رایانش ابری
تهیه کننده:
شرکت آتیه تالشگران خالق
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رایانش ابری
ابر چیست؟
موسسه ملی استاندارد NISTيک تعريف رسمی برای محاسبات ابری ارائه داد  .تعريف
NISTدارای سه جزء اصلی است:
 .1پنج خصوصیت کلیدی ابر:
سلف سرويس مورد تقاضا ،دسترسی گسترده به شبکه ،اشتراك منابع ،انعطاف پذيری يا
قابلیت ارتجاعی سريع و سرويس اندازه گیری شده
 .2چهار مدل استقرار ابر:
عمومی ،خصوصی ،گروهی و هیبريدی.
 .3سه مدل سرويس ابر:
زيرساخت بعنوان سرويس ،پلتفرم بعنوان سرويس ،و نرم افزار بعنوان سرويس.
خصوصیات کلیدی ابر
تعريف  NISTاز محاسبه ی ابری بیانگر پنج خصوصیت ابر است :سلف سرويس مورد تقاضا،
دسترسی گسترده به شبکه ،اشتراك منابع ،انعطاف پذيری يا قابلیت ارتجاعی سريع و سرويس
اندازه گیری شده است .هر پنج خصوصیت بايد وجود داشته باشند به ترتیبی که پیشنهاد،
پیشنهاد ابری صحیح در نظر گرفته شوند.
سلف سرویس مورد تقاضا
سلف سرويس مورد تقاضا به معنای اين است که مشتری میتواند دسترسی به سرويس پیشنهادی
را دريافت و يا درخواست دهد ،بدون اين که مدير يا نوعی از کارکنان پشتیبانی درخواست را به
صورت دستی انجام دهند .فرآيند درخواست و تکمیل به صورت اتوماتیک هستند .اين مزيت هايی
را برای فراهم کننده و مشتری سرويس به همراه دارد.
پیاده سازی سلف سرويس کاربر به مشتريان امکان تهیه و دسترسی سريع به سرويس هايی را که
آنها میخواهند را میدهد .اين يک ويژگی جذاب ابر میباشد .اين باعث میشود که شما منابعی را که
نیاز داريد را به سرعت و به راحتی دريافت کنید .با محیطهای سنتی ،درخواستها اغلب برای کامل
شدن هفته ها يا روزها زمان میبرند ،و منجر به تاخیرهايی در پروژه ها و ابتکارات میشوند .شما
نبايد در اين در محیط ابری نگران باشید .سلف سرويس کاربر نیز بار مسئولیتی را برای ارائه
دهنده کاهش می دهد.
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سلف سرويس کاربر هم چنین با مسئولیت مدير را نیز کاهش میدهد  .مديران آزاد از فعالیتهای
روز به روز دربارهی ايجاد کاربران و مديريت درخواستهای کاربر هستند  .اين به کارکنان IT
سازمانها امکان تمرکز روی ديگران را میدهد .ايجاد پیاده سازی های سلف سرويس میتواند
سخت باشند ،اما برای ارائه دهندگان ابر قطعاً ارزش زمانی و مالی دارد .سلف سرويس کاربر عموماً
ازطريق پورتال کاربر پیاده سازی میشود .پورتالهای خالقانهای وجود دارند که میتوانند برای فراهم
کردن عملکرد مورد نیاز مورد استفاده قرار گیرند ،اما در برخی نمونه ها ،يک پورتال سفارشی مورد
نیاز خواهد بود .علی الحساب ،کاربران با يک واسط الگو  template interfaceکه به آنها امکان
قرار دادن اطالعات مناسب را میدهد ،نمايش داده میشوند .در انتها اين پورتال با واسط های برنامه
نويسی برنامه ها ،مديريت  APIکه توسط برنامه ها و سرويسها انتشار يافته اند ارتباط برقرار
میکند .اگر در داخل سیستم ) (APIها و يا روشهايی که برای ساده سازی اتوماسیون است وجود
نداشته باشد ،باعث مشکل می شود .
در هنگام پیاده سازی سلف سرويس کاربر شما بايد نسبت به مسائل نظارتی و موافقت بالقوه آگاه
باشد .اغلب برنامه های انطباق  compliance programsمانند (SOX) Sarbanes-
 Oxleyنیازمند کنترلهايی است که برای جلوگیری از اين که کاربر قادر به استفاده از سرويسهای
خاص يا اجرای فعالیتهای خاصی بدون مجوز باشد .در نتیجه برخی فرآيندها نمیتوانند به طور
کامل اتوماتیک شوند .اين مهم است که شما متوجه شويد کدام فرآيندها میتوانند و يا نمیتوانند
در پیاده سازی سلف سرويس در محیط شما خودکار شوند.
دسترسی شبکه ی گسترده
سرويسهای ابر بايد به راحتی قابل دسترس باشند .کاربران تنها بايد ملزم به داشتن اتصاالت شبکه
ای پايه برای اتصال به سرويسها يا برنامهها باشند .در بیشتر موارد ،اتصال استفاده شده برخی انواع
اتصال اينترنت خواهد بود .اگرچه اتصالهای اينترنتی در پهنای باند قابل رشد هستند ،اما آنها هنوز
در مقايسه با اتصالهای شبکه محلی نسبتا کندتر میباشند .از اين رو ،ارائه دهنده بايد کاربران را
ملزم به داشتن مقدار زيادی پهنای باند برای استفاده از سرويس کند.
اتصالهايی که در پهنای باند محدود میباشند منجر به بخش دوم اين الزام میشوند  :سرويسهای
ابری نبايد به تین کالينت نیاز داشته باشد .ابتدا دانلود يک فت کالينت ممکن است زمان زيادی
را ببرد ،به ويژه در اتصال با پهنای باند کم .دوم اين که ،اگر برنامه کالينت نیازمند ارتباط های
زياد بین سیستم کالينت و سرويسها باشد ،کاربران با مشکالتی در زمان تاخیر روی اتصالهای
پهنای باند مواجه میشوند.
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اين ما را به بخش سوم اين الزام میبرد  :سرويسهای ابر بايد قادر به دسترسی توسط يک تنوع
گسترده از دستگاههای کالينت باشند .لپ تاپ ها و دسکتاپ ها تنها دستگاه هايی نمیباشند که
برای اتصال به اينترنت و شبکه استفاده شده اند .کاربران همچنین میتوانند از طريق تبلت ها،
گوشی های هوشمند ،و میزبان گزينه های ديگر نیز متصل شوند .سرويسهای ابری نیاز به
پشتیبانی تمام دستگاه ها دارند .اگر سرويس نیازمند يک برنامه ی کالينت باشند ،ارائه دهنده
ممکن است مجبور به ايجاد  ،برنامه های خاص از نظر پلتفرم باشد) يعنی ويندوز MAC ،IOS ،
و اندرويد(  .اجبار در توسعه و نگهداری تعدادی برنامه های کالينت پر هزينه است ،بنابراين اگر
راه حل را به گونهای ساختاربندی کرد که به کاربر نیاز نداشته باشد بسیار مفید است.

