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رایانش ابری چیست؟

پیوست تکنولوژی ابری استفاده شده در این سامانه

برای شناخت بهتر رايانش ابری از ديد زيرساخت ،ابتدا نگاهی به سیر تکاملی سیستم های محاسباتی از ابتدا تا
کنون می اندازيم تا بتوانیم جايگاه آن را در بین ديگر سیستم ها تشخیص دهیم .اگر  Mainframeها را بعنوان
نسل اول سیستم های محاسباتی در نظر بگیريم  ،ما با يک سیستم بسیار بزرگ مواجه بوديم که کاربران از طريق
يک ترمینال واحد به آن دسترسی پیدا می کردند .به مرور اين سیستم ها کوچکتر شدند و با توان پردازشی
بیشتر و قیمت کمتر ،بصورت رايانه های شخصی در اختیار همه کاربران قرار گرفتند .سپس اين امکان فراهم شد
که با اتصال مجموعه ای از اين سیستم های کوچک ،شبکه ای با توان پردازشی بیشتر فراهم نمود تا پاسخگوی
نیازهای پردازشی بیشتر و سنگین تر باشند .اما نیازهای پردازشی به شکل فزاينده ای در حال افزايش بودند و
نیاز به سیستم های محاسباتی بزرگتر و قوی تر احساس شد .بنابراين تعداد زيادی از اين شبکه ها بصورت
اختصاصی در سرتاسر اينترنت به هم متصل شدند و شبکه محاسبات توری را بوجود آوردند .در اين بین مشاهده
شد که میلیون ها کاربر در اينترنت وجود دارند که در اکثر اوقات از تمام توان رايانه خود استفاده نمی کنند و
سیستم محاسباتی ديگری شکل گرفت تا کاربرانی که تمايل داشته باشند ،زمان های بیکار سیستم خود را برای
کارهای محاسباتی عام المنفعه هديه کنند .بنابراين تعداد بسیار زيادی منبع محاسباتی کوچک در شبکه ای تحت
عنوان محاسبات داوطلبانه به هم پیوستند و توان پردازشی عظیمی را بوجود آوردند.
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اما هنوز منابع بسیار زياد ديگری در سازمان ها و مراکز داده اينترنتی وجود داشت که تمام ظرفیت آنها بطور
کامل بکارگرفته نشده بود .اين منابع نمی توانستند در شبکه محاسبات توری بصورت اختصاصی بکارگرفته شوند،
زيرا برای آنها وظیفه ديگری تعريف شده بود .در عین حال امکان استفاده از آنها در شبکه داوطلبانه هم وجود
نداشت ،چون فلسفه وجودی آنها ،کاربردهای تجاری بود .به اين ترتیب رويکرد جديدی شکل گرفت که بتوان
با استفاده از فناوری های مجازی سازی اين منابع را بصورت قابل انعطاف و پويا برای کاربردهای مختلف مورد
استفاده قرار داد و از تمام ظرفیت آن ها بطور موثر استفاده کرد .اين فناوری رايانش ابری در اليه زيرساخت نام
داشت که امکان استفاده از منابع محاسبات و ذخیره سازی را بصورت يک سرويس بر حسب نوع نیاز فراهم می
آورد .در حقیقت با ايجاد يک اليه انتزاعی بر روی کلیه منابع فیزيکی خود) به کمک مجازی سازی ( امکان
مديريت پويای منابع فیزيکی حاصل می شود.
بنابراين رايانش ابری از ديد زيرساخت ،به گونه ای از سیستم های توزيع شده و موازی اطالق می گردد که

