استفاده ابر ظرفیت فروش براي ابري خدمات دهندگان
 منابعی ، گذاري قیمت براي هایی مدل چنین. کند می فراهم نقدي هاي قیمت با را خود بالاستفاده ابر ظرفیت فروش امکان همچنین آمازون
 ، ارکنندهامیدو تحقیق هاي زمینه از دیگر یکی. کنند می باز ، است نامشخص آنها دسترسی که منابعی براي حراج در را تحقیقات از جدید

 زنجیره کل یا ابري رایانش دهنده ارائه یک به را اقتصادي ارزش توانند می آنها نتیجه در که است شرایطی و ها کننده فعال نقش بررسی
  .دهند تحویل ارزش

  
  
  
  
  
  ابري محاسبات در استراتژي مسائل -8-2-2

 از انبوهی به منجر و ، آورد همراه به سازمانی اطالعات فناوري ساختار در بزرگی تغییر تواند می بالقوه طور به ابري رایانش معرفی
 غییرت این به شرکت یک چگونه ، بود خواهد الزم فرهنگی تغییر نوع چه. گیرد قرار توجه مورد باید که شود سازمانی درون موضوعات

 ردمو باید که هستند مهمی موضوعات همه ، آورد بدست تحول و تغییر این از را کارمندان تواند می شرکت چگونه و کند می رسیدگی
 این در نمحققا. داشت خواهد آن نهایی موفقیت عدم یا موفقیت در مهمی نقش سازمانی فرهنگ بر ابري رایانش تأثیر. گیرند قرار بررسی
  .یابند می را IT سپاري برون ادبیات با ارتباط چندین موضوع

 یشنهاداتپ تواند می آوري فن فعلی فروشنده یک چگونه که است این گیرد قرار توجه مورد باید که اساسی سؤال ، کننده تأمین دیدگاه از
 چگونه: زا عبارتند دارند نیاز تحقیقاتی هاي ورودي به که سؤاالتی ، خاص طور به. کند منتقل) ابر براي آنها اصالح و( ابر سمت به را خود
 ایدب استراتژي نوع چه کنند؟ می استفاده هدف بازارهاي و آینده هاي فرصت مورد در گیري تصمیم در خود قوت نقاط از دهندگان ارائه
 فعلی فروشان خرده براي باید استراتژي نوع چه فعلی؟ مشتریان به خدمت هنگام در حتی کند اتخاذ خود داخلی کار نیروي آموزش براي

 قادر یا و ندارند تمایلی اما ، باشند کار و کسب فعلی مدل در اعتماد قابل شریک است ممکن آنها از برخی کنند؟ اتخاذ خود شرکاي سایر و
 بررسی و کند می ایجاد را ریسکهایی همچنین و جدید هاي فرصت جدید مشارکتهاي ایجاد. بود نخواهند جدید محیط در تحول به

 شناسایی هب که دارند احتیاج نشانگرهایی به فناوري فروشندگان ، سرانجام. آورد می فراهم را تحقیق حاصلخیز هاي زمینه مربوطه موضوعات
   تا کنند می کمک خود آل ایده شرکاي

  .باشند خود هاي آوري فن توانمندسازي عامل عنوان به
  ابري رایانش در IS مشی خط به مربوط مسائل -8-2-3

 و ها داده مالکیت تا گرفته ها داده امنیت و ها داده خصوصی حریم از ، شود می شامل را موضوعات از اي گسترده IS سیاست موضوعات
 مناطق از برخی. هستند حساس مناطق این در ها دستورالعمل و اصول از اي مجموعه براي IS محققان دنبال به ها سازمان و ، حساب رسی

 دهنده ارائه چندین طریق از ثابت مشی خط یک اجراي و مدیریت) 1: (از عبارتند گردند می راهنمایی دنبال به IS بخشهاي که خاص



 
 نیاز ابر کاربرد موارد به که انفرادي بخشهاي به ، است IS بخش دامنه سنتی طور به که ، افزار نرم اشتراك انتقال مدیریت) 2. (ابري رایانش

  .المللی بین و ملی ، اي منطقه ، محلی مقررات با مطابق اطالعات فناوري حساب رسی سیاستهاي تدوین) 3( و. دارند
) ببینید ، اطالعات تضمین هاي استراتژي مورد در خوب مرور براي( بود خواهد پژوهشی مهم موضوع یک خود خودي به ابر روي امنیت

 وبخ بسیار بررسی یک( است گرفته قرار مطالعه مورد مدتی براي شبکه رایانش در امنیت - نیست IS جامعه براي جدیدي موضوع این
 مقیاس مزایاي ، استاندارد هاي رابط با ، دهد می ارائه را متعددي امنیتی مزایاي ابري رایانش ، جهات بعضی از). یافت آن در توان می را
 محافظت بیشتري سرعت و) غیره و IS استاندارد سیاست استقرار ، پچ مدیریت ، فیلتر نظر از تواند می گذاري سرمایه میزان همان یعنی(