اشتراك منابع
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اشتراك منابع در کاهش هزينه ها کمک میکند و از جانب ارائه دهنده انعطاف پذيری را بوجود
میآورد .اشتراك منابع براساس اين واقعیت است که کالينت ها نیاز ثابت به تمام منابع در دسترس
برای آنها ندارند .هنگامی که منابع مورد استفاده قرار نمی گیرند ،به جای اين که بیکار باشند،
میتوانند توسط مشتريان ديگر مورد استفاده قرار بگیرند .اين به ارائه دهنده امکان میدهد تا به
بیش از يک مشتری خدمت ارائه دهند) اگر هر مشتری نیاز به منابع اختصاصی داشته باشد (.
اشتراك منابع با استفاده از مجازی سازی بدست میآيد .مجازی سازی امکان افزايش حجم سیستم
را به ارائه دهنده میدهد .در يک محیط مجازی سازی شده ،منابع روی سیستم فیزيکی در يک
مخزن قرار میگیرندکه میتواند توسط چندين سیستم مجازی مورد استفاده قرار بگیرد.
قابلیت ارتجاعی یا انعطاف پذیری سریع Rapid Elasticity
قابلیت ارتجاعی يا انعطاف پذيری سريع توصیفگر توانايی يک محیط ابری برای رشد راحت به
منظور ارضای درخواستهای مشتری است .استقرارهای ابری بايد برای گسترش ظرفیت خدمات
زير ساختهای الزم را داشته باشد .اگر سیستم به خوبی طراحی شده باشد ،اين ممکن است فقط
مستلزم منابع کامپیوتر ،هارد ديسک ،و مانند آن باشد .کلید آنها اين است که حتی اگر منابع
موجود و در دسترس هستند ،تا زمانی که نیاز نباشند مورد استفاده قرار نگیرند .اين به ارائه
دهنده امکان ذخیره هزينه های مصرف را میدهد) برای مثال برق و خنک کردن(.
قابلیت ارتجاعی يا انعطاف پذيری سريع اغلب با استفاده از خودکارسازی و هماهنگ سازی انجام
میشود .زمانی که کاربرد منابع به نقطه خاصی میرسد ،يک راه انداز  triggerفعال می شود .اين
راه انداز به صورت اتوماتیک شروع به پردازش گسترش ظرفیت میکند  .وقتی که مصرف فروکش
کرد ،ظرفیت برای اطمینان ازاين که منابع هدر نمی روند  ،کاهش می يابد .اين ويژگی پیاده
سازی ابری چیزی است که آنها را قادر به مديريت ظرفیت پشت سر هم مورد نیاز توسط بسیاری
از کابران آنها میکند .ظرفیت پیوسته يک ظرفیت افزايش يافته است که برای تنها يک زمان کوتاه
مورد نیاز است .برای مثال يک سازمان ممکن است نیازمند افزايش ظرفیت پیش پردازش سفارش
در انتهای سه ماهه مالی باشد .در يک سیستم سنتی ،يک سازمان ممکن است برای پشتیبانی اين
حجم انتقال اطالعات نیازمند ظرفیت داخلی باشد .اين به معنای اين است که منابعی وجود دارند
که همواره در دسترس هستند اما در يک بازهی زمانی مورد استفاده قرار می گیرند .در يک محیط
ابری ،سازمان میتواند از مزيتهای منابع ابری عمومی برای يک بازه زمانی کوتاه استفاده کند .نیازی
به اين نیست که همواره به صورت داخلی ظرفیت در دسترس باشد.
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سرویس اندازه گیری شده
سرويسهای ابری بايد قادر به اندازه گیری مصرف باشند  .مصرف میتواند با استفاده از معیارهای
متفاوتی مانند پهنای باند استفاده شده ،زمان استفاده شده ،و دادههای استفاده شده اندازهگیری
شود .خصوصیت سرويس اندازه گیری شده چیزی است که ويژگی" پرداخت بر اساس مصرف "
 pay as you goرايانش ابری را بوجود می آورد .هنگامی که يک معیارمناسب شناسايی می
شود ،يک نرخ تعیین می شود .اين نرخ برای تعیین چگونگی پرداخت مشتری استفاده می شود .
در اين روش ،کالينت صورت حسابش را براساس سطح مصرف ايجاد میکند .اگر سرويس در يک
روز مشخصی استفاده نشود ،مشتری برای آن روز هزينه ای متحمل نمی شود .اگر شما هزينه های
سرويسهای ابری را می پردازيد ،بايد اطمینان حاصل کنید که که دقیقا می دانید کدام سرويسها
برای شما اندازه گیری و منجر به هزينه می شوند .در يک سرويس اندازه گیری شده ،بسیار مهم
است که شما هزينه های مرتبط را درك کنید.
اگر شما نسبت به هزينه ها درك خوبی نداشته باشید ،ممکن است شگفت زده شويد.
مدلهای استقرار ابر
نحوه استفاده از ابرها از سازمانی به سازمان ديگر متفاوت است .هر سازمان الزامات خودش را در
اين که می خواهد به چه سرويس هايی از يک ابر دسترسی داشته باشد و اين که چقدر می
خواهد روی محیط کنترل داشته باشد ،را دارد  .برای تطبیق اين الزامات متفاوت ،يک محیط
ابری میتواند با استفاده از مدل های مختلف سرويس پیاده سازی شود  .هر مدل سرويس
مجموعه از مقررات و مزايای خودش را دارد .
تعريف .NISTاز رايانش ابری چهار مدل استقرار ابر متفاوت را طرح میکند  :عمومی ،خصوصی،
گروهی و هیبريدی .ما در اينجا خالصه ای از هر کدام را ارائه میدهیم اما در فصلهای بعدی با
جزئیات بیشتری به آنها میپردازيم.
عمومی
هنگامی که بیشتر افراد درباره رايانش ابری فکر میکنند ،آنها به مدل سرويس ابری عمومی فکر
می کنند .در مدل سرويس عمومی ،تمام سیستمها و منابعی که سرويس را فراهم میکنند در يک
ارائه دهنده سرويس خارجی قرار میگیرند .آن ارائه دهنده سرويس مسئول مديريت سیستم هايی
است که برای فراهم کردن سرويس استفاده شده اند .کالينت تنها مسئول هر نرم افزار يا برنامه
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کالينتی است که روی سیستم کاربر نهايی نصب شده است .اتصال ها به ارائه دهندگان ابر عمومی
اغلب از طريق اينترنت ايجاد میشوند.
خصوصی
در ابر خصوصی ،سیستمها و منابعی که سرويس را فراهم میکنند در داخل سازمان يا کمپانی که
از آنها استفاده میکنند قرار دارند .آن سازمان مسئول مديريت سیستمهايی است که برای فراهم
کردن سرويس استفاده شده است .بعالوه ،سازمان مسئول برنامه کالينت و نرم افزارهايی است که
روی سیستم کاربر نهايی نصب شده اند  .ابرهای خصوصی اغلب از طريق  LANمحلی و يا
 WANدر دسترس میباشند .در مورد کاربر کنترل از راه دور کاربران ،اين دسترسی از طريق
اينترنت يا از طريق استفاده از يک شبکه خصوصی مجازی ( )VPNفراهم میشود .
گروهی
ابرهای گروهی ابرهای نسبتا عمومی هستند که بین اعضای يک گروه انتخاب شده از سازمان ها به
اشتراك گذاشته شده اند .اين سازمان ها عموما هدف و ماموريت يکسانی دارند  .اين سازمان ها
نمی خواهند که از ابر عمومی استفاده کنند زيرا برای عموم آزاد است  .آنها حريم خصوصی
بیشتری نسبت به چیزی که ابر عمومی پیشنهاد می دهند می خواهند  .بعالوه هر سازمان نمی
خواهد به تنهايی مسئول نگهداری ابر باشد ؛ آنها میخواهند قادر به به اشتراك گذاری مسئولیت ها
با يکديگر باشند .
هیبریدی
مدل ابر هیبريدی ترکیبی از دو يا چندين مدل ابری است .اين ابرها خودشان با هم ترکیب
نمیشوند ،بلکه هر ابر جدا است و آنها همه با هم متصل هستند .يک ابر هیبريدی پیچیدگی
بیشتری را در محیط ايجاد میکند ،اما آن امکان انعطاف پذيری بیشتری در برآوردن اهداف
سازمان ارائه می دهد.
مدلهای سرویس ابری
هنگامی که ديد عمیق تر از چیزی که سرويس ها توسط پیاده سازی ابری فراهم میکنند داشته
باشیم  ،شروع به صحبت درباره مدلهای سرويس ابری میکنیم .
تعريف  NISTاز رايانش ابری سه مدل سرويس پايه ای را مطرح میکند :
زيرساخت بعنوان سرويس  ،پلتفرم بعنوان سرويس ،و نرم افزار بعنوان سرويس .
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زیرساخت بعنوان سرویس
زيرساخت بعنوان سرويس يا  IaaSسرويس های زيرساختی پايه ای را برای مشتری فراهم می
کند .اين سرويس ها شامل ماشین های فیزيکی ،ماشین های مجازی ،شبکه کردن ،ذخیره سازی،
و يا برخی ترکیب ها از اين موارد است  .پیاده سازی  IaaSبه صورت داخلی جايگزين مراکز
داده مديريت شده می شود .آنها به سازمان ها امکان انعطافپذيری بیشتر اما با يک هزينه
کاهش يافته را می دهند.