مجموعه ای از رايانه های مجازی را که به يکديگر متصل هستند شامل می شود .اين رايانه ها بطور پويا عرضه
شده و به عنوان يک يا چند منبع محاسباتی يکپارچه براساس توافقات سطح سرويس ارائه می شوند .اين
توافقات در طول انجام مذاکرات سرويس دهندگان و مصرف کنندگان برقرار میگردند .رايانش ابری سعی دارد
نسل جديدی از مراکز داده ای را ،با ارائه کردن سرويس ها و خدمات در ماشین های مجازی شبکه شده به
صورت پويا ،به گونه ای ممکن سازد که ارائه دهندگان خدمات کاربردی بتوانند سرويس ها و برنامه های کاربردی
را با انعطاف پذيری و سهولت بیشتری ارائه کنند و کاربران نیز بتوانند از هر جايی از دنیا به برنامه های کاربردی
دسترسی داشته باشند.
در تکنولوژی رايانش ابری ،کاربران می توانند از طريق ابزارهای مختلفی نظیر رايانه های شخصی ،موبایل  ،تبلت
و  ...در اينترنت ،از طريق سرويس های ارائه شده توسط رايانش ابری ،بهمنابع مورد نیاز خود دسترسی داشته
باشند  .به اين ترتیب منابع به جای قرار گیری در سمت کاربر ،در سمت سرورها قرار می گیرد .خدمات فراهم
شده از طريق سرورها عرضه می شود و به اين معناست که خدمات مورد استفاده مشتريان در رايانش ابری از
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نوع  Utility Computingو پرداخت ها در آن همانند ساير خدمات عمومی) برق ،آب ،تلفن و ( ...بر اساس
سطح استفاده افراد انجام می شود .
يک مثال معمول و ساده برای رايانش ابری مربوط به محاسبه و پرداخت هزينه های آب ،برق و تلفن است.
شرکتی برای محاسبه و صدور صورتحساب و دريافت آن از مشتريان ،ممکن است از نرم افزارهای خاصی استفاده
کند .مثال نرم افزاری را تهیه و روی سیستم خود نصب کند و همراه آن ،سخت افزارهای الزم را نیز تهیه کرده و
هزينه های نگهداری و ارتقا را بپردازد .اما روش ديگر می تواند به اين صورت باشد که يک شرکت ديگر اين نرم
افزار را روی سرور خود قرار دهد و نسبت به نگهداری و توسعه آن اقدام کرده و همواره سعی در بهره برداری از
فناوری روز دنیا برای نگهداری و توسعه نرم افزارهايش داشته باشد .در اين شرايط تمام سازمان هايی که نیاز
ّ
به صدور صورتحساب و دريافت مبلغ از مشتريان را دارند ،از طريق ارتباط با اين نرم افزار و استفاده از منابع
موجود روی سرورهای ارائه شده ،عملیات خود را انجام می دهند .پر واضح است که سازمان های استفاده کننده
از اين امکانات ،هیچ مسئولیتی در قبال نگهداری سخت افزار و نرم افزار و منابع مربوط به اين سیستم را نخواهند
داشت و تنها از سرويس دهنده) سرور (خود انتظار دارند که بهترين خدمات را به صورتی کامال مطمئن ارائه
کند ،و در قبال استفاده از اين خدمات مبلغی را به او پرداخت می کنند .اين يک نمونه ی کامال کاربردی از
تکنولوژی رايانش ابری است .حضور گسترده و روزافزون شرکت های بزرگی نظیر ،Google ،Amazon ،IBM
Microsoftو  ...در عرصه رقابتی رايانش ابری ،نشان از توسعه سريع و تسلط اين گونه از محاسبات در دنیای
فناوری اطالعات دارد .يکی از مزايای مهمی که معماری رايانش ابری برای توسعه دهندگان آن فراهم کرده است،
امکان برپايی توده های ابر در مکان هايی از سطح جهان است که از نظر هزينه مکان و مصرف برق مقرون
بصرفه تر هستند .اين کار موجب فراهم آمدن امنیت بیشتر در خصوص سوانح طبیعی که ممکن است در يک
منطقه خاص رخ دهد می شود و امکان تعديل ترافیک و بار سیستم برای انجام پرس وجو ها در کالسترهايی
که از نظر فیزيکی به کاربر نزديک تر هستند را نیز فراهم می کند .
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مدل های رایانش ابری

نرم افزار به عنوان یک سرویس
Software as a Service

در این مدل ،یک برنامه کاربردی کامل به مشتری یه عنوان
سرویس ارائه می گردد ،که معموال سرویسی بر مبنای تقاضای
مشتری است .در این مدل ،در سمت مشتری ،دیگر نیازی به
سرمایه گذاری برای تهیه سرور مناسب و یا خریداری مجوز نرم افزار به صورت جداگانه نمی باشد و به این ترتیب
هزینه ها به میزان چشمگیری کاهش پیدا می کنند.

ویژگیهای اصلی این سرویسها عبارتند از:
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•

دسترسی و مدیریت نرم افزار از طریق شبکه فراهم می گردد

•

فعالیتها از سرور مرکزی اداره میشوند و نه در مکان هر یک از مشتریان و در نتیجه مشتریان میتوانند
از راه دور و از طریق وب به برنامههای کاربردی دسترسی داشته باشند.

•

ب ه روز رسانی و ارتقای نرم افزار به صورت مرکزی اداره میشود و نیاز به دانلود  Patchها یا ارتقا
دهندهها را برطرف میسازد.

•

برنامه های وب مانند فیسبوک ،توییتر و یوتیوب ،سرویسهای نرم افزاری مانندGoogle ،Gmail ،
 ،Google Calendar،Docsو  ...از جمله سرویسهای این مدل هستند.