 نیتیام خطرات از برخی ابري رایانش ، خود ماهیت لطف به ، دیگر هاي راه از ، حال این با امنیتی حمالت به پاسخ. باشد داشته بهتري
 هنوز دهندگان ارائه که وقتی ، است صادق ابري رایانش اولیه مراحل در ویژه به امر این. دهد می افزایش مشتري سازمان براي را دیگر
 هدهند ارائه هاي داده با کارهایی انجام براي مشتري بررسی است ممکن ، موارد برخی در. دانند می "جنگ آماده" را خود که نکردند اثبات
 کنمم ابر دهندگان ارائه استاندارد هاي رابط. شوند می اداره قانونی روش به ها داده که کند حاصل اطمینان بنابراین و باشد دشوار ابري
 نتیجه در ، نباشد تحمل قابل مختلف فرآیندهاي و کاربران براي امنیتی هاي سیاست مدیریت جزئیات از ریز بسیار سطوح براي است

 تعهدات به منجر که کنند ایجاد امنیت از دفاع در هایی شکاف است ممکن اولیه هاي SLA ، این بر عالوه. دهد می افزایش را نقض خطرات
 صورت در ها داده موقع به و کافی حذف ، افزاري سخت منابع از مجدد استفاده و چندگانه اجاره با. شود می مشتري براي نشده کشف
 می معرفی را حساس هاي داده براي قانونی انطباق و امنیت نظر از بیشتر خطر عنصر یک این. باشد غیرممکن نیست ممکن مشتري تمایل

 ايه معماري زیرا ، باشد بیشتر بسیار ابر در معموالً مخرب هاي خودي از ناشی خسارات ، دارد احتمال کمتر معموالً اگرچه ، سرانجام. کند
 هندگاند ارائه و سیستم مدیران مثال عنوان به( هستند پرخطر بسیار آنها دامنه و ماهیت نظر از که شوند می شامل را خاصی هاي نقش ابري

. دارد SLA قرارداد طراحی و ریسک بهینه انتقال مانند موضوعاتی مورد در تحقیق به نیاز موضوعات این همه). شده مدیریت امنیتی خدمات
 تتفاو ؛)ردیابی و نظارت( حادثه به رسیدگی شواهد؛ آوري جمع سازوکارهاي و قانونی امنیت؛ در تخلف گزارش مختلف اشکال اثرات
  .دیگر موارد و خصوصی حریم و ها داده از محافظت جمله از مربوطه مقررات در المللی بین هاي

  فناوري اجراي و پذیرش به مربوط مسائل -8-2-4
 به ابر هب انتقال براي ها برنامه کدام) الف( بگیرند تصمیم تا ، هستند فناوري راه هاي نقشه تهیه در راهنمایی دنبال به همچنین ها سازمان
 تحلیل و هتجزی تغییرات رساندن حداقل به چگونه) ب و) گیرند می قرار ابر و خانه بین ها برنامه چگونه یعنی( است ممکن شکل بهترین
 هاي نهزمی از دیگر یکی. دارد مناسب هاي گزینه از یکی عنوان به ابري رایانش به نیاز داخلی اطالعات آوري فن توسعه و طراحی ، سنتی

 هترینب انتخاب براي مختلف دهندگان ارائه پیشنهادات مقایسه و ابري خدمات اتخاذ از ناشی خطرات ارزیابی هاي روش توسعه در مستمر
   امنیتی چک لیست. است نهفته ، خاص پروژه یک براي) ها( دهنده ارائه
 بار. بگیرد رب در را فنی موضوعات و سیاست به مربوط مسائل ، فیزیکی امنیت ، حقوقی مسائل جمله از امنیتی الزامات هاي جنبه تمام باید

 توانند یم محققان. باشد خوبی شروع نقطه باید شبکه رایانش به انتقال خاص طور به و آوري فن پذیرش مورد در موجود ادبیات ، دیگر
 متغیرهاي ینب ارتباط قدرت تا بسازند سنجی اقتصاد مدلهاي و گیرند کار به ابري رایانش تدریجی اتخاذ کشف براي را تجربی روش یک

 با ام غیررسمی هاي بحث ، است نشده برقرار نوظهور صنعت چنین براي هنوز ثانویه داده منابع اگر حتی. کنند مشخص را عالقه مورد
 هب صنعت روند درك براي را خود اطالعات که شوند می خوشحال صنعت بازیگران ، موارد بسیاري در که دهد می نشان صنعت مدیران
 براي .هستند خود داخلی هاي برنامه با ابري هاي برنامه ادغام براي روشها بهترین دنبال به همچنین سازمانها ، سرانجام. بگذارند اشتراك

 که دشون می مند بهره تجربی تحقیقات از همچنان سازمانها ، شوند منتقل ابر یک به توانند نمی حاضر حال در که کاربردي هاي برنامه
  .کنند می تشریح ، شوند تعیین معیار عنوان به توانند می که را نژاد راهکارهاي بهترین



 
  مقررات به مربوط مسائل -8-2-5

 شده ئهارا فرد به منحصر چالشهاي با برخورد در المللی بین سازمانهاي و دولت به فوري نیاز ، کردیم بحث قبلی بخش در که همانطور
 شناسایی در توانند می IS محققان. دارد وجود) یرایانش شبکه در نظارتی مسائل مورد در بحث محور براي( ابري رایانش محیط توسط