پلتفرم بعنوان سرویس
پلتفرم بعنوان سرويس يا  PaaSيک سیستم عامل ،پلتفرم توسعه و يا پلتفرم پايگاه داده را فراهم
میکند  .پیاده سازی های  PaaSبه سازمانها امکان توسعه برنامه ها بدون نگرانی درباره ايجاد
زيرساخت مورد نیاز برای پشتیبانی محیط توسعه را میدهد  .با اين حال بسته به پیاده سازی
 PaaSکه مورد استفاده قرار می دهید  ،در ابزارهايی که می توانید برای ايجاد برنامه تان استفاده
کنید محدود هستید.
نرم افزار بعنوان سرویس
نرم افزار بعنوان سرويس يا  ، SaaSبرنامه و سرويس های داده ای را فراهم می کند  .برنامه ها،
داده ها و تمام پلتفرم ها و زيرساخت های مورد نیاز توسط ارائه دهنده ی سرويس فراهم می
شوند.
 SaaSمدل سرويس ابری اصلی است و هنوز محبوبترين مدلی است که توسط بیشتر ارائه
دهندگان توصیه می شود.

درایورهای ابر CLOUD DRIVERS
ابر به افراد فرصتهای جديدی را ارائه می دهد  .قبال برای از حافظه جمع کردن برنامه ها ،شما بايد
هزينه زيادی را پرداخت می کرديد تا سیستم درست قرار بگیرد و کارکنان به خوبی آموزش داده
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شوند .اکنون بسته به اين که شما کدام ارائه دهنده را انتخاب میکنید ،اين هزينه ها به شدت
کاهش می يابند .ابر يک فاکتور بزرگ در معرفی اين عصر مصرفی جديد است .کاربران نهايی
نیازی نیست از برنامه هايی استفاده کنند که دوست ندارند و نیازهای آنها را پوشش نمی دهد .
آنها می توانند خیلی راحت تر برنامه ديگری را انتخاب کنند که می خواهند .
امروزه  ،دربین برنامه های  SaaSکه بیشترين استفاده را دارند  ،يکی مديريت رابطه با مشتری
 CRMو ديگری برنامه ريزی منبع شرکتی  ERPهستند  .برنامه های  CRMو ERP
میتوانند ازلحاظ پیاده سازی و پشتیبانی بسیار پیچیده و دشوار باشند  .امروزه با استفاده از SaaS
بسیاری از سازمانها به سوی میزبانی نمونه های اين برنامه ها می روند ،که با اين کار زمان ،هزينه
و  ...زيادی را ذخیره میکنند.