پلت فرم به عنوان یک سرویس
Platform as a Service

در این مدل،یک الیه از نرم افزار یا محیط توسعه به عنوان
سرویس ارائه می شود که با استفاده از آن می توان سطوح
باالتری از سرویس ها را ایجاد نمود.در واقع مشتری برای
ساخت برنامه های کاربردی خود که در پلت فرم تهیه شده قابل
اجرا است ،دارای آزادی عمل می باشد .پلت فرم LAMP
لینوکس ،آپاچی MySql ،و  ...از جمله سرویسهای این مدل هستند.
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زیر ساخت به عنوان یک سرویس
Infrastructure as a Service

در این مدل،منابع محاسباتی مانند فضای ذخیره سازی به
عنوان سرویس های استاندارد در سطح شبکه ارائه می شود که
می توان به عنوان نمونه سیستم های ذخیره سازی ،تجهیزات
شبکه ،مرکز داده ،پردازنده ها و غیره را نام برد .وب سرویس ) EC2 (Elastic Compute Cloudآمازون که عملیات
پردازش را انجام میدهد ،و یا سرویس ذخیره سازی ) S3 (Simple Storage Serviceآمازون وIBM Blue
مثالهایی از سرویسهای مدل  IaaSهستند.

انواع سرویس های رایانش ابری
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ابر عمومی
ابر عمومی یا ابر خارجی توصیف کننده رایانش ابری در معنای اصلی و سنتی آن است .سرویسها به
صورت پویا و از طریق اینترنت و در واحدهای کوچک از یک عرضه کننده شخص ثالث تدارک داده میشوند و
عرضهکننده منابع را به صورت اشتراکی به کاربران اجاره میدهد ) (Multi-tenancyو بر اساس مدل رایانش
همگانی و مشابه صنعت برق و تلفن برای کاربران صورتحساب میفرستد .این ابر برای استفاده همگانی تعبیه
شده و جایگزین یک گروه صنعتی بزرگ است که مالک آن یک سازمان فروشنده سرویسهای ابری میباشد.
ابر گروهی
ابر گروهی در جایی به وجود میآید که چندین سازمان نیازهای یکسان دارند و به دنبال این هستند که
با به اشتراک گذاردن زیرساخت ها از مزایای رایانش ابری بهرهمند گردند .به دلیل اینکه هزینهها بین کاربران
کمتری نسبت به ابرهای عمومی تقسیم میشود ،این گزینه گرانتر از ابر عمومی است اما میزان بیشتری از
محرمانگی ،امنیت و سازگاری با سیاستها را به همراه میآورد .نمونه یک ابر انجمنی Telligent ،است.
ابر خصوصی
ابر خصوصی یک زیر ساخت رایانش ابری است که توسط یک سازمان برای استفاده داخلی آن سازمان
به وجود آمدهاست .عامل اصلی که ابرهای خصوصی را از ابرهای عمومی تجاری جدا میسازد ،محل و شیوه
نگهداری از سختافزار زیرساختی ابر است .ابر خصوصی امکان کنترل بیشتر بر روی تمام سطوح پیادهسازی
(مانند سختافزار ،شبکه ،سیستم عامل ،نرمافزار) را فراهم میسازد .مزیت دیگر ابرهای خصوصی امنیت بیشتری
است که ناشی از قرارگیری تجهیزات در درون مرزهای سازمان و عدم ارتباط با دنیای خارج می باشد .اما بهرهگیری
از ابرهای خصوصی مشکالت ایجاد و نگهداری را به همراه دارد .یک راه حل میانه برای دوری از مشکالت ابرهای
خصوصی و در عین حال بهرهمند شدن از مزایای ابرهای خصوصی ،استفاده از ابر خصوصی مجازی است .ابر
خصوصی مجازی بخشی از زیر ساخت یک ابر عمومی است که برای استفاده اختصاصی یک سازمان کنار گذارده
میشود و دسترسی به آن تنها از راه شبکه خصوصی مجازی  IPSECامکانپذیر است .به عنوان نمونه میتوان
از ابر خصوصی مجا زی آمازون نام برد.

ابر ترکیبی
همانطور که از نام این مدل مشخص است  ،ترکیب سرویس ابر عمومی با سرویسهای ابر اختصاصی ،
بر حسب نیاز هر سازمان می باشد که ارتباط این دو بستر با یکدیگر و استفاده از منابع مشترک باعث انعطافپذیری
هر چه بیشتر در مدیریت داده ای سازمان می گردد .
مزایای اصلی رایانش ابری عبارتند از:
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•

چابکی :کاربر میتواند در زمان نیاز  ،میزان منابع مورد استفاده را کاهش یا افزایش دهد.