. کنند فعال موضوع این مورد در را متفکري قوانین بتوانند تا ، کنند کمک) کردیم شناسایی را آنها قبالً آنها از بعضی که( مربوط موضوعات
 این زا مورد چندین ، شوند می بندي طبقه مختلفی هاي دسته در است شده پرداخته آنها به باال در که تحقیقاتی مباحث که حالی در

 را مرتبط موضوعات که اند شده داده نشان هایی خوشه صورت به اینها ، 2 شکل در. هستند یکدیگر بین تماس نقاط داراي موضوعات
 یک در تحقیق که دهند می نشان را احتمال این آنها - گیرد می بر در را هدف یک نیز 2 شکل در مباحث نسبی نزدیکی. کنند می محصور
 است رمجبو فراوان احتمال به ابري رایانش گذاري قیمت استراتژي مورد در تحقیق ، مثال عنوان به: باشد دیگري هاي حوزه داراي مبحث

 سایر در تحقیق مباحث مورد در توان می را مشابهی گیري نتیجه. SLA قرارداد طراحی و ریسک بهینه انتقال. بگیرید نظر در را موضوعات
  :شوند می خالصه زیر در مختلف هاي خوشه. آورد دست به ها خوشه

  ابر سرویس گذاري قیمت استراتژي) 1
  SLA قرارداد طراحی و ریسک بهینه انتقال) 9
  ثالث شخص اي رابطه تأثیر/  مشارکت) 4

  سازمان یک توسط عمومی یا خصوصی ابر پذیرش اجراي براي قوانین از بهینه اي مجموعه طراحی) 12
  صنعت یک در نژاد کاربرد هاي حل راه بهترین مورد در تحقیق) 14
  ابر دهنده ارائه چندین از استفاده در IS ثابت سیاست اجراي و مدیریت) 5

  شوند منتقل ابر یک به باید که هایی برنامه انواع مورد در گیري تصمیم براي قوانین از بهینه اي مجموعه طراحی) 11
  شواهد آوري جمع روشهاي و قانونی ، اطالعات فناوري حسابرسی سیاستهاي طراحی) 7
  مسائل و امنیتی استانداردهاي) 8

  المللی بین هاي سیاست و مقررات) 10
  ابري رایانش اتمام از ناشی ریسک ارزیابی براي متدولوژي تدوین) 13
  سازمان یک توسط عمومی یا خصوصی ابر پذیرش اجراي براي قوانین از بهینه اي مجموعه طراحی) 12
  شوند ایجاد ابري رایانش از استفاده با و گیرند قرار استفاده مورد باید که مربوطه موضوعات شناسایی) 15
  نتیجه گیري -9

 جاريت و اقتصادي بنیادي نیروهاي اما ، باشد نامشخص هنوز است ممکن فناوري ویژه راه نقشه. است اینجا در ماندن براي رایانش ابري
 و ستنده عام ماهیت نظر از یرایانش هاي برنامه از بسیاري: کنند می اشاره منطقی گیري نتیجه یک به دهند می شکل را رایانش صنعت که

 اندرکاران دست و محققان که حالی در شود ادغام. دهند ارائه مقیاس از اي العاده فوق اقتصاد توانند می آنها عرضه صورت در بنابراین
 همم اندازه همان به بحث یک که معتقدیم ما ، دارند می بر بلندي هاي گام آوري فن نظر از گیري نتیجه این تحقق در رایانه علوم جامعه

 ذینفعان رب متفاوت کامالً یرایانش الگوي این در که مختلفی موضوعات تا است شده سعی مقاله این در. شود شروع تجاري دیدگاه از باید
 در روانهپیش تحقیقات ارائه در سعی دوم جامعه از پرشور تماس یک با ما ، فرآیند این در. کنیم شناسایی ، گذاشت خواهد تأثیر مختلف

 ارائه دانشگاهیان و مشاغل براي را ها توصیه از اي مجموعه ایم کرده تالش ، گذارد می تأثیر مختلف ذینفعان روي بر که داریم موضوعاتی
 دارد یدولت هاي دستگاه سوي از هماهنگ و متفکرانه پاسخی به نیاز نیز ابري رایانش ، رایانش در قبلی هاي موج از برخی برخالف. دهیم

  . ایم کرده ذکر را مهم موضوعات از برخی رابطه این در ما و



 
 رایانش که خصنامش محیطی و سیال ".آینده مورد در خصوص به ، است دشوار بسیار بینی پیش" ، گفت بار یک بور نیلز مشهور فیزیکدان

 را لیعم چنین - دارد وجود به نیاز سرانجام که نظارتی رژیم یا صنعت ساختار ، آن تصویب ، فناوري نظر از - است کرده احاطه را ابري
 ايه قطعیت عدم از برخی ، مشاغل انداز چشم طریق از پدیده این دیدن براي ما تالش که امیدواریم حال این با. کند می دشوارتر بسیار

  .کنیم شروع ایم کرده شناسایی که مختلفی موضوعات مورد در را بحث تر مهم آن از و دهد کاهش را پدیده به مربوط
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