درایورهای سیستم
درايورهای سیستمی زيادی وجود دارند که سازمانها را به سوی ابر هدايت میکنند  .يک سازمان
ممکن است خصوصیات سیستمی مشخصی را بخواهند که نمیتوانند با ساختار فعلی شان آن را
فراهم کنند  .سازمانها ممکن است که دانش يا بودجه رسیدن به خصوصیات مشخص محیط را به
صورت داخلی نداشته باشند ،بنابراين بدنبال يک ارائه دهنده ابر برای ارائه هستند .
اين خصوصیات شامل  :چابکی ،قابلیت اطمینان ،مقیاس پذيری و کارايی می باشند.
چابکی
محیطهای ابری میتوانند چابکی زيادی را ارائه دهند .شما میتوانید به راحتی در هنگامی که منابع
نیاز هستند آنها را مجددا مناسب سازی کنید  .اين به شما امکان اضافه کردن منابع به سیستمی
که به آنها نیاز دارد را میدهد و آنها را از سیستمی که آنها را نمی خواهد دور می کند  .شما به
راحتی می توانید سیستم هايی را برای بسط ظرفیت اضافه کنید.
محیط های ابری داخلی به شما امکان استفاده بهتر از منابع زيرساخت داخلی را می دهد  .يک
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زيرساخت ابری که از مجازی سازی استفاده میکند میتواند به شما در افزايش ظرفیت تان و
درصد مصرف از زيرساخت تان کمک کند .در نتیجه احتمال کمتری از اين که سیستم بیکار باشد
وجود دارد.
قابلیت اطمینان
ايجاد اطمینان در محیط میتواند بسیار پرهزينه باشد .اين امر اغلب شامل داشتن چندين سیستم
با مکانهای مرکز داده است  .شما بايد بازيابی فاجعه  )DR( disaster recoveryو چندين
برنامه ريزی تداوم و شبیه سازی را انجام دهید  .بسیاری از ارائه دهندگان ابری چندين تنظیمات
مکان دارند ،بنابراين اگر شما از سرويس های آنها استفاده کنید ،شما فورا می توانید قابلیت
اطمینان را به محیط خود اضافه کنید .شما ممکن است درخواست داشته باشید که سرويس تان از
چندين مکان استفاده کند ،اما حداقل آن يک گزينه است.

مقیاس پذیری و انعطاف پذیری
يک محیط ابر میتواند به صورت اتوماتیک برای برآورده کردن نیازهای مشتری مقیاس شود  .منابع
جديد می تواند به صورت اتوماتیک برای رسیدن به مصرف افزايش يافته اضافه شود .اين به دو
روش کمک میکند  .ظرفیت افزايش يافته در اطمینان از اين که نیازهای مشتری برآورده می
شوند ،کمک می کند  .اين واقعیت که منابع میتوانند به صورت اتوماتیک برحسب تقاضا تخصیص
يابند به اين معنا است که آنها همواره در دسترس نیستند ،که اين به معنای اين است که به
سیستمهايی که بیکار هستند و انتظار میکشند نیازی نداريد .اين سیستم ها هنوز از منابع
استفاده میکنند .اگر شما به انتظار سیستم نیازی نداريد ،شما میتوانید مصرف منابع مانند برق و
خنک کردن را ذخیره کنید .اين مقیاس پذيری به شما امکان رسیدن به نیازهای مشتری به
صورت بهتری را میدهد .شما میتوانید به سرعت ظرفیتی را که مشتری نیاز دارد را برای گسترش
موقت يا دائمی اضافه کنید .شما میتوانید از محیط ابری خارجی برای ظرفیت موقت برای فراهم
کردن منابع استفاده کنید در حالی که شما میتوانید ظرفیت دائمی خود را گسترش دهید.
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کارآیی
کارآيی در سیستمهای ابری به صورت مداوم اندازه گیری و کنترل میشود .اگر کارآيی کمتر از يک
سطح مشخصی باشد ،سیستم میتواند به صورت اتوماتیک به منظور فراهم کردن ظرفیت بیشتر
تنظیم شود .حضور توافق سطح سرويس نیز يک مزايا است .يک ( SLAتواقنامه سطح سرويس )
سطح مشخصی از کارآيی را تضمین میکند .اگر اين سطح بوجود نیايد ،فراهم کننده سرويس
عموما برخی سطوح بازدهی را برآورده میکند .اين بازدهی اغلب به صورت يک بازپرداخت يا
کاهش هزينه می باشد .بنابراين اگرچه کارآيی تضمین شده نمی باشد ،میتوان يک تضمین را
ايجاد کرد که هزينه کمبود کارآيی می تواند کاهش يابد.

راحتی در نگهداری
راحتی در نگهداری میتواند در رايانش ابری بسیار سودآور باشد  .اگر فرد ديگری زيرساخت و
سیستم هايی را که برای فراهم کردن سرويس استفاده شده است را مديريت کند ،آنها عموماً
مسئول نگهداری هستند .اين چندين معنا دارد  .شما نبايد نگران رديابی و بروزنگهداری با آخرين
سخت افزار و نرم افزار باشید .شما نبايد نگران صرف زمان برای تالش در مديريت چندين سرور و
بسیاری از سیستم های مشتری متفرقه باشید .شما نبايد نگران خرابی ناشی از ويندوزهای تعمیر
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و نگهداری باشید .چند نمونه وجود دارد که مديران بايد پس از چند ساعت به سیستم وارد شوند
تا تغییرات سیستم انجام شود  .همچنین نیاز به نگهداری و حمايت از توافق نامه های با چندين
فروشنده می تواند بسیار پر هزينه باشد .در محیط ابری ،شما تنها بايد توافق با ارائه دهنده
سرويس را نگهداری کنید.
امنیت و انطباق) پذیرش (Compliance
بسیاری از افراد خبره امنیت در يک محیط ابری را در نظر می گیرند که اين برای اين است که
بسیار امن تر از محیط سنتی باشد  .مديران و مهندسان که محیط های ابری را اجرا می کنند
نبايد متخصص عمومی باشند ،که اين در محیطهای سنتی وجود دارد  .آنها میتوانند روی ايمن
کردن يک نوع محیط يا يک نوع داده تمرکز کنند .اين تمرکز به مديران امکان صرف کردن زمان
بیشتر روی مقیاسهای امنیتی بهتر را میدهد .بعالوه يک ارائه دهنده ی ابری پول بیشتری برای
ارائه حل مساله خاصی دارد .همچنین آنها مسائل را برای چندين مشتری حل میکنند و نه فقط
يک سازمان.
بسیاری از سازمان ها به دنبال ابر برای سهولت در انطباق هستند  .محدوديتهای انطباق میتواند
يک فشار بزرگ در محیط  ITشما قرار دهد .آنها می توانند انعطاف پذيری و انتخاب هايی که
شما می توانید برای ايمن کردن محیط انجام دهید را محدود کنند .اگر شما قادر به برون سپاری
توابعی خاصی به يک ارائه دهنده ی خارجی باشید ،شما قادر به کاهش انطباق سازمانتان نیز
خواهید بود.