•

مستقل از مکان :کاربر میتواند در مکانی که قرار دارد فارق از محدودیت های جغرافیای از خدمات
مبتنی بر این سرویس بهرمند گردد.

•

هزینه :ادعا میشود که این فناوری هزینهها را به میزان زیادی کاهش میدهد و هزینه سرمایهای را
به هزینه عملیاتی تبدیل میکند .این به ظاهر موانع ورود به بازار را کاهش میدهد ،زیرا رایانش
ابری ،مشتریان را از مخارج سختافزار ،نرمافزار و خدمات و همچنین از درگیری با نصب و
نگهداری نرمافزارهای کاربردی به شکل محلی میرهاند .همچنین هزینه توسعه نرمافزاری را کاهش
داده و فرایند را مقیاس پذیرتر مینماید.

•

نابستگی به دستگاه و مکان :کاربران میتوانند در هر مکانی و با هر دستگاهی (مثل  PCیا تلفن
همراه) به وسیله یک مرورگر وب از راه اینترنت به سامانهها دسترسی داشته باشند.

•

متمرکز سازی زیر ساختها در مکانهایی با هزینه کمتر (مثل مکانهایی با هزینه برق یا قیمت زمین
کمتر)

•

افزایش بکارگیری و کارایی برای سامانههایی که در اغلب مواقع بیش از  ۱۰تا  ۲۰درصد بکارگیری
نمیشوند

•

سنجش پذیری :کاربران میتوانند در زمان تقاضا و به صورت دینامیک منابع را تدارک ببینند و نیازی
به تدارک پیشین برای زمانهای حداکثر بار مصرف منابع نیست .منابع در رایانش ابری باید قابل
اندازه گیری باشند و الزم است که میزان مصرف منابع برای هر کاربر و هر منبع بر اساس واحدهای
ساعتی ،روزانه ،هفتگی ،ماهانه اندازه گرفت.

•

نگهداری :به دلیل عدم نیاز به نصب برنامههای کاربردی برای هر کاربر نگهداری آسانتر و با هزینه
کمتر انجام میشود .شرکتهایی که سکوهای خودشان را پیادهسازی و اجرا میکنند ،باید
زیرساختهای سختافزاری و نرمافزاری خودشان را خریداری و نگهداری نمایند و کارمندانی را برای
مراقبت از سیستم استخدام کنند ،همه اینها میتواند پر هزینه و زمان بر باشد .درحالیکه رایانش
ابری نیاز به انجام این کارها را از میان میبرد .هر دستگاه ساده که توانایی اتصال و برقراری ارتباط
با سرور را داشته باشد ،برای استفاده از خدمات رایانش ابر کافی است و میتواند نتایج را با دیگران
به تشریک مساعی بگذارد.

•

شفافیت دسترسی :اگر شرکتها نتوانند نشان دهند که چه کسی به دادههای مشتریان دسترسی
حسابرسی
دارد و چگونه مانع دستیابی کارمندان غیرمجاز به اطالعات میشوند ،نخواهند توانست از
ِ
مشتریان آینده با موفقیت بیرون بیایند .ارائه دهندگان رایانش ابری
ظرفیتهای خود ،به وسیله
ِ
این نگرانی را به کمک نظارت قبلی بر سیستمها و به وسیله مستندسازی رویههای طراحی شده
ِ
امنیت داده برای مشتریان رفع میکنند.
برای پاسخگویی به نیازهای

 |8صفحه

Cloud Computing – GO . Product of www.parsec.center

•

ِ
ِ
مثال ،مشتریان
اعتماد مستمری را ارائه نکردهاست.
قابلیت
قابلیت اطمینان :رایانش ابر همیشه
ً
 Salesforce.comدر تاریخ  ۱۲فوریه  ،۲۰۰۸به مدت  ۶ساعت قادر به دریافت خدمات نبودند؛ و
سه روز بعد خدمات  Amazon’s S3و  EC2به مدت  ۳ساعت دچار وقفه شدند .البته بروز مشکالتی
که موجب عدم توانایی کاربران در استفاده از نرمافزارها شود در مواردی که نرمافزار داخل مجموعه
نصب شده باشد نیز ممکن است اتفاق افتد و این امر تنها مختص به سرویسهای پردازش ابری
نمیباشد .الزم است ذکر شود که شرکتهای ارائه دهنده خدمات ابری در قراردادهای خود ضریب
اطمینان دسترسی به سرویس را عنوان میکنند .این ضریب مشخص میکند که ممکن است در
بازههای زمانی تعریف شده به چه مدت سرویس از دسترس مشتری خارج باشد.