درایورهای کسب وکار
ابر میتواند به شما در بکارگیری و اجرای سريعتر برنامه ها کمک کند  .همچنین قابلیت مديريت
بهتر و نگهداری کمتر را فراهم می کند و فناوری اطالعات را قادر می سازد تا منابع را سريعتر
تنظیم کند تا تقاضای تجارتی نوظهور و غیر قابل پیش بینی را رفع کند .هنگامی که شما اين
مزايا را در نظر می گیريد ،میتوانید کسب وکارتان را به يک معماری ساده و چابک تبديل کنید .
مزايای کلیدی ديگری نیز هستند که مربوط به هزينه و مصرف گرايی می باشند.
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هزینه
محیطهای ابری میتوانند يک منبع هزينه کاهش يافته باشند .يکی از بزرگترين ذخیره های هزينه
انتقال از هزينه سرمايه به هزينه عملیات است .در هنگام تنظیم يک محیط سنتی ،زيرساخت و
ابزار بايد جلوتر از زمان خريداری شوند .اين ابزار اغلب بعنوان بخشی از بودجه سرمايه ای سازمان
خريداری شود .در محیط ابری شما نبايد نگران تهیه تجهیزات باشید؛ شما تنها برای سرويس
هزينه پرداخت می کنید .هزينه سرويس معموال در برابر بودجه عملیاتی سازمان حساب می شود .
عموما دريافت تايید هزينه عملیاتی راحت تر از تايید هزينه های سرمايه است  .بعالوه محیط های
ابری سنتی با استفاده از ذخیره مزايا و محاسبه مزايا ايجاد می شوند .اين ها معموال ارزان تر از
اجزای تخصصی تر هستند.
مصرف گرایی
چشم انداز فناوری اطالعات توسط نشانه مصرف گرايی تغییر کرده است  .مصرف گرايی تمرکز
روی نیازها و خواسته های مشتری است .مصرف کنندگان محدود به پارادايم خاصی نیستند؛ آنها
در انتخاب روشهای دسترسی و برنامه هايی که می خواهند آزاد هستند.برای رسیدن به اين
نیازهای مصرف کننده ،محیط های فناوری اطالعات بايد منعطف باشند .آنها ممکن است نیازمند
فراهم کردن يک میزبان از برنامه های مختلفی که يک عملکرد را فراهم می کنند ،باشند .اجبار
در پشتیبانی اين برنامه ها می تواند سخت و هزينه بر باشد .استفاده از يک محیط ابری برای
فراهم کردن اين سرويس ها می تواند آن را بسیار ساده تر کند .بیشتر محیطهای ابری دسترسی را
از دستگاه های مختلف مانند کامپیوتر ،لپ تاپ ها ،تبلت ها و گوشی های همراه فراهم می کنند .
آنها به کاربران انعطاف پذيری در دسترسی به سرويس به هر روشی که انها می خواهند را می
دهند.

فراگیر شدن تکنولوژی
پیشرفتهای اخیر در تکنولوژی دلیل بزرگی برای ابر به حرکت در آمدن هستند .در گذشته  ،ابر
ايده خوبی بود اما يک امید واهی بود  .تکنولوژی برای به واقعیت درآوردن رويا نبود .مدل ابر فاقد
اجزای کلیدی بود تا يک گزينه قابل قبول باشد  .بدست آوردن سرورهای کافی برای خدمت به
مصرف کنندگان بسیار گران بود و اين که شما بايد سرورهای جدا برای هر مشتری فراهم می
14

کرديد .برنامه ها يکپارچه بودند و نمی توانستند محدوده هايی را اندازه گیری کنند  .بسیاری از
برنامه ها نیازمند مقدار بیشتری از داده ها برای انتقال بین برنامه ها و کالينت هستند .ارائه
دهنده بايد تمام خدمات را برآورده کند .اکنون تکنولوژی توسعه يافته است و برای بسیاری از اين
کمبودها راه حل ايجاد شده است.
مجازی سازی
مجازی سازی محرك بزرگی در حرکت به سوی ابر است  .در واقع ،هنگامی که افراد زيادی درباره
ابر فکر میکنند ،آنها فکر میکنند مجازی سازی يک الزام در محیط ابری است؛ اما اين گونه نیست.
مجازی سازی می تواند نقش گسترده ای را در يک پیاده سازی ابری داشته باشد ،اما الزامی نمی
باشد.
با مجازی سازی  ،شما قادر به میزبانی چندين سیستم مجازی روی يک سیستم فیزيکی میباشید .
اين هزينههای پیاده سازی را به شدت کاهش می دهد  .نیازی نیست که شما سیستم های
فیزيکی جدا برای هر مشتری داشته باشید .بعالوه ،مجازی سازی به شما امکان جمع آوری
منبع و مصرف افزايش يافته از سیستم فیزيکی را می دهد.
ساختار برنامه ها
تغییراتی در طراحی و ساختار برنامه ها نیز وجود دارد .پیش از اين ،يک برنامه نمیتوانست به
چندين کالينت سرويس دهد  .راهی برای جلوگیری از دسترسی يک مشتری به اطالعات
مشتريان ديگر يا بخشی از برنامه وجود نداشت  .اکنون چندين مشتری میتوانند به يک نمونه
خاص از برنامه دسترسی داشته باشند  ،اما تعامالت آنها تقسیم شده است  .برنامه ها همچنین
شروع به پیاده سازی ساختارهای سرويس گرا کرده اند  SOA .به برنامه ها امکان تقسیم به
عناصر را میدهد  .اين عناصر به صورت جداگانه قابل دسترسی هستند  SOA .به برنامه ها امکان
به اشتراك گذاری عناصر را میدهد  API ، SOA .هايی را نمايش می دهد که می توانند توسط
سیستمهای کالينت يا برنامه های کالينت  ،مورد استفاده قرار بگیرند  .رايانش منبع باز به ارائه
دهندگان امکان سفارشی سازی برنامه های پیاده سازی مانند تکنولوژيهای مرتب سازی
 orchestrationو هايپروايزر hypervisorsرا برای برآورده کردن نیازهايشان را می دهد .
شما با يک تنظیم برنامه پايه شروع می کنید  ،اما شما می توانید برنامه را به منظور متناسب
کردنش با نیازهای سازمانتان سفارشی سازی کنید .
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در رابطه با توسعههای وب نیز استانداردسازی بهبود يافتهای نیز وجود دارد .اين استانداردسازی
منجربه افزايش سازگاری و قابلیت همکاری شده است.