•

امنیت :امنیت نسبی رایانش ابری موضوعی بحثانگیز است که ممکن است پذیرش رایانش ابری
را به تأخیر بیندازد .گروهی بر این باورند که امنیت دادهها وقتی که در داخل سازمان اداره شوند
باالتر است ،در حالی که گروهی دیگر عقیده دارند که ارائه دهندگان سرویس انگیزهای قوی برای
حفظ اعتماد دارند و از این رو سطح امنیت باالتری را بکار میگیرند .ولی در خصوص سامانه های
ابری درون سازمانی و تمرکز داده های سازمان  ،داخل دیتا سنتر داخلی در مجموعه نه تنها این
نگرانی برطرف گشته بلکه دست مدیران  ITسازمان را نسبت به اعمال متدهای امنیتی دلخواه باز
گذاشته است.

نیاز سازمان ها
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امروزه سهولت دسترسی به اطالعات مهم و حیاتی سازمان در بستری امن و در تمامی ساعات شبانه روز از جمله
دغدغه های اصلی مدیران به شمار می رود .
اطالع از آخرین وضعیت واحد های مختلف سازمان  ،دسترسی به اطالعات شخصی و پیگیری مکاتبات جاری
سازمان از ضروریات یک مدیریت متمرکز و هوشمند می باشد  .تنوع در نرم افزارهای مورد استفاده در سازمان و

تنوع در پلتفرم ساخت هر یک  ،دسترسی به این مهم را تا بحال به صورت گسترده عملیاتی نکرده است .
شرکت های بزرگ و پیشرو در صنعت مجازی سازی  ،محصوالت محدودی را برای حل این مسئله ارائه نموده
اند .از جمله این شرکت ها شرکت  Citrixو  VMwareمی باشند که هر کدام محصولی متفاوت را برای این مهم
ارائه کرده اند .

صورت مسئله در این راهکار  ،دسترسی به زیرساخت مجازی سازی داخل سازمان و استفاده از راهکارهای آن از
طریق یک ارتباط اینترنتی است  .شما از طریق یک آدرس اینترنتی  ،با استفاده از پروتکل های امن ارتباطی به
منابع داخل سازمان خود دسترسی خواهید داشت .مجوزهای گران قیمت این محصوالت  ،پیچیدگی راه اندازی
 ،وجود تحریم ها و نیاز به پشتیبانی از جمله دالیلی است که ریسک استفاده از آنها را در ایران باال برده است .
توجه بیشتر به ارائه سرویس های نرم افزاری به کاربران از طریق اینترنت در یک دهه گذشته تا حد زیادی ناشی
از افزایش نیاز و درخواست برای بهره گیری از اینگونه سرویسها با کیفیتی به مراتب مطلوبتر می باشد .ارتقای
کیفیت  ،افزایش ضریب امنیت و ماندگاری سرویسهای ارائه شده بر روی صفحات وب همگی هدف اصلی ارائه
دهندگان این سرویسهاست .
نرم افزار ها سالیانه به طور قابل مالحظه ای در حال تکامل و پیشرفت می باشند و در یک تشکیالت اقتصادی ،
استفاده از نرم افزارهای تجاری از مسیر سنتی نصب روی یک دستگاه و استفاده یک نفر از آن فراتر رفته و نیازمند
ارائه در تمامی بسترهای شبکه ای و مستقل از محل فیزیکی نرم افزار می باشند.
امروزه ارائه کننده های سرویس های نرم افزاری که به شکل گسترده ای به عنوان ارکان ثابت و کلیدی در یک
تشکیالت اقتصادی نقش آفرینی می کنند  ،به انطباق خصوصیات نرم افزار ها با پروتکل ها و شبکه های مختلف
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کمک می نمایند  .آنها همچنین اطمینان می دهند که نرم افزارها به شکل بهینه  ،پایدار و امن برای کاربران ارائه
می گردند .
متوسط کاربران  ،از دستگاهها و نرم افزارهایی که اساس کار روزانه ی آنها را تشکیل میدهند انتظار دارند همیشه
فعال باشند و دسترسی در لحظه به اطالعاتشان از مهمترین نیازهای آنهاست که استفاده روزافزون از اینگونه
دستگاهها و نرم افزارها را به همراه خواهد داشت  .تشکیالت اقتصادی بزرگ هزینه های سنگینی را جهت
زیرساختهای  ITمتحمل می شوند تا دسترسی کاربران در هر زمانی از شبانه روز به اطالعات میسر گردد  .البته که
سرورها هم به دالیل مختلف دچار خرابی و از کارافتادگی خواهند شد که در اینجا راهکارهای  FTو Load
 Balancingبه کمک خواهند آمد .
برای رضایتمندی کاربران امروزی  ،نرم افزارهای تجاری می بایست ارتباطی حسی بین خود و کاربران ایجاد نموده
و استفاده از آنها به شکلی آسان باشد که به راحتی جهت انجام امور شخصی به آنها اعتماد کنند .
بسیاری از کارمندان در مجموعه های تجاری نیازی به حضور فیزیکی در سازمان و یا استفاده از تجهیزات سازمان
را ندارند و می توانند با استفاده از از دستگاههای شخصی نظیر موبایل و تبلت و از هر نقطه ای امور محوله خود
را انجام دهند .