افزایش پهنای باند
سرعت دسترسی به اينترنت) پهنای باند (به شدت افزايش يافته است .اين امر باعث افزايش
سرعت کلی دسترسی به برنامه ها شده است .در بسیاری از موارد ،دسترسی مبتنی بر اينترنت
میتواند قابل قیاس با دسترسی مبتنی بر  LANمحلی باشد  .پهنای باند افزايش يافته میتواند
به معنای زمان پاسخ بهتر باشد .اين به ايجاد رشد در قابلیت استفادهی برنامه های مبتنی بر وب
کمک میکند.
محرکهای ارائه دهندگان ابر
در سالهای اخیر ،تعداد سرويسهای ابری و ارائه دهندگان ابر افزايش يافته است .محرك های برای
مصرف کنندگان و ارائه دهندگان وجود دارد  .و به اين دلیل است که هر روزه ارائه دهندگان
جديد بوجود آمده اند .آنها مزايايی را که میتواند با ارائه سرويس های ابری بدست آيد را در نظر
می گیرند.

اقتصاد مقیاس
ارائه دهندگان ابری از يک مفهوم به نام اقتصاد مقیاس استفاده می کنند ،که مبتنی بر اين
واقعیت است که وقتی شما زيرساختی را برای برنامه يا سرويس ايجاد می کنید ،اضافه کردن
ظرفیت تنها نیازمند اضافه های افزايشی است  .يعنی هرچقدر محیط بزرگتر باشد  ،بازده سرمايه
گذاری پتانسیل بیشتری دارد  .برای مثال نگاهی به سرويس های ايمیل داريم  .پیاده سازی
سرويسهای ايمیل برای  500کارمند به طور داخلی حدود  25سنت برای هر جعبه ايمیل هزينه
دارد .يک ارائه دهنده ابری که سرويسهای ايمیل را برای  100000کاربر پیاده سازی می کند
برای هر جعبه ايمیل  10سنت هزينه دارد .ارائه دهنده می تواند هزينه  15سنت را برای هر
جعبه ايمیل پیشنهاد دهد  .اين شرايطی است که همه برنده هستند  .ارائه دهنده درآمد دارد و
هزينه نیز ارزانتر از چیزی است که می تواند برای يک سازمان باشد.
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درآمد متناوب
پیشنهاد خدمات مبتنی بر اشتراك می تواند سرويسی را برای ارائه دهنده با يک جريان درآمد
متناوب فراهم کند .درآمد متناوب ثبات را به يک کسب و کار اضافه می کند .يک جريان درآمد
قابل تخمین کمک به برآورد درآمد و بودجه بندی است.

موانع انتخاب ابر :چه چیز مانع افراد میشود؟
ابر مزايايی دارد ،اما همه چیز عالی نمی باشد .مشکالتی هستند که انتخاب ابر را کند میکنند .در
اين بخش برخی از اين مشکالت را بیان میکنیم :
ابهام
يکی از مشکالت که مانع افراد در انتخاب ابر میشود عدم درك مفهوم ابر و سرويس هايی است که
ارائه میدهد .اين عدم درك موجب ترس میشود  .اغلب اين ترس حول هزينه های پنهان ،عدم
کنترل ،مسائل يکپارچه سازی ،نگرانی های امنیتی و  ...است .با اين حال تمام اين مشکالت قابل
کاهش است .
اگر شما درك درستی از چیزی که در ابر به دنبال آن هستید و از ارائه دهنده چه چیزی را انتظار
داريد ،داشته باشید .ما به شما دانش مورد نیاز برای غلبه بر اين ترس را می دهیم  .بسیاری از
نگرانی ها تنها پرسش هايی هستند که پاسخ قطعی ندارند .وقتی شما با توانايی های سازمانتان
برای انجام کارهای کسب وکاريش سروکار داريد ،شما بايد نسبت به ناشناخته ها محتاط باشید .
شما نبايد خطرهايی را انجام دهید که نمیتوانید آنها را کاهش دهید .اگر شما نمی دانید خطرها
چه هستند ،پس قطعا شما نمیتوانید آنها را کاهش دهید.

نگرانی های در رابطه با کمال و رشد Maturity
اغلب نگرانی هايی در رابطه با کمال ابر و ارائه دهندگان متفاوت ابری وجود دارد  .بسیاری از ارائه
دهنده های سرويس های عمومی جديد بسیاری از نیازهای سازمانها را برآورده نمی کنند.
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ارائه دهندگان سرويس عمومی نه تنها بايد خواسته های مشتريان را برآورده کنند بلکه بايد
سطوح درستی از سرويس ها را ارائه دهند و بتوانند آنها را پشتیبانی کنند.

سرویس ها به اندازه کافی قوی نیستند
بسیاری از سرويس های پیشنهاد شده توسط ارائه دهنده های ابر به اندازه کافی برای برآورده
کردن نیازهای مشتری نیرومند نمی باشند  .بسیاری از سرويس های عمومی ابر مشخص هستند .
اگر سازمان شما نیاز به يک سرويس خاصی که که به گونه خاصی ارائه شده است ندارد ،شما قادر
به استفاده از مزيتهای سرويس نخواهید بود .ارائه دهندگان به طور متناوب خدمات را بروز
میکنند يا به آنها اضافه میکنند که اين برای برآورده کردن نیازهای مشتريان است.

 SLAها) توافقنامه سطح سرویس (
بسیاری از ارائه دهنده های سرويس در نقطه ای قرار ندارند که بتوانند  SLAهای واقعی را ارائه
دهند  .برخی ارائه دهنده ها  SLAها را به هیچ عنوان پیشنهاد نمیدهند  .برخی ديگر  SLAها
را ارائه میدهند ،اما اين سرويس تضمین می کند که آنها برای بسیاری از سازمان ها مناسب
نیستند .سازمان شما ممکن است در دسترسی  24/7را برای سرويس يا برنامه ويژه ای نیاز داشته
باشد ،اما ارائه دهنده ای امکان ندارد آن را پیشنهاد دهد .يک نکته در اين بخش اين است که اگر
سازمان شما نتواند يک سطح مشخصی از در دسترسی را فراهم کند) به دلیل محدوديتهای فنی(،
ارائه دهنده سرويس برای سرويس يا برنامه داده شده با همان محدوديتهای فنی مواجه می شود.