GO

تکنولوژی ارتباطات و اطالعات می با یست برای کاربرانی که در تمامی ساعات روز توانایی انجام امور محوله را
دارند بستری مطمئن از تجهیزات و نرم افزارها را در تمامی ساعات ارائه نماید .
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سامانه ابری GO
•

سامانه ابری  GOچیست ؟
 GOنام یک سیستم جامع نرم افزاری است که دسترسی به تمام نرم افزار ها و منابع پردازشی یک

سازمان را از هر نقطه ای اعم از داخل یا خارج از سازمان مهیا می سازد .در واقع می توان بیان کرد که سازمان
می تواند با استفاده از این سامانه ی نرم افزاری بر روی شبکه ی داخلی ) (Privateو شبکه ی جهانی )(Public
منابع خود را در اختیار هر کاربری که مطلوب سازمان است قرار دهد  ،تعریفی که میتوان با اقتباس از آن GO
را یک پیاده سازی بی نظیر از ابر ترکیبی ) (Hybrid Cloudدانست .

•

منظور از تحویل نرم افزار و منابع پردازشی چه می باشد ؟
در نظر بگیرید که کاربران بسیاری در سازمان های متوسط و بزرگ مشغول به کار با سامانه های اجرایی

یک سازمان می باشند و با استفاده از مفاهیم اولیه شبکه های کامپیوتری و سیستم های نظارتی ،ارتباط بین
این کاربران به درستی ایجاد شده است  ،اما کیفیت کار با سامانه های نرم افزار و بهینه سازی استفاده از
توان پردازشی موجود ،نکته ی مهمی است که سازمان های مختلف را از یکدیگر متمایز می سازد .ما نیز با
استفاده از همین نکته به بیان تعریف تحویل نرم افزار خواهیم پرداخت .
یکی از سازمان های بزرگ در ایران که از سامانه ابری  GOبهره می برد سازمان بنادر و دریانوردی کشور
است بررسی این سازمان با بیش از هزار کاربر نقاط قوت سامانه ابری  GOو پردازش ابری را آشکار می سازد
 .برای بیان واضح تر این موضوع  ،این سازمان را از دو جنبه متفاوت مورد بررسی قرار میدهیم.
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سازمان بنادر بدون استفاده از  GOو سرویس های  ( cloudحالت سنتی )
-

در این حالت تمام کاربران سازمان بنادر نیاز به یک سیستم عامل و سخت افزار اختصاصی برای
دسترسی به سامانه های نرم افزاری داخل سازمان خواهند داشت .سازمان از نرم افزار های مختلفی
استفاده می کند که بعضا مبتنی بر ویندوز و با استفاده از تکنولوژی  .Netو برخی نیز مبتنی بر وب
طراحی شده اند که کاربران برای استفاده از تمام این نرم افزار ها نیاز به سیستم عامل ویندوز و مرورگر
 Internet Explorerخواهند داشت  ،سیستم جزیره ای و پیچیده ای که به نیروی انسانی و توان سخت
افزاری بسیار باالیی جهت نگهداری و پیاده سازی نیازمند است .بیان این نکته خالی از لطف نیست که
هیچ روش آسان ،با کیفیت و امنی برای دسترسی به نرم افزار های فوق الذکر از خارج سازمان وجود
ندارد و نیز استفاده از نرم افزارها و سرویسهایی نظیر  VPN ،2Xو  RDPبه دلیل سرعت پایین  ،عدم
سهولت در دسترسی کاربران به منابع و عدم مدیریت قوی و گرافیک ضعیف  ،تاکنون به صورت گسترده
در سازمانهای بزرگ عملیاتی نگردیده است .