یکپارچه سازی
در هنگام کار با ارائه دهنده های سرويس ،يکپارچه سازی يک عنصر کلیدی است .از آنجا که
سیستم های استفاده شده توسط ارائه دهندگان خدمات خود رادر اختیار نداريد ،شما دسترسی
مستقیم به آنها را نخواهید داشت .ب دون دسترسی مستقیم ،برخی واسط ها برای بوجود آوردن
امکان برای يکپارچه سازی با ديگر سیستمها فراهم می شوند .شما ممکن است به يکپارچه سازی
داده و برنامه نیاز داشته باشید.
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یکپارچه سازی داده ها
يکپارچه سازی داده ها و گزارش بین سیستمهای مبتنی بر ابر و سیستمهای درون سازمانی
 on-premisesمی تواند بسیار پرهزينه باشد  .شما بايد وسیله ای برای کپی کردن مقادير زياد
داده ها از يک مکان به مکان ديگر را کشف کنید  .پهنای باند استفاده شده در طول فرآيند کپی
قطعا هزينه ای که برای سرويس می دهید را تحت تاثیر قرار می دهد  .فقدان در دسترسی بی
درنگ داده ها می تواند ارائه دهنده ی مسائلی در بسیاری از شرايط باشد .داده های بی درنگ
اغلب برای گزارش الزم هستند .حرکت داده ها به صورت بی درنگ میتواند پهنای باند زيادی را
احتیاج داشته باشد .اين مصرف پهنای باند میتواند بسیار پرهزينه باشد.
یکپارچه سازی برنامه/سرویس
گاهی واسط وب ارائه شده توسط ارائه دهنده ی سرويس به اندازهی کافی به تنهايی خوب نمی
باشد .شما ممکن است به برنامه يا سرويس وبی نیاز داشته باشید که بايد از مزيتهای ارائه دهنده
های سرويس ديگر نیز بهره ببرد .بسیاری از ارائه دهنده های سرويس ،واسط ها يا  APIهايی را
ارائه می دهند که می توانند برای دسترسی به عملکرد مورد استفاده قرار بگیرند .دسترسی امن به
اين واسطها به شما امکان دسترسی به عملکرد مورد نیاز برای برنامه نويسی را می دهد.

امنیت
اگرچه برخی فرض میکنند پیاده سازی های ابری نسبت به استقرارهای سنتی در برخی موارد
بسیار امن تر می باشند ،اما برخی جنبه ها ايمنی کمتری دارند و خطر بیشتری را دارا هستند .اين
خطر عموما از اين واقعیت نشات میگیرد که شما کنترل مستقیم روی سیستم ها و داده ها نداريد .
شما بايد به آنچه که ارائه دهنده ی سرويس انجام میدهد اعتماد داشته باشید.

مالکیت داده ها
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درباره مالکیت داده ها در ابر سواالت بسیاری وجود دارد .يک سوال بزرگ در پیاده سازی ابر اين
است که چه کسی صاحب داده ها است؟ شرکت شما ممکن است داده هايی را ايجاد کرده باشد،
اما اکنون آيا آن در يک ارائه دهنده ی سرويس خارجی مرتب سازی شده است .آيا هنوز شما
صاحب آن می باشید؟ چه اتفاقی میافتد اگر ارائه دهنده ی سرويس از اين کسب وکار بیرون
بیايد؟ شما چگونه می توانید به داده هايتان دست يابید؟ آيا شرکتی که مالکیت سیستم ها را می
گیرد ،اطالعات خود را به دست می آورد؟ آيا اين شرکت موظف است آن را به شما بدهد؟ اين
سواالتی است که شما بايد آنها را در هنگام در نظر گرفتن يک ارائه دهنده ی سرويس در نظر
بگیريد .ارائه دهنده های سرويس متفاوت پاسخهای متفاوتی به اين سواالت دارند ،بنابراين شما
بايد نسبت به آنچه که از يک ارائه دهنده ی سرويس انتظار داريد آگاه باشید.
حسابرسی یا رسیدگی
توانايی انجام حسابرسی مناسب در میان محیطهای ابری متفاوت است .بسته به پیاده سازی  ،شما
ممکن است دسترسی مستقیم به سیستم و برنامه هايی که میخواهید حسابرسی کنید داشته
باشید و يا نداشته باشید  .ارائه دهنده ی سرويس ممکن است قادر به ارائه دسترسی به صورت
عملیات مورد نظر برای شما باشد که اين از طريق برخی واسط های برنامه و يا توسط گزارش
صورت عملیاتها و ارسال آنها به طور مستقیم به شما  ،انجام میشود.
مسائل مربوط به حریم خصوصی ،حقوقی و پذیرش) تطابق(
حريم خصوصی يک مشکل بزرگی در پیاده سازی ابر است  .ارائه دهنده ی ابر ممکن است
دسترسی مستقیم به داده های سازمان شما داشته باشد .اگر داده خصوصی باشد ،بايد نگران
مقیاس هايی باشید که برای خصوصی نگه داشتن آن بکار گرفته می شود .در برخی موارد
مشخص ،شما ممکن است از استاندارهای شخصی بودن با ذخیره داده ها به همراه ارائه دهنده
های خارجی تخطی کنید.
مسائل حقوقی و موافقت میتوانند در هنگام کار با پیاده سازی های ابر بسیار بغرنج باشند .
صالحیت هنوز مشخص نشده است .اگر شما در اياالت متحده آمريکا باشید و به سرورها در اروپا
دسترسی داشته باشید ،چه مقرراتی اعمال میشوند؟ به طور کلی راهنمايی ای اطمینان از اين
است که شما قوانین را در هر دو حوزه قضايی پیروی می کنید  .يکی از روش هايی که می توانید
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برای اطمینان از اينکه ارائه دهندگان به مقررات مناسب پیروی می کنند ،انتخاب يک ارائه دهنده
است که يک حسابرسی SAS70 Type IIرا تصويب کرده است  .اين حسابرسی اطمینان ايجاد
میکند که ارائه دهنده به شاخص توافق مورد نیاز دسترسی پیدا میکند .اين حسابرسی ها توسط
يک سازمان مشاوره مستقل انجام میشود که به منظور نگهداری عدم نقص است.

چندمستاجری
چند مستاجری می تواند مسائل خود را ارائه دهد .شما بايد زمانی که سازمانهای مختلفی داريد که
از يک سرويس يکسان استفاده میکنند مراقب باشید  .بدون شک مسائل امنیتی و مسائل مربوط
به سفارشی سازی وجود خواهد داشت.