-

سازمان بنادر با استفاده از  ( GOحالت ابری  /حالت مدرن  /حالت امن )

-

هم اکنون سامانه ابری شرکت پارسک در سازمان بنادر و دریانوردی کشور پیاده سازی شده است که
تمام کاربران از داخل یا خارج از سازمان ( دسترسی اینترنتی ) میتوانند با استفاده از هر سخت افزاری
به تمام نرم افزار های داخل سازمان فارغ از تکنولوژی طراحی  ،دسترسی داشته باشند  .برای مثال
کاربران سازمان می توانند به نرم افزار سامانه حضورغیاب که برای سیستم عامل ویندوز تحت تکنولوژی
 .Netطراحی شده است با استفاده از گوشی تلفن همراه و سیستم عامل  Androidیا  IOSدسترسی
داشته باشند که کلیه ی ای ن دسترسی ها فقط با استفاده از یک مرورگر و با باالترین امنیت که مورد
تایید سازمان ماهر و شبکه علمی غرب آسیا می باشد  ،مهیا شده است  .حال در نظر بگیرید که
یکپارچگی نرم افزاری و عدم نیاز به ارتقا در سمت کاربر ) (Agentlessو دسترسی از هر نقطه به هر

 | 13ص ف ح ه

Cloud Computing – GO . Product of www.parsec.center

نرم افزار چه امکانات فوق العاده و منحصر به فردی را برای سازمان ایجاد می کند.
در نتیجه تکنولوژی تحویل نرم افزار و منابع پردازشی را می توان اینگونه تعریف نمود که به واسطه آن
کاربر می تواند به هر نرم افزاری بر روی هر دستگاهی بدون هیچ محدودیتی دسترسی داشته باشد که این مهم
از امکانات پایه ای سامانه ابری  GOمی باشد.

•

 GOدر بیان فنی تر به چه معنی می باشد ؟
سامانه ابری  GOبا اقتباس از تکنولوژی و پیاده سازی محصول قدرتمند و گرانقیمت Citrix NetScaler

طراحی شده است  ،سازمان های بزرگ میتوانند با اطمینان از حسن عملکرد  GOهزینه های های خود را که
تا دیروز و با استفاده از سیستم  NetScalerبه مبلغ سالیانه ده ها هزار دالر می رسید ،امروز و در ایران و با
هزینه ای بسیار کمتر و با پشتیبانی تیم فنی پارسک در اختیار داشته باشند .
 GOدر بیان فنی میتواند کلیه منابعی که با استفاده از تکنولوژی های زیر ساخت میز کار مجازی در
داخل سازمان و با راهکار های شرکت هایی نظیر  Microsoft ،Citrix ،VMwareو

 Parallelsپیاده سازی

شده اند را بدون هزینه های گزاف و به وصورت متن باز در اختیار کاربران قرار دهد .الزم به ذکر است که
دروازه ابری  GOبه طور کامل طراحی و بانویسی شده است و بواسطه آن سازمان های مختلف میتوانند از
امکانات زیر ساخت میز کار مجازی بر روی ابر ها بهره مند گردند و این سیستم را به هر نحو شخصی سازی
کنند ،عدم نیاز به ارتباط پرسرعت اینترنتی برای کاربران نهایی از امتیازات بارز این محصول می باشد که برای
هر کاربر فقط به  10تا  50کیلوبایت پهنای باند نیاز است  .امکان شخصی سازی محیط کاربران نهایی از جمله
نیازهای مهم یک سازمان می باشد که با توجه به ایرانی بودن این محصول امکان پیکربندی به دلخواه هر
سازمان وجود خواهد داشت .
دروازه ابری  GOهم اکنون در حال ثبت در  USPTOبه عنوان یک اختراع جهانی می باشد.
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•

امنیت از دریچه سامانه ابری  GOچگونه تعریف می گردد ؟
 GOبه عنوان یک نقطه ورود و یا دروازه ای به سوی یک شبکه دیگر ایفای نقش می نماید  .کاربران را

جهت دسترسی به نرم افزار های مختلف اعتبار سنجی می نماید  .اگر نرم افزار به عنوان یک سرویس نرم
افزاری تعریف شده باشد  ،هویت کاربر را توسط داده های ذخیره شده  ADدرون سازمان شناسایی می
نماید که در اینجا دیگر نیازی به ذخیره این اطالعات به صورت ابری نمی باشد  .نه تنها این پردازش بسیار
امن است بلکه تجربه کاربری بهتری را با استفاده از تکنولوژی  SSOروی چنین نرم افزارهایی برای کاربران به
ارمغان خواهد آورد .
امکان اعمال سیاست های امنیتی مختلف بر حسب نیاز سازمان از امکانات منحصر به فرد این
محصول به شمار می رود  .امکان یا عدم امکان دانلود و یا آپلود در منابع داخلی سازمان و همچنین امکان
یا عدم امکان اتصال دستگاه های  USBو فضاهای ذخیره سازی از جمله نقاط قوت و منحصر به فرد این نرم
افزار می باشد .
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امنیت استفاده از از این نرم افزار به طور قطع از دغدغه های اصلی سازمانهای بزرگ می باشد  .در ظاهر
تمامی اطالعات درون سازمان از طریق یک نام کاربری و رمز عبور قابل دسترسی است و این نگرانی را به
وجود می آورد که حمله به این نرم افزار باعث سرقت اطالعات درون سازمان گردد .
 GOبه عنوان تنها نرم افزار با قابلیتهای عنوان شده  ،توسط یکی از معتبر ترین شرکت های امنیتی کشور
(شبکه علمی غرب آسیا ) که دارای مجوز افتای ریاست جمهوری می باشد  ،و با استفاده از جدیدترین متد
های امنیتی و نرم افزارای OWASPسال  2017مورد تست و آزمایش نفوذپذیری قرار گرفت و موفق به
کامال امن از سوی آن شرکت معرفی گردید .
گذراندن تمام مراحل آن شد و به عنوان یک بستر
ً
•

کیفیت  GOدر پیاده سازی چگونه می باشد ؟

-

 GOبا استفاده از پروتکل قدرتمند ارتباطي شرکت  Citrixبه نام  ،HDXبستري امن و با کيفيت را براي
کاربران نهايي ايجاد مي نمايد .اين نرم افزار به عنوان يک  edgeاينترنتي عمل کرده و دسترسي به
منابع داخلي سازمان را با يک  ،IPبر روي بستر اينترنت يا اينترانت مهيا مي سازد.

-

 GOاز دو اليه  Firewallنرم افزاري بهره مي برد که امنيت آنرا تا حد بسيار باالیی تضمين مي نمايد.
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-

سازگاری با تمامي زيرساخت هاي مجازي سازي نظير  Esxو Hyper-Vو وجود پنل قدرتمند مديريتي
 ،Xendesktopامکان هرگونه سياست گذاري را براي مديران سازمان به ارمغان مي آورد.

-

ارائه نرم افزارهاي گوناگون فارغ از اينکه بر روي چه بستري طراحي و نوشته شده اند و همچنين ارائه
ً
منحصرا جزء امکانات
سيستم عاملهاي مختلف نظير  Windowsو  Linuxکه بعضي از اين امکانات
خاص اين نرم افزار به شمار مي روند.

-

عدم نياز به نصب واسط بر روي سخت افزارهاي گوناگون و دسترسي تنها از طريق صفحات وب از نقاط
قوت اين محصول محسوب مي گردد .کاربران در استفاده از اين نرم افزار نیاز به پهناي باند زيادي
نخواهند داشت ،به اين صورت که در هنگام کار با نرم افزارهاي مختلف و يا سيستم عامل هاي گوناگون
به طور ميانگين بين  10تا  50کيلوبايت پهناي باند مصرف مي گردد که قابل چشم پوشي است.
استفاده از متدهاي مختلف نظير  Radiusو  Smartcardدر اين نرم افزار و شخصي سازي محيط
گرافيکي آن از ديگر امکانات اين مجموعه مي باشد

•

 GOچه امکانات منحصر بفردی را ارائه میدهد؟

-

کاربر تنها با داشتن یه شناسه و رمز عبور میتواند از طریق وب  ،بدون نیاز به نرم افزار واسط با استفاده
از هر مرورگر دلخواهی مانند  Opera ، safari ، Mozilla، Chromeو  ....تنها با چند کلیک به صدها
نرم افزار گوناگون دسترسی داشته باشد.
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-

 GOاین امکان را به کاربر میدهد تا با استفاده از هر دستگاهی مانند گوشی همراه ،تبلت ،لپتاپ و ...
با هر سیستم عاملی ( IOS ،Androidو )....به نرم افزار ها و یا حتی سیستم عامل های دلخواه (در
واقع کامپیوتر شخصی خود) در هر مکانی دسترسی داشته باشد.

-

امکان اتصال اسکنر و پرینتر و دستگاه های  USBو نیز دانلود و آپلود فایل براحتی برای کاربران وجود
دارد و سازمانها نیز به سادگی میتوانند امکان یا عدم امکان اتصال این دستگاه ها و یا حتی دانلود و
آپلود را برای هر کارمند در مجموعه خود تعیین کنند.
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-

یکی دیگر از توانایی های منحصر به فرد  GOکه حتی در نمونه ی مشابه آن یعنیCitrix NetScaler
نیز دیده نمیشود  ،امکان ارائه سیستم عامل لینوکس است  .کاربر میتواند توزیع های دلخواه خود
مانند  Redhat ، Linux Ubuntuو یا  ....را انتخاب کرده و براحتی به آنها متصل گردد .
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