امنیت
با چند مستاجری شما کنترل و دانش کمی به افرادی که سیستم هايی مثل سیستم شما را به
اشتراك می گذارند داريد .شما ناخودآگاه میتوانید رقبايی را داشته باشید که از همان سیستم
استفاده می کنند .اگر رقبای شما قادر به استخراج برخی شکافهای امنیتی روی سیستم میزبان
باشند ،آنها ممکن است قادر به دسترسی به محیط شما نیز باشند .اين همان هک است  .هکرها
نیز فضای ابری را خريداری میکنند .هدف اصلی آنها پیدا کردن و بهره برداری از حوزه هايی است
که برای بدست آوردن دسترسی به ديگر محیط ها روی همان میزبان مورد استفاده قرار می گیرد.
کمبود یا فقدان سفارشی سازی
هنگامی که شما برنامه ها و سیستمها را با ديگر سازمانها به اشتراك میگذاريد ،محدوديتی بری
مقدار سفارشی سازی که انجام میشود وجود دارد .در برخی موارد ،ممکن است شما قادر به
سفارشیسازی بدون تحت تاثیر قرار دادن سازمانها ديگر نباشید .در موارد ديگر ،ارائه دهنده ی
سرويس نمیخواهد يک برنامهی سفارشی شده را پشتیبانی کند .شما بايد به ياد داشته باشید که
ارائه دهنده ی سرويس هزاران مشتری دارد .پشتیبانی سفارشیسازی برای هر کدام از آن مشتريان
بسیار پرهزينه است.
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به همین داليل ،شما ممکن است قادر به استفاده از يک ورژن مشخص از يک برنامه برای مدتی
که
میخواهید نباشید .شما ممکن است مجبور به گرفتن ورژنهای ديگری از برنامه باشید .اين ورژنهای
جديد ممکن است نیاز به آموزشهای اضافه داشته باشند .ابر روی بهرهوری کمپانی شما تاثیر دارد.
چالشهای تکنولوژی
اگرچه بهبودهای بزرگی در تکنولوژيهای ابری بوده است ،اما جنبههای زيادی برای رشد وجود
دارد.
بسیاری از تکنولوژيها هنوز رسما به عنوان استاندارد تصويب نشدهاند .اين منجر به مسائل
سازگاری
میشود .احراز هويت در اين مورد مثال خوبی است .اگرچه پروتکلهای احراز هويت استانداردی
ايجاد
شده است ،اما آنها به طور گستردهای مورد استفاده قرار نمیگیرند.
تغییر مقیاس افقی
برای زيرساختهايشان استفاده میکنند .در  commodityمحیطهای ابری عموما از ابزارهای
بسیاری از موارد اين به معنای اضافه کردن ظرفیت است ،زيرا شما به جای بزرگ کردن به تغییر
02تغییر مقیاس افقی
نیز گفته می شود ،به معنی افزايش گرههای بیشتر به سیستم  Scale outبه تغییر مقیاس افقی
که
است .به عنوان مثال می توان از افزايش تعداد وب سرورها از يک به سه عدد نام برد.
تغییر مقیاس عمودی
()Nodeنیز گفته می شود ،به معنی افزودن منابع به يک گره  Scale upتغییر مقیاس عمودی
که
از سیستم  -به طور نمونه ارتقای پردازنده يا رسانه ذخیره سازی در يک کامپیوتر -می باشد .
افزايش
بهره برداری از منابع نیز نوعی تغییر مقیاس عمودی است .به عنوان مثال می توان افزودن تعداد
های کارساز اچتیتیپی آپاچی) به  )Daemon :پروسههای در حال اجرای دمون) به انگلیسی
را ذکر کرد . )Apache HTTP Server :انگلیسی
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مقیاس افقی نیاز داريد .تغییر مقیاس افقی میتواند منجر به بار افزايش يافته روی يک مرکز داده و
هزينههای مرتبط به محیط افزايش يافته در منابعی مانند خنک کردن و برق بشود.
سیاستهای شرکت
اگر پیش از اين شرکت شما تنهای از منابع داخلی استفاده کرده است ،سیاستها و پروسههای شما
بايد به منظور در نظر گرفتن محیطهای ابری بروزرسانی شود .شما ممکن است سیاستهايی را
توسعه دهید که میتوانند در هنگامی که شما کنترل روی محیط ابری را کامل کردهايد و هنگامی
که شما اين کار را انجام ندادهايد اعمال شوند .شما به سیاستهايی برای تعیین اين که چه چیز
میتواند به ابر منتقل شود و چه چیز نمیتواند نیاز داريد .همچنین شما به سیاستهايی حول اين
که چه چیز از ارائه دهنده های سرويس انتظار میرود نیز نیاز داريد.
انعطاف پذیری
انتخاب يک محیط ابری می تواند تا حدودی محدود کننده باشد .شما بايد در نظر بگیريد که اگر
از يک ارائه دهنده ی سرويس راضی نمی باشید ،تغییر ارائه دهنده چقدر دشوار است .تغییر ارائه
دهنده بسیار دشوار است .يک نگرانی بزرگ اين است که انتقال داده ها از يک ارائه دهنده به
ديگری تا چه میزان دشوار است .در برخی موارد اين امر آنقدر پرهزينه است که اين را را غیر
ممکن می کند.

خالصه
پنج خصوصیت ابری کلیدی وجود دارد :
سلف سرويس مورد تقاضا ،دسترسی به شبکه گسترده ،توزيع منابع ،انعطاف پذيری سريع و
خدمات اندازه گیری شده .
يک راه حل بايد اين پنج خصیصه را داشته باشد تا بعنوان يک راه حل درست در نظر گرفته شود .
چهار مدل استقرار ابری وجود دارد :
عمومی ،خصوصی ،گروهی و هیبريدی .
هر مدل با توجه به اين که زيرساخت برای محیط کجا قرار گرفته می شود تعريف می شود .
سه مدل سرويس ابری وجود دارد  :نرم افزار بعنوان سرويس ،پلتفرم بعنوان سرويس و زيرساخت
بعنوان سرويس .
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 ، SaaSمدل ابری ارجینال است اما ابر به رشد و بسط ادامه داده است .اکنون مدلهای سرويس
بسیاری در دسترس است  .فاکتورهای زيادی برای حرکت سازمانها به سوی ابر وجود دارد ،و
همچنین فاکتورهای زيادی نیز وجود دارد که آنها را از اين موضوع دور نگه میدارد .هر سازمان
بايد ابرهايی را که برای آنها مناسب است را ارزيابی کند و بهترين را انتخاب کند.
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